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הרלבנטיות של זכירת עמלק
עו"ד יקותיאל בר אשר
חז"ל התקינו קריאת פרשת זכור ,שעניינה מחיית זכר עמלק ,בשבת שלפני פורים .בפשט הדברים ,הסיבה היא
יחוסו של המן כצאצא של אגג העמלקי.
אולם מה עניינו של עמלק ומדוע הציווי של מחייתו הוא נצחי ותקף גם לאחר היעלמותו ( ִמלְ חָ מָ ה לה' בעֲ מָ לֵק
ִמדר")?
הנימוק המופיע בתורה :אֲ ֶׁשר ָק ְרָך בדֶׁ ֶׁרְך ויְזנֵב בְ ָך כָל הנֶׁחֱ ָשלִ ים ַאחֲ ֶׁריָך וְ א ָתה עָ יֵף וְ ָיגֵע וְ ֹלא י ֵָרא אֱ ֹלקים:
רש"י במקום מביא שלושה פירושים למילה " ָק ְרָך" ,כאשר הראשון בהם – "לשון מקרה" .רש"י אינו מרחיב ,אך
נראה שכאן טמונה התשובה לשאלת נצחיות הצו.
עמלק תקף את עם ישראל ללא כל סיבה נראית לעין .הוא גם הראשון שמעז לתקוף את עם ישראל לאחר הניסים
הגלויים.
לשיטת רש"י ,מדובר במאבק רעיוני – עמדת עמלק היתה שהכל מקרי .אין השגחה אלוקית כלל .לכן במלחמתו עם
בני ישראל מייד לאחר הניסים שקרו להם רצה להראות שהוא מצליח לזנב בבני ישראל והקב"ה לא מושיע .וכך
הוא מצליח לזנב בנחשלים ,בספקנים (עמלק = ספק בערך הגימטרי).
עמלק וישראל משקפים שני קצוות תיאולוגיים .בניגוד לעמלק ,ישראל מאמינים שיש לעולם משמעות ויש יעוד.
אלוקים מעורב באופן אישי בחיינו ורק הספקן אינו חש בכך.
וכאן נכנס הקשר לפורים – המן ,צאצא ישיר של עמלק ,מחליט להשמיד את היהודים על פי פור – גורל ,מקריות.
באותה תקופה ,חי עם ישראל בגלות .כבר אין נביאים המביאים את דבר השם וכך הם מתחילים להתייאש מהגאולה
והופכים לספקנים .הם מתחילים להתבולל ואף נהנים מסעודתו של אחשוורוש בה מוצגים כלי המקדש (כלים
מכלים שונים) .לכן כשהמן משכנע את אחשוורוש נראה שגורלם נחרץ .הם לא ראויים לתשועה.
רק כאשר בעקבות מרדכי הם חוזרים בתשובה ופונים בצום ותפילה לקב"ה הם נושעים.
ומה המסר הנצחי ומדוע הציווי למחיית עמלק הוא נצחי ,למרות העלמותו הפיזית של עמלק? המסר הוא –
כמידת הטלת הספק שלנו לגבי מעורבות הקב"ה בחיינו ,כך היא מידת שליטתה של תפיסת המקריות העמלקית
בחיינו.
מסר זה מאיר באור חדש מדרש הנראה לכאורה מאולץ .בגמרא במסכת חולין דף קלט עמ' ב' למדנו" :אסתר מן
ַאס ִתיר" .ורש"י על אתר מסביר – "בימי אסתר יהיה הסתר פנים ומצאוהו צרות רבות
התורה מנין? – וְ ָאנכִ י ה ְסתֵ ר ְ
ורעות" .למה? בגלל "המקרה".
באופן דומה הרמב"ם במורה נבוכים (חק ג' פרק נא) מחדד את המסר לדורות" :והנה התאמתה אצלי זאת האמונה
גם כן מדברי ה'תורה'  -אמר ית'" :והסתרתי פני מהם ,והיה לאכול ,ומצאוהו רעות רבות וצרות ,ואמר ביום ההוא:
הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה" .ומבואר הוא ש'הסתרת הפנים' הזאת אנחנו סיבתה ואנחנו
עושים זה המסך המבדיל בינינו ובינו – והוא אמרו" :ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה"
 ואין ספק כי ,דין היחיד כדין הציבור .הנה התבאר לך כי הסיבה בהיות איש מבני אדם מופקר למקרה ויהיה מזומןלאכל כבהמות הוא היותו נבדל מהאלוה; אבל מי ש'אלוהיו בקרבו' לא יגע בו רע כל עיקר  ...כי כל מי שהכין עצמו
עד ששפע עליו השכל ההוא תדבק בו ההשגחה וימנעו ממנו הרעות כולם  -אמר" :ה' לי  -לא אירא מה יעשה לי
אדם"...
הרמב"ם מבהיר שהקב"ה אינו מסתתר .מלוא כל הארץ כבודו בכל עת ובכל מקום .רק כאשר האדם יוצר מסך
בינו לבין בוראו הוא מזומן למקריות ובאות עליו הצרות.
לכן המלחמה היא נצחית כנגד התפיסה שאין אלוקים והכל מקרי .כוחו של עמלק הוא לעורר ספקות לגבי
מעורבות של הקב"ה בענייני היומיום הוא תמידי ולכן אנו מצווים לזכור תמיד את מלחמת עמלק והשלכותיה עלינו
פורים שמח!
ועל עמנו.

השכונה החדשה עולה על המסלול!
בשעה טובה בשבוע האחרון סללה חברת
הפיתוח ערים את הכיכר החדשה ואת הכביש
החדש הדו-מסלולי ,שישדרג משמעותית את
התנועה אל השכונה וממנה ,וכן את החיבור
לשכנינו בעץ אפרים.
בשל מזג האוויר נדחה לשבוע הבא חיבור
החשמל של תאורת הלד החדשה שהותקנה
לאורכו ,ואז הוא ייפתח ויפחית משמעותית את
התנועה הנוסעת כיום בתוך השכונה.
הסתיימה גם בניית בית הכנסת הזמני/מבנה
מועדון קהילתי החדש והגדול ,שהקימה המועצה
עבור תושבי השכונה.
עם ביצוע השלמות אחרונות ובכפוף להנחיות
הקורונה ייכנסו התושבים הראשונים בשכונה,
המתפללים כיום בחניית המבנים במשכנות
אלקנה ,להתפלל במבנה החדש ונכניס בשמחה
את ספרי התורה הראשונים.
תודה רבה לחברת ערים ,למנכ"ל עזרא ימין
ולצוות המנצח על הסיוע בפיתוח המשמעותי
ההולך ומתקדם.
יישר כוח למשפחות גונן ושפנגלט על תרומת
ארון הקודש כספת החדש שכבר ממתין לכניסת
הספרים ,למ שפחות לוי ורוזן על תרומת הבימה
ולמשפחת וייס על תרומת הסידורים.
ניתן לפנות לגבי הצעות לתרומות או בקשר
לכל דבר הקשור למבנה ,לדוד גונן 052-5487778
ולצביקה רוזן  ,054-9932335שקיבלו אחריות
בשם המשתכנים הראשונים בשכונה.

צילום :אורי זכריה

ב"ה ממשיכים להתחדש!

הרב אריה מילס – סוף תקופה
הרב אריה מילס ,ראש האולפנה ,הודיע לנו בימים האחרונים על כוונתו לפרוש לגמלאות בסוף שנה"ל
הנוכחית.
אנו יוצאים כעת לאיתור מועמד/ת מוביל/ה להנהגת האולפנה בשנים הבאות ,בשיתוף רשת אורט ומשרד
החינוך.
איננו נפרדים מהרב אריה בעיצומה של שנת הלימודים ,ונעשה זאת כמובן בסוף השנה ובתקווה שתקנות
הקורונה יאפשרו לעשות זאת כראוי ,ברוב עם.
אך אנו מבקשים כבר כעת לנצל במה זו להודות ולהביע הערכה רבה ועמוקה בשם כל קהילת אלקנה ,המועצות
לדורותיהן ,הצוותים החינוכיים והמקצועיים ואלפי תלמידות והורים ,על  27שנים של עשייה חינוכית משובחת
והובלת האולפנה לערכים ולהישגים לימודיים מן המעלה הראשונה ,במסירות ,אחריות ,נחישות ומקצועיות.
תודה!
פועה כהן ,מנהלת מחלקת החינוך
אסף מינצר ,ראש המועצה

צעירים ,רוצו להתחסן
לתושבי אלקנה מגיל  16ומעלה הי"ו .אני פונה אל כל מי מהצעירים בגילאים השונים בקריאה ברורה :רוב
ככל גדולי ישראל מכל העדות והמגזרים בארץ ,כבר פסקו ,על פי מיטב ורוב מוחלט של המומחים ברפואה,
והורו ,שכל אחד ואחת מגיל  16ומעלה ,ובמודגש ,צעירים מגיל  ,50-20חייבים(!) מדין ספק פיקוח נפש ,ללכת
להתחסן!
כל החכמים בעיניהם ,שחושבים שזה לא חשוב ולא נחוץ ולא צריך מסיבות אלו ואחרות ,מרשים לעצמם
באופן משונה ולא אחראי להחליט בנושא שלא התמחו בו ,במיוחד שהדבר נוגע בכלל ישראל היושבים בארץ
הקודש .מי התיר לכם לפסוק בנושא של פיקוח נפש?! הרי כשיש צ ורך לנסוע בשבת בגלל בעיה רפואית,
שהרופא חושש לסכנה ,אתם באים לשאול את הרב .זה ,איפוא ,אינו שונה מעניין החובה להתחסן.
אני מקווה ,שכל אחד ואחת ,יזדרז להתחסן .והקב"ה ישלח רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל .אמן!
מ .יהודה שטרן ,רב הישוב

אלק נה עם "עזר מציון"
פרויקט המנות של "עזר מציון" פועל באלקנה מזה שנים בהצלחה גדולה ,ב"ה.
עמותת "עזר מציון" מחלקת למשפחות נזקקות חמגשית ובה מנת בשר ,פחמימה וירק מבושל.

משפחות מאלקנה מכינות מדי שבוע חמגשית עם מנת מזון ובכל מוצאי שבת עוברים מתנדבים
ואוספים את המנות .מדובר ב מערך שלם אשר עובד בצורה נפלאה .כאן המקום לומר תודה לכל המתנדבים
הרבים מבוגרים ,בני נוער וילדים אשר אוספים את המנות בכל מוצ"ש.
תודה כמובן גם לכל המשפחות המבשלות ומכינות את המנות באהבה גדולה!
יצוין כי אנו אוספים כ 80-מנות מזון מבושלות בכל מוצ"ש  -כתמיד ,אין על קהילת אלקנה! בייחוד בתקופה
זו נשמח למצטרפים חדשים שיבשלו מזון ויכינו חמגשיות עבור משפחות נזקקות נוספות.
אני מזמינה אתכם להצטרף למיזם חשוב זה .פשוט כשאתם מבשלים לשבת ,הכינו מנה נוספת בחמגשית ואנו
נדאג לאסוף אותה מכם.

להצטרפות למיזם כמבשלים או כמתנדבי איסוף ,אתם מוזמנים ליצור קשר עם עינב כהן 052-4858423
" נתינה שבונה קהילה" .יחידת ההתנדבות אלקנה.

.

פסטיבל כשרונות צעירים
תושבי אלקנה ,אם יש
לכם בבית ילד שפשוט
מתפוצץ מרוב כישרון
בשירה או נגינה ,ריקוד,
סטנד-אפ ,קוסמות וכדומה,
תנו לכל תושבי הישוב
הזדמנות ליהנות ולהתרשם
ממנו ולחלוק איתכם את
הנחת!
על
לבשר
שמחים
פסטיבל כשרונות יישובי
לצעירים שבחבורה בגילאי
 : 7-13״לעוף על הכישרון״!
כל הפרטים ואיך משתתפים
ובפרסום
בסרטון
המצורפים.
אלקנה ,עוד לא תמו כל
רק
הם
פלאייך.
הזדרזו
מתחממים...
להירשם!
https://www.youtube.co
m/watch?v=WDmZZw
W6mlY&feature=yout
u.be

להרשמה
https://qrco.de/bbxIBC

יום המשפחה בכרמים אלקנה
את יום המשפחה ציינו ב'כרמים אלקנה' בדרך מיוחדת ושונה כל תלמידי אלקנה ,חלקם מקרוב וחלקם
מרחוק.
שפע של סדנאות מגוונות ושונות הוצג בפני התלמידים ,החל מסדנות בישול ואפיה ,ניסויים מדעים ,שימוש
צרכני ונבון בכסף ,מקומות מרתקים בעולם ,התפתחות אלקנה ,הפשע ותוצאותיו ואפילו סדנא שעסקה בבינה
מלאכותית.
את הסדנאות העבירו ,כמובן בזום ,הורי משפחת כרמים שנרתמו ותרמו מזמנם ומתחומי התמחותם ,וכן
מספר תלמידי כתות ו'.
זה המקום להודות לכל אותם הורים ותלמידים מתנדבים ,שבעזרתם תלמידינו נהנו מיום מיוחד שכזה.
חג פורים שמח!

חוגגים את פורים קצת אחרת
במרכז צעירים אלקנה
למשלוח מנות קהילתי ,ממלאים את
הטופס המצורף עד ליום שני הקרוב.22.2 ,
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSfgKjFhnL3-Gx-uOYLq8VzYKCa25yVm_VFOxjUNnoI1ADfw/viewform?usp=sf_link
אנחנו נשבץ לכם משפחה .אתם מפנקים
ומתפנקים במשלוח מנות שווה.
זו הזדמנות להכיר את הקהילה
המדהימה שמסביבנו
*שימו לב :מבין כל הנרשמים נגריל חבילת
צילום מקצועית של הצלמת תחיה פלבין*
בפורים הזה מגיעים מוכנים עם תמונת
תחפושות משפחתית .צילומי תחפושות
משפחתיים עם הצלמת תחיה פלבין .כל
המקומות לצילומים מלאים.

צהרון
הורי הצהרון היקרים
צוות צהרון "צהריים טובים "של הגנים
נערך בימים אלו לתת את המענה המיטבי
לילדי הצהרון בימי הפורים
להלן ימי הצהרון והבוקרונים:
יום רביעי י"ב באדר  – 24/2יום התחפושות
(מיד עם סיום הגן)  12:00עד .16:30
יום חמישי י"ד באדר ( 25/2תענית אסתר) –
בוקרון  8:00עד .16:00
שישי שבת חופש.
יום ראשון ט"ז באדר ( 28/2שושן פורים) –
בוקרון  8:00עד .16:00
נא להביא ארוחת בוקר ,פרי ,בקבוק
מים והצהרת בריאות.
הילדים ייהנו מפעילויות מגוונות וארוחת
צהריים בשרית בהתאם להנחיות הקורונה.
חורף בריא ובריאות איתנה,
צוות הצהרון🌸

ספריית אלקנה
נמאס מהמסכים? בואו לקרוא ספרים!
הספרייה פתוחה לקהל בכפוף להנחיות התו הסגול.
* השהייה בספרייה לצורך השאלת ספרים בלבד ,למשך  15דקות.
* החזרת ספרים תתאפשר בזמן הביקור או לארגז ההחזרות
מחוץ לספרייה .ניתן להגיע לספרייה ללא תיאום מראש ,בשעות
קבלת קהל הקבועות.
* במידה והנכם בבידוד נשמח לקבל מכם הזמנה למייל .אנו נביא
את הספרים אליכם הביתה.
שימו לב! ביום חמישי י"ג אדר ,25/2 ,תענית אסתר -הספרייה
תהיה פתוחה רק בבוקר  .9:00-12:00ביום שישי י"ד אדר ,חג
פורים הספרייה סגורה!
שעות קבלת קהל:
יום א׳ – 16:00-19:00 ,9:00-12:00
יום ב׳ – 9:00-12:00
יום ג׳ – 16:00-19:00
יום ד׳ – 9:00-12:00
יום ה׳ – 16:00-19:00 ,9:00-12:00

ממשיכים בפעילות גם השבוע

חוגי הספורט והיוגה ממשיכים כרגיל – הודעה על סרטים תשלח בקבוצות בואטסאפ של המועדון.

חוויה מהספרים
עם הגב' מלכה שינברג על הספר" :כימים אחדים" – כתב :מאיר שלו .בע"ה ביום שני י' אדר  22.2.21בשעה .11:00
ההרצאה תועבר בזום .קישור יועבר לפני ההרצאה .עלות להרצאה  ₪ 20וללא תשלום לחברי מועדון.
מפגש של ה Book Club-ביום שלישי  23/2 at 18:15במועדון .ישוחחו על הספר ""American Dirt
ממשיכים בסדרת הרצאות מקוונות מהכורסא בבית 8 .הרצאות העשרה לצפייה בכל שעה שתרצו ,שמתחלפות
מידי שבועיים.
הרצאות לתאריכים 21/2/21-7/3/21
● מוסיקה :תמונות לפסנתר ,סדרה  .1רוסיה בצללים ובצבעים – אירנה פרידלנד.
● מאחורי הקלעים של עולם התקשורת :איזי מן – קול ישראל מירושלים.
● יהדות ומסורת :הכתב העברי ומקורו – נעמי דינור.
● שירי ישראל באירוויזיון – גיל פז.
● יפה הבלורית והתואר :על דמות הצבר הישראלי דרך עולם התיאטרון – צביה הוברמן.
● הכל יחס(ים) ,על ההצגה ״לא לריב״ שעלתה על בימת תיאטרון הקאמרי – גור קורן.
● החברות הכי טובות חלק א׳ – סנדרה שדה ועדנה מזיא.
● חדשנות וחשיבה פורצת דרך :על יצירתיות ועולם המשחק – חיים שפיר.
הצפייה הינה פשוטה בלחיצת כפתור .ניתן לצפות מכל מכשיר המחובר לאינטרנט .אתם יכולים לפתוח ולצפות
במחשב ,בסמארטפון ,טלוויזיה חכמה ,וטאבלט .באתר/https://lecturesonline.co.il/elkana :
ההרצאות בכורסא יהיו בתשלום למי שאינו חבר מועדון .תשלום להרצאה  ₪ 20ניתן להעביר בהעברה בנקאית:
בנק מזרחי  20סניף  414חשבון מספר  530880עמותת גיל הזהב באלקנה ,או בביט לטלפון 050-6344894 :יהודית
מוזס (נא לרשום בהערות את שמכם וסיבת ההעברה).
חברי מועדון צופים בהרצאות ללא תשלום
המעוניינים להצטרף למועדון כחברים בעלות של  ₪ 500לשנה – נא ליצור קשר עם יהודית מוזס,
טלפון מספר 050-6344894

ממרחבי הזיכרון
לקולנוע
מועדון  50פלוס מזמין
אתכם לסידרת מפגשים
מטעם יד ושם ובית לוחמי
הגטאות.
מחוזות שונים יש לו
לזיכרון ולעיסוק האנושי בו.
80שנים עברו מאז החל הרצח
ההמוני של יהודים בשואה
והנצחת האירועים בסרטים
שהחלה בשלבים מוקדמים
ממשיכה וגוברת כל העת.
בהשתלמות משותפת זו של
יד ושם עם בית לוחמי
ונבקר
נעסוק
הגטאות
הזיכרון
במרחבי
ביצירות
ובהשתקפותם
קולנועיות.
מפגשים ב , zoom -ימי
שלישי בשעות .19:30-18:00
בכל מפגש הרצאה
ובסמיכות לה יישלח לינק
לצפייה.
מחיר הסידרה  ₪ 50וחברי
מועדון ישלמו .₪ 20
תשלום באמצעות Bit
לטלפון של יהודית מוזס
050-6344894

רעות שטראוס

עוגיות תמרים

מצרכים:
 6כוסות קמח – אני מכינה מקמח מלא  80%וזה יוצא מצוין.
 2אבקת אפייה
 4כפות סוכר
כוס וחצי שמן
כוס מים/מיץ תפוזים
קורט מלח
* שימוש בכוס של  200מ"ל
למילוי:
ממרח תמרים מעורבב עם קינמון וקצת תבלין של ציפורן טחון.
(ניתן גם מילוי שוקולד או כל דבר אחר שאוהבים).
אופן ההכנה:
לרדד את הבצק (יותר נוח בין  2ניירות אפייה) .למרוח שכבת מילוי ולגלגל .לסמן עוגיות לפני האפייה .לאפות
על  180מעלות כ 25-דקות .לפזר למעלה אבקת סוכר.
בהצלחה ובתיאבון 😀
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח – אנא שילחו למייל
 .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

דורה ואברהם אפרים ,דיירי רח' ניצנים – שכונת משכנות אלקנה (משהב)
דורה ואברהם אפרים הגיעו לאלקנה מתל-אביב מיד לאחר חג שבועות האחרון ליחידת דיור אצל משפ' מיכליס
המהממת (בשכונת ה .)80-שבוע לפני ראש השנה עברו לביתם הנוכחי ,בית הקבע.
לזוג ארבעה ילדים :דניאל ( )39נשוי לאלה (לבית מרק)  5 +ילדים ,מתגוררים באלקנה .רועי ( )37נשוי ליפית 3 +
ילדים ,מתגוררים בפתח תקווה .חן ( )31נשואה לנדב  3 +ילדים ,מתגוררים בשדרות ,ובן הזקונים שחר ( )23חייל בסדיר
– חובש פלוגתי בשריון (משתחרר בשבוע הבא!).
אברהם נולד בקריית שמונה למשפחת עולים מפרס ,שם גדל עד שעברה משפחתו להתגורר בתל אביב בשכונת
התקווה .הוא שירת כחייל בשריון בזמן מלחמת יום כיפור .לאחר השירות למד טבחות בתדמור ועסק בתחום .בהמשך
עבד במפעל אמקור לייצור מקררים כ 20 -שנים  ,וב 15-השנים האחרונות עבד כמאבטח /איש אחזקה במגוון מקומות.
כיום הוא גמלאי שאת את ימיו החדשים בגימלאות נהנה להעביר אצל דודו מגידיש במניין החצר הכי טוב שיש.
דורה נולדה בברית המועצות (אוזבקיסטן) ,עלתה ארצה בגיל  ,16למדה באולפנה לבנות בית וגן בירושלים .בילדותה
התגוררה בתל-אביב בשכונת קריית שלום .למעלה מארבעה עשורים עבדה בבנק לאומי .גם היא כיום גמלאית ,שאוהבת
לנצל את זמנה לאפיית עוגיות מסוגים שונים ולקרוא ספרים.
מה הביא אתכם לאלקנה?
"לקראת פרישתנו לגמלאות החלטנו שאנחנו רוצים לגור ליד אחד הילדים .בננו בכורנו מתגורר פה כבר  16שנים וזו
הייתה האופציה הכי נוחה ומעניינת :ק רוב למרכז ,עם כל השירותים החיוניים למבוגרים ,מזג אוויר נעים ,נוף מרגיע
ואנשים טובים".
מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?
"אחד השיקולים במעבר לאלקנה היה רצון לקיים מצוות יישוב הארץ במקום שתרומתנו ונוכחותנו תורגש יותר,
ואנחנו מצפים לתרום ולקדם ככל שיש בידנו את בניית בית הכנסת בשכונה החדשה".
אילו דברים יפים אתם מוצאים
ביישוב?
"חבלי הלידה שעברנו בחודשים
האחרונים היו מלווים בהצטמצמות,
שתי הובלות נפרדות ,הרבה אבק
(בנייה) וקורונה ...בתוך כל זה פגשנו
אנשים טובים ואכפתיים עם לב רחב
ומאור פנים שעזרו ,חיזקו ותמכו
לאורך כל הדרך.
"אנחנו מחכים שבניית השכונה
תושלם בקרוב ,תאוכלס במשפחות
נוספות ,יושלמו כל עבודות הפיתוח,
יישתלו עצים .והשיא כאמור –
חנוכת בית הכנסת בשכונה,
בעז"ה".

השבוע התקיים מפגש העשרה למתנדבים של המיזם
"סיפורי סבתא".
במפגש נוכחו הסבים והסבתות שפוגשים בזום בכל
יום ראשון את ילדי הגן לשעת סיפור מרתקת ומעניינת.
המתנדבים שלא מוותרים למרות הקורונה ואפילו בזום
כדי לפגוש את הילדים המתוקים.
המתנדבים שמעו את הסיפורים מאחורי שירים
מפורסמים שהעביר יובל בורשטיין.
תודה גדולה לצוות שמוביל את הפרויקט :ברוריה מכמן
ושולה גרניק .למלגאית של יחידת ההתנדבות אוראל
רדעי המקסימה .וכמובן לכל המתנדבים.
נתינה שבונה קהילה"
יחידת ההתנדבות.

המדרשה לנשים
אלקנה
הלימודים במדרשה לנשים ,אלקנה,
יתקיימו בע"ה בזום ביום שלישי,
י"א באדר23.2.2021 ,
 – 9:00-9:45הרב יהודה שטרן.
 – 10:00-11:30הרב מיכאל ברום.
כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה,
וגם נשים שלא השתתפו עד כה
בלימודי המדרשה ,מוזמנות בשמחה
להצטרף ללומדות ולחוות שיעורי
תורה ,מחשבת ,תנ"ך ויהדות
מעניינים ומרגשים.
באנה בשמחה ,נשים יקרו ת.
להצטרפות – ניתן להתקשר לטלפון
.0502282358

תורהזום אלקנה
השבוע בתורהזום אלקנה שני
שיעורים :ביום שני י' באדר בשעה
 20:30השיעור הקבוע בפרשת
השבוע של הרבנית רחל שטרן ע"פ
ספרו של הרב אביגדור נבנצאל.
באדר
י"א
שלישי
ביום
יתקיים
בשעה 20:30
23.2.21
מגילת
על
מיוחד
שיעור
אסתר עם הרבנית ד"ר פנינה
נויברט .נושא השיעור " חרבונה זה
אליהו" .הרבנית ד"ר פנינה נויברט
מעולה,
מרצה
היא
מקורית ותלמידת חכמים .השיעור
יוקדש לע"נ עדי ז"ל בת מנחם ולאה
שיבדל"א ,שיום פטירתה חל השבוע
בתענית אסתר .השיעור פתוח
לגברים ולנשים( .שימו לב לשינוי חד
פעמי עקב חג הפורים ביום של
השיעור יום שלישי )...להתראות,
זהבית גרוס.

"דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום"
 18שנים חלפו

אנו מלאי געגועים והלומי צער לעלייתו בסערה השמימה
של בננו ,אחינו וחברנו היקר ,האהוב והבלתי נשכח

נועם מנחם בהגון

הי"ד

שנפל במערכה על הגנת מדינתנו
נתייחד עם זכרו ביום רביעי ,י"ב באדר תשפ"א 24.2.21
בשעה  – 16:00עצרת זיכרון בחלקה הצבאית בבית העלמין
סגולה פתח תקוה ,עפ"י כללי משרד הבריאות.
השנה לאור התקופה נקיים את האזכרה לנועם יקירנו
באמצעות הזום בשעה .20:30
זוכרים ומתחברים לנועם.
קישור לזוםLaunch Meeting - Zoom :
מוקירי זכרו וידידינו – נתכבד בנוכחותכם.
המשפחה

כוס תנחומים
* לפנינה מואטי ,על פטירת האחות.
* ללאה רבינוביץ ,על פטירת האב.
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

בוחרים באלקנה ירוקה ונקייה
ביום שישי האחרון יצאו משפחות מתנדבות לנקות את המרחבים הציבוריים באלקנה.
במזג אוויר נפלא ובמצב רוח נהדר ניקו הורים וילדים ,סבים וסבתות את השטחים הירוקים של אלקנה.
על הדרך זכו להדרכה של שני מדריכי רשות הטבע והגנים עידן סמדר ויריב חן שדיברו על חשיבות השמירה
על הטבע שלנו!
המדריכים ביקשו מהמשפחות לזהות צמחים לפי רשימה שקיבלו .על כל זיהוי זכו המשפחות בנקודות
וכמובן על כל שקית זבל שנאספה זכו ב 20-נקודות.
המשפחות חזרו וסיפרו על הפרחים שמצאו והראו את השקיות שאספו .בהמשך יחולקו פרסים לילדים
שהשתתפו במבצע.
זה המקום להודות לכל מי שהגיע והיה חלק מיוזמה מבורכת וחשובה!
תודה ענקית לדני סיטרון שהגיע לצלם בהתנדבות ,למלגאית הנהדרת שלנו שרון רוזנבלום .לראש המועצה
אסף מינצר שהגיע ונטל חלק בפעילות ולמנכ"ל המועצה אסף שפירא שהשתתף בפעילות וכמובן עזר בכל
פרט בתכנון לאורך כל הדרך.
תודה לרשות הטבע והגנים על שיתוף פעולה המקצועי.
תודה לאנשי צוות  500שעזרו בניקיונות והביאו את הציוד.
קרינה בן דוד ,יחידת ההתנדבות
מחכים כבר ליום ההתנדבות הבא!

חוג שפת הסימנים במתנ"ס אלקנה בZOOM-

אנו פותחים קורס שפת הסימנים ב.zoom -
הלימוד בקורס משלב מידע על תרבות ,היסטוריה והומור של עולם החירשים.
דגש על לימוד ותרגול מעשי ,למידת אוצר מילים גדול עם חזרות ותרגולים של משפטים ושיח בשפת
סימנים בקבוצות קטנות וגדולות.
הקורס כולל  10מפגשים ויתקיים בימי שני ,החל מיום שני הקרוב ,י' באדר 22.2 ,במחיר של  350ש"ח.
להרשמה – https://bit.ly/3sWbHKE

בקרו וסמנו לייק בפייסבוק מתנ"ס אלקנה.https://www.facebook.com/matnaselk :
מחכים לראותכם.

לידות
לאורלי וחן בוהארון ,להולדת הבן ,נכד לג'ודי ומייקל אייזקס.
לטלי וחזי לב ,להולדת הנכד רועי יהודה ,בן לרותם ומיכאל שושן.

אירוסין /נישואין
לאביטל ושלומי יהושע ,לנישואי מתן עם אורית.
לחני וליאור אלעד ,לנישואי שקד עם נטע.

בר/בת מצוה
לברכה ואורן ברט ,לבר המצווה של יואב ,נכד לשלומית ושמעון ברט.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לדורין ויניר לוי ,עם המעבר ליחידת הורים (בבית משפחת שור).

בסניף בני עקיבא ממשיכים בפעולות
השבועיות ,ובנוסף צוות ההדרכה נפגש
לתכנן את אירועי פורים .יש למה לחכות!
צוות נחשון-גרעין אריאל ע״ש סרן
אריאל חובב הי״ד נמצא בעיצומן של
ההכנות להתנדבות של חודש אדר.
בסניף עוז ממשיכים בפעולות
השבועיות .גם מדריכי עוז והקומונרית
נפגשו לתכנן את אירועי פורים ,בנוסף
לחידה השבועית ,ולתחרות החניך
המצטיין.
ובנוער אלקנה – שכבת ז׳-י״ב משריינים
את יום חמישי ,ערב פורים ,לפעילות נוער
מטורפת ,מושקעת וחגיגית!
פרטים בהמשך...
בני אנניה – רכז נוער

דרושים
לשירות הפסיכולוגי חינוכי-אלקנה דרושים:
פסיכולוגים חינוכיים – לביצוע איבחונים
פסיכודידקטיים ,וכן מאבחנות דידקטיות –
לביצוע איבחונים דידקטיים במסגרת
התוכנית "מלקות ללמידה" של משרד
החינוך.
פרילנסרים.
לפרטים נא לפנות
sherutp@elkana.org.il

