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 י"ג מדות-יונים בע
 מנחם כץ

 

אה' שמות פרק לד )ו(: "ַוַיֲעֹבר      ְקרָּ יו ַויִּ נָּ ם ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת:ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ה' ה'  :ַעל פָּ ים  ֶאֶרְך ַאַפיִּ פִּ ֲאלָּ )ז( ֹנֵצר ֶחֶסד לָּ
ים וְ  ֵלשִּ ים ַעל שִּ נִּ ים ְוַעל ְבֵני בָּ נִּ ָאה ְוַנֵקה ֹלא ְיַנֶקה ֹפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל בָּ ֶפַשע ְוַחטָּ ֹון וָּ ים"ֹנֵשא עָּ ֵבעִּ   .ַעל רִּ

ב ְלָך ֶאת הַ ה' )כז(: "ַוֹיאֶמר     ֵאל". לאחר ֶאל מֶשה ְכתָּ ְשרָּ ית ְוֶאת יִּ ְתָך ְברִּ י אִּ ַרתִּ ֵאֶלה כָּ ים הָּ רִּ י ַהְדבָּ י ַעל פִּ ֵאֶלה כִּ ים הָּ רִּ ְדבָּ
 דות. ישנתרצה ה' ונאות לסלוח על חטא העגל הוא כורת אתם את הברית הידועה של י"ג מ

מקרא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד  אלמלא :אמר רבי יוחנן ,ב: "ויעבור ה' על פניו ויקרא/ז"מסכת ראש השנה דף י   
שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר 

אל רחום וחנון  הזה ואני מוחל להם. ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה.
)מהותה של הברית  שלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם שנאמר הנה אנכי כורת ברית".אמר רב יהודה ברית כרותה ל

הכא אני  "אומר רבינו תם דשני שמות הראשונים הם שתי מדות כדאמרינן :תוספות על אתר"יעשו"...(. אומרים ה -היא ב
 ה' קודם שיחטא לרחם עליו ואני מרחם לאחר שיחטא אם ישוב".

 לשם מה זקוק אדם למדת הרחמים קודם החטא?  :ותמהו הראשונים   
"כמו שאמר אחד מן הצדיקים  –שער התשובה  –בעל ה"עטרת צבי" מיישב את הקושיה ע"פ ספר חובות הלבבות    

מפחד עליכם ממה שהוא גדול מן העוון. אמרו לו: ומהו גדול מן העוון? אמר  לתלמידיו: אילו לא היה לכם עוון, הייתי
להם: הגאות והחונף". אדם שסבור שאין בו חטא לוקה במדת הגאווה, מכאן שעוד לפני שחטא זקוק הוא לרחמים רבים 

 על מנת לכפר על גאוות הלב.
הדין הגמור,ואיך היא נכללת בין י"ג מדות של מדת "ואמת": רבי מאיר מפרמישלאן שואל הלא מדת האמת היא מדת    

יש שיהודי מתנהג כצדיק גמור וקדוש, למרות שבפנימיותו הוא רחוק מכך. מן הדין והיושר היה שהקב"ה -רחמים ? תשובה
ידקדק עמו כחוט השערה, כפי שנוהג אכן עם צדיקיו.אך אז יאבד האיש הזה מהר מאוד. אולם רחום וחנון הוא הבורא, 

 מתנהג הוא עם "צדיק" זה על פי האמת הגלויה לפני הקב"ה ,כלומר, ברחמים גדולים כבכל יהודי פשוט. ועל כן
דותיו מעבירין לו על כל פשעיו שנאמר נושא עון ועובר ימסכת ראש השנה דף יז/א: "כל המעביר על מ נושא עון ופשע:   

למדים אנו מהגמרא במסכת  –של המעביר על מדותיו על פשע למי נושא עון למי שעובר על פשע". ועד היכן מגיע כחו 
תענית דף כה/ב: "שוב מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה ירד רבי עקיבא 

. הוו מרנני רבנן, יצתה 'אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו למענך רחם עלינו, וירדו גשמים'אחריו ואמר 
דותיו וזה אינו מעביר על מדותיו". הקב"ה נוהג בבריותיו יקול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מבת 
 ן למי שעובר על מדותיו, ולכן שעה לתפילתו של רבי עקיבא הנוהג כך.ודה, והוא נושא עוידה כנגד מיבמ
מסכת יומא דף פו/א: תניא רבי אליעזר אומר אי אפשר לומר נקה שכבר  נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה:  

 דכתיב נקה לא ינקה גבי הדדי". תמה הרי"ף -ינקה ;נאמר לא ינקה ואי אפשר לומר לא ינקה שכבר נאמר נקה. הא כיצד? 
מה הוסיף רש"י להבנתנו את דברי רבי אליעזר? ועוד צריך להבין הרי ונקה היא מדת רחמים ומה  –על פרושו של רש"י 

הקשר בינה ובין לא ינקה שהיא מדת דין? בכדי לבאר זאת מחדש ה"גבעת שאול" חדוש עצום. גם ולא ינקה היא מדת 
פרשה יז:  –אלא בממון. פסיקתא רבתי  וגע בנפשות תחילה,"אין בעל הרחמים פ ? אמרו חז"ל:ררחמים. כיצד יתכן הדב

ואף בנגעים הבאים על אדם כן בתחילה הוא מתחיל בביתו אם חזר בו טעונים )בו( חליצה וחלצו את האבנים )ויקרא י"ד 
עה מ'( אם לא חזר בו טעונים נתיצה ונתץ את הבית )שם שם מ"ה(". ואחר כך מתחיל בבגדיו, אם חזר בו טעונים קרי

אך כשמדובר ברשע שלא  וקרע אותו. וכל זה הוא דוקא באדם שיש תקוה לגביו שע"י הפגיעה בממונו יחזור בתשובה.
יעשה תשובה גם אם ממונו נפגע אין הקב"ה מענישו בהפסד ממון שהרי בין כך ובין  כך סופו לאבד את חלקו בעולם 

 שלעיתים מדת לא ינקה היא מדה של רחמים.ומכאן  ולכן מניח לו להנות מממונו בעולם הזה. הבא.
לפי זה ניתן להבין את דברי רש"י, שאילולא היו נקה ולא נקה כתובים זה לצד זה לא היתה סתירה ביניהם,כיון שניתן    

ועל  אך כיון שנכתבו זה לצד זה מוכח, ששתיהן מדת רחמים. היה לפרש שנקה היא מדת רחמים ולא ינקה היא מדת דין,
חס לאדם ירבי אליעזר שנקה מתייחס לאדם שגלוי לפני הקב"ה שאם ילקה בממונו ישוב בתשובה, ולא ינקה מתי כן פירש

 שאף אם ילקה בממונו לא ישוב, ולכן אין הקב"ה מוציאו נקי מנכסיו.  
 
 

 18:19 יציאת  שבת         17:20 כניסת השבת



 

 

          
 
 
 
 
 
 
     

 שדרוג משמעותי של שירותי החירום וההצלה באלקנה
 

התקשר אלי והודיע על הפיכת תחנת אני שמח ונרגש לספר לכם שמנהל מרחב ירקון במד"א דורי חיים    
במשמרות באמצעות חובשים ונהגים עובדי מד"א.  ,24/7מד"א אלקנה לתחנה קבועה שתפעל עם אמבולנס 

 זור. יקנה והאאליהם יצטרפו גם מתנדבים מאל
באמצעות כוננים מתנדבים. כעת,  עד היום פעלה התחנה משעות הבוקר ועד אחה"צ בלבד וכן בסופי שבוע   

 תחל לפעול באופן מלא בימים ובלילות.  כאמור,
בקרוב ממש צפויה התחנה לעבור יחד עם השיטור הקהילתי למבנה מרכז החירום הגדול והחדש שהקימה    

 כיבוי האש.  המועצה, לצד תחנת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

בנוסף לאמבולנס הקבוע, ימשיכו הכוננים המתנדבים באלקנה להעניק שירות מציל חיים באמצעות אמבולנס  
ק מד"א לאלקנה, וזאת בנוסף לצוות אמבולנס הנט"ן הפועל משערי תקווה באמצעות חובשים נוסף שסיפ
 מתנדבים.

מון הגדולה וחיזוק אלקנה והאזור בשירות מציל אנו מודים למנכ"ל מד"א אלי בין ולהנהלה על הבעת הא   
  חיים.

תודה ענקית למתנדבים הרבים והמדהימים תושבי אלקנה, שערי תקווה, עץ אפרים ואורנית שקופצים    
 ל כך. בימים ובלילות ובמסירות אין קץ נענים לכל קריאה וזכו להציל ולסייע לרבים כ

 ות שמחות!ובעז"ה שלא נזדקק! ואם כן, אז רק לליד   
 

 מצלמים –תחושו בטוחים ו חייכו
 

על מנת לחזק את מערך הביטחון היישובי, אנו    
שמחים לבשר על תחילת ביצוע של שני פרויקטים 
ביטחוניים ומשמעותיים מאוד בסך של כמיליון ש"ח 

 שהשיגה המועצה ממשרדי הממשלה.
צפית מיוחדת ואיכותית . הקמת מצלמת ת1   

שיתנשא לגובה, לצד מבנה  שתותקן ע"ג תורן
נוכל לצפות מהמוקד על כל המרחב  המועצה, ממנה

ולאפשר לנו שליטה מיטבית באירועים ביטחוניים 
 שונים.

הקמת מערך מצלמות באזורים אסטרטגיים  .2  
ביישוב, בצמתים מרכזיים ובגדרות, באופן שיאפשר 

 ית ותיחקור.שליטה ביטחונית מיטב
 רפו ויהוו מענה משליםהפרויקטים החדשים יצט   

ליתר הפרויקטים שהקימה המועצה בתחום החירום 
 והביטחון ביישוב.

העבודות יתבצעו בסמוך לכבישים ראשיים ע"י    
 כלים שונים, אנא סעו בזהירות וגלו סבלנות.

                                מנהל מחלקת חירום וביטחון, צור-אלדד מן
 המועצה ראש, סף מינצרא

 
 

 



       
 
 
 
 
 
 
 
 

השבוע נכנסו לבידוד ילדי    
גן הזית וגן שקד וכן כל 
הפעוטות בכיתות מעון שירת 

 100-אלקנה, כלומר, למעלה מ
ילדים צעירים נמצאים 

 בבידוד.
בצד בקשתנו החוזרת    

אליכם ההורים ובני הנוער 
הבוגרים לגשת ולהתחסן 
ובכך להפחית באופן 
משמעותי את אפשרות 
התחלואה בגנים ובבתי 
הספר, אנו מבקשים במיוחד 
בעת הזו, בה נפתח הסגר 
וצפויות הקלות משמעותיות, 
להקפיד מאד על כללי 
הריחוק החברתי, עטיית 

 המסיכות וההיגיינה.
מכלול . ריאות טובהבברכת ב

מועצה , דוברות והסברה
 .מקומית אלקנה

 

שמחים לפתוח פרויקט חדש, בו נכיר כל פעם אחד/ת מהסטודנטים תושבי אלקנה שמקבלים אנחנו   
מוזמנים לפרגן ב. אתם מהמועצה וממפעל הפיס מילגה ומעורבים חברתית בהתנדבות בתחומים שונים ביישו

 להם
 .והפעם עם אוריה הייפרט )קרונפלד(  
 .10היא עברה מפתח תקווה לאלקנה בגיל  .חודשיים, נשואה לאביתר ואמא לשחר המתוק בן 23אוריה בת   

"אין כמו לגור קרוב להורים ולחברים..". המקום באלקנה כי שאר לגור באלקנה בעתיד, יאוריה מקווה לה   
שאוריה מאוד אוהבת הוא מצפה הגורן, בזכות הנוף המטריף וההנגשה לעגלות, "גם לראות את כל אלקנה 

 ".מלמעלה מקום שעושה נחת
השנה בתקופת הקורונה קצת יותר קשה להיות בקשר אישי עם  .אוריה מתנדבת במועדון גיל הזהב   

האנשים, אך למרות זאת בזמן חלוקת ארוחות הבוקר הארוזות שהכינו המתנדבות מטעם המלגה, נוצרו 
 .קשרים והכרות עם הדור המייסד והמקים של אלקנה

שאר י"כיף שאפשר לה :באריאל ומספרת שהתחברה ללימודים מהביתאוריה לומדת מדעי המחשב שנה ג'    
בפיג'מה וללמוד, וגם זה חוסך מלא זמן של נסיעות וכאלה.. בכללי עברתי הריון ולידה עם הקורונה שזאת 

 ."חוויה מיוחדת
אוריה מספרת שכיף לדעת שהיא עושה בהתנדבות משהו נחמד ומעניין ושלא קשור לתחום הלימודים    

 .שלה
 .""לתת זה לקבל . תשובתה:ולסיום, שאלנו את אוריה מה המוטו שלה

אוריה הגיעה אלינו : "פלוס", רוחי רוזנבלום 50כמה מילים ממנהלת מקום ההתנדבות של אוריה, "מועדון    
הפרויקט הרציני הראשון היה הכנת ארוחות בוקר לאזרחים . להתנדב במועדון כשבועיים אחרי לידה 

 .וותיקים באלקנה לפי רשימה של המח' לשירותים חברתיים וחלוקתם לבתים
 ם.החלוקה התקיימה במשך הסגר ואוריה יצרה קשר טוב עם האנשים הקבועים שהגיעה אליה"   
חזרנו לפעילות חלקית, אוריה ממשיכה לעזור בעבודה משרדית. בעז"ה נחזור לפעילות , כשעכשיו"   

 ".ח ואז הסטודנטיות שלנו ישתלבו עוד יותר במועדוןפרונטלית מלאה אחרי הפס
 

 המשיכו לשמור על ההנחיות –הקורונה עוד כאן 
    

 ראשית ברכת ברוך רופא חולים למחלימים.   
בזכות המאמצים הגדולים להקפיד על הכללים, הצלחנו יחד לרדת מהצבע האדום והכתום שבו היינו ברמזור    

 הקורונה, ולמשך מספר ימים הצלחנו לרדת ולהיות ירוקים.
   עקב חולים נוספים שהתגלו, אנו שוב במגמת עלייה של התחלואה והצבע הנוכחי של אלקנה הוא צהוב.     



    
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

  �🎓🁨👩�סטודנטים 
 אנחנו חוזרים לקמפוס אלקנה!!

 
אין כמו להגיע למקום מהמם עם פינות למידה, שקט   

חזק ולפגוש סטודנטים שנמצאים באותה  wifiמאפשר, 

 ��סירה 
 

 https://did.li/sRQfT :שריינו לכם מקום לשבוע הבא

 .9:00-20:00ה' -ימים א'✅

שעות לפני  24בתיאום מראש )יש להירשם ✅
 .המועד(

יש לרשום שם מלא,  – לתושבי אלקנה בלבד✅
  .פלאפון וכתובת

יש לשלוח לפני תעודת מתחסן/תעודת ✅
 שעות. 72מחלים/אישור בדיקת קורונה כל 

 054-354-5305למספר 
 מספר  פנות לחגי בפלאפוןבכל בעיה או שאלה ניתן ל

054-3545305. 
 

 מישהו לצעוד איתו
 

יחידת ההתנדבות ומרכז צעירים מזמינים אותכם    
 להליכה משותפת עם ותיקי היישוב!

ביום המעשים הטובים נארח חברה לבני הגיל    
 השלישי תוך כדי הליכה.

מלאו את  רוצים לצעוד עם ותיק מאלקנה?   
 הפרטים בקובץ המצורף ואנו נהיה איתכם בקשר.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

-SdwBl03OjciM_7
-cZ3gaVnMrM_W6ktKrwLqgm82peWg

Zrcg/viewform?usp=sf_linkS 
 

 ב'יד שרה'ם ג –  דים זה שמחהיל
 

הרבה דברים עומדים בספק בתקופה זו ואין   
 .לדעת מה ילד יום

אך יחד עם זאת,  ,יש לחץ, החששות גוברים  
ישנו דבר אחד שאינו מוטל בספק ונותן לנו 
ביטחון והמשכיות בתקופה הלא פשוטה הזאת.. 

 .אלו הן לידות של תינוקות
, על אף הקושי שישנו בתקופה מטלטלת שכזו   

שה הוכחה לכך שהחיים נוק, זו למעכשנולד תי
וזוג צעיר  -ממשיכים הלאה, עולם כמנהגו נוהג 

אחד מביא ילד קטן לעולם, בתוך כל הכאוס 
שקורה פה בארץ הקטנה שלנו. כמה זה מאתגר, 
כמה חוסר וודאות, כמה הוצאות שלא פשוט 

 .לעמוד בהם
יד  –ולמרות כל אלו, ישנה עובדה בטוחה אחת   

  ...אנו כאןאיזה מזל ש שרה,
יולדות ואמהות יקרות, אצלנו תמצאו את   

 :הדברים הבאים על מנת לחסוך לכן הוצאות
משכך כאבים ללידה, משאבות הנקה, עריסות, 
רפידות הנקה, שקיות הקפאה לחלב אם, כסאות 

 .בטיחות לרכב לתינוק ומשקל לתינוק
 נשמח לעמוד לצידכן  
 ם.תמיד כאן בשבילכ –יד שרה   

ש יהודה אלוני ז"ל ה אלקנה ע"סניף יד שר  
 בשיתוף יחידת ההתנדבות אלקנה

 

 

 

 לחברינו

 יעקובוביץנן ציפורה ואלח
 יישובכם -ינועם עוזבכם את יישוב

 שלוחה לכם ברכת הדרך
 בהצלחה ואושר בכל אשר תפנו

 וכל תושבי אלקנה מראש המועצה, חברי המועצה
 

https://did.li/sRQfT
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwBl03OjciM_7-gnMrM_W6ktKrwLqgm82peWcZ3gaV-SZrcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwBl03OjciM_7-gnMrM_W6ktKrwLqgm82peWcZ3gaV-SZrcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwBl03OjciM_7-gnMrM_W6ktKrwLqgm82peWcZ3gaV-SZrcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwBl03OjciM_7-gnMrM_W6ktKrwLqgm82peWcZ3gaV-SZrcg/viewform?usp=sf_link


     

 

 

 

 

 

 

 
   

 ממשיכים בפעילות גם השבוע 
 ביום רביעי בשעה .16:00ביום שני מפגש של סורגות בקהילה בשעה . חוגי הספורט והיוגה ממשיכים כרגיל

 הודעה על סרטים תשלח בקבוצות הואטסאפ של המועדון.. משחקי קופסא ואסטרטגיה עם נבו מזרחי – 17:45 
 

הרצאות העשרה לצפייה בכל שעה שתרצו, שמתחלפות מידי  8 מהכורסא בבית.ממשיכים בסדרת הרצאות מקוונות 
 שבועיים.

 21/3/21-7/3/21הרצאות לתאריכים 
 .למוזיאון מארכיון – זכרון עבודת: מאור חיים' פרופ – ותקומה שואה ●
 ת.רו מגילת :קורן דורון – המקרא חקר ●
 .בקיר הראש עם הופמן ענת .החזק המין – נשים ●
 ר.ישראל ב :מנחם טילמן ●
 .ברומניה העליז הקברות בית –  ספינצה״ ״רוחות :מאור חיים' פרופ ●
 .ה במזרח התיכוןרוסי :סוולובה קסניה ●
 .ובצבעים בצלילים רוסיה – 1 סדרה: ברוסית רוקוקו אומרים איך – מוסיקה ●
 .'ב חלק 'טובות הכי החברות' :מזיא ועדנה שדה סנדרה ●
אתם יכולים לפתוח ולצפות  הצפייה הינה פשוטה בלחיצת כפתור. ניתן לצפות מכל מכשיר המחובר לאינטרנט.   

ההרצאות בכורסא . /https://lecturesonline.co.il/elkana במחשב, בסמארטפון, טלוויזיה חכמה, וטאבלט. באתר:
 יהיו בתשלום למי שאינו חבר מועדון.

עמותת גיל הזהב  530880חשבון מספר  414סניף  20בנק מזרחי  ₪ ניתן להעביר בהעברה בנקאית: 20תשלום להרצאה 
 יהודית מוזס )נא לרשום בהערות את שמכם וסיבת ההעברה(. 6344894-050או בביט לטלפון: , באלקנה

 ₪ לשנה  500בעלות של  המעוניינים להצטרף למועדון כחברים. הרצאות ללא תשלוםחברי מועדון צופים ב
 .6344894-050טל'  נא ליצור קשר עם יהודית מוזס -

 
 

 ממרחבי הזיכרון לקולנוע
 .יד ושם ובית לוחמי הגטאותפלוס מזמין אתכם לסידרת מפגשים מטעם  50מועדון 

בנושא: "השיא שנמחק הזיכרון  9.3.21המפגש הבא ביום שלישי . 19:30-18:00ימי שלישי בשעות בzoom -במפגשים 
 .ספורטאים יהודים ואגודות ספורט יהודיות בגרמניה עם איתן ויילר – שהודחק"

₪  וחברי  50מחיר הסידרה . (2001בימאי: כריסטיאן מנייר )צרפת  .השחיין מאושוויץ" -הסרט שיוקרן: "אלפרד נקש  
 .050-6344894  לטלפון של יהודית מוזס  Bitתשלום באמצעות . ₪ 20מועדון ישלמו 

מוזמנים להצטרף לחוגים 
שמתחילים השבוע במועדון 

פלוס אלקנה ללא תשלום  50
במסגרת פרויקט "נעים 
בשלישי" מטעם המשרד 

 לשיוויון חברתי
 

 

 

 

  קנהאל וםתורהז
 

שני  בתורהזום אלקנההשבוע    
 שיעורים: 

באדר  ד"כ ביום שני   
השיעור  – 20:30בשעה  8.3.21

 הקבוע בפרשת השבוע
ספרו  פ"ע הרבנית רחל שטרן של

השיעור  .של הרב אביגדור נבנצאל
קה( נפתלי יוקדש לע"נ צבי )צבי

  ז"ל בן פועה ויעקב מילר שיבל"א.
 11.3.21באדר  ז"כ ביום חמישי   

יתקיים שיעור  20:30 בשעה
 הרב משה אגוזי ע"י שינתן מיוחד

מסיזיפיות למשמעות". " בנושא:
ראש הרב אגוזי היה שנים רבות 

הישיבה התיכונית בחיספין מחנך 
 .תלמיד חכםמרצה מעולה ו דגול,

 השיעור פתוח לגברים ולנשים. 
 .להתראות, זהבית גרוס

 

 

https://lecturesonline.co.il/elkana/
https://lecturesonline.co.il/elkana/
https://lecturesonline.co.il/elkana/


      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 דינה נחמני

 

 פרגיות בתנור  בכלי שאפשר להכניס לתנור
 

 :פרגיות 10-המרכיבים למרינדה ל   
כוס חד פעמית עם  1/3, פילדלפיהאחת כף , כפות רוטב סויה דל נתרן 6, כפות צ'ילי מתוק 6 :להכניס לכלי   

שיני  3, מרק כפות אבקת , שתיכפות דבש , שתיאו כל ריבה אחרת כפות ריבת אוכמניות של דלפור 3 , שמן זית
 .כמה עלי בזיליקום, שום פרוסות

 אופן ההכנה:  
להכניס את  ,לערבב היטב ,כוס קולה 1/2סמיך אפשר להוסיף  התבשילאם  .לערבב את כל מרכיבי המרינדה  

  .ללא כיסוידקות  40למשך מעלות  180שעות להכניס לתנור  8-להשרות כ ,הפרגיות
 .זה יוצא טעים מאודאז וגם  –לתנור את הכל אני מיד מכניסה  כשזמני דוחק,   
 !!בתיאבון    

 

 – )נשים וגם גברים, המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח
 . נשמח כולנו ליהנות מהרעיונות(pnina@elkana.org.ilאנא שילחו למייל  

 רחוב הכרם, צפויים להיכנס בשנה הקרובהגרים באפרת ותומר יהודה, 

 ב"פסגת אלקנה" החדש לבית 
  8.5אפרת ותומר יהודה הגיעו לאלקנה בחודש יולי האחרון, משכונת מורשה ברמת השרון, עם שלושת ילדיהם: הראל בן    

 , בגן חיטה.3, שניהם לומדים בבי"ס כרמים, והבת נעה  בת 6.5ועידו בן 
רו מרמת השרון, למד תומר הוא סגן מנהל מרכז לוגיסטי בחברת "אלקטרה בניה", ואפרת היא אנליסטית. תומר במקו  

בכפר אברהם ובמכינה הקדם צבאית "עטרת כהנים". את שירותו הצבאי עשה בנח"ל. אפרת במקורה ממושב ברקת, משפחת 
 משה, למדה ב"שלהבת" שעלבים ובאולפנת "צפירה" במושב צפריה. שניהם חובבי גינון, ספורט, רכיבה וטיולים.

   
 לאלקנה?מה הביא אתכם 

"מוסדות החינוך, הקרבה למרכז ואופי   
 היישוב".

מה הייתם רוצים או יכולים לתרום   
 ביישוב? 

"רוצים לתרום בתחומי איכות   
 הסביבה, ויוזמות חברתיות".

אילו דברים יפים אתם מוצאים   
 ביישוב?

"את הטבע והנוף באיזור, וכמובן   
 האנשים הטובים באלקנה".

 

 ספריית אלקנה
 

בכפוף  פתוחה לקהלהספרייה  בואו לקרוא ספרים! נמאס מהמסכים?  
 להנחיות התו הסגול.

 דקות. 15השהייה בספרייה לצורך השאלת ספרים בלבד, למשך * 
 החזרת ספרים תתאפשר בזמן הביקור או לארגז ההחזרות מחוץ לספרייה.* 

 קבלת קהל הקבועות.ניתן להגיע לספרייה ללא תיאום מראש, בשעות 
אנו נביא את הספרים  .בבידוד נשמח לקבל מכם הזמנה למייל במידה והנכם* 

 אליכם הביתה.
 :שעות קבלת קהל  

. 16:00-19:00 –יום ג׳ . 9:00-12:00 –יום ב׳ . 16:00-19:00, 9:00-12:00 –יום א׳ 
 .9:00-11:00 –יום ו׳ . 16:00-19:00, 9:00-12:00 –יום ה׳  .9:00-12:00 –יום ד׳ 

 צוות הספריה                                                                    

 ��תודה  –כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו כחברים 
https://www.facebook.com/matnaselk 

 

פסקת איסוף ה
 בגדים

 

 לתושבי אלקנה.    
אנו מבקשים להודיע    

הפסקת העברת על 
בגדים ל'מלבי' בראש 

. נבקש לא להניח העין
יותר בגדים וחפצים 

 בחניה של ביתנו. 
תודה לכל התורמים    

במשך כל השנים. 
שנזכה להיות תמיד בין 
התורמים ולא בין 

 הנזקקים. 
 –בתודה ובברכה 

 מרים ויפת זכריה.
 

https://www.facebook.com/matnaselk


   

 

 

 

 

 

 

 

 פורים ביחידת ההתנדבות
 

 ."משפחה במסכה" :השנה קיימנו חגיגה לקהילה   
במסגרת החגיגה תושבים התבקשו לשלוח תמונות 

ועל גבי התמונה  ,משפחתיות כשהן עטויים במסכות
 רמזים. 4לרשום 

במהלך שבוע פורים שלחנו את התמונות במדיות    
השונות ובקשנו מתושבים לנסות ולזהות את 

 המשפחות השונות.
 רבים נסו לגלות ואכן חלקם הצליחו!

חוי ועמי מינצר,  תודה רבה למשפחות שהשתתפו:
איילת וניר אמירס, אדיר וקורל שלו, אסף ושרה 

 מינצר, שמרית ואסף לוי, מיכל ואפרים שטיינר.
תודה גדולה לתושבים שהשתתפו וניסו לגלות מי   

ים במהלך השבוע חולקו פרס. המשפחה במסכה
 למשתתפים ולפותרים.

 נפגש ב"משפחה במסכה" בשנה הבאה.   
 

 משלוח מנות לחיילים במגן דן!
כמידי שנה גם בשנה זו דאגנו לחיילים  ,בנוסף   

אחראית על החיילים ה ,שירה ויניצקי .שלנו במגן דן
בשיתוף עם תושבי שכונת  ,מטעם יחידת ההתנדבות

 הכינו משלוח מנות מפנק לחיילים. ,מגן דן
 תודה גדולה לשירה ולתושבים במגן דן.   
מוזמנים לפנות לשירה ויניצקי לשיתופי פעולה   

בנושא זה על מנת שנמשיך לתת לחיילים המשרתים 
 במגן דן תחושה של בית.

 

 "נתינה שבונה קהילה"
 יחידת ההתנדבות

 

 אזכרה 
 במלאת ארבע שנים לפטירת בעלי, אבינו וסבנו היקר 

 ז"ל  דב ברנשטיין

 שישי  יום   יום ה  נעלה לקברו בבית העלמין באלקנה
 . 10:30בשעה  (05/03/21כ"א באדר תשפ"א )

   .11השרון  בבית המשפחה, רחוב חבצלת  נתכנס למפגש לימוד לזכרו 11:00בשעה  
 

 המשפחה וכל בית אלקנה 
 

 

 

 לרב אלי גורן 
 

 תנחומים על  

 פטירת אביך 
ינח   שאר   מךהמקום  בתוך 

וירושלים ציון  ולא   אבלי 
 לדאבה עודתוסיף 

 מכל בית אלקנה  
 

 המדרשה לנשים אלקנה
 

 הלימודים במדרשה לנשים, אלקנה,
ה "ביום שלישי, כיתקיימו בע"ה בזום 

 9.3.2021באדר, 
 

 ר פנחס היימן"הרב ד – 9:00-9:45
 הרב אילן אלפונטה. – 10:00-10:45
 הרב יהודה שטרן. – 11:00-11:45

 

כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה,   
נשים שלא השתתפו עד כה  וגם

בשמחה  מוזמנות, בלימודי המדרשה
שיעורי  להצטרף ללומדות ולחוות

 תורה, מחשבת, תנ"ך ויהדות מעניינים
 ומרגשים.

 באנה בשמחה, נשים יקרות.
 פוןניתן להתקשר לטל –להצטרפות 

0502282358. 
 



 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 לידות
 .נינה לדינה טויטו ,ליהונתן ובר שמיר בת ,להולדת הנכדה ,וירון שמיר לעתירה

 .בת לנורית וברק גיאת ,להולדת הנכדה ,מיכאלישמואל ואראלה ל
  הבת, נכדה לשרה ורחמים אשואל.להולדת  ואל,לאורלית ועודד אש

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

  

 בסניף בני עקיבא ממשיכים בפעולות השבועיות.   
גרעין אריאל ע״ש סרן אריאל חובב הי״ד -צוות נחשון  

ממשיכים בהתנדבות השבועית של כל אחד, והתחילו 
 לעבוד על ההתנדבות לחודש ניסן!

בסניף עוז ממשיכים בפעולות השבועיות, בנוסף לחידה    
 השבועית, ולתחרות החניך המצטיין. 

י״ב -׳ובנוער אלקנה, ביום ראשון, חגגנו יחד עם שכבות ז   
הפנינג פורים מטורף, עם מגוון תחנות שוות במיוחד. 

 האירוע התקיים בהתאם להנחיות.
 בני אנניה, מנהל יחידת הנוער

 

 לעוף על הכשרון
 

 . תושבי אלקנה  
ילד שפשוט מתפוצץ מרוב  יתאם יש לכם בב  

אפ, -כישרון בשירה או נגינה, ריקוד, סטנד
קוסמות וכדומה, תנו לכל תושבי הישוב 
הזדמנות ליהנות ולהתרשם ממנו ולחלוק 

 !איתכם את הנחת
שמחים לבשר על פסטיבל כשרונות אנו   

: ״לעוף 7-13יישובי לצעירים שבחבורה בגילאי 
 !על הכישרון״

רסום יבפכל הפרטים ואיך משתתפים   
 .ףהמצור

אלקנה, עוד לא תמו כל פלאייך. הם רק   
 !מתחממים... הזדרזו להירשם

   להרשמה  
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfQ335

 633.../viewform 
 

  

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfQ335633.../viewform
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfQ335633.../viewform

