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 19.3.21 |תשפ"א  ניסןב ז' |ראויקפרשת  | 1062 'ליון מסיג

 החיסון השלישי
 שרית גזבר

 

לפני כעשר שנים, פורסם באתר "ביכורים", שיר המתאר את טוהרם של הילדים, בהמשילו אותם לשמן הטהור של    
 פתילות החנוכה:

 "הנרות הללו שאנו מדליקים / כמו הילדים המתוקים שאנו מחנכים
 אפשר לשים בהם את השמן ולהיטיב הפתילות / אבל משם זה רק תפילות...""
 )את השיר כתב המדריך החברתי במועדון אדר יחד עם אשתו. היה זה חנן בן ארי...(  
טוהרם של ילדי ישראל העניק להם את היכולת לעסוק בטוהרה: "אמר ר' אסי, מפני מה מתחילין לתינוקות בתורת   

ילין מבראשית? אמר הקב"ה: הואיל והתינוקות טהורים והקרבנות טהורים, יבואו טהורים ויתעסקו כהנים, ואין מתח
 בטהורים". )בויקרא רבה ז' ג'(

המדרש מנחה את מלמדי תינוקות של בית רבן להתחיל את לימודם בחומש בו אנו מתחילים לקרא השבת: חומש    
 הטהורים. לכן יעסקו בראשית לימודם בנושאי הטהרה. ויקרא. הוא משווה בין הילדים הטהורים לקורבנות 

נשאל: מה לילדים בדור זה ולקורבנות? לעבודת הכהנים בבית המקדש? לריבוי של הלכות, לפרטים מורכבים ועוד?    
לכאורה, כל אלה  נוגדים את עקרונות הפדגוגיה: לא רלוונטי, לא משמעותי ורחוק מעולמם של הילדים, כתוב בשפה 

 , חסרת עלילה ונרטיב המוכרים לנו מסיפורי האבות בחומש בראשית ומסעות עם ישראל בחומש שמות.עתיקה
על שאלה זו ננסה לענות באמצעות המדרש מויקרא רבה בו מצויינת המילה  "...ויתעסקו...". אותו פועל בו אנו מברכים    

ֵרי תֹוָרה". הפועל ע.ס.ק מתייח ִדבְּ ס ללימוד תורה המביא את האדם לחיי קדושה. כאשר תינוקות בכל יום : "...ַלֲעסֹוק בְּ
נפגשים לראשונה עם דברי התורה הטהורים בחומש ויקרא. משם, כל ילד בוחר לפי  –טהורים של בית רבן 'מתעסקים' 

חייו  נטיות ליבו , סביבתו ויכולותיו את 'ארגז הכלים' המתאים והמדוייק לנפשו הרכה. ארגז כלים שעתיד ללוותו בהמשך
 הקדושים.

 חומש ויקרא מספק לנו את ארגז הכלים לחיי קדושה בתחומים שונים:  
 קדושת הגוף: טומאה וטהרה בדיבור, באכילה, בלבוש, בהתנהגות במשפחה, בחברה.  
 קדושת הזמן : שבת וחג, שמיטה ויובל.  
 קדושת המקום: בגבולות המשכן והמקדש, ארץ ישראל.  
ורת הכהנים, הוא המדריך  לחיי הקודש שלנו, וזו הסיבה שאת תפקיד החינוך לקחו הכהנים על חומש ויקרא המכונה ת  

 עצמם בתקופה שבית המקדש היה קיים.
מאז תקופת הכהנים, מורים וחוקרים מנסים לפענח את הנוסחה המתאימה ביותר לחינוכם של ילדי ישראל. תאוריות   

 הלומד יהיה פעיל ומעורב בלמידה ויעסוק בה כל העת.רבות מלוות בשלל עצות ודרכים ללמידה כך ש
 לא לחינם קיבלנו את התואר "עם הספר". כינוי המחייב עיסוק ולמידה תמידיים של תורה ושל דרך ארץ.   
מטרת כל למידה באשר היא, לקדם, להוביל ולהכשיר את התלמיד לחיות באופן המיטבי ביותר בעולם משתנה. יחד עם   

 הפשטות והטוהרה הזכה איתה הגיח לעולם. זאת, לשמר את
 מבין הידועים בהטמעת עיקרון חינוכי זה, היה ר' אריה לוין, שהשבוע, בט' בניסן יחול יום פטירתו:   

"אם מצווה היא לרצות ולחונן את אבניה ועפרה של ארץ ישראל כדברי הכתוב בתהילים: 'כי רצו עבדיך את אבניה ואת 
לדי ישראל שבארץ ישראל על אחת כמה וכמה...")מתוך הספר "איש צדיק היה", אותו כתב  ר' עפרה יחוננו' הרי את י

 שמחה רז , שקיבל השבוע את פרס שר החינוך לתרבות יהודית(. 
ר' אריה לוין ברגישותו הרבה השווה בין קדושת הארץ לקדושת הילדים הטהורים. דומים כיסופי העולים לארץ וערגת    

 ינו לילדים הטהורים.החיים בה לאהבת
בימים אלו, ימי ניסן, קיבלנו הזדמנות נוספת לקיום מצוות "והגדת", באמצעות 'ארגז הכלים' היחודי לכל אחד ואחד.    

עיסוק המקנה חוסן נפשי לילדינו ולנו, כזה המאפשר חיים בריאים וערכיים של תורה עם דרך ארץ במציאות מאתגרת. 
 ן לגוף, אין ספק שחיסון 'והגדת', יהיה מענה הולם לנפש. לאחר שקיבלנו שתי מנות חיסו

 וכדברי שירו של חנן "...משם זה רק תפילות..."         
 

 18:29 יציאת  שבת         17:30 כניסת השבת

 



 

 

         
 
 
 
 
 
 
     

 

 פתיחת בית ספר לחינוך מיוחד בישיבת ימ"ה! –אלקנה ממשיכה להתחדש 
 

על אישור תקן וקבלת סמל  השבוען שהתבשרנו לאחר השקעה ועבודת הכנה מאומצת, אנו מתרגשים לעדכ   
 מוסד לפתיחת בי"ס לחינוך מיוחד. 

תן מענה לתלמידים בעלי יבית הספר יפתח בע"ה בשנת הלימודים הקרובה תשפ"ב בישיבת ימ"ה באלקנה וי   
 ישובי הסביבה.ילקות למידה מכל 

כנית פיתוח והגדלת מבנה בית הספר החדש עתיד בע"ה להבנות במהלך השנתיים הקרובות, כחלק מת   
 הישיבה ובינתיים ישתלב במבנה הקיים של הישיבה.

לימודי מצויין -חלק ממדיניות המועצה הדוגלת במתן מענה חינוכי , שהיאזוהי בשורה ערכית טובה וחשובה   
 לכל תלמיד על כל הקשת החינוכית, כאן בתוך הקהילה.

העשייה החינוכית המשובחת שהביאה אמון על  ,הרב אודי סט ולצוות החינוכי אנו מודים לראש הישיבה   
 גדול מצד הגורמים המקצועיים לפתיחת מסגרת זו. 

שהינו מודל לשילוב  ,בית הספר יפעל בע"ה בדומה לבית ספר לחינוך מיוחד שנפתח לפני שנתיים באולפנה   
ילס ומנהלת מוצלח ולעבודה חינוכית מרשימה ומוערכת של צוותי החינוך בהובלת ראש האולפנה הרב אריה מ

 בי"ס לחינוך מיוחד גב' שלומית בן זמרה. 
תודה רבה למשרד החינוך על האמון הרב שהוא נותן במועצת אלקנה, במנהלים ובצוותים החינוכיים   

 המצויינים שלנו במוסדות השונים, ועל הזכות שלנו כקהילת אלקנה לקדם ולתת מענה לחינוך המיוחד.
 אסף מינצר, ראש המועצה       פועה כהן, מנהלת מחלקת החינוך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הדמיה של מבנה בית הספר                                  
 
 

 תודה לעובדות המחלקה לשירותים חברתיים
 

 תודה תודה ושוב תודה!   
ל יום העובדים הסוציאליים הבינלאומי נערכה השבוע בחצר המועדונית המשלבת לילדים עם צרכים לרג   

 מיוחדים, ארוחת בוקר חגיגית ומפנקת והרמת כוסית לעובדות המחלקה לשירותים חברתיים. 
 

 

ראש המועצה אסף מינצר הגיע    
לברכן ובשם כל קהילת אלקנה בירכן 
על מעורבותן הרבה במסירות נפש 

והסיוע  –הלב עבור התושבים ומכל 
לקשישים, לבעלי צרכים מיוחדים, 

 למשפחות רווחה ועוד. 
את עבודתן המבורכת של העובדות   

הסוציאליות אנו רואים בכל שנה, אך 
ראינו זאת במיוחד בשנת הקורונה 
המאתגרת שעברנו יחד שבו נתנו 
מענה מיידי ומוצלח לכל המענים 

 שנדרשו.
ה תודה גדולה למנהלת המחלק    

קונץ על הובלת -עו"ס שגית שניידר
 ,ביד רמה וברגישות רבה המחלקה

ולעובדות המסורות על הנתינה מכל 
 הלב. 
 התברכנו בכן!     

 



        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ממשיכים עם הפרויקט החדש, בו נכיר כל פעם אחד/ת מהסטודנטים אנחנו   
תושבי אלקנה שמקבלים מהמועצה וממפעל הפיס מילגה ומעורבים חברתית 

 .מוזמנים לפרגן להםוב. בהתנדבות בתחומים שונים בייש
 ....והפעם עם יהודית עבר  
. בבני ברק נולדהיהודית  ., סטודנטית לפסיכולוגיה וקולנוע22עבר, בת יהודית   

חזרו לבני אח"כ שנים.  6התגוררו כמעט , שם טסה עם משפחתה לארה"ב 3בגיל 
 .ולאחר כמה שנים עברו לאלקנה ,ברק

ומספרת שהערך המוסף שהיא מקבלת  ,יהודית מתנדבת דרך מחלקת הרווחה   
מההתנדבות הוא "להכיר יותר מקרוב אנשים מיוחדים ויחודיים מהיישוב ואת 

 ההתנדבות כנראה שלא היינו נפגשים לעומק".  למלאסיפוריהם, שא
"המלגה מסייעת לעבור את התקופה יותר בנחת ובהרגשה טובה  :מוסיפהוהיא   

 ".שאני יכולה גם לתת
   

 רמו לקמחא דפסחא של אלקנהית -השנה במיוחד 
 

ש"ח והיעד שלנו  140,000אלקנה. בשנה שעברה אספנו  קמחא דפסחא שלחשוב לתרום ל ,עקב המשבר הכלכלי ,השנה  
 לאסוף השנה יותר.

ניתן לתרום בהעברה אלקטרונית באמצעות פייבוקס לקבוצת קמחא דפסחא אלקנה תשפ"א    
exWNAhttps://payboxapp.page.link/v29mi4yRXkxj  ולציין בהערה "קמחא  ,7759545-050 פוןטל ,לאילה קורן ביטבאו

 דפסחא". 
. אנא הודיעו לאילה 102040מספר חשבון  181( סניף 52ורעות בנק פאג"י )ניתן גם לבצע העברה בנקאית לביכנ"ס אחוה    

 , אימייל והסכום.בוואטסאפ אם ביצעתם העברה בנקאית, כולל שמכם 054-4266592קורן או ליאיר צורן 
 . רב היישוב.תזכו למצוות     ישלחו באימייל ובוואטסאפ. 46ן תרומות לפי סעיף יקבלות עם אישור מס הכנסה לעני  

 מכירת חמץ
 

ידידותי . מדובר באתר דרך אתר הרבנות הראשית לישראל דהיינו,, תיעשה השנה במתכונת שנה שעברה ת חמץמכיר  
 היישוב. רב חג שמח.. ניתן למצוא בגוגל. ונוח

 

ת יהודית על איזור שהיא אוהבת באלקנה, היא אמרה שהיא מאוד אוהבת לטייל בכביש כששאלנו א
 .הביטחון, במיוחד באביב כשהמקום בשיא הפריחה. היא נהנית מהשקט ומהאוויר הטוב והמרגיע

"מברכת את הזום, מאפשר להתארגן בנחת בלי  :יהודית מספרת על החוויה שלה מהלימודים שלה בזום   
זאת תקופה שמחייבת יצירתיות כדי להתגבר על ר. וטובוסים ולקוות שיהיה לי טרמפ בבוקלרוץ אחרי א

 ".הקשיים, לפעמים יוצא מזה הפתעות נעימות
"לעזור לבן אדם אחד אולי לא ישנה את כל העולם, אבל זה יכול לשנות לו את  :המוטו של יהודית הוא   

 ".כל עולמו
אלית במחלקה לשירותים חברתיים אלקנה אשר מלווה את עבודתה כמה מילים מבתיה נחמן, עובדת סוצי  

 :של יהודית
יוצרת קשר חם וקרוב, מלווה בצורה רגישה, עובדת מתוך איכפתיות  .יהודית מקסימה, עדינה ורצינית"  

משקיעה ותורמת. היא עושה זאת דרך טיפול והתבוננות באמצעים הקולנועיים אשר מאפשרים  ,ומחשבה
 ".תחומים באופן מיוחד לגעת במגוון

 

https://payboxapp.page.link/v29mi4yRXkxjexWNA


    
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 במרכז צעירים 12:00-9:00בשעות , יום שישי היום,
 עזרה ראשונה בחירום

 כל מה שחייבים לדעת על הצלת חיים במשפחה.
 ש"ח. 15 :מחיר
 https://bit.ly/2ORYseJ להרשמה בקישור

 

 במרכז צעירים 20:15בשעה  פרשת ויקרא,במוצאי שבת 
 יהדות וישראליות בכלל ובפרט בליל הסדר

 שיעור לקראת פסח עם הרב שי נווה.
 https://did.li/1h3Hw: להרשמה

 

 

 פריית אלקנהס
 

 .הספריה יוצאת לחופשת פסח      
 , הספרייה תהיה פתוחה בשעות הבוקר25/3ביום חמישי י"ב ניסן,       

נשוב לאחר חג הפסח, ביום ראשון כ"ב ניסן, בלבד. 9:00-12:00בשעות 
 צוות הספריה                                 פסח כשר ושמח!   .4/4
 

 סטודיו נשים לאימוני כושר
 

 .רכזת הסטודיו ומאמנת צפנת כהן   
 19:00ובימי ראשון בשעה  20:00נפגשים בימי שני ורביעי בשעה    

  כדאי!! .בואי     בסטודיו באולם הספורט החדש.
 רכז ספורט –מיכה פולק                                                         

 

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

 

שימו לב: האירועים יתקיימו עפ"י הנחיות התו 
 הירוק בהצגת תעודת מתחסן/מחלים.
 .מספר המקומות מוגבל, מהרו להירשם

 

הכינו אוכל והביאו  , החניכיםבנוסף לפעולות השבועיות, לכבוד יום המעשים הטובים ,השבוע בבני עקיבא   
 לחיילים.

התקיים יריד תרומת דם  ,כחלק מההתנדבות החודשית ,גרעין אריאל ע״ש סרן אריאל חובב הי״ד-בצוות נחשון 
 לתושבי אלקנה והסביבה.

 בסניף עוז המשיכו בפעולות השבועיות, ובפעילות מיוחדת ליום המעשים הטובים.    
השבוע התקיים הפנינג יום המעשים הטובים שכל הכנסותיו תרומה למחנה קו לחיים באלקנה של גרעין אריאל    

 ע״ש סרן אריאל חובב הי״ד.
 מנהל יחידת הנוער, בני אנניה

 

 עפרה ויזלל

  ברכות 
 בית החינוךעל זכיית 

 בניהולך 'חמ"ד איילים' אלעד 
 ב'פרס החינוך הדתי תשפ"א'

 

 ראש המועצה, חברי המועצה
 וכל תושבי אלקנה

 

https://bit.ly/2ORYseJ
https://did.li/1h3Hw
https://www.facebook.com/matnaselk


     

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 פסח. איסרו חג 4.4לפעילות פרונטאלית ביום ראשון  נחזורבעז"ה  המועדון יצא לפגרת פסח.
  יפורסמו ויחולקו באלקנה. 2021יוני -תכנית הפעילות לחודשים אפריל

050-טל'  .נא ליצור קשר עם יהודית מוזס -₪ לשנה  500בעלות של  המעוניינים להצטרף למועדון כחברים
3448946 

 

הרצאות העשרה לצפייה בכל שעה שתרצו,  8 זוהי הסידרה האחרונה של הרצאות מקוונות מהכורסא בבית.
 שמתחלפות מידי שבועיים.

 

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

 . /https://lecturesonline.co.il/elkana במחשב, בסמארטפון, טלוויזיה חכמה, וטאבלט. באתר
עמותת גיל  530880חשבון מספר  414סניף  20בנק מזרחי  ₪ ניתן להעביר בהעברה בנקאית: 20תשלום להרצאה    

 לרשום בהערות את שמכם וסיבת ההעברה(.יהודית מוזס )נא  050-6344894או בביט לטלפון:  הזהב באלקנה
 חברי מועדון צופים בהרצאות ללא תשלום

 

מוזמנים להצטרף להירשם 
פלוס  50לחוגים במועדון 

אלקנה ללא תשלום במסגרת 
פרויקט "נעים בשלישי" מטעם 

 המשרד לשיוויון חברתי.
 

  אלקנה תורהזום
 

 

 פלטפורמת תורהזום   
לחופשת   אלקנה יוצאת

בין הזמנים. נחזור בכוחות 
מחודשים מיד לאחר 

כ"ג  הפסח ביום שני
 ,20:30בשעה  ,5.4בניסן, 

לשיעור של הרבנית רחל 
פ "שטרן בפרשת השבוע ע

הפרשנות של הרב 
כ"ו  ביום חמישי .נבנצאל
 – 20:30בשעה  8.4 בניסן,

ר "שיעור מיוחד של הרב ד
לרגל יום  צחי הרשקוביץ

 שו"תים על, ואההש
  השואה. מתקופת

חג שמח וכשר לכולם    
ויהי רצון שנזכה לחירות 
ולגאולה במהרה בימנו 
 .אמן. כל טוב, זהבית גרוס

 

 

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


אלקנקנה 1062 

docx.)4(
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

•  

 שרה בר אשר

 

 פנקייק לפסח
 החומרים: 

 .כוס חלב סויה רותח 1/2
 .כוס קמח מצה כוסמין 1/2

 .ביצים אורגניות 3
 .כף סוכר חום דמררה 1
 .כפית מלח הימאליה 1

 .מעט שמן זית
 

 אופן ההכנה: 
 . מרתיחים את החלב בסיר ויוצקים אותו לתוך קערה. 1
 . מוסיפים לקערה קמח מצה ומערבבים היטב. 2
 חשוב להוסיף את הקמח לחלב, ולא ההיפך. כדי שלא יהיו גושים.   
 . בעזרת מזלג, טורפים את הביצים בתוך כוס. 3
 . מוסיפים את הביצים לקערה. 4
 , חוץ מהשמן. . מוסיפים לתערובת את יתר החומרים5
 . מניחים במחבת מעט שמן זית לטיגון מהיר של הפנקייק.6

 

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

 
 

 מה הביא אתכם לאלקנה?    
חיפשנו חיי קהילה, איכות חיים, מוסדות חינוך טובים    

 .��וכמובן שאין כמו קרבה להורים 
 ? יכולים לתרום ביישובאו  רוצים יתםמה הי   
 ."היינו שמחים לתרום לפעילות הקהילתית בשכונה"   
 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?   
יש בישוב אוירה ותחושה של רוגע. היכולת לצאת "   

מהבית ולראות נוף מול העיניים. מקומות טבע נהדרים 
במרחק נגיעה. מעבר לכך, את הקהילה שארגנה לנו 

 "קבלת פנים מדהימה!
 איך אתם מתמודדים עם הקורונה?    
קורונה הכניסה ב האנשים, גם אותנו הוכמו ר"   

לסגרים. למזלנו, נכנסנו לקהילה תומכת מאוד. השכנים 
מאוכל ועד  – עזרו לנו המון ודאגו שיהיה לנו הכול

 ."פעילויות שיעסיקו את הילדה
 

 משכנות אלקנהתושבי לידן ואברהם בלוק, 

, השנתייםנעם מרים בת  הגיעו לאלקנה בחודש ספטמבר האחרון עם שתי בנותיהם, אברהם בלוקלידן ו  
 שלוש שנים בשכירות במושב טירת יהודה.קודם לכן גרו משך  חודשים. 5הדר שרה בת ו
 עובדת במשרד החקלאות. . לידן הממוקמת בארה"ב HOCSעוסק במחשבים בחברת אברהם   

שמש, וחזר -י התיכון הגיע ללמוד שנה בישיבת "לב התורה" שבביתסיום לימוד . עםיורק-נולד בניואברהם 
   בנימין.-עלה לארץ והתגורר בישוב יד 2012 שנתלארה"ב ללמוד בקולג'. ב

של חייל המודיעין, ולמדה  8200גנים ושם גדלה. בצבא שירתה ביחידת -נולדה בפתח תקווה בשכונת עיןלידן   
 באוניברסיטת בר אילן.

 

 אלקנה המדרשה לנשים
 

יים בשבוע. לומדותלכל ה  
לא יתקיימו לימודי   הקרובים

 המדרשה. 
 

 מכבי לאומית ומאוחדתקבלת קהל בקופ"ח 
 

קבלת תהיה  31/3ג' חוהמ"פ יום רביעי , וב30/3 פב' חוהמ" יום שלישיב
 .וצוות המרפאה פרופ' איאן כהן. חג שמח .08:00-09:30שעות ין הקהל ב

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 יחידת ההתנדבות –יום המעשים הטובים תשפ"א 
 

 ביום זה קיימנו מגוון פעילויות ברחב היישוב, הנה כמה מהם:   
התקיימו פעילויות בכל השכבות מחלוקת ברכות לעובדי המועצה ולתושבים במרכז  בממ"ד כרמים אלקנה   

המסחרי, ארוחת בריאות למורות והכנת ברכות להורים עם אמירת תודה ועד למשחקי קווה קווה של מעשים 
 טובים.

דבות בחקלאות, רגנו ארוחת בריאות ליולדות יחד עם ברכות ופינוקים שונים, התניא האולפנה אורט אלקנהבנות    
 התנדבות בקירוב לבבות ואריזות של מארזים לצוותי רפואה.

לקו ברכות יחילקו דוחות טובים לנהגים יחד עם השוטר הקהילתי מוטי קבסה וח ישיבת ימ"ה אורט אלקנה   
 לתושבים השונים, קיימו פעילות של שמיניסטים לשכבות הצעירות והתנדבו בחקלאות.

 שכל הכנסותיו לטובת הקייטנה של קו לחיים. ,רגן הפנינג לילדי היישוביא שם אריאל חובב הי"דגרעין הנוער על    
 אחראית על החיילים מטעם יחידת ההתנדבות. ,שירה ויניצקירגנו פריסה לחיילי מגן דן יחד עם יא שבט הרא"ה   
עם עובדי המטה נהנו מסדנת כל מנהלי מחלקות המועצה יחד  .קיימנו במועצה פעילות מיוחדת במינהבנוסף   

 וכל אחד ואחת בחר למי לתת ולכבד בתודה ביום זה. ,סריגה שהעבירה הגזברית עתליה צבי
הקיט כלל מצרכים להכנת ארוחת ערב, ברכות ושאלון  .בסיום ארזו כל אחד ואחת קיט אישי למובילי ההתנדבות  

 סבתא על ההתנדבות שלהם.-ים את אבאמא, סבאלמתנדב כל זאת כדי ליצור זמן משפחתי שבו בני המשפחה שואל
 מנהלי המחלקות הביאו במשלוח אישי לכל אחד ואחת מהמובילים את הערכה לביתם.   

 היה לנו  יום מיוחד ביותר!
 

המחלקה לשירותים חברתיים, מחלקת חינוך, מחלקת  – מנהלי המחלקות ועובדי המועצה: תודה לכל השותפים   
מוסדות החינוך כרמים, אורט ימ"ה ואולפנת . הנדסה, מחלקת בטחון, מתנ"ס אלקנה מחלקת שפע וגזברות המועצה

 חניכים ומדריכים וגרעין אריאל ע"ש אריאל חובב הי"ד.  ,אורט אלקנה, מרכז צעירים, סניף בני עקיבא
יום המעשים הטובים תשפ"א, למלגאיות יחידת ההתנדבות אוראל רדעי ואדר שטרן, תודה על כל העשייה ב   

גלית אלבז, אביה שטרן, ראם  – ולצוות התנדבות בחינוך ,וותה את היום הזהילאילנה רדעי מובילת התנדבות של
כחו ביום זה דהאן, גרשון קרמרמן, ספיר מרקוביץ, תהילה פולק ורועי בן יהודה ולמתנדבות מועדון היולדות שנ

 נירית תורגמן, חנה שמרלינג ושרה כץ.
 

 אלקנה, "נתינה שבונה קהילה" כל השנה וגם ביום המעשים הטובים!
 

 "נתינה שבונה קהילה"
 יחידת ההתנדבות

 
 

 בס"ד  

 אזכרה  
 במלאת שנה לפטירתו של בעלי, בני, אבינו, אחינו, וסבינו היקר

 ז"ל   הוך  (מוטי)מרדכי   

 .בבית העלמין באלקנה  17:00בשעה    4.4.2021ב בניסן  "נקיים אזכרה ביום ראשון, כ
 .אלקנה  59רחוב שיר השירים  ש, בביתנו  שיעור מפי הרב אוהד תירויועבר  לאחר מכן תתקיים תפילת מנחה ו

 תהמשפחה האוהב
 

 

 ראש המועצה המקומית אלקנה
 וכל בית אלקנה  עובדיה  ,חברי המועצה

בצערם של  משתתפים 

   ,ורד ליבי וב"ב, הרב הדר גלזמן וב"ב, מוריה גורן וב"ב  ,זכריה, הרב חן גלזמן וב"ב
 .רחל כץ וב"ב

והסבתאעל פטירת     הרעיה, האם, האחות, החמות 

 ה"ע  מרים מינדל גלזמן 
 אלקנה  תושבת  

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
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 לידות
 ., נכדה לשרוני ושרון ביר, נינה לציפי ושמעון בירעלמא להולדת הבת ,למרים וחן ביר

 ברגר. וספי רפיסלהולדת הנכדה בת ל ,ברגרמשה זהבה ול
 .בן לשי ואוראל ,להולדת הנכד ,שרונה ושלום צובריל
 

 נישואין/ ירוסיןא
 .לשושנה ויצחק  שרוןנכד   ,אביטל קסוביץעם לנישואי  טל לרינה ויענקי שרון, 

 .נמטת וירון בן לרוני, לנישואי הנכד אופיר עם ירדן ,לרחל ושמעון בן משה
 בן לרב יצחק חי וצביה זאגא., שרה רוטנברגעם לנישואי הנכד דוד  ,לג'ולי ומל בורנשטיין

 

 בר/בת מצוה
 .נכד לרחל ומתתיהו אלוני, ראם לשה מצובר הליוחאי, אביה ילה ואל

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 הנחיות חשובות לקראת החג! -אלקנה נקיה לכבוד הפסח 
 

 .תושבים יקרים שלום     
ימי ערב החג מתאפיינים בכמויות גדולות של אשפה ביתית, גזם ופסולת המצטברת מחוץ לבתי התושבים. בכדי שנצליח    

 לפנות את הכל בזמן, נבקש מהתושבים להקפיד על הכללים הבאים:
 פינוי אשפה

 מישי יבוצע פינוי אשפה בשעות הרגילות.בימים ראשון, שלישי )יום הבחירות( וח – בשבוע הקרוב

 .)סבב אחד בלבד!( , ערב ערב החג, יתבצע פינוי נוסף החל משעות הבוקר המוקדמות26.3ביום שישי 
 קרטונים

להכניסם לפח האשפה הביתי או למכולות הגזם  ולאיש לפנות קרטונים לאחד ממתקני האיסוף הפזורים ברחבי הישוב 
 והגרוטאות.

 גזם וגרוטאות
 במשך כל השבוע יתוגבר הפינוי.

גזם וגרוטאות  . התושבים מתבקשים לפנותבשעות הבוקר בלבד , יבוצע פינוי אחרון לפני החג.325ביום חמישי  ·
אין  , וזאת בכדי שנספיק לפנות את הכל לפני החג.10:00הפזורות ברחבי הישוב עד יום חמישי בשעה  האיסוף למכולות

 .וציא ערימות גזם ופסולת לרחובלה
אין להניח אותם בסמוך  יחד עם האשפה הביתית ולכן משאית איסוף האשפה אינה מפנה גזם וגרוטאות יודגש כי  

ובכלל זה שאריות  פסולת בניה כן יודגש כי-כמו יש לפנותם כאמור למכולות האיסוף. ולצפות שיאספו משם אלא לפח
אשר אמורה להישכר ע"י התושב/ הקבלן ופינויה על ידו לאתר  במכולה יעודית אסלות, כיורים וכו', מקומםשיפוצים, 

 הטמנת פסולת מסוג זה.
אין לפנות פסולת זו למכולות האיסוף הירוקות או להניחה בסמוך לפח האשפה ולצפות שתיאסף ע"י גורמי  לפיכך,

 המועצה השונים.
 רכישת פחים חדשים

 באופן טבעי, הזמן עושה את שלו וגם פחי האשפה הביתיים מתבלים עם הזמן ונפגמים במקום זה או אחר.  
לקראת החג, אנו מציעים לתושבים לנצל את המחיר המוזל שהצלחנו להשיג ברכישה מרוכזת ולהחליף את פח האשפה   

 !₪ בלבד 155במחיר מוזל של 
 ולאחר הסדרת התשלום אנו נבצע את ההחלפה. 03-9151200בטלפון  ניתן לפנות למוקד המועצה  
 

 שריפת חמץ
 להלן רשימת הרחובות והמקומות בהם יוצבו החביות.  כפי שנהגנו בעבר, נציב ברחבי הישוב חביות לשריפת חמץ מרוכזת.

 !במקומות אחרים לא יפונה על ידנו בערב החגחמץ שישרף  יודגש כי
 .אביר יעקב נ"סכליד בי, מאחורי המכולת של אריה – הר המור. ליד פחי האשפה – עין גדי. ליד מכולת הגזם – הר הגלעד

 על הכבישליד מכולת הגזם , מקלט קרן אור ,פינת אפיקי מים )במגרש החניה( – שיר השירים. ליד מכולת הגזם – מחניים
 – צומת איין. ליד בית הכנסת – דן-מגן, דן(-פינת שושנת העמקים )ליד מכולת הגזם בכביש הגישה למגן, 122מול בית מס' 

שיר . זםליד מכולת הג – סמדררחוב . 3ליד בית מס'  – טורי זהב. חניית בתי הכנסת – מגדל הלבנון. ליד לוח המודעות
  פרדס רימונים. כביש הבטחון מול בית הכנסת – מים חיים. טחוןיתחילת כביש הב – עורי צפון. חניית בני עקיבא – השירים

 .3מול בית מס'  – ניצנים. צומת קינמון –
 יסייעו לכולנו להיכנס לחג כשהישוב נקי ומסודר. שיתוף פעולה ושמירה על הכללים הנ"ל     

 מועצה מקומית אלקנה מנכ"ל, אסף שפירא                                           .שלום שבת חג כשר נקי ושמח!       
 


