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 23.4.21 |תשפ"א  איירב י"א | אח"קפרשת  | 1066 'ליון מסיג

 

 ואהבת לרעך כמוך
 ד"ר דוד צוקרמן

 

שאלות  ,ם מאמין ובפני המפרשים לדורותיהםפני כל אדבדרישה מרכזית זו של "ואהבת לרעך כמוך", מציבה    
 ונעמוד על חלק מהם. נוכל, כמובן, להתייחס לכל ההיבטיםבאשר לפרושה, היקפה ואפשרות מימושה. לא 

יחס לזולת כפי שהוא מתייחס לעצמו? האם לדרישה זו יש פן רגשי, פן מעשי האם באמת נדרש האדם להתי   
 האם היא דרישת ייסוד או תוצאה? או שניהם? האם יש דרישות קדם למילויה?

קובסון ועוד, יש יע י'אחת הדרכים לראות מצווה זו היא בהקשר שבו היא נמצאת. עפ"י הרד"צ הופמן והרב    
יח', יט' )פרק יט'(. פסוקים אלה קשורים זה בזה ויש בהם חמש מצוות,  לראותה בהקשר של הפסוקים יז',

. הוכח תוכיח 2לא תשנא את אחיך בלבבך. . 1 הן תוצאות הכרחיות: כשהראשונה קשורה באחרונה והאמצעיות
 אני ה'. ךואהבת לרעך כמו. 5טור. י. לא ת4. קוםי. לא ת3את עמיתך ולא תשא עליו חטא. 

רוש שלא י)יש כמובן פ כדי לא לשנוא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח אותו וכך תגיע לאהבת אחיךף  והפרוש  
 עזרא(. -שאתה ואחיך נוצרתם ע"י ה' )אבן – "אני ה'" תלבין פניו ברבים(. והסיומת

לו של האדם, וכמו שצילו של ה' הוא כצי .אומר הבעש"ט : כתוב "ה' צילך" – ""ואהבת לרעך כמוך אני ה'   
כך גם ה' מתנהג עם האדם כמו שהוא נוהג כלפי אחרים: אם הוא גומל  – האדם עושה רק מה שהוא עושה

 – גם ה' יאהבנו ואעפ"י שאינו ראוי לכך: "ואהבת לרעך" ,חסדים ואוהב אפילו כאלה שאינם ראויים לאהבה
 אוצר חיים לרב ח.י. צוקרמן(.נות הנצח ביממעי) כמו שאתה תתנהג כן אתנהג. ."משום ש"כמוך אני ה'

נך אוהב תאהב את חברך כמו שהרעך כמוך ולא "את"? כי אינך יכול לצוות על הרגש ש-ומדוע ואהבת "ל"   
את עצמך, אבל אתה יכול לדאוג למילוי צרכיו. כפי שאתה רוצה שיעשו לך וינהגו כלפיך, כך תנהג כלפי הזולת, 

ההבדל בין "ל" לבין "את" (. ואולי כך אפשר להבין את דבריו של הלל , בבואו  )כבר הרמב"ן עמד על במעשה
פרושה הוא זיל גמור" -: " דעלך סני , לחברך לא תעביד, זו כל התורה כולה ואידךעל רגל אחת"לגייר את הגוי "

 (.)שבת לא'
 לא תעביד".העברה מעולם הרגש של "ואהבת" לעולם המעשה של "יש בכך,    
בניסוח חיובי: "מצוות עשה של דבריהם )של  –את "ואהבת לרעך כמוך" הרמב"ם מפרש מבחינה הלכתית    

לבקר חולים, לנחם אבלים, להוציא את המת, להכניס כלה וגו', ואלו הן גמילות חסדים שבגופו  – חכמים(
ותם לך אחרים, עשה ואהבת לרעך כמוך". כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אשאין להם שיעור... הרי הן בכלל "

 לכות אבל, פרק יד', הלכה ה'(.)ה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצוות".
מעניין לציין, שבכלל "ואהבת לרעך כמוך", נקבע , שאסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה, שמא יראה בה    

 דבר מגונה ותתגנה עליו ) קידושין מא.(.
 !"מקבל עלי מצוות עשה של "ואהבת לרעך כמוךהאר"י הקדוש קובע שנכון לומר לפני התפילה : הריני 

רוש הראשון יהרב י. אריאל מפתח את הרעיון שמצוות אהבת הרע כוללת בתוכה גם את אהבת ה', על פי הפ   
של רש"י את דברי הלל לגר )מסכת שבת לא(, כי הרי הלל כלל במצווה זו את התורה כולה, כולל גם מצוות 

 שבין אדם למקום )עיין שם ובספרו(.
א אחת: היהמגמה  – בין אם נתחיל את תהליך האהבה לזולת ע"י "סור מרע" ובין אם נתחיל ב"ועשה טוב"   

 "חביב אדם שנברא בצלם".
כרון ויום י: ימי זרועי התקופה האחרונהילא -"קדושים"אחרי מות" ו" :ראוי לציין את ההקשר של פרשותינו   

 עם ישראל וארץ ישראל. -וננהעצמאות ולזכור את כל הקדושים שהקריבו חייהם למע
  אלו, יתרמו להרגעת הרוחות ושיכוך המדנים בתקופה זו של בחירות ואחריהן ונזכור שהקשריםולוואי     

 כמוך"! "ואהבת לרעך – ש"אחים נחנו" כולנו       
 

 19:55 שבת מוצאי         18:54 כניסת השבת

 



 

 

         
 
 
 
 
 
 
 

 מתנ"ס אלקנהמנהל  –עמית קדמון 
 

 .עמית קדמון –בשעה טובה ומוצלחת נבחר אחה"צ מנהל חדש למתנ"ס אלקנה   
בשבע השנים  לאחר תקופת חפיפה יחליף עמית את מנהלת המתנ"ס איריס איזנברג, שניהלה את המתנ"ס  

 .מונד-האחרונות ביד רמה ובהצלחה, וכעת מתקדמת לנהל את מתנ"ס תל
עמית, תושב פדואל, מביא עמו ניסיון חיים וניהול עשירים מניהול רשת המתנסים של בית שמש בששת השנים    

 .האחרונות, ולפני כן ניהל במשך תקופה ארוכה את מתנ"ס מוא"ז בנימין
הירה וטובה, בכניסה לנעליים הגדולות והיציבות שאיריס בנתה בעמל רב עם נאחל כולנו לעמית קליטה מ  

 .הצוות המצוין של המתנ"ס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 הנהלת המתנ"ס עם עמית קדמון )ראשון משמאל(

 

 !שלומך הצללתופרוס עלינו 
 

כחלק מתוכנית העבודה וההיערכות לקיץ החם הצפוי לנו כבכל שנה, התחלנו השבוע להתקין מחדש את    
  .בגני השעשועים ברחבי היישובההצללות הססגוניות 

דאגנו להחליף את ההצללות שנקרעו בחדשות ובתקופה הקרובה נשלים את הביצוע גם בגני השעשועים   
  .הנוספים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כמו כן הותקנה הצללה חדשה למרחב משחק "מחניים" בשטח החצר הלימודית החדשה שהקמנו בממ"ד כרמים    
  .ונפרסה ההצללה החדשה מעל מגרש הספורט  

 .פה האחרונה גם הושלמה התקנת הדשא הסינטטי וההצללות בשכונה החדשהבתקו        
 
 



       

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 .פה האחרונה גם הושלמה התקנת הדשא הסינטטי וההצללות בשכונה החדשהבתקו    
הילדים המתוקים שלנו, יחד עם ההורים, הסבים והסבתות, יכולים ליהנות מגני שעשועים וממרחבים   

 !מהנים ומוצללים
 

 !אלקנה פצצת אנרגיה ירוקה
 

 !בשעה טובה החל פרויקט התקנת מערכות סולאריות על גגות מבני הציבור ביישוב   
נשכרו שירותיו של יועץ מומחה שערך סקר גגות של מבני ציבור, לאחר עבודה מקיפה שבמסגרתה    

נערך מכרז בו נבחרה חברה בעלת ניסיון עשיר בהתקנת מערכות ובמחיר נמוך משמעותית ממחיר 
  .השוק

בשבועיים האחרונים כבר החלו התקנת המערכות מעל בית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר, מעל גני    
כן נעשו עבודות איטום מעל מבנה המתנ"ס, מעל ממ"ד כרמים ומעל חיטה והדס בשכונה הצפונית, ו

  .אולם הפיס, לקראת התקנת המערכות עליהן
 .לאחר השלמת פעולות נוספות, בתקופה הקרובה יחלו גם ההתקנות על מבני חינוך וציבור נוספים   
בתנאים  מיליון ₪ ממומן באמצעות הלוואות ייעודיות שהשיגה המועצה 4-הפרויקט בעלות של כ   

ההלוואות צפויות להחזיר את עצמן בממוצע  .מיטביים, בסיוע מפעל הפיס להוזלת ההלוואות מהבנקים
שנים, דבר שישאיר למועצה הכנסות מתקבולים שיגיעו מחברת החשמל לתקופה ארוכה  8-בתוך כ
  .נוספת

רוקה ונקיה היא תהפוך את הגגות שלנו ליצרני אנרגיה י –להקמת המערכות ערך סביבתי עצום    
מעבר לכך שהמשרד להגנת הסביבה כבר קבע שאין סכנת קרינה  .ותצמצם זיהום ופגיעה באקלים

מהקולטים הסולאריים, אנו כמובן דואגים שהמתקינים נוקטים בכל אמצעי הבטיחות בהתקנות 
  .ובמרחקים הדרושים מהשוהים במבנים

ות אנרגטית מטעמם עדי אריכא המוביל תודה לעובדי חברת סביבות פרויקטים ולראש תחום התייעל   
מול מחלקת הנדסה במועצה את הפרויקט במקצועיות רבה ותודה למפעל הפיס על התמיכה בפרויקט 

 !חשוב זה
 
 
 
 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 הדרכות של פיקוד העורף 
 

אשר אמורים לקחת חלק בפרויקט  ,השבוע התקיימו הדרכות של פיקוד העורף למתנדבים ועובדי מועצה   
 שיתקיים באלקנה בשבוע הקרוב ע"י פיקוד העורף בהובלת מחלקת הבטחון ובשיתוף יחידת ההתנדבות. ,360
המתנדבים אשר עברו את ההדרכה, ייכנסו לבתים של אזרחים ותיקים וינחו אותם כיצד למצוא בביתם את    

 לנהוג במצבי החירום השונים. כן ילמדו אותם כיצד-המקום הכי מוגן שיש. כמו
 אנו מודים למתנדבים הרבים שלוקחים חלק בפרויקט זה ומאחלים לכולם הצלחה.   

 

 "נתינה שבונה קהילה"אלקנה, 
 יחידת ההתנדבות

 

על אוסטרליה. שמענו את החזאי צחי  המאלפת של גוסטב מייסלס תואת הרצאהשבוע אנשים שמעו  110    
וקסמן שהחכים אותנו על תופעות טבע בעולם שקורות כתוצאה מאקלים. שמענו את האנתרופולוג עידן 

ביום רביעי תמר מאיר העבירה שיעור על נשים בסיפורי  .צ'רני ששריתק אותנו על איזורי הסלאמס בהודו
 א.האגדה של חז"ל ותמשיך את השיעור ביום רביעי הב

 

 תכנית השבוע
 

 הרשמה מראש בלינק:. "מסע בעקבות הזמן" עם יואל שתרוג – 20:00בשעה:  25.4.21יום ראשון י"ג באייר   
 https://docs.google.com/forms/d/126y10df9rcZqv9wf9K20J7TW_IVqu2Af9S4JJfYUXRI/edit 

 ת הספר: "ניצבת""חוויה מהספרים" עם מלכה שיינברג בעקבו – 11:00בשעה  26.4.21יום שני י"ד באייר   
 .א.ב. יהושעשל 
. "הכוח של שפת הגוף לשנות את חייך" עם חניתה שושן – 20:00בשעה  27.4.21יום שלישי ט"ו באייר    

 בהרשמה מראש בלינק: 
https://docs.google.com/forms/d/1T4EbQFXPS3Q5XlyjiY8WxbWH4h6WzznrEEeUU4sahQ4/edit#responses 

 ורי האגדה של חז"ל" עם תמר מאיר."נשים בסיפ – 11:00בשעה  28.4.21יום רביעי ט"ז באייר   
 .משחקי חברה, חשיבה ואסטרטגיה עם נבו מזרחי – 17:00בשעה 

 

במסגרת פרויקט "נעים בשלישי" מטעם המשרד  ללא תשלוםמפגשים  10 אנו ממשיכים בחוגי הספורט.   
 לשיוויון חברתי.

 .9:00נשארו מקומות לחוג התעמלות גברים בימי שני ורביעי בשעה    
 התעמלות עם בתי וריקודים עם בתי. –אחה"צ  18.5חוגים חדשים החל מיום שלישי    
 שעה מדויקת תפורסם לקראת התאריך.  
 

 .2021יוני -2021פלוס לחודשים אפריל  50מצ"ב קישור ללוח פעילות של מועדון 
5NpUTpDNNAKxv95gwLCa/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/19StSuQdJSQU 

 

 .₪ לשנה )מחיר מוזל לשנת קורונה(  500בעלות של  מוזמנים להצטרף למועדון כחברים
 .6344894-050טל' , לפרטים והרשמה: יהודית מוזס

 

 המדרשה לנשים אלקנה
 

 , יתקיימו בע"ה בזוםהלימודים במדרשה לנשים, אלקנה
 .27.4.2021ליום שלישי ט"ו באייר, 

 .הרב אביחי קצין – 9:00-9:45
 .הרבנית רחל שטרן – 10:00-10:45
 .הרב יהודה שטרן – 11:00-11:45

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.
ניתן להתקשר  –באנה בשמחה, נשים יקרות. להצטרפות  

 .0502282358לטלפון 
 

 תורה זום
 

במסגרת תורהזום אלקנה    
ו "ט יתקיים ביום שלישי

, 20:30בשעה  27.4 באייר
שיעור בפרשת השבוע 

מקדש ישראל בנושא: "
עו"ד י "" שיינתן עוהזמנים

אלי פוקסברומר. בואו להיות 
 עמנו. 

 רוס.ג להתראות, זהבית
 

https://docs.google.com/forms/d/126y10df9rcZqv9wf9K20J7TW_IVqu2Af9S4JJfYUXRI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1T4EbQFXPS3Q5XlyjiY8WxbWH4h6WzznrEEeUU4sahQ4/edit#responses
https://drive.google.com/file/d/19StSuQdJSQU-5NpUTpDNNAKxv95gwLCa/view?usp=sharing


אישי עם סטודנט 

docx.1063
        

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 ספריית אלקנה
    

 הספרייה פתוחה לקהל בכפוף להנחיות התו הסגול
 דקות. 15השהייה בספרייה לצורך השאלת ספרים בלבד, למשך * 
 החזרת ספרים תתאפשר בזמן הביקור או לארגז ההחזרות מחוץ לספרייה.* 
 באם הנכם בבידוד, אנא צרו קשר ונביא עבורכם את הספרים הביתה.* 

 ושעות פעילות הספרייה:ימים 
                   .9:00-12:00 –יום ד׳   .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׳ 

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

 

שיחות משוב לכל חברי הצוותים  קיימנו ,שבוע והשבת שהיוהמעבר לפעולות אמצע  ,השבוע בבני עקיבא   
 .לקראת שנה הבאה

 .י"א-השבוע הפרהסיה נפתחה לכיתות י'  
בנוסף, אנחנו פותחים את מועצת הנוער וקורס מד"צים ביישוב. כל מי שמעוניין להצטרף שיפנה לאפרת   

 רכזת הנוער.
 מנהל יחידת הנוער, בני אנניה

 

בעיני ליאור, הקהילתיות היא לגמרי חלק מהגדרת היישוב. ליאור     
חניכה ומדריכה בסניף,  – לקחה חלק בהרבה מהפרוייקטים של היישוב

רכשתי הרבה חוויות טובות להמשך "קייטנת קו לחיים, חלק מהנוער. 
מסייעת לי לעבור את הלימודים בכך  לגהיהמ"" היא אומרת. החיים

שהמפגשים עם הנוער גורמים לי לחשוב על רעיונות יצירתיים של 
 ".מלבד הלימודים שלפעמים קצת שגרתיים ומעייפים ,כיף

 :כמה מילים מבני אנניה, מנהל יחידת הנוער
ליאור מלגאית ביחידת הנוער מפגינה יכולת אחריות התמדה "  

 .ומחויבות בלתי רגילה
ליאור בעלת כושר מנהיגות, יצירתית ונמרצת, משקיעה רבות "  

היתה שותפה בהעברת פעילות שיא בפורים  .בהכנת פעילות לנוער
 ט'.ופתיחת הפרסיה לשכבת 

ליאור מתבלטת בהיותה מלגאית שעוזרת לשאר הצוות ברעיונות "  
היא  .והכנת פעילות, פועלת בצניעות תוך רתימת הצוות לעשייה

 .המלגה ורואה בה שליחות וחשיבות וכך גם מתייחסת אליהנהנית מ
לאחרונה לקחה על עצמה משימה מאתגרת יחד עם אפרת להצמיח "  

 .את מועצת הנוער ולפתוח קורס מד"צים ביישוב
יחידת הנוער זכתה במלגאית מדהימה, בעלת אישיות נדירה "

 ".ומדריכה בנשמה
 

 

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

 מוזמנים לפרגן להם   
 ....ליאור חזןוהפעם עם   
 .סבתה גרה באלקנה. גם , גרה באלקנה מילדות23ליאור בת   

ליאור מספרת שהערך המוסף שהיא מקבלת מההתנדבות  .תנדבות של ליאור היא עבודה עם הנוערהה   
פגש איתם ולראות כמה הם י"משמח אותי לה :הוא להסתכל על הנוער מנקודת מבט אחרת ובוגרת יותר

 ".זכו בחברים טובים ביישוב וכמה הם רוצים להיות חלק ולהיות ביחד
 

https://www.facebook.com/matnaselk


      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 בלה שטיינר
 

 מקלוני אורז מוקפצים
 

 מצרכים:
 בצל קצוץ 1

 שום קצוץ 2-3
 כוס אפונה/תירס קפוא 2
 גזר מגורד לגפרורים  1

 פלפל קצוץ גפרורים 1/2
 כרוב קצוץ לרצועות רחבות 1/2
 כפית מלח גס 1/2

 + פטריות פרוסות4
 .)ניתן לשבור את המקלונים לשניים(גרם מקלוני אורז דקים, שרויים במים לפחות שעתיים.  250

 .כפות רוטב סויה 3-כ
 

 אופן ההכנה:
 ומוסיפים את השום. ,במחבת עמוק ורחב מטגנים בצל עד הזהבה

 מערבבים ומאדים מספר דקות במחבת מכוסה. .נה או התירסומוסיפים את האפ
 מוסיפים את הגזר והפלפל, מקפיצים וממשיכים לאדות מעט.

 הכרוב  + המלח. מערבבים/מקפיצים וממשיכים לאדות מספר דקות.מוסיפים את 
 מוסיפים את הפטריות ומקפיצים.

 .דקות 3-5מוסיפים את המקלונים + רוטב סויה מאדים עוד 
 מכבים את האש.  טועמים ומשפרים טעמים במידת הצורך.

 .י התבשילהמקלונים טעימים יותר  שעה שעתיים לאחר הבישול. אחרי שהם סופגים את נוזל
 .בתיאבון

 

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

 

 השבוע במרכז צעירים
 

           הקרוב, ביום שני   
בשעה  ,26.4, איירבי"ד 
סדנת נגרות  – 20:00

 וינטא'ז ביצירה חופשית.
 נשארו מקומות בודדים,  
 מוזמנים להירשם בקישור  
 https://bit.ly/3rU5Nbo 

 

 דרושים
 

לאבטחת מוסדות חינוך   
ת באלקנה דרושים/ו

 מאבטחים/ות. 
ש"ח  32העבודה בשכר של   

לשעה. תנאים סוציאליים 
מלאים קרן פנסיה וקרן 

 השתלמות מהיום הראשון. 
העבודה מתאימה גם   

 3)מינימום של  לסטודנטים
 משמרות(. 

דרישות: שירות צבאי בארץ  
 או בחול. 

 02רובאי  
 בריאות תקינה.  
 .0547311752תי לפרטים: אי 

 .0547541746אורית: 
 

https://bit.ly/3rU5Nbo


    

 

 

 

 

 

 

 

 )בית משפחת אילון לשעבר( 165-, תושבי שכונת האלירן שדהדנה ו
, בית משפחת אילון לשעבר. 165-דנה ואלירן שדה הגיעו לאלקנה לפני כשלוש שנים, לרחוב טורי זהב בשכונת ה   

התאומים בני , ובגן הזית 6אודליה בת '. בכיתה א 'כרמיםבי"ס 'לומד ב, 7אחיה בן  –לזוג ארבעה ילדים 
 שנתיים וחצי ובמסגרת ביתית.

 . להקה בקהל הדתיבעל מוזיקאי/זמר וא האלירן . מעצבת אירועיםעובדת כדנה   
משך בחיל האוויר בתפקיד מסווג  . בצבא שירתהודיעין, בהמשך עברה משפחתה למצפתגדלה בדנה עמר   

 .שמונה שנים
אילן. -לישיבת תל אביב ואח״כ לישיבת ברעבר משם , אלירן שדה, מבני ברק במקור, למד במוהליבר  
 ."מוסיקה היתה המרכז של חיי בתחום העיסוק"ה
היינו בשלב מעבר מרמת גן, שם הגיעו אחרי שהתארחו בשבת אצל חברים טובים, חגית ואדיר איתן. "לאלקנה   

שנגיע לפה כך בב וסו קב"ההכיוון היה לאזור ירושלים, אבל רצה הכלשהו.  גרנו מאז שהתחתנו, לכיוון יישוב
 ונתאהב באוויר בנוף בקהילה.

הסיבה העיקרית למעבר היתה הרצון לעזוב את הלחץ של העיר ואת הרעש הבלתי פוסק. למצוא מקום "  
לילדים לגדול בצורה נכונה יותר לטעמינו עם יכולת לצאת מהבית מבלי לתכנן יום מראש ומבלי לפחד 

 מהבעיות שקיימות בעיר.
 פים אתם מוצאים ביישוב?אילו דברים י  
זה אומר  –ביישוב הרבה חסד והתגייסות. לראות נוער מגוייס לפרוייקטים ללא תמורה אישית "לדעתנו יש   

 מתפעלים מהעשייה של המועצה והנכונות לעזור היכן שניתן. אנחנו המון. גם אצל המבוגרים הדבר דומה. 
 ,ואדיובגלל שהבית שלנו הוא האחרון בשורה לפני ה .ינהלציין את הטבע שחי פה בכל פ יםחייב"אנחנו גם   

 ."אנחנו נהנים מצבאים שבאים לבקר בגינה, ושאר זוחלים, בעלי חיים וכנף שבאים לבקר
 מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?  
 . "שנינו מגיעים מתחום האירועים, ויש לנו המון מה לתת ולהשפיע בתחום הזה ליישוב"  

 עם הקורונה? התמודדתםאיך 
אבל לתפעל ארבעה ילדים זה כבר  .ממש 'בגלל שב״ה הגיעו זוגות מאת ה ,הקורונה היתה לא פשוטה"  

 ".��היה מבצע שאולי נכתוב עליו ספר פעם
 על מה יש לכם ביקורת ביישוב?   
כן  .אין לנו ביקורת על היישוב חלילה"  

היינו שמחים לראות יותר התארגנות 
של חוויות משותפות עבור זוגות 

שמגיעות  ,צעירים עם או בלי משפחות
לפה ומרגישות צורך להכיר אחד את 

מאוד נשמח לקחת חלק פעיל  השניה.
 בזה.

לסיכום, אנחנו חושבים שמה שהכי "
יאפיין אותנו זה שהבית שלנו פתוח 

 ."תמיד לכולם, בכל שעה
 

 אלקנה נערכת לחירום!
 

, נקיים, 27/4/21, ועד יום שלישי 25/4/21החל מיום ראשון,    
של פיקוד  360בפעם הראשונה ביהודה ושומרון, את פרויקט 

 העורף!
רגיל תשמע צפירת התרעה ברחבי שימו לב, כחלק מהת   

 .19:00, בשעה 27/4/21היישוב, ביום שלישי, 
הפרויקט יקדם את ההיערכות והמוכנות של כולנו לשעת    

 חירום, באופן הבא:
 .נדריך את הילדים במעונות, בגנים ובבתי ספר  .1
  .נכשיר את צוותי הגננות והמורים .2
יכות של נרענן נהלים אצל בעלי העסקים ע"י מדר .3

 .פיקוד העורף
מתנדבים ועובדי מועצה יתדרכו באופן פרטני  .4

 .מבוגרים בבתיהם כיצד לשהות במרחב       "הכי מוגן שיש"
 .המתנדבים יתאמו את זמני הביקור ישירות מול התושבים

 .נבצע בדיקת כשירות מקלטים ונכשירם לחירום  .5
 .נבדוק את תקינות ציוד החירום בבתי הספר .6
נקיים הרצאה לציבור "איך בונים חוסן בשגרה,          .7

, בשעה 27/4/21להתמודדות עם מצבי חירום", ביום שלישי, 
 .ההרצאה תתקיים בזום .20:30

 מתכוננים בשגרה, ערוכים בחירום!   
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 לידות
 .נכד לנעמי וצביקה שפנגלט ,להולדת הבן ,לליאורה וצחי ברלינר
 .להולדת הבן, נכד לטלי וחזי לב, ל יהודית וזאב פרידמן ,לספיר ודניאל פרידמן

 .נין לאסתר ושמואל דורפמן ,נכד ליפעת ויאיר גודינר ,ת הבןדלהול ,לחן ודולב לבבי
 .בן למיכל ואיתי זיו אב ,להולדת הנכד ,לנאוה גלבוע

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

הודעות לידיעת התושבים. כל 
המועצה, הצעות עבודה ברכות, 

. מתפרסמות באתר היישוב
   קישור לאתר:ה

https://www.elkana.org.il/

index.php 
 

 הנחיות לקראת מדורות ל"ג בעומר
 
 

בהתאם להנחיות אשר התקבלו מגורמי הכיבוי באזורנו, יתקיימו בשבוע הבא מדורות ל"ג בעומר    
 כללי הבטיחות אשר נכונים לכל השנה ובמיוחד לערב זה.ברחבי הישוב תוך הקפדה על 

 הדלקת המדורה ע"י מבוגר אחראי אשר נוכח במקום בכל זמן בו דולקת המדורה.           •
 הימצאות מיכלי מים לכיבוי האש.           •
 הרחקה משדות קוצים, מבנים, מיכלי גז וקווי חשמל וטלפון.           •
 שטח המדורה ע"י אבנים או חול. תיחום           •
חל איסור מוחלט להבעיר אש מכל סוג שהוא בכל כפי שמפורסם וידוע לכל,  :לתשומת לבכם 

איסור הדלקת המדורות בשטחים אלו, חל על כלל  ! מבקש לחדד:הפארקים והגינות הציבוריות
 התושבים ולא רק על חניכי בנ"ע!

יכי בני עקיבא, יתקיימו במגרש החניה הסמוך לקריית החינוך מדורות ל"ג בעומר של כל חנ           •
 )רחבת המופעים(.

במקום תפוזר אדמה על משטח האספלט לטובת נקודות המדורה, תתבצע חלוקה של השטח            •
 לשבטים השונים ויסומן השטח המוקצה לכל שבט.

 "י שירי הקומונרית והמדריכים. זמני נוכחות המדריכים במדורות השבטיות יפורסמו ע           •
 .אין להדליק מדורות או אש מכל סוג במגרש החניה החדש אשר הוכשר לאחרונה  

מדורה בה לא יהיה מדריך או מבוגר אחראי, תכובה ע"י הכבאית אשר תסייר במהלך  :חשוב להדגיש   
 הערב בין אתרי המדורות של כלל תושבי הישוב והאזור.

יטור הקהילתי יסיירו במהלך הערב והלילה בין אתרי המדורות ברחבי הישוב. מחלקת הבטחון והש   
 כמו כן, תפעל במהלך הלילה סיירת ההורית הישובית.

יש להצטייד מבעוד מועד במים לכיבוי המדורה ואין לעזוב את  :לתשומת לב מדליקי המדורות   
 המדורה ללא כיבוי מוחלט של האש.

 ת האשפה המצטברת במהלך המדורה ולפנותה מהשטח.כלל הציבור מתבקש לאסוף א  
 .ל"ג שמח ובטוח לכולנו

 מועצה מקומית אלקנה מנכ"ל, אסף שפירא   

 

https://www.elkana.org.il/index.php
https://www.elkana.org.il/index.php

