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חובת חמץ בחג השבועות
יאיר צורן
רשימת החגים וקורבנותיהם המובאת בפרשתנו "אמור" זכתה למקום פחות בולט מרשימת החגים
המופיעה בפרשת "פנחס" ,הנקראת במפטיר של החגים ובראש חודש .פרטים רבים משותפים לשתי
הרשימות ,אולם ישנם מספר עניינים הנדונים אך ורק בפרשתנו 'אמור' ,הנקראת ביום השני של פסח וביום
הראשון של סוכות ,ואינם מופיעים כלל בפרשת פנחס.
אחד מהם הוא התיאור המפורט של טקס הנפת ה עומר וכן ספירת העומר המתחילה בפסח "ממחרת
השבת" ומסתיימת בחג הביכורים .לא סתם פרשה זו נקראת ביום השני של פסח הפותח את ספירת העומר.
ברצוני להתמקד בנושא ייחודי אחר שכתוב אך ורק בפרשת 'אמור'  :קורבן שתי הלחם ,שהוא הוא קורבן
מנחה של ציבור שהיה קרב בחג השבועות בבית המקדש ,כפי שכתוב (ויקרא כ"ג י"ז) " ִמּמו ְֹׁשב ֵֹתיכֶם ָּתבִ יּאּו
ּכּורים ַּלה'".
סלֶת ִת ְׁהיֶינָּה חָּ מֵ ץ ֵתָא ֶפינָּה בִ ִ
לֶחֶ ם ְׁתנּופָּ ה ְׁש ַּתיִם ְׁשנֵי עֶ ְׁש ֹר ִנים ֹ
'שתי הלחם' היא המצווה היחידה המיוחדת לחג השבועות ,ומבטאת את היותו חג הקציר ויום הביכורים.
שתי הלחם היה הקו רבן הראשון שהובא מהחיטים החדשות שגדלו בשנה זו ,ובכך הוא ביכורי קציר חיטים.
הן באות רק מחיטה שגדלה בארץ ישראל ,מכיוון שנאמר "מִ ּמו ְֹׁשב ֵֹתיכֶם ָּתבִ יּאּו" (אלף בדגש חזק – עוד דבר
ייחודי).
ייחודו של שתי הלחם שהוא מלחם חמץ ,זאת בניגוד לשאר המנחות בהם היה אסור לאפות חמץ ,על פי
ציווי התורה (ויקרא ב' י"א) "ּכָּל הַּ ּמִ נְׁחָּ ה ֲאשֶ ר תַּ ְׁק ִריבּו לַּיה ָּוה ֹלא ֵתעָּ ֶשה חָּ מֵ ץ ִּכי כָּל ְׁש ֹאר וְׁ כָּל ְׁדבַּ ש ֹלא ַּת ְׁק ִטירּו
מִ ּמֶ ּנּו אִ שֶ ה לַּה '" .אין מדובר פה בהיתר לאפות את הסולת חמץ אלא התורה קובעת שלחם התנופה חייב
להיות חמץ.
הדבר מוזר .בדרך כלל חמץ מובא במקורותינו בהקשר שלילי – בפסח מבערים את החמץ ,ובפרשת
משפטים (שמות כ"ג י"ח) ישנה אזהרה " ֹלא ִתזְׁבַּ ח עַּ ל חָּ מֵ ץ דַּ ם זִבְׁ ִחי " .הנביא עמוס מתאר את פשעי העם
ומאשים את העם המקטר "מחמץ תודה" – הפולחן יכסה על שחיתות מוסרית .בגמרא החמץ שהוא השאור
שבעיסה הוא סמל ליצר הרע כפי שמסופר (ברכות י"ז ע"א) על ר' אלכסנדרי שחתם את תפילותיו במילים:
"ריבון העולמים ,גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ,ומי מעכב – שאור שבעיסה".
אם כן עולה השאלה :למה דווקא קורבן מנחה של שבועות הוא חמץ ומה מסמל החמץ עבור חג מתן
תורה?
כדי לענות על השאלה נזכר במדרש המפורסם מהגמרא (שבת ח' ע"ב) בו משה עולה למרום לקבל את
התורה ,ונתקל בהתנגדותם של המלאכים שאינם מבינ ים למה מגיעה מתנה נכבדה זו לבשר ודם שחוטאים
ואינם תמיד ראויים ,לעומת המלאכים שהם כליל השלמות .הקב"ה תובע ממשה לענות למלאכים והוא
משיב " :ריבונו של עולם ,תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה? אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.
למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם? שוב כתיב בה " :לא יהיה לך אלהים אחרים
על פני" .בין הגויים אתם שרויין שעובדין עבודה זרה? ...מיד הודו לו לקב"ה".
עם ישראל משול לחמץ מול המלאכים – והתורה ניתנה דווקא למי שיש לו יצר הרע ,ולא למי שהוא
מושלם וטהור.

אלקנה מוכנה לשעת חירום
ב"ה סיימנו השבוע בהצלחה יתרה את פרויקט !360
זכינו שאלקנה תהיה המועצה הראשונה בפיקוד מרכז והרביעית בארץ! שהובילה את פרויקט !360
הפרויקט היה אינטנסיבי ודרש תיאומים מקדימים רבים מבית ומחוץ.
מטרת הפרויקט היתה העלאת המודעות והמוכנות לחירום של המועצה ,נערכים בשגרה – מוכנים בחירום.
נסקור בפניכם מקצת מהנעשה השבוע...
*בוצע סקר חירום לתושבים למיפוי והצפת פערים שסייע לנו במיקוד ההיערכות.
* הופצו סרטוני הסברה למודעות המוכנות לחירום.
* תדרכנו את המנהלות והסייעות בגנים ובמעונות.
* תדרכנו את כלל התלמידים בבתי הספר (כרמים ,ימ"ה ,אולפנה).
* ביצענו ביקורת לציוד החירום בבתי הספר.
* חילקנו לתלמידים חוברות הסברה ומשחקים ולילדים להעלאת המודעות לחירום.
* בתי עסק במרכז מסחרי תודרכו לתרחישי חירום.
* פתחנו עמדות הסברה נייחות ברחבי הישוב להסברה.
* בי צענו אימון למכלול דוברות והסברה כדי לטייב את העברת המידע לתושבים בתרחישי קיצון.
* מנהלי המועצה קיבלו הדרכה והסברה על פתיחת מתקני קליטה בחירום.
* יצרנו ערוץ תקשורת ישיר לפקע"ר והפוך ). (106/104
* בוצע שיפוץ ריענון תחזוקה וניקיון המקלטים.
* בוצע מיפוי תשתיות חיוניות וקיומיות במועצה.
* הופעל מערך מתנדבים להדרכת תושבים ותיקים בביתם "הכי מוגן שיש".
* בוצע ניסוי צופרים ותרגול כניסה למרחב מוגן "איש וביתו".
* נערכה שיחת מנהל השירות הפסיכולוגי לתושבים על "בניית חוסן בשיגרה להתמודדות בחירום"
תודה מיוחדת למוביל הפרויקט – קב"ט המועצה אלדד מן-צור על ההכנה הדקדקנית ,ניהול הביצוע ,הירידה
לפרטים והדאגה שהכל יבוצע על הצד הטוב ביותר .
תודות ענקיות לכל השותפים והמסייעים בהצלחת השבוע –
לכוחות פיקוד העורף בהובלת סרן ים מנלה -קופפר וסא"ל שירן חשאי ,ובסיוע יקל"ר אלקנה יוסי דרדיגר .ולכל
חיילות וחיילי פיקוד העורף שלקחו חלק בפעולות השונות ברחבי היישוב.
למנכ"ל המועצה אסף שפירא על ההיערכות והתיאומים הלוגיסטיים ,ליחידת ההתנדבות במועצה בהובלת
קרינה בן*דוד על ניהול מערך המתנדבים ולמתנדבים הרבים המדהימים שלקחו חלק בשבוע זה (קיימו ביקור
אצל קרוב ל* 90משפחות של מבוגרים ביישוב להדריך על מוגנות בחירום).
למחלקה לשירותים חברתיים בהובלת שגית שניידר-קונץ ולעובדות המחלקה על ההיערכות לחירום מול
משפחות רווחה וקשישים.
לענת פרידמן מנהלת מכלול דוברות והסברה בחירום על ההכנה התרגול וההיערכות ובניית מערך ההפצה
המיטבי לחירום.
למחלקת הנדסה בהובלת אסף וולף על ההיערכות ומיפוי התשתיות לשעת חירום.
למנהלת מחלקת החינוך פועה כהן על התיאומים המורכבים מול בתי הספר ולמנהל השירות הפסיכולוגי צחי
גלצר על ההרצאה המעניינת בבניית חוסן לחירום ,לאהוד רייק וצוותו על הסיוע בשיפוץ המקלטים ,ולכל
השותפים והמסייעים הרבים הנוספים.
ב"ה היום אלקנה מוכנה וערוכה יותר לחירום! ובעז"ה נתפלל שכל ההיערכות תהיה להלכה ולא למעשה!

שימו לב :הקורונה עדיין כאן
אמנם מזה כחודשיים היתה רגיעה בנושא הקורונה ,אך לצערנו היא עדיין כאן וכולנו חייבים להמשיך
להישמר.
תלמיד כיתה י' בישיבת ימ"ה התגלה כחיובי לקורונה ,לאחר שככל הנראה נדבק במהלך סוף השבוע
האחרון מחוץ לאלקנה.
אנו קוראים לכולם – אל תקלו ראש בבידודים! הקפידו על ההנחיות :הישארו בבידוד ,הקפידו על מרחק
ושמירת היג יינה והימנעו באופן מוחלט מהתקהלות אסורה! מחוסנים בשתי מנות או מחלימים אינם
חייבים בבידוד.
אנו מבקשים להדגיש שמי שמרגיש תסמינים שעלולים להיות קורונה ,כגון חום ,שיעולים ,כאבי ראש
חזקים ועוד להישאר בבית ,ללכת להיבדק ולא לצאת למסגרות החינוכיות.
יחד נעצור את ההדבקה ונחזור לשגרה.

דבורה בר-און – ראשת האולפנה
אנו שמחים לבשר שבמכרז לבחירת ראש האולפנה
באלקנה ,שנערך היום ברשת אורט ,בהשתתפות נציגי
משרד החינוך ,המועצה ,ארגוני המורים ורשת אורט,
נבחרה לתפקיד הגב' דבורה בר-און.
דבורה תושבת קדומים ,נשואה ואם לששה ילדים.
בעלת תואר שני ו קורס ניהול של אבני ראשה.
דבורה החלה את דרכה החינוכית באולפנת להב"ה.
במשך  16שנים שמשה במגוון תפקידים :מחנכת ,רכזת
שכבה ,רכזת חברתית ,הגשה לבחינות הבגרות ועוד.
בשמונה השנים האחרונות שמשה דבורה כמנהלת
בבתי ספר בבני ברק ובקדומים.
בתפקידיה הניהוליים הוכיחה דבורה יכולת הנעת
תהליכים פדגוגים חברתיים חינוכיים ערכיים תוך
יצירת קשרי עבודה ובניית מערכת יחסי אנוש טובים.
אנו מאחלים לה הצלחה רבה.
בהזדמנות זו אנו מבקשים שוב להודות מעומק הלב
לראש האולפנה הרב אריה מילס ,הפורש לגמלאות
בסוף שנת הלימודים ,על שנים של הובלת האולפנה
במסירות אין קץ ובמקצועיות ועל עשייה חינוכית
ערכית משובחת.

אלקנה ממשיכה להתחדש!
אלקנה ממשיכה להתחדש! והפעם – מסיימים בימים אלו פרויקט של הקמת חניה והסדרי תנועה
ובטיחות לבאי קריית החינוך באולפנה!
החניה הענקית והסדרי הבטיחות בעלות של כמיליון ש"ח שרובו הושג ממשרד התחבורה ,תשרת את כל
הבאות והבאים לקריית החינוך ,לאחר שבשנה האחרונה סיימנו לבנות בה את התוספת המשמעותית של
המבנים החדשים באולפנה ,את בית הספר לחינוך מיוחד על -יסודי ,את בית הספר החדש למחוננים
ומצטיינים ע"ש יוני נתניהו ,את אולם הפיס החדש והוא ישמש גם את הסטודנטיות הרבות של מכללת
אורות.
 .הרחבה החדשה שהוכשרה
ונסללה מחוברת לרחבות
החניה הצמודות לה ,והדבר
יאפשר לנו לחזור לקיים את
הופעות הענק ,הפסטיבלים
ואירועי תרבות גדולים
ומשמעותיים כפי שעשינו
טרם הקורונה.
ב"ה כבר עובדים על
האירועים הגדולים הבאים
ויש למה לצפות...
תודה לחברת ממן ניהול
ופיקוח בע"מ ולמפקח משה
ליברמן ,על הניהול והפיקוח
בסיוע מחלקת ההנדסה
הנמרצת והמעולה שלנו,
ולקבלן יא -שין עבודות עפר ופיתוח.

השבוע שמענו ההרצאתו הרומנטית של יואל שתרוג על משמעות הזמן בעולם דרך הטבע ופתגמים חכמים.
ניתחנו את הסיפור "ניצבת" של א .ב .יהושע עם הגב' מלכה שיינברג  .וביום רביעי למדנו עם תמר מאיר על
נשים בסיפורי האגדה של חז"ל.

תכנית השבוע

יום ראשון כ' באייר  2.5.21בשעה – 20:00 :קתדרה" :מרדכי אנילביץ מפקד מרד גטו ורשה" עם משה חרמץ,
בהרשמה מראש בלינק:
https://docs.google.com/forms/d/126y10df9rcZqv9wf9K20J7TW_IVqu2Af9S4JJfYUXRI/edit#responses

יום שני כ"א באייר  3.5.21בשעה " – 11:00קטאר – מדי נה קטנה ,השפעה גדולה?" עם ד"ר מיכל יערי –
חוקרת מדינות המפרץ.
יום שלישי כ"ב באייר  4.5.21בשעה " – 20:00קוגל ,קרעפלעך ושקצים אבודים ,גלגולו של המטבח היהודי
המזרח אירופאי" עם השף שמיל הולנד (קישור לאתר  .)/http://www.shmilfood.co.ilבהרשמה מראש בלינק:
https://docs.google.com/forms/d/1ai_YJehnDVxvUTAHVqOJ0axIMgmBUNtkKnkBo6gO2nY/edit#responses

יום רביעי כ"ג באייר  5.5.21בשעה  – 11:00מפגש מס'  - 1סדנא לשיפור תפקודי מוח" -מבנה המוח והשינויים
החלים בו" עם אורית אבידר בן-צור( .לרשומים בלבד).
אחה"צ בשעה  17:00משחקי חשיבה ואסטרטגיה עם נבו מזרחי (פתוח לקהל הרחב ללא תשלום)
יום חמישי כ"ד באייר  6.5.21בשעה  10:30שיעור בתנ"ך" :אמר הקב"ה הריני קורא אותו ירושלים" עם אסנת
ברוורמן שילה.
החלה הרשמה למופע "ניגון ואגדה" של אמן הקלרינט חנן בר-סלע ,מנהלו האמנותי של פסטיבל הכליזמרים
בצפת מזה שנים רבות.
המופע פותח צוהר אל עולם קסום של צלילים המתנגנים מן העיירה היהודית ,על כאביה ותקוותיה דרך
הסיפורים שמאחורי הניגונים ועד לימינו אנו.
הצופים במופע יהיו שותפים למסע מרגש בין תקופות כשמנגינות עכשוויות מבוצעות בסגנון כליזמרים
טיפוסי לובשות צורה מסקרנת ולעיתים מבדחת  .מלווה בקלידים המלחין והמוסיקאי דביר בר סלע.
מחיר כניסה למופע לחברי מועדון  .₪ 10המופע יתקיים באודיטוריום של מכללת אורות.
ההרשמה בלינק המצורף פתוחה לחברי מועדון עד לתאריך כ"ה באייר  .7.5במידה וישארו מקומות פנויים
(בהתאם לכללי התו הסגול ) תפתח הרשמה כללית במחיר כניסה של  .₪ 30ניתן לשלם למופע במועדון בשעות
הפעילות.
https://docs.google.com/forms/d/1j47kOJOwYCV5pwep9trH0bhCxT8KPFVsvcpE0wdFgao/edit#responses

אנו ממשיכים בחוגי הספורט
 10מפגשים ללא תשלום במסגרת פרויקט "נעים בשלישי" מטעם המשרד לשיוויון חברתי.
נשארו מקומות לחוג התעמלות גברים בימי שני ורביעי בשעה .9:00
חוגים חדשים החל מיום שלישי  18.5אחה"צ – בשעה  16:30התעמלות עם בתי ובשעה  17:30ריקודים עם
בתי.
מצ"ב קישור ללוח פעילות של מועדון  50פלוס לחודשים אפריל  – 2021יוני 2021
https://drive.google.com/file/d/19StSuQdJSQU-5NpUTpDNNAKxv95gwLCa/view?usp=sharing

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

ספריית אלקנה
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.
* באם הנכם בבידוד ,אנא צרו קשר ונביא עבורכם את הספרים הביתה.
ימים ושעות פעילות הספרייה:
יום א׳ –  .16:00-19:00 ,9:00-12:00יום ב׳ –  .9:00-12:00יום ג׳ – .16:00-19:00
יום ה׳ –  .16:00-19:00 ,9:00-12:00יום ו׳ – .9:00-11:00
יום ד׳ – .9:00-12:00
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו כחברים – תודה 😊

https://www.facebook.com/matnaselk

אישי עם סטודנט
docx.1063

לידיעת התושבים .כל הודעות המועצה ,הצעות עבודה ברכות ,מתפרסמות באתר היישוב .הקישור לאתר:
https://www.elkana.org.il/index.php

שרגא גרניצה

חמין לקידוש בשבת
מצרכים:
 4-5כפות שמן קנולה.
בצל.
 4תפוחי אדמה גדולים.
קטניות (שעועית ,חומוס ,חיטה ,גריסי פנינה).
קישקע.
מלח גס ,פלפל שחור גרוס דק ,דבש.
בשר בקר המכיל עצמות.
אופן ההכנה:
משתמשים בסיר בישול חשמלי איטי או סיר ברזל כבד.
שופכים את השמן לסיר ,חותכים את הבצל לחצאים ואת התפוחי אדמה לחתיכות ומכניסים לסיר.
מעכשיו עובדים בשכבות:
מפזרים קטניות שונות ולאחר כל שכבה ,מפזרים מלח ,פלפל ודבש.
בסוף ,שמים את הבשר והקישקע (וגם מפזרים מלח ,פלפל ודבש).
ממלאים מים חמים עד מעל לבשר ומביאים לרתיחה.
מעבירים לאש נמוכה ומוסיפים מעת לעת מים חמים – עד שהקטניות מפסיקות לספוח מים.
מתחילים לבשל כשלש שעות לפני השבת עד לארוחת הצהרים בשבת.
בבוקר – מערבבים את החמין ,טועמים ומתקנים טעמים בעזרת מלח ופלפל.
בתיאבון!!
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

אזכרה
במלאת  3שנים לפטירתו של
בעלי ,אבינו וסבנו האהוב

יהודה ויס
ז"ל

נקיים אזכרה היום ,יום שישי
י"ח באייר – ל"ג בעומר
( .)30/04/21
ניפגש בבית העלמין
בשעה .11:30
המשפחה וכל בית אלקנה

אורלי ויוסף עטון ,תושבי שכונת ה ,220-בית משפחת ארבל
אורלי ויוסף עטון הגיעו לאלקנה לפני  3וחצי שנים מבני ברק .לזוג שלושה ילדים :יסמין בת  21לומדת
באוניברסיטת אריאל ,תהל ובניה בני שנה ושמונה חודשים במעון שירת אלקנה .יסמין שרתה במסגרת
השירות הלאומי בבית ספר כרמים ביישוב.
המשפחה המורחבת כוללת את מיסה עטון ,אמו של יוסף שגרה איתם ,ומשתתפת בפעילות מועדון .+50
יוסף (יוסי) נולד וגדל בבני ברק ,למד בבית הספר היסודי מקור חיים ,בתיכון ב'תורה ומלאכה' בתל אביב.
בצבא שירת במכ"ם 'קשת' כטכנאי גנרטורים .כיום הוא אחראי מעקב ופרוייקטים במרכז הרפואי אסף הרופא
על שם יצחק שמיר.
אורלי עובדת כמרכזת ברשות האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים).
גם אורלי ,וייסמן במקור ,נולדה וגדלה בבני ברק ,למדה בבית הספר היסודי עוזיאל ,ובאולפנת נווה שרה
הרצוג .שירתה שירות לאומי במחלקה האונקולוגית בבית חולים השרון.
מה הביא אתכם לאלקנה?
"לאחר שנים רבות בתוך קהילה חרדית שלא קיבלה אותנו ,החלטנו לחפש מקום שמתאים לנו יותר .חיפשנו
יישוב דתי ,עם אוכלוסיה תומכת ומקבלת .יישוב עם אווירה טובה ,שקטה ומטופחת ,עם נוף פתוח ואיכות
חיים .כמו כן קיבלנו המלצה חמה מטובה וידר ,תושבת אלקנה דאז ,חברת ילדות.
אורלי ,כאמור ,למדה בנווה שרה הרצוג – וכשהגיעה לאלקנה חיכתה לה הפתעה " .הופתעתי לגלות שאחד
המורים שהשאירו בי חותם ,והשרישו בי אמונה ואהבת אמת למדינה ,הוא תושב אלקנה – הרב אליהו שפר.
זה היה כל כך מרגש לראות אותו שוב .הלוואי שמערכת החינוך תזכה לעוד אנשים כמוהו.
מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?
" היינו רוצים להשתלב בעשייה".
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
"כבר בימים הראשונים ביישוב הבנו שהגענו לחממה .לחנוכת בית הזמנו את השכנים מסביבנו שלא הכירו
אותנו כלל – וכולם טרחו להגיע .בשבת הראשונה לשהותנו באלקנה השכנים הביאו לנו עוגות לשבת .הם
באו לספר לנו על היישוב ,והביאו לנו דף עם מספרי טלפון לכל הדברים הבסיסיים ביישוב.
"אחרי זמן קצר ביישוב הכרנו את ראש
המועצה אסף מינצר וגילינו אדם מלא
איכפתיות ,הקשבה ,ורצון לנתינה.
" זאת גם הזדמנות נהדרת להודות ליעל וניתאי
שפירא כמשפחה המאמצת של שבט אביחי,
שקיבלו את הבת שלנו בידיים פתוחות ,הכירו
לה את בני גילה ביישוב ,וגרמו לה להרגיש
שייכות".
איך אתם מתמודדים עם הקורונה?
"עברנו שנה לא קלה ,אבל השקט ,הגינה שקצת
נתנה לנו מרחב נשימה ,ההירתמות של אנשי
היישוב לשמור כמה שיותר על ההוראות כדי
למנוע התפשטות של המגפה ,מראים על
איכפתיות ואהבת חינם".

דרושים

אז השבוע בבני עקיבא היו פעולות לשבטים.
בנוסף ,חגגנו את ל"ג בעומר וכל שבט הדליק מדורה.
היה מעולה!!
בנושא אחר היו ישיבות צוותים עם המדריכים
לכל שבט!
#הפרהסיה נפתחה בחמישי בערב לשכבות ט'-יא'!
עשינו מדורה ,טאבון ,שרנו שירים בגיטרה! היה
מגבש וכיף!
ב"ה המשכנו בפעולות אמצ"ש לחניכים ,ולעמישב
בנות היתה פעולת פתיחה עם המדריכות החדשות.
ביום חמישי היה ל"ג בעומר סניפי מטורף;)
בני אנניה ,מנהל יחידת הנוער

חינוך

באלקנה

לאבטחת מוסדות
דרושים/ות מאבטחים/ות.
העבודה בשכר של  32ש"ח לשעה .תנאים
סוציאליים מלאים קרן פנסיה וקרן
השתלמות מהיום הראשון.
העבודה מתאימה גם לסטודנטים (מינימום
של  3משמרות).
דרישות :שירות צבאי בארץ או בחול.
רובאי .02
בריאות תקינה.
לפרטים :איתי .0547311752
אורית.0547541746 :

השבוע במרכז צעירים
היה לנו כל כך כייף לפגוש אותכם בסדנאות
האחרונות אז החלטנו להמשיך :סדנת שרפרף מבטון,
ביום רביעי כ"ג באייר  ,5.5במרכז צעירים אלקנה.
מחיר 40 :ש"ח לתושבי אלקנה 60 ,ש"ח לתושבי חוץ.
מהרו להירשם:
https://www.elkana.org.il/page.php?type=foInp
&id=1055&m=214&ht=#navbar
מספר המקומות מוגבל!

ביום שישי הקרוב 30/4 ,תתקיים ריצת הכנה
למקצה  5ק"מ במירוץ אלקנה .נפגשים בשעה
 16:00בחניה של מכללת אורות.
מיכה פולק – מנהל מחלקת ספורט

תורה זום

השבוע בתורהזום אלקנה יתקיימו בע"ה שני
שיעורים:
שיעור לנשים ביום שני כ"א באייר  3.5בשעה
 ,20:30עם ורד פוקסברומר על הנושא" :שורשי
הברכות והקללות" .השיעור יוקדש לע"נ יהודה
ז"ל בן חדווה ודוד בר-און שיבל"א.
ביום חמישי כ"ד אייר  6.5יתקיים שיעור
בנושא" :מעין הברכות ומעון הברכות – מהותה
של תפילת מעין שבע" שינתן הרב אהרון כ"ץ,
מ"מ מנהל שירותי הדת בר"ג וראש תוכנית
לימודי הלכה בכולל של המכון הגבוה לתורה
באוניברסיטת בר אילן.
השיעור לע"נ צבי בן מיכאל וברטה ברנר ז"ל.
בואו להיות עמנו!
להתראות ,זהבית גרוס.

