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פרשת המרגלים על רקע אקטואלי
הלל ויס
פרשת המרגלים היא צרעת נושנת ,המתחדשת כמו החטאים הגדולים בכל דור .מכירת יוסף בידי עשרת אחיו
וכמו חטא העגל ביום פוקדי ופקדתי .הפרשות שבהן מתרחשים החטאים מעמידות דרכי תיקון .מצוות הצמודות
להן כדרך 'למה נסמכה' .הגדה-סיפור והלכה-מצוה .כמו מחצית השקל ,עשרה גרה משקלה ,כפרה על מכירת יוסף
בעשרים שקל המטילה חובה על כל איש ישראל להרים כסף כיפורים על חטא העגל ועל מכירת יוסף ועל חטא
המרגלים .כסף הכיפורים מיועד לאדנים לקרבנות ולבדק הבית .לשם הקמת המקדש והמערכת המשפטית.
תשלומי השופטים היו מתרומת הלשכה .אך כיצד ימלט האדם מהקנאה ,השנאה והתאווה שמצליחים להפיק כל
פעם מחדש את בכית החינם ,פסיכוזת ההמונים על רקע פוליטי? ליל תשעה באב בו העם בוכה לחינם
למשפחותיו על עסקי משפחות [חוקי העריות] ומבכה את עצמו בהמוניו" ,כי חזק הוא ממנו" .ככתוב בתלמוד
בבלי מסכת מנחות דף נ"ג עמוד ב'" :אפילו בעל הבית הקב"ה בכבודו ובעצמו לדעת מוציאי הדיבה איננו יוכל
להוציא משם את כליו" .אין לנו סיכויים נגד האמורים והכנענים והפלישתים ועמלק היושב בארץ הנגב .ניתנה
ראש ונשובה מצרימה .לפחות נחלק את הארץ לשתי מדינות.
'שלח לך' מעמידה סידרת מצוות המתנות הדרך והכניסה לארץ ישראל שקיומן יוצר תריס בפני המרידה בה',
שהיא המצאת נארטיבים מתחדשים לבקרים :אך בה' אל תמרודו .מפורסמת מאוד מצוות ציצית החותמת את
הפרשה הפותחת ב"ויתורו את ארץ כנען" :ומסתיימת בלא תתורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם אשר אתם זונים
אחריהם .עודף הסמכות שנטלו לעצמם המרגלים לפרשן את אשר ראו עיניהם לפי אמות מידה 'רציונליות' בלבד
כביכול בדבר אפסות הסיכויי לנצח את יושב הארץ נבלם על ידי פתיל התכלת או התפילין" :והיה כי יביאך"
[פרשה ראשונה] שהפכו לפתע לסימן היכר מובהק של "הסתה לתשובה" .במקום מראה העיניים והלב ,סרסורי
העבירה" .וראיתם אותם ועשיתם את כל מצוותי" .אך פחות ידועות המצוות הנוספות המופיעות בפרשה כמו
מצוות הפרשת חלה ,לא רק כסגולה של סעודת אמנים ומצוות היין ,הנסכים במקדש ,כנגד האשכול המסית.
"כשם שפריה משונה כך עמה משונה".
ויהיה בבואכם אל הארץ ראשית עריסותיכם חלה תרימו .משונה ביאה
זאת מכל הביאות לארץ שבכל המצוות כתוב כי תבואו אל הארץ ועיקר
המצוות התלויות בארץ חלות רק לאחר ירושה וישיבה לאחר ארבע עשרה
שנה של כיבוש וירושה אבל מצוות חלה חלה עם הכניסה לארץ .ויאכלו
מעבור הארץ החל מט"ז בניסן בפרשת יהושע ומזבח הר עיבל ( יהושע פרק
ה' ,י"א-י"בַ " :ויֹּ֨א ְכלּ֜ו מֵ ֲעבּ֥ור הָ אָ ָ֛רֶ ץ מִ מָ ֳח ַר֥ת הַ ֶפֶּ֖סַ ח מַ צּ֣ות וְ קָ לּ֑וי בְ עֶ ֶּ֖צֶ ם הַ י֥ום
הַ ֶזהַ :וי ְִשבֹּ֨ת הַ מָ ֜ן ִממָ ֳח ָרָ֗ת בְ ָא ְכ ָלם֙ מֵ ֲעבּּ֣ור הָ אָ ֶָ֔רץ וְ ֹלא־הָ ֥יָה עָ֛וד לִבְ נֵ֥י י ְִש ָראֵ ֶּ֖ל מָ ֑ן
וַ יא ְכלָּ֗ו מִ ְתבּוַאת֙ אֶ ּ֣רֶ ץ ְכ ַנָ֔עַ ן בַ שָ ָנֶּ֖ה הַ הִ יא") עץ הדעת חיטה ה יה וממנו מחית
המן מן התורה בפרשת שלח לך עולה ענין הלחם פעמים אחדות כנגד ארץ
אוכלת יושביה ממבט המרגלים וממבט יהושע וכלב" :סר צילם מעליהם כי
לחמנו הם" .קם תיקון הלחם בארץ ישראל ,תבואת ארץ כנען .אברהם אבינו
ירש את ארץ כנען בזכות העומר (פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ח'
– מצות העומר) הוא העי שרון בו מתחייבים בחלה .מלוא העומר מן .מפני
מה מקודשת ארץ ישראל מכל הארצות? מפני שמביאין ממנה את העומר
ואת שתי הלחם.

עדכון לגבי בינוי ופיתוח שכונת הראשונים  -האשקוביות
תושבים יקרים.
בהמשך להחלטת המועצה על פינוי האשקוביות הוותיקות בשכונת הראשונים ,רובן עד סוף השנה הנוכחית
 ,2021לטובת המשך הפיתוח ובינוי בתים חדשים בשכונה למשפחות צעירות ,אבקש לעדכן אתכם בקצרה על
ההתקדמות והצפוי בעניין.
כמועצה וכקהילה עמדנו ונמשיך לעמוד על כך שמשפחות בעלות קושי כלכלי/סוציאלי/מיוחד יקבלו מעמידר
ומשרד השיכון מעטפת פתרון ל  5השנים הקרובות.
מחלקת הרווחה ,באמצעות העובדות הסוציאליות ובהנהלת מנהלת המחלקה ,עומדות בקשר עם המשפחות
המבקשות ע ל מנת להגיש המלצה בעניינן למשרד השיכון ,שיבחן את זכאותן.
כמו כן ,ניתנו למשפחות השכונה אופציות להגיש בקשות להארכת המגורים עד לתום שנת  2021או להגיש
בקשה להארכת מגורים עד תום שנת ( 2022באזור המוגדר שמיועד לפינוי בשלב ב' בלבד) בהתאם לכללים שהוצגו.
רוב רובן של המשפחות (למעלה מ )75%-הודיעו כי הן עוברות כבר בקיץ הקרוב לדירת הקבע שרכשו או
לשכירות באזור אחר.
היתר הי נן משפחות שחתמו על חוזה הארכה עד לסוף השנה הנוכחית  31/12/21או משפחות שמילאו טפסי
בקשות להארכת שכירות עד ליום  ,31/12/22באזור המיועד לפינוי רק בשלב ב'.
משפחות בודדות בלבד בחרו להתעלם ולא להשיב לפניות הרבות שקיבלו מעמידר ומהמועצה וכעת מטופלות
משפטית על ידי עמידר שמשכירה להן את האשקובית.
בינוי חדש ופיתוח השכונה לקראת שיווק יחידות דיור חדשות למשפחות צעירות
במקביל להליכים החוזיים/משפטיים ,מטפלת מחלקת הנדסה בראשותו של מהנדס המועצה ובסיוע חברת
ניהול תכנון וביצוע פרויקטים ,בהשלמת התכנון המפורט של פיתוח המגרשים לצורך בניית הבתים החדשים
ופיתוח שטחי הציבור והתשתיות.
אנו מקווים ופועלים לכך שבמועד הסמוך ביותר למועד הפינוי ,יחל מיד שיווק המגרשים לקבלנים לבניית 85
יחידות דיור חדשות למשפחות צעירות .יחידות דיור אלו יצטרפו ל 42-המשפחות במדורגים (דונה) ועשרת צמודי
הקרקע במשה"ב (ה ) 10-שאף הן הוקמו לאחר פינוי אשקוביות.
כמו כן יפותחו כבישים ,מדרכות ,פארקים ,תאורת לד חדשה ועוד ,ובכך השכונה תפותח ,תתחדש ותפרח.
העברת האשקוביות הריקות
כידוע ,כבר כעת קיימות בשכונה עשרות יחידות אשקוביות ריקות ,המהוות מפגע בטיחותי משמעותי ולצערנו
אף בוצעו לחלקן פלישות שדאגנו לפנות .משרד השיכון העתיק לאחרונה מספר אשקוביות ריקות לטובת מתן
מענה לדיור ציבורי למשפחות קשות יום מחוץ לאלקנה .חלק אחר מהאשקוביות הפנויות ,אשר לא היו ברות
שימוש ,נהרס ופונה.
לאחרונה שמחנו לקבל הצעה מגורמים התיישבותיים וביטחוניים שהודיעו לנו שהם זקוקים מאוד לאשקוביות
הריקות באופן מיידי לצורך מתן מענה דחוף לצורכי ההתיישבות וחיזוק הביטחון בשומרון.
הכוונה היא שלאחר השלמת ניתוקי האשקוביות הריקות ממערכות החשמל והמים ,הן יפונו כל פעם במקבצים
באמצעות מנופים ומובילים שיגיעו לקחתם .אנו נודיע כמובן מספר ימים לפני כל ביצוע העתקות מרוכזות אלו.
שתילה ,העתקה וכריתת עצים
נערך סקר לכלל העצים הנמצאים בשכונה על ידי אגרונום מקצועי שקבע אילו עצים לשימור ,לכריתה או
להעתקה.
במסגרת ההיערכות לשנת השמיטה הקרובה ,אנו נערכים כבר בזמן הקרוב לבצע העתקת עשרות עצים (בעיקר
זיתים) שקיימים בשטח השכונה וכן לכריתת העצים הנמצאים בשטח המיועד לפיתוח עתידי ומאושרים ברישיון
כריתה שהתקבל מקמ"ט חקלאות (פקיד היערות) .הפעולות יבוצעו על ידי כורתים מקצועיים בזהירות ובטיחות
מרבית על מנת לא לפגוע חלילה בתשתיות או באשקוביות.
בתכנון המפורט עליו שוקדים המתכננים יישתלו עצים רבים וחדשים לאורך המדרכות והפארקים החדשים,
במיקומים החדשים והנכונים ,שיהוו תחליף ראוי לעצים שיש להס ירם לצורך הבינוי והפיתוח המתוכננים.
לסיום ,אין לי ספק שהתהליך אינו פשוט כלל לתושבי השכונה.
שכונת הראשונים כבר נמצאת בהליך פיתוח משמעותי הנשמע ומורגש בקרב תושבי השכונה – מהדיור המוגן
המסיים בקרוב את החפירות ומתחיל את קידוח קלונסאות השלד ועד בית הכנסת הראשונים שאף הוא נמצא
בפיתוח ובבניה .בקרוב אף צפויות עבודות פיתוח רבות שעלולות להפריע לשגרת יומם של תושבי השכונה
ומבקריה.
הלוואי וניתן היה לעבוד ב"פינצטה" וללא רעש ואבק ,אך כולנו מבינים שהדבר לא אפשרי ,לא בשכונת
הראשונים ולא באזורים רבים אחרים באלקנה הנמצאים בפיתוח ובהתחדשות.
אין פה חלילה אג'נדה כנגד תושב כזה או אחר ,אלא מימוש החלטת המועצה להקים בהקדם האפשרי שכונה
חדשה עבור קרוב ל  100משפחות צעירות במקום מרכזי ביישוב ,תוך הענקת זמני פינוי הוגנים ופתרונות הולמים
למשפחות בעלות צורך סוציאלי.
באופן אישי ,אני עושה ואמשיך לעשות יחד עם גורמי המועצה כל שביכולתי כדי לסייע לאלו הזקוקים לכך,
ומזמין כל תושב או תושבת לפנות אלי ככל שעולה צורך אישי שאוכל לסייע.
אסף מינצר ,ראש המועצה
תודה על ההבנה!

הנשיא הנבחר יצחק הרצוג – ידיד אמת של אלקנה
ברכות חמות לחברי ,נשיא המדינה הנבחר יצחק (בוז'י) הרצוג ,לרעייתו מיכל ולכל משפחתו.
אין ספק שניסיונו הרב ועתיר הזכויות ,אישיותו המייצגת המיוחדת ,המאחדת והממלכתית ,תגרום לכך שהוא
ייצג את מדינת ישראל באופן הטוב ביותר ויהווה גשר בין חלקי העם בישראל ובתפוצות ובין מדינת ישראל לעולם
כולו.
בכהונתו של מר הרצוג כנשיא המדינה ,אף
נוכל להמשיך ולהתפאר בהמשך השושלת
הנכבדה של אביו הנשיא השישי של מדינת
ישראל חיים הרצוג ז"ל ושל סבו הרב
הראשי לישראל בתקופת הקמת המדינה,
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל.
לפני כשבועיים תיכננו לקיים באלקנה
יחד עם משפחת הרצוג את טקס חנוכת
בנין הרצוג החדש באולפנת אלקנה ,על שם
אביו הנשיא חיים הרצוג ז"ל ,שהיה אישיות
מאד מוערכת לעם ישראל והיה מאד קרוב
ליישוב אלקנה .הטקס נדחה עקב מבצע
שומרי החומות.
כעת בעז"ה נזכה להתכבד כבר בזמן
הקרוב בביקורו באלקנה ובחנוכת בנין
האולפנה החדש ,במעמד הנשיא הנבחר,
יצחק (בוז'י) הרצוג.
תודה גדולה חיבוקים והערכה עצומה
למרים פרץ הראויה והאהובה על
ההתמודדות.
אסף מינצר ,ראש המועצה

איזה נוער מצטיין – אביה ז"ל ואילון יבדל"א
בטקס אישי ומרגש ובעיניים דומעות העניקו ויקי ניצן ,מנהלת מינהל חברה ונוער במחוז ,וראש המועצה אסף
מינצר ,את אות הפעיל מצטיין המחוזי לשנת תשפ"א ממשרד החינוך ,להוריה של אביה פוני ז"ל ,תלמידת אולפנת
השומרון אורט אלקנה ,שנפטרה בפתאומיות בערב ראש השנה האחרונה ,ולאילון סקורניק ,תלמיד כיתה י"ב
בישיבת ימ"ה אורט אלקנה.
מנימוקי הפרס:
אביה פוני ז"ל היתה
פעילה בכל תחומי העשיה
באלקנה:
ההתנדבותית
יזמה ,הובילה וארגנה והכל
תמיד בחיוך ,בצניעות
ובענווה .לאביה היה לב
רחב ,אוזן קשבת והמון
ורגישות
סבלנות
לסביבתה .כל פעולותיה
בוצעו במסירות וביסודיות
תוך ירידה לפרטים.
אביה שימשה מדריכה
בבני עקיבא במשך שנתיים
ולאחר מכן נבחרה להוביל
כרכזת גרעין עשיה.
אביה הובילה את הנוער
להתנדבויות במועדונית
הרב תחומית לילדים בעלי
צרכים מיוחדים ,חונכויות
לתלמידים בכיתות א'-ד',
מגוון התנדבויות לצרכי
גיוס כספים לטובת קייטנת
"קו לחיים" והתנדבויות למען נשות וילדי "בת מלך" – מקלט לנשים מוכות.

אביה היתה אהובה ,הצליחה לגעת בכל כך הרבה אנשים ,שכל אחד מהם הרגיש יחיד ומיוחד בשבילה.
אילון סקורניק הינו בחור עצמאי ,יוזם ומתנדב מלידה .בבית ספרו אילון יוזם פעילויות רבות לטובת כלל
התלמידים והמורים .ביוזמתו המלאה הקים אילון אפליקציה בה הוא מקבל שמות של חולים ודואג שבישיבה
יתפללו לרפואתם .אילון חבר בצוות של"י שעסוקים בהובלה ובתרומה בתוככי הישיבה ומחוצה לה.
אילון ממלא את שעות יומו לאחר הלימודים בהמון שעות חסד והתנדבות .אילון הוא מדריך מוערץ ומשקיע
המון בסניף תורם שעות רבות להדרכת ילדי אלקנה והן ליצירת מעטפת חברתית ,רגשית וערכית למען הסניף
כולו.

אילון פעיל בולט בעמותת 'קו לחיים' שתורמת לילדים בעלי מחלות שונות ,בנוסף אילון מנצל את ימי השישי
להתנדבות בבית אורנית של עמותת עזר מציון ,שם פועל אילון לשמחת ילדים חולי סרטן ,לציוד ותרופות
לזקוקים להם.
אשרינו שזכינו בנוער כה איכותי שצמחו וינקו מתוך משפחות של חסד ועשייה.
גאווה לכל אלקנה!

המורה של המדינה תורמת בלי הפסקה
נווית יהושע ,בת  ,45נשואה לשי ואם לשבעה ילדים (אחת נשואה ואחת מאורסת) ,היא אחת משש המורות
הזוכות בתחרות "המורה של המדינה" .לטקס עצמו ,שנערך ביום חמישי שעבר ,היא לא יכלה להגיע – מאחר
שבתחילת אותו שבוע ,ביום ראשון ,היא תרמה כליה והצילה חיים.
לנווית ,קשר הדוק לאלקנה :בשנת  1995היא הגיעה לאלקנה
במסגרת שירות לאומי ,להדרכת טיו לים במסגרת 'ארץ מורשת'
שניהלה אז אתי אלבוים .כאן הכירה את בן אלקנה שי יהושע,
שהפך לבעלה .במשך שנתיים וחצי גרו באלקנה ,ואח"כ עברו
להקמת היישוב ברוכין.
 17שנה היתה נווית מורה באלקנה ,בשנים  ,2000-2017רוב השנים
כמחנכת כיתות ה'-ו' בנים" .בית הספר כרמים הוא המקום הראשון
שנתן לי הזדמנות" אומרת נווית" ,דניאלה טוויטו ,והמנהל שמואל
גזבר ,זכרו לי חסד נעורים מימי השירות הלאומי וקיבלו אותי
לעבודה .וכמובן יעל רוגובסקי הנפלאה ,שהיתה גם המשפחה
המאמצת שלי בשירות .בביה"ס 'כרמים' באלקנה התפתחתי,
התמקצעתי ,גיליתי שאני במקום הנכון ,גיליתי שאני אוהבת את
ההוראה ואוהבת את בית הספר .באלקנה זכיתי למנהלים שנתנו
לי יד חופשית לעשות כל מה שאני חולמת .אלקנה תמיד תהיה כור
מחצבתי".
נווית עם נתרמת הכליה איריס ויקל

אמא ודני הלכו לאלקנה...
ההופעה הענקית של דני
סנדרסון!! תשמעו . . .היה
שווה !!
לראות אתכם שרים את כל
המילים ,רוקדים כאילו אין
קורונה ,צוחקים בפה מלא
ונהנים ,היה שווה כל רגע וגם
ההופעה היתה שווה.
בכל מקרה ,רק שתדעו
שעשיתם לנו חשק גדול
להיפגש שוב כולנו יחד,
תושבי אלקנה וכל תושבי
האיזור בהופעות הטובות
והרבות שכבר בדרך !
אלקנה חוזרת להיות מרכז
תרבות איזורי ויש בהחלט
למה לצפות!
תודה לעובדי המועצה
והמתנ"ס המסורים ,למנהלת
המתנ״ס היוצאת איריס
איזנברג וברכת הצלחה
למנהל הנכנס עמית קדמון,
למנכ״ל המועצה אסף שפירא
שמצליח איכשהו תמיד
להימצא בכמה מקומות בו-
זמנית.
ותודה לצעיר נצחי אחד
ולכל הכוורת שלו ,שגרמו לנו
לחזור ולהתרפק על פס קול
ילדותנו.
צילומים :דני סיטרון

ביום ראשון שוב התרגשנו עם משה חרמץ והפעם על ראול ולנברג ואוסקר שינדלר .ביום שני צפינו במסע
חובק עולם עם דני ינאי על שבטים ומנהגים בבאלי ,וביום שלישי המסע המשיך והפעם לטיבט ,דתיה ומנהגיה.
ביום רביעי המשכנו עם הסדנה לשיפור תפקודי המוח ,אחה"צ היתה הנאה גדולה ממשחק אסטרטגי במסגרת
חוג משחקי הקופסא עם נבו.
תכנית השבוע במועדון  50פלוס
יום ראשון  6.6.21כ"ו בסיון בשעה " – 20:00קתדרה" עם אוריאל פיינרמן .הנושא :האם המהר"ל הכיר את
הגולם?
יום שני  7.6.21כ"ז בסיון בשעה  – 11:00עם אודי מילוא .הנושא :שירה בציבור" :כלניות" – שירי משה וילנסקי.
יום שלישי  8.6.21כ"ח בסיוון בשעה  – 20:00מועדון הסרט הטוב .הסרט" :תעלת בלאומילך".
יום רביעי  9.6.21כ"ט בסיון בשעה  – 11:00מפגש מס'  :5סדנא לשיפור תפקודי מוח" ,המוח של איינשטיין"
עם אורית אבידר בן-צור( .לרשומים בלבד).
אחה"צ בשעה  – 17:00משחקי חשיבה ואסטרטגיה עם נבו מזרחי (פתוח לקהל הרחב ללא תשלום).
יום רביעי  9.6.21כ"ט בסיון בשעה  – 9:30שיעור עם מיכאל בן אבי .הנושא :המרד הגדול – מצעד האיוולת או
סוד הקיום (חלק א') .עיון מחודש ומהפכני בנסיבות שהביאו למרד הגדול ,בשלביו מהלכיו ומנהיגיו.
ממשיכים עם חוגי ספורט חדשים ללא תשלום
מטעם המשרד לשיוויון חברתי:
ביום ראשון בשעה  17:00וביום שלישי בשעה – 8:30
צ'יקונג עם אבישג.
יום שלישי אחה"צ – בשעה  16:30שיעור  3התעמלות
עם בתי (לנשים) .בשעה  17:30שיעור  3ריקודים עם בתי
(לנשים) ובשעה  18:30פלדנקרייז על כיסא עם ציפי גנן.
ניתן להגיע לשיעורים שמתקיימים בבית המייסדים
ע"ש מאיר שטיינר ז"ל ,רח' גיבורי ישראל .לפרטים
והרשמה :רוחי .052-2577217

סטודיו נשים נפתח עבורכן במלוא המרץ ,מחכות לכן 😊 – בואנה זה כדאי!!! וכמובן את הקובץ וורד
שמצורף.
מיכה פולק – מנהל מחלקת ספורט
***
גנים של החופש הגדול "המצאות ומציאות" ,בין התאריכים כ"א תמוז עד י"ג תמוז .1/7-22/7
ימים ראשון עד חמישי (לא כולל ט' באב) ,בין השעות  7:30עד  13:00בגני האם.
 ₪ 450עבור  15ימי הפעילות.
הרישום באתר המועצה החל מיו ם ראשון כ"ו סיון 6/6
פרטים נוספים בהמשך.
נעה כהן – רכזת צהרונים
***
ספר יית אלקנה
שעות קבלת קהל
יום א׳ –  .16:00-19:00 ,9:00-12:00יום ב׳ –  .9:00-12:00יום ג׳ – .16:00-19:00
יום ד׳ –  .9:00-12:00יום ה׳ –  .16:00-19:00 ,9:00-12:00יום ו׳ – .9:00-11:00
03-3962122 ,elkana.library@gmail.com
יפה שמריהו
***
מתנ"ס אלקנה מחפש סטודנטים או אנשים בוגרים מעל גיל  18הרוצים להדריך פעילות בקיץ הקרוב ,לפרטים
יש להתקשר למתנ"ס .03-9109040
***
כנסו לדף הפייסבוק של נו ועשו לייק ותצטרפו כחברים – תודה 😊https://www.facebook.com/matnaselk

ערב הוקרה למתנדבי אלקנה תשפ"א  -תודות!
ביום רביעי התקיים ערב ההוקרה השנתי למתנדבי אלקנה.
באירוע אליו הגיעו למעלה מ 200-איש ,חגגנו ,שרנו ובעיקר הוקרנו תודה על כל העשייה המבורכת ביישוב.
בתחילת הערב ,לאחר דברי הברכה ,זכינו להכיר חלק מהמתנדבים הפועלים במיזמים השונים.
נהנינו מהופעה מרגשת מאוד של מקהלת הילדים "קול המלאכים" ובמיוחד מדניאל מוזס שלנו – מתופף הלהקה.
זה המקום להגיד תודה לכל התושבים שהגיעו וחיממו את הלב של כולנו במהלך הערב וכמובן על כל העשייה
ההתנדבותית במהלך כל השנה.
תודה לכל המתנדבים שעזרו מאחורי הקלעים כדי שערב זה יצא לפועל ויצליח.
תודה לכל עובדי המועצה והמתנ"ס אשר סייעו להפקת הערב.
ניפגש שוב בשנה הבאה!
קרינה בן דוד – יחידת ההתנדבות

בבני עקיבא התקיימו פעולות אמצע שבוע לכל השבטים😍.
בסניף עוז המשכנו השבוע עם פעולות אמצ"ש לחניכים המתוקים♡.
* הפעילות בנוער המשיכה ובמוצאי שבת הוקרן משחק הגמר לכל השכבות⚽.
* צוות זולה-זול ממשיך לעבוד במרץ ,תמשיכו ככה אלופים 🏼💪.
* מועצת נוער נפגשו השבוע והמשיכו בעבודתם למען הנוער ,חשבו על רעיונות חדשים וכיפיים🙃.
בני אנניה ,מנהל יחידת הנוער
* ביום חמישי הפרהסיה הייתה פתוחה לשכבות😇.

תורה זום
השיעור של הרבנית רחל שטרן ע"פ ספרו של הרב אביגדור נבנצאל יתקיים ביום שני כ"ז בסיוון 7.6.21 ,בשעה
.20:30
השיעור בפרשת השבוע פרשת קרח יתקיים ביום רביעי כ"ט בסיוון 9.6 ,בשעה  20:30וינתן ע" י הרב שלמה
אבינר .כותרת השיעור" :הכללה והבדלה" .השיעור פתוח לגברים ולנשים .בואו להיות עמנו.
להתראות ,זהבית גרוס.

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

מה היה במרכז צעירים השבוע?
השבוע התקיים במרכז צעירים שבוע "חוזרים לשגרה בתעסוקה" .במהלך השבוע הצעירים עברו תהליך
עם מיטב המומחים בארץ על עולם התעסוקה ,בהרצאות מרתקות על עולם העבודה המשתנה עם אן וינמן,
איך לבנות קורות חיים מנצחים עם אודליה פולק ,סדנת  linkedinעם יובל כץ ,וגם איך לעבור ראיון עבודה
וחיפוש עבודה בצורה אפקטיבית עם אורנה הורביץ.
שמחנו מאוד להיפגש איתכם ונשמח להיפגש גם השבוע!

ו השבוע הקרוב במרכז צעירים:
שבוע חשיפה ללימודים .הבאנו לכם את
מיטב המכללות ,האוניברסיטאות ותוכניות
הלימודים בארץ ,כדי שתכירו.
לכם נשאר רק להחליט מה ואיפה תלמדו.
לקבלת קישורים הצטרפו לקבוצה:
https://chat.whatsapp.com/EGV2SU8r0
.YAAU0dIEIQhPh

שימו לב ,נפתחה ההרשמה לקורס פסיכומטרי במרכז
צעירים.
קורס פסיכומטרי במרכז צעירים אלקנה
🔹️ ימים :שני ,שלישי וחמישי.
🔹️ שעות .9:00-13:30
🔹️ מחיר לצעירי אלקנה בלבד – .4537
🔹️ מועד התחלה :סוף ספטמבר ,מועד דצמבר.
להרשמה חייגו עכשיו *2055
*מותנה במינימום משתתפים,
מספר המקומות מוגבל.

ללאה אשואל
תנחומים על פטירת אחותך
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיף לדאבה עוד
מכל בית אלקנה
אזכרה
בגעגוע עמוק
נעלה לקברה של בתנו

אור דבורה מינצר
ביום ראשון כ״ו בסיון )(6.6.21
בשעה  8:30בבית העלמין באלקנה.
ורד וגלעד מינצר

בס"ד

אזכרה
במלאת שמונה שנים לפטירתו של יקירנו
בעלי ,בני ,אחינו ,אבינו וסבנו האהוב,

מאיר שטינר

ז"ל

נקיים אזכרה לזכרו ביום ראשון ג' תמוז (.)13/6
נעלה לקברו בבית העלמין באלקנה בשעה .18:00
לאחר האזכרה נתכנס בביתנו (קול התור )4
ללימוד משניות והעלאת דברים לזכרו.
המשפחה

עמליה והדר ברינר ,גרים בבית מרים וגדעון ברינר בשכונת ה220-
עמליה והדר ברינר הגיעו לאלקנה מקרית ארבע לפני כשלוש שנים .לזוג שני ילדים :אזמרה בת שנתיים וחצי
במעון שמש ,וזהר שקיבל את שמו ביום שלישי השבוע ,בברית המילה שלו.
להדר שורשים עמוקים באלקנה .הסבים שלו מצד אביו ארנון הם
מרים וגדעון ברינר ,ומצד אמו יעלה – שוש וטד פלבין .הדר נולד
באלקנה באשקוביות .כשהיה בגיל  5עברו הוריו ליישוב חמדת בבקעת
הירדן .הדר למד בפנימייה בכוכב השחר ושירת בחטיבת כפיר .היום
הוא רבש"צ אלקנה.
עמליה למשפחת טורס נולדה וגדלה בקרית ארבע ,למדה באולפנה
בקרית ארבע ועשתה שירות לאומי בנתיבות ובתנועת הנוער בית"ר.
כיום היא לומדת חינוך מיוחד שנה ג' במכללת אורות .הם התחתנו
בזמן שהדר שירת בצבא ,ולכן השנתיים הראשונות של הנישואין
התנהלו ברובם בטלפון.
לאלקנה הגיעו בזכות המשפחה ,התושבים במקום וגם הלימודים
של עמליה.
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
" העזרה לזולת והקהילתיות".
איך התמודדתם עם הקורונה?
"עם הרבה משלוחים".

אורית לברן

קציצות עוף /בשר
ברוטב מבעבעב ,במחבת או בתנור ...קציצות זה כל הסיפור !
קציצות זה אוכל מנחם ,זכרונות של בית ספוג בריחות.
והנה מתכון של כאלה ,רכות ונימוחות.
מצרכים לקציצה:
חצי קילו :בשר /עוף /הודו (ניתן לערבב כמובן).
שום כתוש.
פטרוזליה קצוצה.
ביצה.
בצל חי מגורד.
חצי כוס מים.
פירורי לחם (לפי העין והלישה ,שתישאר עיסה די רכה).
מלח ופלפל.
אופן ההכנה:
ללוש היטב ,להכין קציצות .להכין שתי קערות – אחת עם סולת ואחת עם ביצה טרופה.
לטבול בסולת ,ואז בביצה ולטגן עד להזהבה קלה.
בסיר רחב ושטוח אחר ,עם מעט שמן לטגן :בצל ,שום ,עלים קצוצים :פטרוזליה ,כוסברה ,סלרי ,שמיר ,עלי
מנגולד .מה שאוהבים...
כורכום ,מלח ,פלפל ומעט מים.
כשרותח להכניס את הקציצות.
לבשל כחצי שעה( .שימו לב שלא נגמרים המים ..ניתן להוסיף).
תיהנו!!
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

המדרשה לנשים אלקנה
הלימודים במדרשה לנשים ,אלקנה ,יתקיימו בע"ה בזום ליום שלישי כ"ח בסיוון.8.6.2021 ,
 – 9:00-9:45הרב יהודה שטרן – 10:00-11:50 .הרב 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 יקרות .להצטרפות – ניתן להתקשר לטלפון .0502282358

לידות

מתנס doc.1061

לנעמה ושרגא גורמן ,להולדת הנין ,בן לשולי ואלדד ,נכד לאורית ומשה לוי.
לציפי וישי גונן ,להולדת הנכדה ,בת ליעלה ובנימין גל.
לרעות ואוהד טאוב ,להולדת הבת ,נכדה ללאה ואבי טאוב.
לציפי ושמואל חזון ,להולדת הנכד ,בן לשירה ואמיר חזון.

בר/בת מצוה
ללאה ואבי טאוב ,לבר המצווה של הנכד איתן זאב ,בן לשגית וישראל וויס.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

חיכינו חיכינו ...והנה סוף סוף הגיע הרגע!!
נחגוג יחד את חנוכת מבנה המתנ"ס היפה ביותר בארץ ,ביום שני הקרוב כ"ז בסיוון,7/6 ,
כאן אצלנו באלקנה!!
גזירת סרט חגיגית ,קביעת מזוזה והופעה מיוחדת לכל המשפחה של כוכב הילדים הענק
טל מוסרי ובובספוג.
בואו בהמוניכם ,יהיה כיף!

