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מה קורה כשאין מנהיג לעם?
חגי הוברמן
אחד הדברים המפתיעים בפרשתנו ,פרשת "חוקת" ,היא העלמותו של משה רבנו ,ברגעים המכריעים ביותר של
העם .משה סופג בפרשה זו  4מכות :אהרון נפטר ,מרים הולכת לעולמה ,הוא נכשל במשא ומתן המדיני המשמעותי
הראשון שלו ,והכי גרוע – הוא מתבשר סופית שלא ייכנס לארץ.
אחרי מות מרים ,משה נכשל במשא ומתן מול מלך אדום .הוא שולח מלאכים אל מלך אדום – התורה מציינת
במפורש " ַוי ְִּׁשלַח ֹמשֶׁ ה מַ לְָׁא ִּכים מִּ קָּ דֵ ש ,אֶׁ ל מֶׁ לְֶׁך ֱאדוֹם" – מבקש רק לעבור בדרך המלך ,לא לגעת בשדה ובכרם ,לא
לשתות מים מבארותיהם .תשובת מלך אדום ברורהַ " :ויְׁמָּ אֵ ן ֱאדוֹם ְׁנתֹן אֶׁ ת י ְִּׁש ָּראֵ ל ֲעבֹר בִּ ְׁגבֻלוַֹ ,ויֵט י ְִּׁש ָּראֵ ל מֵ עָּ לָּיו".
איזה כישלון .אפשר לנחש איך מרגיש העם כשאדום מנפנף אותו ככה באצבע ,הצידה.
מיד אח"כ אהרון הכהן מת בהור ההר .לאחריה המלחמה הראשונה של בני ישראל מאז מלחמת עמלק ,שהיתה
מלחמה ניסית 3 .פסוקים בסך הכל מספרת התורה על המלחמה במלך ערדַ " :וי ְִּׁשמַ ע הַ ְׁכ ַנ ֲע ִּני מֶׁ לְֶׁך עֲ ָּרד י ֵֹשב הַ נֶׁגֶׁב כִּ י
בָּ א י ְִּׁש ָּראֵ ל דֶׁ רֶׁ ְך הָּ ֲאתָּ ִּריםַ ,ו ִּילָּחֶׁ ם בְׁ י ְִּׁש ָּראֵ ל ַוי ְִּׁש בְׁ מִּ מֶׁ נּו שֶׁ בִּ יַ .ויִּדַ ר י ְִּׁש ָּראֵ ל נֶׁדֶׁ ר לַה' ַויֹאמַ רִּ :אם ָּנתֹן ִּת ֵתן אֶׁ ת הָּ עָּ ם הַ זֶׁה,
בְׁ יָּדִּ י וְׁ הַ ֲח ַרמְׁ ִּתי ,אֶׁ ת עָּ רֵ יהֶׁ םַ .וי ְִּׁשמַ ע ה' בְׁ קוֹל י ְִּׁש ָּראֵ לַ ,ויִּתֵ ן אֶׁ ת הַ ְׁכ ַנ ֲע ִּניַ ,ו ַי ֲח ֵרם אֶׁ ְׁתהֶׁ ם וְׁ אֶׁ ת עָּ ֵריהֶׁ םַ ,וי ְִּׁק ָּרא ֵשם הַ מָּ קוֹם
חָּ ְׁרמָּ ה " .מי נודר נדר? ישראל .מי זה ישראל? לא ברור .משה כלל לא מוזכר .עם ישראל תופס פיקוד על עצמו ,נלחם
בכנעני מלך ערד ומכה אותו.
ִּש ָּראֵ ל
ָּשיר י ְׁ
האירוע הבא מעצים יותר את הי עדרותו של משה ,השירה הספונטאנית של בני ישראל במדבר " ָאז י ִּ
אֶׁ ת הַ ִּש ָּירה הַ זֹאתֲ :ע ִּלי בְׁ אֵ ר עֱנּו לָּּה "...בניגוד כל כך זועק לשירת הים בפרשת בשלח ,הפותחת ב" אז ישיר משה ובני
ישראל את השירה הזאת"...
בהמשך ,בני ישראל יוצאים למלחמות הראשונות של כיבוש הארץ – גם כאן ללא מנהיג .לא משה וגם לא יהושע.
התורה לא מפרשת מי מנהיג את העם במלחמות הללו.
בניגוד לפניה למלך אדום ,שם כתוב במפורש " וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום "...מול סיחון מספר
המקרא " ַו ִּישְׁ לַח ִּישְׁ רָּ אֵ ל מַ לְָׁא ִּכים אֶׁ ל סִּ יחֹן מֶׁ לְֶׁך הָּ ֱא ֹמ ִּרי לֵא ֹמר "...ישראל – לא משה .משה איננו – והוא נעדר בכל
המשך המלחמה הראשונה ש ל ישראל לכיבוש הארץ ,כיבוש עבר הירדן המסתיימת ניצחון ישראלי מרשים .עם
ישראל מוחק את המעצמה המזרח תיכונית החזקה ביותר .התיאור שמספרת לנו התורה מדהים ":וַ ַיכֵהּו י ְִּׁש ָּראֵ ל לְׁפִּ י
ַאר ֹנן ,עַ ד ַיבֹק עַ ד בְׁ נֵי עַ מוֹןִּ ,כי עַ ז גְׁבּול בְׁ נֵי עַ מוֹןַ .וי ִַּקח י ְִּׁש ָּראֵ ל אֵ ת כָּל הֶׁ עָּ ִּרים הָּ אֵ לֶׁה ,וַ יֵשֶׁ ב
ַארצ ֹו מֵ ְׁ
ִּירש אֶׁ ת ְׁ
חָּ רֶׁ בַ ,וי ַ
מ ִּרי ,בְׁ חֶׁ ְׁשבוֹן ּובְׁ כָּל בְׁ ֹנתֶׁ יהָּ ".
י ְִּׁש ָּראֵ ל בְׁ כָּל עָּ רֵ י הָּ ֱא ֹ
והקורא קורא ומתפלא" :ויירש ...וישב – "...מאיפה העם הזה ,עדר קוטרים שלא מפסיקים ליילל  40שנה על כל
צעד ,שבחיים עוד לא ניהל ישות מדינית משלו ,יודע בכלל מה זה להוריש ומה זה ליישב? פתאום מסתבר שבמלחמה
הזו ,חסרת המנהיג ,מתגלה עם ישראל במלוא גדולתו .ברגע של העדר מנהיגות זמני העם תופס פיקוד לעצמו,
נלחם ,מנצח ,יורש את הארץ ומקים התנחלויות בכל ערי האמורי ובמיוחד בבירה חשבון .כדי להעצים את ההצלחה,
התורה מספרת מי היה אותו סיחון שעם הנוודים הזה ניצחִּ " :כי חֶׁ ְׁשבוֹן ִּעיר ִּסיחֹן מֶׁ לְֶׁך הָּ ֱא ֹמ ִּרי ִּהוא ,וְׁ הּוא נִּ לְׁחַ ם
ַאר ֹנן" .והתורה ממשיכה ומתאר ת איך העולם קיבל את האירוע
ַארצ ֹו מִּ יָּד ֹו עַ ד ְׁ
בְׁ מֶׁ לְֶׁך מוָֹאב הָּ ִּראשוֹןַ ,ויִּקַ ח אֶׁ ת כָּל ְׁ
העתיק ההוא" :עַ ל כֵן יֹאמְׁ רּו הַ מ ְֹׁש ִּלים ,בֹאּו חֶׁ ְׁשבוֹן ִּתבָּ נֶׁה וְׁ ִּתכ ֹונֵן עִּ יר ִּסיחוֹןִּ .כי אֵ ש י ְָּׁצָאה מֵ חֶׁ ְׁשבוֹן לֶׁהָּ בָּ ה ִּמ ִּק ְׁריַת ִּסיחֹן.
ַאר ֹנן "...וכו' וכו' .הבנתם :המעצמ ה שכבשה את כל המזרח התיכון הובסה בפני חבורת
ָא ְׁכלָּה עָּ ר מוָֹאב ,בַ ֲעלֵי בָּ מוֹת ְׁ
נוודים שכבר  40שנה מסתובבת כאן במדבר.
ורק כשהכל כמעט מסתיים מגיח משה באקראי ,כמעט בחשאי ,באיזשהו מבצע שולי הנראה כנספח למלחמה
הגדולה ,בפרשת ריגול שקטה ותמוהה של "יעזר ובנותיה" ,כל כך שונה מפרשת המרגלים הסוערת רק לפני שתי
פרשיות (שהן לפני  38שנים – בפרשת חוקת אנו מדלגים בלי לשים לב על  38שנים עלומות) שבעטיה נתקעו בני
ישראל במדבר למשך  40שנה .הפעם הריגול עובר בהצלחה לקראת המלחמה הבאה עם עוג מלך הבשן.
הניצחונות המדהימים הללו ,על סיחון ובהמשך על עוג מלך הבשן ,הם שגורמים לבלק מלך מואב לזמן ועידת
פיסגה מזרח תיכונית כדי לדון מה לעשות בעם הזה ,שבניגוד לכ ל הסיכויים מחק בקלות שתי מעצמות מזרח
תיכוניות – כפי שנקרא בשבת הבאה ,פרשת בלק.

אלקנה ממשיכה לפרוץ דרך בחינוך –
הושגו  120אלף  ₪להצטיידות טכנולוגית של בית הספר למחוננים ומצטיינים
בשעה טובה ולאחר מאמצים רבים ,השגנו ממשרד החינוך תקציב גדול של  120אלף  ₪לטובת הצטיידות
טכנולוגית של בית הספר למחוננים ומצטיינים ,במבנה החדש שחנכנו על שם יוני נתניהו ז"ל ולצרף אותו לתוכנית
התקשוב הלאומית החדשה!
הסכום הגדול שהושג ממשרדי הממשלה ,שהבאתי לאישורו בישיבת המועצה האחרונה ,יאפשר לבית הספר
למחוננים ומצטיינים שהנו שם דבר בין בתי הספר למחוננים ,בניהולה המצוין של גב' ורדית גנץ – להצטייד
במיטב המחשבים ,מסכים מקרנים ותקשורת ועוד ,ויאפשר למיטב המורות והמורים להמשיך לקדם משמעותית
את מאות התלמידים המגיעים אליו מכל האזור .כמו כן ההצטרפות שלו לתוכנית התקשוב הלאומית תאפשר
גם בהמשך להשיג תוכניות ותקציבים טכנולוגיים נוספים עבורו.
תודה ענקית למנהלת מחלקת החינוך פועה כהן על השותפות בהובלת תחום החינוך ועל המאמץ הרב שהקדישה
ל השגת התקציב.
תודה גדולה לחברי מנחם נדלר ,ראש האגף למחוננים במשרד החינוך והצוות המצוין שלו על קידום תחום
המחוננים והמצטיינים ברחבי ישראל בכלל ובאלקנה בפרט.

לא דובים ולא יער
תושבים יקרים.
לפני כשבועיים (ב ) 3/6-עדכנו את כל התושבים בקשר לפיתוח שכונת הראשונים המתחדשת – על ההתקדמות
בתכנון פיתוח השכונה לקראת שיווק יחידות דיור חדשות למשפחות צעירות ,על הסיוע למשפחות בעלות צורך
מיוחד המתגוררות באשקוביות ,על ההעתקה הצפויה של האשקוביות הריקות ועוד .בעדכון שנשלח אף ציינו את
נושא חשיבות העצים והשמירה על הטבע בשכונה כפי שאנו מובילים.
אקדים ואומר – העצים ושמירת ערכי הטבע חשובים לי ולכל חברי המועצה .לכן רק לאחרונה נשתלו עשרות
עצים חדשים בפארק הגורן ,רק לפני כחודש הובלתי החלטת מועצה לתוכנית שתילה ברבע מיליון  ₪לקראת
שנת השמיטה ,תוכנית שכבר נמצאת ביישום מתקדם .אנו אף נערכים לשתילת עשרות עצים ושיחים בתוך
כחודש וחצי בקרית החינוך החדשה ועוד .נשתלו לאחרונה עשרות עצים בשכונה החדשה ובחודש הקרוב ימשיכו
בשתילה משמעותית לקראת השמיטה.
כל מי שנוסע כיום ברחבי אלקנה יכול רק להתפאר ולהיות גאה ביופי והירוק שהמועצה קידמה טיפחה ותמשיך
לטפח .בכל רחבי היישוב .אין ספק שתמיד ניתן לשפר ולהשתפר ואנו נמשיך ונשתדל לעשות זאת.
תושבי אלקנה והמועצות לדורותיהן "הקריבו" אלפים רבים של עצים ,מכל הסוגים והמינים ,גדולים וקטנים,
על "מזבח" הקמת כל השכונות ,ה קמת מבני הציבור ,פיתוח הכבישים והמדרכות ועוד.
כך היה בפינוי האשקוביות לפני כעשור שהצריכה לכרות עצים בוגרים רבים לקראת הקמת שכונת המדורגים
מתחת למועצה (דונה) ובהקמת שכונת ה( 10-משהב) .כך היה בבניית קרית החינוך החדשה באולפנה ,וכך
היה ועוד צפוי להיות בכל שכו נה שקמה וחדשה שעוד תקום בעז"ה באלקנה .כך קורה גם בכל הארץ!
מתוך רצון לשמר את הטבע והירוק המיוחדים שלנו ,כריתה והעתקת עצים בשכונת הראשונים המתחדשת
ובכל שכונה ובכל פרויקט שנבנה באלקנה ,נעשתה בעבר ונעשית גם כאן רק לאחר תהליך משמעותי ומקצועי
של תכנון בשילוב אגרונום ,מתוך מטרה לשמר כמה שיותר עצים בפיתוח החדש ,ולאחר הליך קפדני של בדיקת
קמ"ט חקלאות (פקיד היערות) כולל סיורים שלו במקומות השונים.
האגרונום עבר עץ אחר עץ בקפדנות יתירה כדי לוודא אילו עצים ניתן למרות הכל לשמר בתוך השכונה
המתחדשת.
דאגנו לשמר כ 150-עצים גדולים ובוגרים בעלי ערך נופי מיוחד שניתן לשלבם באופן בטיחותי במדרכות ,בין
המגרשים המיועדים לשיווק ,בגינות החדשות ועוד.
יתירה מכך ,במסגרת התכנון המפורט יישתלו מאות עצים בוגרים חדשים בשכונה וכך נדאג לכך ששכונת
הראשונים המתחדשת תהיה ירוקה ויפה בדיוק כמו יתר השכונות היישוב.
אכן חבל על כל עץ שנכרת שהנו חלק מההיסטוריה של הקמת היישוב ,אך זהו חלק בלתי נפרד מהתפתחות
אלקנה והמדינה כולה.
כחלק מההיערכות לשנת השמיטה ההולכת וקרבה אנו נערכים אף להעתקה בפועל של למעלה מ 40-זיתים
לפארקים ברחבי היישוב ,עצים שלא ניתן להשאיר במסגרת פיתוח השכונה הצפוי להיכנס להילוך גבוה בסוף
השנה הנוכחית .כך ניתן יהיה להמשיך ליהנות מהעצים שיועתקו ברחבי היישוב.
תושבים יקרים ,שלא יהיה לכם ספק – הבטיחות שלכם ושל ילדיכם ונכדיכם קודמים לאהבתי לעצים .איני
רואה בתאונות פח או מראות שבורות ברחובות היישוב כדבר המתקבל על הדעת ואם יש צורך להוריד עצים כדי
לשפר את הבטיחות של כולנו ,נעשה זאת.
כמו רבים מכם ,אם לא הייתי מודע לכל הפרטים והעובדות ,בוודאי גם אני הייתי זועק .רק חבל שמתוך כל
הכותבים ,כמעט אף אחד לא טרח לפנות אלי טלפונית או בפגישה כדי לברר את העובדות ואת המציאות שבה
גם הם גרים בשכונה שבעבר היתה מלאה בעצים שנאלצו לכרות ולהעתיק כדי שייבנו את בתיהם.
גם אני ,כמו המגיבים ,הייתי רוצה לשמור על הטבע הירוק ולבנות את הבתים החדשים בין כל העצים הרבים,
אבל הדבר לא ניתן וכאמור עשינו הכל כדי לשמר כמה שיותר עצים.

איננו תמימים ומבינים שאצל
חלק קטן מהמגיבים ,הזעקה נובעת מתוך
רצון לנצל את נושא העצים לדחיית
פינויים מהאשקובית על ידי עמידר בסוף
השנה .אין בליבי עליהם דבר .להיפך.
אמשיך לסייע לתושבי האשקוביות ככל
יכולתי ,אך יחד עם זאת נדאג להמשיך
לפתח את אלקנה ולבנות דירות ובתים
לזוגות הצעירים המתגוררים כאן.

הדמיה של שכונת האשקוביות כפי
שתיראה בעתיד

אלקנה על מפת הסיבים האופטיים
מזה כשנה מקדמת המועצה חשיבה ובדיקת אפשרויות שונות לחיבור סיבים אופטיים לבתים .תקופת
הקו רונה והמעבר ההדרגתי של תושבים לעבוד מהבית ,הטכנולוגיה שהשתכללה ומעמיסה מכשירים נוספים
בכל בית על גבי הרשת ועוד ,מחייבת אותנו להתאים את עצמנו למצב החדש ואף להיות מוכנים למדרגה
הטכנולוגית הבאה.
באלקנה כיום ,שירותי האינטרנט החיצוניים ניתנים באמצעות חברות הוט ובזק.
פרויקט פריסת סיבים אופטיים ביישובים קהילתיים נמצא עדיין בחיתוליו בכל רחבי הארץ .חלק גדול
מהחברות לא מעונין לשאת בעלויות של פריסת סיבים ליישובים עם בתים צמודי קרקע כי העלות שלהם
ושל הצרכנים בחיבור הראשוני גבוהה והכדאיות הכלכלית שלהם מוטלת בספק.
בזק כבר פרסה סיב אופטי המגיע עד אלקנה ומציעה כיום באלקנה סיבים אופטיים ,בעיקר למוסדות
ולעסקים .כך לדוגמא מחוברים לסיב אופטי – מבנה המועצה ,מרכז ההפעלה לשעת חירום (המוקד) ,מוסדות
החינוך ועוד .באשר לפריסת סיבים לבתי מגורים ,הדבר אמור להגיע בשלב מאוחר יותר.
בפגי שה שערכנו בשבוע שעבר עם מנכ"ל בזק דודו מזרחי והנהלת משרדו ,העלינו בפניו את הצורך המהותי
של היישוב אלקנה לקבל את פריסת הסיבים בהקדם האפשרי וכן העלינו סוגיות שונות לשיפור התקשורת
לבתים בחלק משכונות היישוב.
בניגוד ליישובים אחרים באזור או ברוב הארץ ,במרבית ש כונות אלקנה המהירות האפקטיבית המגיעה מבזק
לבתים מאד גבוהה ,אלו המחוברים ב 100-מגה יכולים לקבל אפקטיבית קרוב ל 80-מגה (לטענת היועצים
המקצועיים 40 ,מגה מספיקים לשימושים רגילים של בתים) ויש אף צרכנים שיכולים לרכוש כיום חבילות
באלקנה של  200מגה .לעתים קרובות ה ירידה במהירות לא נובעת מהמהירות האפקטיבית המגיעה לבתים
אלא כתוצאה מציוד ביתי או חיווט לא מיטבי.
כך שאמנם סיבים אופטיים יוכלו לשדרג משמעותית את רצף החיבוריות אך מבחינת מהירות האינטרנט,
אלקנה כבר נמצאת במקום יחסית טוב .מנכ"ל בזק עדכן אותנו בשמחה שאלקנה נמצא ת בסדר עדיפות גבוה
של החברה ומופיעה במפת הפריסה הקרובה שלהם ,לאחר שיושלמו בחודשים הקרובים פריסות באזורים
שכבר התחילו לפרוס .ההנחה בשלב זה היא ,שבתוך כשנה בזק תציע לתושבי אלקנה סיבים אופטיים עד
הבית במהירות גבוהה ואיכותית.
נ ציין שאנו בקשר כמובן גם עם חברות נוספות כמו
פרטנר שהחלו לאחרונה לפרוס תשתיות באורנית ועם
חברות אחרות ,על מנת לבחון אפשרויות נוספות לחיבור
סיבים לתושבים בזמן מוקדם יותר .אך מה שבטוח וחשוב
הוא ,שבשורת הסיבים האופטיים לבתים באלקנה כבר
עומדת בפתחנו.
ברצוני להודות לצוות החשיבה המלווה עמי את הנושא –
מנכ"ל המועצה אסף שפירא ,מהנדס המועצה אסף וולף,
אופיר בצר ,אוהד דורי וצביקה תמרי.
בהזדמנות זו נברך שוב את חברנו בן אלקנה יועז הנדל,
את ההורים יונה ומרים ואת כל משפחתו ,על חזרתו
לתפקיד החשוב של שר התקשורת .יועז הוביל בכהונתו
הקודמת את מהפכת הסיבים ברחבי הארץ וכעת כשחזר
למשרד יש להניח שימשיך אותה ביתר שאת ,וגם אנו
באלקנה נהנה מפירות אלו.
אסף מינצר ,ראש המועצה

יחידת ההתנדבות ומרחב למידה "קשת"
משתפים פעולה למען הקהילה!
מרחב למידה "קשת" ויחידת ההתנדבות מובילים שני מיזמים חשובים ,במיוחד בזכות המתנדבים המדהימים
שלנו באלקנה.

LET'S TALK ENGLISH
מיזם  – lite talkשיחות קצרות ,מתנדב מול תלמיד אחד על אחד בטלפון ,במטרה לתרגל את רמת השיח ואוצר
המילים.

LET'S READ ENGLISH
במהלך השבוע מתרחש קסם בספריית אלקנה ,אליה מגיעים ילדים ומתנדבים לחוויה משותפת.
על פי זמנים קבועים מראש מגיע מתנדב לספרייה לפגישה אחד על אחד עם ילדים ,הם קוראים קטעים מספר
אנגלית ,משוחחים על התוכן ומבהירים מילים קשות.
הילדים מגיעים בשמחה והמתנדבים מאושרים שהם מצליחים לשנות ולו במקצת את הגישה לשפה.
תודה ענקית ל דגנית שניר מנהלת מרחב הלמידה "קשת " על שתוף הפעולה והובלה של המיזמים .תודה ענקית
לג'ולי בורנשטיין רכזת המיזם "אנגלית" שהיא הכוח המניע סביב הנושא.
תודה לכל המתנדבים המסורים :אליס הררי ,אפרת חן ,ג'ודי בהם ,טד ושושנה פלבין ,רזי פלדמן ,רחל צפתי ודינה
מוהר.
תודה למתנ"ס אלקנה שבו המרחב והפרויקט פועלים ,ליפה שמריהו מנהלת הספרייה על אירוח המתנדבים
והילדים למיזם הקריאה.
ולבסוף תו דה לכל הילדים המקסימים שמגיעים ,לומדים ומשתפרים!
קרינה בן דוד – יחידת ההתנדבות

ביום חמישי הפרהסיה היתה פתוחה .היה כיף ומהנה!!
ממשיכים לעבוד במרץ על תוכניות קיץ איכותית לכל השכבות! בקרוב מאוד ייצא פרסום ויש למה לחכות .יהיה
קיץ שווה ואיכותי!
בני אנניה סיים השבוע את תפקידו ,ואנו מודים לו על התקופה שבה נתן מעצמו ומכשרונותיו למען נוער אלקנה.
אנו מברכים את שפרה וייס שלקחה על עצמה לסייע ולהוביל את הנוער בתקופת הקיץ ומאחלים לה ,לנוער
לכולנו :הרבה הצלחה!

מתנ"ס עד הבית – פרטים בקרוב !! 😊 מיכה פולק – מ נהל מחלקת ספורט
***

מתנ"ס אלקנה – פתיחת קייטנות קיץ 2021
הרישום לקייטנות .צהרונים בגנים ותלמודית יצא לדרך!
אנו מציעים מסגרות לכל חודש יולי!
הרישום לקייטנות מתבצע דרך אתר המועצה אלקנה:
/http://www.elkana.org.il
***

ספר יית אלקנה
שעות פתיחת ספריה :יום א׳ – .16:00-19:00 ,9:00-12:00
יום ב׳ –  .9:00-12:00יום ג׳ –  .16:00-19:00יום ד׳ – .9:00-12:00
יום ה׳ –  .16:00-19:00 ,9:00-12:00יום ו׳ – .9:00-11:00
יפה שמריהו
.03-3962122 ,elkana.library@gmail.com
***

כנסו לדף הפייסבוק של נו ועשו לייק ותצטרפו כחברים – תודה 😊
https://www.facebook.com/matnaselk

תורה זום
שיעור מיוחד יתקיים
בתורהזום אלקנה ביום
רביעי י"ג תמוז 23.6.21
בשעה  .20:30השיעור
בנושא " :על הפתיחה
לשיר
המפתיעה
השירים" ינתן ע"י הרב
ד"ר אוריאל טויטו
ויוקדש לע ילוי נשמת
פרופ' אלעזר טויטו זצ"ל,
שהיה מעמודי התווך של
שיעורי התורה באלקנה.
השיעור פתוח לגברים
ונשים .בואו להיות
עמנו!
להתראות ,זהבית גרוס.
תורהזום אלקנה

השבוע שחלף במועדון  50פלוס
ביום ראשון סיפר לנו משה חרמץ על יוסי הראל ,מפקד האונייה אקסודוס .ביום שני פרופ' ידידיה גפני דיבר
על חשיבות ההורמונים לשמירה על האיזון בגופנו .ביום שלישי ראינו סרטי טבע מרהיבים עם הצלם גיל ארבל.
ביום רביעי האחיות רייפר הנעימו את קולם בשירים נוסטלגים ביידיש ובעברית.

תכנית השבוע במועדון  50פלוס
יום ראשון י' בתמוז  20.6.21בשעה .The Book Club – 18:30
יום ראשון י' בתמוז  20.6.21בשעה " – 20:00קתדרה" עם גוסטב מייסלס .הנושא" :וינסטון צ'רצ'יל גיבור
תרבות או אביר מלחמות".
יום שני י"א בתמוז  21.6.21בשעה  – 11:00עם השחקן יניב שטרייפלר :מספר סיפורים.
באותו יום בשעה  20:00נארח קונצרט חזנות לזכרו של מאיר שטיינר ז"ל
יום שלישי י"ב בתמוז  22.6.21בשעה  – 20:00עם יהודה גרינבוים :אהוד מנור ושיריו לציון יום הולדתו ה.80-
יום רביעי י"ג בתמוז  23.6.21בשעה  – 11:00מפגש מס'  7סדנא לשיפור תפקודי מוח" :סטרס – אויב החיים"
עם אורית אבידר בן-צור( .לרשומים בלבד)
יום חמישי י"ד בתמוז  24.6.21בשעה  10:30עם שרה נבנצאל .הנושא" :ח ֲִמ ָּׁשה ְדבָּׁ ִרים אֵ ְרעּו אֶ ת אֲבו ֵֹתינּו בְ ִשבְ עָּׁ ה
עָּׁ שָּׁ ר בְ תַ ּמּוז" מימי משה רבנו ועד ימינו אנו.

ממשיכים עם חוגי ספורט חדשים ללא תשלום מטעם המשרד לשיוויון חברתי.
ביום ראשון בשעה ( 17:00שיעור אחרון) צ'יקונג עם אבישג.
יום שלישי אחה"צ בשעה  – 16:30שיעור מס'  5התעמלות עם בתי (לנשים) ,בשעה  17:30שיעור  5ריקודים
עם בתי (לנשים) ,בשעה  18:30פלדנקרייז על כיסא עם ציפי גנן (שיעור מס' .)8
ניתן להגיע לשיעורים שמתקיימים בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל ,רח' גיבורי ישראל.

השבוע התקיימו שתי הרצאות לסטודנטים בנושא "בדרך לתואר" – כל מה שצריך לדעת על מלגות ולקויות
באקדמיה.
שמחנו לראות אותכם בהמונכם בהרצאות של "מלגפה" ובהרצאה על "אבחונים באקדמיה".
עברנו שלושה שבועות גדושים בהרצאות בנושאי עבודה ולימודים כדי לשמר את הידע ולהמשיך וללוות את צעירי
אלקנה ,הנמצאים בשלב של חיפוש עבודה ובירור אודות לימודים.
חברנו יחד ,תוכנית יתד והמרכז לצעירים באלקנה ,ואנו פותחים שתי קבוצות מיקוד' :מוצאים עבודה' ו'תחום
לימודים'.
בקבוצה תוכל ו לשתף תובנות ,לשאול שאלות ,להתלבט יחד ,לסייע ולהסתייע ולקבל הצעות להרצאות ומידע
קשור.
להצטרפות לקבוצת מוצאים עבודה
https://chat.whatsapp.com/EcYwaFZ0lWCAlV03ix7lrr
להצטרפות לקבוצת תחום לימודים
https://chat.whatsapp.com/HbGMJssP7xL7hc9ysak1DC

כרמלה מאיר

עוגת גבינה עם בצק פריך
המצרכים לבצק פריך:
 3חלמונים
חצי חבילה מרגרינה
חצי כוס סוכר
קצת קוניאק
לערבב במיקסר ,להוסיף כוס ורבע קמח+כפית אבקת אפיה,
לערבב היטב.
לשמן תבנית עגולה בקוטר  ,26לרפד את הבצק בתבנית.
מילוי הגבינה:
 3חבילות גבינה ,5%
 3חלמונים,
להקציף בנפרד לקצף קשה 3חלבונים  1+כוס סוכר.
לערבב את החומרים בתנועת קיפול .אפשר להוסיף קליפת לימון מגורדת.
אופן ההכנה:
לחמם תנור ל 180-מעלות ,לאפות  5דקות את הבצק הפריך .להוציא ולהוסיף את מילוי הגבינה ולאפות כ45-
דקות .להקציף את שלושת החלבונים הנותרים עם  3כפות סוכר לקצף קשה ,להוציא את העוגה לאחר כ 40-דקות
בערך שהיא בתנור ,להוסיף את הקצף ולאפות עוד כ 10-דקות עד שמתקבל גוון זהוב .להוציא מהתנור ולקרר.
בתיאבון.
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

קייטנת על גלגלים השווה של אלקנה ,לכיתות ה'-ח' ,עולה על המסלול! מהרו להירשם וליהנות בהרשמה
המוקדמת מהמחיר המוזל .מספר המקומות מוגבל בהחלט! להרשמהhttp://bit.ly/2SimLo5 :

המדרשה לנשים אלקנה
ביום שלישי י"ב בתמוז22.6.2021 ,
 – 9:00-9:45הרב יהודה שטרן – 10:00-11:30 .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
בס"ד

אזכרה
במלאת אחד עשרה שנים לפטירתו של בעלי ,אבינו וסבנו

אלעזר טויטו
יוסף יעקב טויטו

רבי
" ִּ ּב ּ ַּלע ַּה ָּּמוֶ ת לָּ נֶצַּ ח וּ ָּמ ָּחה ד'
ִּ ּד ְמ ָּעה ֵמ ַּעל ָּּכל ּ ָּפנִּים"

ובמלאת תשע-עשרה שנים לנפילתו של בני ,אבינו ואחינו

הקדוש

לאיה מרום
תנחומים על פטירת אביך
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים ולא תוסיפי לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

זצ"ל

הי"ד

על הגנת יישובו איתמר שבשומרון
נעלה לבתי העלמין ביום שני י"א בתמוז תשפ"א ()21.6.21
 – 16:00יציאה מאלקנה לאיתמר באוטובוס ממוגן ירי.
 – 17:00אזכרה ליוסף הי"ד בחלקה הצבאית בבית העלמין באיתמר.
 – 17:40יציאה בחזרה לאלקנה.
 –19:00אזכרה לרבי אלעזר טויטו זצ"ל בבית העלמין באלקנה.
שיעור לעילוי נשמתם יועבר ב Zoom-על ידי :אוריאל טויטו
ביום רביעי י"ג בתמוז ( ,)23.6.21בשעה .20:30
נושא השיעור" :על פתיחתו המפתיעה של שיר השירים".
כניסה בקישורhttps://us02web.zoom.us/j/89766885627 :
הציבור מוזמן להשתתף .יהי רצון שזכותם תעמוד לנו ולכל עם ישראל.
המשפחה וכל בית אלקנה

לידות

מתנס doc.1061

לשירה ואופיר פריד ,להולדת הבת ,נכדה למיכל ובני יזרעאלי ,נינה למרים ושמואל רכטמן.
לאמונה ואודי קלפר ,להולדת הבת רות ,נכדה לנאוה ויורם חניאל ולעפרה ויהושע קלפר.
לשיר ואלון פקטר ,להולדת הבן דור אברהם ,נכד למשפחת ינאי ,נין לשרה מליס-לוי.
לשרה ואיציק הוך ,להולדת הנכד ,בן לספיר ונועם.
לשירה ומוטי ויניצקי ,לאירוסי הבת נריה עם ניצן רוקח ,נכדה לחסידה ואלחנן ויניצקי.

אירוסין /נישואין
לאהובה ומנחם בן -דוד ,לאירוסי הנכדה רוחמה ,בת לרב אייל ומרים ,עם יובל פינסקי.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

