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לא תחסר כל בה – בתנאי ש...
שלמה טייטלבוים
פרשת עקב מרבה לתאר את תכונותיה של ארץ ישראל .ואולם תכונות אלה מותנות" ,עקב
תשמעון את המשפטים האלה ועשיתם אותם ,ושמר ה' אלוהיך את הברית" "...והיה אם שמוע
תשמעון.."...ונתתי גשמיכם בעתו "..ועוד.
"כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא ...אשר תזרע זרעך והשקית ברגליך
כגן הירק "..במצרים העתיקה שהתיישבה סביב הדלתא של הנילוס היה שפע של מים ,לכן מעט
תמוה מדוע משה משווה את שפע המים בארץ דווקא עם מצרים .רש"י משווה את שפע המים
במצרים בשגרה מול א "י בשנת ברכה המותנית ב'והיה אם שמוע' .במצרים אכן שפע של מים אך
עליהם לחתת רגליים כדי להעלות את המים לשדות ,ואילו בארץ ישראל אתה ישן במיטתך והקב"ה
משקה את שדותיך גבוה ונמוך ,כל עוד התנהגותך נאותה.
"והיה אם שמוע תשמעון ...ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך תירושך ויצהריך".
אין די בזה שי ירדו גשמים רבים ומפלס המים בכנרת יעלה .הגשם צריך לבוא בעתו ובכמויות
מתאימות.
הגמרא בבבא בתרא קמז מביאה " :רוח צפונית יפה לחיטים בשעה שהביאו שליש ,וקשה לזיתים
בשעה שינצו .רוח דרומית קשה לחיטים בשעה שהביאו שליש ,ויפה לזיתים בשעה שינצו .וסימנך
– שולחן בצפון ומנורה בדרום ,זה מרבה שלו וזה מרבה שלו" .כידוע "רוח צפון תחולל גשם" (משלי
כה) .גשם שאינו בעיתו ,בעת פריחת הזית ,ישיל את פרחיו ,ירטיב את האבקה וימנע הפרייה וחנטה.
אותו גשם ייטיב עם החיטה שבשליש גידולה.
יש נוהגים כך גם היום ומציבים את החלות בצפון השולחן ואת הנרות הדרום כדי להזכיר שמאז
שחרב המקדש שולחנו של אדם מכפר.
משה מכין את עמו לכניסה לארץ .הוא יודע שעמי הארץ מתפללים לבעל להורדת גשם .הוא זוכר
שבמצרים היאור הוא אלוהיהם .המים הם חיים ,עצירת גשמים עלולה לגרום לעם לפסוח על שתי
הסעיפים ולפנות גם אל הבעל.
חז"ל שמו לב שמשה מתאר את הארץ במונחים בסיסיים של "לא תחסר כל בה "..חיי צניעות
ללא מותרות .ארץ טובה אך לא טובה מאד מאד ,נחלי מים עיינות ותהומות אך לא נהרות ואגמים,
אבניה ברזל ונחושת ולא כסף וזהב .אבנים לבניה ,ברזל לייצר אתים ומחרשות ונחושת ליצירת
כלים .ארץ שבעת המינים – מוצרי יסוד בסיסיים .גלינוס הרופא אחרי ביקורו בא"י כותב" :שאדם
צריך להסתפק ביסודות אלה שהם אבות המזון ומרפאים כל מחלה ולא כשאר הפירות אשר חמרם
גורם לעיפוש".
אחרי אכילת הפירות מברכים ברכה מעין שלוש שמסתיימת במילים "ונברכך עליה בקדושה
וטהרה" למה טהרה? אומרת הגמרא בסוטה מט" :תניא ר"ש בן אלעזר אומר טהרה ביטלה טעם
וריח" .רש"י מפרש שטהרה שפסקה מישראל ביטלה את טעם הפירות וריחם.
יהי רצון שיהיה מחננו טהור ,ותסור מאיתנו המגפה שסימנה אבדן של חושים אלה.
שבת שלום.

נחנכה עמדת החייאה חדשה ליד אולם הפיס לזכרו של ארז חנן ז"ל
במעמד מרגש נחנכה לפני כשבוע עמדת החייאה (דיפיברילטור) חדשה וחכמה של מד"א במקום מרכזי וחשוב
באלקנה ,בלב האזור התרבותי והספורטיבי – בצמוד לכניסה התחתונה לאולם הפיס.
המיקום שנבחר להקמת העמדה הי נו בלב העשייה היישובית ,לצד אולם צביה לכנסים ואירועים ,אולם הפיס,
הספריה ,המתנ"ס החדש ,המקווה ועוד .אם חס וחלילה יהיה אירוע לב באזור זה ויבוצע טלפון למוקד  101של
מד"א ,מד"א יפנו את הפונה לעמדת ההחייאה ,והיא תיפתח אוטומטית ותיתן הוראות הפעלה לדיפיברילטור .כך
שכל אדם יוכל לתת את הטיפול הראשוני והכל כך נחוץ ברגעים קריטיים אלו ,עד להגעת הצוות המטפל.
ארז היקר ז"ל ,שהיה איש מלא חיים ,בעל מסור ואבא מיוחד לילדיו ,איש של שמחה וטוב לב ענק ,שלצערנו
נלקח ממשפחתו ומקהילתנו בטרם עת ,זכה בכך שרעייתו ענבל ,משפחתו ,קהילת אלקנה וכל התורמים
והמסייעים ימשיכו להנציח את מורשתו באמצעות נתינת חיים והענקת סיוע ראשוני חלילה בעת הצורך.

מתוך דברים שאמרה רעייתו ענבל בטקס" :לרגל ציון יום הולדתו ה 41-שארז האהוב שלנו לא זכה לחגוג לקחתי
על עצמי לגייס את כל הכספים להקמת עמדת החייאה והלב התמלא גאווה כשהצלחתי לגייס הכל בכמה ימים
בלבד .אין לי ספק שארז מאושר וגאה שבחרנו לציין את יום הולדתו ,שהפך מיום שמח ליום עצוב ,בדרך של
הצלת חיים ולבבות ונתינה לאחר.
" כשנחשפתי לפרוייקט המדהים של מעין זוסמן המדהימה שאיבדה אף היא את בעלה ידעתי מיד שאני רוצה
לקחת בו חלק .בעלה של מעין נפטר מדום לב ובדרכה המיוחדת והמדהימה היא לקחה על עצמה להקים כמה
שיותר עמדות ולהציל חיים פשוטו כמשמעו! פניתי לקארין ואורלי מארגון ידידי מד"א ידידי מגן דוד אדום
בישראל ופניתי לראש המועצה אסף מינצר ויחד בחרנו מיקום מרכזי באלקנה להקמת העמדה .והתחלנו בגיוס
הכספים ואני מודה לכל מי שלקח חלק בפרוייקט מציל החיים הזה ועזר לי לגייס את הכספים תוך ימים ספורים
בלבד!
"ארז אה ובי היה אדם שכל כולו לב זהב ,נתינה ואהבה ואין דבר שמתאים יותר מאשר להנציח אותו בדבר הגדול
הזה שכולו מיועד להצלת חיים ולבבות של אחרים.
"מי כמוני יודעת מה זה לאבד את אהובי ,אב ילדיי בתחילת החיים? בגיל צעיר כ"כ אחרי מלחמה קשה בסרטן?
אז אם יש באפשרותי להקים עמ דה שכולה הצלת חיים אני לגמר בפנים וגם אתם יכולים בקלות לפנות לארגון
ידידים ומד"א ולהקים עמדות נוספות .כל עמדה כזו זה עוד הצלת חיים .
" לאורך כל המחלה ארז היה פשוט אלוף העולם! מלא אופטימיות ושמחה ולא שכח לעולם לדאוג לשלום ילדינו
ולשלומי ותמיד זכר להגיד תודה ל כל מי שהיה סביבו ,גם כשהיה שרוי בכאבים.
" ארז בלט מאוד באהבת כל אדם ,אהבת הארץ ,הטבע והתורה ויחד הנחלנו את הערכים האלה לילדים שלנו
ואני ממשיכה את דרך החינוך הזו .כשהילדים המהממים שלי שמעו על הפרוייקט הזה הם מיד ניגשו לקופת
החסכון שלהם והביאו לי כסף שלהם ולא הסכימו לוותר על הזכות להשתתף גם ואני כמובן התרגשתי מאוד
ובטוחה שאם ארז היה פה הוא היה גאה בהם מאוד!!
"מי ייתן ודווקא בשבוע הזה ,תשעת הימים ,רגע לפני תשעה באב ,נצליח להרבות בנתינה ואהבת חינם ונזכור
מהם הדברים החשובים באמת בחיים .לא משנה המין ,הדת ,האמונה ,המעמד ,העיקר שנהיה בני אדם ונהיה
טובים זה לזה.
"תודה למשפחתי האהובה ולחברים שעוזרים ותומכים ואיתי לאורך כל הדרך ועוזרים לי לבחור בחיים!! אוהבת
אתכם ".
תודה גדולה לענבל ולכל המשפחה ,לחברים ולקהילה על הזכות המשותפת לתת חיים.
תודה גדולה למד"א וידידי מד"א על השותפות והקמת העמדה .יהי זכרו של חברנו ארז ז"ל ברוך.
אסף מינצר ,ראש המועצה

נועם חורב מגיע לאלקנה
נועם חורב מגיע אלינו
לאלקנה ,במופע מרגש
על הסיפורים מאחורי
השירים.
נועם מספר בהומור
וברגש רב את סיפור
לידתו המרגש ,חוזר
אחורה אל דרכו האמיצה
ורצופת המכשולים לעבר
הגשמת החלום ,משתף
בתהליך כתיבת השירים
לאוויר
ויציאתם
העולם ,דרך הסיפורים
מאחורי
המרתקים
השירים שכתב.
יום חמישי הבא כ"ז
באב  ,5.8באולם צביה.
בשעה  20:00פתיחת
לרכישת
דלתות.
כרטיסים:
.https://bit.ly/3i3trz4

קורס הנדי-מן!

ההרשמה
נפתחה
לקורס הנדי-מן! בקורס
נלמד על חשמל ,נגרות,
מים וביוב ,אלומיניום,
איטום ,צבע ,דלתות
ומנעולים ועוד – כולל
התנסות מעשית.
להירשם
מוזמנים
באתר המועצה .מספר
המקומות מוגבל!!

ריקי בן פזי -
מנהלת מרכז
צעירים אלקנה

ספורי סבתא -שעת סיפור קסומה במיוחד!
כבר שלוש שנים שפועל ביישובינו מיזם מקסים בשם "ספורי סבתא" ,מיזם משותף של ספריית אלקנה ויחידת
ההתנדבות.
בכל יום ראשון ,בדיוק בשעה  ,17:00ילדי אלקנה המתוקים מגיעים עם רצון לשמוע סיפור והסבים והסבתות
מגיעים עם רצון להשמיע סיפור.
לכולם אהבה משותפת :הסיפור!
וכך הקסם קורה ,הילדים מכירים ספורים ונהנים והאזרחים הוותיקים מספרים ונהנים מחברת הילדים.
תודה לכל ההורים שמגיעים עם הילדים המתוקים .תודה ענקית לכל הסבים והסבתות מספרי הסיפורים.
נתראה בשנה הבאה!
קרינה בן דוד – יחידת ההתנדבות

תכנית השבוע במועדון  50פלוס
יום ראשון  1.8.21כ"ג במנחם אב" :בריתות חשאיות בעולם הבינלאומי" ,עם סער קדמון בשעה .20:00
יום שני  2.8.21כ"ב במנחם אב" :לצמוח בצל מנהיג ענק" – על מנהיגותו של יהושע בן נון ,עם ד"ר אריה ארזי ,בשעה
.11:00
יום שלישי  3.8.21כ"ג במנחם אב :דיבוקים ורוחות בעולמו של חכם יהודה פתייא מבגדד ,עם צחי כץ ,בשעה .20:00
יום רביעי  4.8.21כ"ד במנחם אב :מפגש אומנות של יצירה אינטואיטיבית אישית ,עם חגית רייש-גרשנזון ,בשעה .11:00
אחה"צ בשעה  – 17:00משחקי חשיבה ואסטרטגיה עם נבו מזרחי( .פתוח לקהל ללא תשלום).
___________________
ממשיכים עם חוגי ספורט ללא תשלום מטעם המשרד לשיוויון חברתי
יום שלישי אחה"צ בשעה  – 16:30שיעור מס'  10ואחרון התעמלות עם בתי .בשעה  – 17:30שיעור מס'  10ואחרון:
ריקודים עם בתי (לנשים) .ביום חמישי בשעה  – 8:15שיעור פילטיס עם שירילי (לנשים).

תכנית המועדון באוגוסט 2021
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אירועי קיץ באלקנה
בשבוע האחרון התקיימו
מגוון מופעים ואירועים
רבים
והשתתפו בהם
היישוב.
רבים מתושבי
את
להנגיש
הצלחנו
האירועים ולתת אותם ללא
תשלום או בתשלום נמוך
ושווה לכל נפש.
סמי הכבאי הגיע לאולם
הספורט החדש והדליק את
מאות הילדים שהגיעו
לצפות במופע המלהיב.

את ט"ו באהבה חגגנו עם
' יונינה' בערב אינטימי ,נעים
ומרגש במופע לאור ירח
מלא בגורן .שם נהנינו גם
מכיבוד מעוצב של פירות,
גבינות ,יין ובירה.
ביום שישי נהנו עשרות
משפחות צעירות ומאות
ילדים ,מפיקניק משפחות
וממתנ"ס עד הבית – הצגה
מקסימה ,מגשי פיקניק,
פינות זולה ,פעילויות
ספורט ,ספריה על גלגלים
והמון כיף.

ביום ראשון ,רביעיית
ה"אנדרדוס" הצחיקה אותנו
מאוד במערכונים
וסיטואציות מחיי המיגזר.
קהל גדול ומגוון נהנה יחד,
שניתן לצחוק
ולמדנו
ולשמוח גם אם זה תוך
עטיית מסכות.
מתנ"ס עד הבית ממשיך
לשמח ולהפעיל ,בימי
שלישי ,את הילדים בשכונות
השונות ,ו הפעם היינו
בשכונת הראשונים.
וביום חמישי נהנינו
ממופע אדיר ואיכותי עם
'התקווה  .'6היו אנרגיות
מטורפות ,ריקודים ושמחה
גדולה!
המועצה והמתנ"ס חושבים קדימה ומכינים עבורכם עוד אירועים ומופעים בסוף הקיץ ובחגים.
תודה ענקית לעובדי המועצה והמתנ"ס שפועלים לביצוע האירועי ם עם המון אנרגיות ובמקצועיות רבה!
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו כחברים – תודה 😊
https://www.facebook.com/matnaselk

מתנ"ס עד הבית – והשבוע ביום שלישי הקרוב  3.8.2021נגיע לשכונת מגן דן .תבואו יהיה כייף!!
מיכה פולק – רכז ספורט
***

מרחב למידה
משעמם לכם כבר בבית? מצטרפים ל"קשת"! חידונים ,פרסים ,יצירות ,הרכבות ,הפתעות ולמידה עם המון אהבה.
הזדמנות אחרונה להירשם לתוכנית הקיץ של מרחב הלמידה (על בסיס מקום פנוי)
בוגרי כיתות ד'-ו' מתחילים שבוע הבא :1.8-5.8 .מתמטיקה ,אנגלית וחדשנות.
לקבלת כל הפרטים והרשמה:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd47dofRAWjzIOqrfucWj3xm3VMw5sqvD7XstBoU6m2qWY6g/viewform
מחכים לכם .דגנית שניר וצוות מרחב הלמידה.
***

ספריית אלקנה
שימו לב! הספרייה יוצאת לחופשה! בין התאריכים  1-5/8ימים א'-ה' הספרייה תהיה סגורה!
ניתן להחזיר ספרים לתיבה בכל עת .בברכה ,צוות הספרייה.

בואו ללמוד
איך הכל התחיל כאן
גורן או דולינה? למה
אלקנה נקראת ככה? מי היו
ההתיישבות
ראשוני
באלקנה? ומי עוד התיישב
איתם? 🐀 איזה יישובים
סביב לנו – ועוד...
רוצים לדעת איך הכול
התחיל? מלגאיות המועצה
מזמינות אותכם לסיורים
ומרתקים,
חוויתיים
המשלבים משחקים ,הצגות,
הפתעות ועוד🍭🍬☺️ ..
בשבת הקרובה ,פרשת עקב,
כ"ב באב ,)31/7( ,בשעה 18:00
בפארק הגורן.
להישאר
מוזמנים
שלישית
לפיקניק/סעודה
בגורן לאחר הסיור🍦🥐 .
הכניסה חופשית ללא
הרשמה .מחכים לכם!

אירועי השבוע שהיה
השבוע יצאו חניכי בני
עקיבא ,מכל השבטים,
למחנות הקיץ .תרו את
הארץ וחזרו עייפים אך
וצרודים...
מרוצים
בתמונה :שבטי מעלות-
מעפילים במחנה הכרמל.
תודה ענקית לשירי
ולכל
הקומונרית
על
–
המדריכים
המדהימה,
ההשקעה
והעבודה
המסירות
החינוכית המשמעותית.
ביום שישי שבט הנני יצא לטיול קצר ולשבת מגבשת בצפון במסגרת פרוייקט "משפחות מאמצות" עם משפחת
ברסטל.
חניכי שבט הנני אוטוטו פורשים כנפים ויוצאים כל אחד לדרכו .אנו מאחלים להם דרך צלחה ,ובטוחים שיעשו
חייל ויגשימו עצמם בשירות משמעותי ובכלל.
הפרהסיה ממשיכה להיות פתוחה לטובת הנוער בחמישי ומוצ"ש באופן רציף! כל הנוער מוזמן!
במהלך הקיץ אולם הספורט עומד לרשות הנוער פעמיים(!) בשבוע .מוזמנים לשחק ולהנות.
השבוע שיהיה
עוד קצת מחנות בני עקיבא .שבט יובל בסניף צפוי לצאת למחנה מותאם בן יום אחד.
ביום חמישי תתקיים סדנת שטח חווייתית של "מלח הארץ" לנוער ,ולאחר מכן נמשיך לערב מושקע בפרהסיה
המשך קיץ טוב לכולנו .צוות נוער.
ע"י צוות הנוער.

אריאלה ואריה ריינשטיין ,גרים בשכירות בשכונת ה80-
אריאלה ואריה ריינשטיין ,הם עולים חדשים – חדשים ממש ,כפשוטו .הם עלו לישראל לפני כשמונה חודשים,
בסוף נובמבר  ,2020מלונג איילנד נוי יורק .בהתחלה גרו בירושלים בדירה של בני משפחה .אח"כ עברו לזמן קצר
לראש העין ,ולפני כחודש ,בסוף חודש יוני" ,סוף סוף " כמו שאומרת אריאלה ,הג יעו לאלקנה .הם גרים בשכירות
בשכונת ה ,80-ברחוב שיר השירים .102
אריה עובד כמהנדס תוכנה בחברת סימנס .במקורו מנוי יורק .בצעירותו היה בארץ ,ולמד בישיבת כרם ביבנה
אחרי שסיים את התיכון .בהמשך למד ב'ישיבה יוניברסיטי' וגם ב' קולומביה יוניברסיטי' בנוי-יורק.
אריאלה עובדת כרופאה בתל השומר .במקורה מניו
גרזי .גם היא למדה בארץ אחרי שסיימה תיכון .אחר
כך ,למדה ב' ישיבה אוניברסיטה' וסיימה הלימודים
ברפואה בבית ספר איינשטיין בברונקס נוי יורק.
לזוג ארבעה ילדים .שלהבת בת  ,8עולה לכיתה ג'
בבית ספר 'כרמים' .גילה בת  ,5עולה לכיתה א'
בכרמים .עמיחי בן  3סיים גן תמר ,ועדי בת שנה,
במעון שירת אלקנה.
למה בחרתם דווקא ב אלקנה?
" רצינו מקום קרוב למרכז עם ישוב תומך".
במה אתם רוצים לתרום ליישוב?
" לעזור ולקבל באלקנה עוד עולים שמגיעים לארץ".
איזה דברים יפים אתם מוצאים באלקנה?
"אלקנה היא ישוב יפה עם אנשים נחמדים!"
איך התמודדתם עם הקורונה?
" עברנו מדינות! בכל הרצינות ,כמו לכולם זה לא
היה זמן פשוט בשבילנו .התכוננו לעלות לפני
קורונה .זאת הייתה החלטה קשה להמשיך עם
התוכניות שלנו .אבל בסוף ,אנחנו מאוד שמחים עם
החלטתנו!"

ליגת שכונות קט רגל 2021
למי שלא שמע ,ליגת שכונות קט רגל  2021יצאה לדרך כבר בחודש יוני .זו העונה השנייה לאחר שנת פגרה
בגלל הקורונה ,פרי יוזמתם של רכז הספורט במתנ"ס מיכה פולק ותושב שכונת הראשונים דניאל אפרים.

בליגה משתתפים  8קבוצות ואנו נמצאים כרגע בעיצומו של המחזור החמישי (מתוך .)7
לאחר מכן הקבוצות שסיימו את הליגה בארבעת המקומות הראשונים יתמודדו בשלב הפיינל פור.
מאוד
הליגה
צפופה ,ואין פערים
גדולים בניקוד ,כך
שבשלב זה כל
יכולה
קבוצה
להעפיל לגמר.
מלבד הקבוצות
המייצגות שכונות
ומגזרים באלקנה
ישנן גם שתי
חוץ
קבוצות
(אורנית ואריאל)
שמפגינות כדורגל
ברמה
והוגנות
טובה מאוד.
במוצ"ש האחרון
קרב
התקיים
איתנים של שתי
חזקות
קבוצות
(אריאל-יחידות
והסתיים
דיור)
בתיקו .0
המשחקים נערכים כולם במגרש הגדול (מעל סניף בנ"ע) אשר משודרג בימים אלו ע"י המועצה בתאורה חדשנית,
הוספת ספסלים לקהל ,צביעת השערים והתקנת רשתות חדשות.
הליגה מוגדרת כתחרותית לכל דבר וחבריה מקפידים לכבד את הטורניר בהתנהגות ספורטיבית וחברית ,אולם
לעיתים בלהט המשחק ישנם ויכוחים והתפרצויות שנגמרים בלחיצות ידיים הדדיות .המשחקים מנוהלים ע"י שופט
 +שופט קוים באופן כמעט מקצועי שמסתמך בין השאר על תקנון שפורסם לחברי הליגה מבעוד מועד.
המשחקים הקרובים שחותמים את מחזור  5יתקיימו במוצ"ש הקרוב ,31.07 ,החל מהשעה  21:20בין מגן דן
למדורגים ,ובין אורנית למשכנות אלקנה.
כל ערב שכזה הוא קרנבל ספורט ססגוני שפתוח לקהל הרחב ,מומלץ להגיע.
בטבלת מלך השערים מככבים כרגע במקומות הראשונים דרור גרייניק (מדורגים) ועמוס סרוסי (צפונית) עם 5
שערים לכל אחד.
כל נתוני הליגה מעודכנים ע"י נבו אפרים (שהקים את האתר) בסמוך לסיום המשחקים ושם ניתן לצפות
בסטטיסטיקות ומידעים שונים .קישור לאתר:
.https://nevoefraim10.wixsite.com/elkana-soccer-league?siteRevision=67

בת ציפורה

קיש פטריות
בצק פריך לתחתית:
* כוס וחצי קמח מנופה.
*  100גרם חמאה.
* חצי כפית מלח.
*  2חלמונים.
הקיש :התושבים.
למילוילידיעת
* סלסלת פטריות פרוסות( .אפשר במקום – 3
קופסאות שימוריהודעות
כל
פטריות פרוסות סחוט מהנוזלים).
הצעות
המועצה,
*  750גרם גבינה לבנה 5%
* 3/4עבודה
ברכות ,קמח תופח.
(שלושה רבעים) כוס
באתר (פרוה)
מתפרסמותטעם עוף
* כף אבקת מרק
מרק בצל.
* חצי כף
קישור
אבקת ה
היישוב.
פלפל שחור טחון.
* קורט
לאתר:
*  4ביצים.
https://www.elkana.
הכנת התחתית :
org.il/index.php
לערבב את הקמח והחמאה במעבד מזון בפולסים קצרים עד שהעיסה הופכת ל"פרורית".
להוסיף את המלח והחלמונים ,ולערבב עד שהעיסה תהיה בצקית ולא יותר.
(במקום להכין בצק אפשר להשתמש בבצק פריך מלוח של מעדנות).
לפרוש את הבצק בתבנית .לפזר מעליו "משקולות" (אפשר חומוס יבש או שעועית יבשה) ולאפות בחום 180
מעלות עד שהוא יתחיל להזהיב.
להוציא מהתנור.
במקביל ,לערבב בקערה את המצרכים למילוי הקיש:
פיטריות פרוסות.
 750גר' גבינה לבנה.
 3/4כוס קמח תופח.
כף אבקת מרק טעם עוף.
חצי כף אבקת מרק בצל.
קורט פלפל שחור.
לבחוש היטב.
בקערית נפרדת לטרוף היטב את ארבעת הביצים ,להוסיף לתערובת ולערבב.
לשפוך על הבצק האפוי ולישר.
לאפות ב 170-מעלות (כמו עוגה) במשך  30-40דקות עד שהקיש יקבל גוון זהוב-שחום.
(אפשר לאפות בתבנית משומנת ומקומחת ללא הבצק).
בתיאבון!

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

ש ֹות ִמ ׁ ְש ּ ָפט
ִה ִּגיד לְ ָך ָא ָדם ַמה ּט ֹוב וּ ָמה ה' ּד ֹו ֵר ׁש ִמ ְ ּמ ָך ִ ּכי ִאם עֲ ׂ
וְ ַאהֲ ַבת ֶח ֶסד וְ ַה ְצנ ֵַע לֶ ֶכת ִעם אֱ לֹ ֶק ָ
יך

אזכרה
במלאות שמונה שנים לפטירתו של בעלי ,אבינו ,סבנו ואחי היקר

שלמה חנוך קליין

זכרו טוב

נתכנס בבית העלמין באלקנה ביום שישי ,כ"ח באב 20.8.6 ,בשעה .9:00
לאחר מכן יתקיים לימוד משניות ושיעור בביתנו ,שיר השירים .21
בהתאם להנחית משרד הבריאות נא להגיע עם מסכות ולשמור על ריחוק.
מלכה קליין והמשפחה

למקסים פופילוב
תנחומים על
פטירת אמך
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי
ציון וירושלים ולא תוסיף
לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

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

לידות

מתנס doc.1061

לאסנת וינון וייל ,להולדת הבת ארבל ,נכדה לפנינה ואלי פולונסקי.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

סיום השנה החמישית של המועדונית הרב תחומית
ביום שני האחרון התקיים בגורן באלקנה הפנינג סיום השנה החמישית של המועדונית הרב תחומית
באלקנה .המועדונית פועלת
במהלך כל השנה במגוון רחב של פעילויות וחוגים להעצמה ,פיתוח ,ושילוב של ילדים נוער וצעירים.
המשפחות נהנו ממגוון תחנות ,מתנפח ,דוכן יצירה עם רותי שפילמן ודוכני מזון .בנוסף הילדים רקדו
ריקוד מרגש והודו לכל מי שהיה משמעותי בשבילם השנה הזאת .היה אירוע מרגש מאוד ומהנה מאד.
להצטרפות ופרטים ניתן לפנות למיכל בשארי ברסקי ,עובדת סוציאלית בתחום הצרכים
המיוחדים המחלקה לשירותים חברתיים אלקנה .michalb@elkana.org.il 03-9151218 :או לשחר מורי
לבנדר ,רכזת המועדונית( ,בהודעת ווטסאפ) מספר .055-6644575

