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ניהול ומנהיגות בפרשה
שפרה וייס

יך ּונְ ָת ֹנו ה' אֱ ל ֶֹה ָ
"כי ֵתצֵ א לַ ִּּמלְ ָח ָמה ַעל אֹיְ ֶב ָ
יך ְּבי ֶָד ָך
ִּ ּ
ית ּ ַב ּ ִּש ְביָה ֵא ֶשת יְ ַפת ּת ַֹאר"...
ית ִּש ְב ֹיו :וְ ָר ִּא ָ
וְ ָש ִּב ָ
סט הכללים העוסק בדיני מלחמה טומן בחובו חכמה ,רגישות ,והבנה מעמיקה של נפש האדם ויצר לב האדם.
מהביטוי "כי תצא" ניתן להבין כי מדובר על תהליך של "יציאה" .הלוחם מתרחק מביתו ,מסביבתו המוכרת
ומסט הערכים הנלווה אליה ויוצא ל"מלחמה" ,למציאות אחרת ,יצרית והישרדותית.
התורה מבינה את הסיטואציה המורכבת הזו ,ואומרת ללוחם שהיא רואה את מה שמתחולל בו ,את הפעולה
שהנפש פועלת במצב של יציאה מהגבול המוכר ומעניקה לו כלים להתמודדות.
האור החיים הקדוש מסביר את המילים "על אוייבך" כתזכורת למהות שלשמה יצאנו למלחמה – להביס את
אוייבנו .כאשר המטרה ,להילחם באוייב ,תהיה לנגד עיני האדם ,יקל עליו להתמקד במטרה ולא לסטות ממנה.
עצם הידיעה וההבנה שאני כלוחם יוצא מהגבולות שלי ,מציבה בפני אתגר והבנה שעלי לפעול ליצירת גבולות
אישיים ,גבולות לצורך הגנה.
עיקר ההתמודדות מגיעה כאשר היציאה למלחמה מסתיימת בהצלחה ובניצחון .ברגע כזה מתחלף החשש
הטבעי והפחד הבסיסי בתחושה של "כל יכול" "אני ואפסי עוד".
בעל חובת הלבבות מתייחס למושג מלחמה קצת אחרת – מלחמת האדם ביצרו.
התורה ,שמזהה את יצר לב האדם ,מזהירה אותנו כי פעמים רבות כאשר אנחנו מנצחים ,ליבנו גובה ואמות
המוסר שלנו יורדות.
ברגעי שיא של הצלחה ,בלהט של רגע הנציחון ,האדם יכול לחוות "שכרון חושים" ואף "שכרון כוח".
לא אחת אנחנו שומעים על מנהיגים נפלאים ,שנופלים דווקא כאשר הם מגיעים ל"מלכות" באותם רגעים
שהכל נראה בטוח ומבטיח .לכן ,התורה מנחה אותנו בעזרת הנחיות ברורות וסייגים ללוחם "המנצח" :איך
לנהוג ,מה מותר ומה אסור ,כמה זמן להמתין .לעצור ,להתבונן פנימה ולבחון את הרגש שמתעורר ברגעי
הניצחון.
זה שיעור גדול עבור כל אחד מאיתנו ,ושיעור גדול עוד יותר למי שנושא על כתפיו את עול המנהיגות .דווקא
כאשר אנו מצליחים ומנצחים ונמצאים בשיאנו ,האתגר והסיכוי לנפילה רב יותר.
מה ששומר עלינו זאת מערכת הסייגים שמזכירה לנו את היותנו בני אנוש.
חשיבותם של הסייגים ,בכך שהם מחייבים אותנו לחשוב .מזכירים לנו שניצחון שאינו מתקבל אצלנו
בהתנהלות הראויה יכול בקלות להפוך למסלול התרסקות .הכל תלוי בדרך בה ננהג .ומעל לכל הם מעירים בנו
את מידת הענווה.
הפרשה קוראת לנו לא לעצור בניצחון הפיזי ,ולא ליפול למלכודת של שכרון חושים ,אלא להמשיך באותה
נשימה להילחם את מלחמת היצר ,להיות מודעים למלחמה הפנימית שבאה מייד לאחר שניצחנו במלחמה
חיצונית .לפתח קשב וכלים לנצח את שמתחולל בנפש פנימה.
לנצח את הלהט הרגעי ,לעלות עוד מדרגה ,ולנצח במלחמה האמיתית :ניצחון הרוח.
הימים ימי אלול ,זמן נפלא לצאת מאזור הנוחות ולאסוף ניצחונות רוחניים.
שבת שלום!

מערכת החינוך – אתם אלופים
צוותי החינוך הניהול והתפעול באולפנת השומרון אורט אלקנה ובישיבת ימ"ה אלקנה ,הוכחתם לנו פעם נוספת
את מה שאנחנו כבר יודעים :אתם אלופים!
משרד החינוך פירסם השבוע את רשימת בתי הספר המצטיינים לשנת הלימודים תשפ"א .בתי הספר נבחרו על
פי הישגיהם בשילוב של קידום ערכי-חברתי והצטיינות בתחום הלימודי.
המדדים על פיהם נמדדו בתי הספר :שיעור זכאות והצטיינות בבחינות הבגרות ,אחוזי נשירת תלמידים מבית
הספר ,קליטת תלמידי חנ"מ ,אחוז גיוס תלמידים לצה"ל ולשירות לאומי ומידת השיפור במדדים אלו.
אנו גאים בצוותי החינוך המצוינים שלנו ובראשי המוסדות על ההישגים הגבוהי ם בכל המדדים ומברכים את
הרב אריה מילס ,ראש האולפנה ואת הרב אודי סט ראש ישיבת מערב השומרון ,שנבחרו פעם נוספת להיות בין
בתי הספר הטובים ביותר במדינה.
תודה לרשת אורט על השותפות בעשיה החינוכית הענפה באלקנה וההובלה למצוינות!
אסף מינצר ,ראש המועצה ,פועה כהן ,מנהלת מחלקת החינוך

אלקנה שומרת על החיים!
אנו נמצאים בתקופה מאתגרת ,בה הקורונה שוב מרימה את ראשה ומפריעה לקיום תקין של שגרת החיים .אנו
כפופים להוראות המדינה כפי שמפורסמות בכלי התקשורת ונוהגים לפיהן.
אמנם בשלב זה יש מספר בודד של תושבים חיוביים לקורונה ,אך אנו חוששים שמספר התושבים החולים עלול
לעלות חלילה ,ולכן מבקשים מכולם לנהוג במשנה זהירות בשמירת כללי הקורונה ,במיוחד על עטיית מסיכות
במקומות סגורים ,כולל בבתי הכנסת בסופרמרקט וכו' ,עמידה בכללי התו הירוק ועוד.
חיסונים ,חיסונים חיסונים!
אנו גאים בכך שמרבית תושבי אלקנה מבני  12ומעלה מחוסנים בחיסון הראשון והשני .בימים אלו כבר כ700-
תושבים קיבלו את החיסון השלישי!
החיסון מציל חיים ,מונע הדבקה אצל מרבית האנשים ובמקרה של הדבקה של מחוסנים  -מאפשר החלמה
מהירה וטובה יותר.
אני קורא לכל התושבים מגיל  12ומעלה ,שטרם קיבלו את החיסון הראשון והשני ,לצאת ולהתחסן בהקדם
האפשרי וכן לבני  50ומעלה להתחסן בחיסון השלישי.
בדיקות סרולוגיות לכלל התלמידים!
פתיחת שנת הלימודים השנה חשובה ומשמעותית לכל אחת ואחד מאיתנו .משרד הבריאות ומשרד החינוך יחד
עם ראשי הרשויות ,עמלו על מתווה מיטבי ואחראי שמאפשר לילדים שלנו לחזור לשגרה באופן הכי בטוח
שאפשר.
כדי להבטיח סביבת לימוד בטוחה עבור ילדיכם נקיים ביום רביעי הבא  25/8בין השעות  11:00-19:00בדיקות
סרולוגיות לילדים בגילאי  .3-12הבדיקות נועדו כדי לאבחן ילדים הנושאים בגופם כמו ת מספיקה של נוגדנים,
ככל הנראה בעקבות היותם מחלימים מבלי שאובחנו כחולים .המטרה היא להגדיל את מספר התלמידים שיהיה
להם פטור מבידוד ,לשמור על רצף ושגרת לימודים ולמנוע אובדן ימי לימוד.
ילדים מחלימים יזכו לתו ירוק .פרטים נוספים לגבי מיקום הבדיקות הסרולוגיות ועוד יישלחו בתחילת השבוע
הבא.
הורים יקרים .השנה האחרונה לימדה אותנו כי אנחנו יכולים להצליח רק כשאנחנו יחד .הכוח שלנו טמון
בשיתוף הפעולה ,האמון והכבוד שאנחנו רוכשים זה לזה .אנחנו פונים אליכם וקוראים לכם להגיע! זה עבורכם!
בואו נתגייס לשמור על הילדים שלנו ועל הבית ,בואו ניבדק!
יחד נשמור על אלקנה בריאה ובטוחה!

מנהלים חדשים בימ"ה :מירב ומיכאל
ועוד בנושא חינוך .אנו שמחים לבשר על שתי התחדשויות בהנהלת ישיבת מערב השומרון אורט (ימ"ה) אלקנה
– מירב ידעי כמנהלת ביה"ס לחינוך מיוחד בימ"ה ,ומיכאל רווח כמנהל חטיבת הביניים.
מירב ידעי תנהל את בי"ס החדש לחינוך
מיוחד לבנים בישיבה ,שיחל לפעול בשנת
הלימודים הקרובה וייתן מענה לכל תושבי
האזור .בתוך כשנתיים ייבנה בעז"ה מבנה
הקבע החדש של בית הספר לחינוך המיוחד
בתוך קומפלקס ישיבת ימ"ה ובינתיים יפעל
בתוך הישיבה.
מירב בעלת נסיון בניהול בית ספר בבני עי"ש
ובריכוז תחום חינוך מיוחד בתיכון אמי"ת
ברחובות ואנו יודעים כי בזכות כישוריה והידע
המקצועי תצליח לבנות מסגרת מצוינת
לתלמידי החינוך המיוחד בישיבה.

הרב מיכאל רווח – מנהל חטיבת הביניים :הרב מיכאל הוא אישיות תורנית וחינוכית ,ש הוביל בהצלחה
תהליכים רוחניים חינוכיים ופדגוגיים בית הספר בקדומים.
אנו מאחלים לרב מיכאל הרבה הצלחה ואנו מאמינים ובטוחים שבעזרת ה' הרב מיכאל יוביל את החטיבה
בעוצמה להמשך עשייה חינוכית ברוכה.
אנו מבקשים להודות מעומק ליבנו למנהל חטיבת הביניים היוצא ,הרב יאיר זוסמן היקר ,על העשייה
החינוכית ה משובחת ועל ההשקעה והמסירות אין קץ למען תלמידינו ,בשנים בה ניהל את חטיבת הביניים.
אנו מאחלים לו הצלחה רבה בתפקידו החדש כמנהל בית הספר היסודי בלשם.

"דע לך שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו"
מוזמנים בכל יום לבוא לנגן לשיר וליהנות בפסנתר רחוב פיס ,המוצב בפארק שלמה המלך היפה בכניסה
ליישוב.

המדרשה לנשים אלקנה
הננו שמחות להודיע ,כי הלימודים במדרשה לנשים באלקנה עומדים להתחיל ממש בקרוב.
השיעורים ,לצערנו ,יתקיימו עד להודעה חדשה ,בזום.
הלימודים יחלו בע"ה ביום שלישי הקרוב ,ט"ז באלול ( )24.8בשעה  .9.00בשעה זו יפתח הרב הראשי
לישראל ,כבוד הרב דוד לאו שליט"א ,שנענה בשמחה לבקשתנו ,בדברי ברכה מיוחדים לבנות מדרשת אלקנה.
תכנית המדרשה השנה מגוונת מאד .אנו צי רפנו לתכנית רבנים/מרצים נוספים ,הן מהישוב והן מחוצה לו.
זו הזדמנות שוב להודות ולהוקיר את הרבנים והמרצים מהישוב שהשתתפו ולימדו השנה :הרב יהודה
שטרן ,הרב ד"ר פנחס היימן ,הרבנית רחל שטרן ,הרבנית שושנה היימן ,ד"ר מנחם כץ ,הרב צחי פנטון ועוד.
כמו-כן ,אנו מודו ת למר שמעון רוקח ,ראש המועצה הדתית ,על התמיכה והעידוד.
אנו קוראות לבנות נוספות להצטרף ללומדות ו אנו מבטיחות הנאה מרובה בשמיעת ההרצאות התורניות
וב"לימוד".
יחד נוכל שוב לטעום טעמה המתוק של תורה בשילוב שמחת הלב.
מוזמנות להתקשר לחנה .050-2282358
שבת שלום ,אלקנה ,ובשורות טובות.

הכשרה לנשים עם
אירגון 'ידידים'
לפני כחודשיים קיימנו בשיתוף
פעולה עם ארגון "ידידים-סיוע
בדרכים" הכשרה למתנדבים חדשים
מכל האזור.
בסיום הערב קבלנו פניות רבות
לפתוח הכשרה עבור נשים על מנת
שתוכלנה להצטרף לשורות האירגון.
אז הנה זה מגיע :הכשרה לנשים
בלבד! גברים מוזמנים לחכות להכשרה
הבאה.
מתנדבות יקרות :במטרה לתת לכן
את האפשרות להגיש סיוע בדרכים
ובבתים ,אנו מקיימים מעת לעת קורסי
הכשרה לכונניות .הכשרה תתקיים
בכ"ב אלול  30.8בשעה  20:00במרכז
צעירים ,אלקנה.
ההכשרה בהתאם להנחיות משרד
הבריאות.
מעוניינות להשתתף? היכנסו ללינק
המצורף.
https://chat.whatsapp.com/EC07ab
GOydA6bC7ojq0seA
איתמר עמר – מנהל אגף הדרכה
ובטיחות.
איתיאל בר – מנהל הדרכות מחוז
מרכז.
אלי חג'בי – סג"מ הדרכות מרכז.
קרינה בן דוד – יחידת ההתנדבות

תכנית השבוע במועדון  50פלוס
יום ראשון  22.8.21י"ד באלול בשעה  – 18:15מפגש של ה ,Book Club-על הספרThe Beekeeper of Aleppo :
 .by Christy Lefteriממליצה גם למי שלא דובר אנגלית להגיע .תהיה הפתעה "מתוקה" (ובעברית) לקראת ראש השנה.
סיכום שנה

הגענו לסוף שנת הפעילות תשפ"א.
השנה האחרונה הזאת היתה שונה .השנה היינו צריכים לאסוף בכל הכח את החשיבה מחוץ לקופסא שבתוכנו,
ולהתאים את עצמנו בזריזות לאילוצים שניכפו עלינו.
לא ויתרנו ,ולמרות הקשיים המשכנו ליזום פעילות בהתאם למצב.
לא פעם הגענו למצבים שבהם תי כננו פעילות ועבדנו עליה שעות ארוכות ,ובעקבות עלייה בתחלואה או מלחמה,
נאלצנו לדחות או לבטל תכנית.
למדנו תוך כדי פעולה ,ועיקר הכח המניע היו התגובות החמות של חברי המועדון והאזרחים הוותיקים באלקנה
והסביבה.
התגובות ריגשו אותנו ועדיין מרגשות ,ונתנו לנו כח להמשיך.
בנוסף ,הדחיפה שלכם להתקדם טכנולוגית בעקבות הסגרים ,עזרה לקצר את זמן התגובה להודעות על שינויים,
יחד עם הגמישות שלכם עזרה לנו בשעות משבר.
אז תודה לכם חברים ,על התמיכה ,העזרה והפירגון.
תודה גדולה למועצה המקומית אלקנה .אין מילים לתאר את התמיכה במועדון ובאזרחים הוותיקים בישוב .הקורונה
רק חיזקה את העוצמה שלנו כקהילה.
אנו גאות בכם על העוצמה שנתתם לנו.
תודה לראש המועצה אסף מינצר ,תודה לאסף שפירא ולפנינה פולונסקי .תודה לצילה ,תודה למחלקה לשירותים
חברתיים – לשגית ומוריה .בעז"ה שנמשיך בעשייה בשנה הבעל"ט.
בברכה .יהודית מוזס ורוחי רוזנבלום.

ספריית אלקנה
ב יום שני הקרוב ,ט"ו באלול
 ,23/8בשעה  ,17:00תתקיים
ההצגה "מעשה בחמישה בלונים",
במסגרת פעילות מתנ"ס עד הבית,
ברחבת בית הכנסת בשכונת
המדורגים החדשה.
ההצגה מתאימה לילדים בגילאי
 .3-6הכניסה חינם.
שעות פתיחת ספריה
יום א׳ – .16:00-19:00 ,9:00-12:00
יום ב׳ – .9:00-12:00
יום ג׳ – .16:00-19:00
יום ד׳ – .9:00-12:00
יום ה׳ – .16:00-19:00 ,9:00-12:00
יום ו׳ – .9:00-11:00
,elkana.library@gmail.com
 .03-3962122יפה שמריהו.

מתנ"ס עד הבית
מתנ"ס עד הבית מגיע אליכם
והשבוע נהיה בשכונת מדורגים
הצפונית החדשה ( ,)310בשעה
" :17:00מעשה בחמישה בלונים".
ההצגה מתאימה לילדים בגילאי
 .3-6בשעה  17:45לאחר ההצגה,
יחלו המשחקים.
בואו .יהיה כייף!! מיכה פולק
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו
לייק ותצטרפו כחברים – תודה.

https://www.facebook.com/matnaselk

המועצה המקומית אלקנה

מתן תמיכות לשנת התקציב 2021
בתחום העשרת חיי הקהילה ,התרבות ושעות הפנאי של אוכלוסיית גיל הזהב
ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור שפורסם ע"י מנכ"ל משרד הפנים ,בדבר
אפשרות להגשת בקשות לתמיכה מתקציב .2021
רשאים להגיש בקשות לקבלת התמיכה ,מוסדות ללא כוונת רווח הפועלים באלקנה בתחום העשרת חיי
הקהילה ,התרבות ושעות הפנאי של אוכלוסיית ג יל הזהב וזאת על פי תבחינים שקבעה מליאת המועצה.
בקשות לאישור תמיכה תוגשנה על גבי טופס ב קשה אותו ניתן להוריד באמצעות אתר האינטרנט העירוני
 » https://www.elkana.org.il/index.phpטפסים ,או לקבל ממשרדי הגזברות בימים א' -ה' ,בין השעות 08:30-
.12:30
את הבקשות לתמיכה בצירוף כל האישורים הנדרשים יש להגיש לגזברות המועצה עד ליום ה' ,כ"ה באלול
תשפ"א 02/09/2021 ,בשעה .12:00
אין וודאות כי יי קבע תקציב תמיכות לשנת  ,2021ו/או כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה
שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.
אסף שפירא ,מנכ"ל המועצה

מרפאת אלקנה בהדממה
מרפאת אלקנה תהיה בהדממה בתאריכים  ,29.08-31.08וכן .15.09.21-17.09.21
פרידה שונשיין ,מנהלת אדמיניסרטיבית

יריית הזינוק לפורום
עסקים של מרכז
צעירים
אנחנו יוצאים לדרך ומזמינים
אותכם לקחת חלק בקהילת
העסקים הצומחת של אלקנה.
הפורום בשיתוף מרכז צעירים
ומעוף מטעם משרד הכלכלה,
ב הנחיית עופר בן-דוד ,ייפגש
אחת לחודש למשך שעתיים
במרכז הצעירים.
ה השתתפות בפורום ללא עלות
אך מותנית בפגישת התאמה
אישית.
תודה למעוף ולראש המועצה
אסף מינצר על שיתוף הפעולה
להצלחת הפורום💫🌟.
רוצים לשמוע עוד? הירשמו
בקישור המצורף ונהיה בקשר:
https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLSdu033GAYqfI
kGHpan_4UmDhAYjyiGks1jX
sOwaE3M19ST2Q/viewform?usp=sf_link
***

ללמוד כיצד לשווק
ולמכור – לכל
העולם ובכל זמן
קורס שיווק דיגיטאלי לגיבוש
אסטרטגיה ,קידומים ברשתות
החברתיות ,שיווק באמצעות תוכן
ועוד..
חמישה מפגשים ,בימי רביעי,
החל מה 25.8-בשעות 20:00-23:00
במרכז צעירים .להרשמה באתר
המועצה:
.https://bit.ly/37ew10v
***

ריקי בן פזי  -מנהלת
מרכז צעירים אלקנה

סליחות ארץ ישראל באלקנה
סליחות ארץ ישראל על פי רבני צוהר ,יתקיימו במוצ" ש פרשת כי תבוא בבית כנסת 'אשל אלקנה' באולם
התחתון בשעה  ,22:30ובערב ראש השנה ,יום ראשון בשעה .22:00
מדובר ב שילוב קטעי סליחות נוסח ספרד ה ידועים לכולם ,עם סליחות נוסח אשכנז ,ועוד סליחות נבחרות.
המתפללים יקבלו חוברות עם נוסח הסליחות .מדובר ביוזמת שני רבני ישובים ,הרב אבי גיסר מעפרה ,והרב
שפירא מכוכב יאיר.
לפרטים אורי אדמנית .0502060321

עידן חדש באלקנה
עכשיו הגיע הרגע
הרי חיכית לי
ואני תמיד חיכיתי לך...
בכל האזור כבר מזמן יודעים שכדי לראות הופעות גדולות ובלתי נשכחות במחירים מעולים ,בשביל זה יש
את אלקנה!!
אז ...הגיע הרגע שתדעו על ההופעה הגדולה הצפויה באלקנה!
הפרויקט של עידן רייכל באלקנה! עם כל השירים הנפלאים ,הזמרים והנגנים המעולים!
המופע יתקיים במסגרת פסטיבל ״פנים אל פנים 7״ איסרו-חג סוכות ,29. 9 ,באלקנה.
פרטים מלאים .https://bit. ly/3xwGtLs :לרכישה.https://bit. ly/3yooXdv :
מספר המקומות מוגבל מאוד והכרטיסים צפויים לאזול בזמן שיא ,אז אל תמתינו!
(במקרה שמשרד הבריאות לא יאפשר קיום המופע במ ועדו ,החזר כספי מלא מובטח או הנאה מהמופע הנהדר
במועד אחר).

כוס תנחומים
לריקי גלזנר ,על פטירת האם.
ריקי תשב שבעה בביתה ,ברחוב מגדל דוד  ,7ביום ראשון בין השעות .08:00-22:00

לאלי רדה ,על פטירת האם.
לאה כפיר וגבי משה ,על פטירת האח.
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
מכל בית אלקנה

אביה הר נוי

פיצה-פיתה שילדים אוהבים
היי ילדים מה שלומכם?! מי שמכיר אותי יודע שהמאכל האהוב עלי הוא – פיצה ! כמובן!
כמה פעמים קרה לכם שהתחשק לכם לאכול פיצה אבל לא היה לכם מאיפה להזמין?
הו ,בדיוק בשביל זה אני פה!
שימו לב איך אפשר להכין פיצה ממש טעימה הישר מהמטבח שלכם.
קבלו את הפיתה פיצה.
מצרכים:
פיתות (אפשר פיתות רגילות ,פיתות קטנות – מיני פיתות
שיצא פיצות קטנות ,או אפילו פיצה ריבוע).
רסק עגבניות או קטשופ
גבינה צהובה
פלפל שחור ,מלח.
תוספות לבחירתכם :פטריות ,תירס ,בצל חתוך ,זיתים
חתוכים ,טונה.
אופן הכנה:
שמים את הפיתות על נייר אפיה מסודרות על תבנית אפיה
(שמאוחר יותר תכניסו לתנור) .מחממים את התנור במקביל ל-
 180מעלות.
כעת יש למרוח על הפיתות רסק עגבניות או קטשופ
(לבחירתכם) .אפשר גם עגבניות מגורדות.
שמים מעל כל זאת גבינה צהובה מגורדת ,ומעל זה תוספות
לבחירתכם כפי שאתם אוהבים.
מוסיפים מעט מלח ומעט פלפל שחור.
מכניסים לתנור מורידים את החום ל 150-מעלות.
בכל  5-10דקות יש לבדוק אם הקצה של הפיתות נהיה קצת
קשה וכל הגבינה נמסה – ואז הפיצה מוכנה.
אם אין תנור או אין מי שיפעיל – אפשר אפילו להכין
במיקרו! להכניס לדקה וזה מוכן.
טוב ,עשיתם לי תיאבון .הולכת להכין לי פיתה פיצה עם
פטריות ותירס .ביי ביי.
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

נעה ואמיתי בלוך ,גרים בשכירות בבית תמי והלל ויס
נעה ואמיתי בלוך הגיעו לאלקנה רק לפני כחודש ,מחולון ,לשכירות בביתם של תמי והלל ויס ברחוב פלח הרימון.
נעה ,בת  ,22ממשפחת הרולד מרעננה ,השתחררה לאחרונה
משירות קבע כקצינת ת"ש בפיקוד העורף רמלה .כיום היא סטודנטית
באוניברסיטת תל אביב לקלינאות תקשורת.
אמיתי ,בן  ,23גם הוא במקורו מרעננה ,בוגר ישיבת ההסדר מעלות,
השתחרר לאחרונה משירות הסדר .בצבא שירת כלוחם בגדוד  51של
גולני .כיום הוא סטודנט באוניברסיטת בר אילן למדעי המוח ומדעי
המחשב .את הלימודים יתחילו שניהם באוקטובר.
מה הביא אתכם לאלקנה?
"הגענו בעקבות הגיסים החמודים ,ראשית (זגלמן) ויהושע בלוך,
שעודדו אותנו לעבור (בעיקר בשביל בייביסיטר לאחיינים😉) .אהבנו
את המקום אז באנו!"
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
"שמחים מאוד לחוות את האווירה הקהילתית והשכנות הטובה של
אנשי היישוב .ההווי המשפחתי משמעותי ונעים!"
מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?
"אמיתי אוהב כדורגל ,וישמח להצטרף למשחקים כאן
באלקנה".

לידות
לאסתר ודב עמיחי ,להולדת הנכד דור יוסף ,בן להראל ותמר עמיחי.
למיכל פרוכט ,להולדת הנכד אורי יצחק ,בן לעודד ועתליה.
לויטלא ואריה ארזי ,להולדת הנכד ,בן לאפרת ודרור אבנרי.

אירוסין /נישואין
לליאת ושמואל דהן ,לנישואי שירה עם נדב ניר.
לשירה ומוטי ויניצקי ,לנישואי נריה עם ניצן רוקח ,נכדה לחסידה ואלחנן ויניצקי.
לנאוה ושאול יהלום ,לנישואי הנכדה נעה עם רועי בירגר ,בת לשי יהלום ונורית יהלום-מילר.
לחיה ועוזי גוטמן ,לאירוסי הנכדה מוריה-סימה עם ישי מאיר ,בת ל הדס והרב נדב מיטב
(גוטמן).
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

להודיה ואייל לביא ,עם המעבר לשכונת מגן דן.
לגל ורפאל ערוסי ,עם המעבר לשכונת מגן דן.
לנילי שמעוני ,עם המעבר למדורגים שכונה צפונית.
אלגלי סיון וחיים במקום גוטרמן שכונה צפונית אלקנה
למור ואסף וייס ,עם המעבר למדורגים בשכונה הצפונית.
למיכל ותומר זינאל ,עם המעבר למדורגים בשכונה הצפונית.
עליזה ואלעזר גרוסמן .עם המעבר למדורגים בשכונה הצפונית.
לנעה ואמיתי בלוך ,עם המעבר לשכירות בבית משפחת תמי והלל ויס.

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

