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ה ֵאּלֶ ִנים הָּ ֲאבָּ ִקימּו ֶאת הָּ ל...  ..."...ּתָּ ַהר ֵעיבָּ  ּבְּ

ַח לה' ֱאלֶֹקיךָּ  ּבֵ ם ִמזְּ ָּ ִניתָּ ש ּ  "ּובָּ
 חגי הוברמן

 

ֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי -השבת, פרשת 'כי    ן ָתִקימּו ֶאת ָהֲאָבִנים ָהאֵּ תבוא', נקרא את הפסוקים הבאים: "ְוָהיָה ְבָעְבְרֶכם ֶאת ַהיְַרדֵּ
ַח לה' ֱאֹלֶקיָך ִמְזַבח ֲאבָ  יָבל, ְוַשְדָת אֹוָתם ַבִשיד. ּוָבִניָת ָשם ִמְזבֵּ ִנים, ֹלא ָתִניף ֲעלֵּיֶהם ַבְרֶזל. ֲאָבִנים ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהיֹום ְבַהר עֵּ

מֹות ִתְבנֶה ֶאת ִמְזַבח ה' ֱאֹלֶקיָך. ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹוֹלת לה' ֱאֹלֶקיָך. ְוָזַבְחָת ְשָלִמים ְוָאַכְלָת שָ  ר ְשלֵּ ם, ְוָשַמְחָת ִלְפנֵּי ה' ֱאֹלֶקיָך... ַוְיַדבֵּ
אֹמר:ֹמֶשה ְוַהֹכֲהִנים  ַהְלִוִים, אֶ  ל לֵּ ל, ַהיֹום ַהֶזה ִנְהיֵּיָת ְלָעם ַלה' ֱאֹלֶקיָך". ל ָכל ִיְשָראֵּ  ַהְסכֵּת ּוְשַמע ִיְשָראֵּ

יָבל.ב( מדווח על ביצוע ההוראה: "ל-'וספר יהושע )ח' ל  ל ְבַהר עֵּ י ִיְשָראֵּ ַח ַלה' ֱאֹלקֵּ ַע ִמְזבֵּ ַכֲאֶשר ִצָּוה ֹמֶשה  "ָאז ִיְבנֶה ְיהֹושֻׁ
ֶפר תֹוַרת ֹמֶשה ֶעֶבד ה ל, ַכָכתּוב ְבסֵּ ִניף ֲעלֵּיֶהן ַבְרֶזל. ַויֲַעלּו ָעָליו ֹעלֹות ַלה'  -' ֶאת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ מֹות ֲאֶשר ֹלא הֵּ ִמְזַבח ֲאָבִנים ְשלֵּ

ת ִמְשנֵּה תֹוַרת ֹמֶשה, ֲאֶשר ָכַתב ל".  ַוִיְזְבחּו ְשָלִמים. ַוִיְכָתב ָשם ַעל ָהֲאָבִנים אֵּ  ִלְפנֵּי ְבנֵּי ִיְשָראֵּ
 ערך הארכיאולוג אדם זרטל 80-סיפור חשיפת המזבח הוא אחד הגילויים הארכיאולוגיים המפתיעים של דורנו. בשנות ה  

-ל הכתף הצפוניתמקיף של כל הר מנשה, במסגרתו הגיע אסקר ארכיאולוגי , שמר-, חבר קיבוץ של השומר הצעיר עיןז"ל
הוא גילה מונומנט ארכיאולוגי, שלא היה לו שום מקבילה ארכיאולוגית בשום אתר אחר  במקום הזה עיבל.-מזרחית של הר

שהוביל אל ראש הבמה.  עם כבשערימה גדולה של אבנים, בצורת מלבן, קטן בשביל להיות מבנה מגורים, עם מבנה  :בארץ
שלמות שנלקחו ישר טבעיות ו גזית יהעובדה שהאבנים מהם הוקם המבנה לא היו מסותתות, אלא אבנהפתיעה אותו 

מהשטח. זרטל הופתע להיווכח, כי פינות הבמה פונות במדוייק אל ארבע רוחות השמים, דבר שהצביע על העובדה שמדובר 
 באתר פולחני. 

לתקופת ההתנחלות הישראלית בימי את זה הוא הבין מיד, השתייך בתוך המיתחם היו פזורים אלפי חרסים. גיל החרסים,   
לפני הספירה(. אבל זה לא סייע לו לפתור את התעלומה, כי הבדיקה העלתה שבשום מקום  12-13-נון )המאה ה-יהושע בן

היה ברור כך שאחר על ההר לא נמצא שום אתר אחר מתקופת המקרא, לא מן התקופה הכנענית ולא מן הישראלית. 
 ישוב קדום. ישהמבנה המשונה הזה איננו חלק מ

כי הם נשתייכו גילתה  D.N.A-בדיקת העצמות ב יו מאות עצמות של בעלי חיים, שרובן נשרפו באש מדורה.בתוך המבנה ה  
לארבעה סוגים של בעלי חיים: עזים, צאן, בקר ויחמורים. כשנבדקו הגיל והמין של החיות נתברר, כי כל אלה שניתנו 

 לאבחנה היו זכרים צעירים, בני שנה לערך. 
היה הכבש העולה  שופעהתבהרה: האבנים הבלתי מסותתות התאימו לדרישה "לא תניף עליהן ברזל". המעלה המהתמונה    

כפי שידוע היה גם במזבח ש ,ג("אל ראש הבמה, הסתדר מצויין עם הציווי "ולא תעלה במעלות על מזבחי..." )שמות כ', כ
התאריך )תקופת ההתנחלות( המיקום הגיאוגרפי )הר עיבל( ואופי האתר )מרכז  -המקדש. שלושת הגורמים העיקריים -בבית

נון מאבני הגלגל -פולחני ומזבח לעולה( אישרו כמעט בוודאות את ההנחה, שמדובר באותו מזבח היסטורי שהקים יהושע בן
    ותו מזבח שלידו נשמעה ההכרזה "היום הזה נהיית לעם לה' אלקיך". אחרי עוברם את הירדן, א

 ההפתעה היחידה היתה כשהתברר שהמזבח נבנה במדרון הצפוני של ההר ולא הדרומי, זה שפונה אל הר גריזים.    
"ל, בעזרתו של המזבח לא היה שלם. חלקו העליון היה הרוס. לפני כעשרים שנה שוחזר המזבח במלואו בידי אדם זרטל ז   

 שוקי לוין. 
)בשליטה ישראלית( על המזבח עצמו, ללא שום  C-)בשליטה פלשתינית( ו Bסומן הקו המפריד בין שטח בהסכם אוסלו ב'    

מיד אחרי מימוש ההסכם,  –הריבון בשטח  –צורך או איזשהו הכרח בטחוני או מדיני. עוזי דיין, שכיהן כאלוף פיקוד המרכז 
. אבל דווקא במערכת הביטחון הישראלית ערערו בשנים האחרונות על הקביעה הזו, Cנמצא בשטח  קבע שאתר המזבח

 בהבדל אחד: בעוד אצל הפלשתינים הפעילות –וכעת האתר עומד בפני מאבק בין ישראל והפלשתינים על השליטה באתר 
  הארכיאולוג ת באדישות לאתרמאורגנת בידי הרשות הפלשתינית עצמה, הרי בישראל הרשויות הממלכתיות מתייחסו

 הכרה ממשלתית כאתר מורשת ישראלי.המשמעותי הזה, שלמרבה הבושה לא זכה עד היום ל        
 
 



 לכל התפתחותערוכים  –שנה"ל תשפ"ב     
 

בשיפוצי קיץ משמעותיים, אנו נמצאים ימים ספורים לפני פתיחת שנה"ל תשפ"ב. ההיערכות של המועצה    
שתילות וגינון ועוד והיערכות המוסדות בשיאן... ושוב הקורונה מרחפת חזק באוויר ומנסה לשבש ולשנות את 

 התכנונים וההכנות הרבות שהכנו. 
ראש  –ישיבת התייעצות והיערכות עם מנהלי מוסדות החינוך באלקנה  השבועאנו מבקשים לעדכנכם שערכנו   

און, מנהלת ממ"ד כרמים מנו צרפתי, מנהלת ביה"ס למחוננים -סט, ראש האולפנה דבורה ברהישיבה הרב אודי 
. , מנהלת חינוך מיוחד בימ"ה מירב ידעי, מנהלת חינוך מיוחד באולפנה שלומית בן זמרהולמצטיינים ורדית גנץ

 בעקבותיה אנו מבקשים לעדכן אתכם במספר עניינים: 
ס ועדת הקורונה הממשלתית ולקבל החלטות סופיות לקראת פתיחת שנה"ל, ביום ראשון הקרוב צפויה להתכנ   

 שבעקבותיהן יצאו הנחיות מעודכנות למוסדות החינוך לגבי ניהול שגרת הלימודים בקורונה. 
ביום שלישי  – ישיבה, אולפנה וחינוך מיוחד  – יסודי-לפיכך, החלטנו לפתוח את הלימודים במוסדות החינוך העל  

 )ולא כפי שפורסם קודם לכן(. 31.8כ"ג אלול 
 . 1.9תלמידי גני הילדים וממ"ד כרמים יפתחו את שנת הלימודים למחרת, ביום רביעי כ"ד אלול   
בשלב זה ישנם עדיין סימני שאלה רבים, אך ברור שככל שאנו נקפיד על הכללים: עטיית מסיכה, שמירת מרחק   

 תלמידנו. -והגיינה, כך נשמור על ילדינו
לחסן את ילדיהם ובכך להגדיל את הסיכוי למניעת הדבקות ולשמירה  12קוראים לכל הורי התלמידים מעל גיל אנו    

 על שגרה.
במהלך הימים הקרובים אנו מקווים שיגיעו אלינו ממשרד החינוך בדיקות הקורונה הביתיות )אנטיגן( עבור ילדי    

כך יגיעו רק תלמידים  .שעות לפני הגעתו לגן/כיתה 24מתוך מטרה שכל תלמיד ייבדק בביתו הגנים וממ"ד כרמים, 
 ת. . נפרסם פרטים נוספים כשיגיעו הבדיקושהינם שליליים לקורונה

אנו קוראים לכם ההורים ומבקשים את שיתוף הפעולה שלכם בבדיקת הילדים לפני הגעתם לביה"ס, והקפדה   
 בשמירה על הנהלים. יתירה

לבדוק את ילדיהם ולהמציא  ,בישיבה, באולפנה ובחינוך המיוחד אנו מבקשים מהורים לילדים שאינם מחוסנים   
 שעות על ביצוע הבדיקה. 72-אישור תקף ל

מבקשים לחזק את צוותי החינוך והתפעול בכלל המוסדות ובגני הילדים על העבודה הקשה בהכנת השנה,  אנו  
 לכולנו בריאות טובה ופתיחת לנו ולאחל   תכופים שעוד צפויים  לשינויים להיות סבלניים  ההורים  מכם  מבקשים 

 שנה חלקה ככל האפשר.  
 

 .קת החינוךפועה כהן, מנהלת מחל                                              .אסף מינצר, ראש המועצה
 

 

 המועצה המקומית אלקנה

 2021מתן תמיכות לשנת התקציב 
 

 בתחום העשרת חיי הקהילה, התרבות ושעות הפנאי של אוכלוסיית גיל הזהב
 

תמיכות במוסדות ציבור שפורסם ע"י מנכ"ל משרד הפנים, בדבר ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל    
 .2021אפשרות להגשת בקשות לתמיכה מתקציב 

רשאים להגיש בקשות לקבלת התמיכה, מוסדות ללא כוונת רווח הפועלים באלקנה בתחום העשרת חיי    
 מליאת המועצה.הקהילה, התרבות ושעות הפנאי של אוכלוסיית גיל הזהב וזאת על פי תבחינים שקבעה 

העירוני  האינטרנט באמצעות אתרבקשות לאישור תמיכה תוגשנה על גבי טופס בקשה אותו ניתן להוריד    
https://www.elkana.org.il/index.php  3008-ה', בין השעות -ממשרדי הגזברות בימים א' לקבל  או  , « טפסים:

12:30. 
,  כ"ה באלול  'את הבקשות לתמיכה בצירוף כל האישורים הנדרשים יש להגיש לגזברות המועצה עד ליום ה   

 .12:00בשעה  02/09/2021תשפ"א,  
, ו/או כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה 2021אין וודאות כי ייקבע תקציב תמיכות לשנת    

 .שיעור התמיכה לגבי כל בקשה
 אסף שפירא, מנכ"ל המועצה                                                                                                     

 

 
 באלקנה סליחות ארץ ישראל

 

אלקנה' באולם אשל 'בבית כנסת  'כי תבוא'ש פרשת "רבני צוהר, יתקיימו במוצעל פי סליחות ארץ ישראל    
  .22:00שעה יום ראשון ב ,ובערב ראש השנה, 22:30בשעה התחתון 

 סליחות נבחרות.ועוד סליחות נוסח אשכנז, , עם ידועים לכולםה שילוב קטעי סליחות נוסח ספרדמדובר ב    
הרב ו, עפרהמ גיסראבי וזמת שני רבני ישובים, הרב הסליחות. מדובר בי חוברות עם נוסחהמתפללים יקבלו 

 .כוכב יאירמ שפירא
 .0502060321פרטים אורי אדמנית ל
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 מיזם "ברוכים הבאים לאלקנה"
 

 ,וב"ה מגיעים ליישוב הרבה משפחות צעירות חדשות שקובעות כאן את ביתן ,ישוב שהולך ומתפתחיאלקנה הינו   
 ומצטרפות ל"משפחת אלקנה" המיוחדת. 

לעצמן כמטרה פועלות כחלק מיחידת ההתנדבות של המועצה. הן שמו "ברוכים הבאים לאלקנה" מתנדבות מיזם    
 לסייע בקליטת משפחות חדשות המגיעות ליישוב.

המתנדבות מבקרות את כל  למתנדבות שלנו חשוב להעביר את תחושת הקהילתיות והחמימות שקיימת ביישוב.   
המשפחות החדשות וגם את המשפחות הוותיקות שעוברות לשכונה החדשה ומוסרות להן שי וברכת ראש המועצה 

 מסגרות המרכזיות הקיימות ביישוב.יחד עם מידע על ה
ומספרות על כך שבאלקנה מרגישים מיד תחושה של בית  ,המשפחות מצידן שמחות לקבל את פני המתנדבות   

 וקהילה.
זה המקום להודות למתנדבות היקרות שלנו, לשני צוותים הפועלים במרץ בשכונות השונות בישוב הקבע ובשכונה   

 כול מתוך תחושת שליחות ושמחה.החדשה במיוחד בתקופה זו וה
 יחידת ההתנדבות –קרינה בן דוד                           

 

 
 

 מדורגים בשכונה הצפונית ה עליזה ואלי גרוסמן, תושבי 
 

לפני כשבועיים, בראש חודש אלול, נכנסו עליזה ואלי גרוסמן לביתם החדש במדורגים בשכונה הצפונית. יש     
כלומר נינה של    –, הורים לשלושה ילדים וסבים לנכדה  שרוני בירושרון  להם שלושה ילדים, שלושתם נשואים.  

, דורי ושרית גרוסמןוופי פרת,   גרים בנ  , הורים לחמישהניר והדס גרוסמן.  צפוניתגרים בשכונה ה  –עליזה ואלי  
 צופים.הורים לשלושה, גרים ב

בוגר מחזור ב' בישיבת הר   ,יליד ירושלים  הוא  עסק בניהול בניה ועדין עובד באופן חלקי.,  פנסיונרהוא  אלי  
בוגרת שערי  בן צבי, במקור מקרית שמואל ליד חיפה,  למשפחת  כ בשריון. עליזה  "ואח  50עציון, שירת בגדוד  

 .מגבעת זאב. כיום גם היא פנסיונרית. לאלקנה הגיעו חלב כאחות טיפת העבד ה רב שנותי .צדק
 
 

 מה הביא אתכם לאלקנה?    
החלטנו לשפר את איכות חיינו מבית  70בהגיענו לגיל "   

 . "גדול לדירה במפלס אחד קרוב לבתנו היקרה
 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?   
+ 50אמנם עוד לא הספקנו להשתתף בפעילות מועדון "  

אך לפני מספר שנים השתתפנו בטיול מאורגן לבודפשט 
בהשתתפות חברי המועדון ונהנו מאוד מהחברה דבר 

 לעבור לאלקנה". שהקל מאוד על ההחלטה
 איך התמודדתם עם הקורונה?    
לצערנו שנינו חלינו בקורונה ב"ה בצורה קלה. במהלך כל "

 ואנו לכל צרכינוודאגו  הגיעו   והנכדים הילדים  התקופה 
 ."הקל על התקופה 'ביחד'מודים לאל שה   
 

 עוזבת אבל לא נפרדת
 

 ! תושבי אלקנה היקרים  
 . ״פרק אלקנה״ –ק משובח בחיי משפחתי בלב כבד ובהמון הערכה, אני בימים אלו מסיימת פר  
לא חלמנו לשלמות כל כך מלאה, לאנשים נדירים באיכויות, לקהילה מגובשת ב. שוישנים שעלינו לי 36-לפני כ  

 .ן״ותומכת ובעיקר למקום שיהפוך להיות ״פנינת השומרו
ליד ילידיי ונכדיי ואני מעתיקה  לאחר שבעלי נתן ז״ל הלך לעולמו לפני כשנה, בחרתי להמשיך לפרק נוסף, ,ועתה  

 .את מגוריי לגבעת שמואל
קהילה, מועדון  , באמצעות חברים,הוא אשר נתן לבעלי את הכח להמשיך .הישוב אלקנה עבורי הוא מהות חיינו  
 .ט והשלווה שמאפיינים את אלקנה+ שהוא כל כך אהב ובעיקר השק50ה 
מינצר, ועד אסף לראשי המועצות לתולדותם, מניסן סלומינסקי  חשוב לי להודות לכל אחת ואחד מכם על הזכות,  

לשירותי הקהילה והתרבות שהיו לחלק משמעותי באורח חיינו, לרב הישוב הרב יהודה שטרן ולמקימי הישוב 
 .אלקנה ותושביו לאורך השנים

 גשג.ישוב אלקנה ימשיך וישישה הבטוחאני פגש בשמחות וימאחלת לכולנו שנמשיך לה  
 !יפה הרשקוביץ והמשפחה   , רכהבהע
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 פריית אלקנה ס 
 

 אין צורך בתו ירוק.  הספרייה פתוחה כרגיל!
 

 שעות פתיחת ספריה: 
 . 16:00-19:00, 9:00-12:00  –יום א׳ 
 .16:00-19:00 –יום ג׳  .9:00-12:00  –יום ב׳ 
 .9:00-12:00  –יום ד׳ 
 . 16:00-19:00,  9:00-12:00 –יום ה׳  
 . 9:00-11:00 –יום ו׳  

 

ה   למייל יאם  הזמנה  לשלוח  ניתן  בבידוד,  נכם 
אנא זכרו להחזיר ספרים בזמן    הספרייה או באתר.

מחוץ  תיבת החזרת הספרים.  והימנעו מקנס מיותר
 ספרים בכל עת! לספרייה פתוחה תמיד וניתן להחזיר  

 

https://elkana.library.org.il/ 
elkana.library@gmail.com ,03-3962122 

 יפה שמריהו  
 

 מתנ"ס עד הבית 
 

במסגרת "מתנ"ס עד הבית" הגענו לשכונת   
( עם הצגה לילדים והפעילות 310המדורגים החדשה )

 הכייפיות של המתנ"ס.
תודה לצוות המתנ"ס ולכל ההורים והילדים    

 שהגיעו ונהנו מאד!!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2022- 2021 ההרשמה לשנת החוגים תשפ"ב
 

 נפתחה ההרשמה לחוגים של המתנ"ס!!  
יש לנו בשבילכם מגוון חוגים השנה והוספנו   

 תחומים מעניינים חדשים!!
חוברת החוגים הופצה באופן דיגיטלי לכל 

החוגים שיפתחו כבר בתחילת ספטמבר:  התושבים.
שאר החוגים  וכדורסל.מוזיקה, מחול, תורניים 

 יפתחו מיד לאחר החגים )תחילת אוקטובר(.
 הקבוצות מוגבלות במספר המשתתפים 

 רשם!יולכן כדאי למהר ולה
 

 מרכז למידה  
 

ממשיכים בלמידה ב"קשת"!! הצטרפו אלינו למגוון פעילויות    
 הרשמה בקישור המצורף בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfzdNPCb_qY-
aUqCX_ibGn-5Gyamw8p5LVWJTvN-drRmqO7A/viewform                                   

 דגנית שניר 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felkana.library.org.il%2F&data=04%7C01%7C%7C9066b5ef8e2a41e914a108d967963a52%7Cd54891a9014e4aa7837f079587c8ee82%7C0%7C0%7C637654717189198710%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BoQBXBx4o6%2BZyzC079IU8ZMhoy4whzoO%2B1dwqafIyn8%3D&reserved=0
mailto:elkana.library@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfzdNPCb_qY-aUqCX_ibGn-5Gyamw8p5LVWJTvN-drRmqO7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfzdNPCb_qY-aUqCX_ibGn-5Gyamw8p5LVWJTvN-drRmqO7A/viewform


 

 

 

  

 

  לחצי כאן: , פת השמייםילהרשמה לערב התעוררות נשי תחת כ: תשובה באהבה 
https://bit.ly/3ASHZtr. 

 

https://bit.ly/3ASHZtr


 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
   
    
  

 

 "וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה, הקב"ה ישלם שכרם..."
 

פלוס סדרת הרצאות שמועברת ע"י מתנדבים תושבי  50מדי שנה, בחודשים יולי אוגוסט, אנו עורכים במועדון   
 אלקנה.

 ברצוננו להודות למתנדבים שהגיעו השנה למועדון.  
 .על הדרכה להחייאה ותפעול דפיברילטור לד"ר מנחם כץ ושמואל לבקוביץ  
 לאפי קופולינסקי על פיזיותרפיה של רצפת האגן.  
 לישראל אורלן שסיפר על הנס הפרטי שלו.  
 לאריה ארזי שדיבר על מנהיגותו של יהושע בן נון.  
 למשה חמיאל שהסביר על חלומות.  
 על שהעשיר אותנו בפרטים על רצח הרוזן פולקה ברנדוט. לד"ר דב לויתן  
 תזכו למצוות. אנו מודים לכם בשם חברי המועדון שנהנו מאוד והעשירו ידע וחוויות.  

 בניית סוכות
 

המעוניינים בעזרה  גם השנה )שנה שישית!( יתנדבו תלמידי הישיבה לסייע בשמחה רבה בבניית סוכות באלקנה.  
 כ"ד באלול, כדי שנוכל להתארגן כיאות. 1.9.21שים להירשם בהקדם האפשרי עד לתאריך בבניית סוכה מתבק

 חייבים תשובות בזמן.אנו השנה לתלמידים יש יום אחד בלבד לעזור ולכן   
 בשעות הבוקר. 13.9בניית הסוכות תעשה ביום שני ז' בתשרי   
ניתן . 052-2577217או אצל רוחי רוזנבלום טל' , ניתן להירשם ישירות בגוגל שיטס: עזרה בבניית סוכה תשפ"ב 

 .להשאיר הודעה בוואטסאפ
 יהודה ותלמידי הישיבה.-רועי בן – צוות הישיבה         .פלוס 50צוות מועדון   .בתודה ובברכת שנה טובה  
 



 

 

 

  

 

 עידן חדש באלקנה
 

 עכשיו הגיע הרגע
 הרי חיכית לי

 ...ואני תמיד חיכיתי לך
נשכחות במחירים מעולים, בשביל זה יש  בכל האזור כבר מזמן יודעים שכדי לראות הופעות גדולות ובלתי   

 !!את אלקנה
 !הגיע הרגע שתדעו על ההופעה הגדולה הצפויה באלקנה  ...אז   
 !עם כל השירים הנפלאים, הזמרים והנגנים המעולים !הפרויקט של עידן רייכל באלקנה   
 .באלקנה ,9 .29, חג סוכות-סרואי ״7המופע יתקיים במסגרת פסטיבל ״פנים אל פנים   
 .ly/3yooXdv. https://bit: לרכישה .ly/3xwGtLs .https://bit: פרטים מלאים  
 !מספר המקומות מוגבל מאוד והכרטיסים צפויים לאזול בזמן שיא, אז אל תמתינו  
שמשרד הבריאות לא יאפשר קיום המופע במועדו, החזר כספי מלא מובטח או הנאה מהמופע הנהדר במקרה )

 (.במועד אחר
 

https://bit.ly/3yooXdv?fbclid=IwAR0kyyXxdeFGPyzCsUaWK4d4ttKeFE8fYPayoa0EwKDGqAY8OKyXIxuTbBs


 

       

    

 

 

 

  

  

 מלגת לימודים לסטודנטים לשנת תשפ"ב יוצאת לדרך!
 

ש״ח בתמורה  10,000גם השנה, סטודנטים תושבי אלקנה מוזמנים להגיש מועמדות ולזכות במלגה בסה״כ   
 https://bit.ly/3xlygtf: לטופס הגשת מועמדות למעורבות חברתית בקהילה.

 .1.9.21 –תאריך אחרון להרשמה והגשת מסמכים   
תהליך הקבלה כפוף לתנאי המלגה ומותנה ברישום, ראיון אישי וועדת מלגות. מספר המלגות מוגבל, לא   

 יתאפשר כפל מלגות.
 .050-7423512לריקי מנהלת מרכז צעירים לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות   

 מנהלת מרכז צעירים אלקנה -ריקי בן פזי 
 

 שרה'לי גלסר
 

 פנקייק של סבתאלי
 

 מצרכים: 
 ביצה 1
 כוס חלב 1
 כפות שמן קנולה 2
 כפות סוכר 2
 שקית אבקת אפיה 1
 כוס קמח 1¼

  קוטג' 1/2-קצת יותר מ
 

 אופן ההכנה:
לייט )למרוח עם שמן על נייר -( על מחבת משומנתהמבוקשלערבב את כל המצרכים בבלנדר, למזוג )בגודל    

 מוכן. הוא כשיש בועות למעלה, להפוך את הפנקיק לצד השני, עד ש ולטגן בזהירות. סופג(,
 גם די טעים ללא תוספת.זה עליהם קצת סוכר;  שמפזריםבד"כ מגישים עם סירופ מייפל, או    
 כמה טיפים:  
 ס"מ. אפשר כמובן לעשות אותם גדולים יותר. 10-פנקייקים בגודל כ 24-לכ ההכמות מספיק  
אפשר להכפיל את הכמות )אני בד"כ עושה כפול(, אם יש מקום בבלנדר. אם אין מקום, אז לעשות בכמה   

 ."נאגלות"
ע , ובהמשך להוריד את הלהבה עד שמתקבל פנקייק בצבטוב לפני שמתחילים רצוי לחמם את המחבת טוב   

 חום בהיר.
 את המחבת בשמן.שוב אפשר מדי פעם למרוח   

 !!בתיאבון
 

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

 

by Unknown Author is  This Photo

https://bit.ly/3xlygtf
http://www.foodieling.com/2012/02/pancake-tuesday.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


   

 

 

   

      

   

 

 

 

 

 

 

 

   

  

    

 

 

 

 

 אברהם אפרים ל

 יך חתנחומים על פטירת א 
 

 דאבה עוד ל ףולא תוסי בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מךהמקום ינח
 מכל בית אלקנה                        

 



 

 
 
           

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 לחברת אבטחה דרושים מאבטחים/וסיירים בישוב אלקנה
 

, שכר גבוה ח למאבטחים עם קורס בתוקף."ש 2000מענק של , ומעלה 02רובאי , בעלי שירות צבאי, עבודה במשמרות
 הראשון.  קרן השתלמות ופנסיה מהיום

 הוצאת רשיון נשק על חשבון החברה, חברהמגורים מטעם האפשרות 
 תנאים טובים למתאימים.. סביבת עבודה נוחה ומאתגרת. עבודה מועדפתכמוכר 

 

 לפרטים:
 אגם אבטחה בע"מ, 0525874048, בירן גאנם. 052-7581114, אסף גאנם

 



 

 מרפאת אלקנה בהדממה
 

 

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

 

לידיעת התושבים. כל הודעות המועצה, הצעות 
עבודה ברכות, מתפרסמות באתר היישוב. הקישור 

 לאתר: 
https://www.elkana.org.il/index.php 

 

 
 
           

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.elkana.org.il/index.php


 

 

   

   

 

   

    

   

 

 

 

  

   

 
 

 לידות
 .אלוניאיציק אפרת ונכד ל ,ן ללילך ועידו במברגרלהולדת הנין ב ,לרחל ומתי אלוני

 

 נישואין/ ירוסיןא
 

 .בן דוד  רב אייל ומריםבת ליובל פינסקי , עם לנשואי הנכדה רוחמה  ,לאהובה ומנחם בן דוד
 .בת למירב וקובי לוי, רותםעם לנישואי הנכדה נופר  ,לציונה חזן

 ב.לנישואי הבן אביחי עם אבי ,ויוסף זיתון (גןת יעסי)לאורנה 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 הוותיקות משפחותחברינו, מהל
 הרשקוביץיפה 

 וחיים רקובסקי ורדה
 צפורה ואלחנן יעקובוביץ

 יישובכם-את יישובנועם עוזבכם 

 להשתרשות קלה במקומכם החדשברכות 
 מכל חבריכם באלקנה

 

) בית משפחת רקובסקי  165-עם המעבר לבית הקבע בשכונת ה ,למיכל ואבשלום בן חמו
 לשעבר(

 צפוניתהשכונה במדורגים עם המעבר ל ,לאושרת וטל בכר
 .צפוניתהשכונה במדורגים , עם המעבר למור ואסף וייסליל

 .צפוניתהשכונה במדורגים עם המעבר ל ,לשגית ורועי צברי
 


