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 איש צדיק תמים היה בדורותיו
 ורשים לשבחד –

 הרב אריה מילס
 

לוקים התהלך נח". )בראשית ו', -האפרשת נח פותחת בפסוק: "אלה תולדות נח. נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את    
 ט'(
רש"י, המסתמך על הגמרא במסכת סנהדרין, אומר: "יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור צדיקים    

היה צדיק יותר ויש דורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום". המילה 
 ו' מאפשרת פרשנות כפולת פנים זו. 'בדורותי

)בראשית, יז',  ומקביל אותן למה שנאמר לאברהם: "התהלך לפני" לוקים התהלך נח"-בהמשך מתייחס רש"י למילים "את הא
)בראשית כד', מ'(: "באברהם הוא אומר התהלך לפני, אשר  טו'( ולמה שנאמר על ידי אברהם: "...ה' אשר התהלכתי לפניו..."

 לפניו, נח היה צריך סעד לתומכו אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו". התהלכתי 
 ,לכאורה תמוהה העובדה שנח, שעליו מעיד הכתוב שהוא "מצא חן בעיני ה'" )בראשית ו', ח'( וכי הוא "איש צדיק תמים"   

 מוצא עצמו "מותקף" ומגונה ביחס לצדיקי הדורות הבאים. 
ה זו ואומר: "בוודאי נח, שהעיד עליו הכתוב איש צדיק, לא עלה על דעת חכמים לפחות השפת אמת מתייחס לתמיה   

בכבודו, אך כי כך סדר הדורות כי מקודם היה צריך להיות צדיק, שצריך סעד ואח"כ צדיק כאברהם שלא היה צריך סעד כי 
 ". )נח תרל"ט(לא היה בכח הבריאה לקבל מיד הנהגת אברהם אבינו ע"ה עד שהקדים לה צדיק כמו נח

וכשם שלא ניתן לגנות את ילדותו של האדם לעומת בגרותו, שכן אלו  ,התפתחותי-העולם אינו סטאטי, אלא אבולוציוני   
 שני שלבים שונים והכרחיים בהתפתחותו של האדם, כך אין כל גנות לנח הזקוק לסעד לעומת אברהם שאינו זקוק לסעד.

, שכן כך הוא דרכו של עולם המתפתח בהדרגה. בדיעבד אלא בתהליך של לכתחילה אין מדובר בתהליך שללפי הסבר זה,  
הקב"ה מזמן לעולמו נשמות בעלות פוטנציאל המתאים לדורן כפי קצב התפתחות העולם ולפי התפקיד הנדרש והמתאים 

 לדור ההוא. 
עובדה, שמישהו חי בזמן מסויים, בתקופה "את ה מנסח רעיון זה באופן נפלא: 'כרוןיימי ז'הרב סולובייצ'יק זצ"ל בספרו    

מיוחדת ובמקום מוגדר ולא נולד בתקופה אחרת ובנסיבות אחרות, נוכל להבין אך ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר 
היחיד על חסרונותיו וכוחות הנפש האצורים בו, לקיים את -ההשגחה יודעת היכן וכיצד יכול הפרט שליחותו של האדם.

 (11נסיבות ותנאים ובאיזו חברה יהא זה בכוחו של אדם למלא את שליחותו". )עמ'  שליחותו, באילו
לתפיסה זו יש כמובן השלכות מרחיקות לכת, שכן על פיה, כל אדם, בכל עת שהוא נולד, מותאם במהותו למצב   

ל חדש תחת השמש" ההתפתחותי של העולם. האדם אינו יכול לומר "מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כ
)קהלת א', ט'( שכן התפקידים המוטלים עליו הם ייחודיים, בהיותם מותאמים לחולשותיו ולחוזקותיו, לתקופה ולמקום בו 
 הוא חי ואין תפקידו לחזור על מעשי הדורות הקודמים, אלא לברר את שליחותו המיוחדת המתאימה לו לתקופתו ולמקומו. 

גרה שאחרי חגי תשרי והדברים דלעיל מעמידים בפנינו אתגר של התחדשות ושל רלוונטיות. אנו מצויים בראשית ימי הש   
אנו נקראים ליישם את ההחלטות והקבלות הטובות שקיבלנו על עצמנו לקראת השנה החדשה, תוך התאמתם לפוטנציאל 

די, -של מתקני עולם במלכות שהאישי הייחודי שלנו, לזמננו ולמקומנו. רק כך נוכל להצטרף לשרשרת הגדולה והמפוארת 
 רבא אותה אמרנו ביוה"כ: העולה מפירושו של הראי"ה זצ"ל לתפילת  אף נפיק את הלקח הראוי  בכל תחומי חיינו, ובכך 

לפני שנוצרתי...ודאי לא היה דבר בעולם שהי' צריך  .להי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאלו לא נוצרתי-א
הייתי חסר בשביל איזו תכלית והשלמה הייתי נוצר, וכיון שלא נוצרתי עד אותו הזמן הוא אות, שלא הייתי כדאי לי. כי אם 
בראות, ולא היה בי צורך כי אם לעת כזאת שנבראתי, מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת יעד אז לה

עכשיו כדאי, אבל כיון שאין מעשי מכוונים לטוב התכלית הרי  יחד מעשי אל תכלית בריאתי הננייהמציאות. ואילו הייתי מ
 .יום כיפור( – )עולת ראיה ."לא הגעתי אל תכלית בריאתי ואיני עדיין כדאי כמו קודם לכן
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 !5-למידי אלקנה נפגשים בת
 

  !תלמידי ומורי אלקנה, אפשר ללמוד מכם  
 : גאים לשתף כי  

 !!מהממוצע הארצי 2פי  – ל באנגלית"יח 5-מתלמידי אלקנה נבחנו ב 81%    
 .מהממוצע הארצי!!( 3)קרוב לפי ל במתמטיקה "יח 5-נבחנו ב 41%-למעלה מ    
 57%ולמעלה מ, (10.7% –)ממוצע ארצי  מהתלמידים הינם בעלי זכאות לתעודת בגרות מצטיינת 27%-למעלה מ    

 .מהממוצע הארצי!!!!( 6)כמעט פי מצטיינת בעלי זכאות להסמכה טכנולוגית 
מהתלמידים העידו על עידוד בתי הספר באלקנה למעורבות התנדבות חברתית  74%למעלה מ – חזקים בערכים  

 .בלבד( 54%)לעומת ממוצע ארצי של 
 !ב"בקרב התלמידים מסיימי י זכאות לבגרות 95%-ה אלקנה שוב מובילה בצמרת, עם למעלה מ"ב    
שמגיעים אצלנו  זה שהנתונים המצוינים כוללים גם את תלמידות ותלמידי החינוך המיוחד –יוחד הכי מ    

 !להישגים אדירים
 !באלקנה לא מוותרים על אף תלמיד ולאף תלמידהכי     
תלמידינו ועל החתירה למצוינות ומקסום הפוטנציאל של כל אחד שמחים מאד על התוצאות המדהימות של     

 .ואחת
 !לצוותי החינוך וההנהלה על מקצועיות, מסירות והשקעה שהשתלמו ובגדול תודה והערכה אינסופיים    
 .תודה לכם ההורים על האמון והדחיפה להצלחה ובמיוחד לוועדי ההורים התורמים ומסייעים    
 .כה הליווי ועידוד המוסדות למצוינות והצלחהתודה לרשת אורט על התמי    
 !החינוך באלקנה ממשיך לעלות כיתה ועושה בית ספר לכולם    
 !גאים בכולכם מאד    

 מנהלת מחלקת החינוך, פועה כהן                                      ראש המועצה, אסף מינצר
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אחרי החגים שמח!
 

אחרי החגים שמח לכולם! מקווים שלמרות הקורונה שטרם עזבה אותנו, החגים עברו בנעימים, במפגשים    

(. גם בתקופת החגים המשיכו הפרויקטים להתקדם ��משפחתיים, התכנסויות חברים והרבה אוכל )ועכשיו דיאטה
השכונה החדשה. בשם כולנו נבקש שוב לברך את המשפחות בשכונות השונות, ובמיוחד התמקדנו בסיוע באכלוס 

 החדשות שהצטרפו אלינו בברכת ברוכים הבאים ויישוב טוב!
בישיבת המועצה האחרונה נפרדנו בצער מחברת המועצה נריה ויניצקי שסיימה תפקידה לרגל חתונתה והתחלת    

רבות בתקופת הזמן הקצרה שהיתה עמנו התמחות בעריכת דין, ועברה להתגורר עם בעלה בירושלים. נריה תרמה 
במועצה, בעיקר בקידום תחום הצעירים ואנו מאחלים לה בהצלחה גדולה. במקומה של נריה נכנס אוהד דורי, 

 ופעיל מאד בקהילה.  220-שנים בשכונת ה 10-המתגורר בשכירות למעלה מ
 (, ואין ספק 300-ה )הבשבועות הקרובים יעבור אוהד עם משפחתו לשכונת המדורגים הצפונית החדש

 שבכישוריו ואישיותו המיוחדת יסייע להמשך פיתוח ושגשוג היישוב.
 



    

 

 

    

      

  

 

 

 

 

 

    

  

    

 

 

 

 שכונת הראשונים ממשיכה להתחדש!
 
בינוי -כפי שפרסמנו בעבר, המועצה עמלה על הכנת תוכניות מפורטות של הפיתוח הצפוי במסגרת הפינוי 

בשכונת האשקוביות. במקביל אנו פועלים מול כל הגורמים הממשלתיים לקבלת אישור לשיווק המגרשים לבניית 
פרי דיור. אנו ערים יחידות הדיור החדשות שיקומו לטובת תושבי אלקנה, הזוגות הצעירים ומשפחות מש

להתעניינות הרבה מאד של צעירי וצעירות אלקנה להתגורר בשכונת הראשונים המתחדשת, וברגע שיהיה עדכון 
 לגבי צפי לשיווק נשמח לפרסם ולהעביר את הכל המידע שברשותנו.

מועצה ה דנה האחרוןביום ראשון במסגרת התכנון המפורט והכנת השכונה לפיתוח שיידרש בהתחדשותה,    
ואזור להסדרת כביש גישה ראוי ובטיחותי לשכונת הראשונים  – תב"ע –במסגרת ועדת בנין עיר בתוכנית 

 מכיוון אזור התעשיה. המועצה וגני הילדים, 
הצרכים הקיימים והעתידיים של היישוב,  ללא התייחסה לכל ,שנים 15-לפני למעלה משתוכננה  ,ע הקיימת"התב  

 בין השאר: 
 נן כביש גישה מוסדר לשכונה אלא רק מאזור הגשר; . לא תוכ1
 . הכביש העקלתון הקיים אינו מיטבי בלשון המעטה;2
 . לא הוכנו מספיק חניות לתושבים ולמבני הציבור; 3
. הפארק ליד המועצה ומבנה המועצה עצמו מנותקים ואינם נגישים )גבוהים משמעותית מהדרכים( ונדרש 4

 להסדירם. 
 1-4כיוונית ברחוב הפנימי ליד בניינים -הקיימת התנועה לשכונת הראשונים וממנה צריכה להיות דו תב"ע. ב5

 ולמעשה אמורה לצמצם משמעותית את אזורי החניה ואת יכולת ההסתובבות של ילדים ברחוב. 
למעבר ונאלצים להמתין לפני הפנייה  T. קיים "ערבוב" עם אזור התעשיה ותושבי השכונה מגיעים לצומת 6

 התנועה לשכונות הצפוניות ומהן.
 :, בין השאר באמצעותהתוכנית החדשה מסדירה זאת   
גישה טובה ובטיחותית לגני הילדים, בית כנסת הראשונים החדש, מחלקות יצירת . הנגשת הדרכים והשבילים. 1

 המועצה ועוד.
 .בטיחותייםמספקים ו. יצירת אזורי חניה 2
צמוד למדורגי דונה ויצירת התחברות לכביש הראשי של שכונת הראשונים . הסדרה מחדש של התנועה ב3

 .1-4המתחדשת, מבלי שיעבור בצמוד למדורגי דונה. כך יישאר אזור החניה הקיים היום ליד מבנים 
 . הקמת כיכר חדשה בין אזור התעשיה לכביש המוביל לשכונות הצפוניות ומהן והשתלבות טובה יותר בתנועה. 4
 טובה יותר של אזור התעשיה מהשכונה באמצעות הקמת גדרות, שער כניסה וכו'.. הפרדה 5
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 זאת, ועוד!  

)לכיוון המוסך( היתר בנייה להקמת שני  7ין ילאחרונה הגיש וקיבל היזם שרכש את שני המגרשים שמדרום לבנ   
התוכנית החדשה שתואמה בין היזם לבין מחלקת ההנדסה דירות.  12דירות כל אחת, ובסה"כ  6מבנים של 

חניות לכל  2דירות, כאשר היזם יידרש ל 20 היזם מבקש לבנות דירות לכל בנין, ובסה"כ 4מאפשרת תוספת של 
דירה בתחום המגרש באמצעות הקמת חניון תת קרקעי, שהכניסה אליו תהיה מאחורי הבניינים וכל הדירות 

 מונגשות.
 שר חניה מספקת לדירות הבניינים החדשים, ללא צורך בחניה "פירטית" לא בטיחותיות על הכיכר, הדבר יאפ    

 השוליים ועוד, כפי שלצערנו קורה היום.         
 



    

 

 

    

      

  

 

 

 

 

 

    

  

    

 

 

  

 מחדשים ומתחדשים
 

בינוי של שכונת הראשונים ובכללה הקמת הפארק הגדול ליד השכונה ייתן דגש על שמירת ערכי -תוכנית הפינוי   
הטבע, שתילת עצים בוגרים רבים בנוסף לאלו שיוותרו לשימור, יצירת שבילים לאזור מבני הציבור, הקמת מתקני 

 משחקים ועוד, כפי שראוי לשכונה וליישוב.
 !תודה  
אנו מודים לתושבים על האכפתיות בהעברת ההערות והרעיונות בישיבה הקודמת, הנושאים נבדקו על ידי   

 המתכננים וחלקן אף הוטמעו בתוכנית החדשה. 
אין ספק שהרבה יותר קל לתכנן על גבעה חשופה ולא תחת אילוצים של מבנים קיימים, מבני ציבור וכבישים,   

ית החדשה תענה על כל הצרכים ותאפשר לשכונה להמשיך להתפתח ולהיות ובמצב הדברים אין ספק שהתוכנ
 שכונה מלבלבת נגישה ויפה.

 .ראש המועצה, אסף מינצר
 

 ממשיכים לגייס תקציבים משמעותיים עבור אלקנה!
 

גם בתקופת "אין תקציב מדינה" ולמרות הקשיים, תקופות החגים והקורונה, מאמצינו במשרדי הממשלה להשיג    
תקציבים עבור פיתוח אלקנה לא הפסיקו לרגע. באופן אישי, אני ממשיך "להתנחל" במשרדי הממשלה. בסיעתא 

 דשמיא גדולה אנו זוכים ליהנות מהפירות.
 קבלת תקציבים שהושגו בעמל רב ממשרדי הממשלה, בין השאר:בישיבת המועצה האחרונה אישרנו   

בממ"ד  –₪ ממשרד החינוך להנגשה אקוסטית לילדים לקויי שמיעה והתאמת הכיתות לצרכיהם  1.90,000
 כרמים ובגן ילדים.

סטודנטים בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח שימשיכו לעשות עבודה  35-₪ ממפעל הפיס עבור מלגות ל 2.95,000
רווחה, נוער, צעירים, גיל הזהב ועוד! אנו גאים בסטודנטיות  –ה בתחומים השונים נפלאה בקהיל

ובסטודנטים שלנו ומסייעים להם, יחד עם שותפינו במפעל הפיס ומשרד החינוך, באמצעות הענקת 
₪ לכל סטודנט. בימים אלו בוחרת ועדת המלגות, בראשותה של ללי רייז, ובה  10,000המלגות בסך 
פזי, את המלגאים לשנת הלימודים המתחילה -דד צדרבוים ומנהלת מרכז הצעירים ריקי בןחברים גם עו

 בימים אלו.
₪ ממשרד הביטחון עבור עבודות שיקום הגדר הבטחונית ותיקון דרכים עם בעיות וליקויים  3.300,000

 שהוצגו ואושרו.
לל מתקנים מיוחדים ₪ עבור הצטיידות לבית הספר החדש לחינוך מיוחד באולפנה, הכו 375,000-כ.4

 ₪ מסכום זה. 262,000בחצרות ובמבנה, הצללות, חממה, ועוד. כאשר ביטוח לאומי משתתף בסך 
   ₪ במסגרת פיתוח שכונת הראשונים לפירוק והעתקת תשתיות. 5.2,000,000

 נמשיך לעמול ולהשיג תקציבים נוספים לפיתוח אלקנה. בעז"ה   
 

 ישרו המועצה אחברי  – שיר השירים אשר לאלקנה

 את התוכנית החדשה
 

תנופת ההתחדשות של השנים האחרונות ניבטת מכל פינה ובפינה, בשכונות הוותיקות והחדשות כאחד.    
היעדרו של תקציב מדינה מזה כשנתיים, בהחלט מקשה ומאתגר עד מאוד ובכל זאת, בעזרת הרבה מאוד מאמצים 

סייעתא דשמיא, אנו מצליחים לגייס פעם אחר פעם תקציבים ייחודיים לאלקנה, לטובת המשך שדרוג איכות ו
 החיים בישוב הנפלא שלנו.  

כידוע לכולנו, נפח התנועה והיקף החניה לאורכו של רחוב שיר השירים, גדלו מאוד במשך השנים. גידול    
ים, כמו גם הגידול במספר המכוניות שמחזיקה ברשותה האוכלוסין המשמעותי והקמת יחידות דיור בתוך הבת

משפחה ממוצעת, לא דילגו על הכביש הראשי הסובב את השכונות הוותיקות באלקנה. התוצאות הן רבות 
גרימת תאונות ונזקים  –ועגומות: מצוקת חניה משמעותית, היצרות של נתיבי הנסיעה וכפועל יוצא מכל אלו 

ו כמו גם למכוניות החונות, נתיבי נסיעה נחסמו לצורך חניות, חלק מהתושבים החלו למכוניות הנוסעות זו מול ז
להחנות על מדרכות תוך סיכון הולכי הרגל, בדגש חזק על ילדינו הנאלצים לרדת לכביש לצורך המשך פילוס דרכם 

 ועוד.
משרד התחבורה פרויקט התחדשות הכביש בסכום של למעלה ממיליון שקלים, אשר השגנו בעמל רב בעיקר מ

 ומתקציבי פיתוח, כולל:
 חניות חדשות לאורך הכביש 150-תוספת ברוכה של כ-
 הסדרת הבטיחות ויצירת נתיבים ראויים ובטוחים-
 סלילה מחדש של חלקים נכבדים ממנו-וככל שיוותר תקציב, ריבוד-

יועץ תנועה ייעודיים במהלך התכנון הקפדני אשר נוהל על ידי מחלקת הנדסה באמצעות חברת ניהול ותכנון ו  
ומתוך רצון לשמור על אופי הכביש הקיים, הונחו מתכנני הפרויקט להסיר פסי גינון וצמחיה רק במקומות 

 ההכרחיים לטובת יצירת מקומות חניה נוספים או המשמשים כצורך בטיחותי. 
הוא כה  שיר השירים תהליך התכנון לפני אישורו הסופי כלל שלבים רבים לרבות שיתוף ציבור משמעותי. ציר    

 , הן אלו שגריםחשיבות רבה בשיתוף התושביםולכן ראינו מרכזי בישוב ונושק לחלק משמעותי מבתי הישוב, 
 . ברחוב שיר השירים והן כל תושבי אלקנה הנעים מדי יום על הציר המרכזי     
    
 



   

 

 

    

      

  

 

 

 

 

 

    

  

    

 

 

  

בישיבת לפני מספר חודשים בין השאר הצגת הפרויקט באופן עקרוני תהליך התכנון לקראת האישור כלל       
מועצה, פרסום התוכנית להערות הציבור באתר האינטרנט ובאמצעות עותקים פיזיים שעמדו לרשותם במחלקת 

תודה לתושבים שבאו לראות ולשאול שאלות, נערכה ישיבת זום ארוכה ומפורטת שאליה הוזמנו כל  –הנדסה 
שעות בשטח עם תושבים רבים ומתכנן התנועה  3-כנן התנועה ומנהלי התכנון, נערך סיור של כהתושבים עם מת

שבו השתתפו גם ראש המועצה, מנכ"ל המועצה ומהנדס המועצה, וכן נערכה ישיבת מועצה סופית בעניין בתחילת 
 שלבי התכנון.השבוע.  במסגרת שיתוף הציבור התקבלו הערות והארות ונעשו שינויים משמעותיים לאורך 

עיקר ההערות שהגיעו מהתושבים לגבי תכנון שיר השירים היתה מצד תושבים הגרים במקטע שבין שתי קצוות   
בין צומת איאן לצומת "מסינגר". במרבית אזור זה, לצערנו, חונות מכוניות רבות בצד הדרומי  – רחוב טורי זהב

ממש על המדרכה(, ולא מתאפשר מעבר חלק ורציף  וחוסמות נתיב נסיעה )ולצערנו אף חלק מהתושבים חונים
 של מכוניות אחת מול השניה, וכמובן שאף לא מתאפשר מעבר תחבורה ציבורית המשרתת את התושבים. 

לטענת חלק מהתושבים ממקטע זה, אין באמת בעיית חניה ותנועה באזור זה ולכן לא נדרש הסרת פסי גינון.    
בים שונים מתושבים שגרים במקטע זה שביקשו דווקא להסיר פסי גינון מצד שני, במהלך התכנון קיבלנו מכת

וליצור חניות נוספות שכה חסרות להם באזור זה. במסגרת התכנון נבחנו חלופות נוספות שהועלו כגון הפיכת 
 ציר שיר השירים לחד סטרי שנדחו על ידי יועץ התנועה וחברי המועצה. 

על כך שאין בעיית חניה ותנועה, הוחלט בישיבת המועצה האחרונה, לאור הערות התושבים הגרים במקטע זה    
כי בשלב ראשון תבוצע הסרת פסי גינון ויצירת חניות נוספות רק בצד הצפוני )הצד הפונה לפארק הגורן(. לאחר 

( ותבוצע 165-יצירת החניות הנוספות בצד הצפוני, תיאסר החניה על הכביש בצד הדרומי )הצד הפונה לואדי ה
יפה. במהלך החודשיים מעת ביצוע החניות הנוספות נוכל לבדוק האם באמת באמצעות יצירת החניות אכ

החדשות בצד הצפוני נפתרה בעיית הבטיחות וקיים מעבר חופשי של כלי רכב, ובמקרה כזה לא יהיה צורך 
 להמשיך ולבצע גם את החניות המתוכננות בצד הדרומי. 

כמו כן יתוכננו האטה ותמרור להאטת תנועה וביצוע פתרונות ניקוז שונים.  כמו כן התוכנית כוללת חידוש פסי   
יבוצע שידרוג של הנראות הירוקה בציר שיר , ו165-ואדי ה מי חניה בצד המזרחי והמערבי שלמתח בהמשך

 השירים. 
המועצה שכרה אגרונום שיבדוק ויבחן את נושא הסרת העצים הדרושה לצורך יצירת החניות ואנו נדאג שיוסרו    

 המינימום הנדרש בלבד על מנת שהכביש יישאר בטיחותי אך גם מוצל ככל האפשר. 
שהמדרכות החדשות יהיו מספיק רחבות למעבר הולכי רגל ועגלות ויהיה שדה ראייה ייעשה מאמץ גם לדאוג לכך 

 תקני ליציאה מהחניות.
אנו ב"ה באלקנה מחדשים ומתחדשים. אין ספק שקל יותר לנקוט בגישת "שב ועל תעשה" כמה מילים לסיום:    

רות שנים ולצערנו הולך ולהתעסק רק בפרויקטים חדשים, להשאיר דברים ישנים במצבם הקיים, שהשתרש בעש
 ומחמיר.

חברי המועצה ואני בחרנו לא לעשות זאת. בחרנו לעשות, לפתח ולהתחדש, כל זאת עם הקשבה לשכנים    
 וביצוע התאמות רבות ומשמעותיות. 

העורק הראשי של  –עשינו זאת כך עד עתה בפרויקטים רבים של התחדשות, ראו את פיתוח השביל המרכזי    
א לקראת סיומו. תראו זאת גם בקרוב גם עם תכנון ופיתוח אזור המרכז המסחרי שבמצבו שנמצ –הולכי הרגל 

מחייב שדרוג משמעותי ורציני. כך גם יהיה בעז"ה בציר המרכזי המשמעותי של אלקנה ברחוב שיר השירים. אנו 
תושבים, רק טבעי הוא שבקרב מספר מודים לתושבים שהביעו את דעתם, שהשפיעה ותרמה לדיון ולתכנון. 

התנגדות כזו או אחרת, ובפרט אצל אלו שטרחו במשך השנים לטפח את פסי הירק  עוררוהשינויים המתוכננים 
הציבוריים ליד ביתם. אך תפקידנו כמועצה, למצוא את האיזונים הנכונים בין ישן לחדש, בין שמירה על איכות 

ם בדרכים, ברכב או ברגל וכמובן לעשות את החיים לבין שמירה על החיים עצמם תוך דאגה לביטחונם של הנעי
 ההתאמות הנדרשות לצרכים התחבורתיים העכשוויים של אלקנה. 

מעל לכל  יםאני משוכנעחברי המועצה ולאחר בחינה באמת מדוקדקת של כל הדרכים והאפשרויות השונות,    
 ספק כי התוכנית המוצעת היא גם הכרחית וגם מאוזנת.

 

 דברי פרידה  -ויניצקי  ברת המועצה נריהח
 

 ערב טוב ראש המועצה אסף מינצר, חברי המועצה, אסף שפירא, אסף וולף, ענת, עתליה ואשי יקרים.  
התחלתי את ההתמחות שלי במשפטים בפרקליטות  01/09לצערי, נאלצתי השבוע להודיע לאסף על התפטרותי. ב  

משפטית, איני יכולה להיות חברת מועצה בשנה וחצי הקרובות, ואני נאלצת והבנתי שבשל תפקיד זה מבחינה 
 להתפטר מתפקידי. עניין זה, מצטרף גם למעברי להתגורר בירושלים בשל צרכי העבודה שלי ושל בעלי.

החיים מובילים אותנו לעיתים בדרכים שונות וחדשות, ולא ידעתי בשנה שעברה, שאהיה במקום שאני נמצאת   
. צר לי לעזוב, כאשר אני מרגישה שאני רק בתחילתה של העשייה. אך מצד שני, אני שמחה מאוד על הזמן בו כעת

וההזדמנות שנקרתה בדרכי להיות חלק מהמועצה הזאת, ולעסוק בעשייה ציבורית. אני לוקחת איתי הרבה לחיים 
יה ובחברת אנשים כמוכם מהשנה הזאת, ויכולה רק לקוות שאמצא את עצמי בעתיד במקומות דומים של עשי

שבוחרים להקדיש מזמנם היקר עבור העשייה הציבורית. זו הזדמנות עבורי להודות לכולכם על האוזן הקשבת, 
 כשהיה צריך, על העצות הטובות והסבלנות, למדתי מכם המון.  על שהארתם את עיניי 

לת ונתן לי את ההזדמנות להיות חלק שנים פתח עבורי את הד 3בהזדמנות זו אני רוצה להודות לאסף, שלפני   
מדבר כל כך גדול, על אף גילי הצעיר. אסף, בתקופה זו זכיתי לראות את עבודתך מקרוב, ואין ספק שהיישוב 

שנים האחרונות ואני מאושרת לראות מה נהיה  25אלקנה פורח ומשגשג מאז שנכנסת לתפקידך. גדלתי ביישוב ב
 ולת לעשות בלעדי חברי הסיעה וכלל חברי המועצה ועובדי המועצה, ששםממנו היום. כמובן שאת כל זה לא יכ

 תמיד לגבות, לסייע ואף לחדד כשצריך, הכול במטרה להפוך את אלקנה למקום טוב יותר.    
 



     

 

 

   

      

 

 

 

 

 

    

  

   

 

 

  

ויה על שמו ומלווה אותי בכל מיני הזדמנויות בחיים, כתב ואמר: "גדולים החולמים חלומות ב נריה, שאני קרהר   
ים קטנים והופכים את המעשים לגדולים". משפט זה מתאר ים חלומות למציאות, וגדולים העוסקים במעשוהופכ

 מבחינתי את העשייה במועצה באלקנה, גם בהגשמת חלומות גדולים, וגם בעשייה לפרטים הקטנים כדי להגשימם. 
ר ובענייני הצעירים ביישוב בפרט. אלקנה היא בדמי ובליבי, וגם מרחוק אשמח להיות עבורכם לעזר בכל דב   

 אוהד שיהיה בהצלחה רבה בתפקיד החדש. מאחלת לכולכם הצלחה רבה, והמשך עשייה ברוכה.
 רוקח.-תודה רבה. נריה ויניצקי

 



 

 

שולחנו של ראש 

docx.1087 המועצה   

 

 

 פעם תלמיד תמיד תלמיד
 

בסיום חודש תשרי ובסיום חודש ניסן, בוגרי הישיבה התיכונית מערב השומרון באלקנה מגיעים לישיבת    
 בין הזמנים. בישיבה לומדים הבוגרים יחד עם צוות הישיבה והמחנכים ויחד עם תלמידי הישיבה בהווה. 

ות הבוגר שלנו היא הרב אודי סט, ראש הישיבה, מספר שעבורו מדובר בהגשת חלום חינוכי וערכי. "דמ   
לומד לטווח רחוק, לומד כדרך חיים" אומר הרב סט. "אנו שמחים ומאושרים שבוגרי הישיבה מרגישים תמיד 
שהישיבה היא בית שמחכה לחזרתם בכל עת שירצו. ושמחים וגאים לראות את המודל שהם מציבים בפני 

 ם לאומה בכל כוחות החיים".תלמידי הישיבה שרואים בוגרים לומדים תורה לשמה, גדלים ותורמי
 

 

 

האלופה האולימפית   
 שלנו! –הבאה 

 

הידעתם שבאלקנה גדלה האלופה  
 ?האולימפית הבאה של ישראל

 מעיין זוננשייןגאים בנערה 
מאלקנה, שיחד עם בת זוגה 
לתרגיל, אלמוג גרין, זכתה וזיכתה 
את מדינת ישראל בשלוש מדליות 
באליפות אירופה בדרגת סניור, 

שתי  –שזו הדרגה הגבוהה ביותר 
 !מדליות כסף ומדליה אחת ארד

 אלופה אמיתית!   
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   .9:00-12:00רביעי:    .16:00-19:00שלישי:    .9:00-12:00שני:    .16:00-19:00,  9:00-12:00ראשון:  

 .9:00-11:00  :שישי  .16:00-19:00,  9:00-12:00  :חמישי
גורר קנס   בזמן. איחור בהחזרה  להחזיר ספרים   כספי.אנא הקפידו 

בכל נושא הספרייה :  ליצירת קשר   .03-9362122,  יפה שמריהו, מנהלת 
https://elkana.library.org.il/  ,elkana.library@gmail.com 

 

 חוגים
 

לחוגי המתנ"ס!   השבוע  הרבים שנרשמו  לילדים ולתושבים   תודה 
נסגרו ואין מקום!   שכבר  עוד היום  יה   יש קבוצות  מקום!!!  –רשמו     ותשריינו 
מגוון חוגים      מוכרים וחדשים!  –יש לנו בשבילכם 
או במזכירות.ניתן     של המתנ"ס  נסיון חינם וכן להתייעץ עם רכזי התחומים   להגיע לשיעור 
המועצה     באתר  קל ופשוט   .24/6רישום 
לכולנו!   ובריאה  פוריה, שמחה  פעילות   שנת 
 .https://bit.ly/3AmIhrW:  קישור להרשמה   

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

 
 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felkana.library.org.il%2F&data=04%7C01%7C%7C3e18794427e34af57e4408d988998c66%7Cd54891a9014e4aa7837f079587c8ee82%7C0%7C0%7C637691015336336766%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nJubFrsuAalU%2F2M%2BXELQQxNVse9AU7N7yb3mrVN8XTs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felkana.library.org.il%2F&data=04%7C01%7C%7C3e18794427e34af57e4408d988998c66%7Cd54891a9014e4aa7837f079587c8ee82%7C0%7C0%7C637691015336336766%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nJubFrsuAalU%2F2M%2BXELQQxNVse9AU7N7yb3mrVN8XTs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felkana.library.org.il%2F&data=04%7C01%7C%7C3e18794427e34af57e4408d988998c66%7Cd54891a9014e4aa7837f079587c8ee82%7C0%7C0%7C637691015336336766%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nJubFrsuAalU%2F2M%2BXELQQxNVse9AU7N7yb3mrVN8XTs%3D&reserved=0
mailto:elkana.library@gmail.com
https://bit.ly/3AmIhrW
https://www.facebook.com/matnaselk


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

 

           

   

 

 

 

  

 רחוב ניצנים (300שכונת )משכנות אלקנה  שגית ורועי צברי,  
 

לומד בכיתה ה' בבי"ס 10בן  –שגית ורועי צברי הגיעו לאלקנה לפני כחודשיים עם ארבעת ילדיהם: איתמר       ,
שירה בגן תאנה וישי בגן   5.5תאומים בני   –, לומדת בכיתה ב' בבי"ס כרמים. שירה וישי  7בת   –כרמים. תהל  

 חיטה.  
חנה.         מכן במדרשייה בפרדס  ולאחר  סבא  הרצוג בכפר  תקווה, למד בקריית יעקוב  במקור מפתח  רועי, 

 טרוניקה.המשכתי ללימודי עתודה במכון לב והתגייסתי לח"א. כיום עובד בתע"א כמהנדס אלק
שגית, גם היא במקור מפתח תקווה, למדה באולפנת ישורון, לאחר מכן שירתה בשירות לאומי בבית חולים    

השרון. משם המשיכה לתואר ראשון למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון. עבדה כמתאמת מחקר קליני, ולאחר 
והביולוגיה, מקצוע בו היא עוסקת עד   החתונה התחילה לעסוק כלבורנטית בתיכונים למדעים בתחום הכימיה

 היום.
 .300-וחצי שנים גרו בלוד, בקהילת נווה נוף. כיום הם גרים ברחוב ניצנים במשכנות אלקנה, שכונת ה 6משך     

 מה הביא אתכם לאלקנה? 
"חיפשנו יישוב קהילתי וחם עם משפחות צעירות מגובשות ואווירה טובה לילדים. אנחנו שמחים לקחת חלק    

 בהתחדשות ובהרחבה המבורכת של היישוב".
 מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?    
 "חיזוק השיעורים בבית הכנסת בקהילה".   
 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?     
 לקנה מתבלטת באווירה המשפחתית ובשיתוף בין הקהילות בשכונות השונות. רוח התנדבותית ואיכפתיות". "א   
 איך התמודדתם עם הקורונה?     
 בתקופת הקורונה רועי עבד במשמרות כך שהתחלקנו בנוכחות עם הילדים בבית וליווי הלימוד מרחוק.   

מהתמיכה       התפעלנו  "מאוד 
והרצינות של בית ספר כרמים במהלך 
המורים   מרחוק.  הלימוד  תקופת 

הכל ועשו  התאמצו  כדי    וההנהלה 
לקיים שגרת לימודים מרחוק עד כמה  

 שניתן.
מהתמיכה והרצינות  גם  התפעלנו  "   

במהלך  באלקנה  החינוך  צוותי  של 
מרחוק. הלימוד  הגגנות    תקופת 

כדי   הכל  ועשו  התאמצו  והמורים 
 לקיים שגרת לימודים מרחוק. 

ניהול הפעילויות, מפגשי    ,הסרטונים
גרמו    ,תפילות הבוקר ודברי התורה

להרגיש שיש קשר רציף עם הילדים  
 גם בתקופת הסגר"

 
 

 תורהזום 
 

ויינתן ע"י  14.10.21ח' בחשון , ביום חמישי 'לך לך'יתקיים שיעור מיוחד לפרשת השבוע   תורהזוםהשבוע ב   
על פרקי הנעורים של " נושא:ב ראש המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן,, פרופ' חנוך בן פזי

 ."אברהם אבינו  מסע לקראת תיקון עולם
שהיה מעמודי התווך של חקר הפילוסופיה  מיכאל צבי נהוראי ז"ל הרב פרופ' לע"נההרצאה תוקדש    

  היהודית ומחשבת ישראל.
 בואו להיות עמנו. להתראות. זהבית גרוס   

   
 

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


סדנת אומנות הסיפור לבני    
 הדור השני והשלישי לשואה.

דרך הסיפורים נלמד    
להתחבר לזכרון השואה. 
בעזרת כלים של משחקי 
 חשיבה, תנועה, דמיון וכתיבה.

לכל  –פתוח לכל הגילאים    
 מי שהנושא קרוב לליבו.

יתקיימו בבית שמפגשים  10   
שטיינר המייסדים ע"ש מאיר 

ימי . פלוס( 50ז"ל )מועדון 
י"ד במרחשון החל מ ,רביעי

עלות . 19:00בשעה  20.10.21
 ₪. 150הסדנה 

לפרטים נוספים נא לפנות   
 .052-2577217לרוחי רוזנבלום 

 :להרשמה
https://docs.google.com/fo
rms/d/1RdYowe7Cqnol7Jw
0PGcEls1DDCpTkfeA_ofE

cYUoyOw/edit 

 

 

  
            

 
 
 
 
 
 
 

 

 פלוס 50במועדון  תכנית השבוע
 

פיינרמן  עם"קתדרה"    –  20:00בשעה    ד' במרחשון  10.10.21יום ראשון   קרה בפרשת "הנושא:    .אוריאל  מה 
 .אלטלנה"
מהנזיר בגן למלחמה הנושא:    .פרופ' ידידיה גפניעם  "  מה רבו מעשיך"  –  11:00בשעה    ה' במרחשון  11.10.21יום שני  
 .בסרטן

 . סודות משפחתיים  :הנושא  .ד"ר סיגלית הרץעם    פנים רבות לטבע  –  20:00בשעה    במרחשוןו'   12.10.21  שלישייום  
 .ללא תשלום()משחקי חשיבה ואסטרטגיה עם נבו מזרחי   17:00אחה"צ בשעה  ו

 .מנהיגות בתנ"ך  הנושא:  .טליה כהןעם   'בוקר של תנ"ך' – 11:00בשעה   ז' במרחשון  13.10.21  רביעייום  
המוח  הנושא:  .עם אורית אבידר בן צורסדנת מוח    –    9:30במרחשון בשעה  ח'    10.2114.  חמישייום   מבנה 

 והשינויים החלים בו.
 .שי ברק  עם"מועדון הזמר"   – 20:00בשעה  י"ח במרחשון    24.10.21יום ראשון  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ארגון השחקנים בישראל   ,סדנאות תיאטרון בקהילה ביוזמת מפעל הפיס ושח"ם   –עושים סצנה  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1RdYowe7Cqnol7Jw0PGcEls1DDCpTkfeA_ofEcYUoyOw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RdYowe7Cqnol7Jw0PGcEls1DDCpTkfeA_ofEcYUoyOw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RdYowe7Cqnol7Jw0PGcEls1DDCpTkfeA_ofEcYUoyOw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RdYowe7Cqnol7Jw0PGcEls1DDCpTkfeA_ofEcYUoyOw/edit


 

 
 
            

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 אזכרה 
 שנים לפטירתו של בעלי, אבינו וסבנו    18במלאת  

 ז"ל שמשון חי מיכאליס

   8/10/21ב,  "מרחשון תשפב  'ב  , יום שישיהיום נעלה לקברו  
 .9:00 בשעה

 .מיכאליס, מאיר ומרצבךמשפחות  

 
 

 
 

 הילה בדש
 

 חריימה
 

רסאות שונות יוניתן למצוא שפע עצום של ג ,נחשב למנה המזוהה ביותר עם המטבח הטריפוליטאי החריימה  
עיקר  כשכולם בטוחים שגרסתם היא הטובה, הפיקנטית והמצוינת ביותר. –מבית לבית וממשפחה למשפחה 

 זה על הרוטב ולאו דווקא על הדג... –המריבות בין חברים 
 

 מצרכים:
 .ריפהכפות פפריקה אדומה ח 2

 .כפות פפריקה מתוקה 2.5
 .כף מלח חצי
 .שיני שום קלופות, שטופות וכתושות 16
 .כוסות מים 2.5

 .כוסות שמן חצי
 .גרם רסק עגבניות 150

 .כף כמון טחון 1
 .כפית קימל 1

 .לימון גדול 1-מיץ מ
שטופות ומסוננות.  עדיף להשרות )בורי, אנטיאס, לוקוס, נסיכת הנילוס, אמנון, סלמון...( מנוקות,  מנות דג 6-8

 במים עם לימון כחצי שעה לפני ההכנה.
 

 אופן ההכנה:
 כוס מים ומערבבים לתערובת אחידה. 1המצרכים הראשונים לעיל +  4שמים בקערית את    
מבשלים  יוצקים את השמן לסוטאז', מוסיפים את התערובת מהקערית, מערבבים ומעמידים על להבה בינונית.  
 דקות עד שכמות הרוטב מתחילה להצטמצם. 3דקות, מכסים את הסיר וממשיכים לבשל עוד  2-3-כ

דקות. מוסיפים את הכמון,  5-7-מוסיפים לסיר את רסק העגבניות ועוד כוס מים.  מערבבים ומבשלים כ   
מרת בצד הקימל, מיץ הלימון ויתרת המים, מערבבים ומביאים לרתיחה. )בשלב זה אני מוציאה כמה כפות ושו

מסדרים את מנות הדג ברוטב ומנענעים קלות את הסיר עד שהרוטב מצפה את כל הדג.  .לבתי הצמחונית...(
 מכסים וממשיכים לבשל כחצי שעה, עד שהרוטב סמיך והדג מבושל.  

 בתיאבון... מגישים חם, עם חלה טריה!
 

 דגשים  

 

 אזכרה 
 שנים לפטירתו של  9במלאות  

 ז"ל  איציק פרוכט

נעלה לקברו ביום שישי ט' במרחשוון  
 .בדיוק  12:15בשעה   15.10.21תשע"ב 

 המשפחה וכל בית אלקנה
 

 מדרשה לנשים אלקנה
 

 

 .12.10.202יום שלישי, ו' בחשון, ביתקיימו בע"ה בזום  הלימודים במדרשה לנשים, אלקנה,
 

 .הרב יהודה שטרן – 9:00-9:45
 הרב מיכאל ברום. – 10:00-11:30

, נשים שלא השתתפו עד כה בלימודי המדרשה כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם  
 שיעורי תורה, מחשבת, תנ"ך ויהדות מעניינים בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות מוזמנות

 ומרגשים.
 .0502282358 פוןניתן להתקשר לטל –להצטרפות  באנה בשמחה, נשים יקרות.

 



 

 

 

  

  

 

  

   

  

 

 

 

  

    

 
 

 

 לידות
 ., נכדה לחנה ודוד באוםתמר לרחלי ואורי פולק, להולדת הבת

 בן למשה ושרית בן שימול. ,להולדת הנכד קדם ,לרוחי ובעז רוזנבלום
 .בת לרננה ומנחם דקל ,להולדת הנכדה עדן טובה ,ליפה ואלי דקל

 .בן לעמית ומעיין גנץ ,להולדת הנכד ניצן יעקב ,לרחלי ויוסי גנץ
 

 נישואין/אירוסין 
 .לנישואי שקד עם אהרון אשכנזי ,לבתיה ומאיר רוזנבלום

 לנישואי אביגיל עם גלב חורב ,טיטלבויםושלמה לבת שבע 
 .לנישואי הנכד צבי עם רוני, בן ליעל ומיכאל רכל ,לחנה וטוביה ארליך

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

התרמת דם 

 באלקנה
 

ביום חמישי הקרוב, ח'    
תתקיים  ,14.10במרחשון 

 התרמת דם באלקנה.
ההתרמה תתקיים באולם    

 8צביה, רחוב גיבורי ישראל 
ועד השעה  17:30החל מהשעה 

22:30. 
לתרום דם יכול כל אדם    

 17)גיל  65ועד  18מגיל  בריא
מההורים, מעל עם אישור בכתב 

רק עם אישור של רופא  65גיל 
 המשפחה(.

תרומת דם מקנה "ביטוח דם"   
 לתורם ומשפחתו.

יש להגיע עם מסיכה ולהקפיד   
 על הנחיות משרד הבריאות.

 .לבית הקבע מדורגים שכונה צפונית עם המעבר ,לרוחמה כץ
 .צפוניתעם המעבר לבית הקבע מדורגים שכונה , לרעות וראם אלנקרי
 .עם המעבר לשכירות בשכונת מדורגים צפונית ,לשקד ונתנאל וסרמן

 


