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גיליון מס'  | 1084פרשת ניצבים | כ"ו באלול תשפ"א | 3.9.21
כניסת השבת  18:50מוצאי שבת 19:47
ראש המועצה ,חברי המועצה ,עובדי המועצה והמתנ"ס
מאחלים לכל בית אלקנה

שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה!

כשלון כמנוף
הרב מ .יהודה שטרן ,רב היישוב

נפתחה שנה"ל תשפ"ב
עם המון התרגשות המהולה בחששות
בשל הקורונה המרחפת ,פתחנו באלקנה
את שנת הלימודים.
השנה נפתחה בביקור מיוחד של שר
התקשורת בן אלקנה ותלמיד בעבר בבית
הספר באלקנה ,השר יועז הנדל שהגיע
לטקס פתיחת השנה לברך את ילדי
כיתות א' ולבקר במבנה בית הספר .השר
הביע את הערכתו הגדולה לעשייה
החינוכית הרבה שקיימת בבית הספר.
אל השר התלוו הנהלת המועצה וחבר
המועצה רחמים אשואל.
הישיבה והאולפנה החלו את
הלימודים כבר ביום שלישי .בישיבה
הוקמו שתי כיתות חדשות לטובת בית
הספר לחינוך מיוחד שנפתח השנה.
בשנה וחצי הקרובות ייבנה מבנה בית
הספר החדש לחינוך מיוחד מתחת
לישיבה הקיימת שייתן מענה לכל
הצרכים.
האולפנה עבר ה מהפכה הן בהצטיידות
הפנימית בחדרים מיוחדים שהוקמו
(פרטים בקרוב) והן בפיתוח משמעותי
של החצרות – שתילות מאות עצים
שיחים ומרבדי דשא גדולים להנאת
התלמידות ,שכללה גם את הכניסה לבית
הספר למחוננים ומצטיינים ואת הכניסה
לאולם הפיס החדש שהוקם בקרית
החינוך .כיף לראות את הירוק בעיניים
הזורחות של התלמידות!
גני הילדים נפתחו בשמחה .במהלך הקיץ
הוקמו הצללות חדשות ,נרכשו משחקים
וציוד ,בוצעו שיפוצי קיץ נרחבים ועוד.
אחד מהגנים בשכונת הראשונים הוסב
להיות מעון הזית החדש ,במקום שני
מבני המעון ברחוב עין גדי וברחוב הר
המור ,שצפויים להיהרס במסגרת תוכנית
ההתחדשות של שכונת הראשונים.
בשלושת החודשים הקרובים יבוצעו
עבודות שיפוץ להתאמתו .אנו מתנצלים
על אי הנעימות שנגרמת כתוצאה
מהעבודות ,דאגנו להכשיר מעברים
זמניים חלופיים לצורך שמירה על
בטיחותכם ונעשה מאמץ שהעבודות
יסתיימו מוקדם ככל האפשר ועל הצד
הטוב ביותר.
ממ"ד כרמים אף הוא עבר מהפכה
שדרוג
הקיץ ,בעבודות
במהלך
משמעותיות ב תוך המבנים ובחצרות,
רכישת ציוד ועוד.
ממ"ד כרמים אף הוא עבר מהפכה במהלך
הקיץ ,בעבודות שדרוג משמעותיות בתוך
המבנים ובחצרות ,רכישת ציוד ועוד.
אנו מבקשים להודות למנהלי המוסדות ,לצוותי החינוך ,למזכירות לסייעות לגננות לאבות הבית ,למהנדס
המועצה וצוות ה מחלקה ,למנכ" ל המועצה ,לקבלני השיפוצים והניקיון התותחים ולכל המסייעים לפתיחה
מוצלחת של שנת הלימודים .בזכות העבודה המסורה מכל הלב של כל אחת ואחד מכם הצלחנו לפתוח את
השנה באופן חלק ועם חיוך ענק של הילדים והצוותים.
לכם ,ההורים ,תודה על האמון האכפתיות והשותפות בחינוך ילדיכם.

ו אחרונים חביבים ,תלמידות ותלמידים יקרים ,הכנו הכל בשבילכם כדי שתוכלו ללמוד להתקדם
להשכיל ולהתפתח בגשמיות וברוחניות ולקבל את מיטב הערכים והלימודים מהמורים והמורות
שלכם .סומכים עליכם!
אנו מאחלים לכולכם שנה טובה של בריאות איתנה והצלחה גדולה!
פועה כהן ,מנהלת מחלקת החינוך
אסף מינצר ,ראש המועצה

אלקנה מתמודדת עם הקורונה
תושבים יקרים שלום.
ראשית ברכת ברוך רופא חולים למחלימים.
לצערנו התחלואה באלקנה ממשיכה במגמת עליה משמעותית ותוספת הדבקה בתוך המשפחות וחולים
חדשים.
החל מיום ראשון אלקנה תהיה מוגדרת אדומה .מאחר וידענו שזו המגמה פעלנו מראש באופן המחמיר
יותר ,לשמירת בריאות התושבים.
בהתאם למתווה החינוך שפורסם על ידי המדינה ,הלימודים במעונות ,בגני הילדים ובבית הספר היסודי
(כיתות א'-ד') פועלים כרגיל .כיתות ה'-ז' שאינם מחוסנים עברו ללמידה תוך "צמצום מגעים" בהתאם לתוכנית
שתישלח על ידי ממ"ד כרמים/אולפנה/ישיבה .בכיתות ח'-י"ב מאחר וקיימים מעל  70%מחוסנים/מחלימים
הלמידה תתקיים כרגיל .החינוך המיוחד יפעל כרגיל.
מאחר וההדבקה כיום משמעותית וכוללת גם את המחוסנים ,שהחיסון השלישי טרם הספיק להשפיע עליהם
או שטרם הספיקו לקבלו ,וכן לצערנו כולל גם מחלימים שחלו בעבר  -לטובת עצירת שרשרת ההדבקה ,נבקש
לא לשלוח ילדים למעונות ולמוסדות החינוך אם נחשפו לחולים ,או אם חשים לא טוב ,עם סימפטומים.
אם יש ספק – אין ספק! במקרה כזה – לא לשלוח את הילדים למסגרות ולקחת אותם לבדיקה בפיקוד
העורף/קופת החולים.
אנא הקפידו על משנה זהירות! הקפידו על עטיית מסיכות במקומות סגורים ושמירה על כללי התו הירוק
בכניסה למבני ציבור ,בתי כנסת וכו' .תושבים בני  12ומעלה צאו להתחסן בחיסון הראשון והשני ואם חלפו
חמישה חודשים מהחיסון השני (ואינכם מחלימים) – צאו להתחסן בחיסון השלישי .למען הבריאות של כולנו!
אנו מבקשים להזכיר כי על מי שנחשף לחיובי לקורונה להיכנס לבידוד ,בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
כמו כ ן על פי הנחיות משרד הבריאות ,גם מחוסן או מחלים שנחשף לחולה קורונה ,מומלץ לגשת לבדיקת
קורונה באחד מאתרי פיקוד העורף או קופות החולים ולהישאר בבידוד מניעתי עד לקבלת התשובה.
אנא הקפידו על כך על מנת שנוכל לקטוע את שרשרת ההדבקה!
רשימת אתרים לבדיקת קורונה רגילה מטעם פיקוד העורף ושעות פעילות .ניתן למצוא באתר פיקוד העורף.
בדיקות קורונה מטעם פיקוד העורף ייערכו ביום שישי הקרוב  3.9באולם הפיס בין השעות  .08:00-16:00על
פי החלטה מיוחדת של קבינט הקורונה ועל מנת לאפשר השתתפות הילדים בתפילות ראש השנה ,הבדיקות
הללו של ( pcrלא בדיקות מד"א) יהיו תקפות למשך  96שעות ולא  72שעות כבדרך כלל.
בדיקות מהירות לצורך התו הירוק באמצעות מד"א אלקנה ,נערכות באולם הפיס בכל יום בין השעות 08:00-
( 16:00יש לבדוק ולהירשם מראש! בטלפון מד"א  .)*3101הבדיקות לגילאי  3-12בחינם ,ומגיל  12ומעלה
בתשלום בסך  .₪ 52אין להגיע ללא תיאום תור מראש!
ביום ראשון הקרוב ,5.9 ,מד"א יערכו בדיקות באלקנה בין השעות  8:00-16:00וביום שני ערב ראש השנה
יתקיימו בדיקות בין השעות .8:00-14:00
אם הינכם חשים סימפטומים או נמצאים בבידוד ,אין לבצע בדיקות מהירות של מד"א אלא רק באתרי פיקוד
העורף וקופות החולים.
בברכת בריאות טובה ושנה טובה פוריה ומוצלחת!
מכלול דוברות והסברה ,מועצה מקומית אלקנה

ספריית אלקנה
שעות פתיחת הספרייה ערב ראש השנה
יום ראשון – .16:00-19:00 ,9:00-12:00
יום שני ,ערב חג – הספרייה סגורה.
יום חמישי – .16:00-19:00 ,9:00-12:00
יום שישי – .9:00-11:00
בברכת שנה טובה ומבורכת ,כתיבה וחתימה טובה.

צוות הספרייה

תכנית השבוע במועדון  50פלוס
יום ראשון  5.9.21כ"ח באלול בשעה " – 20:00מועדון הסרט הטוב".
יום ראשון  12.9.21ו' בתשרי בשעה  – 20:00עם יואל שתרוג הנושא :בלגיה – אהבה בת עשרים
יום שני  13.9.21ז' בתשרי בשעה  – 11:00עם מיכאל בן-ארי .הנושא :התשובה בספר יונה ,בין פנטזיה למציאות.
מועדון  50פלוס מאחל לכל בית אלקנה לשנה החדשה ,בשורות טובות ,לבלוב ופריחה.
שנזכה לשיתופי פעולה ושלום בין איש לרעהו ,לכבוד הדדי ונתינה.
בעזרת ה' שנעריך ימי שיגרה ,שנחזור לימים אלו במהרה בימינו ,רפואה שלמה לחולים ושכולנו נהיה בריאים.

הכשרה של 'ידידים' – לנשים בלבד
לפני כחודשיים קיימנו בשיתוף פעולה עם ארגון "ידידים – סיוע בדרכים" הכשרה למתנדבים חדשים מכל האיזור.
בסיום הערב קיבלנו פניות רבות לפתוח הכשרה עבור נשים ,על מנת שהן תוכלנה להצטרף לשורות הארגון.
השבוע ב"ה קיימנו באלקנה הכשרה לנשים בלבד!
במפגש קיבלו הנשים הדרכה כיצד לפתוח רכב נעול ,כיצד להחליף גלגל ,ועוד מיומנויות חשובות שמצילות חיים
ומסייעות לאנשים שנתקלים בבעיה בדרכים.
יחידת ההתנדבות וארגון "ידידים-סיוע בדרכים" ממשיכים לשתף פעולה למען מטרה חשובה זו ,ושמחים להגדיל
קרינ ה בן דוד – יחידת ההתנדבות
את מספר המתנדבים מאלקנה וסביבתה.

סליחות ארץ ישראל ערב ראש השנה
סליחות ארץ ישראל  ,רבני צוהר ,יתקיימו ביום ראשון הקרוב ,5/9 ,בשעה  2200בבית כנסת אשל אלקנה.
למתפללים יחולקו חוברות עם נוסח התפילה.
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 ,ו הרב שפירא
לפרטים אורי אדמנית .0502060321
מכוכב יאיר.

נוער אלקנה
נוער אלקנה – סיכום אירועי הקיץ:
בחודשיים שחלפו נוער אלקנה נהנה מעושר של חוויות מלאות בתוכן והנאה.
פתחנו את הקיץ באירוע "הכנה לקיץ משמעותי" מתוך תפיסה שגם לחופש צריך להתכונן!
שעות הפעילות בפרהסיה ובאולם הספורט הורחבו לטובת בני הנוער ,הוקצו משאבים כספיים נוספים וצוות
מסור שליווה את הפעילות.
חווינו טיולים משמעותיים לפי שכבות ,יצאנו לטיולי שטח מושקעים עם המשפחות המאמצות במתכונת
ייחודית לכל שכבת גיל.
הנוער נהנה ממגוון רחב של הרצאות תוכן ושיח מקדם ,עם דמויות מאלקנה ומחוצה לה.
השיא היה בשבוע מנהיגות ,שהתקיים במהלך תשעת הימים ,שמונפו לפעילות ערכית שבשיאה יצאנו לסיור
בירושלים ולתפילה בכותל (יצאנו עם מספר שיא! יותר מ 100-בני נוער!).
מעבר לתוכן בהרצאות ,סדנאות ומעגלי שיח ,טעמנו לא מעט סדנאות מעשיות המפתחות כישורים
ומספקות הנאה החל מתכשיטנות וכלה בנגרות ויזמות.
עם תנועת הנוער 'בני עקיבא' יצאו החניכים למחנות הקיץ וחוו מגוון רחב של פעילויות קיץ גם בסניף.
הנוער האיכותי שלנו לא נח לרגע גם בחופש ,ובנוסף לפעילות הענפה יזם בעצמו כמידי שנה את מחנה "קו
לחיים" שהופעל ע"י בני הנוער במסירות ומקצועיות מעוררות השראה.
את סיומו של הקיץ חגגנו בערב מיוחד שהתקיים במועדון הפרהסיה בו סיכמנו את אירועי הקיץ עם תיאטרון
אימרוביזציות ובהשתתפות הנוער.
נפרדנו מאפרת בת השירות והודנו לה על פועלה למען הנוער.
אמנם החופש הגדול הסתיים ,אך אנו עם הפנים קדימה להמשך פעילות ערכית ,מעשירה ומהנה.
בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות לכל מי שנרתם להופיע בפני הנוער ולקח חלק בפעילות הקיץ.
השבוע חזרו בני הנוער למסגרות הלימוד ואנו מאחלים לכולם הצלחה רבה ובריאות איתנה.
תודה ענקית לצוות המסור והמקצועי שליווה והשקיע בבני הנוער בקיץ :שמרון חזן עם המסירות והנעימות
בפרהסיא ובשאר הפעילויות .שירה אסולין (מנדל) על הארגונים והפעילויות הנפלאות.
לאריאל וייס על ארגון ותכנון הטיולים והיציאות מחוץ לישוב .ובעיקר לשפר ה וייס על התכלול ,התכנוון
והדחיפה של כל מה שהיה לנוער בקיץ.
זכינו בצוות מדהים שהיה איתנו בזמן הנכון!

בני עקיבא
צוותי שבט דורות סיימו בהדרכה ובנחשון ואנו מברכים את צוותי שבט רפאל שמצטרפים לצוותי שבט סיני
שבטוח יתנו פעילות מדהימה בשנת תשפ"ב.
תודה גדולה למסיימים בהצלחה לכולם!
ע"פ הנחיות הקורונה כל הפעילויות של הסניף מתקיימות בחלל הפתוח :פעולות ,תפילה וכד'.
היכונו למסע סוכות יומי תשפ"ב שיתקיים באיסרו חג סוכות .פרטים נוספים בקרוב.
תודה ענקית ויישר כוח עצום לשירי הקומונרית – שסיימה איתנו את שנת השירות הראשונה וממשיכה
לשנה השניה איתנו בסניף!
אנחנו בטוחים שתמשיכי את הטוב שאת עושה והעשיה והפעילויות יגדלו עוד יותר !
המשך קיץ טוב ובריא .צוות נוער
שירי – אין כמוך ! כל הכבוד !

פורום עסקים של מרכז צעירים
בעל/ת עסק באלקנה? מוזמנים להירשם
לעסקים של מרכז צעירים ,בשיתוף מרכז צעירים
ומעוף מטעם משרד הכלכלה ,בהנחיית עופר בן-
דוד
אנחנו יוצאים לדרך ומזמינים אותכם לקחת
חלק בקהילת העסקים הצומחת של אלקנה.
הפורום ייפגש אחת לחודש למשך שעתיים
במרכז הצעירים .השתתפות בפורום ללא עלות
אך מותנית בפגישת התאמה אישית.
רוצים לשמוע עוד? הירשמו בקישור המצורף
ונהיה בקשר:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSdu033GAYqfIkGHpan_4UmDhAYjyiG
ks1jXsOwaE3M19ST2Q/viewform?usp=sf_link
ריקי בן פזי  -מנהלת מרכז צעירים אלקנה

מיכל ואבשלום בן חמו ,רחוב שיר השירים  , 171שכונה 165
מיכל ואבשלום בן חמו הגיעו לאלקנה לפני שבועיים מחשמונאים ,לשכונת ה ,165-בית משפחת רקובסקי
לשעבר .לזוג שני ילדים :גילעד בן  ,6בגן הזית ,ונועם  3בגן שקד.
אבשלום במקורו מהצפון ,ממגדל העמק .הוא למד במכינת עצמונה ,בצבא שירת בפלחה"ן גולני ,ואחרי
השירות סיים תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים באריאל.
מיכל במקורה מחשמונאים ,למשפחת פישהיימר .למדה באולפנה במודיעין ,שירתה שירות לאומי בבאר
שבע ובמבשרת ,וסיימה לימודי תואר במכללת הדסה .כיום שניהם עוס קים בתחום המחשבים.
מה הביא אתכם לאלקנה?
"רצינו לגור בסביבה של משפחות צעירות רבות,
ביישוב שבו ישנה השקעה בתרבות ובחינוך .גם
המיקום מצא חן בעינינו .שמענו וראינו שיש
הרחבות ביישוב לצעירים ,למרות שבסוף לא רכשנו
דירה בבניינים החדשים אלא את בית משפחת
רקובסקי לשעבר בשכונת ה."165-
מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?
" נשמח לעזור בקליטת משפחות צעירות".
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
" ההשקעה בחינוך ,בתרבות .וגם המדשאות,
הפארקים ,העזרה ההדדית ,האנשים הנחמדים
שמסביבנו".
איך אתם מתמודדים עם הקורונה?
" הרבה יציאות לגינות ברחבי היישוב ,וסדר יום
קבוע לילדים".

סמדר טאיב

עוגת סברינה
להקציף לקצף קשה:
 6חלבונים
¾ כוס סוכר
להקציף ולהוסיף לעיסת החלבונים
 6חלמונים
 1כף רום
 2כפות שמן
לערבב ולהוסיף לקצף בעדינות
¾ כוס קמח
 1אב' אפיה
 3כפות שטוחות סולת
לשפוך את כל העיסה לתבנית ולאפות.
במקביל להכין בסיר קטן ½ :כוס מים  ½ +כוס סוכר .להרתיח על האש.
להוסיף ½ בקבוק רום ולערבב.
This Photo by Unknown Author is
תערובת הרום .להפוך שוב
licensed under
מכמות
CC BY
בחצי
-NC-ND
כשהעוגה יוצאת מהתנור ,ומתקררת מעט ,להפוך אותה ולהרטיב
ולהרטיב בחצי שנותר.
להקציף שמנת עם אינסטנט ולמרוח מעל.
בתיאבון...
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

מרפאת אלקנה בהדממה
מרפאת אלקנה תהיה בהדממה בתאריכים .15.09.21-17.09.21

פרידה שונשיין ,מנהלת אדמיניסרטיבית

עדכון מועדי פינוי אשפה וגזם
תושבים יקרים .לרגל החגים הבעל"ט יחולו בחודש הקרוב
שינויים במועדי פינוי האשפה והגזם.
להלן עדכון מועדי הפינוי בשבוע הקרוב:
אשפה:
בלילה שבין מוצ"ש לראשון  – 4-5.9 ,פינוי לילה.
בלילה שבין ראשון לשני – 5-6.9 ,פינוי לילה.
חמישי – 9.9 ,פינוי רגיל.
גזם:
שני (ערב חג) וחמישי כרגיל – ניתן להוציא אשפה ערב קודם.
שנה טובה לכל בית אלקנה .אסף שפירא ,מנכ"ל המועצה

ההרשמה לשנת החוגים תשפ"ב
 – 2022- 2021מתנס אלקנה
נפתחה ההרשמה לחוגים של המתנ"ס!!
יש לנו בשבילכם מגוון חוגים השנה
והוספנו תחומים מעניינים חדשים!!
חוברת החוגים הופצה באופן דיגיטלי
לכל התושבים .החוגים שיפתחו כבר
בתחילת ספטמבר :מוזיקה ,מחול ,תורניים
וכדורסל .שאר החוגים יפתחו מיד לאחר
החגים (תחילת אוקטובר).
הקבוצות מוגבלות במספר המשתתפים
ולכן כדאי למהר ולהירשם!
הרשמה באתר המועצה .פרטים במזכירות
המתנ"ס .03-9109040

לאהובה ומנחם בן דוד
תנחומים על פטירתה בטרם עת של הנכדה
בת לאיריס והרב דוד הרמן
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

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

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

לידות
לצילה ודב דסקל ,להולדת הנכד ,בן למיכל וזאבי דסקל.

אירוסין /נישואין
לטלי וחזי לב ,לנישואי הדר עם יובל.
לזהבית ושייקה גרוס ,לנישואי אוריה עם הראל נתן.
לעליזה ויצחק ליפסקר ,לנישואי הנכד שיר עם תמר פוגל ,בן לחוה ונעם וייס.
סתר.
למנו (מנהלת בית הספר "כרמים") וגיל צרפתי ,לנישואי ניתאי עם ַא ַ
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לאתי ומיכאל בן אבי ,עם המעבר לבית הקבע (בית משפחת בר לשעבר).
לרותי וישי פורייטר ,עם המעבר ליחידת הורים אצל משפחת גברא.
לגליה ואליאור שלום ,עם המעבר למדורגי דונה בשכונת הראשונים (בית משפחת בן אבי
לשעבר).
להודיה ודוד ברמץ ,עם המעבר ליחידת הורים בבית משפחת גזבר.
למשפחות – נעמי ויצחק אילוביץ ,אתי ויקי גרניק ,רעות וראם אלנקרי ,אסנת ויניב אקוע ,
שגית ורועי צברי – עם המעבר למדורגים בשכונה הצפונית.

נותרו כרטיסים אחרונים בהחלט

