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חכמתו של יוסף
יצחק ליפסקר
"ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חלם והנה עמד על היאר .והנה מן היאר עלת שבע פרות יפות בריאת בשר ותרעינה באחו
והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר רעות מראה ודקות בשר ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר" (פרק מ"א,
פסוקים א-ג).
בהמשך פרעה חלם על שבעה שבולים בריאות וטובות ושבעה שבולים דקות ושדופות.
כל חכמי מצרים לא הצליחו לפתור את חלומו כפי שאומר רש"י" :שלא היה קולן נכנס באזניו ,שהיו אומרים שבע בנות אתה
מוליד ושבע בנות אתה קובר" .כי לדעת חכמי מצרים וחרטומיה ,החלום היה חלום פרטי שמתייחס לפרעה עצמו .בעוד שבאמת
החלום התייחס לממלכה כולה.
יוסף פתר את החלום שמורה על שבע שנות שובע ושבע שנות רעב.
פרעה התפעל מחכמתו של יוסף ואמר לו" :אין נבון וחכם כמוך אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי" .בן רגע יוסף הופך,
מנער עבד עברי הכלוא בבית הסוהר ושנוא על המצרים ,למשנה למלך שבכוחו לנהל ממלכה אדירה כמצרים.
ולא עוד ,אלא שיוסף מייעץ לפרעה איך לנהל את הממלכה .וכי מישהו ביקש ממנו עצות? האם ראוי למי שיצא עתה מבית
הסוהר לתת עצות למלך? יוסף התבקש לפתור חלום ותו לא.
לכאורה במה מתבטאת חכמתו המיוחדת של יוסף? והרי שבעה שבולים מלאות מייצגות שבע שנות שובע ,כי תבואה צומחת
אחת לשנה .כך ששבעה שבולים ושבע פרות מורים על שבע שנים בתחילה שהן שבע שנים של שובע ואחר כך שבע שנים של
רעב.
כך שהשאלה אינה רק מה חכמתו המיוחדת של יוסף? אלא גם מדוע חכמי מצרים לא פתרו את החלום בדרכו של יוסף.
כנראה שהדבר שהפריע לחכמי מצרים לפתור את החלום היה משפט שאמר פרעה" :ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר".
איך הפרות הרעות יכולות לעמוד לצד הפרות הבריאות .שהרי שבע שנים רעות באות לאחר סיום שבע שנים הטובות .כשיש
שובע אין רעב ,וכשיש רעב אין שובע .אין שום אפשרות שיהיו ביחד .ולכן לא יתכן שהפרות הבריאות והרעות תעמודנה זו אצל
זו.
יוסף בחכמתו פתר את הבעיה .הוא הציע לפרעה מה לעשות" .ועתה יראה פרעה איש חכם ונבון ...בקבצו את כל אכל השנים
הטבות הבאות והיה האכל לפקדון לארץ לשבע שני הרעב" (פרק מ"א ,פסוקים ל"ה ,ל"ו).
זו לא הייתה סתם הצעת ייעול שלא התבקש להציע ,אלא הוא מסביר איך שנות השובע ושנות הרעב עומדות יחד זו אצל זו.
הצעתו של יוסף אינה תוספת לפתרון החלום אלא חלק בלתי נפרד ממנו .כבר בתחילת שנות השובע צוברים בר ואוספים אכל
לשנות הרעב .כלומר במעשה זה כבר מסבירים ואפילו חווי ם את שנות הרעב .וכנ"ל בשנות הרעב חווים את שנות השובע כי
אוכלים את מה שצברו בשנות השובע.
בצורה זו שנות השובע ושנות הרעב המיוצגות על ידי הפרות הבריאות והרעות ,עומדות זו אצל זו "ותעמדנה אצל הפרות" זו
הייתה חכמתו המיוחדת של יוסף שממנה פרעה התפעל וחכמיו לא הבינו .ולכן אמר "אין נבון וחכם כמוך".
פרעה לא התפעל מעצם פתרון החלום ,אלא בעיקר מהצעת ההבנה וההסבר כיצד שנות הרעב והשובע עומדות יחדיו זו לצד
זו ,כפי שראה בחלום .ולא זו לאחר זו.
אור החיים הקדוש מסביר את העובדה שיוסף נותן עצות לפרעה ,איך להתגבר על הרעב שאמור להגיע ,למרות שלא התבקש
לכך .ומסביר ,שיוסף רצה להדגיש את העובדה שהכול בא מהקב"ה" .אשר האלוקים עשה הראה לפרעה" (פרק מ"א ,פסוק כ"ח).
ומה שיוסף אמר בהמשך" :ועתה יראה פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים" (פרק מ"א ,פסוק ל"ג) .זו לא הייתה
סתם עצה טובה אלא המשך כאמור לפתרון החלום .ועל השאלה מה גרם לפרעה לחשוב שאותו נער עבד עברי שנוא נפשם של
המצרים הוא יהיה זה שיושיע את מצרים .מסביר הסבא מקלם (ר' שמחה זיסל ברוידא ,מראשי תנועת המוסר) ,שפרעה ראה
שליוסף יש יראת שמים במה שאמר "בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה" (פרק מ"א ,פסוק ט"ז) ,כלומר יוסף אמר שהחכמה
אינה משלו ,אלא מהקב"ה.
יוסף היה יכול לזקוף את פתרון החלום לזכותו ולא עשה כך אלא אמר שהכול מהקב"ה .ולכן פרעה ראה שיש לו יראת שמים
והוא לא לוקח לעצמו מהומה .אחד כזה אפשר למנותו כשר אוצר וכלכלה ,שאין חשש שייקח לעצמו משהו מן הצד,
אלא כל פעולותיו יהיו נטו לטובת הממלכה.

השבוע במועדון  50פלוס
יום ראשון  5.12.21א' בטבת – אין פעילות במועדון.
יום שני  6.12.21ב' בטבת בשעה " – 11:00זמרת הארץ" עם אודי מילוא .הנושא" :אני עושה לי מנגינות – שירי
דובי זלצר".
יום שלישי  7.12.21ג' בטבת בשעה " – 20:00פנים רבות לטבע" עם ד"ר סיגלית הרץ .הנושא" :הפוליטיקה של
החיים".
אחה"צ בשעה  – 17:30משחקי חשיבה ואסטרטגיה עם נבו מזרחי (ללא תשלום).
יום רביעי  8.12.21ד' בטבת בשעה  – 11:00א"י בהגות היהודית ,עם הרב ד"ר אמיר משיח .הנושא :א"י בהגותו
של הרמב"ם.
בשעה  – 19:00עושים סצנה :סדנאות תיאטרון בקהילה ,ביוזמת מפעל הפיס ושח"ם עם אליענה שכטר.
(בתשלום נפרד).
יום חמישי  9.12.21ה' בטבת בשעה " – 9:30סדנת מוח" עם אורית אבידר בן צור .הנושא :סטרס אויב החיים.
הודעות על שינויים בחוגי ספורט
יוגה על כיסא ביום שני עובר לשעה  9:50ויסתיים בשעה  10:35ע"מ לאפשר זמן לארוחת בוקר.
חוג הריקודים עם בתי לא יתקיים עד להודעה חדשה מפאת חוסר משתתפות.
צ'יקונג עם אבישג יעבור ליום שלישי בשעה  16:45לבקשת המדריכה.
תערוכת הציורים של שרה גלעד
מוזמנים לסייר בין חדרי המועדון ולראות את ציוריה של שרה גלעד בשעות פעילות המועדון .אוצרת
התערוכה :חוה נבו.

הי כונו למופע "צללי המוסיקה" במוצאי עשרה בטבת.

בני עקיבא באלקנה
חניכים צוותים בוגרים והורים יקרים.

בראשון יצאנו כל חבריא ב' למרכז הקליטה ברעננה
להדלקת נר חנוכה ביחד עם עולים חדשים .תודה לעוז
אלתר על שיתוף הפעולה ועל הסיוע הרב למען הנוער.

את מוצ"ש פר' ויגש בשעה 20:00
שריינו
דדדדד
למופע מטעם הרשות הלאומית לתרבות
האידיש בשיתוף עם מועדון  50פלוס.

ביום רביעי יצאו להכשרות צוותי רפאל עד מוצאי השבת
על מנת להכשיר אותם כראוי לתפקידים השונים בסניפנו.
שבת שלום! צוותי הסניף ושירי הקומונרית💗

ספריית אלקנה

תורהזום
השבוע בתורהזום יתקיים שיעור מיוחד
לפרשת השבוע ויגש ביום חמישי ה'
בטבת  9.12.21בשעה  ,20:00ויינתן ע"י פרופ'
העברית
שנאן מהאוניברסיטה
אביגדור
בירושלים .הנושא" :חליפות שמלות" –
הבגדים בסיפורי יוסף בראי האגדה הקדומה.
בואו להיות עמנו בחמישי בשמונה (בערב)
בתורהזום .להתראות .זהבית גרוס
***
השבת פרשת מקץ לא יתקיים השיעור בשבת
לנשים ,והוא יתחדש בשבת הבאה שבת פרשת
ויגש .פרטים בהמשך.

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

שעות פתיחת הספרייה ביום ראשון  5/12נר אחרון של
חנוכה16:00-17:30 ,9:00-12:00 :
ביום ראשון לא תתקיים שעת סיפור ״סיפורי סבתא״.
מיום שני חוזרים לפעילות רגילה:
שני9:00-12:00 :
שלישי16:00-17:30 :
רביעי9:00-12:00 :
חמישי 16:00-17:30 ,9:00-12:00
שישי9:00-11:00 -
מוזמנים ליצור איתנו קשר גם בווטסאפ במספר 053-
.3233753
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו כחברים –
תודה 😊 https://www. facebook. com/matnaselk

קופת חולים לאומית ומכבי
לידיעת חברי קופת חולים לאומית ומכבי .בימים ראשון-חמישי  05/12/21-09/12/21פרופ' איאן כהן בחו"ל לא תתקיים
קבלת קהל .ביום שישי 10/12/21פרופ' איין יהיה בבידוד ולכן ניתן יהיה לפנות אליו רק לייעוץ טלפוני.03-9363168 ,
פרופ' איאן כהן וצוות המרפאה

"מירוץ הלפיד והגבורה" לזכר סגן יואב הרשושנים הי"ד
ביום חמישי שעבר  ,התקיים "מרוץ הלפיד והגבורה" לזכרו של קצין הצנחנים ובן אלקנה סגן יואב
הרשושנים הי"ד.
יואב נפל בפעילת מבצעית בעומדו בראש כוח צנחנים לפתיחת ציר בגזרה המזרחית של אזור הביטחון
בדרום לבנון ,בכ"ו בשבט תשנ"ד (.)7.2.1994
במירוץ נטלו חלק  250תלמידי מוסדות החינוך :ישיבת ימ"ה אלקנה ,בי"ס כרמים באלקנה ,בי"ס יובלים
באורנית ובי"ס ניגונים בשערי-תקווה ,יחד עם מוריהם.
המירוץ מתקיים כבר למעלה מעשרים שנה .הוא החל בטקס לרגלי מצפה מודיעין ,בו בירך את המשתתפים
ראש מועצת אלקנה אסף מינצר ושילה הרשושנים ,אביו של יואב ,נשא דברים.

לאחר הטקס צעדו התלמידים ממצפה מודיעין לאנדרטת חללי ההגנה הנמצאת בסמוך לתל גמזו .לאורך
מסלול הצעידה הם הודרכו על-ידי תלמידים בוגרים (מש"צים) של ישיבת ימ"ה אלקנה.
באנדרטת חללי ההגנה הירצה בפני התלמידים וסגל המורים ד"ר חיים מייטליס ,ידיד משפחת הרשושנים,
על יואב ,גבורה והחשמונאים .משם יצאו התלמידים בריצה לכיוון אנדרטת יואב הממוקמת בנחל גמזו בסמוך
למערת התנאים (לרגלי ליגד סנטר).
המירוץ הסתיים בחלוקת סופגניות ושתייה שהביאה משפחת הרשושנים.

תושבים יקרים.
חג החנוכה הוא חג מלא שמחה ,חג של מפגשים
משפחתיים ואירועים מיוחדים ,חג של אור.
וגם אצלנו בנוער האור דולק בכל יום בפעילויות
מיוחדות.
בחמישי קיימנו הדלקת נרות חגיגית לשבטים סיני
ודורות.
ביום ראשון יצטרפו אלינו לפרהסיה שבט השחר עם
הדלקת נרות וערב חשיפה לפעילויות הנוער השונות.
ביום שני נקיים סדנת גרפיטי לשבט רפאל.
יישר כח לצוותים השונים מקייטנת קו לחיים על מכירת
הנרות לאורך התקופה האחרונה.
מחכים כבר לפרוייקט הבא!
שבת שלום וחג שמח.
תהילה דומב ,מנהלת יחידת הנוער.054-4655245 ,

נעים להכיר :תהילה דומב,
מנהלת יחידת הנוער
תהילה ,ספרי על עצמך.
גרה באורנית .נשואה לאלעד ,מנהל פיתוח בחברת
סטארט-אפ ,ואמא ל 3-ילדים מתוקים :איתי ,יהלי ועדי.
בעלת תואר ראשון בלקויות למידה ובלימודי תואר שני
לניהול מערכות חינוך.

היה לך קשר לאלקנה בעבר?
"מאד .גדלתי בשערי תקווה ,משפחת בולקא,
והתחנכתי במוסדות החינוך באלקנה ביסודי ובאולפנא.
סיימתי בשנת ."2006
במה עבדת בעבר?
" בשנתיים האחרונות עבדתי בבני ברק כאחראית על
הפעילות החינוך הבלתי פורמלית של הנוער החילוני
והדתי לאומי שגר ולומד בעיר.
"אהבתי כל רגע בבני ברק אך ברגע שראיתי שמחפשים
מנהל יחידת נוער באלקנה ידעתי שהגיע הזמן לשינוי".
מה משך אותך לעבוד לאלקנה?
"במהלך הקורונה כולנו ראינו את החוזקה של להיות
חלק מקהילה .קהילה שנותנת יד ,שעוזרת ,שתומכת
ותמיד שם בשבילך!
בגלל זה באתי ,באתי להיות חלק מקהילת אלקנה".
מה כולל התפקיד שלך ומה התוכניות שלך?
"יחידת הנוער עובדת בימים אלו על פעילות מלאה
לבני הנוער באלקנה ,קורסים מקצועיים ומלאי העשרה.
מועדון הנוער 'פרהסיה' יתחיל להיפתח בקרוב בימים
ובשעות קבועות.
נקים ביחד מועצת נוער יישובית שתשמע את בני
הנוער ביישוב ותקיים פעילות ותקדם נושאים חברתיים
לפי בקשתם.
נצא ביחד לטיולים ונפעיל ימי שיא.
נעבוד בשיתוף פעולה מלא מול פעילות בני עקיבא
ביישוב ומול בתי הספר.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכולם על קבלת
הפנים החמה.
לאסף מינצר ראש המועצה .לאסף שפירא מנכ"ל
המועצה .לעמית קדמון מנהל המתנ"ס .לפועה כהן
מנהלת מחלקת חינוך .ללירז בן יעקב מנהלת משאבי
אנוש.
תודה ענקית לקרינה בן דוד ונילי דל על החפיפה
והזמינות בשעות לא שעות.
למשפחות המאמצות ולסיירת הורים שלוקחות חלק
פעיל ומשמעותי בפעילות הנוער.
ולכל שאר העובדים המדהימים במתנ"ס ובמועצה.
כולי תקווה ואמונה שתהיה לנו דרך מדהימה ביחד!
תהילה דומב.

נר שלישי עם חיילי 'מגן דן'
נר שלישי – ופעם שלישית ששירה זוכה להביא לחיילים בבסיס “מגן דן” סופגניות בחנוכה.
.
השנה היא גם סידרה להם העלאה בשכר ,עם דמי חנוכה מתוקים
תודה לשירה ויניצקי על הביצוע המושלם.
יחידת ההתנדבות ,מועצה המקומית אלקנה

כולן מוזמנות להגיע ולפרגן למיזם חשוב זה .כניסה  10ש"ח במקום לטובת
נוער אלקנה המפעילה את קייטנת "קו לחיים"

רביב איננו ואני אנה אני בא
אלישי בן יצחק
יום רבי עי ,הוא היום בו נבראו ,בימי הבריאה המאורות ,השמש
והירח .יום רבעי כ' בכסלו ,תשפ"ב ,באו השמש והירח לפני ריבונו של
עולם ואמרו לו "אי אפשר שאנו שנבראנו בששת ימי הבריאה נוכל
לחלוק את הכתר עם מאור נוסף שאורו בעולם הולך ונעשה גדול
משלנו".
"על איזה מאור נוסף אתם מדברים?" שאל אותם אלוקים" .נו ,על
המלאך בלבוש אדם ,זה שרץ ביישובו "במעגלי צדק'' .שמבט של טוב
וחמלה תלויים לו בעיניו ,חיוך נסוך לו על שפתיו ,אוהב ואהוב על
הבריות כולם".
"על מי אתם מדברים?" המשיך ושאל אלוקים.
"על ההוא שהנביא מיכה כיוון דבריו .הנביא מיכה ,המשיכו השמש
והירח ,שלימד "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך ,כי אם עשות
משפט ,ואהבת חסד ,והצנע לכת עם ה' אלוהיך" .אדם מיוחד חי באלקנה
איש ישר נעים הליכות ,עושה משפט ,איש של חסד צנוע ועניו".
"לא יודע" היתמם אלוקים.
"ריבונו של עולם ,מה יש לך?" המשיכו השמש והירח" .רביב" האיש
עליו דיבר דוד המלך כאשר הוא כתב את בתהילים ,ואמר עליו" :ה' מי
יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך .הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו.
לא רגל על לשנו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרבו .נבזה
בעיניו נמאס ואת יראי ה' יכבד נשבע להרע ולא ימר .כספו לא נתן בנשך
ושחד על נקי לא לקח".
"תגידו רביב" אמר אלוקים" .אכן" ,העיד אלוקים" ,רביב" ,איש תם וישר ,ירא אלוהים וסר מרע"" ,בכל ביתי נאמן
הוא" .מה איתו?" שאל אלוקים את השמש והירח.
"הוא ''מאור'' בפני עצמו ,ואיך יכולים שלושה למלוך בכתר אחד?" השיבו השמש והירח.
"ומה אעשה?" אמר אלוקים" ,שאת הכל השיג רביב בכוחות עצמו ,בתבונתו ורוב גודלו לפי רוב מעשיו".
השיבו השמש והירח" :אין מקום בעולם הזה למאורות נוספים ,גנוז אותו בבית גנזך לעתיד לבוא".
יום רביעי כ' בכסלו ,היום בו נוצרו המאורות ,הפך עבורנו ליום חשוך .בחייך שימשת עבור חבריך כעמוד ענן,
מגדלור ענק שבראשו אור גדול .תר אחר החושך ומגרש אותו .רביב היה "אדם" במלוא מובן המילה .בעל ,אבא ,בן,
אח ,חבר ,תלמיד חכם ,בעל מידות נעלות .את האלוקים התהלך רביב ,ואת האדם כיבד .איש של שלום ,איש של
אמת ,אדם שידע להגיד לך מה לא בסדר בחיוך ,באופן שדבריו יתקבלו תמיד בלב השומע.
לא אשכח את התקופה בא התמודדנו עם המחלה של תהילה ,לא אשכח את התעקשותך לשתות איתי קפה אצלך
בגינה .אני זוכר שבהתחלה לא כל כך הבנתי מה אתה רוצה ממני ,משפחה חדשה שרק הגיעה לשכונה הצפונית,
באלקנה ,ועוד עם סיפור כזה .והנה אתה מציע לי לשתות קפה .אחרי מספר הפצרות ובקשות הגעתי .אני זוכר אותי
אומר לעצמי אשב איתו קצת ואמשיך את יומי ,והקצת הזה נמשך לפרק זמן של כמעט שעתיים .בהתחלה כשהגעתי
אמרת לי שאנחנו לא הולכים לדבר על תהילה ,יש עוד נושאים שאפשר לדבר עליהם .וכך התגלגלו להם שעתיים
בהם דיברנו על הכל ,שיחת לימוד ,דיונים בשאלות קיומיות ,משפטים .בין לבין חיזקת ועודדת במאבקה של תהילה
בתום המפגש לחצת את ידי בחום ואמרת לי "אני כאן בשבילך מה שצריך" .ומכאן קצרה הדרך למספר מפגשי קפה.
רביב ,מה אהבתי לשי ח איתך בדברים שברומו של עולם ,התענגתי על שירתך העמוקה ,אהבתי לשמוע את
הארותי ך על המאמרים שכתבתי ,על העידוד האינסופי להמשיך ולכתוב .יחסרו לי חידושך תובנותיך ושיח הלימוד
איתך הימנו למדתי המון .לא הספקתי לשתף אותך מדוע אהבתי את השיח איתך ,אבל זה משום הסימן שנתן לנו
התלמוד במסכת מועד קטן ,בבואו לשרטט הפרופיל האישיותי לדמות שיש ללמוד ולבקש ממנה דעת ,ואת הסימן
מצאתי בך" :אם דומה הרבה למלאך ה' יבקשו תורה מפיו" .רביב כשראו אותך ראו מלאך בלבוש אדם.
רביב ,לא קל לכתוב עליך בלשון עבר ,במיוחד שהדמעות אינן עוצרות ,הלב ממסרב להתנחם ,והכאב קשה מנשוא.
מורכב עד למאוד לצמצם את אישיותך הכבירה בכמה שורות .עבורי היית דגם ''למענטש'' אמיתי טהור ומזוקק.
נוח על משכבך בשלום ,ואנו כאן כדי להמשיך את מסע חייך בדיוק מאותה הנקודה בה נפרדנו.
ת.נ.צ.ב.ה.

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

רעות ואלקנה קרפ ,תושבי שכונת ה300-
רעות ואלקנה קרפ נכנסו לפני שבועיים לביתם החדש בשכונת ה ,300-אליו עברו מעץ אפרים ,שם גרו בחמש
וחצי השנים האחרונות .לזוג שלושה ילדים :עוז בן  5וחצי בגן הדס ,נטע בן  3וחצי בגן חיטה ,זיו בן שלושה
חודשים.
אלקנה גדל ברעננה ,למד בישיבת בני עקיבא בעיר,
והמשיך למכינה קדם צבאית בעצמונה .בצבא שירת
בצנחנים בגדוד  ,202עבד  5שנים באלקטרה בנייה
ולאחרונה עבר לאפקון בנייה ,שם הוא עובד כמנהל
עבודה בבניין.
רעות גדלה בחיפה בשכונת נווה שאנן ,משפחת
קרמר במקור .עשתה שירות לאומי בירושלים עם
ילדים בחינוך מיוחד .כיום עובדת בחברת ביטוח
'מגדל' – כרגע בחופשת לידה.
מה הביא אתכם לאלקנה?
"אהבנו את המיקום וחיפשנו ישוב קהילתי עם
אוכלוסיה צעירה".
מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?
"נשמח לתרום לפעילות הקהילתית בשכונה".
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
"אנשים נחמדים שנרתמים לעזרה ,ערבות הדדית".
איך התמודדתם עם הקורונה?
"היה מאתגר .למזלנו לא היינו בהרבה בידודים.
רעות עבדה מהבית והיתה עם הילדים .אלקנה
השתדל לחזור מוקדם ,מה שגרם לגיבוש משפחתי".

נעמי רובין

מרק הונגרי בשלבים
מושקע אך כדאי

מצרכים:
כ 9-גזרים ,בצל  ,שורש פטרוזיליה או סלרי ,עלי פטרוזיליה 6 ,שיני שום ,קמח לבן או כוסמין ,שקית קפואה
אפונים או שעועית צהובה ,תפוחי אדמה כ 5-יחידות .תבלינים ,פפריקה ומלח 1 ,ביצה.
אופן ההכנה:
.1גרדו  2גזרים ושורשים ובצל ,טגנו קלות ב 2-כפות שמן.
 .2הוסיפו מים והרתיחו .הוסיפו ירקות קשים כגון טבעות גזר מ 5-עד  7גזרים.
כשאלו התרככו ,הוסיפו קוביות תפוחי אדמה ואפונים ירוקים .אפשר שקית שלמה מהקפאה ו/או שעועית
צהובה .להוסיף מלח לפי הטעם ועלי פטרוזילה.
 .3תוך כדי הכינו רביכת שום ,בסיס להרבה מרקים הונגריים ,מוסיף טעם מיוחד.
בסיר קטן 2 ,כפות שמן 2 ,כף קמח 1 ,כף פפריקה .להביא לרתיחה .כשהקמח מזהיב ,להוסיף את שיני השום
הכתושות ,כשהשום הזהיב לכבות את האש.
להיזהר לא לשרוף.
 .4מיד להוסיף מעט מים קרים לרביכה.
להוסיף אותה למרק המתבשל.
 .5הכנת בצקיות; בצלחת עמוקה שימו ביצה ומעט קמח ,כף אחת או שתיים של מים .לבחוש עד שנוצר מרקם
של שמנת.
עם כף הורידו מן הבלילה ,כף אחר כף ,למרק .עוד ועוד עד ניקוי הצלחת .לבשל עוד כ 2-דקות.
אפשר להגיש עם פטרוזילה קצוצה חיה.
בתאבון!!
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

הורים אלקניסטים ,זה בשבילכם! סידרנו לכם בילוי!
הבירה והנישנושים עלינו ,לכם רק נשאר לדאוג
לבייביסיטר! מזמינים אותכם לסדרת הרצאות עם
המנחים הטובים ביותר ,להצגה על התמודדות עם ילד
נושר ועכשיו תכלס – מעגל הורים.

קישורים להתחברות:
" 9.12.21קולה של אמא" .https://bit.ly/3wWh6UH
הילה תודוריקה:
 14.12.21כלים מעשיים לתקשורת בגיל הרך https://bit.ly/3ntHimc
 28.12.21דחיית סיפוקים .https://bit.ly/30Bxzl6
 11.1.22אווירה משפחתית .https://bit.ly/3DoNVfg
 4.1.21רן בראון .https://bit.ly/3oFqWqb
ועכשיו תכלס מעגל הורים:
לגיל הרך –  .https://bit.ly/3HwVenwלמתבגרים – .https://bit.ly/3ckMeDT

עיון בסוגיות
היסטוריות
המפגש הראשון לעיון בסוגיות
היסטוריות ,אשר נדחה מהשבוע
שעבר ,ייערך בעז"ה ביום חמישי הבא,
ה' בטבת  ,9/12בביהכנ"ס בשכונה
הצפונית ,מיד לאחר תפילת ערבית
בשעה .20:30
עדכון לגבי האולם בו יערך המפגש,
יימסר בסמוך לאירוע .המפגש הפעם
ההיסטוריים
בתהליכים
יעסוק
ובאירועים הפוליטיים שהובילו למרד
השונים
ובמקורות
החשמונאי,
המעידים על כך.
אנו ממליצים למתעניינים ,להצטרף
לקבוצת הוואטסאפ הייעודית .להלן
לינק להצטרפות.
https://chat.whatsapp.com/Ef6RJz
EGLoDI9iJSo2c7ap
דודי שטיינר

שששששש
ששששש

לידות
לג'ולי ומל בורנשטיין ,להולדת הנין הלל ניסים ,בן לרועי וחנה ,נכד לצביה והרב יצחק זאגא.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לנטלי ודניאל עסיס ,לשחר (לבית משפחת אלבז גל) וצורי גוטשלר ,לגיל דגן ,לרוויה ודניאל
לאלום ,להניה ואהרון ברודבקר ,לענהאל ושלומי ברדוגו ,לגמרסני שרה ,למוריה ויניב
טרבלסי ,לעדינה ונתנאל דדון – עם המעבר למדורגים שכונה צפונית.
למיטל ויוחאי בר ,עם המעבר לשכונת מגן דן.

