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חתן דמים
בני יזרעאלי
באמצע פרשת שמות ,בין מעמד הסנה לבין התייצבותו של משה לפני פרעה ,מופיעה פרשיה קצרה (שלושה פסוקים
בלבד) ,סתומה ועמומה עד מאודַ " :וי ְִהי בַ דֶּ ֶּרְך בַ מָּ לוֹן ַויִפְ ְגשֵׁ הּו ה' ַויְבַ ֵׁקש הֲ ִמיתוֹ :ו ִַת ַקח ִצפֹ ָּרה צֹר ו ִַתכְ רֹת אֶּ ת עָּ ְרלַת בְ נָּּה
ָאמ ָּרה חֲ ַתן ָּד ִמים לַמּוֹלת".
וַתגַע לְ ַר ְגלָּיו ַותֹאמֶּ ר כִ י חֲ ַתן דָּ מִ ים אַ ָּתה לִ יַ :וי ִֶּרף ִממֶּ ּנּו ָאז ְ
ַ
כל מפרשי המקרא ,ראשונים כאחרונים ,התחבטו בהבנת סיפור סתום זה.
מהי ההדגשה על ה"מלון"? את מי ביקש ה' להמית (משה? גרשום? אליעזר?) ובעיקר – מדוע? כיצד ומדוע ברית
המילה מצילה מהפורענות? מדוע נעשתה ע"י ציפורה ולא ע"י משה? מה משמעות הביטויים החריגים "חתן דמים"
ו"חתן למולות"?
כידוע חז"ל דרשו שמשה התעכב "על עסקי מלון" ולא הזדרז למול את בנו מיד כשהתאפשר.
ועדיין יש להבין :מהי חומרת העניין? ומה באה פרשה זו ללמדנו?
אביא כאן בקצרה את הסברו של פרופ' בלאו ,המובא ע"י פרופ' נחמה ליבוביץ' בגיליונותיה ,וברשותכם אוסיף מעט
משלי:
לפני סיפור זה מופיע סירובו של משה במעמד הסנה לקבל עליו את השליחות .לאור כך נאמר "ויחר אף ה' במשה",
ולא ברור מהו הרושם והתוצאה של אותו חרון?
"ויפגשהו ה' ויבקש המיתו" – כאן מקבל הכעס של ה' את ביטויו .ה' כופה עליו את השליחות ומתריע בו שאם לא
יקבלה ,הרי כשם שכוונת ה' להרוג את בכור פרעה ,כך אף יהרוג חלילה את בכורו גרשום .ומהי ההצלה? ברית המילה,
המסמלת את קבלת השליחות ללא עוררין.
ונראה להוסיף ולומר :פרשיה זו הינה בעצם מעין "סיפור מקדים" ,הבא ללמד את משה ,בדרך קשה ,את הסכנה
שבה מצויים ...בני ישראל.
ה"מלון" ,מסמל את הלינה וההתעסקות בצרכים הפיזיים .עם ישראל שקוע בשעבוד ובטומאת מצרים ,קיים חשש
אמיתי שאיבד את הרצון לגאולה ,שכבר התמכר ל"מלון מצרים" (ר' ערך פולניה) .משה מגיע ל"מלון" וה' בא להעיר
אותו ואת עם ישראל משינת הגלות.
ומה מסמל יותר מכל את ההתנתקות מהמסורת ,מאשר נטישת הברית .משה מעמיד את עצמו ואת בנו בסכנת
התעסקות ב"צרכי המלון" ,וה' מרמז לו לחזור ולחדש מיד את הברית ,שאם לא כן "אנוכי הורג את בנך בכורך" ,וכידוע
אף על הבכורות של ישראל נגזרה הגזרה.
כאשר ציפורה בתושייתה (בהמשך לתושיית הנשים בפרשה :יוכבד ,מרים ,בת פרעה) ,מבינה זאת היא מזדרזת
וכורתת את ערלת בנה ,היא מחדשת את כריתת הברית עם ה' .בכך רמז לעם ישראל שרק אם יחזרו לברית יגאלו,
כפי שאכן היה ביציאת מצרים" .ותגע לרגליו" כנגד" :והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות" .דם פסח ודם מילה.
"בדמייך חיי".
הביטוי "חתן" מופיע כאן פעמיים (בכל התורה כולה מופיע רק עוד פעם אחת ,בעניין לוט) .מה משמעותו? יש
'תאן ,כלומר חתן=ברית מילה.
מסבירים כי בערבית ברית מילה ختان ִ khitanח ָּ
הצעת החתונה הראשונה במקרא נשמעת מפיו של חמור" :וְ ִה ְתחַ ְתנּו א ָֹּתנּו בְ נֹ ֵׁתיכֶּם ִת ְתנּו לָּנּו וְ אֶּ ת בְ נֹתֵׁ ינּו ִת ְקחּו
ָּלכֶּם" .מכאן שישנה גם משמעות רחבה יותר להתחתנות – קישור בין משפחות ובין עמים .משמעות זו חוזרת גם
באזהרה בספר דברים ,ביחס לשבעת עמי כנען" :וְ ֹלא ִת ְתחַ תֵׁ ן בָּ ם ,בִ ְתָך ֹלא ִת ֵׁתן ִלבְ נ ֹו ּובִ ת ֹו ֹלא ִת ַקח לִ בְ נֶָּך".
ניתן לומר כי "חתן" כאן מרמז על ה"חתונה" בין עם ישראל לה' .בתחילה מרחפת "סכנת דמים" על חתונה זו .אם
העם יישאר ב"מלון" ,ישן בגולה ,אזי הדם יהפוך לסמל של מוות (כמנהג פרעה שהצטרע וטבל בדמם של תינוקות
ישראל) .אבל – אם ייעור העם משנתו"( ,אני ישנה וליבי ער") ,ויחדש את הברית עם אלוקיו ,אזי יהפוך ל"חתן
למולות" ,לברית של דם המסמלת לידה ,חיים ("הדם הוא הנפש") ,שמירה ,הצלה וגאולה.
ואנחנו – האם נירדם במלון? האם נשמע ונציית לקול האלוקי" :פקד פקדתי אתכם"? האם נשכיל לחדש את הברית
ולדבוק בה?
יה"ר שתתקיים בנו הברכה הנאמרת בסעודת ברית המילה:
"הרחמן הוא ישלח לנו משיחו הולך תמים ,בזכות חתן למולות דמים ,לבשר בשורות טובות וניחומים,
לעם אחד מפוזר ומפורד בין העמים".

זו כבר מסורת! עוד מיליוני שקלים להתחדשותה של אלקנה…
תושבות ותושבים יקרים .אמנם הסופה 'כרמל' כמעט מאחורינו ,אבל בסיעתא דשמיא ובמאמצים גדולים אנו
שמחים לבשר על סופה מבורכת של תקציבים משמעותיים שהצלחתי לגייס ממשרדי הממשלה השונים.
התקציבים הנם תקציבים חיצוניים ייעודיים לפרויקטים נבחרים ,והם מתווספים לתקציב השוטף ובכך ומאפשרים
לנו כ יישוב וקהילה להתפתח ולבנות ולתת כלים טובים להמשך הפעילות המבורכת החינוכית ,הביטחונית,
התרבותית ועוד.
ביום ראשון הקרוב אביא לאישור המועצה תקציבים מצטברים בסך קרוב ל ₪ 6,000,000-שהושגו ,בין השאר עבור:
 ₪ 440,000 .1לשדרוג ושיפוץ משמעותי של המבנה הישן של ממ"ד כרמים .סכום זה של קרוב לחצי מיליון ₪
יאפשר לנו להשלים את שדרוג בית הספר ברמה התשתיתית והתפעולית ויאפשר לילדינו להמשיך ללמוד ולפרוח
במרחב נעים .תודה גדולה למשרד החינוך ובמיוחד למנהלת אגף הבינוי בפועל אילנית שושני וצוות משרדה המסור
על הסיוע.
 .2תקציב ענק לבינוי מעון יום גדול של  4כיתות מעון ,בסך  .₪ 4,368,000ב"ה אלקנה גדלה ומתפתחת עם משפחות
צעירות רבות ,בני ובנות אלקנה ותושבים רבים מבחוץ ,ששמחים לגור כאן ולקבל את מיטב השירותים .התינוקות
והפעוטות הרבים ב"ה שלנו יוכלו ליהנות ממבנה מעון ברמה הגבוהה ביותר שייבנה בעז"ה צמוד לגן הזית בשכונת
ה 80-ויאפשר נגישות מירבית להורים ולסבים ולסבתות שיביאו את הילדים למעון .זאת ,בנוסף למבני המעונות
הקיימים .תודה גדולה לראש אגף מעונות אמיר מדינה וצוותו המסור על הסיוע והדחיפה.
 .3כ ₪ 300,000-לחיזוק מחלקת הביטחון באמצעים וכוח אדם לשמירת קרקעות שטחי  Cבתחום אלקנה למניעת
השתלטויות של גורמים זרים .תודה גדולה למשרד ההתיישבות ולמשרד ראש הממשלה על הסיוע.
 .4כ ₪ 220,000-ממשרד החינוך להקמת מעלית במבנה החינוך המיוחד החדש אותו נקים בישיבת ימ"ה בשכונה
הצפונית.
 ₪ 60,000 .5ממשרד החינוך להנגשה אקוסטית של כיתות במוסדות החינוך באלקנה ללקויי שמיעה.
 250,000 .6ש"ח ממשרד הפנים עבור שיקום כבישים ומדרכות .תודה למנהלת המחוז תמי נאסה ולצוותה על הסיוע
והדחיפה.
 150,000 .7ש"ח ממשרד הפנים עבור ביצוע פעולות להנגשת המרחב הציבורי.
כמו כן נאשר בישיבה זו תקציב מיוחד של  ₪ 150,000להשלמות הנדרשות בחממה הטכנולוגית – מרכז החדשנות
החדש של אלקנה – והשלמת הצטיידות.
בישיבה נפרדת שנקיים ביום ראשון הקרוב ,תאשר בעז"ה המועצה את תקציב המועצה השוטף לשנת  .2022לפי
הצפי התקציבי נכון להיום ,אנו נסיים את שנת  2021באיזון ,והדבר משמח במיוחד לאור זאת שהשנה החולפת לא
היתה פשוטה בכלל ,במיוחד בשל הקורונה והיעדר תקציב מדינה.
תקציב זה לשנת  2022הכולל תוספת השקעה של מיליון  ₪מעבר לתקציב השנה הקודמת ,נבנה על סמך תוכניות
העבודה שהוצגו על ידי מנהלי המחלקות והתקציבים שבנו לכל תחום ,והוא מובא לאישור המועצה לאחר שוועדת
הכספים המורכבת מכלל הסיעות ,בראשותו של חבר המועצה רחמים אשואל ,דנה והמליצה לאשרו.
זו הזדמנות טובה להודות שוב לחברי המועצה מהסיעות השונות על התמיכה והגיבוי ,וכמובן תודה גדולה לגזברית
המועצה על העבודה הקשה בהכנת התקציב ,במיוחד בימים אלו של חוסר וודאות.
ואחרי שדיברנו על גשמי הברכה התקציביים ,בקרוב נפרסם על "המבול של תרבות" הצפוי לנו בחורף הקרוב ,אנו
בסגירות אחרונות בתקווה שהקורונה לא תפריע לנו לממש ...יש הרבה למה לצפות!
נקווה בעז"ה להמשך בשורות טובות .אסף מינצר ,ראש המועצה.

אלקנה מתחדשת גם ב…חדשנות!
תושבות ותושבים יקרים!
לאחר תקופת הרצה מוצלחת ,אני גאה ונרגש להכריז על תחילת הפעילות הרשמית של מרכז החדשנות באלקנה!
מרכז החדשנות הוקם על מנת לאפשר לכל אדם לרכוש מיומנויות מעולמות החדשנות ,היזמות והטכנולוגיה
המתחדשת .לפתח הובלה ומנהיגות ,יצירתיות ושכלול יכולת החשיבה בעזרת כלים טכנולוגיים מתקדמים.
המרכז ינגיש את קסם החדשנות לכל גווני האוכלוסייה ,יעודד שותפות בקרב התושבים ויהווה אבן שואבת ליזמים
בכל גיל השואפים לקדם רעיונות פורצי דרך.
המרכז יהווה נקודת מפגש לצמיחה ,במעגל האישי החברתי ,הקהילתי והמקצועי ויטפח את מנהיגי העתיד.
במרכז מתקיימים כיום חוגי מייקרים צעירים ובוגרים ,נגרות ,סדנאות חגים ,יזמות ומדעים.
בנוסף ,המרכז מאפשר השכרת חללי עבודה ומשרדים לשימוש לפי שעות ,על בסיס יומי או חודשי ,כיתות הדרכה
ומחשבים עם ציוד הקרנה ,חלל אופן ספייס ,פינת קפה וחדר ישיבות .הכל קרוב וליד הבית ,ללא פקקים ועצבים.
לרגל ההשקה ,עד  31.1.2022שימוש ללא עלות! ,לרישום.https://did.li/Ye1YH :
המרכז יארח ימי עיון וכנסים לחברות ועמותות ,כמו גם אנשי עסקים לפגישות בחלונות זמן מוגדרים מראש.
במרכז ציוד מתקדם כדוגמת מדפסות תלת מימד ,מכשיר לחיתוך בלייזר ועוד.
לטובת הקמת המרכז גייסנו משאבים מרובים במאמצים מרובים ,ממשרדי הממשלה השונים .יבואו כולם על
הברכה.
כראוי למרכז שכזה ,נקיים במהלך החודש הבא השקה מכובדת של המקום אך כבר עכשיו כולם מוזמנים להתעניין
אסף מינצר ,ראש המועצה.
בשירותי המרכז שאנו גאים בו עד מאוד .אכן ,אלקנה מתחדשת גם ב…חדשנות!

מצילים חיים!
יישר כוח ותודה גדולה לעמותת "נר שמשון חי" שהחלה בפרויקט איסוף תרומות ייעודי ,לזכרו של תושב
אלקנה רביב ורטש ז"ל ,להצבת מכשירי דיפיברילטורים במספר מקומות ציבוריים ואצל גורמים שונים
המעניקים סיוע מיידי באירועי חירום.

המכשירים שרוכשת העמותה יצטרפו למכשירים שהמועצה ותורמים נוספים העמידו במוסדות
חינוך ,במבני ציבור ועוד.

בעת אירוע לב פתאומי ,יכול כל אדם להפעיל את הדיפיברילטור שנותן לו הוראות בקול כיצד לחברו לאדם הזקוק
לטיפול ולתת מענה ראשוני שכל כך קריטי ,עד להגעת צוותי רפואה שימשיכו את הטיפול.
לפני שבועיים הוענקו על ידי העמותה שני מכשירים ראשונים – האחד לרכב הרבש"צ ,והשני לבית הכנסת "משכנות
אלקנה" בשכונה החדשה .העמותה הודיעה שבהתאם להתקדמות איסוף התרומות ,בכוונתה להציב מכשירים מצילי
חיים גם במקומות נוספים ביישוב.

משקיעים בביטחון!

בשבוע שעבר נערך באלקנה סיור של ראש היחידה להתיישבות במשרד הביטחון ,נוחי מנדל ,יחד עם הנהלת משרדו,
ועם נציגי פיקוד מרכז והנהלת המועצה .
בסיור ,שהובל על ידי קב"ט המועצה אלדד מן -צור וראש המועצה אסף מינצר ,הוצגה העשייה הרבה של המועצה
בתחום הביטחון בשגרה ובחירום ,בהשקעות הרבות של המועצה בהקמת מערכות התראה ,מצלמות ,מוקד ועוד
ובפרט בהכנה המדוקדקת הנעשית למעבר מהיר חלילה משגרה לחירום.
ראש היחידה להתיישבות וצוותו סיירו במספר אתרים ביישוב ,ביניהם במרכז החירום החדש שהוקם בכניסה
ליישוב ממנו פועלים מד"א ,כיבוי אש ושיטור קהילתי ,במחסן החירום המאובזר לשעת חירום ,במוקד החדשני של
המועצה במרכז ההפעלה לשעת חירום ,בשטח הדיור המוגן ועוד.

האורחים החשובים שיבחו את פעולות המועצה לשיפור הביטחון
ובפרט ציינו לחיוב את ההסתכלות ויכולת מתן המענה של מועצת
אלקנה גם ברמה האזורית.
ובמעבר חד ...מיד לאחר הביקור ,החל בהפתעה ברחבי אלקנה
תרגיל גדודי בהובלת מח"ט אפרים ,שדימה ח"ו אירוע של חדירה
ליישוב .התרגיל כלל כוחות רבים רגליים ורכובים ונעשה בשילוב
כוחות צבא ,רפואה ועוד.
בתום התרגיל המוצלח ערך המח"ט סיכום למפקדים במרכז ההפעלה לשעת חירום של המועצה.
נערכים בשגרה ,מוכנים בחירום! ובעז"ה שלא נזדקק!

תוכניות המועצה לשנת  2022הוצגו לתושבים
ביום ראשון שעבר הצגנו בלייב את תוכניות המועצה לשנת  ! 2022המחלקות השונות הציגו את התוכניות
הבאות עלינו לטובה בתחומי החינוך ,פסיכולוגיה ,שירותים חברתיים ובינוי ופיתוח.
מוזמנים לצפות בשידור הצגת התוכניות.https://fb.watch/9TfTPP2FpG/ :

מועדון  50פלוס
יום ראשון 26.12.21
כ"ב בטבת בשעה
.Book Club – 18:15
בשעה – 20:00
מועדון הזמר עם
נאוה שפיצר :שירה
בציבור.
יום שני 27.12.21
כ"ג בטבת בשעה
 –11:00סוד הקסם
הקולנועי עם איל
בורס ואביו ,ניצול
השואה עם סרט
החתונה.

יום שלישי  28.12.21כ"ד בטבת בשעה  – 20:00עם מיכאל בן ארי .הנושא :הר הבית או אלאקצא – מסע בתמונות
אל מסתרי הר הבית והמקדש.
יום רביעי  29.12.21כ"ה בטבת בשעה  – 11:00שמיטה בעידן העכשווי עם הרב אורי רדמן .הנושא :פולמוס הלכתי
ופולמוס חברתי – גבולות ארץ ישראל לקדושת השמיטה.
יום חמישי  30.12.21כ"ו בטבת בשעה  – 9:30סדנת מוח עם אורית אבידר בן צור .הנושא :חקר המוח לאן?

חברות במועדון לשנת
( 2022ינואר-דצמבר)
● במועדון התרבות מתקיימות
הרצאות מרתקות בתחומים
ברמה
מגוונים
ונושאים
אקדמית עם מרצים מעולים
מהשורה הראשונה.
● ניתן השתתף בכמה סדרות
שרוצים לאורך השנה (הרצאות
לאנשים
בהתאמה
ערב
עובדים).
● שעורי ספורט ,מופעים,
חוגים וטיולים במחיר מוזל
למצטרפים כחברים.
● ניתן להגיע להרצאת ניסיון
במחיר של  20ש"ח בלבד.
גובה דמי החבר בשנת
תשפ"ב  2022במחיר מיוחד:
 800ש"ח לשנה (כ₪ 70-
לחודש).
התשלום החל מחודש ינואר
 2022יעמוד על  ₪ 800לחבר,
ו ₪ 1600-לזוג.
אפשרויות לתשלום :העברה
בנקאית ניתן גם בתשלומים
(נדרש צילום מסך או אישור
העברה) או צ'קים חודשיים –
לפי המפורט :ליחיד – ניתן
לחלק ל 5-תשלומים ינואר-מאי
 .2022לזוג – ניתן לחלק ל8-
תשלומים ינואר-אוגוסט .2022
לפרטים :יהודית מוזס טל'
 050-6344894רוחי רוזנבלום
 ,052-2577217בימים ב' ו-ד' בין
השעות  ,8:00-12:00ובימי
שלישי בין .16:00-18:00

מיזם ברוכים הבאים לאלקנה
לפני שבועיים קיימנו ערב עבור מתנדבות המיזם "ברוכים
הבאים לאלקנה!"
המתנדבות נהנו מסדנת מנדלות אותה העבירה גלית פרז
הנפלאה ,המתנדבות הכינו מנדלות ונהנו מזמן איכות ורוגע
מפגש זה מגיע אחרי תקופת התנדבות אינטנסיבית של
המתנדבות שמגיעות לכל משפחה חדשה שנכנסת ליישוב,
בשכונות הקבע וכן בשכונה החדשה ועל כך ברצוננו לומר
תודה!
תודה על עשייה חשובה בצניעות ובשקט ,בזכותן
משפחות זוכות לקבלת פנים חמה וקהילתית כראוי ליישוב
אלקנה.
תודה מיוחדת לאביטל אורלן ונרד יהלום אשר מובילות
את המיזם ולכל אחת ואחת מהמתנדבות הפעילות

מדרשה לנשים אלקנה
הלימודים במדרשה לנשים ,אלקנה ,יתקיימו בע"ה בזום
ביום שלישי ,כ"ד בטבת.28.12.2021 ,
 – 9:00-9:45הרב אהרון כהן.
 – 10:00-10:45הרבנית רחל שטרן.
 – 11:00-11:45הרב יהודה שטרן.
כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה ,וגם נשים שלא השתתפו
עד כה בלימודי המדרשה ,מוזמנות בשמחה להצטרף
ללומדות ולחוות שיעורי תורה ,מחשבת ,תנ"ך ויהדות
מעניינים ומרגשים.
באנה בשמחה ,נשים יקרות .להצטרפות ניתן להתקשר
לטלפון .0502282358

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

תצוגת אופנה
לפני שנתיים היה לנו חלום :להרים תצוגת אופנה מהבגדים בחנות יד שניה באלקנה בה הן מתנדבות.
חנות ״לי לה לו״ זו חנות יד שניה ,שכל הכנסותיה הולכות לצדקה לאנשים נזקקים ופרויקטים קהילתיים
באלקנה .נמכרים שם בגדים יפים וכלים נאים לבית.
זה המקום להודות לכל המתנדבות שמגיעות באופן קבוע לחנות ועושות זאת מכל הלב ובאהבה.
הקורונה קצת שיבשה את התוכניות :אבל אתמול החלום סוף סוף קרם עור וגידים בזכות הרבה מתנדבים שבאו
לתרום מזמנם למען הערב המרגש הזה.
ועכשיו התודות:
לשני מעצבי שיער שהגיעו בהתנדבות מלאה לסרק את כל הדוגמניות ,דין ודניאלה ,ועשו עבודה מקצועית מכל
הלב.
למאפרות רונה שנייברג ורותי שפילמן ,שגרמו לכולן להיות זוהרות .למעצבות תסרוקות אוריה פוקסברומר
ומיכל שטיינר שעשו תסרוקות מיוחדות.
ל ַׁשני הדי ג'יי ,שהגיעה להקפיץ ולשמח גם במהלך
הערב וגם במסיבה בסוף הערב.
ל ציפי מנוביץ שהנחתה בצורה אלגנטית ומכובדת
את הארוע.
לסטייליסיות המדהימות שחף קליינמן ,שירה
ויניצקי וקרן גרינפלד שדאגו למצוא "לוק" מתאים
לכל דוגמנית.
למובילות "לי לה לו" תמי מוזס ,חוי מינצר שנצחו
על כל החגיגה וחשוב על כל פרט.
תודה לכל האנשים שנתנו עבודה מקצועית:
לתחיה פלבין מיכאלוביץ שצילמה את האירוע,
לאדיר אפל על הגברה ותאורה ,ליוסי אלימלך על
הקמת הבמה וכל העזרה מסביב.
תודה לראש המועצה אסף מינצר על כל התקציבים
והעזרה בערב זה בפרט ,ובליווי המיזמים השונים
בכלל.
תודה לשגית שניידר-קונץ ,מנהלת המחלקה
לשירותים חברתיים ולשותפים במשרד לביטחון פנים
על תקצוב ערב זה.
לנשים ,לנערות ולבנות הצעירות שהשתתפו
בתצוגה זו ,והלכו על המסלול עם בגדי "לי לה לו".
היתה חוויה כיפית ומעצימה ,אין עליכם ,תודה!
היה ערב מדהים ומרגש ,גם הגשם לא עצר אותנו
וקהל הנשים הגיעה ופרגן!
והכי חשוב – כל ההכנסות מהערב הולכות עבור
מחנה ״קו לחיים״.
להתראות ב״על המסלול״ .2022
קרינה בן דוד ,יחידת ההתנדבות

ספריית אלקנה
הספרייה פתוחה ללא צורך בתו ירוק .להלן זמני פתיחת הספרייה:
ראשון.16:00-19:00 ,9:00-12:00 :
שני.9:00-12:00 :
שלישי.16:00-19:00 :
רביעי.9:00-12:00 :
חמישי.16:00-19:00 ,9:00-12:00 :
שישי.9:00-11:00 :
ניתן ליצור איתנו קשר גם במספר  .053-3233753אנו זמינים באמצעות הווטסאפ להזמנות ,שאלות ,בקשות וכדו׳.
יפה שמריהו ,ספריית אלקנה
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו כחברים – תודה 😊
https://www. facebook. com/matnaselk

תושבים יקרים.
השבוע נכנסו לצוות הנוער
המילגאיות רוני ידעי ,בת עמי
רייך ורינת גנץ .הבנות יהיו חלק
בלתי נפרד מצוות הנוער ויעזרו
לקדם פרוייקטים בקהילה.
נאחל להן ברוכות הבאות והמון
בהצלחה!
בנוסף ,אנו בשלבי חיפוש
לרכז/ת נוער נוסף שיצטרף
לצוות המנצח שלנו .מוזמנים
לשלוח קורות חיים למייל
 .noar@elkana.org.ilפרטים
נוספים בפרסום המצורף.

מועצת נוער אלקנה
יוצאת לדרך!
בני הנוער קיבלו השבוע
הזמנה להצטרף למועצת
נוער אלקנה .כל אחד מוזמן
להצטרף ולהשפיע!
מועצת הנוער תהיה חלק
משמעותי בצוות הפעילות
והחשיבה של בני הנוער.
שבת שלום .תהילה דומב,
מנהלת יחידת הנוער.

שושי שורץ ,תזונאית ומרפאה טבעית

מרק פטריות

מצרכים:
 1בצל גדול
 3כפות שמן זית
 4סלסלות פטריות טריות מסוגים שונים
 3שיני שום כתושות
פחית קרם קוקוס
כוס וחצי מים
 1/2כוס פטרוזיליה קצוצה
 2בטטות
אופן ההכנה:
את הבטטות חותכים לחתיכות קטנות שמים בתבנית עם שמן זית ומעט מלח ואופים עד להשחמה.
מחממים שמן זית בסיר .מוסיפים לסיר בצל קצוץ ומשחימים מעט.
מוסיפים  3שיני שום כתוש מערבבים שלא ישחימו.
מנקים את הפטריות עם נייר סופג לח( .לא לשטוף) .חותכים לחתיכות קטנות ומוסיפים לסיר.
מערבבים בערך  2דקות .מוסיפים מים ,מלח ופלפל שחור ומבשלים רבע שעה.
מכניסים לסיר את קרם הקוקוס ,הפטרוזיליה והבטטות מביאים לרתיחה ומכבים.
בתאבון!!
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

זוהר ומשה גייגר ,מתגוררים ביחידית דיור ב165-
זוהר ומשה גייגר עלו ארצה ישר לאלקנה לפני ארבעה חודשים ,שבוע לפני ראש השנה – באמת הייתה להם
התחלה טובה ומתוקה בחזרם לארץ! כרגע הם מתגוררים ביחידית דיור בשכונת ה 165-אצל סבא וסבתא של
משה ,אלי וימימה שטמפפר ,שהם אוהבים מאד.
משה גדל באלקנה בשכונת ה .80-בצעירותו למד במכון לב ,שם עשה תואר ראשון במדעי המחשב .שירת בצבא
בתחום המחשבים במשך חמש שנים ,ולאחר שהשתחרר ,התחתן ועבר לגור בניו יורק עם זוהר .כיום הוא מתכנת
מחשבים בחברת הייטק "."Tipalti
זוהר להלכה 'צברית' .היא נולדה בפתח תקווה ,אך עברה לניו יורק בגיל שש ,שם גדלה וגרה עד לפני מספר
חודשים .עשתה תואר ראשון בתחומי עירייה בקווינס קולג ,ותואר שני בניהול מערכות בריאות באוניברסיטת
קולומביה .כרגע עדיין עובדת במשרה שלה בניו יורק בשלט רחוק ,בתור מנהלת פרויקטים בבית החולים
"ממוריאל סלואן קטרינג" לחולי סרטן.
איך נוצרה היכרות בין בני הזוג משני עברי האוקיינוס? בזכות אלקנה! משה היה בא למשפחה המאמצת של בני
עקיבא ,שם הכיר את ליאור אלעד .ליאור הכיר את אבא של זוהר לפני  30שנה ,כשההורים של זוהר עוד התגוררו
בארץ .מספר משה" :ליאור ואבא של זוהר הציעו לנו להכיר וכך ניהלנו קשר בשלט רחוק במשך שנה וחצי עד
שהתחתנו (וזה היה עוד לפני עידן הזום!)".
בנם ,דביר יצחק ,בן שנה וארבעה חודשים ,נולד בניו
יורק .כעת מתחנך בגן שמש באלקנה (שם הוא נהנה מאוד!).
מה הביא אתכם לאלקנה?
"קירבה למשפחה – הורים ,סבים ,אחים ודודים .ההורים
של משה ,אחיו ,סבא וסבתא שלו ודודה שלו גרים באלקנה
– חמולה שלמה.
מה הייתם יכולים לתרום בישוב?
"תעשיית ההתנדבות באלקנה משמחת אותנו ומסייעת
לנו להשתלב בעשיה .התנדבנו בעבר במגוון תחומים כגון
אירוח חברה לקשישים ,עידוד הקהילה היהודית בבית
הכנסת וזוהר אפילו העבירה שיעורי כושר בקהילה .אנחנו
נשמח מאוד להביא לפחות חלק מהיכולות הללו לקהילה
הנפלאה כאן".
אלו דברים יפים אתם מוצאים בישוב?
"היופי בטבע ,הצבעים המהממים שנוצרים בשמיים
בשקיעה ,והשקט בשבת (טוב ,הגענו מניו יורק) .הקהילה
הצעירה המתפתחת והמתגבשת ,הפעילויות שהמועצה
מספקת עבורנו ותחושת ה'ביחד'".
איך התמודדתם עם הקורונה?
"לא היה פשוט להיות הורים טריים בקורונה .היה מאוד
מלחיץ ולא יכולנו להיעזר במשפחה בגלל שהיינו כל כך
רחוקים .אבל היינו קרובים לאחות של זוהר ובעלה,
אז בילינו איתם ונעזרנו בהם כמה שיכולנו".

פורום עסקים יצא לדרך!!
הזדמנות אחרונה להירשם לפורום עסקים של מרכז
צעירים ,בשיתוף מרכז צעירים ומעוף מטעם משרד
הכלכלה ,בהנחיית עופר בן-דוד.
אנו מזמינים 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.
הירשמו בקישור המצורף ונהיה בקשר:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu0
33GAYqfIkGHpan_4UmDhAYjyiGks1jXsOwaE3M
19ST-2Q/viewform?usp=sf_link

תפילה משותפת
למשפחות צעירות
חדשים באלקנה? לא מוצאים את מקומכם בבתי
הכנסת שבאזור שלכם? רוצים להיות חלק ממשהו
חדש וצעיר שמתפתח? בואו תצטרפו אלינו!
בעקבות ההצלחה הגדולה של פעילויות קודמות
שערכנו ,ובהמשך ליוזמות שעלו מהשטח בקבוצת
המובילים של מרכז הצעירים של מועצת אלקנה,
ברצוננו להקים מיזם חדש של מניין לתפילות שחרית
בשבת לזוגות הצעירים  /משפחות צעירות באלקנה,
מכלל השכונות ,בעלי בתים או דיירי יחידות דיור.
המניין יתקיים בסניף בני עקיבא מול המרכז
המסחרי .בתכנון :קידושים ,תפילות ילדים ומפגש לכל
הזוגות/משפחות .שבת פתיחה – השבת ,פרשת
"שמות".
מוזמנים להגיע לקידוש קפה ועוגה ,ישר אחרי
התפילה בשעה .10:30
נשמח אם תשיבו על השאלון המצורף על מנת
שנוכל לבחון את המענה הנכון לעתיד! וכמובן שנשמח
לראותכם!
https://forms.gle/dcMXh49KoC9fnEpeA
ריקי בן פזי ,מנהלת מרכז הצעירים
שמואל לונדנר ,נתנאל צדוק

הורות על הבר
הגיל הרך האומנם רך?! עם הילה תודוריקה.
מוזמנים למפגש השני בסדרה ביום שלישי 28.12.12
בשעה  20:30במרכז צעירים .גם מי שלא הגיע למפגש
הראשון מוזמן להגיע .מחכים לכם! להרשמה:
.https://bit.ly/3qYBtzw

תורהזום
השבוע בתורהזום יתקיים שיעור מיוחד לפרשת
השבוע וארא ,ביום חמישי כ"ו בטבת
 ,30.12.21בשעה  ,20:00ויינתן ע"י הרב פרופ' אלי
הולצר .הנושא" :קוצר רוח וגלות הדיבור" – עיון
(ניאו) חסידי ב"שפת אמת".
מוזמנים להצטרף לשיעור החל משעה  19:50להכנת
הלב ללימוד באמצעות הקשבה מכוונת לניגון.
השיעור בשבת לנשים בשבת זו ,פרשת שמות,
יתקיים בשעה  12:30בבית משפחת אסתר אדמנית
ויינתן על ידי ורד פוקסברומר.

שששששש
ששששש

" ִּּב ּ ַּלע ַּה ּ ָּמוֶ ת לָּ נֶצַּ ח ו ָּּמ ָּחה ד' ִּ ּד ְמ ָּעה
ֵמ ַּעל ָּּכל ּ ָּפנִּ ים"

אזכרה
במלאת שלוש שנים לפטירתה של
אשתי ,אמנו וסבתנו

צביה מינצר

ז"ל

נתכנס ביום שישי ,כ' בטבת תשפ"ב
( ,24.12.2021למניינם) בשעה 10:15
בבית העלמין באלקנה
מוטי ,הילדים והנכדים וכל בית אלקנה

כוס תנחומים
לאהובה אטיאס ,על פטירת
האחות.
לנילי דורי ,על פטירת האב.
לענת סמקאי ,על פטירת האב.
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

ראש המועצה המקומית אלקנה
חברי המועצה ,עובדיה וכל בית אלקנה
משתתפים בצערם של
ג'ודי פרנקל ,דוד פרנקל וב"ב
על מות הבעל ,האב ,והסבא

יעקב (ג׳רי)

פרנקל ז"ל

ממייסדי אלקנה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד

ראש המועצה ,חברי המועצה ועובדיה,
משפחת ממ"ד כרמים – ההנהלה הצוות והנהגת
ההורים ,וכל בית אלקנה
המומים ומזועזעים על הירצחו בפיגוע של

יהודה דימנטמן

הי"ד

אחיו של רב ממ"ד כרמים ,הרב שלומי דימנטמן שיחי'
אֶ ֶרץ ַאל ְּתכ ִַּסי ָּדמָּ ם ,וְּ ַאל י ְִּּהי מָּ קום לְּ זַעֲ ָּק ָּתם

לידות
לאביטל ומתן משה ,להולדת הבת ,נכדה לאורה וגבי משה ,ושלומית וצביקה רוזן.
לרויטל ושלמה טרנר ,להולדת הנכד עמית ,בן לרותם ואיתי טרנר.
לפועה ודודי כהן ,להולדת הנכד ,בן לרועי וחן כהן.

אירוסין /נישואין
לדרורית ואיל גולדזנד ,לנישואי יובל מרדכי עם פסיה ברכה מילר ,נכד ליעל ושאול יוטב.
לשלומית ושמעון ברט ,לנישואי הנכדה שחר עם שראל דויטש ,בת לאודליה ואהד ברט.
לברכה ואורן ברט ,לאירוסי הבת הדר עם עומר מליחי ,נכדה לשלומית ושמעון ברט.

לנורית ואיתי הוברמן ,עם המעבר לשכונת ה( 220-בית לשעבר של משפחת קרבט).
לדיירים החדשים :רעות ולירן בן שושן ,אביבה וארי ציגלר ,שיר ואלון פקטר ,חגית ושלום
בן ששון ,אביטל וזיו הניג ,ליז ויוני ברבי ,אסנת וינון וייל ,מיכל ומושיק הוך – עם המעבר
למדורגים בשכונה הצפונית.

סיום מסכת ב'כולל' לזכר רביב ורטש ז"ל
השבוע התקיים סיום מסכת מכות בכולל לעילוי נשמת חברנו רביב ורטש ז"ל .אביו ,שמואל ,כיבד אותנו
בנוכחותו .השיעור ניתן על ידי ראש הכולל הרב יצחק יודייקין ,שמגיע מירושלים פעמיים בשבוע ,מאז
הקמת הכולל לפני  22שנה.
עכשיו התחלנו מסכת בבא קמא ,אותה נסיים בעוד מספר שנים.
כחלק ממימון הכולל אנו אוספים בקבוקי פיקדון .השנה כבר נשבר שיא הפיקדון מאז התחלת האיסוף.

תענית דיבור
ביום שלישי ,ב' בשבט תשפ"ב ( )04/01/22יערך יום תענית דיבור בבית הכנסת הספרדי באלקנה .במסגרת
היום יתקיימו אמירת תהילים במשך כל היום ושיחת הרב שטרן .יינתנו ארוחות בוקר וצהרים.
הרשמה לסעודות ופרטים נוספים אצל אליהו שפר  .03-9362408כל תושבי אלקנה מוזמנים להשתתף.

