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 בלכתך אל ה"תורה" 
 אל תשכח את שקית ה"קמח"

 אלקנה יו"ר המועצה הדתית ,שמעון רוקח
 

 .חג מתן תורתנו –מטרת הספירה היא לחבר אותנו לחג השבועות  את "ספירת העומר". הערב, ליל שבת, נסיים   
, דהיינו  מדוע אנו מזכירים את הקרבת אחורניתמדוע אנו סופרים  נשאלת השאלה המתבקשת, החינוךבספר    

 לאחר שכבר הקרבנו אותו בתחילת הספירה?העומר 
 !ציונית דתיתלשאלה זו ניתנו מספר תשובות, ואני מבקש לענות עליה תשובה    
את תאריך תחילת הספירה במילים: נראה כי התורה מציינת  ,ספירת העומרלב לדברי התורה במצוות  םאם נשי   
 .( ')דברים פרק טז פסוק ט "ש בקמהחל חרממה"

 ?לבית המקדשמה מקומו של כלי חקלאי בציון תהליך שכולו קשור    
 .תורהוה קמחה – לפנינו שני ערכים המשלימים זה את זהניתן להסביר כי התורה מבקשת לאותת לנו כי   

"אם  :הכרחי לחיי התורה תנאיהם  – חרמשה – וי בכלי החקלאיהתורה קובעת כי חיי המעשה הבאים לידי ביט   
 .אין קמח אין תורה"

בלכתך אל התורה אל תשכח את שקית  לו אמרנו:י, וכאבמשך כל שבעת השבועות עומראנו סופרים את ספירת ה   
 .הקמח שעל כתפך

את העומר שעליו טרחנו אך אנו מזכירים בספירה זו  ,לכן אנו סופרים כל ערב ומתקדמים לקראת קבלת התורה   
 .ספירת העומרשאותו מזכירה התורה בפתיחת מצוות  ,חרמשוקצרנו עם ה

 הוא רק חלק אחד ממה שהתורה מבקשת ללמדנו. הקמח והתורהחיבור זה של    
לבין חג השבועות שהוא  ,חג הגאולה ,הפסחערך נוסף שאותו אנו לומדים מספירת העומר הוא החיבור שבין חג    

 .התורהחג 
במפת לא די משחרור מעבדות, יש צורך  .ר זה נועד ללמדנו כי גאולה פיזית אינה יכולה לעמוד בפני עצמהחיבו   

 .כבן חוריןאשר תנווט את העבד החופשי בדרכו  דרכים
 – מפת הדרכיםשבועות שבו ניתנה לנו לבין חג ה ,"ממחרת השבת" – לשם כך מחברת התורה בין חג הפסח   

 התורה.
 .שתי הלחםוהיא  השבועותווה מיוחדת שעלייה אנו מצווים בחג מן הראוי לשים לב למצ   
המורכבים מקמח ומחמץ  שני לחמיםמצווה זו מעוררת שאלה, על פי ציווי התורה יש להקריב בחג השבועות    

. והנה ציווי זה סותר את דברי התורה בפרשת ויקרא האוסרים על הקרבת חמץ במסגרת  "חמץ תאפנה" – גמור
המשלב בתוכו  קורבן ,חג מתן תורה ,מדוע מצווה התורה להקריב דווקא בחג השבועות .הקורבנות הקרבים במקדש

 חמץ גמור?
 ובמדינת ישראל.את השילוב הנכון של החיים בארץ ישראל  ללמדנוגם כאן אנו רואים את מגמת התורה    
 גם מלחם אפוי בחמץ גמור. תליהנואם אתה מחזיק בידך את ספר התורה ביום מתן תורה מותר לך באופן חריג    

שבדרך כלל אוסרת אותו התורה מחמת היותו סמל ליצר  חמץיגן עליך מהשפעת הלתורה  היהדות בטוחה שהחיבור
 הרע.

כאשר מסביבנו אנו מוקפים בתורה הקדושה  ,בחג השבועות אנו מתחברים לעבודה המעשית, לקמח וגם לחמץ   
 –כבנים לעם היהודי החוזר לארצו ולמולדתו בעוז ובגבורה  ,המהווה מסגרת ושמירה על חיים בריאים ואיתנים

 .ואין עוז אלא תורה
 המקיימים את הרוח המיוחדת של שילוב  לקנהאלקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה אני מברך את תושבי    

 לפת לדור ההמשך הצופה בהם והלומד ממעשיהם.בכל אורח חייהם ומהווים דוגמא מא תורה ועבודה    
 .בברכת חברים לתורה ולעבודה                                                                                   
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החינוך מתחיל מהבית! אשרינו    
שזכינו בכם ההורים על ההשקעה 

מודי שאתם הערכי והליבחינוך העצומה 
ילדות והילדים ובני מעניקים בבית. ל

אתם אין עליכם!  – נוער המקסימים
 מספקים לנו הרבה גאווה ונחת! 

הזכייה בפרס החינוך הארצי הנה אות    
הוקרה עצום למערכת החינוכית 
המדהימה שיש לנו!! והוקרת תודה 
ענקית להנהלות וצוותי החינוך 
המצוינים, בחינוך הפורמלי והבלתי 

רמלי, לשותפינו במשרד החינוך פו
וברשת אורט, לכל השותפים לעשייה 
החינוכית במועצה ובמתנ"ס, להנהגות 
ההורים המשקיענים, ולעוד כל כך הרבה 
גופים ושותפים שעובדים כמארג אחד 

  .שלם שפועם בעוצמה
לכולכם מגיעה תודה ענקית ויש לכם    

חלק נכבד בפרס המכובד והיוקרתי הזה 
 !ומועצות בודדות בלבד המחולק לערים

מרגש כל כך לדעת שההשקעה    
הגדולה התקציבית והניהולית של 
אלקנה בחינוך ובאוצרות המופקדים 
בידינו, וההזדמנויות שאנו מעניקים כאן 
באלקנה לכל ילדה וילד, באים לידי 
ביטוי, נראים לעיני כל וזוכים להוקרה 

 .ולהכרה
יש שכר לעמלנו כולנו. בזכות    

השקעה, ההתמדה, הערכים, ה
 !החדשנות, השותפויות, השילוב ועוד

תודה מיוחדת למובילת מערכת    
מנהלת  –החינוך באלקנה בעוז ובגאון 

 !מחלקת החינוך פועה כהן! התברכנו בך
ובאלקנה ב"ה אנו הולכים מחיל אל    

המועצה נבחרה לארח בשבוע הבא : חיל
כאן אצלנו באלקנה את טקס פרס 

וז מרכז של משרד מח –החינוך המחוזי 
אליו הוזמנו הרשויות הזוכות  –החינוך 

ובתי הספר והמנהלים המצטיינים. 
מתוך הזכות והברכה בזכייה בפרס 
החינוך הארצי, נברך את הזוכות 

 והזוכים בפרס החינוך המחוזי. 
 נמשיך להצעיד את ילדינו וילדותינו    
   ולהעניק להם כאן באלקנה את מיטב   

 !החינוך הערכי והלימודי     
 

 

     ב"אלקנה זוכת פרס החינוך הארצי היישובי לשנת תשפ

ר יפעת שאשא ביטון יחד עם נציגי "שרת החינוך דביום שלישי  בטקס מכובד בבנייני האומה בירושלים העניקה   
  .וועדת פרס החינוך הארצי, את פרס החינוך היישובי למועצה המקומית אלקנה

המועצה המקומית אלקנה זכתה מוקדם יותר השנה בפרס החינוך המחוזי של מחוז מרכז וכעת זכתה גם בפרס   
  .החינוך הארצי

 נימוקי ועדת פרס החינוך הארצי: ואלו   
צה המקומית אלקנה מובילה תפיסה המטפחת דיאלוג ושותפות ומעודדת חיבור בין אנשים, קהילות המוע"   

ותרבויות, תוך קיום מפגשים של תלמידי אלקנה עם תלמידים חילוניים, תלמידים מהחברה הערבית ותלמידי החינוך 
 .המיוחד

של כל תלמיד ותלמידה וקידום  המועצה מפעילה מערך נרחב של תוכניות לחיזוק הייחודיות וחוסנם האישי"   
מערכת החינוך באלקנה מקדמת יוזמות  .למידה משותפת של תלמידים עם צרכים מיוחדים עם כלל התלמידים

חדשניות בתחומי המדע והטכנולוגיה החל מגיל הגן ומאפשרת לתלמידיה לרכוש מיומנויות של יזמות, יצירתיות 
 ."מיםושכלול החשיבה בעזרת כלים טכנולוגיים מתקד

 

                 

    

 
 

    



 

 
 צילומים: דני סיטרון

ו נלרגל יום ירושלים, התכנס   
איש, צעירים  300-למעלה מ

ומבוגרים כאחד, לשיר ולחגוג 
יחד לעיר שחוברה לה יחדיו, 
תחת שמי פארק הגורן כשבריזה 
נעימה עטפה את כולנו ופירות 

 שתבחה בהם ארץ ישראלהש
, עם כלת פרס ישראל לפנינו

המלחינה נורית הירש ושיריה 
הכה יפים שהפכו לחלק מפס 
הקול הלאומי, בליווי 
ובהשתתפות חבורת הזמר 
הנפלאה שלנו "זמרת הארץ" 
בניהולו המוזיקלי של המנצח 

 עזרא מוריאל. 
בפתח הערב המיוחד הקראתי    

דברים שכתבה אמי צביה מינצר 
לפתיחת הופעת נורית הירש  ,ז"ל
בינואר  6, "ו בטבת תשע"הבט

דברים שנכונים גם לימינו , 2015
 אנו, ואצטט חלק מהם:

 יש רק אחת  נורית הירש"   
מלחינה רבת  .יחודית ומיוחדת

 לחניה הקסומים .וקסםכשרון  
 שיריםמילות הל ים מתחבר
 ניהלח. משמעותם יםומעצימ

את  יםמחבר יםאו השמח יםהנוג
לערכים  ,ללב כולנו יםהשיר

 .החשובים ביותר בחיינו
לאדמה למשפחה  ,לשורשים

, לארץ ישראללמסורת, ו
 לירושלים שלנו להסטוריה

ל עצב בעיתות ש שלנו ומורשת
   ושמחה.

פוסעת חרש בשבילי נורית "   
הזמר ונוגעת בעשבי הזמן 
מושיטה לנו יד ומגלה יחד אתנו 

 ,ארץ ישראל האהובה את
דורות   ארבעהמחזירה אותנו 

דרך קסומה של תה אואל אחורה 
, גרותנווב נעורינו נו,ילדות

נו ובקול ,נובפני ,נובכולת נוגעו
 .  בארץ ישראל ת כמו נוגע

ארץ של בארצנו  האהובה "   
נותנים לנו   חלב, מרור ודבש

שנה את   40כבר  ה של נוריתלחני
הכוחות להתחיל כל הנחמה ו

  בקר מחדש...
ושוב איתכם נרקוד את כל "   

איתכם נשמח כולנו ושוב  ,הלילה
ר. ולשירכם נשיר פזמון חוז יחד

שלום עליכם ועלינו שוב אתכם וו
אנחנו שלכם וכל   על כולנו

 ."השירים שלנו
 ראש המועצה, אסף מינצר

 

     
    

 
 

   

 ת הירשיום שיחרור ירושלים עם נורי

 



 

 

 

 

 

 

 

 ?אילו מיומנויות רכשת במסגרת ההתנדבות   
התחלתי ללמוד עם הזמן לקחת אחריות,  .במסגרת המקומות שבהם אני מתנדב נדרש ממני ליזום ולארגן אירועים"   

 ."לויות לחניכים בתנועהלנהל פרויקטים ולהכין פעי
 ?איזה מסר חברתי יש לך לבני נוער ובכלל  
 ."היא רק מעצימה אותך .המסר שחשוב לי להעביר הוא שעזרה ונתינה לאחר לא פוגעת בך"  
 .תן טיפ משמעותי שיעודד בני נוער להתנדב ואולי גם להיות כוכבים בתחום החברתי  

 ."עזור למישהו אחרגם מעשה קטן שלא נראה לך חשוב יכול להשפיע ול"   
 !יישר כוח והמון נחת להוריך ולכל המשפחה !אתה מקור השראה וגאווה לכולנו .ישי היקר   
 

                 

    

 
 

   

אור גדול מאיר הכול ויותר כבר לא צריך לשאול אני בא ללמוד ממה "      
 )אמיר דדון( "שטוב ולחיות

 

א "תלמיד כיתה י ,ישי שטראוס – באלקנה יש כוכב שמפיץ אור גדול  
 !!ה אלקנה"מישיבת אורט ימ

הוא נבחר בזכות התנדבותו  .ב"ישי נבחר להיות כוכב אורט לשנת תשפ  
עקיבא וכמתנדב בעמותת קו לחיים עם ילדים הרבה בקהילה כמדריך בבני 

 .בעלי מוגבלויות ועם שיתוק מוחין
נצטט מהדברים מעוררי ההשראה שאמר ישי בראיון לאורטוב של רשת    

 :אורט ישראל
 ?מה החלום שלך  
 ."החלום שלי זה לפתוח מסעדה המשלבת אנשים עם צרכים מיוחדים"  
 ?מי או מהם מקורות ההשראה שלך לעשייה חברתית  
 ."ההשראה שלי היא ההורים שלי שעוזרים לכל אחד שרק צריך"

 זום תורה
 

פרופ' )אמריטוס(   ויינתן ע"י 20:00בשעה  9.6.22 סיוןב י' ביום חמישי יתקיים שיעור מיוחד   תורהזוםהשבוע ב   
פרשת בהעלותך עם   "לפסוע בשבילי א:על הנוש ,אילן-המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר  ,הלל ויס

 .סיפור חסידי על העלאת הנרות: זיכוך בוחן לפרשת בהעלותך" – ש"י עגנון
 .זהבית גרוס בואו להיות עמנו. להתראות.   
 

 שיעור לנשים בשבת
 

שיר השירים יתקיים בבית משפחת שושי צוריאל )  פרשת נשא ולקראת מתן תורה השיעור לנשים בשבת   
 .השופט בני יזרעאלי ן ע"יויינת  12:30בשעה   (192

 .שלוםשיעור שווה. מחכות לכן. להתראות ושבת באנה בשמחה והביאו חברות חדשות!    
 

בבית הרב והרבנית  הרבנית רחל שטרןשיעור מיוחד לנשים ע"י  )בדיוק( 23:15בשעה מוצאי שבת( ) בליל שבועות   
כולן מוזמנות. שנזכה להגדיל  .הפן הגאולי של המגילה –בשדות בית לחם" נושא: "( על ה22רחל שטרן )פלח הרימון 

 .תורה ולהאדירה
 .שבת שלום וחג שמח, זהבית גרוס    

 

 הנקלאם ישנל שהמדר
 

 7.6.22תכנית המדרשה לנשים באלקנה ביום שלישי, ח' בסיון, 
 .הרב יהודה שטרן – 9:00-9:45

 .הרב מיכאל ברום – 10:00-11:15
 בית אלקנה חג שבועות שמח.נה מאחלות לכל שת אלקבנות מדר

 

צטרף מחה להבש תומנמוז, דרשהלימודי המה בהשתתפו עד כ אשל יםנש םיבה, וגבי הסבשוייו הל נשות אלקנכ
 רגשים.ומ םת מענייניך ויהדו, תנ"בת, מחשתורה ירעויש וותולחמדות ולל

 .0502282358 פוןלהתקשר לטלן תני להצטרפות נשים יקרות. ה,מחבש באנה
 

 



 

 

 באלקנה שיעורי ריקוד לנשים
 

 ממש חייבות את זה לעצמכן!נשים יקרות, אתן ממש   
 ,אושר צרוף, שעה של כיף אדיר, שעה שתהיה רק שלכן פעם בשבוע, בואו לשחרר את הגוף ואת הנשמה.  

 https://bit.ly/3wAC0c3לינק להרשמה: . בואו לרקוד איתי     !לשכוח מטרדות היומיום
 ענת. .מחכה לכן. 052-4784567לבירורים ולשאלות פנו אלי   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ערכותיה
 לקייטנות הקיץ 

 

גם הקיץ יתקיימו מגוון    
קייטנות וצהרונים ע"י 

 המתנ"ס.
לצערנו, משרד החינוך    

עדין לא פרסם את "הקול 
קורא" שלו, ולכן אין לדעת 
תאריכים ומחירים 

 מדוייקים.
עם זאת, ברור שהקייטנות    

ביולי,  3יפתחו ביום ראשון 
ותהיה אפשרות לקייטנה 

 4או  3ו/או צהרון של 
 שבועות.

הקייטנות יהיו לילדים הגנים 
 ד'.-ולילדי כיתות א'

יתקיימו גם קייטנות "על    
 .גלגלים"

בקרוב תצא הודעה על   
 מועדים מדוייקים ועלויות.

 .קיץ בריא ופורה  
 עמית קדמון, 
 מנהל המתנ"ס

 

 

 ספריית אלקנה
 

 .מוזמנים להגיע לקרוא, לעיין וליהנות. הספרייה פתוחה ��
 .הספרייה מארחת את תערוכת הציורים השנתית של הצייר מאיר שט

 מוזמנים להגיע לראות וליהנות בשעות הפעילות.
  .16:00-19:00שלישי:   .9:00-12:00 שני:  חג שבועות. ראשון:  :הספרייה פתיחת  זמני   להלן  

 .9:00-11:00 :שישי .16:00-19:00, 9:00-12:00 :חמישי .9:00-12:00רביעי: 

 .elkana.library@gmail.com מייל��. 053-3233753ווטסאפ �🄳�. 03-9362122טלפון �� ניתן ליצור קשר:  
 

https://bit.ly/3wAC0c3
mailto:elkana.library@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון התרבות 
 

 חג שבועות שמח!
 

 תעופה ומזג האוויר.הנושא:  .עם צחי וקסמן 'נפלאות מזג האוויר' – 11:00ז' בסיוון בשעה  6.6.22יום שני 
 ."ירושלים שלי"הנושא:  .מועדון הזמר עם נאוה שפיצר – 20:00 ח' בסיון בשעה 7.6.22יום שלישי 
  .: "טעימות בתנ"ך"הנושא .וראו כי טוב ה'" עם הדסה סטופל" – 11:00ט' בסיון בשעה  8.6.22יום רביעי 

 The Sweetness of Water by Nathanעם הספר:  The Book Club – 18:15י"ג בסיון בשעה  12.6.22יום ראשון 
Harris. 

 .: הזמר העברי בעשור הראשון למדינההנושא .קתדרה עם אוריאל פיינרמן – 20:00י"ג בסיון בשעה  12.6.22יום ראשון 
 תתחיל סדנה להכרת הטלפון החכם. פרטים בפלייר. 12.6.22ביום ראשון    

 



  אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?   
החל מהמועצה אופן קליטת תושבים חדשים. "   

ועד לאנשים שמציעים עזרה  ,ששלחה שי עם ברכה
עוד לפני  :ומתעניינים.  כך גם קליטת הילדים

 ,תחילת הלימודים צורפנו לקבוצות הכיתתיות
והורי הילדים הציגו עצמם והציעו היכרות 

ואכן הקליטה  .כדי להקל על הקליטה ,מוקדמת
 .  "הייתה חלקה

  איך התמודדתם עם הקורונה?   
בגל הראשון, הלם כמו כולם. אבל לאט לאט "   

מצאנו דברים חיוביים כמו האפשרות לבלות יותר 
עם הילדים ולחוות אותם יותר תוך שילוב עבודה 

 מהבית. 
כאן המקום להודות לראש המועצה אסף מינצר  "   

שהטריח עצמו בשבת  בבוקר, בגל הקורונה 
קות ועדכן אותנו שאחת מתוצאות הבדי ,האחרון

הייתה חיובית, התעניין כיצד אנו מסתדרים ואם 
אנו צריכים עזרה, וזאת בנוסף לאנשי המקצוע 

 . במועצה שאף הם התעניינו והביעו רצון לעזור
 דפק על ראש המועצה ופתענו מאוד כאשר ה      

 . "דלתנו והסביר שזה חלק מתפקידו        
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 300-, תושבי שכונת הלימור ואסף וייס
פרויקט ב, 300-הלשכונת  משכונת הדר גנים בפתח תקווהעברו לאלקנה בחודש אוגוסט אשתקד  לימור ואסף וייס   

כתה ו' תלמיד  ,12אילאי, בן . כתה י' ישיבת ימ"ה אלקנה וחצי, 15אחיה, בן , עם ארבעת ילדיהם: של נפתלי ניסן
  . טרום חובה גן תמרוחצי, בגן  4אראל, בן , וכתה ב' בית ספר "כרמים" , תלמידת8אביה, בת . "כרמים"בית ספר ב

חיפה. בוגר המדרשייה בפרדס חנה, לאחר מכן למד בישיבת  שליד שכונת קרית שמואלאסף במקורו הוא יליד    
   .עו"ד בחברת ביטוח. בצבא שירת בגולני. כיום הוא ההסדר "חיספין"

שירות  , שירתהפתח תקווה. בוגרת אולפנת "ישורון"ב ילידת שכונת כפר אברהם, היא רובין לימור, למשפחת   
 .פיננסים בסוכנות ביטוח לקתראש צוות במחכיום היא לאומי בגן שפתי בהרצליה. 

  מה הביא אתכם לאלקנה?   
וזאת מהיכרות מוקדמת עם היישוב. הקורונה היא זו שדחפה את ביצוע  ,מספר שנים שרצינו לעבור לאלקנה"   

 ."המעבר
 

 שיעורים לנשים במרכז הצעירים
 

ביום שני האחרון התקיים לימוד תורה ראשוני לנשים במרכז צעירים אלקנה. . לנשות אלקנה והישובים בסביבה   
הנושא הראשון, לכבוד חג השבועות, היה ״תלמוד תורה לנשים״; הייתה חוויה מהנה וחברותית למשתתפות. 

שבוע? לא  החמצתת אתכן להצטרף ללימוד! נוהשיעורים העתידיים יתעסקו בנושא של נשים ומצוות, ואנחנו מזמי
 כל שיעור עומד בפני עצמו, ואת מוזמנת להצטרף בכל שלב.  –נורא 

 054-897-8884לפרטים לגבי השיעור הבא פנו לזוהר:    
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 בלומנטל-נורית שדה
 רגילה ועשירה –עוגות גבינה לחג שבועות 

 

לפני הרבה שנים, עוד כשגרנו בבני ברק, קבלתי את המתכון המנצח לעוגת הגבינה ומאז הכי מככבת  ,פעם   
 .אצלנו כמעט בכל שבת, עם השנים הוספתי לה שדרוגים שולחת את שתי האפשרויות

 .הפטנט שלה שהיא קלה להכנה חסכונית בקלוריות באופן יחסי לעוגות גבינה וטעימה טעימה  
 

 גבינהעוגת 
 המצרכים:

 רם.ג 750קופסאת גבינה לבנה של  1
 .גביע שמנת חמוצה 1
 .כפות קורנפלור 4
 .ביצים 5

 .)כוס חד"פ( ¾ כוס סוכר
 .גרידת קליפת לימון

  .חבילת אינסטנט פודינג וניל1/2
 אופן ההכנה: 

 .מעלות 180-מחממים תנור לחום בינוני כ
 .כוס הסוכר לקצף יציב 3/4מקציפים את החלבונים +מפרידים בין החלבונים לחלמונים. 

  .מניחים בקערה את כל יתר החומרים ומערבבים היטב עד לקבלת עיסה אחידה
 .אל קערת החומרים מוסיפים את הקצף בתנועות קיפול
  .יוצקים את העיסה לתבנית עגולה מרופדת בנייר אפיה

 .להאופים את העוגה בחום בינוני עד שהעוגה שחומה מלמע
 

 עוגת גבינה עשירה
 קלה להכנה וטעימה טעימה

 
 המצרכים:

 .חבילה גבינת טוב טעם 1
 .גביע שמנת חמוצה 1
  .כפות קמח תפוחי אדמה 4 או כפות קורנפלור 4
 .ביצים 6
 .שמנת מתוקה 1

  .כוסות סוכר 1+1/4
  .גרידת קליפת לימון

  .חבילת אינסטנט פודינג וניל 1/2
 אופן ההכנה: 

 מעלות  180-מחממים תנור לחום בינוני כ
ומערבבים היטב עד לקבלת אחידות, אליהם מוסיפים את הגבינה  ,מניחים את כל החומרים היבשים – בקערה

 .ויתרת הסוכר שנשאר והשמנת החמוצה, החלמונים גרידת הלימון
  .הסוכר הכללית(כפות סוכר )מתוך כמות  4מקציפים את השמנת המתוקה + 

 .כוס הסוכר לקצף יציב 3/4מקציפים את החלבונים +
  .מערבבים בין השמנת המתוקה לקצף הביצים

  .מוסיפים את הקצפות )השמנת והחלבונים( אל הקערה בתנועות קיפול עד לקבלת עיסה אחידה
 .בתבנית מלבניתיוצקים את העיסה לתבנית עגולה מרופדת בנייר אפיה . אפשר להשתמש גם 

 .או עד שהעוגה שחומה מלמעלה ,כשלושת רבעי שעה (תלוי בתנור)מעלות  180-אופים את העוגה בחום בינוני כ

 !חג שבועות שמח �🭒� ��!!בתאבוןו בהצלחה
 

 

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

 

 "2022"צוות מתנס עד הבית ל 
 15 דרושים נערים ונערות מעל גיל 

לעבודה בחודשים יולי אוגוסט. 
להפעלת משחקי נופש לילדים 

 באלקנה. אחר צהריים
לפרטים לפנות למיכה פולק מנהל 

 054-6609653מחלקת ספורט 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

ים" " נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח ּומָּ ֶנצַּ ֶות לָּ ּמָּ ע הַּ ּלַּ  ּבִּ

 



 

 

 

 
                

    

 
 

 

שמחים להזמינכם ללילה    
של לימוד משותף, חברה 

 ושאלות תרבותיות.
תיקון ליל שבועות השלישי 

 במרכז צעירים יוצא לדרך! 
עם הרצאות, מרצים    

 .משובחים, קפה ועוגה
 מחכים לראותכם!

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 לידות
רב משה קליין, מילכה והנחלה אמונה, נינה ל           החימשיתשמואל קורן, להולדת אסתר ול

 .אסף קליין, בת לנריה והודיה קלייןליה ונכדה ל
 .נכד ליעל וזאב הורוביץ, להולדת הבן ,לרוני ורועי הורוביץ

 
 

 נישואין/אירוסין 
 לאירוסי מתן עם חנה פלסר, נכד לחיים בצר. ,רד ושלומי אינהורןולו

 .רוסי שני עם אברהםילא ,ויוסף זיתון)סייעת בגן גפן( לאורנה 
 

 מצוה בר/בת
 .רוזנבלט בת ליוכי וגור ,לבת המצווה של הנכדה ברוריה ,ליהודית ושלום רוזנבלט

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 .החדשהת המדורגים לשכונ עם המעבר ,ענבל ואריאל יריב

 

 
לידיעת 

התושבים. כל 
הודעות 
המועצה, 

הצעות עבודה 
ברכות, 

מתפרסמות 
באתר היישוב. 
 הקישור לאתר:
https://www.
elkana.org.il/i

ndex.php 
או בברקוד 
 המצורף כאן.

 

 "עוד נשוב ניפגש  
 על המים..." 

 )נ. אלתרמן(   
 

יקרים נוער   !בני 
 !קיבלתם  –  ביקשתם

בשבועיים האחרונים  
נוער  סקר  הוצאנו 
בו הצענו לכם   נרחב 

אפשרויות  מגוון  
בקיץ  . לפעילויות 

לעדכן   שמחים  אנו 
בהתאם   כי  אתכם 
בו   הסקר  לתוצאות 
קורס  ביקשתם 
נפתחה   גלים,  גלישת 
האפשרות  עבורכם 
לקורס  להירשם 

מטורף  !במחיר 
להיכנס   מוזמנים 
הבא  לקישור 

 :ולהירשם
https://docs.googl
e.com/.../1FAIpQ
LSca.../viewform... 
 או בברקוד המצורף:

 
 
 
 
 
 

 !ניפגש במים      
 

https://www.elkana.org.il/index.php
https://www.elkana.org.il/index.php
https://www.elkana.org.il/index.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca-6wkM8l0M-uSHpfJ58rmbjIDgFW-3prC5sSI4LnODpVrug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0bHdOF-sKbH4VBR1mkgal2FV8Hb54dIdSLIrah5UzAe9vAD5P3qkeETA0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca-6wkM8l0M-uSHpfJ58rmbjIDgFW-3prC5sSI4LnODpVrug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0bHdOF-sKbH4VBR1mkgal2FV8Hb54dIdSLIrah5UzAe9vAD5P3qkeETA0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca-6wkM8l0M-uSHpfJ58rmbjIDgFW-3prC5sSI4LnODpVrug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0bHdOF-sKbH4VBR1mkgal2FV8Hb54dIdSLIrah5UzAe9vAD5P3qkeETA0

