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 טומאת מתים בתחיית המתים
 מנחם כץד"ר 

 

ים"    ַעת ָימִׁ בְּ ָטֵמא ׁשִׁ ָכל ֶנֶפׁש ָאָדם וְּ ֵמת לְּ ֵגַע בְּ  א("י, ט"י" )ַהנֹּ
שנים עשר דברים שאלו אנשי  ,תנו רבנן" מספרת על כמה ספקות בענין טומאת מתים:הגמרא בנידה סט ע"ב    

)ושלושת דברי הבורות ששאלוהו  ...ג' דברי חכמה ג' דברי הגדה ג' דברי בורות :אלכסנדריא את רבי יהושע בן חיננא
אמר  ?שיטמא בן שונמית מהו .ואין נציב מלח מטמא ,מת מטמא :אמר להם ?אשתו של לוט מהו שתטמא :הם(
)הזאת מי חטאת של אפר פרה  מתים לעתיד לבא צריכין הזאה שלישי ושביעי .מת מטמא ואין חי מטמא :להן

 )הוא יפסוק(". לכשיבא משה רבינו עמהם :איכא דאמרי .לכשיחיו נחכם להן :אמר להן ?או אין צריכין אדומה(
וכך מספר התנ"ך על תהליך ההחייאה  שמת על ברכיה.כזכור אלישע הנביא החייה את בן האשה השונמית לאחר    

ַפֵלל ֶאל " :(לה-)לג 'פרק ד 'בספר מלכים ב תְּ ֵניֶהם ַויִׁ ַעד ׁשְּ ר ַהֶדֶלת בְּ גֹּ סְּ א ַויִׁ יו ַעל . ה'ַוָיבֹּ ַכב ַעל ַהֶיֶלד ַוָיֶשם פִׁ ׁשְּ ַוַיַעל ַויִׁ
ַכָפיו ַעל ַכָפו ַויִׁ  ֵעיָניו ַעל ֵעיָניו וְּ יו וְּ ַשר ַהָיֶלדפִׁ ַהר ָעָליו ַוָיָחם בְּ ַהר . גְּ גְּ ַאַחת ֵהָנה ַוַיַעל ַויִׁ ת ַאַחת ֵהָנה וְּ ַוָיָׁשב ַוֵיֶלְך ַבַביִׁ

ַקח ַהַנַער ֶאת ֵעיָניו פְּ ים ַויִׁ ָעמִׁ ֵרר ַהַנַער ַעד ֶׁשַבע פְּ זוֹּ  ".ָעָליו ַויְּ
ע בן חנניא אם בן האשה השונמית צריך הזאה שואלים העולם מדוע לא שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהוש   

על בן השונמית לא : כשם ששאלו על מתים שלעתיד לבוא? עונה על כך בעל ה"נודע ביהודה" בספרו "אהבת ציון"
היה כל ספק שצריך הזאה, שהרי גופו נטמא בטומאת מת, וכשקם לתחיה גופו לא הספיק להשתנות ולכן צריך 

 ואם כן "פנים חדשות באו לכאן", ,בקבר תים יקומו לתחיה, הרי גופם נרקב כבראבל לעתיד לבוא, כשהמ הזאה.
ואשר תהא יסוד  ולכן לגביהם נשאלת השאלה האם צריך הזאה או לא. ולגבי עצם הלוז שאינה נרקבת לעולם,

 ואם שהרי לא השתנתה. הרי לגביה אי אפשר לומר פנים חדשות באו לכאן, לתקומת האדם בעת תחיית המתים,
ארית הראשונה, שהינה ו) עצם הלוז היא ככל הנראה החוליה הצו כן אולי מכחה יצטרכו מתים לעתיד לבוא הזאה?

 קשה ביותר. יש אומרים ששמה נסכוי והיא ניזונת אך ורק מסעודת "מלוה מלכה" במוצ"ש(.
אולם מי שהיה נגוע  יו.אומר הנודע ביהודה: עצם הלוז אינה נרקבת אלא רק באדם שלא היתה בו קנאה בימי חי   

"ורקב עצמות קנאה". נמצא  :'ל ד,"בקנאה בימי חייו גם עצם זו נרקבת כמו שאר העצמות, כפי שנאמר במשלי י
עצמותיו לא נרקבות והוא יצטרך הזאה. אך מי שהיתה בו קנאה כל עצמותיו  שמי שבימי חייו לא היתה בו קנאה
 בתחיית המתים לא יצטרך הזאה משום ש"פנים חדשות באו לכאן".נרקבות, כולל עצם הלוז, וממילא 

אם כל ימי חיי הייתי עפר,  לפי זה יובן מה שאנו אומרים בנוסח הווידוי: "עפר אני בחיי קל וחומר במיתתי".   
 שצריך הזאה. –דהיינו, לא קנאתי באדם אחר, נמצא שיש לי "קל" ו"חמור" במיתתי: קל שאני לא נרקב, וחמור 

כמובן שאמירה זאת טעונה  על שאול המלך נאמר שעצמותיו לא נרקבו משום שלא ידע קנאה מהי בימי חייו.   
ב ע"ב מביאה שתי דעות של אמוראים "הגמרא ביומא כ הסבר בקשר ליחסו לדוד, אך זה נושא לדיון בפני עצמו.

נענש על כך  בר יצחק דורש לגנאי. ורב נחמן רב הונא דורש לשבח, על הנאמר על שאול: "בן שנה שאול במלכו".
"נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש". עקב הפגיעה בכבודו של שאול  מה שהביאו לומר: רב נחמן בסיוטי לילה,

מסביר  "נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך ישראל" ונגמל מעונשו. חזר ואמר: המלך נמשכו סיוטי הלילה שלו.
שון עצמות כי יש מקום לומר ששאול המלך חטא בחטא הקנאה בדוד המלך, שרב נחמן נקט בל המהרש"א במקום,

   ויקחו את 'שנקבר בעצמות כדכתיב  דכמו   .'שאול עצמות  לכם  נעניתי ' אמר  ע"כ  קנאה",   עצמות "רקב  והרי 
 יוצא, שלבסוף שבח  ודו"ק: .כן הן עדיין קיימין ולא נרקבין מצד קנאה לדוד, וגו' )שמואל א פרק לא( 'עצמותיהם  

 רב נחמן את שאול המלך.   
 נם...ישנזכה במהרה לתחיית המתים , ולפסיקתו של משה רבנו בעני
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 .תושבות ותושבים יקרים   
נערכו בשבועיים האחרונים בהתרגשות רבה    

מסיבות הסיום המושקעות והערכיות של גני 
הילדים, ממ"ד כרמים, האולפנה וישיבת ימ"ה. 
באירועים השונים חשנו את מידת הכרת הטוב 

פרס של ההורים על כך שאלקנה זכתה השנה ב
פרס החינוך המחוזי והארצי של משרד החינוך, 

פריצת הדרך החינוכית שקיבלנו בזכות 
משמעותית ביותר בישראל אותה אנו ה

תוצר  .מובילים בכל מוסדות החינוך ובמתנ"ס
של השקעה כספית חינוכית ופדגוגית נרחבת 

 .גדולה שניתנת כאן באהבה
לפני כשבועיים יצאנו לכל רחבי הארץ    

כל ילד וילדה הגענו ל הכרת הטוב.של למסע 
במוסד החינוכי עם מסר מתוק של תודה. 

, סייעתגננת ו ,ל כל מורה ומורהבית שהגענו ל
, יועצות אבות בית , מזכירות,מנהל ומנהלת

עם שי מכובד של  - ועוד נציגי הנהגות הורים
  .תודה

באנו להגיד תודה על כך שבזכות כל אחת    
 ואחד מהם זכינו בפרס המכובד והמכבד.

תודה לכם ההורים על האמון, הדרבון    
יתם זאת והסיוע. החינוך מתחיל בבית ועש

בגדול! תודה לחברי המועצה שיחד עמי רואים 
עין בעין את חשיבות החינוך באלקנה 
ושותפים לדרך. תודה לעובדי המועצה 
והמתנ"ס על ההשקעה הגדולה ובראשם 

מנהלת מחלקת החינוך הגב' פועה לחברתי 
. בעז"ה שנמשיך לעלות מעלה ולהביא את כהן

 ילדינו להישגים ערכיים ולימודיים.
אני מבקש להודות בשם כולנו, לאדם מאד   

. צעיר ונמרץ הרבה יותר מכולנו. מיוחד
את הילדים כל בוקר  בממ"ד כרמים שמקבל

עם חיוך גדול ופשוט לא יודע להגיד לא לכל 
אב הבית המופלא שלנו הבקשות שהוא מקבל. 

. איליה תודה על איליה שפורש בימים אלו
 השקעה ומסירות אינסופית!

    

 

 

 ימ"המסיבת סיום 
 

 מסיבת סיום בי"ס כרמים

נמשיך להשקיע בעז"ה עוד ועוד בחינוך ילדינו, נצייד את ילדינו במיטב הכלים ונכין  
 אותם כבר היום לאתגרי המחר. כי הרי מה יותר חשוב מחינוך?

, בהצלחה בהמשך הדרך במסגרות שבחרתם –בוגרי י"ב היקרים באולפנה ובישיבה  
לנו ספק שבזכות החינוך במדרשות ובמכינות, בצה"ל, בישיבות הגבוהות וההסדר. אין 

 שקיבלתם בבית ובמוסדות החינוך תובילו ותעשו חיל בכל מקום!
חופש והכיף , ההקיץ: ודבר אחרון ומבחינתי המסר הכי חשוב לילדים ולהורים   

 נושא של זהירות בדרכים. במזמינים אלינו גם אתגרים רבים ובמיוחד 
היזהרו עם  !רים את הכבישעובשאתם קחו עוד דקה ותשומת לב לפני  ,ילדים   

  !האופניים וקורקינטים והימנעו מלרדת לכבישים
ואנחנו ההורים, נוריד קצת רגל מהגז, נחפש את הילדים במעברי החציה וניתן להם    

 לעבור, נחגור את המשפחה בחגורות בטיחות.
כי כולנו בעז"ה רוצים לחזור שמחים ומאושרים ולפתוח את שנת הלימודים ברגל    

 ימין.
 ופשה נעימה וטובה לכולם!ח  

 אסף מינצר, ראש המועצה                                               
 

                    

    

 
 

   

 מסיבת סיום אולפנה

 תודה לכולם על שנת לימודים פוריה!
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 שנים עברו בריקודים על מועדון היולדות 5
 

למועדון היולדות, בהובלת נירית תורגמן המדהימה, הדואגת  5בסוף השבוע שעבר חגגנו בהתרגשות רבה יום הולדת    
עד לפרט הקטן ביותר. וכן, בעזרתה של הדר  –לפעילות המועדון וליולדות לאורך השנה, שדאגה שגם הפעם לא יחסר דבר 

 ל מה שצריך.אובז'נק )ויניצקי( המלגאית שתמיד נמצאת ומושיטה יד לכ
 באירוע השתתפו היולדות יחד עם בני זוגן, וגם התינוקות המתוקים כמובן.   
וכן המתנדבות היקרות המלוות את  כיבד אותנו בנוכחותו אסף מינצר, ראש המועצה שבירך את היולדות ואת המועדון,   

ת ליוש, המובילה את פעילות אם לאם, המועדון בהתמדה ובאהבה: חנה שמרלינג, מזל חזן, שרה כץ ונעמה גורמן ועידי
 ומלווה באהבה את היולדות בתקופת ההתאקלמות עם התינוק החדש.

 צלם הבית והסבא של המועדון דני סיטרון, שתמיד מתנדב בשמחה לצלם באירועי המועדון ובכלל!! תודה! –וכמובן    
 תודה מיוחדת מעומק הלב לכל המתנדבות והמתנדבים!   
חת בוקר מפנקת וחגיגית, לאחר מכן נהנו הזוגות מסדנה זוגית חווייתית ומעצימה במיוחד עם נירית ורוניאל פתחנו בארו   

 "טובים בשניים", שאפשרו לזוגות זמן איכות זוגי משובח. הסדנה עסקה באתגרי הזוגיות לאחר הלידה. –תורגמן 
 המפגש הרחיבו את הלב. שיתוף הפעולה וההנאה ניכרו היטב בקרב הזוגות, והתגובות לאחר   
זה המקום להודות לכולם ולהזמין את כל היולדות ביישוב שטרם הצטרפו למועדון להצטרף ולקחת חלק בפעילות במהלך    

 השנה כולה.
 

 

 הקייטנות של המתנ"ס
 נפתחות

 

 הקרוב תיפתחנהביום ראשון    
הכנו עבורכם . הקייטנות של המתנ"ס

 מבחר קייטנות מהנות ובטוחות.
קייטנות הגנים יתקיימו בגנים    

יפעלו ולאחר מכן  7:30-13:00בשעות 
 הצהרונים.ה

-'קייטנת בית הספר )בוגרי כיתות א   
( תתקיים בבית הספר למחוננים 'ד

 8:00-13:00 )במתחם האולפנא( בשעות
 ית.התלמודתופעל ולאחר מכן 

קייטנות "על גלגלים" לפי הלו"ז של    
 כל קבוצה.

פרוייקט "חברותא" לבנים יתקיים    
 רשם אליו.יבכל בוקר ועדיין ניתן לה

אנו שמחים לתת לילדי אלקנה את    
 המיטב באופן איכותי ובטיחותי.

 . קיץ פורה ובטוח 
 מנהל המתנ"ס, עמית קדמון              

 



 

 

 

 
                

    

 
 

 

 

 

 ספריית אלקנה
 

 הספריות פותחות את הקיץ בגדול!!
עם ההצגה:  אנחנו נארח את תיאטרון השעה הישראלי. שעת סיפור בכל הספריות ברחבי הארץ 17:30ביום שני בשעה 
 "האריה והעכבר"

 או בברקוד המצורף: https://bit.ly/3nrRlHYהכניסה חופשית אך מותנית ברישום מראש בלינק 
 

 

 .לקרוא, לעיין וליהנותמוזמנים להגיע . הספרייה פתוחה ��
 :להלן זמני פתיחת הספרייה

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

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

 

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


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 המתנ"ס מגיע עד אליכם!
 

 פרויקט "מתנ"ס עד הבית" מגיע לגינה בשכונה שלכם עם פעילויות, הצגה קינוח לארוחת ערב ועוד.   
 כדי שלא תפספסו. – רסום מתי אנחנו בשכונה שלכםיפלשימו לב 

 .צוות המתנ"ס. קיץ מוצלח ופורה
 



 

 

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון התרבות 
 

סיפורו של אבי בריחה מצרפת לספרד.  הנושא:עם שלומית חסיד.  – 20:00ה' בתמוז, בשעה  3.7.22יום ראשון    
איש מאבדת את דרכה  60ברגל. קבוצה של  . בריחה מצרפת לספרד, תוך חציית הרי הפירנאים1944וחבריו: מאי 

 בהרים המושלגים. 
 פרטיזנים בעל כורחם. . הנושא:קהילת אנשי היער, עם שמעון בוירסקי – 11:00ו' בתמוז בשעה  4.7.22יום שני    

 סיפורם של שלושת האחים לבית ביילסקי, שנולדו בכפר קטן במזרח פולין )היום בלארוס(. 
נרצחו ע״י הגרמנים, הם נמלטו ליערות בסביבת מגורם והקימו מחנה פרטיזנים להצלת לאחר שבני משפחתם    

יהודים שנמלטו מהגטאות בערי הסביבה. בסיפור זה משולב סיפורו של אבי דוד בוירסקי שהצטרף למחנה שלהם 
יהודים בתקופת והיה פרטיזן לוחם. זהו סיפור מופלא ולא ידוע על מבצע ההצלה הגדול ביותר של יהודים על ידי 

 השואה.
דרך מסע אישי מסכת פאה, עם במאית הסרט רחל אליצור.  סרט דוקו: – 20:00ז' בתמוז בשעה  5.7.22יום שלישי    

מתעדת רחל את עולמן של נשים  –נישואים, גירושים, שידוכים, כיסוי ראש וחיי משפחה  –ומשפחתי בענייני נשים 
נישאה בשידוך לאברך וכל רצונה היה להיות “אישה כשרה עושה רצון בעלה”, אך חרדיות. כבוגרת בית יעקב. היא 

רחל נקלעה לנישואים שלא צלחו. היא התגרשה וביקשה להוריד את הפאה, מהלך חריג בחברה החרדית. התנגדותם 
על מנת  של הוריה, ההלכה והחברה מציבים בפניה קונפליקט. היא יוצאת למסע אישי, משפחתי וחברתי דרך הפאה,

לשאול על כיסוי וגילוי, נשיות מודחקת, יופי וצניעות, נישואים וגירושים, מוסכמות חברה, גיל הנישואים המוקדם 
 .וריבוי הילודה, פרנסה וקריירה

ספרות חז"ל עם שרה נבנצאל: שיחות בין רומאים )ובפרט רומאיות(  – 11:00ח' בתמוז בשעה  6.7.22יום רביעי    
 ותנאים.

מסע חובק עולם עם יואל שתרוג.  20:00. ובשעה The Book Club – 18:15י"א בתמוז בשעה  10.7.22ראשון  יום   
 זו אמריקה. הנושא:

 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 לוח תעסוקה לנוער
 

יחידת הנוער מזמינה את כל בעלי העסקים    
באלקנה ואת כל התושבים באלקנה שזקוקים 

 לעובדים בתקופת הקיץ להיכנס לקישור 

 

https://docs.google.com/document/d/1B
Kpe-0mHnv4hPlb_7r8IzXt-
XqnmE2x5H2kYDwznr0c/edit?usp=sharin
g 
  

 המצורף:או לברקוד 
 
 
 
 
 
 
 
 

בטבלה ואנו  ולהכניס את הפרטים המצויינים
נדאג שהמשרות והפרטים יגיעו לבני הנוער 

 ויצרו איתכם קשר.
בנוסף, נקיים בקרוב סדנה לבני הנוער    

 בנושא תעסוקה בקיץ.
 

הפנינג משפחתי ביום ראשון 
 הזה)!( בפארק הגורן

 

 יש לנו כאן באלקנה חדשות חמות בשבילכם!    
הקיץ כבר כאן, אז מה הפלא שהפשלנו    

שרוולים, הזענו כהוגן וסידרנו לכם הפניננג 

 .��משפחתי מושלם לפתיחת הקיץ 
אל תחמיצו את מגוון האטרקציות המהנות   

 בפארק הגורן.  שהזמנו עבורכם ומחכות לכם
. הכניסה 17:30-20:00שעות הפעילות:    

חופשית!! יהיה כיף, יהיה שמח. תשמחו עלינו 

😉 
 03-9109040לפרטים: מתנ"ס אלקנה    
/ בני עקיבא /  נא להחנות באזור: ויקטורי   

 ממ"ד כרמים / כיכר רייק.
 

https://docs.google.com/document/d/1BKpe-0mHnv4hPlb_7r8IzXt-XqnmE2x5H2kYDwznr0c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BKpe-0mHnv4hPlb_7r8IzXt-XqnmE2x5H2kYDwznr0c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BKpe-0mHnv4hPlb_7r8IzXt-XqnmE2x5H2kYDwznr0c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BKpe-0mHnv4hPlb_7r8IzXt-XqnmE2x5H2kYDwznr0c/edit?usp=sharing


 

 

 שיעורי ריקוד לנשים באלקנה
 

 נשים יקרות, אתן ממש ממש חייבות את זה לעצמכן!  
, 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   
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 מכתב פרידה מדגנית שניר

 

בימים אלה אני מסיימת את תפקידי כמנהלת    
 מרחב הלמידה במתנ"ס אלקנה.

מרחב הלמידה מאגד בתוכו קבוצות למידה    
בתשלום לצד מיזמים התנדבותיים ופעילויות ללא 

 תשלום לתושבי אלקנה והאזור.
להודות לתלמידים ולהוריהם בעת סיום מבקשת    

רגון והשמעת יעל התמיכה לאורך השנים, הפ
 הצרכים.

ולי 'למתנדבים מיזם קריאת האנגלית ובראשם ג  
על מסירות אין קץ והרצון לתרום  –בורנשטיין 

 ולתת מכל הלב.
למתנדבי פרוייקט נחשונים ליועצות בית הספר   

ם כרמים ולאילה יוחאי הרכזת על ליווי של תלמידי
 צעירים וחונכות לימודית וחברתית חוויתית.

על  ,למלגאי מרחב הלמידה ולמועצת אלקנה  
האפשרות להעניק ליווי לימודי לתלמידים ללא 

 תשלום.
לצוות מתנ"ס אלקנה המסור והמקצועי       

על סביבת עבודה  ,ומנהלת יחידת ההתנדבות
 מאפשרת ומעצימה.

כולכם  ים,עוד רבות התודות ורבים השותפ       
 הייתם לי למקור למידה והתפתחות.

 . באיחולים להמשך צמיחה    
 .דגנית שניר                                              

 

 

https://bit.ly/3wAC0c3
https://bit.ly/38RTLvE


 

 

 

 

 אייזנברג, תושבי שכונת המדורגיםעמית מלי ו
, עם חמשת 300-שכונת הב רחוב ניצניםעברו לאלקנה ממושב נחלים לפני שלושה שבועות, ל איזנברג עמיתמלי ו  

שניהם בישיבת נחלים. יקיר עולה לכיתה ו' ויהב עולה  –רועי עולה לכיתה י'  .עולה לכיתה י"ב –מתן  בניהם:
 .עילאי בן השלוש וחצי יתחיל גן באלקנה שניהם יתחילו ללמוד בבי"ס כרמים בשנה הבאה.  –לכתה א' 

עמית במקור מבני ברק, למד בישיבה תיכונית שעלבים ובישיבת ההסדר במעלות, התגייס לצה"ל  והשתחרר   
ים בקבע בפיקוד העורף. לאחר השיחרור החל לעבוד בעיריית פתח תקוה שם מוביל שנ 16סרן לאחר -בדרגן רב

 .מנהל מחלקת היערכות לחירום באגף הביטחון בעיריית פ"ת, כאת תחום ההיערכות לחירום
    
    

 

 

                 

    

 
 

    

מלי )במקור גוטדינר( גדלה בפ"ת, למדה באולפנת    
וסיימה לימודי , לאומי ביד ושםצפירה, שירתה שירות 

. במקצועה היא דוקטוראט באוניברסיטת בר אילן
היסטוריונית ואשת חינוך. מנהלת ביה"ס המרכזי ללימודי 
השואה במכון משואה, ומרצה באוניברסיטת בר אילן 

 .ובמכללות להוראה
 מה הביא אתכם לאלקנה? 

החיפוש אחר קהילה דתית איכותית ומגוונת, חברים "   
מושב נחלים שעברו אף הם, קרובי משפחה )משפחת מ

  ".גודינר( וחברים יקרים שהם כמו משפחה )משפחת מכמן(
 איך התמודדתם עם הקורונה?   
תקופת הקורונה הייתה תקופה מאתגרת, אמנם "   

התגוררנו בנחלים עם הרבה שטחים פתוחים, אך עמית 
ית מתוקף תפקידו ריכז חלק משמעותי מהעשייה של עירי

 . "בודה מאתגרת מסביב לשעוןע – פתח תקוה בתקופה זו
 ? יכולים לתרום ביישובאו  רוצים יתםמה הי  

 ".בתחומי תרבות וככל שיידרש"       
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 אזכרה 
 במלאת תשע שנים לפטירת יקירנו, 
 בעלי, אחינו, אבינו וסבנו האהוב

 ז"ל   מאיר שטינר

 .(1/7תמוז )ביום שישי ב' , היוםנקיים אזכרה לזכרו 
 . 9:00באלקנה בשעה נעלה לקברו בבית העלמין 

 ( 4לאחר האזכרה נתכנס בביתנו )קול התור 
 ללימוד משניות והעלאת דברים לזכרו

 המשפחה 
 

 

 שירה ויניצקי
 

 מרק קובה סלק בקלי קלות
   

 .לטגן בצל קצוץ עד להזהבה
 .להוסיף קוביות של סלק אדום )אני משתמשת בחבילה של סלק מוכן בואקום(

 להוסיף:
 כפות רסק עגבניות 3-4

 מים רותחים עד לגובה הסיר
 וחצי לימון סחוט טרי

 מוסיפים תבלינים:
 .מלח

 .פלפל גרוס
  .מתוקהפפריקה 

 לתת להכל להתבשל רבע שעה עם מכסה סגור.
 .)אני שמה חבילה של קובה במלית בשר מוכנה של שלושת האופים( להוסיף את הקובה

 .מוכןמרק הולבשל עוד חצי שעה עד ש .לחתוך סלרי גס ולהוסיף למרק
 .שלא חסר , לוודאמלח / לימון –לבדוק טעמים 

  �🭒� ��!!בתאבוןו בהצלחה
 

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

 
 

 כוס תנחומים 
 האם,  על פטירת, יעקב ברבר ל
 . ם אה על פטירת , משה כץ ל
 . על פטירת האב  ,רעות כץ ל

 

ולא  ליםבתוך שאר אבלי ציון וירוש מכםנחהמקום י
 לדאבה עוד תוסיפו 

 מכל בית אלקנה                                                                        
 

 שיעור לנשים בשבת
 

ויינתן   12:30בשעה  (192יתקיים בבית משפחת שושי צוריאל )שיר השירים   פרשת חקת השיעור לנשים בשבת
 .הרב ד"ר פנחס הימןע"י 

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

 לימוד תורה לנשים
בבית כנסת מורשת  20:30ב 04.07את מוזמנת לחוויה מהנה וחברותית של לימוד משותף פה באלקנה! יום שני 

 שיעור שערך הרב חיים נבון.  )למטה בבית מדרש(. נושא הלימוד הקרוב יהיה ״קריאת התורה לנשים״ שמבוסס על
 .054-897-8884לשאלות פנו לזוהר:    
 



 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

לחן ודביר , למרים וחן קיל, )עמרני( לחיה ואופיר להב ,ודן בן עמו אל(סמו )לבית לאסתר
 .עם המעבר למדורגים שכונה צפונית – אודסר

 
 
 
 

 לידות
 להולדת הנכדה, בת לאורי ומרים. ,לשלומית וצביקה רוזן

 .בןה להולדת ,צדוקנתנאל רננה ול
 .להולדת הבת, נכדה לאדרה וחיליק לוין ,למעין ובנימין שחור

 

 המצו ר/בתב
 .מנחם מענדל לבר המצווה של ,לשרה ולרב יצחק קעניג

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 

 מבצע עיקור חתולים 

 . שלום רב לתושבים   
השירותים הווטרינרים במועצה פועלים לעיקור /סירוס חתולי רחוב ולאור הצלחת המבצעים הקודמים     

 ובכדי לשמר את היתרונות שהושגו בשנים הקודמות פועלת המועצה לקידום פרויקט זה. 
 החל מיום הבא   סירוס חתולי רחוב בחסות המועצה שיתקיים בשבוע  אנו נערכים למבצע נוסף של עיקור/ 
       03/07/2022  הקרוב,  אשון  ר

 .על מנת לייעל את התהליך , נבקש לקבל מידע לגבי ריכוזי חתולים
יש לשלוח הודעה מפורטת כולל שם ומשפחה, מס' טלפון, כתובת והערכת מספר החתולים לכתובת המייל  

 :vetshomron@gmail.com . 
 בעלי חתולים ביתיים מתבקשים לסמן את החתולים בקולר.

 פית. המבצע ניתן כשרות לתושבים וללא עלות כס
 נכם מבקשים בבוקר המבצע לא להאכיל את החתולים! י בנוסף ה 

 

 

 

 

 קול קורא לאיסוף בקבוקים ממיכלי מיחזור לצורך תרומה לקהילה
רבה  מחזור ורואה חשיבות מרכזיברחבי היישוב  הקימהקיימות ומחזור מסוגים שונים,  מעודדת המועצה   

 בהשקעת הכספים המתקבלים מהמחזור לצרכי הקהילה. 
פלסטיק וזכוכית  –המועצה מזמינה עמותות הפועלות באלקנה להציע עצמן לביצוע איסוף בקבוקים ריקים    
 החייבים בפיקדון, ממיכלי המיחזור במרכזי המחזור השונים שהוקמו על ידי המועצה, למקום מרכזי ייעודי –

 שיוגדר על ידי המועצה, בו יתבצעו המיון והפינוי. מקום זה ישמש גם את התושבים לאיסוף בקבוקים למחזור. 
עם חברת אל"ה ו/או כל גורם אחר שישלם בגין פדיון הפיקדון על  יהיה להתקשרהעמותה המציעה על    

לפינויים  ולדאוגקים את הבקבו למייןאת האיסוף ממיכלי המיחזור,  יהיה לבצעהעמותה על הבקבוקים. 
 מהמקום על ידי חברת המיחזור. 

ההכנסות בגין פדיון הבקבוקים יופקדו בחשבון העמותה וייעשה בהם שימוש לפעילות רווחה / חסד / לימוד    
באלקנה. העמותה תידרש להגיש מדי שנה תצהיר לגבי הסכומים שהתקבלו בגין הפיקדון והשקעת  –תורה 

 נה. ההתקשרות תהיה לשנתיים עם אופציה להארכה לשנה נוספת.הכספים בפעילות הנ"ל באלק
עד ליום   anatf@elkana.org.ilעמותות המעוניינות להציע עצמן מתבקשות לפנות בהצעה בכתב לדוא"ל    

 .12:00בשעה  13/7/22
 להצעה חובה לצרף:    

 .מסמכי העמותה כולל אישור ניהול תקין.1
 .פירוט ניסיון רלוונטי.2
 .הצעת תוכנית פעילות איסוף הבקבוקים ומיונם, ופירוט כוח האדם שיעסוק בכך.3
 .הפיקדון על הבקבוקיםהצעה לשימוש בכספים שיתקבלו על ידי העמותה מפדיון כספי .4

 מנכ"ל המועצה, אסף שפירא                                                                                               
 

mailto:vetshomron@gmail.com
mailto:anatf@elkana.org.il

