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מה תצעק אלי
אריה ארזי
התורה מתארת לנו את המצב הבעייתי שאליו נקלעו בני ישראל בליל יציאת מצרים:
ִיראוּ ְמאֹד ַויּ ְִצעֲ קוּ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ל ה'...
" וּפַ ְרעֹה ִה ְק ִריב ַויּ ְִשׂאוּ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת עֵ ינֵיהֶ ם וְ ִהנֵּה ִמצְ ַריִם נֹ סֵ עַ ַאחֲ ֵריהֶ ם ַויּ ְ
וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֹמ ֶשׁה מַ ה ִתּצְ עַ ק אֵ לָי דַּ בֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְ יִסָּ עוּ .וְ אַ ָתּה הָ ֵרם אֶ ת מַ ְטָּך וּ ְנטֵ ה אֶ ת י ְָדָך עַ ל הַ יָּם וּבְ ָקעֵ הוּ" (שמ'
יד' י' ,טו-טז).
בקריאת הפסוקים עולה השאלה :מדוע יש צורך בצעקה? 1לכאורה הרי הכול היה ידוע למשה מראש ,כמו שאמר
לו הקב"ה " וְ ִחז ְַק ִתּי אֶ ת לֵב פַ ְרעֹה וְ ָרדַ ף ַאחֲ ֵריהֶ ם וְ ִאכָבְ דָ ה בְּ פַ ְרעֹה וּבְ כָל חֵ יל ֹו וְ י ְָדעוּ ִמ ְצ ַריִם כִ י אֲ ִני ה' ַויַּעֲ שׂוּ כֵן" (שמות
יד ,ד).
הפירוש "אור החיים" ,ייחודי ומעניין בהיותו משלב אמונה ,עשייה ונס" :מַ ה ִתּ ְצעַ ק אֵ ָלי" קשה ,ולמול מי יצעק,
אם לא לה' א-להיו ,ובפרט בעת צרה… ואם לצד שהרבה להתפלל ,הלא כל עוד שלא נענה מהעונה בצר לו ,לא ירף
מתפילה! עוד רואני ,כי נתקבלה תפילתו ,ואמר לו ה' (שמ' יד:טז)" :הָ ֵרם אֶ ת מַ ְטָּך" וגו' ,אם כן ,קבלנות זו שאמר "מַ ה
ִתּצְ עַ ק אֵ לָי" למה? עוד קשה א ומרו (שמ' יד:טו)" :דַּ בֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְ יִסָּ עוּ" להיכן ייסעו אם רודף מאחור והים
לפניהם? ואם הכוונה אחר שייבקע הים ,אם כן היה לו לומר "הָ ֵרם אֶ ת מַ ְטָּך" ואחר כך יאמר "דַּ בֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל"
וגו'.
אכן ,יתבאר העניין על-פי מאמרם ז"ל ,שישראל היו נתונים בדין ,מה אלו עובדי עבודה זרה אף אלו עובדי עבודה
זרה ,ודבר ידוע הוא כי כוח הרחמים הוא מעשים טובים אשר יעשה האדם למטה ,יוסיפו כוח במידת הרחמים ,ולהיפך,
בר -מינן ,ימעיטו הכוח ,והוא אומרו "צוּר ְיל ְָדָך תֶּ ִשׁי" (דב' לב ,יח) .והנה ,לצד שראה א-ל עליון כי ישראל קטרגה עליהם
מידת הדין ,והן אמת כי חפץ ה' לצדק ישראל אבל אין כוח ברחמים לצד מעשיהם כנזכר ,אשר על-כן אמר למשה
תשובה ניצחת "מַ ה ִתּצְ עַ ק אֵ לָי?!" פירוש ,כי אין הדבר תלוי בידי ,הגם שאני חפץ עשות נס ,כיוון שהם אינם ראויים,
מידת הדין מונעת ,ואין כוח ברחמים כנגד מידת הדין המונעת .ואמר אליו "דַּ בֵּר אֶ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל" פירוש ,זאת העצה
היעוצה ,להגביר צד החסד והרחמים ,דבר אל בני ישראל ויתעצמו באמונה בכל ליבם ,ויסעו אל הים קודם שייחלק,
על סמך הביטחון כי אני עושה להם נס ,ובאמצעות זה תתגבר הרחמים".
נדמה שפירושו של אור החיים מתייחס למתחים רבים:
המתח בין "הכול צפוי" ,קרי ,הגורל הקבוע מראש ,לבין
"הרשות נתונה" ,קרי ,העברת כובד האחריות אל האדם
הנוכח בהווה ,בא לידי ביטוי בקביעתו שכל עוד לא נענתה
תפילתו של משה ,הנכון הוא לא להרפות ממנה .בנוסף ,מתח
זה בא לידי ביטוי בקביעתו כי המעשים הטובים "למטה",
משפיעים על מאזן הדין והרחמים העליונים .המתח בין
מעלתו של משה לבין מדרגתם של ישראל בא לידי ביטוי
בהצבעה על חסרונם של עם ישראל כבלתי ראויים לגאולה,
עד שלא יוכיחו אחרת ,ועל תפקידו של משה לדרבן אותם
לעלות למדרגה גבוהה יותר .המתח בין אי מוגבלותו של הא-
ל לבין כפיפותו לחוקים בא לידי ביטוי כאן בכפיפותו של
הקב"ה למידת הדין ,כלומר לנורמות מוסריות של צדק ו'מידה
כנגד מידה' .ולבסוף ,המתחים הללו באים על פתרונם
ההרמוני ,על ידי האמונה בכוחותיהם של בני ישראל לשוב
בתשובה ,להשאיר מאחוריהם את מדרגת עובדי העבודה
הזרה ,ולבטוח בקב"ה.

תושבים יקרים.
מתנ"ס אלקנה הוא הלב החברתי-קהילתי של היי שוב ומאות ילדים ,בני נוער ומבוגרים משתתפים בחוגים
ובפעילויות באופן שוטף.
כולנו מרגישים שהקורונה בהתפרצות גדולה ,ויש לנו באלקנה המון חיוביים ומבודדים.
מתברר שבגל הקורונה הנוכחי ההדבקות מאוד מהירות ובקלות רבה ביותר.
אנו חשים אחריות לבריאות תושבי הישוב בכלל ולילדים בפרט וכדי למנוע סכנת הדבקה ,נעשה הפסקה קלה
בחוגים ונבחן מחדש את הפתיחה לאור מצב התחלואה.
אנו מתחייבים להשלים את השיעורים שיבוטלו ומיד כשיתאפשר נחזור לקיים את החוגים כרגיל.
עד שנשוב לפעילות מלאה ,נשמח לשמור אתכם על קשר בפעילויות שכן מתקיימות ,וכן בפעילויות הפגה
שונות ,שנבצע במיוחד עבורכם בעת הזאת.
מאחלים בריאות איתנה לכולנו!
צוות מתנ"ס אלקנה

ספריית אלקנה
לאור המצב ,הספרייה פתוחה לצורך השאלה בלבד רק לבעלי תו 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׳.
אם הנכם חולים ,בבידוד ואינכם יכולים להגיע – שלחו לנו הזמנה במייל או בווטסאפ ונעזור להביא את הספרים
אליכם הביתה.
יפה שמריהו ,ספריית אלקנה

על חיפוש מפגש
ומשמעות
שיעור לקראת ט״ו
בשבט ,עם הרב אברהם
סתיו.
מעשה ממלך עניו –
סיפור על חיפוש ,צחוק
וסאטירה מתורתו של ר’
נחמן מברסלב.
הצטרפו אלינו ביום
ראשון ,י״ד שבט 16.1
בשעה ZOOM | 20:30
לקבלת לינק לשיעור
ותזכורת היכנסו לקבוצת
ווטסאפ סגורה:
https://chat.whatsapp.c
om/HQOxaakAqOq2D
E9TlNrAwP
ריקי בן פזי ,מנהלת מרכז
הצעירים

שלום לכולם.
לצערנו אנו רואים בתקופה האחרונה עליה משמעותית בתחלואה ,וגם אצל בני הנוער המספרים עולים.
אנו עושים את כל המאמצים לשמור על פעילות רציפה תוך שמירה על ההנחיות.
כל מי שחולה או בבידוד מוזמן לפנות אלי או אל הרב שמרון.
השבוע קיימנו מפגש ראשון של מועצת הנוער ,העלנו נושאים רבים שבהם נרצה להתמקד השנה.
תודה רבה לראש המועצה אסף מינצר שהגיע לברך את מועצת הנוער .יישר כח לכל מי שהתנדב והגיע.

מועצת הנוער

טורניר כדורעף

טורניר כדורעף לנוער :אנו ממשיכים בכל הכח בטורנירים השונים בימי ראשון .מוזמנים להגיע ולהצטרף!
קבוצת  whatsappלחולים מהנוער :כל מי שחולה מוזמן להצטרף ולהנות מהזמן ביחד.
שלום .תהילה דומב ,מנהלת יחידת הנוער.
בהצלחה לכל הנבחנים במבחנים השונים ובבגרויות!

מדרשה לנשים אלקנה
תכנית המדרשה ליום שלישי ,ט"ז בשבט תשפ"ב,
.18.1.2021
 – 9:00-9:45הרב ד"ר פנחס הימן.
 – 10.00-10.45הרבנית ברכה ימין.
 – 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

תורהזום
השבוע בתורהזום יתקיים שיעור מיוחד מיוחד לפרשת השבוע יתרו ,ביום חמישי י"א בשבט  20.1.22בשעה
 ,20:00ויינתן ע"י הרב שלמה שפר ,רב הקמפוס ,אוניברסיטת בר-אילן .הנושא" :משה ואהרון – שני מלכים
משמשים בכתר אחד".
בואו להיות עמנו .להתראות .זהבית גרוס

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

אזכרה
במלאת שנתיים לפטירת יקירנו

אבינעם זכריה עודד

ז"ל

נקיים אזכרה ביום שני ט"ו בשבט ( 17בינואר) בשעה  8:15בבית העלמין באלקנה
המשפחה

עקב עליית התחלואה באלקנה לא תתקיים פעילות במועדון עד להודעה חדשה.
רוחי רוזנבלום

חדוה וקובי ראני ,תושבי שכונת ה300-
חדוה וקובי ראני נכנסו לביתם החדש ברחוב שושנים  3באלקנה לפני  4חודשים ,אחרי חגי תשרי ,עם שני
ילדיהם :טלאור בת  5וחצי ,ואיתי בן  3וחצי.
קובי גדל באלעד .בגיל  13עבר ללמוד שנתים בישיבה בצרפת
וחזר לארץ בתום לימודיו .בשירותו הצבאי שירת בחיל חימוש.
לאחר שהשחרר התחיל להתעסק בבניה ושיפוצים ,בהתחלה
כשכיר ,היום כעצמאי.
חדוה גדלה באשדוד ,שם גם למדה בביה"ס היסודי .בגיל 14
הוריה עברו לטבריה ,והיא עברה ללמוד באולפנית בטבריה .לפני
 7שנים ,כשהיתה בגיל  18קיימה את הכלל 'בן י"ח לחופה' ,ואחרי
שתי שנות היכרות עם קובי ,היכרות דרך חברים משותפים ,באו
בברית הנישואין .כיום היא קוסמטיקאית במקצועה ,עוסקת בלק
ג'ל וטיפול בגבות (המעוניינות מוזמנות לקבוע תור ולהתפנק:
.)050-5100175
אחרי החתונה גרו באלעד ביחידה בבית אמו של קובי.
מה הביא אתכם לאלקנה?
"אחרי שנולדו הילדים וקצת גדלו ,הבנו שאנחנו רוצים לתת
להם חינוך טוב וחיי קהילה .התחלנו לחפש דירה באיזור ,עד
שמצאנו באלקנה".
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
"אנחנו אוהבים את היישוב :מצד אחד שקט של יישוב ,ומצד
שני קרוב למרכז".

שוש מאיר

עוגת פרג נהדרת שתמיד מצליחה
מצרכים:
 4ביצים.
 1.5כוסות סוכר.
 3/4כוס קמח תופח.
 200גרם פרג.
 1כוס שמן.
 1/2כוס מיץ תפוזים.
מעט קוניאק (לא חובה).
אופן ההכנה:
להקציף חלבונים וסוכר .להוסיף את שאר החומרים .לאפות כ 40-דקות בחום בינוני  170מעלות.
מצרכים לציפוי:
 8כפות מים.
 100גרם שוקולד מריר.
 4כפות קקאו.
 3כפות סוכר.
 5כפות מרגרינה.
אופן ההכנה:
לאחר שהעוגה הוצאה מהתנור ,ממיסים את אל מרכיבי הציפוי ושופכים על העוגה בעודה חמה.
בתאבון!!
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

השירות הפסיכולוגי באלקנה שמח להזמינכם
למפגש זום אצלכם בסלון" :כל מה שרצית לדעת על
התמודדות נפשית עם הגל החמישי ולא העזת
לשאול".
במפגש נעסוק בדילמות ושאלות שאתם מעלים
מחיי היומיום שלכם!
כיתבו לנו דרך הלינק
https://bit.ly/3K5f9Lz
ניפגש ביום רביעי  19.1.22בשעה  20:30בזום דרך
הקישורhttps://bit.ly/3ffmbPV :
צחי וצוות השרות הפסיכולוגי

מתחם עבודה לעסקים
מתחם עבודה לעסקים – מרכז חדשנות – במרכז
הישוב .המתחם כולל עמדות עבודה בחלל עבודה
משותף ,משרדים אישיים וחדר ישיבות.
מזמינים אתכם להגיע להתנסות ולהתרשם.
חודש ינואר ללא תשלום ללא כל התחייבות
מצידכם .מחכים לכם .מרכז חדשנות ,מתנ"ס
מקום:
ושיריון
לפרטים
אלקנה.
 050-7828094 .https://did.li/Ye1YHחגית.

בעקבות התרחבות יקב טורא ברחלים ,אנו
שמחים לצרף מנהל/ת מרכז מבקרים למשרה
מלאה ולטווח ארוך.
התפקיד כולל:
 מכירות ושירות לקוחות. אירוח מבקרים ומתן הדרכות על היקב והיין. מעקב על האינסטגרם ופייסבוק.דרישות לתפקיד:
 שירותיות ויצוגיות. יכולת מכירה. יכולת לדבר מול קהל. אנגלית ברמת שפת אם. סדר וארגון.קורות חיים נא לשלוח לכתובת
Infov@turawinery.com
שירלי כהן ,אחראית מרכז מבקרים | לקוחות
פרטיים ,יקב טורא

לידות
לגפן ועודד גלעד להולדת הבן נטע שלום .נכד לשרה ואורי גלעד.
לרותי ויהודה טרביץ ,להולדת הנכד ,בן לאסנת וגלעד טרביץ.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

למעין ומשה רסיאן ,עם המעבר למדורגים בשכונה הצפונית.

רישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנת 2023

הורים יקרים שלום רב.
אנו שמחים להזמינכם לרשום את ילדיכם לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ג.
הרישום התחיל ויסתיים ביום ראשון כ"א בשבט .23.1
הרישום מתבצע באמצעות אתר האינטרנט:
https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=999
שימו לב:
 .זכאים לביצוע רישום מקוון רק מי שכתובתו מעודכנת בתעודת הזהות כתושב אלקנה.
 .תושבים חדשים העוברים לגור באלקנה -לא יכולים לבצע רישום באתר .נא לשלוח את המסמכים הבאים
במייל לכתובת:ronit@elkana.org.il :
* צילום ת.ז של שני ההורים.
* אישור ביטול רישום ממקום המגורים הנוכחי.
* אישור רכישה /השכרה של הדירה באלקנה.
* מספר טלפון נייד זמין.
 .3גם אם ילדכם לומד השנה בגני המועצה ,עליכם לדאוג לרישומו כעת
 . 4המועצה אינה מתחייבת לשבץ את הילד בגן הסמוך לביתו אם לא בוצע רישום בתאריכי הרישום.
 .5לבירורים ושאלות ניתן להתקשר לנעה כהן ,מנהלת הגיל הרך  .03-9151226או לרונית ברפמן רכזת הרישום
 .03-9151214אפשר גם לפנות במייל :נעה כהן  . noa@elkana.org.ilרונית ברפמן .ronit@elkana.org.il
לידיעתכם ,עקב מגבלות הקורונה ,לא ניתן לבצע רישום במשרדי מחלקת חינוך.

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

