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 11.2.22 | בתשפ" באדר א' י' | הצותפרשת  | 1105 'ליון מסיג

 18:02  שבת מוצאי  17:02 כניסת השבת
   

 חי העםושל הניםוהכ
 הרבנית רחל שטרן

    

 : כדי לצאת מגדר הבן הרביעי בהגדה, אפתח בשאלות   
 המשכן, מדוע הנושא מובא בשתי פרשיות נפרדות? –פרשות תרומה ותצווה נושא אחד להם  .1   
אם נאמר שהחלוקה היא בין המשכן וכליו, לבין הכוהנים, בגדיהם והכשרתם, מדוע התורה פותחת את פרשת  .2   

 רשת תצווה בלבד? תצוה בהדלקת הנרות, למרות שהמנורה מוזכרת בפרשת תרומה? ומדוע מזבח הקטורת, מוזכר בפ
. בגדי הכהונה תופשים חלק נכבד מהפרשה ומטרתם היא: "לכבוד ולתפארת". מדוע אין התורה מכתיבה את 3   

לבושם של גורמי ההנהגה האחרים: מלך, שופט )הסנהדרין( ונביא? בפרשת שופטים, פרשת ההנהגה לא מוזכר ולו 
 בגד אחד!

 הוראת קבע', אלא תלויים ב'כ"ד המתנות כהונה'? מדוע הכוהנים לא מקבלים משכורת ב' .4   
 

 התורה חילקה לשתי פרשיות, כי אמנם המשכן אחד הוא, אך תכליתו כפולה:   
ָאג"  לנביאים, בעמוס: -ומקום ההתגלות למשה. בבית המקדש  שכינה בישראלהשראת  א.    והקדשת "ה'ִמִצּיֹון ִישְׁ

ַכס ֶהָעָנן ֶאת  –מלמעלה למטה יא היא במקדש. התנועה  ה -ישעיהו )פרק ו(  ובאה לידי ביטוי בענן: שמות מ, לד:" ַויְׁ
ר   ֵני ַהכְׁ ָך ֵמַעל ַהַכֹפֶרת ִמֵבין שְׁ ִתי ִאתְׁ ִדַברְׁ ָך ָשם וְׁ ִתי לְׁ נֹוַעדְׁ  ִבים .. )שמות כה,כב(.ֹאֶהל מֹוֵעד..., הכלי החשוב הוא הארון: "וְׁ

עבודות הנעשות על ידי  -יש חשיבות בהדלקת הנרות ובהקטרת הקטורת הכהנים. כאן  –. מקום עבודת האדם ב   
 הכהן הגדול.

 , מהאדם לבורא. מלמטה למעלההתנועה היא    
חּו ֵאֶליָך ֶשֶמן ַזִית ָזְך ָכִתית ַלָמאֹור –בנרות ובקטורת, מוזכר ביטוי העלאה. בפתיחת הפרשה     ִיקְׁ ַהֲעֹלת "וְׁ ֵנר ָתִמיד".  לְׁ

ַהֲעֹלת בסיומה: "ּו ִטיֶרָנה...ֹלא בְׁ ַבִים ַיקְׁ ֹטֶרת ָזָרה ..." .                                                            ַתֲעלּו ַאֲהֹרן ֶאת ַהֵנֹרת ֵבין ָהַערְׁ  ָעָליו קְׁ
 האור, בניגוד לכוח המשיכה, עולה מעלה, וענן הקטורת מיתמר...  
 . מסגרת חוזר שלוש פעמים, בפתיח ובסיום הפרשה, ומהווה לה –ורש ע.ל.ה הש  
ובפרקי אבות )ה, ה( אחד הנסים במקדש:" ולא נצחה הרוח את עמוד  העולה.בקרבנות, הקרבן הבסיסי הוא קרבן   

 ולא מתפזר. כלפי מעלההעשן מיתמר  –העשן" 
ָפִר בברכת כוהנים קיימת תנועת העלאת הידיים: "    ֶכם ַכֵפיֶכםּובְׁ  " )ישעיהו א, טו( )עפ"י חז"ל, וברד"ק שם(שְׁ
. )כלפי בעיני שולחיהםהכוהנים עובדים מכוח העם ולכן יש להם בגדי ייצוג. בגדים אלה הם ל'כבוד ולתפארת'    

וא הכהן הגדול נכנס לקדש קדשים בבגדי לבן.( הבגד החשוב ביותר של הכהן הגדול ה-שמיא אין צורך בבגדי הפאר 
 החושן, אותו הוא נושא על לבו ובו שמות שבטי ישראל. מסיבה זו, כהן המברך את העם, חייב להיות רצוי לאחיו...

לא רק המדים מחברים אותם לעם, אלא גם מתנות הכהונה. העם מרגיש את הקשר והחיבור  על ידי הנתינה,    
 על ידי התלות בנותנים.  –והכוהנים 

כּו ֶאת ַאֲהֹרן... האהבה הגדולה של העם    ָרֵאללכוהנים החלה באהרון: " ַוִּיבְׁ כט ורש"י שם.  ,'במדבר כ -" ֹכל ֵבית ִישְׁ
 ובפרקי אבות הווה מתלמידיו של אהרון וגו'

העם ולא מייצגים את העם, לכן אין להם מדי ייצוג אל  באים –מנהיגים אחרים: נביאים, מורי הוראה ושופטים    
הם חייבים להביא את דבר ה' כמו שהוא, לא להחניף לעם ולא  –נם מקבלים מתנות.להרשים את העם ואי

 'להתנחמד'... 
ידוע שהחל מפרשת שמות, זו הפרשה היחידה בתורה, ששמו של משה לא מוזכר. כי משה הוא נביא, מורה הוראה    

כז, כ:  המנכיחים את משה: ושופט, אך אינו כהן. אבל בכל זאת, התורה פותחת את הפרשה בשלושה כינויי גוף,
ָרֵאל". כח, א "ַאָתה "וְׁ  ֵני ִישְׁ ַצֶּוה ֶאת בְׁ ַאָתהתְׁ ֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהֹרן... ו וְׁ ֵמי ֵלב".ַאָתה ַהקְׁ ַדֵבר ֶאל ָכל ַחכְׁ  תְׁ
, אמנם העבודה היא באמצעות הכהנים בלבד, אך מסגרת העבודה –משה מעיין 'נוכח נפקד' בפרשה. לומר לנו    

 על פי צווי אלוקי, הנמסר למשה. , הם פרטיה ודקדוקיה
 עבודת ה' חייבת להיעשות בדרך שה' צווה: בזמן הנכון, במקום הנכון ובמינון הנכון. יש להיזהר מספונטניות      

 יתר, כי היא עלולה להיות עבודת עצמך ולא עבודת ה'.          

 



 

 נערכים 
 ליום השואה

   

 .תושבים ותושבות יקרים   
במסגרת טקסי יום השואה ויום    
כרון באלקנה, כמדי שנה, נפיק יהז

את הטקסים בעזרת הקהילה 
ילדים, נוער  –ומתוך הקהילה 

 ומבוגרים.
אנו מחפשים בעלי כשרונות   

משחק שמעוניינים להיות 
ולהרגיש שייכים,  חלק

המרגשים  לטקסים
 והמשמעותיים בקהילת אלקנה.

המעוניינים מתבקשים לפנות    
בוואטספ למזכירות המתנ"ס 

או במייל  03-9109040במספר 
elkana@matnasim.org.il 

 מנהל המתנ"ס, מית קדמוןע
 

הפניה מנוסחת בלשון זכר מטעמי 
נוחות בלבד ומופנית לנשים 

 וגברים כאחד
 
 
 
 

 ספריית אלקנה
הספרייה פתוחה לכולם ללא  ��

לקרוא, מוזמנים להגיע . הגבלות
 .לעיין וליהנות

 :להלן זמני פתיחת הספרייה
 .16:00-19:00, 9:00-12:00ראשון: 

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

  ניתן ליצור קשר:  

. 03-9362122טלפון ��

. 053-3233753 ווטסאפ�🄳�

.elkana.library@gmail מייל��
com. 

  בברכת בריאות שלמה!   
 צוות הספרייה.

 

 טספור
 

 טוב, זה יהיה קצר כי אנחנו חייבים לרוץ!!!   
גם במרוץ החיים המטורף, תמיד אפשר למצוא זמן להשתתף במרוץ אלקנה    
, מסורת שנתית איזורית נהדרת שהשתרשה ותפסה לה מקום של כבוד בכל 6-ה
 שובי הסביבה. יי

 שלנו! בסביבת הבית שלנו. רוצו כבר להירשם!! רוץיזה המ   
 /http://elkanarun.co.il להרשמה לחצו   

 מנהל מחלקת הספורט, מיכה פולק
 

 ��תודה  –כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו כחברים 
https://www. facebook. com/matnaselk 
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 פלוס 50 התרבות מועדון

 

 .האלים משתוללים –: יוון הנושא .מסע חובק עולם עם יואל שתרוג – 20:00י"ב באדר בשעה  13.2.22יום ראשון   
בתי מלוכה  – : משחקי הכסהנושא .עם זהבית כהן ,שפה פנים רבות לה – 11:00י"ג באדר א' בשעה  14.2.22יום שני 

 עכשוויים.
 – : סופרמן היהודיהנושא .עם איל בורס ,סוד הקסם הקולנועי – 20:00י"ד באדר א' בשעה  15.2.22יום שלישי 

 מקורותיו היהודיים של גיבור העל.
החזון האוניברסלי  הנושא: .עם הרב יהונתן בלסמורה נבוכים  – 11:00ט"ו באדר א' בשעה  16.2.221יום רביעי 

 והייחוד של עם ישראל במורה הנבוכים )השיעור יתקיים מסביב לשולחנות(.
 פתוח לכל האזרחים הוותיקים באלקנה. .טיול מונגש לאזרחים ותיקים –ט"ז באדר א'  17.2.2022יום חמישי 
 ".The Lost Girls of Paris" by Pam Jenoff עם הספר: .The Book Club  – 18:15 י"ט באדר בשעה 20.2.22יום ראשון 
  .: המסעות האסורים לפטרההנושא .קתדרה עם אוריאל פיינרמן – 20:00י"ט באדר בשעה  20.2.22יום ראשון 
 ₪ וחברי מועדון ללא תשלום 40דמי כניסה 

 

 פלוס אלקנה 50במועדון  אנו מרעננים את השורות בחוגי הספורט
 60עלות לחודש לחברי מועדון . 8:55וגברים בשעה  8:00נשים  – חוגי ספורט עם בתי ורביעייום שני  ספורט  

 לפעמיים בשבוע. ₪ 130 לפעם בשבוע. ₪ 90 עלות לחודש במחיר רגילהלפעמיים בשבוע. ₪ 100 לפעם בשבוע. ₪
לפעמיים  ₪ 100 לפעם בשבוע. ₪ 60 – עלות לחודש לחברי מועדון. 09:5יום שני ורביעי בשעה  יוגה על כיסא 

 בשבוע.
 לפעמיים בשבוע. ₪ 130 לפעם בשבוע. ₪ 90 – עלות לחודש במחיר רגיל

 .₪ 90 עלות חודשית לנשים וגברים. 16:45יום שלישי בשעה  – צ'יקונג עם אבישג 
 .₪ 120 ר רגילמחי. ₪ 100 – עלות לחודש לחברי מועדון. 58:1יום חמישי בשעה  – עם שירילי נח יוגה-פילאטיס 

 כאן רשומים המחירים הנכונים. .שימו לב: המחירים שפורסמו בלוח השנה אינם נכונים
 

 2022 חברות במועדון לשנת
מתקיימות הרצאות מרתקות בתחומים ונושאים מגוונים ברמה אקדמית עם מרצים מעולים התרבות במועדון  ●

 הראשונה. מהשורה
 )הרצאות ערב בהתאמה לאנשים עובדים(. שרוצים לאורך השנהניתן השתתף בכמה סדרות  ●

 שעורי ספורט, מופעים, חוגים וטיולים במחיר מוזל למצטרפים כחברים. ●

  .פקקים ללא ●

  .ודלק נסיעה בזמן חיסכון ●

 .תשלום ללא צמודה חניה ●

 מרחק הליכה מהבית. ●
 .₪ לחודש( 70-)כ לשנהש"ח  800במחיר מיוחד:  2022תשפ"ב  בשנת החבר דמי גובה

 )המחיר מסובסד(. ₪ לזוג 1600 -₪ לחבר, ו  800על יעמוד - ועד אפריל 2022 החל מחודש ינואר  התשלום
אפשרויות לתשלום: העברה בנקאית ניתן גם בתשלומים )נדרש צילום מסך או אישור העברה( או שיקים חודשיים 

 תשלומים  8-ל  ניתן לחלק –לזוג . 2022מאי -2022 מינוארתשלומים  5-ניתן לחלק ל –ליחיד לפי המפורט מטה.  –
 . 2022אוגוסט  – 2022 מינואר    

 ד' בין השעות-, בימים ב' ו052-2577217רוחי רוזנבלום  050-6344894לפרטים: יהודית מוזס טל' 
 .16:00-18:00ובימי שלישי בין  8:00-12:00 

 
 

 זום תורה
 

אדר  ז"ביום חמישי ט  שאת-כי  לפרשת השבוע  יתקיים שיעור מיוחד מיוחד  תורהזוםהשבוע ב   
ַאְך ֶאת : "על הנושא  גוש עציון אלון שבות,, הרב מנחם פרל, ראש מכון צומתויינתן ע"י  ,20:00בשעה  17.2.22 א'

ֹמרּו" שְּ ֹתַתי תִּ אקדמי -מבט תורנישנה?  25ואיך תראה השבת בעוד  מדוע נאסרה יצירה חשמלית בשבת?  – ַשבְּ
 .סבואו להיות עמנו. להתראות. זהבית גרו                                                         .מהזווית של פרשת השבוע

 

  

   
  

 

 מדרשה לנשים אלקנה
 

 

 15.2.22ד באדר א' "יתכנית המדרשה ליום שלישי, 
 .הרב יוני לביא – 9:00-9:45

 .הרבנית רחל שטרן – 10:00-10:45
 .הרב יהודה שטרן – 11:00-11:45

 

נשים שלא השתתפו עד כה בלימודי  כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם 
שיעורי תורה, מחשבת,  בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות מוזמנות, המדרשה

 ומרגשים. תנ"ך ויהדות מעניינים
 .0502282358 פוןניתן להתקשר לטל להצטרפות באנה בשמחה, נשים יקרות.

 



 

 

 

               

    

 
 

   

 

 תית באלקנהתחרות התעמלות אמנו
 
 

 !כאן באלקנהביום שישי שעבר, להתעמלות אומנותית יצאה לדרך  Venera Cup תחרות   
  לאה אנדרוס  – מזל טוב לכל הזוכות המאושרות ולמאמנת שלהן    
 !הנבחרת המדהימה פועלת תחת מחלקת הספורט של מתנ"ס אלקנה  
 .ואלו התוצאות 

 זהב. – ורוניקה אסטחוב: תרגיל חופשי ארד. – שירה לוי: תרגיל חופשי כסף. – מרים אבזוב: תרגיל חופשי
 כסף. – אלותליה סומפולינסקי: תרגיל  זהב. – אביגיל עוזרי: תרגיל אלות כסף. – אמילי איריצ׳וק: תרגיל חופשי

 זהב. – קארינה גורוכובסקי: תרגיל כדור ארד. – לאה אבזוב: תרגיל כדור זהב. – אמה קצב: תרגיל חישוק
 ארד. – עמית לזמי: תרגיל אלות ארד. – רוני בן עמי: תרגיל אלות כסף. – קארינה גורוכובסקי: תרגיל סרט

 זהב. – תרגיל חישוק: הלל פטרובר ארד. – תרגיל כדור: הודיה ישר ארד. – ליהיא הראל: תרגיל חישוק
 



 

 

 

 

 

 

 שירות לאומי באלקנה 
 

 היי את... 

   ��� ��מחפשת שירות לאומי משמעותי? 
 בואי הצטרפי למשפחת אלקנה! 

 מגוון רחב של אפשרויות, ליווי צמוד ואווירה משפחתית! 
 נשמח לראותך בסיירת שלנו! 

 שבת שלום. תהילה דומב, מנהלת יחידת הנוער. 
 
 

         
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 חברת ההסעות "תנופה" זכתה במכרז של משרד התחבורה במקום חברת "אפיקים".     

 https://www.tnufa-t.com/ContentPage/Index/18קישור לאתר:      
 אפשר גם לסרוק את הברקוד:

 
 
 
 
 
 

https://www.tnufa-t.com/ContentPage/Index/18


 

 

 

 

 

 

 

     
           

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 סטודנטים?!     
מרכז צעירים פתוח     

ומזמין אותכם , עבורכם
ללימודים , למרחב משותף

 .או לעבודה
 אז למה אתם מחכים?  

שריינו מקום לשבוע 
 .הקרוב

https://docs.google.com
/spreadsheets/d/1rJ7ger

-dw2DJ4Uf
652UikHDD1PxT70R6d0

25iocjxG8/edit?usp=shar
ing 

חמישי -ימים ראשון  
 . 9:00-20:00בשעות 

ההגעה בתיאום מראש   
לתושבי  בקישור המצורף

 . אלקנה בלבד
יש לשלוח תו ירוק טרם   

 – , מספר ההגעה לריקי
050-7423512. 

 

 לבחור נכון
 

עכשיו זה הזמן הכי טוב    
לקחת רגע ולחשוב מה אני 
רוצה ללמוד? איזה מקצוע 
מתאים לי? איך לבחור 

 נכון? 
עכשיו זה הזמן לקבל את   

כל המידע הכי עדכני עם 
הכלים הכי מתקדמים 
 לקבלת החלטות לא קלות... 

סידרנו לכם שני מפגשים    
בזום, עם אורנה הורביץ, 
מרצה באקדמיה ומנחה 
שמתמחה בדיוק בנושא 
הזה. כל מה שצריך זה 

 להירשם וזה שלכם...
 15.02, 8.02ימי שני,    

 .20:00בשעה 
ה הצטרפו לקב' להרשמ   

ווצאפ סגורה לקבלת 
 תזכורת ולינק למפגשים:

https://chat.whatsapp.co
m/Ibid09DYVN490xeb8b

u2H7 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJ7gerdw2DJ4Uf-0652UikHDD1PxT70R6d25iocjxG8/edit?usp=sharing
https://chat.whatsapp.com/Ibid09DYVN490xeb8bu2H7
https://chat.whatsapp.com/Ibid09DYVN490xeb8bu2H7
https://chat.whatsapp.com/Ibid09DYVN490xeb8bu2H7
https://chat.whatsapp.com/Ibid09DYVN490xeb8bu2H7
https://chat.whatsapp.com/Ibid09DYVN490xeb8bu2H7
https://chat.whatsapp.com/Ibid09DYVN490xeb8bu2H7


 

 

 (220-)גרה בשכירות בשכונת ה   אלויה שיר
 

מופיעה בעצמה זמרת ויוצרת לנשים ונערות ובעלת אולפן הקלטות ביתי, מפיקה ערבי נשים, הפרשות חלה, ו  –אלויה שיר      
 עשרה חודשים.אליאל, בן שנתיים ו, עם בנה 220-עברה לפני שבוע ממודיעין לדיור בשכירות ברחוב אפיקי מים בשכונת ה –
ואז עברנו למודיעין וכל " היא מספרת, "בערך היינו חרדים מודרנים  6עד גיל  "  .בית של בעלי תשובה חרדיםב  הגדלאלויה    

אני זוכרת הכי הרבה מהעיר, לכן במקור אני ממודיעין, ה. "ונעורי הרוב שנות ילדותעליה במודיעין עברו  התפקרה". המשפחה 
 .שיר, שם גדלתי, נשארתי עם אותו שם משפחה

נהל האזרחי באוגדת איו"ש ברמאללה ישירות צבאי מלא במ   שירתהחק רבין,  צב' ע"ש יעירוני  חילוני  בתיכון    הלמדאלויה     
 .  מנהלת משרד באגף תקשוב ביחידה שם היתה)בית אל(, 

שיר שלי התפרסם    16התחלתי לעלות על במות, ובגיל  "  .לכתוב להלחין ולשיר בצורה מקצועית  היא התחילה  14בגיל  כבר     
   .ל מיליון צפיות עם השניםוהגיע למע ,ביוטיוב ללא שמי

אז התחלתי  .  אזעקות הגיעו למודיעין בפעם הראשונהכשה  'צוק איתןמבצע 'עברתי את כל האודישנים לכוכב הבא בזמן    
איפה אלוקים ברגע הזה ולמה זה   ?מי יגן עלינו  ?למה עדיין שונאים אותנו בתור יהודים  בנו:לשאול שאלות שקשורות למצ

 ".תוך כדי החקירה גיליתי את האמת והתחלתי לאט לאט לקיים מצוות .וכו' כו'? וקורה לנו
ולחקור על יציאת מצרים וכל    ,גרם לי לשאול את כל השאלות"המבצע   ', חזרה בתשובה.צוק איתןמבצע 'בעקבות  ,  24בגיל   

 ."ההיסטוריה היהודית, בעיקר גם על מציאות הבורא ורצונו מאיתנו
בצילום פרומו עם אסי עזר כבר הייתי עם הליך החזרה בתשובה היה מדורג. "    

ואז  .חצאית, עדיין לא שומרת שבת או שומרת צניעות לגמרי, אבל מתחילה לאט
שבועיים לפני העלייה לבמה, אחרי שנקבע תאריך  .הייתי לי דילמה מה לעשות

להגיד בשידור חי שאותם להופעה, חשבתי מה לעשות, כי את כל הדרך עשיתי כדי 
דעו שזאת ימיליון צופים שמכירים את השיר שלי רק לא יודעים מי המבצעת, שי

לקבל חשיפה ענקית, ומצד שני התחלתי להאמין ולקיים חלק ממצוות  . רציתיאני
הייתה לי התלבטות אם ללכת ולהופיע מול כל  ., ולא רציתי לוותר על זהתורהה

, בקדושה, קב"העל זה ולהגשים את החלום לפי רצון ה או לוותר ,ישראל בשידור חי
 .ולנשים ונערות בלבד

ובאותו מעמד גם קבלתי  ,וכך עשיתי, החלטתי לוותר על השתתפות בתוכנית"  
לאחר הוויתור הלכתי ללמוד סאונד ב"יואב  .על עצמי לשמור את השבת הראשונה

להופיע לנשים ונערות  גרא" בתל אביב וכך פתחתי אולפן ביתי ברוך השם, התחלתי
בהפרשות חלה, והיום אני מופיעה גם עם הסיפור האישי שלי בתוכנית אומנותית 

 ."שהכנתי, כולל ציוד הגברה וסאונד ותאורת אווירה
אחרי  האליאל אצל אמא שלשם גרה עם בנה ממודיעין,  לאלקנה הגיעה   

 , זמן קצרנתייםאבא שלי ז"ל נפטר לפני ש" שהתגרשה בתום שתי שנות נישואין.
 ". לפני הגירושין שלי

 מה הביא אותך לאלקנה?    
 ".היופי, הטבע, והשקט שבאזור, התאהבתי במקום"   

 ? לתרום ביישוב היכולה או רוצ יתמה הי    
מפיקה, הרקדות, הופעות בשמחה אופיע לנשים ונערות גם עם סיפורי האישי, בהפרשת חלה, וגם בהופעות אחרות שאני    

 לחגים וכו'
 ? אלקנהאילו דברים יפים את מוצאת ב   
 ".תעסוקה לילדים, ויש ביישוב כמעט כל מה שצריך הכי קרוב לבית כאןיש "     
 התמודדות עם הקורונה?          

 '".ברוך ה ,גרה היא אורך חיינויהש .לא נותנים לזה הרבה מקום בשיח היומי"             
 

      

 

  

    

       

  

 

  

 

 

   

  

 

 

 אלקנה חזקה בבריאות
 

בהמשך לפעולת ההנצחה לזכרו של  לבריאותם.ועמותת נר שמשון חי ממשיכה בפעולותיה לרווחת תושבי אלקנה    
  .אסף שפירא ואפרת וייס –דפיברילטור לכונני מד"א באלקנה  מכשירי שני העמותההעניקה  חברנו רביב ורטש ז"ל

)אחד המכשירים נתרם ע"י משפחה מאלקנה להנצחת יקירם  אים ברכבם וזמינים לכל אירוע ל"עים נמצהמכשיר   
ית ב. מכשירים אלו מצטרפים לשני מכשירים שכבר נתרמו ונמצאים ברכבו של רבש"צ אלקנה ובנחמיה שיין ז"ל( ר"ד

 בשכונה החדשה הנבנית והולכת. הכנסת
 

 זריזין מקדימים
    

מוזמנים לתרום כבר עכשיו ולשריין לעצמכם את מצוות . מתנות לאביונים חילים באיסוףאנו מתלקראת פורים,    
 'בו ביום' בפורים.מתנות לאביונים שתועבר לנזקקים 

 כל תרומה חשובה, כל שקל משמעותי.  
 ניתן לתרום בדרכים הבאות:  
 .0502060301 – ישראל קמר   .0523102020 – צור בדש  ביט:  
 https://payboxapp.page.link/7U78suC7zVCnE4wu8 פייבוקס:  
לכל אחד מחברי העמותה: ניתאי שפירא, נעמה רמות, צור בדש, משה אלדר, חיים מיכאליס, ישראל , מזומן/צ'ק  

 .נה שנייברג ואריאל וייסקמר, רו
 ברכת בריאות איתנה ורווחה כלכלית

 נר שמשון חי.
 

https://payboxapp.page.link/7U78suC7zVCnE4wu8


 

 

 

 

   
 

 

 נאוה ושאול  יהלום
 

 פיש וחזרת-גפילטע
 

 פיש וחזרת לסעודות חג ולשבת.-מתכון מסורתי להכנת גפילטע  
נאוה רעייתי ואני, קיבלנו את המתכון מאימותינו, שושנה וקלרה, ומאבי שלום )חזרת(, ואנו מכינים מאכלים   

 אלה עשרות שנים וקוצרים שירות ותשבחות.
 פיש-גפילטע

 חומרים:
 ק"ג ברוטו( שנותנים אחד ק"ג עיסה נקייה טחונה. 2-3דגי קרפיון )בערך    
 לפריסה בתחתית הסיר(. 1-2לעיסה הטחונה,  1-2בצלים גדולים ) 3-4   
 ביצים )תלוי בגודל( 3-4   
 כפית לעיסה הטחונה, ומלח להמלחת החלקים שלא נטחנים ועוברים לקירור( 1מלח בישול )   
 כפות למים עם החלקים הלא טחונים( 2כפות גדושות לעיסה הטחונה,  3)סוכר    
 .כף פלפל שחור או לבן וכפית נוספת למים עם החלקים הלא טחונים  

 .כפות קמח מצה 2-3   
 גזר )לפריסה בתחתית הסיר ולקישוט הקציצות המוכנות(   

 קניית הדגים
ק"ג עיסה טחונה. המשקל בקנייה של  1להלן( והניקוי תגיע ל קונים כמות דגי קרפיון שלאחר ההפרדה )ראה    

ק"ג . בהכנת הדגים בחנות מפרידים את הראש, הזנב, האידרה והעור  2-3לכדי  ך כללהדגים השלמים מגיע בדר
 וטוחנים את בשר הדג הנקי. 

ם, עור, עצמות, זנבות, ק"ג דג טחון בלי עור ועצמות, ובצידו שאר החלקים: ראשי 1לאחר ההפרדה, יש בידינו    
 אידרה )חלקים אלו לא נזרקים אלא מבקשים מהמוכר לארזם בנפרד(.

 קציצות בגודל בינוני(. 20-סועדים )כ 10 -הכמות דלעיל מספיקה לכ
 תהליך הבישול:

 את החלקים שלא נטחנים ממליחים ומעבירים לקירור של כמה שעות )אפשר לילה לפני הבישול(.   
בצלים גדולים חתוכים לקוביות קטנות עד לשקיפות. כשהבצל  1-2מטגנים  .פותחים בהכנת העיסה: שלב א   

ביצים )תלוי בגודל(, מעט מלח בישול  3-4מתקרר מוסיפים אותו לעיסת הדגים ומערבבים. מוסיפים לעיסה 
טועמים. במידת הצורך  כפות גדושות ומי שאוהב מתוק מוסיף(, כף פלפל שחור או לבן. 3)מקסימום כפית(, סוכר )

 מוסיפים מלח, פלפל או סוכר. 
 כפות קמח מצה. מערבבים שוב ומשהים את העיסה במקרר לכמה שעות. 2-3בסוף מוסיפים   
שלב ב: בסיר רחב בגובה בינוני פורסים שכבה של בצל חתוך לפרוסות ועיגולי גזר. מוסיפים מים )כמות המים:   

המים צריכים לכסות את קציצות הדגים(. מביאים לרתיחה. ועכשיו שוטפים בסוף ההכנה, לפני הבישול עצמו 
-1מהמלח את החלקים שלא נטחנו ושהו בקירור, ומוסיפים אותם למים שבסיר. מוסיפים למים המבעבעים סוכר )

 כפות(, פלפל )כפית(, ושוב מביאים לרתיחה. 2
וצאה מהקירור ועורבבה פעם נוספת(. את הקציצות שלב ג: עכשיו יוצרים קציצות מהעיסה הטחונה )שברגע זה ה  

 מניחים על חלקי הדג שנפרסו בסיר אפילו בשתי שכבות אחת מעל השנייה.
לראות  לפני שמכינים את הקציצות רצוי לעשות מבחן: יוצרים קציצה קטנה ומניחים אותה במים הרותחים   

 מעט קמח מצה.שאינה מתפוררת. אם מתפוררת מוסיפים לעיסה ביצה נוספת או 
 שלב ד: מבשלים כשעה וחצי עד שעתיים מרגע הרתיחה לאחר שהקציצות הונחו במים.  
בגמר הבישול משאירים את הדגים להתקרר, ורק אז מוציאים אותם בזהירות לכלי ומכסים. אפשר לקשט   

 בפרוסות גזר. שומרים במקרר.
 ציר הופך בקירור לג'לי.את מי הבישול מסננים וכך מתקבל הציר. אם הכל כשורה ה  
 

 חזרת
 חומרים:

 .ק"ג סלק 3
 .ק"ג שורש חזרת 1
 .ק"ג קילו סוכר 1

 .מ"ל( מיץ לימון משומר 250כוס )
 .קורט )רבע כפית( מלח בישול

רק להקפיד על הפרופורציות. כמו כן, אפשר לחזק את כמות  ,כמויות החומרים הנ"ל יכולות להשתנות לפי הצורך   
 אני משתמש במיץ לימון משומר של אסם.  החזרת להוספת חריפות.

 אופן ההכנה:
טוחנים את החזרת והסלק )יש המבשלים את הסלק אך זוהי טעות, אין לבשל(. מוסיפים את הסוכר, הלימון וקורט 

 .המלח, מערבבים ושומרים בצנצנות סגורות

 ��!!בתאבון
 

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

 



 

 

 

 

 תנחומים כוס 
 . על פטירת האם  , לשמואל דהן

 . על פטירת האח , לאה אשואלל
 

 בתוך שאר אבלי ציון וירושלים  מכםהמקום ינח
 ולא תוסיפו לדאבה עוד  

 מכל בית אלקנה                                                      
 

 

  https://us02web.zoom.us/j/89474392142#successקישור לזום: 
 

 אזכרה 
 שנים לפטירתו של  24במלאת 

 בננו, אחינו, נכדנו, אחייננו היקר

 ז"ל   עמית יהודה

 בן מלאכי וסלין מיכליס יבדל"א 
 נעלה לקברו ביום רביעי  

  16:30בשעה   (16.02.22ט"ו אדר  התשפ"ב )
 בבית העלמין באלקנה 

 לאחר האזכרה יתקיים לימוד בבית המשפחה 
 המשפחה 

 

 אזכרה 
 שנים לפטירתו של  11במלאת 

 אחינו, אבינו וסבנו האהוב 

 ז"ל   מיג"ף קויאט

 נעלה לקברו להתייחד עם זכרו 
  (18.2.2022תשפ"ב ) 'ביום שישי  י"ז אדר א 
 10:30בשעה 

 בבית העלמין באלקנה 
 המשפחה 

 

 אזכרה 
 במלאות שמונה שנים לפטירת בתנו 

 ז"ל   עליזה רוחמה

 , במוצש״ק לזיכרה ערב זיכרוןנקיים 
 . 20:30בשעה ,  19.2  'אדר אב לי"ט  אור 

 בתוכנית:  
 סיום מסכת גמרא 

 שיעור מאת הרב אפרים צימרמן 
 קישור לזום: 

https://Dell.zoom.us/j/97449214328?pwd=
MEZkU2VkUW9tRXRqbWdaaVhBNEVlZ

z09 
 

 א'עליה לקבר בבית העלמין באלקנה ביום 
 .בבוקר 9:00בשעה   תשפ"ב 'אדר אבי"ט   

 יעקב ואורלי צימרמן 
 

 ❤כל משפחת אלקנה מתחברת 
   

 הצטרפו לקבוצת הווטסאפ הרשמיות של אלקנה.    
ישוב, למידע חיוני ולעדכונים יכאן תוכלו להיות מחוברים לנעשה ב   

במיוחד , מה שקורה במועצה ובמתנ"סמיידיים בשגרה ובחירום לגבי כל 
 בתקופה זו חשוב שכולנו נהיה מחוברים ומעודכנים.

בלחיצת כפתור אחת תהיו הראשונים לדעת ולהתעדכן בכל מה שקורה    
 באלקנה!

 הקבוצות שקטות ורק מנהלים כותבים בהן. :שימו לב   
 .להצטרפות לעדכונים בווטסאפ סרקו את הברקוד   

 להשתמע בקבוצות!
 

https://did.li/Ye1YH
https://us02web.zoom.us/j/89474392142#success
https://dell.zoom.us/j/97449214328?pwd=MEZkU2VkUW9tRXRqbWdaaVhBNEVlZz09
https://dell.zoom.us/j/97449214328?pwd=MEZkU2VkUW9tRXRqbWdaaVhBNEVlZz09
https://dell.zoom.us/j/97449214328?pwd=MEZkU2VkUW9tRXRqbWdaaVhBNEVlZz09


 

 

 שיעור בכתבי הרב דסלר
 

 .בזום 20:00ני בשעה יים בימי שמתק, מכתב מאליהו –שיעור בכתבי הרב דסלר : מעוניינותכל הל  
 כן לקבוצת הלומדות.לקבלת כתובת הזום, פנו אלי ואצרף את  
 .0526071582 –רחל   
 

 

 

   

 

 

 

  תמיד היית הליצן שבחבורה?    
תמיד הבנת שלדעת להצחיק    

ולצחוק זה לא צחוק, ושזו 
 חתיכת מתנה וכישרון?

אם ענית לעצמך כן וכן,   
הסדנה הזו היא בדיוק מה 
שחיכית לו כדי לקחת את זה 

 כמה צעדים קדימה. 
הסדנה מסובסדת, מרתקת   

ותעניק לך כלים להיות המגנט 
והמסמר של כל מפגש וכל 

 קבוצה.
מספר המקומות מוגבל! כל    

 הקודם/ת זוכה!
  לפרטים והרשמה:  
דוא"ל  .03-9109040 פוןטל  

elkana@matnasim.org.il. 
 

 

 באלקנה –סדנת ליצנות, תיאטרון ופנטומימה 
 



 

 

  

 

 רישום למעון יום  נפתח ה

 לשנת הלימודים תשפ"ג  
 

עד  הרישום  תקופת          לבצע  יש  הרישום  את   :
 )כ"ג באדר א' תשפ"ב(. 24.2.2022

 יום  מעונות  באגף  ישירות  מתבצע  הרישום      
 קישור לרישום:  .המעון ת/מנהל דרך ולא

https://www.gov.il/he/service/daycare-
registration-2022 . 

     שוב רשםילה צריך ממשיך ילד גם    
 ברישום יש להכניס את הפרטים הבאים  

   4599סמל מעון  . מעון רימון אלקנה

     קבלה ועדות    

במקרים שבהם מספר הילדים הנרשמים למסגרת          
עולה על התפוסה המאושרת, תתקיים ועדת קבלה.  

 תתקבל  למעון  ילדים  קבלת  על  ההחלטה        
  סדר   בנוהל  הקבועים  הקדימויות  לסדרי  בהתאם

 .למעונות ילדים קבלת

  בחודשים   תתקיים  הקדימויות  סדרי  קביעת                
 . יוני-מרץ

ום ומשפחתונים לשאלות נוספות: מוקד מעונות י  
2969  * 

טכנית:     שנתקלים   1299לתמיכה  הורים  )עבור 
עודכן  שטרם  ילד  רישום  או  לאתר  בכניסה  בקושי 
בתעודת הזהות, למשל תינוק שנולד במהלך תקופת  

 הרישום( 
 . מנהלת המעון ,  שרית פלדמן .  בהצלחה    

 
 

 



 

מניין ערבית מאוחר  

 ב'מורשת יהודית' 
 

בבית      התושבים:   לידיעת 
הכנסת 'מורשת יהודית' מתקיימת 
בשעה   ערבית  תפילת  ערב  בכל 

. כל הגברים תושבי היישוב  22:00
מוזמנים  להם  מתאימה  שהשעה 

 להתפלל במניין. 
 
 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 לידות
להולדת הבת, נכדה לשירלי ודודי שטיינר, נינה לציפי ושמעון ביר ולבלה  ,לשקד ונתנאל וסרמן

 שטיינר.
 להולדת הנכדה, בת לאורי וטליה, נינה לפיליס וצבי גרין. ,לדבורה ואוהד סבן 

 נכד יונתן אריה, בן למשה וטליה וגנר., להולדת האסתר ונתנאל וגנרל
 

 נישואין/אירוסין 
 .ולמעבר למדורגים שכונה צפונית –כם ילדינה ורוני קוה לנישוא

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 עם המעבר למדורגים שכונה צפונית. ,לתמי ואוהד פישר
    .עם המעבר לאלקנה ,לאלויה שיר

 

לידיעת התושבים. כל הודעות 
המועצה, הצעות עבודה ברכות, 

מתפרסמות באתר היישוב. 
 הקישור לאתר:

https://www.elkana.org.il/in
dex.php 

 או בברקוד המצורף כאן.

 צרור ברכות
 לחברינו

  צביקה פלג
  ישראל מנכ"ל רשת אורט

 ' בכנס 'בשבע'פרס ירושליםלקבלת '
 על הצעדת עולם החינוך למקומות הראויים בקידמה, בטכנולוגיה, 

 בחדשנות ובפדגוגיה אחרת ומתקדמת
 יהודה פליקסולרב ד"ר 
 ' ותושב אלקנה בעברישראל-מייסד מכללת 'אורות

 'בשבע'' בכנס פרס ירושליםלקבלת '
 .על עשייתו החינוכית להכשרת דור המחנכים תוך שילוב מצוינות תורנית ואקדמית

 יישר כוחכם על כל פעילותכם
 מכל בית אלקנה

 

https://www.elkana.org.il/index.php
https://www.elkana.org.il/index.php

