הודעות doc.1093

דדדד'

גיליון מס'  | 1113פרשת מצורע | ז' בניסן תשפ"ב | 8.4.22
כניסת השבת  18:44מוצאי שבת 19:43

שתי יציאות מצרים?
התבוננות ב"שבת הגדול"
דוד ברוקנטל
קולמוסים רבים נשתברו כדי להסביר מדוע נקראת השבת שלפני הפסח "שבת הגדול".
כתב על כך גם ה"טור" (רבינו יעקב – בן הרא"ש – "בעל הטורים" )1343 - 1269 ,ב"אורח חיים" ,סימן ת"ל:
שבת שלפני פסח קורין אותו שבת הגדול והטעם ,לפי שנעשה בו נס גדול ,שפסח מצרים מ"קחו בעשור"...
ונמצא שי' בחודש היה שבת ולקחו להם כל אחד שה לפסחו ,וקשר אותו בכרעי מיטתו .ושאלום המצרים
למה זה לכם? והשיבו – לשחטו לשם פסח במצוות השם עלינו .והיו שיניהם קהות על ששוחטין את
אלוהיהן ...ועל שם אותו הנס קורין אותו "שבת הגדול".
שואל ה"בית יוסף" (ר' יוסף קארו  )1575 -1488בפירושו על ה"טור" :אם כן ,מדוע נקבע רק י' בניסן כ"יום גדול"
ולא נקבעו הימים מי' בניסן ועד י"ד בו ,כ"ימים גדולים" ,עד להקרבת השה כקרבן פסח ,מול עיניהם הנדהמות של
המצרים?
תשובתו" :שעיקר הנס היה בהתחלתה ,שאז היה עיקר קהיון שיני המצרים ,אבל אחר שעבר היום הראשון ,כיוון
דדשו דשו".
הב"ח (ה"בית חדש" – רבי יואל סירקיש  ,)1561-1640מקשה על ה"טור" מכיוון אחר :אם בי' בניסן נעשה אותו
הנס ,מדוע קבעו דווקא את יום השבת כ"שבת הגדול" (שהייתה אז י' בניסן) ולא קבעו כ"יום גדול" כל י' בניסן ,בכל
שנה?
תשובתו :שבי' בניסן ,גם חצו בני ישראל את הירדן ,בראשות יהושע בן נון ,ויש חשש ,שברבות השנים ,יטעו
לחשוב שי' בניסן נחשב ל"גדול" בגלל הכניסה לארץ ישראל ולא בגלל יום קשירת השה לכרעי המיטה וקהיון שיני
המצרים.
ועדיין הבן שואל :הרי בין כל הניסים הגדולים שעשה הקב"ה לבני ישראל ביציאת מצרים ,הדווקא קשירת השה
נמצאה ראויה עד כדי קריאת יום השבת שלפני פסח כיום מיוחד" ,הגדול"?
וסברתנו היא ,שהשעה שבה הורה הקב"ה לבני ישראל לקחת שה ולקשור אותו לכרעי המיטה ,עד ליום י"ד בניסן,
לקראת הקרבתו כקרבן פסח ,הייתה שעת המבחן הגדול שבה אמור היה להתברר ,כלפי המצרים ,כלפי הקב"ה וכלפי
בני ישראל עצמם  ,אם בני ישראל באמת מוכנים לעשות את הצעד האקטיבי שלהם לקראת גאולתם ממצרים.
הקב"ה צריך לראות שהאדם בוחר לעשות מעשה ואז הוא מסייע לו ,בניסים ,או בכל דרך אחרת.
לפי מחשבה זאת ,אם בני ישראל לא היו ממלאים אחר מצוות קשירת השה לקרבן פסח ,חלילה ,לא היו נגאלים,
משום שהוכיחו במחדלם שעדיין לא הוכשרו לגאולה והקב"ה ,חלילה ,היה ממתין ביציאת מצרים לשעת כושר
מאוחרת יותר.
היוצא מכאן ,שנס "שבת הגדול" היה תלוי בבחירה האישית של כל אחד ואחד מבני ישראל ,לקשור את השה
(אלוהי המצרים) לכרעי המיטה ולהודיע בכך קבל עולם" :אני רוצה לצאת משעבוד מצרים ולקבל עלי את עולו של
הקב"ה" .ואכן ,רק חמישית מבני ישראל יצאו ממצרים!
לכן אפשר לומר ,שבעצם היו שתי "יציאות מצריים" .1 :יציאת מצרים הפיסית ,הידועה ,שהתחילה בליל ט"ו
בניסן ,בחיפזון ,לאחר מכת בכורות" . 2 .היציאה הרוחנית" ,שהחלה כבר בי' בניסן ,בבחירה האישית של כל מי
שבחר בה מבני ישראל ,לקשור את השה (אלוהי המצרים) לכרעי המיטה ,למרות החשש מן המצרים הנדהמים ובגלל
האמונה בקב"ה ובמשה עבדו.
מסקנה לדורות :ניסי הקב"ה אינם להטוט לפי הזמנה ,אלא הקב"ה בוחן אותנו אם הוכשרנו לצעד ראשון ממשי
מצידינו שימחיש שאנו מוכנים לקבלת הנס .וראו נס שיבת ציון בימינו .וק"ל.

באלקנה חוזרים לצרוך תרבות ובגדול ,מכל הסוגים ולכל הגילאים!
אמר רבי עקיבא – אשריכם ישראל!
באולם מלא עד אפס מקום נהנינו ביום חמישי
שעבר ,ערב ראש חודש ניסן ,מהופעה סוחפת
מקפיצה ומלהיבה של אחד הזמרים הנחשבים
והמובילים כיום בישראל – עקיבא – שנתן הופעה
מעולה.
במהלך האירוע נראה שהכיסאות הרבים שהכנו
היו מיותרים שכן הקהל הגדול נוער צעירים
ומבוגרים כאחד עמדו שרו ,רקדו ונהנו.
בפתיחת ההופעה נפרדנו בתודה גדולה משירי
הקומונרית בשנתיים האחרונות שסיימה לאחרונה
את שירותה באלקנה .מנהל המתנ"ס ,מנהלת
יחידת הנוער ונציגת צוות ההדרכה ואני הודינו לה
על הבמה על השירות המסור שלה למען נוער
אלקנה ובמיוחד בתקופה מאתגרת של הקורונה
והענקנו לה תעודת הוקרה ושי מיוחד.
צילומים :דורון רדי

חדש ימינו כקדם – פסטיבל הכליזמרים של אלקנה!
ומחיל אל חיל ...ביום ראשון האולם שוב
התמלא לחגיגה ענקית – פסטיבל כליזמרים של
פעם ב 40-שנה עם מוסא ברלין שלנו ולהקת
הסולם ,חיליק פרנק ,בורשטיין והכליזמרים
הירושלמים .כן הופיעו הזמר יצחק מאיר ,והרב
ערן דאום ,בן אלקנה ,ששיחזר בהתרגשות את
הנגינה שלו כילד לפני עשרות שנים עם גיורא
פיידמן ,כשפיידמן השתתף באירועי הכליזמר
הקודמים באלקנה.
השתתף גם דניאל מוזס המתוק שתופף
בהתלהבות ובשמחה ועוד .סרטונים מיוחדים
מהעבר הפיחו פרץ של נוסטלגיה בקהל הגדול
שהגיע .וכמובן הסיפורים וההנחיה המעולה של
אבי רט האגדי.
וכל הטוב הזה – בניהול והפקה מוזיקלית
משובחת של אודהליה ברלין .שירים וניגונים
מבית אבא ,משולבים בשירים וניגונים ארץ
ישראליים ,ניגונים שנכנסו לנשמה ומשאירים
אותנו עם הרבה רוח וכוח להמשך.
כבדרך כלל ,אנו משתדלים לשלב בכל אירוע
בעלי צרכים מיוחדים .בפתיחת האירוע הופיעו
צמד מהלהקה המשלבת "כלים שלובים"
שהגיעו אלינו במיוחד מהיישוב קדומים,
ואנו מודים להם מאד על כך.

תודה גדולה לצוות
המתנ"ס המסור והמקסים
בראשותו של מנהל המתנ"ס
עמית קדמון ועמם לעובדי
ההיערכות
על
המועצה
הפקת
ועל
המיטבית
האירועים.
אל תנוחו יותר מדי ...כי
אנחנו ממשיכים בעז"ה ובגדול
לאירועים השמחים הבאים!
שלכם.
אסף מינצר ,ראש המועצה
צילומים :דני סיטרון ,דורון רדי

תושבי אלקנה – סופרים אתכם!
במסגרת היערכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לביצוע
מפקד האוכלוסין של ישראל ,נפגש ראש המועצה אסף מינצר
וצוותו עם הנהלת מפקד האוכלוסין.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקיימת ביצוע מפקד
האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל ב 1,300 -יישובים ברחבי
ישראל ובתוכם המועצה המקומית אלקנה .המפקד צפוי להסתיים
ב 30-בנובמבר  .2022כ 7%-מתושבי אלקנה נבחרו להשתתף
במדגם ולהשיב לשאלון המפקדי .
מפקד האוכלוסין השביעי יהיה החדשני ביותר ולראשונה ,ניתן
יהיה להשיב על השאלון המפקדי באתר אינטרנט מאובטח וייעודי
ממחשב ולא ממכשיר סלולארי .זאת בנוסף לאפשרות השבה
בראיון טלפוני או בראיון פנים אל פנים.
רק לעונים באתר תינתן הטבה – שובר דיגיטלי למימוש .המענה
על השאלון הוא חובה על פי חוק והנתונים הנאספים בו תוך
שמירה קפדנית על סודיות הנתונים ופרטיות הנדגמים.
פרטים נוספים ברשתות – מפקד האוכלוסין .2022

חג כשר לילדי אלקנה
לקראת חג הפסח קיימנו בכל
גני הילדים סדנת אפיית מצות.
הילדים למדו על הלכות החג
וכללי הכנת הבצק והאפיה
ולאחר מכן כל ילד הכין את
המצה האישית שלו.
בנוסף לכך ,כל ילד קיבל שי -
תמונה למזכרת מהפעילות
ומגבת אישית ("ורחץ")
פעילות זו ,כמו פעולות נוספות
המתקיימות לאורך השנה,
התקיימה הודות לשיתוף
הפעולה הפורה בין המועצה
הדתית למועצה המקומית,
תודה רבה לשמעון רוקח יו"ר
המועצה הדתית ותודה רבה
לראש המועצה אסף מינצר.
בברכת פסח כשר ושמח.
נעה כהן מנהלת הגיל הרך

מבצע קמחא דפסחא אלקנה תשפ"ב
במשך עשרות שנים אנו משתדלים לחלק כספי קמחא
דפסחא לנזקקים באלקנה ומחוצה לה.
המבצע ,בראשות רב הישוב מ .יהודה שטרן ,מנוהל
בשקיפות מלאה בשיתוף ועדה ייעודית של ביהכנ"ס אחוה
ורעות שנרתם למצווה זו ,וצוות נוסף ,בשיתוף ותיאום
מחלקת הרווחה באלקנה.
החלוקה נעשית באמצעות תלושים של רשת רמי לוי ועל
כך תודתנו.
לידיעתכם ,הכל נעשה בהתנדבות מלאה!
אנו קוראים לציבור ,במיוחד בימים אלו של עליות
מחירים ,לתרום בעין יפה וביד פתוחה ורחבה .ומחסד
הנעשה למטה יעשה הקב"ה עמנו חסד מלמעלה ונזכה
לגאולה שלמה בבי"א.
השנה התרומה נעשית באמצעות אתר .JGIVE
תרומות מתקבלות בצורה מקוונת באמצעות כרטיס
אשראי ,וקבלה עם אישור
מס הכנסה לפי סעיף  46נשלחת אוטומטית בדוא"ל.
לתרומה:
https://www.jgive.com/new/he/ils/donationtargets/73255
או בברקוד המצורף כאן.

פסח כשר ושמח.
הרב יהודה שטרן,
אבי טאוב – יו"ר עמותת
אחווה ורעות

מכירת חמץ באופן מקוון
לתושבי אלקנה הי"ו.
בגלל הקורונה שעדיין נמצאת אתנו ,ננהג השנה ,עדיין,
תוך שמירה על הציבור .לכן ,הדרך הבטוחה כרגע היא
למכור באופן מקוון ,כדלהלן:
א .היכנסו בגוגל ל"מכירת חמץ הרבנות הראשית
לישראל" ,ומלאו אחר הפרטים ו...זהו .האתר ידידותי ונוח.
שימו לב! אפשר למכור באתר זה עד יום רביעי י"ב ניסן
( )13.4שעה !!10:00
ב .אפשר גם ,באותה דרך ,באתר הרבנות ירושלים .ושם
אפשר למכור עד יום שישי י"ד בניסן (ערב חג) בשעה !9:00
פסח כשר ושמח ,בשורות טובות ישועות ונחמות.
מ .יהודה שטרן ,רב היישוב

קייטנות פסח במתנ"ס
במסגרת פרוייקט "ניצנים" של משרד החינוך ,מתקיימות קייטנות לילדי הגנים ולכיתות א'-ג'.
המחיר מסובסד ע"י משרד החינוך והקייטנות מתקיימות במבנים של הגנים ובבית הספר ,שזה המקומות שבהם
הילדים רגילים להיות.
הקייטנות מתקיימות עם צוותים מקצועיים וינתנו לילדים פעילויות מיוחדות ברוח חג הפסח.
תודה גדולה לכל העובדות על ההרתמות והעבודה המסורה והמקצועית !
פסח שמח וכשר.
עמית קדמון ,מנהל המתנ"ס

ספריית אלקנה
📚 הספרייה פתוחה לכולם ללא הגבלות .מוזמנים להגיע לקרוא ,לעיין וליהנות.
שעות פתיחת הספרייה ערב חג הפסח
בימים א'-ד'  10-13/4הספרייה פתוחה כרגיל:
ראשון .16:00-19:00 ,9:00-12:00 :שני .9:00-12:00 :שלישי .16:00-19:00 :רביעי.9:00-12:00 :
ביום חמישי  14/4הספרייה תהיה פתוחה ברצף בין השעות .9:00-15:00
ולאחר מכן נצא לחופשת פסח עד ליום ראשון .24/4
ניתן ליצור איתנו קשר📞 :טלפון 🤳🏻 .03-9362122 -ווטסאפ 💻 .053-3233753 -מיילelkana.library@gmail. -
שימו לב :ביום ראשון הקרוב , 10/4 -לא תתקיים שעת סיפורי סבתא.
בברכת בריאות שלמה! צוות הספרייה.
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו כחברים – תודה 😊
https://www. facebook. com/matnaselk

מועדון  50פלוס יוצא לפגרה עד לאחר הפסח .חוגי הספורט והיוגה לא יתקיימו
בשבוע של חול המועד ויתחדשו בשבוע שאחריו.

מרים זכריה

לחוח תימני
חומרים:
 4כוסות קמח
 2כפות סולת
 1כף שמרים יבשים
 1כפית מלח
 5כוסות מים
אופן ההכנה:
שמים בקערה  2כוסות מים ושמרים ,מערבבים ,מוסיפים את הסולת ושוב מערבבים .את הקמח מוסיפים ולשים
היטב היטב .להוסיף בהדרגה את המים ,וללוש עד לקבלת עיסה דלילה .מניחים את הבצק בצד עד לתפיחה הבצק
יהיה מלא חורים.
לוקחים במצקת בצק לתוך המחבת הקרה ,ומבשלים על אש גבוהה עד שכל החורים מתייבשים .מוציאים את
הלחוח בעזרת כף עץ שטוחה ,מקררים את החלק האחורי של המחבת במים ,וממשיכים באותה מתכונת.
הערות חובה .1 :לבשל במחבת קרה .2 .לא לערבב את הבצק לאחר התפיחה.
בהצלחה ובתאבון!!😋 🍒🫒🍒
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

לשרה מליס-לוי
תנחומים על פטירת האח

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

המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפי לדאבה עוד.
מכל בית אלקנה

אזכרה

אזכרה

אזכרה לחברנו

אברהם לורן סמואל

במלאת שלושים לפטירתו של

ז"ל

תתקיים ביום שלישי ד' בניסן תשפ"ב ()5.4.22
בשעה  18:30תפילת מנחה בבית הכנסת אביר יעקב
(ליד המכולת של אריה)
ברכות ודברי תורה לזכרו.
תפילת ערבית.
המשפחה וכל בית אלקנה

ראובן דן מגן

ז"ל

נעלה לקברו ביום שישי ז' בניסן תשפ"ב
()08/04/2022
בשעה  09:30בבית העלמין באלקנה.
המשפחה וכל בית אלקנה

אזכרה

עליה לקברה של בתנו ואחותנו האהובה

ציפי רון

ע"ה

במלאת  25שנים להליכתה מאיתנו.
ביום ששי ,י"ד בניסן תשפ"ב ()15.4.2022
בשעה 10:00
משפחת רון

לציפי עדי
תנחומים על פטירת האח
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים ולא תוסיפי לדאבה עוד.
מכל בית אלקנה

אזכרה
במלאות שנה לפטירתה של אמנו ,סבתנו ,וחברתנו היקרה

קתי ורנאי

ז"ל
יתקיים אי"ה ערב זיכרון ביום ראשון ט' בניסן תשפ"ב  10.4.22בשעה 20:00
בבית המדרש ע"ש יהודית בצר ע"ה בבית כנסת "אשל אלקנה"
בתוכנית:
א .דברים לזכרה
ב .דברי תורה
ג .דברים לרגל צאת ספר הזיכרון "כשהנשמה מאירה".
המשפחה :דוד ורנאי
נתכבד בהשתתפותכם
חן ועמית דור והנכדים
חבריה ומוקירי זכרה

לידות
לעדי ואלון צוברי ,למיכל ודוד קלנר ,להולדת הנכדה כרמי-אהבה ,בת לנעה ומתן קלנר.
למוריה (עו" ס במחלקה לשירותים חברתיים) וערן שור ,להולדת הבת.

אירוסין /נישואין
לאתי ושלומי אלבוים ,לנישואי נעם עם הגר.

בר/בת מצוה
לדורית אלכס גולדנברג ,לבת המצווה של הנכדה נועה ,בת למיכל ויובב גולדנברג.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

למיכל ואפי שטיינר ,עם המעבר למדורגים שכונה צפונית.
לחנה ואליעזר אברהם ,עם המעבר למדורגים שכונה צפונית.

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

