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 הוויכוח של משה עם בני ראובן וגד 
 דניאלה טויטו

 

ראובן, גד וחצי המנשה )להלן בליבה של פרשתנו מצויה בקשתם של שבטי ר". וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמו"    
'השבטים'(, בקשתם להישאר בנחלות שכבשו בעבר הירדן המזרחי. הרקע לבקשה הוא כדברי פ' פלאי: "לאחר שהיה ארוכה במדבר, 

  הם עושים את דרכם אל היעד שאליו עורגות  מוכנים בני ישראל להיכנס לארץ המובטחת... ,סיונות ותלאותילאחר הליכה רצופת נ
  "...צחונות צבאייםייהם בכוחות מחודשים ובלב אחד לאחר שנחלו כמה ננפשות

נתייחס בראשונה להבדלי הסגנון וה'מנגינה' בין דברי השבטים, לעומת דבריו של משה והנלמד מכך, ונסיים בהצגת קשר בין    
 .דברי משה בפתיחת הפרשה לפרשת שבטי עבר הירדן

וסית, הם פותחים בהזמנת אהדה מצדו של משה: "אם מצאנו חן בעיניך יותן את הארץ לשון הפניה של השבטים למשה היא נימ   
הזאת לעבדך לאחוזה אל תעברנו את הירדן". יש לתהות כיצד הפך היעד הנכסף להיכנס לארץ, לכבוש אותה ולנחול אותה, לבקשת 

 ולא לעבור את הירדן'?  ',השבטים ל'יותן
בכך טקטיקה מצד השבטים או שמא בקשה תמימה חפה מכוונות אחרות? נעז להניח שזאת  ועוד נשאלת השאלה, האם יש לזהות   

: בעזרת תגובתו הקשה וכלל לא תואמת סגנון הפניה כפי שתיארנו. "ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן ,יבקש לדעת משה רבנו
בני ישראל מעבור את הארץ אשר נתן להם " ועוד מטיח משה בשבטים: "למה תניאון לב ?האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה

"והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים  :ה'", משה משווה אותם למרגלים שבגללם התעכבה כניסת ישראל לארצו
 ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכל העם הזה".  ,כי תשובו מאחריו לספוח עוד על חרון אף ה'...

 ציג שלושה טיעונים בתשובתו לשבטים: הדברים קשים מאוד, משה רבנו מ   
 .יש בבקשת השבטים התנערות מאחריות משותפת להיכנס לארץ וכל הכרוך בכך•

 . יש בהם, החלשת העם והטלת רפיון במילוי משימת כיבוש הארץ•

 רע לאחר חטא המרגלים.יולבסוף קיימת סכנת עונש שיוטל על ישראל להישאר במדבר תקופה נוספת, כמו שא•
משה רבנו בתגובתו זו מביא את השבטים להבנה, עד כמה חמורה בקשתם, שעלולה להביא לתוצאות הרות אסון באם תענה.    

משה רבנו מלמד את השבטים שיעור גדול להם ולדורות. במערכות יחסים בין בני אדם, בעת בקשה, הבעת צורך, הצגת רצון, חשוב 
החובה לנסות לשער השתמעויות ופרשנויות שלא מתחילות ב'אני',  הנמען. לבחון אותם ולהעריכם מנקודת מבטו של השומע,

 'עבורי', 'בשבילי', אלא כיצד זה ישפיע על הזולת ועל היחסים בינינו. 
תגובתם של השבטים מעידה שמשה רבנו הצליח להעביר להם את המשמעות העמוקה והחמורה שבבקשתם. שמא נסיק שתגובתו    

ית ואולי אף מוגזמת בסגנונה ובתוכנה, היתה מתוכננת ובנויה להשיג את יעדה. היענותם המיידית של של משה הנראית ספונטנ
השבטים לדבריו, עשויה לאשש זאת. השבטים שזכו לכינוי המפוקפק "תרבות אנשים חטאים", נחלצים ומצהירים "ואנחנו נחלץ 

השבטים למדו לקח ואף  .ביתנו עד התנחל ישראל איש נחלתו"חושים לפני בני ישראל עד אשר הביאנום אל מקומם...לא נשוב אל 
המנהיג הדגול, המחנך הגדול שוב מעמיד אותם על טעותם, כשלכאורה חוזר על דבריהם  ,אך משה רבנו .מתרגמים אותו באופן מעשי

. ה' למלחמה.. ם תחלצו לפניבשינוי קל, אך חשוב ומשמעותי. ' אינכם נחלצים לפני בני ישראל אלא "...אם תעשון את הדבר הזה את
    .ה' ואחר תשובו והייתם נקיים מה' ומישראל" ונכבשה הארץ לפני. ה'.. ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני

ארבע פעמים מזכיר משה את שמו של ה' ומבקש שידייקו בפני מי ולמען מי הם נחלצים, ואף מוסיף ומזהיר שאם לא תעשו כך,    
משה מחייב את השבטים להבין עד כמה בקשתם עלולה היתה להיות מסוכנת, אין בה רק הפרת מחויבות "כי הנה חטאתם לה'". 

חברתית גרידא, מבחינת שותפות ונשיאה משותפת בעול אלא, הפרת ציוויו של הקב"ה, להיכנס לארץ לכבוש ולנחול אותה יחד 
 עם איום של דמורליזציה בקרב ישראל לא למלא את דבר ה'. 

ותח בדבריו בתחילת הפרשה ופונה אל ראשי המטות במילים "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור...וממשיך משה פ   
בפסוק ג' במילים "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו" ראב"ע מוצא קשר בין הפניה הזו של משה לראשי המטות לפרשת בקשת השבטים, 

כנעו את משה יש מהשבטים "..היוצא מפיכם תעשו". אין ספק שהשבטים שבשל ביטוי זהה שמופיע בשני המקומות. משה מבק
. רבנו בכוונתם לקיים הבטחתם להיות חלוצים לפני ה', והראיה שהוא מאמין להם ומסכים לתת את הארץ שמתאימה לצרכיהם

 מה נלמד מכך, מה המשותף בפנית משה לראשי המטות בשני המקומות?  –אם כן 
יודע שיתכנו מצבים של קשיים בלתי צפויים המערערים גם אנשים טובים לעמוד בדיבורם,  ,את נפש האדםבהכירו  ,משה רבנו   

 ולכן, הוא פונה לראשי המטות בדיני השבועות והנדרים המובאים בפרשה, על אף שהם נוגעים לכלל ישראל; וכך גם בפרשת שבטי 
 עבר הירדן.    
 האם יצליח להיות הדמות שעיניי מונהגיו, חניכיו, ילדיו נשואות אליו במצבים כאלה,  – ראש המטה, המורה, המדריך, ההורה     

  שאלות נכונות גם לימינו.  וממנו ילמד?       
 שבת שלום!

 

 22.7.22 | בתשפ" תמוזב כ"ג  | מטותפרשת  | 1127 'ליון מסיג

 20:25  שבתצאת ה  19:23 שבתכניסת ה
   



 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 פרוייקט חברותא
 

הכירו את פרויקט 'חברותא' הנפלא שלנו, שבו מגיעים כל בוקר עשרות בני נוער לתפילה במניין ולשיעורים    
 בנושאים תורניים ואקטואליים שונים.

מעבר לשיעורים, החבר'ה מקבלים פינוקים שווים של פירות, חטיפים ושתיה קלה וכמובן שוקו ולחמניה    
  בכל בוקר.

טאג וקיר טיפוס מיוחד, קורס צילום איכותי, תחנות נינג'ה -לויות מגניבות שוות, כמו ווטרכמו כן נהנים מפעי   
 ייחודיות ועוד.

 פעילות נינג'ה מיוחדת. –בתמונות    
  תודה לאלה אפרים שמובילה את הפרויקט בשם המתנ"ס.

  תודה לשמעון רוקח יו"ר המועצה הדתית על התמיכה והסיוע.
 !למלמדים המתנדבים מהיישוב שמגיעים מדי בוקר ומעניקים מחוכמתם לנוער שלנו תודה מיוחדת ויישר כוח

 



 

 

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון התרבות 
 

ממשפחה בדואית לקהילה  הנושא: .עם ירון אברהם 'סיפור מסע' – 20:00בשעה  כ"ה בתמוז 24.7.22יום ראשון     
 יהודית בלוד.

"כשביטחון  הנושא: .עם מיכל יערי 'המזרח התיכון על פרשת דרכים' – 11:00כ"ו בתמוז בשעה  25.7.22יום שני 
 ודמוקרטיה נפגשים בישראל".

רשמי מסע בעקבות נדידת  הנושא: .עם ד"ר סיגלית הרץ 'צוללים לעומק' – 20:00 כ"ז בתמוז בשעה 26.7.22יום שלישי 
 הלוויתנים.
 .מרד בר כוכבא הנושא: .עם טליה כהן 11:00כ"ח בתמוז בשעה  27.7.22יום רביעי 

 
 השלישיהרצאות בנושא זכויות לגיל 

 זכויות לקראת פרישה. –אזרחים ותיקים וביטוח לאומי עם רבקה אביעד  10:00בשעה  ג' במנחם אב 31.7.22יום ראשון 
 ההרצאה ללא תשלום. –רבקה אביעד מנהלת תחום היעוץ לאזרח הוותיק בביטוח לאומי 

ת לאזרחים ותיקים מטעם המשרד תגיע לאלקנה ניידת למיצוי זכויו 10:00ח' במנחם אב בשעה  4.8.22ביום חמישי 
 ההרצאה ללא תשלום. –לשיוויון חברתי. 

דוגמת: הנחות  במסגרת ההרצאה יכירו האזרחים הוותיקים את זכויותיהם הבסיסיות ויקבלו סיוע ועצות למיצוי
למופעים. בטיפולים בקופ"ח ורכישת תרופות, תחבורה ציבורית, ארנונה ,כניסה לאתרים, למוזיאונים, לבתי הקולנוע ו

נוסף על סקירת זכויות בביטוח הלאומי, זכויות ניצולי שואה, בריאות, סיעוד ועובדים זרים, דיור, פנסיה, פנאי ורווחה, 
 צרכנות ועוד.

 

 ההרצאות בחודש אוגוסט פתוחים לקהל הרחב ללא תשלום.
 

 כוס תנחומים 
 אברהם לוי ורחל עורקביל

 אם ה על פטירת
 המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד 

 מכל בית אלקנה                                                                   
 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הצגת ילדים 

 קמצא ובר קמצא 
 

תגידו, אולי אתם יודעים   
איפה ניתן למצוא הצגה 
מהנה לילדים, המשלבת 
צחוק וערכים בהשתתפות 

 ש״ח בלבד?  15-הילדים, ב
 באלקנה, אלא מה!!  
מוזמנים לשריין מקומות   

בהקדם להצגה הערכית 
והמרגשת על קמצא ובר 

יום רביעי כ"ח , בקמצא
 .27/7בתמוז 

מתאים ומותאם לשלושת   
 השבועות!

 חבל להפסיד!  
רכישת כרטיסים בלינק   

https://bit.ly/3obSpju  או
 בברקוד המצורף.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ילד מגיל שנתיים ומלווה גם   

 .מחוייבים בכרטיס
 

 
מפגש עם 

הסופרת מאירה 
 ברנע ברגדגול

 

ביום שני הקרוב, כ"ו בתמוז 
מפגש עם יתקיים  ,25.7

הסופרת מאירה 
על סדרת  ברנע ברגדגול

 ."כראמל" ספריה
 ,ההרשמה באתר המתנ"ס

בקישור 
https://bit.ly/3aNCwwI 

 ובברקוד המצורף.
 

 

https://bit.ly/3obSpju
https://bit.ly/3aNCwwI


 

 

 

 

 

                

    

 
 

 

אנו במהלך הקיץ, בכל יום שלישי,    
לשכונה אחרת עם משחקי מגיעים 

 ספורט, הצגה, מוזיקה הפעלות ועוד.
פגש בשכונה הצפונית יהשבוע נ   

 )בגינה המרכזית רחוב חוט השני(
 .פינוקיו עם ההצגה: .17:00בשעה 

מוזמנים להגיע עם כל השכנים    
הצוות המקסים של ולהנות עם 

 מתנ"ס אלקנה !!
 

 

 ספריית אלקנה
 

 .מוזמנים להגיע לקרוא, לעיין וליהנות. 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��. 053-3233753ווטסאפ �🄳�. 03-9362122טלפון �� ניתן ליצור קשר:  
 

 המתנ"ס מגיע אליכם עד הבית !
 

 

תפילת הילדים 

 בחופש הגדול
 

 ""תפילת הילדיםבעזרת השם 
 החל מיום ראשוןיוצאת לדרך 

( ועד לסוף 24.7תמוז )בכ"ה  הקרוב

  ��(31.8אלול )בהחופש הגדול ד' 
 מה זה אומר?

בכל בוקר יחכו לילדים המתוקים 
מדריכי תפילה בחמישה מוקדים 

חשוב שכל ילד יביא עמו  שונים.
 את הסידור שלו.

 לאלו גילאים?
 .ו'-לכיתות א'

 מתי והיכן?
 9:00-9:30התפילות יחלו משעה 

 אלו הם מוקדי התפילות:

 הכנסת בית: הצפונית בשכונה ️✡
 .(בספריה) "שמואל משכן"

)ארעי( בית  יםהראשונ שכונת ️✡
הכנסת "הראשונים" )מאחורי 

 .המכולת של אריה(

 ל"אש הכנסת בית: קבע ביישו ️✡
 .(במקלט)

(: 300) המדורגים שכונת ️✡
 .הכנסת בית של הגדול במבנה

 הכנסת בבית: דן מגן שכונת ️✡
 .השכונתי

למועצה הדתית ולמועצה תודה 
 על התמיכה והסיוע. המקומית

לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו 
 . 054-3170922-בווטצאפ ל

 . ��מצפים לראותכם
 חיימוביץרפאל 

 

 יעור לנשים בשבתש
 

שי צוריאל בבית משפחת שו 12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה    
 . נתן ע"י הרב ד"ר פנחס הימןויי  (192שיר השירים )

 בשמחה והביאו חברות ושכנות חדשות. באנה   
 להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס 

 

 

mailto:elkana.library@gmail.com


 
 

 דורות של גיוס   
 

"אם יוצאים מגיעים   
)ד"ר למקומות נפלאים!" 

 .סוס(
 ברכות לשבט דורות!  

ביום חמישי שעבר חגגנו 
ביחד עם שבט דורות 

 מסיבת סיום י"ב!
תודה רבה לראש המועצה   

רב היישוב  אסף מינצר,
מנהל המתנ"ס  הרב שטרן,

שבאו לכבד , עמית קדמון
 ולברך.

 ,למשפחת וייסתודה    
המשפחה המאמצת של 

על הליווי  ,שבט דורות
והתמיכה האין סופית בבני 

 הנוער.
 – ולכם בני נוער יקרים   

 צאו למקומות נפלאים,
תהנו, תחוו, תלמדו, 

 תתפתחו, תצמחו ותגדלו!
מחכים לכם  :ואל תשכחו
 תמיד בבית!

 המון המון בהצלחה!  
אוהבים אתכם וגאים   

 ️❤בכם! 
 

 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 אז מה היה לנו בשבועיים האחרונים?
 בני הנוער יצאו ליום התרעננות בממדיון. היה כיף! :נסיעה לממדיון לבנים ולבנות

 היה טעים!!! :תחרות פוייקה לכיתות ח'
 יב.-מסיבת פלאפל בפרהסיה לכיתות ט

 ערב סרט מושקע ומפחיד.
 מגרשים מוארים לכל הגילאים.

 .באב 'החלה ההרשמה לסיור ליל ט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 סיור לירושלים בליל ט' באב!
כמדי שנה נוער אלקנה עולה לירושלים 

 בליל ובכותל העתיקה בעיר ��לסיור לילי
 .באב' ט

 .(6/8)מוצ"ש ה
 בתכנית:

 יציאה מרחבת הסניף לירושלים. – 23:30
 סיור מודרך בעיר העתיקה. – 1:00
הגעה לכותל לתפילה ושירי כיסופים  – 3:00

 לירושלים.
 הגעה לאלקנה לתפילת שחרית. – 6:00

יש לבוא  ב."י-'הסיור מיועד לבוגרי כיתות ט
 עם נעליים נוחות להליכה.

רישום ותשלום: דרך  ש"ח. 70עלות: 

 ��בקישור המצורףהמתנ"ס 
https://bit.ly/3bNUEGz 

בשעה  2/8ניתן להירשם עד יום שלישי 
12:00! 

 מספר המקומות מוגבל. כל הקודם זוכה!
 .שבת שלום לכולם

מחכים לראות אתכם בכל הפעילויות 
 הבאות.

 ️❤יחידת הנוער 
 

 

 ח'-ערב לכיתות ז'

 ערב סרט



 

   
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 300-תושבי שכונת המור ויניב סיבק, 
 

, רחוב הארזים 300-, עברו לאלקנה לפני שבועיים ממושב נחלים, לביתם החדש בשכונת הסיבק יניב מור והרב   
לביא '. כרמים'ב 'גכיתה עולה ל 8אריאל בן '. כרמיםביה"ס 'ב 'ה כיתהעולה ל ,10טליה בת , עם חמשת ילדיהם: 7

 .חודש 11בת  ,רוני מרים, וכך גם הבת מעוןב שנתיים, עדיין נעם אהרון בן. לגן חובהעולה  5בן 
. לפני הצבא למד טכנולוגי כפר בתיהה . למד בביה"סרעננה, נולד בימ"החטיבת הביניים במחנך בהרב יניב,   
 ףסוף השירות הצטר לקראת. לוחם בשריוןשירת כשנים  3היהודי. ברובע  'עטרת ירושלים' הקדם צבאיתה נמכיב

מאוד  יהתחלתי לעסוק בהדרכת קבוצות באתר לתלמידים וחיילים ונהנית: "ליחידה לעידוד גיוס לשריון בלטרון
 . "מהשילוב בין חינוך והדרכה

הייתי מורעל על שריון ומרכבה סימן " :סירב , וכמובןצו גיוס לצבא צרפת במוצאו, קיבלחצי צרפתי הרב יניב,    
4" . 
נישואיו למור למד עד החתונה. אחרי  –ישיבת מעלה אליהו בחצי שנה במכון מאיר ו למד במשךלאחר הצבא  
בתוך הישיבה תיכונית שיושב  'כולל'תלמיד ב – ם"ר-חצי, ובהמשך היה חצר"ם )אונו ריתקבתורני הין עגרהכולל ב

 ומורה לאנגלית בנחלים.  (אמונה/עם תלמידים בבית מדרש ללמוד איתם גמרא
שירות לאומי בגבעת וושינגטון שירתה  ,רמת גןב 'הרואהביה"ס 'למדה ב ,אונו ריתמקבמקור מור במקור זינגר,    

 שנים. 9כבר הזה עוסקת בתחום  . היאאחר כך למדה ריפוי בעיסוק באוניברסיטת ת"א ,עם נוער בסיכון
אילו דברים יפים אתם מוצאים     

 ביישוב?
יחד עם העשייה של הרב יניב: "  

, פגשנו המון הצוות התותחי של ימ"ה
יוזמות ועשייה מרגשת בתקופה 
מורכבת של סגרים ובידודים. דברים 
שבאו מהיישוב,  מהאנשים המדהימים 

 ."שיש כאן
 איך התמודדתם עם הקורונה?    
בנחלים יש מאגר גדול בין המושב "   

פה שעם הזמן ה. מאגר יפ471לכביש 
תלמידות הדר גנים שיפצו לזכר 

 וטיולי בטבע  הליכות  המון  חברתם. 
 עזרו מאוד  בחזרה,אופניים למאגר ו    

 ."לעבור את התקופה       
 

https://bit.ly/38RTLvE


 

 

 

 

 

 

                 

    

 
 

    

 

 טובה ורדי
 

 שאוויה, צלי בקר תימני
 

כמעט נוזלים, אפשר  אם רוצים להגיש ליד שתיה חריפה, משתדלים שלא ישארו. לכל אחת גירסה משלה, זאת שלי   
 להשאיר עם רוטב להגיש ליד כל תוספת שאוהבים.

 :חומרים לצלי
 לחתוך לקוביות גדולות. .כל אחד מהם מתאים – 5/8/2ג בשר כתף "ק 2
 .עגבניות מגורדות ללא הקליפה 3
 .בצלים קצוצים 2
 .כף גדושה רסק עגבניות 1
 .מרק עוףאבקת כף  1

 .מראש אחדשיני שום קלופות וקצוצות 
 כפות חוויאג. 1+2

 .שמן ניטרלי
 .צרורות גדולים של כוסברה 2

 :אופן הכנה
 לשטוף את הבשר ולהספיג היטב במגבת נייר.  

 .לחמם סיר שטוח נון סטיק, עם מעט שמן  
"לסגור" את הנתחים בקבוצות קטנות  ,לעטוף/למרוח את הנתחים עם שמן וכף אחת חוויאג' למרק, להכניס לסיר  

 כדי שיטגנו ולא  "יתבשלו" ולהעביר לצלחת עד שמסיימים הכל.
להוסיף  .השום לטגן דקהאת להוסיף  .לטגן בצלים עד להזהבה –בסיר שטוח אחר )אפשר לנגב את הסיר בו טיגנו(    

מרק, מחצית מהכוסברה, לערבב להוסיף  בקתאכפות חוויאג, כף  2לפזר עוד  .הבשראת להכניס  .עגבניות ורסק עגבניות
לנער  .180°מים רותחים עד לכיסוי הבשר, להביא לרתיחה להנמיך אש, לבשל שעתיים על אש קטנה, או בתנור ב

להמשיך עוד שעתיים  .להוסיף את שארית הכוסברה .לבדוק אם הבשר התרכך .ולהפוך את הנתחים לפחות פעם אחת
 (.150°על אש קטנה )

 אם נשארו הרבה נוזלים, מעבירים לכיריים ומרתיחים בסיר פתוח לאידוי, משגיחים היטב שלא יתאדו יותר מידי.   

  �🭒� ��!!בתאבוןו בהצלחה
 

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

 

 

 ברכות
 לבן אלקנה  

 סא"ל יאיר אטיאס
גדוד שקד לקבלת הפיקוד על 
 בגבעתי

ברכות להורים רונית ומוטי אטיאס, 
 שהתברכו במינוי נוסף: החתן

 משה פסלסא"ל  
 גולני 'אגוז'מונה למג"ד ש

 מכל תושבי אלקנה

 



 

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

 או בברקוד המצורף כאן.

 לזכרה של תמר הרמן ז"ל –" אעלה בתמר"
 

 ,בכאב ובצער רבדוד( והרב דוד הרמן, -איריס )בתם של אהובה ומנחם בן ונפרדלפני כעשרה חודשים    
השיבה  אשר לאחר מאבק גופני ואמוני מרשים במחלת הסרטן, ,השש עשרה וחצי תמר בת מבבת עיניהם,

בוע לאור בספר החדש אשר יצא הש על אף גילה הצעיר הותירה תמר את רישומה נשמתה הטהורה ליוצרה.
 .ויופץ בבתי אבלים בכל רחבי ישראל

תקווה אשר צמח במלא  כינסו הוריה הגיגים, רעיונות, תובנות, אודות משמעות החיים. "זהו ספר שלבספר   
שחוו אובדן ומילותיו הן כצורי לנפש דאבה, ביטחון  הדרו מהיגון והגעגוע לתמר שלנו, ספר נחמה עבור מי

והמכילה, של  הספר, "אעלה בתמר", נשקפת דמותה הייחודית, העמוקה, העוטפתמ" ואמונה," אומרת איריס.
 ביתנו תמר, דמות רבת הוד".

מיטב הכותבים, בהם אנשי רוח, רבנים,     
איריס והרב  אישי תקשורת נענו לאתגר של

דוד ותרמו בנפש חפצה מאמרים מיוחדים 
דמותה המרשימה של  שנכתבו במיוחד בצל

הכותבים בספר, כלת פרס ישראל, בין  תמר.
 מרים פרץ, רבה הראשי של צפת, הרב
שמואל אליהו, אשת התקשורת סיון רהב 

סבו,  מאיר, המחנך והסופר, עמנואל בן
הרבנים, מיכי יוספי, חגי לונדין, יוני לביא, 

יעל שבח,  משה שילת, אשת התקשורת
הרבנית ד"ר חנה קטן ורב העיר עפולה, הרב 

 שמואל דוד.
"מטרת הספר הייחודי היא שיהיה נגיש   

 בבית האבלים, המטרה היא כי בימי
"השבעה", ימי ההתבוננות פנימה, בהם 

 רוץיהאבל נוטל בעל כורחו פסק זמן ממ
החיים, משוחח עם עצמו, שואל ומשיב על 

בדברים  משמעות החיים, מוצא נחמה ומזור
הכתובים בספר לצד קיצור הלכות אבלות 

כל פעולותינו בהנצחת תמר . המופיעים בו
שלנו באות ממקום של התגברות, 

אמונה בצור ישראל ובאדם  התעצמות,
שבנו, ספר זה הוא חלק מהמסלול הטבעי 

שלנו, במותה כמו בחייה, לעודד,  של תמר
 לנחם, לזכור ולהתגעגע מתוך עוצמה," אומר

 הרב הרמן.
ו שמונת ילדיהם בחרוההורים בנוסף לספר, 

בחצי השנה האחרונה מאז  בנחמה ופועלים
 פטירת תמר, להנצחתה במפעלי חסד ונתינה

תמר שלנו הייתה פעילה מאוד, " ייחודים.
" תורמת, מובילה, יוזמת, ידה כמעט בכל

  .אביה הרב דוד אומר
בין מפעלות ההנצחה הארציים נכתב     

 התקיים מיזם מרגש:וספר תורה לכבודה, 
י הספר, גני ילדים "אומרים תודה" בבת

הוקם גמ"ח  . בנוסףומוסדות ציבוריים
נמסרו שיעורי תורה רבים ובימים  תינוקות,

  אלה מתקיימת קייטנה ייחודית וראשונה
 האזרחי,  השכול  משפחות   לילדי מסוגה 

 מערך סיוע למשפחות בעת משבר.     
 

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


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 ת התקשרודרכי   – ניםפה משרד
 

ניתן לבצע   ,שימו לב! מאז התפרצות נגיף הקורונה   
 פעולות באמצעות מייל/טלפון 

 להלן דרכי התקשרות: 
 pnina@elkana.org.ilמייל: 

 . 03-9151205טלפון: 
טיפול בתעודות זהות )לרבות שינוי סטטוס וכו'(, דרכון  
הפנים   משרד  ע"י  ישירות  יטופל  דרכון  חדש/חידוש 

 , ראש העין. 29ברחוב שבזי 
 השירותים שניתן לקבל במועצה: 

 : בקשה לקבלת תעודות
תעודת לידה, תעודת פטירה, תמצית רישום, מידע על 

 כניסות ויציאות מהארץ 
הנולד,  שם  רישום  האוכלוסין:  במרשם  מידע  עדכון 

 שינוי מען. 
 שינויים בתעודת זהות ללא תשלום:

 שינוי מען 
 תמצית מרשם אוכלוסין 

 תעודת לידה 
 תעודת פטירה

זהות/דרכון  בתעודת  מטפלים  לא  באלקנה  בשלוחה 
באמצעות    . אבוד/גנוב תור  לתאם  יש  זה  במקרה 

 ם.האפליקציה לקביעת תורי
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 לידות
 .לציפי ויובל גנן להולדת הנכדה, בת לנועם והדס

 .הולדת הבן, ללוימפקח בניה( יוחנן )טל ול
 

 נישואיןו סיןירוא
 .לנישואי הבת מינה פריאל עם רון ראובן, און-וקובי בר (ראש האולפנה)לדבורה 

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 

 

 

 

 


