דדדד'

גיליון מס'  | 1061פרשת ויקה"פ-החודש
| כ"ח באדר תשפ"א | 12.3.21
כניסת השבת 17:25

יציאת שבת 18:24

ֹשה" –
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אנטיתזה לפסיכולוגיה של שינוי
הרב אלי גורן
לא מזמן קראנו במגילה את המקור ל'אומר דבר בשם אומרו' .וכך אומרת הגמרא במסכת מגילה טו' :אמר
רבי אלעזר א"ר חנינא כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר "ותאמר אסתר למלך בשם
מרדכי".
אף אני אביא דבר בשם מרדכי – ר' ברוך מרדכי אזרחי.
בפרשת פקודי מופיע פסוק שחוזר על עצמו  18פעמים :כ ֲאשֶׁ ר ִצ ָּוה ה' אֶׁ ת ֹמ ֶׁשה .התורה חוזרת ומדגישה שבני
ישראל עשו את המשכן "כאשר ציוה ה' את משה" .ולכאורה מה ההדגשה? וכי יש פחות מ"כאשר ציווה ה'"?
כנראה שכן .ישנם אנשים שעושים פחות ממה שצוו ולכן התורה מציינת זאת .אבל מדוע החזרה המרובה?
אם נתבונן במציאות נראה שרוב האנשים עושים "בערך" מה שצוו .הרוב עושים פחות והמיעוט עושים יותר.
אבל האדם בדרך כלל לא עושה "בדיוק" אלא רק "בערך" מה שצווה .האם זה במקרה? כנראה שלא .אדם בתת
המודע שלו לא אוהב להיות מצווה ,מצויית ,נשלט .זו הסיבה שהוא עושה פחות ולפעמים מוכן להתאמץ ואף
לעשות יותר – העיקר שלא להיות מצווה ,העיקר שלא יצטרך לבטל את דעתו כלפי המצווה .במילים אחרות:
אדם אוהב להיות ה "בעלים" של המשים שלו .הוא חייב להרגיש משתת ף לא רק בביצוע אלא גם בתיכנון ,וזה
בא לידי ביטוי בחריגה לפחות או יותר ממה שצווה .וזהו השינוי.
לכן חזרה התורה לא פעם אחת אלא פעמים רבות על כך שבמלאכת המשכן הייתה התבטלות מוחלטת של
עם ישראל כלפי ציוו יו של הקב"ה .על פי יסוד זה אפשר להסביר חטאים רבים בתנ"ך מבני אהרון שהקריבו
"אש זרה אשר לא ציוה אותם" (ויקרא י' א' ) – הוי אומר :הוסיפו על הציווי ,ועד שאול ,ששמואל אומר לו
במלחמת עמלק "ולמה לא שמעת בקול ה'" ושאול משיב" :שמעתי בקול ה'" אבל "בערך" – עשה פחות מהציווי,
שהרי חמל על הצאן ועל אגג מלך עמלק (שמואל א' ט"ו יט'-כ').
ישנן עוד דוגמאות רבות ואכ"ל .אבל כדאי להביא עוד דוגמא הפוכה שדומה לציווי בפרשתנו .בפרשת
בהעלותך במעשה המנורה נאמר פסוק שנראה בקריאה ראשונה מיותר" :ויעש כן אהרון" .מביא רש"י במקום
את דברי חז"ל בספרי" :להגיד שבחו של אהרון שלא שינה" .וכי זה שבחו של אהרון שלא שינה? ממה מתפעלים
חז"ל? אלא החידוש הוא ,שאהרון לא עשה פחות ממה שצווה – כמו רוב בני האדם ,אלא אדרבא "מגיד שבחו
שלא שינה" ולא עשה יותר ממה שצווה – איזה "לשם ייחוד" ...מגיד שבחו – שהתבטל לגמרי לדבר ה' .לא כמו
שעשו בניו שהתפתו להוסיף על ציווי ה' כדי להביא לידי ביטוי את "האני " שלהם בהקטרת הקטורת.
יסוד זה מסביר מדוע התורה חוזרת פעמים רבות ומדגישה שבני ישראל עשו את המשכן וכליו "כאשר ציווה
ה' את משה" .אף פעם לא מיותרת...
שנזכה ל עשות רצון ה' ובכך ונביא גאולה לעולם.
יהיו דברים אלו לעילוי נשמתו של אבי שלמה בן משה ז"ל הריני כפרת משכבו שהלך,
לבית עולמו בי"ז אדר השנה תנצב"ה.

אלקנה ממשיכה להתחדש ולחזק את מערך הביטחון היישובי בשגרה ובחירום
תושבים יקרים.
אנו שמחים לעדכן שלאחר מאמצים רבים ,קיבלנו ממשרד הביטחון הרשאה תקציבית בסך  300,000ש"ח
לטובת שיקום גדרות והמשך שדרוג דרכי הביטחון ,וזאת בנוסף לתקציב בסך  230,000ש"ח שהשגנו לפני חודש
לטובת שדרוג המוקד וסך  50,000ש"ח לרכישת גנרטור נוסף לשעת חירום.
הפרויקט ים החדשים יצטרפו ויהוו מענה משלים ליתר הפרויקטים שהקימה המועצה בתחום החירום
והביטחון ביישוב.
אסף מינצר ,ראש המועצה
אלדד מן-צור ,מנהל מחלקת חירום וביטחון

סלילה מחודשת של כביש הכניסה ליישוב
בשעה טובה ,לאחר סיום הנחת
הצנרת של חברת מקורות ,ולאחר
שחידשנו את המדרכות ,סללו
השבוע מחדש את כביש הכניסה
ליישוב – שדרות שלמה המלך –
לצד פארק האופניים ,הפאמפטרק
ומגרשי הכדורסל והכדורגל .תודה
לקבלן חברת מקורות על ביצוע
העבודה.
הסלילה התבצעה מהגשר ועד
שער מסחה ובמסגרתה אף הכנו
חניה גדולה לטובת מבקרי פארק
הגורן החדש והיפה שלנו.
האביב כבר כאן .מוזמנים לצאת
ולהנות בטבע היפה ובפארקים
המהנים!

נפתח הכביש החדש לשכונה החדשה ולעץ אפרים
בשבוע שעבר נפתח בשעה טובה הכביש החדש המואר ורחב הידיים
המוביל לשכונה החדשה של אלקנה וממנה ,כולל פתיחת הכיכר החדשה
שהוקמה ,המחברת בין אלקנה לשכונות עץ אפרים.
הכביש נסלל בשכבה סופית והוא מואר בתאורת לד חסכונית ויעילה
ובשני צידיו מדרכות רחבות ועצים.
מעתה הן תושבי השכונה החדשה של אלקנה והן תושבי עץ אפרים
לא יצטרכו לעבור בתוך השכונה החדשה שבבנייה ,עם כל חוסר הנעימות
שהיה כרוך בכך ,ויוכלו לנסוע ישירות בכביש החדש רחב הידיים
והמואר.
הכביש הפנימי של השכונה החדשה של אלקנה סגור בשבתות לתנועת
רכבים ,כמו יתר שכונות אלקנה ,והתנועה עוברת רק דרך הכביש החדש
(למעט רכבי חירום וביטחון) .אתם מוזמנים לטייל רגלית בשבת ברחבי
השכונה ולראות את הפיתוח המואץ.
תודה לחברת ערים על קידום פיתוח השכונה החדשה.
אלקנה ממשיכה להתחדש!

ממשיכים עם הפרויקט החדש ,בו נכיר כל פעם אחד/ת מהסטודנטים תושבי אלקנה שמקבלים מהמועצה
וממפעל הפיס מילגה ומעורבים חברתית בהתנדבות בתחומים שונים ביישוב .
מוזמנים לפרגן להם
והפעם עם אוראל רדעי.
אוראל רדעי בת  ,23סטודנטית שנה ב' לקידום נוער
ואנגלית .היא נולדה ברמת גן ולפני  6וחצי שנים עברה
לאלקנה.
תחום ההתנדבות של אוראל הוא ב"יחידת ההתנדבות".
"אני מתנדבת בדרך כלל עם אדר שטרן ,השותפה הכי
טובה שיכלתי לבקש .האחראית עלינו היא קרינוש בן דוד
המעלפת!! הכי כיף איתה בעולם ,מפרגנת ודואגת להרים
לנו כל הזמן ,חוץ מזה שהיא פשוט תותחית על עם
רעיונות יצירתיים".
בזכות ההתנדבות ,אוראל מסתובבת ברחבי הישוב
ולומדת כל רחוב וכל פינה באלקנה" .ההרגשה של הנתינה
היא דבר שמספק כשלעצמו ,אז כיף להיות שותפה קטנה
לדברים גדולים".
המוטו של אוראל הוא "האדם נברא בתור שליח" ,משפט של הרב סולביצ'יק ,שלגמרי מסכם הכל.
אוראל מסכמת את הטוב שבאלקנה מנקודת המבט שלה" :אלקנה קהילה ממש עוטפת ומאירת פנים.
עכשיו כשיוצא לי קצת יותר להיחשף ליחידת ההתנדבות במסגרת המלגה אני רואה כמה טוב ,עזרה הדדית
ורצון ליצור ולפתח יש בקהילה שלנו כאן.
"בעיניי זה מתחיל מהמועצה שנותנת "גב" ותמיכה מלאה ליוזמות שבאות מצד התושבים ומענה מדהים
ושימת לב לצרכים שעולים מן השטח .וכך נוצר מעגל קסמים של נתינה שבאה מכל קצוות היישוב ברצון
להיטיב וליצור התקדמות בקהילה .בעיניי זה מדהים ,וכיף לגור במקום כזה"!
כמה מילים ממנהלת "יחידת ההתנדבות" ,קרינה בן דוד:
"אוראל מלגאית ביחידת ההתנדבות ,עושה הכול במסירות ובאהבה.
"לאוראל יש רעיונות כדי לפתח יוזמות התנדבותיות ומבצעת משימות לקידום ההתנדבות באלקנה.
"את פרויקט סיפורי סבתא היא מקדמת במיוחד וכעת גם עובדת על מנת להכין את הפעילויות של יום
המעשים הטובים הקרב ובא.
"אצל אוראל החיוך תמיד מופיע ואין מספיק שעות ביממה כדי להספיק ליישם את כל הרעיונות .יחידת
ההתנדבות זכתה במלגאית עם לב ענק!"

בהצלחה לסטודנטים שלנו עם פתיחת
סמסטר ב' .סומכים עליכם! 😊

כל מה שחייבים לדעת על הצלת חיים במשפחה
קורס עזרה ראשונה -טיפול בחנק ,החייאה ,חום גבוה,
פירכוסים ועצירת דימום .מפגש חד פעמי,
יום שישי ו' בניסן ,19.3 ,שעות  ,9:00-12:00במרכז צעירים,
רחוב שלטי הגיבורים .מחיר ₪ 15 :למפגש .לקבלת קישור
להרשמה יש לפנות לריקי בן פזי050-423512 -

לקראת יום המעשים הטובים ,נמשכת
ההרשמה" :מישהו לצעוד איתו"
יחידת ההתנדבות ומרכז צעירים מזמינים
אותכם להליכה משותפת עם ותיקי היישוב!
ביום המעשים הטובים נארח חברה לבני הגיל
השלישי תוך כדי הליכה .רוצים לצעוד עם ותיק
מאלקנה? מלאו את הפרטים בקובץ המצורף
ואנו היה איתכם בקשר.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd
wBl03OjciM_7gnMrM_W6ktKrwLqgm82peWcZ3gaVSZrcg/viewform?usp=sf_link

ספריית אלקנה
הספרייה פתוחה לקהל בכפוף להנחיות התו הסגול.
* השהייה בספרייה לצורך השאלת ספרים בלבד ,למשך  15דקות.
* החזרת ספרים תתאפשר בזמן הביקור או לארגז ההחזרות מחוץ לספרייה .ניתן להגיע לספרייה
ללא תיאום מראש ,בשעות קבלת קהל הקבועות.
* במידה והנכם בבידוד נשמח לקבל מכם הזמנה למייל .אנו נביא את הספרים אליכם הביתה.
שעות קבלת קהל:
יום א׳ – .16:00-19:00 ,9:00-12:00
יום ב׳ – .9:00-12:00
יום ג׳ – .16:00-19:00
יום ד׳ – .9:00-12:00
יום ה׳ – .16:00-19:00 ,9:00-12:00
יום ו׳ – .9:00-11:00
צוות הספריה
חוגי ספורט חוזרים לשגרה לפי ההנחיות .עקבו אחר פרסומי המתנ"ס.
מיכה פולק – רכז ספורט
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו כחברים – תודה 😊

https://www.facebook.com/matnaselk

חוגי הספורט והיוגה ממשיכים השבוע ואז יחזרו לפעול לאחר הפסח.
המטבח נקי לפסח ולכן לא יחולקו כריכים אבל יהיו פירות ומארזי קרקרים.
ביום רביעי הבא בשעה  – 17:45משחקי קופסא ואסטרטגיה עם נבו מזרחי .בשעה  18:15יתקיים מפגש של
ה .Book Club-השבוע לא יתקיימו סרטים במועדון.
לאחר כשנה בה נשלחו מידי יום קישורים להרצאות מקוונות ולזומים שונים ,מועדון  50פלוס חוזר בעז"ה
לפעילות פרונטלית מלאה לאחר הפסח .ולכן ,החל מהשבוע הבא לא ישלחו קישורים במייל ובוואטסאפ .התכנית
המלאה תפורסם בימים הקרובים.
מוזמנים להצטרף למועדון כחברים בעלות של  ₪ 500לשנה (מחיר מוזל לשנת קורונה).
לפרטים והרשמה :יהודית מוזס טל' .050-6344894
זוהי הסידרה האחרונה של הרצאות מקוונות מהכורסא בבית.
הרצאות לתאריכים 7/3/21-21/3/21
● שואה ותקומה – פרופ' חיים מאור :עבודת זכרון – מארכיון למוזיאון.
● חקר המקרא – דורון קורן :מגילת רות.
● נשים ,המין החזק – ענת הופמן עם הראש בקיר.
● מנחם טילמן :ישראל בר.
● פרופ' חיים מאור :״רוחות ספינצה״ – בית הקברות העליז ברומניה.
● קסניה סוולובה :רוסיה במזרח התיכון.
● מוסיקה :איך אומרים רוקוקו ברוסית .סדרה  – 1רוסיה בצלילים ובצבעים.
● סנדרה שדה ועדנה מזיא :החברות הכי טובות חלק ב'.
הצפייה הינה פשוטה בלחיצת כפתור .ניתן לצפות מכל מכשיר המחובר לאינטרנט .אתם יכולים לפתוח ולצפות
במחשב ,בסמארטפון ,טלוויזיה חכמה ,וטאבלט .באתר ./https://lecturesonline.co.il/elkana
תשלום להרצאה  ₪ 20ניתן להעביר בהעברה בנקאית :בנק מזרחי  20סניף  414חשבון מספר  530880עמותת
גיל הזהב באלקנה או בביט לטלפון 050-6344894 :יהודית מוזס (נא לרשום בהערות את שמכם וסיבת ההעברה).
חברי מועדון צופים בהרצאות ללא תשלום
מוזמנים להצטרף להירשם לחוגים במועדון  50פלוס
אלקנה ללא תשלום במסגרת פרויקט "נעים בשלישי"
מטעם המשרד לשיוויון חברתי.

דרשת שבת הגדול ,תתקיים אי"ה גם השנה בזום!
ביום חמישי ה' בניסן ( )18.3בשעה  .20:30קישור יינתן
רב היישוב
בגרופ ובפירסום המועצה.

אילנה רדעי

עוגת שוקולד "בלה בלה"...
תבנית עוגה מרובעת ח"פ רגילה
עוגת שוקולד שתמיד מצליחה ,גבוהה ומרשימה ,משנה את פניה על פי הצורך ...כעוגה מרכזית ,כעוגת בסיס
לעוגת קצפת ,מאפינס ,כדורי שוקולד וכו'.
השם שלה נולד מהקלות שבה מכינים אותה .בקיצור  10דקות עבודה  100אחוז מחמאות.
בהצלחה!
קערה :1
 2כוסות מים
 4ביצים שלמות לערבב יחד.
 1כוס שמן
קערה :2
 2כוסות קמח
 2כוסות סוכר (ניתן להפחית ל 1וחצי)
 2שקיות אבקת אפיה לערבב יחד.
 2שקיות סוכר וניל.
 1כוס קקאו.
להוסיף את תוכן קערה  1לקערה  2לערבב היטב ,אך לא יותר מידי.
לאפות בחום של  180מעלות ,כ  35-40דקות (לבדוק באמצעות' קיסם אם היא אפויה).
בסיום האפיה כשהעוגה עדיין חמה יש לזלף/להרטיב אותה עם חצי כוס קפה נמס (ללא חלב) ,ולקרר.
רעיונות לציפוי :קרם שוקולד ,סוכריות ,קוקוס .אפשר לחלק ל 3-ואז לכל שליש ציפוי שונה.
כמו כן :יכולה לשמש כעוגת בסיס לעוגה קרה ,כשיש לאפות תחתית לא עם כל הכמות ,אלא כשליש ממנה
ומהשאר לאפות בתבניות אינגליש קייק.
ניתן לאפות בתבניות מאפינס ,וממה שנשאר אפשר ליצור כדורי שוקולד.
**העוגה מתאימה גם לפסח כשהשינוי היחיד הוא :במקום הקמח הרגיל ממירים בכוס אחת של קמח מצה דק
לעוגה וכוס קמח תפוחי אדמה אחת.
וסוד קטן :קרדיט לגיסי היקר שהמציא את המתכון...
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח
– אנא שילחו למייל  . pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

טל ויוסי לנדאו ,תושבי השכונה החדשה (פרויקט משהב).
טל ויוסי לנדאו הגיעו לאלקנה לפני כחצי שנה ,בחודש
אוגוסט האחרון ,אחרי תקופת מגורים בשכירות בעץ-אפרים,
לשם עברו מפתח תקווה ,עם חמשת ילדיהם :יהל (, 8.5
לומדת בכיתה ג' בי"ס כרמים) ,עומר (בן  ,7בכיתה ב' ,בי"ס
כרמים) ,גיא (בן  ,5בגן הדס) ,רוני (בת  ,4בגן חיטה) ,אורי (בן
שנתיים ,במעון שירת אלקנה).
יוסי הוא מהנדס בניין במקצועו ,עצמאי בתחום הנדל"ן .טל
עובדת במשרד ממשלתי בתחום משאבי אנוש.
יוסי גדל בפתח תקווה ,שירת בדובדבן ובשנים האחרונות
עוסק בתחום הנדל"ן/הנדסה אזרחית .טל גדלה בחיפה,
בשכונת נוה שאנן ,ושירתה בשירות לאומי במשרד הביטחון.
מה הביא אתכם לאלקנה?
" חיפשנו יישוב קהילתי ,עם אוכלוסייה צעירה ומגוונת.
אנחנו שמחים מאוד על המעבר לאלקנה".
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
"מצאנו אנשים טובים ,קהילה חזקה ותומכת וחברים
לחיים".
מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?
"נשמח לתרום בשימור הקהילתיות והעזרה ההדדית
ביישוב".

משפחות מאמצות – מגיע להם!
ביום ראשון האחרון יצאו המשפחות
המאמצות לסיור מודרך עם אלידע בר
שאול.
במהלך הסיור שמעו המשפחות על
ראשית ההתיישבות והספורים אודות
מזכרת בתיה .היה מהנה ומשכיל במיוחד.
המשפחות התפנקו בזמן איכות עם
ארוחת ערב קלה והרבה מצב רוח טוב.
לאורך השנים המשפחות משקיעות זמן,
מחשבה ועשייה עבור הנוער שלנו אין
ספק שערב כזה הוא בשבילם!
מאחלים שנמשיך לעסוק למען הנוער
בעשיה טובה וחשובה זו.

"נתינה שבונה קהילה"
יחידת ההתנדבות

תודה מעמותת
נר שמשון חי
תושבי אלקנה היקרים .עמותת
נר שמשון חי רוצה להגיד לכם
תודה רבה!
ליבכם
נדיבות
בזכות
למתנות
ותרומותיכם
לאביונים חולקו לנזקקי אלקנה
מעל  25אלף ש"ח בו ביום פורים.
בברכת "עולם חסד ייבנה".
נעמה רמות ,רונה שנייברג,
ניתאי שפירא ,חיים מיכאליס,
משה אלדר ,ישראל קמר – גזבר,
צור בדש – מזכיר ,אריאל וייס –
יו"ר.

ראש המועצה המקומית אלקנה
חברי המועצה ,עובדיה וכל בית אלקנה
משתתפים בצערם של

חגית ,ורד ,רונן ,משה וב"ב
על מות האב והסבא

אליהו

ליסיצין ז"ל

מוותיקי אלקנה וגמלאי המועצה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד

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

לבתיה רוזנבלום
תנחומים על
פטירת אחותך
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי
ציון וירושלים ולא תוסיפי לדאבה
עוד.
מכל בית אלקנה

לידות

מתנס doc.1061

לרוחי ובועז רוזנבלום ,להולדת הנכדה נוב שרה ,בת ללי ואיל רוזנבלום.
לזהבה ומוטי גנץ ,להולדת הנכדה ,בת לטל ואופיר גנץ.

אירוסין /נישואין
לנאוה ואסף שפירא ,לנישואי שגב עם אוריה ,נכד למרים ויהודה שפירא.
לדפנה ואריאל סנדר לנישואי עידו עם נטע ,נכד ליעל ושאול יוטב ,ולצילה וחזי סנדר.

בר/בת מצוה
ליהודית וצביקה מוזס ,לבר המצווה של הנכד עמיחי ,בן לרחל ויאיר מוזס.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

המדרשה לנשים אלקנה

הלימודים במדרשה לנשים ,אלקנה ,יתקיימו
בע"ה בזום ביום שלישי ,ג' בניסן16.3.2021 ,
 – 9:00-9:45הרב יהודה שטרן.
 – 10:00-11:30הרב מיכאל ברום.
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
פסח כשר ושמח

קמחא דפסחא – כמו
בשנה שעברה ,תתאפשר
באמצעות העברה בנקאית,
ביט ,פייבוקס וכו' .בשבוע
הבא נפרסם אי"ה פרטים
מעשיים.
מכירת חמץ – גם השנה,
תיעשה דרך אתר מכירת
חמץ של הרבנות הראשית
לישראל .פרטים בשבוע
רב היישוב
הבא.
תורהזום אלקנה
בשבוע הבא יהיה שיעור
של הרבנית רחל שטרן ואחר
כך נצא לחופשת בין הזמנים .
נחזור ביום השואה להרצאה
של הרב ד"ר צחי הרשקוביץ
בנושא שו"תים בתקופת
השואה.
להתראות ,זהבית גרוס.

השבוע בבני עקיבא המשכנו עם הפעולות השבועיות,
ומכינים התנדבויות ליום המעשים הטובים!
בנחשון -גרעין אריאל ע״ש סרן אריאל חובב הי״ד
ממשיכים בעשיה ,בהתנדבויות השבועיות ובשבוע הבא
בעז״ה נקיים את ההתנדבות החודשית!
בסניף עוז ממשיכים בפעולות ,גם מתכוננים
להתנדבות ליום המעשים הטובים ,והחידה השבועית.
בני אנניה ,מנהל יחידת הנוער

