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פרשיות מחוברות – וחיבורים של
ארץ-ישראל ,ירושלים וחג שבועות
י עקב שגיב
השבת נקרא שתי פרשות פרשת בהר ופרשת בחוקותי .שתי הפרשות מחוברות סביב נושא אחד – ארץ
ישראל  :שמיטה ויובל גלות וגאולה ..מדוע ומתי קוראים שתי פרשות בשבת אחת?
מנהג קריאת התורה שלנו הוא מנהג בבל שבו מחזור קריאת התורה הוא שנה אחת (מחזור ארץ ישראל
הוא שלש וחצי שנים) .אנחנו פותחים בשבת בראשית מיד לאחר חגי תשרי ומסיימים בשמחת תורה .התורה
מחולקת ל  54פרשות-סדרות .בשנה רגילה יש  50-51שבתות ובשנה מעוברת  55שבתות .במהלך השנה יש
שבתות שחלות בתוך המועדים ,ונמצא שמספר הפרשות גדול ממספר השבתות ,מה שמחייב לחבר פרשות,
כלומר לקרוא שתי פרשות בשבת אחת( .יש בסך הכל שבע זוגות של פרשות מחוברות).
לאחרונה ,בספר ויקרא ,היה לנו מספר זוגות כאלו וכך גם השבת .החיבור של פרשות בהר בחוקותי נובע
מקרבתן בלוח השנה לחג השבועות .בשולחן ערוך סימן תכ"ח אנו מוצאים את הכלל שקובע מתי ומה
הטעם לפרשות מחוברות" .פקדו ופסחו ,סגרו ופסחו ,מנו ועצרו ,צומו וצלו ,קומו ותקעו" .הצמד מנו ועצרו
הוא המרמז לחיבור שלנו .מנו מרמז למניין בני ישראל והכוונה לפרשת במדבר שבה מתואר המפקד הגדול
של בני ישראל לפני יציאתם למסעם במדבר .ועצרו הכוונה לחג השבועות שנקרא עצרת .הכלל אומר
שפרשת במדבר חייבת לחול תמיד לפני חג השבועות .והטעם ,לפי שבעצרת נידונים על פירות האילן ,ויש
להפסיק בין קללות התוכחה שבפרשת בחוקותי לבין יום הדין של הפירות ,שלא לתת לשטן פתחון פה
לקטרג.
שרשיו של כלל זה קדומים " :תניא :רבי שמעון בן אלעזר אומר :עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין
קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ,ושבמשנה תורה קודם ראש השנה .מאי טעמא? אמר אביי ,ואיתימא
ריש לקיש :כדי שתכלה השנה וקללותיה" .הגמרא שם ממשיכה ומוכיחה שגם חג השבועות שנקרא עצרת,
נחשב לראש השנה לדין על פירות האילן.
התמקדנו בחג השבועות .אבל השבוע יחול
חגה של ירושלים שזכינו שנוסף בדור האחרון
ללוח החגים שלו .זכיתי באופן אישי שבסידור
תפילתי ,סידור צה"לי פשוט ,התפלל הרב גורן
זצ"ל את תפילת המנחה הראשונה מול הכול
המערבי ביום השחרור בכ"ח באייר תשכ"ז.
בפרשת בהר אנו מוצאים מספר פעמים את
הצירוף "שנת החמישים שנה" .במשך חמישים
שנה הייתי רגיל להוציא בליל יום ירושלים את
הסידור ממסתור בבי תי ומתפלל בו את
תפילות היום .בשנה החמישים ואחת ,לפני
שלש שנים ,מסרתי אותו לתצוגה למוזיאון
מורשת הצנחנים בגבעת התחמושת .זהו
המוצג האחרון ליד הדגל של יורם זמוש
שהונף על הכותל באותו יום ,ולאחריהם קיר
ההנצחה הגדול לנופלים על שחרור ירושלים.
הסידור כפי שהוא מוצג בגבעת התחמושת
עם הדברים שכתב לי הרב גורן (משמאל)

שיר השירים אשר לאלקנה
ההתחדשות מגיעה בשעה טובה גם אל הכביש הוותיק
תושבים יקרים שלום,
כפי שאתם יודעים ,רואים ובעיקר
שומעים ...אלקנה לרגע לא שוקטת
על שמריה.
תנופת ההתחדשות של השנים
האחרונות ניבטת מכל פינה ובפינה,
בשכונות הוותיקות והחדשות
כאחד .היעדרו של תקציב מדינה
מזה כשנתיים ,בהחלט מקשה
ומאתגר עד מאוד ובכל זאת ,בעזרת
הרבה מאוד מאמצים וסייעתא
דשמיא ,אנו מצליחים לגייס פעם
אחר פעם תקציבים ייחודיים
לאלקנה ,לטובת המשך שדרוג
איכות החיים בישוב הנפלא שלנו.
כידוע לכולנו ,נפח התנועה והיקף
החניה לאורכו של רחוב שיר
השירים ,גדלו מאוד במשך השנים.
גידול האוכלוסין המשמעותי
והקמת יחידות דיור בתוך הבתים,
כמו גם הגידול במספר המכוניות
משפחה
ברשותה
שמחזיקה
ממוצעת ,לא דילגו על הכביש
הראשי הסובב את השכונות
הוותיקות באלקנה .התוצאות הן
רבות ועגומות :מצוקת חניה
משמעותית ,היצרות של נתיבי
הנסיעה וכפועל יוצא מכל אלו –
גרימת תאונות ונזקים למכוניות
הנוסעות זו מול זו כמו גם
למכוניות החונות ,נתיבי נסיעה
נחסמו לצורך חניות ,חלק
מהתושבים החלו להחנות על
מדרכות תוך סיכון הולכי הרגל,
בדגש חזק על ילדינו הנאלצים
לרדת לכביש לצורך המשך פילוס
דרכם ועוד.
פרויקט התחדשות הכביש
בסכום של למעלה ממיליון שקלים,
אשר השגנו בעמל רב בעיקר
ממשרד התחבורה ומתקציבי
פיתוח ,כולל:

• תוספת ברוכה של כ 150-חניות חדשות לאורך הכביש.
• הסדרת הבטיחות ויצירת נתיבים ראויים ובטוחים.
• וככל שיוותר תקציב ,ריבוד-סלילה מחדש של חלקים נכבדים ממנו.
במהלך התכנון הקפדני אשר נוהל על ידי מחלקת הנדסה באמצעות חברת ניהול ותכנון ויועץ תנועה
ייעודיים ומתוך רצון לשמור על אופי הכביש הקיים ,הונחו מתכנני הפרויקט להסיר פסי גינון וצמחיה רק
במקומות ההכרחיים לטובת יצירת מקומות חניה נוספים או המשמשים כצורך בטיחותי .לפני מספר
חודשים הוצג הפרויקט באופן עקרוני בפני חברי המועצה ולאחר קבלת הערות החברים וסיורים ובדיקות
נוספות שנעשו ,בוצעו תי קונים בתוכנית .בנוסף ,המועצה ערכה מכרז קבלנים ובחרה קבלן זוכה לביצוע
העבודות ,הממתין להנפקת אישור התחלת עבודה.
לנוחותכם ,תוכלו לעיין בתוכנית המוצעת ולהתרשם ממנה באמצעות הקישור https://bit.ly/3vL7477
ובאתר המועצה.
כמו כן ,ניתן לעיין בה במשרדי מח' הנדסה בתיאום מראש בטל.03-9151240 .
על אף החשיבות שביציאה מהירה לדרך ,כדי להצליח לבצע את מרבית הפרויקט עוד בטרם עונת החורף,
מאחר וכביש זה הוא כה מרכזי בישוב ונושק לחלק משמעותי מבתי הישוב ,אנו רואים חשיבות רבה
בשיתוף התושבים ונשמח מאוד לקבל מכם הערות והארות במגוון דרכים ופלטפורמות:
• באמצעות המייל – לכתובת  shapira@elkana.org.ilעד ליום חמישי .16.5
• בפגישה בזום – בנוכחות ראש המועצה ,מהנדס המועצה ומשרד התכנון ,שתתקיים בעז"ה
בשבוע שלאחר מכן .מועד מדויק וקישור יישלח
לאחר שמיעת ההערות והטמעת השינויים ,ככל שיהיו ,תוצג התוכנית לחברי המועצה ונצא לביצוע.
כמה מילים לסיום :רק טבעי הוא שבקרב מספר תושבים קטן ,השינויים המתוכננים יעוררו התנגדות
כזו או אחרת ,ובפרט אצל אלו שטרחו במשך השנים לטפח את פסי הירק הציבוריים ליד ביתם .אך
תפקידנו כמועצה ,למצוא את האיזונים הנכונים בין ישן לחדש ,בין שמירה על איכות החיים לבין שמירה
על החיים עצמם תוך דאגה לביטחונם של הנעים בדרכים ,ברכב או ברגל וכמובן לעשות את ההתאמות
הנדרשות לצרכים התחבורתיים העכשוויים של אלקנה .לאחר בחינה באמת מדוקדקת של כל הדרכים
והאפשרויות השונות ,אני משוכנע מעל לכל ספק כי התוכנית המוצעת היא גם הכרחית וגם מאוזנת.
אסף מינצר ,ראש המועצה

ביום ראשון שמענו הרצאה מרתקת של החוקר ,המרצה ומדריך הטיולים משה חרמץ על הגיבורים של גטו
ורשה ובראשם מרדכי אנילביץ .ביום שני שמענו את חוקרת מדינות המפרץ ד"ר מיכל יערי על ארה"ב והעולם
הערבי .מיכל יערי מופיעה באופן קבוע ברשתות הטלויזיה כפרשנית לענייני ארצות ערב והמזרח התיכון.
ביום שלישי השף שמיל הולנד החכים אותנו על ההיסטוריה של האוכל היהודי בעולם ובמזרח אירופה
בפרט.
ביום רביעי התחלנו סדנה לשיפור תפקודי מוח כולל תרגילים מעשיים ,וביום חמישי שיעור תנ"ך עם
הרבנית אסנת ברוורמן-שילה.

תכנית השבוע
יום שני כ"ח באייר  10.5.21טיול לירושלים (לרשומים)
יום רביעי א' בסיוון  12.5.21בשעה  – 11:00מפגש מס'  - 2סדנא לשיפור תפקודי מוח"-הזכרון לאורך השנים"
עם אורית אבידר בן-צור( .לרשומים בלבד).
ואחה"צ בשעה  17:00משחקי חשיבה ואסטרטגיה עם נבו מזרחי (פתוח לקהל הרחב ללא תשלום)
אתי אֶ ת ֵּראשית פְּ ִרי
"הנֵּה הֵּ בֵּ ִ
יום חמישי ב' בסיוון  13.5.21בשעה  10:30שיעור לקראת חג השבועות ִ
הָ אדָ מָ ה" עם שרה נבנצאל
ההרשמה למופע "ניגון ואגדה" של אמן הקלרינט חנן בר-סלע ממשיכה .ביום שלישי כ"ט באייר  11.5בשעה
 ,20:30מנהלו האמנותי של פסטיבל הכליזמרים בצפת מזה שנים רבות.
המופע פותח צוהר אל עולם קסום של צלילים המתנגנים מן העיירה היהודית ,על כאביה ותקוותיה דרך
הסיפורים שמאחורי הניגונים ועד לימינו אנו.
הצופים במופע יהיו שותפים למסע מרגש בין תקופות כשמנגינות עכשוויות מבוצעות בסגנון כליזמרים
טיפוסי לובשות צורה מסקרנת ולעיתים מבדחת .מלווה בקלידים המלחין והמוסיקאי דביר בר סלע.
מחיר כניסה למופע לחברי מועדון  .₪ 10המופע יתקיים באודיטוריום של מכללת אורות.
ההרשמה פתוחה לקהל הרחב בלינק המצורף במחיר כניסה של  .₪ 30ניתן לשלם למופע במועדון בשעות
הפעילות.
https://docs.google.com/forms/d/1j47kOJOwYCV5pwep9trH0bhCxT8KPFVsvcpE0wdFgao/edit#responses

החלה הרשמה למופע "צללי המוסיקה" עם אייל שרף ,ביום רביעי ח' בסיוון  19.5בשעה  .20:00אירופה של
טרום המלחמה בראי מחזות הזמר.
ההרשמה בלינק המצורף לחברי מועדון .הרשמה כללית במחיר כניסה של  ₪ 40תפתח ביום שישי .13.5
https://docs.google.com/forms/d/1SGLqDDEuewLSGA96x2OakqKNA39HpZyx6WOaCeh1AyU/edit

אנו ממשיכים בחוגי הספורט 10 .מפגשים ללא תשלום במסגרת פרויקט "נעים בשלישי" מטעם המשרד
לשיוויון חברתי.
נשארו מקומות לחוג התעמלות גברים בימי שני ורביעי בשעה 9:00
חוגים חדשים החל מיום שלישי  18.5אחה"צ – בשעה  16:30התעמלות עם בתי ובשעה  17:30ריקודים עם
בתי.
מצ"ב קישור ללוח פעילות של מועדון  50פלוס לחודשים אפריל  – 2021יוני 2021
https://drive.google.com/file/d/19StSuQdJSQU-5NpUTpDNNAKxv95gwLCa/view?usp=sharing

מוזמנים להצטרף למועדון כחברים בעלות של  ₪ 500לשנה (מחיר מוזל לשנת קורונה).
לפרטים והרשמה :יהודית מוזס .טל' .050-6344894

תושבים יקרים.
פרויקט המנות של "עזר מציון" פועל ביישובנו כבר כמה שנים בהצלחה גדולה!
משפחות המבקשות לעזור בהכנת מנות מזון מבושלות למשפחות נזקקות מכינות חמגשיות ובכל מוצאי שבת
עוברים מתנדבים ואוספים את המנות.
המנות כוללות מנת בשר ,פחמימה וירק.
מנות אלו מחולקות למשפחות נזקקות על ידי עמותת עזר מציון.
זהו מערך שלם שעובד בצורה נפלאה ,ו זה המקום לומר תודות לכל המתנדבים הרבים ,מבוגרים ,בני נוער
וילדים שאוספים את המנות בכל מוצ"ש ,וכמובן לכל המשפחות שמבשלות ומכינות את המנות באהבה גדולה!
חשוב לציין שאנו אוספים בין  70-80מנות מזון מבושלות בכל מוצ"ש ,כמו תמיד אין על קהילת אלקנה!
במיוחד בתקופה זו נשמח למצטרפים חדשים שיבשלו מאכלים ויכינו חמגשיות עבור משפחות נזקקות נוספות.
אני מזמינה אתכם להצטרף למיזם חשוב זה .כאשר אתם מבשלים לשבת פשוט הכינו מנה נוספת בחמגשית
ואנו נדאג לאסוף אותה מכם.
להצטרפות למיזם כמבשלים או כמתנדבי איסוף מוזמנים ליצור קשר עם עינב כהן 052-4858423
אלקנה" ,נתינה שבונה קהילה"
יחידת ההתנדבות

ספריית אלקנה
הספרייה פתוחה לקהל בכפוף
להנחיות התו הסגול
* השהייה בספרייה לצורך
השאלת ספרים בלבד ,למשך 15
דקות.
* החזרת ספרים תתאפשר בזמן
הביקור או לארגז ההחזרות מחוץ
לספרייה.
* באם הנכם בבידוד ,אנא צרו
קשר ונביא עבורכם את הספרים
הביתה.
ימים ושעות פעילות הספרייה:
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
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו
לייק ותצטרפו כחברים
– תודה 😊
https://www.facebook.com/matnaselk

יצא לאור הספר 'רב ,אלוף' –
סיפור חייו של אלוף הרב מרדכי
פירון זצ"ל ,שהיה הרב הראשי
לצה"ל השני .את הספר כתב חגי
הוברמן .המעוניינים יכולים
לרכוש את הספר בספריית
אלקנה ,או אצל חגי הוברמן,
 .054-6713789מחיר.₪ 70 :

לרעות טאוב
תנחומים על
פטירת אמך
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים ולא תוסיפי לדאבה עוד.
מכל בית אלקנה

השבוע במרכז צעירים
השבוע בבני עקיבא היו
פעולות לשבטים! וישבצים
לכל שבט!
השבת שבת תנועה!!
כולם מגיעים! איזה כיף 🙃
ביום שני הייתה ישיבת
מועצת נוער ראשונה .היה
מעולה! בנוסף הדלקנו נרות
לזכר הנופלים והפצועים
באסון מירון.
ביום חמישי הפרהסיה
הייתה פתוחה לשכבות 😊
בני אנניה,
מנהל יחידת הנוער

תורה זום
שלום לכולם.
בשבוע הבא יתקיימו במסגרת תורהזום אלקנה שני
שיעורים:
שיעור ביום שלישי כ"ט באייר  11.5בשעה  20:30עם
הרבנית רחל שטרן .שיעור לשבועות על מגילת רות
בנושא :הברכות במגילה.
ביום חמישי ב' סיוון  13.5בשעה  20:30יתקיים
שיעור לשבועות עם הרבנית ד"ר פנינה נויברט
בנושא :איך קבלו אומות העולם את התורה – שיעור
מיוחד ומרגש ממבט חדשני .השיעור פתוח לגברים
ונשים .בואו להיות עמנו! להתראות ,זהבית גרוס.

המדרשה לנשים אלקנה
תכנית המדרשה ליום שלישי,
כ"ט באייר11.5.2021 ,
 – 9:00-9:45הרב יהודה שטרן.
 – 11:00-11:30הרב 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

יניר ודורין לוי – יחידת דיור אצל משפחת שור
יניר ודורין לוי הגיעו לאלקנה לפני כחודשיים מחולון .לזוג שתי בנות :דריה בת שנה וחצי ואוריה בת חמישה
חודשים ,שניהם לומדים במסגרת מעון שמש" .בנוסף יש לנו את הכלבה לולה .כרגע מתגוררים ביחידת דיור
אצל משפחת שור המקסימים ובקרוב עתידים להתאכלס בפרויקט משכנות אלקנה 'משהב'".
יניר בן  ,28במקור מראש העין ,למד בתיכון בגין שירת
ברבנות הצבאית ולאחר מכן למד הנדסאי מכטרוניקה.
כיום הוא עובד בצה"ל כהנדסאי מכטרוניקה .בנוסף בשעות
הפנאי משמש כמורה פרטי למכאניקה ומתמטיקה.
דורין בת  ,27במקור מחולון .בשירות הלאומי שירתה בגן
חינוך מיוחד" .מיד לאחר מכן התחלתי ללמוד B.A
באוניברסיטת תל -אביב מכיוון שהתחברתי מאוד לתחום
הזה והרגשתי שהוא ממלא ומספק אותי" .כיום היא מחנכת
בחינוך מיוחד ,ולומדת ניתוח הת נהגות באוניברסיטת תל-
אביב.
מה הביא אתכם לאלקנה?
" מה שהביא אותנו לאלקנה זה הטבע ,הקהילתיות ,השקט
ואיכות החיים".
מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?
" היינו רוצים ליזום מפגשים חברתיים וקהילתיים ,ובפרט
למשפחות חדשות שנקלטו ביישוב וטרם הספיקו להעמיק
בקשרים חברתיים".
איך התמודדתם עם הקורונה?
"הקורונה הייתה לא פשוטה ,נכנסנו כמה פעמיים לבידוד
וכל הריחוק החברתי היה מאוד קשה אנו מאוד אוהבים
לארח ולפגוש חברים ומשפחה וכאמור הרגשנו דיכוי".
בק יצור ,אם חסר לכם סוכר או כל דבר אחר אתם
תמיד מוזמנים לביתנו ☺

שולה גרניק

לחמניות כוסמין
המצרכים:
 1ק"ג כוסמין.
 3ביצים.
 1/2כוס שמן.
 1/2כוס דבש.
 2כוסות מים פושרים.
 3כפות שמרים.
כפית דבש.
 1כף מלח.
אופן ההכנה:
בקערת המיקסר לשים  3ביצים.
להוסיף שמן ודבש.
במקביל לשים בקערה מים  +שמרים  +כפית דבש.
לאחר שהשמרים תוססים (כחמש דקות) להוסיף לקערת המיקסר.
שלב אחרון – להוסיף קמח וכף מלח.
הערה :במידה והעיסה לא נפרדת בנוחות מקערת המיקסר ,אפשר להוסיף מים בעדינות!!
כדאי להשתמש במשקל ולהכין כל לחמניה בגודל של  70-75גרם.
לאפות בתנור שחומם מראש ,בחום  180מעלות .במשך  25דקות.
בתיאבון!
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

לידות
doc.1061רוזנבלט ,להולדת הנין ,בן לרוני ואופיר ,נכד לשרית ואבי רבינוביץ.
מתנסושלום
ליהודית
לשרונה ושלום צוברי ,להולדת הנכדה ,בת לשקד ובת אל צוברי.
לשושי ומיכה וינדמן ,להולדת הנינה נטע ,בת לרני ועידו פריד ,נכדה לאורלי ויוסי בליצקי.
לציפי ושמעון ביר להולדת הנכד עברי ,בן לגילי וכתר.
לגלית ומיכאל פרז להולדת הנכד ,בן לאביתר ושקד.
לנחמה והרב יצחק יודייקין (ראש כולל אלקנה) ,להולדת הנכד ,בן לאברהם ואורה
בורשטיין.

אירוסין /נישואין
ליעל (שטיינר) ושלמה גנם ,לנישואי נוה עם שני.

בר/בת מצוה
לדבורה ואוהד סבן ,לבר המצווה של אריאל ,נכד לפיליס וצבי גרין.
לאורטל ויוחאי כהן (מנהל אדמינסטרבי באולפנה ובישיבת ימ"ה) ,לבת המצווה של אורי.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לרבקה ואביתר שטרן ,עם המעבר לשכונת המדורגים הצפונית.

דרושים
לאבטחת מוסדות חינוך
דרושים/ות
באלקנה
מאבטחים/ות.
העבודה בשכר של  32ש"ח
לשעה .תנאים סוציאליים
מלאים קרן פנסיה וקרן
השתלמות מהיום הראשון.
העבודה מתאימה גם
לסטודנטים (מינימום של 3
משמרות).
דרישות :שירות צבאי בארץ
או בחול .רובאי  .02בריאות
תקינה.
לפרטים :איתי .0547311752
אורית.0547541746 :

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

