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 28.5.21 |תשפ"א  סיווןב "זי | בהעלותךפרשת  | 1071 'ליון מסיג

   20:22  שבת מוצאי  19:18 כניסת השבת

 
 ולדורות  - הדלקת המנורה במשכן, במקדש

 רחמים אשואל 
 

פני המנורה יאירו פרשת בהעלותך פותחת במעשה המנורה ובציווי הדלקתה "בהעלותך את הנרות אל מול    
 .שבעת הנרות"

 "לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, : רש"י בפסוק מסביר את הנימוק להדלקת נרות המנורה על ידי אהרון   
שאתה  ,שלך גדולה משלהם, חייך :אמר לו הקב"ה. לא הוא ולא שבטו, חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה

 מדליק ומטיב את הנרות".
ובעבודת  מדוע ניחם הקב"ה את אהרון דווקא בהדלקת הנרות ולא ניחמו בקטורת, :מקשה על רש"י ןהרמב"   

 ?יום הכיפורים בקדש הקדשים, שרק הוא רשאי לעסוק בהם
להדלקת  גםאלא  בפרשתנו טמון רמז לא רק להדלקת הנרות במשכן ובמקדש, שבהדלקת הנרות משיב ןהרמב"   

הקטורת  להבדיל משאר העבודות, נרות חנוכת בית חשמונאי הנוהגות לדורות גם לאחר החורבן והיציאה לגלות,
 .שפסקו לאחר החורבן בית המקדש ,עבודת הכיפורים והקורבנות

 למה באמת?. מנורת הזהב שעמדה בבית המקדש אחד הסמלים היהודים המפורסמים ביותר הוא המנורה,   
יתכן שתרמה לכך גם העובדה . ישל כולנו ל"אור" האולי זה קשור לשאיפה ולכמיה .תת מספר השערותאפשר ל

שבו בכל ערב מדליקים נרות לזכר נרות המנורה שדלקו בנס בימי  חג החנוכה, –שיש חג ארוך המוקדש למנורה 
בעוד החנוכייה מורכבת : ההמכבים, אם כי קיים הבדל בין המנורה של בית המקדש לבין החנוכייה של חג החנוכ

לפי ההלכה קיים איסור לעשות  למעשה, המנורה הייתה מורכבת משבעה קנים בלבד. לפחות משמונה קנים,
 ולכן אסור ליצור לשימוש פרטי מנורה מתכת בעל שבעת קנים. חיקוי של מנורת המקדש,

". העלה נרותיה כאשר ציווה ה' את משהחז"ל תמהים על מה שכתוב "ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה    
שצריך  וכי יעלה על הדעת שאהרון ישנה,? התשובה: מעלה שבחו שלא שינה. לכאורה מה בא לחדש פסוק זה
 לתת לו שבח על זה שלא שינה?

שאהרון הכהן, יום יום מדליק את המנורה באותה התלהבות הוא חלק מהמפרשים עונים על כך שהחידוש בכך   
 פעם הראשונה שהדליק את המנורה.כמו בוהתרגשות 

הדרך לעשות זאת על ידי . כחדשים" יהיו בעינך גם צריכה להיות עבודתנו, להצליח לגרום לכך ש "כל יוםו ז  
ולשאוב עוצמות וכיוון לכל  חזרה והתבוננות מידי יום באותם הדברים שלשמם אנו חיים, שהם משמעות חיינו,

 מעשינו.
 במהרה בימינו.ולחידוש עבודתו, כולל הדלקת המנורה, בניין בית המקדש יהי רצון שנזכה ל   
  

שיחזור מנורת המקדש של 
מכון המקדש, ברובע היהודי 

 בעיר העתיקה בירושלים



          
 
 
 
 
 
 
 

 !ופרצת ימ"ה
 

החינוך  בשעה טובה פורצים את הדרך לעבודות הפיתוח הראשונות בפרויקט הגדול והחשוב של הקמת קריית  
, תוספת כיתות והקמת בית מדרש לישיבת ימ"ה, גני ילדים לשכונה החדשה 4אשכול  – הצפונית החדשה באלקנה

 !ובית ספר על יסודי לחינוך מיוחד
 !ממשיכים להתחדש  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 בשיתוף מפעל הפיסאת מהפכת האנרגיה לה מובי אלקנה

 

משרד תודה ל .את מהפכת האנרגיה של מדינת ישראל בשיתוף מפעל הפיסלה מובי עצה מקומית אלקנהמו   
 !רגוןיעל הפ האנרגיה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

משרד באתר של משרד האנרגיה נמסר, כי     
האנרגיה בשיתוף עם מפעל הפיס, השיקו תכנית 
להאצת הטמעת אנרגיה סולארית ברשויות 
המקומיות, במסגרתה ניתנו הלוואות להתקנת 

 .מערכות ייצור אנרגיה סולארית
יותקנו תאים פוטו וולטאים  באלקנה    

 .קילוואט 800בקיבלות של 
המועצה כבר החלה בהתקנת מערכות התאים    

וההכנסות עומדות על  ,על מספר מבני ציבור
₪. אספקת החשמל המופקת  600,000-למעלה מ

 אב.בתי  100-מהתאים, מספיקה לכ
אנו גאים להוביל את מהפכת "אסף מינצר: 

האנרגיה אותה מוביל משרד האנרגיה, באמצעות 
פרויקט ענק להתקנת גגות סולאריים על מבני 
הציבור רבים במועצה. באמצעות הפרויקט 
נהפוך את הגגות שלנו ליצרני אנרגיה ירוקה 
ונקיה ונצמצם את הפגיעה באקלים. אנו מודים 

ל הפיס על הסיוע החשוב במימון הפרויקט למפע
 .והפיכתו לאפשרי לכל מועצה בישראל"

 

 המדרשה לנשים אלקנה
 

 .1.6.2021א בסיון, כ"ליום שלישי  , יתקיימו בע"ה בזוםנה, אלקלנשיםהלימודים במדרשה 
 ןהרב ד"ר פנחס היימ – 9:00-9:45

 ההרב אילן אלפונט – 10:00-10:45
 ןהרב יהודה שטר – 11:00-11:45

מוזמנות בשמחה רשה, י המדכה בלימוד ו עדבה, וגם נשים שלא השתתפכל נשות אלקנה ויישובי הסבי 
 ת, תנ"ך ויהדות מעניינים ומרגשים., מחשבהעורי תוריות שולחולהצטרף ללומדות 

 .0502282358ניתן להתקשר לטלפון  – באנה בשמחה, נשים יקרות. להצטרפות 

 



      

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

  

 

 

   
 

    "קו לחיים"בקשים לעזור למחנה הקיץ של מת

זו השנה האחת עשרה שאנו, נוער אלקנה, מקיימים בשיתוף עם עמותת "קו לחיים״ מחנה קיץ באלקנה לילדים    
 .ן אריאל חובברכים מיוחדים לזכרו של רב סרבעלי צ

מדריכים צמודים הדואגים  ואגים לילדים המתוקים ללינה, אוכל,במהלך המחנה אנו ד .אורכו של המחנה כשבוע   
 ות.לצורכיהם האישיים, פעילויות ואטרקציות נגיש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

elkena/?CampaingID=50567https://donation.asakimerp.com/ 
 

אחרי תקופה לא פשוטה בה    
הילדים היו סגורים בבתיהם עקב 

ר את הקורונה אין צורך להסבי
חשיבות ההפוגה הזאת עבורם 
ועובור משפחותיהם וכעת הם 

 .מצפים למחנה יותר מתמיד
לכן, על מנת שנוכל לקיים גם    

הקיץ את המחנה, לקחנו על עצמנו 
להירתם ולגייס כסף עבור הילדים 

 . המיוחדים הללו
להגיע ליעד כדי שהילדים  זרו לנויע  

יחוו כמה שיותר רגעים של אושר, 
 .שיעזרו להם לנצח את כל הקשיים

 

https://donation.asakimerp.com/elkena/?CampaingID=50567&fbclid=IwAR0qnH1OCHXn0L7gmBnel3EgO4LToxcZiWGSDaHO8CwNds9PfbnWrlrqRFo


 

 

    
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

ביום שני החכמנו על  .ביום ראשון התרגשנו עם משה חרמץ מסיפור חייה וסופה הטראגי של חנה סנש   
 מחלות שמשפיעות על המוח ועל הדרך שהובילה לגילוי הסיבות להתפתחותם.

שסיפר אנקדוטות על אביו אפרים קישון  ,נו מאוד ממופע הומוריסטי עם ד"ר רפי קישוןיביום שלישי נהנ   
 ושילב קטעי סרטים נוסטלגים.

 Book Clubואחה"צ היה מפגש מדהים בזום של ה  ,ביום רביעי המשכנו עם הסדנה לשיפור תפקודי המוח   
 .Ordinary Grace byעל הספר   William Kent Kruegerעם הסופר 

 
 פלוס 50תכנית השבוע במועדון 

 

 .ראול ולנברגהנושא:  .משה חרמץ עם – 20:00בשעה  30.5.21ראשון י"ט בסיון יום 
 .סודות של באלי )חלק א'(–אלים ושדים הנושא:  .עם דני ינאי – 11:00בשעה  31.5.21יום שני כ' בסיון 

 .טיבט הנושא: .עם עידן צ'רני – 20:00בשעה  1.6.21יום שלישי כ"א בסיוון 
"המוח הנשי והמוח  – סדנא לשיפור תפקודי מוח :4מפגש מס'  – 11:00בשעה  2.6.21בסיון יום רביעי כ"ב 

 צור. )לרשומים בלבד(-הגברי, האם קיים בכלל?" עם אורית אבידר בן
 .משחקי חשיבה ואסטרטגיה עם נבו מזרחי )פתוח לקהל הרחב ללא תשלום( – 17:00אחה"צ בשעה 

 
 ממשיכים עם חוגי ספורט חדשים ללא תשלום מטעם המשרד לשיוויון חברתי  

 

 16:30בשעה  אחה"צ ביום שלישי צ'יקונג עם אבישג. 8:30וביום שלישי בשעה  17:00ביום ראשון בשעה   
פלדנקרייז על כיסא עם  18:30בשעה  ,ריקודים עם בתי )לנשים( 17:30בשעה  ,התעמלות עם בתי )לנשים( –

 ציפי גנן.
 ניתן להגיע לשיעורים שמתקיימים בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל, רח' גיבורי ישראל.

 .052-2577217לפרטים והרשמה: רוחי 
 

חוזרים לשגרה 
 בתעסוקה

    

הכנס שמלווה אותך כל הדרך    
להרשמה וקבלת  למשרה הבאה.

קישורים להרצאות לחצו על 
  הלינק

https://katzr.net/4f410f. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דעתך חשובה לנו!!
 

כדי להשתפר ולדייק את הליל    
נבקש מכם לימוד תורה בשבועות, 

כנס ולמלא משוב קצרצר ילה
 .https://did.li/TfvlC. ואנונימי

 

https://katzr.net/4f410f
https://did.li/TfvlC


 

 

 

    

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 �� א"י-'הפרהסיה הייתה פתוחה לשכבות י *
 בבני עקיבא היו פעולות לשבטים במהלך השבוע. *
אריאל" בסניף לזכר אריאל חובב הי"ד, בו הם  גרעין אריאל הרים "פרוייקט *

 ��שיפצו את חדר הגרעין! היה מוצלח מאוד

 ��ל"ה ביום חמישי בערבמסע בעקבות השבט רפאל יצאו ל* 
בסניף עוז התקיימו פעולות אמצ"ש לחניכים, ובנוסף המדריכים עברו סדנה עם * 

 מנהל יחידת הנוער, בני אנניה                                          ☺רכז ההדרכה
 

 

 

 תורה זום
 

בתורהזום השבוע  
 שני שיעורים: אלקנה

כ' סיון  ביום שני 
 20:30בשעה  31.5.21

הרבנית רחל שיעור של 
שיעור לפרשת שטרן 

שלח לך על פי שיחות 
 של הרב נבנצאל

ביום חמישי כג' סיון  
 20:30בשעה  3.6.21
זאב )ווה ( של  שיעור

על פרשת שלח  פרידמן
חטא לך בנושא: "

מפתולוגיה  – המרגלים
קהילתית לטיפול 
ושיקום של קהילה 

 .ועם"
 ו להיות עמנו! בוא 

להתראות וכל טוב, 
 .זהבית גרוס

 

 

 

 תודה
 

לקהילת "אחוה    
ורעות" ולמועצת 

 אלקנה.
ברצוננו להודות לכם    

על העזרה הרבה 
שנתתם לנו בלב רחב 
 ,ובסבר פנים יפות

במשך ימי השבעה על 
פטירתה של אשתי 
היקרה איטה 

 קנטורוביץ ז"ל. 
הכל היה מאורגן    

למופת, ביעילות 
 מירבית, ולא חסר לנו
, דבר: כסאות למנחמים

 לאבלים, ארון מושבים
קודש וספר תורה, 
סידורים ומשניות, 

מלאי גדול  –ל ולהבדי
פעמיים -של כלים חד
 ומזון כיד המלך.

את  ברצוני להביע   
הערכתי במיוחד 
למאמץ שהושקע 
בהכנת האוכל ובהבאתו 

 לביתנו.
יישר כוח גדול לכל    

המארגנים 
והמשתתפים במניין 
בביתנו בכל התפילות 

 של ימי השבעה.
שמואל קנטורוביץ    

 ובני ביתו



             
 
 
 
 
 
 
 
   

 זה כדאי!!! –בואו תרשמו  .מחכים לכן .סטודיו נשים נפתח בתחילת מאי
 מנהל מחלקת ספורט –מיכה פולק 

 

 ספריית אלקנה
 

 :תושבי אלקנה ארבעהשל  םיהאנו מקדמים בברכה את צאת ספר
 חגי הוברמן לרגל צאת ספרו "רב, אלוף" סיפור חייו של אלוף מיל' הרב מרדכי פירון זצ"ל.

 רביב ורטש לרגל צאת ספר השירה "אות היא לעולם".
 אריאל וייס לרגל צאת ספרו "פרשת דרכים" תובנות ורעיונות מפרשות השבוע.

 י מואטי ז"ל.סיפור חייו של צב –פנינה מואטי לרגל צאת ספרה "מתוניס לאלקנה" 
 

 את כל הספרים ניתן לרכוש בספרייה בשעות הפעילות.
 .16:00-19:00 –יום ג׳ .  9:00-12:00 –יום ב׳ .  16:00-19:00, 9:00-12:00 –יום א׳ 
 .9:00-11:00 –יום ו׳ .  16:00-19:00, 9:00-12:00 –יום ה׳ .  9:00-12:00 –יום ד׳ 

 

 20:30-19:00בין השעות  ערוכה של הציירת פנינה מואטי, הספרייה תהיה פתוחה לת31/5ביום שני, 
 

elkana.library@gmail.com 03-3962122                                                           יפה שמריהו  

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

 

 צור בדשל

 ךביתנחומים על פטירת א
 

 לדאבה עודולא תוסיף    בתוך שאר אבלי ציון וירושלים  מךהמקום ינח
 מכל בית אלקנה                       

 

ח " ֶנצַּ ֶות לָּ מ ָּ ע הַּ ַּ ל  ב ִּ

ה  ְמעָּ ה ד' ד ִּ חָּ ו מָּ

ים" נִּ ָּ ל פ  ל כ ָּ  ֵמעַּ

 

 אזכרה 
 

 במלאת אחד עשרה שנה לפטירתו של יקירנו

 ז"ל  יעקב בלבין

 (28.5שישי, י"ז בסיוון )יום    יוםהנקיים אזכרה  
 בבית העלמין באלקנה. 9:45בשעה   

 אוהביו ומוקיריו מוזמנים להצטרף.
 וכל בית אלקנה משפחת בלבין

 

 אזכרה 
 

 שנים לפטירתו של 21מלאת  

 ז"ל   יוסי מקובר

 נעלה לקבר אי"ה ביום ראשון,  
 18:30( בשעה 30/5/21) י"ט בסיון תשפ"א

 בבית העלמין באלקנה.
 וכל בית אלקנה  המשפחה

 

mailto:elkana.library@gmail.com
https://www.facebook.com/matnaselk


    

 

 

 

 

 

 

 ניצנים בשכונה של משכנות אלקנהתושבי רחוב מעיין ומיכאל לוי, 
 

 מרמת גן, שם התגוררו בשש השנים האחרונות. חודשים  3לפני  לוי הגיעו לאלקנה מיכאלמעיין ו  
 .ייםשבוע לפני נולדודוד  ,וחצי בגן חיטה 3וחצי בגן הדס, איתן בן  5 בן עמנואללזוג שלושה ילדים: 

הוא  מיכאל למד במקיף הדתי לאחר מכן שירת בנח"ל כלוחם.שניהם במקור מאשדוד, שם עברו עליהם נעוריהם.   
 על במחלקת אלקטרוניקה.-למד חשמל באוניברסיטת אריאל ובשנים האחרונות עבד באל

למדה במכון טל בהמשך  עבדה עם ילדים. , שםשירות לאומי באשקלוןשירתה א לאחר מכן מעיין למדה באולפנ   
.  שנים 7ושירתה בצה"ל באגף התקשוב וההגנה בסייבר במסלול עתודה במקצוע שלמדה במשך  ,תעשייה וניהול
 לאזרחות ועובדת בתחום הניתוח מערכות. הלפני שנה יצא

 מה הביא אתכם לאלקנה?   
חיפשנו יישוב טוב ואיכותי במרכז "  

המעבר נעשה  ושמענו על אלקנה.
בעקבות החלטה שאנו רוצים לגדל 

שבו את ילדינו במקום עם מרחבים, 
ולהיות חלק  ,דגש על החינוךשמים 

 ."מהקהילה
 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?

לאחר המעבר גילנו קהילה חמה "  
פת, שכנים נפלאים וכולם עם ועוט

בנוסף כיף לראות את  רצון לעזור.
 ."העשייה הנפלאה ביישוב כולו

יכולים לתרום או  רוצים יתםמה הי  
 ?ביישוב

נשמח לעזור בחיבור משפחות "
 ."חדשות שנקלטות ליישוב

 
 

 
 אריאלה רוזנשטיין

 

 "פיצוחי עוגיות"
 

 "דוגמניות העוגיות מבוססות על מתכון קל להכין וקשה להפסיק לאכול.    
 .קרין גורן עם שינוי קל.. שקדים" של   

 

 החומרים:
 חלבונים 2

 שקית..( 1/2גרם אבקת סוכר ) 50
 כפית תמצית וניל 1
 שקדים פרוסים,  )לערבב כוסות פיצוחים 3

 גרעיני דלעת קלופים, גרעיני חמנייה קלופים, שומשום 
 גרם(. 300סה"כ 

 

 אופן ההכנה:
 מעלות. 160-מחממים תנור ל

 מערבבים את כל החומרים.
 על תבנית מרופדת עם נייר אפיה משטחים כפית מהתערובת.

 דקות עד שהעוגיות מזהיבות. 15-אופים כ
. יש האומרים לאחסן בקופסה סגורה בטמפרטורת החדרלמסובים.  מנייר האפיה ומגישים מצננים, מפרידים

 אני מקפיאה.
 

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

 

 לאתר:ור קיש. ההיישוב ת, מתפרסמות באתרודה ברכומועצה, הצעות עבההודעות כל  לידיעת התושבים.

 www.elkana.org.il/index.php//ps:htt 
 

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

מרים , וללשושנה וטד פלבין נין, וארנון ברינר  ליעלה נכד, להולדת הבן ברינר והדר  עמליהל
 .וגדעון ברינר

 .להולדת הבןפולק,  ודותן לרותם )סייעת בגנים(
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 .שכונת מדורגים צפוניתבעם המעבר לבית הקבע  ,ומיכאל אלעזראלמור 
 .טנא לשעבר( עם המעבר לבית הקבע )בית משפחת ,לאליס וליאור הררי

  

 

   הבוקר, יום שישי,רוץ יהזנקת המ :להזכירכם
כניסה למכולת אורות, המרחבת , בבוקר 7בשעה 

 ליד האולפנא.


