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"וַיֹּצֵ א פֶ ַרח וַיָּצֵ ץ צִ יץ ,ו ִַיגְ מֹּל ְשקֵ ִדים"
– אפקט השקד
זאב ( ווה) פרידמן
אפֶקְ ט ( )affectבפסיכולוגיה ,הוא ההתנסות או התחושה של רגש ,כתגובה לגירוי .האפקט הוא מצב תגובתי
נפשי וגופני של האדם ,כתגובה לאירועים פנימיים או חיצוניים.
אפקט השקד בא לידי ביטוי בפרשהַ " :ויְהִ י מִ מָּ ֳח ָּרתַ ,ו ָּיבֹא ֹמ ֶׁשה אֶׁ לֹ -אהֶׁ ל הָּ ֵעדּות ,וְ ִהנֵה ָּפ ַר ח מַ טֵ הַ-אהֲרֹן ,לְבֵ ית
לֵוִ י; ַויֹצֵא פֶׁ ַרח ַויָּצֵץ צִ יץַ ,ו ִיגְמֹל ְשקֵ דִ יםַ .ו ֹיצֵא ֹמשֶׁ ה אֶׁ ת-כָּל-הַ מַ טֹת ִמלִפְ נֵי ד' ,אֶׁ ל-כָּל-בְ נֵי י ְִש ָּראֵ ל; וַ י ְִראּו וַ י ְִקחּוִ ,איש
מַ טֵ הּו".
מדוע דווקא נבחר השקד ולא פרי עץ אחר ? מה כה מיוחד בשקד שבו בחרו כמסמל את ההתחדשות והשיקום
מטראומת קורח ועדתו ?
השָּ קֵ ד הוא עץ קטן ,קומתו אינה עולה בדרך כלל על ארבעה מטרים .לעומת זאת יש לו שורשים עמוקים.
השקד הפך לסמל של ראשית הפריחה בארץ ישראל .השקד ממהר לפרוח — הבשלתו היא איטית מאוד ונמשכת
כשישה חודשים.
כיצד מאפיינים ייחודיים אלו של השקד ,מאירים את האירועים השונים בפרשתנו?
השקד קורא תגר כנגד אלו שאצה להם הדרך ,שאינם יודעים לקיים מחלוקת לשם שמים ,נוקטים בדה
לגיטימציה של מוסדות שלטון וסמליו וגורמים לכאוס ולאנרכיה .השקד קורא לעדת קורח ועדתו" :אינכם יכולים
להגיע לרום פסגת המנהיגות וההשראה ,ללא תהליך הבשלה מוקדם כמוני"
השקד קורא תגר כנגד אלו שרומסים ברגל גסה תהליכי משילות ואינם משרתים את הציבור באמונה.
השקד קורא למנהיגים לנהוג בצניעות כדוגמת קומתו הנמוכה בהשוואה לעצי פרי אחרים .כך הוא קורא
למשרתי ציבור לנהוג בסבלנות .בסובלנות ובאורך רוח בתפקידם.
השקד הוא דגם התהליך ,שרואה התפתחות ולא מהפכות .הוא קורא תגר כנגד אלו ,הלהוטים לספק את
קנאתם ,יצריהם ,תשוקותיה ם ומאוויהם ,בכל דרך אפשרית ,כשהמטרה מקדשת את האמצעים.
השקד הוא סמל ארץ ישראל היפה  ,הטובה והחולמת שקורא קריאת תיגר כנגד השחקנים הראשיים בעדת
המתקוממים .הם שני השותפים לקורח ולעדתו לניסיון לפוטש ,ליצירת האנרכיה – דתן ואבירם .הם ממוטטים
במשפט אחד את האתוס האמוני והציוני של יסוד מסע החירות והעצמאות ממצרים לארץ ישראל " :הַ ְמעַ ט ,כִ י
ּוד ַבשַ ,להֲמִ יתֵ נּו ,בַ מִ דְ בָּ ר " .דתן ואבירם שותפיו של קרח ,ממוטטים את כל הבסיס של
הֶׁ ֱעלִיתָּ נּו מֵ אֶׁ רֶׁ ץ זָּבַ ת חָּ לָּב ְ
הבית הציוני האמוני והאידאולוגי .מילא אם הם היו רוצים לחזור למצרים ,מטעמי נוחות ופחד מקבלת אחריות
ועצמאות ומעדיפים להמשיך להיות עבדים – "חינם מן המצוות" ,זה חמור ,יש בכך רפיסות והעדר עמוד שדרה
לקבלת אחריות ועצמאות כבני חורין .אך את זה לכאורה ,עוד היה אפשר אולי להכיל .את זה הכרנו קודם,
בדרמות של קברות התאווה ,במי מריבה ובחטא העגל ,שם עם ישראל לקה בשבר נפשי ,בתסמונת חרדה ובפחד
מפני הפחד.
אבל כאן בהציגם מודל אידאולוגי מעוות ,כשהם מציגים את מצרים לארץ הנושבת המובטחת –
ארץ זבת חלב ודבש ,את זה משה לא יכול להכיל .בהשקפתם ,לאדמת ארץ ישראל ,אין כל משמעות ,אין כל
יעוד ותכלית .האדמה שהיא הבסיס ,נשמטת מתחת לרגליהם .למעשה ,דתן ואבירם זורעים את הזרעים
הראשונים של תנועת הבי די אס  BDSבימינו (.) Boycott, Divestment and Sanctions
דומה שתשובת המשקל לאפקט תופעת הדתניזם והאבירמיזם ,היא בדמות אפקט השקד בפרשתנו .השקד
הפורח המקדים בפריחתו את עצי הפרי האחרים .לא מקרה הוא ששיא פריחתו של השקד בטו' בשבט ,החג
שיותר מסמל את חיבורנו לאדמת הארץ ,הרוויה בדם יזע ודמעות.
כך גם ט"ו בשבט שהוא יום הולדתה של כנסת ישראל ,המסמלת את עצמאותנו וקוממיותנו במדינתו,
שגאלה אותנו מגלות בת  2000שנה.

נחנך המבנה החדש של מתנ"ס אלקנה
בשעה טובה ,נחנך ביום שני השבוע המבנה החדש של מתנ"ס באלקנה .לאירוע הגיעה מנהלת מחלקת המבנים
של מפעל הפיס ,עירית בן מנחם.
המתנ"ס החדש ,המכיל בתוכו חדרי חוגים ,יצירה ,אמנות ,מוזיקה ועוד ,תוכנן על ידי מהנדס המועצה ,האדריכל
אסף וולף .הוא הוקם ,בין היתר ,הודות לסיוע משמעותי בעלויות ההקמה שניתנו על ידי מפעל הפיס.
אסף מינצר אמר באירוע" :הקמת מבנה המתנ"ס החדש והמרהיב הנו הגשמת חלומם של ילדים ובני נוער רבים
שיזכו כעת ליהנות מאחד מהמתנ"סים הגדולים והיפים ביותר בישראל .תודה ענקית למפעל הפיס ,לעומד בראשו,
חברי אביגדור יצחקי  ,למנהלת מחלקת מבנים עירית בן מנחם ולכל הצוות המעולה במפעל הפיס על הסיוע
המתמיד לאלקנה ובפרט על השותפות בהקמת המתנ"ס החדש".
מנהלת מחלקת מבנים במפעל הפיס ,עירית בן מנחם ,אמרה באירוע" :מפעל הפיס גאה על היותו שותף מרכזי
בפיתוחה של אלקנה ומשקיע בכך משאבים רבים .אני מבקשת להודות לאנשי המועצה ולעומד בראשה ,מר אסף
מינצר ,על שיתוף הפעולה הפורה ועל מחויבותו לרווחתם של תושבי הרשות ושיפור מתמיד באיכות חייהם .אני
מוכרחה לציין שהמועצה הפגינה יצירתיות רבה וחדשנות בתכנון המבנה ואנו בטוחים שתושבי אלקנה יהנו הן
מהמבנה המרשים והן מהפעילות הענפה המתוכננת בו".
מי ש נהנו מיידית מהמתנ"ס החדש היו מאות הילדים ש נהנו ממופע מרהיב של כוכב הילדים טל מוסרי ושל
צילומים :דורון רדי
'בובספוג'.

השבוע התקיים במרכז צעירים שבוע חשיפה וייעוץ
לאקדמיה.
הצעירים נפגשו עם היועצים של המכללות ושמעו על
מסלולי הלימוד ,חיי החברה ושאלו שאלות לקראת
האקדמיה.
תודה רבה למקומות הלימוד שהשתתפו בשבוע
הפתוח :מכללת רידמן ,מכללת אשקלון ,אוניברסיטת
אריאל ,מכללת גבעת וושינגטון ,האוניברסיטה העברית,
אוניברסיטת בן גוריון ,מכללת סמי שמעון ,המכללה
למנהל ,מכללת ספיר ומכללת אחווה.
וכמובן לכם ,שנכנסתם והשתתפתם .שמחנו מאוד
לפגוש אתכם .ניפגש שוב בשנה הבא!
והשבוע הקרוב במרכז צעירים:
בדרך לתואר 🎓 :סדרת הרצאות לסטודנטים של המחר.
יום שלישי ה' בתמוז.15.6 ,
להרשמה:
מלגות.
על
הכל
–
מלגפה
https://chat.whatsapp.com/J0zK5pMs5Bl4cEhu0DA1am

יום חמישי ז' בתמוז :17.6 ,פוקוס – התאמות קשב
באקדמיה .להרשמה:
https://chat.whatsapp.com/LaAAzpa7DVd8Z8utBaNlQp

יש לנו מלגאים מדהימים באלקנה
בשנה האחרונה תרמו המלגאים לקהילה שלנו כ  5,250שעות התנדבות!
אחרי שנה מאתגרת במיוחד ,זכינו ביום שלישי האחרון לפגוש את המלגאים פנים אל פנים ,להתחיל בפרויקט
הקהילתי הראשון של המלגאים ,ולהכתיר אותם כנאמני הגורן!
במסגרת הפרויקט הקהילתי ,המלגאים עברו יום הכשרה ולימוד בגורן על ההיסטוריה של אלקנה וראשית
ההתיישבות .קיבלנו שיעור על מורשת הקרב באזור ,על ההיסטוריה הפרה -היסטורית ואפילו גאוגרפיה של המקום
(האם מדובר בגורן או אולי דולינה? כל התשובות בסיורים בהמשך )...מפי שמואל גורפינקל ,אתי אלבוים ואריאל
וייס.
במסגרת הפרויקט המלגאים ,התחלקו לקבוצות עבודה וכל קבוצה תעסוק בפרויקט קהילתי מעורר השארה
למען הקהילה בגורן – החל מבניית ספסלים בשבילי ההליכה והאופניים החדשים ,ניקיון והסדרת תעלות הקשר
הירדניות במקום ,סיורים מודרכים לקהילה שיצאו אחת לשבוע ,חדר בריחה וירטואלי בגורן ,עמדות מידע,
הפעלות ,יום שיא בגורן ויצירת קיר משפחות מיוחד ומשותף בגורן אשר יכיל את שמות כל המשפחות.

זה המקום להודות למפעל הפיס על שיתוף הפעולה ההדוק עם המועצה ,לסטודנטים המחזקים את הקשר
המבורך שלנו עם הקהילה ונהנים ממלגה מכובדת ביותר ,לאסף מינצר ראש המועצה על הדאגה
לצעירי אלקנה ,לאסף שפירא מנכ"ל המועצה ולכל השותפים בדרך!

לתשומת לב התושבים :ביום ראשון ג' בתמוז תשפ"א ( )13/06/21החל מהשעה  09:50-14:30לא תתקיים קבלת
קהל במשרדי המועצה .העובדים בהדרכה בנושא נגישות השירות ,שמועברת ע״י נגישות ישראל.

יחידת ההתנדבות וספריית אלקנה משתפים פעולה למען הקהילה!
שני מיזמים חשובים ומדליקים במיוחד בזכות המתנדבים המדהימים שלנו באלקנה.
"ספרייה מתגלגלת"
ברחובות הקטנים של היישוב מסתובבת אחת לשבוע "ספרייה מתגלגלת" – רכב של מתנדבים עמוס בספרים
לילדים ,נוער ומבוגרים.
בכל פעם מתארח הרכב בשכונה אחרת .ספרייה קהילתית שמגיע עד אליכם!
הרעיון הוא פשוט :לוקחים ספר ,ואם יש לכם ספר מתאים – משאירים ספר .לא חובה!
הכול כדי לעודד קריאת ספרים ביישוב.
כל יום שלישי בעשה  . 17:30מחכים לכם!
עקבו אחרי הפרסומים שלנו בגרופ ,בקבוצות הוואטסאפ ובפייסבוק .כך תדעו להיכן נגיע בשבוע הבא.

"סיפורי סבתא"
בכל יום ראשון בשעה  17:00מתרחש קסם .עשרות ילדים נאספים בספריית אלקנה יחד עם הוריהם ,ומחכים
למתנדב שיגיע ויספר להם סיפור ,שלאחריו יוכלו לשוחח עליו ולצייר ציורים שקשורים אליו.
עת סיפור על ידי האזרחים הוותיקים ,כל שבוע סיפור חדש ,כל שבוע מתנדב אחר.
כל יום ראשון בשעה  17:00בספריית אלקנה .מחכים לכם!
עיקבו אחרי הפרסומים שלנו בגרופ ,בקבוצות הוואטסאפ ובפייסבוק .ניתן להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של
"ילדי סיפורי סבתא"https://chat.whatsapp.com/LBiQichp2m8FgxIzJIJMQO :
תודה ענקית ל יפה שמריהו מנהלת הספרייה על שתוף הפעולה הפורה יחד עם מתנדבי המיזמים.
תודה לכם תושבים יקרים שמגיעים ופוגשים את "הספרייה המתגלגלת" ובאים לשמוע את "ספורי סבתא" שלנו
ובכך מעודדים את תרבות הקריאה ביישוב.
קרינה בן דוד – יחידת ההתנדבות

#השבוע בסניף עוז התקיימו פעולות אמצע
שבוע לחניכים🙃
 #צוות פרוייקט "זולהזול" החדש התחילו
לפעול ומחכים להזמנות שלכם!!!
מצורף פלאייר מעודכן עם המספרים
הרלוונטיים
 #מועצת נוער נפגשה וקידמה החלטות
חשובות☺️
 #ביום חמישי הפרהסיה נפתחה לשכבות😎
בבני עקיבא היו פעולות אמצע שבוע לכל
החניכים😇
בני אנניה ,מנהל יחידת הנוער

תורה זום
השבוע בתורה זום אלקנה שיעור מיוחד
ביום חמישי ז' בתמוז  17.6בשעה 20:30
עם ד"ר לאה הימלפרב ,בנושא :שירה
ותורה בחסידות מודזיץ .שיעור מיוחד
של שירה ,תורה ואורה וגם פרשת
השבוע .אל תחמיצו.
להתראות ,זהבית גרוס.

ביום ראשון אוריאל פיינרמן גילה לנו שהמהר"ל מפראג לא באמת מפראג ...ביום שני קיבלנו אנרגיות טובות
משירה בציבור עם אודי מילוא .ביום שלישי נהנינו מהסרט הקלאסי של אפרים קישון "תעלת בלאומליך".
ביום רביעי המשכנו עם הסדנה לשיפור תפקודי המוח על המוח של איינשטיין .וביום חמישי שיעור מעניין
עם ד"ר מיכאל בן-ארי.
תכנית השבוע במועדון  50פלוס
יום ראשון ג' בתמוז  13.6.21בשעה " – 20:00קתדרה" עם משה חרמץ .הנושא :יוסי הראל – מפקד אוניית
אקסודוס.
יום שני ד' בתמוז  14.6.21בשעה  – 11:00עם פרופ' גפני .הנושא :הורמונים.
יום שלישי ה' בתמוז  15.6.21בשעה ' – 20:00מסע חובק עולם' עם צלם סרטי הטבע גיל ארבל.
יום רביעי ו' בתמוז  16.6.21בשעה  11:00מפגש מס'  – 6סדנא לשיפור תפקודי מוח" :אלצהיימר – מגיפה
עולמית" ,עם אורית אבידר בן-צור( .לרשומים בלבד).
יום רביעי בשעה  20:00הופעה בחסות הרשות הלאומית לתרבות האידיש .הזמרות סלבה וסופיה רייפר .הכניסה
לקהל בעלות של  | ₪ 20לחברי מועדון ללא תשלום.
שריינו את יום שני  21.6י"א בתמוז בשעה  !20:00בעז"ה
נארח קונצרט חזנות לזכרו של מאיר שטיינר ז"ל
ממשיכים עם חוגי ספורט חדשים ללא תשלום מטעם
המשרד לשיוויון חברתי.
ביום ראשון בשעה ( 17:00שיעור מס'  )9וביום שלישי
בשעה ( 8:30שיעור אחרון) צ'יקונג עם אבישג.
יום שלישי אחה"צ – בשעה  16:30שיעור  4התעמלות
עם בתי (לנשים) ובשעה  17:30שיעור  4ריקודים עם בתי
(לנשים) ובשעה  18:30פלדנקרייז על כיסא עם ציפי גנן
(שיעור מס' .)7
ניתן להגיע לשיעורים שמתקיימים בבית המייסדים
ע"ש מאיר שטיינר ז"ל ,רח' גיבורי ישראל.

קייטנת על גלגלים השווה של אלקנה ,לכיתות ה'-ח' ,עולה על המסלול! מהרו להירשם וליהנות בהרשמה
המוקדמת מהמחיר המוזל .מספר המקומות מוגבל בהחלט! להרשמהhttp://bit.ly/2SimLo5 :

שני ונווה שטיינר ,תושבי שכונת ה( 165-דיירים בבית משפחת שני)
שני ונווה שטיינר הגיעו לאלקנה לפני כחודש וחצי ,מיד לאחר נישואיהם .נווה ,במקור מפתח תקווה ,הוא בוגר
מכון מאיר .מוזיקאי ,כותב ומלחין שירים ,שבקרוב מאוד יוצאו גם כמה לאור .בנוסף הוא בעל עסק לעיצוב אירועים.
שני ממשפחת גרגו ,במקורה מראשון לציון .למדה בבת ים ,שירתה שירות הלאומי כ קומונרית בני עקיבא בסניף
בדרום .בשנה השנייה עשתה שליחות באוסטריה ,שירתה כמתנדבת במד"א כחובשת ,וכרגע לומדת סיעוד בתל
השומר ובמקביל מוכרת קאפקייקס ועוגות ( cuppycakeבאינסטגרם).
מה הביא אתכם לאלקנה?
" האווירה הטובה והרגועה ובתכלס המשפחה של נווה ,האם יעל גאנם ובעלה (גרים בבית משפחת בלומנטל
בשכונת ה.")80-
יש לכם סיפורים מעניינים או מיוחדים עליכם?
שני" :אני התחלתי עם נווה! בנות אל תתביישו לקחת יוזמה .אחותי היא יוטיוברית (יוצרת תוכן ביוטיוב) ממש
מצליחה – חן כלפון ,אם אתם עדיין לא מכירים אז קדימה!!"
מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?
" הרגשה קהילתית ומגובשת ,ובעיקר
בייביסיטר (חחח ,סתם.");..
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
"המצפה! אבל אנחנו בטוחים שכולם כבר
אמרו את זה".
איך התמודדתם עם הקורונה?
"ב״ה כבר כמעט עברה ,אבל הכרנו בתקופה הזו
אז כנראה שבהחלט הצלחנו להתגבר עליה".
על מה יש לכם ביקורת ביישוב?
"בינת יים הכל מעולה ב״ה!"

יהודית מוזס

קרואסון מבצק מלאווח עם זעתר
אורחים מגיעים בעוד  10דקות? מתכון קל ,מהיר וטעים להכנה...
מצרכים:
מלאווח
זעתר
שמן זית
זיתים מגולענים
ביצה
שומשום
אופן ההכנה:
להניח את המלאווח על נייר אפייה.
למרוח שמן זית על העלה ולפזר זעתר (אפשר שמעורבב עם שומשום).
לחתוך כל עלה ל 8-משולשים.
בקצה הרחב של המשולש מניחים זית מגולען ומגלגלים לכיוון מרכז העיגול לקבלת צורה של קרואסון.
מסדרים את הקרואסונים בתבנית מרופדת בנייר אפיה ,מברישים בביצה טרופה ומפזרים שומשום לפי הטעם.
להניח על נייר אפייה בתוך תבנית ולאפות בתנור של  180מעלות למשך  20דקות או עד הזהבה.
מומלץ לאכול חם מיד לאחר ההכנה ,בתיאבון!
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)
המדרשה לנשים אלקנה

הלימודים במדרשה לנשים ,אלקנה ,יתקיימו בע"ה בזום ליום שלישי ה' בתמוז:15.6.2021 ,
 – 9:00-9:45הרב זאב הס – 10:00-10:45 .הרב חגי לונדין – 11:00-11:45 .הרב יהודה שטרן.
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

מתנ"ס עד הבית – פרטים בקרוב !! 😊
מיכה פולק – מנהל מחלקת ספורט
***
ספריית אלקנה
שעות קבלת קהל :יום א׳ – .16:00-19:00 ,9:00-12:00
יום ב׳ –  .9:00-12:00יום ג׳ –  .16:00-19:00יום ד׳ – .9:00-12:00
יום ה׳ –  .16:00-19:00 ,9:00-12:00יום ו׳ – .9:00-11:00
יפה שמריהו
.03-3962122 ,elkana.library@gmail.com

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

בס"ד

" ִּ ּב ּ ַּלע ַּה ָּּמוֶ ת לָּ נֶצַּ ח וּ ָּמ ָּחה ד' ִּ ּד ְמ ָּעה
ֵמ ַּעל ָּּכל ּ ָּפנִּים"

בס"ד

אזכרה
במלאת שמונה שנים לפטירתו של יקירנו
בעלי ,בני ,אחינו ,אבינו וסבנו האהוב,

מאיר שטינר

ז"ל
נקיים אזכרה לזכרו ביום ראשון הקרוב,
ג' בתמוז ( .)13/6נעלה לקברו בבית
העלמין באלקנה בשעה .18:00
לאחר האזכרה נתכנס בביתנו (קול התור
 )4ללימוד משניות והעלאת דברים לזכרו.
המשפחה

"חכמת נשים בנתה ביתה"

(משלי י"ד ,א')

במלאת תריסר שנים ללכתה של אהובתנו

מלכה ארבל

ז"ל
נפקוד את קברה ביום חמישי ,ז' בתמוז  17/6/21בשעה .18:00
משפחת ארבל

לידות

מתנס doc.1061

למעיין ואורי מהלל ,להולדת הבן נטע ,נכד לקטי סמואל,
לאורית ושמיל לברן ,להולדת הנכדה ,בת לרינת ואביעד פיליפ.
ליפה ומשה אלשייך ,להולדת הנכד ,בן לינון ושירה אלשייך.
ליפה ומשה אלשייך ,להולדת הנכד ,בן לנועם והדס אלשייך.
לרונית (סייעת בגן רימון) ולברוך גיאת ,להולדת הנכד ,בן לאביב ומוריה.

אירוסין /נישואין
לנעמי נוי ,לנישואי הנכדה גלי עם יהודה נוי-אייזנברג ,בת לעידית נוי.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

