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 25.6.21 |תשפ"א  תמוזב ט"ו | בלקפרשת  | 1075 'ליון מסיג

   20:33  שבת מוצאי  19:29 כניסת השבת

 
 
 

 

 בלק ובלעם: מי מפחד ממאגיה?
 צבי אמיתי

 

פרשת בלק עוסקת, ברובה הגדול, בעניין שכל כולו מאגיה. בלק מלך מואב קורא לבלעם הקוסם )כך הוא מוגדר   
ביהושע י"ג, כ"ב( ומבקש ממנו לקלל את ישראל על מנת שיוכל להכות בהם ולגרשם מן הארץ. בלק מאמין כי 

פעולה שנועדה להשפיע  –מאגיה יש בכוחו של כישוף או לחש לשנות את המציאות וזו היא בדיוק הגדרתה של 
 על המציאות באמצעים על טבעיים.

בלק בן צפור לא היה הראשון שביקש להסתייע בקללות על מנת להתגבר על מי שהוא חשב שהם אויביו. טקסי   
לחשים היו ידועים בממלכת שומר העתיקה ומשם הם עברו לממלכות העתיקות של בבל ושל אשור )להבדיל 

בבל המוכרות לנו מתקופת בית ראשון(. במצרים הקדומה המאגיה היתה אבן יסוד בהבנת מממלכות אשור ו
היקום. סיפור החרטומים ההופכים את מטותיהם לתנינים פותח לפנינו צהר קטן מאד לעולמם של המצרים. 

חם הם האמינו שיש בכו –המצרים האמינו כי גם האלים משתמשים במאגיה במלחמותיהם זה בזה ויותר מזאת 
 של הקוסמים להשפיע על האלים. 

אחד הממצאים הארכיאולוגיים המפורסמים ביותר ממצרים העתיקה הם כתבי המארות )כתבי קללות(. כשש    
מאות שנה לפני בלק ובלעם, במאות העשרים עד השמונה עשרה לפני הספירה, נהגו המצרים הקדמונים לכתוב 

שעליהם נכתבו הקללות היו נשברים בטקס מאגי כדי להביא להשמדת כתבי מארות נגד אויביהם. החרסים 
 האויבים ששמותיהם היו רשומים על החרסים.

ואם אכן אנו עוסקים בסיפור על מלך המאמין במאגיה ועל קוסם שרצה לקלל ונמצא מברך, מדוע נדרשה    
א־וסרת על העיסוק בה: "התורה לספר לנו את סיפורם? מצד אחד, התורה מגדירה את המאגיה כתועבה וא לֹֽ

ֵׁ֑ש א  ֹו־ּוִבתֹּ֖ו בָּ ֵ֣א ְבךָ֔ ַמֲעִבִ֥יר ְבנֹֽ צ  ִמָ֔ים ,ִימָּ ֵ֣ם ְקסָּ ף ,ֹקס  ּׁ֖ש ּוְמַכש ֹֽ ֵֶ֑בר, ְמעֹונ ִ֥ן ּוְמַנח  ּ֖ר חָּ ִ֥ל אֹוב֙ ,ְוֹחב  ּׁ֖ש ֶאל־ ,ְוִיְדֹעִנָ֔י ,ְוֹׁשא  ְוֹדר 
ים ִתֹֽ סת ברצינות רבה לקללות ולברכות הנאמרות על ( ומצד שני, נראה כי התורה מתייח'יא-'ח י"דברים י" )ַהמ 

 ידי קוסם.
על מאמציו  –יתירה מזו, התורה אינה מספרת לנו אם בני ישראל בכלל ידעו על הדרמה שהתרחשה במואב    

של בלק להביא את בלעם לקלל אותם, על הדרמה שקרתה בדרך בין בלעם לאתונו ועל התערבותו של הקב"ה 
 הפוך את הקללות לברכות.בכבודו ובעצמו על מנת ל

 מדוע אם כן מספרת לנו התורה את סיפורם של בלק ובלעם?   
למרות האיסור המפורש לעסוק בכשפים, המאגיה הייתה ונשארה קיימת מאז ועד היום. מאות שנים לאחר    

ִֶ֥ון ּותְ סיפור בלק ובלעם, שמואל הנביא מטיח במלך שאול: " ֙ ֶאת־ִכִּ֤י ַחַטאת־ֶקֶ֙סם֙ ֶמִָ֔רי ְואָּ ַאְ֙סתָּ ִפּ֖ים ַהְפַצֵ֑ר ַיַַ֗ען מָּ רָּ
ֶלְך ( וישעיהו הנביא מנסה לשכנע את העם בעליונות הקב"ה על אסטרולוגים, א טו כג"שמ) "ְדַבֵ֣ר הָ֔' ַוִיְמָאְסךּ֖ ִמֶמֹֽ
ֵ֑לקוסמים וחכמים: " ר֙ ֹאתֵֹ֣ות ַבִדָ֔ים ְוֹקְסִמּ֖ים ְיהֹול  פ  ִ֥ ,מ  ִמִ֛ים ָאחֹּ֖ור ְוַדְעתָּ ִׁשִׁ֧יב ֲחכָּ למ   (. כה ,מד" )ם ְיַשכ ֹֽ

העיסוק במאגיה נמשך לאורך כל הדורות וגם היום יש מי שמוכר ברכות בכסף, יש כותבי קמעות, יש מפזרי    
סגולות לפריון, לשלום בית, נגד עין הרע וכיוצא באלה. כנגד כל אלה באה פרשת בלק, אשר כמו כל פרשיות 

בלק היא פרשה שכל כולה לעג לעוסקים במאגיה. התורה לועגת  התורה, הוצרכה לזמנה והוצרכה לדורות. פרשת
לבלק שמאמין בכוחו המאגי של המספר שבע, בונה שבעה מזבחות ומכין שבעה פרים ושבעה אילים. התורה 

ולומר את הדברים  ולועגת לבלעם שאתונו מבינה את המציאות טוב יותר ממנו. בלעם נאלץ להודות בכישלונ
לאשר ה' שם בפיו: " ַּ֖על א ֹֽ ָ֔ל ַמה־פָּ א  ִּ֤ר ְלַיֲעֹקב֙ ּוְלִיְשרָּ ַ֗ת י ָאמ  ע  ֵ֑ל כָּ א  בדרך זו התורה  ".ִכִּ֤י לא־ַנַ֙חׁש֙ ְבַיֲעֹקָ֔ב ְולא־ֶקֶּ֖סם ְבִיְשרָּ

 מנסה לשכנע אותנו כי שקר הקסם והבל הכישוף, תשובה ותפילה וצדקה הם הם המעבירים את רוע הגזרה.
שת בלק והעוסקים בחטא בעל פעור באים ללמד אותנו כי גם הברכות גם תשעת הפסוקים המסיימים את פר

 היפות ביותר ואף אלה הניתנות מפי עליון, אינן מגינות על האדם לא מפני החטא ולא מפני עונשו.
 

 



 

            
 
 
 
 
 
 
 

 ב"ה מתקדמים ומקדמים את מבני הציבור בשכונת המדורגים החדשה!
 

בשעה טובה לאחר מאמצים רבים והמתנה ממושכת, אני שמח לבשר לכם שהיום אושרה להפקדה בוועדה    
 העליונה במנהל האזרחי התוכנית להרחבת מבני הציבור בשכונת המדורגים החדשה. 

גני ילדים לילדי השכונה, בית ספר  4התוכנית תאפשר לנו לבנות את קרית החינוך החדשה, הכוללת אשכול    
נוך מיוחד על יסודי ותוספת כיתות לישיבת ימ"ה עם בית מדרש חדש וכן תוספת משמעותית של זכויות בניה לחי

לבתי הכנסת הקבע שייבנו בעתיד על ידי התושבים במגרש המיועד לכך, כל זאת לצד תוספת אזורי חניה חדשים 
 וגדולים שישרתו את מוסדות החינוך.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שנים, לא התאימו לצרכי השכונה המתאכלסת  15-בתב"ע המקורית שאושרה לפני למעלה מ זכויות הבניה שהיו   
ולכן נעשה מאמץ משמעותי לקדם תוספת משמעותית של שטחי ציבור שייתנו מענה לשכונה החדשה  ,כיום

 בתב"ע החדשה שאושרה להפקדה היום.
 עוד אבנך ונבנית!

 
 שיר השיריםממשיכים לקדם את חידוש רחוב 

 

לפני כחודש פרסמנו את כוונתנו בקרוב להתחיל בעבודות הפיתוח וההתחדשות של הציר . תושבים יקרים   
המרכזי ברחוב שיר השירים, הכוללים הסדרת הבטיחות, תוספת משמעותית של מקומות חניה וככל שיוותר 

 תקציב גם ריבוד מחדש.
וכניות והעמדנו אותם לרשות הציבור על מנת לשמוע התייחסויות והערות. קיבלנו התייחסויות הפצנו את הת   

 בודדות ואנו מודים לאלו שכתבו את הדברים שהועברו להתייחסות הגורמים המקצועיים.
בתחילת השבוע נערך מפגש בזום בהשתתפות כחמישים תושבים, בו הוצגו התוכניות בשיתוף מנהל התכנון    

 נן התנועה יחד עם הגורמים המקצועיים במועצה, וניתנה התייחסות לנושאים ולשאלות שעלו. ומתכ
  https://bit.ly/3gJ9Pkq, הקלטת הזום שנערך: https://bit.ly/3gKQGyEמצגת שהוצגה בערב: ה  

ליועץ התנועה אלי ג'יאן על נכונותו להגיע לסיור נוסף בשטח ולתת מענה לתושבים לשאלות נוספות אני מודה 
, נפגשים בצומת שיר 09:00בשעה  25.6.21ביום שישי הקרוב היום ככל שיהיו בקשר לתוכנית. הסיור יתקיים 

 .ואדי העליון(והשירים פינת טורי זהב בחלק העליון )ב
 
 
 

https://bit.ly/3gKQGyE
https://bit.ly/3gJ9Pkq


            
 
 
 
 
 
 
 

 

 המשיכו לפרוץ ימ"ה!
 

לרגל  בטקס מרגש עם בני המשפחות והצוות החינוכי שנערך בפארק הגורן בירכנו את בוגרי ישיבת ימ"ה   
 לימודים בישיבה גבוהה, ישיבת הסדר, מכינות וגיוס צבאי.  –סיום הלימודים בישיבה ומעבר לשלב הבא 

המחזור המסיים כעת זכה להיכנס בכיתה ז' למבנה החדש של ישיבת ימ"ה ובעז"ה המחזורים הבאים אחריו    
סף עם תוספת כיתות ובית מדרש ייהנו מהבניה המשמעותית הנוספת הצפויה בשנתיים הקרובות, של מבנה נו

 גדול, חצרות פעילות משודרגות ומגרש ספורט נוסף ועוד. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
ב"ה שביעות הרצון של ההורים מהלימוד של ילדיהם בישיבה כה גדולה וכמעט ואין מעבר של תלמידים  

 למוסדות אחרים. 
יישר כוח לראש הישיבה הרב אודי סט ולצוות החינוכי והמינהלי המובילים בגאון. תודה לפועה כהן מנהלת    

כוח ענק לוועד ההורים הפעיל על  יישר .מחלקת החינוך על השותפות בהובלת תחום החינוך באלקנה
המעורבות החשובה. תודה גדולה לרשת אורט על השותפות ועל הובלת ישיבת ימ"ה למצוינות לימודית 

 וטכנולוגית. תלמידי ימ"ה היקרים, המשיכו לפרוץ ימ"ה!
 

 הכרמים המתוקים הבשילו !
 

בתא רבא:(, הורים, הצוות החינוכי רבא וס-באירוע מרגש במעמד סבים וסבתות )כולל ב"ה גם הרבה סבא   
 ובוגרי ובוגרות כיתות ו', נערך באולם הפיס טקס הסיום של ממ"ד כרמים. 

למרות הקושי הגדול של הלימודים בשנת הקורונה שנכפתה עלינו, הצוות החינוכי והניהולי עשו הכל על    
יישר כוח למנהלת בית הספר מנו מנת להעניק לתלמידות ולתלמידים את החינוך המיטבי באמצעים השונים. 

צרפתי, לצוות החינוכי והמינהלי על ההשקעה העצומה בתלמידות ובתלמידים והובלתם למצוינות לימודית 
 וערכית. 

תודה לפועה כהן מנהלת מחלקת החינוך על קידום החינוך ביישוב בכלל ובכרמים בפרט, לוועד ההורים על    
 ולכם ההורים על האמון.המעורבות והיוזמות הרבות, 

הגפנים הבוסריים שהגיעו צעירים ומפוחדים מגן הילדים סיימו כעת לאחר שש שנים כשהם בשלים    
ושמחים ומוכנים למעבר לחטיבות הביניים בישיבת ימ"ה ובאולפנה לצוותי החינוך המעולים בהם זכינו. 

נה בקרית החינוך. הבנים אף הם ייהנו הבנות באולפנה ייהנו ב"ה ממבנים חדשים אותם בנינו רק לאחרו
מלימוד בישיבת ימ"ה החדשה אותה הקמנו לפני שש שנים, וכן מהבניה של בית המדרש ומבנים חדשים 

 שייבנו בשנתיים הקרובות.
ים ָרמִּ י כְּ עִּ טְּ רֹון עֹוד תִּ ָהֵרי ֹשמְּ  בהצלחה גדולה!. בְּ

 

 תורה זום
 

ב  השבוע אלקנה  תורהזום השבוע  בפרשת  מיוחד  שיעור  רביעי   יתקיים  בשעה   30.6  בתמוז  'כ  ביום 
בין  על הנושא: "  , דיקן הפקולטה למדעי הרוח במכללת חמדת הדרום,פרופ' נחם אילן ויינתן ע"י   ,20:30

 הטמאים לבנות צלופחד: כך מחוללים שינוי" 
עור בשבת פרשת פנחס  השי  בשבוע הבא בשבת פרשת פנחס יתחדשו השיעורים לנשים אצל שושי צוריאל.    

 .בבית משפחת שושי צוריאל ויינתן עי הרבנית רחל שטרן   12:30יועבר בשעה  
 להתראות, זהבית גרוס                בואו להיות עמנו!!!  .בימי חמישי ימשיכו כרגיל  שיעורי תורה בזום  
 



*** 
 ספריית אלקנה 

 שעות פתיחת ספריה
 .9:00-12:00  –יום ד׳ .  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׳  

 
elkana.library@gmail.com  ,03-3962122 

 יפה שמריהו  
*** 

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

 
 
 

 

 

 

    

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

   – מתנ"ס אלקנה  

הקיץ לכל המשפחה  אירוע פתיחת 
 

הפנינג ענק לפתיחת   בקיץ הזה אלקנה חוגגת יחד!!   
 הקיץ לכל המשפחה.

ועד   18:00בין השעות    30.6.2021תמוז  ביום רביעי כ'     
    תבואו יהיה כייף..  21:00

 פרטים נוספים בפלייר הרצ"ב.
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 אנחנו מגיעים אליכם!! –מתנ"ס עד הבית 
 

במהלך הקיץ, בימי שלישי אחה"צ, נגיע לאחת מהגינות הציבוריות בישוב עם פעילויות, משחקים ומפעילים   
 לעשות כיף לילדים.

 מוזמנים מכל השכונות ומכל האזור לבוא ולהנות איתנו!!  
 לפרטים נוספים בפלייר הרצ"ב. .20:00ועד  17:00בימים שלישי בין השעות 

 רכז ספורט –מיכה פולק 
 חברותא תשפ"א

 

 ובכל שבוע תתקיים פעילות שווה!!בחברותא,  בכל בוקר יתקיימו תפילה, לימוד וארוחת בוקר קלה  
 .)לא כולל ט' באב( 22.7.2021י"ג אב  –כ"ד תמוז  4.7.2021חברותא יתקיים בין התאריכים   

 פרטים נוספים בפלייר הרצ"ב.
 .28.6.2021ההרשמה הוארכה עד ליום שני י"ח תמוז  :שימו לב  
 

מיומנויות,  מפתחת  גבולות,  שמרחיבה  למידה 
 חוויתית ומשמעותית.  

 הצטרפו אלינו
https://docs.google.com/forms/d/1ILbolC7ikoW

0V4E9GbLqz4_Kt1SfF9zWPiLqs8PtRhA/edit   
 .פרטים נוספים בפלייר הרצ"ב.  מחכים ומתרגשים

 הלמידה דגנית שניר וצוות מרחב  
 
 
 

mailto:elkana.library@gmail.com
https://www.facebook.com/matnaselk
https://docs.google.com/forms/d/1ILbolC7ikoW0V4E9GbLqz4_Kt1SfF9zWPiLqs8PtRhA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ILbolC7ikoW0V4E9GbLqz4_Kt1SfF9zWPiLqs8PtRhA/edit


 

 

    
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 פלוס 50השבוע שחלף במועדון 
 

 ביום ראשון גוסטב מייסלס איש האשכולות דיבר על האיש וינסטון צ'רצ'יל.    
בערב אירחנו קונצרט חזנות . נו מהשחקן יניב שטרייפלר שהמחיז סיפורים בשפה גבוהה ורהוטהיביום שני נהנ   

 מאיר שטיינר ז"ל. האולם היה מלא מפה לפה וההנאה היתה רבה.  לע"נ
 ביום שלישי יהודה גרינבוים הנחה ערב שירה בציבור מהנה במיוחד.   
 ועשינו תרגילים לשיפור תפקודי מוח.  ,ביום רביעי המשכנו עם סדנת המוח בנושא השפעת הסטרס על המוח   
 העבירה שיעור נהדר בנושא שבעה עשר בתמוז.  ביום חמישי שרה נבנצאל   
 

 פלוס 50תכנית השבוע במועדון 
  

 .אין פעילות, יום צום – י"ז בתמוז 27.6.21יום ראשון   
 .באלי )חלק ב'( עם דני ינאי – 11:00י"ח בתמוז בשעה  28.6.21יום שני   
הצצה לעולם של החברה החרדית בצורה בלתי  :עם שמעון מלול – 20:00י"ט בתמוז בשעה  29.6.21יום שלישי   

 .אמצעית
"מהי אהבה?" עם אורית אבידר : סדנא לשיפור תפקודי מוח 8מפגש מס'  – 11:00כ' בתמוז בשעה  30.6.21יום רביעי   
 (ואסטרטגיה עם נבו מזרחי )פתוח לקהל הרחב ללא תשלוםמשחקי חשיבה  17:00אחה"צ בשעה    צור.-בן

 
 

 

  .מטעם המשרד לשיוויון חברתי ,ממשיכים עם חוגי ספורט חדשים ללא תשלום  
ריקודים עם בתי  6שיעור  17:30בשעה  .התעמלות עם בתי )לנשים( 6שיעור מס'  16:30בשעה  –יום שלישי אחה"צ   

 (.9פלדנקרייז על כיסא עם ציפי גנן )שיעור מס'  18:30בשעה  .)לנשים(
 .שיעור פילטיס עם שירילי 8:15יום חמישי בשעה   

 

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



 

 

    
 
 
 
 
 
 
    
 

 )מצ"ב לוז של קיצעיר( !חם.. מתחמם.. רותחחחח פה 

 אנחנו הולכים לפתוח את הקיץ, עם סדרת אירועי קיץ במרכז צעירים
 ..בכל אירוע נחכה לכם עם פעילויות מטריפות, הופעות שוות סדנאות יחודיות, שיחות מרגשות ועוד

אלינו לאירוע חשיפה ופתיחת קהילת עסקים של מרכז יובל אברמוביץ מגיע  –  1.7: האירוע הקרוב שלנו
 .צעירים

 ז המלא לקיץ ממש פה "הלו
 https://bit.ly/2S2iUviה: לחצו על הקישור להרשמ

 !מספר המקומות מוגבל
 
 
 
 
 
 
 

 :והשבוע במרכז צעירים
אתם הולכים לצעוק את החלומות   

יובל  – שלכם עם האחד והיחיד
 :אברמוביץ'

  !יש לכם חלום? זה הזמן להגשים אותו  
יובל אברמוביץ מגיע אלינו למרכז 

להרצאה פרקטית ומעוררת  צעירים
ביום חמישי הבא , "הרשימה"השראה 

 .במרכז צעירים 20:30בשעה , 1.7
 https://did.li/OCvlC :להרשמה

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2S2iUvi%3Ffbclid%3DIwAR21O7pYGWDYiUTruv_-rZHDUYTyhwKcHxdfpNQPf9Bov2Hk-mg_mIrIuQw&h=AT26o70hHE8Cex4BNWl8EcYhZNObxUkVECbTbECqWZdskt26poE36lAEWfka8FyoNnyhYGjwYK0GBvHRsNRyU4K677nHQoUg4b613qfaG7NynnlOZn_UQMc47JlujNZgtSphnTnpCuWr0vOFPg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1g7ubiRWGmKY9g26DaZRbflVrKQ6kvxVwAW7twR0Sc94aa2vByyaBrF0nuP0E5sHTE--2vtZdp0b7rMNAqnDXIKqziZtAn0muAFzTn6TK-6yNO2xGI-hzRd56WEj-F7k2Qco5QhPX30S-gyfxWE77rVrjStJvi1RyF_1_qMQ51jvZcPzBTRWXium9lz0QqY5BKrVs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdid.li%2FOCvlC%3Ffbclid%3DIwAR201Hh4bKvinUrXTJ-bc7UxM9mxQj9wrtFuMTao3G8mgMdsAlEmOJa0pfE&h=AT286cCsZS-GkBnC0W0RNHU5Plx1D3nhU8Ez6UVymvK9pTgh53v6GjNf7KM5PZuw-PnOSYRGZ46GY7owhnUmQJbBWnMXbxV4YU5P_pb1jXzOTBexkoaS0c6fB_9Y8f-M1awajITLBnutzrZrvA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT02TqF6OTYlmpf0j9lH3DH_5dU9K1hhqddDUi7gdUVuCkfmveHaOd6oalFHK-VA2H7oM_agMoXq2Fz1h3Cjas_0HjSfOCg6t-kwLmyo_e3gIkJg6caT-UG-wAvqOfPC4QiRnP-tdll8_Y0rrI7iEomdNMBIf3_-AwAj8kT-duyfihMb_bT-jUB4oBrDwN3L95GLwqc


  
 

 מפגשי הדרכה של יד שרה
 

גם בתקופת הקורונה, המשיכו מתנדבי סניף יד שרה באלקנה ע"ש יהודה אלוני ז"ל, להתנדב ולסייע לכל מי    
שנזקק לציוד רפואי וכן לציוד לאחר לידה. "קומנדו הקורונה", שהיה מורכב מצוות מצומצם יותר של מתנדבים, 

 פעל ימים כלילות כדי להמשיך ולהיות שם עבור תושבי אלקנה והסביבה. 
ותיקים כחדשים, התכנסו לשני מפגשי  ,מתנדבי יד שרה באלקנה, לאחר תקופה ממושכת של ריחוק חברתי   

הם נועדו ליצור נקודת מפגש  הדרכה. מפגשים אלו, היו המפגשים המשותפים הראשונים מאז תחילת הקורונה.
 ת את רמת הידע והמקצועיות. עבור המתנדבים, לעדכן אותם בשינויים שנעשו בשנה וחצי האחרונות, וכן להעלו

המפגשים התמקדו בנושאים: שירותיות, מחשב, וציוד. תרמו מזמנם היקר: ורד שוהם, מתנדבת יד שרה בעצמה,    
משה טייכלר, מנהל איזור השרון ביד שרה,  ;שהעבירה הרצאה מרעננת, מעניינת וחשובה בנושא "שירות לקוחות"

 בים בנוגע לציוד חדש שהגיעו לסניפים, נהלים ומידע מקצועי חשוב. כיבד אותנו בנוכחותו והדריך את המתנד
שיתפה את המתנדבים בנקודת מבטה המקצועית והייחודית  ,ולבסוף, אפרת בובליל ממגן דן באלקנה  

 כפיזיותרפיסטית. 
 תודה למתנדבים היקרים שלנו, שפועלים ללא לאות כדי להמשיך לעמוד לצידכם בכל עת!   
 דבות ולקרינה העומדת בראשה על שתוף הפעולה בתכנון וארגון מפגשי ההכשרה.תודה ליחידת ההתנ  

 מנהלי סניף יד שרה אלקנה ע"ש יהודה אלוני ז"ל –טל -דינה וירון שב  
 

 מדרשה לנשים אלקנה
 

 29.6.2021י"ט בתמוז,  ליום שלישי , יתקיימו בע"ה בזוםנה, אלקלנשיםהלימודים במדרשה 
 הרב ד"ר פנחס היימן – 9:00-9:45

 הרב יוני לביא – 10:00-10:45
 הרב יהודה שטרן. – 11:00-11:45

 

מוזמנות בשמחה רשה, י המדכה בלימוד ו עדתפבה, וגם נשים שלא השתשות אלקנה ויישובי הסביכל נ  
 ויהדות מעניינים ומרגשים.נ"ך ת ,תמחשב, העורי תוריות שולחולהצטרף ללומדות 

 .0502282358תקשר לטלפון ניתן לה – הצטרפות. לבאנה בשמחה, נשים יקרות  
 



 

 

 

    

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 פותחים קיץ לנוער אלקנה
 

 הפעילויות המתוכננות לשבוע הקרוב:. השבוע יתחילו אירועי הקיץ לנוער  
 לרגל פתיחת הקיץ של סניף בני עקיבא. –ביום שני פעילות "הישרדוס"   
 יום שני יתקיים "ערב מתגייסים" לשבט הנני לקראת יציאתם לדרך חדשה.  ו שלבערב  
בטקס האזכרה הממלכתי לבנימין זאב  נשתתףובסופו  ,ביום רביעי תצא שכבת ט' לטיול חווייתי בירושלים  

 הרצל. תכנית הטיול וקישור להרשמה יישלחו בנפרד.
במהלך המופע . של אומן החושים "איציק מרקו"יתקיים מופע לנוער  ,20:30יום רביעי בשעה  ו שלבערב  

 זכרון, השפעה על התת מודע ועוד. –ידגים האומן מגוון של יכולות ייחודיות 
 מיועד לבוגרי כיתות ז' ומעלה.  ממופע בידור חווייתי, אינטראקטיבי, שנון, סוחף ומלא בהומור.  הנהינ  
מעותי" עם "איש הברזל" רוניאל תורגמן, במהלכו ביום חמישי יתקיים מפגש לכלל הנוער "מתכוננים לקיץ מש  

 יקבל הנוער השראה להעז לחלום בגדול וכלים לתכנון הזמן ולקביעת יעדים אישיים.
שמחים לבשר כי במשך כל תקופת הקיץ תתקיים פעילות רציפה במועדון הפרהסיה בימים חמישי ומוצ"ש   
 פרטים יפורסמו בהמשך.בחלק מהמפגשים ישולבו פעילויות ייחודיות  –

 צוות הנוער מחכה לכולנו קיץ משמעותי וחוויתי ומצפים לראות את כולכם.
 
 

מוצ    אתם  יפים  דברים  אים  אילו 
 ביישוב?  

של "    והפרוייקטים  אנשים  של  חסד 
 ".מתנדבים

מה הייתם רוצים או יכולים לתרום     
 ביישוב? 

משותפים  "    טיולים  לארגן   –אולי 
אבות  או  מטיילים  ובנים  אבות 

 ".מטיילים
 עם הקורונה?  התמודדתם  איך    
דיוראז  גרנו  "    משפחת   ביחידת  אצל 

ה רוב  שני.  כאשר  צפוף  מאד  זמן יה 
בבית היינו  ואני  על ,  ילדים  מתחרים 

שעברנו טוב  פנויים.  ושולחן   מחשב 
  לבית אחר".

 על מה יש לכם ביקורת ביישוב?   
הייתי    אולי המלצה:.  ביקורת אין לי"

פ בגרולאלו שכותבים  ממליץ לפעמים  
לפני שאתם    לחשוב  פעמיים –

 כותבים".
 

 (לשעבר )בית משפחת יעקובוביץ' 220-, תושבי שכונת המרסל בלסיאנוסופי ו
. תחילה גרו אצל משפחת מבני ברק פרדס כץשנים. ליישוב הגיעו  6, גרים באלקנה כבר מרסל בלסיאנוסופי ו   

דביר , עם ארבעת ילדיהם: 220-בשכונת ה , ולפני חודשיים עברו לבית משפחת יעקובוביץ'165-בשכונת ה שני
בן שנתיים, ילמד לביא , ם, מסיים כיתה א' בביה"ס כרמי7 ןהראל ב'. כרמים' , מסיים כיתה ג' בביה"ס9 בןאברהם 

 .שנה הבא במעון זיתב
מכינה למד בז'נירו. בארץ -דה בריו בני עקיבאסניף היה פעיל בבברזיל . 18בגיל כשהיה  2005-ב מברזילמרסל עלה    

שנים בצבא כעתודאי,  5סיים תואר בביוטכנולוגיה במכללת הדסה. שירת  2009בשנת באוניברסיטה העברית, 
 .Wix-מנהל מסד נתונים בכיום הוא  עי לתחום מסד נתונים.ועשה הסבת מקצ 2014ובשנת 

הם גרים  בשכירות אצל  לאלקנה. –גם ההורים של מרסל, איזה ואלברטו, עלו ארצה לפני שנה ותשעה חודשים   
 .80-משפחת טלי וחזי לב בשכונת ה

חמדת 'מצרפת, שם למדה בבית ספר יבנה. בשנה הראשונה  למדה ב 2004בשנת  ר, עלתה ארצהכליפי במקו ,סופי  
התחילה תואר ראשון בביוטכנולוגיה במכללת הדסה בירושלים.  בהמשךפרויקט מיועד לעולות מצרפת. ב 'הדרום

 .שניידרביה"ח מתאמת מחקרים קליניים ב. כיום היא תחילה לעבוד בבית חולים שניידרה 2010 שנתב
משפטים משפחת בלסיאנו, אם כן, הם מימוש קיבוץ הגלויות של ימינו. "מי שמגיע לביתנו שומע באופן טבעי   

 ".מילים בצרפתית, עברית ופורטוגזיתממורכבים 
 מה הביא אתכם לאלקנה?     
החלטנו  .כל העגלות שהיו בכניסת הבנייןאלמונים את הציתו  ,אמצע הלילה, באחד הלילות, בכשגרנו בבני ברק"   
את כרנו יה ,זור לטובת ילדים. בזכות משפחת שועי )הילה ואייל(  שגרים ביישוביאהצריכים לעזוב את  אנחנוש

 . "אלקנה



     

 

 

 

 

 

 

 שוש בן יעקב
 

 מרק חומוס ועדשים / חנה שאולוב
 מרק שכולם )מכל הגילאים( אצלנו אוהבים מאד. 

 להלן המתכון המקורי, עם ההערות שלי בסוגריים.
 

 החומרים
 גרם פולי חומוס יבשים )אני משתמשת בחומוס מבושל של סנפרוסט, כדי לקצר את התהליך( 500
 גרם עדשים ירוקות 100

 בצלים קלופים וקצוצים דק 2
 שליש כוס שמן

 גזרים קלופים ופרוסים )עדיף לא לקלוף( 2
 תפוח אדמה חתוך לקוביות קטנות 1
 שורש פטרוזיליה עם העלים 1
 שורש סלרי קטן קלוף 1
 שיני שום שלמות קלופות 4
 גרם( 100)קופסא של  כפות רסק עגבניות 3
 כף רוטב סויה 1
 כוסברה)אם רוצים(גבעולי  8
 כפות קמח רגיל 2
 כפות אבקת מרק עוף )לא משתמשת באבקת מרק עוף( 2

 מלח ופלפל שחור גרוס
 כוסות מים 9-7

 רוטב צ'ילי חריף
 

 אופן ההכנה
 שעות לפני הבישול. 24שורים את פולי החומוס ואת העדשים בקערה גדולה עם הרבה מים למשך   

 לגוון חום.מטגנים את הבצלים בשמן עד 
מסננים את פולי החומוס והעדשים ומוסיפים אותם לבצלים המטוגנים יחד עם הגזרים, תפוח האדמה,    

 השורשים, השום, רסק העגבניות, הסויה ועלי הכוסברה.
מוסיפים בבחישה את הקמח ואבקת המרק, מתבלים במלח ובפלפל. יוצקים את המים ומביאים לרתיחה.    

 בוחשים.
 על אש נמוכה כשעה וחצי עד שעתיים, או עד שהחומוס רך דיו. מתבלים ברוטב הצ'ילי ומגישים חם. מבשלים   

         

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

 
        

 

 



וליהנות בהרשמה מהרו להירשם  עולה על המסלול! ',ח-'קייטנת על גלגלים השווה של אלקנה, לכיתות ה
 http://bit.ly/2SimLo5להרשמה:   המוקדמת מהמחיר המוזל. מספר המקומות מוגבל בהחלט!

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2SimLo5


ים"" נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח וּמָּ ֶנצַּ לָּ ֶות  ּמָּ ע הַּ ּלַּ  ּבִּ

 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 זהבה מסינגרל
 ךמתנחומים על פטירת א

 

בתוך שאר אבלי ציון    מךהמקום ינח
 לדאבה עודולא תוסיפי  ם  וירושלי

 מכל בית אלקנה                       
 

 

 אורי יעקובוביץ'  ל
 ורחלי גביש 

 תנחומים 
 על פטירת אביכם 

 

בתוך שאר אבלי ציון    כםמהמקום ינח
 לדאבה עודם ולא תוסיפו וירושלי

 מכל בית אלקנה                       
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 לידות
 .ארי ורהפטיג-לב בן למיכאל ולאריאלה ,נעם להולדת הנכד ,ליושודב  לעידית
 .להולדת הבן אחיה ,ומיכל מור יוסף ה("ימ  בישיבת  סייע פרטנילעידו )

 .חנוך ז"לנכד ל ,בן לרינת וחגי מאירהנכד,  להולדתלמלכה קליין, 
 .נכדה לרני ועידו שאול ,איילה שמחה להולדת הבת ,לעפרה ומאור שבתאי

 

 נישואין/ ירוסיןא
 .שיראלעם לנישואי הבן אליאור  ,לוילגלית וחיים 

 

 
 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

  

 

 

   
  םעל כנפי הכסף רכובי

 םאבירי הרוח בעבי 
  םהעזים והטובי

 ףכבני רשף יגביהו עו 
 

 
 

  לטייסים החדשים שהצטרפו אמש למשפחת חיל האוויר
 ולבני משפחתם תושבי אלקנה

 

 יזרעאלי ובני של מיכלבתם  ,עייןובעלה של מ ,אליושל נויה ם של בנ –' י
 מנדל ושל אלי מנדל , בתם של נויהירהששל בעלה  –י' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .בת לשירי ואלי, חנה שמרלינגתבדל"א ראובן ז"ל ול הנכד – מ' דשהטייסת החלו
 

 וה . תזכו להביא כבוד וגאוהמאושרות ברכות חמות למשפחות
 על פי מקורות זרים...(גם ) לעם ישראל כולו

 

 חברי המועצה, מראש המועצה
 וכל תושבי אלקנה

 


