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 9.7.21 |תשפ"א  תמוזב טכ" | מטו"מפרשת  | 1077 'ליון מסיג

   20:32  שבת מוצאי  19:29 כניסת השבת

 
 גאולת דם וערי מקלט

 דודי גרוס
 

מפחד לנקמת  ,זאת לאחר שנמלטו מעירם שבמרכז הארץ לישוב בצפון ,"אב אם ובת נרצחו בצומת עילבון    
 דם עקב רציחתו של בן משפחה אחר וזאת בעקבות בן משפחה שלישי לפני כחודשיים בהר הבית" 

זוהי תמצית הידיעה המזעזעת שמסעירה את אתרי החדשות בימים אלו ממש. מה הסיבה לאלימות ואכזריות    
 כה גדולים היום במאה העשרים ואחת, והיא נהוגה בעיקר בעולם הערבי, והמוסלמי.

אינה מתעלמת מהמושג של נקמת דם. היא מבינה בחוכמה רבה כי כאבה של משפחתו של  תורת ישראל   
"ודמיו זועקים מן האדמה" ומבקשים תגובה נאותה. ביהדות לא מדברים על מושג של  ,אדם שנהרג הוא עצום

 דם" אלא "גאולת דם".  נקמת"
ב מגישת התורה. התורה מרחק מזרח ומערכקה אמוציונלית ברוצח ומשפחתו הקרובה והרחוקה, רחונקמה    

ור . מאידך הרוצח אמכפוף למערכת החוקית. היא גם נותנת תפקיד וחיוב לגואל הדםבולת הדם התירה את גא
 ., קרי, בית הדיןשפטייםחיה המילהישפט ע"י "העדה" ושל

 גואל הדם הוא חלק ממערכת עשיית הצדק ויש לו מספר תפקידים.
 זה שמוציא לפועל את פסיקתו של בית הדין.גואל הדם הוא .א
 גואל הדם הוא צד במשפט "ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם" )במדבר ל"ה כ"ו(..ב
אחד מתפקידי גואל הדם למנוע מהרוצח בשגגה לצאת מעיר המקלט, דמו מותר, אולם אין גואל הדם .ג

 חייב להורגו.
: אדם היוצא לנסיעה מתוך יד והריגה בשוגג. ונדגים זאתההלכה מכירה גם במונחים נוספים שבין הריגה במז   

הוא אינו מעוניין להרוג אף אחד, אולם רשלנותו הפושעת בהזנחת  .ידיעה שרכבו לא תקין ובלמיו שחוקים
רכבו מביא אותו להגדרה של "שוגג קרוב למזיד. לאדם זה אין הגנה בעיר מקלט, הוא יהיה תמיד במנוסה מפני 

כמו קין שהיה כל ימיו נע ונד, רוצח כזה יחיה חיי גלות מתמשכים וקשים. הוא אינו נידון  ממש גואל הדם.
 כרוצח אך גם אין מגנים עליו.

סוג נוסף של רוצח בשגגה הוא בחזקת "שוגג הקרוב לאונס" נמשיך את הדוגמא הקודמת בשינוי שרכבו תקין    
הוא אינו גולה אפילו  .אין דינו כדין רוצח כללפוי. קפץ לכביש במקום לא צ אדם, אך ביש מזל ובמאת האחוזים

 ., הוא נהג כשורה, לפי החלטת בית הדין ואין עליו אשמהלעיר מקלט
חטב עצים ולא  ,נזהרימת אך לא הוא עשה פעולה מסו שציינו,מצא בין שתי הקטגוריות הרוצח בשוגג הנ   

אינו רוצח במזיד, אדם כזה  אכן הברזל מידו והרג בשוגג, או בחוסר זהירות. "דחינ" ,שם לב שעובר אדם לידו
מירוצו של הרוצח לעיר המקלט הוא המכהן.  נס לעיר המקלט וחייב לשהות בה עד למותו של הכהן הגדולאך 

למקלט ולא ימות הרוצח עד עמדו לפני העדה  "והיו לכם הערים בפרשתנו נאמר למעשה מלחמה על חייו.
 .למשפט" )במדבר ל"ה י"ב(

בספר יהושע התיאור דרמטי יותר ומראה את היצרים הקשים הפועלים במקרה זה "ונס אל אחת מהערים    
ואספו אותו העירה אליהם ונתנו לו מקום ועמד פתח שער העיר ודבר באזני זקני העיר ההיא את דבריו האלה 

וכי ירדוף גואל הדם אחריו לא יסגרו את הרוצח בידו כי בבלי דעת הכה את רעהו ולא שונא הוא  וישב עמם.
 מתמול שלשום" )יהושע כ'(

 ,ערי המקלט שנבחרו בחלוקה בין שני עברי הירדן המזרחי והמערבי ובחלוקה בין צפון מרכז לדרום   
רב הירדן ובצר, ראמות וגולן במזרח. ת לכל רוצח לנוס שמה. הערים קדש ברנע, שכם וקרית ארבע במעומאפשר

ד להתנהג בצורה לומד הוא כיצ שם בין חכמי העם ומוריו .ערים אלה הן ערי כהנים. הוא מקבל שם דיור חינם
שיוכל בבא העת לחזור לחברה כאדם מועיל וללא אות הקלון של הרוצח הנס על נפשו.  נאותה ובזהירות כך

 זאת עם מותו של הכהן הגדול.
 דרכינו ואורחותינו מבוססים על זהירות קבלת משפט התורה ויישומו ע"י בית הדין המוסמך. שיהיו      

 צדק אמיתי נותן מזור ונחמה לכל הצדדים.
 



 

 

 מצותהוקרה למשפחות המא
 

 לקנה.שבוע שעבר קיימנו ערב למשפחות המאמצות באב    
    

 בית מלך""למען נשות אלקנה 
 

ם כיף לפתיחת הקיץ עבור הנשים והילדים השוהים במקלטים לנשים מוכות של השבוע קיימנו באלקנה יו   
 עמותת "בת מלך".

 ,מלווים על ידי חונכים ,במהלך היום נהנו הנשים מסדנאות, מסאז'ים וטבילה בבריכה, כאשר הילדים שלהם   
 בלו סדנאות ונהנו בבריכה.יק
 מפעילויות כיפיות ומעשירות. הנויודאגנו שהילדים י ,במהלך כל היום נתנו זמן מנוחה לאמהות  
 שרונם למען הנשים והילדים.ישתרמו מזמנם ומכ ,כולו התקיים בזכות שיתופי פעולה ומתנדבים יקריםהיום   

ובכל פעם מחדש אנו מתרגשים לארח את הנשים היקרות  ,זו השנה החמישית בה אנו מקיימים את היום הזה   
 וגה מהמציאות המורכבת בה הם חיים.ונותנים להם יום אחד של הפ ,והילדים המקסימים

 חשוב לנו להודות לכל אותם מתנדבים שבזכותם הצלחנו לקיים את היום המיוחד הזה.   
 למפעילים של הסדנאות וההופעות: יסכה זמירי, אילה יוחאי, הלל פליישמן, ברטי מטוס, ענת טרנר ואפי זרסקי.   
 יהודה עשור אב הבית שדאג לכל פרט.לו ,ורדית גנץ על האכסניה בבית ספר למחונניםול   
 החדש. למתנ"ס אלקנה ואיליה אב הבית על האכסנייה באולם הספורט .למחלקת בטחון על הליווי והעזרה   
 תודה ענקית! .כנס לבריכהישבזכותו הילדים והנשים יכלו לה ,לרועי רוזנר מנהל בריכת אורות   
כולל  ,ולדאגה לכל הפרטים הקטנים ,רגון היום הזהיתודה על שיתוף הפעולה ותרומתה של רונה שנייברג לא   

 שהכינו פינוקים לארוחות שלהן. 34-לנשות שכונת ה. אירוח הנשים בביתה
 מלגאית יחידת ההתנדבות על לווי החונכים והפעילויות וניהול היום הזה. לאוראל רדעי   
 לבני הנוער המקסימים ששמשו חונכים לילדים של "בת מלך" ובת השרות אפרת שסייעה במהלך היום.   
 תודה לאורלי חדד מעמותת "בת מלך" על השותפות הגדולה להפעלת יום זה.   

 

 יחידת ההתנדבות –קרינה בן דוד 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

במהלך הערב קדמנו בברכה את המשפחה המאמצת החדשה של   
 נאחל לה בהצלחה גדולה! .שבט סיני משפחת בן יצחק

שי קטן עם  הענקנו ,ותיקותוערב המשפחות הבחלקו הראשון של   
 ו על חשיבותו של פרויקט זה.נפריוס ,טיפ עבור המשפחה החדשה

ו בחלקו השני של הערב נהנו המשפחות מסדנת פסיפס, הכינ   
כל זאת בהדרכת מתנדבות יקרות  ,שלטים לבתים ותחתיות לסירים

 חיה ורטש, סימה כהן וורדה גרופינקל. :ומוכשרות
תודה ענקית למתנדבות שלנו שהשקיעו בהכנת הסדנה והעבירו    

 אותה עם הרבה כשרון ובעיקר בשמחה ובהנאה.
במהלך השנה מתוכננים מפגשים נוספים והעשרה מקצועית עבור   

 ת שלנו.המשפחו
תודה גדולה למשפחות היקרות שעושים לילות כימים עבור בני   

הנוער שלנו ותורמים מזמנם ופותחים את בתיהם לנוער היקר 
 שלנו.

 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
    
    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
     

 
 
 
 
    

 11-בהר הרצל, נפגשו עם נשיא המדינה ה  הרצלבנימין זאב  באזכרה הממלכתית לשהשתתפו  ט'  השכבתלמידי  
 יצחק הרצוג. –שנכנס השבוע לתפקידו  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

בני הנוער משתמשים באולם פעמיים)!( בשבוע למשחק חופשי ולטורנירים שונים. תודה למיכה   –עושים ספורט  
 מהמתנ"ס ולבני הנוער שמובילים את הנושא.

 :פנינו לקראת השבוע הבא עם פעילות המותאמת לתשעת הימים   
נשמע ממנו את סיפור ניסיון החילוץ   –יוצא סיירת מטכ"ל ובן היישוב    ,ביום שני תתקיים שיחה עם איתי גרניט   

 של נחשון וקסמן בידי כח מהיחידה.
 סא"ל במיל ואיש חינוך.  –תתקיים שיחה על מנהיגות עם אריאל וייס    רביעייום     
 ביום חמישי נקיים מפגש דעות סביב שולחנות עגולים עם עמותת "גשר".   
 רב ט' באב( נקיים את הסיור המסורתי לירושלים. נסייר באתרים שונים בעיר ונסייםבמוצאי שבת הבא )ע   

 במעגל שירי כיסופים לציון.בכותל          
 צוות הנוער                                                                                    .המשך קיץ טוב לכולנו     

 

 נשיאיחי 

 מדינת ישראל 
 

אלקנה מברכת את נשיא    
יצחק הרצוג עם דינה המ

כניסתו לתפקיד הרם והנישא. 
ברכות חמות לנשיא היוצא 

בהצלחה  –ראובן ריבלין 
 שנה. 120בהמשך חייו, עד 

בחגיגות  ,שנים 4נו לפני זכי  
לארח את ליישוב,  40-שנת ה

הקודם שני הנשיאים, 
אמת  ידיידניהם ש – והנוכחי

  לאלקנה.
 רדי צילום: דורון

 

 אירועי השבוע החולף:       
יב' -בני נוער כיתות ז' 100-יותר מ    

השתתפו השבוע בערב שכולו חוויה 
 והנאה בסופרלנד.

בהמשך השבוע התקיים מפגש הכנה 
לקראת שבוע יזמות שיתקיים השנה 
במתכונת מיוחדת בליווי של יזמים 

 רט.ב מהיישוב עופר בן דוד ואורן
בני הנוער הצצה קיבלו במפגש   

ראשונית לעולם היזמות, והכנה 
לקראת הצגת רעיונות יזמיים 

 וקידומם בחממה מיוחדת לנוער.
 

 



צעירים  20:30בשעה    ,ביום שלישי הקרוב תתקיים    ,  במרכז 
על החירות  בנושא "שיחה של הרב אהרון כהן לקראת ט' באב  

 תכם!מחכים לפגוש א     ."הישראלית
 

*** 
 ספריית אלקנה

 סדנת קומיקס חוזרת לספרייה!
. תתקיים סדנת קומיקס בזוקה 14/7ביום רביעי 

 6-10מיועדת לילדים בגילאי הסדנה 
אנא עיקבו אחרי הפרסומים ₪.  10מחיר כניסה 

 לפרטים נוספים והרשמה.
 

 שעות פתיחת ספריה
 .16:00-19:00, 9:00-12:00 –יום א׳ 
 .16:00-19:00 –יום ג׳      .9:00-12:00 –יום ב׳ 
  .9:00-12:00 –יום ד׳ 
  .16:00-19:00, 9:00-12:00 –יום ה׳ 
 .9:00-11:00 –יום ו׳ 

 
elkana.library@gmail.com,  03-9362122 

 יפה שמריהו
 

 

 

 

    

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו 

      תודה   –כחברים  
https://www.facebook.com/matnaselk 

 
 

 אליכם!! אנחנו מגיעים –מתנ"ס עד הבית 
במהלך הקיץ, בימי שלישי אחה"צ, נגיע לאחת מהגינות 

ומפעילים הציבוריות בישוב עם פעילויות, משחקים 
מוזמנים מכל השכונות ומכל  לעשות כיף לילדים.

מי שלישי בין השעות י האזור לבוא ולהנות איתנו!!
 .20:00ועד  17:00

 

הבוגרים יצאו לדרך. בכדורסל וקטרגל. בימי  טורניר 
 .חמישי מוצאי שבת. בהצלחה לכולם

אוספים ציוד לבית הספר  .להיות תלמיד טוב –קשת 
  ומשמחים לתלמידים שחסר להם.

 רכזת מרחב למידה –דגנית שניר                       
 

ביום חמישי שעבר    
פתחנו את הקיץ באופן 
בערב חגיגי עם יובל 

 ,)בתמונה( אברמוביץ'
שקרא לנו לצעוק את 

 החלומות שלנו.
ואנו שמחים לצעוק את    

 החלום שהולך ומתגשם!
פתח באלקנה יבקרוב י   

פורום עסקים של מרכז 
 צעירים בשיתוף מעו"ף!

בו אחרינו לפרטים עיק
 נוספים!

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


            
 
 
 
 
 
 
 

 

 תורה זום
 

, שנרב מלודאיתן  י הרב  "עיתקיים שיעור מיוחד לט' באב    ,20:30בשעה יום רביעי ה' באב    14.7ביום רביעי    
  קריה נאמנה" "איכה ישבה בדד...  . כותרת השיעור:ןשנרצחה בפיגוע במעיין דני בבנימי  של רינה שנרב הי"ד  אביה

 .ראיתי עולם חרב ועולם נבנה –
להיות    זה.  שיעור מיוחדו  אל תחמיצבואו להיות עמנו.      לאחר השיעור הזה נצא לחופשת בין הזמנים. בואו 

 להתראות, זהבית גרוס                                                     .  זהבית  עמנו! שיעור מרגש ומיוחד! להתראות
 

 

 

 פלוס 50תכנית השבוע במועדון 
 

 התכנית בתשעת הימים פתוחה לקהל הרחב ללא תשלום
 

 .יואב שובלהתזונאי עם  ,פלוס 50בגיל  תזונה נכונה – 20:00ב' במנחם אב בשעה  11.7.21יום ראשון    
והדרכה ע"י  ,עם ד"ר מנחם כץהדרכה בתחום הפעלת דפיברילטור  – 11:00ג' במנחם אב בשעה  12.7.21יום שני    

 .מדריך מד"א בהחייאה
 .אשר מרק עם רו"חהטבות מס לגימלאים  – 20:00ג' במנחם אב בשעה  12.7.21יום שני    
עם תהליך העסקת עובד זר : משפחה באהבהקבלת עובד זר ל – 20:00ד' במנחם אב בשעה  13.7.21יום שלישי    

 .דבירה פרידמן
"חקר המוח לאן?"  סדנא לשיפור תפקודי מוח :10מפגש מס'  – 11:00ה' במנחם אב בשעה  14.7.21יום רביעי    

  .עם נבו מזרחימשחקי חשיבה ואסטרטגיה  –  17:00אחה"צ בשעה צור. -עם אורית אבידר בן
)לנשים  עם אפי סומפולינסקישמים את רצפת האגן על השולחן  – 10:30ו' במנחם אב בשעה  15.7.21יום חמישי    

 .בלבד(

__________________ 
 

 ממשיכים עם חוגי ספורט ללא תשלום מטעם המשרד לשיוויון חברתי
 .ורביעי ממשיכים כרגיל( ביום שלישי זה, לא יתקיימו חוגי הספורט והריקוד עם בתי )השיעורים בימי שני   
 ואחרון(. 10פלדנקרייז על כיסא עם ציפי גנן )שיעור מס'  18:30ביום שלישי בשעה    
 .שיעור פילטיס עם שירילי 8:15ביום חמישי בשעה    

 



 פרוייקט אחדות אלקנהענת ואביחי מובשוביץ, תושבי   
 

, פרוייקט אחדות 300-( מובשוביץ הגיעו לאלקנה לפני שלושה שבועות, לביתם החדש בשכונת החייקי) ענת ואביחי  
בת שקד , ו8 בןעמית , 11 בןאיתן , 14 בתרוני , 16 בןאיתמר . הגיעו עם חמשת ילדיהם, 12שושנים  אלקנה, רחוב

 שנתיים.
 ישיבת הסדר הגולןובהמשך בישיבת נחלים, בתיכון בתקווה, בפתח  'נצח'בי"ס , למד ביליד פתח תקווהחייקי    
הסמכה של וקיבל  ם לימודי משפטיםיסרן. סין בדרגת קציוסיים כרות קרבי בתותחנים, יששירת בצה"ל  .חיספיןב

 אתרים של יב"מ בתל אביב וגבעתיים. שנילשכת עוה"ד. כיום מנהל 
טירת ברות לאומי יששירתה אמי"ת רננים, בוגרת ילידת רעננה, ענת   

מחזור א' במדרשת אלוני שילה שבקרני ואחרי השירות למדה בהכרמל, 
תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב בחוג להפרעות סיימה  .שומרון

 בתקשורת, עובדת כיום כקלינאית תקשורת בגן תקשורת בפתח תקווה.
 מה הביא אתכם לאלקנה?    
 ,רבה למרכזישובית עם קיחיפשנו מקום מגורים שמשלב אווירה י"   

 ."אנשים טובים :והכי חשוב ,ומצאנו את אלקנה שיש בה הכל מהכל
 מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?   
 ."נשמח להירתם לכל משימה שנוכחותינו בה תהיה מועילה"   
 יפים אתם מוצאים ביישוב?אילו דברים    

לא מובן מאליו להגיע לבית החדש שלך ולראות שכבר דאגו לבית "   
רות לתושב נמצא יכנסת עם פרגולה )חשמל, מים, שרותים(. נראה שהש

 ."גבוה בסדר העדיפויות
 איך התמודדתם עם הקורונה?   
עץ ב גרנו בשכירותב"ה זכינו להקים מניין רחוב למשך שנה בעץ אפרים )"

אפרים עד שקיבלנו את הבית באלקנה(. היה מאתגר ביותר למצוא את 
 האיזון הנכון בין כל התפללים, הנוסחים והמנהגים ובסיעתא דשמיא 

 ."המניין היה מוצלח ביותר בזכות שיתוף הפעולה של כל המתפללים     
 

 נורית הוברמן
 

 עוגת הגבינה האפויה שתמיד מצליחה
 

 מצרכים:
 גבינה םגר 750

 גביע אשל 1
 ביצים מופרדות 4

 אינסטנט פודינג וניל תילחב
 כוס סוכר 3/4

 כפות קורנפלור 2
 שמנת מתוקה
 חצי כוס חלב

 שקית סוכר וניל
 

 אופן ההכנה:
כפות  שתיאינסטנט פודינג, חצי כוס סוכר ו ילתבקערה ראשונה מערבבים גבינה אשל חלמונים חצי חב   

 .מקציפים את החלבונים עם רבע כוס סוכר בקערה השניה קורנפלור.
לאחר מכן מורידים  .מעלות למשך שעה 160אופים על . מקפלים את קציפת החלבונים לתוך הקערה הראשונה   
 ומוציאים את העוגה מהתנור שתצטנן.נוספת, עה חצי שמעלות ל 120-ל

 – חצי כוס חלב ושקית סוכר וניל ,אינסטנט פודינג וניל ילתמקציפים שמנת מתוקה עם חצי חב לציפוי העוגה   
 מורחים על העוגה.ו

, כוסות אוכמניות שחורות קפואות שתיבסיר קטן שמים : ניתן לשדרג עם רוטב אוכמניות שחורות קל וטעים   
 .להביא לרתיחה .כף מיץ לימון, ווס סוכרחצי כ ,חצי כוס מים

 .מסמיך מעטזה ומוסיפים לתערובות המבעבעת עד ש ,כפות מים בכוס שתיכפיות קורנפלור עם  שתימערבבים    
 כתוספת על העוגה. מיםשמצננים ו

        

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

 
       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
 
 
 
 
 
 
 

 תושבי אלקנה היקרים!
 

 הנכם מוזמנים לשיעור וסעודה שלישית לעילוי נשמת 
 איש החסד, הבעל, האב והסב היקר,

 ז"ל הרשקוביץ למשפחת נתן דוד
 שנפטר לפני כשנה בח׳ במנחם אב תש״פ.  

    18:30בשעה  מסעי, א׳ במנחם אב,-פרשת מטות השיעור יתקיים בשבת
 ( בהיכל מאיר.165-בבית כנסת אחווה ורעות )שכונת ה

 נתן ז"ל. דוד גונן, החבר והשכן של מפייינתן השיעור 
 .סעודה שלישית באולם לזכר הבנים ולאחריה 19:10תפילת מנחה בשעה 

בבוקר,  10:00האזכרה בבית הקברות תיערך ביום א', ט' באב, בשעה 
 בבית העלמין קרית שאול.
 שנדע תמיד רק שמחות!

 יפה הרשקוביץ ובני המשפחה
 

 ירדנה לויל
 

 תנחומים על פטירת אחיך
 

 

ם ולא בתוך שאר אבלי ציון וירושלי  מךהמקום ינח
 .תוסיפי לדאבה עוד

 מכל בית אלקנה                        
 

 

 

 אזכרה 
 במלאת שנתיים לפטירתו של יקירנו

 ז"ל שמעון שטראוס

 נעלה לקברו בבית העלמין באלקנה  
 .11:00( בשעה  23/07ביום שישי י"ד מנחם אב )

 המשפחה
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 נישואין/ ירוסיןא
 

 .שירה עם נדבלאירוסי  ,לליאת ושמואל דהן
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 ותברכ
 בן אלקנהל

  (מואטי)אלעד מאור אל"מ  
 נינה מואטיפצבי ז"ל ותבדל"א בנם של 

 יבת גבעתיחטקבלת הפיקוד על על 
 לדיהם, ולהורים ברוריה ואפרים לבישבעת לומית וברכות לאשה ש

אֵ " רָּ תָּ ֶאת ִישְּ עְּ הֹושַׁ ֹכֲחָך ֶזה וְּ  "לֵלְך בְּ
 מראש המועצה, חברי המועצה

 וכל תושבי אלקנה
 

 

 

 .עם המעבר לשכונת מדורגים צפונית ,כהן לאריאלה 
 .80-שכונת ה ,עם המעבר לשכירות באלקנה בבית משפחת מט ,לאריאלה ואריה רינשטיין

 

 

 .היישוב באתר ת, מתפרסמותודה ברכוות עבמועצה, הצעהודעות הכל  ם.לידיעת התושבי
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