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 16.7.21 |תשפ"א  ח' באב | חזון-דבריםפרשת  | 1078 'ליון מסיג

 20:29  שבת מוצאי  19:26 כניסת השבת
   

 .19:48 – ותחילת הצום סוף זמן סעודה שלישית  
ואז ללכת לבית  ,, להחליף בגדים  ונעליים"ברוך המבדיל בין קודש לחול"אחרי זמן צאת השבת לומר   

 .הכנסת
 .20:14 –סוף הצום 

 "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

 איכה אשא לבדי
 שמואל חזון

 

 "משפט המתחיל במילה "איכהשלש פעמים קוראים אנו בתשעת הימים הראשונים של חודש אב    
בפרשת ) משה, ישעיה וירמיה. משה אמר –: שלשה נתנבאו בלשון איכה (איכה רבתימדרש ) אומר המדרש

"איכה היתה לזונה", ירמיה  (ישעיהו א)בהפטרת השבוע,  "איכה אשא לבדי", ישעיה אמר דברים א(, השבוע
, "איכה ישבה בדד". א"ר לוי משל למטרונה שהיו לה שלשה שושבינין, אחד ראה אותה בשלותה)איכה א( אמר 

ואחד ראה אותה בפחזותה, ואחד ראה אותה בניוולה. כך משה ראה את ישראל בכבודם ושלותם ואמר איכה 
אשא לבדי טרחכם, ישעיה ראה אותם בפחזותם ואמר איכה היתה לזונה, ירמיה ראה אותם בניוולם ואמר 

 .איכה ישבה בדד
 בפרשת דברים כשאומר. בזמנים השוניםלהבין שכוונת חז"ל היא לערוך השוואה בין מצבם של ישראל ניתן    

ה' אלוקיכם הרבה אתכם ככוכבי " שהוא בעצם מציין את מצבו הרם של העם כיון משה "איכה אשא לבדי" 
הו בתקופת לעומת השפל הנורא שמציין ירמי ולשאת את משא ההנהגה לבד ולכן אין בכוחו "השמים לרוב

לאיכה רבתי )פסקה  הזו כנראה כוונת חז"ל בפתיחהחורבן. בחינת "מעשיכם יקרבוכם ומעשיכם ירחיקוכם". 
איכה ישבה ", ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים "יכה אשא לבדי"איא(: "אלו זכיתם הייתם קוראים בתורה 

 ". בדד
כפי שמציין המדרש )ילקוט שמעוני  ,ישראל רצוף תוכחות לעם ,אולם נאומו של משה המתחיל בפרשתנו  

והרי כתב כל התורה,  ?וכי לא נתנבא משה אלא אלו בלבד ."אלה הדברים אשר דבר משהדברים תשפח(: "
? מלמד שהיו דברי תוכחות, שנאמר "אלה הדברים"ומה תלמוד לומר  ."ויכתוב משה את התורה הזאת"שנאמר 

לפי שהן דברי תוכחות, ומנה כאן כל " :אלה הדברים"י מתוך ספרי על """. וכמו שמציין רשוישמן ישרון ויבעט"
 ".המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים, והזכירם ברמז, מפני כבודן של ישראל

כלומר, גם במדבר, בתקופתו של משה, לא הייתה התנהגותם של חלקים בעם, סוגה בשושנים ולכן ראויה    
 .הייתה לתוכחה

, ניגון של מגילת באותו ניגוןהפסוקים האלה, גם את הפסוק "איכה אשא לבדי",  תמנהגינו לקרוא את שלש   
 מן המשותף בשלש התקופות הללו.  אולי רומז לכך שיש ,איכה

ואינה מצליחה  ,האלוקי ייתכן והמשותף הינו התנהגות עם ישראל שאינה עולה בקנה אחד עם הציווי   
כאשר תוצאותיה של התנהגות זו הינן הרות אסון, כפי שאכן  ,להתעלות על המניעים הארציים והיצרים הרעים

באיזו צורה ובאילו אמצעים יש  :קרה במציאות. המילה "איכה" היא מילת שאלה שיכולה לסמל תהייה, כלומר
  הן במישור האישי והן במישור הלאומי לנקוט ובאילו כלים יש להשתמש בכדי למנוע הדרדרות רוחנית

ביתר שאת אנו מתאבלים , מבקשים "שלא תהא צרה ויגון ביום מנוחתנו", מלבד השבת שבה אנו בימים אלה  
 תוך שאלת "איכה". על ירושלים ועל מיעוט כבוד שמיים

ו את הימים האלה וה' יהפוך לננוכל לעלות ולהתעלות  יהי רצון שנזכה לקבל את התבונה לדרך הנכונה שבה
 .ירושלים עם כל ישראל ןבבניילששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונזכה לראות 

 



  

   

 

 

 

 

  

  

 מנהלת מרכז צעירים אלקנה -ריקי בן פזי 
 
 

פיקניק משפחות 

 צעירות
 

בשיתוף מחלקות הספורט,    
הצגת ילדים  :הספריה ומרכז צעירים

משחקי . חנהלה ושמלת השבת –
פינות ישבה . מתנ"ס עד הבית

 23.7.2021יום שישי י"ד אב . ומחצלות
 בפארק, 10:00-12:00בין השעות 

 .80-ה שכונת

 ��יהיה כייף  .תבואו
 –רכישת סלי פיקניק במחיר מוזל 

 ההרשמה באתר המועצה והמתנ"ס

 
 

  �🎓🁨👩�סטודנטים 
 

אין כמו להגיע למקום מהמם עם 
חזק  wifiפינות למידה, שקט מאפשר, 

ולפגוש סטודנטים שנמצאים באותה 

 ��סירה 
 

שריינו לכם מקום לשבוע הבא 
: בקישור המצורף

https://did.li/sRQfT 

 .9:00-20:00ה' -ימים א'✅

 24בתיאום מראש )יש להירשם ✅
  .שעות לפני המועד(

יש לרשום  :לתושבי אלקנה בלבד✅
  .שם מלא, פלאפון וכתובת

בכל בעיה או שאלה ניתן לפנות 
 .050-7423512בפלאפון 

 

נועם חורב מגיע 

 לאלקנה
 

, נועם חורב מגיע אלינו לאלקנה   
במופע מרגש על הסיפורים מאחורי 

 .השירים
בשנים האחרונות הספיק להוציא    

מספר חסר תקדים של שירים שכתב 
למיטב האמנים מכל קשת המוזיקה 
הישראלית, כשהוא חוצה סגנונות 
וז'אנרים. רבים משיריו נטמעו עמוק 

  .בתרבות הישראלית
נועם מספר בהומור וברגש רב את    

סיפור לידתו המרגש, חוזר אחורה אל 
ים דרכו האמיצה ורצופת המכשול

לעבר הגשמת החלום, משתף בתהליך 
כתיבת השירים ויציאתם לאוויר 

דרך הסיפורים המרתקים   העולם,
 מאחורי השירים שכתב.

באולם , 5.8 כ"ז באב יום חמישי
. פתיחת דלתות 20:00בשעה . צביה

 :לרכישת כרטיסים
https://bit.ly/3i3trz4.                                             

https://did.li/sRQfT
https://bit.ly/3i3trz4


 

 

    
 
 
 
 
 
 
    
    
  

 בוקר של כיף למתנדבים של פרויקט אנגלית 
 

 השבוע קיימנו בוקר של כיף למתנדבים של פרויקט אנגלית. המתנדבים נהנו מכיבוד טעים והפעלה מהנה.    
קוראים איתם  ,פוגשים את הילדים המקסימים ,במהלך כל השנה מגיעים המתנדבים החרוצים לספריה   

 טקסטים באנגלית ומחבבים עליהם את השפה.
ומצד שני הילדים מגיעים בשמחה למפגשים  ,מצד אחד המתנדבים עושים זאת עם הרבה אהבה וכשרון גדול   

 ומבקשים להרחיב את זמן המפגש.
מרחב  זהו שיתוף פעולה של יחידת ההתנדבות עם מתנ"ס אלקנה ותנועת של"מ )שרות לאומי למבוגר(,  

 למידה "קשת" וספריית אלקנה. 
 דגנית שניר ויפה שמריהו. –תודה גדולה לשותפות לדרך   
אליס הררי, אפרת חן, ג'ודי בהם, טד ושושנה פלבין, רזי פלדמן, רחל צפתי  תודה ענקית למתנדבים היקרים:  

 ובמיוחד לרכזת הפרויקט ג'ולי בורנשטיין . –ודינה מוהר 
 החמודים שמגיעים למפגשים, מוקירים ומכירים את העשייה הברוכה של המתנדבים.תודה לילדים   

 
 

 יחידת ההתנדבות –קרינה בן דוד 
 

 פלוס 50השבוע שחלף במועדון 
 

 ביום ראשון למדנו דברים חדשים על תזונה מפי התזונאי יואב שובל.    
ביום שני קיבלנו הדרכה חשובה בנושא החייאה והפעלת דפיברילטור. תודה לשמואל לבקוביץ ולד"ר מנחם    

 ניב. -תודה לרו"ח אשר מרק וליועץ הפנסיוני איתמר בר –כץ. בערב קיבלנו טיפים להטבות מס לגימלאים 
 רביעי התקיים המפגש האחרון בסדנא לשיפור תפקודי מוח.  ביום   
ביום חמישי הועשרו הנשים בידע ותרגול בנוגע לרצפת האגן. תודה לפיזיותרפיסטית רצפת האגן אפי    

 סומפולינסקי.
 

 פלוס 50במועדון הקרוב תכנית השבוע 
 

 .אין פעילות –ט' במנחם אב  18.7.21יום ראשון    
  .בלשנית וחוקרת שפה ותרבויות ,עם זהבית כהןשפת הצוענים  – 11:00י' במנחם אב בשעה  19.7.21יום שני    
 ."השוטר אזולאי": מועדון הסרט הטוב – 20:00י"א במנחם אב בשעה  20.7.21יום שלישי    
לוחם , עם לירןבית בטוח : הדרכה בנושא בטיחות מאש – 11:00י"ב במנחם אב בשעה  21.7.21יום רביעי    

עם נבו מזרחי )פתוח לקהל משחקי חשיבה ואסטרטגיה  – 17:00אחה"צ בשעה . אש. )פתוח לקהל ללא תשלום(
 .ללא תשלום(

___________________ 
 

 –  16:30בשעה  יום שלישי  אחה"צ .ממשיכים עם חוגי ספורט ללא תשלום מטעם המשרד לשיוויון חברתי   
 .ריקודים עם בתי )לנשים( 8שיעור  –  17:30בשעה  .התעמלות עם בתי :8שיעור מס' 

 .שיעור פילטיס עם שירילי )לנשים( –  8:15ביום חמישי בשעה    
 

 תורה זום
 

. תודה 20:00מרחשוון בשעה   תורהזום אלקנה יוצא לחופשת בין הזמנים. נחזור בע"ה ביום חמישי ראש חודש   
הזה.  לזמן  שהחיינו וקיימנו והגענו  עולם   לבורא  תודה למשתתפים והמשתתפות ותודה  השיעורים,  למעבירי 

 .קיץ טוב ובריא. זהבית גרוסלהתראות  ו
 
 
 
 



 

 

 

    

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

    

 

 

 

 

 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.

יום שישי בן השעות  23.7.2021י"ד אב -והשבוע ב  
ליד בית הכנסת מורשת  80-לפארק הנגיע  10:00-12:00

 רכז ספורט –מיכה פולק  ��יהיה כייף  ו.תבוא יהודית.
 
 

 מופע סמי הכבאי 
אם בוער לכם להעניק לילדים שלכם זמן איכות משובח    

      ומהנה, יש לנו בשבילכם מופע חם אששש  
 ,סמי הכבאי וחבורתו מגיעים לאלקנה ביום רביעי הבא   

  –גם המחיר קטנצ׳יק  .  למופע מיוחד לילדים  21.7 י"ב באב,
 כי לקטנים שלנו מגיע את הטוב ביותר!

  https://bit.ly/2VHFKdfלרכישה:     
 המופע באולם הספורט החדש!   
 מספר המקומות מוגבל, כבר אמרנו?   

*** 
 משחקיה

 

    אנו שמחים לבשר שמשחקיית אלקנה חוזרת לפעילות!   
בכל   ניתן לשכור את המתחם לכל מפגש, אירוע או פעילות

היום גם  )ניתן  . בוקר/צהריים/אחה"צ/ערב,  שעות  לשכור 
אירוע  *  סדנאות )חדר פרטי(    * * ימי הולדת .בימי שישי(

קייטנת סבא סבתא *   )זבד הבת, פדיון, חאלקה( משפחתי
סיום*   נוספים.  מסיבות  או   054-7432189אתי  :  לפרטים 

 .03-9109040במתנ"ס  
*** 

 מופע אנדרדוס 
 

יש הופעות כל כך מצחיקות במחירים כל כך מצחיקים,     
אותם   שנפרסם  וכדאי  להן ושחשוב  יפה  שהשתיקה לא 
חבורת  של  המופע  במיוחד:  מומלצת  כזו  אחת  בציבור. 

אולם הפיס    25.7  ט"ז באב,  יום ראשון   אנדרדוס הנהדרת!  
מה שבטוח, כשתרצו לבוא וייגמרו הכרטיסים, זה       אלקנה.

לא   ממש  מחכים?כבר  אתם  למה  אז  מצחיק...    יהיה 
 .http://bit.ly/3yTN03Rלרכישה:  

 

 

https://bit.ly/2VHFKdf
http://bit.ly/3yTN03R


            
 
 
 
 
 
 
  

יתקיים      השבוע  בהמשך 
שבשיאו  'קו לחיים'מחנה  

והחניכים   הנוער  ישובו 
 לשבת סיום באלקנה.

העוסקים   לכל  כח  יישר 
של  החשובה  בעשייה 

 הארגון והנתינה.
נקיים      ביום חמישי הבא 

סדנאות לשכבת ט' בנגרות 
 ובעיצוב תכשיטים.

 .  המשך קיץ טוב לכולנו   
 צוות הנוער 

 
 

 יונינה הופעה
 

 "אם תעירו ואם תעוררו את האהבה..."
אלקנה חוגגת ט"ו באהבה במופע מרגש של הזוג הכי   

 .18-118מוזמנים צעירים וצעירות בגילאי  .אהוב יונינה
תחת שמי כוכבים בפארק  22.7 י"ג באב יום חמישי  

 נשיר יחד עם יין, בירות גבינות והרבה אהבה... .הגורן
 .המקומות מוגבל פרמס ש"ח בלבד. 20מסובסד  מחיר   
  מומלץ להקדים הזמנתכם!   

 http://bit.ly/3dX3MXDלרכישה:    
*** 

 יית אלקנהספר
 

 .תהיה סגורהביום ראשון, ט׳ באב, הספרייה   
 תתקיים סדנת קומיקס, 14/7ביום רביעי, י״ב אב,   

מחיר  .6-10הסדנה מיועדת לילדים בגילאי  .פתגמים
אנא עיקבו אחרי הפרסומים לפרטים  .₪ 15כניסה 

 .נוספים והרשמה
 

 פתיחת ספריהשעות 
 .16:00-19:00, 9:00-12:00 – יום א׳
 .16:00-19:00 –ג׳ ם יו .9:00-12:00 –יום ב׳ 

 .9:00-12:00 –ם ד׳ וי
 .16:00-19:00, 9:00-12:00 –יום ה׳ 
 .9:00-11:00 –יום ו׳ 

 

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

 

ק ותצטרפו כחברים יינו ועשו לק שלנסו לדף הפייסבוכ

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

 אירועי השבוע החולף:  
 השבוע התקיים שבוע מנהיגות עשיר בתוכן ופעילות המותאמת לתשעת הימים.  
שמענו את סיפור ניסיון החילוץ של  .יוצא סיירת מטכ"ל ובן היישוב ,ביום שני נפגשנו לשיחה עם איתי גרניט  

 נחשון וקסמן בידי כח מהיחידה ועל הערכים החשובים באמת.
 את שבט סיני בפעילות שטח מגבשת. ,משפחת בן יצחק ,ביום שלישי קיבלה המשפחה המאמצת החדשה   
 מעניין ואקטואלי על מנהיגות עם אריאל וייס איש חינוך ובן היישוב.נפגשנו לשיח  ביום רביעי   
התווכחנו, דיברנו ובעיקר החכמנו  .וביום חמישי נפגשנו למפגש דעות סביב שולחנות עגולים עם עמותת "גשר"  

 בהבנות.
כיסופים  . נסייר בעיר ונסיים בכותל במעגל שירילסיור המסורתי לירושלים נצא  ,ערב ט' באב ,במוצאי שבת  

 לציון.

 

http://bit.ly/3dX3MXD
mailto:elkana.library@gmail.com
https://www.facebook.com/matnaselk


 )מדורגים צפונית( 15הכרם איריס ואיבן סמואל. תושבי רחוב   
 

, ליד שכונה הצפונית 15הכרם הגיעו לאלקנה ביום שלישי שעבר, ישירות לביתם החדש ברחוב  איבן סמואלו איריס   
באולפנת שומרון בשנה הבאה תתחיל ללמוד ש 13-בת ה אילהו 20בן , אריאל 24 בת אורלייחד עם שלושת ילדיהם: 

 .באלקנה בכיתה ח'
, ההורים, הצעיר מבין ארבעת ילדיהם. ריימונד רחמים סמואליוכבד ול ,בהודושבמומביי שנה,  50לפני איבן נולד   

, איבןשר החוץ דאז אבא אבן, והחליטו לקרוא לו מרגש שנשא באו"ם  ציונים נלהבים, התרשמו פעם אחת מנאום 
 )שמו המקורי היה אובריי איבן(.אבן כשם משפחתו המקורי של אבא 

,  JRU –jewish religious unionר נועהארצה מהודו מטעם תנועת  העל 17ב. בגיל "למד במומביי עד כיתה יאיבן    
 6 במשך שיר בחיל האוויר כעתודאיאיבן . הווירונאוטיק. לאחר מכן למד בטכניון הנדסת אבישראלט להישאר יוהחל

שנה במגוון תפקידים  18-עובד כהוא שבה  ,ל לעבוד בתעשייה האוויריתישנים כקצין מקצועי, לאחר מכן התח
 מנהל פרוייקט.יום ככ, הנדסיים וניהוליים

משפחה  ,דורות בעיר 8, ילוזאורה ומאיר בטבריה ל האיריס נולד    
בעלת איריס היא בנות תאומות(.  שתיבנים ו שניילדים ) 4בעלת 

 התואר ראשון בסטטיסטיקה מאוניברסיטת חיפה. לאחר מכן למד
NLP הסבה לחינוך מיוחד  תהשנים עש 10-ודמיון מודרך. לפני כ

במספר בתי ספר שונים כתומכת ראייה במחוז  הועבד ,במכללת גור
שלה כמורה  מצפה להמשיך לעבוד בתחוםהיא ירושלים. כיום 

 בבית ספר באלקנה או באיזור. לחינוך מיוחד,
גרו בחיפה, פתח תקווה ובעשרים שנה האחרונות אחרי נישואיהם    

 ., משם הגיעו לאלקנהבמודיעין
 מה הביא אתכם לאלקנה?    
 ."חיפשנו חיי קהילה, אווירה של רוגע בשבת וחגים, בית עם גינה"   
 משהו מיוחד שאתם יכולים לספר עליכם?  
אנחנו משפחה שאוהבת לטייל בכל הארץ והעולם בנחלים "   

 ".והרים
 ? יכולים לתרום ביישובאו  רוצים יתםמה הי   
ו עם בני נוער ושיפור החזות נשמח לשתף את הניסיון שלנ"   

 "הירוקה ביישוב
אילו דברים יפים אתם ן שאתם רק שבוע באלקנה, ובכל זאת ונכ   

 מוצאים ביישוב?
כל האנשים שפגשנו היו מאוד ידידותיים, סביבה ירוקה ובתים "   

   ".יפים
 איך התמודדתם עם הקורונה?      
 טיולים  והרבהבעיקר בגיבוש משפחתי, קריאת ספרים חדשים, "    

 ."בארץ        
 

 

 אזכרה 
 במלאת שנתיים לפטירתו של יקירנו

 ז"ל שמעון שטראוס

  נעלה לקברו בבית העלמין באלקנה
(  23/07ביום שישי י"ד מנחם אב )

 .11:00בשעה  
 המשפחה

 



לידיעת התושבים. כל 
הודעות המועצה, 
הצעות עבודה ברכות, 
מתפרסמות באתר 

 קישור לאתר:. ההיישוב
https://www.elkana.org.il/

index.php 

 

לידיעת התושבים. 
הודעות כל 

המועצה, הצעות 
עבודה ברכות, 
מתפרסמות באתר 

קישור . ההיישוב
 לאתר:

https://www.elkana.

org.il/index.php 

 

            
 
 
 
 
 
 
 

 

 'צהרון יפה' –יפה גוטהרץ 
 

 לעונת הקיץ ולכל עונות שנה – עוגה בגביע גלידה
 

 .על זה 'עפים'ילדים  שנה. 15מככב אצלי בצהרון כבר  .תעסוקה מהנה עם דרדסים
 

 :מצרכים
 .קופסת גביעי גלידה )שטוחים(

 .שתי כוסות קמח מנופה
 .שקית אבקת אפיה
 .שלוש כפות קקאו

 .כוס וחצי סוכר
 .שלוש ביצים

 .כוס שמן
 .כוס מים רותחים

 

 :אופן ההכנה
  .מערבבים בקערה את כל חומרי העוגה לבלילה חלקה

  .רצוי תבנית שקעים )מונע נפילת הגביעים( –מסדרים בתבנית את הגביעים 
 .ממלאים את הגביעים בבלילה עד שלושת רבעי גובה הגביע

 .הגביע אינו נשרף ואינו משנה את צבעו רואים שהעוגה מוכנה.או עד ש ,דקות 20-לפרק זמן של כלתנור מכניסים 
 הכל כרצונכם. –ניתן לצפות בשוקולד מומס/ סוכריות/ מיפל/ קצפת 

 

 .שבת שלוםבתיאבון.  .הנוית
 

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

 

ביום לידיעת התושבים: 
לא  ,תשעה באב ,ראשון

תתקיים קבלת קהל 
 .במשרדי המועצה

בבית יתקיים  ,כמדי שנה  
בבוקר  כנסת 'מורשת יהודית'

לאחר סיום  תשעה באב,
לימוד ועיון  ,אמירת הקינות

יני דיומא בבית יבקינות ובענ
. באולם העליוןהכנסת 

הציבור מוזמן להשתתף. כל 
המעוניין להעביר לימוד קצר 

 .יפנה לבני יזרעאלי
 

 16/7/21יום שישי היום, 
 . לא תתקיים קבלת קהל

 , ד"ר גבי שוורץ
 .וטרינר המועצה

 

https://www.elkana.org.il/index.php
https://www.elkana.org.il/index.php
https://www.elkana.org.il/index.php
https://www.elkana.org.il/index.php
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 לידות
 .נכדה ליפה ומשה אלשייך ,להולדת הבת בת עמי ,למוריה ונריה אפרתי

 

 נישואין/אירוסין 
 .לאירוסי הודיה עם אריאל ,לסיגלית ושלומי אטיאס

 .לאירוסי ניר עם יערה ,לרותם וראובן חזי
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 

 

 .מדורגים שכונה צפוניתבעם המעבר לבית הקבע  ,לתהילה ורביד בן שושן
 .מדורגים שכונה צפוניתבעם המעבר לבית הקבע , לרעות ואודי ארבל
 .מדורגים שכונה צפוניתבעם המעבר לבית הקבע , לנעמי ואור לנדנר

 לטליה ורוני צור עם המעבר לשכונת מגן דן

 


