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 13מידות ו 515-תפילות
יצחק ליפסקר
הפרשה פותחת בבקשתו -תפילתו של משה ,ככתוב" :ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר ....אעברה נא ואראה
את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון ....ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד
בדבר הזה" (פרק ג').
הגמרא במסכת סוטה דף י"ד כותבת" :וכי לאכול מפריה א ו לשבוע מטובה משה היה צריך? אלא הכי
קאמר הרבה מצוות נצטוו ישראל ואינן נוהגות אלא בארץ ,לפיכך אעברה נא לקיים את המצוות".
האור החיים הקדוש מסביר את משמעות המילים "רב לך" הקב"ה אמר למשה אתה רוצה לקיים את
המצוות התלויות בארץ הריני מחשיב אותך לך כאילו קיימתם.
משה התפלל  515תפילות כמניין ואתחנן =  515בגימטריא.
הקב"ה עצר אותו לפני התפילה ה .516-מה המיוחד בתפילת ה?516-
מסביר הרב נבנצאל :כשמשה אמר "אעברה נא" זה מזכיר את "ויעבור ה' על פניו ויקרא" .כלומר ,זה מזכיר
את י"ג מידות.
הקב"ה הבטיח למשה שאמירת י"ג מידות אינם חוזרות ריקם.
אילו משה היה מתפלל את י"ג המידות הייתה נוצרת התנגשות בין שתי שבועות .שבועה ש -י"ג מידות
אינן חוזרות ריקן .ושבועה כנגדה שמשה לא ייכנס לארץ .ולכן הקב"ה אמר למשה שיעצור לפני תפילת י"ג
מידות .שהיא התפילה ה .516-על מנת למנוע את ההתנגשות.
וזאת לדעת ,שלתפילה הנאמרת ברצינות ובכוונה אמיתית יש כח עצום .דוגמא לכך מוצאים בסוף פרשת
האזינו (פרק ל"ד ,פסוקים מ"ח -נ')" :וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה לאמר" .ובהמשך כתוב "ומות בהר".
אומר על כך רש"י :בשלושה מקומות נאמר "בעצם היום הזה":
בפרשת נח כתוב "בעצם היום הזה בא נח אל התיבה" ,לפי שהיו בני דורו אומרים "בכך וכך ,אם אנו
מרגישים בו אין אנו מניחים אותו להיכנס בתיבה" .אמר הקב"ה :הריני מכניסו בחצי היום ,וכל מי שיש בידו
כח למחות יבוא וימחה( .בראשית ,ז' ,י"ג).
במצרים נאמר "בעצם היום הזה הוציא ה'" (שמות י"ב ,נ"א) .לפי שהיו מצרים אומרים "בכך וכך ,אם אנו
מרגישים בהם ,אין אנו מניחים אותם לצאת" .אמר הקב"ה :הריני מוציאם בחצי היום וכל מי שיש בידו כח
למחות יבוא וימחה.
אף כאן במיתתו של משה נאמר "בעצם היום הזה" ,לפי שיהיו י שראל אומרים "בכך וכך אם אנו מרגישים
בו אין אנו מניחים אותו .אדם שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והוריד לנו את המן ונתן לנו את התורה.
אין אנו מניחים אותו למות" .אמר הקב"ה :הריני מכניסו בחצי היום ומי שיש בידו למחות יבוא וימחה.
וכאן נשאלת השאלה :בשני המקר ים הראשונים אפשר להבין שאנשים יכולים להעלות על דעתם שניתן
למנוע כניסה לתיבה או למנוע את יציאת מצרים .אבל האם יש אדם שמעלה בדעתו ,שהוא יכול למנוע מותו
של אדם אחר? ברור שלא! אלא האמת היא ,שעל ידי תפילת רבים בכוונה וברצינות הראויה ,כוחה של
תפילה זו יכלה לגרום לדחיית מותו של משה לזמן מאוחר יותר .אלא שהקב"ה אמר שלמרות האפשרות
הזאת ,לא ניתן יהיה במקרה המיוחד הזה להשתמש בכוחה העצום של התפילה.
כיוון שזמנו של משה להיפטר מהעולם הגיע ,אין שום אפשרות למנוע את מותו –
ואפילו לא על ידי תפילה.

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 דרכו האמיצה ורצופת המכשול ים לעבר הגשמת החלום ,משתף
בתהליך כתיבת השירים ויציאתם לאוויר העולם ,דרך הסיפורים
המרתקים מאחורי השירים שכתב.
יום חמישי כ"ז באב  ,5.8באולם צביה .בשעה  20:00פתיחת דלתות.
לרכישת כרטיסים.https://bit.ly/3i3trz4 :

סדנת קרמיקה עם
זוהר לוינשטיין
השבוע תתקיים סדנת קרמיקה
עם זוהר לוינשטיין במרכז צעירים.
כל המקומות לסדנא נתפסו .ניפגש!

סטודנטים
👩 🎓👨🎓
אין כמו להגיע למקום מהמם עם
פינות למידה ,שקט מאפשרwifi ,
חזק ולפגוש סטודנטים שנמצאים
באותה סירה 🛶
שריינו לכם מקום לשבוע הבא
המצורף:
בקישור
https://did.li/sRQfT
✅ימים א'-ה' .9:00-20:00
✅בתיאום מראש (יש להירשם 24
שעות לפני המועד).
✅לתושבי אלקנה בלבד :יש
לרשום שם מלא ,פלאפון וכתובת.
בכל בעיה או שאלה ניתן לפנות
בפלאפון .050-7423512

פיקניק משפחות
צעירות
בשיתוף מחלקות הספורט,
הספריה ומרכז צעירים :הצגת
ילדים – חנהלה ושמלת השבת.
משחקי מתנ"ס עד הבית .פינות
ישבה ומחצלות .היום ,יום שישי
י"ד באב  23.7.2021בין השעות
 ,10:00-12:00בפארק שכונת ה.80-
תבואו .יהיה כייף 😊
רכישת סלי פיקניק במחיר מוזל –
ההרשמה באתר המועצה והמתנ"ס

ריקי בן פזי -
מנהלת מרכז
צעירים אלקנה

סורגות קהילה ממשיכות לתרום ממעשי ידיהן!
סורגות קהילה אלקנה סרגו סלסלות מקסימות לילדי קייטנת "קו לחיים" .אם לא די בכך ,הן מילאו את כל
הסלסלות בממתקים טעימים במיוחד.
כל הכבוד לסורגות היקרות שלנו שמפנקות ותורמות את כל מה שהן סורגות מכל הלב.
נאחל להן בהצלחה בסריגה של המשימה הבאה!
קרינה בן דוד – יחידת ההתנדבות

תכנית השבוע במועדון  50פלוס
יום ראשון  25.7.21ט"ז במנחם אב בשעה  – 18:15מפגש של ה Book Club-עם אתי אלבויםOne Girl in :
.Auschwitz by Sara Leibovits and Etl Elboim
ההרצאה "בריתות חשאיות בעולם הבינלאומי" נדחתה ליום ראשון  1.8.21בגלל המופע של "אנדרדוס"
באלקנה.
יום שני  26.7.21י"ז במנחם אב בשעה " – 11:00לילדים אני משיב ראשונה" מטעם "מורשת בן-גוריון ,עם
ד"ר עדי שוצר.
יום שלישי  27.7.21י"ח במנחם אב בשעה  – 20:00מועדון הסרט הטוב" :ארבינקא" של אפרים קישון.
יום רביעי  28.7.21י"ט במנחם אב בשעה  – 11:00סיפורי השגחה פרטית עם ישראל אורלן.
אחה"צ בשעה  – 17:00משחקי חשיבה ואסטרטגיה עם נבו מזרחי (פתוח לקהל ללא תשלום).
___________________
ממשיכים עם חוגי ספורט ללא תשלום מטעם המשרד לשיוויון חברתי .יום שלישי אחה"צ – בשעה 16:30
שיעור מס'  9התעמלות עם בתי ובשעה  17:30שיעור  9ריקודים עם בתי (לנשים) .ביום חמישי בשעה 8:15
שיעור פילטיס עם שירילי (לנשים).
בשעה טובה ומוצלחת יצא לאור ביטאון מועדון  50פלוס אלקנה מס'  .5העלון חולק לבתי האזרחים
הוותיקים באלקנה .במידה ולא קיבלתם עלון ,אתם מוזמנים לבוא לקחת מהמועדון.
https://drive.google.com/file/d/18ruotUASeW8lvZj1CqQeQGXo9ADPLLVD/view?usp=sharing

לרגל חופשת הקיץ – להלן לו"ז קבלת קהל במרפאתו של פרופ' איאן כהן:
ביום ראשון הקרוב  25.7.21המרפאה תעבוד בבוקר בין השעות .07:30-09:00
בימים שלישי ורביעי – 27-28.7.21המרפאה תהיה סגורה.
ביום שישי  30.7.21קבלת קהל ללא שינוי.

במהלך הקיץ נגיע עד אליכם!
והשבוע נגיע לשכונת הראשונים ,מגרש הכדורסל ברחוב הר המור ,ביום שלישי י"ח באב .27.7.2021
מיכה פולק – רכז ספורט

***

מרכז למידה
שבוע הלמידה לכיתות ד'-ו' יוצא לדרך ב.1.8-
בוא ללמוד מתמטיקה ,אנגלית ולהתנסות
בעולמות הדפסת תלת מימד וחיתוך בלייזר.
נותרו מקומות אחרונים .לפרטים ורישום – דגנית
שניר.0506962169 ,
דגנית שניר

***

משחקיה
אנו שמחים לבשר שמשחקיית אלקנה חוזרת
לפעילות! ניתן לשכור את המתחם לכל מפגש ,אירוע
או פעילות בכל שעות היום ,בוקר/צהריים/אחה"צ/ערב.
(ניתן לשכור גם בימי שישי) * .ימי הולדת * סדנאות
(חדר פרטי) * אירוע משפחתי (זבד הבת ,פדיון ,חאלקה)
* קייטנת סבא סבתא * מסיבות סיום .לפרטים נוספים:
אתי  054-7432189או במתנ"ס .03-9109040

***

מופע אנדרדוס
יש הופעות כל כך
מצחיקות במחירים כל
כך מצחיקים ,שהשתיקה
לא יפה להן ושחשוב
וכדאי שנפרסם אותם
בציבור.
אחת כזו מומלצת
במיוחד :המופע של
אנדרדוס
חבורת
הנהדרת! יום ראשון ט"ז
באב 25.7 ,אולם הפיס
אלקנה.
מה שבטוח ,כשתרצו
לבוא וייגמרו הכרטיסים,
זה כבר ממש לא יהיה
מצחיק ...אז למה אתם
מחכים?
לרכישה:
.http://bit.ly/3yTN03R

***

ספריית אלקנה
שעת סיפור בגינה של שכונת ה ,80-במסגרת בוקר "פיקניק משפחתי" של המרכז לצעירים .היום ,יום שישי23.7 ,
בשעה  .10:30הכניסה חופשית! כל הילדים המתוקים בני  3-7מוזמנים להשתתף!
שימו לב! הספרייה יוצאת לחופשת קיץ בשבוע הראשון של אוגוסט .בין התאריכים  1.8-5.8הספרייה תהיה
סגורה!
אנא היערכו מראש עם ספרים ,קודים לקריאת ספרים דיגיטליים והחזרות ספרים בזמן!
שעות פתיחת ספריה
יום א׳ – .16:00-19:00 ,9:00-12:00
יום ב׳ –  .9:00-12:00יום ג׳ – .16:00-19:00
יום ד׳ – .9:00-12:00
יום ה׳ – .16:00-19:00 ,9:00-12:00
יום ו׳ – .9:00-11:00
 .03-3962122 ,elkana.library@gmail.comיפה שמריהו
***
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו כחברים – תודה 😊
https://www.facebook.com/matnaselk

אירועי השבוע החולף
במוצאי שבת ערב
ט' באב יצאו כ)!(102-
לסיור
נוער
בני
המסורתי לירושלים.
הסיור החל בעיר
העתיקה ,והיה מלווה
בסיפור ההיסטורי של
העיר חורבנה ובניינה.
שיאו של הסיור
בכותל
הסתיים
המערבי ,במעגל שירי
כיסופים מרגש .חזרנו
עייפים ועם התרוממות
רוח גדולה!
בהמשך השבוע יצאו
בני הנוער למחנה קו
לחיים לעשייה שכולה
נתינה ואהבה.
הפעילות
כל
באירגון
התנהלה
וניצוח מלא של בני
הנוער .בשבת ישובו
הנוער והחניכים לשבת
סיום באלקנה.

תודה ענקית למשפחות היקרות שפותחות את ליבם ואת ביתם לפרוייקט מרשים זה.
ביום חמישי התקיימו סדנאות חווייתיות בנגרות ובעיצוב תכשיטים.
פנינו לשבוע הבא
השבוע הוא שבוע מיוחד בו יצאו חניכי בני עקיבא מכל השבטים ,למחנות בין הימים שני עד חמישי –
בהתאם ללו"ז שפורסם ע"י בני עקיבא.
וביום שישי שבט הינני יצא לטיול קצר ולשבת מגבשת בצפון ,במסגרת פרוייקט "משפחות מאמצות" עם
משפחת ברסטל.
המשך קיץ טוב לכולנו .צוות נוער.

האלוף הגיע להעניק
את אות המלחמה
אלוף פיקוד הצפון אמיר ברעם
הגיע לפני מספר ימים באופן
להעניק
לאלקנה,
מיוחד
למשפחת הרשושנים ,נורית
ושילה ,את אות מלחמת לבנון
עבור יואב הי"ד.
האלוף ברעם הכיר אישית את
יואב .הוא שירת ב"עורב" צנחנים
(ששירת
ליואב
במקביל
בפלחה"ן) .ההיכרות שלהם
צמחה משם ומהשירות שלהם
בלבנון.

ראשית תאנה-עמר

פנקייק שילדים אוהבים
המצרכים:
 1כוס קמח
 1כפית אבקת אפיה
 1שקית סוכר וניל או תמצית וניל
 2כפות סוכר
 1ביצה
לידיעת התושבים.
 2כפות שמן
הודעות
 1כוסכל
חלב
קמצוץ מלח
המועצה ,הצעות
מייפל/שוקולד
ברכות,
סירופעבודה

מתפרסמות באתר
אופן ההכנה:
קישורהחומרים בקערה עם מטרפה ,עד לקבלת בלילה חלקה ואחידה.
היישוב.היטבהאת כל
מערבבים
לאתר:מחבת בחמאה או בשמן ,וכשהמחבת חמה יוצקים לתוכה עיגולים בעזרת מצקת או כף.
משמנים
https://www.elkana.
מופיעות בועות קטנות בחלקו העליון של הפנקייק ,הופכים צד ומשאירים כחצי דקה.
לאחר דקה ,או כאשר
org.il/index.phpמייפל/שוקולד וקישוטים שאתם או ילדיכם אוהבים.
מומלץ להגיש עם
באהבה .ראשית הילדה הנצחית.
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

אזכרה
במלאת שנתיים לפטירתו של יקירנו

שמעון שטראוס

ז"ל

נעלה לקברו בבית העלמין באלקנה היום,
יום שישי י"ד מנחם אב ( )23.7בשעה .11:00
המשפחה

לאלישי בן יצחק
תנחומים על פטירת אמך
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיף לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

לידות

מתנס doc.1061

לחפצי וניסים חובב ,להולדת הנינה תאיר רבקה ,בת לאלחנן ועדי חובב ,נכדה לרב עוזי ולשירה
חובב.
לרונית (ממחלקת חינוך) ולאבי ברפמן ,להולדת הנכדה ,בת לשירה ואיתמר דוידי.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

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

