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תעוזתו של יהודה ו"התיקון הכללי"
של משפחת יעקב
ד"ר דוד צוקרמן
בעוד שבפרשת השבת שעברה (מקץ) עמדה במרכז דמותו של יוסף ,מנהיגותו ,חוכמתו ותיחכומו ,הרי שבפרשתנו
"ויגש" ,נתרכז בדמותו של יהודה והשפעתו על מהלך ה"התיקון" של משפחת יעקב.
כבר בפרשת תמר ,מודגשת עוצמתו של יהודה ביכולתו להתעלות מירידה ("וירד יהודה )"...כשמודה הוא ומצהיר
בפני כל – "צדקה ממני" (תמר)  ,על כל המשתמע מכך.
עוצמה זו תחזור ביתר עוז בעמידתו של יהודה בפני יוסף ובדבריו "ויגש אליו יהודה" .רבו הפירושים של גישה-
הגשה-התנגשות זו .במדרש חז"ל אנו מוצאים שלוש-ארבע גישות:
"ויגש יהודה" – אמר רבי יהודה :הגשה זו למלחמה .רבי נחמיה :הגשה זו לפיוס .רבנן :הגשה זו לתפילה .בא רבי
אליעזר והכריע ופשט ,שיש לנקוט בכל דרכי ההצלה האפשריות ( וכך ,כנראה בכל עת סכנה והכרעה קריטית).
יהודה מדבר אל יוסף מליבו" :ויגש אליו" – אל ליבו (הרבי מקוצק) בבחינת דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל
הלב .או כפי שמפרש "מי השילוח" – למעמקי ליבו של יוסף (ראה "אוצר חיים" על בראשית לאבי זצ"ל).
יהודה פורט על נימי נפשו של יוסף בתארו את סבל האב .אך בהשלמת דבריו הוא מזכיר שהוא ערב לבנימין,
ומצהיר בגדלות נפש כי הוא מוכן להיות עבד עולם במצרים במקום בנימין (בן רחל ,אחיו של יוסף) .אותו יהודה,
שהציע למכור את יוסף לישמעאלים!! אנו רואים כאן שוב את עוצמתו הנפשית של יהודה ,מנהיג האחים  ,ביכולתו
לעשות "תיקון" לחטא שחטא בו.
אך לא רק הוא עושה "תיקון" .גם יוסף – מתרכך וסולח לאחים" :ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם
אותי הנה כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם...ולהחיות לכם לפליטה גדולה...וינשק לכל אחיו ויבך עליהם ואחרי כן
דיברו אחיו איתו " וגו' ( כל פרק מ"ה) .יוסף אינו נוטר להם שינאה ,ומושיבם בארץ גושן ודואג לכל מחסורם.
גם יעקב עושה "תיקון" .יעקב ,שבאהבתו את יוסף מכל בניו ובהעדפתו הגלויה ("כתונת פסים") ,גורם לכל
התסבוכת וההשתלשלות של הירידה למצרים (אך נזכור גם שזו הגשמה של מה שנאמר בברית בין הבתרים
לאברהם).
ומה גדולה ההפתעה ,שכאשר יעקב מברך את בניו ,לפני מותו (פרשת ויחי) ,מכתיר הוא למנהיג ולמלך לעתיד
לבוא את  ...לא את יוסף (שאומנם זוכה לשני חלקים כבכור) אלא את יהודה! "אתה יודוך אחיך...לא יסור שבט
מיהודה ומחוקק מבין רגליו " (מ"ט ,ח-י"ב).
מעניין לציין שהערבות של יהודה לבנימין נשמרה במהלך ההיסטוריה ,כאשר בנימין נשאר עם יהודה (בעת
התפלגות העם לשתי ממלכות ) ,והמקדש נבנה בתחום שבין שתי הנחלות ,של יהודה ובנימין.
רואים אנו ,איפוא ,שחל "תיקון" ביעקב ומשפחתו.
ולוואי ש"מעשה אבות – סימן לבנים" .ונדע לתקן גם אנו קנאה ושנאת חינם שבקרבנו.
ובנימה אישית :בשבת פרשת "ויגש" ניגשה נשמתו של אבי זצ"ל הר"ר חיים יעקב הלוי ,לבוראה ,וכמה סמלי
שפי רושו לפרשה זו בספר "אוצר חיים" מסתיים במילה "חיים" והפרשה הבאה פותחת ב"ויחי יעקב".
יהיה דבר תורה זה לעילוי נשמתו.

לרגל חופשה פרטית ,בשבוע הבא לא יופיע אלקנקנה.

פריסת הסיבים האופטיים החלה!
בהמשך למאמצי המועצה מול מנכ"ל בזק ,החלו בשעה טובה עובדי חברת בזק לפרוס את הסיבים האופטיים
בשכונות היישוב.
אם לא יהיו עיכובים בלתי צפויים ,בתוך כחודשיים-שלושה יוכלו תושבי אלקנה ליהנות מאינטרנט על סיבים
אופטיים עד הבית ,במהירות גבוהה ואיכותית.
בקרוב ...חיבור הבית הראשון באלקנה לסיבים האופטיים במעמד שר התקשורת יועז הנדל ומנכ"ל 'בזק' דוד
מזרחי .נמשיך ונעדכן!

יש לנו תוכניות בשבילכם
מזה כשמונה שנים שהמועצה פועלת באופן מסודר לפי יעדים ותוכניות עבודה מקושרות לתקציב.
כמו בכל תוכנית בחיים ,היא כפופה תדיר לשינויים .לעיתים אנו לא מצליחים לעמוד במשימות ומפיקים לקחים,
ולעיתים להיפך – אנו מצליחים לממש יעדים חדשים שלא תוכננו מראש.
כרגיל ,אנו מתכננים תוכניות ומכינים את עצמנו לשינויים תכופים .הקורונה עדיין משפיעה מהותית על העבודה
השוטפת ועל התקציב ההוצאות וההכנסות .למרות זאת ,בזכות המנהלים והעובדים המדהימים שיש לנו כאן
באלקנה ,במועצה ובמתנ"ס ,ולמרות קשיים כלכליים ניכרים ,משרדי ממשלה לא מתפקדים באין תקציב (רק לאחרונה
אושר תקציב המדינה אך הדבר עדיין לא ניכר בפועל) והרבה בלת"מים ,הצלחנו בשנה המסתיימת להגשים פרויקטים
רבים ולתכנן רבים נוספים שיבוצעו בשנים הקרובות.
אנו משקיעים זמן רב ב"זריעת זרעים" חדשים לפרויקטים בכל התחומים ולכל הגילאים ,נאבקים על כל קול קורא,
ובאופן אישי אני משתדל להשקיע את רוב זמני בנדנודים במשרדי הממשלה ובקרנות שונות .בסיעתא דשמיא גדולה
אנו ב"ה רואים פירות בפעולות אלו ונקווה שימשיך כך גם בשנים הבאות.

בתקופה האחרונה ,במקביל לעבודה השוטפת והעמוסה וכמובן הקורונה שדואגת להזכיר לנו שהיא קיימת ודורשת
התייחסות מיוחדת ,עמלים מנהלות ומנהלי המחלקות על הכנת תוכנית העבודה והתקציב לשנת .2022
כמו בכל שנה ,אשמח שתיקחו חלק ותצפו באמצעות השידור החי בדף הפייסבוק של המועצה המקומית אלקנה,
בישיבה חגיגית של המועצה שתתקיים ביום ראשון הקרוב  12/12בשעה  ,19:30במהלכה יוצגו על ידי מנהלי המחלקות
ועל ידי עיקרי תוכניות העבודה השונות והעשייה הצפויה בתחומים השונים.
זוהי הזדמנות טובה עבורכם להכיר ולהיחשף לעשייה הרבה ולחלומות שאנו רוצים להגשים עבורכם בשנה
הקרובה הבעל"ט.
אסף מינצר ,ראש המועצה
בואו בשמחה!

כולן מוזמנות לתצוגת אופנה של "לי לה לו" ,כניסה בעלות סמלית של  10ש"ח .כל
ההכנסות מערב זה לטובת נוער אלקנה המארגן את מחנה "קו לחיים"! מחכות לכן🌷

תורהזום
השבוע בתורהזום יתקיים שיעור מיוחד לפרשת השבוע ביום חמישי י"ב בטבת  16.12.21בשעה  20:00ויינתן ע"י
הרב אליעזר מלמד ,רב הישוב הר ברכה .הנושא" :התפיסה האלילית הרווחת והמהפכה האמונית-מוסרית
שהתחוללה ביציאת מצרים".
בואו להיות עמנו בחמישי בשמונה (בערב) בתורהזום .להתראות .זהבית גרוס.
---------------------------השיעור לנשים בשבת פרשת ויגש יתקיים בשעה  12:30בבית משפחת שושי צוריאל ויינתן ע"י עו"ד אלי
פוקסברומר .בואו להיות עמנו! מחכה לכן .להתראות ושבת שלום ,זהבית גרוס.

מדרשה לנשים אלקנה
הלימודים במדרשה לנשים ,אלקנה ,יתקיימו בע"ה בזום
ביום שלישי ,י' בטבת תשפ"ב14.12.2021 ,
 – 9:00-9:45הרב יהודה שטרן.
 – 10:00-11:30הרב מיכאל ברום.
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

מועדון  50פלוס
מוצ"ש פר' ויגש  11.12בשעה  – 20:00מופע מטעם הרשות הלאומית לתרבות האידיש בשיתוף עם מועדון 50
פלוס.
שחקן האידישפיל "חיים שכאלה" – "גלייבט א לייבען" במופע שירים וסיפורים מבית ילדותי בשילוב שירים
ממיטב הקלסיקה היידישאית.

יום ראשון  12.12.21ח' בטבת בשעה  – 20:00קתדרה עם משה חרמץ .הנושא :רודולף הס ,מפקד מחנה אושוויץ.
יום שני  13.12.21ט' בטבת בשעה  –11:00חוויה מהספרים עם מלכה שיינברג .הספר" :צל ידו" של חיים באר.
יום שלישי  14.12.21עשרה בטבת בשעה  – 20:00מופע צללי המוסיקה עם איל שרף.
יום רביעי  15.12.21י"א בטבת בשעה  – 11:00בוקר של תנ"ך עם טליה כהן .הנושא :מנהיגות בתנ"ך.
בשעה  19:00עושים סצנה – סדנאות תיאטרון בקהילה ביוזמת מפעל הפיס ושח"ם עם אליענה שכטר.
(בתשלום נפרד).
יום חמישי  16.12.21י"ב בטבת בשעה  – 9:30סדנת מוח עם אורית אבידר בן צור .הנושא :סטרס אויב החיים.
יום ראשון  19.12.21ט"ו בטבת בשעה  – 20:00קתדרה עם אוריאל פיינרמן .הנושא :המאבק על הכרזת ירושלים
כבירת ישראל.
חברות במועדון לשנת (ינואר-דצמבר )2022
● במועדון התרבות מתקיימות הרצאות מרתקות בתחומים ונושאים מגוונים ברמה אקדמית עם מרצים מעולים
מהשורה הראשונה.
● ניתן השתתף בכמה סדרות שרוצים לאורך השנה (הרצאות ערב בהתאמה לאנשים עובדים).
● שעורי ספורט ,מופעים ,חוגים וטיולים במחיר מוזל למצטרפים כחברים.
● ניתן להגיע להרצאת ניסיון במחיר של  20ש"ח בלבד.
גובה דמי החבר בשנת תשפ"ב  2022במחיר מיוחד 800 :ש"ח לשנה (כ ₪ 70-לחודש).

התשלום החל מחודש ינואר  2022יעמוד על  ₪ 800לחבר ,ו ₪ 1600 -לזוג.
אפשרויות לתשלום:
העברה בנקאית ניתן גם בתשלומים (נדרש צילום מסך או אישור העברה) או שיקים חודשיים – לפי המפורט מטה.
ליחיד – ניתן לחלק ל 5-תשלומים מינואר -2022מאי 2022
לזוג – ניתן לחלק ל 8-תשלומים מינואר  – 2022אוגוסט 2022
לפרטים :יהודית מוזס טל'  050-6344894רוחי רוזנבלום 052-2577217
בימים א'-ה' בין השעות  8:00-12:00ובימי שלישי בין 16:00-18:00

דדדדד

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

בני עקיבא
באלקנה
חניכים צוותים בוגרים
והורים יקרים.
בימים ראשון שני יצאנו
למסעות של שבטי סיני
ודורות באיזור מצדה.
בנוסף השבוע המשכנו
את הפעילות השוטפת של
הסניף.
שבת שלום!
צוותי הסניף
ושירי הקומונרית💗

ספריית אלקנה
הספרייה פתוחה ללא
צורך בתו ירוק .להלן
זמני פתיחת הספרייה:
ראשון,9:00-12:00 :
.16:00-19:00
שני.9:00-12:00 :
שלישי.16:00-19:00 :
רביעי.9:00-12:00 :
חמישי,9:00-12:00 :
.16:00-19:00
שישי.9:00-11:00 :
ניתן ליצור איתנו קשר
גם במספר .053-3233753
אנו זמינים באמצעות
להזמנות,
הווטסאפ
שאלות ,בקשות וכדו׳.
ביום ראשון חוזרים
לפעילות "סיפורי סבתא"
בשעה  .17:00מוזמנים!
יפה שמריהו,
ספריית אלקנה
כנסו לדף הפייסבוק
שלנו ועשו לייק
ותצטרפו כחברים –
תודה 😊
https://www.
facebook.
com/matnaselk

תושבים יקרים .השבוע
חגגנו עם בני הנוער את חג
החנוכה.
ביום חמישי שעבר קיימנו
הדלקת נרות עם שבט סיני
ושבט דורות.
ביום ראשון קיימנו הדלקת
נרות ומסיבת חנוכה עם שבט
השחר.
וביום שני קיימנו סדנת
גרפיטי עם שבט רפאל.
ביום חמישי הבא16.12 ,
בשעה  ,18:30נקיים מפגש
היכרות וחשיפה עם עמותת
יוניסטרים המפעילה תוכנית
יזמות לבני נוער .המפגש
יתקיים במרכז לחדשנות (מעל
הפיצה של ג'קי)
לפרטים נוספים ורישום
ניתן לפנות אלי.
ביום שלישי הקרוב ,י'
לפעילות
ניפגש
בטבת,
משותפת עם בני עקיבא.
בתוכנית :שיחה עם הרב ראם.
יישר כח לכל מי שהגיע
לפעילויות השונות.
נשמח לראות את כולכם!
שבת שלום .תהילה דומב.

מסיבת חנוכה עם שבט השחר

סדנת גרפיטי

הורות על הבר
הורים לגיל הרך ,ההודעה הזו עבורכם.
מזמינים אתכם לסדנא בת  3מפגשים ,בהם תקבלו כלים פרקטיים לסמכות הורית ,לדבר אל ילדכם כך שיקשיבו
ועל יחסית בין אחים .מחכים לכם! להרשמהhttps://bit.ly/3qYBtzw :

אופים ומתחברים
ומתחברים'

הוזנק

פרויקט 'אופים
בתחילת חג חנוכה.
עשרות משפחות נרשמו וקיבלו ממרכז
צעירים מארז להכנת עוגיות והפצת אהבה
וחיבורים .הוזמנתם לאפות ,לשמח ולכתוב
למשפחה אחרת ביישוב ,והתמונות זרמו
אלינו במשך כל התקופה ולא הפסיקו לרגש
אותנו .
אז תודה לכל מי שלקח חלק ,ניפגש בשנה
הבאה!

ענבל ונריה זדה ,תושבי שכונת המדורגים הצפונית
ענבל ונריה זדה הגיעו לפני כחודש לביתם החדש ברחוב הארזים בשכונת המדורגים הצפונית באלקנה ,עם
שני ילדיהם ,אליענה בת ה 5-בגן הדס באלקנה ,והתאומות ליה והלל בנות שנתיים וחצי ,במעון בעץ אפרים.
בחמש השנים האחרונות גרו בעץ אפרים.
נריה ,בן  ,31במקור מירושלים ,למד בישיבת "שבי חברון" ושירת בצבא ביחידת דובדבן .כיום הוא מנהל
מחלקת ביטחון במועצה מקומית אורנית.
ענבל ,בת  ,29ממשפחת לוי ,במקור מראש העין ,למדה באולפנת "אמנה" בכפר סבא ,שירות לאומי שנה
ראשונה ב"קו לחיים" ושנה שליחות בלוס אנג'לס .כיום היא מנהלת ייצור בחברת כרטיסי אשראי .היכרותם
היתה ב"קו לחיים" ,כשענבל הייתה בת שירות והוא היה מתנדב במחוז ירושלים.
מה הביא אתכם לאלקנה?
" חיפשנו יישוב עם קהילה צעירה ואיכותית ,יישוב
שקרוב למרכז".
מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?
"בעברו נריה היה יו"ר צחי של עץ אפרים במשך  4שנים.
נשמח לתרום בכל תחום אשר יידרש בכדי להיות
משמעותיים ליישוב".
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
" אנחנו מוצאים ביישוב קהילה חמה שעוטפת ומקום
שטוב בו לגדל את הילדים שלנו ולהקים בו את הבית
שלנו".
איך התמודדתם עם הקורונה?
"שנינו הוגדרנו כעובדים חיוניים ועברנו  7בידודים עם
הילדים היה מאתגר ולא פשוט לג'נגל בין עבודה לילדים,
אך צלחנו את זה בהצלחה".

זהבה רבהון

לחם בצל וגבינות
מתכון שיהפוך כל ארוחה חגיגית ל "וואו " ...קל להכנה ומרשים.
מצרכים:
כיכר שלמה של לחם מחמצת ,או כל לחם מיוחד.
פרוסות גבינה צהובה.
גבינה בולגרית ,או צפתית.
חופן בצל ירוק קצוץ.
כ 70-גרם חמאה.
חופן פטרוזיליה קצוצה (לא חובה).
זיתים שחורים /ירוקים מגורענים (לא חובה).
אופן הכנה:
לחתוך חלקית (עד גובה מסויים) את הלחם לקוביות (כמו בתמונה).
להטמין בין החתכים חתיכות קטנות של גבינה צהובה וגבינה
בולגרית/צפתית ,בצל ירוק קצוץ ,זיתים ופטרוזיליה.
להמיס את החמאה ולשפוך על הלחם.
לאפות הלחם כ  10-12דקות בתנור בחום בינוני ,עד שיתקבל לחם עם קליפה "מפצפצת".
להגיש לשולחן כמו שזה .את הקוביות תולשים ביד.
בתאבון!!
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

ששששש

לאפי שאשא

שששששש

(ממחלקת הנדסה)

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

לידות
לשלומית ושמעון ברט ,להולדת הנין ,נכד לאוהד ואודליה ברט ,בן לטל ואלעד אבסקר.
לרונית (ממחלקת חינוך) ולאבי ברפמן ,להולדת הנכד ,בן לזהר ואוהד ברפמן.

אירוסין /נישואין
לאסתי ומשה ישורון ,לאירוסי אילה עם אלעד ,נכדה לשולמית ואלימלך ישורון.
לאושרת בר חנין ( סייעת בגן שקד) לנישואייך עם נתנאל.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לתושבים החדשים :עינב ואמיתי דרומר ,תמר ויואב פרנקל ,ציפי ואוריאל פישמן ,שירה
ושלומי גמליאל – עם המעבר למדורגים שכונה צפונית.
לעדינה ונתנאל דדון ,עם המעבר לשכונת בני אלקנה.

