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הפתרון של התורה לבעיות
אשואל רחמים רו"ח
פרשת השבוע מתחילה בפסוק "אם בחוקותיי תלכו" וכו' .מפרש רשי את דברי חז"ל" :אם בחוקותיי תלכו –
יכול קיום המצוות? כשהוא אמר 'ואת מצוותי תשמרו'  ,הרי קיום המצוות אמור ,הא מה אני מקיים אם
בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה".
רבים מקשים ,היכן נרמז בפסוק שמדובר בעמל התורה? ויש מתרצים ממה שנאמר "תלכו" ולא "תלמדו".
יש לדייק שמדובר בעמלה של תורה הניכר במה שעוסקים בתורה ללא היסח הדעת ,כל העת – גם בשעת
הליכה.
העמל והיגיעה הם המפתח להבנה .אדם שעמל בהבנת דברי תורה ,לפתע נפתחים לפניו שערי אורה והוא
זוכה למצוא את הביאור באקראי בעלמא.
רבים סבורים שההצלחה מובטחת בעקר לבעלי הכישרונות .אך יש כאן טעות כפולה:
א .התלמיד הכישרוני לא ישקיע מאמץ ולא יעמול אם אמנם יגיע בנקל להישגים ,אך במשך הזמן יחלשו
ידיעותיו ועומק הבנתו ,בהשוואה לתלמידים בינוניים שעמלו ויגעו.
ב .גם התלמיד החלש והבינוני יכול להצליח על ידי עמל ויגיעה.
הבעיות החברתיות-כלכליות ועוד רבות ,אשר אנו מצויים בהם ,עדיין לא נפתרו .אולם אנו יודעים שישנו
פתרון אחד לבעיות אלו" :אם בחוקתי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם ...ונתתי גשמכם בעתם...
ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם .ושכתבתם ואין מחריד".
כל זמן שמנסים לפתור את הבעיות ללא חיבור אל באר מעיין החיים שהיא התורה ,קשה לפתור את הבעיות
החברתיות והכלכליות.
אנו מתבשרים שהתורה מבטיחה למתעסקים בדבר עמלה בתורה שכר אדיר ,מייעדת להם יעודים גדולים
ושפע ברכות על עסק התורה .נאמר בתלמוד "כל העוסק בתורה לשמה כאילו העמיד פלטרין של מעלה ושל
מטה" .עוד נאמר באיוב "אדם לעמל יולד "
ובעניין היעודים הברכות והשפע ,נאמר בפרשת השבוע "אם בחוקותיי תלכו" שתהיו עמלים בתורה ,ועל ידי
כך יזכו העמלים בכל ההבטחות הגדולות הכוללות את ההנהגה והברכות ,כגון :פרנסה ,שלום ,שלווה,
בריאות – עד "והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים שזהו הטב הגדול ביותר בעולם".

כל הפרטים
בעמוד האחורי

ראש הממשלה הגיע לחגוג  45שנות התיישבות צמיחה ועשיה –
אצלנו באלקנה!
ראש הממשלה נפתלי בנט הגיע ביום שלישי
לביקור באלקנה לציון חגיגות  45שנה ליישוב.
את הסיור החל ראש הממשלה מתצפית
פארק הגורן ,יחד עם ראש המועצה אסף מינצר
כשהוא מלווה בשילה הרשושנים ,ממייסדי
אלקנה ואביו של יואב הרשושנים הי"ד שנהרג
בקרב בלבנון ,וששירת יחד עם ראש הממשלה.
שילה סיפר על יואב ועל ילדותו ביישוב החדש
ועל הערכים שקיבל פה ונתן סקירה לראש
הממשלה על התפתחות שכונות היישוב.
את פניו של רה"מ קיבלו תלמידי כיתות א'
בבית הספר 'כרמים' ,בדגלי ישראל ובשירה.
ראש הממשלה דיבר עם התלמידים ,שאל
אותם לשלומם ואף ישב איתם ל"מסיבת
עיתונאים" ,בהם הציגו לו התלמידים את
שאלותיהם במגוון נושאים.
ראש המועצה אסף מינצר הציג בפני ראש
הממשלה ,הילדים והצוות החינוכי את
החשיבות של מקומנו כאן בגבעת הגורן ממנו
ירו הירדנים על היישובים היהודיים לפני
מלחמת ששת הימים .הנוכחים ערכו תצפית
לעבר השכונה החדשה של  500יחידות הדיור
שאושרה להפקדה בשבוע שעבר.
לאחר מכן ,המשיך ראש הממשלה לבניין
המועצה ,שם חיכו לו נציגי  17המשפחות
הראשונות ממייסדי היישוב אלקנה ,יו"ר
המועצה הדתית שמעון רוקח ,חברי המועצה
ואורחים נוספים .מירי שפורן ,ממייסדי היישוב
שהתגוררה בבניין המועצה כשהיה עדיין
בתצורתו כמבנה משטרה ירדני ,סיפרה לראש
הממשלה על המגורים במקום ועל ימיו
הראשונים של היישוב .ראש הממשלה התרגש
לשמוע את דבריה ,ואף הסתכל בתמונות
שהיא הביאה עימה מימי ייסודו של היישוב.
ראש הממשלה בירך את אלקנה ליום חגה:
"הסיפור של אלקנה הוא סיפור של ציונות ,של
בניין הארץ .כשאני שומע אלקנה ,אני שומע
תרומה ,אני שומע אהבת הארץ ,אני שומע
חיבור .ובראש ובראשונה ,אני מאחל שרוח
התרומה והבנייה יימשך 45 .שנה זה סיפור
הצלחה גדול".
ראש המועצה אסף מינצר העביר סקירה על
השקעת אלקנה בחינוך ,בתרבות ,בביטחון,
בבנייה ופיתוח ,וציין" :כראש מועצה ושליח
ציבור יש לי אחריות עצומה לדאוג להיות
שליח נאמן של אלקנה והאזור ,ולדאוג
לפיתוחה ולשגשוגה .מתוך אותה תחושת
אחריות ,העליתי בפני ראש הממשלה בישיבה
מוקדמת את הצרכים של אלקנה והאזור כולו.
"קיבלנו בברכה את פנייתו של ראש
הממשלה לבקר כאן ולחגוג עמנו ביום
שמחתנו ,ובכך להמשיך את ביקורו המשמעותי
האחרון שלו באלקנה ,כשכיבד אותנו בחגיגות
ה ,40-עת כיהן כשר החינוך.

"כמו אלקנה ,אביו של שמואל הנביא ,שתמיד
דאג לחבר בין קהלים ואנשים ולהעלות אותם יחד
עמו למשכן ,כך גם אלקנה שלנו יכולה להיות גאה
מאוד על כי נשיאים ,ראשי ממשלה ושרים מכירים
שוב ושוב במרכזיותה ,בתרומתה ,בחשיבותה
ובהתפתחותה המואצת לשמחת כולנו".

ראש הממשלה בשיחה עם ותיקי אלקנה שמואל גורפינקל,
מלכה קליין  ,רבקה קנולר ומירי שפורן .צילומים :לע"מ

"זה בסדר לבקר את הממשלה"
במהלך נאומו של בנט נשמעו קולות של עשרות
תושבי אלקנה שהפגינו נגד הביקור .ראש הממשלה
התייחס להפגנה ואמר" :אתם שומעים את ההפגנה,
וזה בסדר גמור .זו דמוקרטיה וטוב שמשמיעים
קולות אחרים .אני יודע שיש ביקורת חריפה מאד
על עצם קיום הממשלה הזו .אני מודע לכך .זה בסדר
לבקר את הממשלה.
האם זו ממשלה אידיאלית? ממש לא .קואליציה
מאד קשה ,מאד מורכבת .אבל אני מאמין בשליחות.
יש לי ביטחון גדול בקדוש ברוך הוא .אני לא יודע
לפרש אותו .אין עדיין אפליקציה שיכולה להסביר
מה הקב"ה רוצה .אין .הביטחון בקב"ה אצלי
מתורגם לדבר פשוט :לתת את כל מה שאני יכול
למען העם שלי ,למען המדינה שלי – והקב"ה קובע
בסוף מה יהיה".
"אני מודאג מחרדות אמת" ,אמר ראש הממשלה.
"יש במדינה ציבור שחרד באמת שהממשלה מוכרת
את המדינה .שאנחנו מעבירים  50מיליארד שקלים
לחמאס .הם באמת חרדים מכך .הבעיה היא
האוטומטיות – כל דבר זה 'סוף העולם' .אנחנו
מאשרים התיישבות – זה רע .בולמים קונסוליה
לפלשתינים בירושלים – זה רע .צמיחה של  8אחוז
לשנה – רע .האבטלה ירדה ל 2.9-אחוז שזה אפס
אבטלה – רע .הכל רע .אנשים מניחים משקפיים על
התודעה ,וזה גורם לחרדה אמיתית .אני מבין את
זה .יש חרדה .אני לא רוצה בישראל שאף קבוצה
תחיה בחרדה .הממשלה היא לשם כולם".
בניתוח של ההיסטוריה של העם היהודי אמר
בנט" :אנחנו בדור קריטי ,עוד  6שנים בע"ה אנחנו
נהיה הראשונים בתולדות העם היהודי שצלחו 80
שנה כמדינה יהודית ריבונית בארץ ישראל .נעשה
היסטוריה שלא היתה בימי בית ראשון ובימי בית
שני .ולעת הזאת כולנו הגענו למלכות".
***
תושבים יקרים.
אוזנינו אינן ערלות מפני קולות מחאה שנשמעו,
והיו מאוד ראויים להישמע בקרב חלק מהציבור
לקראת אירוע זה .היכולת למחות באופן חופשי
מכבדת בראש ובראשונה אותנו ,את נערינו ואת
צביון היישוב ,שמאז שנולדתי וגדלתי כאן ,ידע
להכיל דעות שונות ומנוגדות ולהתמודד גם עם
נושאים מורכבים.
כראש מועצה ושליח ציבור יש לי אחריות עצומה
להיות שליח נאמן של אלקנה והאיזור ,ולדאוג
לפיתוחה ושגשוגה .הביקור היה ביקור ממלכתי של
ראש ממשלה ,שקדם לו בשבוע שעבר ביקור של
נשיא המדינה .היישוב כולו התכבד באורחים
החשובים לציון  45שנות התיישבות וציונות
באלקנה.
שישו את אלקנה ,גילו בה ,כל אוהביה!

ספורט
התעמלות אקרובטיקה
לבנים
התעמלות
באליפות
לבנים,
ואקרובטיקה
שהתקיימה ביום שישי
באלקנה ,זכו רבים מאלקנה
במקומות
במדליות
הראשונים.
היה נעים לראות את
ההתקדמות של הבנים
והרמה שעולה.
השתתפו
בתחרות
קבוצות מיבנה ,אריאל
והשומרון עץ אפרים.
כל הכבוד לבנים של
הקבוצה שזכו במדליות
במקומות הראשונים גאווה
🏻💪🏻💪
ברכות לכל המשתתפים
וכמובן לבתאל ,המאמנת
המסורה שלנו.
ואלו הזוכים:
שקד טחן – קפיצת
כוח ,אייר פלור ,קפיצת
ארגז.
ישראל מגידיש – אייר
פלור.
שקד שפירא – קפיצת כח,
ארגז ,קפצית ,אייר פלור.
עמית יוזפוביץ – קפצית,
ארגז.
בניה מרק – קפצית ,אייר
פלור.
יאיר לוי – ארגז.
אלעד תורג’מן – ארגז.
אליסף מגידיש – אייר
פלור ,קפצית.
אורי – קפיצת כוח.
אביתר שחור – קפצית,
אייר פלור.
אביעד גוטרייך – קפצית.
בהצלחה בהמשך!!!
מיכה פולק ,מנהל מחלקת
ספורט

שיעורי ריקוד לנשים נפתח חדש באלקנה
אנשים שרוקדים הם אנשים מאושרים!
בין אם מעולם לא רקדת ובין אם יש לך ניסיון בריקוד ,השיעורים האלה בשבילך!
שיעורי ריקוד לנשים בהדרכתה של ענת פרל שפיתחה את התשוקה לריקודי לטיני ,סלסה ועוד.
מחיר ₪ 140 :לחודש .מתחילים ב .5.6.2022-החוג יפתח רק ברישום מוקדם!
הזדרזו להירשם! https://bit.ly/3wAC0c3

ספריית אלקנה
📚 הספרייה פתוחה .מוזמנים להגיע לקרוא ,לעיין וליהנות.
להלן זמני פתיחת הספרייה :ראשון .16:00-19:00 ,9:00-12:00 :שני .9:00-12:00 :שלישי.16:00-19:00 :
רביעי .9:00-12:00 :חמישי .16:00-19:00 ,9:00-12:00 :שישי.9:00-11:00 :
ניתן ליצור קשר📞 :טלפון 🤳🏻 .03-9362122ווטסאפ 💻 .053-3233753מייל .elkana.library@gmail.com

הערכות לקייטנות
הקיץ
גם הקיץ יתקיימו מגוון
ע"י
וצהרונים
קייטנות
המתנ"ס.
לצערנו ,משרד החינוך עדין
לא פרסם את "הקול קורא"
שלו ,ולכן אין לדעת תאריכים
ומחירים מדוייקים.
עם זאת ,ברור שהקייטנות
יפתחו ביום ראשון  3ביולי,
ותהיה אפשרות לקייטנה ו/או
צהרון של  3או  4שבועות.
הקייטנות יהיו לילדים הגנים
ולילדי כיתות א'-ד'.
יתקיימו גם קייטנות "על
גלגלים".
בקרוב תצא הודעה על
מועדים מדוייקים ועלויות.
קיץ בריא ופורה.
עמית קדמון ,מנהל המתנ"ס

מועדון התרבות  50פלוס אלקנה
יום ראשון  22.5.22כ"א באייר בשעה  – 20:00קתדרה עם גוסטב מייסלס .הנושא :למה ואיך הפכה ירושלים קדושה
לאיסלם.
יום שני  23.5.22כ"ב באייר בשעה ' – 11:00הרבו מעשיך' עם פרופ' ידידיה גפני .הנושא :ביולוגיה סינטטית –
הניצור אדם בצלמו?
יום שלישי  24.5.22כ"ג באייר בשעה  – 20:00סוד הקסם הקולנועי עם אייל בורס .הנושא :היהודי בקולנוע באידיש.
יום רביעי  25.5.22כ"ד באייר בשעה  – 11:00תנ"ך עם טליה כהן .הנושא :יפורסם בהמשך.
עדכון בלוח לשבוע הבא
יום ראשון  29.5.22כ"ח באייר – יום ירושלים ,בשעה  – 20:00קתדרה עם משה נוה .הנושא :האם אשכחך ירושלים?
יום שלישי  24.5.22כ"ג באייר בשעה  – 20:00סרט דוקו עם הבמאית איריס זכי .הסרט" :מתנחלת".
יום רביעי  25.5.22כ"ד באייר בערב – שעה תעודכן בהמשך :פתיחה חגיגית לתערוכת הציורים של אמיליה רייק.
נותרו מספר מקומות לטיול לעוטף עזה
הטיול יתקיים אי"ה ביום חמישי  26.5.22כ"ה באייר תשפ"ב
הנסיעה באוטובוס – יציאה מרחבת נחלת הבנים בשעה .8:00
אתר חץ שחור ,אתר המנציח תקופה( .עם העדכונים האחרונים),
הפסקה לארוחת בוקר ושירותים – קפה ועוגיות עלינו.
קיבוץ בארי הישן ,פרשת העלאת  11הישובים במוצאי יום הכיפורים ,שדה התעופה הבריטי הראשון בארץ-ישראל
סמוך לגבול ,מכרות הגופרית ,נסיון להפיק גופרית בתקופה המנדטורית.
ארוחת צהרים בקיבוץ עלומים.
ועוד אתרים ככל שהזמן יאפשר ,בהדרכתו של חיים מייטליס.
חזרה משוערת בשעה .18:00
עלות הסיור ₪ 160 :לחברי מועדון ₪ 190 ,למשתתף.
עלות הסיור כוללת הסעה ,הדרכה ,ביקור באתרים וארוחת צהריים בשרית ,עם אפשרות לארוחה צמחונית.
הרשמה ותשלום לטיול בימי ובשעות פעילות המועדון
לפרטים ניתן לפנות לרוחי .052-2577217

תורהזום
השבוע בתורהזום יתקיים שיעור מיוחד ביום חמישי כ"ה באייר  26.5.22בשעה  ,20:00ויינתן ע"י פרופ' יונתן
גרוסמן ,מו מחה בינלאומי לתנ"ך ,ראש המחלקה לתנ"ך אוניברסיטת בר-אילן ,על הנושא" :האם יש סדר סיפרותי
במדבר?"
השיעור לע"נ צבי ברנר ז"ל.
בואו להיות עמנו .להתראות .זהבית גרוס.

שיעור לנשים בשבת
השיעור לנשים בשבת פרשת בחוקותי יתקיים בבית משפחת שושי צוריאל ( שיר השירים  )192בשעה  12:30ויינתן
ע"י הרב חנן חסן .באנה בשמחה והביאו חברות חדשות! שיעור שווה .מחכות לכן.
להתראות ושבת שלום ,זהבית גרוס.

מדרשה לנשים אלקנה
תכנית המדרשה לנשים ,ליום שלישי כ"ג באייר תשפ"ב:24.5.2022 ,
 – 9:00-9:45הרב יוני לביא.
 – 10:00-10:45הרבנית שושנה היימן.
 – 11:00-11:45הרב יהודה שטרן.
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

הכבאים הצעירים
לקראת ל"ג בעומר קיימנו הדרכת הכנה לילדי הגנים.
את ההדרכה ביצע מתנדב הכיבוי דני פסח ,אשר הסביר לילדים את החשיבות בשמירה על כללי בטיחות האש
בחג זה ובכלל לאורך כל ימות השנה.
דני הגיע עם הכבאית והדגים לילדים כיצד משתמשים בציוד המצוי בכבאית במטרה לכבות את השריפה ו/או
להציל חיים באירועים השונים אליהם מוזנקים לוחמי האש.
תודה לדני על הדרכה חווייתית אשר הועברה לילדים בצורה נעימה ומרתקת ותודה לאבישי שפיר מפקד תחנת
שומרון.

אזכרה
במלאת שנתיים לעלייתו לישיבה של מעלה
של בעלי ,בנינו ,אבינו ,אחינו ,בן משפחתנו
וחברנו היקר

יהודה בראון

ז"ל

נעלה לקברו היום ,יום שישי,
י"ט באייר תשפ"ב ,20/5/22 ,בשעה .09:00
המשפחה ובית אלקנה

" ִּּב ּ ַּלע ַּה ּ ָּמוֶ ת לָּ נֶצַּ ח ו ָּּמ ָּחה ד' ִּ ּד ְמ ָּעה ֵמ ַּעל ָּּכל ּ ָּפנִּ ים"

אזכרה
במלאת  25שנים לפטירת בעלי ,אבינו ואחינו היקר

אברהם (אבי) אודלר

תערך אזכרה בבית העלמין באלקנה היום ,יום שישי,
י"ט באייר 20 ,במאי  ,2022בשעה .10:30
המשפחה

ראש המועצה המקומית אלקנה
חברי המועצה ,עובדיה וכל בית אלקנה

משתתפים בצערם של
שמואל חיים ליאופולד ,אורה ויותם כהן וב"ב ,דביר ורחלי ליאופולד וב"ב,
שילה ורויטל ליאופולד וב"ב ,מוריה ליאופולד ,אברהם ושולמית שטרק וב"ב
על פטירתה של הרעיה ,האם ,האחות והסבתא

רחל ליאופולד

ז"ל

תושבת אלקנה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

ז"ל

דנה שדה

קציצות בשר וארטישוק ירושלמי
מצרכים:
לקציצות:
 500גר׳ בשר טחון (אפשר להוסיף שומן כבש בטחינה).
 4שיני שום כתושות.
בצל בינוני מטוגן.
צרור כוסברה קצוצה.
חצי שורש סלרי מגורר דק.
תפו״א קטן מגורר דק.
מלח.
פלפל.
מעט כמון.
מעט כוסברה טחונה.
שמן זית.
לסיר:
 10-12ארטישוק ירושלמי.
 2בצל גדול.
חצי שורש סלרי קצוץ.
שמן זית.
כפית כורכום.
מלח.
פלפל.
חצי כפית כמון.
חצי כפית כוסברה טחונה.
כוסברה קצוצה לקישוט.
אופן ההכנה:
מטגנים בצל בינוני עם מעט שמן זית ומצננים .מערבבים את שאר המצרכים של הקציצות ביחד עם הבצל
המטוגן .לשים לפחות  5-8דקות .שמים במקרר לחצי שעה.
בינתיים בסיר שטוח מטגנים בצל ושורש סלרי בשמן זית .פותחים את התבלינים בסיר עם הבצל ושמים מים
חמים כמחצית הסיר.
אחרי שהבשר נח במקרר ,צרים עיגולים ,מכניסים לתוך הסיר ,ומכסים.
אחרי בישול של כחצי שעה ,מכניסים את הארטישוק הירושלמי בין הקציצות (אם צריך להוסיף מעט מים
חמים) לבישול נוסף של  30-45דקות ,או עד ריכוך של הארטישוק הירושלמי.
בסיום מפזרים מעט כוסברה קצוצה ומגישים עם אורז לבן.
בהצלחה ובתאבון!!😋 🍒🫒🍒
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

לידיעת התושבים .כל הודעות המועצה ,הצעות
עבודה ברכות ,מתפרסמות באתר היישוב .הקישור
לאתרhttps://www.elkana.org.il/index.php :
או בברקוד המצורף כאן.
עדכון לחברי מכבי לאומית
ומאוחדת .עד יום רביעי בקרוב,
 – 25.5.22המרפאה תהיה
בחופשה.
פרופ' איאן כהן
וצוות המרפאה

https://www.elkana.org.il/page.php?type=page&id=7814&m=214&ht=#navbar

הופעה של נורית הירש
לכבודה של הבירה הנצחית שלנו ,נתכנס כולנו ,צעירים ומבוגרים כאחד ,לשיר יחדיו לעיר שחוברה לה יחדיו
תחת שמי פארק הגורן כשבריזה נעימה עוטפת את כולנו ,תוביל אותנו כלת פרס ישראל המלחינה נורית הירש,
בין שיריה היפים שהפכו לחלק מפס ה קול הלאומי ,בליווי ובהשתתפות חבורת הזמר שלנו ״זמרת הארץ״ בניהולו
המוסיקלי של עזרא מוריאל.
כיבוד קל ושתיה יוגשו במקום .מחיר כרטיס מסובסד  25 -ש״ח בלבד!
לרכישה https://bit.ly/3M7jEG5

