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 ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת
 צבי אמיתי

 

 ,האחד הוא הטלת הציצית בארבע כנפות הבגד –במצוות הציצית החותמת את פרשת שלח יש שני חלקים עיקריים    
והשני הוא נתינת פתיל תכלת בציצית. מצוות הציצית נשמרה ונשמרת בעם ישראל לאורך כל הדורות, בעוד שמצוות 

 התכלת נפסקה בתקופת הגאונים ועתה היא נמצאת בתנופת התחדשות.
המשכן: היריעות ששימשו לכיסוי המשכן היו עשויות, בין היתר,  ןתכלת שימשה לא רק לציצית אלא גם בבנייה   

מתכלת, הלולאות לחיבור היריעות היו עשויות מתכלת, מסך שער החצר היה שזור בחוטי תכלת והתכלת הייתה חלק 
 מהפרוכת שבמשכן.

ראדזין, רבי גרשון חנוך )העניך( ליינר. חסידות -סידות איזביצאפורץ הדרך בחידוש התכלת היה האדמו"ר השלישי בח   
וכל  ,כאשר אחד מן הנושאים העיקריים בתורתה היה ההתכוננות לגאולה 19-ראדזין נוסדה בפולין במאה ה-איזביצא

לך זאת שנים רבות לפני הקמתה של התנועה הציונית. בשעה שרבים דיברו על 'שלושת השבועות' כגורם המונע כל מה
ראדזין, כי עצם ההתעוררות והרצון לעלות לארץ -של התכוננות לגאולה, אמר בעל 'מי השילוח', מייסד חסידות איזביצא

 ישראל ולהיגאל הוא ביטול מן השמים של שלושת השבועות )מי השילוח, מסעי, ד"ה 'ויסעו'(.
וך ליינר, האדמו"ר השלישי של חסידות ההתכוננות לגאולה קיבלה תנופה בפועלו של מחדש התכלת, רבי גרשון חנ   

ראדזין. מתוך כעשרים וחמישה ספרים שרבי גרשון חנוך כתב, ארבעה ספרים היו חלק מתוך המהלך של התכוננות 
לגאולה: סדרי טהרות על מסכתות כלים ואהלות ושלושה ספרים בעניין התכלת. באחד מספרי התכלת כותב הרבי: 

ההתעוררות מלמטה היא שתגרום ותביא  –ידי מעשה תחתונים בעולם הזה"  "שאין דבר נעשה למעלה, אלא על
 להתעוררות מלמעלה.

חידוש התכלת הוגדר על ידי רבי גרשון חנוך כ"התחלתא דגאולה" והוא כותב: "והנה מבואר מכל זה, שבנין בית    
סידי החל לחקור את נושא המקדש כשנזכה, יהיה קודם ביאת המשיח, ולזה על כרחך נצטרך לתכלת". האדמו"ר הח

שממנו מפיקים את התכלת, מקום הימצאו של החילזון ומראה התכלת. לאחר שפרסם את  ןסימני החילזו –התכלת 
ספרו הראשון בנושא התכלת, יצא הרבי לאיטליה, למד איטלקית, הגיע למוזיאון התת ימי בנאפולי ולבסוף הגיע למסקנה 

נו הפיקו אבותינו את התכלת. בוונציה הצליח הרבי לדוג מספר גדול של דיונונים, כי דיונון הרוקחים הוא החילזון שממ
ולקח אותם עימו לראדזין שבפולין. בראדזין הוא הקים מעבדה והצליח להפיק כמויות של צבע ולצבוע את פתילי 

 הציצית.
כבר נעשתה ומספר אולם פריצת הדרך  לימים, קמו מערערים על מסקנותיו של הרבי באשר למקור התכלת,   

 המתעטפים בטליתות עם פתילי תכלת הולך וגדל מדי שנה הן בארץ והן בחו"ל.
הרבי החזיק ברשותו אקדח וכשנשאל על כך ענה: "טרם נדע במה נקדם פני משיחנו, אם בסייפא, אם בספרא, לכן    

"ר החמישי בשושלת ראדזין, נכדו אני מתכונן בשניהם". גישה זו הגיעה לשיא בשנות הרעה. רבי שמואל שלמה, האדמו
הוא קרא ליהודים לברוח ליערות, להצטרף לפרטיזנים וללחום  :של מחדש התכלת, נקט בעמדה אקטיבית בשנות השואה

אנשים שתשרוף את הגטו בעירו ותברח ליער, אולם הדבר לא עלה בידו. כאשר  50בגרמנים. הוא ניסה לארגן פלוגה בת 
א השמדת העם היהודי, הוא פעל נגד היודנראט בעירו ועשה כל מאמץ להניא את היהודים הבין כי מטרת הגרמנים הי

מלהאמין לגרמנים ולצאת ל"עבודה" שממנה איש לא חזר. חסידיו שלחו לו כספים על מנת שימלט את עצמו אולם הוא 
לה לעיני בני קהילתו, השתמש בכסף לקבורת יהודים שנרצחו על ידי הנאצים. על פי אחת הגרסאות, הרבי נתפס ונת

 גופתו נשארה תלויה שלושה ימים עד שכמה יהודים הביאו אותו לקבורה.
 משורר העם היהודי שנספה בשואה:  –כתב על הרבי, יצחק קצנלסון  1942וכך באוקטובר   

 פתיל תכלת של סבא, חוט אמן ותם,     
 שזרתי ... והייתי שוזרו עד היום,     
 –פתיל זהרים  החוט הענוג הזה,     
 אך לא כשדימיתי היו הדברים ...     

 חידוש התכלת כחלק מתהליך הגאולה הוא התיקון הגדול לחטא המרגלים הפותח את הפרשה.
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 הספרייה פתוחה. מוזמנים להגיע לקרוא, לעיין וליהנות. 
 להלן זמני פתיחת הספרייה: 

 . 16:00-19:00שלישי:  .9:00-12:00 שני: .16:00-19:00, 9:00-12:00ראשון: 
 .9:00-11:00שישי:  .16:00-19:00, 9:00-12:00חמישי:  .9:00-12:00ביעי: ר

 .053-3233753ווטסאפ �🄳�. 03-9362122טלפון �� ניתן ליצור קשר:
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 חודש הספר בספריית אלקנה!!
 

 .בספריההשבוע פתחנו את אירועי חודש הספר    
 ועל תהליך וחווית הכתיבה שלה. בו שיתפה אותנו על דרכה כסופרת ,ביום שני נפגשנו עם שרון צוהר למפגש מרתק  
 והצגה מקסימה לילדים. ביום שלישי אירחנו את יריד הספרים של צומת ספרים  
 תודה לכל מי שהגיע!  

 פרי קריאה לילדים נוער ובעיקר למבוגרים. סמשומשים יריד ספריםיתקיים  20-23.6חמישי -בשבוע הבא, בימים שני   
 ניתן להגיע ולרכוש בשעות פעילות הספרייה.₪.  5-15-ב יימכרו

 
 

 

 דור המנהיגות והמנהיגים הבאים !  –המלגאים והמלגאיות שלנו 
 

חינוך, רווחה, נוער, גיל הזהב, מתנדבים ועוד, כאשר  –מלגאיות ומלגאים בתחומים שונים  35באלקנה פועלים     
 ש"ח כנגד שעות התנדבות שנתיות.  10,000המועצה דואגת לכך שיקבלו מלגה יפה בסך 

 למועצת אלקנה, הפעיל מפעל הפיס באלקנה ,שמממן חלק מהמלגות ,במסגרת שיתוף הפעולה בין מפעל הפיס   
 ת ומנהיגות לסטודנטים. תכנית יזמו –פיס אקטיבי  –תכנית העצמה 

כאשר במרכזן הרצון לעצב דמות בוגר בעל תודעה חברתית מפותחת, התופס עצמו  ,לתהליך העצמה מטרות רבות   
כבוגר משמעותי ומעורב בחברה. מטרות נוספות הן חיזוק העשייה החברתית המשמעותית של הסטודנטים בקהילה, 

חברתית ולקדם את הסטודנטים בפן המקצועי והאזרחי ובכך להשפיע להעצים ולפתח את הסטודנטים מבחינה אישית ו
 במרחב בו הם פועלים.

סטודנטים שלקחו חלק בתוכנית עם ראש המועצה ומנחה  15-השבוע נערך במרכז הצעירים באלקנה מפגש בין כ   
 התוכנית, שבו נערך שיח על מנהיגות, העצמה אישית ותרומה לקהילה.

אנו נערכים בקרוב לפרסם את המלגות  .לגאים ובמלגאיות ובתרומתם הנכבדה לקהילהמועצת אלקנה גאה במ   
ולתרום  ,ולאפשר לסטודנטים רבים נוספים ליהנות ממלגה מכובדת ,לקראת שנת הלימודים האקדמית הקרובה

 נית כפי שהופיעה באתר מפעל הפיסתמונת התוכ                                                        לקהילת אלקנה על כל רבדיה.
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 שיעורי ריקוד לנשים באלקנה
 

 נשים יקרות, אתן ממש ממש חייבות את זה לעצמכן!  
, אושר צרוף, שעה של כיף אדיר, שעה שתהיה רק שלכן פעם בשבוע, בואו לשחרר את הגוף ואת הנשמה.  

 https://bit.ly/3wAC0c3לינק להרשמה: . בואו לרקוד איתי!     לשכוח מטרדות היומיום
 ענת. .מחכה לכן. 052-4784567לבירורים ולשאלות פנו אלי   
 

  – קייטנה על גלגלים
ההרשמה מסתיימת 

 !! קרובביום ראשון ה
 

קייטנות על גלגלים של 
לבוגרי כיתות  מתנ"ס אלקנה

רשם ולתפוס ימהרו לה. ח'-ד'
 מקום!

פתיחת קייטנה מותנית 
ניתן יהיה  במינימום נרשמים.

לשלב את הקייטנה עם 
הרשמה  פרוייקט חברותא.

כ' סיון  הקרוב עד יום ראשון
19.6 

 הרשמה בקישור
https://bit.ly/38RTLvE 

 או בברקוד המצורף.
לפרטים נוספים: מתנ"ס 

 03-9109040אלקנה 
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 חברותא בנים
 

 כולם נרשמים לחברותא!
פותחים את היום בתפילה ולימוד משותף, זוכים לארוחת 

 בוקר קלה ומקנחים בפעילות שווה פעם בשבוע!
 ח'.-מיועד לבנים ובנות בוגרי/ות כיתות ו'

 משתלב היטב עם פעילויות "על גלגלים"
 הפתיחה מותנית במינימום נרשמים.

 בקישורבברקוד המצורף או רישום 
https://bit.ly/3zxBmiA 

 

 .03-9362122טלפון ��: לפרטים נוספים כולם מוזמנים!

 .elkana.library@gmail -מייל��. 053-3233753ווטסאפ �🄳� 
 

 חברותא בנות
 

 כולן נרשמות לחברותא!
פותחות את היום בתפילה ולימוד משותף, זוכות לארוחת 

 בוקר קלה ומקנחות בפעילות שווה פעם בשבוע!
 ח'.-כיתות ו' מיועד לבנים ובנות בוגרי/ות

 משתלב היטב עם פעילויות "על גלגלים"
 הפתיחה מותנית במינימום נרשמות.

 בקישורבברקוד המצורף או רישום 
https://bit.ly/3zxBmiA 

 
 

https://bit.ly/3zxBmiA
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 שיעור לנשים בשבת
 

, 12:30בשעה   (192יתקיים בבית משפחת שושי צוריאל )שיר השירים  השיעור לנשים בשבת פרשת שלח לך   
 .ויינתן ע"י הרב אריה מילס, לשעבר ראש אולפנת השומרון

 .באנה בשמחה והביאו חברות חדשות! שיעור שווה. מחכות לכן. להתראות ושבת שלום  
 

 תורהזום 
 

הרב חגי  ויינתן ע"י ,20:30בשעה  23.6.22 סיוןב ד"כ  ביום חמישי יתקיים שיעור מיוחד   השבוע בתורהזום   
 בואו להיות עמנו.  .על הנושא: "עולם ללא גבולות" ,לונדין, המכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן

ם ונחדש את שיעורנו בזום בע"ה נצא להפסקת בין הזמני .שיעור אחרון לשנת הלימודים הנוכחיתהזהו    
   אילן.-עם הפרופ' נילי סמט מהמחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר 20:30בשעה  27.10.22פרשת נח ביום חמישי   ערב

כנס התעוררות בשיתוף המדרשה   השיעורים בשבת לנשים ימשכו כרגיל עד סמוך לט' באב. נקיים   
בין השעות  20.9.22ד באלול "לשיעור לנשים בע"ה ביום שלישי כשנים  29לקראת הימים הנוראים לציון   לנשים

   . פרטים בהמשך.13:00-8:30
להתראות ושבת שלום.   .אנא המשיכו להיות עמנו בשיעורים הבאים בשמחה ובטוב לבב. שמחתי לשרת אתכם  

 .זהבית גרוס
 

 מדרשה לנשים אלקנה
 

 :21.6בסיון, כ"ב  תכנית המדרשה לנשים באלקנה ביום שלישי,
 .הרב ד"ר פנחס היימן – 9:00-9:45

 .הרבנית רחל שטרן – 10:00-10:45
 .הרב יהודה שטרן – 11:00-11:45

 

 בשמחה להצטרף  מוזמנות, נשים שלא השתתפו עד כה בלימודי המדרשה כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם   
 ומרגשים. ויהדות מענייניםשיעורי תורה, מחשבת, תנ"ך  ללומדות ולחוות   

 .0502282358 פוןניתן להתקשר לטל להצטרפות באנה בשמחה, נשים יקרות.
 

 

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון התרבות 
 
 

 סיפור בגיור.  :מפורטוגל לישראל עם חנה איל מצאצאי אנוסי ספרד – 20:00כ' בסיון בשעה  19.6.22יום ראשון     
להודו, חנה פוגשת בפעם הראשונה ישראלים. כשחוזרת לבית משפחתה בפורטוגל, מתחיל רצף של במהלך טיול     

 גילויים מפתיעים ונסתרים ששינו את חייה לתמיד.
 בסדנה להכרת הטלפון החכם. ניתן להירשם לסדנאות הבאות. 2שיעור מס'  – 19.6.22יום ראשון    
 רוקדים מסביב לעולם.הנושא:  .עם זהבית כהן ,פנים רבות לה שפה – 11:00כ"א בסיוון בשעה  20.6.22יום שני    
"בעין הסרט:  .הקרנת בכורה עם מפיק הסרט יובל אלפן :סרט דוקו – 20:00 כ"ב בסיון בשעה 21.6.22יום שלישי    

 אחד ממנהיגי תנועות הנוער הציוניות בהונגריה שהצילו רבבות מבני עמן. ,הסרט על משה אלפן )"פיל"( –הסערה" 
   .: "טעימות בתנ"ך"הנושא .וראו כי טוב ה'" עם הדסה סטופל" – 11:00כ"ג בסיון בשעה  22.6.22יום רביעי    
ממערות  –שי : יהודים על דרך המהנושא .קתדרה עם זאב רילסקי – 20:00כ"ח בסיון בשעה  26.6.22יום ראשון    

 .המדבר ועד גטו שנחאי
תרבות  הנושא: .עם ד"ר מיכל יערי ,המזרח התיכון על פרשת דרכים – 11:00כ"ח בסיוון בשעה  27.6.22יום שני    

 ואומנות במדינות ערב.
  .מגן-הומור בצילום עם גיל כהן 20:00כ"ט בסיוון בשעה  28.6.22יום שלישי    
משעשעת  ,מגן מציג צילומים של רגעים ואירועים מחיי היומיום עם נקודת מבט קצת אחרת-הצלם גיל כהן   

שגרתיות בכל אייטם חדשותי,  והומוריסטית. במסגרת עבודתו כצלם עיתונות דוקומנטרי, מחפש גיל את הזוויות הלא
 .ומציג ראייה מקורית ולעתים אירונית של המציאות הישראלית

כציר מרכזי  ההרצאה מאפשרת הצצה נדירה לרגעים מחויכים שהמציאות מזמנת לנו ועוסקת בשימוש בהומור  
 .בצילום. מצגת התמונות כוללת צילומים של מצעדים, שיאני גינס, חיות, פוליטיקאים ועוד

 !לשמוח זה טוב – יז גוטפרייען זיך א :מועדון האידיש עם וירה לוזינסקי – 19:30כ"ט בסיוון בשעה  27.6.22יום שני 
 .פסנתר –יורי פובולוצקי          .שירה –וירה לוזינסקי 

היא אחת הזמרות המובילות השרות ביידיש כיום. שירתה מאופיינת במוסיקליות ברמה הגבוהה  וירה לוזינסקי
 . ביותר בשילוב עם ידע מעמיק של השפה יידיש וסגנונות רבים של מוסיקת עולם

 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 לוח תעסוקה לנוער
 

יחידת הנוער מזמינה את כל בעלי העסקים    
באלקנה ואת כל התושבים באלקנה שזקוקים 

או לעובדים בתקופת הקיץ להיכנס לקישור 
 המצורף:לברקוד 

 

https://docs.google.com/document/d/1BK
pe-0mHnv4hPlb_7r8IzXt-
XqnmE2x5H2kYDwznr0c/edit?usp=sharing 
  

בטבלה ואנו  ולהכניס את הפרטים המצויינים
נדאג שהמשרות והפרטים יגיעו לבני הנוער 

 ויצרו איתכם קשר.
בנוסף, נקיים בקרוב סדנה לבני הנוער בנושא    

 תעסוקה בקיץ.
 

 

 –געגועי לאתמול 
 !אל תחמיצו

 

הצגה מרגשת המתארת את 
הורים מזדקנים, -יחסי ילדים

 .הטומנים בחובם אהבה וכאב
 :להרשמה

https://bit.ly/3b03kJL 
 או בברקוד המצורף:

https://docs.google.com/document/d/1BKpe-0mHnv4hPlb_7r8IzXt-XqnmE2x5H2kYDwznr0c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BKpe-0mHnv4hPlb_7r8IzXt-XqnmE2x5H2kYDwznr0c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BKpe-0mHnv4hPlb_7r8IzXt-XqnmE2x5H2kYDwznr0c/edit?usp=sharing
https://bit.ly/3b03kJL


 

ים" " נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח ּומָּ ֶנצַּ ֶות לָּ ּמָּ ע הַּ ּלַּ  ּבִּ

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 אסתר וגנר
 

 פשטידת גבינה 
 קל, מהר וטעים

 מצרכים:
 .5%גרם גבינה לבנה  500

 .רבע כוס שמן
 .ביצים 3

 .כפית תמצית וניל
 .רבע כוס סוכר

 .כפית אבקת אפיה
 .חצי כוס קמח
 אופן ההכנה:

 , ולערבב טוב.רלערבב את הגבינה עם השמן. להוסיף את שאר המרכיבים, לפי הסד  
 חום בצדדים.רואים מעט צבע דקות, או עד ש 40בתבנית אינגליש קייק במשך לאפות 

 ניתן להגיש חם או קר.   
 

  �🭒� ��!!בתאבוןו בהצלחה
 

 

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

 

 

 

 אזכרה 
 במלאת תשע שנים לפטירת יקירנו, 
 בעלי, אחינו, אבינו וסבנו האהוב

 ז"ל   מאיר שטינר

 .(1/7נקיים אזכרה לזכרו ביום שישי ב' תמוז )
 . 9:00נעלה לקברו בבית העלמין באלקנה בשעה 
 ( 4לאחר האזכרה נתכנס בביתנו )קול התור 
 ללימוד משניות והעלאת דברים לזכרו

 המשפחה 
 

 אזכרה 

 ז"ל  יוסף )יוסי( מקובר

ביום שלישי כ"ב בסיוון תשפ"ב  האזכרה תתקיים 
   .18:30בשעה  (21.6.22)

 .נפגשים בבית העלמין באלקנה
 המשפחה 

 
 

 שרה אלוני  ל
 על פטירת האח  תנחומים

 

   בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מך המקום ינח
 לדאבה עוד פיולא תוסי

 אלקנה מכל בית                        
 

 ,  8שרה תשב שבעה בביתה, רחוב פלח הרימון  
הקרוב  עד ליום ראשון ו 17.6.22יום שישי , היוםהחל מ

 . (כולל)  19.6
 

 



 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 לידות
נכדה לליאור ונגה  ,בת לטל ונעמה פורת ,להולדת הנינה ,לרחל ודב שחר, ולמלכה וקלמן פורת

 .פורת
 .לבתאל וגיא היימן, בנות נטע וכליללברוריה ויהודה לפידות, להולדת הנכדות התאומות 

 .מורגנשטרןלרעות ודרור , בת נועההנכדה להולדת לברוריה ויהודה לפידות, 
 .בן לשלומית ושלמה פרדליך ,להולדת הנכד קדם משה ,לנאוה ויורם חניאל

 .לילך בת לאפרת ואברהם מוניץ ,להולדת הנכדה ,לברוריה ודב בוים
 .בן לנורית וברק גיאת ,להולדת הנכד ,לאראלה ושמואל מיכאלי

 

 נישואין/אירוסין 
 .נכדה למוטי מינצר ולצביה ע"ה ,עם אבישי  לאירוסי דפנה ,לשרה ואסף מינצר
 .בת למרים  ושאול מרצבך, דהןאופק לנישואי הנכדה  בלהה עם   ,למאירה  מיכאליס

 

 מצוה בר/בת
 .נכדה לג'ולי ומל בורנשטיין ,לבת המצווה של הילה ,לנעה ואלי כהן

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 .)בית משפחת קריגמן לשעבר( 220-עם המעבר לשכונת ה ,לסיגל ואורן אלפסי
 .עם המעבר למדורגים שכונה צפונית –למלי ועמית אייזנברג, לדיה וטל דגן 

 

 ברכותזר 
 לחברתנו

 פרופ' זהבית גרוס
עם היבחרה לדיקן הפקולטה לחינוך 

 אילן.-באוניברסיטת בר
 מכל בית אלקנה

 

 

 

 ברכותזר 
 לחברנו

 פרופ' ירון שבטל
עם היבחרו לדיקן הפקולטה למדעי 

 החיים באוניברסיטת בר אילן.
 מכל בית אלקנה

 

 ברוכים הבאים
 למאירה ויואל סגל

  להתגורר בשכירות אצל משפ' אלשייך.שעברו 
 –לרגל יום השנה הראשון לנישואיהם 

 . ולעלייתה של מאירה לישראל
 "ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה ָהָאֶרץ"

 מכל בית אלקנה

 

 לחברינו

 נוימאירמרים ודוד 
 יישובכם -עם עוזבכם את יישובינו

 שלוחה לכם ברכת הדרך
 ואושר בכל אשר תפנובהצלחה 

 

 מראש המועצה, חברי המועצה
 וכל תושבי אלקנה

 


