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קואליציה שמתקיימת
הרב יעקב צימרמן
מה הדרך לבניית קואליציה שתחזיק מעמד לאורך זמן?
התשובה לכך מצויה בפרשת השבוע .חז"ל אמרו לנו שקורח ועדתו הם אב טיפוס למחלוקת שאינה מתקיימת.
מה חז"ל רצו ללמדנו באמירה זו? מה הלקח שאנחנו יכולים ללמוד ממעשה קורח בנוגע לבניית איחוד שיחזיק
מעמד למשך זמן רב? על מנת לענות על שאלה זו ,נתחיל בתיאור הקואליציה שקורח בנה.
בפרשתנו רואים שקורח מצליח להקים גוש של אלה המתנגדים לתפקוד של משה ואהרון .זו היתה קואלציה
מורכבת משלשה קבוצות שונות .לכל אחת מהם היו טענות שונות שרצו להשיג מטרות שונות.
נפרט את החברים שהתחברו ביחד עם קורח (ע"פ המלבי"ם):
 )1קורח – היעד שלו היה כהונה גדולה  ,והטענה שלו היא שראוי שהכהונה הגדולה תינתן לבן יצהר (קורח )
שהוא הבן השני של קהת אחרי שהמלוכה כבר הגיעה למשה ,בן עמרם ,הבן הבכור של קהת.
 )2דתן ואבירם ואון בן פלת בני ראובן – היעד שלהם היה מלוכה וכהונה .יעקב הבטיח לראובן (בראשית מ"ט)
"בכורי אתה  ...יתר שאת ,ויתר עז" – ש"שאת" הוא הכהונה ו"עוז" המלוכה.
 )3מאתים וחמשים איש – היעד שלהם היה הכהונה ,שתינתן לנשיאי העדה .הכהונה אמורה להינתן לפי מעלת
האדם ולא ירושה לשבט אחד כולו .העברת הכהונה בירושה בתוך אותו שבט מתעלמת מההתחשבות במעלת
הכהני ם ושלמותם .אפשרות דומה היא (לפי הראב"ע) שהמאתיים וחמשים איש היו בכורות ,והם טענו שהכהונה
מגיעה להם היות שהם בכורים.
איך הצליח קורח לאחד את כולם ביחד ,למרות המטרות הסותרות? זו היתה שאלה של תזמון .הסיבות למחלוקת
היו קיימת כבר מזמן .קורח בחכמתו חיכה עד חט א המרגלים להתחיל במרד .לאחר חטא המרגלים הפופולאריות
של משה ירדה בקרב הציבור ,והיה אפשר לנצל את הטענות שיש לכל קבוצה כנגד משה על מנת לייצור איחוד.
קורח ידע לבנות גוש ,הוא רץ מקבוצה לקבוצה – מתסיס ומלבה את המחלוקת והשנאה .קורח קשר את כל
החלקים ביחד .על פי זה אפשר להבין דברי חז"ל שחולקים אם קורח מן השרופים היה או מן הבלועים ,ויש
הסבורים שהיה גם מן השרופין וגם מן הבלועין( .ע"פ רב מדן)
נחזור לשאלה בה פתחנו – מדוע באמת הקואליציה שקורח בנה לא החזיקה מעמד?
• ראשית ,הבסיס של איחוד אמיתי לאורך זמן לא יכול להיות הרווח הפרטי (דיבידנט) של המשתתף .רווח
כזה הרי הוא דומה לאהבה שתלויה בדבר .אם ההצטרפות היא רק בגלל טובות הנאה עצמאיות (כהונה,
מלוכה )...זהו בסיס שאין לו רגלים לאורך זמן .התחברות שתלויה בדבר תהיה חזקה רק כל זמן
שההתחברות משרתת את היעד .ברגע שמשתתף מסוים ישיג את הרווח שציפה לו או יחשוב על דרך
יותר טובה להשיגו – הוא יפורר את ההתחברות.
• שנית ,קואליציה שבנויה על מוטיבציה של שנאה אישית ובלי יעד חיובי משותף ,אין בה חומר מלכד
שיצליח להחזיק מעמד לאורך זמן .מחלוקת לשם שמים מתקיימת בגלל שקידוש שם שמים הוא בלי סוף,
ולכן תמיד אפשר להעמיק ולהרחיב את ההתחברות .אפילו שכלפי חוץ נדמה שיש מחלוקת – כמו שמאי
והלל שמבחוץ נראה שהיה מחלוקת – אבל בעצם היה שיתוף פעולה למצוא מה ה' דורש מאיתנו .חיבור
שמחזיק מעמד הוא חיבור כזה שבו תמיד אפשר להעמיק ולהרחיב את המטרה המשותפת.
שנזכה שכל המחלוקות שבינינו ,בעם ובמדינה ,תהיינה רק לשם שמים!

תודה לכל העוסקים בחינוך!
מועצת אלקנה בכלל ומחלקת החינוך שלה בפרט ,רואים במידת הכרת הטוב ערך חינוכי ראשון במעלה.
מה שיכול להסביר מדוע ראש המועצה ,מנהלת מחלקת חינוך ,מנכ״ל המועצה ונציגים מטעמם ,עשו את דרכם
באופן אישי בסוף השבוע במו רגליהם לבתיהם של למעלה מ 300-עובדי הוראה ,חינוך ותפעול ,קרובים ורחוקים
כאחד ובכל רחבי הארץ ,כשבידיהם תשורה לכבודם ולכבוד השבת ,בצירוף מילות תודה ,הוקרה והערכה המגיעים
מעמקי הלב.
כ חלק מכך ,תלינו ליד כל מוסד חינוכי שלטי תודה אישיים המודים לצוות המוסד לגווניו.
רק טבעי שכך יהיה כיוון שברור לנו כי ההישג יוצא הדופן של אלקנה בזכייתה בפרס החינוך הארצי לשנת תשפ״ב-
 ,2022לא יכל להתממש ללא מקצועיותם ,מסירותם ,כשרונם ומאמציהם הרבים.
בנוסף ,בלונים משמחים נתלו על כל הרכב ,כיכרות וגדרות ,כדי לציין את התרוממות הרוח לה זכינו בהתבשרינו על
הזכיה.
גם לילדים ולתלמידים המתוקים והאהובים דאגנו להודות ע״י חלוקת קרטיבים וטילונים מפנקים וצילומי מגנטים,
שהרי הזכיה היא בוודאי גם שלהם.
זכיה בפרס החינוך הארצי ראוי לה שתהיה יום חגה של אלקנה ,בו אנו זוכרים היטב בזכות מי ובזכות מה הגענו
עד הלום.
אשרינו שזכינו!

בני נוער יקרים!
ברכות לכולכם על סיום שנת הלימודים! גאים בכם על עוד שנה מלאה בעשייה חברתית ,התנדבותית ולימודים.
אנחנו מקווים שאתם מוכנים לקראת קיץ מלא פעילויות!
אנחנו שמחים ומתרגשים להציג לכם את לוח הקיץ שלנו! 🌞🥳🤩 .מחכים לראות אתכם בכל הפעילויות!
(הרישום לפעילויות השונות ייפתח בהמשך השבוע באתר המתנ"ס וייצא גם פרסום בנפרד לכל דבר).
בהצלחה רבה למשפחת סמקאי המשפחה המאמצת החדשה של שבט רפאל!
בהזדמנות זו נ גיד גם תודה רבה לכל שאר המשפחות המאמצות שמלוות את השבטים הבוגרים ואף הבוגרים יותר.
תהילה דומב ,מנהלת יחידת הנוער.
שבת שלום.

לוח תעסוקה לנוער
יחידת הנוער מזמינה את כל בעלי העסקים באלקנה ואת כל התושבים באלקנה שזקוקים לעובדים בתקופת
הקיץ להיכנס לקישור או לברקוד המצורף:
https://docs.google.com/document/d/1BKpe-0mHnv4hPlb_7r8IzXtXqnmE2x5H2kYDwznr0c/edit?usp=sharing
ולהכניס את הפרטים המצויינים בטבלה ואנו נדאג שהמשרות והפרטים יגיעו לבני הנוער ויצרו איתכם קשר.
בנוסף ,נקיים בקרוב סדנה לבני הנוער בנושא תעסוקה בקיץ.

קרן פלס בדרך לאלקנה
בתוך פחות מ 24-שעות נמכרו כ 1,000-כרטיסים להופעת קרן פלס באלקנה!!
בשל המחיר המסובסד ביותר ,אנו מוגבלים בכמות הכרטיסים ולכן בקרוב מאד הם ייגמרו...
הזדרזו לרכוש ולשריין לעצמכם מקומות בהופעה נהדרת לסיום הקיץ .לרכישהhttps://bit.ly/3mSQiR6 :
או בברקוד המצורף.

מועדון התרבות  50פלוס אלקנה
יום ראשון  26.6.22כ"ח בסיון בשעה  – 20:00קתדרה עם זאב רילסקי .הנושא :יהודים על דרך המשי – ממערות
המדבר ועד גטו שנחאי.
יום שני  27.6.22כ"ח בסיוון בשעה  – 11:00המזרח התיכון על פרשת דרכים ,עם ד"ר מיכל יערי .הנושא :תרבות
ואומנות במדינות ערב.
יום שני  27.6.22כ"ט בסיוון בשעה – 19:30

מועדון האידיש עם וירה לוזינסקי :פרייען זיך איז גוט – לשמוח זה טוב!

יורי פובולוצקי – פסנתר.
וירה לוזינסקי – שירה.
וירה לוזינסקי היא אחת הזמרות המובילות השרות ביידיש כיום .שירתה מאופיינת במוסיקליות ברמה הגבוהה
ביותר בשילוב עם ידע מעמיק של השפה יידיש וסגנונות רבים של מוסיקת עולם.
יום שלישי  28.6.22כ"ט בסיוון בשעה ( 20:30שימו לב :באופן חד פעמי ההרצאה תתחיל בשעה :)20:30

הומור בצילום עם גיל כהן-מגן

הצלם גיל כהן-מגן מציג צילומים של רגעים ואירועים מחיי היומיום עם נקודת מבט קצת אחרת ,משעשעת
והומוריסטית .במסגרת עבודתו כצלם עיתונות דוקומנטרי ,מחפש גיל את הזוויות הלא שגרתיות בכל אייטם חדשותי,
ומציג ראייה מקורית ולעתים אירונית של המציאות הישראלית.
ההרצאה מאפשרת הצצה נדירה לרגעים מחויכים שהמציאות מזמנת לנו ועוסקת בשימוש בהומור כציר מרכזי
בצילום .מצגת התמונות כוללת צילומים של מצעדים ,שיאני גינס ,חיות ,פוליטיקאים ועוד.
יום רביעי  29.6.22ל' בסיוון בשעה  " – 11:00סולנות זו לא בדידות" עם ד"ר שרון מור (ד"ר לגרונטולוגיה ומרפאה
בעיסוק) הנושא :סולנות זו בחירה.

על יתרונות הסולנות ,קטגוריות החוויה ,מאפייני התופעה ,ההבדלים בין סולנות של צעירים וזקנים וקצת על
סולנות וקורונה.
יום ראשון  3.7.22ה' בתמוז בשעה  – 20:00עם שלומית חסיד .הנושא :בריחה מצרפת לספרד.

סיפורו של אביו וחבריו :מאי  .1944בריחה מצרפת לספרד ,תוך חציית הרי הפירנאים ברגל .קבוצה של  60איש
מאבדת את דרכה בהרים המושלגים.

שיעורי ריקוד לנשים באלקנה
נשים יקרות ,אתן ממש ממש חייבות את זה לעצמכן!
פעם בשבוע ,בואו לשחרר את הגוף ואת הנשמה .שעה שתהיה רק שלכן ,שעה של כיף אדיר ,אושר צרוף,
לשכוח מטרדות היומיום! בואו לרקוד איתי .לינק להרשמהhttps://bit.ly/3wAC0c3 :
לבירורים ולשאלות פנו אלי  .052-4784567מחכה לכן .ענת.

"קייטנות בתי הספר והגנים של החופש הגדול"
הקייטנות יפתחו ביום ראשון ד' תמוז  3.7וימשכו  3שבועות.
עקב שיפוצים משמעותיים בבית הספר "כרמים" ,הקייטנה של ילדי בית הספר (בוגרי כיתות א'-ד') תתקיים
השנה בבית הספר למחוננים שנמצא במתחם האולפנה .ההסעות תתקיימנה כרגיל .הקייטנה בשעות .8:00-13:00
התלמודית תתקיים גם היא בבית הספר למחוננים .את הקייטנה תנהל גם השנה אביבית בורנשטיין.
לילדי הגנים – הקייטנות יתקיימו באותם גנים בהם נמצאים הילדים בכל השנה .בשעות  .7:30-13:00הצהרונים
יתקיימו במתכונת הרגילה .את הקייטנה תנהל גם השנה נועה כהן.
במהלך השבוע הבא ישלחו לכל הנרשמים עדכונים והודעות על הקייטנה.
עמית קדמון ,מנהל המתנ"ס
קיץ פורה ובריא.

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 .03-9362122
🏻🤳ווטסאפ 💻 .053-3233753מייל .elkana.library@gmail.com

תורהזום
שיעורי התורה בימי חמישי בתורהזום יוצאים לחופשת בין הזמנים .נצא להפסקה ונחדש את שיעורנו בזום בע"ה
ערב פרשת נח ביום חמישי  27.10.22בשעה  20:30עם הפרופ' נילי סמט מהמחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן.
השיעורים בשבת לנשים ימשכו כרגיל עד סמוך לט' באב .
נקיים כנס התעוררות בשיתוף המדרשה לנשים לקראת הימים הנוראים לציון  29שנים לשיעור לנשים בע"ה
ביום שלישי כ"ד באלול  20.9.22בין השעות  .13:00-8:30פרטים בהמשך.
שמחתי לשרת אתכם .אנא המשיכו להיות עמנו בשיעורים הבאים בשמחה ובטוב לבב.
להתראות ושבת שלום .זהבית גרוס.

שיעור לנשים בשבת

השיעור לנשים בשבת פרשת קרח יתקיים בבית משפחת שושי צוריאל (שיר השירים  )192בשעה  ,12:30ויינתן
ע"י חברתנו יונה כהן.
באנה בשמחה והביאו חברות חדשות! שיעור שווה .מחכות לכן .להתראות ושבת שלום.

ציפורה יוסט

עוגת גבינה אפויה
החומרים:
גבינת סקי  5אחוז  750גרם.
 5ביצים.
 3כפות קורנפלור.
 4שקיות סוכר וניל.
 1אינסטנט פודינג וניל.
 1שמנת מתוקה.
חצי כוס חלב.
 1כוס סוכר.
אופן הכנה
לרפד תבנית בנייר אפיה.
לאפות מעל תבנית עם מים רתוחים.
לערבב גבינה+חלמונים+חצי כוס סוכר+סוכר וניל+קורנפלור+חצי חבילה אינסטנט פודינג וניל.
להקציף חלבונים+חצי כוס סוכר הנותרת .להוסיף את הקצף לתערובת הגבינה ולאפות ב 170-מעלות (תלוי
בעוצמת החום של התנור).
לאחר תום האפיה להשאיר הרבה זמן בתנור.
ציפוי :להקציף שמנת מתוקה+חצי כוס חלב+חצי שקית אינסטנט פודינג וניל.
בהצלחה ובתאבון!!😋 🍒🫒🍒
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

היום ,יום שישי  24/6/22לא תתקיים קבלת קהל של וטרינר המועצה .בברכה .ד"ר שוורץ ,וטרינר המועצה.

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

למשה פוגל
תנחומים
על פטירת האב
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפי לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

לחיים שלום
תנחומים
על פטירת האח
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפי לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

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

מאיר שטינר

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

אזכרה

אור מינצר

ע"ה
האזכרה תתקיים ביום שישי כ"ה בסיוון תשפ"ב
( )24/6/22בשעה .17:00
נפגשים בבית העלמין באלקנה.
המשפחה וכל בית אלקנה

שרית לוי ,תושבת המדורגים הצפונית (בשכירות)
שרית לוי ,עברה בשבוע שעבר משערי תקוה לביתה החדש בשכירות ,בשכונת המדורגים הצפונית ,רחוב ארזים
.5
שרית מספרת על עצמה " :במקור אני מבני ברק .למדתי בחינוך החרדי בבני-ברק .היום אני במגזר הדתי-לאומי.
יש לי משפחה מדהימה עוטפת וחמה.
"אני אמא לשלושה ילדים .לינוי בת  16לומדת באולפנת נוב ברמת הגולן .נערה מדהימה מלאת שמחת חיים
ועושה לי נחת יום יום.
"יצחק בן  6לומד בגן תקשורת ב אורנית יצחק אובחן על הרצף האוטיסטי לפני כשנתיים כשנכנס לגן עיריה –
ילד מתוק חכם ומדהים.
"אור בן  3כרגע במעון אובחן גם על הרצף לפני כשלושה חודשים וזה מה שהביא אותי לעשות שינוי ולהפוך את
העצב לשמחה – משנה מקום משנה מזל .כך הגעתי לאלקנה.
"אני ספרית ופאנית עם וותק של  20שנה משתדלת לתת שרות הכי אדיב ככל שניתן .אוהבת את העבודה שלי
מכל הלב
מה הביא אותך לאלקנה?
"גרתי לפני כן בשערי תקוה .חיפשתי שינוי ומצאתי את אלקנה .אהבתי את היישוב ,את האיזור והחלטתי לעבור
לכאן".

געגועי לאתמול –
אל תחמיצו!
הצגה מרגשת המתארת את יחסי ילדים-
הורים מזדקנים ,הטומנים בחובם אהבה
וכאב.
להרשמה:
https://bit.ly/3b03kJL
או בברקוד המצורף:

לידות
לאפרת ומשה קופמן ,להולדת הבת עומר הודיה ,נכדה למלכה וצביקה קופמן.
להדר ואלעד שלו ,להולדת הבת ,נכדה לאיציק בראון.

אירוסין /נישואין
לאסתר יוגב ,לנישואי הנכד שקד עם ענבר ,בנם של צופיה ויונתן סילברמן.
לשושנה ויצחק שרון ,לאירוסי הנכד שחר עם שחר שלזינגר ,בן של מיכל וערן שרון.

בר/בת מצוה
לחיה ועוזי גוטמן ,לצילה וחזי סנדר ,לבר המצווה של הנכד ראם ,בנם של רחלי וגדעון מיטב -
גוטמן.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לשרית לוי ,להדר ואהוד קרני ,ליעל ואביאל אוחנה ,לרעות (לבית משפחת בוים) ולירן בן שושן
– עם המעבר למדורגים בשכונה הצפונית.

עולה חדשה – תלמידה מצטיינת
ביום שני נערך טקס סיום שנת הלימודים
באולפנה .כבכל שנה ,במרכזו של האירוע
נערך טקס חלוקת פרסים למצטיינות מכל
הכיתות.
השנה ניתן לראשונה פרס כספי מיוחד
לתלמידה מצטיינת – עולה חדשה .קיבלה
אותו שרה ברנר תלמידת כיתה י"א .משפחתה
של שרה עלתה לארץ לפני חמש שנים.
הפרס ניתן לע"נ חברתנו דבורה קתלין קתי
ורנאי ז"ל
המחנכת דפנה דודקביץ' אמרה בטקס:
"פרס זה ניתן לך שרה ברנר היקרה ,על
התמודדותך עם אתגרי העלייה .את מצליחה
בהשקעה רבה ובהתמדה יום יומית ,להגיע
להישגים לימודיים נפלאים.
"את משתלבת יפה בחברה וחווה איתן את
כל החוויות ,אך שומרת על ייחודך .והכל
מתוך דרך ארץ ,סבלנות והכרת הטוב.
"על כך את מקבלת היום את הפרס לזכרה
של דבורה קתלין-קתי ורנאי ז"ל .קתי נולדה
להורים ניצולי שואה מתבוללים ,בבודפשט
בירת הונגריה .היא עלתה לארץ עם שני
ילדיה ,כאן התמודדה עם קשיי העלייה באופן
מעורר השתאות .וכל חייה שאפה לשוב אל
עמה ואל אלוקיה ,בלב שלם ובנפש חפצה".
תמי אסתר ורחל ,הקרן לעידוד עלייה ע"ש
קתי ורנאי ז"ל

מימין לשמאל :שרה ברנר ,המחנכת דפנה דודקביץ,
הרבנית רחל שטרן ואסתר אדמנית – חברותיה של קתי ז"ל

