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 "ממעמקים קראתיך ה'" 
 מלאכי מיכליס

 

חלה ביום י"ז בתמוז, ובזכות שבת קודש, התענית נדחית ליום ראשון. החל מיום י"ז בתמוז ועד  ,פרשת פנחס ,השבת    
 ט' באב יחולו ימי בין המצרים.

בימי פורענות אנו בוכים, מבכים את הצער, מבכים את הכאב. אך גם נושאים תפילה לקב"ה ומבקשים מזור ומרפא    
 לצרותינו.

, הרב קלונימוס קלמיש שפירא, אנו חשים את הבכי יחד עם התקווה, וכל זאת בימי בחיבורו של האדמו"ר מפיאסצנה   
 האופל של שואת יהודי אירופה.

האדמו"ר איבד את כל משפחתו הקרובה בפרק זמן קצר, והיה עד לסבל הבלתי אנושי, תוך שהוא ממשיך להוביל    
דמו"ר עצמו נספה במחנה עבודה ליד לובלין, בעת . הא1943ולחזק את קהילתו בגטו ורשה, עד חיסול הגטו, באפריל 

 חיסול שארית הפליטה מגטו ורשה, במה שנודע כ"חג הקציר", בראשית שנת תש"ד.
את הטוב. לכן ההרגשה הפשוטה של הטוב בחיים ושל הרע בהעדרם, היא  –האדמו"ר רואה בחיים במובנם הפשוט    

יחה אריכות חיים ושנים לעושי מצוותיה. המוות והרוע בעצם לא היחס הנכון והטבעי ביותר לחיים. הרי התורה מבט
 נתפסים.

ובעודו חווה את הרוע, הסבל והייסורים, תוהה האדמו"ר, אז מה בעצם רוצה הקב"ה להשיג? איזו תכלית יש בייסורים    
 אלה?

תפילתו נענית, אך הוא "שלכל דבר גם לאמונה וגם לשמחה צריכים איש שהוא יאמין", כל יהודי יודע שלא תמיד    
 ממשיך לקוות.

נאמן 'כי אלוקים מצא את לבבו "על אברהם נאמר "שריד השואה, אליעזר ברקוביץ כתב בספרו "עמו אנוכי בצרה":    
נראה כי המילה "נאמן" מתארת את טיב היחס בין אברהם לאלוקים. הוא היה נאמן לה'. כאשר ה' אומר על  ."'לפניו

 ."הוא", המילה "נאמן" מביעה יחס של קרבה מיוחדת בין אלוקים למשה משה, "בכל ביתי נאמן
אפשר לומר, כי בהקשר של יחסים בין אישיים משמעותה של המילה "נאמן" היא "אמין", מסור". ומהי משמעות המילה    

 "להאמין"?
שראל הכירו בו כמי שראוי משמע שבני י .לאחר נס קריעת ים סוף נאמר על בני ישראל "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"   

לאמונם. לכן ניתן לומר כי האמונה ביהדות, היא שעמדה כחומה בצורה, לכל אורך תולדות העם, משמעותה, מתן אמון 
 באלוקים.

כשהובילו את רבי שלום אליעזר האלברשטאם, הרבה מראצפירט, אל גיא ההריגה, ניגש אליו הקצין הנאצי ואמר לו:    
בות תפילות. עודך מאמין כי אלוקיך יעזור לך? כלום אינך רואה את מצב היהודים? הרי אין איש "שפתותיך עדיין דוב

 מושיע להם". ענה לו הרב: "בכל לבבי ובכל נפשי אני מאמין כי יש בורא עולם ויש הגחה עליונה". 
בקרבו יהודים שידעו, כי יהודים הכריעו את הכרעותיהם במשך כל תולדותיהם, ועם ישראל שרד, מפני שתמיד נמצאו    

יהיו התנאים והנסיבות מה שיהיו, לעולם חובת ההכרעה מוטלת עליהם, מתוך חירות עליונה של רוחם, למות ולא 
להיכנע. ההמשכיות היהודית של עם הנצח היא שעיצבה את פניה של השממה שלתוכה הושלך העם היהודי במשך כל 

 הדורות.
ראתיך ה'", "וצריך לב כל איש ישראל לדאוב על זה בעצמו, ועל כל פנים במעמקי ולכן אמר דוד המלך "ממעמקים ק   

כל עוד יש ליהודי איזו נקודה שאיננה נכבשת תחת הצרות, שמאפשרת לו להתבונן במצבו הרוחני  לבו לצעוק על זה".
 מבחוץ, כל עוד יש נקודה כזו, יש משמעות לקיום.

 ומתוך הסבל תצמח הישועה. וא בוכה יחד איתנו.רבש"ע אינו מנוכר לסבלם של ישראל, ה   
הוא כנראה האישיות הפוליטית  בארץ הנשיא האמריקאי ג'ו ביידן. ביידן ביקרואנקדוטה אקטואלית להמחשה. השבוע    

האמריקאית היחידה שיצא לו להיפגש עם כל אחד ממנהיגיה של מדינת ישראל, מאז גולדה מאיר. בזיכרונותיו, עת נפגש 
 עם גולדה מאיר, ראש ממשלת ישראל, בעת היותו סנאטור צעיר, גילתה לו גולדה סוד: "לנו, העם היהודי יש נשק סודי

 הה הסנאטור ביידן לגבי אודות איזה נשק מדברת גולדה. ענתה לו האחרונה: "לנו היהודים אין לאןנגד כל אוייבנו", ת  
 ללכת..."      

 מי יתן ויתקיים בנו חזונו של הנביא זכריה, שהצומות והתעניות שנתקנו לזכר חורבן בית המקדש, 
 ייהפכו לימי ששון ושמחה!!

 

 15.7.22 | בתשפ" תמוזב "זט  | פנחספרשת  | 1126 'ליון מסיג

 20:29  שבתצאת ה  19:27 שבתכניסת ה
   



 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 אגה  ד בשורה חשובה להורים הצעירים: גם השנה המועצה
 שלכל תושבי אלקנה יהיה פתרון של מעון תמ"ת לילדיהם

 
 

 .ורים יקריםה    
מועצת אלקנה רואה חשיבות רבה במתן פתרונות מעון תמ"ת לילדי תושבי אלקנה ופועלת לכך שיינתן מענה   

מותאם לכל ילדה וילד שהוריו ביצעו רישום במועד )בד"כ הרישום מתבצע באתר האינטרנט של התמ"ת 
 בחודש פברואר(.

ת הזהות כתושבי אלקנה, ולא חשוב להדגיש: לתושבי אלקנה = לאלו הרשומים כל בני המשפחה בתעוד  
מתגוררים באלקנה כבר מספר שנים. אם לא נרשמתם כתושבים פנו עוד היום הם גם אם רשומים, לאלו שלא 

 והירשמו כתושבים.  pnina@elkana.org.ilלפנינה במייל 
 המועצה משכירה מבנים שלה לגופים המפעילים מעונות וכן פועלת להקמת מבני מעונות חדשים.   

נת 'הראשונים', שייפתח בספטמבר הקרוב. בשבועות אלו מסתיימת בנייתו של מבנה מעון גדול חדש בשכו  
  , שיהיה מוכן בעז"ה לשנת הפעילות הבאה.80כמו כן בקרוב מאד תתחיל בנייה של מעון גדול וחדש בשכונת ה

 אנו אף עובדים על תכנון של מבני מעונות נוספים חדשים וניגשים לקול קורא של משרד החינוך בעניין.   
קרובה המתחילה בספטמבר, ראש המועצה ומחלקת החינוך פעלו במאמץ לקראת פתיחת שנת הפעילות ה   

רב עבורכם, ודאגו לכך שיהיו פתרונות מעון תמ"ת נוספים לעוד עשרות ילדים תושבי אלקנה, מעבר למה 
  שקיים היום.

ת ערכנו הצלבות בין הרישומים הכפולים במעונות השונים, וחיכינו בסבלנות יחד עמכם, עד לסיום וועדו   
 הקבלה של התמ"ת וקבלת ההודעות על קבלה/אי קבלה למעון שבחרתם.

ופתח הרשמה בתחילת השנה להורים, הודיע כי לא ימשיך לפעול בשנה  220-מעון "שמש" שפעל בשכונת ה   
 הקרובה. אנו מודים למפעילי מעון שמש על תקופת ההפעלה במשך השנים ומאחלים להם הצלחה רבה.

חלופי לילדים שנרשמו במעון "שמש" וכן להוסיף מקומות לילדים מעבר לקיים, דאגנו  על מנת לתת מענה   
לכך שמעון "הזית" ימשיך לפעול במבנים הקיימים אותם הפעיל השנה בשכונת הראשונים, וזאת בנוסף למבנה 

ועד, החדש שיפעיל ושיהיה מוכן בספטמבר הקרוב. מהלך זה פתח אפשרות גם לתושבי אלקנה שלא נרשמו במ
 לבוא ולהירשם כעת במעון הזית ולקבל מענה לשנה הקרובה.

אם הנכם רשומים כתושבי אלקנה וזקוקים למענה של מעון לילדיכם, וטרם קיבלתם אישור הרשמה ממעון  
"שירת אלקנה" או מעון "הזית", אנא פנו עוד היום לנעה כהן, רכזת הגיל הרך במועצה באמצעות דוא"ל 

noa@elkana.org.il  .ונסייע לכם לבצע את הרישום 
 

 

 לדי אלקנה ב"מפרץ ההרפתקאות"י
 

באולם הפיס באלקנה עם יחידת החילוץ המפורסמת ביותר  השבועילדים והורים נלהבים נפגשו  700מעל    
 ".בעולם של "מפרץ ההרפתקאות

 .יחד עמם הם יצאו להרפתקאות מרגשות ומספקות וחזרו מרוצים ונמרצים   
אז מופע ״מפרץ ההרפתקאות״ כבר מאחורינו אבל אינספור פעילויות קיץ ומופעים נוספים לכל הגילאים    

 .עוד לפנינו
 !בטוח שנתראה .גדולה לצוות המתנ"ס על הארגון תודה    

 
 

mailto:pnina@elkana.org.il
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במהלך הקיץ, בכל יום שלישי, נגיע    
לשכונה אחרת עם משחקי ספורט, 

 מוזיקה הפעלות ועוד.הצגה, 
)ליד  80-פגש בפארק היוהשבוע נ   

בית כנסת "מורשת יהודית( עם 
 ג'ק ואפון הקסם. ההצגה:

מוזמנים להגיע עם כל השכנים 
הנות עם הצוות המקסים של יול

 מתנ"ס אלקנה !!
 

 

 ספריית אלקנה
 

 .על סדרת ספריה "כראמל" ברנע מפגש עם הסופרת מאירה גולברגייערך  25.7ביום שלישי הקרוב,  
 ., או בברקוד המצורףההרשמה באתר המתנ"ס בקישור המצורף

https://bit.ly/3yKiXyd 
 

 

 .מוזמנים להגיע לקרוא, לעיין וליהנות. הספרייה פתוחה ��
 :להלן זמני פתיחת הספרייה

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

 .elkana.library@gmail.com מייל��. 053-3233753ווטסאפ �🄳�. 03-9362122טלפון �� ניתן ליצור קשר:  
 

 המתנ"ס מגיע אליכם עד הבית !
 

 

תפילת הילדים 

 בחופש הגדול
 

 ""תפילת הילדיםבעזרת השם 
החל מיום ראשון כ"ה יוצאת לדרך 

( ועד לסוף החופש 24.7תמוז )ב

  ��(31.8אלול )בהגדול ד' 
 מה זה אומר?

בכל בוקר יחכו לילדים המתוקים 
מדריכי תפילה בחמישה מוקדים 

חשוב שכל ילד יביא עמו  שונים.
 את הסידור שלו.

 לאלו גילאים?
 .ו'-לכיתות א'

 מתי והיכן?
 9:00-9:30התפילות יחלו משעה 

 אלו הם מוקדי התפילות:

 הכנסת בית: הצפונית בשכונה ️✡
 .(בספריה) "שמואל משכן"

)ארעי( בית  יםהראשונ שכונת ️✡
הכנסת "הראשונים" )מאחורי 

 .המכולת של אריה(

 ל"אש הכנסת בית: קבע יישוב ️✡
 .(במקלט)

(: 300) המדורגים שכונת ️✡
 .הכנסת בית של הגדול במבנה

 הכנסת בבית: דן מגן שכונת ️✡
 .השכונתי

למועצה הדתית ולמועצה תודה 
 על התמיכה והסיוע. המקומית

לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו 
 . 054-3170922-בווטצאפ ל

 . ��מצפים לראותכם
 רפאל חיימוביץ

 

 שיעור לנשים בשבת
 
 

בבית משפחת שושי צוריאל  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה    
 ( ויינתן ע״י הרבנית רחל שטרן. 192)שיר השירים 

 .באנה בשמחה והביאו חברות ושכנות חדשות! להתראות, זהבית גרוס   
 

https://bit.ly/3yKiXyd
mailto:elkana.library@gmail.com


 

 

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון התרבות 
   

 אין פעילות.: צום י"ז בתמוז –י"ח בתמוז  ,17.7.22יום ראשון      
 ."אבי ואמי"/אהרון אפלפלד הספר: .עם מלכה שיינברג 'חוויה מהספרים' – 11:00י"ט בתמוז בשעה  18.7.22יום שני   

 חידושים בשמיעה אצל מבוגרים. הנושא: .עם פרופ' לאה פוסטיק – 20:00כ' בתמוז בשעה  19.7.22יום שלישי 
פרופ' לאה פוסטיק, פסיכולוגית מחקרית, עוסקת בפסיכואקוסטיקה ועיבוד שמיעה. חברת סגל במחלקה להפרעות   

 בתקשורת וראש המעבדה לעיבוד שמיעה באוניברסיטת אריאל.
 .חורבן בית ראשון הנושא: .עם טליה כהן – 11:00כ"א בתמוז בשעה  20.7.22יום רביעי 
ממשפחה בדואית לקהילה יהודית  הנושא: .עם ירון אברהם 'סיפור מסע' – 20:00בשעה  כ"ה בתמוז 24.7.22יום ראשון 

 בלוד.
 חברי מועדון לא תשלום.ל .₪ 40דמי כניסה 

 חברי מועדון ללא תשלום.ל .₪ 20הרצאה של פרופ' לאה פוסטיק בעלות של 
 

 המדרשה לנשים אלקנה
 

בחגיגה גדולה , לאחר כמעט שנתיים וחצי של לימודים בזום, סיימנו, אנו בנות מדרשת אלקנה את שנה"ל תשפ"ב  
 ושמחה, פנים מול פנים )כמובן, במסכות(, עם כיבוד מעשי ידיהן של הבנות.

 שמחנו ופטפטנו יחד היתה ללא גבול.השמחה לפגוש חברות, שזה למעלה משנתיים לא התרועענו ולא    
 תודה לבורא עולם שמאפשר לנו ללמוד תורה ולימודי יהדות, בנושאים שונים, מתוך חוויות כאלה.   
ובלב רחב, , תמיד, מתוך שמחה, רצון טוב-ישוב ומחוצה לו, על שתמידיאנו מודות לכל הרבנים והרבניות, מה   

 המרובות והיצירתיות. ומעניקים לנו מחכמתם, מתבונתם ומידיעותיהםמלמדים ומלמדות אותנו, בנות המדרשה, 
 אין כמוכם!

 תודה לראש המועצה, אסף, על האפשרות ללימוד בזום.   
 תודה לראש המועצה הדתית, שמעון רוקח, על התמיכה.   
 תודה לקהילת "אחוה ורעות" ולאבי טאוב, על הרצון הטוב והכנסת האורחים ללימוד.   
ב"ה זו  בנות אלקנה, שערי תקוה ועץ אפרים וכולן חורשות את ספסל הלימודים 100-המדרשה מונה למעלה מ   

 .22-השנה ה
את החוויה  על כן אנו קוראות ומזמינות כל אחת מכן, בנות יקרות, לקום ולהצטרף אלינו ולחוות יחד איתנו   

 המושלמת של לימוד תורה משמעותי ומפגש חברות מהנה.
"אחוה  נ"סבביכ ( בשמחה ובכיף, לבית המדרש לזכר הבנים6.9.22אנו לפגרת הקיץ ונשוב בע"ה בי' באלול )יצ   

 ורעות".
 .0502282358נא להתקשר לחנה  –להצטרפות    

 .קיץ בריא ונעים   
 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

השבוע התקיים מפגש מוצלח נוסף של מועדון    
בהובלת נירית  "Mאם&"היולדות של אלקנה, 

 תורגמן.
, מנחת הורים ומנחת תודה גדולה לאתי ליכטנשטט   

קבוצות  של מכון אדלר, שהנחתה בהתנדבות את 
 המפגש בסדנת "יחסי אחים בחופש הגדול'. 

ההרצאה הייתה מעניינת ומעשירה ולוותה   
 בנישנושי בוקר.

תודה לכל המתנדבות המלוות את פעילות המועדון   
חנה שמרלינג, מזל חזן,  באהבה במהלך השנה כולה:

 כץ. נעמה גורמן ושרה
יולדות יקרות, פתחו יומנים והיכונו למפגש הבא    

בהנחייתה  26.07שיתקיים במרכז הצעירים בתאריך 
, מרפאה בעיסוק ומומחית בהתפתחות אורלי גתשל 

 תינוקות, בסדנת תנועה, תקשורת ומגע.
ויחדש  לאחר מכן המועדון ייצא לפגרה באוגוסט,  

ליולדות עם יום צילומים  – 6.9.22-את פעילותו ב
, פרטים תחיה פלביןולתינוקות, עם צלמת הבית, 

 בהמשך... 
 יש למה לצפות!   
 כל יולדות היישוב מוזמנות להצטרף למועדון.     

 .052-8881499 פוןטל לפרטים: נירית תורגמן.
 

 מועדון היולדות של אלקנה
 



 

 

 

 

 

 

                 

    

 
 

    

 

 
 יפה אלשייך

 

 סבאייה
 

)עלי בצק( מרודדות הנמרחות  משכבות שכבות סבאייה הוא מאכל תימני מסורתי הנאכל בד"כ בחגים, עשוי 
 בשמן/חמאה/מרגרינה.

 מרכיבים:
 .ק"ג קמח 1

 .כפית שמרים 1/4
 .כף גדושה מלח

 .כפות סוכר 3
 .לא חובה( – כף קצח )מומלץ

 .כוסות )חד פעמי( מים פושרים 4-כ
 .)מומסים( מרגרינה 1חמאה/ 1כוס שמן/ או  3/4

 אופן ההכנה:
 דקות לתסיסה. 10-כוס מים פושרים כ 1/2-כפית השמרים עם כף סוכר ו 1/4משרים את 

 מוסיפים קמח, מלח וסוכר לבלילה.
 מוסיפים מים לתערובת היבשה בהדרגה.

דקות פעמיים  10נוקשה שאינה דביקה לידיים. הערה: לשים את העיסה מדי לשים עד שמגיעים למרקם של עיסה 
 דקות. 20-ומכסים בניילון נצמד לאחר כ

 )ככל שהכדור קטן יותר כך תהיינה יותר שכבות( ומניחים ע"ג משטח משומן קורצים מהעיסה כדורים בגודל אגרוף
 )שיש(.

 כדור. מכסים את כל הכדורים במגבת/ניילון ומתחילים לעבד כל
 משמנים משטח פנוי בשמן/חמאה/מרגרינה.

 מ"מ של כל עלה. 2-3-מניחים כדור על המשטח, מרדדים עד לעובי של כ
 משמנים את העלה בשמן/חמאה/מרגרינה מומסים.

 התבנית ומותחים עד קצות התבנית. ל גבימניחים ע
 משמנים ביניהם. עלה כאשר ל גביומניחים עלה ע ,ממשיכים לרדד את כל הכדורים באופן זהה

 )שכבה עליונה( מפזרים את הקצח ומכסים בנייר כסף. בעלה העליון
 )ניתן לבדוק ע"י נעיצת קיסם יבש(. דקות עד לקבלת דפים זהובים 40-50-מעלות כ 180אופים בתנור בחום של 

 מוגש עם עגבנייה מרוסקת, סחוג וביצה.       
 קשה, אך המאמץ שווה.

 

  �🭒� ��!!בתאבוןו בהצלחה
 

  – )נשים וגם גברים, המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח
 . נשמח כולנו ליהנות מהרעיונות(pnina@elkana.org.ilאנא שילחו למייל 
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 עם המעבר למדורגים שכונה צפונית. ,קציר  יהלום( ונדב  משפחת  )לבית  לאורית
 צפונית עם המעבר למדורגים שכונה  ,לשלי ויונתן שוואלם

 .220-ליחידת שכירות בשכונת ה עם המעבר  ,להילה ועידו בורובסקי

 

 לידות
 .מינצר לחוי ועמי נכדה ,להולדת הבת ,לוי  לנופר ועמית

 .הנכד, בן להדר ונתנאל שטינמץ, נין לרחל ויס להולדת ויס, לדינה ודוד
 .נכדה לברכה ועופר כהנא ,בת לתמר ואוריאל כהנא ,ליהודית וצביקה מוזס להולדת הנינה

 ועמיחי שטיינר.סיגל ן לב , להולדת הנכד,לאסתי דני סיטרון
 

 נישואיןואירוסין 
ועופר   לאילת , בתליאור עם אופק ברזני הנכדהרוסי ילא ,לפנחס וחנה דרשביץ, לאסתי ויוסי רון

 .רון
 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 

 

 

 

 

 ברכות
 לבן אלקנה  

 מואטי-אל"מ אליעד מאור
בנם של צבי ז"ל ותבדל"א מח"ט גבעתי, 

 פנינה מואטי, חתן לברוריה ואפרים לב
 

לדרגת לרגל החלטת צה"ל על העלתך 
 כמפקד חיל הגנת הגבולות! ,תא"ל

 

 'לך בכוחך זה והושעת את ישראל'
 מכל תושבי אלקנה

 

 עיקור חתולי רחוב
 

השירותים הווטרינרים במועצה פועלים    
לעיקור/סירוס חתולי רחוב ולאור הצלחת המבצעים 
הקודמים ובכדי לשמר את היתרונות שהושגו בשנים 

 הקודמות פועלת המועצה לקידום פרויקט זה.
אנו נערכים למבצע נוסף של עיקור/ סירוס חתולי    

החל  הבא  רחוב בחסות המועצה שיתקיים בשבוע 
)החל  בשעות הערב  07/2022/71 ראשון מיום

 .(18.00  מהשעה
על מנת לייעל את התהליך , נבקש לקבל מידע לגבי    

נדרש שיתוף פעולה של בנוסף,  ריכוזי חתולים.
התושבים ומענה לשיחות הטלפון המקדימות של 

 .הלוכד
יש לשלוח הודעה מפורטת כולל שם ומשפחה, מס'    

לכתובת טלפון, כתובת והערכת מספר החתולים 
 .vetshomron@gmail.com  המייל:

בעלי חתולים ביתיים מתבקשים לסמן את   
 החתולים בקולר.

 רות לתושבים וללא עלות כספית.יצע ניתן כשהמב  
 בנוסף הנכם מבקשים בערב המבצע

 לא להאכיל את החתולים! 
 

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

 או בברקוד המצורף כאן.

mailto:vetshomron@gmail.com
https://www.elkana.org.il/index.php

