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 ושוב להתחיל מבראשית –פרשת נח 

 אתי אלבוים 
 

הסיפור שמביאה פרשת נח הוא היפוכו של הסיפור שזה עתה קראנו בפרשת בראשית. בעוד שפרשת    
פרשת נח מתארת הרס, חורבן והשמדה של אותה בריאה, כמעט  ,בראשית עוסקת בבריאה, בבנייה, ביצירה

אזי פרשת בראשית הייתה נראית כמו  –כולה. אם היינו מצמידים תמונות ומוזיקת רקע לשתי הפרשות 
יער מלבלב  פרק של נשיונל ג'יאוגרפיק, עם מוזיקת רקע נעימה ועם התמקדות בתמונות של ניצן פורח,

וציפורים דואות. לעומתה, פרשת נח הייתה נראית כמו סרט אסונות טבע, עם מוזיקת אימה ותמונות 
  מזעזעות של בני אדם וחיות מקפחים נפשם בטביעה.

 כיצד הגיעה האנושות בתוך פרשת שבוע אחת לכזו טרגדיה?    
ברכת "פרו ורבו ומלאו את הארץ לוקים שולח אותם לדרכם בגן עדן ב-לאחר בריאת אדם וחווה א   

לוקים בפני האדם: "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל" -וכבשוה..." )בראשית א', כ"ח(. תנאי מובהק מציב א
לוקים לאדם שהעולם נברא בבחינת "הכול צפוי והרשות נתונה", כפי שאומר רבי -)ב', י"ז(. כך מבהיר א

ורא עולם, ולאדם יש בחירה חופשית בין טוב ורע. מאוחר עקיבא במסכת אבות ג', ט"ו. הכול ידוע מראש לב
נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב לוקים מגדיר זאת לאדם בצורה מפורשת: "-יותר, בדברים ל', ט"ו, א

". הטוב משול לחיים והרע משול למוות. יש לאדם בחירה בין השניים, כי זוהי מהות ת ואת הרעוואת המו
 בריאת האדם. 

תחילה אדם וחווה מתקשים להבדיל בין טוב לרע, חוטאים, נענשים ומגורשים מגן עדן. צאצאיהם מלכ   
לוקים רואה "כי רבה רעת האדם בארץ וכל -ממשיכים להתקשות לבחור בין טוב ורע. בתוך כמה דורות א

העולם, כאשר יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום" )ו', ה'(. תהום נפערת בין המושג "טוב" שאופף את בריאת 
לוקים רואה בבריאתו "כי טוב" וביום השישי אפילו "טוב מאוד", לבין המושג "רע", שמאפיין את דורו של -א

נח. לא סתם רע, לא קצת רע. רע כל היום. וכאן באה אכזבה של הבורא מברואיו והחלטה למחות מעל פני 
 האדמה את האדם ואת החי. 

לוקים. אי אפשר -בראשית מסתיימת בהכרזה שנח מוצא חן בעיני אבתוך כל הרע הזה ניצב נח. פרשת    
שלא להבחין בבחירת התורה במילה "חן", שהיא היפוכו של השם "נח". זהו אדם יחיד בדורו שיש בו נוחות 

 וחינניות. איש צדיק ותמים בדורותיו. 
כי יש מחכמינו שדורשים  הקפדת התורה על המילה "בדורותיו" מביאה את חכמינו לדרוש בה. רש"י אומר   

מילה זו לשבח, להראות שאם נח הצליח להיות צדיק בדור כה רע, בוודאי בדור של צדיקים היה צדיק יותר. 
ויש שדורשים מילה זו לגנאי, שאילו נח היה חי בדורו של אברהם לא היה נחשב לצדיק. כך או כך, נח נבחר 

תיבה, שאליה מגיעים שניים מכל מין של חיה טמאה לוקית -להישאר בחיים עם משפחתו, בונה בהוראה א
 ושבעה מכל מין של חיה טהורה ועופות. ארבעים יום מומטר מבול משמים ורק באי התיבה ניצלים. 

לוקים לקבל את העובדה שבני -לאחר שהכול מסתיים נח בונה מזבח ומעלה עולות. ריח הניחוח גורם לא   
לוקים מחליט שעל אף ש"יצר האדם רע מנעוריו" -ם החופשית. אאדם עלולים לבחור ברע במסגרת בחירת

הוא לא יוסיף להכות עוד את כל החי, ולאות ברית נמתחת בימי הגשמים קשת מרהיבה בשמים. ושוב 
 לוקים לנח, "פרו ורבו ומלאו את הארץ" )בראשית, ט', א'(. -מתחיל העולם מבראשית עם ברכת א

תופענה קשתות בשמים, נאחל שכולנו נדע לבחור נכון במסגרת הבחירה  והגשמים, עת  עם בוא החורף     
 החופשית,

 לוקים ואדם. -נתרחק ונסור מרע ונרבה טוב בעולם, כדי שנזכה אף אנו למצוא חן בעיני א      
 שבת שלום!

 

 28.10.22 | גתשפ" ג' בחשוון  | נחפרשת  | 1139 'ליון מסיג

 18:31  שבתצאת ה  .17:33 שבתכניסת ה

 



 

 

 300-גני ילדים בשכונת ה 4יציקת רצפת הקומה השניה של אשכול 

 הדמיית בית הספר החדש לחינוך מיוחד בימ"ה

  

 קידוחי יסודות בית הספר החדש לחינוך מיוחד של ימ"ה

 

בשעה טובה לאחר שהושלמו    
עבודות הפיתוח המקדמיות שהיו מאד 
מורכבות בשל הטופוגרפיה ותנאי 

החלו בימים אלו קידוחי  השטח,
היסודות של המבנה הגדול והמכובד 
של בית הספר העל יסודי לחינוך 

 .המיוחד של ישיבת ימ"ה
במבנה החדש יהיו כיתות, מרחבים    

ואולם כינוסים והפיתוח יכלול מגרש 
ספורט נוסף, רחבות לפעילות ומשחק 

  .והכשרת חניות נוספות לבאים
-המבנה החדש הנו חלק ממגה   

פרויקט של הקמת קרית החינוך 
הצפונית, הכולל בתוכו גם הקמת 

גני ילדים לטובת השכונה  4אשכול 
בשעה טובה יצקנו  .(300-החדשה )ה

השבוע את הגג של הקומה הראשונה 
של גני הילדים! ומתחילים מיד בבינוי 

  .הקומה השניה
בתוך מספר שבועות בודדים יחל גם    
נייתו של מבנה נוסף בקרית החינוך ב

כיתות לימוד חדשות  6החדשה, הכולל 
ובית מדרש גדול ומכובד לתלמידי 

 .ימ"ה
תלמידי החינוך המיוחד שלהם נבנה    

כעת המבנה החדש, משולבים באופן 
נפלא בתוך תוכנית הלימודים של 
ישיבת ימ"ה, כפי שנעשה באולפנה, 

בית  שגם בה זכינו לפני כשנה לחנוך את
  .הספר העל יסודי לחינוך מיוחד

השילוב של תלמידי החינוך המיוחד    
באלקנה הוא כה משמעותי, זאת בזכות 
צוותי הניהול, החינוך והתפעול 
המצוינים שיש לנו כאן בישיבה 

, ובזכות שותפינו במועצה, ובאולפנה
במשרד החינוך, ברשת אורט ישראל, 

 .בהנהגות ההורים ועוד
ות לא מאחרות לבוא ב"ה התוצא   

ופירות ההשקעה בתחום החינוך 
הנתון המדהים  .ניכרים תוך זמן קצר

רסמנו לאחרונה על כך שאלקנה לא ישפ
רק זכתה השנה בפרס החינוך הארצי, 
אלא היא גם ממוקמת במקום הראשון 
-בארץ בזכאות לבגרות עם קרוב ל

כולל בתוכו את נתוני  –זכאות  100%
 וך המיוחד! תלמידי ותלמידות החינ

על כך שמחתנו וגאוותנו, שבמוסדות    
החינוך המצוינים שלנו לא נחים לרגע 
ומשקיעים בכל ילד ובכל ילדה ומביאים 
אותם למצוינות לימודית ערכית 

  .וחינוכית
  ולהתפתח  להמשיך  שנזכה בעז"ה     

 לילדינו את החינוך המיטבי  ולהעניק  
 .ומכובדיםבמבנים ראויים     

 .ראש המועצה אסף מינצר, שלכם
 

 עם התחלת בינוי   ...והפעם  אלקנה ממשיכה להתחדש!!! 
 !בית הספר לחינוך מיוחד של ישיבת ימ"ה

 



 

 

 
 

 

 

" אם תשכחו אותה העולם ישכח אותה"   
סילווה    – הידועה  הציירת  תוארה  כך 

עלתה זלמנסון שנה  כחמישים  שלפני   ,
ליבה,  שאומץ  ציון,  כאסירת  לכותרות 
היהודי  העם  כבוד  על  ושמירה  הנחישות 
של  לסמל  אותה  הפכו  בשבי,  כשהיתה 

   .חופש ואמונה
כיום סילווה חיה בישראל, זכתה לאות    

כבוד בכנסת ונבחרה להיות אחת מהנשים  
 .שהשפיעו ועיצבו את ישראל בציונות

של      סילווה   35תערוכה  של  מציוריה 
זלמנסון מוצגת בבית המייסדים ע"ש מאיר  
לבית  הצמוד  הזהב(  גיל  )מועדון  שטיינר 
החודשים   שלושת  למשך  כרמים,  ספר 

  .הקרובים
 . אוצרת התערוכה: חווה נבו

לילדים   יתרמו  הציורים  ממכירות  מעשר 
 . בעלי צרכים מיוחדים

 

 

 

 

 

 

 תערוכת ציורי סילבה זלמנסון באלקנה 
 

נח,    שת השבת, פר .  15:00-22:00ימי שלישי  .  8:00-12:30ימי שני ורביעי  .  19:30-22:00ימי ראשון    ניתן לבקר בתערוכה:
 . 16:30ניתן לבקר בתערוכה החל מהשעה  
 https://sylvazalmanson.wixsite.com/artist/exhibition. 052-2577217לפרטים נוספים, רוחי 

 מוזמנים לבוא ולהתרשם! 
 

 300-מפגש גיבוש לנשות קהילת שכונת ה 
     

  120בחסות ועדת קבלת פנים של השכונה. בערב התכנסו    300-קהילת שכונת ההשבוע התקיים מפגש גיבוש לנשות     
חברות .  נשים שנהנו מארוחת ערב טעימה, משחק הכרות מגבש וסדנת נגרות חוויתית. הערב היה מגבש ומהנה עד מאוד

לירון צרפתי, איריס דנינו  הדר קורצמן, יעלה איובי,    אוראל רוזנצוויג, הדס הרמן,  הן:  300-שכונת הבועדת קבלת פנים  
 .ואסתר יצחק

 

 מדרשה לנשים באלקנה ה
 
 

תכנית הלימודים במדרשה לנשים אלקנה     
 : 1.11.2022ביום שלישי, ז' בחשון, 

 . הרב יהודה שטרן – 9:00-9:45
 .הרב מיכאל ברום – 10:00-11:15

וגם     הסביבה,  ויישובי  אלקנה  נשות  כל 
כה   עד  השתתפו  שלא  בלימודי  נשים 

להצטרף   בשמחה  מוזמנות  המדרשה, 
מחשבת,  תורה,  שיעורי  ולחוות  ללומדות 

 תנ"ך ויהדות מעניינים ומרגשים. 
  – באנה בשמחה, נשים יקרות. להצטרפות    

 . 0502282358ניתן להתקשר לטלפון 
 



 סטודיו נשים   
 

 .שימו לב, לסטודיו נשים יש שעות פעילות מעודכנות 
  לא חודש מלא. הזדרזו והירשמו. –תשלום חודש אוקטובר רק חצי חודש  

 מנהל מחלקת ספורט, מיכה פולק
 

 ספריית אלקנה
 

 :להלן זמני פתיחת הספרייה
 

 .16:00-19:00, 9:00-12:00ראשון: 
 .9:00-12:00 שני:

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

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

אלקנה הולכת. בית ספר כרמים    
פלוס  50גני הילדים ומועדון 

באלקנה משתתפים ביום ההליכה 
יבית הליכה ספורט הבינלאומי

 והפעלות ספורטיביות. 
כולם מוזמנים להצטרף להליכה    

, 28.9.2022, ג' בחשוון תשפ"ג, היום
 .בשעה תשע בבוקר

לאולם הספורט נפגשים בכניסה    
 .ליד כרמים. בהצלחה

 

 חוגים 
 

 לחוגים!עברנו את החגים וכעת הזמן להצטרף    
 חוגי מתנ"ס אלקנה ממשיכים לפעול!   
 בחוברת החוגים ובאתר המועצה. כל חוג פועל בימים ובשעות כפי שמפורסם   
אילוף כלבים, צפרות, נגרות, פיסול, שחמט, סקראץ' והלמידה  יפתחו החוגים: שבוע הראשון של נובמברב   

 במתמטיקה ואנגלית.
 לבטל את הרישום ללא עמלה!אפשר  לכם ובמידה ולא מתאים ,רשםיניתן לה   
 או בברקוד המצורף. https://bit.ly/3eLm1Tx רשם בקישורימוזמנים לעיין בחוברת ולה   
 מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל וכל הקודם זוכה!   
 .03-9109040מתנ"ס אלקנה  :לפרטים ושאלות       רשם ולהגיע לשיעור ניסיון!ידאי להכ   
 

 
השיעור לנשים  

 בשבת 
 

בשבת     לנשים  השיעור 
בשעה   בבית    12:30יתקיים 

)שיר   צוריאל  שושי  משפחת 
הרב    ( 192השירים   ע״י  ויינתן 

 ד"ר פנחס הימן.  
להיות      בשמחה  בואנה 

   .עמנו! והביאו שכנות וחברות
 .להתראות ושבת שלום  

 .זהבית גרוס

 

 תורהזום  
 

 שיעורי תורהזום חוזרים ובגדול.    
בעבר      שהשתתפו  הוותיקים  אלקנה  לתושבי  וכמובן  ולאורחים  האוניברסיטה  לסגל  מיועדים  השיעורים 

 בשיעורים.  
מה    השבוע  לפרשת  מגוונים  קהלים  לחבר  ומטרתם  מגוונים  מאד  ריהשיעורים  מיוחדים.  מעבירי  ובטים  ב 

השיעורים יהיו חברי  סגל אוניברסיטת בר אילן שידברו על הפרשה מהזווית המקצועית של העבודה המדעית  
  ,יהיה מאד מגווןזה  אך יהיו גם משוררים, סופרים ואנשי רוח והגות וכן  מרצים רבנים ודמויות תורניות.    ,שלהם

 ם לאחריו.   ומומלץ להגיע. השיעור פתוח לקהל הרחב וניתן להשתתף בדיון שיתקיי
  ןויינת  20:00בזום בשעה    3.11.22  הבא, ט' בחשוון,  יתקיים ביום חמישי  בפרשת השבוע לפרשת לך לך השיעור     

שתדבר על דמותה של שרה ממבט אחר. בשיעור נעשה השקה לספרה החדש של   ,הסופרת שהרה בלאוע"י  
אפשר גם כאמור  להשתתף בדיון. הלינק  מבט אישי אל נשות התנ"ך. מומלץ להגיע ו –  'הראשונות'שהרה בלאו 

.  0543552226רשם לקבוצת הוואטסאפ. נא לשלוח לי הודעה לוואטסאפ  ילשיעור יופיע באלקנה גרופ. ניתן לה
 . השיעורים בחסות דיקן הפקולטה לחינוך

 .זהבית גרוס .להתראות וכל טוב 
 

 

https://bit.ly/3eLm1Tx


 

 

   

 

 

 

נולדו  .הםחזרו בתשובה לאחר נישואי. הם הרצליהיעל ואליהו ז"ל גרו ב   
גר בברוכין, אח אקדמאי בטיפול נמרץ לב חזה , 34ילדים: אופק בן  3להם 

מוסיקאי אמן, גר באלקנה, ומעצב גרפי של  ,29נווה, בן  .4 +בילינסון, נשוי 
תואר שני, אותו למדה בעלת עו"ד  ,26רויטל, בת  . והבת הצעירהאתרים
 .בשיקגו

שנים נגינה ואף  הלימד. אני נגנית חליל צד, מנגנת עם הבן נווהיעל היא   
ודי תואר שני במוסיקולוגיה מתואר ראשון ולי היא סיימהרבות.  העיהופ

ילדים על הרצף האוטיסטי נגינה  האילן. לאחרונה לימד-ברברסיטת באוני
ומנגנים  ויםוילה לראות אותם כותבים קוראים תרג יחוויה בלת"זו  .בחלילית

שנים בטהרת נפטרות בגחש"א ת"א  פרמס העבד" היא מספרת. בנוסף שירים
 .מסויימת תקופה כךב השזירת פרחים ואף עסק הלמדכמו כן ירקון. 

 לאלקנה?  ותךמה הביא א  
אני אוהבת את הלך הרוח, האנשים מאירי הפנים, הנוף הפתוח , הבמבי " 

 ."אוהבת את הכבוד ההדדי, והאיכויות בכל התחומים .שפוגשים לעיתים
 מה תוכלי לתרום ליישוב? 

 ".��יכולה ואשמח לתרום מכשרונותיי בתחום הנגינה והפרחים"   
 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

 .The Book Club – 18:15ה' במרחשון בשעה  30.10.22יום ראשון 
 מדוע ניתנה הצהרת בלפור. הנושא: .קתדרה עם אוריאל פיינרמן – 20:00ובשעה 

ציות לחוק  הנושא: .עם ד"ר מיכל יערי 'כשביטחון פוגש בדמוקרטיה' – 11:00ו' בחשון בשעה  31.10.22יום שני 
 וחופש המצפון.

 .בחירותהיום  –ז' במרחשון  1.11.22יום שלישי 
 עם נעם בלומפלד., RGRMאימון מוח בשיטת  – 11:00ח' במרחשון בשעה  2.11.22יום רביעי 
 קצין וג'נטלמן. –יגאל אלון  הנושא: .קתדרה עם משה חרמץ – 20:00י"ב במרחשון בשעה  6.11.22יום ראשון 
 ₪ וחברי מועדון ללא תשלום. 40דמי כניסה 

 
לאחר הסרט תתקיים  .הסרט "עקרה" יוקרן באלקנה בשיתוף עם המתנ"ס 7/11/22ביום שני י"ג במרחשון  –כונו! יה

 ₪. 10עלות לחברי מועדון  .שיחה עם היוצר: הרב מרדכי ורדי
חברי  .₪ 20מועדון האידיש עם שמוליק נדל. כניסה  – 20:00בשעה  10.11.22כונו ליום חמישי ט"ז במרחשון יה

 .מועדון ללא תשלום
 

 ממשיכים עם חוגי הספורט והיוגה וארוחות הבוקר בימי שני ורביעי.
 

 .8:00ספורט נשים עם בתי בשעה 
 .8:50ספורט גברים עם בתי בשעה 

 .9:50יוגה על כיסא לגברים ונשים בשעה 
 ניתן להגיע לשיעור נסיון.. 8:15לנשים עם שירילי בשעה  ביום חמישי פילאטיס

 )הקבוצות מלאות( .17:00, 16:00, 15:00 –קבוצות הליכה נורדית  3בימי שלישי 
 שיעור מונגש קצר למתקשים בהליכה. 18:00ובשעה 

 ללא תשלום
 שלישי ללא תשלוםשיעורים לגיל ה 10נתחיל שיעור יוגה.  17:15בשעה  8.11.22ביום שלישי י"ד במרחשון 

רגול נשימות יוגיות להעלאת ילהביא חיות אל הגוף, ת .שיעור ייחודי שמשלב תנועה קלה – יוגה, נשימה, מדיטציה
 .ומדיטציה לשקט ומיקוד. אחרי התרגול תרגישו יותר נינוחים, אנרגטיים וממוקדים ,עוצמת האנרגיה שלנו

 ואז תהיה הפרדה בין גברים לנשים(.לפי הרכב הקבוצה יוחלט אם לשלב יוגה על מזרון )
 .₪ 240במחיר של  2022מוזמנים להצטרף כחברים חדשים עד דצמבר 

 פלוס. 50לוח פעילות לשנת תשפ"ג ניתן לקבל במועדון 
https://drive.google.com/file/d/12PBCS_gbtPFt2GmSGtiUUnKmC_JYvLwp/view?usp=sharing 

 

 80-גרה בשכירות בשכונת ה יעל שטיינר, 
זו היתה הפעם השניה  חדשים.    4-לפני כ  49שיר השירים  יעל שטיינר עברה לבית משפחת חיים אברהם ברחוב      

נורית  בבית  שכירות של שנה  חזרה לפתח תקוה אחרי תקופת מגורים של שנה ב   לפני שנה וחצישהגיעה לאלקנה.  
 באלקנה.    136שיר השירים  רחוב בבלומנטל 

לעבור קורס    תהמצנחים ואף זכקיפול    לקתבצבא כאחראית מחשירתה    ה ילין, בתיכון תלמ  הלמד,  62יעל, בת     
.  מהנדס חשמל ואלקטרוניקה מתמטיקאי ופיסיקאי, ובהמשך  היה עתודאי בחיל חימוש  אליהו ז"ל בעלה    צניחה.

 שנים.   3-הוא נפטר לפני כ
 

https://drive.google.com/file/d/12PBCS_gbtPFt2GmSGtiUUnKmC_JYvLwp/view?usp=sharing


 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ה " ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח ּומָּ ֶנצַּ ֶות לָּ ּמָּ ע הַּ ּלַּ ּבִּ

ים" נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ  ֵמעַּ

 

 

 

 עשר שנים בלעדיו 
 

 במלאת עשור לפטירתו של יקירנו 

 ז"ל  איציק פרוכט

   נעלה לקברו בבית העלמין באלקנה ביום שני 
          16:20בשעה  (31/10/22ו' במרחשוון )
 העלמין באלקנה בבית 

 )מיד לאחר מכן נתפלל מנחה בבית העלמין(.
בבית הכנסת   לאחר האזכרה נערוך ערב לזכרו

 רחוב גבעת הלבונה.  "אשל אלקנה"
 

 המשפחה וכל בית אלקנה 
 

 לוורדה דוידסון 

 תנחומים על פטירת אחיך 
 

  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מךהמקום ינח
 לדאבה עוד  פיולא תוסי

שיר השירים  , רחוב  שישי היום יום  ורדה תשב בביתה  
 . אלקנה   20

 מכל בית אלקנה                        
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 לידות
 להולדת הבן, נכד לעידית והוד בצר, נין לחנה שמרלינג. ,לשביט וערן גיליס
 ר.להולדת הבן דבי ,לרותם ורנן כחלון

 .לשרה ואלעד בן, הנכד להולדת, טרנר ושלמה לרויטל
 
 

 נישואיןואירוסין 
 נתניה הדר.עם לנישואי נעם יהודה  ,לאילה ומני קורן

 נכד לנעמי ויצחק אילוביץ. ערבה,עם לנישואי רועי  ,למיכל ודני עוגן
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 

 חירות לכנסת באלקנהב
 

הקלפיות ממוקמות במתחם אולפנת אורט  5כל לידיעת התושבים לקראת יום הבחירות, יום שלישי הקרוב:    
 במקום תוצב עמדת הכוונה למי שלא יודע באיזו קלפי הוא מצביע. .2השומרון אלקנה, רחוב בנות ירושלים 

המיועדת לחולים ולמבודדים  כמו כן, במבנה בית הספר למחוננים הנמצא באותו מתחם, תוצב קלפי קורונה   
 בלבד.

 

 .עם המעבר למדורגים שכונה צפונית ,לספיר ואלעד פלג


