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 חוכמת הלב: פרשת האזינו
 ורדית גנץ

 

 .  בנוסף להיותה "ספר מעשה אבות סימן לבנים" היא תורת חוקים ומשפטים ,התורה  
 .השירה מדברת גם אל הרגש, אל האינטליגנציה הריגשית של כל אדם.  פרשת האזינו ברובה שירה  
שירה קשה שמתוארים בה העבר, . לפני פרידתו מעם ישראל ולפני מותו, נפרד בדברי שירה נשגבים ועיליים ,משה רבנו  

 . ההווה והעתיד של עם ישראל והאנושות כולה אם בשפה ברורה ואם ברמז
יזון ממנה כך גם התורה, כל אחד מישראל נ. שירה נוגעת בכל אדם באופן שונה על פי יכולותיו ומצבו השכלי והריגשיה   

ומתחבר אליה באופן המיוחד לו, וכדברי הרב קוק באורות התורה: "ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה 
 ."לנפש זו לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת

מעם כותב שכדי שדברי הפרידה של משה יחקקו ויזכרו על ידי כל אחת ואחד  ',רעיונות משני חיים'הרב זקס בספרו    
במילותיו האחרונות, גדול .  לזמנו ולכל הדורות הבאים, משה מדבר ושר גם אל בינתו הריגשית של היהודי –ישראל 

 .הנביאים מדבר אל ליבותיהם של שומעיו מכיוון שאם לא יעשה זאת, כל הדברים שלימד ארבעים שנה לא יונחלו לדורות
הדורות הבאים, על התנהגותם בעבר, ועל התנהגות עם ישראל בפרשה משה מוכיח קשות את העם שעומד מולו ואת    

משה בדברי הפרידה מזהיר את בני ישראל מפני הפורענויות הקשות שיבואו עליהם כאשר יגיעו למצב של "וישמן .  בעתיד
 .לכו בדרך התורה והמצוות ויתנכרו לקב"היכשלא י –ישורון ויבעט" 

רש"י שואל: "ומה . וכפר אדמתו עמו""הקב"ה יגאל את עם ישראל  ,ם והגלותמיידע שלאחר כל הייסורי הוא גם אולם   
כשעם ישראל נגאל גם ארצו נגאלת והעם נגאל בזכותה .  היא אדמתו?" ועונה: "עמו, כשעמו מתנחמים ארצו מתנחמת"

 ."והרמב"ן מוסיף: "אם כן השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה.  של הארץ
אין ספק .  ונבואה קשה מנשוא צריך לדעת לומר כדי שיתקבלו על אוזניים קשובות ויכנסו ללבבות גם דברי תוכחה   

 .שדברים הנאמרים בכעס, בזעם ובאופן בוטה יתקלו באוזניים ערלות ובלב חסום
 הדברים הקשים ביותר הנאמרים בשירה ובנועם  .על הגאולה העתידה משה אומר דברי נחמה  שירת האזינו,  בסיום     

 .ובכך מסיים משה את פרידתו מבני ישראל לפני עלייתו אל הר נבו. וערבים לאוזני השומעים  
 שבת שלום!

 

 7.10.22 | גתשפ" בתשרי י"ג  | האזינופרשת  | 1137 'ליון מסיג

 18:54  שבתצאת ה  .17:55 שבתכניסת ה

 והמתנ"ס מאחלים לכל בית אלקנה    ראש המועצה, חברי המועצה, עובדי המועצה  

 ! חג סוכות שמח
 'בראשית' הגיליון הבא של 'אלקנקנה' יופיע אי"ה בערב שבת פרשת  



 

 

 

  

 

 

 

 ערב שירים ומחשבות 
 

( לערב שירים ומחשבות עם להקת "במבה שחורה" בהובלת 'יב-'בערב יום כיפור התכנסנו הנוער הבוגר )כיתות י   
 הרב שמרון! 

 תודה רבה לנגנים ולרב שמרון על ערב מיוחד!    
 יישר כח לכל התלמידים מישיבת ימ"ה, לנוער היקר ולחניכי ומדריכי הסניף על בניית הסוכות לתושבי היישוב!    
 אין ספק שזכינו בנוער מיוחד!    

 יחידת הנוער .  גמר חתימה טובה  
 

 במועצה   ת סוכותחופש
 

, שישיהחל מהיום, יום  מ  . משרדי המועצה יהיו סגוריםמרוכזת  חופשהעובדי המועצה המקומית אלקנה יוצאים ל    
 .17.10. נשוב לעבוד ביום שלישי כ"ג בתשרי  7.10י"ב בתשרי 

 פינוי אשפה:     
 .מוצ"ש/ראשון לפנות בוקר –ערב חג סוכות 

 . פינוי רגיל –שלישי 
 . פינוי רגיל  –חמישי 

 .מוצ"ש/ראשון לפנות בוקר –ערב שמחת תורה 
 .במהלך חול המועד לא יתקיים פינוי גזם

 חג סוכות שמח  
 

 כללית   עדכון לחברי קופת חולים
 

, וכ"ג בתשרי תשפ"ג,  16.10.22  בימים כ"א בתשרי תשפ"ג,  בהדממהתהיה  המרפאה  לידיעת מטופלי קופת חולים כללית.  
18.10.22 . 

 

 עדכון  לחברי קופת חולים מכבי, לאומית ומאוחדת 
 

 בערב סוכות ובחוה"מ:  מרפאת קופ"ח מכבי, לאומית ומאוחדתלהלן שעות פתיחת    
 . 07:30-09:00בין השעות  07/10/22  יום ראשון ערב חג סוכות   
-08:30 פתוחה בין השעות  המרפאה תהיה  –  14/10/22ישי וש  12/10/22רביעי  ,  11/10/22שי  ישל, ימי בחוה"מ סוכות   

10:00 . 
 וצוות המרפאה   פרופ' איאן כהן     . גמר חתימה טובה   
 

 שעות פעילות סוכנות הדואר   
 

 .סגור –ערב סוכות   9.10יום א'  
 . 08:00-11:30 –חוה"מ סוכות   11-14.10ו' -ימים ג'

 חג סוכות שמח. סוכנות דואר אלקנה                                                     . סגור –הושענה רבה  16.10יום א'      
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ���מרחב הלמידה במתנ״ס מתחיל עוד שנת פעילות!��
 

החל מחודש נובמבר יתחילו חוגי הלמידה וההעשרה במתמטיקה ואנגלית. הלימוד מתבצע בקבוצות קטנות ועם    
 מורים איכותיים ובעלי ניסיון. 

לשיפור מיומנויות הקריאה באנגלית,  מפגשים פרטניים    - ”let’s read Englishבנוסף, ניתן להירשם גם למיזם ״     
דקות ובתשלום סמלי    15-30ח׳ ומועברים ע״י מבוגרים דוברי אנגלית. המפגשים באורך  -המיועדים לתלמידי כיתות ד׳

 מפגשים!   10-₪ ל 50של 
 פתיחת הקבוצות מותנית במספר מינימום של משתתפים.   

   https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7 מומלץ להירשם בהקדם בקישור
 או בברקוד המצורף.

 כל הקודם זוכה! 
 lemida@elk.Matnasim.co.il.  03-9109040לפרטים: 

 

 חוגים חדשים!סיון ב י לאחר החגים המתנ"ס נותן שיעור נ  
 .  פיסול. אומנות. צפרות. שחמט. אילוף כלבים. נגרות סיון של החוגים:יבתחילת נובמבר יתקיימו מפגשי נ   

 Elkana@matnasim.org.il לבירור מועדי המפגשים והגילאים, ניתן לפנות למייל
 . 03-9109040או בטלפון  

 

 ספריית אלקנה 
 
 

לו"ז הספרייה  
 לתקופת חגי תשרי 

 

סגורה   :סוכות הספרייה 
י"ד   ראשון  מיום  החל 

ועד יום שני,   9/10תשרי,  
 . 17/10כ"ב תשרי, 

סדירה     לפעילות  נשוב 
תשרי,   כ"ג  שלישי,  ביום 

18/10 . 
 

להלן זמני פתיחת  
 :הספרייה

,  9:00-12:00ראשון:  
16:00-19:00 . 

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

16:00-19:00 . 
 . 9:00-11:00 :שישי

��ניתן ליצור קשר:  

.  03-9362122טלפון ��

 ווטסאפ �🄳�
 053-3233753  . 

 מייל ��
 elkana.library@gmail.com . 
 

 

https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7
mailto:lemida@elk.Matnasim.co.il
mailto:Elkana@matnasim.org.il
mailto:elkana.library@gmail.com


 פלוס אלקנה 50מועדון  
 

  יוקרן הסרט: "אור חוזר" ולאחריה  .דוקו ישראלי – 20:00בשעה  ,איסרו חג-כ"ג בתשרי 18.10.22יום שלישי        
 .תתקיים שיחה עם יוצר הסרט מרדכי ורדי   

זהו מיזם מטעם  לאחר חג הסוכות נתחיל שיעורי ספורט לגיל השלישי ללא תשלום! בשעה טובה ומוצלחת בעז"ה
 המשרד לשיוויון חברתי בשיתוף רשויות לביצוע פעילויות ספורט לאזרחים ותיקים.

 

 מפגשים של הליכה נורדית 10
 

 . בהרשמה מראש קבוצות 3חג כ"ג בתשרי יפתחו  איסרו 18.10.22ביום שלישי    
 .מי שכבר נרשם ויודע באיזו קבוצה הוא רשום אינו צריך להירשם שוב(

  :להלן הקישור להרשמה   
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1EF1T60Qz6sIi2PAoog

ODfnSfD_L3I22tYu6pZZh1QagYA/viewform?usp=sharing  
 או בברקוד המצורף.

ניפגש בכניסה לבית המייסדים . 17:00קבוצה שלישית בשעה . 16:00קבוצה שניה בשעה . 15:00קבוצה ראשונה בשעה    
 ע"ש מאיר שטיינר ז"ל, ברחוב גיבורי ישראל.

אינטנסיביות שונות העושה שימוש בזמן הליכה במוטות  הליכה נורדית זהו אימון לכל הגוף בעצימות נמוכה וברמות   
 .אלכס פריסרוביץ עם המדריך ם להפעלת התנגדות.ייעודיי

  השיעור פתוח לכל האזרחים הוותיקים באלקנה ללא תשלום.
 מקלות ינתנו ע"י המדריך. -בשיעור יהיו גם תרגילי יציבות, קואורדינציה,שיווי משקל    
 https://youtu.be/3D6VYxvuaas להלן קישור לשמוע פרטים נוספים:   
 

 תרגילי אימון מוח –מפגשים עם נועם בלומפלד  12
 

  .עם נועם בלומפלד RGRMאימון מוח בשיטת  11:00כ"ג בתשרי בשעה  19.10.22ביום רביעי       
 RGRM Ronnie Gardner Rhythm & Musicבסדנה מאמנים את המוח ליצור שינוי ושיפור בשיטה התרפיסטית 

 כושר למוח עם קצב, תנועה ומוסיקה.
 השיעור פתוח לכל האזרחים הוותיקים באלקנה ללא תשלום.

 

 באלקנה –ציורי סילבה זלמנסון 
 

פתיחת תערוכת ציורים של האמנית סילווה זלמנסון, אסירת ציון לשעבר, גיבורת פרשת "מבצע  אירוע מיוחד:    
 חתונה" 

רח' גיבורי , פלוס, אלקנה 50מועדון  18:30בשעה  19.10.2022 (. יום רביעי 1970-)ניסיון חטיפת המטוס הריק מבריה"מ ב
 .8ישראל 

 10% .חתונה" ואחריו דיון פתוח עם סילווה זלמנסון בהקרנת הסרט התיעודי "מבצעפתיחת התערוכה תלווה    
 ממכירות הציורים יתרמו לילדים בעלי צרכים מיוחדים. 

 .8:00-12:30ימי שני ורביעי . 19:30-22:00ימי ראשון : 9.10.22-1.1.23 ניתן לבקר בתערוכה גם בתאריכים
 .16:00-22:00ימי שלישי  

 https://sylvazalmanson.wixsite.com/artist/exhibition הסרט: על האירוע, על הציורים ועלנוספים פרטים 
 .ניפגש בעז"ה אחרי חג הסוכות

 שנה טובה, גמר חתימה טובה וחג שמח!
 

 

 מדרשה לנשים באלקנהה
 

 אנו שמחות להודיע על פתיחת שנה"ל במדרשה לנשים באלקנה.   
, באולם "בית המדרש לזכר הבנים", 9:00-11:45הלימודים במדרשה החלו לפני כשבועיים והם מתנהלים בשעות 

 .165-בשכונת ה "אחוה ורעות", "סבביכנ
. שוב ומחוצה לוימהי מעניינים ומגוונים, בזכות טובי הרבנים והמרצים, ותכניה 22-המדרשה פועלת זו השנה ה   

 הסביבה. היא משרתת גם את נשות יישובי
 השיעורים. התנדבותם לאמירת אנו מודות לרבנים, לרבניות וכן למרצים, שחלקם מהאקדמיה, על   
 העזרה והתמיכה במדרשה. על, כן, אנו מודות לראש המועצה, אסף, וכן לראש המועצה הדתית, שמעוןכמו   

 יישר כוחכם! כן, אנו אומרות תודה לאכסנייה אשר בקהילת "אחוה ורעות" ולפרנסיה.-כמו   
 אנו קוראות לכל בנות אלקנה ויישובי הסביבה לבוא ולהצטרף ללומדות.    

והתרועעות שמחה עם מפגש חברתי מהנה  וכן, אנו מבטיחות ,אנו מבטיחות הנאה מרובה בשמיעת השיעורים
 קפה ומאפה, שכן, ההפסקות בין שיעור לשיעור נועדו לכך. חברות, שכנות וידידות, בליווי

 אנו נשמח מאד למצטרפות חדשות.   
 .0502282358אנא, התקשרנה לחנה  –לבירורים ולהצטרפות    
 .להתראות בנות יקרות   

 כל בית אלקנהל בנות מדרשת אלקנה מאחלות שנה מתוקה, בריאה ושמחה

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1EF1T60Qz6sIi2PAoog-ODfnSfD_L3I22tYu6pZZh1QagYA/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1EF1T60Qz6sIi2PAoog-ODfnSfD_L3I22tYu6pZZh1QagYA/viewform?usp=sharing
https://youtu.be/3D6VYxvuaas
https://sylvazalmanson.wixsite.com/artist/exhibition


 

 

 

 השיעור לנשים בשבת
 

ויינתן ע״י הרבנית  (192בבית משפחת שושי צוריאל )שיר השירים  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה 
 שיעור מיוחד. בואנה בשמחה להיות עמנו! מדובר ברחל שטרן. 

פרשת בראשית בשבת  חול המועד לא יתקיים שיעור לנשים בשבת ניפגש  בע״ה בכוחות מחודשים בשבת 
 בשיעור עם הרבנית רחל שטרן. גמר חתימה טובה וחג שמח, זהבית גרוס

 להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס
 

 

 

 

 

  תשכונב  3ניצנים  נכנסו לביתם החדש ברחוב    אליגני  דרורו  אליאן    
בספטמבר,    1לפני כחודש, ביומה הראשון של שנת הלימודים,    300-ה

בכיתה    6- בן הניתאי  ,  בכיתה ג'  9-הבת    טליהעם שלושת ילדיהם:  
 חודשים  8בן    עשהאל יעקב', וכרמים'  רבית הספ, שניהם תלמידי  א'
 .במעון הזיתתלמיד  –

למד בישיבת בני עקיבא רעננה.  ורמת השרון,  , גדל ב34, בן  דרור   
מכן למד שנתיים במכינת "קשת יהודה" ביישוב קשת ברמת    לאחר

 )שיריון(. 401הגולן, התגייס ושירת כשלוש שנים בפלס"ר 
כיום הוא   לאחר השירות למד "הנדסאי בניין" באוניברסיטת אריאל.

 .  מנהל עבודה בחברת "רמי שבירו"
  אביב. -תלב למדה באולפנה  אביבית במקורה,  -, תל33, בת  אליאן   

  מכן עשתה שירות לאומי בבית החולים איכילוב בתל אביב.  לאחר
ואי למדה לימודי חשבת שכר בכירה מטעם לשכת ראחרי השירות  

וחשבונאותהחשבון   למיסים  היאבמכללה  כיום  שכר   .  חשבת 
 . בעיריית ראש העין

 . באלעד  ה המשפחהגר הםלאחר נישואי  
 מה הביא אתכם לאלקנה?     

 יישוב   תי שקרוב למרכז ולמשפחותינו,חיפשנו יישוב קהילתי ד   
   ואכן כך המצב ב"ה. -שבו הילדים ירגישו יותר חופשיים  

 בעז"ה שנצליח לפרוח ולהתפתח.       
 

 

 300-, תושבי שכונת ה אליגני דרורו אליאן
 



 

 

 מפגש פתיחת שנה של מתנדבי יד שרה
 

 ביום ראשון האחרון, התקיים מפגש פתיחת שנה של מתנדבי יד שרה של סניף אלקנה ע"ש יהודה אלוני ז"ל.    
מפגשי המתנדבים מהווים הזדמנות נפלאה להתעדכן בנעשה בארגון, לקבל מידע חדש, הדרכה על ציוד והזדמנות להכיר    

 וליצור קשר עם המתנדבים האחרים בסניף. 
 לל סיור ב"חויית הנתינה" ברעננה, הדרכה על ציוד וארוחת ערב למתנדבים. , וכיף יד שרה ברעננההמפגש התקיים בסנ   
חוויית הנתינה היא סיור אינטראקטיבי בהדרכתו של השחקן דביר בנדק. המתנדבים נהנו מסיור חוויתי, ערכי ומרגש    

 , מוקד המצוקה, שירותי הנכונית ועוד.בעולם שכולו נתינה והעמיקו את ההיכרות עם שירותי יד שרה: השיקומון
 תודה רבה למתנדבי יד שרה באלקנה ודינה וירון שבטל המובילים אותם במסירות אין קץ!   
ואף הוסיף  ,סניף יד שרה באלקנה הרחיב לאחרונה את שעות הפעילות והגדיל את מספר מתנדבי ההשאלה, ההשמשה   

הסמוכים, בכדי שנוכל לסייע ולעזור לכמה שיותר  םישובייתי הסניף למתנדבת שתהיה אחראית על שיווק והפצת שירו
 אנשים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 אזכרה
 

 לפטירתו של יקירינושנים  4במלאת 
 ז"ל אהרון יהודה אביבי 

  10.00( בשעה 07.10.22יום שישי י"ב בתשרי ) היום נעלה לקברו אי"ה 
 בבית העלמין באלקנה. 

  .מוקירי זכרו מוזמנים. גמר חתימה טובה
 דיאנה אביבי והמשפחה

 

 

 אזכרה 
 

 במלאת חמש שנים להירצחו של בעלי, אבינו, סבנו ואחינו האהוב

 הי"ד   שמרלינג( מוטי)ראובן זרח ר' 

 8:30 בשעה 9.10.22י''ד בתשרי תשפ"ג, , בבוקר נעלה לקברו ונתייחד עם זכרו ביום ראשון
 .בבית העלמין באלקנה

 המשפחה וכל בית אלקנה 
 

לכל      מאחלים  שרה,  יד  מתנדבי 
 בית אלקנה שנה טובה ומתוקה! 

 שעות פעילות הסניף:      
   .20:00-21:00ימים א,ב,ג,ד, 

   .9:00-10:00 'יום ג
   .11:00-12:00 'יום ו

 ., אלקנה13רחוב הר המור 
,  סלין מיכליס                                                           

 יחידת ההתנדבות 

 

 על העזרהלכולם תודה 
 
 

. ראש המועצה המסור והיקר שלא חסך מאמץ ועמד לימיננו כל העת לאסף מינצר. לרב שטרן היקר, רב היישוב  
בית אלקנה היקרים בכלל ושכנינו היקרים . לכל לאסף שפירא המנכ"ל )שפועלו ניכר גם מאחורי הקלעים(

 בפרט, 34בשכונת ה 
קשות, אין מילים בפינו להודות על התפילות, הדאגה, הרגישות, המסירות והשפע שהרעפתם עלינו בשעות ה   

 גם בעבור דוד ז"ל וגם בעבורנו, והייתם שותפים איתנו במסעו האחרון.
 יפתח ה' אוצרו הטוב ויברך כל מעשה ידיכם...  בבריאות, מתוך שמחה ובשורות טובות.   

 ליעזרא, הילדים, משולם, אבי וכל המשפחה               תחל שנה וברכותיה לכולנו ולכל בית ישראל.         
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 לידות
 .להולדת הנין, נכד לרחל ואסף בורנשטיין, בן למירב ויאיר מרגוליס ,לג'ולי ומל בורנשטיין

 

 מצוה בר/בת
 .לבר המצווה של נועם ,ויניב פרידמן (מנהלת היחידה האסטרטגית כלכלית של המועצה)לענת 

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 נצרכותתווי שי למשפחות 
 

כמידי שנה חילקה המחלקה לשירותים חברתיים של    
רב -בסיוע הקרן המשותפת לגמ"ח צדקה אלקנה ,המועצה

לו", "נר שמשון חי" וכן תורמים -לה-הישוב, עמותות "לי
נוספים, תווי שי לקראת החג למשפחות נצרכות באלקנה, 

 בשווי עשרות אלפי ש"ח.
אנו מודים לחב' אחים נייער שצירפה את תרומתה    

 הנדיבה וכן לשאר התורמים.
תושבות ותושבים רבים גומלי ב"ה התברכנו באלקנה ב   

חסדים שבזכותם אנו יכולים לסייע לאלו הזקוקים לכך. 
הקרן המשותפת, בה חברות העמותות שהוזכרו, פועלת 
לאורך כל השנה, מנוהלת על ידי וועד פעולה בדיסקרטיות 
ובהכוונת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה וניתן 

ל השנה ואנו לתרום אליה סכומים גדולים וקטנים במשך כ
נדאג שהכספים יגיעו לתושבי אלקנה הזקוקים לכך. שנזכה 

 להיות תמיד רק מהנותנים. חג שמח לכל בית אלקנה.
 גלית בודנשטיין,                                              

 נהלת המחלקה לשירותים חברתיים אלקנהמ         
 
 

 .עם המעבר לשכונה הצפוניתסעדיה, לרעות ורביד 
, לאלירז לעפרה וישי בלונדר, לאורל ויונתן כהן, להדס ויונס זילבר, למירי וציקי )לבית חילי לוין(

 .עם המעבר למדורגים שכונה צפונית – ימיני
 


