
 דדדד'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 "בית ספר להורים", מיסודם של יצחק ורבקה  
 מזוגיות להורות -

 זאב ) ווה ( פרידמן
  

בין יצחק ורבקה.  זוגיותפרשתנו מתארת שתי מערכות יחסים בשתי תקופות חיים. הראשונה, מערכת יחסים של     
 20מערכת היחסים הראשונה של  יעקב ועשיו. –בין ההורים יצחק ורבקה לילדיהם  הורות,השנייה, מערכת יחסים של 

 השנייה מצטיירת כבעייתית ונוחלת כישלון.שנה של עקרות, מצטיירת כחיובית ואילו מערכת היחסים 
זה עומד בזווית זו ומתפלל, וזו עומדת בזווית זו  – ְלֹנַכח ִאְשּתו: ״מפרש רש״י של יצחק ורבקה? הזוגיות מהות מהי    

  ומתפללת״.
יצחק בקודקוד  צלעות, כאשר בבסיסו, ניצב 3של רבקה ויצחק, הדומה למשולש  מרחב הזוגיות נדמיין לנגד עינינו, את   
A  של המרחב ורבקה ניצבת בקודקודB בסיס המרחב ושניהם נושאים תפילה והתכוונות לעבר קודקוד  שלC  .במשולש
באופן שונה על פי דרכו ואופיו, אבל  כל אחד מהם נוהג ופועלתכן שכל אחד מהם ממלמל בפיו מילות תפילות שונות, יי

 בחייהם. שניהם ממוקדים באסטרטגיה דומה, אבל בטקטיקה שונה.שניהם מכוונים לאותה מטרה משותפת 
היחיד בין שלושה האבות. יצחק לא חשב לרגע, להיבנות מאישה אחרת, הוא שומר אמונים לאשתו המונוגם יצחק הוא    

ן שנה, יצחק עושה הכול לצלוח את מבח 20רבקה, למרות הסיטואציה המורכבת. בנאמנות מלאה לאשתו העקרה לאורך 
 ביחד, יד ביד עם אשתו האחת והיחידה.העקרות בזוגיות, 

 היא חיובית גם במערכת ההורות שלהם?  האם אך. כחיובית מערכת הזוגיות של יצחק ורבקה, מסתמנת   
ת    ת ַיֲעֹקב". -ֵעָשו, ִכי-"ַויֱֶּאַהב ִיְצָחק אֶּ ת אֶּ בֶּ  ַצִיד ְבִפיו; ְוִרְבָקה, ֹאהֶּ
  יצחק ורבקה, איננה סוגה בשושנים, מדוע? דומה שמערכת ההורות של   
יעקב ועשיו על ספסל לימודים מבחן ההורות של יצחק ורבקה: ״המושיב את  כשל מאיר בפרשנותו אתרש״ר הירש    

אילו ... מובטח לו שאת האחד מהם הוא מקלקלובאותם הרגלי החיים, מחנך אותם כאחד לחיי לימוד ומחשבה,  אחד
 כי אז הגיבור שלעתיד, לא היה הופך לגיבור ציד, אלא לגיבור לפני ה׳ באמת״.  ..ורבקה לחדור לנפש עשיו.העמיקו יצחק 

ָנה". )משלי, כב', " העיקרון החינוכי:לא הפנימו את  דומה שיצחק ורבקה   ֲחֹנְך ַלַנַער ַעל ִפי ַדְרכֹו, ַגם ִכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִממֶּ
 ו'( .

אסטרטגיות עושים הורים בחינוך ילדיהם, שאינם יודעים להבחין בשונּות בין ילדיהם, על מנת לדעת כמה טעויות    
עד כמה הורים עושים טעויות אסטרטגיות בחינוך ילדיהם, . לחנכם ולכוונם בנתיב הספציפי והייחודי המתאים להם

ותיהם או לציפיות החברה שאליה הם באי הכלת ילד חריג שבראייתם, אינו עונה בדיוק לציפי בהעדפה בין ילדים.
משתייכים. הורים שלא יודעים להתמודד ולהכיל ילד שגילה את נטייתו, או ילד שחזר בתשובה להורים חילוניים או ילד 

החינוכי החשוב :  הורים שלא יודעים לאמץ את הכלל שחזר בשאלה להורים דתיים. נזקים שמחלחלים לדורות הבאים.
 היד הנוקשה והמקובעת אל מול היד הגמישה והפתוחה.  )מסכת סוטה, מז' ע"א (. ה וימין מקרבת""לעולם תהא שמאל דוח

"פעם פנה אדם לראי"ה קוק וביקש עצה בענייני  :הראי"ה קוקבפירושו לפרשתנו מביא דברים בשם  הרב יונתן זקס   
ור שהעניק לו כל השנים. הבן, אמר האב סר מדרך התורה והמצוות, למרות החינוך הדתי המס חינוך. הוא סיפר לו שבנו

  שבור הלב, מסרב אפילו לראות בעצמו יהודי, מה לעשות? 
"מעתה והלאה  ,אהבת את הבן שלך כששמר מצוות?, שאל הרב קוק. "כמובן", השיב האב. "אם כן", אמר הרב "האם   

 ֱאַהב אותו אפילו יותר".
, פסיכולוג התפתחותי יהודי: לוגי הווארד גרדנרשפיתח  האינטליגנציות המרובות״:״שמונה אני משער שתאוריית    

 של  היא אולי תוצאת הלימוד בפרשתנו, מתמטי, לשוני, מוסיקלי, מרחבי, גופני תנועתי, בין אישי, תוך אישי ונטורליסטי,
 ים בין ילדיהם. לדעת להכיל ולתמוךאת השונות וההבדל בית הספר להורים, ביכולת ההבחנה המושכלת של הורים, לדעת  

 להדיר ולהעדיף ילד אחד על ילד אחר. לדעת לאחוז ביד ימין המקרבת, ולהטמיע את החזון  ולא לדחות, לתייג,     
  של "בית הספר להורים": "ֲחֹנְך ַלַנַער ַעל ִפי ַדְרכֹו".          

 שבת שלום.
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 ראובן' בשכונת הראשונים 'שירתנחנך בית הכנסת 

 

 ,במעמד הרב ראשי לישראל הרב דוד לאו, רב היישוב אלקנה הרב יהודה שטרן, ראש המועצה אסף מינצר     
ראש המועצה הדתית שמעון רוקח, ומאות מתושבי אלקנה ואורחים נוספים, נחנך במוצאי השבת שעברה  

שנים  5ח לפני ראובן' ע"ש ראובן שמרלינג הי"ד, חברנו מאלקנה שנרצ שירתהשלב הראשון של בית הכנסת '
 בפיגוע טרור בכפר קאסם.

סיפר כי "ביום  לפני כשבועיים החלו התפילות באולם התחתון של בית הכנסת. ראש המועצה אסף מינצר  
 שהאור נדלק היה יום הזיכרון לליל הבדולח. האור נדלק בלילה שבו צויינה שריפת בתי הכנסת באירופה". 

הטקס החל בתהלוכת ספרי התורה, בשירה וריקודים, מהמבנה הזמני של בית הכנסת 'הראשונים' )מאחרי    
שתתף גם הרב הראשי לאו. גבאי בית הכנסת מכולת אריה( למבנה החדש. בריקודים ברחבת בית הכנסת החדש ה

אילן נביאי הסיר את הלוט מעל השלט בכניסה. לאחר הכנסת ספרי התורה נשמעו ברכות מפי הרב לאו, הרב 
שטרן, אסף מינצר, רב בית הכנסת הרב דני אדלר, ונציג המשפחה הוד בצר )בעלה של עידית, בתו של ראובן 

 הי"ד(.
תרומות. עדיין חסרים קרוב לשני מיליון שקלים להשלמת הבניין. אסף מינצר גילה בית הכנסת נבנה מכספי     

כי "ביום בו החלו התפילות בבית הכנסת, התקשר אלי נציג המשרד לשירותי דת, וסיפר שאושר לבית הכנסת 
 תקציב של חצי מיליון שקלים להשלמתו. באותו יום שנכנסו היתה סיעתא דשמיא וקיבלנו את התקציב".

    

מדרשה לנשים ה
 באלקנה

 
 

תכנית הלימודים במדרשה    
ליום שלישי ה' לנשים אלקנה 

 :29.11.2022בכסלו, 
 .הרב אהרון כהן – 9:00-9:45

 .ד"ר מנחם כץ – 10:00-10:45
 .הרב יהודה כהן – 11:00-11:45

 

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

 ויהדות מעניינים ומרגשים.
באנה בשמחה, נשים יקרות.   

ניתן להתקשר  –להצטרפות 
 .0502282358לטלפון 

 

 צילומים: דורון רדי



 

 

   

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

ללא תשלום )מפגש שנדחה משבוע  .Book Club -מפגש של ה – 18:15 ג' בכסלו בשעה 27.11.22יום ראשון    
 קודם(.

אי של  – כרתים הנושא: .עם יואל שתרוג 'מסע חובק עולם' – 20:00ג' בכסלו בשעה  27.11.22יום ראשון    
 שפיות.

פתרונות הנושא:  עם ד"ר סיגלית הרץ. ',חשיבה מחוץ לפרווה' – 11:00 בכסלו בשעהד'  28.11.22יום שני    
 יצירתיים של בע"ח לסביבה משתנה.

 היהודי הנודד בתרבות ובאומנותהנושא:  .עם ד"ר אביבה וינטר – 20:00ה' בכסלו בשעה  29.11.22יום שלישי    
 בכתבי יד עבריים בתקופות שונות.

 עם נעם בלומפלד. ,RGRMאימון מוח בשיטת  – 11:00ו' בכסלו בשעה  30.11.22יום רביעי    
מה תרמה העליה השלישית  הנושא: קתדרה עם אוריאל פיינרמן. – 20:00 י' בכסלו בשעה 4.12.22יום ראשון    

 שוב?ילהתפתחות הי
 

 אירועים מיוחדים
 

מקהלת "זמרת הארץ " מאלקנה, בניצוחו של  זמר. ערב שכולו 20:30י"א בכסלו בשעה  5.12.22ביום שני    
 אשל כספי. מארחת את מקהלת "מוסיקל" מפתח תקוה, בניצוחה של תמי ,עזרא מוריאל

 ".יתקיים ערב שירה בציבור עם נאוה שפיצר "נס אורה וגבורה ט"ז בכסלו 10.12.22במוצש"ק פר' וישלח    
 חברי מועדון ללא תשלום. .₪ 40דמי כניסה 

 

מחזמר חנוכה לכל 
אצלנו  -המשפחה 

 באלקנה!
 

כבר לא צריך להסתובב כמו    
סביבון כדי למצוא לילדים מופע 
מדליק, לכבוד מה? לכבוד 

 החנוכה! 
 ובתקציב שלא מצריך נס גדול…    
המחזמר ״מסע אל האי האבוד״    

מגיע לאלקנה והוא חגיגה אמיתית 
 לכל המשפחה וההנאה מובטחת.

מהרו לשריין לעצמכם כרטיסים    
 בהקדם!

 רכישה בקישור  
https://bit.ly/3U04RjW 

 או בברקוד המצורף. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מספר הכרטיסים מוגבל!   
 אלקנה מתנ"ס  לפרטים:   

        03-9109040 

 

https://bit.ly/3U04RjW


 

 

 

 כאן באלקנה ! –סטודיו נשים מקצועי ומהנה   
 

 את כבר לא צריכה לנסוע רחוק כדי להנות מפעילות ספורט איכותית!   
מוזמנת להצטרף לעשרות הנשים המרוצות שהצטרפו לאחרונה לסטודיו ונהנות ממגוון חוגים, וממדריכות    

 אכפתיות ומקצועיות!מסורות, 
 והמחיר??? ללא תחרות!   

 מנהל מחלקת הספורט, מיכה פולק                . 03-9109040מתנ"ס אלקנה : לפרטים מוזמנות לשיעור ניסיון!
 

 

 

מרחב הלמידה במתנ״ס מתחיל עוד שנת  ��

 ��ההרשמה בעיצומה  –  פעילות
    

מכיתה     –  חוגי הלמידה וההעשרה במתמטיקה ובאנגליתבתחילת החודש חלו     
ע״י   קטנות  בקבוצות  ומועברים  שבועי  באופן  מתקיימים  החוגים  י״ב.  ועד  ג׳ 

 מורים איכותיים ובעלי ניסיון.  
 .להרשמה מוקדמתוברקוד מצ״ב קישור    

 https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7 
 פתיחת הקבוצות מותנית במספר מינימום של משתתפים.        
 כל הקודם זוכה!   –מומלץ להירשם בהקדם           

 . lemida@elk.Matnasim.co.il,  03-9109040לפרטים: 
 

https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7
mailto:lemida@elk.Matnasim.co.il


 

 

    

 

 

 

 

 ספריית אלקנה
 

 )ספריה ציבורית אלקנה( הצטרפו אלינו גם בפייסבוק
לחו לנו המלצה למייל הספריה, פרטו למה אהבתם את יש? קראתם ספר ממש טוב ואתם חייבים לספר עליו לכולם

 ואנחנו נפרסם אותה בדף הפייסבוק של הספריה., הספר
 , מנהלת הספריהשרי שורצמן

 :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:  
 

 קופת חולים מכבי
 

 לידיעת חברי קו"ח מכבי.  
. לפיכך החל מתאריך זה 1.1.202-כהן על סיום ההתקשרות איתו החל מהאיין הנהלת הקופה הודיעה לפרופ'   

 חברי קופת חולים מכבי.מבוטחים לא יינתנו שירותי המרפאה ל
  לשפעת אצל  פרופ' איאן כהן בשעות פתיחת המרפאה.  חיסון  לקבל  ניתן   
 .07:30-09:00יום ו' . 17:00-19:30יום ד' . 07:30-09:00יום ג' . 17:00-19:30יום א'  שעות פעילות:  

 

 .03-9363403 פקס: .03-9363168טלפון: 
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ים"" נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח ּומָּ ֶנצַּ ֶות לָּ ּמָּ ע הַּ ּלַּ  ּבִּ

למתנדבי ביום שלישי בערב התקיים כנס אזורי    
 המשמר האזרחי בבסיס אלקנה ושער השומרון.

במסגרת הערב הוענקו דרגות למתנדבים וכן הוענקו    
אשר  ,אותות הוקרה ותעודות לשוטרים מתנדבים

תורמים ממרצם ומזמנם האישי ולוקחים חלק משמעותי 
 בשורות המשמר האזרחי במשך תקופה ארוכה.

ותיקים אשר כמו כן, התקיים טקס פרידה ממתנדבים   
ביניהם . סיימו את התנדבותם ושירותם במשמר האזרחי

נזכיר את נורי זערור, אשר שימש במשך שנים כרבש"ץ 
אלקנה ולאורך השנים התנדב גם במשמר האזרחי. תודה, 

 נורי, על פועלך ותרומתך הרבה!
בהמשך הערב התקיימה השתלמות מקצועית    

סה מפקד לשוטרים המתנדבים שהועברה ע"י מוטי קב
 השיטור הקהילתי.

כיבדו בנוכחותם: ראש מועצת שער השומרון אבי    
רואה, מנכ״ל מועצת אלקנה אסף שפירא וכן מנהלת 

 יחידת ההתנדבות סלין מיכליס.
יישר כוח למוטי קבסה, מפקד השיטור הקהילתי של    

 היישובים באזור על הרמת ערב מושקע מקצועי ומכבד.
שלוחה לכל מתנדבי המשמר האזרחי הערכתנו הרבה    

 הדואגים לביטחון התושבים!
 היה ערב מהנה, עשיר ומרגש!    
 

 כנס אזורי למתנדבי המשמר האזרחי
 

 כוס תנחומים 
 

 . על פטירת האם , )בית משפחת נוימאיר לשעבר( ליוסי טויטו 
 . על פטירת האב , למיכל רגב גולדנברג

 לאפרת ויס, על פטירת האב. 
 על פטירת האם.  )מפיצה ג'קי באלקנה(,לג'קי 

 

 ולא תוסיפו לדאבה עוד  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מכםהמקום ינח
                                                                      

 מכל בית אלקנה 
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 לידות
 להולדת הבת, נכדה ליפעת ויאיר גודינר, נינה לאסתר ושמואל דורפמן. ,לעדי ואבי קרפיל

 .להולדת הבת, נכדה לג'ודי ומייקל אייזקס ,לאורלי וחן בוהארון
 

 נישואיןואירוסין 
 דוד.אהובה ומנחם בן ללאירוסי אילון עם תמר ארבץ, נכד לאליסה יומאל ו ,לקרינה ועופר בן דוד

 .שירהעם לנישואי אביתר  ,ליעל ודני אדלר
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 

 

 

 השיעור לנשים בשבת
 
 

ויינתן ע״י הרבנית  (192בבית משפחת שושי צוריאל )שיר השירים  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה    
 .להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס .שטרן. בואנה בשמחה להיות עמנו! והביאו שכנות וחברותרחל 

 

 תורהזום
 

בנושא: ״ויאהב גם   ,20:00בשעה  2022לדצמבר  1שיעור בתורהזום לפרשת ויצא  יתקיים ביום חמישי ז׳ בכסלו    
-קה לספרות עם ישראל באוניברסיטת ברינתן ע״י המשורר פרופ׳ מירון איזקסון מהמחל. השיעור יאת רחל מלאה״

איזקסון משורר מיוחד ועושה חיבורים מעניינים בין תורה, ספרות ושירה. קישור ישלח במייל  'אילן. פרופ
 ובוואטסאפ. 

 .בואו להיות עמנו. להתראות, זהבית גרוס  
 


