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 תןיה' עז לעמו י
 אורן ברט

 
בקוראנו את פרשיית הגלות הראשונה של השושלת העברית, זו המתחילה עם יציאתו של יעקב בפרשתנו לחרן,    

יש לנו לשאול שאלה יסודית ומהותית הנוגעת בעצם התנהלות של יעקב. לאחר שיעקב מגיע לחרן הוא נתקל בהמון 
בגין החלפת נשותיו. אך להפתעתנו  שנים 14ומוצא את עצמו "נתקע" בחרן לתקופה של  ,קשיים ומהמורות בדרכו

אבי האומה העברית, זה המכונה על יד חז"ל בכיר האבות. לא מזדרז לשוב ארצה, גם לאחר שהושלמה לכאורה  ,יעקב
שליחותו והוא נושא את רחל. יעקב נשאר לגור ולהתפרנס בחרן. ראוי לשאול על כך מהי הסיבה וההצדקה של יעקב 

למרות שהושלמה המשימה שבגינן ירד  ך לשהות בחוצה לארץ עוד שש שנים נוספותלעיכוב זה. מדוע יעקב ממשי
  חרנה.

ם השלמתה )החלקית( עשאלה זו אף מתחזקת אל מול הפסוק שפותח למעשה את התקופה שאחרי הולדת יוסף ו   
ת יֹוֵסף  :של השושלת ה"יעקבית" בחרן ר ָיְלָדה ָרֵחל אֶׁ ל ְמקֹוִמי ּוְלַאְרִצי""ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ ל ָלָבן ַשְלֵחִני ְוֵאְלָכה אֶׁ ר ַיֲעֹקב אֶׁ  .ַוֹיאמֶׁ

מבקש  אך הנה מיד כשלבן לכאורה הפסוק הבא היה צריך לעסוק באריזת מטלטלי המשפחה ובתחילת תנועה ארצה
ר יעקב כאמור בחרן עוד שש שנים נוספות. ולמעשה נשא "ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶׁיָך ִנַחְשִתי ַוְיָבֲרֵכִני ה' ִבְגָללֶָׁך"מעיקב 

ְהיֶׁה הקב"ה בכבודו ובעצמו מאיץ בו את עד שיעקב לא שומע  ָך ְואֶׁ יָך ּוְלמֹוַלְדתֶׁ ץ ֲאבֹותֶׁ רֶׁ ל אֶׁ ל ַיֲעֹקב שּוב אֶׁ ר ה' אֶׁ "ַוֹיאמֶׁ
 הוא עושה לביתו ולא שב לארץ.ִעָמְך". 

רוב יחול יום הזיכרון התשעה עשר לבני ֹעז ז"ל והדברים שנכתוב טרם נכנס לעובי הקורה אקדים ואומר, בשבוע הק   
 יעלו לעילוי נשמתו ומושפעים מאוד מהפרידה הכפויה מבני אשר אהבתי. 

אה חרנה שהמשימה שבפניו עם יציאתו לגולה מורכבת, והוא ייעקב מבין מהברכות בו מציידו אבא יצחק לפני היצ   
ומכאן הוא פועל בדרך של הכנת הקרקע והנחת התשתית למעבר ממשפחה  יעמיד את היסוד לעם ישראל. זה אשר

 קטנה לעם שלם. 
כבר בצאתו יעקב נודר נדר ואומר כאשר אחזור בריא ושלם למולדתי, תהיה היא לא רק מקום מגורים רגיל, זו    

ןוזו תהיה ארץ שהחומר בה  "ִיְהיֶׁה ֵבית ֱאֹלִהים".תהיה ארץ שבה  ר ִתתֶׁ יהיה בו את הפוטנציאל לעלות ִלי",  "ֹכל ֲאשֶׁ
ּנּו ָלְך."לגבוה ולהתחבר לרוח  , "ַעֵשר ֲאַעְשרֶׁ

וכשהוא רואה במו עיניו איך משפחתו הולכת והופכת לבסיס גדול ומפואר עליו יושתת העם. יעקב מבחין גם בכך    
וא מבין כי בכדי להשלים את זו האהובה שבהן עקרה, בדיוק כמו סבתו שרה וכמו אמו רבקה, ה ,שאחת מנשותיו

 יש להמתין עד שיענה ה' לתפילתה של רחל ויפתח את רחמה, בדיוק כמו שקרה בדורות שלפניו.  ,הנחת הייסוד לעם
ת יֹוֵסף", ואז "    ר ָיְלָדה ָרֵחל אֶׁ וגם אישתו העקרה יולדת בן, עכשיו יכול יעקב לעבור לשלב הבא בתוכנית, והוא ַכֲאשֶׁ

ל ְמקֹוִמי ּוְלַאְרִצי".ומבקש ממנו אכן פונה ללבן  משנולד יוסף, והתשתית לעם ישראל כולה מונחת  "ַשְלֵחִני ְוֵאְלָכה אֶׁ
מתחילים כמו  ,יודע יעקב ,יעקב מבקש למעשה להתחיל ולבנות גם את עוצמתו של העם הזה. ואת העוצמה הזו

ה ַגם ָאֹנִכי וזו היא בקשתו של יעקב בלשון פשוטה  .מחיזוק החומר "ֻמָצב ַאְרָצה"בסולם שבחולם מ ֱעשֶׁ "ְוַעָתה ָמַתי אֶׁ
  .ְלֵביִתי"

שּוב בונו של עולם, ירק אז הוא יקרא על יד ר ,ורק כשהשלים את בנייתו החומרית, יחד עם מסורתו המשפחתית   
ְהיֶׁה ִעָמְך" ָך ְואֶׁ יָך ּוְלמֹוַלְדתֶׁ ץ ֲאבֹותֶׁ רֶׁ ל אֶׁ  .אֶׁ

היא ארץ שמתגדלת לו רק ברוחה  ,ו אנו לומדים כי ארץ ישראל יש בה את הכח לחבר חומר ורוחמיעקב אבינ   
ובקדושתה אלא גם בשכלולה ובנייתה, לא סתם המצוות העיקריות התלויות בארץ הם אלו העוסקות בקידוש של 

 חומר מעשרות, תרומות, שמיטה וכד'.
 שראיתי איך רוח הופכת בעוונותינו  באדמתה של הארץ הזו,  ים שלפני י"ט חורפים נטעתי נטע רך בשנ  ,ואני      

 לנו זכותה של ארץ ישראל, וזכות תינוקות של רבן לחלצנו ממיצר.  חזרה לחומר, מתפלל שבעז"ה תעמוד       
 שבת שלום.
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 המנהלת המצטיינת –מנו צרפתי   
    
    

על בחירתה כמנהלת מצטיינת ופורצת דרך , למנהלת ממ"ד כרמים גב' מנו צרפתי ברכות חמות מכל הלב   
 במחוז מרכז של משרד החינוך ומועמדת למנהלת מצטיינת ארצית.

הספר ומעניקה לילדינו חינוך איכותי עם זכות ענקית וגאווה גדולה לכל בית אלקנה שמנו מובילה את בית    
 .אינה שוקטת על השמרים וכל העת פועלת להתחדש ולחדש, פדגוגיה חדשנית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תוכניות ייחודיות ברוח הדור.  ,בשיתוף הצוות החינוכי והנהגת ההוריםמנו, באומץ רב מנהיגה ומובילה    
מנו יזמה, פיתחה והובילה פדגוגיה חדשנית בבית הספר שהשפיעה על הישגי התלמידים ועל האקלים הבית    

 ספרי והעמידו את בית הספר בראש רשימת בתי הספר המצטיינים. 
ממ"ד כרמים להיות סמל לבית ספר חדשני אליו מגיעים מנהלים וצוותי חינוך מהארץ  , הפךבזכות מנו   

 העשייה החינוכית פורצת הדרך וללמוד מההצלחה.  ומהעולם לראות את
עשייתה פורצת הדרך הביאה את בית הספר ואת ילדינו להישגים ערכיים ולימודיים, לפרס חינוך מחוזי    

 ולזכייתה של אלקנה בפרס חינוך הארצי   
ממשרד החינוך את ההכרה אז מנו היקרה, אנחנו כבר יודעים ממזמן שאת אלופה ושמחים כעת שקיבלת גם    

 וההוקרה. גאים בך!
 .פועה כהן, מנהלת מחלקת החינוך                                                  .          אסף מינצר ראש המועצה

 .רועי דנוך, יו"ר הנהגת ההורים
 בשם כל בית אלקנה

 

  מפקד אוכלוסין באלקנה
 

  תסתיים בעוד כחודש,)הפקידה  שערכה מדינת ישראל בקרב האזרחים. מפקד האוכלוסיןבימים אלו מסתיים    
 .(31/12/2022-ב    
 . 93% על המיפקד באלקנה עמד עלשיעור ההשבה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישרו לנו, בשמחה, ש    

 על שיתוף הפעולה! ושבי אלקנה . בלמ"ס מודים לת74% – מתוכם השיבו באינטרנט         
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 דבר הקומונרית 

 לשבת האירגון
 

 סניף אלקנה האהוב עליי מאוד!!   
עברנו ביחד חודש ארגון מטורף בסניףף! 
שלושה שבועות מלאים בשפשוף קירות, 
צביעות, חזרות, יישום נושא, שימוחים, 
קיוסק, מוראלים, לילות בלי שינה והרבה 

 כיף וחוויות!
החודש, בתוך כל הכיף והאווירה בסניף,    

 -עסקנו גם בנושא השנתי שבחרה התנועה
נפש יהודי הומיה. נושא מהותי הנוגע 

היותנו  -בנקודה המרכזית ביותר בחיים שלנו
חלק מעם ישראל, עמו של הקב"ה. החודש 
עסקנו בבירור המשימה החדשה שאנו 
נדרשים אליה, כעם החוזר לארצו בתהליך 

 -שאנו זוכים לראות הולך ומופיע הגאולה
משימת החזרה למהותנו העצמית, לזהות 
היהודית שלנו. מתוך כך עסקנו בשאלות 

מה זה אומר להיות יהודי?  -גדולות וחשובות
כיצד נראית מדינה יהודית ומה תפקידה 

 בעולם?
כשאני חושבת על החודש שעבר עלינו אני    

מתמלאת בשמחה עצומה! באמת. לראות כל 
אחד ואחת מכם כל כך בפנים. משקיעים, 
 -עובדים קשה, נותנים מעצמכם, אבל בעיקר

נהנים ושמחים מהביחד ומהחיבור לשבט 
ולסניף. כל הטוב הזה שזכינו לראות קורה 
ביננו, הגיבוש, החברות שהתחזקה, השייכות 
לסניף, והרצון לעשות מלא טוב, זה הכי הכי 

 חשוב שיש.
רציתי להודות לכם  אז סניף אלקנה היקר,   

על החודש הכי כיף בעולם! אני מאחלת לנו 
כסניף הרבה בהצלחה ושבעז"ה מתוך 
הקריאה של נפש יהודי הומיה להמשיך לעבר 
היעדים הבאים, החודש המטורף הזה יהיה 

 מקפצה לשנה מלאה בעשיה והתקדמות.
אני רוצה להודות לצוותי הסניף     

שון, צוות ההדרכה וצוות נח -המדהימים
שמובילים את הסניף במסירות עצומה 
ובאהבה גדולה, שעשו הכל כדי שחודש 
ארגון יהיה הכי מהנה ומשמעותי בעולם! 

רכזי נחשון, צוות  -ולשמיניסטים האלופים
ארגון והמפיקות, שגם בחודש ארגון 
בשמינית חזרו הביתה, לסניף, ונתנו את 

 הכל! 
אני רוצה להודות לעובדי המועצה, ראש    

המועצה אסף מינצר, מנכל המועצה אסף 
שפירא, עמית קדמון מנהל המתנס, ותהילה 
דומב מנהלת מחלקת הנוער, על שליוו אותי 
במהלך כל החודש ונתנו מענה באמת לכל 

 צורך שהתעורר.
וכמובן, תודה גדולה להורים על הפרגון    

ועל כל העזרה, ובעיקר על הסבלנות בכל 
 ודש ארגון. :(התקופה המשוגעת שנקראת ח

בעז"ה שתהיה לכולנו שבת ארגון שמחה    
 טובה ומשמעותית!

 בת ומעריכה המון,אוה            
 אביב הקומונרית 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 השיעור לנשים בשבת
 

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

 
 

 מדרשה לנשים באלקנהה
 
 

 :6.12.2022שלישי, י"ד בכסלו, ליום  תכנית הלימודים במדרשה לנשים אלקנה   
 .הרב ד"ר פנחס היימן – 9:00-9:45

 .הרב שי סבג – 10:00-10:45
 .הרב יהודה שטרן – 11:00-11:45

 

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

 .0502282358ניתן להתקשר לטלפון  –באנה בשמחה, נשים יקרות. להצטרפות   
 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

השלישית  מה תרמה העליה הנושא: קתדרה עם אוריאל פיינרמן. – 20:00י' בכסלו בשעה  4.12.22יום ראשון    
 להתפתחות הישוב?

 שלושה הורים וילד.הנושא:  סודותיה של מכונה נפלאה., גופנו – 11:00י"א בכסלו בשעה   5.12.22יום שני    
מקהלת "זמרת הארץ" מאלקנה, בניצוחו  ערב שכולו  זמר. 20:30י"א בכסלו בשעה  5.12.22ובערב: יום שני    

מוסיקל" מפתח תקוה, בניצוחה של תמי  אשל כספי. פתוח לכולם ללא של עזרא מוריאל מארחת את מקהלת "
 תשלום.

הרנסנס כאן הנושא: . לי אלדובי-חוויה מן האומנות עם אור – 20:00י"ב בכסלו בשעה  6.12.22יום שלישי    
 ועכשיו.

 עם נעם בלומפלד. ,RGRMאימון מוח בשיטת  – 11:00י"ג בכסלו בשעה  7.12.22יום רביעי    
יתקיים ערב שירה בציבור עם נאוה שפיצר "נס אורה  20:30בשעה  ט"ז בכסלו 10.12.22מוצש"ק פר' וישלח    

 וגבורה".
 –עבד קאדר אל חוסייני  הנושא: קתדרה עם משה חרמץ. – 20:00י"ז בכסלו בשעה  11.12.22יום ראשון    

 מצביא מהצד השני.
 חברי מועדון ללא תשלום. .₪ 40דמי כניסה 

 

 2023פלוס אלקנה לשנת  50חברות במועדון 
  

במועדון התרבות מתקיימות הרצאות מרתקות בתחומים ונושאים מגוונים ברמה אקדמית עם מרצים מעולים    
 מהשורה הראשונה.

 , אלקנה.8ישראל פעילות המועדון מתקיימת בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל, רחוב גיבורי    
 בנוסף להרצאות, יש שעורי ספורט, מופעים, חוגים וטיולים במחיר מוזל למצטרפים כחברים.  
 ₪ לשנה לחבר. ₪960 לחודש. סה"כ  80יעמוד על  2023תשפ"ב  בשנת החבר דמי גובה   

 1600-₪ לחבר, ו 800, והתשלום יעמוד על 2023ניתן הנחה למקדימים לשלם עד סוף חודש ינואר כמידי שנה,    
 ₪ לזוג.

 .1.1.23נא לא להעביר תשלום בהעברה בנקאית לפני . 2023החל מחודש ינואר  התשלום
 אפשרויות התשלום:   
 2023מאי -2023 מינואר תשלומים 5-ניתן לחלק ל –ליחיד    
 2023אוגוסט  – 2023 מינואר תשלומים 8-ניתן לחלק ל –לזוג    

  . שלומים )נדרש צילום מסך או אישור העברה(בת –העברה בנקאית  ●   

 לפי המפורט למעלה. –שיקים חודשיים  ●   
 אין אפשרות להעביר בביט.

 )בהודעות וואטסאפ(. 052-2577217רוחי רוזנבלום  050-6344894לפרטים: יהודית מוזס טל' 
 .19:15-20:00ובימי שלישי בין  8:00-12:00 ד' בין השעות-ב' ו במועדון, בימים

 

  



 

 

   

 

 

 אצלנו באלקנה! -מחזמר חנוכה לכל המשפחה 
 

 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!   
 או בברקוד המצורף.  https://bit.ly/3U04RjW רכישה בקישור  

 03-9109040   אלקנה מתנ"ס  לפרטים:   מספר הכרטיסים מוגבל!   

 

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
    

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

 ע״י 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


 

 

 

   

 

 

 :  מרכז צעירים 

 אור בלבבות 
 

 ✨ אור בלבבות חוזר ובגדול!   
שעברה,    בשנה  הגדולה  ההצלחה   לאור 

ומרכז   חברתיים  לשירותים  המחלקה 
צעירות  משפחות  מזמינים  לצעירים 
להדליק נר חנוכה יחד עם ותיקי היישוב גם  

 ️�� ��️�� בחנוכה הזה!
אתם?    גם  להצטרף  הרשמו    רוצים 

או בברקוד   https://did.li/FL7YH  בקישור:
 המצורף.

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 .  039151249  או צרו קשר בטלפון:
 .שירה אורן

 

 

https://did.li/FL7YH


   

 

 

ֶות" ָּ מ  ע הַּ ַּ ל  ים" ב ִּ נִּ ָּ ל פ  ל כ ָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ד ִּ חָּ ח ו מָּ ֶנצַּ  לָּ

 ��כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן 
 

מתארגנת קבוצת מתנדבים בהובלתה של נויה מנדל להדלקת נר ראשון של חנוכה בבי"ח     תושבים יקרים!   
 . שלוותה )בהוד השרון( עם מתמודדי נפש

 .17:00-16:00בשעה  12.18יום ראשון, אור לכ"ה בכסלו, 
 באמצעות סריקת הברקודמוזמנים להצטרף   החג!הצטרפו אלינו להאיר את    
 בלבד(. 20מעל גיל ) המצורף 
 יחידת ההתנדבות  .054-7740213סלין: . 052-8881499ירית: נ לתיאום הגעה: 
 

 

 תמי ויסל

   תנחומים

 . חות על פטירת הא
 

בתוך שאר   ך מהמקום ינח
ולא   אבלי ציון וירושלים

 . לדאבה עוד יתוסיפ
 

                                                                      

 מכל בית אלקנה 
 

תמי תשב שבעה במוצאי שבת  
בביתה, רחוב פלח    'ויצא'פרשת  

משעה  , החל  אלקנה  15הרימון  
 .אחרי צאת השבת

 



 

 

    

  

 
 רחל בן משה 

 

 כמו במסעדות   –סלט כרוב  
 לאוהבי הסלטים 

 מצרכים:
 . כרוב בינוני חתוך לרצועת דקות

 . פרוסות עגולות –גזר חתוך דק 
 . בצל חתוך לרצועות דקות

 . גמבה אדומה לקוביות
 

 לרוטב
 . כוס שמן 1/2
 .שקיות ממתיק 5כוס סוכר או  1/2
 .כוס חומץ 1/2
 . כוס מים 1/2

 . מלח פיותכ 2
 אופן ההכנה:

 את חומרי הרוטב להביא לרתיחה ולשפוך על הסלט ולערבב היטב.. 
 אני מוסיפה גם שמיר קצוץ דק. 

 

   –   )נשים וגם גברים, המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח 
 מהרעיונות( . נשמח כולנו ליהנות  pnina@elkana.org.ilאנא שילחו למייל  
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 לידות
 .נכדה לאהוד ושורי שרון ,בת לחני ומרדכי איזנבך ,להולדת הנינה ,לשושנה ויצחק שרון

 .להולדת הבת תמר ,ואבישי קבלו סייעת בגן תמר()להדס 
 

 נישואיןואירוסין 
 .בן לרב יצחק וצביה זאגא, לאירוסי הנכד יהודה עם אחינועם רוזנברג ,לג'ולי ומל בורנשטיין

 

 מצוה בר/בת
בן לגלית וגיא , הנכד נתנאל מנחם לבר המצווה של ,לרחל ושמעון בן משהו לשרה וישראל בקרמן

 .בקרמן
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 

 .עם המעבר לשכונת מגן דן ,למעין ואיתי בקר

 

 


