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 החלום ושברו התממשות 
 ד"ר יעקב ברבר

 

 אבינו,יעקב  אבימלך, המשכם בשני חלומותיו של פרשת מקץ חותמת את סידרת החלומות, שראשיתם בחלומו של   
מצטרפים חלומם של שר המשקים, שר האופים וחלום  חלום לבן הארמי, שני חלומותיו הנוקבים של יוסף, בפרשתנו

 פרעה. 
חשיבות  חז"ל מייחסים פעמים. 48 ח.ל.םבו מופיע השורש  ",חומש החלומותלא בכדי, מכונה ספר בראשית "   

 של עם ישראל.  ולפשרם, שכן מוצאים הם בהם משמעות רבה לתולדותיו העתידיים אבותינוומשמעות רבה לחלומות 
האבות, משמשים כאבני דרך ויסוד להיאחזותו של  3בחלומותיהם הנבואיים של  העם והארץהבטחת הקב"ה על    

ת משפחת יעקב עמנו בארץ. חלומות יוסף שהובילו למכירתו, פתרון חלומות פרעה ושריו, שהעלוהו למלוכה והורידו א
 ליציאת מצרים ותחילת המסע לירושלים.  לגלות, הם שהובילו

חלק מדעות חז"ל תואמות את תפיסתה של . פשרם והתממשותם – בנושא החלומות, דיון נרחב מוצאים אנו בחז"ל   
עדות לכך  .ערותוליבו של האדם בזמן  -הפסיכולוגיה המודרנית , הטוענת כי החלום הוא עיבוד מחשבותיו ומאוויי

"להודיעך כי במה שהאדם  :בדבריו על פשר החלומות בפרשתנו, בדבריו אומר המדרש במדרש הגדולמוצאים אנו 
 האופים שלא הראו אותן אלא מעין אומנותן".-המשקים ומשר-מהרהר בו ביום, מראין אותו בחלומו, תדע לך משר

שהקדישו לנושא פרק שלם במסכת ברכות. לדבריהם, החלום הוא על חשיבות חקר החלומות למדים אנו מחז"ל,    
רק חלק מהחלום הינו תוצאת  למימוש החלומות מציינים הם, כי בהתייחסותם)ברכות נ"ז, ב'(.  "חד מששים לנבואה"

הגיגי מוחנו הקודח במהלך ערותנו. לעיתים רבות, בחלומנו עולים גם דברים בעלמא שאינם קשורים כלל למחשבות 
"אמר רבי  :המימוש החסר בחלומותיו הראשונים של יוסףדם, וברור שאין הם ברי מימוש. הוכחתם מתבססת על הא

מיוסף דכתיב: "והנה השמש והירח ואחד  –כולו אינו מתקיים, מנא לן  –ברכיה: חלום, אף על פי שמקצתו מתקיים 
שהרי בנימין ורחל לא השתחוו לפניו,  א'(, )ברכות נ"ה,עשר כוכבים משתחווים לי", וההיא שעתא אמיה לא הוות" 

 לא התממשו. כך סבור גם הרמב"ן בפירושו )בראשית מ"ב, ט'(. כמתואר בחלומו. כלומר, שחלק מחלומות יוסף
אלה המופיעים כחלום קצר בעת ערותנו. המחקר  –"חלומותינו בהקיץ" זיקה ל לחלק מחלומותינו בלילה קיימת   

היא ניתוקו של האדם מהמציאות לפרק זמן קצר מסביבתו המיידית. במהלכו, הקשר  בהקיץ חלימהכי מסביר,  המודרני
השימוש בביטוי ומכאן  תקוות ושאיפות.מוחלף בהבזקי דמיון המסייעים לתהליכי ארגון פנימיים ובין היתר, לעיצוב 

 ולאומיות.  או/ו חברתיות, המבטא מימוש חזון/חלום הנובע מתקוות ושאיפות אישיות "הגשמת חלום"
הקשר שבין הפרשה לחג הנקראת כמעט תמיד בחג החנוכה, הביאה לפרשנויות שונות של חז"ל, בדבר  "מקץ",פרשת    

. עם ישראל במצרים, נאנק תחת מאבק מעטים מול רבים של – התהליך הניסי. אחד מהנימוקים המרכזיים הוא החנוכה
 מה למאבק החשמונאים במעצמה היוונית הגדולה.עול עבדות המעצמה המצרית דאז, בדו

החלומות ופתרונם . "החלום ומימושו"אנסה לתת הסבר נוסף ברוח מאמרי זה. המשותף לשני אירועים אלה הוא    
 – מרד החשמונאים בשלטון היוונים כך גם לתהליך היסטורי שבסופו ניצחון העם למול המצרים. הובילו ,בפרשתנו

לעצמאות לאומית ודתית. מאבקם הניב אוטונומיה ולאחר מכן ביסוס ממלכה חלום  הרואי להגשמתמאבק  שהיה
המקדש, שנמשכה כמאה ושלוש שנים. -לחידוש עבודת בית חלומם התממשעצמאית בארץ ישראל. בתקופה זו אף 

 חורבן הבית השני קטע את החלום לכאלפיים שנות גלות.
 ויישום חלומם של בני ", הנמשך עד ימנו אלה, הוא מימוש חזונם של נביאינוויותקיבוץ הגל" הקמת המדינה ותהליך   

 זכינו שבתקופתנו חווים אנו את מימוש  השנים. הוא המשכו של אותו מסע שהחל ביציאתנו ממצרים.-עמנו בגולה רבת
  "בשוב ה' את שיבת ציוןבתהילים:  – נבואתם וחזונם של אבותינו ונביאינו, כמתואר בדברי "נעים זמירות ישראל"  
 שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב". ...היינו כחולמים    
 

 שבת שלום וחנוכה שמח.
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 תקציבים משמעותיים למקווה ולבית הכנסת 'שירת ראובן' 
 

לראש המועצה אסף מינצר,  אהרון עמנואל, ראש ענף שירותי דת במשרד הדתות,  ביום שישי שעבר התקשר     
 .את האישורים התקציביים הסופיים לשני פרויקטים משמעותיים עבור אלקנהודיווח לו כי התקבלו 

( שיתוכנן וייבנה על פי גדרי  300-ש"ח להקמת מקווה גדול ומפואר בשכונה החדשה )ה  2,000,000סך    –הראשון     
ענה לנשים רבות, במיוחד בלילות שבת וימים טובים  הצניעות לפי הנחיות המרא דאתרא הרב שטרן, וייתן מ 

 .נו רבישהמרחק למקווה המרכזי ה
ש"ח לסיוע להקמת בית הכנסת בשכונת הראשונים המתחדשת "שירת ראובן" על שם ראובן    600,000סך   –השני   

הי"ד את   ,שמרלינג  השכונות  מכל  למקום  שבאים  הרבים  ומתפללים  הראשונים  לקהילת  שיאפשר  באופן 
 .התקדמות המשמעותית להשלמת הבניהה
 .סרטון וידאו של החתימה על ההרשאה התקציבית  מינצרשלח ל עמנואל  
  .תודה גדולה למשרד לשירותי דת ובמיוחד לאהרון עמנואל שפועל רבות למען חיזוק שירותי הדת  
ם חברי המועצה הדתית  תודה ענקית ליו"ר המועצה הדתית שמעון רוקח שמקדיש את כל ימיו ולילותיו יחד ע  

וכל זאת    ,וצוות העובדים להגדיל תורה ולהאדירה ולדאוג לכל הצרכים ממקוואות ועד התחדשות בית העלמין
 .בהנחיית ובסיוע המרא דאתרא הרב שטרן

 !שבת שלום 

 !התעניינות משמעותית במכרז לפיתוח שכונת הראשונים
     

 

תח ההרשמה להגרלה לדירות באלקנה, שבה יוכלו להשתתף חסרי לדצמבר צפויה להיפ 28-אנו מזכירים שב   
דירה בעלי אישור זכאות שיקבלו אפשרות לרכוש דירה באלקנה במחיר מופחת באופן משמעותי ממחירי השוק, 

  .במסגרת תוכנית "דירה בהנחה" של משרד השיכון
נית "דירה בהנחה" על תנאיה דאגנו לכך שלגבי חלק מהדירות תהיה עדיפות לבני מקום. את פרטי תוכ   

 :השונים, כולל מידע על ההגרלות, הגדרות מיהם בני מקום וכו' תוכלו למצוא באתר משרד השיכון, בקישור
         https://www.gov.il/.../dep.../topics/dira/govil-landing-page  

 !בסופן של עבודות הפיתוח הנרחבות נזכה כולנו ליהנות משכונת הראשונים היפה והמתחדשת
 

 ראש המועצהאסף מינצר,                                                                                                  
 

  

בהמשך ליציאת המכרז לביצוע עבודות    
הפיתוח וההתחדשות בשכונת הראשונים, 

סיור קבלנים שעבר התקיים ביום רביעי 
קבלנים שקיבלו את הפרטים  13אליו הגיעו 

 .וסיירו בשכונה
בעוד כשבועיים יידרשו הקבלנים להגיש    

ולאחר הליך בחירת  ,את הצעתם למכרז
הקבלנים נחל בעז"ה בעבודות הפיתוח 

 .באזורים שונים בשכונה
העבודות במסגרת המכרז יכללו עבודות    

עפר, ביצוע כבישים, מדרכות, תשתיות 
חדשות למים, ביוב, חשמל, גינות 
שעשועים ופארקים, שתילת עצים בוגרים 

 .ועוד

 זר ברכות
 לתושבת אלקנה

 הניה ברודבקר
  "ילד שלנו" זכה בפרס הסרט הטוב ביותר  שסרטה

בתחרות הסרט הישראלי הקצר בפסטיבל היהודי 
 .בירושלים

, עוסקת בסרט 7הניה ברודבקר, אמא לילד אוטיסט בן    
בחוויה האישית שלה כאמא לילד עם אוטיזם ובניסיון 
לשלב אותו בחינוך רגיל במגזר החרדי. הסרט מספר על 
צעירה חרדית נקראת באמצע היום אל החיידר בו לומד 
הבן שלה. היא מגיעה בבהילות, נחושה להיאבק עבור 

 שווה צפיה. .המקום שלו, עבור המקום שלה
 

 מכל בית אלקנה
 

https://www.gov.il/he/departments/topics/dira/govil-landing-page?fbclid=IwAR1fqx-1sdjxbxc-NFtK2nzG-Ab891nDwOt_hHUXLtlU3Iv1Sa9HXoKL_1M


   

 

 

 כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן
 

 השבוע יצאה קבוצת מתנדבות מהיישוב להדלקת נר ראשון של חנוכה בבית החולים "שלוותה" למתמודדי נפש.    
 המתנדבות לקחו על עצמן משימה: לשמח ולהדליק אור בנשמה על ידי עידוד ושמחה.   
ישוב, יההתנדבות של אלקנה, אליהן הצטרפנו קבוצה שלמה של נשים מהנירית תורג'מן יזמה, גייסה את יחידת    

 שבאו עם מכוניות עמוסות כל טוב. סופגניות , חנוכיות אומנתיות, מתוקים ושירונים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תודה לרחלי גנץ שניגנה ושימחה, תודה  לנויה מנדל שבידרה, תודה לח"כ מיכל וולדינגר שהצטרפה ברכה וחיבקה,   
 נתנו מהאור ונשמה וקיבלנו אנרגיה טובה להמשך. כולן יחד רקדו ושמחו,ו

 שוב אלקנה מאמץ את שלוותה, כמונו מתנדבים אחרים במקומות כמו גהה, צפת עכו ועוד.יהי   
 זו חלק מפעילות התנדבות של הקואליציה לארגונים הדתיים למען בריאות הנפש!   
 להקדיש שעה למען האחר, מוזמנים להצטרף אלינו בשמחה.אז אם אתם מעוניינים מידי פעם    
 חנוכה שמח!   

 

 מועדון היולדות של אלקנה
 

 פעילות מועדון היולדות ביישוב בהובלתה של נירית תורג'מן תופס תאוצה!   
 ויחד עם המתנדבות המועדון פועל כעת אחת לשבוע.   
 כולן דוגמניות של ממש!! – השבוע התקיימו צילומי אמהות ותינוקות   
 תודה לצלמת הודיה ברנר )צבאן( המוכשרת ותודה לנירית שפתחה את ביתה ליום שלם של צילומים והנאה!!   
 כן ירבו לידות ושמחות אצל כולם!   
 היולדות באלקנה מוזמנות בשמחה להצטרף למועדון ולהינות מהפעילות מידי שבוע!   

 .052-8881499 נירית להצטרפות:

 

 



 

 

 

 השיעור לנשים בשבת
 

 השיעור לנשים בשבת זו לא יתקיים עקב חופשת חג החנוכה.      
 .ניפגש בשמחה בשבת הבאה, חנוכה שמח, זהבית גרוס

 

 תורהזום
 

ה׳ בטבת על  29.12יתקיים ביום חמישי  שיעור בפרשת שבוע בתורהזום! תורהזום חוזר מחופשה ובגדול   
 כיצד שוברים שתיקה? על הנושא: ,ינתן ע״י הרב פרופ׳ אלי הולצר מהפקולטה לחינוך בבר אילןיו ,פרשת ויגש

 עיון ב'שפת אמת'. 
 בואו להיות עמנו. קישור ישלח במייל.    

 .להתראות וחנוכה שמח, זהבית גרוס
 

 מדרשה לנשים באלקנהה
 
 

 , עם השיעורים הבאים:27.12.2022ביום שלישי, ג' בטבת,  תכנית הלימודים במדרשה לנשים אלקנה  
 .ורד פוקסברומר – 9:00-9:45

 .הרב אביחי קצין – 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    
 ללומדות ולחוות שיעורי תורה, מחשבת, תנ"ך ויהדות מעניינים ומרגשים. להצטרף  

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

  

 

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

 מאי של עבדות לאי של חופשה. – זנזיברהנושא:  עם אריק מסנגי. – 11:00ב' בטבת בשעה   26.12.22יום שני    
מה  ההרצאה תעסוק בהיסטוריה המרתקת של האי זנזיבר ששימש כבסיס לסחר בעבדות במשך מאות שנים,   

פינת גן עדן טרופי, מרכז נופש במזרח  –שהביא לקונגלומרט תרבויות וייחודיות לאנשי המקום, עד להיום 
 אפריקה.

במהלך ההרצאה נבין מה הקשר של האי זנזיבר לטנזניה, נעסוק במונח "עבדות" וכיצד העבדות השפיעה על    
 ו מודעים לכך בכלל.חופי מזרח אפריקה, העולם כולו וחיי היום יום שלנו מבלי שאנ

 "להיות מנצח".הנושא:  חוויה מהמוסיקה עם אפרת פרומר. – 20:00ג' בטבת בשעה  27.12.22יום שלישי   
 עם נעם בלומפלד. RGRMאימון מוח בשיטת  – 11:00ד' בטבת בשעה  28.12.22יום רביעי   
 מה קרה במאורעות תרפ"ט?הנושא:  .קתדרה עם אוריאל פיינרמן – 20:00ח' בטבת בשעה  1.1.23יום ראשון   

 ₪ וחברי מועדון ללא תשלום. 40דמי כניסה 
 

 ממשיכים בחוגי הספורט ללא תשלום בשיתוף המשרד לשיוויון חברתי
 .התעמלות לגברים עם בתי אברמוביץחוג מתווסף חוג נוסף ללא תשלום,  2023בחודש ינואר    

 .052-2577217לפרטים נא לפנות לרוחי טל'  .בהרשמה מראש 8:50-9:40ימי שני ורביעי בשעה 
 

 ₪  10קפה ספרות עם הסופרת שרה אהרוני בעלות של  –כרטיסים לאירוע מתנ"ס  ●
 .20:30בשעה  28.12בתאריך 

 

 2023פלוס אלקנה לשנת  50חברות במועדון 
  

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

 , אלקנה.8פעילות המועדון מתקיימת בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל, רחוב גיבורי ישראל    
 יר מוזל למצטרפים כחברים.בנוסף להרצאות, יש שעורי ספורט, מופעים, חוגים וטיולים במח  
 ₪ 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,    
 .1.1.23העברה בנקאית לפני נא לא להעביר תשלום ב. 2023החל מחודש ינואר  התשלום ₪ לזוג.

 אפשרויות התשלום:   
 .2023מאי -2023 מינואר תשלומים 5-ניתן לחלק ל –ליחיד    
 .2023אוגוסט  – 2023 מינואר תשלומים 8-ניתן לחלק ל –לזוג    
  . בתשלומים )נדרש צילום מסך או אישור העברה( –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

 

 
 



 

 

 

   

 כיתת אומן
    

מרכז הצעירים מזמין את צעירי אלקנה    
 לכיתת אומן מרתקת עם היוצר והמלחין 

 אלנתן שלום
עלות . 31.12  פרשת ויגש, מוצ"ש הבא   

 ש"ח בלבד! 15 –מסובסדת 
 רכישת כרטיסים בקישור

https://bit.ly/3FRiq13 או בברקוד ,
 המצורף.

 
 
 

 
 
 
 
 

 052-8550326, לפרטים נוספים: שירה אורן
 בואו בשמחה!!!

 

 קפה ספרות 
 

מפגש   –ספריית אלקנה מזמינה אתכם לקפה ספרות 
יום רביעי ד' טבת  . מרתק עם הסופרת שרה אהרוני

 ₪  10במחיר מסובסד של  . 20:30בשעה   28.12
 מוזמנים לרכוש כרטיסים בקישור:

https://bit.ly/3G9Ns4A   . !בואו בשמחה 
 

 הצגה ערכית לילדים לכבוד החנוכה 
 

מתאים לגילאי גן   הצגה ערכית לילדים לכבוד החנוכה!   
 ש"ח בלבד !   15מסובסד של מחיר  .  ועד כיתה ג'

שני   חנוכה,  יום  של  אחרון  צביה,  נר  מוזמנים   .באולם 
 .  https://bit.ly/3WvEpAh לרכוש כרטיסים בקישור:

 ילד מגיל שנתיים ומלווה מחוייבים בכרטיס   
 

 

https://bit.ly/3FRiq13
https://bit.ly/3G9Ns4A
https://bit.ly/3WvEpAh


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 אזכרה 
 נפילתו של שנה ל 19מלאת ב

  הי"ד  נועם ליבוביץ

  25.12טבת בביום ראשון א' נעלה לקברו 
 עלמין באלקנה  הבית ב  15:30בשעה 
 ה וכל בית אלקנה משפח ה 

 

 אזכרה   
 במלאת שש שנים לפטירתה של  

 

  

 

 

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

ים" נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ  ֵמעַּ

 

 אזכרה 
 יום השנה לזכרו של 

 ז"ל   פרנקל  )ג׳רי(יעקב 
 ( 2023לינואר   2טבת )בביום שני ט׳  םיהעליה לקבר תתקי

 הזיתים. בהר  15:00בשעה 
 ., ירושלים2רחוב ברוריה  ם בארץ חמדה,יהאזכרה תתקי

 . התכנסות וכיבוד – 18:30
 . תחילת ערב יום השנה – 19:00
 .רועיסיום הא – 20:30

 ה וכל בית אלקנה משפח ה 
 
 

 ראש המועצה המקומית אלקנה 
 חברי המועצה, עובדיה וכל בית אלקנה 

 משתתפים בצערם של  
 הניה ברלין, יעקב פירר  ,חוה פירר, ישראל, מלכי, ליאורה, מיכאל וב"ב 

 הסב ו , האחעל פטירתו של הבעל, האב

 ז"ל  צחק פיררי
 תושב אלקנה

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד      
 

 ראש המועצה המקומית אלקנה 
 חברי המועצה, עובדיה וכל בית אלקנה 

 משתתפים בצערם של  
יוסי ומיכל אברהם וב"ב,    חנה אברהם, אביטל וזיו הניג וב"ב, שרית ומתן ברט וב"ב,

 אוריאל אברהם
 הסב ו , האחהבעל, האבעל פטירתו של 

 ז"ל אליעזר אברהם
 תושב אלקנה

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד      
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 מצוה בר/בת
 

 .קובי דסקלשירה ובן ל ,לבר המצווה של הנכד יצחק ,לצילה ודב דסקל
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 
 

 

עבודות אחזקה 
 בצנרת המים

 

, א' הקרוב ביום ראשון   
, יתבצעו 25.12טבת ב

עבודות אחזקה בצנרת 
במס' נקודות  המים

 ישוב.יב
ייתכנו בשל כך,    

שיבושים באספקת 
, לעיתים עד כדי המים

בין הפסקה מלאה, 
 16:00-ל 8:00השעות 

 בשכונות הבאות:
 הראשוניםשכונת 

 השכונה הצפונית
 (300השכונה החדשה )

 מכללת אורות
 .אנא היערכו בהתאם
 מוקד המועצה
03-9151200 

 

שכונה במדורגים עם המעבר ל – יעקבי, לעינת ושחר צחי עמרו זהבית, לאורי מהללומעיין ל
 .צפוניתה

 

 

 

 

 

 וטרינר המועצה
 

לא  היום יום שישי,   
תתקיים קבלת קהל אצל 

וטרינר , ד"ר שוורץ
 .המועצה


