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 כל אחד והייחוד שלו
 צחי פנטון

 

בפרשתנו יעקב הולך בדרכי אבותיו ומברך את בניו לפני מותו. אולם ישנו הבדל גדול בין אברהם ויצחק לבין     
ולכן  –יעקב. בעוד אביו וסבו נאלצו לבחור בין בניהם מי יהיה זה שימשיך את המסורת ומי אלו שיזוזו הצידה 

אחד מהם לא נגרע מעם ישראל אלא כולם יעקב מברך את כל בניו. אף  – גם אמרו דברים שונים לגמרי לכל בן
 ממשיכים את המסורת. 

רבנות הנשיאים שקראנו אך ואת אותה ברכה לכולם. בדיוק כמו בק לאור זאת היינו מצפים שיעקב יתן   
לאחרונה, אפשר היה גם בפרשת ויחי לחזור שוב ושוב על ברכה זהה לכולם. מדוע אם כן מחליט יעקב בכל זאת 

 לכל בן? לתת ברכה שונה 
  דווקא יעקב היה אמור להיות הרבה יותר רגיש לנושא אפליית בן אחד על פני אחרים. – ונקשה נוסיף   
שעם כל הכבוד לאחדות ולאחווה, אי אפשר להתעלם מתפקידו המיוחד של כל אחד ואחת. אינה  מכאן למדים   

דומה משימתו של זבולון למשימתו של אשר. אינו דומה תפקידו של יששכר לתפקידו של יהודה. אין בזה חלילה 
חר בעם ישראל. אי א לכל אחד יש ייעוד אחר ותפקיד :סדרי עדיפויות וחשיבות יתר, אך יש בזה אמירה ברורה

אפשר להעמיד פנים כאילו כולם אותו דבר, ועל אחת כמה וכמה אף אחד לא יכול לעשות 'כאילו' ולמלא תפקיד 
  שאינו מתאים לו ולהגדיר את עצמו איך שבא לו.

אדם נמוך מאוד לא יכול 'להחליט שהוא גבוה' ולדרוש להיות בנבחרת ישראל בכדורסל. ברור שהוא  ,בדרך משל   
לא אשם וברור שזה לא תלוי בו. אבל גבוה הוא גבוה, נמוך הוא נמוך. כמו כן יש מי שיכול לרוץ מהר ולסחוב 

'אצבעות ידך לא זהות'.  משקל רב, ויש מי שיכול להתמיד בלימוד שעות רבות בסבלנות. הפתגם הערבי אומר:
ם יד אחת אבל האצבעות אינן שוות אחת לשניה. רק כאשר כל אחד כלומר האנשים הם כמו אצבעות. אמנם כול

 את תפקידנו בעם ישראל. מכיר בייעודו וייחודו, יש סיכוי לממש
*** 

נחזור כעת לענין האחדות והאחווה. כמובן שהשוני בין כל אחד לא צריך לבוא על חשבון האחדות. אחידות    
שאם כל הנגנים ינגנו באותו כלי זה יהיה נורא, מאידך אם כל  לא, אבל אחדות כן. הדבר דומה לתזמורת. ברור

 .נגן ינגן לבד זה לא יהיה יעיל. תזמורת זו אחדות ללא אחידות, ולכן יש הרמוניה ושלמות
, החלטתי להקים מטה משותף שיתאם קטיף-מגוש כשהחלו לדבר ולתכנן את הגירוש הנוראלפני ח"י שנים,    

רגונים ידועים יותר וידועים פחות ומטבע הדברים גם החלו יוני הימין. פניתי לאויגבש את כל התנועות וארג
)!( 70-לפנות אלי כל מיני התארגנויות. תיאמתי אולם מכובד בגבעתיים והזמנתי את נציגי הארגונים. הגיעו כ

יהיה להתארגן והובלתי את הערב תוך שאני חוזר ומדגיש שרק בתיאום ואחדות ניתן  ,נציגים של ארגונים שונים
באמצעות , כיאות, הן מבחינה פוליטית והן מבחינה מעשית, אחרת לא נוכל להשפיע. וכך במשך חודשים רבים

 .ניסינו לעשות ככל יכולתנו לבטל את הגזירה ולמנוע את הגירוש ,המטה המשותף, המייל הכתום והס.מ.ס הכתום
ואישי ציבור התנו את השתתפותם בכך שפלוני או לצערי, הכתובת היתה מראש על הקיר. לא מעט ארגונים    

לא מציבים תנאים. מי שלא יכול לשאת .אלמוני לא יהיו בקבוצה. אני כמובן עניתי שהתנאי להשתתפות הוא ש..
דלתנו פתוחה 'ו 'משותף'לא יכול לקרוא לעצמו  – ולהבליג על משקעי עבר, כבוד, ודקדוקי עניות –בעול עם חברו 

מי אלו כל התנועות "ע דאז שסירב להיות מתואם עמנו ואמר לי "הגדיל לעשות בכיר מאוד במועצת יש. 'לכולם
ביטא את התנתקותם המצערת מהציבור. ??" בכך ח לטובת המאבק"האלו בכלל?? אתם מסוגלים להביא מיליוני ש

 .והסוף ידוע
ברך  כל אלה שבטי ישראל..."בסיום נאמר ו", האספו ואגידה לכם"לא בכדי פתח יעקב יעקב את דבריו במילים    

 .אך מאוחדים. נגנים, אבל תזמורת – שבטים שונים". אותם
 

 שבת שלום.
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 התחדשות שיר השירים 
 

במרבית  , בקטע שבין צומת איין לצומת מסינגר.  עבודות התחדשות ובטיחות רחוב שיר השירים השבוע החלו   
זה, לצערנו, חונות מכוניות רבות בצד הדרומי וחוסמות נתיב נסיעה )ולצערנו אף חלק מהתושבים חונים    זוריא

ממש על המדרכה(, ולא מתאפשר מעבר חלק ורציף של מכוניות אחת מול השניה, וכמובן שאף לא מתאפשר  
 מעבר תחבורה ציבורית המשרתת את התושבים. 

ממיליון שקלים, אשר השגנו בעמל רב בעיקר ממשרד התחבורה   פרויקט התחדשות הכביש בסכום של למעלה   
הסדרת הבטיחות ויצירת נתיבים ראויים     ,חניות חדשות לאורך הכביש  150-תוספת של כ  ומתקציבי פיתוח, כולל

 . סלילה מחדש של חלקים נכבדים ממנו-ריבודגם וככל שיוותר תקציב,  , ובטוחים
ר להאטת תנועה וביצוע פתרונות ניקוז שונים. כמו כן יתוכננו בהמשך התוכנית כוללת חידוש פסי האטה ותמרו   

 , ויבוצע שידרוג של הנראות הירוקה בציר שיר השירים. 165- מתחמי חניה בצד המזרחי והמערבי של ואדי ה
  ,במהלך התכנון הקפדני אשר נוהל על ידי מחלקת הנדסה באמצעות חברת ניהול ותכנון ויועץ תנועה ייעודיים   

במקומות   רק  וצמחיה  גינון  פסי  להסיר  הפרויקט  מתכנני  הונחו  הקיים,  הכביש  אופי  על  לשמור  רצון  ומתוך 
 ההכרחיים לטובת יצירת מקומות חניה נוספים או המשמשים כצורך בטיחותי. 

וב נפח התנועה והיקף החניה לאורכו של רח"כי  ב'אלקנקנה'  , פירסמנו  2021כזכור כבר לפני שנה, באוקטובר     
שיר השירים, גדלו מאוד במשך השנים. גידול האוכלוסין המשמעותי והקמת יחידות דיור בתוך הבתים, כמו גם 
הגידול במספר המכוניות שמחזיקה ברשותה משפחה ממוצעת, לא דילגו על הכביש הראשי הסובב את השכונות 

צרות של נתיבי הנסיעה וכפועל הוותיקות באלקנה. התוצאות הן רבות ועגומות: מצוקת חניה משמעותית, הי
גרימת תאונות ונזקים למכוניות הנוסעות זו מול זו כמו גם למכוניות החונות, נתיבי נסיעה   –יוצא מכל אלו  

נחסמו לצורך חניות, חלק מהתושבים החלו להחנות על מדרכות תוך סיכון הולכי הרגל, בדגש חזק על ילדינו 
 ."דרכם ועוד הנאלצים לרדת לכביש לצורך המשך פילוס

למעט הבירוקרטיה שנדרשנו בשנה זו לצורך התחלת העבודות, דבר לא השתנה.  זה מה שפירסמנו אשתקד.     
הכביש נותר לא בטיחותי, כמות המכוניות בעקבות יחידות הדיור גדלו וחוסמים את נתיבי הנסיעה והמדרכות,  

 והדבר מחייב טיפול. ויפה שנה אחת קודם.
ישיבת זום פתוחה לתושבים  ,  רסום מקדים של התוכניות ואפשרות להגשת השגותיפ  :ין השארכללה בהתוכנית     

התנועה ויועץ  המועצה  מהנדס  מועצה  3,  עם  יועץ ו  ישיבות  עם  התושבים  של  בשטח  שעתיים  של  סיור 
 ועוד הרבה ישיבות פרטניות עם תושבים שפנו.   .התנועה

. ט חקלאות והוצאת רישיון כריתה" נימום עצים, סיור של קמתוכנית מקצועית של אגרונום להסרת מי הכנו     
אך בטיחות חיי אדם  ,  לכולנו אכפת מהעצים והצמחיה ולכן יוסרו מינימום עצים שמפריעים לבטיחות וחניות

 קודמת!
עלה במועצה ובפני יועץ התנועה ונדחה משיקולים מקצועיים,  השירים לכל אורכו  -של שירנושא החד סטריות     

מעבר לסיבוב הגדול והלא הגיוני שהיה צפוי לכל תושב כתוצאה מפעולה באופן זה )רק כדי לפתור בעיית  וזאת  
 חניה לא חוקית על נתיב נסיעה ומדרכות?(

 , בו תוכלו לראות טור שלם של מכוניות שחונה וחוסם את ציר הנסיעה  מלילה אחדמצורפת תמונת קולאז'     
 . עוברים והשבים לרדת לכביששגורמים לעל המדרכה וכן חלק מהחונים באופן בלתי חוקי 

 אסף מינצר, ראש המועצה.  
 

 
 

 

  
 



    

 

 

 

 

משפחה היא לא רק קשר דם, אלא האנשים 
 בחיים שלך שרוצים אותך בחיים שלהם!

 

 שמגיעים לכל שמחה וחתונה, שפותחים את ביתם בכל שבת שניה, יוצאים לטיול ופשוט נמצאים שם עבורם! 
 החמות.ל המועצה שהגיעו וכיבדו ועל המילים "תודה לאסף מינצר ראש המועצה ולאסף שפירא מנכ     

 שנמשיך בעשייה מבורכת זו.         
 .יחידת הנוער. יחידת ההתנדבות
 

במסגרת שיתוף פעולה בין יחידת    
ההתנדבות ויחידת הנוער התקיים 
השבוע ערב הוקרה למשפחות 

 .המאמצות
 20-הפרוייקט מלווה את בני הנוער כ   

שנה והוא דגל למופת ליישובים אחרים 
שבאים ללמוד מאיתנו כיצד ליישם 

 פרוייקט זה ביישובם.
התקיימה  ,לאחר נשנושים וברכות   

וביחד העלינו  ,סדנה של טלי גרנות
תמונות וחוויות ודיברנו על משמעות 

תוך התייחסות להמשך  ,הפרוייקט
 הפרוייקט ולחשיבותו.

 גיעותודה רבה לכל המשפחות שה
, שממשיכות ללוות את ילדינו לפגישה

לאורך כל השנים, גם כשהם כבר 
 אלו  .צעירים  לילדים הורים  בעצמם 

 



 

 

 ל,הדר וטובי הרא
 300-תושבי שכונת ה 

 

  

 

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

שתיהן  –הנושא: ספרד ופורטוגל  קתדרה עם גוסטב מייסלס. – 20:00ט"ו בטבת בשעה  8.1.23יום ראשון   
 ביחד וכל אחת לחוד.

האמריקאית הנושא: סיפורה של העיר  עיר עם צביקה פולק.-ארץ – 11:00ט"ז בטבת בשעה  9.1.23יום שני    
משדרות ברודווי לגבעות הוליווד, בין שיקאגו לדרום העמק, סיפור  כפי שמשתקפת דרך שירים וקטעי סרטים.

 המאבקים החברתיים והפוליטיים, מלחמת האזרחים והמאבק לשיוויון.
 הנושא: עיראק. .עם נפתלי הילגר 'מסע חובק עולם' – 20:00י"ז בטבת בשעה  10.1.23יום שלישי    
 הנושא: הר הבית לאורך התקופות. .סידרה חדשה עם טליה כהן – 11:00י"ח בטבת בשעה  11.1.23יום רביעי    

 הנושא: העסק הביש. .קתדרה עם משה חרמץ – 20:00כ"ב בטבת בשעה  15.1.23יום ראשון    
 ₪ וחברי מועדון ללא תשלום. 40דמי כניסה 

 

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

  .בהרשמה מראש 8:50-9:40ימי שני ורביעי בשעה 
₪ וחוג יוגה  50ם חודשי של בתשלו 15:30לאור בקשות, הליכה נורדית יהפוך לחוג קבוע בימי שלישי בשעה   

החל מחודש  ₪ )בתנאי שיהיו מספיק משתתפים( 70בתשלום חודשי של  17:00עם אלינה בימי שלישי בשעה 
 . פברואר

 השבוע לא יתקיימו חוגי ההליכה והיוגה בגלל צום עשרה בטבת.
 .052-2577217לפרטים נא לפנות לרוחי טל' 

 

 

 ההרשמה בעיצומה! – 2023לשנת פלוס אלקנה  50חברות במועדון 
  

 ₪ לשנה לחבר. ₪960 לחודש. סה"כ  80יעמוד על  2023תשפ"ב  בשנת החבר דמי גובה   
-₪ לחבר, ו 800, והתשלום יעמוד על 2023ניתן הנחה למקדימים לשלם עד סוף חודש ינואר כמידי שנה,    

 ₪ לזוג. 6001
חשבון , 414סניף , 20בנק מזרחי : בתשלומים )נדרש צילום מסך או אישור העברה( –העברה בנקאית פרטים ל

530880 
 עמותת גיל הזהב באלקנה.

 :בהעברה בנקאית או בשיקים אפשרויות התשלום   
 .2023מאי -2023 מינואר תשלומים 5-ניתן לחלק ל –ליחיד 

 .2023אוגוסט  – 2023 ינואר :תשלומים 8-ניתן לחלק ל –לזוג    
 )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
 

 
 

הראל עברו בשבוע שעבר לביתם החדש  טוביהדר ו   
, עם שלושת ילדיהם. 12, ברחוב ניצנים 300-בשכונת ה

גן ב אופיר; אלקנהבכרמים  ' בביה"סכתה בלומד ב ,אסף
 .גפןגן טרום טרום חובה,  ןג דאלע; תאנהגן חובה, 

הרב יבדל"א מלכה ז"ל ו, בן אלקנה, בנם של טובי   
.   שנה 30-תושב הישוב  למעלה מ, 35בן  , מרדכי טמפלמן

  .עו״ד פלילי בפרקליטותכיום הוא עובד כ
וגדלה ביישוב  אריה למשפחת 1986-נולדה ב הדר   

למדה ביסודי . הקשר שלה לאלקנה נוצר כשקרית נטפים
בעלת . היא אלקנה'השומרון' באלקנה ובאולפנת ב

בחינוך גופני ויועצת תזונת ספורט מטעם  Be.dתואר 
הדר מנהלת ומאמנת בסטודיו בנוסף  מכללת וינגייט.

 .נשים לאימוני כוח באלקנה
גרנו על החלטתם לגור באלקנה הם מספרים: "   

באשקוביות באלקנה, וכיום לאחר שהרחבנו את 
-המשפחה החלטנו להמשיך לגור באלקנה בשכונת ה

300." 
 



 

 

 

 מרחב למידה
 

 ��ההרשמה בעיצומה –מרחב הלמידה במתנ״ס התחיל עוד שנת פעילות ��
מכיתה ג׳ ועד י״ב. החוגים  -החלו חוגי הלמידה וההעשרה במתמטיקה ובאנגלית   

 מתקיימים באופן שבועי ומועברים בקבוצות קטנות ע״י מורים איכותיים ובעלי ניסיון. 
או  https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7: מצ״ב קישור להרשמה מוקדמת   

 פתיחת הקבוצות מותנית במספר מינימום של משתתפים. בברקוד המצורף. 
 .03-9109040כל הקודם זוכה! לפרטים:  .מומלץ להירשם בהקדם

lemida@elk.Matnasim.co.il 
 

   

 ערב שירה 
 עם יהודה הראל

 

מוזמנים לערב שירה  תושבי אלקנה   
 משותף וכיפי !!!
אולם צביה , 11.1, טבתביום רביעי, י"ח 

 .20:30בשעה  )רחוב גיבורי ישראל(
 מה בתוכנית?  

שירי ארץ ישראל הישנה, שירים עבריים 
 ועוד ...

 מתאים לכל גיל!   
 . ש"ח בלבד 15מחיר מסובסד   

 כנסו לקישור:ילרכישת כרטיסים ה
https://bit.ly/3vel3UH  או בברקוד

 המצורף.
 
 
 
 
 
 
 

 �🎤🎹�בואו בשמחה!!!
 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FbY9NVBTaY87djqdF7&data=05%7C01%7C%7C3244fa03f5904e3a47c708daee36d162%7Cd54891a9014e4aa7837f079587c8ee82%7C0%7C0%7C638084216447443882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OFp9XpFqCBGvZ6B5IsBynZ9KSIEaM8d17%2FZb%2Bwl8cTM%3D&reserved=0
mailto:lemida@elk.Matnasim.co.il
https://bit.ly/3vel3UH


 

 

 

   
  

  

 

 

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

   ,טלי לב ו יעקב גנץ, מוטי גנץ ל
 . על פטירת האם תנחומים 

 

  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים םכמהמקום ינח
 .לדאבה עוד פוולא תוסי

                                                                     

 מכל בית אלקנה 
 

 לדורון עובד,  
 על פטירת האח. תנחומים 

 

ולא   בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ךמהמקום ינח
 .לדאבה עוד ופתוסי

                                                                     

 מכל בית אלקנה 
 

 לשלמה טרנר,  
 על פטירת האב  תנחומים

 

ולא   בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ךמהמקום ינח
 .לדאבה עוד ףתוסי

                                                                     

 מכל בית אלקנה 
 

 , גיא יצחקל
 . על פטירת האב תנחומים

 

ולא   בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ךמהמקום ינח
 .לדאבה עוד ףתוסי

                                                                     

 מכל בית אלקנה 
 



 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 השיעור לנשים בשבת
 

השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה    
בבית הכנסת אחוה ורעות בבית  12:30

המדרש לזכר הבנים )קומת כניסה( ויינתן ע״י 
 הרבנית רחל שטרן. 

בואנה בשמחה להיות עמנו והביאו שכנות    
 !וחברות

 .להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס   
 

 תורהזום
 

נושא בשיעור בתורהזום לפרשת שמות 
יתקיים  'משה במקרא ובאגדות חז״ללידת '

לינואר  12 הקרוב, י"ט בטבת, ביום חמישי
ארנון  'ינתן ע״י פרופיו ,20:00בשעה  2023

עצמון המחלקה לתלמוד וראש החוג 
הבינתחומי למדעי היהדות באוניברסיטת 

 .)הבן של ציפי ויוסי עצמון( אילן-בר
 בואו להיות עמנו. 

 להתראות, זהבית גרוס 
 

 לנשים באלקנה מדרשהה
 

י"ז  ,ביום שלישי תכנית הלימודים במדרשה לנשים אלקנה  
 :10.1.2023בטבת, 

 .הרב אהרון כהן – 9:00-9:45
 .הרב יוני לביא – 10:00-10:45
  .הרב יהודה  שטרן – 11:00-11:45

כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם נשים שלא השתתפו עד   
המדרשה, מוזמנות בשמחה להצטרף ללומדות כה בלימודי 

 ולחוות שיעורי תורה, מחשבת, תנ"ך ויהדות מעניינים ומרגשים.
ניתן להתקשר  –באנה בשמחה, נשים יקרות. להצטרפות   

 .0502282358לטלפון 
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 לידות
 .נכדות לזהבה ומשה רבהון ,להולדת התאומות יובל ויהב ,לאביה ואופיר אלטמן

 

 מצוה בר/בת
 .נכד לציפי ושמעון ביר ,לבר המצווה של נריה ,לשלומית ולירן ביר

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 
 

 .עם המעבר למדורגים שכונה צפונית ,ושגיא פורטללנוי 

 

 

 


