
 דדדד'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "איש כופר נפשו"
 אלי פוקסברומר

 

בהפטרת שקלים תיאור דרישותיו של יהואש מלך יהודה מיהוידע הכהן הגדול. ברקע )מ"ב י"א( יהוא הורג את אחזיה    
מלך יהודה ואחיו, ועתליה אימו משתלטת על ממלכת יהודה ומאבדת את זרע הממלכה. אך יהושבע אשת יהוידע הכהן 

 מצילה את התינוק יהואש, והם מחביאים אותו: 
ַקח "    ַבע ַבתַותִּ לְֶׁך-ְיהֹושֶׁ ת יֹוָרם ֲאחֹות ֲאַחְזָיהּו-ַהמֶׁ ן-אֶׁ תֹוְך ְבֵני-יֹוָאש בֶׁ ְגֹנב ֹאתֹו מִּ ים( -ֲאַחְזָיה ַותִּ לְֶׁך הממותתים )ַהמּוָמתִּ ַהמֶׁ

ת ְקתֹו -ֹאתֹו ְואֶׁ ּטֹותֵמינִּ ְפֵני ֲעַתְלָיהּו ְוֹלא הּוָמת. ַבֲחַדר ַהמִּ רּו ֹאתֹו מִּ ים ַוֲעַתְלָיה  ַוַיְסתִּ ְתַחֵבא ֵשש ָשנִּ ָתּה ֵבית ה' מִּ י אִּ ַוְיהִּ
כֶׁת ַעל ץ". -ֹמלֶׁ  ָהָארֶׁ

לו יהוידע הכהן היה מסגיר את יהואש התינוק, היה הוא כבעלה של יהושבע )דהי"ב כ"ב י"א(, הצאצאית האחרונה    
וכה, שכן היו לו את כל התירוצים לבית דוד, הראשון לירושת הכתר. אך במסירות נפש הוא ויתר על ההזדמנות למל

שנים, מארגן יהוידע מהמקדש מרד בעתליה, ושם היא  6להפקיר את התינוק בשל המצוד הרצחני של עתליה. כעבור 
 גם נלכדת.

 מהמחבוא וההצלה בבית המקדש, ומהמלכתו שם נוצר קשר עז של יהואש למקדש.    
לְֶׁך ה לבדק הבית, ובהמשך אף נוזף ביהוידע ובכהנים: בהפטרתנו יהואש מורה תחילה להפנות מתנות כהונ    ְקָרא ַהמֶׁ "ַויִּ

ת ים אֶׁ ם ַמּדּוַע ֵאיְנכֶׁם ְמַחְזקִּ ר ֲאֵלהֶׁ ים ַוֹיאמֶׁ יהֹוָיָדע ַהֹכֵהן ְוַלֹכֲהנִּ ת, ְוַעָתה ַאל-ְיהֹוָאש לִּ ק ַהָביִּ דֶׁ ְקחּו-בֶׁ ף ֵמֵאת ַמָכֵריכֶׁם -תִּ סֶׁ כֶׁ
י ְתנ  -כִּ ת תִּ ק ַהַביִּ דֶׁ כמה חוצפה, כמה עזות מצח, כמה כפיות ומתערב בניהול התרומות במקדש, ע" סופר המלך. , "הּוְלבֶׁ

 טובה יש בפנייתו של יהואש ליהוידע, שהצילו במסירות נפש ו'ויתר' עבורו על המלוכה!
ר המקדש מה שמתחיל באובדן דרך מוסרית סופו שיירד לטימיון. מייד בתום ההפטרה יהואש נאלץ לשלם את כל אוצ   

הנ"ל לארם, למנוע מלחמה. יהואש ממשיך ומדרדר מחוצפה לרצחנות, שעליה הקינה המזעזעת על דמו של זכריה בן 
 ְורּוַח אלקים" יהוידע, הרותח במקדש עד החורבן. לאחר מותו של יהוידע )דהי"ב כ"ד( כך גמל יהואש לבנו של מצילו:

ת ן-ָלְבָשה אֶׁ ת-ְזַכְרָיה בֶׁ ים אֶׁ ם ֹעְברִּ ם ֹכה ָאַמר ָהאלקים ָלָמה ַאתֶׁ ר ָלהֶׁ ְצו  -ְיהֹוָיָדע ַהֹכֵהן ַוַיֲעֹמד ֵמַעל ָלָעם ַוֹיאמֶׁ ֹת ה' ְוֹלא מִּ
י יחּו כִּ ת-ַתְצלִּ ם אֶׁ ְתכֶׁם.-ֲעַזְבתֶׁ ן ְבמִּ  כא ה' ַוַיֲעֹזב אֶׁ בֶׁ הּו אֶׁ ְרְגמ  ְקְשרּו ָעָליו ַויִּ לְֶׁך ַבֲחַצר ֵבית ה'.ַויִּ ָזַכר יֹוָאש -ְוֹלא כב ְצַות ַהמֶׁ

ת מֹו ַוַיֲהֹרג אֶׁ יו עִּ ר ָעָשה ְיהֹוָיָדע ָאבִּ ד ֲאשֶׁ סֶׁ ְך ַהחֶׁ לֶׁ ְדֹרש."-ַהמֶׁ א ה' ְויִּ  ְבנֹו ּוְכמֹותֹו ָאַמר ֵירֶׁ
רק הוא ויהויקים לא נקברו לאחר מכן יהואש נרצח בידי עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן, והוא הבזוי שמלכי יהודה )   

 עם המלכים(. 
לרצחנותו של יהואש השפעה המוליכה לחורבן. אמציהו בנו מאבד שוב את אוצר המקדש במלחמה עם מלך ישראל    

ט"ז(, וכך הנבואה מאבדת מהשפעתה. באובדן ההשפעה -)מ"ב י"ד(, ובדרך אביו מאיים על הנביאים )דהי"ב כ"ה ט"ו
א לדורות(, והסיכוי ממנה לתשובה ולתיקון מוסרי, הדרך לחורבן פתוחה. נכדו עוזיהו כבר המיידית של הנבואה )אל

 רוצה בגובה ליבו לעבוד בעצמו ככהן ומצטרע ונגזר מבית ה' )דהי"ב כ"ו(.
 איני יודע. למה זכה הבזוי ממלכי יהודה להפטרה?    
ותו בין תקופת חייו של יהוידע שאז עשה הישר, שמא בשלב זה כוונתו הייתה עדיין לטובה. הגמרא מחלקת את מלכ   

אך לאחר מכן לא. כך שבהפטרה יהואש עדיין חיובי, ולמרות חוצפתו, סה"כ דאגתו למקדש ראויה. גם הגמרא בב"ב ט. 
 ."צדיקים גמורים"דשאני התם שהיו והתוספות שם מציינם כחריגים בצורה חיובית:  מתייחסת בחיוב לגזברי יהואש,

לקראת איסוף השקלים, להכנות לעבודת הציבור במקדש, ולחלקו בה של  התראהאך יתכן שההפטרה שלנו מהווה    
 הכל יקרוס ולא אמיתי. –בלי בסיס מוסרי  כל אחד מישראל, ומלמדת, שלמרות דבקות ורצון עז בקודש ובמקדש,

שיש גם לתקן את המידות,  באחד באדר משמיעים על איסוף השקלים לעבודת המקדש, וההפטרה מזהירה   
כהתארגנות לחידוש עבודת הציבור במקדש. אין די בכספי מחצית השקל, אלא לקיים באמצעותו "כי תשא את ראש 

 בני ישראל", ו"לכפר על נפשותיכם". קדושה מצריכה שלמות מוסרית של אדם ולא באה על חשבונה או במקומה.
 אחזה  שהכהונה  כעונש על כך  של בית חשמונאי,  אובדנם  את  ירש כשפ  ,הרמב"ן  הזהיר נגדית  מהתערבות      
 עולם התורה והרוח לבין עולם הממלכה והממסד השלטוני. ב"ה לא  בין  המתחים  לא תמו  מצידה במלוכה.      

 .בעוצמה הנ"ל, אך עדיין גם אנו נדרשים לזהירות ותיקון          
 שבת שלום.
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 הכנות מקדימות ליום הזכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה
 

כמנהגנו באלקנה, בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, אנו מזכירים ביראת כבוד      
 ראשונה של תושבי אלקנה )אחים, אחיות, הורים, ילדים, בני זוג( בהקראת שמות הנופלים.את בני המשפחה מדרגה 

  אם רלוונטי למשפחתכם )ושם יקיריכם לא הופיע ברשימת הנופלים בטקסי השנים הקודמות( אנא הודיעו לנו    
 .מנהל המתנ"ס, ית קדמוןעמ   .קשר ( או בטלפון, וניצור עמכםelkana@matnasim.org.ilבמייל למתנ"ס )       

 

 

 

   

 

 

 

 למופע מרגש ומיוחד של: תושבי אלקנה מוזמנים
 אביחי הולנדר

מלווה נכי  בוגר יחידת אגוז וצוק איתן,, נשוי ואב לשניים   
 צה"ל בימים ויוצר בלילות.

שנוגע ללב ונותן תובנות  סיפור מרגש ומעורר השראה,   
 חדשות לחיים

 .21:00בשעה  18.2, מוצ"ש, כ"ז שבט, אולם צביה 
 .ש"ח בלבד 15עלות מסובסדת:  
 כנסו לקישורילרכישת כרטיסים ה 
 https://bit.ly/3wL5S69  

 או בברקוד המצורף.
 מספר הכרטיסים מוגבל!

 ️♥בואו באהבה            
 

 

משנכנס אדר מרבים בשמחה, בצחוק, במשחקי 
 מילים ובלהחזיק את הבטן. ובקיצור…

 אמיר מויאל
אומן השפה והסטנדאפיסט המוכשר מגיע   

 יחד מוזמנים להתגלגל מצחוק! וכולםםם, לאלקנה
ש״ח  35 גם המחיר מצחיק. מצחיק מאוד אפילו  

 בלבד!!
 באולם הפיס 21.2ר"ח אדר יום שלישי, 

 – לרכישה
https://bit.ly/3l42Sza  

 או בברקוד המצורף.
 הזדרזו לרכוש! 

 מספר המקומות מוגבל!
 בואו בשמחה!

 

 השיעור לנשים בשבת
 

 (192בבית משפחת שושי צוריאל )שיר השירים  12:30השיעור לנשים בשבת זו פרשת משפטים יתקיים בשעה    
  בואנה בשמחה להיות עמנו והביאו שכנות וחברות! .ויינתן ע״י ורד פוקסברומר

 .להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס    
 

 תורהזום
 

נושא ״נתינה ה)שימו לב לשעה( על  20:30בשעה  23.2.23בתורהזום לפרשת תרומה יתקיים ביום חמישי שיעור    
והרב  ,הרב יעקב שפיראהרב' מרכז 'נתן ע״י ראש ישיבת יהשיעור יוקדש לע״נ הקדוש רועי רוט הי״ד וי. ושליחות״

 ל האזכרה. בואו להיות עמנו.ר״מ בישיבת מרכז הרב. קישור ישלח בנפרד במסגרת הודעה ע – יהושע מאגנס
 .להתראות, זהבית גרוס

 

 

 

mailto:elkana@matnasim.org.il
https://bit.ly/3wL5S69
https://bit.ly/3l42Sza


 מרחב למידה
 

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

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

  או בברקוד המצורף. 
 ת במספר מינימום של משתתפים.פתיחת הקבוצות מותני  

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

 

 

 

  - ספריית אלקנה
הצטרפו אלינו גם  

 בפייסבוק
     

ואתם      טוב  ממש  ספר  קראתם 
לכולם עליו  לספר  לחו יש?  חייבים 

פרטו  הספריה,  למייל  המלצה  לנו 
הספר את  אהבתם  ואנחנו  ,  למה 

של   הפייסבוק  בדף  אותה  נפרסם 
 הספריה.

 

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


 



 

 

 

  

 
 

 

 מועדון היולדות לומדות להציל חיים
 

 קיימו השבוע קורס החייאה לילדים ותינוקות. ,עם קופ"ח לאומית ומד"א יתוף פעולהבש ,מועדון היולדות      
 .המשתתפים תעודות ממד"איקבלו בסיום הקורס    

 וסבתות!באופן מיוחד וחריג, חוץ מהיולדות והתינוקות, הגיעו גם בעלים       
 בשל החשיבות, מתכננים כבר את המפגש הבא...      
 .סלין מיכליס, יחידת ההתנדבות                       לנירית תורגמן על הובלת המועדון והאירוע.גדולה תודה       

 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

"כי האדם עץ השדה" הנושא: שירה בציבור עם נאוה שפיצר.  – 20:00בשעה  כ"ח בשבט 19.2.23 יום ראשון   
 שירים על צמחים, עצים, פרחים, ירקות וטבע בכלל. –

הרגישות הנושא:  עם ד"ר מיכל יערי. 'כשביטחון פוגש בדמוקרטיה' – 11:00בשעה  כ"ט בשבט 20.2.23 יום שני   
 .מלחמה הישראלית לחללים ונפגעים והשפעתה על קבלת החלטות בעיתות

 שם הסרט יפורסם בהמשך. .מועדון הסרט הטוב – 20:00ל' בשבט בשעה  21.2.23יום שלישי   
בין הנצרות הנושא: עם טליה כהן.  'הר הבית לאורך התקופות' – 11:00א' באדר בשעה  22.2.23 יום רביעי  

 מוסלמי קדום.-תקופות ביזנטי –לאיסלאם 
 לרשומים., טיול דרום אדום – ב' באדר 23.2.23 יום חמישי   
להחזיר ליהודים  –נפוליאון הנושא:  .קתדרה עם גוסטב מייסלס – 20:00בשעה  ה' באדר 26.2.23 יום ראשון   

 את ירושלים שלהם.
הנושא: עם פרופ' ידידיה גפני  ,סודותיה של מכונה מופלאה –גופנו  – 11:00בשעה  ו' באדר 27.2.23 יום שני   

  היפנוזה מהי?
כרטיסים  –שמתקיים באורות  "במקביל לכנס "זמן משפחה .יוקרן סרט במועדון ,ז' באדר 28.2.23יום שלישי    

 ש"ח. 40-בשעות הפעילות ב ,לכנס ניתן לקנות באתר אלקנה או במועדון
 

 חברי מועדון ללא תשלום. .₪ 40דמי כניסה 
 

 
 



 

 

 

 

    
 
 

 

 

 המועצה הדתית אלקנה
 

 מכרז פומבי 
 2023תשפ"ג  001מס': 

 תיאור המשרה: בלנית במקוה נשים באלקנה.
 גוף המעסיק: המועצה הדתית אלקנה. ה              .300-מקום המשרה: אלקנה מקווה במרכז המסחרי ובשכונת ה

נושאת תעודת בלנית ממכון מוכר. )לחסרי תעודה,   –דרישות המשרה . 5-8 –מתח דרגות  . 40%חלקיות המשרה: 
 תנאי כשירות שנקבעו למשרה זו כגון השכלה, כשירות הלכתית.  ניתן להשתתף בקורס לאחר הבחירה(.

 אחראית לניקיון המקווה וסביבתו, באמצעות עובדת הניקיון.
ניתן לקבל במשרדי המועצה הדתית )למעט יום שישי(  כישורים מקצועיים, זמינות ועוד לרבות טופס הגשת מועמדות,

 23.2.23ב', עד ליום חמישי הבא, ב' אדר תשפ"ג  22רח' כרמל 
 במשרדי המועצה הדתית. 5.3.23הגשת המועמדות למשרה עד יום ראשון י"ב באדר תשפ"ג 

 שמעון רוקח, יו"ר המועצה"ד                                                                                                              

 



 

 

גם אתם מאלה       
שתמיד רוצים יותר 'זמן 

 משפחה'?
אז הנה דאגנו לכם    

לערב איכותי, שכל כולו 
 משפחה!  

, ז' באדר יום שלישי,  
במכללת אורות , 28.2

  .באלקנה
בערב המיוחד נהנה    

מרתקות  TEDמהרצאות 
של מיטב המרצים על 
זוגיות, חוסן משפחתי, 
רווקות מאוחרת, הורות 

 .ועוד
נצא למסע משותף בין    

עם קריירה למשפחה, 
מופע משפחתי נדיר של 
סיון וידידיה מאיר עם 

 '.'אמא מאיר
ואפילו תהיה שם    

 משפחה מיוחדת מנגנת!
וכל הטוב המשפחתי    

הזה בכרטיס בעלות 
   מסובסדת. 

מס'  –שימו לב    
 המקומות מוגבל!!

לרכישה: 
https://bit.ly/3Yd5by8 

 או בברקוד המצורף.

   
 
 

 בס"ד 

י ּבו  "                       רִּ י ַדּבְּ ּדֵּ י מִּ  ּכִּ

ד                       ֶרּנּו עו  ּכְּ  " ָזכ ר ֶאזְּ
 

 חלפו  שנים 20
 השמיימה  בסערה  לעלייתו  צער  והלומי  געגועים  מלאי  אנו 

 נשכח  והבלתי  היקר, האהוב  וחברנו  אחינו  בננו,  של 

 ד "הי  בהגון מנחם  נועם

 מדינתנו  הגנת על במערכה שנפל
 (. 5.3.23נתייחד עם זכרו ביום ראשון, י"ב באדר תשפ"ג ) 

זיכרון  –  16:30בשעה       בבית    הצבאית בחלקה  עצרת 
 .תקוה פתח סגולה העלמין

זיכרו      לימוד,  ונגינה  ן ערב  "אוהל   נבביהכ"  יתקיים  חי 
בנוכחות הרב הראשי   , פתח תקווה66יצחק", רח' י"ד הבנים  

 . הזמר יצחק מאיר, לישראל הרה"ג דוד לאו שליט"א
 . תפילת ערבית 19:15   .התכנסות 18:45
 .זוכרים ומדברים נועם 19:30

 

 בנוכחותכם   נתכבד   – וידידינו   זכרו  מוקירי 

 

 אזכרה להורינו היקרים 
 

 במלאות תשע שנים לפטירתה של אמנו 

 ע"ה  אוה ליסיצין

 ושנתיים לפטירתו של אבינו 

 ז"ל  אליהו ליסיצין

נקיים אי"ה אזכרה ביום שישי ג' באדר 
 .בבית העלמין באלקנה  10:30בשעה  (24.2.23)

 בית אלקנה המשפחה וכל 
 

ֶות" ע ַהּמָ ּלַ ָלֶנַצח ּוָמָחה ד'  ּבִּ

ים" נִּ ל ּפָ ַעל ּכָ ָעה מֵּ מְּ  ּדִּ

https://bit.ly/3Yd5by8


 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 בס"ד 

"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעיתו  

 תהילים א' ג'ועלהו לא יבול..."  
 אזכרה 

 

 במלאת חמישה עשר שנים לעקידתו על קידוש ה'  
 באהלה של תורה, ישיבת "מרכז הרב", ירושלים 

 של אהובנו ויקירנו 

 הי"ד   רועי אהרון רוט הקדוש

נעלה לקברו ונתייחד עם זכרו ביום חמישי ב' אדר תשפ"ג  
  .16:00נפגשים בבית העלמין באלקנה בשעה  (.23.2.23)

בשעה   בערב  לערב   ,20:30אי"ה  אתכם  מזמינים  אנו 
יעקב   הרה"ג  כב'  במעמד  בזום  והתעוררות"  "התחזקות 

 שפירא שליט"א, ראש ישיבת מרכז הרב. 
 https://biu-ac-il.zoom.us/j/82084642153לינק 

 יעקב ואורלי רוט וב"ב  
 

 

 

https://edu-il.zoom.us/j/81429098703 

 

 המועצה המקומית אלקנה ראש 
 חברי המועצה, עובדיה וכל בית אלקנה 

 משתתפים בצערם של  
   הודיה, שגב, הדר, שיראל ונוי לוי 

  על פטירתו של הבעל, האב 

 ז"ל יוסף נתן לוי
 תושב אלקנה

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

 

 משה מייזליש  ל
 . האם על פטירת  תנחומים

 

בתוך שאר אבלי ציון   ך מהמקום ינח
 .לדאבה עוד ףולא תוסי וירושלים

 מכל בית אלקנה 
 

 היום

https://edu-il.zoom.us/j/81429098703


 



 

 

 זר ברכות
 לחברנו 

 אלון הומינר
 ממגן דן 

שמיד עם קבלת הידיעה על רעידת 
האדמה והאסון הגדול בטורקיה, עזב את 
הבית והמשפחה ויצא עם משלחת פיקוד 

 !העורף להציל חיים
 כל הכבוד! !אלון, כולנו גאים בך

 

 מכל בית אלקנה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 לקנהא רוץ ימ    
 

? הצטרפו גם אתם לרבים 6-אז מה קבענו, ניפגשים ב   
המירוץ האיזורי  ,שכבר נרשמו למירוץ אלקנה השישי

 שכבר הפך למסורת מפוארת. למירוץ שלנו! 
העונה נהדרת, המסלולים מוקפדים ובדוקים והאוירה    

מחשמלת. הורים, נוער, ילדים, משפחות שלמות, הכל 
 הולך, יותר נכון רץ. 

 .מוקדמת תינתן הנחה משמעותית  בהרשמה לנרשמים   
 אז רוצו כבר להירשם!!

 .elkanarun.co.ilלינק להרשמה: 
 

 
  https://bit.ly/3VX80mm: לינק לתשלום והרשמה

 או בברקוד המצורף.

 
 לנשים באלקנה מדרשהה

 

 תכנית הלימודים במדרשה לנשים אלקנה
 21.2.23ליום שלישי, ל' בשבט,  

 .הרב אהרון כהן – 9:00-9:45
 .הרבנית רחל שטרן – 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 
להצטרף ללומדות ולחוות שיעורי תורה, מחשבת, תנ"ך 

 ויהדות מעניינים ומרגשים.
ניתן  –באנה בשמחה, נשים יקרות. להצטרפות 

 .0502282358להתקשר לטלפון 
 

https://bit.ly/3VX80mm

