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 פשית? ובחירה ח
 

 מרים רכטמן 
 

פלא שפרעה  שאלת השאלות בפרשתנו היא:  אם ד' חיזק, הכביד והקשה את לב פרעה, אז מה    
 סירב לשלח את בני ישראל מארצו? לכאורה הוא אינו אשם, אז מדוע נענש? היכן הצדק?!

 מפרשים רבים נדרשו לשאלה זו. להלן נביא מיקצתם.   
הרמב"ם ב"הלכות תשובה" מצביע על כך  שבחמש המכות הראשונות נאמר שפרעה עצמו    

מכאן ניתן להבין שכל חמש המכות האחרונות ורק בחמש האחרונות ד' עשה זאת.  ,הקשיח את לבו
הן עונש על החמש הראשונות שבמהלכן בחר פרעה, מרצונו החפשי, לסרב לשלח את בני ישראל 

 מארצו.
רבי יוסף אלבו, בעל ספר העיקרים, ורבי עובדיה ספורנו מסבירים את העניין בצורה שונה. לדעתם, 

ו את רשעותו. לפי רצונו  האמיתי הוא היה פרעה היה רשע ונשאר רשע והמכות שספג לא ביטל
שלא לפי  -מעוניין להמשיך להעביד את בני ישראל בפרך. המכות שספג היו עלולות לאלץ אותו 

לשלח את ישראל. היה צורך באותה "הכבדת לבו"  על מנת שרצונו האמיתי הוא  -רצונו האמיתי 
 ו הנוספת. אשר יבוא לידי ביטוי בהתנהגותו וככה יהיה ראוי להענשת

לפי המהר"ל, זכות החזרה בתשובה לא ניתנה לאדם מסוגו של פרעה שהיה רשע גמור וכפר בעיקר 
באמרו  "מי ד' אשר אשמע בקולו". לכן קיבל עונשו  בחמש המכות האחרונות  כדי שיתקדש שם 

 שמים על ידו בעונשים שהוא מקבל. 
הביטוי "ד' הכביד את לבו" מתאר את נחמה ליבוביץ, בהתייחסה לדברי  הרמב"ם, סבורה ש   

לבבו הולך ונאטם,  –האופן  שבו ד' ברא את לבו של אדם: הלב בנוי כך שככל שאדם מרבה ברשע 
 יותר קשה לו לחזור בתשובה.  –וככל שלבבו של אדם נאטם 

ומסביר שאכן יש אבדן חופש  ,הרב יונתן זקס בספרו "שיג ושיח" ממשיך באותו קו מחשבה   
פשית. כך, כבר נאמר לקין )בראשית ואשר נובע ממעשיו של האדם הנעשים בבחירתו החבחירה 

כלומר: המעשים  לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו...".-שאת ואם לא תיטיב-ד', ז( "הלא אם תיטיב
לב. כך היה טבעו של -הרעים שאתה תעשה יגרמו לכך שתרצה יותר ויותר להמשיך באותו רוע

וכך הוא נשאר בימי פרעה: ד' ברא את לב האדם ככה שלבו ילך ויכבד ככל  ,האדם בימי קין והבל
שהאדם ירשיע. ובפרשתנו, פרעה, השליט, ששיעבד את בני ישראל בצורה כל כך מרושעת, 

 השתעבד בעצמו והתמכר לערכים השליליים שאותם הוא טיפח. 
מו ועל עמו את החורבן פרעה איבד את היכולת והחופש לעשות את הטוב והביא על עצ אכן,   

 אולם הדבר נעשה בבחירתו החפשית להתמכרות לרוע.  
הרב יונתן זקס מסכם את הנושא אגב השלכה לכל הזמנים, כולל תקופתנו. ואלו דבריו: "רודנים    

הזרם זוכים  ללכת נגד  האומץ והנכונות  חורבנם ואילו בעלי כח הרצון,  את   מביאים על עצמם 
ו היא היהדות: הזמנה לחופש, שהדרך אליה עוברת בהתנגדות לאלילים ולשירת בחופש מזהיר. ז

 הסירנות בנות הזמן".
 יהי רצון שאנו, בבחירתנו החפשית, נשכיל לבחור ולנהוג בדרך הראויה.

 



 

 

   
 השביל הזה כולו בשבילכם

 

לא משנה אם תרוצו על זה או רק תלכו על זה, בין אם זה לריצות הערב או הליכות הבוקר, השביל הזה כולו    
 !שלכם ובשבילכם והדרך שלכם סלולה

בשעה טובה הכשרנו וסללנו את השביל מאלקנה  !שמחים לפתוח את השבוע עם חדשות מצוינות עבורכם   
 .לשערי תקווה ואתם מוזמנים לחנוך אותו בזמנכם החופשי בנוחות ובבטחה

 !להתראות על השביל  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מבצע 'מתוק בלב' באלקנה
 

עד שער שנחטף ונרצח יחד עם חברו לכיתה נפתלי פרנקל ועם אייל יפרח הי"ד -השבוע צוין יום הולדתו של גיל   
 . שנים 7עציון לפני -בצומת גוש

עד, שאהב מאוד את עולם האפייה, משפחתו מזמינה את עם ישראל להכין -מדי שנה לכבוד יום הולדתו של גיל   
 עוגיות ולחלק אותם לציבור על מנת לשמח אותם, לעשות להם "מתוק בלב" ולקרב ולחבר את עם ישראל.

אותם הוא אהב וחילקו לעובדי המועצה, לשמח אותם ה אלקנה, הכינו עוגיות שוקולד צ'יפס ש"תלמידי ימ   
   ולעשות להם "מתוק בלב".

 
 

 



 

 

      

 

  

    

       

  

 

 

 

 

   

  

 

 

אלקנה, הכינו עוגיות שוקולד צ'יפס שאותם הוא אהב וחילקו לעובדי המועצה, לשמח    ה"תלמידי ימ            
    אותם ולעשות להם "מתוק בלב".

עד שער ועל חטיפת שלושת  -על גיל  וסיפרו,  בכיתות  סבבו  אולפנת השומרון אורט אלקנהתלמידות    16 בנוסף,  
   .עד-להתלמידות למבצע שחל ביום הולדתו של גית חשפו א. הן הנערים

 תלמידות ארזו את העוגיות למארזים אישיים.   27 )!!!( תלמידות התנדבו והכינו עוגיות.106במהלך המבצע,     
מוקדים שונים: מוזיאון דיאלוג בחשיכה בחולון, בי״ח שניידר בפתח תקווה, עובדי    8-ב  מארזי עוגיות חולקו  874   

 וכמובן באולפנה.  –מרכז מסחרי אלקנה , חנת כבאותת בית הספר היסודי, מקסטוק באריאל,, מועצת אלקנה
 

 



 

 

 פלוס 50מועדון התרבות 
ציפורי 'בסרט אחד השחקנים הראשיים , עם אמנון וולף ,סרט מוסבר – 20:00כ"ט בטבת בשעה  2.1.22יום ראשון    

     .'חול
: המנהיג הנושא .עם ד"ר מיכל יערי ,המזרח התיכון על פרשת דרכים – 11:00א' בשבט בשעה  3.1.22יום שני    

 קוים לדמותו. – החדש במזה"ת
"מנגינות ידועות עוקפות עולם",  :מופע מוזיקלי עם שאול ויוליה בן הר – 20:00ב' בשבט בשעה  4.1.22יום שלישי    

 .נגינה וירטואוזית בכלי נגינה מיוחדים
א"י  הנושא: .עם הרב ד"ר אמיר משיח ,א"י בהגות היהודית לדורותיה – 11:00ג' בשבט בשעה  5.1.221יום רביעי    

 בהגות החסידית.
 טיול לחולון לרשומים. :ד' בשבט 6.1.22יום חמישי   
 הפצע הפתוח של מלחמת העצמאות. הנושא: .עם משה חרמץ 'קתדרה' – 20:00ז' בשבט בשעה  9.1.22יום ראשון   

 חברי מועדון ללא תשלום. ₪ 40דמי כניסה 
 

 דצמבר(-)ינואר 2022 חברות במועדון לשנת 
מתקיימות הרצאות מרתקות בתחומים ונושאים מגוונים ברמה אקדמית עם מרצים מעולים התרבות במועדון  ●

 )הרצאות ערב בהתאמה לאנשים עובדים(. השתתף בכמה סדרות שרוצים לאורך השנהלניתן  הראשונה. מהשורה
 וטיולים במחיר מוזל למצטרפים כחברים.שעורי ספורט, מופעים, חוגים  ●

  .פקקים ללא  ●

  .ודלק נסיעה בזמן חיסכון ●

 .תשלום ללא צמודה חניה ●

 מרחק הליכה מהבית. ●
 .₪ לחודש( 70-)כ ש"ח לשנה 800במחיר מיוחד:  2022תשפ"ב  בשנת החבר דמי גובה   
 ₪ לזוג. 1600-ו₪ לחבר,   800על יעמוד 2022החל מחודש ינואר  התשלום   
 אפשרויות לתשלום:   
 ניתן  –ליחיד ניתן  גם  בתשלומים )נדרש צילום מסך או אישור העברה( או צ'קים חודשיים:  –העברה  בנקאית   
 .2022אוגוסט -2022 מינוארתשלומים  8-ניתן לחלק ל –לזוג . 2022מאי -2022 מינוארתשלומים  5-לחלק ל 

, 8:00-12:00ד' בין השעות -, בימים ב' ו052-2577217ורוחי רוזנבלום  050-6344894לפרטים: יהודית מוזס טל'  
 .16:00-18:00ובימי שלישי בין 
 

 

 

   



 

 

 הנאלקם לנשי מדרשה
 

 4.1.2022המדרשה ליום שלישי, ב' בשבט, ית תכנ
 .הרב אהרון כהן – 9:00-9.45

 .הרבנית רחל שטרן – 10:00-10:45
 הרב יהודה שטרן. – 11:00-11:45

 

מחה להצטרף בש תמנומוז, דרשהלימודי המה בהשתתפו עד כ אשל יםנש םבי הסביבה, וגכל נשות אלקנה ויישו 
 ומרגשים. ת מענייניםך ויהדו, תנ"תורה, מחשבת ירעויש וותמדות ולחולל

 .0502282358 פוןן להתקשר לטלתני להצטרפות נשים יקרות. ה,מחבש באנה
 

      

 

 

    

       

  

 

 

 

 

 

    

  

    

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תורהזום 
 

יתקיים   תורהזוםהשבוע ב   
לפרשת השבוע שיעור מיוחד 

ביום חמישי ד'  ,בא
 ,20:00בשעה    6.1.22  בשבט

הרבנית ד"ר מיכל ויינתן ע"י 
טיקוצ'ינסקי, המכללה 

האקדמית 
בין חוויה   :הנושא  .הרצוג
מצרים ופסח על פסח  :וזיכרון

 .דורות. בואו להיות עמנו
 
השיעור בשבת לנשים   

)פרשת  בשבת זו
 12:30תקיים בשעה י  א(ואר

בבית משפחת שושי 
ויינתן על ידי ורד   צוריאל

  פוקסברומר.
 

בבימויו של אמיר וולף,  2015הוא סרט קולנוע ישראלי משנת  'ציפורי חול'  
אלמגור ואמנון וולף  תאומי, מרים זוהר, דבורה קידר, גילה עודד בהשתתפות

 בתפקידים הראשיים.
הסרט עוסק בניצולי שואה ומתנהל בשני מישורים: פרשת רצח וחקירת    

 המשטרה.
צפייה בסרט ציפורי חול ושיחה  – 20:00בשעה  2.1.22יום ראשון כ"ט בטבת   

 עם  השחקן אמנון וולף.

 תענית דיבור
 

ביום שלישי, ב' בשבט תשפ"ב   
( יערך יום תענית 04/01/22)

דיבור בבית הכנסת הספרדי 
יתקיימו . במסגרת היום באלקנה

כל במשך אמירת תהילים 
 יינתנוושיחת הרב שטרן.  היום

 ארוחות בוקר וצהרים.
הרשמה לסעודות ופרטים   

      שפר אליהו  אצל  נוספים 
03-9362408.  

מוזמנים כל תושבי אלקנה    
 .להשתתף

 
 

 וטרינר המועצה
 

לא   31/12/21  ישי  יוםהיום, 
אצל ד"ר  קהלתתקיים קבלת 

 המועצה. נרשוורץ וטרי
 



 

 

 

 

 

 ספריית אלקנה
 

 הספרייה פתוחה ללא צורך בתו ירוק. להלן זמני פתיחת הספרייה:
, 9:00-12:00חמישי:  .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
 . אנו זמינים באמצעות הווטסאפ להזמנות, שאלות, בקשות וכדו׳.053-3233753 ניתן ליצור איתנו קשר גם במספר

 ספריית אלקנה יפה שמריהו,

           
 
 
 

  
 
 
 

 

  

 מפגש למתנדבים
 

  המתבצעים  ,השבוע קיימנו מפגש למתנדבים של כמה פרוייקטים הפועלים במסגרת מתנ"ס ומועצת אלקנה   
 בזכות המתנדבים ושתופי פעולה הקיימים בין המחלקות. 

המתנדבים צפו יחד בסרט על חייה של הסופרת דבורה עומר    .בבוקר יום שלישי נהנו המתנדבים מבוקר מעשיר   
אשר סיפר על חייה של אמו ועל    ,רון  ו של בסיום ההקרנה נערך דיון בנוכחות.  שכתב, ערך וביים בנה רון עומר

 הדרך שהוא עבר בצילום ועריכת הסרט.
 כמובן שהמתנדבים נהנו מארוחת בוקר עשירה ומפנקת.   
 Let's Readבי ספורי סבתא, מתנדבות הספרייה, מתנדבי זה"ב בגן, ומתנדבי הפרויקט "לבוקר זה הגיעו מתנד   

English" . 
   תודה ענקית לכל המתנדבים  שמשקיעים מזמנם בכל אחד ואחד מהפרויקטים.   
מנהלת   –  דגנית שניר.  מנהלת הגיל הרך  –  נועה כהן .  מנהלת הספרייה  –   יפה שמריהו  תודה לשותפות למסע:   

 . מרחב הלמידה "קשת"
 !! ממשיכים בעשייה   

 יחידת ההתנדבות ,  קרינה בן דוד 
 

https://www.facebook.com/matnaselk


 

 

 

 "חיבור קהילתי -"חיבו"ק
 

 . "חיבור קהילתי -קיימנו את המפגש השנתי למתנדבי פרוייקט "חיבו"קהשבוע ביום שלישי    
 . במהלך הערב ובעזרת משחקים חידדנו נהלים ודרכים להפעלת הפרוייקט   
יחד דנו בסוגיות וחשבנו על פתרונות בו ,תפו בקשיים שהם התמודדו במהלך לווי משפחותיהמתנדבים ש   

 .להמשך הפעילות
 .בנוסף המתנדבים נהנו מארוחה טעימה אותה הכינו מובילי הפרויקט   
של  ןתוך שמירה על כבוד ,סקרטיותיאחד מהמתנדבים שעושים עבודת קודש בדתודה גדולה לכל אחד ו   

 .המשפחות המלוות במסירות ובמקצועיות
תודה ענקית למובילי הפרוייקט ארז וייס ושלומית ניר היקרים שעומלים מאחורי הקלעים ומצעידים את    

 .חבורת המתנדבים קדימה
 יחידת ההתנדבות, קרינה בן דוד                                                .שנזכה להיות תמיד בצד הנותן    

 
 

 

   

 

 

 

 2023' לשנת רישום לגני הילדים ולכיתות א
 .הורים יקרים שלום רב   
 . גאנו שמחים להזמינכם לרשום את ילדיכם לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"  
 .23.1, ויסתיים ביום ראשון כ"א בשבט 3.1.22 בבשבט תשפ" 'א שניביום  תחיל אי"הי הרישום  
 באמצעות אתר האינטרנט:מתבצע הרישום   

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=999 
 

 :שימו לב
 זכאים לביצוע רישום מקוון רק מי שכתובתו מעודכנת בתעודת הזהות  כתושב אלקנה..1
לא יכולים לבצע רישום באתר. נא לשלוח  את המסמכים  -ים העוברים לגור באלקנהתושבים חדש.2

 :ronit@elkana.org.ilהבאים במייל לכתובת: 
 .צילום ת.ז של שני ההורים *
 .אישור ביטול רישום ממקום המגורים הנוכחי *
 .הדירה באלקנהאישור רכישה/ השכרה של  *
 .מספר טלפון נייד זמין *

 . גם אם ילדכם לומד השנה בגני המועצה, עליכם לדאוג לרישומו כעת3
 . המועצה אינה מתחייבת לשבץ את הילד בגן הסמוך לביתו אם לא בוצע רישום בתאריכי הרישום.4
                                            . או 03-9151226גיל הרך המנהלת  ,. לבירורים ושאלות ניתן להתקשר לנעה כהן5

רונית ברפמן  . noa@elkana.org.il  לפנות במייל: נעה כהן. אפשר גם 9151214-03לרונית ברפמן רכזת הרישום 
 rg.ilronit@elkana.o. 

 .לידיעתכם, עקב מגבלות הקורונה, לא ניתן לבצע רישום במשרדי מחלקת חינוך   
 

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=999
mailto:ronit@elkana.org.il
mailto:noa@elkana.org.il
mailto:ronit@elkana.org.il


 

 

 

 

 

 

 

    
           

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 קהילת אומרי שלום 
 

לקחת     בואו  מסורת!  כבר  זו 
השלום,   אומרי  בקהילת  חלק 
בני   בסניף  לצעירי אלקנה  מניין 

 עקיבא.  
נקיים      הקרובות  בשבתות 

בשעה   שחרית  ,  8:30תפילת 
 ולאחריה תפילת ילדים.

בא   פרשת  בשבת  בנוסף, 
לצעירי 8/1/22) קידוש  נקיים   )

 מוזמנים!אלקנה כולן וכולם 
ומתעצבת      מתגבשת  הקהילה 

לך  יש  שלה.  החברים  סביב 
זה   את  ונרים  אלינו  פני  רעיון? 

 ביחד!  
של     הווצאפ  לקבוצת  מוזמנים 

 : מניין הצעירים
https://chat.whatsapp.com/B
ylHtW5CM1n7TTAOoordvY 

 

מרכז     של  הווצאפ  ולקבוצת 
:   צעירים

https://chat.whatsapp.com/F
fQ8vO3F9bI1iYmKEstPq3 

 

 
 הורות על הבר 

 

בראון      רן  עם  ניפגש  השבוע 
גיל  על  מרתקת  בהרצאה 

כך :  ההתבגרות לדבר  איך 
יקשיבו?!   מה השתנה  שהילדים 

מתבגרים,   היינו  שאנחנו  מאז 
והאגואיסטיות   החוצפה  למה 
נפרד   בלתי  חלק  הם 

שלהם מה  ?  מההתפתחות 
להם   לעזור  כדי  תפקיד ההורים 
להגיב   איך  הבא,  לשלב  לעבור 

מהפה להם  שיוצא  ואיך ,  למה 
טובים   יחסים  על  שומרים 
ותקשורת פתוחה ולא מוותרים  

 ?על הערכים והגבולות שלנו
  4.1.22שלישי  ביום    השבוע   

צעירים  20:30בשעה   .  במרכז 
: להרשמה

https://bit.ly/3oFqWqb . 
 

מרכז  מנהלת  פזי,  בן    ריקי 
 הצעירים 

 שמואל לונדנר, נתנאל צדוק 
 

 

https://chat.whatsapp.com/BylHtW5CM1n7TTAOoordvY
https://chat.whatsapp.com/BylHtW5CM1n7TTAOoordvY
https://chat.whatsapp.com/FfQ8vO3F9bI1iYmKEstPq3
https://chat.whatsapp.com/FfQ8vO3F9bI1iYmKEstPq3
https://bit.ly/3oFqWqb


 

 

             

    

 
 

   

 6צמרות אלקנה, רחוב הכרם  , תושבי שכונתאילוביץויצחק  נעמי
שנים ושם גידלנו   45עיר בה התגוררנו  "מראשון לציון,  לאלקנה בערב ראש השנה,  עו  יהגנעמי ויצחק אילוביץ'     

ילדינו ב'כרמים',, תושבת השכונה הצפונית ובעבר  מיכל עוגן". ארבעת הילדים שלהם הם  את  נשואה   מורה 
פתח  גרים ב ילדים,    3נשוי לטלי+   ,אסף אילוביץ;  יקירתושבי  ילדים,    6נשוי לרבקה+   , אשר אילוביץ;  ילדים  5לדני+ 
 פדואל.תושבי ילדים,  4נשואה לאורי+  ,שרהל'ה היימליך; תקווה

.  1970,  סיים בשנת תש"ל  , אותהלמד בישיבת בני עקיבא "נתיב מאיר" בירושלים  , תל אביבי במקורו,יצחק   
והוסמך כעורך   ,באוניברסיטת בר אילן  לאחר שירות צבאי, כולל תקופת קבע קצרה, למד וסיים לימודי משפטים

עיקריים  העיסוק ה  . תחומי1980עורך דין בעל משרד פרטי בראשון לציון, מאז שנת  כיום הוא  .  1980דין בשנת  
 משפחה ומקרקעין. שלו הם 

גרעין  ב בנח"ל,  . שירתה בצבא, למדה בתיכון אוולינה דה רוטשילד בירושלים , ירושלמית למשפחת דרוק,נעמי   
במשך השנים,   .למדה וסיימה תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים . אחרי השירותפר עציון' לכמוריה'

ולאחר מכן, שנים רבות בפיתוח תוכניות לימודים ועבודת   ,עסקה בהוראה שנים רבות  למדה וסיימה תואר שני. 
 גימלאית, כיום היא  צוותי מורים במכון לקידום האינטגרציה באוניברסיטת בר אילן.

 מה הביא אתכם לאלקנה?     
  ."וילדינו הנוספים שגרים בשומרון ובפתח תקוה מיכל עוגן עברנו לאלקנה בעקבות בתנו הבכורה"   
   אלו דברים יפים אתם מוצאים בישוב?      

 ."אוירה משפחתית וערבות הדדית  עםישוב דתי לאומי, מבוסס, "   
 

 

 

 מיכל פרוכט
 

 מקלוני שעועית ירוקה
  

 החומרים:
 גרם מקלוני שעועית. 200-300

 בצלים חתוכים למעין סהר. 2-3
 קופסאות פטריות חתוכות. 2

 גזרים. 1-2
 פלפל ירוק בהיר. 1
 פלפל אדום. 1
 פלפל צהוב. 1

 פלפל שחור.  מלח,
 כפות רוטב סויה. 3

 אופן ההכנה:
משרים את המקלונים במים חמים לשעה או יותר. חותכים הירקות לאצבעות. את הבצל מטגנים בסוטאז'.   

 10-מוסיפים את הירקות ומקפיצים, מוסיפים את הפטריות ומאדים. מתבלים ומוסיפים את המקלונים חתוכים לכ
 בתאבון!!  דקות תוך כדי ערבוב, ומכבים. 5-ס"מ כל מקלון. מבשלים עוד כ

 

  –נשים וגם גברים, המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח )
 . נשמח כולנו ליהנות מהרעיונות(pnina@elkana.org.ilאנא שילחו למייל 

 
 
 



 

 

 

טיול מונגש לאזרחים ותיקים 
מטעם מועדון גיל הזהב באלקנה 

בשיתוף המחלקה לשירותים 
 חברתיים ובסיוע קק"ל

 

הטיול יתקיים ביום ראשון 
 –מקומות מספר נותרו . 9.1.22

 אנא הזדרזו להרשם.
 

יציאה באוטובוס  – 08:30
 .חניון הבנים )בנ"ע(, מאלקנה

יער אילנות : ארוחת  – 09:30
בוקר עצמאית, שירותים, הליכה 

 קלה בגן העצים, מרכז מבקרים.
גשר הצבים מעל נחל  – 12:00

 .אלכסנדר
ארוחת צהרים בקיבוץ  – 13:30

 .גבעת חיים איחוד
 .חזרה באלקנה – 15:30

 40-ל 30* הליכה באילנות בין 
 דקות בהתאמה ליכולות.

להרשמה . ₪ 70 :עלות הטיול  
נא לפנות  2.1.22עד ליום ראשון 

-052לרוחי רוזנבלום בטלפון 
ת ע)ניתן להשאיר הוד 2577217

 .ואטסאפ(
 

   
 

 

 



 

 

 

  

   

 ששששש

 

 
 

 שששששש

 

 

 

 זכרו של ג'רי פרנקלערב ל
 

 במלאת שלושים לפטירתו של 

 ז"ל  ג'רי פרנקל

ביום שני   בית הכנסת אש"ל אלקנהבאזכרה קיים תת   
 .  באולם העליון של בית הכנסת  ,10.1  שבטבח' 
הערב    ג'רי  ,  במהלך  על  יספרו  משפחה  ובני  חברים 

 ויינתן שיעור בנושא "חברון של ג'רי פרנקל". 
 . 20:00 יל בשעההאזכרה תתח .19:30-התכנסות החל מ

 . כל מוקירי זכרו מוזמנים להשתתף
 ועד בית הכנסת אש"ל אלקנה 

 

 ראש המועצה המקומית אלקנה 
 וכל בית אלקנה  עובדיה ,חברי המועצה

 משתתפים בצערה של עליזה לאב וב"ב 
 הסב ועל פטירתו של האב 

 ז"ל מימון ביטון 
 אלקנה תושב

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

 

 

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

ים"   נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ  ֵמעַּ

 

 ראש המועצה המקומית אלקנה 
 וכל בית אלקנה  עובדיה ,חברי המועצה

   משתתפים בצערם של
עופר ושירה   חנן ושרון נחמני וב"ב, יצחק נחמני,

עמיר ועליזה נחמני וב"ב, מיכל    נחמני וב"ב,
ליאור וליאת נחמני    ועדיאל אלכסלסי וב"ב,

 וב"ב, הני ומיכאל אזוגי וב"ב  
 ורחל וולקנפלד וב"ב. 

 

 על פטירתה של הרעיה, האם, האחות, החמות והסבתא 

 ע"ה חיה דינה נחמני
 אלקנה תושבת

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

 



 

 לידיעת התושבים. כל הודעות המועצה, הצעות עבודה ברכות, מתפרסמות באתר היישוב.
 https://www.elkana.org.il/index.php הקישור לאתר:

 

 

 

  

  

 

  

    

  

 

 

 

    

    

 

 

 

 לידות
הוך,  פרידמן ולעדנה  וזאב ליהודית נכד   ,שחר מרדכי הוך, להולדת הבן למיכל ומושיק   

   נה קפלן.ינין לר
 

 נישואין/אירוסין 
 .לאירוסי נעם עם יעל ,לתמי ויגאל בנעט   
 .נכדה לוורדה ויהודה דוידסון, לנישואי דנה עם יואב ימיני ,לנילי ואשי דל   
 ', נכדה לחנה וחיים ניר.עם אבנר פייבלוביץ תומר ליעל וצחי פנטון, לנישואי    

 

 מצוה בר/בת
 .בת לנחי ומעיין בורנשטיין  ,חן לבת המצווה של הנכדה דרור ,לג'ולי ומל בורנשטיין   
 .נכדה למוטי מינצר ,לבת המצווה של רני ,לשרה ואסף מינצר   

 
 

 בקשת המשפחותתוכן הברכות מתפרסם על פי 
 

https://www.elkana.org.il/index.php

