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זהו עצם העניין
יקותיאל בר אשר
חג הפסח ובעיקר ליל הסדר רווים במאכלים סמליים .המצה – זכר ללחם העוני ,המרור – זכר לעבודה הקשה,
החרוסת – זכר לטיט וכו'.
כך גם בקרבן הפסח :נצטווינו לאוכלו צלוי ולא מבושל ,וזאת בשל החפזון בעת יציאת מצרים .אולם באופן חריג
התורה גם מצווה איך לאכול את קורבן הפסח – "ועצם לא תשברו בו".
למה בעצם? מדוע נצטווינו שלא לשבור בו עצם? מדוע דווקא בקרבן הפסח ולא בשאר קרבנות? לכך אין כל הסבר
בתורה .אולם ברור שישנו מסר לדורות.
ספר החי נוך מסביר כי היות ובפסח הפכנו לבני חורין ,התבקשנו לאכול כבני חורין – שלא לאכול את הקורבן בדרך
תאוותנית .לכן נאסרה שבירת העצם.
הסבר נאה ,אך עדיין קשה .הרי בפסח הצטווינו לאכול דברים נוספים שבדרך כלל בני חורין לא מתלהבים לאוכלם,
כמו מצה ומרור .וכמו כן הצטווינו לאכול בחיפזון ,בשונה מבני חורין.
ננסה להסביר את "עצם העניין" על דרך הדרש ובעקבות מדרשי חז"ל.
כאשר בני ישראל יצאו ממצרים הם היו כפי שנאמר – "ואת ערום ועריה" .דהיינו חסרי זכויות ומעשים טובים.
ולכן כאשר מצרים טבעו בים ,המדרש מביא את טרוניית המלאכים בפני הקב"ה – "הללו עובדי עבודה זרה והללו
עובדי עבודה זרה" .למה ניתנת עדיפות לבני ישראל?
במדרש אחר ,כפי שמובא גם בהגדה ,נדרש הפסוק "ויהי שם לגוי" – "מלמד שהיו ישראל מצויינים שם" .דהיינו
שבמצרים בני ישראל שמרו על יחודם – בשמם ,בלשונם ובמלבושם וזכות זה נגאלו.
מה המיוחד בכך ומה הקשר לאיסור שבירת עצם דווקא בקרבן הפסח?
נראה להסביר (קרדיט לבני אביעד )...העניין לפי משמעות המילה "עצם" .במילון אבן שושן ,לאחר ההסבר
הפיזיולוגי ,מוסבר כי "עצם"= עיקר ,ממש ,דבר כמות שהוא בדיוק" ...וכעצם השמים לטוהר".
למרות השיעבוד והאתגרים שבפניהם ,בני ישראל הצליחו לשמור על ייחודם ,על הזהות היהודית שלהם – על
העצמיות שלהם .כאשר הזהות נשמרת ,יש מקום לתשועה ולגאולה פיזית ,שכן נפתחת הדרך גם לגאולה רוחנית.
העם שומר על רצף הדורות מאברהם אבינו עליו נאמר "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו
דרך ה' לעשות צדקה ומשפט".
על דרך זו ניתן להבין למה התורה מספרת לנו שבעת יציאת מצרים משה לקח את עצמות יוסף עימו .יוסף ,צדיק
יסוד עולם ,שמר על הזהות היהודית שלו אל מול כל האתגרים והפיתויים ,גם אל מול אשת פוטיפר ,גם בהיותו בכלא
וגם כאשר עלה לגדולה .הוא זוהה כ"נער עברי" .הוא שמר על זהותו על עצמיותו.
לכן לפי הסבר זה ,כסימן וכמסר לדורות ,נצטווינו לשמור על העצם באכילת קרבן הפסח וזאת כזכר לכך שבני
ישראל שמרו על עצמיותם – על הזהות היחודית שלהם.
חג כשר ושמח!

המועצה המקומית אלקנה מברכת את כל תושבי
אלקנה בברכת חג חירות כשר ושמח
הגיליון הבא של אלקנקנה יופיע אי"ה בשבת פרשת קדושים ,כ"ח בניסן תשפ"ב29.4.2022 ,

מה היה לנו השבוע בנוער?
השבוע יצאו כ 300-חניכים ומדריכים למסע פסח
באזור הגלבוע.
כל הכבוד למדריכים התותחים שממשיכים
להוביל את הסניף באחריות רבה!
ותודה מיוחדת לעמית זיצר ,בוגר הסניף ,שליווה
את צוות ההדרכה והחניכים במסע.

שטיפת מכוניות קו לחיים :יישר כח ענק לכל בני הנוער שהתנדבו בשטיפת המכוניות השנתית של קו לחיים!

מסיבת חמץ בפרהסיה :השבוע קיימנו בפרהסיה מסיבת חמץ ולאחריה עשינו ניקיון יסודי לחדרים וברחבה.
צוות הנוער שלנו מתרחב ואנחנו מחפשים את התותח/ית הנוסף שלנו שיבוא לעבוד איתנו!
בהזדמנות זו נאחל לכל משפחת אלקנה חג שמח ,חג של צמיחה ,חג של משפחה והנאה מרובה!
שבת שלום וחג שמח!
תהילה דומב,
מנהלת יחידת הנוער.0544655245 ,

קייטנות פסח
הסתיימה קייטנת פסח בהשתתפות  350ילדים וילדות מגילאי גן ועד כיתה ג'.
הילדים נהנו מקייטנה איכותית עם צוות מקצועי ומסור .הועברו פעילויות הפגה שונות ובעיקר אלו הקשורות
לתכנים של פסח כולל חווית אפיית מצות לילדי בית הספר בקייטנה.

תודה גדולה לצוות המסור ,ובראשן אביבית בורנשטיין ונועה כהן ,מנהלות הקייטנות בגנים ובבית הספר.
המתנ"ס כבר מתכונן ומכין עבורם את קייטנות הקיץ שיהיו חוויתיות וערכיות.
חג שמח וכשר .עמית קדמון ,מנהל המתנ"ס

ניצחה הרוח
מוזמנים לחוות את השואה –
במציאות מדומה!
כאן אצלנו – באלקנה!
חוויה בלתי נשכחת.
מספר המקומות מוגבל.
מהרו להירשם בלינק
https://bit.ly/3KLeBe4
המועצה
באתר
או
 www.elkana.org.ilאו במתנ"ס
אלקנה .03-9109040

ספריית אלקנה
הספרייה יוצאת לחופשת פסח.
היא תהיה סגורה החל מהיום ,יום
שישי ערב חג פסח ,ועד שביעי של
פסח ,כולל.
נשוב לפעילות ביום ראשון כ"ג
בניסן.24/04 ,
ניתן להחזיר ספרים לתיבה גם
במהלך חופשת החג.
בברכת חג שמח .צוות הספרייה.

עמותת גיל הזהב באלקנה מיסודה של צביה מינצר ז"ל
ומועדון  50פלוס אלקנה
מאחלים לבית אלקנה
אביב של התחדשות ,לבלוב ופריחה.
שפע הצלחה ,בריאות ,שמחה ומשמעות.
תקופה של אושר ,רוגע ,נחת ושלווה.
שקהילת אלקנה תמשיך להיות מסורה ,מגובשת ותומכת.
קהילה בריאה זו קהילה שכל חלקיה פעילים ומתנדבים.

פסח כשר ושמח!
נתראה במועדון אחרי החג עם תכנית מלאה ואיכותית.

יהודית מרקס

מרדּומה – סלט עגבניות מבושל
(אחותה הלובית של המטבוכה)

מצרכים :
 2ק"ג עגבניות בשלות ,חתוכות לקוביות.
 3פלפלים ירוקים חריפים.
כ 8-שיני שום מעוכים.
 1/2כוס שמן (אפשר פחות).
מלח ,לפי הטעם.
אופן ההכנה :
מכניסים את כל המצרכים לסיר שטוח ומביאים לרתיחה על אש גבוהה (כ 10-דקות).
מערבבים היטב וממשיכים לבשל על אש נמוכה ,בסיר פתוח ,כחצי שעה.
חשוב לערבב לעיתים קרובות כדי למנוע חריכה.
כשרוב הנוזלים התאדו ,מצננים ושומרים במקרר.
ממרח מצויין לטיגון עם ביצים ,על הלחם או על המצה.

צילוםCooknBake :

בהצלחה ובתאבון!!😋 🍒🫒🍒
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

שיעור בשביעי של
פסח תשפ"ב
ביום שישי ,שביעי של פסח
כ"א בניסן תשפ"ב ,יתקיים
בבית הכנסת בית כנסת
רמב"ם שיעור של הרב ערן
דאום ,רב קהילת השמשוני
בעיר מודיעין ,בנושא :ספירת
העומר ע"פ הרמב"ם – הלכה
ואגדה.
לוח זמנים:
 – 18:00מנחה של חג.
 – 18:25השיעור.
 – 19:10קבלת שבת.
עזרת נשים פתוחה.

תורהזום
יתקיים
פסח
אחרי
בתורהזום שיעור מיוחד
כ"ז
חמישי
ביום
בניסן  28.4.22בשעה 20:00
במסגרת אירוע מיוחד לציון
יום השואה והגבורה .לאחר
הקדמה קצרה מעניינת קצת
"אחרת" על היבט מסויים
של הוראת שואה במגזר
הערבי תינתן הרצאה של
הרב דוד סתיו הרב של שוהם
על הנושא :למה לזכור?
האירוע יתקיים בזום
במסגרת אירועי מרכז סל ון
גלדר לחקר הוראת שואה,
בר-אילן
אוניברסיטת
ובהשתתפות
ותורהזום
אורחים מכל הארץ.
בואו להיות עמנו .חג שמח
ולהתראות .זהבית גרוס.

" ִּב ַּלע ַּה ָּמוֶ ת לָּ נֶצַּ ח
ו ָּמ ָּחה ד' ִּד ְמ ָּעה ֵמ ַּעל
ָּכל ָּפנִּ ים"

אזכרה
עליה לקברה של בתנו ואחותנו האהובה

ציפי רון

ע"ה

במלאת  25שנים להליכתה מאיתנו.
היום ,יום ששי ,י"ד בניסן תשפ"ב
( )15.4.2022בשעה 10:00
משפחת רון

ואז הפתיע הדובר" :אני בן דודך .אמך היא אחות אבי"
כך גילה חברנו טוביה ארליך שיש לו דוד ובני דודים
חגי הוברמן
לפני כחודשיים נערך באלקנה ערב לרגל הוצאת הספר 'מבחר שירים' ,מפרי עטו של יהושע צפריר ז"ל ,ממייסדי
קיבוץ משמר הנגב ועיתונאי בעברו בעיתון 'למרחב' .את ערב ההשקה יזם אחיינו ,חברנו עו"ד טוביה ארליך .הספר
הוצא הוקדש לזכר אמו של טוביה ,לאה שיינדל ז"ל ,שהייתה אחותו של יהושע.
באירוע ההשקה נטלו חלק כל בני משפחת טוביה ארליך ,ואחותו אהובה ארליך ,ילדיהם וצאצאיהם ,וכן ילדיו
של יהושע צפריר וצאצאיהם :הבנות איריס ואורה צפריר והבן אורי צפריר.
הערב שהיה אמור להיות משמח ביותר ,נמהל גם בעצב וב צער בשל פטירת אסף צפריר ,בנו של יהושע ,בט"ו
בשבט השנה ,מבלי שזכה לחוות את ערב ההשקה המרגש.
אסף ז"ל היה הבן אשר לזכותו יש לזקוף את הגילוי הלא יאמן ,של שתי המשפחות שאוחדו מחדש .זהו סיפור
מדהים של אח ואחות ניצולי שואה ,שחיו במדינת ישראל והלכו לעולמם בארץ ,בלי שידעו כל השנים ,שכל אחד
משניהם ניצל מהשואה .הקשר נוצר באורח מקרי בין צאצאיהם.
שיחת טלפון מפתיעה
טוביה ארליך חברנו נולד בגרמניה בשנת הקמת המדינה ,ועלה לישראל כעבור שנה עם הוריו ,שניהם ניצולי
שואה" .בילדותי ידעתי ,באופן כללי ,שהורי הם היחידים שנותרו ממשפחתם לאחר השואה" ,מספר טוביה.
" בנוכחותי לא דברו מילה בבית על העבר .כשהורי רצו לדבר בלי שאדע על תוכן שיחתם ,הם שוחחו ביניהם בשפה
הפול נית .בנעורי הבינותי כבר ששני הורי הם ניצולי מחנה המוות אושוויץ ,וזאת בשל המספר שנטבע ונצרב בבשר
זרועותיהם .אבל לא ידעתי מה שם נעוריה של אמי ,היכן נולדה וגדלה ,מי הייתה משפחתה ,האם היו לה אחים
או אחיות .פרטים שכיום מובנים מאליהם לכל ילד ודרדק .חוסר הידיעה היה נכון גם לגבי אבי .כל שידעתי ,מפי
אבי ,שהוא בא מגליציה ממחוז ששמו דומברוב ,אך גם אבי לא הרחיב בדיבור .אמי הלכה לבית עולמה בדמי ימיה,
בגיל  ,48בהיותי בן  ,18ואבי נפטר מספר שנים לאחר מכן".
טוביה השלים עם העובדה שלעולם לא יידע מניין בא ומה מקור משפחת הוריו .כשבגר הדבר הציק לו ,אבל הוא
הבין שבלית ברירה ,אין סיכוי שהעבר יתגלה בפניו ,במיוחד לאור העובדה שהוריו כבר לא היו בין החיים ובהיעדר
כל בן משפחה קרוב אחר.
לפני  8שנים ,כשטוביה היה בגיל  ,65בהיותו בנהיגה בדרכו לביתו באלקנה ,צלצל ברכב הטלפון הנייד .מעבר לקו
היה אדם שהציג עצמו בשם אסף צפריר ,ושאל" :אני מדבר עם טוביה ארליך?"
ארליך השיב בחיוב" .האם שם אמך הוא לאה שינדל?" .ארליך ענה גם על כך בחיוב" .האם היא קבורה בבית
העלמין כפר סמיר שבחיפה?" .שוב ענה בחיוב.
ואז הפתיע הדובר" :אם כן ,אני בן דודך .אבי יהושע צפריר הגר בקיבוץ משמר הנגב הוא דודך .אמך ,לאה שינדל
היא אחותו הבכורה של אבי".
טוביה לא האמין למשמע אזניו .הוא היה משוכנע שמדובר באיזושהי מתיחה ,או בניסיון לעוקץ" .אסף צפריר,
'בן דודי' ,ביקש לבוא לבקר אותי באלקנה ביחד עם אחיו ,אורי צפריר" ,מספר טוביה ארליך" .הוא הבטיח להציג
בפנ י בפגישה מסמכים ,שיוכיחו לי מעל כל צל של ספק שאכן יש לי דוד אמיתי בחיים ,שהוא אחיה של אמי
המנוחה לאה שינדל ולו  4ילדים ,שהם בני דודים שלי ושל אחותי.
"הוא הוסיף ואמר כי הדרך בה הוא הגיע אלי ומצא אותי ,גם היא היתה לא פשוטה ומפותלת.
"השיחה היכתה בי כמכת ברק .פתאום נחשפה בפני מסכת חיים מרתקת ועובדות חיים שהיו עלומות כל השנים
הרבות .שם משפחתו המקורי של הדוד יהושע הוא ליבליך .משפחה יהודית מרובת ילדים שהתגוררה לפני המלחמה
בקראקוב שבפולין .יהושע עלה לארץ ב 1946-עיברת את שמו ליהושע צפריר .הוא היה ממייסדי קיבוץ משמר
הנגב ,קיבוץ שרבים ממייסדיו היו ניצולי שואה .בקיבוץ הוקמה אנדרטה מרשימה לזכר קרובי משפחה של חברי
הקיבוץ שנספו בשואה .שמה של אמי מופיע באנדרטה זו לצד שמות עוד חמישה מאחיה ואחיותיה שנספו בשואה.
הדוד ,יהושע ,לא ידע בעת שהוקמה האנדרטה כי אחותו הבכורה נותרה כמוהו בחיים באותה עת ,והתגוררה גם
היא בישראל .הוא לא ידע דבר על המשפחה שהקימה בישראל ועל פטירתה בישראל".
 50מסמכים על האחות
בט"ו בשבט הלך לעולמו בן הדוד אסף צפריר .לאחר תום השבעה קיבל טוביה ארליך מאורי צפריר ,אחיו של
אסף ,מכתב ובו תיאור האירועים שהביאו אותם ליצור את הקשר עם טוביה.
מספר אורי" :כשאבי יהושע עלה לישראל ,הוא הקשיב לתכניות ברדיו של חיפוש קרובים .בשנות החמישים
יהושע העביר דפי עדות למוזיאון יד ושם בירושלים ,בתקווה לאתר מישהו מבני משפחתו שנרצחו בשואה .הוא
היה בודק כל איש או אישה שנשאו את השם ליבליך ,בתקווה לאתר קרובי משפחה .באותה תקופה עודדו את
העולים לאמץ שמות משפחה עבריים ,ויהושע שינה את שם משפחתו לצפריר.
"בסביבות שנת  2005התחלנו ,ארבעת האחים ,אסף ,אורה ,איריס ואורי ,לדבר על טיול שורשים בפולין וגרמניה,
כדי להיות במקומות שבהם היה אבא באירופה לפני ובמהלך מלחמת העולם השניה והשואה .אסף אחינו ז"ל החל
לחקור במרץ את המקומות והתאריכים שבהם היה אבינו לפני ובמהלך המלחמה .על סמך איתור המקומות ,תכנן
אחינו את מסע השורשים שלנו .המסע התבטל מספר פעמים עקב אירועים בריאותיים של אבינו ,,ובשנת 2010
אמרנו לעצמנו שאנחנו חייבים לעשות את המסע לפני שיהיה מאוחר מדי.
"המסע לפולין וגרמניה היה מאוד משמעותי עבורנו ועבור אבינו .שמענו מאבינו סיפורים רבים שלא שמענו
קודם לכן.
"בעקבות המסע החליטה איריס ,אחותנו הצעירה שחיה בארה"ב ,לכתוב ספר על ההיסטוריה של המשפחה
שנרצחה בפולין .איריס שלחה שאילתה למוזיאון השואה בוושינגטון לגבי כל אחת ואחד מבני המשפחה של
אבינו .לאחר מספר ימים קיבלה איריס מעל לחמישים מסמכים על שיינדל ,האחות הגדולה של יהושע.
איריס לא האמינה למראה עיניה וחשבה בליבה כי יש כאן טעות .למרות זאת ,היא שלחה את כל
המסמכים לאסף ,אורה ולי.

צילום משפחתי מהמפגש הראשון.
בכסא הגלגלים ,הדוד יהושע צפריר ז"ל.
עומדים מימין לשמאל :איריס ואורי
צפריר ,טוביה ארליך ,אהובה ארליך,
אסף צפריר ז"ל ,אורה צפריר.

"אסף ,שהוא הכי בקיא בהיסטוריה של המשפחה ,התיישב במשך לילה שלם ובחן את המסמכים .בבוקר הוא
התקשר אלי ואמר לי ששיינדל לא רק שרדה את השואה ,אלא גם עלתה לישראל ,הקימה משפחה ,חיה בחיפה
וגידלה שני ילדים ,טוביה ואהובה .אמרתי לו שזה לא הגיוני ולא התייחסתי לכך ברצינות .לאחר שעות מספר אסף
שלח לי בווטסאפ את התמונה של הקבר של שיינדל בבית הקברות ליד חיפה עם מסר קולי.
"הייתי בשוק .עברתי על המסמכים שאיריס שלחה ,וראיתי שבמסמכי העליה היה כתוב שעלו לישראל שלושה
בני משפחת ארליך ,ההורים – שיינדל וצבי וילד צעיר מאוד ,בשם טוביה.
"השעה היתה כבר קרובה לחצות .הדר ואני חיפשנו בגוגל כדי למצוא אדם בשם טוביה .ראינו תמונה של טוביה
ארליך והדר אמרה מיד' :הוא נורא דומה ליהושע!' .אני ,עדיין מנסה לעכל מה קורה ,עניתי' :לא נראה לי' .התחלנו
לחפש ומצאנו שני מספרי טלפון ,אך בגלל השעה המאוחרת החלטנו להתקשר למחרת".
זו היתה שיחת הטלפון שקיבל טוביה.
ממשיך אורי ומספר" :עשינו שיחת ועידה בהשתתפות אסף ,אורה ואני .התקשרנו לטוביה ,ששאל והופתע לגלות
עוד ועוד פרטים שלא ידע .קבענו שנתאם וניפגש בהמשך .כדי לא לייצר הפתעה גדולה מדי עבור אבינו יהושע,
נסענו ,אסף ,אורה ואני ,למשמר הנגב ,וצירפנו את איריס לשיחה עם יהושע ,כדי להכין אותו למפגש .התחלנו
בשאלות' :מה היית אומר אם היינו מאתרים מישהו מבני המשפחה שלך?' ,והוא ענה בהסתייגות מסוימת' .מה
היית אומר אם היינו אומרים לך ששיינדל שרדה את השואה?' ,ואבינו אמר' :אני לא מאמין' .כששאלנו 'מה היית
אומר אם אולי איתרנו את הילדים של שיינדל?' ,אבא הזדקף בכסא הגלגלים ואמר' :אם זה נכון ,זה רציני' .אמרנו
לו שאנו עדיין בודקים ואם נדע שאלו אכן הילדים של שיינדל ,נציע להם להגיע ולפגוש אותו .הוא נתן לנו חיוך
שובה לב.
ימים מספר לאחר מכן נפגשנו עם טוביה ,אהובה ומשפחתם ,במשמר הנגב ,ואלון דגני צילם את הסרט שאפשר
לראות ביוטיוב – 'יהושע צפריר ממשמר הנגב מקבל מתנה'.
מסיים טוביה ארליך" :כפי שקרה לי נס לאחר עשרות שנים ,צלחה גם לו השעה והוא זכה לפגוש אותי ,בנה
הבכור ,של אחותו הבכורה לאה שינדל ,ואת אחותי .דוד יהושע הלך לבית עולמו ,כשנתיים לאחר שפגש אותי
ואת משפחתי העניפה ,ברוך השם .גם עבורו זו היתה סגירת מעגל שלא תאומן ,לאחר שחי כל השנים בידיעה
שאחותו הבכורה ,שינדל ,נספתה בשואה".
(הכתבה פורסמה לראשונה ב'מצב הרוח' לפני כחודש)

נינתה של חסידת אומות העולם מאוקראינה
חולצה מהתופת והגיעה לישראל עם ילדיה
המלחמה באוקראינה הוכיחה ,בניגוד לכל ההשמצות ,כי מדינת ישראל דואגת לצאצאים של חסידי אומות
העולם – עד דור חמישי .אחד הסיפורים המרגשים הללו נקשר לחברתנו ברוריה לב ,תושבת אלקנה.
לפני כחודש וחצי הגיעה לישראל מירוסלבה קטרוק ( )34עם שני ילדיה הקטנים ,אלכסנדר בן החמש ואנסטסיה
בת השלוש ,לאחר שחולצו מאזור ויניצה .קטרוק היא נינתה של חסידת אומות העולם ילנה גרינצ'יק ,שבמהלך
השואה הכניסה לביתה משפחה יהודית וסיפקה לה מסתור ,מזון וטיפול רפואי .בשנת  2018הוכרה גרינצ'יק
כחסידת אומות העולם על ידי 'יד ושם' .את פניה של קטרוק קיבלה אמה גלינה גרינצ'יק ,נכדתה של ילנה.
סיפורה ,כאמור ,קשור למשפחתה של ברוריה לב .לפני כ 80-שנה ,בשמחת תורה  .1941משפחת ורמפלש גורשה
מעיירתה זסטבנה שבבוקובינה .יהודי בוקובינה ,בסרביה ודורוהוי שברומניה ומשפחותיהם גורשו באותה
תקופה לאיזור טרנסניסטריה ,גיא המוות של יהודי רומניה ,ללא שום אמצעי מחיה ,ללא אוכל ,מים ,קורת גג
וביגוד חם ,בטמפרטורה מתחת לאפס .רבים נפטרו .כשכל הדלתות נטרקו בפניהם ,רק אשה אוקראינית אחת
בשם ילנה גרינצ'יק ,האשה הכי עניה בכפר ,הסתכנה והסכימה להכניס את משפחת ורמפלש האומללה לביתה
המחומם .למרבה הצער נפטר אב המשפחה לפני כן ,מקור ,מרעב ומא פיסת כוחות .האשה שהיתה מטופלת
באמא עיוורת ובשתי ילדות קטנות ,הסכימה להכניס לחדרה האחד משפחה נוספת בת ארבע נפשות ,אמא
ושלושה ילדים – אחד מהם אביה של ברוריה לב .על כך היא זכתה להיכלל בין חסידי אומות העולם.
לפני כחודשיים ,מוסד 'יד ושם' דאג לחלץ את נינתה ואת שני ילדיה של הנינה מאוקראינה המופגזת .מבצע
החילוץ של קטרוק ומשפחתה היה מורכב וכלל סיוע מצד גורמים ישראליים ופולניים ,שכן לצד חילוץ המשפחה
מאוקראינה ,נזקקו גם להנפקת מסמכי נסיעה ,להם דאגו בזריזות שגריר ישראל בפולין יעקב ליבנה ,ובני לידסקי
מהסוכנות היהודית .הם הגיעו לארץ בשבוע שעבר ושוכנו בבית מלון בנתניה ,במימון משרד העליה והקליטה.

לידות
להודיה ואוראל כהן ,להולדת הבן יגל ,נכד לאירית ודרור כהן ,נין למרים ויפת זכריה.
לגילה ודותן פרנג'י להולדת הבת.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

להילה ואייל שועי ,עם המעבר למדורגים שכונה צפונית.

משרדי המועצה סגורים בחול המועד
לידיעת התושבים :משרדי המועצה יהי סגורים מערב חג וחוזרים  .24/4במקרים דחופים ,יש לפנות למוקד
אלקנה  106או .03-9151200

פינוי גזם וגרוטאות
בחול המועד יתבצע פינוי אשפה בימים הרגילים – ראשון ,שלישי וחמישי (ערב החג השני).
היום ,יום שישי ערב ליל הסדר ,ובמהלך ימי חול המועד ,לא יבוצע פינוי גזם וגרוטאות.

דואר אלקנה :זמני פעילות פסח תשפ"ב
היום ,יום ו'  15.4.22יד' בניסן ,ערב פסח – סגור.
יום א'  17.4.22טז' בניסן ,חול המועד – .8:00-12:30
יום ב'  18.4.22יז' בניסן ,חול המועד – .8:00-14:00
יום ג'  19.4.22יח' בניסן ,חול המועד – .8:00-12:30
יום ד'  20.4.22יט' בניסן ,חול המועד – .8:00-14:00
יום ה'  21.4.22כ' בניסן ,ערב שביעי של פסח – סגור.
חג פסח כשר ושמח .סוכנות הדואר אלקנה.

קופ"ח מכבי לאומית ומאוחדת
להלן עדכון לגבי שעות פתיחת מרפאת מכבי לאומית ומאוחדת בחוה"מ פסח.
יום ראשון  ,17/4/22יום שלישי  ,19/4/22יום חמישי  ,21/4/22תתקיים קבלת קהל במרפאה בין השעות
.08:30-10:00
פרופ' איאן כהן ,וצוות המרפאה
בברכת חג שמח.

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

