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 4.12.20 |כסלו תשפ"א ב חי" | שלחפרשת וי | 1047 'ליון מסיג

 בני יזרעאלי
עיניו, נדהם למראה רגע לאחר המפגש המרגש בין יעקב ועשו, אחרי החיבוקים, הנשיקות והבכי, נושא עשו את    

הילדים אשר חנן אלוקים את ?". יעקב עונה: "מי אלה לךהפמליה של יעקב, הרבה נשים, הרבה ילדים. הוא שואל: "
 ".עבדך

מה יותר פשוט מלקצר ולומר: ילדיי הם! אבל יעקב, כדרכו, נושא את שם ה' עמו לכל מקום, וכשם שיצחק הכיר    
על פיו, גם כאן יעקב מקשר עצמו ואת ילדיו לשמים. הוא לא אומר "ילדיי",  את קולו עקב הזכרת שם שמים השגור

 ", ילדים של אלוקים.הילדיםאלא "
 ". חנן". לא נתן, לא ברך. "חנןמעבר להזכרת שם שמים, מעניינת במיוחד המילה "   
 אלוקים וכי יש לי כל". חנניגם מספר פסוקים לאחר מכן חוזר יעקב לאותו ביטוי: "כי    
, נתינה ללא תמורה חינםמתנה, והיא קשורה כמובן למילה קרובה:  –משמעות המילה "חנן" בלשון הקודש, היא    

והבל היופי"(, אלא גם חסד . חן אינו רק יופי )"שקר החן חןאו כוונת רווח. ככל הנראה מילה זו קשורה גם למילה: 
ורחמים )"ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר"(. החסד והרחמים מובילים גם ליופי, כזה שהוא פנימי ולא שקרי. מכאן 

 התואר של הקב"ה כ"רחום וחנון", מעניק ברחמיו את חינו לברואיו, מתוך רצון להיטיב, בחינם, ללא כל תמורה.
הה מי כל הנשים והילדים, אתה אולי לא רגיל למשפחתיות כזו, אתה בא אליי יעקב מצהיר בפני עשו: אתה תו   

", הרבה נכסים, חיילים, רבעם ארבע מאות איש, ואני בא אליך עם ילדים, עם מתנת אלוקים. עשו אומר: יש לי 
ם מאת אלוקים ", הכל בחן בחסד וברחמיבכל, מכל, כל". כל מה שאני צריך, "כלכוח. יעקב עונה במטבע שלו: "יש לי 

 החנון. אפילו הילדים, שהם "שלי", הם מתנת חינם מאת ה'.
 במדרש "לקח טוב" עמדו חז"ל על עומקה של ה"חנינה" עליה מדבר יעקב:   

 ? לפי שחנינה מוצעת בברכת כוהנים ט"ו תיבותבלשון חנינה"מה ראה יעקב אבינו לומר 
, ישא ויחנך' וישמרך, יאר ה' פניו אליך יברכך ה: וחנינה באמצעיש בהן, ז' מכאן וז' מכאן, 

 ".חנןלכך נאמר כנגד י"ד שנים שעבד בהן בבית לבן. ה' פניו אליך וישם לך שלום. 
 –יעקב מסכם את כל י"ד השנים בבית לבן ואומר לעשו שכל מה שיש לו כתוצאה מאותן שנים, זה החנינה    
 החן והחנינה שה' העניק לו. -נקודת האמצע  ". שבע שנים מכאן, שבע שנים מכאן, והכל בזכותויחנך"

השנה האחרונה הייתה לא פשוטה כלל להרבה הורים לילדים. הסגר וההגבלות, השהייה הממושכת עם הילדים    
בבית ללא מסגרות. התרגלנו לעשות לילדים "וישלח", לקבל אותם באמצע או בסוף היום. והנה לפתע "נגזר עלינו" 

להיות הורים במשרה מלאה. לא מעט הורים ביקשו "חנינה",  –בות, להעסיק אותםלשהות במחיצתם שעות ר
כביכול נגזרה עליהם תקופת מאסר. מאידך, הורים רבים מדברים על תקופה בה גילו מחדש את ילדיהם ואת "מתנת 

 החינם" אשר חנן אותם אלוקים.
קים קשים שמנהלים הורים בנוגע לילדיהם במסגרת עבודתי, כשופט לענייני משפחה, חוזה אני בצער רב במאב   

וגם אם כל אחד חושב, או טוען, שהוא פועל לטובתם, הרי שבפועל כמה צער, סבל וקושי נגרם לאותם ילדים. 
בשנה האחרונה התופעה הולכת ומחמירה. בעיות הבריאות וקשיי הפרנסה מעצימים את המאבקים והורים רבים 

 דמו של זה, על מזבח טובת ילדיהם. מחריפים את מלחמתם, שופכים זה את
הזמר המחונן, חנן בן ארי, אשר לאחרונה חנן אותו אלוקים בילד שישי, הוציא שיר מקסים, שיר תפילה )"אמן    

על הילדים"(, בו הוא מבטא את הפחדים והקשיים לגדל שישה, "עוד מעט שבעה ילדים", אבל עם  זאת נושא תפילה 
 לשמור, להגן להושיע, עד "לספוג במקומם את הקליע". 

לל על הילדים שלי שיהיו בריאים תמיד, שיחבקו אחד את השני, שלא יירשו את השריטות שלי, אמן "אני מתפ   
 על הילדים שלי...". מוזמנים להקשיב ולצפות בקליפ המרגש. 

נראה שאחד הלקחים שעלינו להפיק מתקופה מאתגרת זו הוא כיצד אנו מחזקים את תחושת החן והחנינה, את    
 קיבלנו, הורים וסבים, לגדל בנים ובני בנים, אוהבי ה' יראי אלוקים, זרע קודש בה' דבקים.מתנת החינם המופלאה ש

 אמן על הילדים של כולנו!   
 
 
 

 17:16 יציאת  שבת         16:14 כניסת השבת

 הילדים אשר חנן אלוקים את עבדך



 
 
 
 
 
 
 
 

 יש לנו תוכניות בשבילכם! תושבים ותושבות יקרים,
  

 שהמועצה פועלת באופן מסודר לפי יעדים ותוכניות עבודה מקושרות לתקציב. כשש שניםמזה    
כמו בכל תוכנית בחיים, היא כפופה תדיר לשינויים. לעיתים אנו לא מצליחים לעמוד במשימות ומפיקים 

  מצליחים לממש יעדים חדשים שלא תוכננו מראש.אנו  -לקחים ולעיתים להיפך 
לא צפינו את בואה של הקורונה,  2020כשהכנו את תוכניות העבודה של שנת התקציב המסתיימת    

שהשפיעה מהותית על העבודה השוטפת ועל התקציב ההוצאות וההכנסות. למרות זאת, בזכות המנהלים 
ובמתנ"ס, למרות קשיים כלכליים ניכרים, משרדי  והעובדים המדהימים שיש לנו כאן באלקנה, במועצה

ממשלה לא מתפקדים באין תקציב והרבה בלת"מים, הצלחנו בשנה המסתיימת להגשים פרויקטים רבים 
 ולתכנן רבים נוספים שיבוצעו בשנים הקרובות. 

על כל אנו משקיעים זמן רב ב"זריעת זרעים" חדשים לפרויקטים בכל התחומים ולכל הגילאים, נאבקים    
קול קורא, ובאופן אישי משתדל להשקיע את רוב זמני בנדנודים במשרדי הממשלה ובקרנות שונות. בסיעתא 

 דשמיא גדולה אנו ב"ה רואים פירות בפעולות אלו ונקווה שימשיך כך גם בשנים הבאות.
יא קיימת וכמובן הקורונה שדואגת להזכיר לנו שה ,בתקופה האחרונה, במקביל לעבודה השוטפת והעמוסה   

, עמלים מנהלות ומנהלי המחלקות על הכנת תוכנית העבודה והתקציב לשנת ודורשת התייחסות מיוחדת
2021. 

שצועדת פעם רביעית לבחירות  השנה יותר מתמיד, בתנאי אי וודאות תקציביים שבה נמצאת המדינה   
נו גם בשנת התקציב ללא תקציב מדינה מסודר, ובמיוחד כשאנו לוקחים בחשבון שהקורונה תישאר אית

 , משימת הכנת התקציב הופכת להיות מורכבת יותר.2021הקרובה 
, 19:00בשעה  6/12כמו בכל שנה, אשמח שתיקחו חלק בישיבה חגיגית של המועצה ביום ראשון הקרוב    

  השונים.במהלכה יוצגו על ידי מנהלי המחלקות עיקרי תוכניות העבודה השונות והעשייה הצפויה בתחומים 
 ניתן יהיה לצפות בישיבה בשידור חי בעמוד הפייסבוק של המועצה המקומית אלקנה.   
זוהי הזדמנות טובה עבורכם להכיר ולהיחשף לעשייה הרבה ולחלומות שאנו רוצים להגשים עבורכם בשנה    

 הקרובה הבעל"ט.
 בואו בשמחה!   

  ראש המועצה, אסף מינצר
 

 כות בדיקת הקורונהבז
 

הוכחנו פעם שהגיעו בשבוע שעבר להיבדק בעמדת הקורונה שפתחנו באלקנה.  התושבים !350-יישר כוח לכ
 נוספת שאפילו מזג האוויר הסוער לא יעצור אותנו מלשמור על בריאותנו.

בזכות הבדיקה השגרתית, גילו שלושה תושבים שהם חולים בקורונה, מבלי שהם ידעו קודם לכן. הגילוי    
 שר לבודד במהירות את המעגל הקרוב ולעצור את שרשרת ההדבקה. המהיר איפ

וקוראים לכולם להשתתף ולשמור יחד על  ,בשבועות הקרובים מבצעי בדיקה נוספים בצעאנו עתידים ל  
 אלקנה בריאה וירוקה.

כפי שהבטחנו, במסגרת הבדיקות האחרונות ומתוך מטרה לחזק את עסקי המזון המקומיים במיוחד    
 הקורונה, ערכנו הגרלה בין הנבדקים, ואלו ששת הזוכים בשוברים משפחתיים:בתקופת 

. אמיליה רייק – פיינשמקער. רחל שוקרון – LFאל אף . מיכאל גרניק – בגריל-בא. אלעד לוי –פיצה ג'קי 
 .משפחת ש. מאורנית )ביקשו לתרום למשפחה נזקקת( – סופגניות ינקי שרון. שקד אינהורן – מעדני צדקיהו

 הגרלה ערכו המנכ"ל אסף שפירא והגזברית עתליה צבי.את ה   
הזוכים בהגרלה כבר עודכנו, מזל טוב! בעז"ה גם בבדיקות הבאות נמשיך בהגרלות ובעידוד העסקים    

 המקומיים. 
 יחד נמשיך להקפיד ולשמור על אלקנה בריאה!   
 

 לחברתנו 
 ולבשושי שו

 ברכות חמות
 ,מדליות שתיב תחרות טרווינועל זכייתה ב

 , ליין השחר/אוריזהב מדליית 
 יהביין ומדליית כסף ל

שוולב נתי היין נעשה מענבים שמגדל הבן 
 .במקצועיות רבהבאלון מורה, בכרמיו 

 

 ראש המועצה, חברי מליאת המועצהמ
 כל בית אלקנהו

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ממשיכים בחוגי הספורט לנשים וגברים וחוג יוגה על כיסא בימי שני אנחנו   
  אחר מכן ארוחת בוקר קלה והקרנת סרט נבחר. .ורביעי בשעות הבוקר

 .050-6344894או ליהודית  052-2577217לפרטים נא לפנות לרוחי     
 

גיבורי וב המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל ברחאנו מוסיפים השבוע חוגים חדשים אשר יתקיימו בבית 
 :2ישראל 

. (2577217-052)ניתן עדיין להצטרף לפרטים רוחי  פילאטיס נשים עם שירילי נח 8:15יום ראשון בשעה 
 ש"ח בלבד. 70ש"ח ומחיר לחברי מועדון  100מחיר לחודש: 

. (3271730-052להצטרף לפרטים ברכה )ניתן עדיין  פלדנקרייז עם ברכה לשם 17:00יום ראשון בשעה 
 .(ZOOM-שיעורים ב ₪3 )כולל אפשרות להצטרף לעוד  160מחיר לחודש 

ולל כ₪  50 – התשלום לכל שיעור בנפרד. סדנת פיסול בחימר רך עם ברוך לוין 18:00יום ראשון בשעה 
 ש"ח. 30מחיר לחבר מועדון ה .חומרים

 
הרצאות העשרה לצפייה מהבית  8. בסדרת הרצאות מהכורסאפלוס אלקנה ממשיכים  50מועדון 

 .שמתחלפות מידי שבועיים
 .ארד ישראל – 3-מרגלים יהודים בשירות הרייך ה ●
 .יוסי ריבלין – סיפור נורא כרוניקה של – ליל הבדולח ●
 .קופלק שפרונג ורד – על השפעתו של הרושם הראשוני: לעשות רושם-תקשורת  התנהגותית ●
  .ד״ר אפי – תושבי פירנצה הצייר שהפתיע את – מזאצ׳ו ●
 .פוגלאופיר  – שומרים על עצמות בריאות ךאי אריכות חיים, בריאה ומוצלחת ●
ד״ר אפי  – דרך דמויות המיתולוגיה בציוריו של רובנס ,מריה דה מדיצ׳י צרפת סיפור חייה של מלכת ●

 .זיו
 .ישראל ארד – יהודהקרבות  ,בורים מעצבי היסטוריהיג ●
 ישראל ארד - סיפור הטמפלרים ●
אתם יכולים  הצפייה הינה פשוטה בלחיצת כפתור. ניתן לצפות מכל מכשיר המחובר לאינטרנט.  

 לפתוח ולצפות במחשב, בסמארטפון, טלוויזיה חכמה, וטאבלט. באתר:
https://lecturesonline.co.il/elkana/ ..ההרצאות בכורסא יהיו בתשלום למי שאינו חבר מועדון 

 530880חשבון מספר  414סניף  20בנק מזרחי  ₪ ניתן להעביר בהעברה בנקאית: 20תשלום להרצאה 
יהודית מוזס )נא לרשום בהערות את שמכם  050-6344894או בביט לטלפון: , עמותת גיל הזהב באלקנה

 וסיבת ההעברה(.
 

 .נא ליצור קשר עם יהודית מוזס, ₪ לשנה 500בעלות של  המעוניינים להצטרף למועדון כחברים
 

ללא  פתוח לכולם .משחקי אסטרטגיה וחשיבה עם נבו מזרחי מתקיים חוג 17:00שלישי בשעה  בימי
 .בהרשמה מראש אצל רוחי או יהודית תשלום

 

אם את רוצה להיות חלק מהמיזם הזה . 16:00בימי שני בשעה נפגשת קבוצת "סורגות קהילה אלקנה"  
 .050-5306060אנא שלחי הודעת ווטסאפ לרכזת הקבוצה ציפי הלפרט 

 -)עם קישור ל 19:00בשעה וביום שלישי  11:00סרטים מוקרנים במועדון בימי שני ורביעי בשעה 
ZOOM )כדי לראות מהבית.  

 שמות הסרטים מפורסמים בקבוצת וואטסאפ ייעודית )ניתן להצטרף לקבוצה(.
 

https://lecturesonline.co.il/elkana/
https://lecturesonline.co.il/elkana/
https://lecturesonline.co.il/elkana/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

בין השעות  ימים( 5) 17/12-13/12 ימים ראשון עד חמישי כ"ז כסלו עד ב' טבת ב ."גנים של החגים" חנוכה   
 .)אין רישום חלקי( ₪ עבור חמשת ימי הפעילות  100. 13:00עד  7:30

טובים" של  רשת "צהריים  הפעילות מאושרת על ידי משרד החינוך והרשות המקומית בליווי פדגוגי של   
 למתנ"סים.  החברה

הקייטנה מיועדת לכלל ילדי הגנים, אך מותנית ברישום ותשלום באתר המתנ"ס. גם ילדי הצהרון צריכים   
 .להירשם לפעילות

 .16:00ילדי צהרון "צהריים טובים" ימשיכו עד השעה   
 .https://bit.ly/37pbgic. קישור הרישום לפעילות הבוקר דרך אתר המתנ"ס  
 

 הורים יקרים.   
ממשיכים  , אנו13-17/12בימי החנוכה. בתאריכים   ברצוננו לעדכן שבהמשך ללימודי "בית ספר של חג"    

 מאחר ואין סבסוד של "ניצנים" על ימים אלו. בפעילות התלמודית.
קיום התלמודית תלוי במספר  אפשרות לימים בודדים.אין  שקל לכל חמשת הימים. 230התעריף הוא   

 . דרך הקישור המצורף3.12הנרשמים. ההרשמה עד יום ה' 
 .https://bit.ly/39ou6bS  להלן. 
  

 

קבלת קהל בחג החנוכה לחברי 
 קופ"ח מכבי ומאוחדת

 

קבלת קהל בחג החנוכה אצל 
, 6.12.20ראשון  פרופ' איאן כהן

 9.12.20רביעי  8.12.20שלישי 
 בין השעות 11.12.20שישי 

07:30-09:00 . 
    

לחברי קופ"ח מכבי ומאוחדת  
חודשים  6בלבד ניתן מגיל 

להתחסן במרפאה של פרופ' 
 .איאן כהן

 

https://bit.ly/37pbgic
https://bit.ly/39ou6bS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרויקט "אם לאם"
השבוע ערכנו פגישת זום של רכזות "אם לאם" עם מנהלת עמותת    

 "אם לאם" הארצית סמדר ברנד.
פרו הרכזות על הפרויקט ועל המתנדבות שלוו יבמהלך הפגישה ס   

 ומלוות יולדות  מתחילת הדרך ועד היום.
המתנדבות על בנוסף נקבע ערב הכשרה שיתקיים בסוף החודש לכל    

מנת להמשיך ולתת מענה פרטני ליולדות מעבר למענה הניתן במועדון 
 יולדות.

 

 מועדון היולדות באלקנה בשיתוף המרכז צעירים
 .השבוע קיימנו במועדון יולדות סדנת הכנת טבעות של "קארינגס"   

היולדות הגיעו למרכז צעירים נהנו מארוחת בוקר ומסדנה מהנה 
 במיוחד.

לכל המתנדבות היקרות שמובילות את המועדון ואת פרויקט תודה    
תודה גדולה לכל היולדות שמפרגנות ומגיעות בשמחה לכל  .אם לאם

 הפעילויות.
 
 mitnadvim@elkana.org.il, מנהלת תחום ההתנדבות, קרינה בן דוד 

 

 תושבי שכונת המדורגים החדשה., ברטברכה ואורן 
 

. 21בת   הלל. 21בת   אילה. 23בת  רוני. 24בן  אילון. 27בן  ותם: יסיבוב שני(שלה ושלו, שניהם ב)הילדים   
 .12ואב בן . י16בן  אוריה מנחם. 18.5בת  הדר

 .מזכירת מחלקה במכון ויצמן. ברכה עובדת כיועץ סייבר ומנטור למשבר גיל אמצע החייםאורן הוא    
גרים  ו, שלומית ושמעון,ההורים שלכי בן אלקנה,  הואברעננה, אך יש שיאמרו שילדותו של אורן עברה עליו  

היא הבת  ,כןלחובבי הספרות: רגן )הוא שם נעוריה ברכה מירושלים.  .80-בשכונת ה שנה 20-פה כבר יותר מ
  .של....(

  .ביקירשנים  17-ושנים ברחובות, ואורן גר שלוש שנים באלקנה  18ברכה גרה   
למעשה " .ממש רגע לפני פורים האחרון ,עם הקורונה. הגיעו שנים במודיעין 5אחרי  לאלקנה הגיעו הגיעו  

 . "הספקנו עוד לחגוג במסיבת פורים בצפונית ממש לפני הסגר הראשון
 מה הביא אתכם לאלקנה?   

 . "טובים מפעם, חברים טובים מאמצע הדרך זכרונות"  
 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?  

ישוב גדול ומגוון, סה"כ סביבת חיים מטופחת ונעימה. קהילה . יבמיוחד השכנים הקרובים ,אחלה אנשים"  
  ".צעירה יחסית וכיפית, ואחרי שיסגרו את אתר הבניה שאנחנו גרים בו גם יהיה לנו שקט ונוף

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 שמעון רוקח
 

 מנות מושט( 6מתכון לדג מרוקאי ) 
 מצרכים

 שני פלפלי גמבה
 שתי כפות שום כתוש

 בצל אחד
 לימון אחד

 כפות שמן 3
 כפית כורכום

 כוסות מים 3
 כפית כמון

 כפית קימל טחון
 (28/30שתי כפות רסק עגבניות )

 כפית מלח )אפשר להוסיף לפי הטעם(
 פפריקה מתוקה בשמןשתי כפות 

 כף אחת תבלין לדגים
 )על מנת לקבל חריפות יש להוסיף או פפריקה חריפה ואו צ'ילי גרגירים או פלפל חריף ירוק(

 יש צורך בשתי חבילות( (חבילה כוסברה )אם הכוסברה בשקית אטומה )למהדרין
 

 אופן ההכנה
 .דקות 7-במים כלמלא מים בכיור להוציא את הדגים הקפואים מהשקית ולהניח אותם    
 .מ אחד")לרחוץ הייטב ( והבצל לרצועות של עד ס לחתוך את הגמבה   
)פלפל חריף( והבצל ושתי כפות השום  יש להכניס את הגמבה .בתוך סיר רחב ונמוך לצקת את השמן   

 לערבב .)או חצי חבילה אם היא בצרור( ולהכניס לסיר בשלב הזה לקצוץ חבילת כוסברה. לסיר ולטגן טוב
 .דקות 7כוסות מים, לבשל עוד  3על אש קטנה, להוסיף את הפפריקה ואת רסק העגבניות להוסיף 

 .ולהמשיך לערבב –מלח וצ'ילי  ,כורכום ,קימל ,כמון –להוסיף את התבלינים   
כאשר  דקות 5-להניח אותם על משטח נקי ולסחוט עליהם לימון שלם, להמתין כ ,להוציא את הדגים  

יש להכניס את הדגים בזהירות לסיר, . )אפשר לטעום ולהוסיף מלח לפי הטעם( תחתכל התערובת רו
 .)אפשר גם אחד על השני אם אין מקום( להניח אותם אחד אחד, להשתדל לא אחד על השני

 .דקות נוספות 8לאפשר להתבשל  .לכסות עם כף את הדגים עם הנוזל שבסיר
 .כל הדגים מלמעלה באופן אחידלקצוץ את חבילת הכוסברה השניה ולפזר על    
                                                                                 .דקות והכל מוכן 5לכסות את הכוסברה עם הנוזל שבסיר, להוסיף בישול של עוד    
 בתיאבון!!   

 

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

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 אופים ומתחברים
 

 הקורונה גרמה לכם להרגיש מנותקים? מרגישים לפעמים לא מחוברים לשכנים וליישוב?   
 "אופים ומתחברים"! מרכז צעירים גאה להכריז: בחנוכה הקרוב כולנו    
מושקעת י לחיצה או סריקה( ולקראת חנוכה תקבלו מאיתנו ערכה "איך זה עובד? נרשמים בברקוד המצורף )ע    

  להכנת עוגיות ושם משפחה לה תאפו ותעניקו באחד מימי החנוכה מארז עוגיות מפנק!
 כל משפחה שתרשם תקבל ערכה, תאפה, תעניק וכמובן תקבל מארז עוגיות.  

 

 ראש המועצה המקומית אלקנה      
 וכל בית אלקנה עובדיה ,חברי המועצה  

 משתתפים בצערם של                         
 אלחנן ודניאלה רוטשטיין, בועז ורוחמה רוטשטיין, ,לאה

 ן אריהביעקב  צילה ו  
 , והסבאהבעל, האבעל מות 

  ז"ל הלוי עקיבא רוטשטיין     
 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים      

 ולא תוסיפו לדאבה עוד                        
 

אביהם של )מאיר ליברמן  ל

  (יוסי ליברמן וברכה לשם
 

על פטירת  תנחומים 
 חותהא

 

בתוך שאר אבלי ציון    מךהמקום ינח
 לדאבה עודולא תוסיף    וירושלים

                                                                     

 מכל בית אלקנה
 

עד יום ראשון בערב ה שב שבעימאיר י
, בדירת מאיר ליברמן בבית משפ' לשם 

ניחומים  אלקנה. 27רחוב ערוגות הבושם 
. 10:30-13:00 בין השעות: בכל בוקר 

לאחר  18:00-19:00 ות שעין ה בערבים, ב 
 .052-3271730 במספר טלפוני אום ית 
 

 צחק שרילי

 יךחתנחומים על פטירת א
 

 לדאבה עודולא תוסיף    בתוך שאר אבלי ציון וירושלים  מךהמקום ינח

 מכל בית אלקנה                                                                            
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 לידות
, נכדה לאפרת ועידן, ורמא להולדת הנינה, לדליה ואביאל ורטהיים ,לציפי ואהרל'ה אהרמן

 .בת למעיין ואביה
 .בן לרינת ומיכאל עובדיה ,להולדת הנכד ,לשמחה וברוך אפל
.נכדה למרים ויהודה שפירא ,אדר עם אייללנישואי  ,לאביה ואשי שטרן  

 נישואין/ אירוסין
 בן לברכה ועופר כהנא. ,לנישואי הנכד אוריאל עם תמר ליבנה ,ליהודית וצביקה מוזס

 .אהוד ושרהלבת , לנישואי הנכדה מלכי עם יהושע דוידוביץ ,לשושנה ויצחק שרון
 .נכד לנאוה וגדעון שמיר ,רותםעם לנישואי איתן  ,לשרון ויהודה כהן

, נין חיים בן לאופיר ומתן סבן ,הנכד עברילדת להו ,, לאילנה ואבי סבןשטרןלאביה ואשי 
          .למרים ויהודה שפירא

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 

            , קרמר חנה ומתןל , פריינברג גילה וגדל , לשירלי ושי קליין , מלכא להדר וינון 
 .צפון מדורגים עם המעבר לשכונת - חדדליונית ואסף , ברלינר ליאורה וצחל

 

 לחברנו
 צחי פנטון

 ברכות חמות
עם קבלת הסמכה לרבנות )רב ישוב( 

 מידי הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו.
 חיילך לאורייתא

 

 ראש המועצה, חברי מליאת המועצהמ
 כל בית אלקנהו

 

 לחברנו
 ראובן אברהם

 ברכות חמות
מידי הרמטכ"ל  דרגת תא״ל במיל׳עם הענקת 

 .רא"ל אביב כוכבי
 ראובן, הינו הקצין היחיד במערך הטכני 

 שקודם לדרגת תא"ל במסגרת שירות מילואים!
 

 .לך בכוחך זה והושעת את ישראל
 ראש המועצה, חברי מליאת המועצהמ

 כל בית אלקנהו

 


