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צוואת יעקב וקבורתו
חגי הוברמן
פרשת ויחי ,בניגוד זועק לשמה ,עוסקת בפטירתו וקבורתו של יעקב אבינו.
על סף מותו ,יעקב אבינו מבקש את בניוִ " :קבְ רּו ֹא ִתי אֶ ל ֲאב ָֹתי ,אֶ ל-הַ ְמעָ ָרה ֲא ֶשר בִ ְשדֵ ה עֶ פְ רוֹן הַ ִח ִתי .בַ ְמעָ ָרה
אֲ ֶשר בִ ְשדֵ ה הַ מַ כְפֵ לָה ,אֲ ֶשר עַ ל פְ נֵי מַ מְ רֵ א בְ אֶ רֶ ץ ְכנָעַ ןֲ :אשֶ ר קָ נָה ַאבְ ָרהָ ם אֶ ת הַ ָשדֶ ה מֵ אֵ ת עֶ פְ רֹן הַ ִח ִתי לַאֲחֻ זַת ָקבֶ ר.
שָ מָ ה קָ בְ רּו אֶ ת ַאבְ ָרהָ ם וְ אֵ ת שָ ָרה אִ ְשתוֹ ,שָ מָ ה קָ בְ רּו אֶ ת י ְִצחָ ק וְ אֵ ת ִרבְ ָקה ִא ְשת ֹו ,וְ ָשמָ ה ָקבַ ְר ִתי אֶ ת לֵָאהִ .מ ְקנ ֵה
הַ שָ דֶ ה וְ הַ מְ עָ ָרה ֲאשֶ ר-בוֹ ,מֵ אֵ ת בְ נֵי-חֵ ת".
יעקב מבקש את בניו בקשה מאד מאד פשוטה :יש קבר בחברון בחלקת שדה שסבא שלי קנה בכסף מלא .שם
קבורים סבא וסבתא שלי ,שם קבורים אבא ואמא שלי ,ושם קבורה גם אחת מנשותי ,לאה .אז גם אני רוצה
להיקבר שם .הגיוני .הכי הגיוני.
אבל כשיוסף בא לפרעה לקבל ויזה לכל המשפחה ולכל העם לערוך את ההלוויה ,הוא ממציא פתאום סיפור
שלא היה ולא נברא .ממש אין דימיון בין מה שיעקב אומר לבין מה שיוסף מביא לכאורה בשמו של יעקבָ" :אבִ י
יתי ִלי בְ אֶ רֶ ץ ְכנַעַ ןָ ,שמָ ה ִת ְקבְ ֵר ִני .וְ עַ ָתה ,אֶ ֱעלֶה נָא וְ אֶ ְקבְ ָרה אֶ ת ָאבִ י
ִה ְשבִ יעַ ִני לֵא ֹמרִ ,הנֵה ָא ֹנ ִכי מֵ ת בְ ִקבְ ִרי ֲאשֶ ר כ ִָר ִ
וְ אָ שּובָ ה".
קברי אשר כריתי? באמת יעקב כרה לעצמו את הקבר הזה? איפה הסיפור של סבא וסבתא ואבא ואמא? והשדה
שסבא עוד קנה בכסף מלא? למה יוסף ממציא לפרעה סיפור אחר?
ובכלל ,מה ההיגיון בבקשה של יוסף  .יעקב מבקש משהו מאד סביר :יש אחוזה משפחתית .תקברו אותי שם.
לפי הסיפור של יוסף ,פרעה יכול להגיד לו :בסדר ,אבא שלך כרה לעצמו קבר ,אנחנו נכרה לו קבר הרבה יותר
מפואר כאן במצרים .תוותר על הקבר שלו בחברון .נעשה לו כאן מונומנט שאין כמו הו בכל העולם .שווה לך.
למה יוסף מכניס את עצמו לתסבוכת מסוכנת כזו?
כי יוסף ידע היטב ,ש בתפיסה המצרית הפרעונית ,אין שום חשיבות לשושלת המשפחתית .אצל המצרים המתים
לא 'נאספים אל אבותיהם' .להיפך .כל פרעה בנה לעצמו אחוזת קבר מפוארת משלו ,כדי לשמר את גדולתו לדורות.
אם יוסף היה מתחיל לספר על סבא ואבא ,פרעה לא היה מתרשם וקובע שאדם מכובד כמו האבא של יוסף צריך
להיקבר באחוזה מפוארת במצרים .לכן יוסף ממציא סיפור שאביו כבר הכין לעצמו אחוזת קבר מפוארת כזו בעיר
מגוריו חברון .ופרעה השתכנע.
***
פעמים רבות כשקראתי את תיאור הלווייתו של יעקב ,ניסיתי לדמיין מה מרגישים האחים כשהם מגיעים לחברון,
למערת המכפלה .אחרי  22שנה ,נופי נעוריהם שוב עומדים מול עיניהם .הנה הדרך למערה ,הנה עמק חברון ,הנה
השדות שבהם רעו את צאנם.
מסע ההלוויה הסתיים .יעקב נטמן לצ ידה של לאה .בני המשפחה יוצאים מן המערה מן הסתם הם קפצו לביקור
באלוני ממרא ,המקום שבו גר יעקב אביהם – כיום בשטח הפלשתיני ליד הצומת שנקרא לפני הסכם אוסלו 'צומת
הזכוכית' ,בכניסה הצפונית של חברון .כל הנוסטלגיה קופצת להם מול העיניים.
הביקור הסתיים – וזהו ,הם חוזרים למצרים .שולחים מן הסתם מבט אחרון בהרי חברון ,עולים על המרכבות
ועוזבים – לתמיד! את הנופים הללו הם לא יזכו שוב לראות לעולם .מה עובר להם בראש כשהם עוזבים את ארץ
ישראל וחוזרים לגלות מצרים לצמיתות?
סביר להניח שהם מבינים ,שהחזרה הכואבת הזו למצרים היא ח לק מהמהלך האלוקי שהתחיל בהתחייבות של
הקב"ה לסבא -רבא שלהם ,אברהם אבינו ,בברית בין הבתריםָ " :ידֹעַ ֵת ַדע ִכי גֵר י ְִהיֶה ז ְַר ֲעָך בְ אֶ ֶרץ ֹלא לָהֶ ם ,וַ עֲבָ דּום
ַארבַ ע מֵ אוֹת שָ ָנה .וְ גַם אֶ ת הַ ּגוֹי ֲאשֶ ר ַי ֲעבֹדּו דָ ן ָא ֹנ ִכי ,וְ ַא ֲח ֵרי-כֵן י ְֵצאּו בִ ְרכֻש ּגָדוֹל " .הם לא יזכו לכך ,אבל
וְ עִ נּו ֹאתָ ם ְ
הדורות הבאים יזכו גם יזכו ,וזאת נחמתם.

אלקנה מתחסנת!
זה הרגע הנה באה השעה!
ברוך ה' שזיכנו – נברך בשם ומלכות
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה!
תושבים ותושבות יקרים.
בשעה טובה ,מתוך דוגמא אישית ,קיבלתי השבוע בבית החולים שיבא את החיסון לקורונה .דקירה קטנה,
לא כואבת ,אבל עם המון משמעות לחזרה לשגרה בעז"ה בקרוב.
ואיזה כיף לקבל את החיסון מאח וחבר יקר ,תושב שערי תקווה שי טסלר!

מאז שהגיעו החיסונים לישראל ,אנו עומדים בקשר עם כלל קופות החולים על מנת להנגיש את החיסונים
לתושבי אלקנה – קודם כל למבוגרים בני  +60ולקבוצות סיכון – ולאחר מכן ליתר התושבים.
ב קופות החולים ובתי החולים החיסונים זמינים לתורים כבר בשבוע -שבועיים הקרובים .גם אם קבעו לכם
בהתחלה תור למועד רחוק ,ניתן לקבל מועד קרוב מאחר ונפתחו עמדות חיסונים נוספות שהקלו על העומס.
כמו כן פרסמנו לבני ה + 60על האפשרות לתאם מועד קרוב להתחסן בבית החולים שיבא (תל השומר) ,בתוך
 48-72שעות.
יחד ,במאמץ משותף ,נוכל לגרום לכך שעד תחילת השבוע הבא ,כל תושבי אלקנה בני ה 60-ומעלה ,כבר
יחוסנו!!
מי שבקבוצה זו ועדיין מתקשה לתאם תור וזקוק לסיוע ,אנא פנו למוקד המועצה  .03-9151200השאירו
הודעה וסייע לכם.
במאמץ גדול שעשינו מול הנהלת בית החולים שיבא ,אנו דואגים לכך שעובדי החינוך באלקנה יהיו בין
הראשונים לקבל את החיסון ,זאת מתוך הערכה לפועלם המסור בתקופה מאתגרת זו ורצון להחזיר לשגרה את
הלימודים בהקדם.
תודה רבה להנהלת בית החולים שיבא ולסמנכ"ל בית החולים אבי ברוך ,על כל הסיוע והמאמץ!
תודה גדולה לקופת חולים לאומית על ההתגייסות לסייע לנו – בשעה טובה כעשרים עובד י חינוך במוסדות
החינוך באלקנה המבוטחים בקופת החולים לאומית חוסנו השבוע .הדבר יאפשר לנו לחזור לשגרה בריאה
במהרה .אנו ממתינים לרגע שבו משרד הבריאות יאשר את חיסוני יתר עובדי החינוך ואז נסייע לתאם עבורם
תורים באופן מרוכז בהקדם האפשרי.
ביוזמה משותפת עם חברי ניר ברטל ראש מועצת אורנית אנו פועלים גם מול הנהלות קופות החולים כללית
ומכבי ,שבהן רוב המבוטחים ,על מנת להביא את החיסונים קרוב יותר אלינו.
כמו כן אני דוחף לכך שתוקם כאן באלקנה עמדת חיסונים עבור כל מבוטחי הקופות.
בכל מקרה ,אני ממליץ לא להמתין לעמדות הנוספות ככל שיוקמו באזורנו ,אלא לתאם היום בקופות החולים
שלכם תאריך קרוב לקבלת החיסון במרפאה/בית חולים קרוב .כמובן אם המאמצים הנוספים יצליחו נפרסם.
תודה והערכה גדולה בשם כולנו לצוות המתנדבים -חובשים של מד"א ,הכולל מתנדבים מאלקנה ,שערי
תקווה עץ אפרים בראשותו של הפרמדיק יאיר כהן ,על התגייסותם בהתנדבות לסייע למערך החיסונים בבתי
האבות ובמקומות שונים ברחבי הארץ .תבורכו!!
ברצוני להודות לחבריי ראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הבריאות יולי אדלשטיין ,לצוותים הרפואיים
בבתי החולים ובקופות החולים על המבצע המורכב והסיזיפי לחסן את כלל מדינת ישראל בתוך זמן קצר
ולהחזיר אותנו כמה שיותר מהר לשגרה המבורכת
תושבי אלקנה ,חבריי וחברותיי ,צאו להתחסן!
ושיהיה לכולנו בעז"ה רק לבריאות!
אסף מינצר ,ראש המועצה
שלכם.

כלים נאים מרחיבין דעתו של אדם
לאחר סיום בינוי המתנ"ס היפה ביותר בארץ 😊 כאן אצלנו באלקנה ,והתחלת הפעלתו ב"ה (בגלל הקורונה
אנו עדיין ממתינים לחנוכתו הרשמית) ,בימים אלו אנו משלימים עבודות ביצוע רחבת כניסה יפה ומכובדת
למתנ"ס ,הכוללות פירוק הריצוף הישן וריצוף מחדש של הרחבה באבנים משתלבות איכותיות ,עבודות הנגשה
ובטיחות ,התקנת עמוד י תאורה חדשים ,החלפת הטריבונה בכניסה לאולם הפייס הוותיק בטריבונה חדשה,
התקנת מעקות ועוד.
רחבה זו שאף מהווה כניסה לספריה הציבורית ,למקווה ,לאולם צביה ולאולם הפיס ,תשפר משמעותית את
המראה ותאפשר כניסה בטוחה ויפה למתנ"ס החדש.

תודה למפעל הפיס על התמיכה בהקמת המתנ"ס ולחברנו אהוד רייק התותח ,על ביצוע עבודות הפיתוח.
אנו מתנצלים על ההפרעות הזמניות כתוצאה מהעבודות במקום ופועלים מהר ככל האפשר על מנת לסיימן.

יחידת הנוער בשיתוף
אריאל
אוניברסיטת
שמחים להשיק מיזם חדש:
של
יוקרתי
קורס
שמטרתו
האוניברסיטה
להצמיח מנהיגות צעירה
של נוער אלקנה .מדובר
אוניברסיטאי
בקורס
בעלות אטרקטיבית המקנה
מהרו
זכות.
נקודות
להירשם! מספר המקומות
מוגבל.

מועדון  50פלוס אלקנה ממשיך לפעול גם בסגר (באישור התו הסגול)
חוגי הספורט לנשים וגברים וחוג יוגה על כיסא בימי שני ורביעי בשעות הבוקר .לאחר מכן ארוחת בוקר
קלה והקרנת סרט נבחר.לפרטים נא לפנות לרוחי  052-2577217או ליהודית .050-6344894
קבוצת "סורגות קהילה אלקנה" – ללא תשלום .נפגשים בימי שני בשעה  .16:00אם את רוצה לקחת חלק
ב מיזם זה אנא שלחי הודעת ווטסאפ לרכזת הקבוצה ציפי הלפרט .050-5306060
בימי רביעי בשעה  17:00מתקיים חוג משחקי אסטרטגיה וחשיבה עם נבו מזרחי .פתוח לכולם ללא תשלום
בהרשמה מראש אצל רוחי או יהודית.
סרטים מוקרנים במועדון בימי שני ורביעי בשעה  11:00וביום רביעי בערב בשעה ( 19:00עם קישור ל-
 ZOOMכדי לראות מהבית)  .שמות הסרטים מפורסמים בקבוצת וואטסאפ ייעודית (ניתן להצטרף לקבוצה).
בקבוצת הואטסאפ מקבלים גם קישורים להרצאות בזום ברשת בכל בוקר.
מועדון  50פלוס אלקנה
ממשיכים בסדרת הרצאות מהכורסא 8 .הרצאות העשרה לצפייה מהבית שמתחלפות מידי שבועיים .הרצאות
לשבועיים הבאים.27/12/2020-10/1/2021 :
● מאבק הנשים במדינות ערב לזכויות :ד״ר מיכל יערי.
● מבוא לאקולוגיה של החי והצומח בעולם :על התאמה לחיים בין מדבריות הקרח ליערות הגשם – ד״ר
צחי פלג.
● גיבורים מעצבי היסטוריה בעין היסטורית ובגרדום ארכיאולוגי :קרבות יהודה – פרופ' ינון שבטיאל.
● קצין ה SS-בשירות המוסד – ישראל ארד.
● הכיפה של ברונלסקי והארמון הראשון :ההתחלה של שושלת מדיצ׳י – ד״ר אפי זיו.
● נשיות עברית בעולם העתיק :צפורה – המנהיגה שכמעט והיתה – שלי אשכול.
● בצעדי הריקוד של אמנויות מזרח אסיה :ההודי המסורתי – שירה גור.
● ממעמקים קראתיך :ירון קימור משתף פעולה עם בנו גיל קימור בעל תסמונת אספרגר על הרצף האוטיסטי
הצפייה הינה פשוטה בלחיצת כפתור .ניתן לצפות מכל מכשיר המחובר לאינטרנט .אתם יכולים לפתוח
ולצפות במחשב ,בסמארטפון ,טלוויזיה חכמה ,וטאבלט .באתר /https://lecturesonline.co.il/elkana
ההרצאות בכורסא יהיו בתשלום למי שאינו חבר מועדון .תשלום להרצאה  ₪ 20ניתן להעביר בהעברה
בנקאית :בנק מזרחי  20סניף  414חשבון מספר  530880עמותת גיל הזהב באלקנה ,או בביט לטלפון050- :
 6344894יהודית מוזס (נא לרשום בהערות את שמכם וסיבת ההעברה).
המעוניינים להצטרף למועדון כחברים בעלות של  ₪ 500לשנה ינואר  2021עד דצמבר  – 2021נא ליצור
קשר עם יהודית מ וזס.
• כל מי שהיה חבר בשנת  2020ממשיך להיות חבר בשנת  2021ללא תשלום נוסף.

נוער אלקנה (כיתות ט'-י"ב) .לחצו על הלינק המצורף והירשמו https://bit.ly/3mFS2KR

חיבו"קורונה – ממשיכים לעזור לחולים ולמבודדים
משפחות יקרות .לאור התחלואה העולה באלקנה ,חשוב לנו שתדעו צוות חיבו"קורונה מחכים לכם!
אז אם אתם בבידוד או נמצאתם מאומתים ,אנא פנו למוקד אלקנה והפנייה המתאימה תגיע למתנדבים שלנו.
אתם יכולים לפנות למכולת אריה :שולחים מייל ,עם רשימת קניות מפורטת ,לדוא"ל:
.kalimazon200@gmail.com
רק לאחר שהמשלוח יהיה מוכן ,וייצרו עמכם קשר מאריה לביצוע התשלום ,תוכלו לפנות למוקד המועצה
לסיוע במשלוח בטלפון  , 03-9151200והמתנדב המתאים יביא לכם את המוצרים בשמחה אל פתח ביתכם.
כמו כן בית מרקחת מטוס או חנויות נוספות הנמצאות באלקנה.
אני מבקשת להודות לכל מתנדבי חיבו"קורונה שממשיכים לסייע והכול ב שמחה ומתוך תחושת שליחות
גדולה מאוד.
קרינה בן דוד ,מנהלת תחום ההתנדבותmitnadvim@elkana.org.il ,

שקד ודניאל למפרט
דיירים חדשים במשכנות אלקנה,
רחוב ניצנים 1
שקד ודניאל למפרט הגיעו לאלקנה מפתח תקוה לפני
שלושה חודשים ,כמה ימים לפני ראש השנה .לזוג שלושה
ילדים :עמית בן  5וחצי ,יובל בן  3ואיתי בן חודש וחצי.
דניאל ,ירושלמי במקורו ,הוא פיזיותרפיסט ,שקד עובדת
במשאבי אנוש בחברת הייטק .במקור היא מחיפה ,משפחת
בן מובחר.
מה הביא אתכם לאלקנה?
"חברים שקנו בשכונה החדשה".
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
" עזרה הדדית מכל הלב ,יחס אישי מהמועצה ,אווירה
נעימה ואנשים טובים".

תכנית הלימודים
במדרשה לנשים
יום ג' ,כ"א בטבת 5.1.2021
 – 9:00-9:45הרב
ד"ר פנחס היימן.
– 10:00-10:45
הרבנית רחל שטרן.
– 11.00-11.45
הרב יהודה שטרן.
כל בנות ונשות אלקנה
ויישובי הסביבה מוזמנות
להשתתף בשיעורים .מי
שעדיין לא רשומה – מוזמנת
בשמחה להתקשר לחנה
.050-2282358

אנט כץ

הכל בסיר בתנור
מצרכים:
עוף או בקר ,תפוחי אדמה ,בטטה ,קישואים גזר ,בצל שעוע ית ירוקה ,כרובית.
 3רסק עגבניות  100גרם .כפית חרדל גדושה 3.סוכרזית או ספלנדה .רוטב סויה  2כפות .יין אדום כחצי כוס /חומץ
מלח .פלפל.
אופן ההכנה
מכניסים את העוף והירקות וכל שאר המצרכים לתוך הסיר .יוצקים את הרוטב על העוף והירקות.
מכסים את הסיר .מוסיפים מים עד גובה שליש שיכסה את כל המוצרים ,ואז מכסים את הסיר ומבשלים בתנור.
להשאיר בתנור כ  3-4שעות ,עד שהתפוחי האדמה ייראו רכים ומבושלים.
בהצלחה ובתאבון
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח – אנא שילחו למייל
 .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

מכשירים מותאמים
לאזרחים ותיקים
במסגרת מיזם "מחוברים"
של מפעל הפיס
ברצוננו להודיעכם כי מפעל הפיס
אישר למועצה הקצאה של 14
בלבד.
מכשירים
חשוב להדגיש כי מדובר במכשיר
המאפשר קבלת שיחות וידאו בלבד
באמצעות תוכנת ווטסאפ המותקנת
על המכשיר ,וזאת בלחיצת כפתור
אחת .המכשיר אינו מאפשר כל
שימוש אחר.
המכשיר כולל מנוי לשנה לחברת
סלקום.
בתום שנה על המנוי לרכוש על
חשבונו בעלות של  ₪ 10לחודש.
קריטריונים לקבלת המכשיר:
תושב אלקנה בן  75ומעלה אשר אין
ברשותו טאבלט מונגש או מחשב
נייד .עדיפות לניצולי שואה.
בשל הזמן הקצר שהוקצב לנו על
ידי מפעל הפיס יש להגיש את
הבקשות עד ליום רביעי 30.12.20
למייל
ובטלפון
moriya@elkana.org.il
 .03-9151262ניתן להשאיר הודעה.
במידה וכמות הבקשות תעלה על
כמות המכשירים שהוקצתה לאלקנה
( 14מכשירים) תיערך הגרלה.
על פי מפעל הפיס יש להעביר
אליהם את פרטי מקבל המכשיר,
לפיכך על מקבל המכשיר וכתנאי
לקבלתו ,יהיה לחתום על הצהרה
לפיה הוא מסכים להעברת פרטיו
למפעל הפיס וכן להתחייב להחזיר
את המכשיר ככל שהוא אינו
משתמש בו או א ינו מעוניין בו.

חודש יזמות במרכז צעירים יוצא לדרך!
רוצים לקבל אומץ? יש לכם רעיון למיזם? עסק? לא יודעים
מאיפה להתחיל? הצטרפו אלינו לקובץ הרצאות על יזמות ותקבלו
הרבה תשובות ,מוטיבציה והשראה.
ובקרוב :קהילת עסקים צעירים באלקנה ,הישארו מעודכנים .
המפגשים ללא עלות .לקבלת קישורים להרצאות ,יש לשלוח

הודעה למספר  .050-7423512נראה על המסך! 😊

תורהזום אלקנה
השיעור לנשים של הרבנית רחל
שטרן לפרשת השבוע עפ' ספרו של
הרב אביגדור נבנצאל יתקיים ביום
שני  4.1.21בשעה 20:30
לגברים
פתוח
שיעור
ונשים יתקיים ביום חמישי 7.1.21
כג' טבת בשעה  20:30ויינתן ע"י ד"ר
יעקב הדני יו"ר הוועד להוצאת כתבי
הרב עוזיאל ,לשעבר ראש החמ"ד
ולשעבר ראש מכללת ליפשיץ .נושא
ההרצאה :מטה ונחש כמטאפורה –
שיעור לפרשת שמות.
בואו להיות עמנו.
פרופ' זהבית גרוס ,תורהזום אלקנה.

ספריית אלקנה

נדל"ן מדבר אלייך? רוצים לקנות דירה ראשונה/דירה
להשקעה?
נפתחה ההרשמה לסדנת נדל"ן עם יובל גזית.
ימי שלישי  .20:30-22:00כל הפרטים בפלייר המצורף.
המפגשים ללא עלות .לקבלת קישורים יש לשלוח הודעה
למספר .050-7423512

הספרייה תהיה פתוחה השבוע
לאיסוף הזמנות בלבד ,רק
בימים ראשון ,שלישי וחמישי
בין השעות  ,16:00-19:00וביום
שישי בין השעות .9:00-11:00
ניתן לשלוח הזמנות למייל
הספרייה בכל שעות היום .אנו
מעדכן כאשר הזמנה מוכנה
לאיסוף.
בעקבות העבודות בכביש
הגישה לספרייה ,הכניסה היא
רק דרך מקווה הנשים.
בברכה ,צוות הספרייה
03-9362122
elkana.library@gmail.com

כוס תנחומים
לנעמה רמות ,על פטירת האב.
לג'ולי בורנשטיין ,על פטירת
האחות.
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

לידות
לרב היישוב הרב יהודה שטרן ורעייתו רחל ,להולדת הנכד מעוז עמנואל ,בן לשבתאי ואורית
בוזנח.
לאלישבע ואליהו אלרואי ,להולדת הבן ,נכד לשושנה והרב פנחס היימן.
לסמדר (סייעת בבית הספר "כרמים") ולנחמן כהן ,להולדת הבת אדל.

אירוסין /נישואין
לרבקה ובני בריקנר ,לנישואי הנכדה רחל עם יובל כהן ,בת לאיריס ואורי וינברגר.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

תורידו ,תתחברו ותתעדכנו!

תושבים יקרים ,אנו מזכירים לכם
להוריד לטלפונים הסלולריים את
אפליקציית אלקנה ,המאפשרת
לכם להיות מחוברים למידע
העדכני ביותר המגיע מהמועצה,
לפתוח פניות ישירות במוקד ,לאתר
במהירות טלפונים חשובים ,לבצע
שירותים בקליק ועוד.
דווקא בימים מאתגרים אלו ,חשוב
מאוד שתהיו מחוברים ומעודכנים
מהטלפון הנייד ,הטאבלט או
המחשב.
האפליקציה,
להורדת
רשמו 'אלקנה' בחנות האפליקציות
שלכם.
מומלץ מאוד להוריד את
ולקבל
בהקדם
האפליקציה
עדכונים והודעות לפני כולם!

מיועד לילדי טרום חובה וחובה...
https://us02web.zoom.us/j/84910517069?pwd=RjREU
E9tbHhSZ2hQT2o3RlQ2bHFhUT09

