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חג פורים

"דברי הצומות וזעקתם"
ורד פוקסברומר
המגילה מספרת את סיפור השגחתו הנסתרת של הקב"ה על עמ"י ועל היות כל המעשים מושגחים ומונהגים על
ידו ,בניגוד לתפיסת המקרה ("אשר קרהו"" ,אשר קרך בדרך") ,אותם מייצגים המן ועמלק.
בעלילה הסבוכה עולות על הבמה שתי דמויות המייצגות את עמ"י – מרדכי ואסתר ולהן נקוד ה משותפת
בהתנהלותן ,שיכולה לשמש לנו מקור השראה ולימוד גדול.
נתבונן תחילה על מרדכי .לאחר הילקח אסתר ,כתובּ" :ובְ כָל -יוֹם ָויוֹם--מָ ְרדֳּ כַי ִמ ְתהַ לְֵּך ,לִפְ נֵּי ֲחצַ ר בֵּ ית -הַ נ ִָשים :ל ַָדעַ ת
אֶ תְ -שלוֹם אֶ ְס ֵּתרּ ,ומַ ה -יֵּעָ שֶ ה בָ ּה" (אסתר ב ,יא) .ר ש"י מפרש את המילים "ומה יעשה בה" – "זה אחד משני צדיקים
שניתן להם רמז ישועה ...מרדכי אמר ,לא אירע לצדקת זו שתלקח למשכב ערל ,אלא שעתידה לקום להושיע לישראל,
לפיכך היה מחזר לדעת מה יהא בסופה".
מרדכי חיכה לראות איך יתגלגלו הדברים באמונה שלא יתכן שאסתר נלקחה "סתם כך" לבית אחשוורוש ,אלא
עומדת מאחורי הדברים תכנית אלוקית מסודרת וברורה ,שתתגלה בעתיד.
הידיעה של מרדכי שה קב"ה מגלגל את הישועה מתחת לפני השטח ,נלמדת גם מהפסוק "ומרדכי ידע את כל אשר
נעשה" ,הנדרש אף הוא על ידיעתו המיוחדת של מרדכי ,וכן מדבריו הבוטחים לאסתר" :רווח והצלה יבוא ליהודים
ממקום אחר".
אך אם מרדכי יודע שהקב"ה עתיד להושיע את ישראל ,נשאלת השאלה ,לשם מה נהג כמי שחושש מאסון – "וַ י ְִק ַרע
מָ ְרדֳּ כַי אֶ ת-בְ גָדָ יוַ ,ו ִילְבַ ש שַ ק וָאֵּ ֶפר; ַויֵּצֵּא בְ תוְֹך הָ עִ ירַ ,ו ִי ְזעַ ק ְזעָ קָ ה ְגד ֹולָה ּומָ ָרה( ".אסתר ד,א).
עונה השפת אמת (פורים תרל"ד) " ...רק שכן דרך כל הצדיקים ,שאף שיודעין הישועה ,מ"מ יכולין לצעוק בלב שלם
ממש כמו אם לא היה יודע .ולמי שאינו כן ,אין מראין לו הישועה באמת .וזה תליא באמונה שלימה שמבטל כל השכל
להשי"ת ויודע ומאמין שאין סתירה מכל זה שהישועה בא ע"י צעקת האדם .אף כי השי"ת לא יעזוב בני ישראל בלי
ספק .מ"מ צריכין לצעוק בעת צרה כמ"ש עת צרה כו' וממנה יושע".
לפי השפת אמת ,אין סתירה אצל הצדיק בין האמונה השלימה בישועה ובהשגחתו של הקב"ה לטוב על ישראל,
לבין הצעקה ,הנדרשת בעת צרה ,מתוך אמונה תמימה שיש לצעקה ולתפילה זו תפקיד המחולל את הישועה.
גם אסתר פועלת לפי דעה בגמרא ,כדי לעורר את עמ"י לתפילה ולבקשת רחמים ,מתוך הבנת חשיבותן לבוא
הישועה .במסכת מגילה טו' שואלים :לשם מה הזמינה אסתר את המן למשתה?
דעתו של ר' נחמיה היא" :כדי שלא יאמרו ישראל אחות יש לנו בבית המלך ,ויסיחו דעתן מן הרחמים" ,זאת ,בנוסף
לבקשותיה המפורשות של אסתר לכנס את היהודים ולצום עליה.
אסתר הבינה שאמנם יש מקום להשתדל מעשית להפיל את המן ולהציל כך את עמ"י מהגזירה (לפי הדעות שם),
אך תפילתם ותשובתם של עמ"י היא גורם חיוני כדי שתבוא הישועה.
נלמד ,כי אף כשיש אמונה חזקה בקב"ה ובישועתו שתגיע ,אין בכך כדי למנוע תפילה וזעקה מעומקא דליבא ,למרות
האמונה ב"סוף הטוב".
גם כיום אנו משתדלים בכוחנו להישמר ולהתחסן וכך למגר את המגיפה ,מתוך אמונה שהקב"ה מגלגל הכל לטובה,
ועם כל זה עלינו לזעוק ולהתפלל" ,שכן דרך כל הצדיקים ,שאף שיודעין הישועה ,מ"מ יכולין לצעוק בלב שלם ממש,
כמו אם לא היה יודע" ,ובכך נע ורר עלינו רחמי שמים ונזכה ל"וְ ז ְָרחָ ה ָלכֶם י ְִראֵּ י ְש ִמי ֶשמֶ ש ְצ ָד ָקה ּומַ ְרפֵּא בִ כְ נָפֶ יהָ "...
(מלאכי ג' ,כ') ,ומי שענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה הוא יעננו.

פורים שמח!

ביקור השר ל שירותי דת באלקנה
השבוע ערכו השר לשרותי דת ,הרב
יעקב אביטן ,וצוותו ביקור מקצועי חשוב
באלקנה .השר הגיעו כאורחו של יו"ר
המועצה הדתית הפעיל והנמרץ שלנו ,ר'
שמעון רוקח ,ונעשה בשיתוף רב היישוב
הרב יהודה שטרן וראש המועצה אסף
מינצר שהינו חבר של הרב אביטן ,עת היה
הרב האזורי של המועצה האזורית חוף
אשקלון ,ואסף שימש בהתנדבות יחד עם
אביו עו"ד מוטי מינצר כעורך דין שייצג את
המשפחות השכולות שהעבירו את הקברים
מגוש קטיף לבתי העלמין באזור חוף
אשקלון.
השר התחיל את ביקורו בסיור בבית
העלמין בו הציג יו"ר המועצה הדתית את
עבודות השדרוג המשמעותיות שבוצעו,
ואת ההרחבה המתוכננת .לאחר מכן סייר
בשכונה החדשה והתרשם מההתקדמות
ופיתוח היישוב.
השר ציין את התרגשותו הרבה מהבנייה
הנרחבת ביישוב ומהגעת משפחות צעירות
רבות ליישוב ההולך ופורח .נציגי אלקנה
העלו בפניו את התשובות הנדרשות
בתחום הדת בכלל היישוב ההולך ומתפתח
בשכונות השונות – סיוע תקציבי בהקמת
בתי כנסת ,הקמת מקווה טהרה נוסף
לנשים ועוד.
לאחר מכן נערך סיור בב ית הכנסת הזמני
הגדול שהוקם על ידי המועצה בשכונה
החדשה .וניתנה סקירה על ידי מהנדס
המועצה אסף וולף .בית הכנסת נמצא
בשלבי השלמות אחרונות של פיתוח
ותשתית ובקרוב ייפתח בכפוף להנחיות
הקורונה.
בביקור במועצה הדתית הציג יו"ר
המועצה הדתית את הפעולות הרבות
שעושה המועצה הדתית בשיתוף המועצה המקומית בתחום התורני ביישוב ,והוצגו דרישות תקציביות להמשך
הפעולות המבורכות – כאמור סיוע בבניית בתי הכנסת ברחבי היישוב ,מקווה טהרה וכן סיוע בהקמת מבנה
חדש למועצה הדתית עקב פינוי האשקובית בה היא יושבת כיום ,במסגרת התפתחות שכונת הראשונים.
השר קינח את ביקורו בסיור יחד עם ראש המועצה ועם חבר המועצה רו"ח רחמים אשואל בפארק הגורן החדש
ובתצפית מהמצפה המרהיב .רחמים ,המשמש כרו"ח של עמותות צדקה ביישוב ,דוחף את הקמת בית הכנסת
רמב"ם ,ומעורב מאד ביוזמת הפעילויות התורניות ,הוסיף ותיאר בפני השר את הפעילות התורנית שמבצעת
המועצה והעלה בפניו עם ראש המועצה את הבקשה לסיוע בתקצוב בינוי בתי הכנסת.
יישר כוח ענק לר' שמעון רוקח על הפעילות הענפה יחד עם כל עובדי המועצה הדתית ותחת ההנחיה ההלכתית
של רב היישוב.
חילכם לאורייתא!

"אלקנה שמחה באחריות"

לפני קצ ת יותר משנה החלו להגיע שמועות על נגיף חדש ולא מוכר שהגיע מסין.
סמוך לפורים בשנה שעברה התגלה החולה הראשון ,נסגרו השמים לטיסות ואירועי העדלאידע המסורתיים
וחגיגות פורים התבטלו.
מדינת ישראל נכנסה מאז לשלושה סגרים ארוכים ,הגבלות תנועה והתקהלות ,אלפים יצאו לחל"ת ועסקים
רבים נסגרו.
משפחות נכנסו ויצאו מבידודים ,בתי חולים היו מלאים ועל סף קריסה ולמעלה מ 5600-איש ואישה נפטרו
בעקבות הנגיף.
תושבי אלקנה הרגישו מקרוב את נוכחות הנגיף .למעלה מ 250-תושבים חלו בקורונה ,חלקם אושפזו במצב
קשה מאד בבית החולים ,למעלה מ 1500-תו שבים במהלך התקופה נכנסו ויצאו מבידודים.

אלקנה "כיכבה" ברמזור האדום ובמאמצים רבים ומשותפים הצלחנו לרדת לצהוב ולאחר מכן עלינו
בחזרה לכתום...
את הגל השלישי התחלנו עם מוטציה בריטית שהביאה להדבקה נרחבת ,כולל של ילדים רבים .מערכת
החינוך נסגרה לתקופה ממושכת והשג רה של כולנו היתה מלאה באי ודאות וחששות גדולים.
היום ,ערב פורים תשפ"א אנחנו ב"ה רק עם כ 10-חולים ,מערכת חינוך פתוחה .והיענות גדולה לחיסונים.
אסור לנו להיכנס לשאננות .עלינו לשמוח אבל באחריות.
מדינת ישראל ומשרד הבריאות פי רסמו הנחיות ובהם עוצר לילי ,הגבלות תנועה והתקהלות.
למרות האכיפה המתוכננת על ידי המשטרה ,אנחנו מודעים לכך שניתן בקלות לעקוף את ההנחיות ,אבל
מבקשים ממכם ,מכל אחד ואחת ממכם באופן אישי לגלות אחריות .להימנע מסעודות גדולות ,מהשתתפות
בקריאת מגילה עם כמות גדולה של משתתפים .לשאול הערב את הילדים והנו ער לאן הם הולכים ולוודא
איתם שמכירים את הנחיות העוצר הלילי ואת איסור המסיבות ועוד.
במשך כל השנה האחרונה התבססנו על ערבות הדדית ומחויבות אישית ובמיוחד עכשיו עלינו להפוך את
המילים למציאות.
כולנו רוצים לשמוח ולהנות אבל לא רוצים לחזור אחורה .כולנו רוצים לחזור למוסדות החינוך בכלל
הכיתות! לחזור לשגרה המבורכת עם אירועי תרבות ועוד .לשבת יחד עם כל המשפחה בליל הסדר בלי סגרים
ועוצרים.
אז כל שנותר לברך ולבקש ,שיהיה לכולנו פורים שמח ,ואחראי!
אסף מינצר ,ראש המועצה

צעירים יקרים.
אנו מתרגשים להציג בפניכם יוזמה של צוות המובילים של מרכז הצעירים באלקנה ,לפתיחת קבוצות ספורט
לצעירים בלבד .מלבד הנאה וכושר ,מטרת העל של הקבוצות הינה חיזוק קהילת הצעירים באלקנה ע"י יצירת
קשרים וחברויות חדשות👭🏼👬🏽.

הקבוצה הראשונה היא קבוצת ריצה לנשים♀🏼🏃,
בהתרגשות רבה אנו שמחים שתהיה לזכרה של אסתר
הורגן .אנו מנציחים את זכר אסתר ז"ל וממשיכים לרוץ.
ה קבוצה השניה :מתגלגלים בדרכים ,בשיתוף
ובעיקר
הקבוצה נועדה למתחילות ,מתקדמות
יחידת ההתנדבות קבוצת רכיבה מקצועית לקהילת
לרוצות לרוץ.
צעירי אלקנה🚴🏼♂.
ימי ראשון בשעה  20:30במרכז צעירים.
מעוניינים לשמוע עוד? השאירו פרטים בטופס
מחיר 130 :ש"ח לחודש.
המצורףhttps://did.li/kLz5q :
להרשמהhttps://bit.ly/3ajSKus :

השבוע בסניף בני עקיבא ,בנוסף לפעולות השבועיות ,קישטנו את היישוב בחגיגיות לכבוד פורים ,הכנו
משלוחי מנות לחיילים ולחיילים בודדים ,ובנוסף הכנו משלוחים לכל חניכי הסניף!
כן קיימנו תחרות תחפושות משפחתית ,וחידון לכבוד פורים.
שבט הרואה בשבוע הכתרה ,מוסיף עוד פעילויו ת ותחרויות מושקעות.
צוות נחשון-גרעין אריאל ע״ש סרן אריאל חובב הי״ד פעל בהתנדבות מיוחדת לחודש אדר .הכנו וחילקנו
משלוחי מנות לאזרחים הוותיקים ומקימי היישוב ,בשיתוף פעולה עם מועדון ה +50-והמתנ״ס.
בסניף עוז לכבוד פורים עשינו הפיכה בסניף ,בנוסף לפעולות ,וחידה שבועית.
בני אנניה – רכז נוער

ספריית אלקנה
הספרייה פתוחה לקהל בכפוף להנחיות התו הסגול.
* השהייה בספרייה לצורך השאלת ספרים בלבד ,למשך  15דקות.
* החזרת ספרים תתאפשר בזמן הביקור או לארגז ההחזרות מחוץ לספרייה .ניתן להגיע לספרייה ללא תיאום
מראש ,בשעות קבלת קהל הקבועות.
* במידה והנכם בבידוד נשמח לקבל מכם הזמנה למייל .אנו נביא את הספרים אליכם הביתה.
שעות קבלת קהל:
יום א׳ –  .16:00-19:00 ,9:00-12:00יום ב׳ –  .9:00-12:00יום ג׳ –  .16:00-19:00יום ד׳ – .9:00-12:00
יום ה׳ –  .16:00-19:00 ,9:00-12:00יום ו׳ – .9:00-11:00
צוות הספריה
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו כחברים – תודה 😊
https://www.facebook.com/matnaselk

ממשיכים בפעילות גם השבוע
חוגי הספורט והיוגה ממשיכים כרגיל :ביום שני מפגש של סורגות בקהילה בשעה  ;16:00ביום רביעי בשעה 17:30
משחקי קופסא ואסטרטגיה עם נבו מזרחי.
הודעה על סרטים תשלח בקבוצות הואטסאפ של המועדון.
________________________________________________________
אנו רוצים להודות לבנ"ע ,גרעין נחשון ,גרעין אריאל ,נוער אלקנה ,צוות ותלמידי ביה"ס כרמים ע ל שיתוף הפעולה
בהכנה וחלוקת משלוחי מנות לכל האזרחים הוותיקים באלקנה! תודה רבה!
מועדון  50פלוס מברך את כל התושבים בחג פורים שמח!
_____________________________________________________
ממשיכים בסדרת הרצאות מקוונות מהכורסא בבית.
 8הרצאות העשרה לצפייה בכל שעה שתרצו ,שמתחלפות מידי שבועיים.
הרצאות לתאריכים 21/2/21-7/3/21
● מוסיקה :תמונות לפסנתר ,סדרה  .1רוסיה בצללים ובצבעים – אירנה פרידלנד.
● מאחורי הקלעים של עולם התקשורת :איזי מן – קול ישראל מירושלים.
● יהדות ומסורת :הכתב העברי ומקורו – נעמי דינור.
● שירי ישראל באירוויזיון – גיל פז.
● יפה הבלורית והתואר :על דמות הצבר הישראלי דרך עולם התיאטרון – צביה הוברמן.
● הכל יחס(ים)  ,על ההצגה ״לא לריב״ שעלתה על בימת תיאטרון הקאמרי – גור קורן.
● החברות הכי טובות חלק א׳ – סנדרה שדה ועדנה מזיא.
● חדשנות וחשיבה פורצת דרך :על יצירתיות ועולם המשחק – חיים שפיר.
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 בכו רסא יהיו בתשלום למי שאינו חבר מועדון .תשלום להרצאה  ₪ 20ניתן להעביר בהעברה בנקאית:
בנק מזרחי  20סניף  414חשבון מספר  530880עמותת גיל הזהב באלקנה ,או בביט לטלפון 050-6344894 :יהודית מוזס
(נא לרשום בהערות את שמכם וסיבת ההעברה).
חברי מועדון צופים בהרצאות ללא תשלום .המעוניינים להצטרף למועדון כחברים בעלות של  ₪ 500לשנה
– נא ליצור קשר עם יהודית מוזס  .טל פון מספר 050-6344894
בציפייה ותקווה לקראת החזרה לפעילות סדירה במועדון לאחר הפסח,
אנו מבקשים לשלוח במייל או בוואטסאפ אישור חיסון לקורונה.

תורהזום אלקנה
השבוע בתורהזום אלקנה שני שיעורים:
ביום שני י"ז באדר  1.3.21בשעה – 20:30
השיעור הקבוע בפרשת השבוע של הרבנית
רחל שטרן ע "פ ספרו של הרב אביגדור נבנצאל.
ביום חמישי כ' באדר  4.3.21בשעה 20:30
יתקיים שיעור מיוחד שינתן ע"י פרופ' ירון
שבטל מאוניברסיטת בר אילן .נושא ההרצאה:
ל־רעֵ הוּ" –
"פָּ ִנים אֶ ל־פָּ ִנים ַכּ ֲא ֶשׁר י ְַד ֵבּר ִאישׁ אֶ ֵ
על מה דיברו הקב"ה ומשה ,וכיצד זה קשור
אלינו? פרופ' ירו ן שבטל הוא מדען מוביל
בתחומו ,מרצה מעולה ותלמיד חכם .השיעור
פתוח לגברים ולנשים.
להתראות ,זהבית גרוס.

ספר על צ בי מואטי

קישור לדף נחיתהhttps://nirshamti.co.il/katan/ :

יצא לאור ספר מ"תוניס לאלקנה" ,סיפור
חייו של חברנו צבי מואטי ז"ל .שזורים בו
פרקים רבים על חיי היישוב.
את הספר כתבה וציירה רעייתו פנינה מואטי.
ניתן לרכוש אותו אצל פנינה,03-9362380 ,
 .052-3960055הכסף מועבר כתרומה לקרן
לזכרו של צבי ז"ל .כל סכום יתקבל בברכה.

ורדה גורפינקל

עוגיות תמרים  -ללא סוכר
מצרכים:
 4כוסות קמח – אפשר קמח חיטה  80%או כוסמין ,ואפשר גם לערבב 1 .אבקת אפיה 1 .כוס שמן 1 .כוס מים.
מלית:
תמרים מעוכים טבעיים ללא סוכר .לתוספת :צימוקים ואגוזים קצוצים.
אופן ההכנה:
להרתיח את השמן והמים ולשפוך על הקמח ואבקת האפיה .ללוש בכיף.
לחלק את הבצק ל 4-חלקים.
את המלית לרכך קצת במיקרו (אפשר להוסיף קצת מים או יין לדילול) ואפשר להוסיף תמרים וצימוקים לפי
הטעם .חבילת תמרים מעוכים מספיקה לכל  4החלקים.
למרוח מלית לגלגל ולסמן עוגיות לפני האפיה .לאפות בחום  200-180כ 25-דקות.
עם ההוצאה מהתנור לחתוך את העוגיות .בהצלחה ובתיאבון
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח – אנא שילחו למייל
 .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

שרון ואבי פייראיזן ,תושבי שכונת ה( 165-בית משפחת שפנגלט לשעבר)
אבי ושרון פייראיזן עברו לאלקנה ממושב גמזו לפני כחודשיים ,לבית משפחת שפנגלט לשעבר ,רחוב שיר
השירים  ,165עם ארבעת ילדיהם :הודיה בת  ,10.5לומדת בבית ספר כרמים; דביר בן  ,8לומד בבית ספר כרמים ;
לביא בן  5וחצי ,בגן חובה בשכונת הקבע; הדר בן שנתיים וחצי ,במעון שירת אלקנה.
אבי במוצאו מנווה צוף ,בוגר מדרשיית נעם פרדס חנה
והמכינה הקדם צבאית בעלי ,לאחרונה השתחרר
משירות קבע בחטיבת הצנחנים והיום עובד בהייטק.
שרון במוצאה מפתח תקוה ,בוגרת אולפנת ישורון
והמדרשה באלוני שילה ,במקצועה פיזיותרפיסטית.
על הגעתם לאלקנה הם מספרים" :הכרנו את אלקנה
מהעבר כזוג צעיר ,ואלקנה הותירה בנו זכרונות טובים.
כשחיפשנו היכן להשתקע ,התרשמנו מהאיכות של
מוסדות החינוך באלקנה ומהאפשרות לחיות בקהילה
במרחק נגיעה מהמרכז .מיד כשהגענו ,זכינו בקבלת
פנים חמה מהשכנים על אף התקופה המאתגרת".
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
" אנו נהנים מהנוף המדהים ,הטבעי והאנושי ,של
אלקנה ומטיולים בשבילים הקסומים.
"מאחלים חג פורים שמח לכולם ,בריאות ושמחה!"

המדרשה לנשים אלקנה
הלימודים במדרשה לנשים ,אלקנה,
יתקיימו בע"ה בזום ביום שלישי ,י"ח
באדר.2.3.2021 ,
 – 9:00-9:45הרב שי סבג.
 – 10:00-10:45ד"ר מנחם כץ.
 – 11:00-11:45הרב יהודה שטרן.
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.
באנה בשמחה ,נשים יקרות .להצטרפות
– ניתן להתקשר לטלפון .0502282358

סורגות קהילה אלקנה –
איזו התנדבות מדהימה!
השבוע נהנו מתנדבות "סורגות קהילה" מסדנה עבורן בהדרכתה של
עתליה צבי ,גזברית המועצה.
במהלך הסדנה לימדה עתליה את המתנדבות ליצור צעיף בסריגה ידנית
ללא מסרגות .היה מהנה ,וכל אחת יצאה מהסדנה עם צעיף מעשה ידיה.
במהלך השנה סורגות המתנדבות באהבה לאוכלוסיות וקהלים שונים
ומגוונים כגון :צוותי רפואה ,תינוקות בפגייה ,ילדי חינוך מיוחד ,נשים
חולות סרטן ועוד ועוד .כל מה שהן מכינות נעשה באהבה ,עטוף בצורה
אסתטית ויפה והן אלה שמחלקות את המוצרים למי שנבחר לקבל.
תודה רבה לציפי הלפרט שמרכזת את הפרויקט עם המון מוטיבציה
ואהבה.
תודה ל עתליה שהדריכה את הסדנה ושילבה בין ההתנדבות ובין תחביב
שלה.
תודה למלכה קליין שעוטפת את כל התוצרת בצורה נאה ויפה.
ולבסוף תודה ענקית לכל אחת ואחת מהמתנדבות שסורגת בקבוצה
נפלאה זו!
השבוע חילקו המתנדבות סלסילות סרוגות מלאות בכל טוב כמשלוח
מנות לנשים השוהות במקלטים של עמותת "בת מלך" .הנשים והילדים
שמחו מאוד והודו על כך.
נשמח לקבל רעיונות נוספים לפרויקטים של סריגה עבור קהלים נוספים
– סריגה שהיא כולה נתינה.
ציפי הלפרט ,רכזת "סורגות קהילה" 050-5306060
נתינה שבונה קהילה"
יחידת ההתנדבות.

כמידי שנה ,גם השבת ,בשבת
שלפני האזכרה ,אנו מתפללים בבני
עקיבא וקוראים בספר התורה
שנכתב לזכרו של סרן אריאל חובב
התפילה בשעה 07:30
הי"ד.
בבוקר.
השתתפות תתאפשר רק לבעלי
דרכון ירוק (לאחר שני חיסונים +
שבוע המתנה מהחיסון השני,
ובתיאום מראש עם משפחת חובב).
משפחת חובב

אזכרה

אזכרה

במלאות שבע שנים לפטירת בתנו נקיים ערב זיכרון עבור

במלאת  5שנים לפטירתו של יקירינו

עליזה רוחמה

ז "ל

ביום שלישי ,אור לי"ט באדר 2.3 ,בשעה  20:30בזום
https://Dell.zoom.us/j/94223610825?pwd=RER0VktBbThj
Q3JiYzc5WmtYcCtiUT09

סיום מסכת גמרא; סרטון עם קטעים מבת המצווה של
עליזה רוחמה ז״ל; שיעור מאת הרב מנשה צימרמן
עליה לקבר בבית העלמין באלקנה ביום רביעי י"ט באדר
תשפ"א בשעה  9:00בבוקר.
ההורים :יעקב ואורלי צימרמן וכל בית אלקנה

ד"ר

אלעזר צלמון

ז"ל

נקיים אזכרה לזכרו בעזרת הזום ,במוצאי שבת
פרשת תצוה ,אור לט'ז אדר ( ,)27.2.21בשעה .20:30
שיעור יינתן ע"י הרב ד"ר פנחס היימן
בנושא "השקפת היהדות על השמחה".
קישור לזום
.https://technion.zoom.us/j/444181946
עליה לקבר התקיימה בחוג המשפחה
ביום שלישי י"א באדר.
המשפחה וכל בית אלקנה.

לידות
לשני ומתניה שפירא ,להולדת הבת נעם  ,נכדה לדפנה ואריאל סנדר ,נינה ליעל ושאול יוטב ולצילה
ויחזקאל סנדר.
לרחל ואבישי דאום ,להולדת הנכד ,בן לעפרה ואריאל גנז.
לרויטל ושלמה טרנר ,להולדת הנכד ,בן לאלעד ושרה טרנר.

בר/בת מצוה
למירה ובני קירשנר ,לבר המצווה של לביא.
לנעמי וגלעד שולמן ,לבר המצווה של נדב ,נכד ללאה ושלמה בראון.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

האחיות ,
צמד
כוכבות הילדים
ראשית ואביה על
משאית השמחה ,
שהסתובבה ביום
אחר
רביעי
הצהריים ברחבי
אלקנה.
פורים שמח

