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 והייתם קדושים
 אתי אלבוים 

 

בשבוע מיוחד זה, שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה לבין יום העצמאות, אנו מצווים בפרשת השבוע    
 "שמיני" להיות קדושים: "והתקדשתם והייתם קדושים, כי קדוש אני" )ויקרא, י"א, מ"ד(. 

נשאלת השאלה, מהי אותה קדושה? במיוחד כאשר בחלקה הראשון של הפרשה מופיע הביטוי "בקרוביי    
אקדש", בהתייחס למותם של בני אהרן נדב ואביהוא, לאחר שהקריבו לפני ה' אש זרה ביום השמיני, יום 

 חנוכת המשכן. 
ל בניו ומזכיר לו את דברי את צמד המילים הללו אומר משה לאהרון כדברי נחמה על מותם הפתאומי ש   

הקב"ה קודם )שמות כ"ט, מ"ג(: "ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי". רש"י מפרש את דברי משה: 
"אמר לו משה לאהרן: אהרן אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או בי או 

 בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך".
"בקרוביי אקדש" שגורות גם בפינו כיום, בחושבנו על ששת המיליונים שנספו בשואה ועל אלפי  המילים   

הקורבנות שמסרו את נפשם על אדמת ישראל, למען תקומת מדינת ישראל. אנו כואבים את לכתם, מכנים 
 אותם "קדושים" בתפילת "אל מלא רחמים" ומתייחסים אל מותם כאל "קידוש השם". 

ה של הקב"ה בסיום הפרשה, לאחר שהוא מפרט לפני משה את סוגי החיות הכשרות אבל הדריש   
תנו להיות קדושים; לנהוג כפי שנהג אהרן, שנדם ולא קבל מול השם על מות בניו. יוהטמאות, היא מא

י"א( השם מדבר אליו באופן אישי, מסביר -לפי רש"י אהרן קיבל על כך שכר, כאשר בהמשך )ויקרא י', ח'
 ן להיכנס שתויים למשכן ורומז לסיבת מות בניו.  לו שאי

בספר העדות "נערה באושוויץ" שכתבתי יחד עם אמי שרה ליבוביץ על הישרדותה באושוויץ בהיותה   
, מתואר אירוע שהתרחש לאחר שחרור המחנה, כאשר הרוסים נכנסו אליו בשבת פרשת בשלח 16בת 

 ך מספרת אמי:  תש"ה, ירו בסוס וחילקו את בשרו לאסירים, וכ
 ...אחזתי את חתיכת הבשר שנתנו לי, נכנסתי לבלוק ושאלתי את חברותיי מה לעשות בה.  
 מישהי שאלה אותי בשקט, "יש לך מלח להמליח ולהכשיר אותו?"  
להכשיר בשר טרף של חיה טמאה?! אבל אושוויץ  –במציאות אחרת השאלה הייתה יכולה להיות מבדחת   

 חפשים היגיון. אושוויץ כולו היה מקום של חוסר היגיון.לא היה מקום שבו מ
התחלתי לחפש מלח. מישהו אמר שבבוקר ייתנו לנו מלח, ולכן החלטתי להחביא את חתיכת הבשר שלי.   

הלכתי עם חברה לפינה מבודדת, חפרנו בור בשלג וטמנו בו את חתיכות הבשר... כשקמנו בבוקר התברר 
רבים נפחו את נשמתם ושכבו מתים על השלג... התברר שכל מי שלא אכל שפרצה הרעלת קיבה חריפה... 

 ניצל.     –את בשר הסוס 
את גדלות הנפש ואת האמונה החזקה  16סיפורה של אמי תמיד הפליא אותי. מאין שאבה נערה בת    

 והטהורה להיות קדושה, ועוד בשאול תחתיות, לאחר שאיבדה את הוריה ואת חמשת אחיה? 
ם אנו מצווים בסיום הפרשה לשאוב כוחות ולהיות קדושים, להיות טהורים, לדעת לידום במקום כך ג   

שבו אין צורך להתלונן, להתחזק באמונה, להכיר תודה על כל הטוב שנפל בחלקנו ועל כך שיש לנו מדינה. 
 כפי שכותב צור ארליך: 

טֹוַבת הַ  ה / לְׁ נָּ מּוִכים כָּל שָּ רֹון סְׁ ֵמי ִזכָּ נֵי יְׁ ה/"שְׁ ִדינָּ נּו ִעם מְׁ ה עֹוֶלה לָּ ִלי / ַכמָּ לָּ   ִחּׁשּוב ַהכְׁ
ִלי".  נּו בְׁ ה עֹוֶלה לָּ ַכמָּ  וְׁ

 

 19:44 שבת מוצאי         18:45 כניסת השבת

 

אלקנה מברכת את כל תושבי המועצה המקומית 
 שמח יום עצמאותאלקנה בברכת 



 

 

         
 
 
 
 
 
 
 

 מוגנים בחירום! –ושבי אלקנה מוכנים בשגרה ת
 
 

 . תושבי אלקנה היקרים שלום   
עלינו יחד עם זאת, כיישוב במדינת ישראל,  בשנים האחרונות אנחנו חיים ב"ה בשקט יחסי, בשלווה ובנחת.   

 ולדעת שגם אם חלילה נופתע באירוע חירום, נדע כיצד לפעול. להיות מוכנים וערוכים לכל תרחיש
במקביל להשקעות הרבות של המועצה בשנים האחרונות, באמצעות בינוי מרכז הפעלה לשעת חירום,    

אנו מאמינים שחלק מהותי מההיערכות . בעריכת הכשרות לעובדים ומתנדבים ובהצטיידות באמצעים הדרושים
 .ים בכל בית ובכל גיללחירום הנה מוכנות התושב

ון )ורביעית בארץ!( שמבצעת את ביהודה ושומר הראשונה הרשות יה אנחנו שמחים לבשר לכם שאלקנה תה   
 !360פרויקט המוכנות הארצי לחירום 

יחד עם פיקוד העורף, עובדי המועצה ומתנדבים, נצא    
 .לאפריל 25-27ין התאריכים לפרויקט הייחודי הזה ב

כל רבדי ההכנה וההיערכות בקרב כל הפרויקט יקיף את    
 הגילאים.

 !ה נקדם את המוכנות לחירום של כולנוע הזבשבו   
 נוציא סרטוני הדרכה לכלל התושבים.  
 נדריך את הילדים בגנים ובבתי ספר.  
 נכשיר את צוותי הגננות והמורים.   
נרענן נהלים אצל בעלי העסקים ע"י מדריכות של פיקוד   

 העורף.
יתדרכו באופן פרטני מבוגרים  מתנדבים ועובדים  

 בבתיהם כיצד לשהות במרחב "הכי מוגן שיש". 
 נבצע בדיקת כשירות מקלטים ונכשירם יחד לחירום.  
איש וביתו, כולל הפעלת  –נבצע תרגיל מוכנות משפחתי   

 צופרים.
 נבצע אימון של דוברות והסברה לציבור.  
 ועוד ועוד!  
כדי שנהיה הכי ערוכים שיש, אנחנו צריכים את  לילה יהיה צורך.חירום אם חהכל כדי שנדע שכולנו מוכנים ל    

 העזרה של כל אחת ואחד מכם!
. הסקר נמצא באתר המועצה, אנא מלאו בהקדם סקר קצר ואנונימי, ויחד נסייע למוכנות היישוב לשעת חירום

 8225ehttps://nemalaplus.net/aws/8863167וכן בכתובת 
 

 מנהל מחלקת חירום ובטחון צור,-אלדד מן                      .         אסף מינצר, ראש המועצה
 
 

https://nemalaplus.net/aws/88631678225e
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 אזכרה לאריאל חובב הי"ד: יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
 

איש ידיעת  להרצאה עם 12:45די שנה נתכנס בביתנו לאחר טקס יום הזיכרון, חברים ומשפחה בשעה כמ   
 .שהו היה צריך""מיבנושא  אלידע בר שאולהארץ 

לעלות  מישהו היה צריך .באותו רגע נזרק רימון מבחוץ.... חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים"  
 )השיר גבעת התחמושת( "...למעלה ולהשגיח

, בין עלי לעפרה, ת( במחסום ואדי חרמייה בצומת המשטרה הבריטי3.3.2002ביום י"ט באדר תשס"ב )   
פי הדרך שבה התחנך ושחינך -מיהר לפעול עלאריאל  מחבל על מחסום צה"ל.נקלע אריאל להתקפת ירי של 

 .)אתר יזכור( .הוא יצא מרכבו והסתער לעבר מקום הירי.. בה את חייליו:
 

 משפחת חובב
 

  קנהאל וםתורהז
 

שחל שואה הזיכרון ללרגל יום    
 ותיום העצמאלרגל ואתמול, 

 60ולציון  שיחול בשבוע הקרוב,
נקיים ביום  ,שנה למשפט אייכמן

: 20:30בשעה  11.4.21ראשון 
שיעור מיוחד עם הרב צחי פנטון 

'שיחת התעוררות  בנושא:
 .לעשרת ימי תשועה'

ביום חמישי לא יתקיים שיעור   
 .יום העצמאות לרגל

 

 המדרשה לנשים אלקנה
 

 

הלימודים במדרשה לנשים, אלקנה, יתקיימו בע"ה בזום ביום 
 .13.4א' באייר, שלישי, 

 .הרב יהודה שטרן – 9:00-9:45
 .הרב מיכאל ברום – 10.00-11:30

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.

ניתן להתקשר  –באנה בשמחה, נשים יקרות. להצטרפות  
 .0502282358לטלפון 

 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 
 פרשת שמיני חוזרים לפעילות! -איסוף מנות מארוחת השבת 

 

 .אתם מכירים את הנוהלשלום חברים.    
אפשר במייל חוזר, או באופן אישי אלי  מי שלא נמצא בשבת, נא לעדכן כדי שלא יעברו דרכו. ,אנא מכם  

אם אתם נאלצים  בבוקר. 10-ב שישילהיום אנא השתדלו לעדכן מוקדם ככל האפשר לכל המאוחר עד  לנייד.
 .כדי שלא אפספס.. ישירות לנייד , אנא שלחו לי10לעדכן אחרי השעה 

 ₪ 25ה, בעלות של לנזקקים באמצעות חברות הקייטרינג שבאלקנ מזון מנת ניתן גם לתרום  
כוללת מנת בשר/עוף/דג ושתי תוספות חמות. אתם אפילו לא צריכים לגשת . המנה בלבד( תרומה )לצרכי

 .אחת, למנוי חודשי / רבעוני, כפי רצונכם ויכולתכם לקייטרינג. פשוט תרימו טלפון תשלמו למנה
 )בשעות הפעילות( הטלפונים לנוחותכם:  
 .דניאל ,050-8843094 – קייטרינג מעדני צדקיהו  
 .בואו נתחשב בהם מיד עם צאת שבת ולא כשהאוספים מגיעים אליכם. נא להכין את המנות  
 תודה ויישר כוח לכל התורמים והאוספים,  

 הנותן!שתזכו תמיד להיות בצד 
 .0524858423, עינב  
 

 ""הספריה המתגלגלת
 

 בכל יום שלישי מסתובבת הספריה הקהילתית שלנו!     
 הרעיון הוא פשוט: לוקחים ספר. אם יש לך לתרום, מביאים ספר.   
הכול על בסיס התנדבותי וקהילתי. כל שבוע נפרסם ונגיע לשכונה אחרת, עליכם לעקוב    

 אחרי ולהגיע למיקום המפורט בפרסום.
 ספריות קהילתיות קיימות בכל הארץ אבל ספריה קהילתית מתגלגלת יש רק באלקנה!   
 אז בואו להנות מספרים מגוונים למבוגרים וגם לילדים ונוער.  
 בשיתוף ספרית אלקנה ויחידת ההתנדבות.הפרויקט   
 –תודה ליפה שמריהו מנהלת הספריה, לנורית פלפלי רכזת הפרויקט, ולמתנדבות היקרות   

 קרן דרלביץ, יעל זכריה, דנית רחמילוביץ', מיכל דל, סיון שהם, רחל גולדשטיין ויסכה זמירי.
 

 "נתינה שבונה קהילה"אלקנה, 
 יחידת ההתנדבות

 

tel:050-8843094
tel:052-485-8423


     

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

  .₪ לשנה )מחיר מוזל לשנת קורונה( 500בעלות של  מוזמנים להצטרף למועדון כחברים
 .6344894-050 פוןטל  לפרטים והרשמה: יהודית מוזס

 

 תכנית השבוע
 

 "הפרוטוקולים של זקני ציון" עם אוריאל פיינרמן. – 20:00בשעה:  11.4.21יום ראשון כ"ט בניסן    
 הכניסה לחברי מועדון ומותנית בהרשמה מראש בלינק:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKehMCjLmnFtUy9JqDdxZx3Xb3hWNcOVZJTZQ1v
6LDLBVUjg/viewform?usp=pp_url 

 

"כבשה מתגרדת, פרה משוגעת, אוכלי אדם ופריונים" עם פרופ' ידידיה  – 11:00בשעה  12.4.21יום שני ל' בניסן   
 רשמה מראש בלינק: הכניסה לחברי מועדון ומותנית בה גפני.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXXQnZbCFKvRMvaL_WZonge9jeaujNI9NvbNLmLF
kXBrJK_wA/viewform?usp=sf_lin 

 

ללא מפגשים  10. פלוס אלקנה 50במועדון  8:30נשארו מקומות בחוג צ'י קונג שמתקיים ביום שלישי בשעה   
 במסגרת פרויקט "נעים בשלישי" מטעם המשרד לשיוויון חברתי. תשלום

 מודעה כאן:פרטים ב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 2021יוני -2021פלוס לחודשים אפריל  50ללוח פעילות של מועדון מצ"ב קישור               
 

5NpUTpDNNAKxv95gwLCa/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/19StSuQdJSQU 
 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKehMCjLmnFtUy9JqDdxZx3Xb3hWNcOVZJTZQ1v6LDLBVUjg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKehMCjLmnFtUy9JqDdxZx3Xb3hWNcOVZJTZQ1v6LDLBVUjg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXXQnZbCFKvRMvaL_WZonge9jeaujNI9NvbNLmLFXBrJK_wA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXXQnZbCFKvRMvaL_WZonge9jeaujNI9NvbNLmLFXBrJK_wA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/19StSuQdJSQU-5NpUTpDNNAKxv95gwLCa/view?usp=sharing
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 אורלי רוט

 �� סלט עדשים
 

 בחרתי להגיש בפניכם מתכון לסלט קטניות קל ונפלא.  
 להנאתכם... לאחר חג עמוס מאכלים, עדיף לפתוח דווקא בסלט זה כארוחה. כי ,נראה לי  

 

 מצרכים:
 .כוס עדשים ירוקות מבושלות

 .חצי כוס גרגרי תירס
 .חופן פטרוזליה קצוצה

 .הטעםנענע )רק עלים( לפי 
 .גבעולי בצל ירוק קצוץ 4
 .מלפפון ירוק חתוך לקוביות 4

 

 *רוטב:
 .פלפל שחור גרוס. מלח. לימון. שמן זית

 

 .מערבבים הכל יחדיו
 

 .      *להגשה עם יוגורט/טחינה גולמית
     

 צילמה: טליה הדר                                                           ספרו לחברים! נהניתם?
 

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

 
 

 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?    
אתה מבין שיש פה כל  ,שאתה מגיע מהעיר"כ   

 ,השקט והשלווה ,הירוק הזה: כך הרבה טוב
אנחנו  . כאןוהאנשים האיכותיים שגרים פה

מתפתחת אלקנה רק . א טובומוקפים במל
 ,יש לנו פה ראש מועצה נהדר .ומשגשגת מאוד

את היישוב. שנותן מעצמו הרבה ומקדם  ,לדעתי
 ".להגיד יש לי רק דברים טובים לסיכום על אלקנה

 איך אתם מתמודדים עם הקורונה?    
היה לפעמים קצת מאתגר זה  .התמודדנו מעולה"  

  ת.מאד מיוחדהתקופה היתה אבל 
         

  10פלח הרימון  , רח'220-ה תשכונחגית ואדיר איתן, תושבי 

 )בית משפחת ציפי וגדעון עדי לשעבר(
מרמת גן, אחרי שקנו את בית משפחת ציפי וגדעון עדי בשכונת  2015איתן הגיעו לאלקנה בשנת  אדירחגית ו   
הדר בת ו 14הלל בת , 16הילה בת . שרות לאומי במשרד הביטחון, עושה 18בת צליל . לזוג ששה ילדים: 220-ה
  .בגן הזית 6ל בת אד' וכרמיםכיתה ב' בבי"ס 'לומד ב 8-העוז בן . ת באולפנת אלקנהולומדשלושתן  – 13
חגית עוסקת  העוסקת  ביזמות נדלן והתחדשות עירונית. 'מגדלי עוז והדרחברת 'בעלים של אדיר הוא ה  
 .דיור מוגן ועיצוב פנים ',פרוטיאה אלקנה'שיווק ומכירות בב ,תיווך בתים באלקנהב
. עשה בקריה. את שירותו הצבאי בתל אביב 'צייטליןביה"ס המיתולוגי 'למד ב. בני ברקברעננה ואדיר גדל ב  

חיפשנו בית . "שרות לאומי חגית, לבית חורי, גדלה בבני ברק. עשתה .תואר ראשון בתקשורת הוא בעל
מקום טוב  ,חיפשנו שקט "רצינו לצאת מהעיר הצפופה" הם אומרים על הסיבות למעבר לאלקנה, "בשומרון

 ".מצאנו את אלקנה ועם הרבה השגחה פרטית ,לגדל בו את המשפחה
 מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב? 

הם מקבלים  ,שאנשים מגיעים להכיר את אלקנה ולמצוא ביתבכך, אני חושבת שאנחנו תורמים הרבה חגית: "   
. אני מראה מה באמת כדאי להגיע לפהלהם מקבלים סיור מודרך באלקנה אני מראה להם  :ביתמהרבה יותר 

הלקוחות שלנו  .אני רואה את עצמי כשגרירה של אלקנה .טוב ואיכותי למשפחהיישוב כמה אלקנה היא  להם
 . אנחנועוזרים להם להתאקלםשהם אנשים לאנחנו מכירים  .הופכים להיות חלק מהחברים הכי טובים שלנו

הקליטה של אנשים אני חושבת ש .אלקנהבמכירים להם אנשים נוספים  ,מזמינים אותם אלינו לשבתות וחגים
 ".חדשים שמגיעים לאלקנה זה דבר מאוד  חשוב

 

 ".אבל הילדות שלי מתגעגעת לסגר הראשון –לא תאמינו "
 



 

 אזכרה 
 

 

 עליה לקברו של בעלי,  
 אבינו וסבנו היקר 

 ז"ל   יהודה קנולר
ביום ראשון כ"ט באייר תשפ"א 

   17:30בשעה    (11/04/21)
 בבית העלמין באלקנה 

 

 רבקה קנולר 

 

 

 

 אזכרה 
 שלושים לפטירתה של אימנו וסבתנומלאת ב

 ע"ה   קתלין דבורה ורנאי 

ה לגילוי מצבה ונתייחד עם זכרה ביום שני ז' באייר תשפ"א נעלה לקבר
 . בבית העלמין באלקנה 17:00( בשעה 19/04/2021)

 

יתקיים אי"ה   20:30( בשעה  22/04/2021ביום חמישי י' באייר תשפ"א )
 טירת יהודה.  81בית הבת, חן ועמית דור, רחוב ארגמן בערב לזכרה 

   בתכנית: שיעור לעילוי נשמתה ודברים לזכרה.
 הישיבה בחוץ. נא לבוא בלבוש חם. 

 . 054-4245925לשאת דברים לזכרה אנא תאמו איתי מראש  םהמעונייני
 המשפחה

 

 

   

 

 

 

 

 

 

בנוסף לפעולות השבועיות, ביום ראשון יצאנו למסע פסח סניפי, ובערב יום השואה הוקרן  :השבוע בבני עקיבא  
 סרט ושיח משותף. 

   והשבת חוזרים לפעילות!   
 גרעין אריאל ע״ש סרן אריאל חובב הי״ד, יצא להתנדבות שבה סימנו שבילים חדשים בארץ. -צוות נחשון  
 בין יום השואה לעצמאות.  ,בנוסף, מתחילים בפרויקט של עשרת ימי תודה  
 בסניף עוז, בנוסף לפעילות השבועית ציינו את יום השואה בפעילות סניפית.  
 השואה היישובי. נוער אלקנה הציג את טקס יום  

 מנהל יחידת הנוער, בני אנניה
 

 טיול לחוף הכרמל  
  

 הגעה ברכב פרטי לבית הקברות בחוף הכרמל. .07:30בשעה  16.4.2021הבא, ד' באייר, טיול לחוף הכרמל ביום שישי   
 .16:30-זמן משוער חזרה ב

להרשמה . 052-6573838לפרטים נוספים ניתן להתקשר למורה הדרך המוסמך אהרון גילדס  ללא ילדים.הטיול הוא   
 .https://bit.ly/31RioBo יש להיכנס ללינק הבא:

 

 ספריית אלקנה
 :שעות פתיחת הספרייה ביום הזיכרון ויום העצמאות   
 .18:00הזיכרון הספרייה תיסגר בשעה  יום שלישי, ערב יום   
 .9:00-12:00יום רביעי, יום הזיכרון, הספרייה פתוחה כרגיל בין השעות   

 סגורה.תהיה הספרייה , יום חמישי, יום העצמאות
 .הספרייה פתוחה לקהל בכפוף להנחיות התו הסגול*   
 דקות. 15השהייה בספרייה לצורך השאלת ספרים בלבד, למשך *   
 החזרת ספרים תתאפשר בזמן הביקור או לארגז ההחזרות מחוץ לספרייה.*   
 ניתן להגיע לספרייה ללא תיאום מראש, בשעות קבלת קהל הקבועות.  
 אנו נביא את הספרים אליכם הביתה.ונכם בבידוד נשמח לקבל מכם הזמנה למייל, יבמידה וה  

 

 ��תודה  –ם כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו כחברי
https://www.facebook.com/matnaselk 

 

 )ראש המועצה לשעבר( יהודה כהן ל

 תנחומים על פטירת אביך 
 

   בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מךהמקום ינח
 לדאבה עוד ףולא תוסי

 מכל בית אלקנה                        
 

   )מהשירות הפסיכולוגי( לדרור לוין

 תנחומים על פטירת אביך 
 

   בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מךהמקום ינח
 לדאבה עוד ףולא תוסי

 מכל בית אלקנה                        
 

https://bit.ly/31RioBo
https://www.facebook.com/matnaselk


doc.1061 מתנס

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 לידות
לבת שחר ויהודה שאולזון, להולדת הנכדים התאומים, בנים לאילה ואוריה וידל, נינים 

 לאהובה אטיאס.

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 זכרונות מאחי
 

 גם השנה כולנו שומעים את הסיפורים של הנופלים.   
שנפל בקרב בלבנון ביום כ"ג בסיוון תשנ"ו , רחלי ג'ורג'י, תספר על הזיכרונות מאחיה, ישי שכטר ז"ל

(10.6.1996.) 
כוח של פלוגת ההנדסה מחטיבת הנח"ל,       

בפיקודו, יצא למשימת לילה יזומה. לפנות 
בוקר, ברכס עלי טאהר שבדרום לבנון, 

בדרכה  נתקלו בחוליית מחבלים שהיתה
לביצוע פיגוע, והתפתח קרב ירי ורימונים 

 מטווח קצר. 
יום  הצטרפו אלינו למפגש זיכרון והנצחה,  

 .במרכז צעירים 21:00בשעה  12.4.21שני 
 

לידיעת התושבים. כל 
הודעות המועצה, 

הצעות עבודה ברכות, 
מתפרסמות באתר 

   קישור לאתר:. ההיישוב
https://www.elkana
.org.il/index.php 

 

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

