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 21.5.21 |תשפ"א  סיווןב 'י | נשאפרשת  | 1070 'ליון מסיג

   20:17  שבת מוצאי  19:14 כניסת השבת

 
 בין חיים ויצמן לקורבנות ומגש הכסף

 חגי הוברמן
 

העוסק בקורבנות ת, הוא שירו של נתן אלתרמן 'מגש הכסף', אחד השירים המפורסמים מימי מלחמת העצמאו   
 מול העם, ספק חיים ספק מתים: העומדים אחרי המלחמההמלחמה. שיר המתאר נערה ונער 

ם"    סֶּ ַמע ָוקֶּ טּוַפת דֶּ ַאל ָהֻאָמה, שְׁ שְׁ ם? , ָאז תִּ י ַאתֶּ ָרה: מִּ ָאמְׁ  וְׁ
ים"    טִּ ַניִּם שֹוקְׁ ַהשְׁ ף ,וְׁ נּו ַמַגש ַהכֶּסֶּ ים ַיֲענּו ָלּה: ֲאַנחְׁ הּודִּ יַנת ַהיְׁ דִּ ָנה מְׁ תְׁ ָעָליו ָלך נִּ  .שֶּ
ֵפי ֵצלָכְך "    ָלה עֹוטְׁ ַרגְׁ לּו לְׁ ָנפְׁ רּו וְׁ ָרֵאל ,ֹיאמְׁ שְׁ דֹות יִּ תֹולְׁ ֻסַפר בְׁ ָאר יְׁ ַהשְׁ  ".וְׁ
בכנס בהרצאה שנשא  משפט שאמר חיים ויצמן, נשיא ההסתדרות הציונית טרם קום המדינה,מקור השיר הוא    

 15 ב' בטבת תש"ח,כעבור יומיים, ב .1947בדצמבר  13 ל' בכסלו תש"ח,ב 'המגבית היהודית' באטלנטיק סיטי
שום , התפרסמה ידיעה בעיתון 'הארץ' שציטטה את הנאום, ובה נכתב שוויצמן אמר בין היתר כי "1947 בדצמבר

 ..."ותכנית החלוקה אינה מקנה ליהודים אלא סיכוי, מדינה אינה ניתנת על מגש של כסף
המשפט המדוייק שאמר ויצמן, יורק טיימס, -אנגלית, ועל פי העיתון ניואלא שחיים ויצמן נשא את נאומו ב   

ועבר ת"שום מדינה לא  – "No state has been handed to us on a silver platter"שידע אנגלית על בוריה, היה 
 .על מגש כסף" לנו

, תירגם והיה אחראי בתוקף זה לתרגום הידיעה 'הארץ', ששימש באותו זמן עורך לילה בהמשורר שלמה טנאי  
" למילים 'מגש הכסף', ביטוי שלא היה ידוע עד אז, וגם שינה מעט את הנוסח: "אין "silver platterאת המילים 

מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף". המשורר נתן אלתרמן, שקרא את הידיעה בעיתון 'הארץ', התרשם מהמשל 
 תב את שירו המפורסם 'מגש הכסף'. של ויצמן, ועל בסיסו כ

כי מטבע לשון זו קסמה לאלתרמן בשל הקישור  ,לה את הסברההענאור חוקר תולדות הציונות ד"ר מרדכי   
פעמים. מדובר כמובן בקורבנות  12-לא פחות מבפרשתנו, פרשת נשא,  ת, המוזכרהאסוציאטיבי ל"קערת כסף"

ָבנֹו ַקֲעַרת"חד מהם מופיע שוב ושוב הפסוק שהקריבו הנשיאים עם חנוכת המשכן. על כל א ָקרְׁ ף ַאַחת. וְׁ  .."כֶּסֶּ
מדוע חוזרת התורה עוד פעם ועוד פעם על מה שהביא כל נשיא, הרי הביאו אותו נשאלת השאלה, מאליה   

ָבנֹו ַקֲעַרתאפשר היה להסתפק בכותרת אחת "הדבר?  ָקרְׁ ים ּוֵמָאה -וְׁ ֹלשִּ ף ַאַחת, שְׁ ף, כֶּסֶּ ָחד כֶּסֶּ ָרק אֶּ זְׁ ָקָלּה, מִּ שְׁ מִּ
ש ל ַהֹקדֶּ קֶּ שֶּ ל בְׁ קֶּ ים שֶּ עִּ בְׁ אומנם כל הנשיאים הביאו אותו הדבר, אך לפני ה' " לכל הנשיאים. התשובה היא, ששִּ

 –חשובים וחביבים כל השבטים שווה בשווה. לכן גם אומרת לנו התורה, כמה בסך הכל הביאו כולם יחד. ועוד 
 יתה כונה מיוחדת בהבאת הקורבן, והיה קורבנו מיוחד ושונה מקרבנו של חברו. שוודאי לכל שבט ה

התרגום . כך גם  plate Silver למילים"קערת הכסף" תירגמו את הביטוי רוב תרגומי התנ"ך לשפה האנגלית   
 Silverלמילים "קערת הכסף" " מתרגם את "The American Standard Bible, האמריקאי, 1901האחרון משנת 

platter . 
תירגם  נאישלמה טורק המתרגם הישראלי  –כלומר, בהחלט ייתכן שחיים ויצמן התכוון לביטוי 'קערת כסף'   

המשפט הזה, שכל כך הרשים את נתן אלתרמן עד שבנה עליו את אחד משיריו  'מגש הכסף'. מונחזאת ל
המופלאים, ממש לא הרשים את עורכי כל העיתונים במדינה באותו יום, שרובם אפילו לא טרחו להביא אותו 
מתוך נאומו של אלתרמן, למעט עיתון 'הארץ' שהביא את המשפט אבל לא טרח להבליט אותו בכותרת או אפילו 

 תרת משנה.בכו
ָבנֹו ַקֲעַרת" – אלתרמן קישר במפורש בין קערת הכסף והקורבנות   ָקרְׁ ף ַאַחת-וְׁ גם אם נצמד לתרגום של  –" כֶּסֶּ

'מגש הכסף'. בשבועות שקדמו לפירסום השיר, מיד אחרי הכרזת האו"ם על הכרזת המדינה, נפלו  שלמה טנאי
מרדכי נאור כותב בספרו 'הטור השמיני', הסוקר את החוקר עשרות קורבנות של יהודים מהפרעות הערביות. 

 ."דומה שאין צורך להוסיף בהקשר זה לגבי קורבנות מלחמת תש"ח"שיריו הלאומיים של אלתרמן, כי 
 בתפילה ובתקוה, שכל הקורבנות שנקריב מכאן ולהבא, יהיו אך ורק הקורבנות שמקריבים בבית המקדש,   
 ו, אמן!שייבנה וייכונן במהרה בימינ     
 



         
 
 
 
 
 
 
 

 נפש בריאה בגוף בריא
 

 !והפעם... במתחם כושר חדש בישיבת ימ"ה! אלקנה ממשיכה להתחדש   
לאחר שסיימנו לאחרונה את הפיתוח המשמעותי של חצר ממ"ד כרמים עם מרחבי משחק ופעילות והצללות, הגיע    

ם מאלקנה ומיישובי הסביבה, להתחדש בפרויקט מתקני כושר שווים תורם של תלמידי ישיבת ימ"ה אלקנה, המגיעי
אלף ₪ שהושגו  100-במתחם מיוחד שהוקם עבורם בחצר הישיבה ובתקציב של קרוב ל . הללו הוקמוואיכותיים

  .ממשרד החינוך
 !הנו ותעשו הרבה כושריתלמידי ימ"ה, ת  
והקמת  ,הקמת בית מדרש חדש תוספת כיתות,, ובו בבינוי החדש המשמעותי הצפוי בשנתיים הקרובות בישיבה  

צפויים לקום מתחמי משחק ופעילות נוספים, מגרש ספורט  – יסודי שישולב עם הישיבה-בית ספר לחינוך מיוחד על
 .נוסף ומתחם כושר

בנות האולפנה, אין לכן מה לדאוג... לאחר שהשלמנו בתקופה האחרונה את הבינוי של המבנים החדשים, ולאחר    
בקרוב רט הפתוח החדש בחצר האולפנה לצד אולם הפיס החדש שחנכנו בשנה האחרונה, שהקמנו את מגרש הספו

 .מאד ניכנס לפיתוח חצר האולפנה עם הקמת מדשאות גדולות, שתילת עצים, הצללות ועוד
אנו ממשיכים להגיש קולות קוראים לנסות להשיג תקציבים משמעותיים נוספים להמשך ההתחדשות במוסדות    

 !ווים לבשר לכם כבר בקרוב על עוד חידושים והתחדשות, לטובת ילדינו וילדותינוהחינוך ומק
 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 
 תכנית השבוע

 

 אנא בידקו והתעדכנו בהודעות במייל ובואטסאפ . הפעילויות תלויות במצב הבטחוני
 לגבי קיום הפעילות.

 

לינק להרשמה מראש: . חנה סנש: משה חרמץ – 20:15בשעה  23.5.21יום ראשון י"ב בסיוון    
https://docs.google.com/forms/d/14lFz1aZ57ElhnIZ3OS2H2WNnbqprh7rUKvW03atftcE/edit 

 

. כבשה מתגרדת, פרה משוגעת, אוכלי אדם ופריונים :ידידיה גפני – 11:00בשעה  24.5.21יום שני י"ג בסיוון    
 לינק להרשמה מראש: 

zUWizA76iXvO0fPO4CRfyNCDapjGYCm2Po/edithttps://docs.google.com/forms/d/1ZQfxpk1PD 
 

"על שינה וחלומות" : סדנא לשיפור תפקודי מוח – 3מפגש מס'  11:00בשעה  26.5.21יום רביעי ט"ו בסיוון    
 .צור. )לרשומים בלבד(-עם אורית אבידר בן

 .ללא תשלום(משחקי חשיבה ואסטרטגיה עם נבו מזרחי )פתוח לקהל הרחב  – 17:00אחה"צ בשעה    
. המפגש יכלול Ordinary Grace by William Kent Kruegerעל הספר  Book Club-מפגש של ה 18:45בשעה   

 שיחת זום עם הסופר.
 

דמי . "על חייו ויצירתו של אפרים קישון" עם בנו ד"ר רפי קישוןערב  – 25.5.21ביום שלישי י"ד בסיוון    
 .₪ 10כניסה לחברי מועדון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בהרשמה , ₪ 30בעלות של  23.5.21למי שאינו חבר מועדון, ניתן להירשם ברשימת המתנה החל מתאריך 
 1t_odF6uKypNZGrugO2VaCVH9r_ws/edithttps://docs.google.com/forms/d/15RjQaggsHUKW3h  :מראש בלינק

 

  –אחה"צ  25.5חוגים ספורט חדשים ללא תשלום מטעם המשרד לשיוויון חברתי החל מיום שלישי 
 ריקודים עם בתי )לנשים(. 17:30התעמלות עם בתי )לנשים( ובשעה  16:30בשעה 

 .הכניסה לאירועי המועדון בהצגת תעודת מתחסן/מחלים
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/14lFz1aZ57ElhnIZ3OS2H2WNnbqprh7rUKvW03atftcE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZQfxpk1PDzUWizA76iXvO0fPO4CRfyNCDapjGYCm2Po/edit
https://docs.google.com/forms/d/15RjQaggsHUKW3h1t_odF6uKypNZGrugO2VaCVH9r_ws/edit


 

 

 

    

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 אלקנהספריית 
  

הספרייה פתוחה לקהל בכפוף 
הכניסה . להנחיות התו הסגול

מותרת לכולם, לצורך השאלת 
 ספרים בלבד למשך רבע שעה.
 ימים ושעות פעילות הספרייה:

 .16:00-19:00, 9:00-12:00 –יום א׳ 
 .9:00-12:00 –יום ב׳ 
 .16:00-19:00 –יום ג׳ 
 .9:00-12:00 –יום ד׳ 
 .16:00-19:00, 9:00-12:00 –יום ה׳ 
 .9:00-11:00 –יום ו׳ 

 
elkana.library@gmail.com 

03-3962122 
 –יצא לאור הספר 'רב, אלוף'   

סיפור חייו של אלוף הרב מרדכי 
זצ"ל, שהיה הרב הראשי  פירון

לצה"ל השני. את הספר כתב חגי 
הוברמן. המעוניינים יכולים לרכוש 

או  את הספר בספריית אלקנה, 
 .054-6713789  אצל חגי הוברמן,

 ₪. 70מחיר: 
  

 
 

 מפגש מתנדבים "הורים ערים"
 

 ביום רביעי האחרון התקיימה הכשרה למתנדבי "סיירת הורים ערים".   
 במפגש אשר התקיים במרכז הצעירים השתתפו המתנדבים, רכזת הסיירת   

אשר מנהלת את מרכז הצעירים ומשמשת גם רעות וולקר וריקי בן פזי 
 לביטחון קהילתי.כרכזת התוכנית מטעם הרשות 

המתנדבים נהנו מארוחת המבורגרים שווה במיוחד ושמעו שיחה מפי    
 אשר מלווה את הסיירת מיומה הראשון. מורן מוסט

שנות פעילות הסיירת, עברו המתנדבים הכשרות מקצועיות על  5במהלך    
ולהתמודד  ,מנת להכשיר אותם לעבוד בצורה הטובה ביותר עם נוער היישוב

 יות ודילמות הצצות במהלך הסיורים.עם סוג
במהלך המפגש העלו המתנדבים קשיים ורעיונות על מנת לשפר את    

 עבודתם.
למען נוער  יישר כוח לכל המתנדבים אשר עוסקים בעשייה מבורכת   

 אלקנה.
 תודה גדולה למובילת המיזם רעות וולקר.   

 יחידת ההתנדבות –קרינה בן דוד 
 

 .��, שיחקנו משחקים כיפיים ומגבשים'הפרהסיה הייתה פתוחה לשכבת ט *
א, כדי שיוכלו ללמוד "*בהמשך השבוע, הפרהסיה הייתה פתוחה לשכבת י

 ��מקווים שהלך לכולם טוב!. לבגרות במתמטיקה
 *לצוות זולהזול החדש הייתה פגישה ראשונה, היה מעולה!

  

 תורה זום
 

השבוע בתורהזום אלקנה    
 24.5  שיעור ביום שני י"ג בסיון

, עם ורד פוקסברומר 20:30בשעה 
 –בנושא: "פרשת בהעלותך 

 המסע על פי ה'".
 27.5.21ביום חמישי ט"ז בסיון  

שיעור עם  נקיים 20:30בשעה 
הרב חגי רביב, רב קהילת בית 
המדרש התורני לאומי, בית 

נושא השיעור: "מדוע דוד   שמש.
 המלך לא בנה את בית המקדש?" 

 בואו להיות עמנו!    
 להתראות וכל טוב,   

 .זהבית גרוס, תורהזום אלקנה
 

בבני עקיבא, המדריכות 
 העבירו לחניכות בערב החג); 

המשך השבוע פעולות 

              ��לשבטים
 , בני אנניה 

 מנהל יחידת הנוער
 

mailto:elkana.library@gmail.com


   

 

 

 

 

 

 

 פרידה משאול שפורן ז"ל
 

קשה לי להעלות את המלה הספד על דל שפתי ולכן אומר דברי פרידה מאיש מיוחד, שאין כמוהו ויהיה קשה    
 למצוא כמוהו.

רו וביומתוך הכרת ערך ולא מתוך שפלות רוח ולעולם ד ,להימצד אחד איש צנוע, עניו במלוא משמעות המ
בנחת, ומצד שני איש עשיה מיוחד במינו, יזם ללא גבולות, מנהיג ומוביל בכוח אישיותו, דעתן מאד שלא חת 

 מפני איש או קבוצה.
ת מתוך תפקידי כיושב ראש בי –על אף שאני שואל את עצמי אם אני ראוי לכך  –אני מעז לדבר פה היום    

הכנסת אשל אלקנה שבו היה שאול פעיל מאד בעשרות השנים האחרונות, בין אם בכותרת כזאת או אחרת של 
חבר וועד, או כחבר חיצוני המעורב בכל פעולה או מהלך משמעותיים של בניה, תיקון, אחזקה, פיתוח, קביעת 

ני חושב שייקח לנו שנים לפענח נוהלי קורונה וכל מהלך משמעותי אחר שהקהילה חוותה לאורך שנות קיומה. א
את כל המפסקים הסודיים שהתקין במערכות החשמל, בעיקר מתוך מודעות לחשיבות החיסכון של כסף ציבורי. 
עד לימים האחרונים ממש ניסה לשתף אותנו בסודות החשמל, המיזוג והמצלמות, ביקש שנפנה פסולת בנין 

 עוד הספקנו להתקין אב טיפוס לבחינת רעיונותיו. .ניםמאזור המדחסים והגה רעיונות להתמודדות עם היו
יכולתי גם לדבר על שאול כחבר,     

מוביל ומנחה ומדריך בסבלנות 
אינסופית את צעדי הראשונים בעולם 

גם בפרויקט  .הסקי ששאול מאד אהב
הזה היה המוביל באיתור אתרים 
ומסייע ללא גבולות לכל מי שהתקשה 
בעניין, תמיד במאסף ונכון להושיט יד 

 לכל הזקוק לכך.
יכולתי לדבר עליו כחבר קהילת טיולי    

שבה שאול הרים בעדינות  שפורן-קדים
בשנים האחרונות את המטה שנישא 

כדי  ,בגאון עד אז על ידי הזוג קדים
להמשיך את הטיולים באנרגיה בלתי 

כדי למשוך  ,נדלית וביוזמה מבורכת
אחריו קבוצה שלימה שהאמינה בו 

וכמו שאסתי פעם  .והלכה שבי אחריו
 כתבה לו: בצניעות, בסבלנות ובחיוך.

ואחרי התקפת הטילים והרקטות והפוגרומים  ,כבר ברור בשבועות האחרונים ששאול לא יוכל להשתתףכשהיה    
אף אחד לא  ,אבל מתוך מחויבות לשאול ולדרכו .באופן טבעי מצב הרוח של החבורה השתנה ,של ערביי ישראל

ביטל השתתפות ואני חושב שהיה בכך בעיקר הצדעה לשאול. הקבוצה העריכה אותו וכיבדה אותו ללא גבול על 
 העשייה הגדולה שלא על מנת לקבל פרס.

יכולתי עוד לדבר עליו כחבר אהוב במעגלי חברים מצומצמים יותר פה באלקנה שבהם תמיד היה איש המפתח    
 ב מאד.היעיל/פעיל ובעיקר אהו

 אהבתי מאד את שאול וקשה מאד הפרידה.   
 .יוסי רון. יהי זכרו ברוך  

*** 
 ם?איך נפלו גיבורי שאול...   
 הלכת תמיד בראש: במשפחה, בחברה, בקהילה, בצבא ובכל מקום.. נעמת לנו מאדל, ִלי ָעֶליָך, ָאִחי שאו-ַצר   

מעל הכל השתבחת  .במקצועיות, במסירות ובסבלנות אין קץבשכל טוב בהומור משובח, בנחישות, בחריצות, 
 .בצניעות מופלגת, שהסתירה את מנהיגותך

בלכתך תשתנה תמונת  עמוד היסוד בקהילה בכלל ובאשל אלקנה בפרט. של כולנו  ובכל מקום.-GPS היית ה   
 !! הנוף

 .. אין מסלול סקי באלפים שלא בחנתאין גבעה בארץ ישראל שלא כבשת ברגליך .איש צעיר, בגיל, ברוח ובכושר  
 .עסקת בפעילות ספורטיבית פעילה במיוחד, כראש אגודת אליצור אלקנה ומועדון השח המצליח  
עמדת בראש משלחות חברים למרוקו, אתיופיה , תאילנד, סקנדינביה, קבוצת קדים ועוד ועוד ,אפילו משלחת   

 ..!נכדים הוצאת לטרק במונטנגרו
 .ארגון מעולה, בהקשבה למשתתפים ובבחירת היעדים והמדריכים הדקדקניתניחנת בכושר   
 .בבית, שגם הלכה אתך לכל מקום תחנת מעקב  המשקעים ו"המערה החשמלית""אי אפשר שלא להזכיר את   

 ,מלבד אתה עצמך ומעלה שלא החזרת לחיים ואין תקלה טכנית שלא יכולת לה. 20אין מכשיר חשמלי בן 
 !!שהמחלה הכריעה

 ו?אוי מה היה לנ  
 לך לבית עולמך בשלווה לה אתה ראוי, לך בידיעה שחבריך יחבקו וישמרו על מירי היקרה שעמדה לצידך לכל    

       ...שלום חבר .אורך הדרך     
 צביקה לשם                                                                                                                

 



          
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 זה כדאי!!! –סטודיו נשים נפתח בתחילת מאי מחכים לכן בואו תרשמו 

 מנהל מחלקת ספורט –מיכה פולק 
 

 נויה מנדל
 

 רולדת כבד
 

 (��)הכי קל למרות שזה נראה כבד
 מכשירים כבד חותכים לחתיכות קטנות. 

 .מטגנים בצל גדול
 .מוסיפים פטריות ושום חתוך לפרוסות

  ,אחרי טיגון קצר מוסיפים את הכבד וסילאן רוטב סויה
 פלפל.חצי כוס נוזלים )אפשר גם יין( ומלח 

 ניתן להוסיף עוד טעמים שרוצים.
 ויאללה לתנור! –לוקחים בצק עלים, שמים את הכבד מגלגלים 

 ��ואז להביא לי חתיכה שאוודא שיצא לכם טעים
 בתיאבון!

 .לאכול עם רוטב פטריותיש 
 

 וכמו שאמר לי החתן: "שוויגער, הרולדת כבד יצא אגדי!"
 ??אם לא חתן מרוצה –ומה בן אדם רוצה 

 
  – )נשים וגם גברים, המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח

 . נשמח כולנו ליהנות מהרעיונות(pnina@elkana.org.ilאנא שילחו למייל 
 

 המקומית אלקנה ראש המועצה 
 וכל בית אלקנה  עובדיה ,חברי המועצה

 משתתפים בצערם של 
מירי שפורן, צביקה וב"ב, בועז וב"ב, ראובן,  

 חובב וב"ב, דן שפורן וב"ב -נעמה מעתוק
 יעקב שפורן וב"ב 

 והסבאהאח , הבעל, האבעל מות 

 ז"ל  שאול שפורן
 וממייסדיו  תושב היישוב

אבלי ציון  המקום ינחם אתכם בתוך שאר  
 וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד 

 

 ראש המועצה המקומית אלקנה 
 וכל בית אלקנה  עובדיה ,חברי המועצה

 משתתפים בצערם של 
 שמואל קנטרוביץ, ברכה מט וב"ב, 

 פנינה קנובסקי וב"ב, פנחס קנטרוביץ 
 ורותי לרמן וב"ב. 

 הרעיה, האם, החמות, הסבתא: מותעל 

 ע"ה  איטה קנטרוביץ
 היישוב  תתושב 

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון  
 וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד 

 

 מולי גנץ ל

 תנחומים על פטירת אחותך 
 

 לדאבה עודולא תוסיף    בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מךהמקום ינח
 מכל בית אלקנה                        

 

ֶות" ָּ מ  ע הַּ ַּ ל  ח  ב ִּ ֶנצַּ לָּ

ה  ְמעָּ ה ד' ד ִּ חָּ ו מָּ

ים" נִּ ָּ ל פ  ל כ ָּ  ֵמעַּ

 



     

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

  

 

 

   
 

 המדרשה לנשים אלקנה
 

 .25.5.2021הלימודים במדרשה לנשים, אלקנה, יתקיימו בע"ה בזום ליום שלישי י"ד בסיון, 
 הרב שי סבג. – 9:00-9:45

 הרבנית רחל שטרן. – 10:00-10:45
 הרב יהודה שטרן. – 11:00-11:45

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.

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

 



doc.1061 מתנס

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 לידות
 

 למעיין ורפאל אונגר, להולדת הבן פלג אברהם, נכד לאורלי ויענקל'ה רוט.
 כץ, להולדת הבן. לשירן )ממחלקת הנדסה( ואיתי

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 

 קהילת אלקנה עם נשות החיילים
 

 ואהובות.נשים יקרות     
    !אבל אתן לא לבד –אומנם הבעלים שלכם בצבא    
 .קהילת אלקנה איתכם במחשבה ובמעשה   
משהו קטן כדי שתדעו שאתן חלק  -השבוע חילקנו לכן, נשות החיילים, משהו מתוק עם ברכה מכל הקהילה   

 .מקהילה גדולה
בעקבות המבצע "שומרי החומות" להיכנס אנו מזמינים נשים נוספות שבעליהן בצבא סדיר או במילואים    

 .לקבוצת הוואטסאפ, כך נוכל להגיע אליכן וללוות אתכן
 יחידת ההתנדבות ומרכז צעירים, מועצה מקומית אלקנה
https://chat.whatsapp.com/J9rihh2Vfai7rl320qgMmP 

 .054-3970994לכל שאלה ניתן לפנות לאדר שטרן 
 

https://chat.whatsapp.com/J9rihh2Vfai7rl320qgMmP?fbclid=IwAR0-Gat0RGGNTp7YSmcLy_JruILpVzDfWL2oTmNEpq05JhV1QBObCrytW1E

