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 2.7.21 |תשפ"א  תמוזב כ"ב | פנחספרשת  | 1076 'ליון מסיג

   20:33  שבת מוצאי  19:30 כניסת השבת

 
 

 גרת קודש ברוכה ומדוייקתיש
 

 אורן ברט
 

ומהווה כעין סוגר אחרון לתקופת  ,למעשה כמעט סוגרת את פרק המדבר בקורות עם ישראל פרשת פנחס   
ֵעיֵני"השנים  38המסעות של בני ישראל במסגרת העונש בן  ַרע בְּ ה הָּ עֹּשֶׂ ר הָּ ל ַהּדוֹּ ם כָּ  .ה'" ַעד תֹּ

אחרון הין ימנהחל מהכמעט כל ענייניה של הפרשה עוסקים אכן ב"סידורים האחרונים" לקראת הכניסה לארץ,    
שתי הראשונות על פי מה שמביא רש"י  :מטרות אשר נועד לשלוש של מצבת כח האדם עם תום המסע במדבר,

רוֹּת; "בשם מדרש תנחומא  ַין ַהנוֹּתָּ נְּ ן ֵליַדע מִּ תָּ נֶׂה אוֹּ הּוא מוֹּ ן וְּ הֶׂ גּו בָּ רְּ הָּ רוֹּ וְּ דְּ תוְֹּך עֶׂ ים לְּ ֵאבִּ סּו זְּ נְּ כְּ נִּ ה שֶׂ עֶׂ רוֹּ ל לְּ שָּ מָּ
ר ַאֵחר  בָּ שֶׂ  :ּדָּ מֹּ רּו לְּ סְּ מְּ נִּ ם וְּ ַריִּ צְּ מִּ אּו מִּ יָּצְּ שֶׂ יָּןכְּ נְּ מִּ ן בְּ ירָּ אנוֹּ ַמֲחזִּ יר צֹּ ַהֲחזִּ מּות ּולְּ ַרב לָּ קָּ ו שֶׂ שָּ ן, ַעכְּ יָּ נְּ מִּ רּו לוֹּ בְּ סְּ מְּ  "ה נִּ

 והדברים ברורים ובהירים.  ",בעבור שאמר השם לאלה תחלק הארץ"והשלישית כפי שמביא ר' אברהם אבן עזרא: 
הנושא הבא הוא "פקודת הנחלות", כראוי וכמתאים בערב הכניסה לארץ מעביר הקב"ה למשה את דרך חלוקת    

תוֹּ ֵבין ַרב "הנחלות לשבטים  ֵלק ַנֲחלָּ ל ֵתחָּ רָּ י ַהּגוֹּ לּו. ַעל פִּ חָּ נְּ ם יִּ תָּ מוֹּת ַמּטוֹּת ֲאבֹּ שְּ ץ לִּ ָארֶׂ ת הָּ ֵלק אֶׂ ל ֵיחָּ רָּ גוֹּ ַאְך בְּ
ט עָּ מְּ י ֹלא "גיע מפקדם של חסרי הנחלה, שבט לוי, לאחר פקודת הנחלות מו ."לִּ ֵאל כִּ רָּ שְּ ֵני יִּ ְך בְּ תוֹּ דּו בְּ קְּ פָּ תְּ י ֹלא הָּ כִּ

ֵאל רָּ שְּ ֵני יִּ ְך בְּ תוֹּ ה בְּ ם ַנֲחלָּ הֶׂ ַתן לָּ הלויים סוגרת התורה למעשה את "דור המדבר" בפסוק  נם שלומיד משתם מני". נִּ
ה וְּ " שֶׂ קּוֵדי מֹּ פְּ יש מִּ יָּה אִּ ֵאלֶׂה ֹלא הָּ יּובְּ ינָּ ַבר סִּ דְּ מִּ ֵאל בְּ רָּ שְּ ֵני יִּ ת בְּ דּו אֶׂ קְּ ר פָּ ֵהן ֲאשֶׂ ן ַהכֹּ  ".ַאֲהרֹּ

קולמוסים רבים נשחקו וים של דיו נשפך בפרשנות עמוקה על האירוע הכמו פמינסטי של בנות צלופחד ואין 
נהיר ובהיר  והכניסה לארץ לו לשלב סיכום המסע במדברשהקשר ש אך חשוב להאירכאן המקום להרחיב בו, 

ר"כ בָּ ֻבר ַעל ּדָּ יו-ּדָּ נָּ  "ָאפְּ
ֵאלהפקודה המהדהדת "גם     רָּ שְּ ֵני יִּ בְּ י לִּ ַתתִּ ר נָּ ץ ֲאשֶׂ ָארֶׂ ת הָּ ֵאה אֶׂ ים ַהזֶׂה ּורְּ רִּ ֲעבָּ ל ַהר הָּ על משמעותה ", ֲעֵלה אֶׂ

ד " הקשה, ובקשתו הנוגה של משה רבינו בערוב הימים קֹּ פְּ יש ה'יִּ ר אִּ שָּ ל בָּ כָּ ת לְּ רּוחֹּ ר ֵיֵצא  ֱאֹלֵהי הָּ ה. ֲאשֶׂ ֵעדָּ ַעל הָּ
יֶׂה ֲעַדת  הְּ ֹלא תִּ יֵאם וְּ בִּ ר יְּ יֵאם ַוֲאשֶׂ צִּ ר יוֹּ ם ַוֲאשֶׂ ֵניהֶׂ פְּ א לִּ ר יָּבֹּ ם ַוֲאשֶׂ ֵניהֶׂ פְּ ה. ה'לִּ עֶׂ ם רֹּ הֶׂ ר ֵאין לָּ אן ֲאשֶׂ רת שוק" ַכצֹּ

 באופן ישיר לחלקו האחרון של מסע העונשים במדבר.
שבשלה זכתה פרשת פנחס להיות . זו פרשת המועדות ,מן ולמקוםזואז מפתיעה אותנו, ללא קשר לכאורה ל  

בתוך התארגנותו של עם  עתה מהו מקומה של פרשיה זו דווקאהפרשה הנקראת ביותר על פני השנה העברית. 
 :החיים" הקדוש ישראל לסיום המסע במדבר בדיוק רגע בו מתחלפת המשמרת ותם דור המדבר. כפי ששואל "אור

רבנות בפרשת ווה על הקיורבנות במקום זה אחר מינוי יהושע ולא במקום שצוהק צריך לדעת למה סידר פרשת"
 "אמור, שהרי מצוה זו מוכרח אתה לומר שנהגה משהוקם המשכן ויהושע נסמך בשנת הארבעים.

 - להקריב לי במועדו" תשובה יפה לכך מצאתי בדברי הסברו של מרן הגר"ש גורן זצ"ל את דברי ה"חזקוני" :   
בטומאה אם לא ימצא טהור לא יניח הקרבתו ואפילו בשעת מלחמה וכן מצינו ביהושע שהוכיח אף בשבת אף 

ואלו  "א במועדו שלא יקדימו קודם הבקר ולא יאחרו אחר הערב.המלאך על שבטלו התמיד כשצרו על יריחו. ד״
, ועוסק כולו באש הקנאה לדבר ה' ולטהרת מחנה ישראל הפותח דווקא זה נשגב"רגע דברי של הרב גורן 

שכן ראוי לו שיסתיים בשמירת השגרה דווקא,  .בהתקדשות והתכוננות לשיאו של מהלך יציאת מצרים ממש
הלכות חייו של עם ישראל בארצו עשויים הם משגרת קודש ברוכה  כלל, תורת ישראל אין בה אקסטזה ושילהוב

רּ֕ו "ישראל בארץ ישראל רמוז הוא במילים  ומדוייקת, יום אחר יום ומועד אחר מועד, כל עניין תורתו של עם מְּ שְּ תִּ
ֲעֽדוֹּ  מוֹּ ִ֖י בְּ ִ֥יב לִּ רִּ ַהקְּ  . ולכך נדרש לסיים את פרשת פנחס במועדים הלכותם ומנהיגיהם. "לְּ

 ומועדיה, שבת שלום. הזו ,קדושתהלהתברך בשגרת קודשה של הארץ גם אנו ונזכה  יולווא
 



            
 
 
 
 
 
 
 

  –לימודיהן מו את מחזור ל"ו באולפנה סייבנות 

 נפרדה מהרב אריה מילסהאולפנא 
 

 בטקס מרגש עם בני המשפחות והצוות החינוכי נערך טקס סיום למחזור ל"ו באולפנה.    
המועצה ברך את בוגרות האולפנה לרגל סיום הלימודים באולפנה ובמעבר למדרשות, מכינות, שירות ראש   

 לאומי וצבאי,
מחזור ל"ו הצדיקות הממשיכות לייצג את החינוך המעולה שקיבלו בבית ובאולפנה באלקנה בכל מסלול בו   

 יבחרו להמשיך בעשייה התנדבותית ובתרומה משמעותית.
, שהתבלטה במידותיה ובתרומה יחודית לקהילה ז"ל מועצה את בת המחזור אביה פוניבדבריו הזכיר ראש ה  

 ונפטרה באופן טרגי בתחילת השנה. 
יישר כי לראש האולפנה הרב אריה מילס ולצוות החינוכי המשובח באולפנה המוביל את התלמידות   

 לימודית ועל כך גאוותנו. -ערכית -למצויינות חינוכית
שנות עשיה חינוכית משמעותית. נציין בע"ה את  27אנו נפרדים מהרב אריה מילס הפורש לגימלאות לאחר    

 . רוע פרידה בע"ה בתחילת השנהיפרישתו בא
תודה תודה לוועד ההורים, רשת אורט ומשרד החינוך על השותפות בעשייה החינוכית לטובת התלמידות.   

 לפועה כהן מנהלת מחלקת חינוך על הובלת תחום החינוך באלקנה. 
יצחק יחת שנה"ל את המבנה החדש שנבנה באולפנה בנוכחות נשיא המדינה המועצה תחנוך בע"ה בפת  

 .ז"ל חיים הרצוג, נשיא המדינה השישי קרא על שם סבויהמבנה י. הרצוג
 



 

 

 
 
 
 
 
 
    
 

 
 פלוס 50השבוע שחלף במועדון 

 

 ביום שני שמענו את דני ינאי שהמשיך לשתף בחוויות מהאי באלי.   
 ביום שלישי הצצנו לחברה החרדית עם שמעון מלול.   
 ועשינו משחקים לחידוד תפקודי מוח.  'מהי אהבה'ביום רביעי המשכנו עם סדנת המוח בנושא    
 המשכנו בחוגי הספורט ללא תשלום בשיתוף המשרד לשיוויון חברתי.   

 

 פלוס 50תכנית השבוע במועדון 
   

 .אין פעילות במועדון –ערב לע"נ ראובן שמרלינג באולם צביה  :כ"ד בתמוז 4.7.21יום ראשון   
מצעד האיוולת או סוד הקיום  –המרד הגדול  :עם מיכאל בן ארי – 11:00כ"ה בתמוז בשעה  5.7.21יום שני   

 )חלק ב'(
סיכום השנה החולפת כפי שמשתקפת מבעד  :עם הצלם גיל מגן – 20:00כ"ו בתמוז בשעה  6.7.21יום שלישי   

 לעדשה.
"תהליך הלמידה" עם : סדנא לשיפור תפקודי מוח 9מפגש מס'  – 11:00כ"ז בתמוז בשעה  7.7.21יום רביעי   

 צור. -אורית אבידר בן
 משחקי חשיבה ואסטרטגיה עם נבו מזרחי )פתוח לקהל הרחב ללא תשלום( 17:00אחה"צ בשעה   

___________________ 
 

 ממשיכים עם חוגי ספורט חדשים ללא תשלום מטעם המשרד לשיוויון חברתי   
 7שיעור  –  17:30בשעה  .התעמלות עם בתי )לנשים( 7שיעור מס'  –  16:30בשעה  יום שלישי אחה"צ 

 (.9פלדנקרייז על כיסא עם ציפי גנן )שיעור מס'  –  18:30בשעה  .ריקודים עם בתי )לנשים(
 שיעור פילטיס עם שירילי 8:15יום חמישי בשעה   
פלוס אלקנה(, רח'  50ניתן להגיע לשיעורים שמתקיימים בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל )מועדון   

 גיבורי ישראל.
 



 
 15.7.2021-לעד  4.7.2021בימים  סדנת כושר גופני והעצמה אישית לילדים ונוער. –קדימה לסיירת   
 יף כדאי!!כיהיה  . ₪ 400מחיר:  .  ימים בשבוע לא כולל יום שישי 5 –

 רכז ספורט   –מיכה פולק                                                                                      
 

 

 

 

    

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 אליכם!! אנחנו מגיעים –מתנ"ס עד הבית 
במהלך הקיץ, בימי שלישי אחה"צ, נגיע לאחת מהגינות 
הציבוריות בישוב עם פעילויות, משחקים ומפעילים 

מוזמנים מכל השכונות ומכל  לעשות כיף לילדים.
מי שלישי בין השעות י האזור לבוא ולהנות איתנו!!

 .20:00ועד  17:00
 

למידה שמרחיבה גבולות, מפתחת מיומנויות, חוויתית 
 ומשמעותית. הצטרפו אלינו

https://docs.google.com/forms/d/1ILbolC7ikoW0
V4E9GbLqz4_Kt1SfF9zWPiLqs8PtRhA/edit   

 .דגנית שניר וצוות מרחב הלמידה   . מחכים ומתרגשים
 

*** 

 ספריית אלקנה
 שעות פתיחת ספריה

 .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, 

 03-9362122 
 יפה שמריהו

*** 
 

 
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו 

תודה  –לייק ותצטרפו כחברים 

😊 
https://www.facebook.com/matnaselk 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ILbolC7ikoW0V4E9GbLqz4_Kt1SfF9zWPiLqs8PtRhA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ILbolC7ikoW0V4E9GbLqz4_Kt1SfF9zWPiLqs8PtRhA/edit
mailto:elkana.library@gmail.com
https://www.facebook.com/matnaselk


 

 

    
 
 
 
 
 
 
    
    

 

 

 תורה זום
 

 ,20:30בשעה  8.7.21ח בתמוז "כ ביום חמישי  
הרב אלקנה שיעור מיוחד של  בתורהזוםיתקיים 

 ומרצה מעולה!( גרוזמן )תלמיד חכם ד"ר מאיר
. שיעור מיוחד '"אין שנאת חינם" יעסוק בנושאש

הללו... משולב  מיםוהי לתקופת בין המיצרים
 בפרשת השבוע. מומלץ מאד להגיע!!!

)ועל פי משאל  לצערי עקב התפרצות הקורונה  
לא נחדש בשלב זה את  קצר שעשיתי בין הנשים(

בתקווה לזמנים טובים יותר  השיעורים בשבת.
  ושנזכה במהרה לחדש ימינו כקדם.

 להתראות, זהבית גרוס  
 

אוספים ציוד לבית הספר  .להיות תלמיד טוב –קשת 
  ומשמחים לתלמידים שחסר להם.

 רכזת מרחב למידה –דגנית שניר                       
 

הקיץ      אירועי  את  השבוע  לפתוח  שמחנו 
 לנוער!

בני הנוער קיבלו את לוח פעילויות הקיץ עם    
 המון פעילויות ערכיות וחויתיות.

 אז מה היה לנו השבוע?
בו   ,השבוע התקיים "ערב מתגייסים" מרגש   

קיבלו בוגרי השמינית את ברכת הדרך לקראת  
 יציאתם לדרך חדשה.

כיתות ט' יצאו לטיול חווייתי ברחובות העיר     
ני ומרגש לזכרו של ירושלים וסיימו בטקס ציו

הרצל חוזה המדינה, בהשתתפות נשיא המדינה  
 וראש הממשלה.

ח'( השתתף במופע מרשים של -הנוער )וגם ז'   
כרון,  יז  – אומן חושים שהדגים יכולות ייחודיות  

 השפעה על התת מודע מלא בצחוק והנאה.
ומכין     מרתק  בשיח  השתתפו  הנוער  בני 

שמעותי"  "מתכוננים לקיץ מ לקראת החופשה  
, במהלכו קיבל  עם "איש הברזל" רוניאל תורגמן 

כלים   בגדול,  לחלום  להעז  השראה  הנוער 
 לתכנון הזמן ולקביעת יעדים אישיים.

בפעילות      לנוער  פתוח  הפרהסיה  מועדון 
 .מורחבת וייחודית

והורחבו      הנוער  מקרב  ספורט  צוות  הוקם 
הנוער   בני  לטובת  באולם  הפעילות  שעות 

 ץ.בחופשת הקי
פנינו לקראת השבוע הבא במגוון רחב של      

   : פעילות 
חווייתית,    ODTביום שני תתקיים פעילות     

 מעצימה ומגבשת.
בסופרלנד      כיף  ליום  ניסע  שלישי  ביום 

 עדיין ניתן להירשם(  – )במחיר מסובסד ושווה  
נ    רביעי  לקראת  יוביום  הכנה  למפגש  פגש 

שיתקיים השנה במתכונת מיוחדת    ,שבוע יזמות
עופר בן דוד ואורן   – בליווי של יזמים מהיישוב  

בני הנוער את עולם היזמות,  יכירו  רט. במפגש ב
יזמיים  רעיונות  הצגת  לקראת  הכנה  ויקבלו 

 וקידומם בחממה מיוחדת לנוער.
רשם לפעילויות ונשמח לראות  יעדיין ניתן לה   

 את כל בני הנושר משתתפים.
 צוות הנוער                 . קיץ נפלא לכולנו     
 
 

בשבוע האחרון חולקו לבתי הצעירים באלקנה לוח    
 "קיצעיר" 

אנו מזמינים אותכם לקחת חלק בהרצאות, בסדנאות    
 ובפעילויות השונות!

 

במרכז צעירים שיחה תתקיים   13.7 ד' באב ביום שלישי  
בשעה השיחה  הימים. תשעתעם הרב אהרון כהן לקראת 

 מוזמנים להירשם באתר המועצה.. במרכז צעירים 20:30
 
נפתחה ההרשמה לקורס פסיכומטרי של קידום במרכז   

 צעירים! הקורס יתקיים במרכז צעירים
מועד התחלת . 9:00-13:30שעות ב ה' ג', ב', ימיםב

מחיר מיוחד לקהילת צעירי . חודש ספטמבר :הקורס
 אלקנה!

 



 סדנת בישול מטריפה
 

הקבוצה קמה לפני . נפגשנו לסדנת בישול מטריפה עם קבוצת המובילים של מרכז צעירים שבועביום שלישי ה  
 לחבר את העשייה לשטח ולבנות ביחד קהילה לצעירי אלקנה. ל מנתכשנה ע

, אורי מהלל, אלה זינר, דפנה מינצר, יעקב בורנשטיין, סיוון אביגיל תנעמי: זה המקום להודות למובילים שלנו   
רים באלקנה, על האיכפתיות יעל הובלה של תחום הצע ,הרשקוביץ ושילה לבבי-שהם, עינב דרומר, שהם שפירא

 והמסירות הרבה.
 .במהלך הארוחה דנו בנושאים הקרובים לצעירים ובפעילויות הקרובות   
 יתוף מדהים בין יחידת ההתנדבות למרכז צעירים.הפרוייקט הוקם בזכות ובש   
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תושבי אלקנה היקרים! 
 

הנכם מוזמנים לשיעור וסעודה שלישית לעילוי  
 נשמת איש החסד, הבעל, האב והסב היקר,

 ז"ל  הרשקוביץ  למשפחת  נתן דוד
 שנפטר לפני כשנה בח׳ במנחם אב תש״פ.  

מסעי, א׳ -פרשת מטות  השיעור יתקיים בשבת
בבית כנסת אחווה ורעות   18:30בשעה   במנחם אב,

 ( בהיכל מאיר.  165-)שכונת ה
       דוד גונן, החבר והשכן של  מפייינתן  השיעור  

 .  ולאחריה  19:10נתן ז"ל . תפילת מנחה בשעה  
 .כר הבניםסעודה שלישית באולם לז

 שנדע תמיד רק שמחות!
 יפה הרשקוביץ ובני המשפחה 

 



 )בית מיכל רגב לשעבר( 220-, תושבי שכונת הצוריאל שלמהחגית ו  
תקוה, עם חמשת ילדיהם: -הגיעו ליישוב השבוע מפתח –צוריאל הם תושבים חדשים באלקנה  שלמהחגית ו   

למרחב ב בבית ספר "יכיתה מסיימת  מיטב שירות לאומי בבית ספר אילנות בירושלים., משרתת ב19 בתאוריה 
עולה לכיתה  יגילו 'איתי עולה לכיתה ד בבית ספר דרכי נועם בפתח תקווה. 'מסיימת כיתה ח אילת בפתח תקווה.

 אלקנה.ב 'כרמים'בבית ספר ', שניהם ילמדו ב
אוניברסיטת למד ביולוגיה ומדעי המוח ב . אח"כ7רת בפלסר ישבצבא ממושב שדה אילן בגליל.  ובמקורשלמה    

 איכילוב.בית חולים חוקר סרטן בהוא ביולוג, כיום  .יון בר אילן ובטכנ
מתעסקת  ,מרפאה בעיסוק כיום היאתואר ראשון בריפוי בעיסוק.  הלמד .בפתח תקווה הוהתחנכ הגדלחגית   

 קרית אונו .ב מכבי בקופת חולים בתחום שיקום נוירולוגי ואורטופדי
 מה הביא אתכם לאלקנה? 

ישוב קהילתי ובבית עם גינה. קצת להתרחק מהמרכז, אבל לא יותר מדי. לא ידענו ילגור ברב חיפשנו כבר זמן "   
   מאד. נוח ונעים שזה היה  ,איפה. בינתיים גרנו בפתח תקווה, קרובים להורים שלי

מצאנו את  ,בחיפושינו אחר מקום מגורים ,לפני כחצי שנה   
נתאקלם היטב ונמצא חן בעיני  מתפללים שאכןאנחנו מבוקשנו. 

 ."אלוקים ואדם
 מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב?  
אנחנו פתוחים לכל דבר שיכול לתרום. עדיין לא מכירים "  

 .". נשמח לכל רעיוןהצעות כדי להציעמספיק את היישוב 
 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?    
. אז ממה שהספקנו להכיר תוך פחות משבועאנחנו גרים פה "   

הכרנו משפחות נדיבות ומסבירות פנים. הישוב יפה  – כדי המעבר
עוד שוב בתשאל אותנו  והשירותים שקיימים יעילים ונוחים.

 "חודש...
 איך התמודדתם עם הקורונה?   
ואנחנו עבדנו  'זומים'הילדים היו בבית, סביב  ארבע קירות וב"   

זו אחת הסיבות שמאד רצינו לעבור  כרגיל. היה מאד לא נוח.
 לבית עם מרחב.

 ."נשמח לארח ולהכיר את התושבים. ואנחנו ממש מצפים לכך"
 

 

 חנה שמרלינג
 

 קלים להכנה  –תפוחי אדמה 
 

 הנכדים  טוענים שהם ערבים לחיך ומבקשים עוד...
 

                                                                                                                                                                                                       :חומרים
 תפוחי אדמה

 מלח,
 קורט פלפל,

 שמן,
 אבקת מרק בצל,

 .ת מומלץ להוסיף גבינה צהובהלארוחה חלבי
 

 :אופן ההכנה
 ר לנעוץ סכין בקלות. אפשר להכין יום קודם.שלשטוף היטב את תפוחי האדמה בקליפתם, ולבשל במים עד שאפ

פיה בתבנית ברווחים של חצי אר ילחתוך לרוחב לפרוסות עבות, להניח על ני , ישכשתפוחי האדמה מתקררים
 פטיש שניצלים שימעכו מעט!ס"מ, ולהכות עליהם עם 

 להתיז שמן מעל, לבזוק מעט פירורי מלח גס, פלפל שחור ו... אבקת מרק בצל בנדיבות.
 .דקות 40בערך  – משחימיםתפוחי האדמה מעלות עד ש 200  של םולאפות בח

 לפזר גם גבינה צהובה על כל תפוח אדמה. –לארוחה חלבית 
 !!אבוןיבת

 
        

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

 

בת לאסף ורחל  ,לנישואי הנכדה מירב מלכה עם יאיר מרגוליס ,לג'ולי ומל בורנשטיין
 .בורנשטיין

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

  

 

 

 

 .עם המעבר לבית הקבע ) בית משפחת רגב מיכל לשעבר( ,לחגית ושלמה צוריאל
 .עם המעבר לבית הקבע ) בית משפחת ברץ לשעבר( ,לאיילת ואלון לוי

 


