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 4.8.21 |תשפ"א  באב חכ" | ראהפרשת  | 1081 'ליון מסיג

 20:12  שבת מוצאי  19:12 כניסת השבת
   

   

עו   מְּ ש ְּ ר ת ִּ ֶׁ ָרָכה ֲאש   ַהב ְּ
 

 הרב ערן דאום
 

כתחליף לאמת, אחד המושגים היותר מושמצים בתרבות העכשווית שלנו, הוא המושג 'נרטיב'. אנחנו מפרשים אותו    
 יני'(. שתבחסותו קבוצות אחרות יכולות לשלול את האמת שלנו )ע"ע 'הנרטיב הפל

 על' שמחבר את פרטי המציאות לפאזל גדול ומעניק משמעות לחיים. -אז מהו נרטיב? לא סתם סיפור, אלא 'סיפור  
יש אנשים שחיים נרטיב של עבודה, הצלחה, או זכיה באוצר. אחרים חיים נרטיב של החמצה, אכזבה, או הפללה. אלו וגם   

 ר בנו לעצמם. אלו, שואבים כוחות להמשיך את חייהם במתכונת הסיפור אש
 כשאומרים לילדים פעם אחר פעם שהם 'גדולים מהחיים', הם יכולים לגדול על סיפור הצלחה, או... סתם להיות מפונקים.   
נחמה ליבוביץ' היתה פרופ' לתנ"ך. בעלת יושרה אינטלקטואלית, חדות מחשבה, אומץ לשאול, סקרנות לחפש, סבלנות,    

נים למהלך פרשני גדול. היא לימדה שבעים שנה, נפטרה ללא ילדים והעמידה תלמידים עמלנות ורגישות לחבר פרטים קט
 הרבה. על קברה נכתב: "מורה". 

 אנסה להציע בעקבותיה כמה חלקים בפאזל הגדול של סיפור ה'ברכה'.   
ה' ֱאֹלֵהיֶכם  ֹתַהְבָרָכה ֲאֶשר ִתְשְמעּו ֶאל ִמְצו  בתחילת פרשת ראה נאמר: "ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפנֵיֶכם ַהּיֹום ְבָרָכה ּוְקָלָלה. ֶאת    

 ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום. ְוַהְקָלָלה ִאם ֹלא ִתְשְמעּו.. ְוַסְרֶתם ִמן ַהֶדֶרְך"
, לבין ַהְקָלָלה ִאם ֹלא כמו פרשנים גדולים אחרים, בחוסר הסימטריה בין ַהְבָרָכה ֲאֶשר ִתְשְמעּו ,ברגישותה, הבחינה נחמה   

 ִתְשְמעּו, המנוסחת בלשון תנאי. 
במילים אחרות,  הוא הברכה'. – מה שתשמעו אל מצות ה' – היא הסבירה את ההבדל דרך פרשנות המלבי"ם: 'זה עצמו   

 'שלא על מנת לקבל פרס'.  ,עשה את הטוב כי הוא טוב
שיה החינוכית. בצניעותה, גם נתנה את הקרדיט על הסיפור המכונן שלה, עבורה זו לא היתה רק פרשנות, אלא 'נרטיב' לע   

 ל... שוטר אחד. 
וההנהלה הזמינה משטרה. השוטר שהגיע  ,היא סיפרה כי כשהיתה מורה בסמינר "המזרחי" למורות, היתה בו מכת גניבות   

א אסף את כל אנשי הסמינר, לא איים ולא לחקור את האירועים פסק מנסיונו, שהגנב הוא מאנשי המקום ואיננו חיצוני. הו
תפס, אך לחיות חיי ילהמשיך במסלול הגניבה, להתמקצע, להצליח, לא לה הפחיד. רק אמר שבפני הגנב יש שתי אפשרויות:

 לעשות תשובה, להחזיר את הגניבה ולהפוך כבמטה קסם, לאדם טוב. בריחה, שקר והסתרה. או
, ונחמה סיפרה את הסיפור בכל הזדמנות, וגם קיבלה פידבקים אוהדים ממורים והנאום עבד? עבד. הגניבות הוחזרו   

 שניסו, והצליחו לגלות שהטוב נמצא בתוכנו. אנחנו רק זקוקים למורה טובה שתגלה אותו.
 האדמו"ר 'שם משמואל', הצביע על עוד הבדל בין הברכה והקללה. בעוד שהקללה היא תוצאה של מעשים רעים בפועל   
ְרֶתם ִמן ַהֶדֶרְך", הברכה טמונה בעצם הבחירה. ההחלטה להיות טוב, כבר הופכת את האדם לטוב, לפני כל מעשה "ְוסַ  –

 – ואם כן הרי אין בתנאי הברכה.רט כאן עשייה בפועל, וידוע ששמיעה היא קבלת דברים..יולא פ – נוסף: "אשר תשמעו
 העשייה בפועל, אלא הקבלה בלב". 

 ה 'רגע משנה חיים'. אנחנו קוראים לז  
 לרגע הנכון.  ,לקבל החלטה נכונה, ולהפוך את הרגעתלמיד מורה טובה, יכולה לעודד   

מורים רבים מתאמצים לשאת את הנרטיב של נחמה, מרעיפים על הילדים 'כמה הם טובים', ומקבלים בחזרה חוצפה,    
האמונה בפנימיות הטוב, ובין החוויה החיצונית, הוא סיבה מרכזית מעשי קונדס, או סתם עייפות ואדישות. הדיסוננס בין 

 . ממקצוע ההוראה לפרישה מוקדמת של מורים
 מה אפשר לעשות? אולי נדרש לנו סיפור מכונן נוסף, של כח רצון, עקביות וסבלנות.    
, זה רגע בתחרות ר משתתףכשאתה בעמדת צופה, האולימפיאדה היא מנה מרוכזת של רגעי מתח, הנאה והתרגשות. עבו  

, ופיסגה שבאה אחרי צמיחה איטית בחיים ברכה במאמץ המתמשך, בחיים של מסירות וויתור על כל ה'חיים' שבחוץשל 
  מכל הפסד שבדרך.

 אירוע של החלטה לפרוש מהתמודדות בשל לחץ נפשי, הוא קוריוז. כשהוא יהפוך לנורמה, לא יהיו משחקים אולימפיים.    
 זר בסבלנות לעצמנו, הפרשה מציעה לנו, הורים ומחנכים, צופים ומאזינים, לתרגל סבלנות. בלי מדליות, עד שנתא 

 , גם זו תהיה סביבתנואם נטה אוזן למצוקות של  לזכות בברכה של נתינת חיים לאחרים. אבל
 ֲאֶשר ִתְשְמעּו". – "ַהְבָרָכה

 
 

 
 אה אלקנקנה לא יופיע. הגיליון הבא ייצא בשבת פרשת כי תצא.לרגל חופשה, בשבוע הב
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 יש לנו בשורה מצוינת בשבילכם! -סטודנטים וסטודנטיות תושבי אלקנה 

 

 .צעירי וצעירות אלקנה היקרים  
. ₪ לטובת הענקת מלגות לסטודנטים 100,000ישית שב"ה מועצת אלקנה מקצה תקציב ייעודי של זו השנה השל   

גם נוכל להעניק , במפעל הפיס ובמשרד החינוךבזכות שיתוף הפעולה וגיוס משאבים משותף עם חברינו הטובים 
 בסך עשרת אלפים ₪ כל אחד! מלגה סטודנטים 35 -לבשנת הלימודים הקרובה 

ואלקנה נהנתה משעות מעורבות חברתית  ,זו שלושים סטודנטים תושבי אלקנה בשנה החולפת זכו במלגה   
בפעילות עם קשישים, נוער, צעירים, רווחה, בסיוע לתלמידים מתקשים בבית הספר, בחלוקת מזון,  –שלהם 

 קורונה ועוד.ה שנדרש בתקופתבתגבור 
מכובדת  כוח המשמעותי של המלגאים והמלגאיות, תיהנו ממלגהבואו והיו חלק מה –סטודנטים וסטודנטיות    

 ותהיו מעורבים בסיוע לצרכים השונים, כאן אצלנו באלקנה.
 .https://bit.ly/3xlygtf ובקישור ישיר: פרטים על התבחינים לזכאות למלגה, טפסים וכו' באתר המועצה   

את הבקשות יש להגיש באמצעות הטופס האלקטרוני שבאתר בלבד עם מלוא המסמכים הדרושים, עד ליום   
1/9/21. 

שהשקיעו  ולמנהלת מרכז הצעירים ריקי בן פזיבראשות ללי רייז, עודד צדרבויום  מלגות אבקש להודות לוועדת   
 מזמנם ומרצם לטובת הפרויקט המבורך.

  ראש המועצה, אסף מינצר                                                         .יהפורבברכת שנת לימודים מבורכת ו  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לכו להתחסן
 

 בתקופה האחרונה אנו רואים עליה משמעותית בתחלואה בקורונה בכל הארץ ולאחרונה גם באלקנה.       
 להדבקה פחותה וכן להחלמה טובה יותר. יחד עם זאת, מ"שכבת הגנה" שגורמת  נהנים  המחוסנים  אמנם     

 החדש של הקורונה מדביק הרבה יותר אנשים, כולל חלק מהמחוסנים, ומוטב להישמר ממנו. הזן      
 

התבקשנו על ידי חברת מקורות להודיעכם, כי במסגרת    
עבודות התשתית הנדרשות להתקנת קו המים החדש 
המוביל למאגר המים החדש בפארק הגורן, יבוצעו החל 

ולמשך כחודש ימים באזור שכונת בני  8/8מיום ראשון 
(, עבודות של פתיחת כבישים ומדרכות מכיוון 34אלקנה )ה

רחוב סמדר, החיבור בין רח' סמדר העליה לגורן, הכניסה ל
לרח' שיר השירים והחיבור בין רח' שיר השירים לכביש 

 באזור כיכר רייק.  505
לצורך העבודות יוכשרו נתיבים חלופיים זמניים. בתום   

העבודות יחזור האזור לקדמותו עם סלילת אספלט חדשה 
 ותיקון המדרכות. 

נדסה על מנת לצמצם את מידת ההפרעה, מחלקת ה  
קבעה לקבלן של מקורות  זמן ביצוע קצר וכן הנחיות 
בטיחות ופיקוח צמוד על פי דרישות המשטרה. העבודות 

 בערב. 19:00בבוקר ל 07:00יתבצעו על פי החוק בין השעות 
עמכם הסליחה על חוסר הנעימות בתקופה הזמנית של   

 עבודות התשתית הנדרשות.
צה עומד תמיד בכל בעיה ככל שתתעורר, מוקד המוע  

 אסף שפירא                     .03-9151200לרשותכם בטל. 
 

https://bit.ly/3xlygtf


      

    

 

 

 

  

  

יסון + )שאינם מחלימים( לקבוע תור בהקדם האפשרי לקבלת ח60יש חשיבות גדולה ביותר לבני ה לכן,        
  שלישי בקופת החולים.

. אם הנכם זקוקים לסיוע בתיאום התור אנא אל תמתינו שיתקשרו אליכם ותתקשרו בעצמכם לקבוע את התור   
 ונסייע לכם בשמחה. 03-9151200אנא פנו למוקד המועצה 

מאפשר באלקנה שיעור המתחסנים הוא אחד מהגבוהים בארץ, וזה מה ששומר עלינו ב"ה מעלייה בתחלואה ו  
 את פתיחת המסגרות החינוכיות והאירועים השונים. 

ומעלה לקבוע תור לחיסון בהקדם האפשרי, לטובתם  12אנו מזכירים ומבקשים מכל מי שטרם התחסן מגיל 
 ולטובת הקהילה כולה, זאת כדי שנוכל לשמור על בריאות המבוגרים בינינו ולחגוג את החגים הבעל"ט יחד.

עטיית מסיכה בחללים סגורים, בתי כנסת בנוסף לחיסון, חשוב לשמור גם על כללי הריחוק החברתי ובמיוחד על    
 .וכו'

 יחד במאמצים משותפים ננצח בעז"ה את הקורונה.   

 

יריית הזינוק לפורום 
עסקים של מרכז 

 צעירים
 

אנחנו יוצאים לדרך ומזמינים    
אותכם לקחת חלק בקהילת העסקים 

 הצומחת של אלקנה.
בשיתוף מרכז צעירים ומעוף  הפורום  

הנחיית עופר , במטעם משרד הכלכלה
ייפגש אחת לחודש למשך  , דוד-בן

 שעתיים במרכז הצעירים. 
השתתפות בפורום ללא עלות אך ה  

 מותנית בפגישת התאמה אישית.
תודה למעוף ולראש המועצה אסף   

מינצר על שיתוף הפעולה להצלחת 

 .�🜟�הפורום
רוצים לשמוע עוד? הירשמו בקישור   

 :המצורף ונהיה בקשר
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdu033GAYqfIkGHpa
n_4UmDhAYjyiGks1jXsOwaE3M1

2Q/viewform?usp=sf_link-9ST 
 

*** 

ווק ללמוד כיצד לש
לכל העולם  – ולמכור

 ובכל זמן
 

לגיבוש  קורס שיווק דיגיטאלי  
אסטרטגיה, קידומים ברשתות 
החברתיות, שיווק באמצעות תוכן 

 ועוד..
החל , מפגשים, בימי רביעי חמישה  

במרכז  20:00-23:00בשעות  25.8-מה
: להרשמה באתר המועצה. צעירים

https://bit.ly/37ew10v. 
 

*** 

השבוע תתקיים במרכז צעירים   
כל המקומות . סדנת שוקולד זוגית

 מחכים לפגוש אתכם!! לסדנא נתפסו.

 מנהלת  -ריקי בן פזי 
 מרכז צעירים אלקנה

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu033GAYqfIkGHpan_4UmDhAYjyiGks1jXsOwaE3M19ST-2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu033GAYqfIkGHpan_4UmDhAYjyiGks1jXsOwaE3M19ST-2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu033GAYqfIkGHpan_4UmDhAYjyiGks1jXsOwaE3M19ST-2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu033GAYqfIkGHpan_4UmDhAYjyiGks1jXsOwaE3M19ST-2Q/viewform?usp=sf_link
https://bit.ly/37ew10v


 

 

    
 
 
 
 
 
 
    
    
  

 ספריה קהילתית שמגיעה עד אליכם! – ספרייה מתגלגלת 
 

 בשנה האחרונה מתגלגלת בין השכונות ספרייה ובה ספרי מבוגרים, נוער וילדים.  
 הרעיון נולד בעקבות הקורונה שפרצה לחיינו והביאה עימה רעיונות יצירתיים.  
. בכל שבוע מגיעה מתנדבת עם רכבה לאחת הגינות הצבוריות ואתם נהנים מהאפשרות לבחור ספר לכם או לילדכם  

 לא חובה! – ניתנת לכם האפשרות לתרום ספר
 פעילות קהילתית מיוחדת במינה בזכות המתדנבות המקסימות, ספריית אלקנה ואתם קהילה יקרה שתורמת ונתרמת.

א לעקוב אחרי הפרסומים של יחידת ההתנדבות, להגיע לגינה הנכונה ופשוט להנות כל מה שעליכם לעשות הו   
 משלל האפשרויות.

נשמח לקבל תרומות של ספרי ילדים ונוער בלבד! נחזור במלוא המרץ לקראת החגים,  .אנחנו יוצאות לחופשת קיץ   
 זמן מצוין לבחור ספרים ולהנות מהם.

 יחידת ההתנדבות –קרינה בן דוד                                                                                 מחכות לכם!   
 

 

 פלוס 50תכנית השבוע במועדון 
 

 מועדון הסרט הטוב. – 11:00בשעה כ"ב במנחם אב  9.8.21יום שני 
עם עו"ד יובל  ,כיצד לדאוג לעתיד גם בתנאי ערפל :פוי כח מתמשךיי – 11:00בשעה כ"ד במנחם  11.8.21יום רביעי 

 .גנן
 .עם נבו מזרחי )פתוח לקהל ללא תשלום(משחקי חשיבה ואסטרטגיה  – 17:00אחה"צ בשעה 

___________________ 
 5לטעת" מס' מצ"ב לעיונכם קישור לעלון  המועדון "עת ודעת ועט 

https://drive.google.com/file/d/18ruotUASeW8lvZj1CqQeQGXo9ADPLLVD/view?usp=sharing 
 

 2021 באוגוסט המועדון תכנית
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 מרחב למידה 
 

 מגיע לסיומו.  'ו-'ה-'שבוע למידה לכיתות ד   
אנגלית ומתמטיקה באופן חוויתי במשחק ובשיר. התנסינו בעולם  למדנו     

וקינחנו בקפיצה     קישטנו מחברות  המידול בתלת מימד, הכנו שלט לחדר,
 לעולם הרובוטיקה.

 שיתחילו בלמידה שבוע הבא.   'ח-'ז-'לכיתות ג מחכים בציפיה   
 וצוות מרחב הלמידה שניר  דגנית                      .חופשה נעימה   
 

 

 

 היית אלקנספר
 

תתקיים סדנת  11/8ביום רביעי   
הסדנה . א׳-קומיקס מיוחדת לעולים ל

 !מיועדת לילדים העולים לכיתה א׳
אנא עיקבו  .₪ 10 :מחיר כניסה  

אחרי הפרסומים לפרטים נוספים 
 .והרשמה

 פתיחת ספריהשעות 
 .16:00-19:00, 9:00-12:00 – יום א׳
 .9:00-12:00 – יום ב׳

 .16:00-19:00 –ג׳ ם יו
 .9:00-12:00 –ם ד׳ וי

 .16:00-19:00, 9:00-12:00 –יום ה׳ 
 .9:00-11:00 –יום ו׳ 

 
elkana.library@gmail.com, 

  יפה שמריהו            03-3962122 
 

 משחקיה
 

 משחקיית אלקנה חוזרת לפעילות! 
ניתן לשכור את המתחם לכל מפגש,   

, בכל שעות היום אירוע או פעילות
)ניתן . צהריים/אחה"צ/ערב/בוקר

  .ישי(בימי שלשכור גם 
 * ימי הולדת

 סדנאות )חדר פרטי(  *
)זבד הבת, פדיון,  אירוע משפחתי* 

 חאלקה( 
 קייטנת סבא סבתא * 
 מסיבות סיום* 

 054-7432189אתי : לפרטים נוספים
 .03-9109040או במתנ"ס 

 לאה כץ

 מרק שעועית קיצי, חלבי
 

 מסורת מבית כץ.
 מצרכים: 
 בצל  נאה.

 .גזרים 2
 .עלי סלרי )אם אוהבים(

 תפוחי אדמה. 2-3
 שימורים, הקפאה, או טריה אחרי בישול. – שעועית צהובה 1

 מיכל שמנת חמוצה, או קרם שמנת לבישול פרווה. 1-2
 

 אופן ההכנה:  
מוסיפים מוסיפים מים לריכוך,  קצוץ, מוסיפים גזר מגורד בינוני, קוביות תפוחי אדמה.מזהיבים בשמן בצל    

 פלפל שחור, אבקת מרק עוף פרווה. :תבלינים לפי הטעם
 בסיום, מוסיפים את השעועית הצהובה.   
 להוסיף שמנת חמוצה, או קרם שמנת פרווה לבישול.יש אחרי שהמרק התקרר,    
 בטמפרטורת החדר או צונן, ומעטרים בשמיר טרי, ריחני.מערבבים. מגישים    

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

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

mailto:elkana.library@gmail.com


 

 

הודעות לידיעת התושבים. כל 
המועצה, הצעות עבודה 
ברכות, מתפרסמות באתר 

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

 

מרפאת אלקנה 
 בהדממה

 

 הדממהתהיה במרפאת אלקנה  
, וכן 29.08-31.08 בתאריכים

15.09.21-17.09.21. 
פרידה שונשיין, מנהלת  

 אדמיניסרטיבית 
 

  

 

 

1. 

 שווץ, תושבי שכונת משה"ב במדורגים החדשיםמוריה וחן 
 

בשכונת המדורגים  לרחוב ניצנים בשכונת משה"ב – השבועשווץ, הגיעו מפתח תקוה לאלקנה  חןמוריה ו  
שנה הלביא בן ו, בגן חיטה 4ליה בת , עולה לכיתה ב' ילמד בכרמיםה 7אחיה בן החדשה, עם שלושת ילדיהם: 

 .יהיה במעון רימון )מרכז חינוכי הזית(ש
במקור מפתח תקווה, למד בישיבה התיכונית בכפר גנים של הרב שי פירון. לאחר מכן למד בישיבת ההסדר  ,חן   

 .Infineonגייס לאחר הישיבה לחטיבת כפיר. כיום עובד כמהנדס חשמל בחברת בעכו. הת
. למדה ברלינרלמשפחת מוריה במקור מפתח תקווה,       

באולפנית ישורון בפתח תקווה. לאחר מכן עשתה שירות 
לאומי במרכז "וראייטי" בירושלים. כיום עובדת כמורה 

 ת גבעת שמואל."למתמטיקה באולפנת אמי
)חן(. גדלו באותה 15-)מוריה( ו 14חברים מאז גיל  השניים

 רו בסניף בני עקיבא.יהכו ��אותו רחובבשכונה, 
 מה הביא אתכם לאלקנה?    
מוריה למדה במכללת אורות וגרנו פה בתקופת התואר "   

התרשמנו ואהבנו את היישוב,  שנים. 3הראשון במשך כמעט 
הטבע, השקט, האווירה הרגועה והקשר שנוצר בין האנשים. 

 ."ידענו שנחזור לגור פה בעתיד, וזה רק עניין של זמן
 ם ביישוב?מה הייתם רוצים או יכולים לתרו   
 ."נשמח לתת ולהיות חלק בכל דבר שנוכל לעזור בו"  
 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?  
 ."המרחבים, החינוך והקהילתיות"  
 איך התמודדתם עם הקורונה?  

  היה לנו קשה מאד, מוריה היתה בהריון וילדה בשיא"       
 ."ה שישהקורונה. ברוך ה' הכל עבר בשלום ושמחים על מ     
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יד ְלָך ָאָדם ַמה ּטֹוב ּוָמה   ט  ה' ִהּגִ ּפָ י ִאם ֲעׂשֹות ִמׁשְ ָך ּכִ  ּדֹוֵרׁש ִמּמְ

 יךָ ֶק ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאלֹ  
 

 אזכרה 
 במלאות שמונה שנים לפטירתו של בעלי, אבינו, סבנו ואחי היקר 

 זכרו טוב שלמה חנוך קליין  
 

 . 9:00בשעה  6.8אב, ביום שישי, כ"ח , היוםנתכנס בבית העלמין באלקנה  
 . 21 שיר השירים ,בביתנו מכן יתקיים לימוד משניות ושיעורלאחר  

 . בהתאם להנחית משרד הבריאות נא להגיע עם מסכות ולשמור על ריחוק
 

 מלכה קליין והמשפחה 
 

 רב רדי  ימל

 תנחומים על  
 פטירת אביך 

 

בתוך שאר אבלי  מךהמקום ינח
ולא תוסיפי    ציון וירושלים

 לדאבה עוד
 מכל בית אלקנה                        

 



 

 

  

  

 

  

   

  

 

 

 

  

   

 

 לידות
 לחיה ודוד מרק, להולדת הבן, נכד למירי ומשה מרק.

נין לרבקה ובני בריקנר ולחנה וחיים  ,נכד לשלומית ויניב ניר , להולדת הבן,לה ונפתלי שטרןילאי
 ניר.

 .בת לרועי ולשיר יוגב, נכדה לעמיחי וחגית יוגב, להולדת הנינה ,לאסתר יוגב
 הנכדה, בת לאמונה ויהודה וגנר.לאסתר ונתנאל וגנר, להולדת 

 

 מצוה בר/בת
 .של יהונתן שר שלום לבר המצווה ,לחני וליאור אלעד

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 קו לחיים
 
   

  העולם?היכן יש עוד נוער כזה בכל    
 קו לחיים"."ד באלקנה מארגנים מידי שנה קייטנה מושקעת לילדי "ש סרן אריאל חובב הי"גרעין אריאל ע  
 .הנערים עובדים במהלך כל השנה בעבודות שונות, במטרה לחסוך כסף למימון הקייטנה  
 .חושבים, מתכננים, ומוציאים לפועל קייטנה מדהימה. החניכים שמחים ונהנים  
 .שנה האטרקציה הסוגרת של הקייטנה הינה טיול ג'יפים בשילוב אירוע על האש מידי  
רכבי שטח, בוחרים מסלול יפה, ועדיין מתחמשים בדגלי ישראל ויוצאים  35-לצורך הטיול אנחנו מגייסים כ  

 .בשיירה ארוכה לטיול
נכד \מכל נהג להביא עימו ילדעל הדרך אנו מנצלים את החוייה לחינוך הדור הבא לנתינה ועשיה, ומבקשים    

 .שיחווה את האירוע
 .תודה גדולה מגיעה גם לצוות הטכני של הנוער ולאנשים הטובים שמתגייסים לעזור בהכנת על האש  

כולם  –בסופו של יום, כולם כולם כולם, חניכים, חונכים, בעלי הרכבים, הילדים וצוות ההורים שמסייע    
 שמחים ונהנים.

 אלעד ליאור                                                                                               .נו שזכינואשרינו כול   
 

  .צפוניתהשכונה בעם המעבר למדורגים  ,לאלי ורעות כץ

 


