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 22.10.21 | בתשפ" בחשוון "זט | ויראפרשת  | 1090 'ליון מסיג

 18:36  שבת מוצאי  17:39 כניסת השבת
   

 מבט אחר על העקידה
 ורי אדמניתא

 

ושם  )ה'( ה-הוויאנסה לתת כאן מבט אחר על העקידה, מתוך עיון בשימוש התורה בשני שמות הקב"ה: שם   
  אלוקים.

 הטבעהוא  (81)בכתב חסר גימטריהאלקים בזה נודע לנו ש .אלוקיםאת בריאת העולם תיארה התורה בשם   
להם תפקיד מוגדר בעולם. הקב"ה מופיע הוא משגיח, בורא את האדם זכר ונקבה, ונתן  הוא ברא (.81)גימטריה 

  כמנהל מדויק ללא רגשות..
שנדע  ה' אלוקים.הוא מופיע כאבא טוב, גם שמו משתנה ל .של בראשית, מתגלה הצד האנושי של הקב"ה 'בפרק ב   

עם יחס ריגשי לאדם: נופח בו נשמת חיים, נוטע גן עם עצים  ,, ה"שכעת מראה צד נוסף אלוקים,שהוא אותו 
 התורה מתארת כאן שני צדדים של הנהגת ה' בעולם.  מדים, עושה לו עזר כנגדו שלא יהיה לבד, וכן בהמשך.נח
האבא הרגשני  ,ה' )לא אלוקים( התורה משתמשת בלשון כשהקב"ה ראה שהאנושות שברא השחיתה דרכה,   

 בעיניו. נח מצא חןהתחרט שברא את האדם, ורק 
 לכן הבורא, של העולם. רגון מחדשיאהקשוח לזירה. יש החלטה דרמטית של המנהל: האלוקים חוזר  בפרשת נח   

 ונוח הוא כאדם הראשון. ,בריאה חדשה – מופיע בפרשת נח א'()פרק  אלוקים,
 חן.מצא  נח)של הקורבן( מצלצל כמו  הניחוחכשמריח את ריח  ה',אצל נח מופיע שוב    
משדרת שאברם מצא חן בעיניו,  ה',כי עצם הפנייה בשם  אלוקים?למה לא  ."לך לך" אליופונה ה'  .נעבור לאברהם  

 לא צריך לומר יותר!!
כי זהו היעוד וגם הזכות של עם ישראל לארץ ישראל,  ה', היא בשם בין הבתרים"עם אברהם " הברית הראשונה   

 והארץ., ה'הקשר המיוחד עם 
 – , והמצווה הראשונהעולעל עמו לקבל  מצווהכאן הקב"ה מופיע כ וקים.אלבשם  המילהברית  הברית השנייה,   

יש מנהל . . כאן אין אבא טובמסירות נפשכסמל לכל מצוות התורה, המחייבות  היא מילה. היא דורשת הקזת דם,
 חוזית, מי שלא מקיים נכרת מהעם. התחייבותהמצפה ל

 . בן –נראה אל אברהם. כי שוב אבא בא לתת מתנה  ה'שוב  'וירא'במעבר חד לפרשת    
 פועל לפנים משורת הדין. אבל, והדיין כי יש ויכוח עם אהובו אברהם על גורלם, ,פועל ה'כל פרשת סדום בגם    

 כשמגיע להם!! )אדם וחווה, דור המבול(. מעניש את ילדיו, כועס,בסוף כשאבא 
לא הטבעי המוסר היסודי,  .יראת אלוקיםהוא סמל של חברה שאין בה  כי ,לפעול אלוקיםבסיפור אבימלך חוזר ה   

אבל כשעוברים לספר על הגר וישמעאל, כאן  מקיים.הוא זה שהבטיח וכעת ה'  בפרשיית הולדת יצחק כמובן נשמר.
 הנובעת מבחירת יצחק כממשיכם של אברהם ושרה. מוסרית אוניברסליתהוא בא לפתור בעיה  .אלוקיםחוזר שם 

 ( החזק שולט.)אלוקים הטבע,עאל יגדל לפי חוקי ישמ
 הרי העקידה הוא ניסיון ייחודי לאברהם אהובו? פועל?האלוקים . מדוע ובעקידה   
. ולא בשם השםאלוקים הוא המשך, ועליית שלב מברית המילה שניתנה בשם שניסיון העקידה אפשר להסביר    

מצוות ייהרג ואל  3על קיום התורה ) למסור ממש את נפשםמסירות הנפש עולה לנכונות של עם ישראל חובת 
 .טרומלפדור( )טוב למות... מלחמות מצווה על הארץ.וגם  יעבור(

ומעיד שאברהם עבר את טבילת האש  המרחם על יצחק, מן השמיים, מלאך ה'.ואז חוזר  אברהם עומד בניסיון   
 .)והארץ( הוא מוכן להקריב את נפשו למען התורה והעם אלוקים.ירא הוא ו

 כדי לקשר את  כנבואה לעתיד," הוכנס ע״י משה, רבנו, בהר ה' יראההיום אשר יאמר " כתובהבסיום העקידה    
 ."ירושלים "בהר המוריה ,ה' כל זכורך, במקום אשר יבחריראה פעמים בשנה  3עליה לרגל, " הר העקידה עם  

 
 



 

 

     

 

  

    

      

  

 

 

 

 

   

  

    

 

 

של     הקבועה  להיערכות  בהמשך 
היישוב לשעת חירום, ובהמשך לתרגיל  

  ,שנערך לפני מספר חודשים באלקנה   360
לחירום   משגרה  מעבר  תרגלנו  שבו 
ומציאת המרחב "הכי מוגן שיש" בבתים 
ובסביבתם, ביצענו השבוע תרגיל חירום  

 רשותי.  
ההפעלה לשעת      התרגיל נערך במרכז 

באזור חירום שהקימה המועצה, שנמצא  
הטכנולוגיות   במיטב  ומצויד  ממוגן 
בעת  להתמודדות  הדרושים  והכלים 

 חירום.
של     התמודדות  המחיש  התרגיל 

שונים   קיצון  תרחישי  עם  היישוב 
ומורכבים שחלילה יכולים לקרות בזמן 

ירי טילים, פינוי    :מלחמה על העורף, כגון
צירים   אבטחת  לכודים,  פינוי  נפגעים, 

מתקני קליטה,    חסומים, שריפה, פתיחת
 משברי מים וחשמל ועוד.

בתרחישים שהתקבלו      התרגיל בוצע 
העורף פיקוד  מקציני  והם    ,בהפתעה 

ככל  ויותר  קיצוניים יותר  להיות  הפכו 
התארך נציגי    .שהתרגיל  בו  השתתפו 

ועובדי  מנהלי  וכמובן  ממשלה  משרדי 
החירום   בתיקי  המחזיקים  המועצה 
הרב  בתרגיל  השתתף  כן  כמו  ברשות. 

בתרחישים  שט בחירום  שמסייע  רן 
 חלילה של נפגעים.

בעקבות תרחיש של   ,במהלך התרגיל   
משבר מים, נפרסנו פיזית בשטח ופתחנו 
הזית   לגן  בסמוך  מים  חלוקת  נקודת 

. בתיאום מראש הבאנו את 80-בשכונת ה
הילדים מהגן לקבל שקיות מים שחולקו  
בנקודת החלוקה, על מנת להבין מקרוב 

 וקה ולקחים נוספים.  משמעויות זמן חל
במהלך התרגיל נערכו מספר הערכות     

מספר   ,מצב עם  במקביל  והתמודדנו 
 זירות ואירועים מסוגים שונים.

שמחים לבשר שקיבלנו שבחים  אנחנו    
מנציגי   והן  העורף  פיקוד  מנציגי  הן 
ההיערכות לחירום  אופן    ,הממשלה על 

ועל התרגיל שעבר באופן מוצלח וכמובן 
כל בין  הפעולה  שיתוף  המנהלים  על  ל 

 לניהול התרחישים במקצועיות רבה. 
- תודה גדולה לקב"ט המועצה אלדד מן   

התרגיל וכמובן  שהכין והוביל את  צור 
לעובדי המועצה והמתנ"ס שנערכו ופעלו 

 כנדרש.
יהיו      כולנו תקווה שהתרגולים תמיד 

לא  ושחלילה  למעשה",  ולא  "להלכה 
 נצטרך להזדקק לכך. יחד עם זאת מוטב 

 ה מוכנים וערוכים ולכן אנו שתמיד נהי   
 פועלים בכל עת לחזק ולהכשיר את        

 מערך החירום היישובי.         
 

 

 מוצלח -  רגיל חירום רשותית
 
 



 לפחות מאה מנות!
 

 מזה מספר שנים מתקיים ביישוב מיזם חשוב של איסוף מנות של עזר מציון.. תושבים יקרים  
 כל משפחה שנרשמת מכינה מנה בחמגשית שהיא מקבלת )תמיד נשאר אוכל משבת ולכן זה כל כך פשוט(.  
במקביל קבוצת מתנדבים מסורה עוברת יחד עם ילדים חמודים ואוספת את המנות אותם מחלקים אחר כך   

 למשפחות נזקקות.
 מנות! 100אנחנו רוצים להגיע לאיסוף של 

 והאוספים יעברו דרכיכם כל שבוע., 0524858423 ב כהן במספר הטלפוןרשמו אצל רכזת המיזם עיניה
ולכן אם למשהו יש בעיה ספציפית אותה שבת והוא לא יכול להכין מנה  ,עינב מוציאה בגרופ תזכורת כל שבוע

 ניתן להודיע בחמישי ולבקש שידלגו עליכם.
 כל כך פשוט וכל כך חשוב.

 מחכים להצטרפותכם!   
 

      

 

 

    

      

  

 

 

 

 

 

    

  

    

 

 

  

 ספריית אלקנה
 

ללא צורך   להשאלה בלבדהספרייה פתוחה 
  .בתו ירוק

 :זמני פתיחת הספרייה
 .16:00-19:00, 9:00-12:00ראשון: 

 .9:00-12:00שני: 
 .16:00-19:00שלישי: 
 .9:00-12:00רביעי: 

 .16:00-19:00, 9:00-12:00חמישי: 
 .9:00-11:00שישי: 

קשר גם ניתן ליצור איתנו  התחדשנו!!!
  053-3233753 טלפון  במספר

באמצעות הווטסאפ להזמנות, שאלות, 
 בקשות וכדו׳.

-השירות זמין תמיד! המענה יינתן בימים א׳
 .9:00-16:00ה׳ בין השעות 

 יפה שמריהו, 
 ספריית אלקנה

 
שלנו ועשו לייק ותצטרפו  כנסו לדף הפייסבוק

 ��תודה  –כחברים 
https://www.facebook.com/matnaselk 

 

 חוגים
 

כיף לראות שילדים ותושבים רבים   
 שנרשמו כבר לחוגי המתנ"ס!

יש קבוצות שכבר נסגרו ואין מקום!   
 ם!!!ותשריינו מקו –הירשמו עוד היום 

מוכרים  –יש לנו בשבילכם מגוון חוגים   
וחדשים! ניתן להגיע לשיעור ניסיון חינם 
וכן להתייעץ עם רכזי התחומים של המתנ"ס 

 או במזכירות.
 .24/6רישום קל ופשוט באתר המועצה   

 שנת פעילות פוריה, שמחה ובריאה לכולנו!
 

 –מצ"ב קישור להרשמה 
https://bit.ly/3AmIhrW. 

 
 
 

https://www.facebook.com/matnaselk
https://bit.ly/3AmIhrW


 

 

 החלש ,השבוע התחלנו לעבוד על חודש ארגון  
 ממש השבת! 

עשינו ישיבות צוות ופעולות כרגיל והשבת   
 אנחנו פותחים את החודש הכי מטורף בסניף!! 

בחודש הזה נעסוק בנושא "קמעא קמעא"   
שמשמעותו הוא לעלות שלב שלב, מדרגה אחרי 

 מדרגה כדי להביא את הגאולה! 
תפילת ערב שבת לכל  תתקייםהשבת    

ם והרקדה הסניף!! פעולה סניפית בצהריי
  .ק ישלח לפני השבת(יבמוצאי שבת! )לו"ז מדוי

 שבת ארגון תתקיים בשבת פרשת 'ויצא'.   
 כולם מוזמנים, נשמח לראותכם!!   

 צוותי הסניף ושירי הקומונרית

 

 

 

 תורהזום 
 

יתקיים שיעור מיוחד   השבוע בתורהזום   
כ"ב בחשון  ביום חמישי  לפרשת השבוע חיי שרה

פרופ' עמוס ויינתן ע"י  ,20:00בשעה  28.11.21
על  , המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן,פריש

מסרים מראשית פרק בראשית "  הנושא:
 ".חיי שרה(-)פרשיות בראשית

בואו להיות עמנו בחמישי בשמונה )בערב(    
 . בתורהזום

 להתראות. זהבית גרוס

 

  
            

 
 
 
 
 
 
 

 

 פלוס   50השבוע במועדון  
 

 מה היה לנו השבוע?   
 ביום ראשון שמענו הרצאה על חרדים והשינויים בשנים האחרונות.   
 ביום שני מלכה שיינברג דיברה על השבת בסיפורי עגנון והיתה הנאה גדולה מהנושא.   
היתה    שלישי  יצירות    ביום  הקטנים מאחורי  הסיפורים  על  וינטר  אביבה  ד"ר  מרתקת עם  מאוד  הרצאה 

 מפורסמות.
 ביום רביעי היה שיעור מעניין עם ד"ר אמיר משיח על א"י בספרות חז"ל.   
 וביום חמישי המשכנו עם סדנת המוח בנושא הזיכרון.     

 

 נשמח לראותכם –מועדון הזמר באלקנה  
 

מוסיקאי, זמר,  –  ברקשי    .שי ברק בליווי קלידים  שירה בציבור עםי"ח במרחשון ניפגש ל  24.10.21ביום ראשון     
 יוצר, מלחין ומעבד אשר עובד עם גדולי הזמרים החסידיים ומלווה את מיטב האמנים בארץ ובחו"ל.

)בין אולם  8ברח' גיבורי ישראל  פלוס   50מועדון    –השירה בציבור תתקיים בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר     
 הפיס לבית הספר כרמים(

 .כניסות(. חברי מועדון ללא תשלום 6  -₪ ל  ₪200 )ניתן לקנות כרטיסי לערבי הזמר בעלות של   40דמי כניסה     
 

הנושא:    .המזרח התיכון על פרשת דרכים עם ד"ר מיכל יערי  –  11:00י"ט במרחשון בשעה   25.10.21יום שני       
 .רסום בלוח השנה(י)שימו לב לשינוי מהפהסכנה השקטה של המזרח התיכון"  -"משבר האקלים

הנושא: מדה וינצ'י עד   .עולם של צילום עם צביקה פולק  –  20:00כ' במרחשון בשעה    26.10.21יום שלישי    
 .קודאק

 .()ללא תשלום  משחקי חשיבה ואסטרטגיה עם נבו מזרחי – 16:00אחה"צ בשעה    
 מנהיגות בתנ"ך.  הנושא:  .עם טליה כהן  בוקר של תנ"ך – 11:00כ"א במרחשון בשעה    27.10.21יום רביעי     
 .עם אליענה שכטר  ,ביוזמת מפעל הפיס ושח"ם  ,סדנאות תיאטרון בקהילה  :עושים סצנה – 11:00בשעה     
 .על שינה וחלומות  הנושא:  .אורית אבידר בן צורעם  סדנת מוח    –  9:30כ"ב במרחשון בשעה    28.10.21יום חמישי     
מעצב   –הנושא: ולדימיר פוטין    .גוסטב מייסלס  עם"קתדרה"    –  20:00כ"ה במרחשון בשעה    31.10.21יום ראשון     

 .21-העולם בפתח המאה ה
 בתנאי שמתחייבים  ₪,  150 –  2021דצמבר -המחיר לחודשים אוקטובר –המעוניינים להירשם כחברי מועדון     
 ₪ לשנה. 800בעלות של    2022לחברות לשנת     

 .050-6344894טלפון  ,נא לפנות ליהודית מוזס – לפרטים והרשמה  
 
 
 
 



 

 

 

   

 

 

 עוץ לי גוץ לי!
 

 ההצגה המדהימה והמושקעת מגיעה לאלקנה!   
תפאורה ותלבושות מרהיבות, פסקול משובח,   

   ושחקנים עם נשמה!
 .)גם מלווה חייב בכרטיס( ש"ח בלבד לצופה! 20   
 לא תפספסו!כדי ש ,מהרו ושריינו כרטיסים   

 הכניסה עם תו ירוק או בדיקה עדכנית בלבד!
בדיקות מהירות של מד"א יתקיימו במתחם    

 16:30-ויסתיימו ב 12:00ההצגה החל מהשעה 
 בלבד!

 .הזמנת כרטיסים קלה ופשוטה באתר המועצה   
 חצו על הקישורלרכישה ל

https://bit.ly/3C9KY1L . 
 03-9109040מזכירות המתנ"ס  :לפרטים   
 

 האלקנמדרשה לנשים 
 

 

יתקיימו  נה,הלימודים במדרשה לנשים, אלק
כ' בחשון, יום שלישי, בבע"ה בזום 

26.10.2021. 
 .הרב ד"ר פנחס היימן – 9:00-9:45

 .הרב אביחי קצין – 10:00-10:45
 הרב יהודה שטרן. – 11:00-11:45

 

נשים  כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם 
, דרשההשתתפו עד כה בלימודי המ שלא

 בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות מוזמנות
 עורי תורה, מחשבת, תנ"ך ויהדות מענייניםיש

 ומרגשים.
תן ני להצטרפות מחה, נשים יקרות.בש באנה

 .0502282358 פוןלהתקשר לטל

 

https://bit.ly/3C9KY1L


 

 

           

   

 

 

 

  

תושבי השכונה הצפונית החדשה  רעות וראם אלקנרי, 
פתח תקווה, ב  שכונת כפר גנים, מבסוף חודש יולי, לפני כחודשיים וחציאלנקרי, הגיעו לאלקנה   אםעות ורר   

שני ילדיהם,  הכרם בשכונה הצפונית החדשה, יחד עם   8נעה בת  ושנתיים, היעלי בת  לביתם החדש ברחוב 
   .מעון הזיתשניהם בחודשים,  

למד בישיבה התיכונית "נועם" בפתח תקווה הוא  , במקור מפתח תקווה, שכונת כפר גנים.  32ראם אלנקרי, בן    
התגייס לחטיבת גולני, יצא לקורס מ"כים ולקורס קציני חי"ר. עשה השלמה  בצבא  ובישיבת ההסדר במודיעין. 

המחקר. מודיעין בלשכת ראש בהמשך שירת כקצין  חילית  של חיל המודיעין ושירת כקצין מודיעין בחטיבת 
 ר ביחידת היועץ הכלכלי לרמטכ"ל.  כיום משרת כראש מדור אוצהממשלה ו

כיום לומד . ראם תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות באוניברסיטה העברית  , השליםבמקביל לשירות הצבאי   
 ( באוניברסיטת תל אביב. MBAלתואר שני במנהל עסקים )

ות עציון" בגבעת "אור  ,  במקור מרעננה. למדה באולפנת צבי'ה בהרצליה ובמדרשת32דהן, בת  ממשפחת  רעות     
הצבאי  וושינגטון.   נתיבבשירות  ושירתה כמש"קית בקורס  )הדרכה ופיקוד(  הו"ד  המסייע   ,התגייסה לקורס 

לחיילים לחזק את זהותם היהודית ולהתגייר )לחיילים המעוניינים בכך(. בהמשך יצאה לקורס קצינים ושירתה  
 ם להסתגל לארץ ישראל ולצה"ל וכן ללמוד עברית.כמ"מ טירונים במחוו"ה אלון, המסייע לחיילים עולים חדשי

רעות למדה תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת בר אילן ותואר שני במשפט מסחרי באוניברסיטת תל אביב.    
אבי וינרוט, עוסקת בליטיגציה )התדיינות בבתי משפט( אזרחיתהיא כיום   מסחרית  -עורכת דין במשרד פרופ' 

 ובנדל"ן.  
 הביא אתכם לאלקנה? מה      
קהילה צעירה ואיכותית, שיהיה יחסית קרוב למרכז, ושיש בו מערכת חינוך טובה. "    חיפשנו ישוב שיש בו 

   "פיצרייה! –שמחנו מאוד גם כשראינו שיש בישוב סופר, קופת חולים, חוגים לילדים והכי חשוב 
 

 יכולים לתרום ביישוב? מה הייתם רוצים או         
 ."נשמח לסייע בייעוץ משפטי או כלכלי למי שצריך"   
 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?    
האנשים. כולם מאוד נחמדים וחברותיים וכשהיינו בבידוד בגלל "   

חלקם מאנשים שאנחנו   –קורונה קיבלנו המון עוגות ומתנות שוות  
 הדאגה והאכפתיות כלפינו.     בקושי מכירים. התרגשנו מאוד מכל

 איך התמודדתם עם הקורונה?     
דווקא כשעברנו   .כל עוד היינו בפתח תקווה הצלחנו לא להידבק"

כמה ימים אחרי פתיחת שנת הלימודים    לאלקנה, הבנות לצערנו חלו.
 יעלי נדבקה בקורונה מאחת הגננות. יעלי הדביקה את נעה וככה יצא

      במיוחד. ראם ורעות היו מחוסנים בחיסון  שהיינו בבידוד ארוך        
 השלישי ולמרבה המזל לא נדבקו.         

 

 



 

 

 

 

לידיעת התושבים. כל הודעות המועצה, הצעות עבודה ברכות, מתפרסמות באתר היישוב. הקישור 
 https://www.elkana.org.il/index.php לאתר:

 

ים"" נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח ּומָּ ֶנצַּ ֶות לָּ ּמָּ ע הַּ ּלַּ  ּבִּ

 

 
            

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 אזכרה 
 

 במלאת ארבע שנים להילקח מאיתנו ראש משפחתינו היקר  

   ל"ז  אברהם הכהן טנא  רבי

 ה ונתייחד עם זכרו ביום שישי"נעלה לקברו בע
בבית העלמין    ,9:00בשעה   29/10/21ב  "חשוון תשפבג  "כ 

 .8מקום   20שורה   ,1גוש גפן אזור א'   ,ירקון
 

 המשפחה
 

 

 זהבית גבין
 

 טירמיסו מהיר וקליל
 לבסיס:

 חצי חבילת בישקוטים )אריזה פנימית אחת מתוך החבילה(.
 כפיות גדושות קפה נמס מגורען. 2
 כפות סוכר. 2

 כוס מים רותחים. 1/3
 אופציונלי: מעט ליקר/אייריש קרים.

 

 לקרם
 גרם גבינה לבנה. 250
 גרם מסקרפונה או נפוליאון טבעי. 250

 .38%שמנת מתוקה  1
 כוס סוכר. 1/2

 

 לקישוט:
 קקאו.

 

 אופן ההכנה:
 משטחים בתבנית את הבישקוטים.  
כפות סוכר, קפה ומים רותחים )ומעט ליקר אם רוצים(, ושופכים את התערובת על  2מערבבים בכוס:   

 הבישקוטים.
מקציפים במיקסר את השמנת המתוקה ויתרת הסוכר לקצפת יציבה מוסיפים את הגבינות ומקציפים עוד   

 עד לאחידות. –מעט 
 מניחים את הקרם על הבסיס ומשטחים, ולמקרר.   

 :טיפים
 . לפני ההגשה אפשרי לזרות קקאו על הקרם.1
 . אפשר באמצעות מזלג ליצור דוגמא על הקרם.2
 . ניתן להכין את הטירמיסו בקערה ולהצמיד את הבישקוטים לדפנות ועוד כמה במרכז.3
 . ניתן להכין גם כקינוחי כוסות.4
 . ניתן להכין מראש ולהקפיא.5

 בתיאבון.
 

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

 

 נוימאירדוד  ל

 ךמתנחומים על פטירת א
 

 המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים  
 ולא תוסיף לדאבה עוד

 מכל בית אלקנה                      
בביתו דוד יישב   הבושם    ,במוצאי שבת  ערוגות   5רחוב 

 
 

 חיים אברהם ל

 ךחיתנחומים על פטירת א
 

 המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים  
 ולא תוסיף לדאבה עוד

 מכל בית אלקנה                      
 49  שיר השירים רחוב    ,בביתו   אי שבת במוציישב    חיים 

 
 

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


 

 

 

  

  

 

  

   

  

 

 

 

  

    

 
 
 

 

 לידות
 .לשושי וחיים שור הנכד ת,להולדת הב ,לחן ומתן שור

    .חניאל חןרחל ולנאוה ויורם חניאל, להולדת הנכדה טל מורשה, בת ל
 .להולדת הנכדה, בת לתמר ואודי יצחקי ,לחנה וטוביה ארליך

 .בן לאתיה וחיים בהגאון ,להולדת הנכד ,לדורית ואלכס גולדנברג
 .בת לתמר ואודי יצחקיך להולדת הנכדה, לחנה וטוביה ארלי

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 מסיעים - נהגוס �🛵�

 לאזרחים ומסייעים

 �🚕🚗� !הותיקים
 

 נפתחה קבוצת נהגים מתנדבים  
שמוכנים להסיע לטיפולים רפואיים 

ללא מחוייבות, בהתאם  לפי הצורך

 ��לצורך.
, כנסו לכאן רוצים להצטרף אלינו?   

https://chat.whatsapp.com/Ewjx
x5Fn8fLHbX5bVueClF 

ותהיו חלק מתושבי אלקנה למען 

 ��הקהילה
 .ניפגש בדרכים

המחלקה לשירותים 

 ️�🄝�חברתיים
 

 .בע בשכונת מדורגים צפוניתעם המעבר לבית הק ,יאמין דיין שרה ואליאורל
 גלידאי שני ודוד, זדה ענבל ונריה, ראני חדוה ויעקב, קנאי שרה ומנחם :תושבים החדשיםל
 .וניתבשכונת מדורגים צפ עם המעבר לשכירות –
 

https://chat.whatsapp.com/Ewjxx5Fn8fLHbX5bVueClF
https://chat.whatsapp.com/Ewjxx5Fn8fLHbX5bVueClF

