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"כאן זה בית  -כאן זה לב"...
שרית גזבר
מזל טוב! ליצחק ולרבקה נולדו תאומים .בהריון קשה ביותר ,הגיחו לעולם שני תינוקות מתוקים לפחות בעיני
אימם.
עוד בבטן אימם התגלה הבד ל הקיצון ביניהם בתגובתם לתרבות המתנהלת בחוץ .עפ"י המדרש (ב"ר ס"ג ו')
כשרבקה הייתה עוברת על פתחי בית המדרש של שם ועבר " ...יעקב רץ ומפרכס לצאת" וכשהיתה עוברת על
פתחי עבודה זרה "...ועשיו מפרכס לצאת".
כשהלכה לדרוש את ה' על פשר תחושות ההיריון ,הבטיח לה..." :שני גוים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו "...
מציאות זו תוביל לכך שתהיה ביניהם יריבות נצחית עד לאחרית הימים" :ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר"
(בראשית כ"ה כ"ג) ,זה לא רק מאבק פרטי אלא מאבק על עתיד הלאומים.
רבקה מרגישה במאבקים הקשים ובכוחות המנוגדים הפועלים בקרבה .מאבקים אלה הם התשתית למלחמה
הרעיונית העתידה להתמשך לכל אורך ההיסטוריה האנושית.
כבר מהמראה הראשוני שהתגלה בהיוולדם ,ומהשם שניתן להם בעקבות זאת ,ניתן היה להבחין בהבדלים:
"ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו" (בראשית כ"ה כ"ה) .כבר משמו ניתן ללמוד על תכונותיו
ועל מזגו שאיפיינו אותו כאבי אדום ,על כל סמליה ואורחות חייה ,כשהצבע האדום שולט בו על כל משמעויותיו
ובהמשך בבקשתו להלעיטו מן "האדום האדום הזה" (בראשית כ"ה ל').
ואכן ,ההבדלים ביניהם מתעצמים בעיסוקיהם :איש שדה מול איש יושב אוהלים.
עשיו האדמוני מביא את הבהמיות מהשדה אל האוהל פנימה ,שם יעקב "יושב אוהלים ,מקום תורה...איש תם,
איש מחשבה ידען" (רב סעדיה גאון).
בזכות אותו אוהל ,התברכנו בהמשך ע"י בלעם" :מה טובו אהליך יעקב" (מדרש אגדה ,כ"ד ,ה') .לתרבות רעה
יוצאים (כמאמר הביטוי בחגיגה ט"ו) .את התרבות האמיתית רואים בבית אבא – יצחק וסבא אברהם ,באוהל
פנימה.
בלעם ידע ,שלאומה ללא שורשים אין אף אחיזה במציאות ולכן אין יותר מתאים מאשר לומר מלים אלו עם
הכניסה הראשונה לבית הכנסת ,המחברת אותנו עד יעקב אבינו ומשמרת את הזהות הלאומית הנמסרת מאב לבן
ומבן לנכד ...זוהי מסורת! זוהי תרבות הנשענת על מכלול הערכים ,האמונות ותפיסות עולם במעגלי השייכות
השונים ,המתרחבים ומשפיעים מהם וביניהם המרחב האישי ,המשפחתי ,הלאומי והעולמי.
עם אבנ"י (אב-בן-נכד-נין) הדרך האלה ,אנחנו ממשיכים .כאן ועכשיו .ממש כמו בימים אלו בזמן הזה.
מהמעגל העולמי יציינו ביום שלישי את ליל הבדולח ,הפוגרום בו נהרסו כמעט כל בתי הכנסת ,בתי מסחר ,בתי
מגורים ,מוסדות ציבור ובתי עסק רבים של יהודים תושבי גרמניה .לפני  13שנה במלאת  70שנה לאירועי ליל
הבדולח ,יזם הרב יחיאל וסרמן ,את הרעיון – להדליק את האורות בבתי הכנסת בישראל ובתפוצות ולהשאירם
דולקים במשך כל הלילה ,שבין  9ל 10-בנובמבר .הרבנות הראשית אימצה את המיזם והפיצה אותו לגבאים בבתי
הכנסת ,בהמלצה לקיים אירועי זיכרון שבמרכזם לימוד תורה והדלקת אורות בבתי הכנסת בישראל ובתפוצות .
וכך ,במיזם "אור דולק בבית הכנסת" ,יעלו על נס את ניצחון הרוח על האוייב האדמוני ,ששרף את ספרי הקודש
שבאהלי התפילה והתורה.
מהמעגל הלאומי ,חגגנו השבוע יחד ע ם בני העדה האתיופית את חג הסיגד שחל בכ"ט בחשון –
חמישים יום לאחר יום הכיפורים .במשך  2700שנה היו עולים באתיופיה להר גבוה ומביעים את האמונה והכמיהה
לארץ ישראל .רחוק מהארץ ,מנותקים מהעם ,שמרו את התורה שבכתב במשך  2700שנה .באוהלי מגוריהם ,שם
נשמרו מתרבות השדה הסובבת אותם ,העבירו מאב לבן את הכתוב ב'אורית' (ספר התורה) ואת סיפורי הכיסופים
לירושלים.
מהמעגל המשפחתי ,קיבלנו היום את החודש בו יחול חג החנוכה ,המציין את הניצחון היהודי על התרבות
ההלניסטית .כבימים ההם ,בזמן הזה ,נדליק את נרות החנוכה בבית פנימה ,כי "כאן זה בית – כאן זה לב"...
ַאדמוֹן בְּ צֵ ל
יחד עם המשפחה מתוך האוהל המשפחתי ,נפיץ את האור החוצה ,נשיר ונתפלל "ְּ ...דחֵ ה ְּ
צַ לְּמוֹן הָ קֵ ם לָנּו רוֹעִ ים ִשבְּ עָ ה"

אלקנה מתחברת ראשונה !
בקרוב ממש – בזק מביאה את בשורת הסיבים האופטיים לאלקנה!
תושבים יקרים .אני שמח לשתף אתכם בבשורה המעולה ששלח לי מנכ"ל בזק דודו מזרחי ,על כך שכבר
בחודשיים הקרובים יחוברו הבתים הראשונים באלקנה לסיבים האופטיים!
המעבר ההדרגתי של תושבים לעבוד מהבית ,הטכנולוגיה שהשתכללה ומעמיסה מכשירים נוספים בכל בית
על גבי הרשת ועוד ,מחייבת אותנו להתאים את עצמנו למצב החדש ואף להיות מוכנים למדרגה הטכנולוגית
הבאה.
בזכות מאמצינו ,אנו באלקנה זוכים להיות בין היישובים
הקהילתיים הראשונים בישראל בכלל ובשומרון בפרט שבזק
תפרוס בהם את הסיב האופטי.
בפגישה שערכנו עם מנכ"ל בזק והנהלת משרדו לפני כ4-
חודשים ,הוא עדכן אותנו שהפריסה צפויה באלקנה במהלך
שנת .2022
כעת קיבלנו בשמחה את ההודעה שאלקנה תועדפה על ידי
בזק בסדר עדיפות גבוה ,והבתים הראשונים יחוברו עוד קודם
– כבר בשנת  2021המסתיימת בקרוב ,ובקרוב ממש תושבי
אלקנה יוכלו להתחבר לסיבים אופטיים עד הבית במהירות
גבוהה ואיכותית.
תודה גדולה למנכ"ל בזק על האמון והבאת הבשורה
החשובה לאלקנה.
תודה רבה לצוות החשיבה המלווה עמי את הנושא – מנכ"ל
המועצה אסף שפירא ,מהנדס המועצה אסף וולף ,חבר המועצה
אוהד דורי ,אופיר בצר וצביקה תמרי.
בהזדמנות זו נודה גם לחברנו שר התקשורת יועז הנדל,
שמוביל את מהפכת הסיבים ברחבי הארץ .בקרוב גם אנו
באלקנה נהנה מפירותיה.
אסף מינצר ,ראש המועצה

יש היתר בניה!
בשורה ענקית לוותיקי אלקנה ,יהודה ושומרון ומדינת ישראל כולה!
בשעה טובה ,לאחר השלמת מלוא התנאים ,הוענק היום היתר הבניה לחברת פרוטיאה באלקנה ,לבניית הדיור
המוגן עם  250יחידות דיור ועם מיטב האולמות והשירותים שכה מגיעים לוותיקים.
המבנה החדש והאיכותי מוקם בלב שכונה צעירה ומתחדשת בכניסה ליישוב ,יביא לידי ביטוי את הקשר הבין
דורי הכה חזק שקיים כאן באלקנה ויגשים את נבואת הנביא זכריה" :כֹּה ָאמַ ר ה' ְצבָ אוֹּת עֹּד י ְֵשבּו זְ ֵקנִ ים ּוזְ ֵקנוֹּת
ְרּושלָם (אלקנה) וְ ִאיש ִמ ְשעַ נְּת ֹּו בְ יָד ֹּו מֵ רֹּב ָי ִמיםְּ .ורחֹּבוֹּת הָ ִעיר יִמָ לְ אּו ְיל ִָדים וִ ילָדוֹּת ְמ ַשחֲ ִקים בִ ְר ֹּחב ֶֹּתיהָ ".
בִ ְרחֹּבוֹּת י ָ
עשרות משפחות כבר הצטרפו ,הבניה כבר החלה ונמצאת בעיצומה!
בעז"ה בתוך שנים ספורות נזכה להגשמת החזון של דאגה לדיור מוגן איכותי לוותיקים – היום ולמען הדורות
הבאים!

מפגש בין דורות – אור בלבבות
משפחות צעירות באלקנה מדליקות נר חנוכה עם וותיקי היישוב
מתי? בערב שתקבעו יחד עם התושב הותיק
למה? כדי להוסיף אור בלבבות
מה להביא? ערכה מושקעת שאנחנו מכינים בשבילכם
הצטרפו אלינו! מלאו פרטיכם בקישור הבא
https://docs.google.com/forms/d/1rFmcNLQoX514CeWx9Ir3FTiKyJqs9q--82wlHikuap0/edit
או תתקשרו אלינו ,המחלקה לשירותים חברתיים  .03-9151262מרכז צעירים – ריקי .0507423512
.
יחד נוסיף אור בלבבות
ומרכז צעירים אלקנה
המחלקה לשירותים חברתיים באלקנה
מחכים לכם.

פתחנו תקנים חדשים למלגות
השבוע קיבלו מלגאים ראשונים הודעה על
שיבוצים והם מתחילים לפעול במחלקות
המועצה!
אנחנו פותחים את האפשרות לסטודנטים
נוספים להצטרף למלגה ולקבל  10,000ש״ח
תמורת  150שעות התנדבות בקהילה!
הרשמה באתר המועצה .פרטים נוספים:
ריקי בן פזי .050-7423512

צעירים תושבי השכונות הוותיקות :נשמח
לראותכם ,להכיר ולהיפגש בקידוש בשבת
בבוקר בשבת הבאה ,שבת פרשת ויצא,
בשעה  11:30במרכז צעירים.

ספריית אלקנה
הספרייה פתוחה להשאלה
בלבד ללא צורך בתו ירוק.
זמני פתיחת הספרייה:
ראשון,9:00-12:00 :
.16:00-19:00
שני.9:00-12:00 :
שלישי.16:00-19:00 :
רביעי.9:00-12:00 :
חמישי,9:00-12:00 :
.16:00-19:00
שישי.9:00-11:00 :
התחדשנו!!! ניתן ליצור
איתנו קשר גם במספר
טלפון 053-3233753
הווטסאפ
באמצעות
להזמנות ,שאלות ,בקשות
וכדו׳.
תמיד!
השירות זמין
המענה יינתן בימים א׳-ה׳
בין השעות .9:00-16:00
יפה שמריהו,
ספריית אלקנה
כנסו לדף הפייסבוק שלנו
ועשו לייק ותצטרפו
כחברים – תודה 😊
https://www.facebook.c
om/matnaselk

חוגים
כיף לראות שילדים
ותושבים רבים שנרשמו
כבר לחוגי המתנ"ס!
יש קבוצות שכבר נסגרו
ואין מקום! הירשמו עוד
היום – ותשריינו מקום!!!
יש לנו בשבילכם מגוון
חוגים – מוכרים וחדשים!
ניתן להגיע לשיעור ניסיון
חינם וכן להתייעץ עם רכזי
התחומים של המתנ"ס או
במזכירות.
רישום קל ופשוט באתר
המועצה .24/6
שנת פעילות פוריה,
שמחה ובריאה לכולנו!
מצ"ב קישור להרשמה –
.https://bit.ly/3AmIhrW

בני עקיבא
השבוע בסניף בני עקיבא ,בעיצומו של חודש ארגון (כששבת ארגון וההופעות כבר מתקרבים בצעדי ענק!!) ,חגגנו
את חג הסיגד .צוות נחשון ע"ש אריאל חובב הי"ד עשו לכל הסניף יישומי נושא בנושא השנתי 'קמעא קמעא' .הפעילות
כללה סיוד וצביעות ,פעולות על זהירות בדרכים ,חזרות לר יקוד ,חזרות לדגלנות ,ערבי צוותים ועוד ועוד!!
בשבוע הקרוב ,ביום חמישי – ההופעות באולם פיס! (בהתאם להנחיות בתו הירוק – נא להתכונן מראש).
ובמוצאי שבת בסניף בני עקיבא!
סניף אלקנה ושירי הקומונרית
מחכים לראותכם!!

סטודיו אישה
סטודיו אישה תרגישי בבית! ותשאירי את הרכב החניה...
אימוני ספורט לנשים כאן באלקנה!
סטודיו אישה הינו מקבץ אימונים איכותיים שמעבירות מדריכות מקצועיות
מסלולי מנוי מגוונים – לפי מס' השיעורים שאת מעוניינת בשבוע!
מיכה פולק ,מנהל מחלקת הספורט

השבוע במועדון  50פלוס
מה היה לנו השבוע?
ביום ראשון שמענו על ולדימיר פוטין מפי גוסטב מייסלס .ביום שני חזי פוזננסקי דיבר על הצהרת בלפור דרך
היסטוריה ,שירים וסיפורים .ביום שלישי הרגשנו שאנחנו מטיילים באיטליה של כל הדורות 😊 .ביום רביעי הרב ד"ר
אמיר משיח המשיך לדבר על א"י בהגות היהודית ,וביום חמישי המשכנו עם סדנת המוח על ההבדלים בין מוח נשי
וגברי.
יום ראשון  7.11.21ג' בכסלו בשעה " – 20:00קתדרה" עם עמיחי אתאלי ,כתב פוליטי ,פרלמנטר ,עיתונאי בידיעות
אחרונות .הנושא :מפת התקשורת הישראלית.
בשעה  16:45חוג צ'יקונג עם אבישג
יום שני  8.11.21ד' בכסלו בשעה  – 11:00מסע חובק עולם עם דני ינאי .הנושא" :פפואה".
יום שלישי  9.11.21ה' בכסלו בשעה  – 20:00סוד הקסם הקולנועי עם אייל בורס .הנושא :הצבר בראי הקולנוע.
ביום שלישי בשעה  16:30מתחיל חוג ריקודים חדש עם בתי! ריקודים במגוון סוגים :אירובי בשילוב ריקוד .שורות
זומבה .שורות אמריקאי .זוגות .מעגל.
אחה"צ בשעה  – 17:30משחקי חשיבה ואסטרטגיה עם נבו מזרחי (ללא תשלום).
יום רביעי  10.11.21ו' בכסלו בשעה  – 11:00בוקר של תנ"ך עם טליה כהן .הנושא :מנהיגות בתנ"ך.
בשעה  – 19:00עושים סצנה ,סדנאות תיאטרון בקהילה ביוזמת מפעל הפיס ושח"ם עם אליענה שכטר( .בתשלום
נפרד).
יום חמישי  11.11.21ז' בכסלו – טיול לרשומים.
יום ראשון  14.11.21י' בכסלו בשעה " – 20:00קתדרה" עם אריאל הירשפלד ,אמן פסיפס ,חירש מלידה.
המעוניינים להירשם כחברי מועדון – המחיר לחודשים נובמבר – דצמבר  ₪ 100 2021בתנאי שמתחייבים לחברות
לשנת  2022בעלות של  ₪ 800לשנה .לפרטים והרשמה נא לפנות ליהודית מוזס טלפון .050-6344894
ניתן להצטרף לקבלת מיילים ולוח שנה  2021-2022עם פירוט הפעילות .נא לפנות לרוחי טל' .052-2577217

כנס עמותת "רוח טובה"
השבוע התקיים כנס עמותת "רוח טובה" שאחראית
על יום המעשים הטובים.
באי רוע נוכחו כל רכזי ההתנדבות על מנת להתניע
את היום שיתקיים במרץ.
במהלך כל השנה ,קהילת אלקנה מתנהלת כקהילה
מתנדבת .יום זה מדגיש את חשיבות הנתינה ואת
שיתוף הפעולה בין כל מוסדות החינוך וכל הגילאים –
ילדים ,נוער ,צעירים ומבוגרים.
שי תופי הפעולה מביאים לתוצרים מרגשים
ליישובנו.
אז עם הפנים קדימה לתכנון יום חשוב זה לקהילת
אלקנה.
יום המעשים הטובים – יצאנו לדרך!

מדרשה לנשים אלקנה
הל ימודים במדרשה לנשים ,אלקנה ,יתקיימו בע"ה
בזום ב יום שלישי ,ה' בכסלו9.11.2021 ,
 – 9:00-9:45הרב יהודה שטרן.
 – 10:00-11:30הרב מיכאל ברום.
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.
באנה בשמחה ,נשים יקרות .להצטרפות ניתן
להתקשר לטלפון .0502282358

אירוע הוקרה למתנדבי מיזם "יום טבע ומרוץ ניווט" השנתי
לזכר סגן יואב הרשושנים הי"ד
בשבוע שעבר נערך באלקנה אירוע הוקרה למתנדבי "יום טבע ומרוץ ניווט" השנתי לזכר סגן יואב הרשושנים הי"ד,
שנפל בלבנון בפקדו על כוח צנחנים בפעילות מבצעית.
האירוע סימל את סיום המפעל הזה שהתקיים במשך  26שנים .מפעל חינוכי-ערכי שהתבסס כולו על מתנדבים .הוא
החל עם  200משתתפים ,ובשנים האחרונות נטלו חלק בכל שנה  12,000-10,000משתתפים – תלמידים ,חיילים ואזרחים.
הוא כלל פעי לות ספורטיבית (ריצת ניווט) וחינוכית – מסלול הליכה בטבע שלאורכו תחנות הדרכה בתחומים שונים,
וכן את "מיצג יואב – לוחם ,ערכים ואמונה".
האירוע החל בהתכנסות בה התייצבו קרוב ל 200-ממתנדבי האירוע ומארגונים מסייעים (מתוך כ 500-לאורך השנים),
לתצוגה מרשימה של הפעילות במשך  26שנות המיזם ,ולמפגש מרגש של המתנדבים שלא התראו כבר שנתיים עקב
אי קיום המיזם בשל הקורונה.
את הערב הינחה אריאל סנדר ,חברו של יואב לספסל הלימודים .פתח אותו בהתרגשות שילה הרשושנים ,אביו של
יואב הי"ד ,שהודה לכולם על התנדבותם ,וסקר את המיזם ותולדותיו בליווי סרטונים ומצגת.
בשם המתנדבים בירכו יו"ר נשיאות הכבוד של המיזם שאול יהלום ,ראש מטה המיזם ד"ר חיים מייטליס ,ראש
ישיבת ה הסדר "מאיר הראל" במודיעין הרב אליעזר שנוולד ,ליאור גרשי ,פנינה ליפסקר ,מנהל אגף של"ח וידה"א
במשרד החינוך אלי שיש ,ומאיר אביקר – ממייסדי המיזם שהתנדב בכל  26שנות המיזם .כן בירך אמנון הרשושנים,
אחיו של יואב.
כל הדוברים העלו על נס את ייחודיותו של המיזם ,על תכניו הערכיים-חינוכיים ועל האירגון המופתי והמדוקדק,
דברים שהביאו אותו לרמתו האיכותית מצד אחד ,ולמספר המשתתפים הרב ,אותם גייסה נורית הרשושנים ,אימו של
יואב הי"ד ,מצד שני.
את האירוע ליווה בשירה ונגינה מרדכי שנוולד.

צילומים :שרה פרזון

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

בת אל ורועי יעקובוביץ' ,תושבי שכונת ה300-
בת אל ורועי יעקובוביץ' הגיעו לאלקנה לפני כחודש מאלעד לביתם החדש ברחוב הכרם  16בשכונת ה ,300-עם
ארבעת ילדיהם :נתנאל בן ה ,11-אורי בן  8.5ו יונתן בן  ,7שלושתם לומדים בבית ספר כרמים ,ונבו בן  3.5בגן
חיטה.
רועי הוא חשמלאי בבית חולים שניידר .במקור הוא מבני ברק ,ושירת בחי ל האוויר במגוון תפקידים טכניים.
גם בת אל במקורה מבני ברק ,למשפחת
אלבז .בתיכון למדה ב "נווה שרה הרצוג",
שירתה שירות לאומי כמזכירה רפואית בבית
חולים דנה לילדים .כיום מנהלת צוות
בחברת אשראי ולומדת לימודי רפואה
משלימה.
מה הביא אתכם לאלקנה?
" חיפשנו מקום עם חינוך טוב לילדים,
אוירה טובה ומשפחתית ,חיפשנו במספר
מקומות והמקום הכי טוב היה באלקנה ".
אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
" האנשים ,השלווה".
איך התמודדתם עם הקורונה?
באמצעות חיזוק התא המשפחתי .היינו
כמו כולם – הרבה יותר ביחד .היה מאתגר
מבחינת הלימודים דרך ה." zoom-

תורהזום
בשעה ,20:00

השבוע ב תורהזום יתקיים שיעור מיוחד לפרשת השבוע ויצא ,ביום חמישי ז' בכסלו 11.11.21
ויינתן ע"י פרופ' דב שוורץ ,המחלקה לפילוסופיה ,אוניברסיטת בר אילן ,בנושא" :סולם עליה".
בואו להיות עמנו בחמישי בשמונה (בערב) בתורהזום.
להתראות .זהבית גרוס

אסתי פורת

שניצל מגולגל
בקערה אחת להכין:
שליש כוס חרדל די'זון (כ 3-כפות)
 2קוביות שום קטוש
לערבב לבלילה אחידה ,להוסיף את השניצלים
ושוב לערבב טוב.
בקערה שנייה להכין את הרוטב:
חצי כוס מיונז
 2כפות קטשופ
כף רוטב סויה
כף שמן זית
לערבב היטב .לחתוך בצל לקוביות קטנות .לחתוך גמבה אדומה
לקוביות קטנות .לשים בתוך מחבת את הבצל והגמבה.
לשים על האש כשהכלי מכוסה במשך  10דקות ,ו 10-דקות נוספות על האש ללא מכסה.
אופן ההכנה:
לפתוח את השניצלים על נייר פרגמנט .לשים פרוסה של פסטרמה או כתף בקר או חזה אווז.
לגלגל את השניצל ולסדר בתבנית.
לאחר שכל התבנית מסודרת ,לשפוך מעל את הרוטב (המיונז קטשופ סויה ושמן) ,ולאחר מכן לשפוך את הבצל
והגמבה מעל .לפזר יפה מעל ,לכסות את התבנית ,ולהכניס לתנור שחומם מראש  180מעלות במשך כ30-40-
דקות.
אפשר להוריד את הכיסוי ולתת לזה עוד עשר דקות נוספות לקבל צבע.
ב ה צ ל ח ה ובתאבון!!
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

" ִּבלַּע ַּה ָּמוֶת לָּ נֶצַּ ח
ו ָּמ ָּחה ד' ִּד ְמ ָּעה
ֵמ ַּעל ָּכל ָּפנִּ ים"

לישראל אורלן
תנחומים על פטירת האם
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיף לדאבה עוד.
מכל בית אלקנה

חנוכה אוטוטו מגיע...
ואנחנו מקדימים את השמחה ,עם המחזמר הסוחף מפתיע
וקורע מצחוק לכל המשפחה שמגיע אלינו לאלקנה!
מערת האוצר בכיכובם של חבורת אנדרדוס המעולה!
יום שלישי ,י"ט בכסלו  23.11באולם הפיס.
(האירוע בתו ירוק בלבד ,מחוסנים/מחלימים וילדים לאחר
בדיקה עדכנית)
שימו לב! צפוי ביקוש גבוה מאד ,לכן מומלץ ביותר להקדים
ולרכוש לפני שייגמרו הכרטיסים...
לרכישהhttps://bit.ly/2ZC0KUT :
לפרטים03-9109040 :

לידות
לאסתר ונתנאל וגנר ,להולדת הנכד ,בן למרים ויוגב כהן.

אירוסין /נישואין
לנילי ואשי דל ,לאירוסי דנה עם יואב ימיני .נכדה לוורדה ויהודה דוידסון.
ליוסי אלימלך ,לנישואי הבן נתנאל עם מירי.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לתושבים החדשים :אליאן ואסף זמרת ,נילי ואוהד דורי ,תמר ויואב פרנקל ,הדס
וליאור הרמן ,ציפורה ואוריאל פישמן ,חן ומלאכי בן פורת – עם המעבר למדורגים
שכונה צפונית.
לרבקה ואוראל בוסי ,אלה ודניאל אפרים ,יעל והראל לנקרי – עם המעבר למדורגים שכונה
צפונית בשכירות.
למור ואוריה פרנקל ,עם המעבר לשכונה הצפונית בשכירות.

