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יעקב והמלאכים
גדי קופמן
יעקב אבינו הוא איש שמלאכים מלווים אותו בכל דרכיו .הוא בורח מאחיו עשיו בדרכו לחרן ובחלומו סולם מוצב
ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו .מסביר רש"י :מלאכים שליווהו בארץ אין
יוצאים חוצה לארץ ועלו לרקיע  ,וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו.
לאחר בריחת יעקב מלבן בסוף פרשת ויצא כשיעקב נפרד מלבן ופונה לדרכו נאמר "ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו
מלאכי אלוהים ...ויקרא שם המקום מחניים" .אומר רש"י :מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ.
יעקב חי בפחד של בריחה ,אך הגיעה העת להתמודד חזיתית עם אחיו עשיו מבקש נפשו וליישר ההדורים .פרשתנו
פותחת "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו" מסביר רש"י" :מלאכים ממש .סביר להניח שאלו המלאכים
ממחניים שבאו לקבלו בדרכו לארץ".
כולנו נתקלים במהלך חיינו בבעיות שאנו מנסים לברוח מהן ,אך מגיע רגע בו אנו אמורים להתמודד עם הבעיה
ולקבל החלטה .ואכן המלאכים חוזרים "וישובו המלאכים אל יעקב לאמור באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך
וארבע מאות איש עימו".
יעקב נערך למפגש שאמור להיות מסוכן לו ולמשפחתו ,הוא מכין שלוש תכניות :תכנית א' –פיצוי כספי ,דורון.
תכנית ב' – תפילה לעזרת הקב"ה כפי שהובטח לו בחלום יעקב "כי לא אעזבך" .תכנית שלישית – מלחמה בלית
ברירה.
יעקב מעביר את משפחתו את נחל יבוק ומחלק אותם לשתי מחנות .כשיעקב נותר לבדו מעבר לנחל הוא נפגש
עם מלאך שיאבק עמו עד עלות השחר "ויאבק איש עמו עד עלות השחר" ואין איש אלא מלאך – שרו של עשיו.
המלאך מבקש "שלחני כי עלה השחר" .מצטט ה'תורה תמימה' (חולין צ"א א)" :אמר לו ,וכי גנב אתה או קוביוסטוס
אתה שמתיירא מן השחר? אמר לו :מלאך אני ומיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו" .ואז המלאך
מברך את יעקב" :לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל ,כי שרית עם אלו הים ועם אנשים ותוכל"
אגב :יעקב נפגע מהמאבק עם המלאך בירך ,ומאז אנו לא אוכלים את גיד הנשה .מסתבר שבשנות הששים של
המאה הקודמת גילו בסין בעיר קייפונוג קהילה סינית שמקפידה עד היום לא לאכול את גיד הנשה .מייחסים אותה
כנראה לצאצאי עשרת השבטים .ה יתה בזמנו תערוכה בבית התפוצות על קהילת קייפונג.
במסכת ברכות (יג א) נאמר "תניא לא שייעקר שם יעקב ממקומו אלא שיהא ישראל עיקר ויעקב טפל לו" .ועוד:
" הקורא ליעקב יעקב אינו עובר בלאו .מאי טעמא? שנאמר (פרשת ויגש) ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה
ויאמר יעקב יעקב".
אכן בתפל ת שמונה עשרה בברכה הראשונה מזכירים אבות "אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב" ואילו
בסיום תפילת שחרית בבא לציון אומרים " ה' אלוהי אברהם יצחק וישראל אבותינו".
בפרשת ויחי ,בברכה שמברך יעקב את אפרים ומנשה אומר יעקב "המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים
ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ" .גם אנו בקריאת שמע על המטה מזכירים פסוק
זה וכן בשמחת תורה בעליית כל הנערים.
גם בתפלת הדרך מוסיפים "כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך ,ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים
וגו'"..
אמרו רבותינו :מלאכי השרת מלווים לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו ועל כן מברכים את המלאכים
בשלום בבואם ובצאתם.
יהי רצון שהמלאכים שליוו את יעקב אבינו ילוו וישמרו את עם ישראל בכל דרכינו ונפרה ונרבה בקרב הארץ.
אמן.

הידד במעלה!
בחגיגיות ובשמחה סיימנו ברוב
עם במוצאי שבת את חודש
הארגון ,במפקד עליית השבטים
הת"סים המושקע
ובמצעד
במיוחד.
מרגש היה לראות את הכמות
הגדולה של המשתתפים ובמיוחד
את הצטרפות המשפחות הרבות
החדשות שכבר השתלבו באופן
טבעי בהוויה של קהילת אלקנה.
לרגע הרגשנו כולנו ,המבוגרים
והצעירים ,כמו סניף אחד.
בשנה שעברה נאלצנו להתכנס
לחגיגות חודש הארגון ,כל שבט
בבית אחד המדריכים ,תחת
של
משמעותיות
הגבלות
הקורונה .ברוך ה' יכולנו השנה
לחגוג את חודש הארגון ברוב עם
וללא תקלות.
תודה ענקית בראש ובראשונה
לשירי הקומונרית התותחית
שלנו ,על הובלת הסניף כל השנה
בכלל ובחודש הארגון בפרט,
בהצלחה אדירה תוך הענקת
תשומת לב לכל פרט ולכל חניך
וחניכה .אשרינו שזכינו בך!
תודה רבה לצוות ההדרכה
הנפלאים
העשיה
וצוות
שמשקיעים רבות ולחניכים
שהפליאו
המקסימים
בכשרונותיהם ביום חמישי
בהצגות הסניפיות – האופרטות.
תודה לעובדי המועצה והמתנ"ס
על הסיוע בחשיבה בעשייה
בלוגיסטיקה והצטיידות הסניף.
צילומים :דני סיטרון

תורת חסד על לשונה
בערב ראש השנה לפני כשנה וחודשיים נדם ליבה הפועם של הנערה אביה
פוני ז"ל .אביה היתה עסוקה תמיד בעשיית חסד והתנדבות .היתה
מהמדריכות המובילות בצוות ההדרכה ,הובילה פרויקטים רבים של
התנדבות וגרמה לכל מי שסביבה להידבק בערכים שהפיצה ולהיות עסוקים
בהתנדבות ובחסד.
בשיתוף משפחת פוני היקרה ,ההורים האחים הדודים הסבים והסבתות,
החליטה המשפחה בסיוע המועצה לתרום ולהקים בסניף "חדר חסד" על שם
אביה ז"ל .בהתרגשות רבה הודענו על כך במוצאי שבת הארגון.
החדר הייחודי ישמש לפעילויות חסד של הסניף ,ללימוד משותף ,לעריכת
ישב"צים של צוותי העשייה וההתנדבות ולזיכרון לאביה ,שאמנם פיזית ליבה
נדם ,אך רוחה ומורשתה פועמת ותמשיך לפעום ולהשפיע על כל קהילת
אלקנה למשך שנים רבות .תודה גדולה למשפחת פוני על ההתגייסות
המשמעותית ולשירי הקומונרית על השותפות במחשבה וביוזמה .בחודשים
הקרובים נקדם בעז" ה את הקמת חדר החסד לזכר אביה ז"ל.

השבוע במועדון  50פלוס
מה היה לנו השבוע?
ביום ראשון היתה הרצאה נפלאה עם אמן הפסיפס אריאל הירשפלד שהגיע אלינו מחיספין.
ביום שני שמענו על ההשפעות של האדם על מזג האויר והגשם שמתעכב.
ביום שלישי ראינו סרט מעורר מחשבה.
ביום רביעי שמענו את ד"ר אמיר משיח על א"י במשנת ר' יהודה הלוי.
וביום חמישי המשכנו את סדנת המוח הנהדרת עם אורית אבידר על המוח של איינשטיין ותרגלנו את מוחנו.
מועדון  50פלוס אלקנה מזמין את הציבור לערב זמר
מוצ"ש הקרוב ,פר' וישלח  20.11.21ט"ז בכסלו בשעה  20:30שירה בציבור עם אבי ברק בליווי מצגת שירים.
בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר (מועדון  50פלוס) רח' גיבורי ישראל  8אלקנה .בערב תשולב הופעה של מקהלת
"רוני מודיעין".
אבי ברק ,המוזיקאי הוותיק שחיבר יותר מ 35-ספרי לימוד מוזיקה ונגינה ,ביניהם "גיטרה חסידית"" ,שירים
וגיטרה" (המ ייסד ועורך של הסדרה "שירים וגיטרה" חלקים א .ב .ג .הוא יגאל טב-אל תושב אלקנה) ועוד .דמי
כניסה  .₪ 40לחברי מועדון ללא תשלום.
יום ראשון  21.11.21י"ז בכסלו בשעה " – 20:00קתדרה" עם משה חרמץ .הנושא :פלישת צבאות ערב בתש"ח –
סכנה קיומית .ובשעה  – 16:45חוג צ'יקונג עם אבישג.
יום שני  22.11.21י"ח בכסלו בשעה " – 10:30מה רבו מעשיך" עם פרופ' ידידיה גפני .הנושא" :כדור הקסם של
פאול ארליך".
יום שלישי  23.11.21י"ט בכסלו בשעה – 20:00חוויה מן המוסיקה עם אפרת פרומר .הנושא" :מוסיקה לבלט ,או
בלט למוסיקה" .ובשעה  16:30חוג ריקודים 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  24.11.21כ' בכסלו בשעה  – 11:00בוקר של תנ"ך עם טליה כהן :מנהיגות בתנ"ך.
ובשעה  – 19:00עושים סצנה :סדנאות תיאטרון בקהילה ביוזמת מפעל הפיס ושח"ם עם אליענה שכטר( .בתשלום
נפרד).
יום חמישי  25.11.21כ"א בכסלו בשעה  – 9:30סדנת מוח עם אורית אבידר בן צור .הנושא :אלצהיימר "מגפה"
עולמית.
המעוניינים להירשם כחברי מועדון :המחיר לחודש דצמבר  ,₪ 50 – 2021בתנאי שמתחייבים לחברות לשנת 2022
בעלות 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

מיזם "קהילה מספרת"
השבוע נערך מפגש הסיום של מיזם "קהילה מספרת".
במיזם נפגשו מבוגרים וצעירים לסדנת כתיבה עם הרב ליאור אנגלמן ,אשר כתבו ספורים קצרים סביב
נושאים שונים.
נושא מרכזי שדובר עליו היה התמודדות עם תקופת הקורונה ,ועיבוד של הרגשות והתחושות מתקופת
הסגרים.
בסדנה לימד הרב ליאור את יסודות הכתיבה ,והמשתתפים מצידם הקריאו את הסיפורים ושיתפו בחוויה.
תודה גדולה לכל אחד ואחת שהגיע
ושיתף פעולה.
תודה לאתי אלבוים שהתארחה
במפגש הסיום ושיתפה אותנו בתהליך
כתיבת הספרים שלה ועל התפתחותה
כסופרת .בנוסף היא נתנה טיפים
ורעיונות לכתיבה עבור משתתפי
הסדנה.
תודה למנהל המתנ"ס עמית קדמון על
תקציב שאפשר את קיום המיזם.
תודה לשותפות של יפה שמריהו
מנהלת הספרייה ,וריקי בן פזי מנהלת
מרכז צעירים שפתחה עבורנו את
המקום לקיום הסדנה.
נתראה במיזם הבא.

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!
לחצו כאן להרשמה
או סרקו את הקוד:

הודעות לפירוק
doc.1093

ספריית אלקנה
הספרייה פתוחה להשאלה בלבד ללא
צורך בתו ירוק.
זמני פתיחת הספרייה:
ראשון.16:00-19:00 ,9:00-12:00 :
שני.9:00-12:00 :
שלישי.16:00-19:00 :
רביעי.9:00-12:00 :
חמישי.16:00-19:00 ,9:00-12:00 :
שישי.9:00-11:00 :
ניתן ליצור איתנו קשר גם
במספר .053-3233753
אנו זמינים באמצעות הווטסאפ
להזמנות ,שאלות ,בקשות וכדו'.
יפה שמריהו ,ספריית אלקנה
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק
ותצטרפו כחברים – תודה 😊
https://www.facebook.com/matnaselk

שבט 'השחר' בבני עקיבא
חניכים צוותים בוגרים והורים יקרים .בשבת האחרונה סיכמנו את חודש הארגון בנושא 'קמעא קמעא' .זה היה חודש
מלא בחוויות ,אירועים ,גיבוש וקצת צבע וסיד ,גם בבתים .ולמי שעוד לא יודע – שם השבט החדש הוא 'השחר'.
תודה לכל מי שעזר ותמך לאורך הדרך ,במיוחד לאסף מינצר ,אסף שפירא ,לעמית קדמון ,איליה ,לתהילה דומב
ולכל שאר התומכים
בחודש
והעוזרים
אינטנסיבי שכזה.
אנחנו נכנסים עכשיו
לתקופת החורף ונמשיך
את הפעילות השוטפת
בסניף.
החניכים
ולכל
המדהימים שלנו ,תודה
לכם על שהפכתם את
החודש הזה לבלתי נשכח!
אוהבים ,צוותי הסניף
ושירי הקומונרית!

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

הורות על הבר
הורים אלקניסטים ,זה בשבילכם! סידרנו לכם בילוי! הבירה והנישנושים עלינו ,לכם רק נשאר לדאוג
לבייביסיטר!
מזמינים אותכם לסדרת הרצאות עם המנחים הטובים ביותר ,להצגה על התמודדות עם ילד נושר ועכשיו
תכלס -מעגל הורים.
וההרצאה הראשונה ,השבוע ,יום חמישי כ"א בכסלו  – 25.11ד"ר אנאבלה שקד ב"פרוייקט הורים" .מה שכל
הורה צריך לדעת ולכל ילד מגיע לקבל .הרשמה באתר אלקנה

קישורים להתחברות:
 25.11ד"ר אנאבלה שקד " 9.12.21 .https://bit.ly/3DuLqrMקולה של אמא" .https://bit.ly/3wWh6UH
הילה תודוריקה:
 14.11.21כלים מעשיים לתקשורת בגיל הרך https://bit.ly/3ntHimc
 28.11.21דחיית סיפוקים  11.1.22 .https://bit.ly/30Bxzl6אווירה משפחתית .https://bit.ly/3DoNVfg
 4.1.21רן בראון .https://bit.ly/3oFqWqb
ועכשיו תכלס מעגל הורים :לגיל הרך –  .https://bit.ly/3HwVenwלמתבגרים – .https://bit.ly/3ckMeDT

ממשיכים במסורת!

אופים ומתחברים עם
מרכז צעירים אלקנה!
אתם ממלאים את
הפרטים שלכם בלחיצה כאן
או סרקו את הקוד:

אנחנו שולחים לכם לבית
מארז שווה ושם משפחה לה
תאפו.
כל משפחה מעניקה
ומקבלת! וכולנו ביחד
מהריחות,
מתרגשים
הטעמים והאהבה שמופצים
באלקנה!
אז אתם בפנים? השאירו
פרטים והערכה בדרך ל100-
הראשונים...

טל ויוני אדלשטיין ,תושבי שכונת ה300-
טל ויוני אדלשטיין הגיעו לאלקנה לפני חודש וחצי משכונת הדר גנים בפתח תקווה עם שלושת ילדיהם ,ליה
בת  7לומדת בכיתה א' בבית הספר כרמים ,אריאל בת  5בגן חיטה ,ועמית בן שנה ו 9-חודשים ,לומד במעון הזית.
יוני ,במקור מפתח תקווה ,למד בישיבה התיכונית
קרית הרצוג ,למד במכינה הקדם צבאית בנוקדים .בצבא
שירות צבאי בגולני גדוד  .13אחרי הצבא השלים תואר
ראשון בבר אילן ,וכיום הוא עובד כאופטומטריסט
ב'אופטיקה אדלשטין' – עסק משפחתי.
טל ,במקור משוהם ,למדה באולפנת צפירה ,שירתה
שירות לאומי בירושלים ולמדה ל תואר בחינוך מיוחד
במכללת אורות ישראל באלקנה .כיום היא מורה לחינוך
מיוחד ו מחנכת בכיתת תקשורת בפתח תקווה.
מה הביא אתכם לאלקנה?
"בעבר גרנו באלקנה במעונות של מכללת אורות .חזרנו
בגלל איכות החיים ,שקט וחינוך טוב".
מה הייתם רוצים או יכולים לתרום ביישוב ?
"בעשייה חברתית ועזרה בכל מה שרק נוכל".
איך התמודדתם עם הקורונה?
טל" :אני ילדתי רגע לפני שהתחיל הסגר .הייתי בחופשת
לידה משפחתית ,אח"כ חזרתי לעבודה ויוני נשאר עם
הילדים כל התקופה".

תורהזום
השבוע ב תורהזום יתקיים שיעור מיוחד לפרשת השבוע וישב ביום חמישי כ"א בכסליו  25.11.21בשעה
 20:00ויינתן ע"י השופט בני יזרעאלי ,שופט לענייני משפחה ,בית משפט השלום ,פתח תקוה ,על הנושא:
"תיקי ספר בראשית – ראובן ואחיו בני יעקב נגד יוסף בן יעקב – דיון בבית המשפט לעינייני משפחה"
בואו להיות עמנו בחמישי בשמונה (בערב) בתורהזום .להתראות .זהבית גרוס
-----------------------בשורה משמחת:
בשעה טובה אנחנו מחדשות את שיעורי התורה לנשים בשבת בבית משפחת שושי צוריאל.
השיעור לנשים בשבת יתקיים בבית משפחת צוריאל בשעה  12:30בשבת פרשת וישלח ויינתן ע"י הרבנית
רחל שטרן .באנה בשמחה!
בתקווה שתגענה נשים על מנת שנוכל לקיים את השיעור באופן קבוע בבחינת "חדש ימנו כקדם" ...מחכה
לכן ,זהבית.
הערה חשובה :שיעורי התורהזום ימשיכו להתקיים כרגיל בימי חמישי בשעה  20:00בזום.
להתראות .זהבית גרוס

תהילה דומב – מנהלת יחידת הנוער
אנו מברכים את תהילה דומב לכניסתה לתפקיד מנהלת
יחידת הנוער בישוב.
תהילה תתכלל את נושא הנוער וניתן לפנות אליה בכל
עת.
אנו בטוחים שעם הניסיון ,היכולות והמוטיבציה
שתהילה מגיע איתם יקרו פה דברים מדהימים ומיוחדים!
בהצלחה רבה לתהילה ולכולנו.
עמית קדמון ,מנהל המתנ"ס
בני נוער והורים יקרים!
יחידת הנוער חוזרת לפעילות מלאה!
בשבועות הקרובים צוות הנוער יגבש ויבנה יחד איתכם,
בני הנוער ,תוכנית נוער שנתית עם פעילויות שונות,
פעילויות העשרה ואירועי שיא.
בהזדמנות זו נמסור גם יישר כח גדול לשירי הקומונרית
ולצוותים השונים על חודש אירגון מושקע ומוצלח!
מזמינה אתכם לפנות אלי בכל נושא הקשור בנוער.
שבת שלום .תהילה דומ ב ,מנהלת יחידת הנוער ,
.054-4655245

מדרשה לנשים
אלקנה
הלימודים במדרשה לנשים,
אלקנה ,יתקיימו בע"ה בזום ביום
שלישי ,י"ט כסלו23.11.2021 ,
 – 9:00-9:45הרב ד"ר פנחס היימן.
 – 10:00-10:45הרב אביחי קצין.
 – 11:00-11:45הרב יהודה שטרן.
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

חיסונים לשפעת
בקופת חולים מכבי
לחברי קופת חולים מכבי,
מאוחדת ולאומית .הגיעו חיסונים
לשפעת .אין צורך להזמין תור
מראש ,יש להגיע למרפאה .בשעות
הקבלה.
פרופ' איאן כהן וצוות המרפאה

אילנה כהן
אלקנקנה 1093
לבצקdocx.)4(:

קיש בטטה הכי טעים שיש

מצרכים
 2כוסות קמח (רצוי מאוד כוס אחת קמח מלא ,וכוס אחת קמת לבן).
 200גרם חמאה.
כפית מלח.
ביצה.
הכנת הבצק:
לערבב במיקסר לפירורים (אפשר גם ידני).
להוסיף  2כפות מים קרים ליצירת בצק.
לרדד תבנית פאי עגולה .26
לדקור את הבצק במזלג לפריזר לשעתיים.
לאפות  20דקות.
מלית
ממסים  50גרם חמאה ,מוסיפים קוביות קטנות של שתי בטטות ,מקפיצים כ 7-דקות.
מוסיפים שמנת לבישול 3 ,ביצים טרופות ,מלח פלפל שחור גרוס 2 ,כפות עירית קצוצה ,שליש כוס צנוברים
קלויים ,גליל גבינת פרומעז חתוך לקוביות.
יוצקים הכל על הבצק .אופים עד שהכל משחים כ 40-דקות ב 180-מעלות.
בתיאבון!!
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

למשפחות מאיר ז"ל ובלה שטינר וב"ב,
פנחס והדסה שטינר וב"ב ,יעקב ועדה
שטינר וב"ב
תנחומים
על פטירת האם החמות והסבתא
רבקה שטינר ע"ה
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

בס"ד

ש"ק פרשת "וישלח" ט"ז כסליו הוא
יום השנה השלושים ושלשה לפטירת בננו

יהודה אלוני

ז"ל

נעלה לקברו ,בבית-העלמין באלקנה,
ביום ו' ט"ו בכסלו ( )19.11.21בשעה .09:00
לימוד משניות לעילוי נשמתו ,יתקיים אי"ה
ביום רביעי  17.11בשעה  20:00בזום:

https://us04web.zoom.us/j/76504827969?pwd=cV
ZoaExMems4dmpiODBLZVFkbTVpQT09

משפחת אלוני

ליפה אלשייך
תנחומים על פטירת אחותך
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפי לדאבה עוד
מכל בית אלקנה
חלפו י"ח שנים היום כבר כמעט והיית חייל ,ואצלנו כאן זה מרגיש כאילו רק אתמול עוד חייכת אלינו,
זיכרון היותך עוד בוער בנו כמכוות אש ,וחסרונך עוד טרי ופועם.
היום ,יום שישי ט"ו בכסלו תשפ"ב ( )19/11/21בשעה  ,08:30נתכנס שוב ,משפחה וחברים לאזכרה תפילה וגעגוע
לבננו ,אחינו ונכדנו האהוב

עז ברט

ז"ל

בבית העלמין שבאלקנה .במגבלות המותר ,ותוך שמירה על בריאותינו .ת.נ.צ.ב.ה.
המשפחה

מחזמר ייחודי לחנוכה
עם חבורת אנדרדוס
ביום שלישי הקרוב – אל תפספסו!
מחזמר יחודי לחנוכה – אצלנו
באלקנה!
בכיכובם של חבורת אנדרדוס
המעולה!
רק  ₪ 45לכרטיס!
שימו לב מספר הכרטיסים מוגבל
והביקוש גבוה – הזמינו עכשיו!
הכניסה לאירוע בהצגת תו ירוק
או בדיקה עדכנית.
לרכישה לחצו כאן או סרקו את
הקוד:

לפרטים :מתנ"ס אלקנה .03-9109040

לידות
לחנה ומתן קרמר ,להולדת הבן דביר ,נכד לאשר ולאה לוין.
לרבקה ויצחק וייצר ,להולדת הנכד אלון ,בן לחגית ורועי נחתומי.

אירוסין /נישואין
לאריאל וערן קנטר ,לנישואי הבת מטר אלישבע עם מתן אברהם ויזל.
לחיה ועוזי גוטמן ,לנישואי הנכדה מוריה עם ישי מאיר ,בתם של נדב והדס מיטב גוטמן.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לשירלי ושי בן יאיש ,לחניה (לבית ציגלר) וינון לוינברג ,לאורטל (לבית גוטהרץ) ויהודה ידיד,
להדר ואהוד קרני,
עם המעבר למדורגים שכונה צפונית

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

