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דור המדבר – חסד נעורים ואהבת כלולות
אריאלה שחור
חומש במדבר מתאר תקופה משמעותית בהתהוות עם ישראל.
הוא מתאר תקופה שהתארכה ל 40-שנה ,לאחר חטא המגלים של אותו דור שהוציא דיבה ומאס בארץ חמדה.
על אף שתקופה זו היא כתוצאת עונש ,דברי ה' המופיעים בספר הנביא ירמיה בפרק ב' מתארים תקופה זו
א ַוי ְִהי ְדבַ ר ְי ֹהוָה אֵ לַי לֵאמֹר:
לּוֹלתיְִך ֶלכְ תֵ ְך ַאחֲ ַרי בַ ִמ ְדבָ ר
ָ
עּוריְִך ַאהֲ בַ ת כְ
ָכַר ִתי לְָך חֶ סֶ ד נְ ַ
ְרּושלַם לֵאמֹר כֹה ָאמַ ר ְיהֹוָה ז ְ
את בְ ָאזְ נֵי י ָ
ב הָ ֹלְך וְ ָק ָר ָ
בְ אֶ ֶרץ ֹלא זְרּועָ ה:
התקופה מלווה בתלונות בקשיים וה' זוכר לנו אותה כחסד נעורים אהבת כלולות.
זוכה אני בשנים האחרונות להדריך זוגות חילוניים לקראת נישואיהם .אני מברכת אותם על שבחרו
להתחתן כדת משה וישראל ,ושואלת מדוע אומרים 'כדת משה וישראל' ולא 'כדת אברהם ושרה' וכד'?
משה ועם ישראל היו זוג שעבר שנות דור שהיו מלאים בניסים בגאולה ובתלונות וקשיים ותמיד נשארו יחד.
ה' מתאר את הזוגיות הזו ,את הקשר הזה כחסד נעורים ,כאהבת כלולות.
כל אחד מאיתנו מצוי במהלך החיים במסע ,במדבר .המדבר מדבר! ננסה להקשיב לו ולראות לשמוע ,להבין
את שהוא אומר לנו.
אחד הנושאים בפרשה הוא הענן .הענן תפקידו היה לסמן תחילת מסע הליכה התקדמות תנועה,
והיה סימן לעצירה לחניה.
ענן הרבה פעמים מכסה מסתיר .עלינו לזכור ש "אין הברכה מצויה אלא בסמוי מן העין" (מסכת תענית).
במספר מועט של פסוקים מתוארים מצבים שונים של הופעת הענן או עלייתו ובכל פעם חוזר הביטוי "על פי
ה' יסעו ועל פי ה' יחנו".
לעיתים מופיע ענן בחיינו ואנו נדרשים לעצור ,לעיתים בשל קושי אתגר .
לעיתים אנו רוצים לנוח לשהות והענן מצווה עלינו לקום לזוז מאזור נוחות להתקדם לשנות להתחדש.
אנו רוצים שליטה בחיינו מתכננים תוכניות לוח זמנים ,אך כשנזכור להיות בהקשבה והבנה שהעצירות
וההנעות בחיינו מנוהלות ומכוונות ע"פ ה' – על פי ה' נחנה ועל פי ה' ניסע.
דרך צלחה!
לע"נ הלל מרדכי שחור ז"ל ,שיום פטירתו בכ"ה באייר ,שנהרג בעיצומה של דרך.

כל הפרטים
בעמוד האחורי

אלקנה זוכת פרס החינוך הארצי!
תושבים יקרים.
אני שמח ונרגש לספר לכם על שיחת טלפון שקיבלת משרת החינוך ,ד"ר יפעת שאשא ביטון ,שיחה מהמרגשות
שקיבלתי בכל ימי חיי.
השרה ביקשה לבשר לי אישית שוועדת פרס המקצועית החליטה כי אלקנה הנה זוכת פרס החינוך הארצי!!!
ב"ה אלקנה גברה על המתמודדים הרבים והטובים מכל הארץ ,ותקבל את פרס החינוך הארצי בטקס מיוחד
שייערך בשבוע הבא בירושלים.
הזכייה בפרס החינוך הארצי הנה אות הוקרה עצום למערכת החינוכית המדהימה שיש לנו!! והוקרת תודה
ענקית להנהלות וצוותי החינוך המצוינים ,בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ,לשותפינו במשרד החינוך וברשת
אורט ,לכל השותפים לעשייה החינוכית במועצה ובמתנ"ס ,להנהגות ההורים המשקיענים ,ולעוד כל כך הרבה
גופים ושותפים שעובדים כמארג אחד שלם שפועם בעוצמה.
אשרינו שזכינו בילדים והנוער הנפלאים שלנו!
לכולכם מגיעה תודה ענקית ויש לכם חלק נכבד בפרס המכובד והיוקרתי הזה המחולק לערים ומועצות בודדות
בלבד!
מרגש כל כך לדעת שההשקעה הגדולה התקציבית והניהולית של אלקנה בחינוך ובאוצרות המופקדים בידינו,
וההזדמנויות שאנו מעניקים כאן באלקנה לכל ילדה וילד ,באים לידי ביטוי ,נראים לעיני כל וזוכים להוקרה
ולהכרה.
יש שכר לעמלנו כולנו .בזכות הערכים ,ההשקעה ,ההתמדה ,החדשנות ,השותפויות ,השילוב ועוד!
תודה מיוחדת לשותפתי ,מובילת מערכת החינוך באלקנה בעוז ובגאון – מנהלת מחלקת החינוך פועה כהן!
התברכנו בך!
נמשיך להצעיד את ילדינו וילדותינו ולהעניק להם כאן באלקנה את מיטב החינוך הערכי והלימודי.
בינתיים תתרגשו יחד איתנו ,פרטים נוספים על הפרס בקרוב!
אסף מינצר ,ראש המועצה

קדימה בני עקיבא!

שמחנו לארח השבוע את
כנס ההכשרה של הקומונריות
של תנועת בני עקיבא שנערך
ב'אולם צביה' ,במהלכו נהנו
מהרצאות
הקומונריות
וסדנאות מעשירות ,מפעילות
הפגה בבריכה ועוד .וכמובן
שלא ויתרו על מפקד ברחבת
המתנ"ס החדשה .
במהלך היום נערך מפגש
מיוחד של ראש המועצה אסף
מינצר ,מנכ"ל המועצה אסף
שפירא ומנהלת יחידת הנוער
תהילה דומב עם מזכ"ל בני
עקיבא היוצא יאיר שחל,
המזכ"ל הנכנס יגאל קליין
ורכז ההדרכה תמיר שובלי .
ראש המועצה הודה ליאיר
שחל על תרומתו הייחודית
לתנועה ולסניף אלקנה ובירך
את יגאל קליין על כניסתו
הקרובה לתפקיד .
יאיר שחל ציין לשבח את
פעילות סניף בני עקיבא
אלקנה ,המונה למעלה מחמש
מאות מדריכים וחניכים ,את
צוות ההדרכה וגרעין אריאל
על ההתנדבות והעשייה
הרבים ,ואת השותפות
הטובה לאורך השנים בין
המועצה לבין התנועה.
הידד במעלה!

הפעיל המצטיין שלנו
תרימו נס לעידו נתיב ,שנבחר
השבוע לפעיל מצטיין של משרד
החינוך מחוז מרכז לשנת תשפ"ב!!!
במהלך החודש האחרון בתי הספר
ויחידת הנוער המליצו על פעילים
מצטיינים בעשייה חברתית .בוועדה
שהתקיימה ביחד עם נציגות פיקוח
משרד החינוך נבחר עידו נתיב.
בתחילת השבוע ,בטקס מחוזי
שנערך בכפר סבא בנוכחות ויקי ניצן
– מפקחת מחוזית משרד החינוך,
ואביבית קאץ – מפקחת חינוך
חברתי ,הוענקה לעידו תעודה על
הצטיינותו.
בטקס השתתפו גם אסף מינצר
ראש המועצה ,אסף שפירא מנכ"ל
המועצה ,פועה כהן מנהלת מחלקת
חינוך ,הרב אודי סט ראש ישיבת
ימ"ה ,ותהילה דומב מנהלת יחידת
הנוער,
עידו מלא ברוח התנדבותית ורצון
להטיב לזולת ,מתנדב ורותם את
חבריו לעשייה חיובית ומשמעותית.
עידו משמש כיו"ר קו לחיים ביחד
עם חבריו במחנה אלקנה ,יוזם
ומפעיל ,החל משלב התכנון וגיוס
המתנדבים ,איסוף כספים ,תוך יישום
כל פרט ופרט.
יחידת הנוער במועצה מודה
ומצדיעה לנוער אלקנה הפועל למען
האחר ביישובנו ,תורם ומשקיע
מזמנו לאורך כל השנה בתחומים
השונים.
אנו גאים בכם!
יישר כח ענק והמון מזל טוב לעידו!

עם עידו נתיב – הפעיל המצטיין

עידו נתיב

הילי גולן

כוכבת אורט – תלמידת אורט אולפנת השומרון אלקנה
מי אמר שיש כוכבים רק בשמים ?
תנו לנו להציג בפניכם את הילי גולן  ,תלמידת כיתה י"ב מבית הספר אולפנת אורט השומרון אלקנה.
הילי ,נבחרה להיות כוכבת אורט לשנת תשפ"ב .היא נבחרה להיות כוכבת כי היא מתנדבת בקהילה באופן יוצא
דופן.
לפני שנחשוף בפניכם את העשייה החברתית העשירה שלה ,בואו נכיר אותה יחד:
"היי שמי הילי ,אני מאוד אוהבת לבשל ולאפות ,לרקוד ,להנות עם חברות ומשפחה וללמוד דברים חדשים.
" התחלתי להתנדב כמדריכה בבני עקיבא לפני כמה שנים והרגשתי מאוד משמעותית לחניכות שלי .השנה
כשאני מרכזת את צוות נחשון אני ממש מרגישה את המשמעות בהתנדבותי בצורה הרבה יותר עוצמתית.
מי או מהם מקורות ההשראה שלך לעשייה חברתית?
" אני מקבלת השראה מההורים שלי ,הם אנשי עשיה ,אוהבים להתנדב ולהיות חלק משמעותי בחברה .הם
מצליחים לשלב חיי עבודה ובית עם הנאה גדולה וזה מדהים בעיני.
אילו מיומנויות רכשת במסגרת ההתנדבות?
" אני מרגישה שרכשתי הרבה מיומנויות .בכל שנות ההתנדבות שלי למדתי איך לקבל דעות שונות ,איך לקבל
החלטות משותפות וגם לדעת לוותר כשצריך.
תני בבקשה טיפ משמעותי שיעודד בני נוער להתנדב ואולי גם להיות כוכבים בתחום החברתי.
" אני חושבת שהתירוץ הכי נפוץ הוא חוסר זמן ,אבל אני מאמינה שניהול זמן נכון ורצון אמיתי יכולים לנצח
את הכל .אם ננהל את הזמן שלנו בצורה טובה ויעילה ,נצליח לשלב את הלימודים ,ההתנדבות ,החברים והמשפחה
והכל ברוגע ובשמחה גדולה".
הילי היקרה – המשכי להפיץ את הטוב ולעשות טוב

וואו כמה אירועים היו לנו בשבועיים
האחרונים...
פעילות משותפת עם מרחב הלמידה
בשבוע שעבר התקיימה הבגרות במתמטיקה,
בשיתוף פעולה עם מרחב הלמידה בהובלת דגנית
שניר קיימנו מרתון מתמטיקה עד השעות
המאוחרות לצורך למידת בני הנוער.
תודה לדגנית ולכל המלגאים על העבודה
והלימוד.
אנו מזמינים אתכם להגיע למרחב בכל הזדמנות
לאחר תיאום מול דגנית.
ל״ג בעומר עם נוער אלקנה
התחלנו את החגיגות עם עמותת 'להושיט יד',
עמותה אשר תומכת בילדי חולי סרטן ובילדים
בעלי נכויות מורכבות ,שבה מתנדב הנוער הנפלא
שלנו במהלך כל השנה .חגגנו עם מעגל מתופפים,
מופע להטוטי אש ,צילומי מגנטים ,דוכני מזון,
ארוחת ערב כיד המלך ועוד הפתעות לילדים.
תודה רבה ליעל לנקרי ומויש מלהושיט יד על כל
האירגון ושיתוף הפעולה ,ולנוער המדהים שלנו
שהרים אירוע מושקע ,איכותי וזיכה אותנו לשמח
את חניכי העמותה.
המשכנו עם חגיגות ל"ג בעומר לכל השבטים,
במתחם המדורות ,לערב כייפי וחוויתי בהובלת
המדריכים .ישבנו מסביב למדורה ,שרנו וכמובן
נהננו מפוייקה טעים.
תודה גדולה לצוות הנוער ולסיירת הורים שעברו
בין המדורות וחילקו הפתעות .לראש המועצה
אסף מינצר על נוכחותו וברכתו באירועים .למנכ"ל
המועצה אסף שפירא על האירגון והלוגיסטיקה
ושהיה איתנו לאורך כל הערב.
ותודה מיוחדת לדורון ,דני ומקסים שצילמו
אותנו לאורך הערב בהתנדבות מלאה.
היה כייף .מחכים לפגוש אתכם בפעילויות
הבאות! תהילה דומב ,רכזת נוער באלקנה.

מדורת ל"ג בעומר

מדורת ל"ג בעומר עם ילדי אלקנה

מדורת ל"ג בעומר עם עמותת 'להושיט יד'

תורהזום
השבוע בתורהזום יתקיים שיעור מיוחד ביום חמישי ג' בסיון  2.6.22בשעה  ,20:00ויינתן ע"י הרבנית מלכה
פיוטרקובסקי ,לשעבר ראש מדרשת לינדנבאום ,על הנושא" :מה לימדו רות ובועז את הרשב"א?
בואו להיות עמנו .להתראות .זהבית גרוס.

שיעור לנשים בשבת
השיעור לנשים בשבת פרשת במדבר יתקיים בבית משפחת שושי צוריאל ( שיר השירים  )192בשעה  12:30ויינתן
ע"י ד"ר חזוניאל טויטו .באנה בשמחה והביאו חברות חדשות! שיעור שווה .מחכות לכן.
להתראות ושבת שלום ,זהבית גרוס.

מדרשה לנשים אלקנה
תכנית המדרשה לנשים ,ליום שלישי יום שלישי ,א' בסיון31.5 ,
 – 9:00-9.45הרב שי סבג.
 – 10:00-10:45הרבנית רחל שטרן.
 – 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

שיעורי ריקוד לנשים נפתח חדש באלקנה
אנשים שרוקדים הם אנשים מאושרים!
בין אם מעולם לא רקדת ובין אם יש לך ניסיון בריקוד ,השיעורים האלה בשבילך!
שיעורי ריקוד לנשים בהדרכתה של ענת פרל שפיתחה את התשוקה לריקודי לטיני ,סלסה ועוד.
מחיר ₪ 140 :לחודש .מתחילים ב .5.6.2022-החוג יפתח רק ברישום מוקדם!
הזדרזו להירשם! https://bit.ly/3wAC0c3

ספריית אלקנה
📚 הספרייה פתוחה .מוזמנים להגיע לקרוא ,לעיין וליהנות.
להלן 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 קשר📞 :טלפון 🤳🏻 .03-9362122ווטסאפ 💻 .053-3233753מייל .elkana.library@gmail.com

היערכות
לקייטנות הקיץ
גם הקיץ יתקיימו מגוון
קייטנות וצהרונים ע"י
המתנ"ס.
לצערנו ,משרד החינוך
עדין לא פרסם את "הקול
קורא" שלו ,ולכן אין לדעת
ומחירים
תאריכים
מדוייקים.
עם זאת ,ברור שהקייטנות
יפתחו ביום ראשון  3ביולי,
ותהיה אפשרות לקייטנה
ו/או צהרון של  3או 4
שבועות.
הקייטנות יהיו לילדים הגנים
ולילדי כיתות א'-ד'.
יתקיימו גם קייטנות "על
גלגלים".
בקרוב תצא הודעה על
מועדים מדוייקים ועלויות.
קיץ בריא ופורה.
עמית קדמון ,מנהל המתנ"ס

מועדון התרבות  50פלוס אלקנה
יום ראשון  29.5.22כ"ח באייר ,יום ירושלים ,בשעה  – 20:00קתדרה עם משה נוה .הנושא :האם אשכחך ירושלים?
יום שני  30.5.22כ"ט באייר בשעה  – 11:00סיפורי ארץ ועם ישראל עם חזי פוזננסקי .הנושא :שאו ציונה נס ודגל
לעליית הגאולה.
יום שלישי  31.5.22א' בסיון בשעה  – 20:00סרט דוקו עם הבמאית איריס זכי .הסרט" :מתנחלת".

איריס זכי ,במאית תל אביבית ,נוחתת בלב ההתנחלות תקוע כדי לנסות ולשוחח לראשונה עם האנשים שגרים מן
העבר השני של הקו -הירוק .מחוץ למכולת של הישוב ,מתחת לעץ ,היא מציבה שלוש מצלמות ,שולחן ושני כסאות
וממתינה לדבר עם המקומיים .החשש מהפולשת ומהמצלמות ,מהן נפגעו המתנחלים פעמים כה רבות ,מותיר בתחילה
את איריס בעיקר לבדה .אך במהרה ,הכסא שמולה לא נותר עוד ריק .אט-אט יושבים מתנחלים מרקעים שונים לשיחות
כנות ,מפתיעות ,לעתים משעשעות ,המביאות מבט רענן על המציאות הישראלית משני צדי הקו-הירוק.
יום רביעי  1.6.22ב' בסיון בשעה  – 11:00ירושלים עם טליה כהן .הנושא" :ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו" –
סיפורה של ירושלים במלחמת ששת הימים.
יום רביעי  1.6.22ב' בסיון בשעה  20:00פתיחה חגיגית לתערוכת הציורים של אמיליה רייק.

הופעה של
רביב כנר
איך פותחים את הקיץ
לנוער וצעירי אלקנה
והאיזור באופן הכי חזק,
סוחף ,ומלהיב?

מביאים את רביב
כנר!!!

רביב כנר מגיע לאולם
הפיס באלקנה וירסק
אותנו לרסיסים עם שלל
הלהיטים שלו ,הכריזמה,
הרגש והקול המיוחד.
גם ממחיר הכרטיסים
נשארו בקושי רסיסים –
 35ש״ח בלבד לכרטיס.
סבסדנו ,ברור שסבסדנו!
מס׳ הכרטיסים מוגבל
ביותר!! ומומלץ להזדרז
ולרכוש לפני שייגמר...
לרכישה:
https://bit.ly/3NrWJpb
אפשר גם לסרוק את
הברקוד

רננה ונדב קנדלר ,תושבי השכונה החדשה
רננה ונדב קנדלר עברו לפני כחודש משערי תקווה ,שם גרו מאז נישואיהם לפני  8שנים ,לביתם החדש בשכונה
החדשה ברחוב הכרם  ,12בפרויקט של נפתלי ניסן .לזוג שלושה ילדים :נועה בת  6לומדת בכיתה א' ,רועי בן  4בגן
תמר ,וליה בת  8חודשים (כרגע בבית עם אמא בחופשת לידה 🙃) .עבור הילדים המעבר היה קל ,כיוון שהתחילו
ללמוד באלקנה מתחילת השנה.
נדב ,בן  30במקור מפדואל .בתיכון
למד בקנדה עקב שליחות של המשפחה.
אחרי התיכון למד בישיבת שבי חברון.
לאחר מכן התגייס לצבא ושירת ביחידת
דובדבן .אחרי שהשתחרר למד הנדסאי
בניין באוניברסיטת אריאל וכיום עובד
כמהנדס ביצוע ברכבת הקלה בתל אביב.
רננה בת  ,30במקור משערי תקווה
למשפחת יחזקאל ,למדה בתיכון באמנה
בכפר סבא .אחרי התיכון עשתה שירות
לאומי בקיבוץ לביא .היא בוגרת תואר
עסקים
ומנהל
בכלכלה
ראשון
באוניברסיטת אריאל וכיום עובדת במנהל
מקרקעי ישראל במחלקת גביה.
מה הביא אתכם לאלקנה?
"חיפשנו מקום קהילתי דתי ,עם
אוכלוסיה צעירה ,קרוב למרכז ומוסדות
חינוך טובים".
אלו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?
"הקהילתיות והמרחבים".

אסתר המלי

מתכון לוופל בלגי טבעוני ובריאותי לחג שבועות.
בריא ו-טעיםםםם.

מוצרים:
רבע כוס שקדים קלופים וטחונים.
 1כף פודינג וניל.
 2ביצים.
רבע כוס שמן קוקוס.
חצי כפית סטיביה.
רבע כפית קינמון.
קמצוץ מלח.
 1כף דבש או סירופ מייפל לציפוי.
מעט פירות לקישוט.
אופן הכנה:
לערבב את השקדים ,הביצים ,שמן הקוקוס ,הסטיביה ,הקינמון והמלח.
לצקת את התערובת אל תוך הטוסטר של הוופל ולהמתין  10דקות.
להוציא את הוופל ולהוסיף מעליו את הדבש או המייפל.
להגיש עם גלידה או קצפת.
בהצלחה ובתאבון!!😋 🍒🫒🍒
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

" ִּּב ּ ַּלע ַּה ּ ָּמוֶ ת לָּ נֶצַּ ח ו ָּּמ ָּחה ד'
ִּ ּד ְמ ָּעה ֵמ ַּעל ָּּכל ּ ָּפנִּ ים"

לשלומית ושמעון ברט
תנחומים
על פטירת הנינה שירה רחל אבקר,
נכדה לאהד ואודליה ברט,
בת לטל ואלעד אבסקר
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

כוס תנחומים
ליונה אהרון ,על פטירת האם.
לרעות טאוב ,על פטירת האב.
לשמעון ביר ,על פטירת האם.
המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

ל"צוות מתנס עד
הבית "2022
דרושים נערים
ונערות מעל גיל
 15לעבודה
בחודשים יולי
אוגוסט .להפעלת
משחקי נופש
לילדים אחר
צהריים באלקנה.
לפרטים לפנות
למיכה פולק מנהל
מחלקת ספורט
054-6609653

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

לידות
לשרה ולרב יצחק קניג ,להולדת הבן.

אירוסין /נישואין
לדבורה (ראש האולפנה) ולקובי בראון ,לאירוסי בתם פריאל עם רון בסון.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לנופר וצבי פליישמן ,עם המעבר למדורגים בשכונה הצפונית.
נורית הירש באלקנה
לכבודה של הבירה הנצחית שלנו ,נתכנס כולנו ,צעירים ומבוגרים כאחד ,לשיר
יחדיו לעיר שחוברה לה יחדיו תחת שמי פארק הגורן ,כשבריזה נעימה עוטפת
את כולנו ,תוביל אותנו כלת פרס ישראל המלחינה נורית הירש ,בין שיריה
היפים שהפכו לחלק מפס הקול הלאומי ,בליווי ובהשתתפות חבורת הזמר שלנו
״זמרת הארץ״ בניהולו המוסיקלי של עזרא מוריאל.
כיבוד קל ושתיה יוגשו במקום .מחיר כרטיס מסובסד  25 -ש״ח בלבד!
לרכישה https://bit.ly/3M7jEG5

ברוכים
הבאים
לישראל
ברוכים הבאים
לעולים החדשים
שהגיעו לאלקנה
מרוסיה
אלאונורה וגיאורגי
סרגצ'ב.
אלאונורה וגיאורגי
מתגוררים אצל
בתם ,שולמית יגר.
בית אלקנה מאחל
לאלאונורה
וגיאורגי
קליטה קלה
והשתרשות מהירה

