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 עם יחיד ומיוחד 
 שרית גזבר

 

נולד הצייר מארק שאגאל שהיה גדול הציירים היהודיים בעידן  –שנה  135בט"ו בתמוז ה'תרמ"ז, השבוע לפני    
המודרני. ביצירותיו, מתאר את התרבות וההווי היהודיים: האופי, ההיסטוריה וייחודיות הגורל והקיום היהודי 

ה ביהודים שגורשו מבתיהם ונדדו מגירוש במזרח אירופה. משכך, היטיב לתאר את התקופה בה האנטישמיות הכת
 לפוגרום, מפרעות לאסונות שהביאו איתם. 

 

 8.7.22 | בתשפ" תמוזב 'ט  | בלקפרשת  | 1125 'ליון מסיג

 20:32  שבתצאת ה  19:29 שבתכניסת ה
   

בציור "מזכרת", ביטא הוא באופן חזותי את היהודי הנודד,    
כפוף, חרוש קמטים ומלא דאגה כשעל גבו ביתו ובו זיכרנותיו 
הרוחניים והערכיים. משא זה מלווה אותו בכל אשר ילך. בית 

 יעקב.
שני הרעיונות המרכזיים שביצירה זו )המכונה "מזכרת"(    

הבית היהודי מצויינים בפרשת השבוע, פרשת בלק: 
והאנטישמיות. בשניהם המאפיין המשותף הוא ייחודו של 

 היהודי והבדלתו משאר אומות העולם.
מעל פסגת אחד מהרי מואב צופה בלעם שתום העין: "ראה    

דגלים מסודרים, ושאין פתחיהן מכוונין זה כנגד זה כדי שלא 
יהא היזק ראיה זה לזה, מיד אמר: 'מה טובו אוהליך'" )רבנו 

 בחיי על במדבר כ"ד ה'(.
ואז, מציין הוא הוא את הנ"צ ממנו הוא מנסה לקלל: "כי    

מראש ֻצרים אראנו ומגבעות אשורנו" )במדבר כ"ד ט'(. רש"י 
מציין את המראה שהתגלה לבלעם: אני מסתכל בראשיתם 
ובתחלת שרשיהם ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים 

 .וגבעות הללו ע"י אבות ואמהות
סוד עוצמתו של העם מתחיל כבר מימי אברהם העברי,    

ש"כל העולם כולו מעבר אחד, והוא מעבר אחד" )בראשית 
רבה מ"ב, ח(. ומאז ועד היום, נשארו בניו של אברהם, עם 
ישראל, נפרדים ומיוחדים ביחס לשאר אומות העולם, הן 

 מבחינה רוחנית והן מבחינה גיאוגרפית. 
מרת על העם, היא זו שגם פגעה בו אותה ייחודיות השו   

בגלי האנטישמיות שפרצו לאורך הדורות והפכה אותו ליהודי 
 הנודד הנלחם על קיומו.

יעקב הרצוג, דודו של נשיא המדינה, בחר בדבריו של בלעם להיות הכותר של ספרו "עם לבדד ישכון". בספר      
כתב: "דווקא הבדידות נאגדו נאומיו והרצאותיו שנאמרו בהזדמנויות שונות בפני קהלים מגוונים. באחד מהם 

הזאת, שהיא מעצם טבעו של העם היהודי, היא אולי המפתח לא רק לאמונה אלא גם לתרגום האמונה לשפת 
כמו בציור   .(1975המעשה, ובה היכולת לקיומו של העם בעבר, בהווה ולקראת עתיד". )'עם לבדד', הוצאת מעריב, 

רון הספרים היהודי, הניגונים מבית אבא, המצוות וההנהגות אוהלו ובו א –של שאגאל, הוא נושא איתו את ביתו 
 עוד מימי אבותיו ומקים איתם מדינה.

 בימי עושר היצירה המתחדשת, בעת "צמיחת גאולתנו", ניקח אתגר זה כברכה וככלי לשמירה על הייחודיות      
 כשנשמור על –עם לבדד. ישכון!" שלנו, כפי שנובעת מהפיסוק של הפסוק, אותו העלה הנצי"ב מוולוז'ין: "הן    

 הבדד, על המייחד אותנו, נזכה לשכון.      
 שבת שלום!

 



 

 

 

 
                

    

 
 

 

אין זמן יותר מושלם    
מאשר חופשת הקיץ לצאת 

 עם הילדים להרפתקאות!
אלקנה מזמינה את ילדי    

הישוב והאיזור ליהנות 
מהמופע ״מפרץ 
ההרפתקאות״ במחיר 

 מסובסד ומיוחד!!
צ׳ייס, מרשל, רוקי, זומה    

ושאר החברים מחכים לכם. 
 תבואו, יהיה כיף!!

יום ראשון הקרוב י"א    
 17:30בשעה  10/7תמוז 

אולם  .(17:00)כניסת קהל 
 .רחוב גיבורי ישראל ,הפיס

 המקומות מוגבל! פרמס   
רכישת כרטיסים באתר    

, או בברקוד המועצה
 או בלינק המצורף, 

https://bit.ly/3AlSqbV. 
מתנ"ס אלקנה  :לפרטים   

03-9109040 
 

 

 ספריית אלקנה
 

 , שעת סיפור במסגרת פעילות "מתנ"ס עד הבית".12/7 הקרוב, י"ג בתמוז ביום שלישי  
 .17:00עם ההצגה "הארנב ממושי" בשעה  165-השבוע נגיע לשכונת ה

 .על סדרת ספריה "כראמל" ברנע מפגש עם הסופרת מאירה גולברגייערך  25.7-וב
 ., או בברקוד המצורףהמתנ"ס בקישור המצורףההרשמה באתר 

https://bit.ly/3yKiXyd 
 

 

 .מוזמנים להגיע לקרוא, לעיין וליהנות. הספרייה פתוחה ��
 :להלן זמני פתיחת הספרייה

 .9:00-12:00רביעי:  .16:00-19:00שלישי:  .9:00-12:00 שני:. 16:00-19:00, 9:00-12:00ראשון: 
 .9:00-11:00 :שישי .16:00-19:00, 9:00-12:00 :חמישי

 .elkana.library@gmail.com מייל��. 053-3233753ווטסאפ �🄳�. 03-9362122טלפון �� ניתן ליצור קשר:  
 

 הצגה מפרץ ההרפתקאות
 

 

https://bit.ly/3AlSqbV
https://bit.ly/3yKiXyd
mailto:elkana.library@gmail.com


 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 מתנ"ס עד הבית
 

 המתנ"ס מגיע אליכם עד הבית!   
 במהלך הקיץ, בכל יום שלישי, נגיע לשכונה אחרת עם משחקי ספורט, הצגה, מוזיקה הפעלות ועוד.   

 !!הנות עם הצוות המקסים של מתנ"ס אלקנהימוזמנים להגיע עם כל השכנים ול   
 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

זו השנה השישית ברציפות בה אנו זוכים לארח כאן    
באלקנה את נשות וילדי עמותת "בת מלך", ולפחות 
במהלך של יום אחד גדוש בפעילויות מפנקות, אנו 
מסייעים להפיג את טרדות היומיום  של אותן נשים 

 וילדים השוהים במקלטים לנשים מוכות.
במהלך יום אינטנסיבי זה, הצלחנו, בסיוע הרבה   

מתנדבים ואנשים טובים מהיישוב, לתת ערך מוסף 
 גם לנשים וגם לילדים.

התוכנית לנשות העמותה כללה בין היתר: ארוחת    
בוקר מפנקת, סדנאות אומן, מופע סטנדאפ, 
מסאג'ים, וטיפוח ציפורניים, ארוחת צהרים מפנקת 

 אורחת, ועוד שלל הפתעות. והענקת סלסלות שי לכל 
הפעילויות לילדים כללו בין היתר: ארוחות    

מפנקות, הדרכות מטעם לוחמי האש, פעילויות 
ספורט, סדנאות יצירה, ביקור בפינת החי, טבילה 

 בבריכה ושלל הפתעות ופינוקים.
החיוך והכרת הטוב של נשים וילדים יקרים אלו,    

 .הן בזכות האנשים הטובים מהיישוב
 תודה רבה מקרב לב שלוחה לכל אחד ואחת מכם!   
 תודה רבה ל:   
על  ברוריה בוייםבהובלת  חברות מועדון הסורגות   

 הסלסלות המרהיבות שסרגתן. 
על תרומת המוצרים שנארזו בסלסלות  חברת לליןל  

 הסרוגות והוענקו לנשים.
על אירוח ופינוק ברוחב  לב של רונה שנייברג ל  

 הנשים בביתה.
 על הניצוח על האירוע כולו.קרינה בן דוד ל  
על מופע הסטנדאפ המשמח והמשחרר נויה מנדל ל  

 לנשים.
האש באלקנה על ההדרכה המרתקת צוות לוחמי ל  

 לילדים
 על פעילות הספורט לילדים. קרן דרלביץל  
שהכינו את ארוחת הצהריים  לכל הנשים הטובות  

 הטעימה.
 על הפעילות המרתקת לילדים.ר דגנית שניל  
על אילה יוחאי, אביטל אגוזי שדה ואתי אביעוז ל  

 טיפולי המסאג' המפנקים לנשים.
 .מהמועצה על הטיפוח לנשיםאורטל שביט ל  
 .על סדנת האומן לנשיםהנשקה -מיכל מיכליסל  
על חגית בר , מנהל המתנ"ס ולעמית קדמוןל  

הספורט ובפעילות במרכז האכסניה במתנ"ס, באולם 
 .החדשנות

 .על הפעילות לבנות במרכז החדשנות הדר שנירל  
מלגאיות  ,אלה אפריםולהדר אובז'נק )ויניצקי( ל  

יחידת ההתנדבות המסורות על ליווי החונכים לאורך 
 .כל היום

על לווי החונכים  ,רכז הנוער החדש – חגי ברילל  
 והפעילויות לאורך היום.

שבזכותו הילדים  ,מנהל בריכת אורותרועי רוזנר ל  
 כנס לבריכה, תודה ענקית!יוהנשים יכלו לה

על ליווי הפעילות והחונכים לאורך  אוראל רדעיל  
 היום.

ששמשו חונכים לילדים של בני הנוער המקסימים ל  
ול היה בלעדיכם היום הזה לא יכ – "בת מלך"
 להתקיים! 

 מעמותת "בת מלך" על השותפות אורלי חדד ותודה ל
 הגדולה להפעלת יום זה.   

 להתראות בשנה הבאה!
 יחידת ההתנדבות, סלין מיכליס

 

 "לתת את הנשמה ואת הלב"
 



 

 

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון התרבות 
 

 .מסע חובק עולם עם יואל שתרוג 20:00ובשעה . The Book Club – 18:15י"א בתמוז בשעה  10.7.22יום ראשון    
 .זו אמריקה הנושא:

"ספרי אייל  –שירי אהבה  הנושא: .זמרת הארץ עם אודי מילוא – 11:00י"ב בתמוז בשעה  11.7.22יום שני    
 .אהבים"

מארחת את  ,מקהלת "זמרת הארץ" מאלקנה, בניצוחו של עזרא מוריאל ערב שכולו  זמר. – 20:30ובערב בשעה    
 רן ובליווי הפסנתרן איתן סובול.-מקהלת "גיתית" מפתח תקוה, בניצוחו של מנשה לב

על הצלת  הנושא: .עם מיכל רגב 'מופתי עם דוד רזיאלה'בעקבות  – 20:00י"ג בתמוז בשעה  12.7.22יום שלישי   
 יהדות בבל משואה.

 הרצאה חוזרת: בעקבות הצלחת ההרצאה הקודמת ולבקשת רבים – 11:00י"ד בתמוז בשעה  13.7.22יום רביעי    
 ממשפחה של אנוסים ליהדות.הנושא:  .מפורטוגל לישראל –של חנה איל 

 אין פעילות. –בתמוז צום י"ז בתמוז י"ח  17.7.22יום ראשון    
 

 
 נהלמתנ"ס אלק

 תשובידרוש/ה מנהל/ת ספריה יי
 משרה 100%

 :תיאור התפקיד
 אחריות מקצועית ומנהלית על פעילות הספרייה

 כישורים נדרשים
 אהבה לספרות ולתרבות

 תואר אקדמי מוכר ורשמי
 שליטה מעולה ביישומי מחשב

 ניסיון ניהולי משמעותי
 ניסיון מקצועי משמעותי בתחום

 .ברע-ות אחה"צללת גם שעהעבודה כו
 amit@matnasim.org.ilלמייל  קורות חיים ניתן לשלוח

 .17.7.22תמוז ב חעד לתאריך י"
 

יעור לנשים ש
 בשבת

 

בשבת לנשים השיעור    
אלעזר  'לע״נ פרופ יתקיים

שהיה מעמודי  ,ל"טויטו זצ
  .התווך של השיעור

 12:30 השיעור יתקיים בשעה   
 ןוינת ,נה טויטובבית משפחת די

על  ,ר אוריאל טויטו"הרב ד ע״י
 ""מלחמת אחים בגבעון הנושא:

 . )שמואל ב פרק ב(
 כולכן מוזמנות. זהבית גרוס.   

 

mailto:amit@matnasim.org.il


 

לייזר טאג 
 באלקנה!

 

ביום שלישי בתאריך כ'    
פעילות  – (19/7תמוז )

 לייזר טאג באלקנה!!

🎯⚡. 
הלייזר טאג מחולק לפי    

 יב.-י, יא-ח, ט-שכבות. ז
 40בכל קבוצה עד    

 משתתפים.
במידה ותהיה הרשמה    

משכבה אחת יהיה  40של 
ניתן לפתוח קבוצה רק של 

 השכבה. 
 ש"ח. 100מחיר: 

ס "רישום דרך המתנ  
 .בברקוד המצורף

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 , תהילה דומב
 .מנהלת יחידת הנוער

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 ככה פותחים קיץ לנוער באלקנה!
 

 אז מה היה לנו?      
 בני נוער! 150-מסיבת אוזניות מטורפת בפרהסיה בה השתתפו כ     

שבת הכנה למחנה קו לחיים: יישר כח ענק לכל בני הנוער המתנדבים לאורך השנה, ליו"רים האלופים שלנו      
 מעמותת קו לחיים שמלווה את החבר'ה לאורך כל השנה! ולישי ארנרייך

 ח באולם פיס. -פתיחת קיץ במגרשים מוארים לכיתות ז   
ח, אטרקציות, מגרשים מוארים, פעילויות שונות -שמחים לעדכן כי לאורך כל הקיץ יתקיימו פעילויות לגילאי ז

 שיעוברו ע"י צוות יחידת הנוער ועוד.
 ם ולבנות בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים במועצה.ערב בריכה מרענן לבני   
 חפש את המדריך  לייזר טאג פה באלקנה. ממדיון לבנים וממדיון לבנות. מה עוד צפוי לנו בהמשך?   

 ועוד ועוד....
                         אורלי סמואל וחגי בריל! מדריכי נוער חדשים שלנו שהצטרפו לצוות המנצח שלנו! שניהמון ברכות והצלחה ל  

 יחידת הנוער, שבת שלום     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 מגרשים מוארים



 

 הרשמה בנות                                                   הרשמה בנים                                                

 קול קורא לאיסוף בקבוקים ממיכלי מיחזור לצורך תרומה לקהילה
רבה  המועצה מעודדת קיימות ומחזור מסוגים שונים, הקימה ברחבי היישוב מרכזי מחזור ורואה חשיבות   

 בהשקעת הכספים המתקבלים מהמחזור לצרכי הקהילה. 
פלסטיק וזכוכית  –המועצה מזמינה עמותות הפועלות באלקנה להציע עצמן לביצוע איסוף בקבוקים ריקים    
החייבים בפיקדון, ממיכלי המיחזור במרכזי המחזור השונים שהוקמו על ידי המועצה, למקום מרכזי ייעודי  –

 ועצה, בו יתבצעו המיון והפינוי. מקום זה ישמש גם את התושבים לאיסוף בקבוקים למחזור. שיוגדר על ידי המ
על העמותה המציעה יהיה להתקשר עם חברת אל"ה ו/או כל גורם אחר שישלם בגין פדיון הפיקדון על    

נויים הבקבוקים. על העמותה יהיה לבצע את האיסוף ממיכלי המיחזור, למיין את הבקבוקים ולדאוג לפי
 מהמקום על ידי חברת המיחזור. 

ההכנסות בגין פדיון הבקבוקים יופקדו בחשבון העמותה וייעשה בהם שימוש לפעילות רווחה / חסד / לימוד    
באלקנה. העמותה תידרש להגיש מדי שנה תצהיר לגבי הסכומים שהתקבלו בגין הפיקדון והשקעת  –תורה 

 ת תהיה לשנתיים עם אופציה להארכה לשנה נוספת.הכספים בפעילות הנ"ל באלקנה. ההתקשרו
עד ליום   anatf@elkana.org.ilעמותות המעוניינות להציע עצמן מתבקשות לפנות בהצעה בכתב לדוא"ל    

 .12:00בשעה  13/7/22
 להצעה חובה לצרף:    

 .מסמכי העמותה כולל אישור ניהול תקין.1
 .פירוט ניסיון רלוונטי.2
 .הצעת תוכנית פעילות איסוף הבקבוקים ומיונם, ופירוט כוח האדם שיעסוק בכך.3
 .הפיקדון על הבקבוקיםהצעה לשימוש בכספים שיתקבלו על ידי העמותה מפדיון כספי .4

 מנכ"ל המועצה, אסף שפירא                                                                                               
 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 נוער אלקנה 

 במימדיון
 

 מוכנים לזה? 
מקווים שהבאתם מגבת! 

🚿🚿🚿 
נוער אלקנה יוצא לממדיון!!! 

🏊♀️🏊♂️ 
 ימים נפרדים:

 ב"י 11/7 שני יום ️♂��בנים 
  .תמוזב

י"ג  12/7שלישי  יום ️♀��בנות 
 .תמוזב

יציאה מרחבת הסניף בשעה 

-חזרה משוערת ב. ⏰ 7:30
יש . שקלים 110מחיר . 18:00

להביא אוכל ומים לכל היום, 
קרם הגנה, כובע , מגבת, בגדים 
. להחלפה והמון מצב רוח

💪🏻💪🏻💪🏻🥳🥳🥳 
להירשם לפי עליכם  –שימו לב   

 בנים/בנות!
ס "ההרשמה דרך אתר המתנ  

עד  ,ודרך הברקודים המצורפים
 .9.7-יום מוצ"ש הקרוב ה

 

 

https://bit.ly/38RTLvE
mailto:anatf@elkana.org.il


 

 

 

 

 300-מוריה ואריאל גוטמן, תושבי שכונת ה
 

, עם שלושת 16ברחוב ניצנים  300-בשכונת הלביתם החדש שבועיים עברו לאלקנה לפני  אריאל גוטמןמוריה ו  
 –אייר בת שנתיים . עולה לגן חובה – 5איתי בן . לכיתה ב' בבית ספר "כרמים" –עולה  7נועם בן ילדיהם: 

. לאלקנה הגיעו 165-השכונת באצל משפחת איתן,  יחידת דיור. קודם לכן גרו במשך שנה בבמשפחתון בעץ אפרים
 מקרית אונו.

 5שירת  .אריאל במקור מפתח תקווה, למד בישיבה של הרב שי פירון בכפר גנים ולאחר מכן במכינה בבית יתיר  
כלוחם וכמפקד בפלגת ס"פ )סילוק פצצות(, כיום סרן  )יחידת הנדסה למשימות מיוחדות( שנים ביחידת יהל"ם

אוניברסיטת בר אילן, בנוסף בעל תואר שני למנהל בבמילואים ביחידה. לאחר השחרור החל ללמוד הנדסת חשמל 
 .מהנדס אלקטרוניקה באינטל פתח תקווהכיום הוא עסקים בהתמחות במימון. 

במקור מגני תקווה, למדה באולפנת ישורון בפ"ת, שירתה שירות לאומי בשנה  מרמלשטיין(מוריה )במקור    
הראשונה כמדריכה בבית ספר בבית שמש וכשנה שנייה כשליחה בפרנקפורט, גרמניה. לאחר השירות החלה ללמוד 

ולאחר  כמתמחה וכרואת חשבון (KPMGשנים בסומך חייקין ) 4מנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות. עבדה 
 כסגנית חשב. שבוע החלה לעבוד בחברת אברא טכנולוגיות מידע. מכן עוד כשנה וחצי בחברת סונול כסגנית חשב

 

 

                 

    

 
 

    

בדייט הראשון שלנו מוריה איחרה אריאל: "  
בשעה שלמה בזמן שחיכיתי למטה באוטו. 

 ".��מזל שהייתה לי סבלנות 
 מה הביא אתכם לאלקנה?   
הקהילתיות והאנשים החמים  –קודם כל "  

והאיכותיים באלקנה. בנוסף, החינוך המעולה 
 . "והשקט והרוגע היחסי של יישוב לעומת עיר

ולים לתרום יכאו  רוצים יתםמה הי   
 ?ביישוב

אריאל מתנדב בפעמונים ומוכן ללוות "   
משפחות הזקוקות לליווי כלכלי באלקנה 

 .")בדיסקרטיות כמובן(
 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?   
הערבות ההדדית. כל עזרה ובקשה, בין אם "

היא קטנה או גדולה ישר כל התושבים 
 ."באלקנה נרתמים ושמחים לעזור

 

 אביבה פטאל
 

 "אגרול" פרגיות והפתעות ברוטב דיבס
 

 מנות( 8-מצרכים )ל
  יחידות סטייק פרגית. 4 
 .גרם משמשים מיובשים וקצוצים גס 50 
 גרם אגוזי מלך קצוצים גס. 50 
  כפות סילאן. 4 
 עלי בצק פילו. 8 
  ביצה טרופה למשיחה.  
 .לפזר מעל –שומשום  
 אופן ההכנה:  

  כמה שעות במקרר ואח"כ מחוץ למקרר. –מפשירים את עלי הפילו לפי ההוראות שעל האריזה   
  .)בערך סנטימטר( חותכים את הפרגיות לרצועות/קוביות קטנות  
 מלבד הביצה והשומשום שישמשו למריחה ופיזור.  ,מערבבים בקערה את כל החומרים ביחד  
אוספים את הבצק מהקצוות  ,מניחים במרכז כף מהתערובת ,ס"מ 5-7מחלקים את הבצק לריבועים בגודל בין   

 לאמצע ויוצרים מן שק. 
 מורחים ביצה ומפזרים שומשום.  ,מניחים על תבנית שמרופדת בניר אפיה .מסיימים את כל התכולה   
 עד שמשחים. 20-25מעלות בין  180על  אופים  
 כפות טחינה גולמית.  3כוס סילאן עם חצי  מערבבים בצלחת )מומלץ(: רוטב "דיבס"  

 ניתן להגיש כרוטב לבשר או פשוט לנשנש עם לחם לבן....   

  �🭒� ��!!בתאבוןו בהצלחה
 

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

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 כוס תנחומים 
 למרים זכריה, על פטירת האח. 
 לנתנאל וגנר, על פטירת האם. 
 לאילנה סבן, על פטירת האם. 

 . האם  פטירתעל  )מנהל מחלקת הספורט במתנ"ס(למיכה פולק 
 

 המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד 
 מכל בית אלקנה                                                                   

 

 בס"ד 
 אזכרה 

 במלאת שתים עשרה שנים לפטירתו של
 בעלי, אבינו וסבנו 

 זצ"ל  אלעזר טויטורבי 

 ( 8.7.22ביום שישי ט' בתמוז תשפ"ב ) נעלה לקברו בבית העלמין באלקנה
 10:30.בשעה )ערב שבת פרשת בלק( 

 יהי רצון שזכותו תעמוד לנו ולכל עם ישראל.
 המשפחה 

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 .220-עם המעבר לבית הקבע בשכונת ה ,לגיטל ואיתן גייגר
 .עם המעבר למדורגים שכונה צפונית – למוריה ואריאל גוטמן, לרחל ואסף שכטר

 

 

 נישואין/אירוסין 
 מוטי מינצר.צביה ע"ה ונכד ל ,סמואלסון לנישואי יהונתן עם רחלי ,רד וגלעד מינצרולו

 .בת לאפרת ומאיר בן ישי ,מאורעם לנישואי הנכדה שיראל  ,ליונה ומאיר יהוד
 

 

 מצוה בר/בת
 .חיים ניר , נכדה לחנהלבת המצוה של נעמה, צחי פנטוןליעל ו

 
 

 הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחותתוכן 
 

 

 

 

 

 

 לחברנו 
 הרב צחי פנטון
 משנה-עם קבלת דרגת אלוף

 'לך בכוחך זה והושעת את ישראל'
 תושבי אלקנהמכל 

 

 עיקור חתולי רחוב
במועצה פועלים השירותים הווטרינרים    

לעיקור/סירוס חתולי רחוב ולאור הצלחת 
המבצעים הקודמים ובכדי לשמר את היתרונות 
שהושגו בשנים הקודמות פועלת המועצה 

 לקידום פרויקט זה.
אנו נערכים למבצע נוסף של עיקור/ סירוס    

חתולי רחוב בחסות המועצה שיתקיים 
 החל מיום: הבא  בשבוע 

בשעות הערב   10/07/2022  בתאריך  ראשון
 .(18.00) החל מהשעה 

על מנת לייעל את התהליך , נבקש לקבל מידע    
 לגבי ריכוזי חתולים.

יש לשלוח הודעה מפורטת כולל שם    
ומשפחה, מס' טלפון, כתובת והערכת מספר 

  :החתולים לכתובת המייל
 vetshomron@gmail.com 

בעלי חתולים ביתיים מתבקשים לסמן את   
 החתולים בקולר.

המבצע ניתן כשרות לתושבים וללא עלות   
 כספית.

מבקשים בערב המבצע לא בנוסף הנכם 
 להאכיל את החתולים!

  

לידיעת התושבים. כל הודעות 
המועצה, הצעות עבודה 

ברכות, מתפרסמות באתר 
 היישוב. הקישור לאתר:

https://www.elkana.org.il/in
dex.php 

 או בברקוד המצורף כאן.

mailto:vetshomron@gmail.com
https://www.elkana.org.il/index.php
https://www.elkana.org.il/index.php

