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 הגשם הוא גילוי שכינה
 חגי הוברמן

 

י ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ָבא ָשָמה "בפרשת השבוע, פרשת עקב, נקרא השבת את הפסוקים הבאים:     ְשָתּה ֹלא ְכֶאֶרץ כִּ ְלרִּ
יָת ְבַרְגְלָך ְכַגן ַהָיָרק. ְשקִּ ְזַרע ֶאת ַזְרֲעָך ְוהִּ ָשם, ֲאֶשר תִּ וא ֲאֶשר ְיָצאֶתם מִּ ם הִּ ְצַריִּ ְשָתּה,  מִּ ים ָשָמה ְלרִּ ְוָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם ֹעְברִּ

ים ּוְבָקֹעת, ם".  ֶאֶרץ ָהרִּ ְשֶתה ָמיִּ ם תִּ ְמַטר ַהָשַמיִּ  לִּ
בפעם היחידה שהתורה מתארת את ארץ ישראל באופן השוואתי, למצרים, ההתייחסות לא עוסקת בשום דבר רוחני    

או אידיאולוגי או עקרוני, אלא היא אך ורק חקלאית. ייחודה של ארץ ישראל על פי פסוקים אלו נעוץ בטיבה של עבודת 
. כמו שכותב הרמב"ן: "שאינה כארץ מצרים להשקות דווקא, ולא לטובת ארץ ישראל וגם כאן לטובת מצרים –האדמה 

אותה ברגל מן היאורים ומן האגמים כגן הירק, רק היא ארץ הרים ובקעות למטר השמים תשתה מים לא בעניין אחר... 
כי היא ארץ צמאה מאד וצריכה מטר כל השנה". החקלאי המצרי אינו צריך לדאוג למים. אלו מצויים באופן קבוע 

ס. לעומתו, החקלאי הארצישראלי תלוי בגשמים, שלא תמיד מצויים בשפע, כפי שרובנו יודעים מהשנים ובשפע בנילו
הן ארצות מישור המושקות מי נהרות  –נהריים ומצרים -ארם –האחרונות. בעוד הארצות השכנות לנו ממערב וממזרח 

 בעל. חקלאות  –ישראל ניזונה ממי הגשם -ומתקיימות על חקלאות השלחין, הרי ארץ
ותשובתו תהיה אחת: ברור  ?תשאלו כל חקלאי איזה גידולים הוא היה מעדיף: גידולי בעל או חקלאות שלחין   

 שחקלאות שלחין. מי רוצה להיות תלוי בגשם?
על כך עונה התורה, שזאת בדיוק ייחודה של ארץ ישראל: בתלות בגשם, כלומר בקב"ה. זה ההבדל המהותי. חקלאות    

 יוצרת תלות בין האיכר למטר השמיים. שלא כנילוס והחידקל שמימיהם מצויים באופן קבוע, ירידת הגשמיםהבעל 
אינה בידי האדם אלא בידי הבורא. בארץ ישראל גדלה תלותו של החקלאי במטר השמים. הארץ כאילו כופה על עובד 

הגשם. ההשגחה העליונה מורגשת הרבה משיב הרוח ומוריד  –הוא -האדמה לשאת עיניו לשמים בתפילה לקדוש ברוך
 יום ממש, בשיגרת החיים של החקלאי. -יותר לא כמטאפורה, אלא בחיי היום

ם    ְשְמעּו  מכאן גם ברורה ההתניה המופיעה בפסוקים הבאים, שיהודי שומר מצוות אומר פעמיים ביום: "ְוָהָיה אִּ ָשֹמַע תִּ
ְצו   ֶאל י ֲאֶשר, ַֹתימִּ י ְמַטר ְלַבְבֶכם, ּוְבָכל ֱאֹלֵהיֶכם, ּוְלָעְבדֹו ְבָכל ה' ְלַאֲהָבה ֶאת ַהיֹום ְתֶכםאֶ  ְמַצֶּוה ָאֹנכִּ ַאְרְצֶכם  ַנְפְשֶכם. ְוָנַתתִּ

ְפֶתה ְלַבְבֶכם ָשְמרּו ָלֶכם, ֶפן יִּ תֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוש..." אחרי ההתחייבות באה גם הסנקציה: "הִּ ים ְוַסְרֶתם ַוֲעַבְדֶתם אֱ  ,ְבעִּ ֹלהִּ
יֶתם ָלֶהם ְשַתֲחוִּ ים, ְוהִּ ם ְוֹלא ָבֶכם, ְוָעַצר ֶאת ה' ְוָחָרה ַאף ,ֲאֵחרִּ ֵתן ֶאת ַהָשַמיִּ ְהֶיה ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה, ֹלא תִּ ְיבּוָלּה..." בקצרה, -יִּ

 –אומר הקב"ה לעם ישראל, אתם באים לארץ שבה הקשר ביני לבינכם מתבצע באמצעות הגשם. תקיימו את מצוותי 
 אעצור את הגשמים, והקשר בינינו ינותק.  –אוריד מטר והקשר בינינו יישמר. לא תקיימו מצוותי 

הוא, כי היא -ישראל, יותר מכל אירוע שגרתי אחר, מהווה יסוד לאמונה בקדוש ברוך-מכאן שירידת הגשמים בארץ   
 ֶאל ה'ַוֹיאֶמר )"ישראל במדבר, גילוי השכינה קיבל ביטוי בענן שכיסה את המשכן. -כשהיו בניגילוי השכינה של ימינו. 

י ָבא ֵאֶליָך ְבַעב ֶהָענָ  ֵנה ָאֹנכִּ  בגשם.  –בימינו גילוי השכינה הוא בתוצרת של הענן " ועוד ועוד(. ןֹמֶשה, הִּ
הקשר הזה בין הקב"ה, עם ישראל וארץ ישראל, דווקא בנושא הגשם, הדהים בעבר אפילו אנטישמים גמורים. בשנת    

על מינתה ממשלת בריטניה ועדה מלכותית בראשות הלורד פיל שמטרתה היתה לדווח לממשלת הוד מלכותו  1937
. המלצות הוועדה, שרוב חבריה היו אנטישמים 1936המצב בארץ ישראל בעקבות מהומות הדמים שהחלו בשנת 

מופלגים, כללו את העצה הקלאסית להגביל את העליה היהודית לארץ ישראל, לאסור רכישת קרקעות על ידי יהודים 
 ערבית. יהודית ו –באזורים רבים וכו', עד לביצוע חלוקת הארץ לשתי מדינות 

"בעוד היהודים והנה, בדו"ח הועדה, בהתייחסותה לקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, הופיעה הפיסקה הבאה:    
מפוזרים על פני קצווי תבל, מעולם לא שכחו את הארץ. אם הנוצרים קנו בקיאות באמצעות התנ"ך במראה פני הארץ, 

 ויותר, הרי הקשר המקשר את היהודים אל הארץ ואל עברה בשמות עריה וכפריה ובמאורעות שאירעו מלפני אלפי שנה 
 היהדות ותפילותיה מושרשים עמוק בזכרונות אלה. ישנן הוכחות לאין הוא מוצק יותר וגם מדבר יותר אל נפשם.    

 לכך, אך די להזכיר את העובדה כי יהודים בכל ארצות פזוריהם מתפללים עד היום לגשם באותה עונה מספר      
  בה נזקקים לגשם בארץ..."           
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 החדשה! 300-מתקדמים בפיתוח שכונת ה
 

שמח לעדכן שבדיון בו השתתפתי ביום רביעי בבוקר במועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי בבית אל, אני    
 אושרה לתוקף בשעה טובה התוכנית לשינוי התב"ע למבני ציבור בשכונה החדשה!

באופן שיאפשר את בניית  ,המועצה מקדמת כבר תקופה ארוכה מול המינהל האזרחי את שינוי התב"ע של השכונה   
מבני הציבור, ובמיוחד כדי שיתאפשר בעתיד לבנות את בית הכנסת הקבע הגדול במרכז השכונה, באופן שיספיק 

 לכל תושבי השכונה.
גני הילדים  4הצפונית החדשה בשכונה, הכוללת אשכול  הזכויות הנוספות נדרשות גם לבניית קריית החינוך  

 שהשבוע התחלנו בשעה טובה בבינוי שלהם.
שנה לא תוכננו מספיק זכויות בניה על מנת לבנות את מבני הציבור הדרושים,  15בתב"ע הישנה שאושרה לפני   

 .ולכן המועצה יזמה וקידמה בשנים האחרונות תב"ע חדשה
כנית התנגדות על ידי יזם המרכז המסחרי הנבנה לצד השכונה, דבר שיכול היה לעכב את במהלך הדרך הוגשה לתו  

 התוכנית זמן רב, ובעקבות פעולה נמרצת של המועצה היזם החליט להסיר את התנגדותו.
בכך שחברת הפיתוח חצבה את ההר כדי  ,המועצה דאגה גם לחסוך לתושבים מעל מיליון ש"ח בבינוי העתידי   

זכויות הבנייה הנרחבות של בית הכנסת, וכעת הצליחה לאשר סופית במינהל האזרחי את שינוי התב"ע להתאים ל
 שתאפשר את הזכויות הנדרשות לבניית בית הכנסת והאולמות שלו.

מבקש להודות למהנדס המועצה אסף וולף ולחברי המועצה תושבי השכונה  צביקה רוזן ואוהד דורי, על הסיוע אני   
 כנית הכל כך חשובה להמשך התפתחות השכונה.לקידום התו

 

 הזוגות הצעירים/המשפחות הצעירות באלקנה, 

 יש לנו בשורה אדירה בשבילכם !
 

 בתוך כשנה וחצי תיערך הגרלה של משרד השיכון לדירות שישווקו בשכונת הראשונים המתחדשת
 ב"מחיר מטרה", כלומר במחיר הנמוך משמעותית ממחיר השוק!! 

 

לרשות מקרקעי ישראל )רמ"י( הצעות יזמים/קבלנים להקים לפני ימים ספורים  , הוגשובשעה טובה ומוצלחת      
 דירות במבנים מדורגים.  60ורגים בשכונת הראשונים, עם את המבנים המד

דירות( ישווקו לחסרי דירה ולמשפרי דיור במחיר מוזל בהגרלה שיערוך משרד השיכון  36רוב הדירות שייבנו )   
 במסגרת תוכנית "מחיר מטרה"!

 בני ובנות אלקנה!  –לחלק מהדירות אף תינתן עדיפות בשיווק לתושבי המקום    
בים צפויים לצאת הודעות על ידי רמ"י ליזמים/קבלנים שיחליטו עליהם כזוכים במכרזים על המגרשים בימים הקרו   

עליהם יוקמו המבנים, והמשמעות היא שלאחר השלמת החתימות והתשלומים על ידם, הם יתכננו ויגישו בתוך 
טכני מחייב שקבע להם משרד כשנה וחצי )יתכן אף פחות( בקשות להיתרי בניה. הדירות יתוכננו וייבנו עם מפרט 

 השיכון.  
לפי הצפי המשוער, לאחר הגשת הבקשות להיתר בניה, תיערך הגרלה של משרד השיכון שבה יוכלו להשתתף    

בני ובנות  –משפחות חסרי דירה ומשפרי דיור, כאשר כאמור לחלק מהדירות אף תינתן עדיפות לתושבי המקום 
 אלקנה! 

דירות( במחירים מוזלים מאד ביחס למחירי  36מהדירות ) 60%היזמים למכור  תוכנית מחיר מטרה מחייבת את   
מ"ר, הן צפויות  120חדרים בגודל כ 4-5ש"ח למ"ר. כלומר אם היזמים יתכננו דירות גדולות של  12,000-השוק )כ

 הנחה משמעותית במאות אלפי ש"ח מעלות דירה כיום באלקנה!(.  – לעלות כמיליון וחצי ש"ח בלבד
 דירות( ישווקו היזמים באופן עצמאי במחירי השוק החופשי כפי שנעשה עד היום.  24את יתר הדירות )   
על מנת שניתן יהיה להשתתף בעתיד בהגרלה של משרד השיכון לדירה במחיר מטרה, יש צורך להוציא תעודת    

ו נפרסם מידע נוסף בהמשך זכאות ולעמוד בקריטריונים של משרד השיכון כפי שמופיעים באתר משרד השיכון. אנ
 ככל שיהיה ברשותנו.

המגרשים ששווקו לאחרונה על ידי המינהל  40הדירות החדשות בשכונת הראשונים המתחדשת יצטרפו ל 60   
משפחתיים בשכונת הראשונים, לדיור המוגן ההולך ונבנה, לגנים ולמעון החדש, למבנה בית הכנסת -להקמת בתים דו
 "שירת ראובן". 

תי שכונת המדורגים ומשהב שנבנו בעבר בשכונה ועם הפיתוח המשמעותי הצפוי בשנים הקרובות של יחד עם ב
זו שבמסירות אין קץ הגיעו אליה  -כבישים, מדרכות, פארקים ועוד, יהפכו את השכונה הוותיקה ביותר באלקנה 

לשכונה מתחדשת יפה  –נו שנה ונטעו בה את היתד הראשון להתפתחות היישוב הנפלא של 45מייסדי אלקנה לפני 
 ופורחת!

 עוד אבנך ונבנית!   
 

 .ראש המועצה, אסף מינצר   

  !קודחים פה .קט..ש
 

גני ילדים  ארבעתבשעה טובה ומוצלחת החלו בימים אלו קידוחי הכלונסאות ועבודות הבינוי להקמת אשכול    
 .( שנמצאת באכלוס מתקדם300לשכונה החדשה )ה

 בשל תוואי השטח המאתגר ביותר, קדמה לכך עבודה של תכנון מורכב, עבודות חציבה ופיתוח והקמת קיר תמך       
     .החדשיםשיאפשר את הבניה של הגנים       

 
 

 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                                                                                    

 ..בעז"ה נעשה ונצליח בהשקעה בהמשך קידום החינוך של ילדינו

 

 

       

גני הילדים החדש  ארבעת אשכול          
שיהיו מוכנים בעז"ה לשנת הלימודים 
הבאה תשפ"ג הנו חלק מפרויקט גדול של 

 25-הקמת קריית החינוך הצפונית, בסך כ
מיליון ש"ח, שגייסה המועצה ממשרד 

 .החינוך
צמוד לגנים יוקמו מבנה בית ספר על    

שיהיה משולב באופן  ,יסודי לחינוך מיוחד
מוצלח עם ישיבת ימ"ה )כפי שהמועצה 
הקימה לפני שנתיים באולפנה ואנו 
מקבלים תשבחות על שילוב בנות החינוך 

 .המיוחד(
בשל ההשקעה החינוכית הגדולה    

שמובילים ההנהלה והצוות החינוכי של 
ישיבת ימ"ה, כל הכיתות במבנה הישיבה 

 .מלאות
הלימודים על מנת לפתוח את שנת    

המועצה השקיעה מאות אלפי ש"ח 
והעמידה באופן זמני כיתות במבנים 

פרויקט קריית החינוך הצפונית .יבילים
הנבנה כעת יכלול גם מבנה חדש של 

הכולל  ,כיתות לישיבת ימ"ה 6תוספת 
וכן תוספת  ,בתוכו בית מדרש חדש וגדול

מגרש ספורט וחצרות להנאת 
העליון כמו כן יוכשרו בחלק .התלמידים

התחתון מתחמי חניה לצוות  ובחלק 
 .החינוכי

 

                                                                                    

 דמיית קרית החינוך הצפונית החדשהה

 

 



 

 

 

 

 

 מחפשת עבודה? מצאת משפחה!
ילדי צהרון הגנים באלקנה מחפשים דמות חמה 

 ואוהבת!
להצטרף למשפחת אלקנה ולעבוד  אם את מעונינת

 כמדריכת קבוצה בצהרון מקומך איתנו!
 תנאים טובים למתאימות!

 .16:30עד  14:00שעות הפעילות 
  .אפשרות לעבודה מלאה או בחלק מהימים

 .050-8875082לפרטים נא לפנות לנעה 
 

                

    

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ספריית אלקנה
 

מוזמנים להגיע לקרוא, . הספרייה פתוחה ��
 .לעיין וליהנות

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

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

 .9:00-11:00 :שישי  .16:00-19:00 

. 03-9362122טלפון �� ניתן ליצור קשר:  

. 053-3233753ווטסאפ �🄳�

 .elkana.library@gmail.com מייל��
 

 חופשת קיץ בספרייה
בין  הספרייה יוצאת לחופשה ותהיה סגורה

שוב לפעילות נ .24-31/8ד' אלול - התאריכים כ"ז אב
 .1/9אלול בביום חמישי ה' 

 
 

נפתחה ההרשמה לחוגים 

 במתנ"ס אלקנה!
 

מגוון חוגים להנאתכם ולפיתוח מיומנויות 
מוזמנים לעיין בחוברת ולהרשם  ומצויינות!

 בקישור
https://bit.ly/3Qg0kbL או  אתר המועצה.או ב

 בברקוד המצורף כאן.
 
 
 
 
 
 

החוגים מתחילים בשבוע הראשון  רשם!ימהרו לה
 ניתן להגיע לשיעור ניסיון. של ספטמבר!

במתנ"ס  –לפרטים שאלות ולקבלת חוברת החוגים 
 03-9109040 אלקנה

   ניתן לפנות ישירות למדריך/ה של כל חוג.   
         כל של לבתים השבוע החוברת חולקה         

 הדיגיטלית.רסא יומצורפת כאן בג םתושביה         
 

mailto:elkana.library@gmail.com
https://bit.ly/3Qg0kbL


 

 

 

 

 

 80-אביטל ונועם אליצור, גרים בשכירות בשכונת ה
 

אליצור עברו לפני שבועיים מירושלים לאלקנה, לשכירות ביחידות דיור אצל שמעון רוקח בשכונת  נועםאביטל ו   
 .מעון הזית, תלמיד בשנתייםור בן הירון אשר אליצ, יחד עם בנם 80-ה
אחים. נולד בגבעתיים וגדל בגבעת  5נועם הוא הבכור מבין     

מד למד בישיבת ההסדר במעלה אדומים ולאחר מכן ל שמואל.
כיום עובד , ושירת ברפא"ל הואמשפטים באוניברסיטת בר אילן. 

המייצג נפגעי , כעו"ד העוסק במיצוי זכויות בתחום נזקי גוף
 תאונות דרכים, תאונות עבודה וחבויות.

למדה וגדלה בדרום אפריקה. לאחר  ג'יקובסלמשפחת אביטל   
היא חזרה לדרום התיכון למדה שנה במדרשת הרובע בירושלים. 

 6-לפני כ .שנים 4למדה קלינאות תקשורת במשך אפריקה, שם 
קלינאית כיום היא  שנים עלתה ארצה והתגוררה בירושלים.

 תקשורת, העוסקת בתחום השמיעה.
 מה הביא אתכם לאלקנה?   
לקנה המלצות רבות, כמקום איכותי, שמענו על א"   

 ."שהקהילתיות בו הינה במרכז
 ?יכולים לתרום ביישובאו  רוצים יתםמה הי   
אנשים למיצוי זכויותיהם   ולהדריך לסייע  ישמח  נועם "   

במקרים שאנשים נזקקים  תאונות ח"ו. לצערנו לשבמקרים 
ליהם זכויותיהם, הם אינם מודעים להם ומוותרים ע   למיצוי
 ."מראש
 אילו דברים יפים אתם מוצאים ביישוב?      

 ."ישוב יפה ומפותח, שקט, עם אנשים אדיבים ונחמדיםי"       
 

אין ויכוח על זה  

 !שהוא פשוט גאון 
     

ואין, פשוט אין כמוהו בלהגיש     
 . רשיר, בלהרגיש שי

אז מה הפלא ששיריו הנפלאים     
של   הקול  פס  ושל הם  ירושלים 

 !המדינה כולה
ישראל    פרס  חתן  גאון,  יהורם 

בזמר העברי, מגיע עוד כשבועיים  
המשפחה  לכל  להופעה  לאלקנה 
ואת   גדולים,  הכי  הלהיטים  עם 

 . !ההופעה הזו אסור לפספס
מסובסד  המחיר  גם  כהרגלנו, 

 . ושווה לכל כיס
   ly/3AjpQHIhttps://bit. לרכישה

 או בברקוד המצורף.

 

https://bit.ly/3AjpQHI


 
 

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

 

 

 אזכרה 
ה ם מַּ דָּ יד ְלךָּ אָּ ּגִּ ה ּטֹוב הִּ ם ה'   ּומָּ י אִּ , ּכִּ ךָּ ּמְ ת ֶחֶסד,  ּדֹוֵרׁש מִּ ֲהבַּ ט ְואַּ ּפָּ ׁשְ  ֲעׂשֹות מִּ

ם  ְצֵנעַּ ֶלֶכת עִּ  ֱאלֶֹהיך ְוהַּ
 של בעלי, אבינו, סבנו ואחי היקר  במלאות תשע שנים לפטירתו

 זכרו טוב  שלמה חנוך קליין

 . 9:00בשעה   20.8.26אב, ב נתכנס בבית העלמין באלקנה ביום שישי, כ"ח 
 והמשפחה מלכה קליין  

 

 

 ראש המועצה המקומית אלקנה 
 חברי המועצה, עובדיה וכל בית אלקנה 

 משתתפים בצערם של  
       טלי וזיו בן שלום וב"ב  ,בל ג'רפייו

  הרעיה האם, החמות והסבתא בטרם עת של על פטירתה

 ז"ל  רגלית גלית ג'רפימ
 אלקנה תתושב

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד      
 

 

 ראש המועצה המקומית אלקנה 
 חברי המועצה, עובדיה וכל בית אלקנה 

 משתתפים בצערם של  
 איתמר ישורון וב"ב,   ,משה ישורון וב"ב ,שולמית ישורון, דרור ישורון וב"ב

 פנחס ישורון וב"ב  ,מיכל גוטשטט וב"ב
 על פטירתו של הבעל, האב, האח והסב 

 ז"ל  אלימלך ישורון
 תושב אלקנה

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד      
 

 פלוס אלקנה 50מועדון התרבות 
 

 המועדון סוגר את שעריו לשנת פעילות זו.
 .)ללא ארוחות בוקר( חוגי הספורט והיוגה ימשיכו ברצף במשך כל חודש אוגוסט

 

 .RGRMלשיעור היכרות לסדנת אימון מוח בשיטת  11:00בשעה  31.8.22ניפגש ביום רביעי ד' באלול  
 

 ,ופתיחת שנת הפעילות תשפ"ג ניפגש להרמת כוסית לקראת החגים ,18:00בשעה  4.9.22ביום ראשון ח' באלול 
 , קהל בארץ ומחוצה להניסיון של שנים בהופעות מול : הר בהופעה מוזיקלית מרהיבה-עם יוליה ושאול בן

 , קטעים וירטואוזיים ונעימות רגועות, קטעים מוזיקליים ידועים בעיבודים עכשיויים מרעננים
 .נוכחות בימתית מרשימהו
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הוותיקה מעבר לביתם החדש שכונת המדורגים עם  ,לענבר )לבית משפחת דאום( ושרון סדון
 .)בית גונן לשעבר(

 

 

 

 לידות
 .ומשה בן שלום יתנין ליהוד ,נכד לחמדה ויוסי לנקרי ,להולדת הבן ,ליעל והראל לנקרי

 

 נישואיןואירוסין 
 .ליאב, נכדה לזהבה וחזי קדיםעם לנישואי לירון  ,חגית וירון שמואליל ,לאורית וארז צדוק

 .ניומן, בן לאודליה ואוהד ברט לאירוסי הנכד דור עם יסכה ,לשלומית ושמעון ברט
 .לנישואי הבת שני עם אברהם ,לאורנה )סייעת גן( ויוסי זיתוני

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 

 

 

 

 

עכשיו כבר מותר    
 !!לגלות

עשינו שמיניות באלקנה כדי 
לפסטיבל 'פנים  8-שבשנה ה

על  6.10-יופיעו בם', אל פני
 שנייםבמה אחת בזה אחר זו, 

מהאמנים מהמצליחים ביותר 
    – בישראל

 !!!יובל דיין ועדן חסון
לפני חג ימים ספורים    

סוכות, תוכלו ליהנות משתי 
הופעות בכרטיס מסובסד 
אחד, בערב שלא יישכח שנים 

 ת!רבו
יובל דיין שומרת נגיעה אבל   

נוגעת בנימי הנפש של כולנו, 
ועדן חסון איש השנה 
במוזיקה שובר קופות ולבבות 
עם שרשרת להיטים 
אינסופית, כבר מחכים 
 .ומתרגשים לראות אתכם שם

טיסים מאד מספר הכר   
מוגבל!!! מומלץ להזדרז 

 ...ולרכוש לפני שייגמר
 לרכישה

https://d9.ai/s/1p1eid/8q7q  
 או בברקוד המצורף.

 

https://d9.ai/s/1p1eid/8q7q

