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ֹּף"  ְרד   "ֶצֶדק ֶצֶדק ת ִּ
 ורד פוקסברומר

 

ְחיֶה "ֶצֶדק ֶצֶדק  הפרשה פותחת בציווי על מינוי שופטים ושוטרים, ובהקשר לכך מובא הפסוק:    ְרדֹּף ְלַמַען תִּ תִּ
ֵתן ָלְך." )ט"ז,  .כ'( ְוָיַרְשָת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלקיָך נֹּ

בפסוק הקודם נאמרו ציוויים לשופטים בדבר אי הטיית משפט, איסור הכרת פנים ולקיחת שוחד, אך פסוק    
ם, ואולי זו גם הסיבה לשימוש זה )פסוק כ'( מופנה לפי פרשנים רבים לעם. יש כאן ציווי שמוטל על כל אד

 בלשון יחיד. אך מה עניינו של ציווי זה?
רש"י מפרש כי על האדם לחפש "בית דין יפה". ראב"ע מפרש כי רדיפת הצדק צריכה להיות בין במצב שהאדם    

 יצא מורווח ובין אם יפסיד. ובנוסף יש בכך ציווי על התמדה בדבר. 
 י הכפילות בפסוק באה ללמד שגם רדיפת הצדק צריכה להיות בצדק. בשם ר' מנחם מנדל מקוצק מובא כ   

זו מדת דינו של  –"אבל במדרשו של ר׳ נחוניא בן הקנה ידרשו בו סוד. אמרו צדק  הרמב"ן מוסיף פירוש אחר:
אם תדין עצמך תחיה, אם  –עולם, שנאמר: "צדק צדק תרדוף", וכתיב בתריה: "למען תחיה וירשת את הארץ" 

  ."ידין עליך ותקים בעל כרחך לאו הוא
"פירוש אם תדין עצמך מאין באת ואנה תלך ביום הפקודה, תחיה,  ופירוש לדברים נמצא בספר 'אור הגנוז':   

ואם לאו, הוא, פירוש צדק, ידין עליך את הדין שישלם לך כפעלך, ויתקיים אותו דין בעל כרחך". )מובא בדבריו 
 של הרב גור גלון לפרשה(

ון בבסיס פירוש זה הוא כי על האדם קיימת חובה לדון את עצמו, לרדוף אחר הצדק שיתקיים על ידו, הרעי   
בכל מעשיו. לשם כך הוא נדרש להיות כן עם עצמו ולקיים חשבון נפש אמיתי באם פעל בצדק. חשבון זה נכון 

 בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין האדם לעצמו. –לרבדי החיים השונים 
בו אדם ירדוף בעצמו אחר הצדק לא יהיה צורך בדין חיצוני, שהרי הוא ידאג לתיקון מעשיו בעצמו. אך במצב 

 אם חלילה יתרשל האדם בביצוע הדין העצמי, אז יידרשו מעשים חיצוניים שבאמצעותם יתוקנו העוולות.
ק אחר הנוגע למשפט: רעיון זה, כי האדם הוא האחראי על דינו ועל תיקונו, מופיע בדברי הבעש"ט לפסו   

 "בצדק תשפוט עמיתך" )ויקרא י"ט, ט"ו(.
הבעש"ט מסביר לפי פסוק זה כי דינו של האדם נקבע לפי הדרך שבה הוא דן אחרים כשראה אותם    

בסיטואציה דומה. אם ידע האדם ללמד עליהם זכות, אזי אף בדינו ילמדו עליו זכות, אך אם דן אותם לכף 
הדין של האדם אינו דין חיצוני ותלוש, אלא הוא נובע מהאופן בו דן האדם  לפי דבריו,חובה, כך ינהגו עימו. 

 את סביבתו. הוא קובע את אמות המידה, והן אלה שישמשו בדינו.
יֶתָך. ודרשו רבותינו ז"ל : אלה דבריו    ט ֲעמִּ ְשפֹּ ְשָפט... ְבֶצֶדק תִּ ט (שבועות ל ע"א)"ֹלא ַתֲעׂשּו ָעֶול ַבמִּ ְשפֹּ : ְבֶצֶדק תִּ

יֶתָך  ָכל ְפָשַעי (תהלים ל"ט, ט)ֱהֵוי ָדן ֶאת ֲחֵבְרָך ְלַכף ְזכּות. פירוש הפסוק  –ֲעמִּ י! ֶחְרַפת ָנָבל  –: מִּ יֵלנִּ ַאל  –ַהצִּ
י! כשרואה אדם דבר נבלה מאיש רשע שעבר עבירה חזקה  יֵמנִּ ידין אותו לכף זכות. כי מצד רדיפת היצר  -ְתׂשִּ

ובזה מציל גם עצמו מדין. כי באמת כיון שרואה דברי נבלה בחברו, ידע  –וכיוצא בזה  ר בו הוא עושה...הבוע
יהיה גם  –שיש בו בעצמו גם כן מעין דבר זה, והוא הסימן שיש עליו דינים ומקטרגים. וכשימצא זכות לחברו 

ום גזר דין, אלא אם כן הוא פוסק בעצמו כי קבלנו שאין נגזר על אדם שעליו זכות... ובאמת כל זה ניסיון גדול, 
ובוודאי לא יפסוק על עצמו, אלא מראין לו אדם אחר שעשה איזה עבירה מעין מלאכתו מלאכת עבירה  כן.

 שלו, והוא פוסק עליו את הדין וחותם זה הדין על עצמו רחמנא ליצלן": )הבעש"ט, ויקרא י"ט, ט"ו(
נזכה לנצל  .לדון את עצמינו, לפשפש במעשינו ולהביא לתיקונםאנו בתחילת ימי הדין וניתנת לנו הזדמנות 

 את ההזדמנות וגם להתעורר לדון אחרים לכף זכות, ובכך נזכה להמתיק גם דיננו בע"ה.
 .שבת שלום
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 בשורה למשפחות הצעירות באלקנהעוד 
 

האפשרות להשתתף ולזכות ב"דירה בהנחה" )מחיר מטרה( מתקרבת  –בשורה אדירה למשפחות הצעירות באלקנה    
 מהר מהצפוי! 

אנו שמחים לבשר שעל פי המידע שקיבלנו ממשרד השיכון, לאור הצלחת שיווקי המגרשים בשכונת הראשונים,    
שבה יוכלו להשתתף חסרי דירה בעלי אישור  כבר בחודש דצמבר/ינואר הקרוב צפוי משרד השיכון לערוך הגרלה

רי השוק, במסגרת תוכנית "דירה זכאות ולקבל האפשרות לרכוש דירה באלקנה במחיר מופחת באופן משמעותי ממחי
 בהנחה" של משרד השיכון. 

דירות יוגרלו במסגרת  36דירות שאמורים להקים היזמים שזכו במכרזים בשכונת הראשונים המתחדשת,  60מתוך    
 יהיו בעדיפות לבני מקום!    –דירות(  13מהדירות ) 35%-"דירה בהנחה", כאשר דאגנו לכך שכ

 –לא זו בלבד, אלא שבני ובנות אלקנה יוכלו לשפר משמעותית את סיכוייהם לזכות ולהיות מוגרלים פעמיים    
 פעם אחת בהגרלה לבני מקום ופעם שניה בהגרלה הכללית.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
מידע על ההגרלות, הגדרות מיהם בני מקום וכו' תוכלו את פרטי תוכנית "דירה בהנחה" על תנאיה השונים, כולל  

 .page-landing-https://www.gov.il/he/departments/topics/dira/govil למצוא באתר משרד השיכון, בקישור:
הגרלה, חשוב מאד להיכנס כבר בימים הקרובים לאתר משרד השיכון הנ"ל ולהגיש למעוניינים להירשם בהמשך ל   

 בקשה מקוונת )באינטרנט( לקבלת אישור זכאות לדירה בהנחה.
כשייפתח הרישום להגרלה באלקנה בעוד מספר חודשים, הוא יהיה פתוח לזמן מצומצם יחסית ואם משהו חלילה    

, חלק דירה בירושה וכו'( לא יהיה מספיק זמן לערער. תעודת הזכאות משתבש בדרך )לפעמים איזו טעות ברישום
 בתוקף לשנה ותאפשר למחזיקים אותה להירשם להגרלה, לכשתיפתח.

 במקביל לפעולות המועצה לקידום תכנון השכונות החדשות שייתנו מענה דיור לדור העתיד שלנו הגדל כאן      
 באלקנה, שיווק הדירות כעת  במחיר הנחה והאפשרות להשתתף בהגרלה עם עדיפות לבני מקום הנם בשורה      

 ראש המועצה, אסף מינצר            לעשרות משפחות שירצו לקבוע את ביתן באלקנה. חשובה       
 

 

 הצעת תרומה למטרת הנצחה 
 

בכוונת המועצה לבצע שיפוץ ושדרוג מבנה במתחם בני עקיבא שישמש לפעילות הנוער לחסד וקהילה )להלן:    
 "הפרויקט"(.

אלף ₪  להשלמת  100-המועצה קיבלה הצעה ממשפחה באלקנה, המוכנה לתרום/לגייס תרומות בסך של כ  
 המימון הנדרש להקמת הפרויקט ולהנצחת  זכר יקיריהם. 

המועצה מתכבדת להודיע לציבור כי ניתנת בזאת האפשרות, לכל החפץ בכך, להציע תרומה דומה להנצחת   
 זכר יקיריו בפרויקט.

בדוא"ל  ניין להציע את תרומתו מתבקש לפנות ליועץ המשפטי של המועצה עו"ד אשי דלכל המעו  
delashi@gmail.com   ,4.9עד יום ראשון הקרוב. 

 

https://www.gov.il/he/departments/topics/dira/govil-landing-page


 

 

 

 לסאנרגיות מטורפות של קרן פ
 

שמחתי לארח אחה"צ בתצפית בפארק הגורן היפהפה שבאלקנה את    
אלוף פיקוד העורף הנכנס רפי מילוא, לתת לו סקירה על ההתפתחות 
המואצת של היישוב, לברך אותו על כניסתו לתפקיד החשוב ולאחל 

 .הצלחה למפקדי הגדוד ששומר על אזורנו בתקופה זו
 

 

 

 

 

 צילם: דני סיטרון 

איזה אנרגיות מטריפות היו בקהל    
ומרחוק   מקרוב  שהגיע  הגדול 

של   המרגשת  פלס  להופעה  קרן 
הלב,   מכל  הופעה  שנתנה  באלקנה, 

 .במסגרת פרויקט בימות פיס
את      פעם  אחר  פעם  לראות  כיף 

מיישובי   המגיעים  הרבים  האורחים 
רעננה,   אביב,  תל  ומהערים  האזור 
גבעת שמואל ועוד, לאלקנה המהווה 
מגדלור תרבותי שמביאים לכאן את  
גבוה   במקצב  האמנים,  מיטב 
ובמחירים מסובסדים הזולים בהרבה  

 .ממקומות אחרים ברחבי הארץ
 

 אלוף פיקוד העורף הנכנס ביקר באלקנה
 



 

 

 

 אנו נכנסים היום לשנה חדשה ונאחל לכל התלמידים שנה מלאה ביצירתיות, עשייה, הצלחה והמון כיף!   
 . נברך את בנות השירות הלאומי החדשות שהגיעו אלינו: משגב צדרבוים, שירה יקותיאל, אביב חדאד והילה קוצר    

 השבוע הבנות הגיעו וקיבלנו את פניהן בארוחת בוקר מפנקת.         
 יחידת הנוער                                         והמון בהצלחה לכולנו בשנה החדשה., שבת שלום   

 

 

 

 בנוער אלקנה! 2022ב/"סיכום קיץ תשפ
 

במסיבת      הקיץ  את  התחלנו 
 אוזניות מטורפת לנוער הבוגר.  

השת   עם וללרקדנו,  וצחקנו  נו 
 חברים. 

 יצאנו ליום רטוב במיוחד בממדיון.  
 שיחקנו במגרש בכל יום ראשון.

 שרנו וזייפנו בערב קריוקי בפרהסיה. 
מכיתות י"ב בערב מתגייסים  נפרדנו   

 מרגש. 
 למדנו ושמענו שיעורי תורה בסניף.   
בישול    בסדנת  והתגבשנו  בישלנו 

 שטח. 
פלאפל     במסיבת  התלכלכנו 

 בפרהסיה. 
 ות במו ידינו בסדנת נגרות. דבנינו נדנ

 שמחנו ביחד בהופעות מטורפות.
חקלאית,     בהתנדבות  התנדבנו 

 מחנה קו לחיים!  בלהושיט יד,
  דה לנו משפחה מאמצת חדשה נול   
 מזל טוב לשבט רפאל.  –
בט'     בירושלים  בסיור  התחזקנו 

 באב. 
 התרטבנו בקאייקים בצפון. 

ושמענו שיחות מעניינות מקהילות   
 שונות בתרבות הישראלית. 

 היה קיץ מושלם! 
ותפעל      שעזר  מי  לכל  רבה  תודה 

ובראשונה   ובראש  הזה  הקיץ  את 
הנוער אורלי  שמרון    -לצוות  חזן, 

הקיץ הזה לא היה    סמואל וחגי בריל.
 נראה ככה בלעדיכם! 

תודה לכל עובדי המועצה והמתנ"ס  
הדרך! לאורך  והתמיכה  העזרה   על 
לראש המועצה אסף מינצר ונתן לנו  
בפעילות.  מלא  קיץ  וליצור    לחלום 
על   המועצה  מנכ"ל  שפירא  לאסף 
בשעות  גם  קטן  פרט  בכל  העזרה 

 הלילה!הקטנות של 

 

 חזרה ללימודים במדרשה לנשים באלקנה. 
 

 אנו שמחות להודיע על פתיחת שנה"ל במדרשה לנשים באלקנה.  
, באולם  9.00-11.45בשעות:     ויתקיימו  6.9.2022הלימודים במדרשה יחלו בע"ה ביום שלישי הקרוב, י' באלול,    

 בית המדרש לזכר הבנים, בביכ"נ "אחוה ורעות".
ותכניה מגוונים מאד, בזכות טובי הרבנים והמרצים מהישוב ומחוצה לו, והיא    22-פועלת זו השנה ההמדרשה    

 משרתת את נשות אלקנה וכן את נשות יישובי הסביבה.
 אנו מודות לרבנים ולרבניות וכן למרצים, שחלקם מהאקדמיה, על התנדבותם לנתינת השיעורים.   
 , על העזרה והתמיכה במדרשה.רוקח ראש המועצה הדתית שמעוןכן אנו מודות לראש המועצה אסף, ול   
אנו קוראות לכל נשות אלקנה ויישובי הסביבה לבוא ולהצטרף ללומדות. אנו מבטיחות הנאה מרובה בשמיעת     

מבטיחות מפגש חברתי מהנה והתרועעות שמחה עם חברות, שכנות וידידות, בליווי קפה ומאפה,     השיעורים וכן,
 קות בין השיעורים נועדו לכך.שכן, ההפס

 אנו נשמח מאד למצטרפות חדשות.    
 . 050-2282358אנא, התקשרנה עם חנה , לבירורים ולהצטרפות   

 



 

 

 

 

 

                

    

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
  

 ספריית אלקנה
 

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

 .16:00-19:00, 9:00-12:00ראשון: 
 .9:00-12:00 שני:

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

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

    

 חוגי המתנ"ס התחילו לפעול ! כל חוג ביום שלו !
 

 מגוון חוגים להנאתכם ולפיתוח מיומנויות ומצויינות!
 בברקודאו באתר המועצה, או  https://bit.ly/3Qg0kbL מוזמנים להרשם לחוגים בקישור

 .באופן טלפוני במתנ"סהמצורף, או  
 רשם!ימהרו לה

 החוגים מתחילים בשבוע הקרוב!
 לשיעור ניסיון.ניתן להגיע 

 ניתן לפנות ישירות למדריך/ה של כל חוג.
החוברת חולקה השבוע לבתים של כל התושבים, משפחה שלא קיבלה חוברת, נא תודיע למתנ"ס ונביא את 

 החוברת אליה במשלוח אישי.
 במידה והנכם מעוניינים בגירסא הדיגיטלית של החוברת נא תודיעו למתנ"ס ונשלח אליכם.

 ומות בכל קבוצה מוגבל! מהרו להרשם !מספר המק   
 .03-9109040 מתנ"ס אלקנה :לפרטים שאלות ולקבלת חוברת החוגים      

 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פלוס אלקנה 50מועדון התרבות  
 

 פלוס אלקנה פותח את השנה  50מועדון 
 ופתיחת שנת הפעילות תשפ"ג ניפגש להרמת כוסית לקראת החגים 18:00בשעה  4.9.22ביום ראשון ח' באלול 

 הר בהופעה מוזיקלית מרהיבה-עם יוליה ושאול בן
 , קטעים וירטואוזיים ונעימות רגועות, קטעים מוזיקליים ידועים בעיבודים עכשיויים מרעננים

 .נוכחות בימתית מרשימה
 

דרך האושר ומסתורי ממלכת  הנושא: .עם עידן צ'רני 'מסע חובק עולם' – 11:00ט' באלול בשעה  5.9.22יום שני    
 .בהוטן

 הנושא: .חיים בריאות וידע עם ד"ר אלחנן זלוצובר, "העיקר הבריאות" – 20:00י' באלול בשעה  6.9.22יום שלישי    
 בין חולי ויצירה.  –רפואה ואומנות 

המונעת בישראל כחלק מהמגמה  חברת "העיקר הבריאות" הוקמה במטרה לקדם את הרפואה – סידרה חדשה   
העכשווית של הרפואה המודרנית הרואה כערך עליון לקידום בריאותו של הפרט וזאת ע"י הקניית ידע וכלים לניהול 

  אורח חיים בריא.
  .עם נועם בלומפלד RGRMאימון מוח בשיטת  – 11:00י"ד במנחם אב בשעה  10.8.22יום רביעי    

 .RGRM Ronnie Gardner Rhythm & Musicבסדנה מאמנים את המוח ליצור שינוי ושיפור בשיטה התרפיסטית 
 .Book Club-מפגש של ה – 18:15 ט"ו באלול בשעה 11.9.22יום ראשון   
ממלכת  –איסטנבול  הנושא: .מסע חובק עולם עם יואל שתרוג – 20:00ט"ו באלול בשעה  11.9.22יום ראשון   

 ורין.המסת
 

 ממשיכים עם חוגי הספורט והיוגה וארוחות הבוקר בימי שני ורביעי.
 ₪ 320במחיר של  2022דצמבר  – 2022מוזמנים להצטרף כחברים חדשים לחודשים ספטמבר 

 או בקישור: פלוס. 50לוח פעילות לשנת תשפ"ג ניתן לקבל במועדון 
https://drive.google.com/file/d/12PBCS_gbtPFt2GmSGtiUUnKmC_JYvLwp/view?usp=sharing 

 

 השיעור לנשים בשבת 
 

בבית משפחת שושני צוריאל )שיר השירים    12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה    להתחיל מבראשית…
 ויינתן ע״י הרבנית רחל שטרן.   (192

 . בואנה בשמחה! להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס
 

https://drive.google.com/file/d/12PBCS_gbtPFt2GmSGtiUUnKmC_JYvLwp/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

ואחות סיימה  השבוע      כמזכירה  תפקידה  את  שט  אסתר 
כהן איין  פרופ'  של  אחרי  במרפאתו  מסור  34,  שירות  . שנות 

עבודתה  אסתר טיפלה בחברי קופות מכבי, מאוחדת ולאומית.
בבמרפאה   עבודה   1988  שנתהתחילה  של  רבות  שנים  לאחר 

כאחות במשרד הבריאות בטיפת חלב, בבית חולים במחלקות  
 ילדים, נשים, טיפול נמרץ, דיאליזה, אונקולוגיה, ועוד. 

אסתר נולדה וגדלה בעיר צפת והייתה גאה מאוד להשתייך    
גם   המטופלים  את  זיכה  במרפאה  הביקור  צפת.  לוותיקי 

מדה ובלבנון  בסיפורים  הצפון  באזור  בצפת,  החיים  על  ימים 
איך  היטב  זוכרים  המבקרים  הקודמת.  המאה  שנות  בתחילת 
מי   ייעוץ בחפץ לב לכל  יד אומנותיות ונתנה  עסקה בעבודות 

 שהיה מעוניין בכך. 
בנוסף לעבודתה כמזכירה היא נתנה יעוץ כאחות וטיפלה בכל     

, לקיחת בדיקות התפקידים של המרפאה; מתן חיסונים. זריקות
 דם, והכל בצורה נעימה וידידותית. 

אנו מודים לה על שנים רבות של שירות מקצועי, מסירות    
ומברכים אותה בבריאות טובה ושנים רבות של נחת   ואכפתיות,

 ממשפחתה.
 פרופ' איאן כהן  

 

 

 אסתר המלכה יוצאת לגימלאות  
 

 . שתזכי לשנים רבות של בריאות,  מאחלים לך הצלחה ותודה על הכל – היקרה אסתר
 אושר ונחת מהמשפחה. 

 מראש המועצה, חברי המועצה, כל תושבי אלקנה. 
 

   ניידת המשאלות 
 

שעבר    חמישי  יום   ביום  התקיים 
עם  נער  של  חלום  הגשמת  מיוחד 

מיוחדים תושב    : צרכים  מוזס  דניאל 
 ה.אלקנ

בליווי      מביתו  נאסף  הנער  זה  ביום 
תחנת  דרך  עברנו  משם  משפחתו 
כבאית   לו  הוצג  שם  באלקנה  הכיבוי 

הכיבוי לתחנת   ,ופעילות  עלינו  משם 
מפקד  שם  אריאל   פנינו  את  קיבלו 

תחנת אריאל ק׳ אג״מ רע״ן מתנדבים  
אריאל,  ש״י תחנת  שוטרי  עם    . ביחד 

אמצעים   הנער  בפני  הוצגו  בתחנה 
 .תנועה אריאל ,יס״מ ,חבלה ,שונים

יומן     בתחנה  סיור  ביצענו  בהמשך 
 ן.  ומז״פ שומרובית מעצר 

זוהי זכות ומצווה גדולה לשמח נער   
ודה לכל מי . תשכזה אפילו ליום אחד

:  שהשתתף וסייע ביום זה באופן אישי
באופן   שמלווה  התחנה  מפקד  לארז 

גדולה חבלה   ,רגיש ומקצועי ובאהבה 
משרד תנועה ,  יס״מ שומרון,  קלקיליה

שומרון,  כמיל  –  אריאל את״ל  ,  מז״פ 
ניידת  צוות  ,  אריאל מתנדבי 

ושלומי  ,המשאלות לענבר       .אורנה 
וחן על הסיוע והמחשבה על הפרטים  

 .הקטנים
 .תן ושנזכה תמיד להיות בצד הנותןימי י   

 מש״ק אלקנה ,  מוטי קבסה רס״ב 
 



 

 

 

 

 

 

                 

    

 
 

    

 

 



 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

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

 

 

 אזכרה 
 

 שנים לפטירת יקירנו   4במלאת 

 ז"ל  יוסי קורצמן 

נעלה לבית העלמין באלקנה ביום חמישי י"ב  
 . 17:30, בשעה 8/9אלול, 

 לאחר מכן נערוך לימוד לזכרו בחצר ביתנו  
 . 6ברחוב שניר 

 המשפחה וכל בית אלקנה 
 

 אזכרה 
 

 חמש שנים לפטירת בעלי,   במלאת
 אבינו וסבינו האהוב  

 ז"ל  שמואל חיימוביץ

              נעלה לקברו, ביום ראשון ח' באלול תשפ"ב  
   .18:00בשעה  (04/09/22)

 ברמת השרון. בבית העלמין מורשה 
 מוקירי זכרו מוזמנים.

 המשפחה וכל בית אלקנה 
 
 

 

 אזכרה 
 

 סבתנו וחמותי במלאת שלושים לפטירת אשתי, אמי, בתי, אחותנו,

 ע"ה  גלית מרגלית ג'רפי

 ( 08.09.22)  נקיים אזכרה לעילוי נשמתה ביום חמישי י"ב באלול תשפ"ב
 בבית העלמין באלקנה.  17:30בשעה 

    ."מורשת יהודית" תפילת מנחה, ערבית וערב לזכרה בבית הכנסת  18:30בשעה  לאחר מכן
 המשפחה וכל בית אלקנה 

 
 

 

 ארבעת המינים 
גם השנה   כמסורת של שנים,

אני מוכר ארבעת המינים  
 כולל    ,מהודרים 

 קופסא. -קוישלך-נרתיק 
ינים יחזרו אלי  יהמעונ

   0506430697בפאלפון 
 ויקבלו אותם לביתם. 

 שנה טובה 
 וגמר חתימה טובה.  

 צביקה מוזס 
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 .עם המעבר למדורגים שכונה צפונית ,לרותי וישי פרויטר 
 .עם המעבר למדורגים שכונה צפונית ,לאליאן ודרור אליגיאני

 (.עד לסיום הבניה במדורגים צפונית) 80-ת העם המעבר לשכירות בשכונ ,שי ואלחנן לשמרית
 

 

 

 

 לידות
 .נכדה לעליזה וג'ו קרבט ,לשני ונתנאל קרבט להולדת הבת

 

 נישואיןואירוסין 
 דינה אנקונינה.רחל ואבישי דאום, לנישואי ענר עם ל

 .לאירוסי טליה עם אביתר בנג'ו, נכדה למזל וזכריה אשואל ,לקרן ויאיר נתיב
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 

 

 

 

 

 סיור גיבוש בקברי האבות 
 

עוז אלתר,    עובדי ומתנדבי המועצה הדתית באלקנה, בראשות ראש המועצה הדתית שמעון רוקח, וסגנו   
בחיזיון בכפר עציון   צפווכן רב היישוב אלקנה הרב יהודה שטרן, יצאו השבוע לסיור גיבוש בהרי יהודה. הם 

, חסו בצילו של האלון הבודד וביקרו  במכון צומת, שם אירח על הוריו הי"ד של יוסי רון  'מכתבים מהמלחמה'
ר במערת המכפלה, תוך הסברים מעמיקים על אותם  ראש המכון הרב מנחם פרל. גולת הכותרת היה הביקו

 .המקום. הסיור נערך בהדרכתו של משה ברנשטיין, בן היישוב אלקנה
 


