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 "ויבא יעקב שלם" 

 אתי אלבוים
 

לאחר עשרים שנים שבהן יעקב מסתתר מפני עשו אחיו אצל דודו לבן בפדן ארם הוא מבקש לחזור הביתה.    
ראה יעקב אבינו הסיבה לכך היא לידת בנו יוסף, כפי שנאמר בבבא בתרא קכ"ג ע"ב, שלאחר לידת יוסף "

ת יעקב אש ובית יוסף והיה בי)עובדיה א', י"ח( ' שנאמר ,שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף
 '". להבה ובית עשו לקש

ערמומיות  וחווה אצלמה עובר אדם שנעדר מביתו עשרים שנים? מה לא עובר יעקב אצל דודו לבן? יעקב    
בד שבע שנים נוספות תמורת ועוברמייה את לאה מגלה שדודו משיא לו בד שבע שנים תמורת רחל, וע, ניצולו

יעקב לומד להרוויח ביושר את שכרו תמורת רעיית צאן לבן בזכות מלאך השם, שמופיע בחלומו ומלמד  רחל.
על גנים דומיננטיים ורצסיביים )על פי פרופ' יהודה פליקס(. בהוראת  –אותו פרק בביולוגיה שמקדים את זמנו 

ומסכם עם לבן ששכרו לאחר המלאך יעקב מפריד מעדרי לבן את הצאן הנקוד והטלוא, שזו תכונה רצסיבית, 
עשרים שנות עבודה יהיו צאצאיהם הנקודים והטלואים. כך יעקב זוכה להיות בעליו של עדר ענק. על מנת 
שבני המקום לא יחשדו בו שהוא מרמה, מניח יעקב לפני הצאן בשקתות מקלות שפיצל בהם, כדי שיחשבו 

 לד משהו דומה. שעשה זאת מתוך אמונה טפלה שמעוברת שרואה משהו מסוים ת
י וצורך לשרוד, יעקב חוזר הביתה. יש לו כבר שתי נשים מלאחר עשרים שנים של חיים במחיצת אדם ערמו   

יעקב עושה את דרכו למפגש עם אחיו, שאולי  עשר ילדים, יש לו עדרי צאן ובקר.-יש לו אחד, ושתי שפחות
ילה ולמלחמה. לפני המפגש עם עשו מתעמת לדורון, לתפ –עוד מבקש להורגו, ומכין עצמו לשלושה מצבים 

יעקב עם "איש", שיש מפרשים שזהו מלאך, שרו של עשו. יעקב יוצא מהמאבק עם כף ירך "תקועה" וצולעת 
לוקים ואנשים ותוכל". המפגש עם עשו מסתיים ללא מלחמה ואפילו -ועם שם חדש, ישראל, "כי שרית עם א

נשיקה ובכי. יש פרשנים שמאמינים לאותה נשיקה, שנבעה אצל עם ריצה של עשו לקראת יעקב ועם חיבוק, 
עשו מרחמים, ויש פרשנים כמו בבראשית רבה ע"ח, ט', שגורסים שעשו ביקש לנשוך את יעקב ונעשה צווארו 

 שיש, והסיבה לבכיו הייתה על שיניו שניזוקו.       
יעקב שנאמר עליו בתחילת דרכו שהוא  לאחר כל ההתמודדויות הללו יעקב מגיע לעיר שכם. האם זהו אותו   

? האם אדם מסוגל להישאר תמים לאחר כל מה שעבר עם דודו ואחיו? התשובה "איש תם יושב אוהלים"
נמצאת בפרק ל"ג, י"ח: "ויבא יעקב שלם עיר שכם..." ישנם פרשנים כמו רשב"ם שמפרשים את המילה "שלם" 

ַסר כשם מקום, אך פרשנים רבים כמו רש"י מפרשים: " ֹּלא חָׁ מֹונֹו, שֶׁ מָׁ ֵלם בְּ ּתֹו; שָׁ ַלעְּ צָׁ ַרֵפא מִּ תְּ נִּ גּופֹו, שֶׁ ֵלם בְּ שָׁ
ן ) בָׁ ֵבית לָׁ מּודֹו בְּ ַכח ַּתלְּ ֹּלא שָׁ תֹו, שֶׁ תֹורָׁ ֵלם בְּ ל אֹותֹו ּדֹורֹון; שָׁ כָׁ לּום מִּ  .(ע"ב שבת ל"געל פי כְּ

יהיה בא זה ואכל את זה", ומביא סיפור  רבי נחמן מברסלב מפרש בליקוטי מוהר"ן על "שלם בממונו": "שלא   
על בתו של נקדימון בן גוריון שנמצאה מלקטת שעורים מבין גללי הבהמות. שאל אותה רבן יוחנן בן זכאי 
כיצד הגיעה למעמד כזה אם אביה עשיר מופלג. ענתה לו שאביה לא נתן מספיק ממון לצדקה ולכן ממונו 

ממונו של חמיה. ענתה הבת ששני הממונים נתערבבו זה בזה ולכן נחסר. הוסיף לשאול רבן יוחנן מה קרה ל
 נאבדו. אך ממונו של יעקב לא נתערבב בממונו של לבן ולכן נשאר שלם. 

הרמב"ן ומפרשים נוספים מפרשים שהליכתו של יעקב אל לבן היא רמז לגלות עם ישראל בעתיד, וכפי    
 תו.אל ישוב במהירה לארצו שלם בגופו, בממונו ובתורתשיעקב חזר מן הגלות שלם, כך התקווה היא שעם ישר

   .    

 שבת שלום.
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לאחר בחירת הקבלן הזוכה במכרז, תבוצע העבודה במקטעים שונים בכל פעם, על מנת לאפשר את המשך   
 ניהול החיים התקין בשכונה.

 מטבען של עבודות פיתוח כה נרחבות, הן יהיו כרוכות לעיתים ברעש, בשינויי דרכים זמניות, בסגירת   
 מאמץ לצמצם את ההפרעות ככל הניתן.גדרות לצרכי בטיחות ועוד. אנו נעשה        

 
 
אנו נערכים במקביל לפינוי יתרת עשרות מבני האשקוביות אשר נותרו בשכונה, על מנת לאפשר את מסירת    

ביצוע עבודות הפיתוח  יאפשרו  וכן    , המגרשים לרוכשים החדשים אשר יתכננו ויבנו עליהם את ביתם החדש
 . הסרתןח כבר ריקות ונמצאות בהליכי פירוק תשתיות לקראת והתשתית. רוב האשקוביות אשר נותרו בשט

  
 אז איך באלקנה מסכמים שנה ומתכוננים לשנה הבאה?

 חולמים מתכננים ועובדים קשה כדי ליישם!
 

 

בתחילת מנהלי המחלקות במועצה הציגו שנים, בסיום שנה תקציבית ולקראת שנה חדשה,  9כמנהגנו מזה    
את עיקרי ההישגים בשנה החולפת ויעדים מרכזיים בתוכנית העבודה בשנה  ,מועצהבמסגרת ישיבת  ,השבוע

 הבעל"ט, מתוך שלל הפרויקטים והמשימות שהם עסוקים בהם.
 .בשידור חי בפייסבוק גם שודרההישיבה   

 אלקנה במקום הראשון בארץ בתחום החינוך!: בין ההישגים הרבים פתחנו כמובן בבשורה המרגשת מכולן
כל מחלקות המועצה:  ובהצלחה זו שותפיםדים שלנו מקבלים מעטפת של חום ואהבה, איכותית וערכית, היל   

הבינוי, מתנ"ס על המעטפת שמעבר לשעות הלימוד, פסיכולוגיה ורווחה בליווי טיפולי איכותי, גזברות  עלהנדסה 
 הזה. חינוך המנצחת על כל האושרה לקתמח– על ההשקעות, ביטחון על השמירה וכמובן

 זו הזדמנות לומר שוב תודה למנהלי המחלקות יקרים, זכינו בכם!    
תודה לחברי המועצה על השותפות! תודה להנהלות לצוותי החינוך ולהנהגות ההורים ותודה להורים    

 שמאמינים בנו ושולחים למוסדות החינוך שלנו את היקרים להם מכל.
 או בברקוד המצורף, https://bit.ly/3iBfI6Eמוזמנים לצפות בישיבת המועצה להצגת תוכניות העבודה בקישור    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ולהיחשף לעשייה הרבה מאד הנעשית בהשקעה רבה של מנהלי המחלקות, עובדי המועצה והמתנ"ס  
 והמתנדבים. 

  https://bit.ly/3HhiiZZשל עיקרי תוכנית העבודה כנסו: להורדת המצגת    
 או בברקוד המצורף.   
 שנזכה יחד להמשיך ולעשות בכל התחומים לרווחת התושבים!   

 
 
 

 

 המכרז לפיתוח והתחדשות שכונת הראשונים יצא לדרך!!
 

בשעה טובה לאחר הליך מקצועי ארוך ומורכב של תכנון הנדסי ומשפטי, יצא לדרך בימים אלו מכרז לביצוע    
 עבודות התחדשות שכונת הראשונים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כ   של  השיווק  להצלחת    120-במקביל 
אשר חדשות  בשכונה  דירות    , יוקמו 

בקצב   הנבנה  המוגן  הדיור  ולפרויקט 
אדיר, נעשתה עבודה מקיפה של מחלקת  
בשיתוף   ותכנון  ניהול  חברת  הנדסה, 
משרד השיכון והייעוץ המשפטי להוצאת 

מיליון    15-מכרז ענק ראשון בסכום של כ
וחידוש   פיתוח  עבודות  לביצוע  ש"ח 

החל מעבודות   –התשתיות בכל השכונה  
לב ועד  מדרכות, עפר  כבישים,  יצוע 

חשמל,   ביוב,  למים,  חדשות  תשתיות 
גינות שעשועים ופארקים, שתילת עצים  

 בוגרים ועוד. 
 
במכרז,      הזוכה  הקבלן  בחירת  לאחר 

בכל   שונים  במקטעים  העבודה  תבוצע 
ניהול  המשך  את  לאפשר  מנת  על  פעם, 

 החיים התקין בשכונה.
נרחבות,  מטבען של עבודות פיתוח כה     

בשינויי   ברעש,  לעיתים  כרוכות  יהיו  הן 
לצרכי  גדרות  בסגירת  זמניות,  דרכים 
לצמצם   מאמץ  נעשה  אנו  ועוד.  בטיחות 

https://bit.ly/3iBfI6E
https://bit.ly/3HhiiZZ


 

 

אנו נערכים במקביל לפינוי יתרת עשרות מבני האשקוביות אשר נותרו בשכונה, על מנת לאפשר את מסירת       
ביצוע עבודות הפיתוח יאפשרו וכן  ,מגרשים לרוכשים החדשים אשר יתכננו ויבנו עליהם את ביתם החדשה

 . הסרתןוהתשתית. רוב האשקוביות אשר נותרו בשטח כבר ריקות ונמצאות בהליכי פירוק תשתיות לקראת 
המשפחות באשקוביות אשר עדיין מאוכלסות, נערכות בימים אלו למעבר דירה וסיום השכירות של    

ת בחלק התחתון של השכונה, באזור האשקובית מחברת עמידר בסוף החודש. יישארו מספר בודד של אשקוביו
שלא יפריע לבניית הבתים ולביצוע עבודות הפיתוח, לטובת משפחות אשר קיבלו את המלצת הועדה מטעם 

 .2026המועצה ואישור משרד השיכון להמשך מגורים עד לסוף שנת 
 שת!בסופן של עבודות הפיתוח הנרחבות נזכה כולנו ליהנות משכונת הראשונים היפה והמתחד   

 בשורת הדיור המוזל  –המשפחות הצעירות באלקנה 

 !מתקרבת לאלקנה בצעדי ענק "דירה בהנחה" )מחיר מטרה(של 
 תדאגו להיות מוכנים להגרלה!

 

אנו שמחים לבשר שעל פי המידע שקיבלנו בימים האחרונים ממשרד השיכון, לאור הצלחת שיווקי המגרשים    
שבה יוכלו  ,דירות באלקנהללדצמבר צפויה להיפתח ההרשמה להגרלה  28-בשכונת הראשונים המתחדשת, ב

אפשרות לרכוש דירה באלקנה במחיר מופחת באופן שיקבלו  ,להשתתף חסרי דירה בעלי אישור זכאות
 במסגרת תוכנית "דירה בהנחה" של משרד השיכון.  . זאתמשמעותי ממחירי השוק

דירות יוגרלו במסגרת  36זים בשכונת הראשונים המתחדשת, היזמים שזכו במכריקימו דירות ש 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    
 מקום ופעם שניה בהגרלה הכללית.פעם אחת בהגרלה לבני  -

את פרטי תוכנית "דירה בהנחה" על תנאיה השונים, כולל מידע על ההגרלות, הגדרות מיהם בני מקום וכו'    
ov.il/he/departments/topics/dira/govilhttps://www.g-תוכלו למצוא באתר משרד השיכון, בקישור: 

page-landing .או בברקוד המצורף 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 

אל תמתינו ותדאגו להיות מוכנים עם אישור זכאות , קרובהלמעוניינים להירשם להגרלה החשוב!!!    
בקשה מקוונת  והגישוכבר בימים הקרובים לאתר משרד השיכון הנ"ל להשתתף בהגרלת דירה בהנחה. כנסו 

 )באינטרנט( לקבלת אישור זכאות לדירה בהנחה.
רך )לפעמים יהיה פתוח לזמן מצומצם יחסית ואם משהו חלילה משתבש בדבסוף דצמבר הרישום להגרלה    

איזו טעות ברישום, חלק דירה בירושה וכו'( לא יהיה מספיק זמן לערער ולכן חשוב לפעול מוקדם להוציא 
 אישור לתעודת זכאות. 

שייתנו מענה נוספות באלקנה בצפונה ובדרומה, במקביל לפעולות המועצה לקידום תכנון שכונות חדשות   
 בשכונת הראשונים המתחדשת דיור לדור העתיד שלנו הגדל כאן באלקנה, שיווק הדירות כעת במחיר הנחה 

 בשורה חשובה לעשרות משפחות  ההנ ,והאפשרות להשתתף בהגרלה עם עדיפות לבני מקוםבמרכז היישוב    
 ראש המועצהר אסף מינצ                                                   שירצו לקבוע את ביתן באלקנה.       

 

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


 

 

 השיעור לנשים בשבת
 
 

ר חזוניאל "( ויינתן ע״י ד180בבית משפחת יונה כהן )שיר השירים  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה    
 טויטו. בואנה בשמחה להיות עמנו!

 .להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס

 תורהזום
 

 יוצא לחופשת חנוכה ויתחדש בע״ה בעוד שבועיים ביום חמישי ערב שבת ויגש.  השיעור בתורהזום   
 .להתראות וחנוכה שמח, זהבית גרוס

 

 מדרשה לנשים באלקנהה
 

 :13.12.2022ליום שלישי, י"ט בכסלו,  תכנית הלימודים במדרשה לנשים אלקנה   
 .הרב יהודה שטרן – 9:00-9:45

 .הרב מיכאל ברום – 10:00-11:30
 באנה בשמחה, נשים יקרות.  .כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, מוזמנות בשמחה להצטרף

 .0502282358ניתן להתקשר לטלפון  –להצטרפות  
 

  

 

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

 

"נס  ,נאוה שפיצריתקיים ערב שירה בציבור עם  – 20:30בשעה  ט"ז בכסלו 10.12.22מוצש"ק פר' וישלח    
 אורה וגבורה".

עבד קאדר אל חוסייני  הנושא: עם משה חרמץ. 'קתדרה' – 20:00י"ז בכסלו בשעה  11.12.22יום ראשון    
 מצביא מהצד השני. –

הטוב, הרע הנושא על רקע המונדיאל:  עם ד"ר מיכל יערי. – 11:00י"ח בכסלו בשעה   12.12.22יום שני    
 .תיכון, ספורט ופוליטיקהוהמכוער: מזרח 

 אקוודור.הנושא: . בין יערות העננים עם הלל אלניר – 20:00י"ט בכסלו בשעה  13.12.22יום שלישי    
בהרצאה מרתקת של הלל אלניר תשמעו ממקור ראשון על החיים עם שבט הסצ'ילה, עד לא מזמן שבט    

לל חי עם שבט אפוף המסתורין כחצי שנה ציידים לקטים, החי ביערות העננים המבודדים שבאקוודור. ה
וסייע להם לשמר ולשקם את סביבתם ותרבותם, זאת כחלק מפרויקט 'יערות המאכל' התופס תאוצה בשנים 

 .האחרונות. הרצאה על קידמה מול שימור, על תרבות ועל קשר אנושי, בלווי תמונות צבעוניות ומרהיבות
 עם נעם בלומפלד. ,RGRMאימון מוח בשיטת  – 11:00כ' בכסלו בשעה  14.12.22יום רביעי    

 

 חברי מועדון ללא תשלום. .₪ 40דמי כניסה 
 
לפרטים נא לפנות לרוחי טל'  ממשיכים בחוגי הספורט ללא תשלום בשיתוף המשרד לשיוויון חברתי.   

052-2577217 
₪  15ערב שירה מלא באור בעלות של  –אנו מוכרים במועדון כרטיסים לאירועי המתנ"ס הקרובים    

  20:00בשעה  14.12
 .20:30בשעה  ₪28.12  10וקפה ספרות עם הסופרת שרה אהרוני בעלות של 

 
 2023פלוס אלקנה לשנת  50חברות במועדון 

  

בתחומים ונושאים מגוונים ברמה אקדמית עם מרצים במועדון התרבות מתקיימות הרצאות מרתקות    
 מעולים מהשורה הראשונה.

 , אלקנה.8פעילות המועדון מתקיימת בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל, רחוב גיבורי ישראל    
 בנוסף להרצאות, יש שעורי ספורט, מופעים, חוגים וטיולים במחיר מוזל למצטרפים כחברים.  
 ₪ לשנה לחבר. ₪960 לחודש. סה"כ  80יעמוד על  2023תשפ"ב  בשנת החבר דמי גובה   

-₪ לחבר, ו 800, והתשלום יעמוד על 2023ניתן הנחה למקדימים לשלם עד סוף חודש ינואר כמידי שנה,    
 ₪ לזוג. 6001

 .1.1.23נא לא להעביר תשלום בהעברה בנקאית לפני . 2023החל מחודש ינואר  התשלום
 התשלום: אפשרויות   
 .2023מאי -2023 מינואר תשלומים 5-ניתן לחלק ל –ליחיד    
 .2023אוגוסט  – 2023 מינואר תשלומים 8-ניתן לחלק ל –לזוג    
  . בתשלומים )נדרש צילום מסך או אישור העברה( –העברה בנקאית  ●   

 לפי המפורט למעלה. –שיקים חודשיים  ●   
 אין אפשרות להעביר בביט.

 )בהודעות וואטסאפ(. 052-2577217רוחי רוזנבלום  050-6344894לפרטים: יהודית מוזס טל' 
 19:15-20:00ובימי שלישי בין  8:00-12:00 ד' בין השעות-ב' ו במועדון, בימים

 

 
 



 

 

   

 

 

 אצלנו באלקנה! -מחזמר חנוכה לכל המשפחה 
 

 כבר לא צריך להסתובב כמו סביבון כדי למצוא לילדים מופע מדליק, לכבוד מה? לכבוד החנוכה!    
 ובתקציב שלא מצריך נס גדול…    
 המחזמר ״מסע אל האי האבוד״ מגיע לאלקנה והוא חגיגה אמיתית לכל   

 המשפחה וההנאה מובטחת. 
 מהרו לשריין לעצמכם כרטיסים בהקדם!   
 או בברקוד המצורף.  https://bit.ly/3U04RjW רכישה בקישור  

 03-9109040   אלקנה מתנ"ס  לפרטים:   מספר הכרטיסים מוגבל!   

 

https://bit.ly/3U04RjW


 

 

 

 כאן באלקנה ! –סטודיו נשים מקצועי ומהנה   
 

 את כבר לא צריכה לנסוע רחוק כדי להנות מפעילות ספורט איכותית!   
מוזמנת להצטרף לעשרות הנשים המרוצות שהצטרפו לאחרונה לסטודיו ונהנות ממגוון חוגים, וממדריכות    

 אכפתיות ומקצועיות!מסורות, 
 והמחיר??? ללא תחרות!   

 מנהל מחלקת הספורט, מיכה פולק                . 03-9109040מתנ"ס אלקנה : לפרטים מוזמנות לשיעור ניסיון!
 

 

 

מרחב הלמידה במתנ״ס מתחיל עוד שנת  ��

 ��ההרשמה בעיצומה  –  פעילות
    

החודש      ובאנגלית חלו  הבתחילת  במתמטיקה  וההעשרה  הלמידה     –  חוגי 
מכיתה ג׳ ועד י״ב. החוגים מתקיימים באופן שבועי ומועברים בקבוצות קטנות  

 ע״י מורים איכותיים ובעלי ניסיון.  
 .להרשמה מוקדמתוברקוד מצ״ב קישור    

 https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7 
 פתיחת הקבוצות מותנית במספר מינימום של משתתפים.        
 כל הקודם זוכה!   –מומלץ להירשם בהקדם           

 . lemida@elk.Matnasim.co.il,  03-9109040לפרטים: 
 

https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7
mailto:lemida@elk.Matnasim.co.il


 

 

 

   

 

 

קייטנות חנוכה בגני  
 ג' - הילדים ולכיתות א'

 

הסתיימה,      לקייטנות  ההרשמה 
ולשמחתנו, נרשמו אליהן רוב הילדים. 

בין התאריכים   יתקיימו  -20הקייטנות 
 . 8:00-13:00בשעות   26/12

רותי     תרכז  הגנים  ילדי  קייטנת  את 
שפילמן, ובכל גן תתקיים הקייטנה שלו  

 וכמובן הצהרון.
ג' תתקיים  - הקייטנה לילדי כיתות א'   

אביבית   אותה  ותרכז  הספר  בבית 
 בורנשטיין. 

בשנת      כמו  יתקיימו  )הסעות 
 הלימודים( 

התלמודית )רק למי שנרשם לחופשת     
 החנוכה( תתקיים במתנ"ס. 

 . חנוכה שמח  
 . 03-9109040, מתנ"ס אלקנה  
 

 



 

 

 

 יחידת הנוער שלנו מתרחבת ואנחנו מחפשים תותח/ית שאוהבים עבודה עם נוער, מאמינים בחינוך ורוצים להשפיע   
 .Noar@elkana.org.il  מוזמנים לשלוח קו"ח למייל  על דור העתיד, חושבים שאתם מתאימים?     

 יחידת הנוער. שבת שלום,                                                                                                      
 

  

 

 
 שבת האירגון:

 קווה ייקרא לכם 
 

בשבת שעברה סגרנו חודש מרגש מלא    
עשייה, חודש בו כל ערב ראינו כמויות 

מגיעים לבית השני של ילדים ובני נוער 
 הסניף. – שלהם

בני עקיבא עסקו השנה בנושא נפש    
בין צביעה של קיר כזה או  .יהודי הומייה

את עצמם, החניכים למדו ועסקו בהקמת 
המדינה ובגיבורי ישראל שאנו דור העתיד 

 זוכר את תרומתם ומשמיע את קולם.
, בחר לשרוך שבט קווההשבט החדש,    

ה שרוך ירוק כחלק  מחולצת התנוע
המציין את צבא הגנה לישראל וביחד עם 
הצוותים ביקשו להזכיר את המאבק 
להחזרת הדר גולדין ז"ל, אורון שאול ז"ל 

 ואברה מנגיסטו.
בסיום הערב ולאחר ת"סים מדהימים    

עברנו להעלאת השבטים שם קיבלו שבט 
 "קווה". – הרא"ה את שמם החדש

בקריאה משמעות השם קווה היא    
לעצמנו, מולדתנו ועמנו שלא להסתפק 
במה שכבר נבנה אלא להמשיך ולקוות 
ולפעול ביחד כדי לבנות את קומות הרוח, 
הזהות והחיבור לשורשים של כולנו, יחד 

 באהבה ואמונה.
  – תודה רבה  
 לאביב הקומונרית על חודש מופלא.  
 לכל צוות ההדרכה!  
העבודה הקשה לצוות נחשון על כל   

 וההתגייסות לכל דבר!
 למפיקות המדהימות מעין ושחר.  
למיכאל, משה ודוד על ההגברה לאורך   

 כל ההופעות.
תודה רבה לדורון רדי שמגיע תמיד   

 לצלם עם חיוך ובסבלנות.
תודה לראש המועצה אסף מינצר ורב   

 היישוב הרב שטרן שכיבדו אותנו ובירכו.
פירא מנכ״ל ותודה מיוחדת לאסף ש  

המועצה, שעוזר בכל דבר, קטן וגדול, 
בשעות לא שעות, ושתמיד פה מתוך המון 
 אכפתיות ואהבה ועם המון המון שמחה!

 אירועי חנוכה:  
מצורף פרסום לכל אירועי חנוכה   

הקרבים, שימרו ביומנים את התאריכים! 
לכל פעילות ייצא פרסום נפרד בקבוצות 

 הנוער. 
לכם בפעילויות מחכים לראות את כו

 השונות!
מוזמנים לרכוש ערכת נרות למען מחנה   

 קו לחיים של נוער אלקנה.

 
 

 



 

 

 

 

    



 

 

    

 
 

 ומעלה ביום רביעי הקרוב 40ערב שירה לגילאי 
 

 לכבוד חנוכה!!!    מוזמנים לערב שירה מלא באור  
 באלקנה!    –כאן אצלנו   

 14.12  כסלוביום רביעי, כ'  
 . פתיחת דלתות וכיבוד קל 20:00  
 . שרים 20:30  
 מה בתוכנית?   
 ועוד....ירי חנוכה , שירי ארץ ישראל הישנה, שירים עבריים  
 .ומעלה 40מתאים לגילאי   
 ₪.   15עלות מסובסדת:   

 או בברקוד המצורף.  https://bit.ly/3gVcYR6 רכישת כרטיסים בקישור:
 מהרו לרכוש! מספר הכרטיסים מוגבל!   

 �🎤���בואו בשמחה!!! 
 

 , מרכז צעירים. שירה אורן                                                                                       

 

 

https://bit.ly/3gVcYR6


   

 

 

 ��כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן 
 

מתארגנת קבוצת מתנדבים בהובלתה של נויה מנדל להדלקת נר ראשון של חנוכה בבי"ח     תושבים יקרים!   
 . שלוותה )בהוד השרון( עם מתמודדי נפש

 .17:00-16:00בשעה  12.18יום ראשון, אור לכ"ה בכסלו, 
 באמצעות סריקת הברקודמוזמנים להצטרף   הצטרפו אלינו להאיר את החג!   
 בלבד(. 20מעל גיל ) המצורף 
 יחידת ההתנדבות  .054-7740213סלין: . 052-8881499ירית: נ לתיאום הגעה: 
 

 .16:00-17:00 ותבשע



 

 

    

  

 
 



 

 

    

  

 
 



 

 

 

 

   

  

 

 

ה " ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח ּומָּ ֶנצַּ ֶות לָּ ּמָּ ע הַּ ּלַּ ּבִּ

ים" נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ  ֵמעַּ

 

 אזכרה 
 שנה לפטירת בננו  34מלאת ב

 ז"ל  יהודה אלוני

 כסלו, בבשבת ט"ז 
 (09/12/22כסלו )ביום ו' ט"ו היום, נעלה לקברו 
 העלמין באלקנה. -, בבית09:15בשעה 

 

 משפחת מתתיהו ורחל אלוני 
 
 

 כוס תנחומים 
 

 שרונה עמרני, אורה משה  ל
 , על פטירת האב. ובת אל ברזילי

 

 . למיקי אלעזרא. על פטירת האב 
 

בתוך שאר אבלי ציון   מכםהמקום ינח
 ולא תוסיפו לדאבה עוד וירושלים

                                                                      

 מכל בית אלקנה 
 



 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  



 

 

אלקנקנה 1126 
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 לידות
נין למרים , להולדת הבן, נכד למיכל ובני יזרעאלי, לנויה מנדל ולאלי מנדל, למעיין וישי מנדל

 .ושמואל רכטמן
תומס -, נכד ליהודהאריאל דוד, בן ליעל שלומית וישי קוטב להולדת הנכד ,בוביץיללאה לי

 .לייבוביץ' ז"ל
 להולדת הנכד, בן לאיתי וקרן בז'סקי., קלינמן-בז'סקיליעקב בז'סקי ולחנה 

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 
 .300-שכונת ההמעבר לעם  ,דולב וינשטוקשני ול

 

 


