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 על קנאה, שנאה ואהבת חינם
 זהבית גרוספרופ' 

 

אך ניתן לראות בסיפא  ,בקנאה ושנאה בין אחים ומסתיים בקנאה ושנאה של אחיםלמעשה ספר בראשית מתחיל      
קנאה של האחים ביוסף ושנאתם אותו, ההבל גרמה לרצח, בקין  שלנאה הראשונה קבעוד שה ;סוג של תיקון עולם

תהליך ארוך של גישור  בסופו של ונפתר שהובילו בתחילה למוכנות לרוצחו נפש, להשלכתו לבור ולמכירתו לעבדות,
  יוסף נותר במקומו ובמעמדו.. וחזרה בתשובה

ומפרשים אותה כסוג של "הפי אנד"...; הנה  ,סיפור יוסף ואחיו בנקודה זוהניתוח של רוב הפרשנים מסיימים את    
האחים חזרו בתשובה ויש להם חיים טובים של אושר ועושר במצרים. אבל נקודת הסוף הזו מחזירה את יוסף אל 

את החוויה הזאת,  חוו דולה: האם אחרי שהאחיםבסופו של דבר נותרה אצלו, לכאורה, השאלה הג :נקודת ההתחלה
ואחרי שהם ראו וגילו עד כמה דאג להם יוסף, האם הם יאהבו אותו ולא יקנאו בו? האם יראו בו אח, בשר מבשרם? 
זהו האתגר הגדול. הרי אם האחים שנאו אותו כששמעו את חלומותיו, בוודאי יקנאו בו וישנאו אותו, אולי אף יותר, 

 אכן התגשמו!?  יומותכשיראו שחלו
יוסף הגשים את חלומותיו ביושר; הוא לא "גנב" את ההצלחה מאף אחד. הוא עבד קשה מאוד מאז שהיה בבור,    

ׁש-ֶאת" :לכן יוסף בוכה; הוא עדיין ממשיך במשימה שלואולי . וגדולהושילם מחיר כבד קודם שהגיע ל  "ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבקֵּ
חבורת אחים לפניו . רגע לפני שהוא מגלה להם את זהותו האמיתית, יוסף מתבונן באחים ורואה )בראשית ל"ז, טז(

ומן הסתם חושב לעצמו: 'האם הם יכילו גם אותי בתוך החבורה שלהם ויתייחסו אלי כמו אל אח? "את אחי  ,מגובשת
 אנוכי מבקש". הוא עדיין ממשיך לבקש את אחיו. 

 ,אותו אליהם לחבורה כאח ובליק לאההכלה של האחים את יוסף היא שלילית. הם התשובה לשאלת , למרבה הצער   
ה ִלְפנֵּי מֹותֹו לֵּאֹמר. ֹכה ֹתאְמרו  :האחים ליוסףאמרו יעקב, מות והראיה לכך היא שבפרשת "ויחי", אחרי  "ָאִביָך ִצוָּ

ם" )בר' נ:טז אתָּ א נָּא ֶפַׁשע ַאֶחיָך ְוַחטָּ נָּא שָּ ף, אָּ ף,  אינם יוסף הבין שהםיז(. -ְליֹוסֵּ דוברים אמת, ובכה שוב: "ַויְֵּבְך יֹוסֵּ
יו" לָּ ם אֵּ , בגלל שהיו זקוקים לו באופן בין שהם עדיין אינם רואים בו אח, ורק בשל הנסיבותהכי בכה  . הוא)שם( ְבַדְברָּ

הם חשדו בו שעתה, לאחר מות האב, ייקח מהם נקם על יחסם אליו . התייחסו אליו עד כה בצורה חיובית פונקציונלי,
 בעבר. 

 ייחסלהתיוסף מתי קיבלו אותו האחים והכניסו אותו לחבורתם? באופן אירוני רק כשמת; לפני מותו ביקש מהם    
ל לֵּאֹמר...במצרים:  ואליו כמו אל אח ולא להשאיר אֵּ ף ֶאת ְבנֵּי ִיְשרָּ ֲעִלֶתם ֶאת ַעְצֹמַתי ִמֶזה" )בר' נ:כה(. ְוהַ   "ַוַיְׁשַבע יֹוסֵּ

 צאצאיהם אכן מילאו את בקשתו.
רק אז הם מוכנים לקבלו כחלק  רק אחרי מותו...ו"לפרגן לו" שאנשים מפסיקים לקנא באדם להכיר בכך עצוב מאוד    

בגלל  לכתם של הבנים לגלותבוכה על רחל  –"נהי בכי תמרורים" על עניין זה רחל אימו בוכה. אולי ו מהחבורה...
אפשר לפרש את דברי הנביא שרחל בוכה על הגלות הראשונה  ,כנבואה לשעתה ,שבאותו הקשרהוא שנאת חינם! נכון 

שהייתה בגלל עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, אבל על זה אין בוכים בכי של נהרות. הנבואה היא נבואה 
לות שנייה בגלל שנאת חינם. רק אישה כמו רחל, שחוותה אהבה, אהבת אמת, לדורות, ורחל יודעת שהבנים ילכו לג

 היא בוכה "נהי בכי תמרורים".  ,שגורמת להם לגלות ,בין האחיםשמהי שנאה. ועל השנאה הגדולה גם מסוגלת להבין 
על אהבת ואנחנו יודעים שכשם שבית המקדש השני נחרב בשל שנאת חינם, עתיד בית המקדש השלישי להיבנות    

 חינם. זהו האתגר הגדול של דורנו! יהי רצון שנזכה לאהבת חינם, לבניין בית המקדש ולביאת גואל צדק במהרה בימינו 
 אמן.    

 

 שבת שלום.

 

 30.12.22 | גתשפ" טבתב ו' | ויגשפרשת  | 1148 'ליון מסיג

 17:26  שבתצאת ה  .16:24 שבתכניסת ה

 



 

 

 בני אלקנה: אפשר להירשם להגרלה לרכישת דירות  

 בהנחה משמעותית בשכונת הראשונים 
 

בהמשך לעדכונים שנשלחו, ולאחר מאמצים ופעולות רבות שפעלנו, נפתח בשעה טובה ומוצלחת, הרישום    
זכאות   אישור  בעלי  דירה  חסרי  יוכלו להשתתף  שבה  באלקנה,  בהנחה  דירה  דירה להגרלת  לרכוש  המבקשים 

  .באלקנה במחיר מופחת באופן משמעותי ממחירי השוק, במסגרת תוכנית "דירה בהנחה" של משרד השיכון
 !!)בני מקום( דאגנו לכך שלגבי חלק משמעותי מהדירות תהיה עדיפות לבני ובנות אלקנה   

 https://bit.ly/3i2SKW2 :הרישום להגרלה הנו באתר משרד השיכון ובקישור
.  8/1/23בעוד כשבוע, ביום ראשון  ועל פי אתר משרד השיכון יסתיים    נו לזמן קצרי הרישום להגרלה ה !!  שימו לב     

 !אל תפספסו את ההזדמנות
השיכון לפרסם את שמות הזוכים בהגרלת דירות בהנחה  כשבועיים לאחר סיום הרישום להגרלה, צפוי משרד     

  .באלקנה
לאור שאלות שעלו בעקבות פרסומים קודמים, חשוב לנו להבהיר שפרטי תוכנית "דירה בהנחה" על תנאיה     

השונים, כולל מידע על ההגרלות, הגדרות מיהם בני מקום וכו' נקבעו על ידי המדינה ואינם בשליטת המועצה 
כל   את  בקישורולכן  השיכון,  משרד  באתר  למצוא  תוכלו  לגביהם   :המידע 

https://www.gov.il/.../dep.../topics/dira/govil-landing-page  . 
והמועצה   ,בתקופה הקרובה הקבלנים שזכו במגרשים יחלו בהליכי תכנון הבניינים לצורך קבלת היתר בניה   

עבודות עפר, ביצוע כבישים, מדרכות, תשתיות   –תקדם את עבודות הפיתוח וההתחדשות בשכונה המתחדשת  
 .חשמל, גינות שעשועים ופארקים, שתילת עצים בוגרים ועוד  חדשות למים, ביוב,

שיזכו   , נזכה כולנו ליהנות משכונת הראשונים היפה והמתחדשת עם בני ובנות אלקנה  ,בסופו של התהליך   
לרכוש דירות בהנחה משמעותית ממחיר השוק ואליהם יצטרפו משפחות רבות נוספות שיבחרו לקבוע את ביתן  

 .היפהעמנו כאן באלקנה 
 ראש המועצה ,  אסף מינצר                                              !תתחדשי אלקנה! ובהצלחה לכל המשתתפים    

 
 

 

  
 

 השיעור לנשים בשבת
 

השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה    
בבית משפחת מרים רכטמן )שושנת  12:15

 .מילסאריה ויינתן ע״י הרב  (3העמקים 
בואנה בשמחה להיות עמנו! והביאו     

 .זהבית גרוסשבת שלום, . שכנות וחברות

 

 תורהזום
 

יתקיים  ,שיעור בתורהזום לפרשת ויחי   
לינואר  5 י"ב בטבת תשפ''גביום חמישי 

על הנושא: ״מי נתן את   20:00בשעה  2023
ינתן ע״י יו ,פתרון התעלומה״ – ההוראה?

חנוך בן פזי המחלקה לפילוסופיה  פרופ
-כללית ומחשבת ישראל באוניברסיטת בר

 אילן. בואו להיות עמנו. 
 .להתראות, זהבית גרוס

 
 לנשים באלקנה מדרשהה

 

תכנית הלימודים במדרשה לנשים   
 :3.1.2023, י' בטבת, ביום שלישי אלקנה

 .הרב ד"ר פנחס היימן – 9:00-9:45
 .הרבנית רחל שטרן – 10:00-10:45
 הרב יהודה שטרן. – 11:00-11:45

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   
 .0502282358לטלפון  ניתן להתקשר –
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3i2SKW2%3Ffbclid%3DIwAR2auCJatdZaM_1U3bK0rxabQmExDYNbzqvocZEDDlCn0NLzBAEU1YtCW2g&h=AT0gJ66eP8gkYHSVbMi10vMmbaeIi2wkQlaDL8XjCuu1G93jgW1ZZOLDlO-aE74XvF9dzTS31JAUVmbXqpwIr4qbhWU6Hv7LnO0styYhUsNEokx69H2U4vTds-IXSUFK35Sg&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3JyCO4vgiYWxNx8VC2BX1XWiQgzBFTHPySw3f6-X8I5cUG2wtwlNC4wey_3s6ILX7RBs8Nln86-Ojs4-LXZWSzQCgfexguRkJs29CIK8CGA20OlqmTBHmO0bJHFY9g-6TQvXi9fubr2eT8NFuw7fmTjrohpPY91pZrS91667IAssk77jPog0syzczMb-aVKhEtbrINMTfsSRrCMUMDsJVAlKF69t5AByupCw
https://www.gov.il/he/departments/topics/dira/govil-landing-page?fbclid=IwAR2UD4zRgs4_tkSVgyBN_0rt_4cf6Y8CRA40SOM8WzrEGPDp1GBRQqt9kCE


   

 

יכום אירועי חנוכה ס – מפיצים את האור

  בנוער

בשיתוף  להפיץ את האור!    
פעולה מרגש בין יחידת הנוער 

יצאו בני  ,ויחידת ההתנדבות
הנוער בשבוע חנוכה לשמח 
ולהדליק נרות עם חיילי מגן דן 

 ותושבי אלקנה המבוגרים.
תודה רבה לשירה ויניצקי    

שמובילה את שימוח החיילים 
 לאורך כל השנה.

תודה רבה לסופגניות נדב על    
 הפינוקים.

ותודה רבה לנוער המדהים    
שלנו שכל פעם חושב על האחר 

לנו את הלב בנתינה ודואג לחמם 
 שלו!

מסיבת חנוכה משפחות    
תודה רבה למשפחת  .מאמצות

סמקאי ולמשפחת בן יצחק על 
 האירוח החם!

. מסיבת חנוכה לגרעין נחשון   
יישר כח ענק לכל המתנדבים 
ולרכזי נחשון: שחר, הדס ושהם 

 על האירגון הובלת הגרעין.
שבט  – סמינר צוות הדרכה  

שחר יצאו מדריכי שבט ה השחר.
לסימנריון הדרכה בנתניה, 
המדריכים למדו והתגבשו וחזרו 

 עם מלא חוויות.
הפנינג חנוכה לתרומת מחנה קו   

יישר כח ענק לכל  לחיים אלקנה.
המתנדבים בהרמת ההפנינג, 
תודה לכל הילדים החמודים 
שהגיעו ותודה מיוחדת לארז בן 
דוד על התרומה הנדיבה ועל 

כל  התפעול המקצועי לאורך
 הפעילות.

תוכנית "שבילי עולם" לכיתות   
במסגרת שיתוף פעולה של  י"ב.

יחידת הנוער תוכנית יתד נפגשו 
השבוע שכבת י"ב עם אביטל 
אריכא לסדנא בנושא קבלת 

המפגש התקיים  החלטות.
במסגרת סדרת מפגשים שכל 
מפגש יהיה בנושא אחר ומטרתו 
לתת לבני הנוער כלים לפני 

 וגרים.היציאה לעולם הב
 ,תודה רבה לדגנית שניר   

על כל  ,שותפתי לתוכנית
 ההשקעה והנתינה!

תושבים . איסוף מזון לנזקקים   
אנו מזמינים אתכם לקחת  .יקרים

חלק באיסוף מוצרים יבשים למען 
נזקקים, כל המוצרים יאספו, 

 יארזו ויחולקו ע״י הנוער לזכרה 
 של אביה פוני ז"ל.  

 הנועריחידת . שבת שלום
 

 הדלקת נרות עם חיילים

 משפחת בן יצחקהדלקת נרות עם 

 צוות השחר בסמינר הדרכה

 הדלקת נרות עם תושבים



 

 

 כל המציל נפש אחת מישראל ...
 

בית כנסת מורשת יהודית, מתכבד להזמין את כל תושבי היישוב לריענון והדרכה בתהליך החייאה בסיסית,   
 ושימוש במכשיר הדהפיברילטור.

 ההדרכה תתבצע ע"י הרצאת מבוא שתינתן ע"י ד"ר מנחם כץ, ואח"כ הדגמה מעשית ע"י איש מד"א.  
 .20.00( בשעה 4.1.23יום רביעי י"א בטבת )  
 

 עבודות תשתיתחסימת כביש עקב   
 

 החל ,קידר וערוגות הבושם חסם המעבר להולכי רגל וקלנועיות בין הרחובות אהלייי ,בשל עבודות תשתית 
 03-9151200( ועד לסוף השבוע. עמכם הסליחה, מוקד המועצה 01/01/23ח' בטבת תשפ"ג )הקרוב, מיום ראשון 

 

  

 

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

מה קרה במאורעות הנושא:  .קתדרה עם אוריאל פיינרמן – 20:00ח' בטבת בשעה  1.1.23יום ראשון    
 תרפ"ט?

צמיחתה של הטלוויזיה  הנושא:מבט לתקשורת עם עינב כץ.  – 11:00בשעה  ט' בטבת 2.1.23 יום שני   
 הישראלית מימי השחור לבן הנוסטלגיים ועד לתרבות הרייטינג של היום.

נראה איך הפך השידור . ניזכר בשידורים המכוננים של הטלוויזיה ואיך הם השפיעו על הרוח הציבורית בארץ   
 מסחרית של רייטינג וריאליטי.הציבורי לתרבות 

תתקיים  20:00י' בטבת בשעה  3.1.23ההרצאה של יובל אלפן שהיתה אמורה להיות ביום שלישי   ️♥שימו לב    
 , בערב עשרה בטבת

)כדי שתוכלו להשתתף בהרצאה שמתקיימת ביום שלישי בערב בביה"כ  20:00ט' בטבת בשעה  2.1.23ביום שני   
 אשל(.

יובל אלפן יספר סיפור אישי משולב עם קטעי סרטים על המחתרת היהודית בהונגריה ומחקרים בתחום    
 השואה.

: הנושא .עם הרב ד"ר אמיר משיח ,מאבקי עיצוב הזהות היהודית – 11:00בשעה  י"א בטבת 4.1.23 יום שני   
 המאבק נגד השומרונים.

שתיהן  –ספרד ופורטוגל  הנושא:. קתדרה עם גוסטב מייסלס – 20:00ט"ו בטבת בשעה  8.1.23יום ראשון    
 ביחד וכל אחת לחוד.

 ₪ וחברי מועדון ללא תשלום. 40דמי כניסה 
 

 ממשיכים בחוגי הספורט ללא תשלום בשיתוף המשרד לשיוויון חברתי
 .חוג התעמלות לגברים עם בתי אברמוביץמתווסף חוג נוסף ללא תשלום,  2023בחודש ינואר    

  .בהרשמה מראש 8:50-9:40ימי שני ורביעי בשעה 
₪ וחוג יוגה  50בתשלום חודשי של  15:30לאור בקשות, הליכה נורדית יהפוך לחוג קבוע בימי שלישי בשעה   

 ₪ )בתנאי שיהיו מספיק משתתפים(.  70בתשלום חודשי של  17:00עם אלינה בימי שלישי בשעה 
 השבוע לא יתקיימו חוגי ההליכה והיוגה בגלל צום עשרה בטבת.

 052-2577217' לפרטים נא לפנות לרוחי טל
 

 

 ההרשמה בעיצומה! – 2023פלוס אלקנה לשנת  50חברות במועדון 
  

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

 , אלקנה.8גיבורי ישראל פעילות המועדון מתקיימת בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל, רחוב    
 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   

 1600-₪ לחבר, ו 800והתשלום יעמוד על , 2023ניתן הנחה למקדימים לשלם עד סוף חודש ינואר כמידי שנה,    
 ₪ לזוג.

 .1.1.23נא לא להעביר תשלום בהעברה בנקאית לפני . 2023החל מחודש ינואר  התשלום
 אפשרויות התשלום:   
 .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' 
 .19:15-20:00לישי בין ובימי ש 8:00-12:00 ד' בין השעות-ב' ו במועדון, בימים

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 כיתת אומן
    

מרכז הצעירים מזמין את    
צעירי אלקנה לכיתת אומן 
 מרתקת עם היוצר והמלחין 

 אלנתן שלום
פרשת  שמוצ"   

עלות . 31.12  ויגש
 ש"ח בלבד! 15 –מסובסדת 

 רכישת כרטיסים בקישור
https://bit.ly/3FRiq13 או ,

 בברקוד המצורף.
 
 
 

 
 
 
 
 

לפרטים נוספים: שירה 
 052-8550326, אורן

 בואו בשמחה!!!
 

 

 

 

(  1.1.23)   טבת ב מחכים לראותכם בראשון הקרוב ח'  
 עם סבא דב. 

 

https://bit.ly/3FRiq13


 

 

 

 כוס תנחומים 
אפריגןל פטירת   , מימה  על 

 . האח
שאול  ולו הדס(רד  בגן   , )סייעת 

 . על פטירת האב
 

בתוך שאר אבלי ציון   מכםהמקום ינח
 ולא תוסיפו לדאבה עוד וירושלים

                                                                      

 מכל בית אלקנה 
 

 

 אזכרה   
 במלאת שש שנים לפטירתה של  

 

  

 

 

ֶות" ָּ מ  ע הַּ ַּ ל  ים" ב ִּ נִּ ָּ ל פ  ל כ ָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ד ִּ חָּ ח ו מָּ ֶנצַּ  לָּ

 

 אזכרה 
 יום השנה לזכרו של 

 ז"ל   פרנקל  )ג׳רי(יעקב 
 ( 2023לינואר   2טבת )בביום שני ט׳  םיהעליה לקבר תתקי

 בהר הזיתים.  15:00בשעה 
 ., ירושלים2רחוב ברוריה  ם בארץ חמדה,יהאזכרה תתקי

 . התכנסות וכיבוד – 18:30
 . תחילת ערב יום השנה – 19:00
 .רועיסיום הא – 20:30

 ה וכל בית אלקנה משפח ה 
 
 

 

 אבד צדיק מן הארץ .  נצחו אראלים את המצוקים 
   בית אלקנה

 מבכה מרה את פטירתו של 

 "ל צז הרב חיים מאיר דרוקמן
 הציונות הדתיתראש ישיבת אור עציון, מנהיגה הרוחני של 

 שהשפיע רבות על ההתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל, בגיור ובקירוב לבבות,  
 בחיזוק בני הנוער ותנועות הנוער וחינוך רבבות תלמידות ותלמידים לתורה ועבודה  

 ופעל בימים ובלילות לקידום תחומים רבים למען עם ישראל 
 

 יהי זכרו ברוך 

 ראש המועצה המקומית אלקנה 
 חברי המועצה, עובדיה וכל בית אלקנה 

 משתתפים בצערם של  
 גילה חזני וב"ב, עדנה כהן וב"ב, חזי קנאי וב"ב  שרה קנאי, אבי קנאי וב"ב,

 הסב , ועל פטירתו של הבעל, האב

 ז"ל  צבי קנאי  מנחם 
 תושב אלקנה

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



 



 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 גמ"ח אלקנה )צדקה(  
 

השנים האחרונות, אנו  3במהלך  
החתומים מטה, משמשים כוועדת 
צדקה לגמ"ח ביישוב. במסגרת זו 

, הציבור לידיעת להביא, החלטנו
החודשים  12ל ח"הגמ נתוני את

 מרחשוון' בא האחרונים, החל
 ג:"תשפ מרחשוון' א ועד ב"תשפ

. בתקופה זו תרומות הציבור 1.
₪  38,000לגמ"ח, הסתכמו בסך של 

)להוציא כספי כפרות, מחצית 
השקל, מתנות לאביונים 

 המחולקים בו ביום(.
. הצדקה חולקה, לאנשי אלקנה 2.

הנזקקים, וכן לנזקקים המוכרים 
לנו, מישובים אחרים, וזאת ע"פ 

 קריטריונים שנקבעו מראש.
. בהזדמנות זו אנו רוצים להודות 3 .

שנים רבות של לר' חיים וייס על 
עזרה באיסוף הכספים וספירתם. 
ומאחלים לו להמשיך בפועלו זה 
עוד שנים רבות בבריאות טובה. 
והעוסקים בצרכי ציבור באמונה 

 הקב"ה ישלם שכרם.
. הואיל והקומץ אינו משביע את 4.

הארי, אנו קוראים לציבור לגלות 
מעורבות נוספת להגדלת 
התרומות, במסגרת זו ניתן להעביר 

ב שטרן באופן אישי בצירוף שם לר
 התורם והיעוד ) גמ"ח אלקנה(.

. בשם המקבלים אנו מודים לכל 5.
התורמים, ומאחלים לכולם להיות 
תמיד בין הנותנים ולא בין 

 המקבלים.
 יו"ר,  –הרב מ. יהודה שטרן 

 יורם חניאל, שמעון בן משה
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 לידות
אלימלך ויוסי  ולהילה ,להולדת הבת אורי, נכדה לאיילה ועמית קרונפלד ,לנויה ועמית אלימלך

 לציפי כהן ולמרים ויפת זכריה. אלימלך, נינה
 בן לכינר ויהונתן קלרמן. ,להולדת הנכד שקד ידידיה ,לשמואל ואראלה מיכאלי
 .בת לניר ותמר מיכאלי ,להולדת הנכדה ,לשמואל ואראלה מיכאלי

 

 מצוה בר/בת
 .בן לשקד וקארין רוגובסקי ,של הנכד עברי יאיר ליעל ואבי רוגובסקי, לבר המצווה

 

 

 זר ברכות
 לתושב אלקנה

 משה ישורון
 על קבלת תואר פרופסורה ברפואה

 איחולים גם לרעיה אסתי
 אשרי יולדתו. –ולאמא שולמית ישורון  

 

 מכל בית אלקנה
 

 .למדורגים שכונה צפוניתעם המעבר , וטובי הראל להדר

 

 

 

 זר ברכות
 לבן אלקנה
  סגן ע'

 

 עם סיום קורס טיס וקבלת 'כנפי טיס'
 

סגן ע. היקר הבאת כבוד גדול    
למשפחה, למוסדות החינוך ותנועת 
הנוער, לקהילת אלקנה ולעם ישראל 

 ! כולו
אשרי ההורים היקרים וכל המשפחה   

וללוות את סגן ע. שזכיתם לגדל 
שבהשקעה עצומה הגיע לרגע החשוב 
הזה ומהווה דוגמא ומופת לבני ובנות 

 ! הנוער ולתפארת מדינת ישראל
 

 מכל בית אלקנה
 

 תבורך מנשים יעל
 חברתנוברכות לזר 

 יעל רוגובסקי
 על קבלת תואר "יקירת החינוך הדתי"

  מנימוקי ועדת הפרס: 
"בעבודתה הצליחה במסירות    

ובהתמדה, בידע מקצועי ובניסיון, 
בכישורים ערכיים, אישיים ובין 
אישיים, במגוון מיזמים בתחומים 
מגוונים: איתרה, הנגישה, ליוותה 
והטמיעה תוכניות לימודים חדשניות 
 לשיפור רמת הלמידה והחינוך הערכי"

 מכל בית אלקנה
 


