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 כיצד?ה –יציאת מצרים בכל דור ודור 
 

 עו"ד ישעיהו )שייקה( הורוביץ
 

האירוע ההיסטורי החשוב ביותר בתולדות עם ישראל הוא יציאת מצרים. לנושא זה הוקדשו ארבע פרשות    
 בתורה: שמות, וארא, בא ובשלח. כמו כן, ישנן מספר מצוות שטעמן הוא זכר ליציאת מצרים.

ביציאת  ובמהלך ליל הסדר חייב כל אחד לספר ,חג הפסח מוקדש כולו לנושא יציאת מצרים ,בנוסף על כך   
 מצרים על ידי אמירת ההגדה.

איננו מוצאים דרישה דומה שנשב  ,למתן תורה ,כאשר משווים את סיפור יציאת מצרים לאירוע מכונן אחר   
 בליל שבועות ונספר על מתן תורה.

בהיסטוריה מה חשיבותה המיוחדת של יציאת מצרים בהשוואה לכל האירועים החשובים האחרים שהתרחשו    
של עם ישראל? מדוע דווקא יציאת מצרים נבחרה להיות האירוע המרכזי בזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל עד 

  ?ימינו אלה
 תשובה לכך נמצאת בהגדה של פסח.   
מה משמעותו בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". משפט המפתח בהגדה הוא: "   

 ? הרי מעולם לא דרכה כף רגלי על אדמת מצרים. מדוע עלי לחזור ולומר זאת?של משפט זה
"רבן גמליאל היה אומר: כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא אחת האימרות המרכזיות בהגדה היא:    

 יצא ידי חובתו, ואלו הן: פסח, מצה, ומרור".
בפסח מצריים נוספה דרישה נוספת והיא  .והמצווה העיקרית בחג הפסח היא הקרבת קרבן הפסח ואכילת   

-למרוח את דם השה על המשקוף ועל המזוזות. הסיבה למריחת הדם על המזוזות מפורטת בתורה )שמ' יב': כב
בסף....וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח ה' על -ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר" כז(:

 כם לנגף..."הפתח ולא יתן המשחית לבוא אל בתי
 והשאלה הנשאלת היא: וכי הקב"ה אינו יודע להבדיל בין בית בו מתגורר ישראלי למצרי?   
כדי להשיב על שאלתנו עלינו לחזור למפגש הראשון בין משה לפרעה. פרעה התבקש לשחרר את עם ישראל    

מכות. לאחריהם, משיב במדבר קורבן לקב"ה. כתוצאה מסירובו של פרעה באו על מצרים ארבע  ע"מ להקריב
להיכם בארץ )במצרים( )ח: כא (. -"לכו זבחו לא פרעה לדרישה החוזרת לצאת למדבר כדי לעבוד שם את ה':

להינו הן נזבח את -"לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח לה' א משה דוחה את הצעתו של פרעה באמרו:
 כג(.-כב 'תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו " )ח

אחרי עשר המכות, שבאמצעותן הושפלו המצרים לעיני בני ישראל, רצה הקב"ה כביכול לדעת האם בני ישראל    
חוששים עדיין לעבדו בפרסיה. לכן ציווה עליהם לשחוט את השה, ולמרוח את הדם על המשקוף ועל המזוזות, 

לי מורא, כבני חורין ולהפגין לעיני המצרים. דהיינו שבני ישראל מצווים לעבוד את ה' בגלוי, מבלי פחד וב
 מנטליות של בני חורין, וככאלו הם ראויים להינצל ולהיות גרעין של עם חופשי.

יציאת מצרים אם כן, במשמעותה העמוקה היא אירוע של עם חדש שמוכן ללכת אחר הקב"ה ולמלא מצוותיו    
 כאילו יצא ממצרים חופשי ובן חורין וככאלוכבן חורין. לאור זאת ברורה ההכרזה שכל אחד חייב לראות עצמו 

 גם אנו כיוצאי מצרים.     
 שבת שלום.
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 לוקחים את העזרה ההדדית באלקנה צעד אחד קדימה !

 

"חיבוק" )חיבור קהילתי אלקנה(, שמטרתו לסייע לאדם/משפחה ביישוב פועל מזה מספר שנים מערך בשם    
 תאונה, גילוי מחלה קשה וכד'.-שמתמודדת עם מקרה קשה חלילה

העזרה ניתנת באופן המותאם ספציפית למקרה ותוך שימוש במעגלי תמיכה שונים מקרב מתנדבי הישוב, במטרה 
 לאפשר למשפחה "לעמוד על הרגליים" בזמן ההתמודדות.

 המערך פועל לפי כללים סדורים, שמטרתם להקל על המשפחה מחד, מבלי לשחוק את הגורמים המסייעים מצד שני.
 רוע כזה? מכירים מישהו שמתמודד?ימתמודדים עם א   
 צרו קשר בהקדם עם צוות חיבו"ק:   

220+80: 
איציק גדות . 052-4765210ושרת עובד א. 054-8022646מלכה קליין . 054-4325431יניב ניר . 054-7515814שלומית ניר 
 .054-7786009חנה מרדר . 054-6656451ברוריה לפידות . 052-8848284

 

 צפונית:
 .052-4473931אסתי ורטש . 050-4249566נאוה שפירא . 052-7024296רחלי הלוי 

 

300: 
 .052-6021444רעות ארבל . 054-2652292אילה יוחאי 

 

 +מגן דן:165+34
 .052-2682886אבי טאוב . 054-3970989אביה שטרן 

 

 הראשונים:
. 052-3774254ליאת יהודאי . 052-8833773נורית פלפלי . 050-2913358מוריה שרעבי . 050-9092249מיכל דנטלסקי 
 .054-4976535ארז וייס . 050-3286226מירה מגידיש 

 

 .מנהלת מתנדבים וקשרי קהילה 054-7740213 סלין מיכליס לשאלות נוספות מוזמנים ליצור קשר:
 

 Save thd date – יום  הגלישה הבטוחה
 

פלוס ויחידת המתנדבים באלקנה )מערך באים לטוב(, בשיתוף פעולה ראשוני עם איגוד האינטרנט  50מועדון    
 .2023מובילים כמיזם ארצי את "יום השימוש הבטוח באינטרנט" לשנת  Microsoftהישראלי וחברת 

נכון ובטוח בטלפון בנושא שימוש  ללא עלותבמסגרת היום, אזרחים ותיקים באלקנה יקבלו סדנה מקצועית    
 החכם.

 הסדנה תכלול היכרות והימנעות מפישינג )"דיוג"(, אבטחת הטלפון והבחנה בין "פייק ניוז" לבין חדשות אמיתיות     
 והימנעות מהפצת ידיעות כוזבות.   

 בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר ז"ל. 10:00בשעה  7.2.23שלישי ט"ז בשבט       
 .להרשמה בהמשךפרטים              

 

 

 הרצאות לבני משפחה המטפלים בהורה המזדקן! 
 

 התחלנו!!   
 סדנת הרצאות לבני משפחה המטפלים בהורה המזדקן!   
תודה לכל ההורים האלופים שיצאו מהבית למרות הקור והרוחות ובאו לקבל כלים וידע מקצועי לטיפול בהורה    

 המזדקן!
איך להתחיל מהיום לדאוג שהזקנה  יחד שמענו הרצאה מעולה וגם משעשעת מעו"ס וגרונטולוגית תמר דשבסקי:   

 וכיצד לראות את האדם המבוגר כאדם בעל חלומות, שאיפות והסטוריית חיים עניפה. שלנו תהיה מיטבית,
 מוזמנים להצטרף לשאר ההרצאות! מחכים לכם.  
 המחלקה לשירותים חברתיים.               או בברקוד המצורף. https://bit.ly/3VX80mm: לינק לתשלום והרשמה  
 

https://bit.ly/3VX80mm


 

 

 

  

 

 פעילות בין דורית עם תלמידי ישיבת ימ"ה 
 
 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
פעם בחודש ללימוד טכנולוגיות בטלפון   –מפגשים  4   

.  9:00-11:00החכם בשיבת ימ"ה. בימי חמישי בין השעות  
 ט'    2/3י"ח בשבט,    9/2כ"ו בטבת,    19/1להלן התאריכים:  

 . פתוח לכולם ללא עלות –י"ג באייר  4/5באדר,     
 

ממשיכים בחוגי הספורט ללא תשלום  
 בשיתוף המשרד לשיוויון חברתי 

ינואר      תשלום  2023בחודש  התעמלות   :ללא 
בימי שני ורביעי בשעה  ,  לגברים עם בתי אברמוביץ

 . בהרשמה מראש  8:50-9:40
  , 15:30בימי שלישי בשעה    יתקייםהליכה נורדית     

   .17.1.23החל מתאריך  ,₪ 50בתשלום חודשי של 
אלינה    עם  יוגה  בשעה    ,חוג  שלישי    , 16:45בימי 

של   חודשי  מספיק    70בתשלום  שיהיו  )בתנאי   ₪
 משתתפים(. החל מחודש פברואר. 

 . 052-2577217לפרטים נא לפנות לרוחי טל'    

   2023פלוס אלקנה לשנת   05חברות במועדון  
יעמוד על   2023תשפ"ב  בשנת החבר דמי  גובה    

הנחה   ₪ לשנה לחבר. ₪960 לחודש. סה"כ  80
,  2023למקדימים לשלם עד סוף חודש ינואר  

   ₪ לזוג. 1600 -₪ לחבר, ו 800והתשלום יעמוד על 
רוחי   050-6344894לפרטים: יהודית מוזס טל'    

  )בהודעות וואטסאפ(. 052-2577217רוזנבלום 
  8:00-12:00 ד' בין השעות-ב' ו במועדון, בימים

 . 19:15-20:00ג' בין  -ובימי א' ו

 השיעור לנשים בשבת 
 

 .ויינתן ע"י הרב ד"ר פנחס הימן ,בבית משפחת שושי צוריאל 12:30השיעור בשבת יתקיים בשעה   
 

 תורהזום
 

א' בשבט, יום שני , השבוע במסגרת שיעור תורהזום נערוך מפגש מיוחד בזום  לקראת יום השואה הבינלאומי   
והוא ישלב בין השואה ובין שיעבוד מצרים על פי כתביו  ,תן ד"ר יואל רפליאת ההרצאה י. 20:00בשעה  23.1.23

 .https://biu-ac-il.zoom.us/j/89652914126קישור לזום:  .של אלי ויזל
 

 לנשים באלקנה מדרשהה
 
 

 :24.1.2023ב' בשבט,  ,ביום שלישי תכנית הלימודים במדרשה לנשים אלקנה  
 .הרב יהודה שטרן – 9:00-9:45   
 .הרב מיכאל ברום – 10:00-11:30   
 .0502282358ניתן להתקשר לטלפון  –באנה בשמחה, נשים יקרות. להצטרפות        
 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

 .  Apples never fallעם הספר:,  The Book Club– 18:15בשעה כ"ט בטבת  22.1.23יום ראשון    
 אילן טל שר ויוסי גרושקה מנגן. :שירה בציבור – 20:00ובשעה    
מה ניתן  שינה טובה בכל גיל.הנושא:  .שינה עם ד"ר סיגל ביצור – 11:00בשעה  א' בשבט 23.1.23 יום שני   

רמז: לא מדובר בהכרח על כדורי שינה; על הקשר בין שינה  –ורצופה לעשות על מנת ליהנות משינה טובה 
טובה לסיכון לחלות בסוכרת; נפריך מיתוסים; נגלה עד כמה פעילות גופנית עשויה לשפר את איכות השינה, 

 וניפטר מהרגלים פחות יעילים.
 "להיות מנצח". נושא:ה .חוויה מהמוסיקה עם אפרת פרומר – 20:00ב' בשבט בשעה  24.1.23יום שלישי    
 עם טליה כהן. ,הר הבית לאורך התקופות – 11:00בשעה  ג' בשבט 25.1.23 יום רביעי   
 לרשומים. –יום טיול למרכז למורשת מודיעין הסמוך למתחם מחנות גלילות  – ד' בשבט 26.1.23 יום חמישי   
"כבד את  ,כה אמר קונפוציוס הנושא: .קתדרה עם זאב רילסקי – 20:00ז' בשבט בשעה  29.1.23יום ראשון    

 אביך ואת אימך".
מסע  הנושא: .עם צביקה פולק 'הלב של העולם נפתח')שינוי בלוח(  11:00בשעה  ח' בשבט 30.1.23 יום שני   

 עולמי ומקומי בין הסיפורים מאחורי השירים והיוצרים.
על הספר "מסע  עם המרצה היקרה שלנו מלכה שיינברגקישור לזום  10:00ט' בשבט בשעה  31.1.23יום שלישי    

 עד תום האלף"/א.ב. יהושע.
 https://us02web.zoom.us/j/88368922875?pwd=SjRzQXZ0VWh0ZVkyd0dVWm5pek9Bdz09. 

 תשלום. ₪ וחברי מועדון ללא 40דמי כניסה 

 
 

https://biu-ac-il.zoom.us/j/89652914126
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88368922875?pwd%3DSjRzQXZ0VWh0ZVkyd0dVWm5pek9Bdz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw39H9zj7FKxLByl0fYwVRLt


 

סטודיו נשים מקצועי  
כאן   –ומהנה 

 באלקנה ! 
 

את כבר לא צריכה לנסוע רחוק      
ספורט  מפעילות  להנות  כדי 

 איכותית!
מוזמנת להצטרף לעשרות הנשים    

לאחרונה  שהצטרפו  המרוצות 
חוגים,   ממגוון  ונהנות  לסטודיו 
אכפתיות  מסורות,  וממדריכות 

 ומקצועיות !
 תחרות !והמחיר ??? ללא 

ניסיון  לשיעור    לפרטים   !מוזמנות 
 03-9109040מתנ"ס אלקנה 

 
 

  - ספריית אלקנה
הצטרפו אלינו גם  

 בפייסבוק
     

חייבים      ואתם  טוב  ממש  ספר  קראתם 
לחו לנו המלצה למייל יש?  לספר עליו לכולם

הספר את  אהבתם  למה  פרטו  ,  הספריה, 
של   הפייסבוק  בדף  אותה  נפרסם  ואנחנו 

 הספריה.
 



 

 

*** 

הכנות מקדימות ליום הזכרון לחללי 

 מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה
 

כמנהגנו באלקנה, בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל    
ונפגעי פעולות האיבה, אנו מזכירים ביראת כבוד את בני 
המשפחה מדרגה ראשונה של תושבי אלקנה )אחים, אחיות, 

 הנופלים. הורים, ילדים, בני זוג( בהקראת שמות
אם רלוונטי למשפחתכם )ושם יקיריכם לא הופיע ברשימת    

הנופלים בטקסי השנים הקודמות( אנא הודיעו לנו במייל 
 ( או בטלפון, וניצור עמכם elkana@matnasim.org.ilלמתנ"ס )

   קשר.     
 

 מנהל המתנ"ס, עמית קדמון
 

*** 
לכל שבת יש מוצאי שבת ואיזה מוצ״ש מרתק הכנו 

 עבורכם!!
שלמה פילבר, האיש שהיה שם, משך בחוטים,    

שראה ושמע הכל, מכניס אותנו אל נבכי הבפנוכו 
של הפוליטיקה והתקשורת של ישראל ומעיד 

 ...ממקור ראשון איך הדברים עובדים באמת
 שקלים בלבד!!  20 –מחיר כרטיס מסובסד    

. או בברקוד https://bit.ly/3Ixl9OQ לרכישה
 המצורף.

 מספר הכרטיסים מוגבל! 
 

 מרחב למידה
 

 –מרחב הלמידה במתנ״ס התחיל עוד שנת פעילות ��

 ��ההרשמה בעיצומה
מכיתה  -החלו חוגי הלמידה וההעשרה במתמטיקה ובאנגלית   

ג׳ ועד י״ב. החוגים מתקיימים באופן שבועי ומועברים בקבוצות 
 קטנות ע״י מורים איכותיים ובעלי ניסיון. 

: מצ״ב קישור להרשמה מוקדמת   
https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7  או בברקוד

  המצורף. 
 במספר מינימום של משתתפים. פתיחת הקבוצות מותנית  

. 03-9109040כל הקודם זוכה! לפרטים:  .מומלץ להירשם בהקדם
lemida@elk.Matnasim.co.il 

 

 כולם מוזמנים למופע: 28.1במוצאי השבת הבאה    

 "האהבה הישנה"
 עם המוזיקאי גיל זוהר

לשירים אהובים  עיבודים חדשים ויחודיים
 וסיפורים מרתקים מאחורי ומלפני הקלעים

 ש"ח בלבד 15עלות מסובסדת: 
 לרכישת כרטיסים הכנסו לקישור:

https://bit.ly/3GJIwCh  
 או בברקוד המצורף

 
 
 
 
 
 
 
 

 �🎹🎸🅁�ואו בשמחה!!!ב
 

 

mailto:elkana@matnasim.org.il
https://bit.ly/3Ixl9OQ
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FbY9NVBTaY87djqdF7&data=05%7C01%7C%7C3244fa03f5904e3a47c708daee36d162%7Cd54891a9014e4aa7837f079587c8ee82%7C0%7C0%7C638084216447443882%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OFp9XpFqCBGvZ6B5IsBynZ9KSIEaM8d17%2FZb%2Bwl8cTM%3D&reserved=0
mailto:lemida@elk.Matnasim.co.il
https://bit.ly/3GJIwCh


 

 

 

   
 
 

 סדנת נגרות במרכז הצעירים 
    

כיף  .  אדניות יפייפיות מהבסיס עד למוצר הסופי, בה הוכנו  במתנ"ס סדנת נגרותקיים השבוע    מרכז הצעירים   
 !!!!מחכים לכם כבר בסדנא הבאה . שבאתם

 

 

 עד הי"ד - עוגיות לזכרו של גיל
 

נפגשו שבט רפאל בבית משפחת סמקאי )המשפחה המאמצת של השבט( והכינו ביחד איתם עוגיות    השבוע   
  26עד שער ז"ל שהיה אמור לחגוג השנה -הפרוייקט מציין את יום הולדת של גיל". במסגרת פרוייקט "מתוק בלב 

 . שנים
עד אהב במיוחד. הפרוייקט  -שגילבני הנוער את עוגיות שוקולד הצ'יפס על פי מתכון  הכינו  במסגרת הפרוייקט      

עד דרך האהבה למטבח שאפיינה אותו, מידת החברות - הוקם לציון יום הולדתו וזאת במטרה להנציח את גיל
 .שהייתה חלק ממנו, והרצון העז שלו לשמח את האחר

 .לאחר האפייה חילקו בני הנוער את העוגיות לתושבי היישוב   

  ! לכל האופים ולמארחים יישר כח   
 יחידת הנוער 

 



 

 

   
 
 

 

  https://bit.ly/3VX80mm: לינק לתשלום והרשמה
 או בברקוד המצורף.

 

https://bit.ly/3VX80mm


 

 

  
 

 
 
 

 אוניברסיטת בר אילן  נוך,יהשואה, הפקולטה לח מרכז סל ון גלדר לחקר הוראת 

 

 גתשפ"יום השואה הבינלאומי לרגל  למפגש  אתכם  ניםמזמי
 

 . 20:00בשעה  23-1-23  שבט' בא  שנייתקיים בזום ביום  מפגש ה

 il.zoom.us/j/89652914126-ac-https://biuקישור לזום:  

 
פרופ' זהבית גרוס, ראש מרכז סל ון גלדר לחקר ספרות השואה והוראתה  :  דברי פתיחה   

 . ודיקנית הפקולטה לחינוך 
 
מפי    של השיר אשטיקאלע ברויט בגרמנית   מוזיקאלית: הופעת בכורה בארץ פתיחה     

 .  Bela Fisherלווי בפסנתר הפסנתרנית  .  Suzanne Marik  הזמרת
 
  יושר   מטרנסניסטריה   ניצול שואה  ,לזכרו של צבי ברנר ז"ל  ברויט   אשטיקאלע   השיר    

  ,בגרמניהבבית הכנסת    27.1.23ביום שישי    ,לראשונה ביום השואה הבינלאומי  בגרמנית
 . 1938-שנשרף בליל הבדולח ב

 . בתי הספר בגרמניה השיר יופץ ביום השואה הבינלאומי בין    

לגרסה      מרכז  הראש  ,  Prof. Reinhold Boschkiהגרמנית  דברי הסבר קצרים 
 . , אוניברסיטת טובינגן, גרמניהלחקר כתבי אלי ויזל 

 
עבדות מצרים ועבדות    – "משגיחים אימצו את דרכי המשעבדים"  :  הרצאה מרכזית    

 . בות פרשת השבוע ושואת יהודי אירופהק אלי ויזל בע ,במחנות
 מנהל ארכיון אלי ויזל באוניברסיטת בוסטון לשעבר מרצה: ד"ר יואל רפל,    

 
 בואו להיות עמנו. האירוע פתוח לקהל הרחב. 

    
  

  
  

https://biu-ac-il.zoom.us/j/89652914126


 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 למחלקת הביטחון באלקנה
 דרוש סגן/ מ"מ רבש"צ

 

 הגדרת התפקיד: 
 ממלא מקום של הרבש"צ

 בהיעדרו.
 דרישות התפקיד:

 • יכולת עבודה תחת לחץ. 
 • ממשקי עבודה מול צה"ל והמשטרה.

 • ראש גדול, יוזמה ואחריות.
• נכונות לעבודה מאומצת בשעות בלתי 

 שגרתיות לרבות לילות, סופי שבוע, וחגים. 
 • רישיון נהיגה בתוקף.
 • העדר רישום פלילי. 
 ומעלה. 05• שירות קרבי, רובאי 

 • שירות מילואים פעיל.  
  .יתרון –• בוגר קורס פיקודי 

  .חובה –• מגורים באלקנה / שער שומרון 
סלולארי , הדר, לWhatsAppלפרטים נא לשלוח 

 .053-3006035 פרמס
 

 

 דניאל אלימלך ויוסי אלימלךל
 על פטירת האח  תנחומים

 

בתוך שאר אבלי ציון   כםמהמקום ינח
 .לדאבה עוד פוולא תוסי וירושלים

 מכל בית אלקנה 
 

 

 אזכרה 
 

 חודש לפטירתו של 11במלאת 

 ז"ל  ראובן דן מגן

 30.1.23נעלה לקברו ביום שני ח' בשבט תשפ"ג 
 בבית העלמין באלקנה.  10:00בשעה 

,  17:30, בשעה  29.1בערב לפני האזכרה, ז' בשבט, 
תתקיים סעודת מצווה לזכרו, בבית הכנסת 'בית שלמה',  

 ירושלים.  5רחוב ורבורג 
 המשפחה וכל בית אלקנה 

 
 

ח " ֶנצַּ ֶות לָּ ָּ מ  ע הַּ ַּ ל   ב ִּ

ים" נִּ ָּ ל פ  ל כ ָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ד ִּ חָּ  ו מָּ
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 לידות 
 נר.ילהולדת התאומות, נכדות לבלה שטי ,ינרילטל ונחום שט

  .להולדת הבת כרמל הודיה ,לאוראל ויהונתן כהן
  .נין לדבי קליגר ,בן לתהילה ודניאל יעקובוביץ ,להולדת הנכד ,לבועז ורונית זילברשץ

 להולדת הנכד, בן לעדי חוה ויובל קופרמן, נין לרחל ומתתיהו אלוני. ,צבי תמריניצה ול
 .בן להודיה ואליהו אוחנה ,להולדת הנכד ,תמי ונפתלי מוזסל

 .ליהודית וישי יסלזון, להולדת הנכדה שקד, בת לנדיה ומוטי לוי
 .להולדת הבת ,יוסףואביאל  )סייעת פרטנית בבי"ס כרמים(לעדן 

 

 נישואיןואירוסין 
 לאורית ושמיל לברן, לאירוסי יאיר עם סימי קניג.

 

 מצוה בר/בת
 .יקי גרניק,  לבר המצווה של רועי, נכד לשולה ומאיר גרניקאתי ול
 .לבר המצווה של איתי ,)סייע פרטני בימ"ה(אברהם טנוני אפרת ול

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 
 עם המעבר לשכונה הצפונית. – למעיין ויוני חדד, ליעל וניתאי שפירא 

 

 

רישום לגני הילדים 
 ולכיתות א'

 

 .הורים יקרים   
הרישום לגני הילדים ולכיתות א'    

יחל אי"ה  לשנת הלימודים תשפ"ד
 23/1/2023שבט בא' יום שני הקרוב מ

 .12/2/2023ועד כ"א שבט 
הלינק לרישום המקוון יפורסם    

זכאים לביצוע רישום  באתר המועצה.
רק מי שבתעודת הזהות מופיע 

 כתושב אלקנה.
טלפון:  ,מנהלת הגיל הרך, נעה כהן

9151226-03, noa@elkana.org.il 
  

 תענית דיבור 
 

תענית דיבור תתקיים כמידי שנה    
אי"ה , י באלקנהדבבית הכנסת הספר

ביום שלישי, ב' בשבט תשפ"ג 
(24/01/23). 

סדר היום כולל סעודת בוקר    
וצהריים. המעונינים להשתתף גם 

לאליהו  להודיענא  –צהריים  בארוחת 
 סעדיה למשה  או   03-9362408  שפר

    052-8904086.  
 

mailto:noa@elkana.org.il

