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 ודות למחשבה בכיבוד אב ואםנק
 דוד ברוקנטל

 

החלוקה הקלאסית של עשרת הדברות במעמד סיני אומרת, שחמש הדברות הראשונות עוסקות    
אדם למקום ואילו החמש האחרונות עוסקות במצוות שבין אדם לחברו. בעניין זה יש במצוות שבין 

 לומר שהדיבר החמישי: "כבד את אביך ואת אמך וכו' " קשור לשני החלקים גם יחד.
לכאורה, היחסים שבין אדם לבין הוריו הם בגדר "בין אדם לחברו", אך מפרשים רבים הבהירו, כל    

קונו ועמו. הפירוש  אב ואם קשורים גם בקשר הדוק למצוות שבין אדם לבין אחד בדרכו שלו, שכיבוד
הכי פשוט בעניין זה הוא בדברי חז"ל: "תנו רבנן: שלושה שותפין יש לו לאדם, אביו, ואמו והקדוש ברוך 

 הוא )מדרש ויקרא, תזריע, י"ב, ב'. וכמו כן, במדרש הגדול יתרו כ' י"ב(.
תן רש"ר הירש על התורה, במצוות כיבוד אב ואם: "כיבוד אב ואם הוא פירוש מיוחד בעניין זה נו   

התנאי היסודי לנצחיותה של האומה הישראלית. על ידי האב והאם נותן ה' לילד, לא לבד את הווייתו 
הפיסית, אלא הם, למעשה, גם החוליה המקשרת את הילד אל העבר היהודי... למען ינחילם גם הוא 

אלמלא הקשר בין אבות ובנים תנותק שרשרת הדורות, תאבד תקוות העבר ן... לבניו אחריו בבוא הזמ
 היהודי לגבי העתיד והאומה הישראלית תחדל מלהיות)!(".

ראוי להזכיר, שחלק מהדורות הראשונים של שיבת ציון המודרנית, שפרקו מעליהם עול תורה ומצוות,    
באידיאולוגיה של "חינוך לאדם העברי החדש" בארץ ישראל, שיהיה הלכו בדרך הפוכה והאמינו דווקא 

"משוחרר" מכל התכונות הגלותיות המסורתיות של היהודים מאז גלות בית שני. המחדשים הללו לא 
הבינו שבכריתת ענפי המסורת היהודית מתודעתם ובעיקר מתודעת בניהם ובנותיהם וזרעם אחריהם, 

לילה, האומה הישראלית תחדל מלהיות, כלשונו של רש"ר הירש . הם מנתקים את שרשרת הדורות וח
אפשר לומר, שמי שפוקח את עיניו גם כיום לנעשה בחלק מן הציבור הישראלי, יכול לראות השלכות 
מסוימות של הדרך "החדשה" הזו, כאשר אנשים מדמים לעצמם שכאשר משהו אינו מוצא חן בעיניהם, 

 מדורי דורות, ופותרים, כביכול, את כל הבעיות."זורקים את הגט" לכל מה שייקר 
 גישה מכיוון שונה לתוכן מצוות כיבוד אב ואם אפשר למצוא ב"ספר החינוך" בפרשת יתרו:   

"משורשי מצוה זו, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנכר 
כי האב והאם להים ואנשים. ושייתן אל לבו -א וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני

ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי הם  הם סיבת היותו בעולם,
וכשיקבע זאת המידה בנפשו יעלה ממנה להכיר הביאוהו לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו. 

, ושהוציאו לאוויר העולם עד אדם הראשון ל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו-טובת הא
וסיפק צרכו כל ימיו, והעמידו על מתכונתו ושלימות אבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, שאילולי 

, ויערוך במחשבתו כמה וכמה ראוי לו להיזהר יהיה כסוס כפרד אין הביןל, -הנפש שחננו הא
 בעבודתו ברוך הוא".

וא, שכיבוד ראוי של אב ואם מביא את הבן והבת להכרת טובת הקדוש הדגש לפי בעל ספר "החינוך" ה   
 ברוך הוא בעולמנו. בלי זה הוא "יהיה כסוס כפרד אין הבין". 

שיחסי כיבוד אב ואם הם דו סטריים כלומר, לא רק הבן והבת חייבים בכיבוד  ואגב, ראוי כאן להזכיר,   
ריהם. למשל: "האב חייב בבנו למולו, ולפדותו הוריהם, אלא גם ההורים, חייבים בחובות לזרעם אח

במים )ללמדו  )פדיון הבן(, וללמדו תורה ולהשיאו אישה וללמדו אומנות. ויש אומרים, אף להשיטו
לשחות(" )קידושין, כ"ט ע"א(. ועד כדי כך נאמר בגמרא: "רבי יהודה אומר, כל שאינו מלמד את בנו 

 מחנכים בחינוך לשמירת מצוות ויראת שמים.אומנות, כאילו מלמדו לסטות". לתשומת לב 
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צביה      באולם  התקיים  השבוע 
ה לקהילת  גיבוש  עם    ,300-ערב 

כיבוד   בהפתעות,  מלאה  תוכנית 
השתתפו   במינה.  מיוחדת  ופעילות 

 ! מתושבי השכונה.  250קרוב ל
מנהלת      ידי  על  הופק  האירוע 

במועצה   קהילה  וקשרי  מתנדבים 
סלין מיכליס, בסיוע מתנדבים חברי  
ועדת תרבות של השכונה ומלגאים.  
סלין פתחה את הערב והציגה בפני  

ש את  החדשה  השכונה  לל  תושבי 
הקיימים   ההתנדבותיים  המיזמים 
ולהתנדב  להיעזר  שניתן  ביישוב, 

 בהם. 
הציג      מינצר  אסף  המועצה  ראש 

סקירה קצרה על מהי אלקנה ומהו  
החזון שלה, וכיצד השכונה החדשה 
היפה   הקהילתי  במארג  משתלבת 

החל מהקמת אלקנה על   ,שקם כאן
אנו. ימינו  ועד  מייסדיה  ניתנה    ידי 

הפיתוח על  המשמעותי    סקירה 
בתשתיות   בו  עסוקה  שהמועצה 
מבני   ובהקמת  וקהילתיות  פיזיות 

הגילאים  לכל  נוער,    –  ציבור  טף, 
 צעירים, מבוגרים וגיל הזהב.

"חדר      משחק  נערך  מכן  לאחר 
במינו   מיוחד  קבוצתי  בריחה" 
בו   לב,  בר  זאביק  בהפקת  ומאתגר 

שהורכבו    22שיחקו   שולחנות 
מהשכונה  שונות  ממשפחות 

ותושבי    שנבחרו אקראי,  באופן 
השולחן שסיימו ראשונים את חדר  

 הבריחה זכו בפרס מתוק. 
בערב המיוחד הכרנו יותר מקרוב     

הכרנו   גרים,  אנחנו  בו  את המקום 
לעומק אחד את השני, ואפילו את  
מהנה   פעילות  היתה  עצמנו! 

 ומאתגרת! 
למרות מזג האוויר הסוער בחוץ,     

 האווירה הייתה חמימה ומגבשת. 
לביצוע      נערכים  כבר  אנו 

לגיבוש  ואירועים      פעילויות 
לתושבים בכלל    והיכרות  החדשים 

שהצטרפו       אלינו   השכונות 

     אלקנה   למשפחת 
 

 

      נעים להכיר   – 300-שכונת ה
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 לטקסי יום השואה ויום הזכרון שרונותימחפשים בעלי כ
 

 .תושבים ותושבות יקרים   
כרון באלקנה, כמדי שנה, נפיק את הטקסים בעזרת הקהילה ומתוך הקהילה יבמסגרת טקסי יום השואה ויום הז  
 ילדים, נוער ומבוגרים. –

 המרגשים ולהרגיש שייכים, לטקסים  שרונות משחק שמעוניינים להיות חלקיאנו מחפשים בעלי כ   
 והמשמעותיים בקהילת אלקנה.

 elkana@matnasim.org.ilאו במייל  03-9109040ת למזכירות המתנ"ס במספר המעוניינים מתבקשים לפנו   
 . 12.2.23  עד לתאריך כ"א שבט

 מנהל המתנ"ס, עמית קדמון
 .לנשים וגברים כאחדהפניה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנית 

 

 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      
 ילדים, בני זוג( בהקראת שמות הנופלים.את בני המשפחה מדרגה ראשונה של תושבי אלקנה )אחים, אחיות, הורים, 

 אם רלוונטי למשפחתכם )ושם יקיריכם לא הופיע ברשימת הנופלים בטקסי השנים הקודמות( אנא הודיעו לנו       
  קשר. ( או בטלפון, וניצור עמכםelkana@matnasim.org.ilבמייל למתנ"ס )           

 מנהל המתנ"ס, ית קדמוןעמ                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 למופע מרגש ומיוחד של: תושבי אלקנה מוזמנים
 אביחי הולנדר

מלווה נכי  בוגר יחידת אגוז וצוק איתן,, נשוי ואב לשניים   
 צה"ל בימים ויוצר בלילות.

שנוגע ללב ונותן תובנות  סיפור מרגש ומעורר השראה,   
 חדשות לחיים

 .21:00בשעה  18.2, מוצ"ש, כ"ז שבט, אולם צביה 
 .ש"ח בלבד 15עלות מסובסדת:  
 כנסו לקישורילרכישת כרטיסים ה 
 https://bit.ly/3wL5S69  

 או בברקוד המצורף.
 מספר הכרטיסים מוגבל!

 ️♥בואו באהבה            
 

 

משנכנס אדר מרבים בשמחה, בצחוק, במשחקי 
 מילים ובלהחזיק את הבטן. ובקיצור…

 אמיר מויאל
אומן השפה והסטנדאפיסט המוכשר מגיע   

 וכולםםם יחד מוזמנים להתגלגל מצחוק!, לאלקנה
ש״ח  35 גם המחיר מצחיק. מצחיק מאוד אפילו  

 בלבד!!
 באולם הפיס 21.2ר"ח אדר יום שלישי, 

 – לרכישה
https://bit.ly/3l42Sza  

 או בברקוד המצורף.
 הזדרזו לרכוש! 

 מספר המקומות מוגבל!
 בואו בשמחה!

 

mailto:elkana@matnasim.org.il
mailto:elkana@matnasim.org.il
https://bit.ly/3wL5S69
https://bit.ly/3l42Sza


 מרחב למידה
 

 ��ההרשמה בעיצומה –מרחב הלמידה במתנ״ס התחיל עוד שנת פעילות ��
מכיתה ג׳ ועד י״ב. החוגים מתקיימים באופן שבועי ומועברים  -החלו חוגי הלמידה וההעשרה במתמטיקה ובאנגלית   

 בקבוצות קטנות ע״י מורים איכותיים ובעלי ניסיון. 
  https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7: מצ״ב קישור להרשמה מוקדמת   

  או בברקוד המצורף. 
 ת במספר מינימום של משתתפים.פתיחת הקבוצות מותני  

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

 

 

 

  - ספריית אלקנה
הצטרפו אלינו גם  

 בפייסבוק
     

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

פרטו  הספריה,  למייל  המלצה  לנו 
הספר את  אהבתם  ואנחנו  ,  למה 

של   הפייסבוק  בדף  אותה  נפרסם 
 הספריה.

 

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


 

 

 

  

 
 

 

 אלקנה מחבקת את "שלוותה"
 

כחלק משיתוף הפעולה של יחידת ההתנדבות של אלקנה עם הקואליציה של הארגונים הדתיים למען    
 פעילויות:, שתי הפעם, לכבוד ט"ו בשבטקיימנו  מתמודדי הנפש,

המתמודדים שותפים פעילים , כש* סדנת אפיה של עוגות ועוגיות עם פירות בהנחיית מתנדבות מאלקנה
 בהכנה.

* ערב שירי ארץ ישראל בהובלתה המרגשת והמושקעת של רחלי גנץ שכלל שירה משותפת, ריקודים והמון 
 כלי הקשה שהעלנו לכולנו את השמחה והחיוכים.

תורגמן מוזמנים לפנות לנירית  רוצים לקחת חלק? ואנחנו עם הפנים קדימה לכיוון חודש אדר ופורים.  
 ולהיות חלק מחבורה משובחת של מסירות ונתינה., 0528881499

 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

 מה תרמה העלייה היקית?הנושא:  .קתדרה עם אוריאל פיינרמן – 20:00בשעה  כ"א בשבט 12.2.23 יום ראשון   
 יפורסם.  . שם הסרטמועדון הסרט הטוב – 11:00בשעה  כ"ב בשבט 13.2.23 יום שני   
 עם זיו אלכסנדרוני. סטוריה, תרבות וקהילה בראי הקולנוע"י"ה – 20:00כ"ג בשבט בשעה  14.2.23יום שלישי    

 קולנוע איראני. הנושא:
 עם הרב ד"ר אמיר משיח. 'מאבקי עיצוב הזהות היהודית' – 11:00כ"ד בשבט בשעה  15.2.23 יום רביעי   

 קראי.-הפולמוס הרבנישא: הנו
"כי האדם עץ השדה" הנושא:  .שירה בציבור עם נאוה שפיצר – 20:00בשעה  כ"ח בשבט 19.2.23 יום ראשון   
 שירים צמחים, עצים, פרחים, ירקות וטבע בכלל. –

 ₪ וחברי מועדון ללא תשלום. 40דמי כניסה 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 רישום לגני הילדים ולכיתות א'
 
 

 .הורים יקרים שלום רב   
אנו שמחים להזמינכם לרשום את ילדיכם לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים  בשעה טובה ומוצלחת,   

 .(12/2כ"א בשבט )יום ראשון הקרוב, עד  ויתקייםהרישום הנו אינטרנטי תשפ"ד. 
בגני המועצה, עליכם לדאוג לרישומו כעת. המועצה אינה מתחייבת לשבץ את הילד גם אם ילדכם לומד השנה    

 .https://bit.ly/3bAzJosלקישור  להרשמה כנסו. בגן הסמוך לביתו אם לא בוצע רישום בתאריכי הרישום
 מי שבתעודת הזהות מופיע כתושב אלקנה. זכאים לביצוע רישום רק

 noa@elkana.org.il, 03-9151226טלפון: , מנהלת הגיל הרך ,נעה כהן    
 

 "כי האדם עץ השדה" 
  

במוצ"ש האחרון קיימנו סדר ט"ו בשבט מרגש בהובלת הרב שמרון ולהקת במבה שחורה, שרנו ביחד שירי ארץ    
 ישראל, בירכנו על הפירות ועל טוב הארץ והתרגשנו ביחד מהנגינה והמילים היפות של חברי הלהקה.

 מרגשים אותנו!תודה רבה לרב שמרון ולחברי הלקה שתמיד    
 תודה רבה לצוות תורה נוער על ההובלה.    
 ותודה רבה ומיוחדת לעוז אלתר ולמועצה הציונית בישראל על התרומה השווה של מארזי הפירות היבשים!    

 

במסגרת ההכנות לטקס יום השואה הקהילתי אנו מחפשים בני נוער שאוהבים להופיע על במה, בעלי כישרון     
 03-9109040ונגינה שרוצים להופיע. מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים או למספר משחק 

 

 מזל טוב ענק לאפרת דנטלסקי המילגאית המהממת שלנו בנוער לרגל אירוסיה עם בחיר ליבה יהונדב!    
 מאחלים לכם המון אושר ואהבה!!!    

 . שבת שלום, יחידת הנוער 
 

 השיעור לנשים בשבת
 

ויינתן ע״י הרבנית  (192בבית משפחת שושי צוריאל )שיר השירים  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה    
 .להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס                 רחל שטרן.  בואנה בשמחה להיות עמנו והביאו שכנות וחברות!

 תורהזום
 

נושא: ״העוול . ה20:00בשעה  16.2 הבא כ"ה בשבטשיעור בתורהזום לפרשת משפטים יתקיים ביום חמישי 
ינתן  ע״י  עו״ד דובי וינרוט. עו״ד, רואה חשבון וסופר חרדי יו", האימננטי של החוקים האחידים על האדם הפרטי

 .רוסלהתראות, זהבית ג                                                                                 בואו להיות עמנו.  ישראלי.
 

 עדכון לחברי קופת חולים מכבי, לאומית ומאוחדת
 

 המרפאה תהיה סגורה. ,14-15.2.23 רביעי בשבוע הבא,-בימים שלישי לאומית ומאוחדת.לחברי קופ"ח מכבי,     
 איין כהן וצוות המרפאה. פרופ'   

 עדכון וטרינר
 

 .וטרינר המועצה, ד"ר שוורץ לא תתקיים קבלת קהל. ,10.2-יום שישי ההיום,  
 

https://bit.ly/3bAzJos
mailto:noa@elkana.org.il


 

 

גם אתם מאלה       
שתמיד רוצים יותר 'זמן 

 משפחה'?
אז הנה דאגנו לכם    

לערב איכותי, שכל כולו 
 משפחה!  

, ז' באדר יום שלישי,  
במכללת אורות , 28.2

 באלקנה 
בערב המיוחד נהנה    

מרתקות  TEDמהרצאות 
של מיטב המרצים על 
זוגיות, חוסן משפחתי, 
רווקות מאוחרת, הורות 

 .ועוד
נצא למסע משותף בין    

עם קריירה למשפחה, 
מופע משפחתי נדיר של 
סיון וידידיה מאיר עם 

 '.'אמא מאיר
ואפילו תהיה שם    

 משפחה מיוחדת מנגנת!
וכל הטוב המשפחתי    

הזה בכרטיס בעלות 
   מסובסדת. 

מס'  –שימו לב    
 המקומות מוגבל!!

לרכישה: 
https://bit.ly/3Yd5by8 

 או בברקוד המצורף.

   
 
 

 אזכרה להורינו היקרים 
 

 במלאות תשע שנים לפטירתה של אמנו 

 ע"ה  אוה ליסיצין

 ושנתיים לפטירתו של אבינו 

 ז"ל  אליהו ליסיצין

 נקיים אי"ה אזכרה ביום שישי ג' באדר תשפ"ג 
 .באלקנהבבית העלמין   10:30בשעה  (24.2.23)

 המשפחה וכל בית אלקנה 
 

https://bit.ly/3Yd5by8


 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ע " ַּ ל  ב ִּ

ֶות  מ ָּ הַּ

ח  ֶנצַּ לָּ

ה ד'  חָּ ו מָּ

ה  ְמעָּ ד ִּ

ל  ל כ ָּ ֵמעַּ

ים" נִּ ָּ  פ 

 אזכרה 
 

 במלאת אחד עשר חודש ליקירנו אהוב ליבנו  

 ז"ל   מנחם יעקב עיני 'ר

צאי  במו נתכנס לזכרו בבית הכנסת הספרדי באלקנה   
 אר(בפברו 11כ"א בשבט תשפ"ג ), ליל השבת הקרובה

 :דברי פתיחה – 20:00 
מ.  הרב  הרה"ג  שליט"א    •  שטרן  ה  –יהודה  ישוב  ירב 

 ידיד המנוח וחבר הקהילה. –אלקנה.• משה סעדיה 
משה    –  20:30 הרה"ג  הדיין  המשפחה  ידיד  מפי  שיחה 

 אב בית הדין הרבני באשדוד.  –אמסלם שליט"א 
 דברי סיום מפי בני המשפחה.  – 21:30

בסיום דברי התורה יתקיים לימוד "מנוחת הנפש"  
 בחלוקה.

 הציבור מוזמן 
 

 

 לאברהם ויס 
 אחות על פטירת ה תנחומים

 

  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ך מהמקום ינח
 .לדאבה עוד ףולא תוסי

 מכל בית אלקנה 
 

https://edu-il.zoom.us/j/81429098703 

 

https://edu-il.zoom.us/j/81429098703


 

 



 

 

   
 
 

 

 
 

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

 

 

 המועצה הדתית אלקנה
 

 מכרז פומבי 
 2023תשפ"ג  001מס': 

תיאור המשרה: בלנית במקוה נשים 
 באלקנה.

מקום המשרה: אלקנה מקווה במרכז 
 .300 -ה תבשכונומסחרי ה

 גוף המעסיק: המועצה הדתית אלקנה. 
 . 40%חלקיות המשרה: 

 5-8 –מתח דרגות 
נושאת תעודת   –דרישות המשרה 

)לחסרי תעודה,  בלנית ממכון מוכר.
 הבחירה(. לאחר ניתן להשתתף בקורס

למשרה זו כגון תנאי כשירות שנקבעו 
 השכלה, כשירות הלכתית.

 ,אחראית לניקיון המקווה וסביבתו
 .באמצעות עובדת הניקיון

זמינות ועוד  ,כישורים מקצועיים
יתן לרבות טופס הגשת מועמדות, נ

)למעט  הדתית משרדי המועצהבלקבל 
 עד ליום, ב' 22רח' כרמל  יום שישי(

 23.2.23תשפ"ג חמישי ב' אדר 
הגשת המועמדות למשרה עד יום 

במשרדי  5.3.23ראשון י"ב אדר תשפ"ג 
 המועצה הדתית.

 ה"דציו"ר המוע, שמעון רוקח

 

https://bit.ly/3VX80mm


 

 לקנהא רוץ ימ    
המירוץ האיזורי שכבר  ,? הצטרפו גם אתם לרבים שכבר נרשמו למירוץ אלקנה השישי6-אז מה קבענו, ניפגשים ב   

 הפך למסורת מפוארת. למירוץ שלנו! 
העונה נהדרת, המסלולים מוקפדים ובדוקים והאוירה מחשמלת. הורים, נוער, ילדים, משפחות שלמות, הכל הולך,    

 יותר נכון רץ. 
 .מוקדמת תינתן הנחה משמעותית   בהרשמה לנרשמים   
 אז רוצו כבר להירשם!!   
 .elkanarun.co.ilלינק להרשמה:    

 



 

 

אלקנקנה 1126 
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 לידות
 .. נין לנעמי נויחדד לדורית ושלומי גוטמן להולדת הנכד, בן לעדי ואורן

 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 

 

 

 

 אלקנה רוץימ   
   

? 6-ב אז מה קבענו, ניפגשים 
הצטרפו גם אתם לרבים שכבר 
 ,נרשמו למירוץ אלקנה השישי

המירוץ האיזורי שכבר הפך 
 למסורת מפוארת. למירוץ שלנו! 

העונה נהדרת, המסלולים    
מוקפדים ובדוקים והאוירה 
מחשמלת. הורים, נוער, ילדים, 
משפחות שלמות, הכל הולך, יותר 

 נכון רץ. 
מוקדמת    בהרשמה לנרשמים   

 .תינתן הנחה משמעותית
 אז רוצו כבר להירשם!!   

 לינק להרשמה:
elkanarun.co.il. 

 

 לחברתנו

 חנה שרמן

 זר ברכות
עם המעבר לברוכין. הצליחי ועשי חיל 

)חנה תמשיך בעבודתה . בדרכך החדשה
בניהול המדרשה הברוכה והמסורה 

 (לנשים
 מכל בית אלקנה

 

 לחברינו 

 אריה ארזי וויטלא 

 זר ברכות
 'פניו אליך' להוצאת הספר

 על פרשיות השבוע
 מכל בית אלקנה

 

 לחברתנו

 זהבית גרוס פרופ'

 זר ברכות
  

על זכייתה בפרס ירושלים לחינוך 
, מטעם קבוצת 2022באקדמיה לשנת 

בהנחלת זיכרון   ך"בשבע", על פועל
 השואה.

 מכל בית אלקנה
 

 לחברנו

 רוניאל תורגמן

 זר ברכות
 וקטורלרגל קבלת תואר ד

 בהתנהגות ארגונית 
 מכל בית אלקנה

 

 סיפורי סבתא
 

ניפגש  12.2יום ראשון הקרוב ב   
, בספרייה עם סבא עמית 17:00-ב

סיפור "לציונה יש שיספר את ה
כל הילדים . חת"רק כנף א

 מוזמנים!!
 


