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 "לא תבערו אש... ביום השבת" 
 מאורי האור לעומת מאורי האש -

 הרב אריה מילס
 

ה בפסוקים: "פרשת ויקהל פותחת     ר ִצוָּ ִרים ֲאשֶׁ ם ֵאלֶׁה ַהְדבָּ ר ֲאֵלהֶׁ ֵאל ַוֹיאמֶׁ ל ֲעַדת ְבֵני ִיְשרָּ ת כָּ ה אֶׁ  ה'ַוַיְקֵהל ֹמשֶׁ
תֹון לַ  ש ַשַבת ַשבָּ כֶׁם ֹקדֶׁ ה וַביֹום ַהְשִביִעי ִיְהיֶׁה לָּ אכָּ ה ְמלָּ שֶׁ ת יִָּמים ֵתעָּ ם. ֵששֶׁ ת ה'ַלֲעשֹת ֹאתָּ ה יומָּ אכָּ ה בֹו ְמלָּ ֹעשֶׁ ל הָּ  .כָּ

ת.  ג(-" )שמות לה, אֹלא ְתַבֲערו ֵאש ְבֹכל ֹמְשֹבֵתיכֶׁם ְביֹום ַהַשבָּ
באיסור כללי על עשיית מלאכה בשבת ומוציאה מתוך הכלל את מלאכת ההבערה. הגמרא במסכת  ההתורה מצוו   

כפי שמסכם שבת דף ע ע"א מביאה שתי דעות המסבירות הוצאה זו של מלאכת ההבערה מן הכלל, באופן הלכתי, 
אתרש"י בתחילת פרשתינו : " את, ְוֵיש אֹוְמִרים ְלַחֵלק יָּצָּ או יָּצָּ ה ְללָּ רָּ " לא תבערו אש. ֵיש ֵמַרבֹוֵתינו אֹוְמִרים ַהְבעָּ

 ואכמ"ל.  
 השפת אמת המבאר ענין זה באופן רעיוני, בדרך מקורית ומאירת עיניים.   
ה, אנו מברכים בין היתר את ברכת מאורי האש. הזוה"ק במוצאי שבת בהבדלה, לקראת חזרתנו לחיי המעש   

ת ְשֵני ַהְמֹאֹרת-ַוַיַעש א  מתייחס לפסוק: " ... " )בראשית א, טז( ומכנה מאורות אלו, אחד בשם מאורי אור ֹלִהים אֶׁ
ואחד בשם מאורי אש. לדבריו, מאורי האור הם מאורות עליונים, שבעולמנו הגשמי, הם מאירים ביום השבת 

ֲהֵרי ִנְתנָּה לעומתם מאורי האש, הם המאורות השולטים בימי החול ולפיכך "ו ְרִכים ַעל ֵנר, שֶׁ ת יֹוֵצאת, ְמבָּ ַהַשבָּ ְכשֶׁ
ם ְרשות ִלְשֹלט. הֶׁ ם ְושֹוְלִטים ..לָּ ם ְמאֹוֵרי אֹור ִבְלַבדָּ ת ְמִאיִרים אֹותָּ ְביֹום ַהַשבָּ ת, ִנְגנָּ ... שֶׁ יֹוֵצאת ַשבָּ ִזים ]אותם[ וְכשֶׁ

ם....ְמאֹוֵרי אֹור  ד ַעל ְמקֹומָּ חָּ ד ְואֶׁ חָּ ל אֶׁ ֵאש שֹוְלִטים כָּ  ...)זוהר מתורגם בראשית כא ע"א(וְמאֹוֵרי הָּ
ג( בהתבססו על דברי הזוה"ק הנ"ל, רואה באיסור מלאכת ההבערה בשבת, ייצוג לכלל "השפת אמת )ויקהל תרמ   

מדוע הוצאה מלאכה זו מן הכלל וקיבלה התייחסות בפסוק מיוחד עבורה. איסורי המלאכות בשבת ולפיכך מובן 
לדבריו, תפקיד האדם בימי החול הוא להתמודד עם העולם החומרי, לברור ממנו את הפסולת, ולזקק את החומר 

מהותו הרוחנית, דבר הדומה לפעולה שעושה האש השורפת והמכלה את החומר, וכך מפיקה  ףולזככו, כך שתיחש
ת לַ אור וכד'. בשבת לעומת זאת, איסורי המלאכה ) ממנו ה-א   ה'ְויֹום ַהְשִביִעי ַשבָּ אכָּ ל ְמלָּ ה כָּ יָך ֹלא ַתֲעשֶׁ שמות  -...ֹלהֶׁ

מרומם מהעולם הגשמי הרגיל ועיקר  :כ, ט( מבטאים את מהות היום שהוא, מעין עוה"ב )עיין ברכות נז ע"ב( כלומר
לא קיימת בו פסולת שיש לברור מתוכו ואין צורך בזיקוק החומר וזיכוכו, על  עניינו הוא הרוחניות העליונה. לפיכך

מנת לחשוף את מהותו הרוחנית. לכן המאורות השולטים בו הם מאורי האור, שכן אין צורך באש השורפת כדי 
ת יִָּמים ַתֲעבֹ להגיע לאור. זו הסיבה שבמוצ"ש מברכים מאורי האש שכן אנו חוזרים לתפקידנו ) ל ֵששֶׁ ִשיתָּ כָּ ד ְועָּ

ָך  שמות כ, ח( הדורש ברור וזיכוך החומר, בעולם החומרי בימי החול, כפי שעושה האש השורפת.- .ְמַלאְכתֶׁ
לדברי השפ"א זהו בעצם תפקידו של האדם בעוה"ז שהוא הפרוזדור, לברור את הפסולת שבחומר ולזככו על    

מי " )שפ"א ויקהל תרמג( ו"יצטרך להזדכך באשו של גיהנם. ולאמנת לזכות במאורי האור בעוה"ב שהוא הטרקלין "
 " )ע"ז ג ע"א( שטרח בערב שבת יאכל בשבת מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת

דריש ר"ע איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש מתוך דברי השפת אמת אף עולה הסבר לדברי רבי עקיבא: "   
ש המשותפות לאיש ולאשה, מייצגות את האש השורפת הנדרשת לעולם החומרי " )סוטה יז ע"א( אותיות א"אוכלתן

ולפיכך אם זכו בני הזוג, שלא לראות בעולם הגשמי את  .השכינה – והאותיות הנותרות, י"ה את העולם הרוחני
העיקר, אלא לברור את הפסולת ולזכך את החומר שבו )מאורי האש(, הרי שהם חושפים ומגלים את השכינה 

ניהם )מאורי האור( ואם חלילה שקעו בחומר ללא אבחנה ובירור, הרי שהאש, שמטרתה המקורית חיובית, שבי
 אוכלתן חלילה.

  יה"ר שנזכה לחשוף ולגלות את האור הגנוז בעולם ובנו, באמצעות סדרי עדיפויות נכונים בין חומר לרוח בחיינו,    
  – ( ובכך נזכה לאור הרוחני העליון )מאורי האור( הן בשבתתוך בירור המציאות הגשמית וזיכוכה )מאורי האש   

 העוה"ב ממש, בבוא העת. – מעין עוה"ב, והן בטרקלין       
 שבת שלום.
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נערך  ביום רביעי השבוע   
אלקנה  בישיבת ימ"ה

ובאולפנת אורט אלקנה מפגש 
מעמיק של היכרות וחשיבה, 
בו נפגשו ראשי המועצות 
השולחים תלמידות ותלמידים 

 –למוסדות החינוך של אלקנה 
ראש מועצת אלקנה אסף 
מינצר, ראש מועצת אורנית 

וראש מועצת שער  ניר ברטל
שומרון אבי רואה, ועמם 
מנכ"ל מועצת אלקנה אסף 
שפירא, מנהלת היחידה 
האסטרטגית כלכלית באלקנה 
עו"ד ענת פרידמן, מנהלי 
מחלקות החינוך במועצות, 

 .היועצות ומנהלי המוסדות
מנהלת מחלקת החינוך    

באלקנה פועה כהן פתחה 
והציגה את החזון החינוכי 

מוסדותיה, שאלקנה מובילה ב
את שיתוף הפעולה הפורה עם 
רשת אורט שמנהלת את 

ואת העשייה  ,המוסדות
החינוכית הרבה תוך מתן 
תשומת לב וקידום כל תלמידה 

שבזכותם זכתה , ותלמיד
השנה אלקנה בפרס החינוך 

ומצליחה להגיע  ,הארצי
למקומות הראשונים בארץ 
באחוז זכאות לבגרות, באחוז 

 יח"ל 5גבוה של מסיימי 
במתמטיקה אנגלית ופיזיקה 

  .ועוד
ראש האולפנה דבורה בראון    

הציגה יחד עם צוות הניהול 
את התוכניות הרבות 
הלימודיות הערכיות 
והחברתיות שקיימות 

ואת המענה המיטבי  ,באולפנה
שניתן על ידי הצוות המסור 

 .של האולפנה לכל תלמידה
שקעה הגדולה בלימוד מקצועות הקודש והמגמות הטכנולוגיות, ראש הישיבה הרב אודי סט הציג את הה    

האווירה החיובית הלימודית והחברתית בישיבה והחזון לראות את הישיבה כמגדלור המשפיע על כל יישובי 
הציג את ההצלחות הכבירות של בוגרי הישיבה שנמצאים ביחידות המובחרות ביותר בצה"ל  . הרב סטהסביבה

 .והות, ישיבות ההסדר והמכינות הקדם צבאיותובמיטב הישיבות הגב
ראשי מוסדות החינוך והיועצות הציגו בגאווה את נושא שילוב תלמידות ותלמידי החינוך המיוחד בתוך   

מוסדות החינוך כשווים בין שווים, את העובדה שאלקנה מובילה מודל חדשני בארץ של סמל מוסד חינוך מיוחד 
את ההשקעה הגדולה כן הציג לראות את הצלחת מודל זה. באים מכל הארץ . בתוך סמל מוסד שם חינוך רגיל

שנעשית בתחום החינוך המיוחד, בבינוי המותאם במבנים ובחצרות ומתן מענה מיוחד החל מחוג נגרות, 
 .קרמיקה ואמנות ועד בישול, רובוטיקה ורחפנים, חממה לגידולים, מוזיקה, מחול ועוד

אשי המועצות השכנות ההשקעה הגדולה של מועצת אלקנה בבינוי הקמפוס בקרית בסיורים שנערכו הוצג לר   
החינוך באולפנה בשנים האחרונות, שכולל הקמת מבני האולפנה וחינוך מיוחד החדשים, מבנה מרכז המחוננים 
החדש, אולם הפיס החדש ופיתוח המרחב הציבורי. כמו כן צפו על הבנייה המשמעותית שמועצת אלקנה 

כיתות ובית  6בימים אלו בישיבת ימ"ה עם מבנה גדול וחדש לחינוך המיוחד ומבנה נוסף של תוספת מקדמת 
 וד. מדרש וע

 אפשרויות  נערך שיח פורה של המשתתפים על האתגרים שעומדים בפנינו בהווה ובעתיד ועלבפגישות        
 .לטובת הצלחת התלמידות והתלמידיםלחיזוק שיתופי הפעולה בין המועצות לבין מוסדות החינוך       

 

   
 
 

 !שותפים בחינוך, גאים בעשייה החינוכית
 



 

 

במסגרת אירועי יום המעשים הטובים     
 .התקיימו מגוון פעילויות ברחבי היישוב

 הנה טעימה קטנה ממה שקרה כאן:
התקיימו  בממ"ד כרמים אלקנה   

פעילויות בכל השכבות: חלוקת ברכות 
ומילים טובות לתושבים ברחבי המרכז 
המסחרי, ארוחת בריאות למורות והכנת 
ברכות למורים ולחיילים עם אמירת 
תודה, פעילות בין דורית מרגשת של 

+, 50התלמידות עם חברי מועדון 
שיעורים ושעות סיפור סביב נושא ראיית 

טוב ופעילות הטוב, נתינה ועשיית 
מקדמת ספורט, בריאות הגוף והנפש, 

 ערבות הדדית ועזרה אחד לשני.
 האולפנה אורט אלקנהתלמידות    
רגנו ארוחת בריאות ליולדות יחד עם יא

ברכות ופינוקים שונים, התנדבות לקירוב 
לבבות ואריזות של מארזים עמותת קרוב 

וקיימו יריד חסד לטובת תרומה  ,ללב
 לקהילה .

קיימו  יבת ימ"ה אורט אלקנהיש   
פעילות משותפת עם האזרחים הוותיקים 

וערכו להם ארוחה מפנקת  +50במועדון 
 ובריאה.

נוער אלקנה המתנדב בעמותת קו    
לחיים למען המחנה ע"ש אריאל חובב 

רגן הפנינג לילדי היישוב עם יא, הי"ד
ששמחה להתנדב  הילדה הנצחית ראשית
ת הקייטנה שכל הכנסותיו לטוב לאירוע

 של קו לחיים.
כמו כן, התקיימה במועצה פעילות    

מיוחדת במינה, מנהלי מחלקות המועצה 
יחד עם עובדי המטה נהנו מסדנת מילים 
טובות ושיח על משמעותן וכוחן של 

 מילים טובות על כולם. 
האווירה של היום הורגשה ברחבי היישוב 

יום כולנו יחד בחרנו לעשות טוב ב. כולו
 !ביותר מיוחד

מנהלי המחלקות  :ודה לכל השותפיםת   
המחלקה לשירותים  – ועובדי המועצה

חברתיים, מחלקת חינוך, יחידת הנוער, 
טחון, מתנ"ס ימחלקת הנדסה, מחלקת ב

 .מחלקת שפע וגזברות המועצה ,אלקנה
מוסדות החינוך כרמים, אורט ימ"ה 

רוחי רוזנבלום,  .ואולפנת אורט אלקנה
וגרעין אריאל ע"ש  ,+50מנהלת מועדון 

 אריאל חובב הי"ד.
תודה על כל העשייה ביום המעשים    

למלגאי יחידת  – הטובים תשפ"ג
לצוות .    ההתנדבות שגב שפירא

גלית אלבז, אביה שטרן,  :התנדבות בחינוך
לאה רוזנברג, גרשון קרמרמן,  ראם דהאן,

עדי שרעבי, הדס הלל, ולמתנדבות מועדון 
היולדות שנכחו ביום זה נירית תורגמן, 

 חנה שמרלינג ומזל חזן.
 

 יום המעשים הטובים תשפ"ג
 

   
 
  

 שתמיד מתנדבים ומתייצבים בשמחה לצלם ולתעד במקצועיות  ,ולצלמים המופלאים דני סטרון ודורון רדי      
 רבה ולהשאיר לכולנו זיכרונות טובים.        

 אלקנה, "נתינה שבונה קהילה" כל השנה וגם ביום המעשים הטובים!
 

 

 



 

 

 

  

 
 

 
 פלוס אלקנה 50מועדון 

 

 .Book Clubמפגש של ה  – 18:15בשעה  כ"ו באדר 19.3.23 יום ראשון   
במה היתה תרומתו של  הנושא: קתדרה עם אוריאל פיינרמן. – 20:00בשעה  כ"ו באדר 19.3.23 יום ראשון  

 אורד צ'ארלס לכוח המגן העברי מכרעת?
, שני חברים" –"שני שושנים הנושא:  .עם אודי מילוא 'זמרת הארץ' – 11:00בשעה  כ"ז באדר 20.3.23 יום שני   

 שירי יעקב אורלנד ומרדכי זעירא.
 סטוריה, תרבות וקהילה בראי הקולנוע עם זיו אלכסנדרונייה – 20:00בשעה  כ"ח באדר 21.3.23 לישייום ש   

 קולנוע איראני.הנושא: 
 הנושא: .שני מלכים בכתר אחד?" עם יהושע בלוך –"תורה ומדע  – 11:00בשעה  כ"ט באדר 22.3.23 יום רביעי

 טועה?האם התורה  –ואת השפן, כי מעלה גרה הוא" ."..
האמנם?  –שנות גלות  2000 הנושא: עם ד"ר חגי עמיצור. 'קתדרה' – 20:00בשעה  ד' בניסן 26.3.23 יום ראשון   

 רציפות הישוב היהודי בא"י לאורך הדורות )חלק א'(.
 זום עם מלכה שיינברג. שם הספר: העבד  של יצחק בשביס זינגר. – 11:00בשעה  ה' בניסן 27.3.23 יום שני   

 ן לראות מהמחשב/טלפון או להגיע למועדון ולראות בזום שיוקרן על מסך במועדון.נית
 חברי מועדון ללא תשלום. .₪ 40דמי כניסה 

 שיעורי התעמלות לאזרחים ותיקים
 

חברתי מזמינים אתכם,  המשרד לשיוויון בשיתוף, פלוס אלקנה 50המחלקה לשירותים חברתיים ומועדון    
 דלל.-עם המדריכה בתי אברמוביץ ,ללא תשלוםשיעורי התעמלות על כיסא  10לסידרה של  ,אזרחים ותיקים

 בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר,  11:00בשעה  19.3.23הקרוב כ"ו באדר ראשון  וםיתקיים בי השני השיעור   
 כולם מוזמנים. רח' גיבורי ישראל )צמוד לאולם צביה(.    

 

 
 

 
 

 לפני פסח. להגעלת כלים באלקנה דרושים בחורים מתאימים   
 . 050-5478888לנייד: שוב ילרב הי, 12:00שעה  (26.3ניסן ) ראשון ד'המעוניינים יפנו עד יום   
 

 

 לנשים באלקנה מדרשהה
 

 .21.3.2023כ"ח באדר,  ליום שלישי, תכנית הלימודים במדרשה לנשים אלקנה  
 .הרב ניצן ימין – 9:00-9:45

 .הרב אביחי קצין – 10:00-10:45
 .הרב יהודה שטרן – 11:00-11:45

השתתפו עד כה בלימודי המדרשה, מוזמנות בשמחה כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם נשים שלא   
 להצטרף ללומדות ולחוות שיעורי תורה, מחשבת, תנ"ך ויהדות מעניינים ומרגשים.

 .0502282358ניתן להתקשר לטלפון  –באנה בשמחה, נשים יקרות. להצטרפות   
 

 השיעור לנשים בשבת
 

בבית משפחת שושי צוריאל )שיר השירים  12:30פקודי  יתקיים בשעה -השיעור לנשים בשבת זו פרשת ויקהל   
ויינתן ע״י ורד פוקסברומר. השיעור יוקדש לע״נ נפתלי )צביקה( צבי מילר ז״ל בנם של פועה ויעקב מילר  (192

 .להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס                                                       להיות עמנו! בואנה. שיבדל״א
 

 תורהזום
 

נושא ״קושיות, תובנות העל  20:00בשעה   23.3.23שיעור בתורהזום לקראת פסח  יתקיים ביום חמישי     
  .אילן-ינתן  ע״י הרב שלמה שפר, רב הקמפוס אוניברסיטת בריו ורעיונות על ההגדה של פסח״

 .להתראות, זהבית גרוס                                                                               עמנו.בואו להיות     
 

 



 

 

 

השבוע יצאה להקת המחול הייצוגית הבוגרת של    
בית ספר למחול אלקנה, בניהולה של דיקלה 

לייצג  12-16רקדניות מגילאי  17קטיפה, המונה 
 MEGAאותנו בתחרות מחול ארצית הנקראת: 

STAR  . 
    MEGA STAR הינה תחרות יחודית פורצת דרך

עניקה במה מקצועית לרקדניות המגזר הדתי, המ
ומאתגרת במטרה לקדם, להעשיר ולהעצים את 

 הרקדניות הדתיות.
תחרתה בריקוד בסגנון ההיפ הופ. יה הלהקה   

דיקלה קטיפה  כוריאוגרפיה של צוות המורות:
עם מסר  " "be a womenליצירה קראו. ורעות גולן
חודש האישה, על הכוח הנשי והעצמה   ייחודי לרגל

בי, אנרגטי, מהודק, והקהל לא נשית. היה קיצ
הפסיק להריע לבנות על המקצועיות והאנרגיות 

 שפיזרו על הבמה!! 
בסיום התחרות הבנות התרגשו מאוד והגיע רגע   

בשמה  – להקת ההיפ הופ של אלקנה" ההכרזה:
זכתה בגביע גראנד  – D DANCE CREW הבימתי

שהוא מעל המקום הראשון גם בסגנון,  ",פרי
וזכתה בגביע מירב הנקודות. הבנות בקטגוריה 

הבנות יצאו  קיבלו כל אחת מדליה וגביע מכובד!!
 מאושרות, עברו חוויה ותהליך עוצמתי ומעשיר. 

    

 הצגה הדייג ודג הזהב
 

 ביום ראשון הזה !!! הצגת ילדים מקסימה ומרגשת !!!  
האגדה האהובה ודג הזהב מקבלת נגיעות קסומות מעולם  

 .ילדים רבת תהפוכות ודימוןההופכות אותה להצגת , התיאטרון
 .₪ לכרטיס 15מחיר    

 מלווה וילד מגיל שנתיים חייב 
 היכנסו והירשמו. בכרטיס 
  https://bit.ly/41QW6h4 בקישור 

 או בברקוד המצורף.
 

הצלחה כבירה ללהקת המחול הבוגרת של בית ספר למחול במתנ"ס 
 בתחרות מחול ארצית!! אלקנה

 

במגוון סגנונות המחול: ג'אז, מודרני, בלט והיפ הופ ומביא  3.5-18בית הספר למחול אלקנה עובד שנים רבות מגיל 
 את התלמידות לרמה גבוהה ומקצועיות!

 הצלחה ויישר כוח!ללא ספק הבנות שמו את אלקנה על המפה!! נאחל להן    
 

    

 

 

https://bit.ly/41QW6h4


 

 

 מרחב למידה
 

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

 ��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. 

 פתיחת הקבוצות מותנית    
 מינימום של משתתפים.במספר 

 .מומלץ להירשם בהקדם
 כל הקודם זוכה! 

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

 

 

 

 

 דרושים/ות מורים/ות למתמיטיקה
 

דרושים/ות מורים/ות למתמטיקה או סטודנטים להוראת    
בשנת הסטאז׳, להעברת חוגים בקבוצות קטנות  -מתמטיקה
שכר מסודר . במרחב הלמידה במתנ״ס אלקנה ח'-לכיתות ג'

 .050-8501212 :לפרטים והולם.
 

    

 

 

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


 

 

 

 

 קריאה לתושבים לתרום ביד נדיבה לקמחא דפסחא 
 

 . תושבים יקרים   
 לקראת חג הפסח הקרב ובא, אנו נערכים לתת מענה לצרכים השונים העולים מהמשפחות.   
הצרכים מרובים ואנו מזהים השנה קושי משמעותי אצל המשפחות עקב עליית מחירי המזון ועוד. נודה על   

 סיועכם ביד נדיבה.   
פעולה     וועד  ידי  על  ומנוהלת  באלקנה,  מעמותות החסד  ניתן באמצעות הקרן המשותפת המורכבת  הסיוע 

   בדיסקרטיות מלאה ובהכוונת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה
 ניתן לתרום באופנים הבאים:    

 למבצע ״קמחד״פ״ אלקנה תשפ״ג, בניהול רב היישוב וביהכנ״ס ״אחווה ורעות״ .1
   targets/94567-https://www.jgive.com/new/he/ils/donation ובאמצעות הקישור: .2
 : )העליון( או בברקוד המצורף .3

 . לצורך תרומות( 46)התרומה דרך הקישור מאפשרת קבלת קבלה לפי סעיף    
 . עמותת לי לה לו, באמצעות: תרומת בגדים ורכישת בגדים יד שנייה מהחנות.2
 לצורך תרומות(,  46. עמותת "נר שמשון חי" )לעמותה סעיף 3

 או   https://payboxapp.page.link/7U78suC7zVCnE4wu8באמצעות: פייבוקס 
 : )התחתון( בברקוד המצורף

   –במזומן/צ'ק    
 אריאל וייס, צור בדש,   לאריה במכולת, לדני אדלר או לכל אחד מחברי העמותה:  
 . ורונה שנייברג ישראל קמר, משה אלדר, ניתאי שפירא, חיים מיכאליס  
  

 שנזכה להיות תמיד רק מהנותנים. חג שמח לכל בית אלקנה.   
 אלקנה  חברתיים  לשירותים גלית בודנשטיין, מנהלת המחלקה  

 

 מבצע קמחא דפסחא אלקנה תשפ"ג יוצא לדרך! 
 

המבצע, בראשות   במשך עשרות שנים אנו משתדלים לחלק כספי קמחא דפסחא לנזקקים באלקנה ומחוצה לה.   
רב הישוב מ. יהודה שטרן, מנוהל בשיתוף ועדה ייעודית של ביהכנ"ס אחוה ורעות, שנרתם למצווה זו, וצוות 
נוסף, בשקיפות מלאה, בשיתוף ותיאום מחלקת הרווחה באלקנה. החלוקה נעשית באמצעות תלושים של רשת 

 רמי לוי ועל כך תודתנו. 
 לאה! לידיעתכם, הכל נעשה בהתנדבות מ    
בעין יפה וביד פתוחה ורחבה. ומחסד      אנו קוראים לציבור, במיוחד בימים אלו של עליות מחירים, לתרום 

 הנעשה למטה יעשה הקב"ה עמנו חסד מלמעלה ונזכה לגאולה שלמה בבי"א. 
. תרומות מתקבלות בצורה מקוונת באמצעות כרטיס אשראי,  JGIVEהשנה התרומה נעשית באמצעות אתר     

 נשלחת אוטומטית בדוא"ל.  46ה עם אישור מס הכנסה לפי סעיף וקבל
 בהודעה של גלית בודנשטיין.  3, בקישור של סעיף לתרומה   

 

 . פסח כשר ושמח
 . נציג עמותת אחווה ורעות   – יאיר צורן    הרב יהודה שטרן, 

 
 

 
 

 

    
 
 

https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/94567
https://payboxapp.page.link/7U78suC7zVCnE4wu8


 

 

 

 כאשר החשך יכסה ארץ וערפלי טהר, אוזר   
אני עצמי בגבורה, ונועל מנעלי הריצה. יוצא  

 .)רביב ורטש ז"ל( לקראת קבלת על מלכות יומי
 חברות וחברים יקרים!   
יותר משנה עברה מאז שחברנו רביב ז"ל    

 נפטר.
כולנו זוכרים את רביב רץ עם חיוך ברחבי    

 היישוב.
לקראת מירוץ אלקנה שבו השתתף רביב    

באופן קבוע, החלטנו חבריו ומוקיריו לרוץ יחד 
 כקבוצה, עם חולצה ממותגת לזכר רביב ז"ל. 

במסלולים טובים ובאווירה  24.3-המירוץ ב   
 מיוחדת. נשמח אם תצטרפו אלינו!

קוד קופון , lhttp://elkanarun.co.iלהרשמה:    
ranerelkana  .רוצו להירשם! 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

ֶ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 
 במלאת שנתיים לפטירת אימנו, סבתנו וחברתנו היקרה

 ז"ל  קתלין דבורה ורנאי
 20:00בשעה  22/03/2023 נקיים אי"ה ערב זיכרון ביום רביעי כ"ט באדר תשפ"ג                      

 .81ביתם של חן ועמית, במושב טירת יהודה, רחוב ארגמן ב
 . 10:30, בשעה 31/03/2023ט' בניסן,  יום שישיהעליה לקברה ב

 וכל בית אלקנה   המשפחה 
 

 אזכרה 
 

 עשרים ושתיים שנים לפטירתו של ילדנו האהוב  

 ז"ל  נפתלי צבי )צביקה( מילר

 בן פועה וחיים יעקב יבדל"א  
 בבית העלמין סגולה פ"ת  10:00בשעה:  17.3.2023נערוך אזכרה ונפקוד את קברו ביום שישי כ"ד אדר 

 )נפגשים באוהל האזכרות הישן) 
 וכל בית אלקנה   המשפחה 

 

 רוץ אלקנה ביום שישי הבא !! ימ
        הזדמנות אחרונה להרשם !!

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

 שכבר הפך למסורת מפוארת. למירוץ שלנו! 
העונה נהדרת, המסלולים מוקפדים ובדוקים    

והאוירה מחשמלת. הורים, נוער, ילדים, משפחות 
 הולך, יותר נכון רץ. שלמות, הכל 

לינק להרשמה:   אז רוצו כבר להירשם!!      
elkanarun.co.il. 

 

http://elkanarun.co.il/


 



 זר ברכות
 למעיין זוננשיין 

 על זכייתה במדליית זהב בגביע העולם באקרובטיקה 
 .יחד עם שותפתה לתרגיל אלמוג גרין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .התרגשות עצומה לראות את דגל ישראל מתנוסס ולשמוע את ההמנון הלאומי התקווה
 .לסבא וסבתא שלמה וציפורה שטראוסוהרבה נחת להורים ג'רמי ויעל זוננשיין,  

 מכל בית אלקנה
 

 

  

 לידות
 ליפית ועוז סלומון, להולדת הבת, נכדה לגילה ושלמה ויינבלום.

 חל ויעקב גנץ, להולדת הנכד, בן לשיראל ואלעד גנץ.לר
 .להולדת הנכד, בן לנפתלי ועדי ,לג'ודי ומייקל אייזקס

 

 נישואיןואירוסין 
 תמר, נכד לאליסה יומאל ולאהובה ומנחם בן דוד.עם לנישואי אילון  ,לקרינה ועופר בן דוד

 .יוסף אברג'לעם לנישואי רננה  ,לאירית ובועז אבני
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 


