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גיליון מס' 1044
פרשת ויקה"פ החודש
כניסת השבת –  .17:31צאת השבת – 18:30

יחד נעבור את המשבר הזה
תושבי אלקנה היקרים .אנחנו נמצאים בתקופה מאד לא פשוטה ,תקופה
שבה וירוס הקורונה מכה בכל העולם ,ועכשיו גם בישראל.
לצערי זה יכ ול להגיע בקרוב גם לאלקנה .זה יקרה חלילה וחס ,אם אנחנו לא
נשמור על עצמנו ,אם לא נקשיב להנחיות המפורשות של משרד הבריאות.
בבקשה מכם :תקשיבו להנחיות! לא להסתובב בחוץ סתם .לא לצאת למקומות
כשאין צורך לצאת מהבית .זה קשה ,זה לא פשוט ,בטח לא עם הילדים
שיסתובבו סביבנו ,אבל זו חובה .זה עניין של חיים ומוות.
אנחנו במועצה עושים הערכת מצב יומית עם כל המנהלים .אנחנו מטייבים
את הנתונים כדי לשפר את הקשר עמכם בתקופה זו .אני מניח שלרובכם הגיעה
שיחת טלפון ממוקד המועצה ,שבו ביקשו מכם לדעת האם זה הטלפון שלכם,
האם אתם צריכים עזרה כלשהי .אני מודה לכולכם על ההיענות ושיתוף
הפעולה ,זה עוזר לנו להיערך להמשך.
מוקד אלקנה עומד לרשותכם  24שעות ביממה ,בטלפון  .03-9151200אל
תהססו לפנות אלינו .אנחנו ערוכים עם צוותים של המועצה ושל מתנדבים
לסייע לכם ולנו .אני רוצה בהזדמנות זו להגיד תודה גדולה לכל המתנדבים
המדהימים ,שעוזרים ומסייעים בכל התחומים .אנחנו ניעזר בכם כי אתם הכח
שלנו.
בגלל המצב המיוחד ,אין קבלת קהל במחלקות .זאת כדי לשמור על הבריאות
שלנו ,ועל הבריאות שלכם .אנא ,קבלו זאת בהבנה .כל פניה נדרשת למועצה,
אנא פנו באמצעות המוקד.
קהילת אלקנה היא קהילה חמה ומדהימה ,קהילה ערכית ,קהילה מתנדבת,
אני ממש אוהב ומעריך אתכם .אין לי ספק שאם נמשיך לשמור על הכללים,
שאם נמשיך לשמור על כולנו ,יחד נעבור את המשבר הזה.
וכעת אני רוצה לפנות אל הנוער ,מכל הלב :נוער יקר .אני ממש מבקש מכם.
אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה .אני יודע כמה אתם אכפתיים ,כמה אתם
אחראיים ,ואני מבקש בסך הכל דברים פשוטים:
 .1לא להסתובב בחוץ .לא להסתובב במרחבים הציבוריים .תשמרו על
עצמכם בבתים .אני יודע שזה קשה אבל אין לנו ברירה .זה מה שצריך לעשות.
 .2תתקשרו לסבא וסבתא .לצערי אי אפשר עכשיו ללכת אליהם .אי אפשר
לחבק אותם .זה הזמן שלנו כל הזמן להתעניין בשלומם.
 . 3תעזרו לאבא ואמא בבית .תעזרו עם הילדים הקטנים .זה הזמן לשמור על
המשפחה שלנו ,בריאה ושלמה .בבקשה זה חשוב .זה לטובת כולנו.
אני אוהב אתכם ,ואמשיך להיות איתכם ועבורכם כל הזמן .בהצלחה לכולנו.
אסף מינצר ,ראש המועצה

הנחיות שהתקבלו מרשות הדואר :השירות ניתן אך ורק בשמירה על הנהלים
הבאים .1 :התור ינוהל בחוץ – יש לקחת מספר ולצאת ,לא יהיה בסניף יותר מלקוח
אחד באשנב .אך ורק כשהלקוח יוצא ,הלקוח הבא ייכנס .2 .לא ייכנסו לסניף עגלות,
וילדים ייכנסו אך ורק מגיל  16ומעלה.3 .יש לשמור מרחק מהדלפק.
שעות הקבלה :ימים א'-ה' –  .08:00-12:30ימי ב',ד' –  .16:00-1:30ביום שישי לא תהיה
קבלת קהל.
ייתכנו שינויים מכיוון שאנו כפופים להנחיות רשות הדואר.
פינוי גניזה :עד פסח צפויים  3פינויים .הפינוי האחרון צפוי ליום ראשון י"א ניסן
( .5/4הכל כמובן בהתאם למצב ולהנחיות המשתנות) .כך שהמועד האחרון להעברת גניזה
למתקן הינו עד ערב שבת הגדול.
טיפת חלב כללית .הורים יקרים .אנחנו בטיפת חלב כללית באלקנה עושים הכל כדי
לשמור על סביבה נקייה ובטוחה לתינוקות והפעוטים שלנו ,ומקפידים מאוד על בידוד
מרחב ההמתנה במרפאה.
ישנה חשיבות רבה בעת הזאת ובכלל לשמור על שיגרת החיסונים של ילדכם.
ישנם תורים זמינים נצלו את החופש מהגן כדי להשלים חיסונים.
מצפות לכן .שוש מזי וצוות טיפת חלב כללית .ליצירת קשר .03-9077400
כלבים משוטטים .לאור ריבוי המטרדים בנושא כלבים משוטטים ואי אסוף גללי
הכלבים תבצע המועצה מבצעי אכיפה מתוגברים למען שמירה על ניקיון היישוב.
לתשומת לבכם ,הקנס על שוטטות כלבים עומד על פי חוק על סך של  .₪ 475הקנס על
אי איסוף גללי כלבים הינו  .₪ 730נודה על שיתוף הפעולה .באחריות כולנו לשמור על
ד"ר גבי שוורץ ,וטרינר המועצה
היישוב נקי ומסודר .
יד שרה .בעקבות המצב ועל פי הנחיות יד שרה ,אנו נאלצים לסגור את סניף יד שרה,
אלקנה .מעתה ועד להודעה חדשה ,הסניף לא יהיה פתוח בשעות הקבלה הרגילות.
הסניפים הפתוחים :סניף רעננה .9:00-18:30 :סניף פתח תקווה .10:00-19:00 :סניף
נתניה.9:00-12:30 :
מומלץ להתקשר ולוודא שעות קבלה עדכניות .בסניפים הללו ניתן יהיה
לעשות השאלות בלבד!
לצורך השאלות דחופות ביותר (לא החזרות!) ,ניתן לפנות למספרי הטלפון הבאים:
בשורות טובות .צוות מתנדבי יד שרה.
 0504705661/2או .0549983702

חברים יקרים .לצערנו ,עקב המצב ,כל פעילויות המועדון מבוטלים עד להודעה
חדשה.
אנחנו נשתדל לשמור על קשר בטלפון ,במייל ובוואטסאפ ולשלוח הרצאות מקוונות
ורעיונות נוספים.
נשמח שתשתפו אותנו ברעיונות.
בברכת "אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך" .שנשמע בשורות טובות .רוחי רוזנבלום.

לסיגלית
ערוסי
תנחומים על
פטירת אמך
המקום ינחמך בתוך
שאר אבלי ציון
וירושלים ולא תוסיפי
לדאבה עוד.
מכל בית אלקנה

מזל טוב להולדת הילדים ,הנכדים והנינים
* למורן וראובן יצחק ,להולדת הבת ,נכדה
לריקי וארנון מסעוד.
* לריקי וארנון מסעוד להולדת הנכדה עדן,
בת לתחיה וניר מסעוד.
* לחוה ונחמיה נבו ,ליעל וזאב הורוביץ ,להולדת
הנכדה ,בת לנטע וליאיר הורוביץ.
* לשושי וחיים שור ,להולדת הנכד ,בן לסמדר וירון קארו.

מזל טוב לנישואי הבנים והנכדים ,ואירוסיהם
*
*
*
*

לאביטל ושלומי יהושע ,לנישואי שי עם אביה,
בן לרבקה ויוסי ברינר ,נכד למרים וגדעון ברינר.
למשפחת ברק ,לנישואי יואב עם לילך זילברשטיין.
ליעל ושייקה הורוביץ ,לדפנה ומאיר פוני ,לאירוסי
הדר עם נעם.
ליפה ומשה אלשייך ,לאירוסי מוריה עם נריה.

מזל טוב לבר/בת מצווה
* לנאוה ואסף שפירא ,לבר המצווה של שקד ,נכד למרים
ויהודה שפירא.
* לאורית ומוטי (השוטר הקהילתי) קבסה ,לבר המצווה של
אלרואי.

תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
משרד הפנים .בהתאם להנחיות ראש הממשלה ומשרד הבריאות לא יינתנו
שירותי משרד .על כל שאלה ניתן לפנות למרכז שירות ומידע ארצי,*3450 ,
דואר אלקטרוני  .info@piba.gov.ilטל'  ,02-6294666פקס .02-6294442
מענה טלפוני ימים א'-ה' בין השעות  8:00עד 16:00
* ע"פ הוראת הרב יהודה שטרן רב היישוב ,לא יתקיים שיעור
לנשים בשבת עד להודעה חדשה .בתקווה לגאולה ולבשורות
טובות .בריאות טובה לכולם!

