
 

 

 תושבים יקרים!  
את  השקנובשעה טובה   

אפליקציית אלקנה, המאפשרת 
לכם להיות מחוברים למידע 
העדכני ביותר המגיע 
מהמועצה, לפתוח פניות 
ישירות במוקד, לאתר 
במהירות טלפונים חשובים, 

 לבצע שירותים בקליק ועוד.
דווקא בימים מאתגרים אלו,    

חשוב מאוד שתהיו מחוברים 
ומעודכנים מהטלפון הנייד, 

 הטאבלט או המחשב.
להורדת האפליקציה, רשמו    

בחנות האפליקציות  'אלקנה'
שלכם או כנסו ללינקים 

  הבאים:
אנדרואיד: 

http://bit.ly/2WoXUi5 .
אייפון: 

https://apple.co/38YH788.  
עקב עדכון גרסה  לידיעתכם:   

של האפליקציה, ייתכן וחלק 
ת עדיין לא יפעלו מהפונקציו

כדי להיות מסוגלים . כיאות
לדווח למוקד ולפתוח פניות, 

 .פעמית-יש לבצע הרשמה חד

 מורידים, מתחברים, מתעדכנים!   

 

   

 

מומלץ מאוד להוריד את האפליקציה בהקדם ולקבל עדכונים והודעות לפני    
 תורידו, תתחברו ותתעדכנו!  כולם!

 ראש המועצה, אסף מינצר. שבת שלום
 

 

 

 

 

 

 (27.3.2020תש"ף  ) ב' בניסןבס"ד, 

   19:35  – צאת השבת . 18:36  – כניסת השבת
 
 

     1045גיליון מס' 

 ויקראפרשת 

  

 

 

לנוכח המציאות במדינה ובאלקנה, 'אלקנקנה' יוצא החל מהשבוע הבא 

 .אחרי הקורונה. נשוב בשש ככל האפשר בתקווה שתהיה קצרה –לחופשה 
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 המועצה הדתית –ביכנ"ס אחוה ורעות  –הרבנות המקומית 
 

 בס"ד 

 אלקנה תש"פ קמחא דפסחא
 לתושבי הישוב הי"ו  
שכל בימים אלו אנו יוצאים שוב למצות איסוף כסף לקמחא דפסחא תש"פ. אנו מקוים    

. נציין, שגם השנה יושם דגש משפחה תתרום בסכום שיספק תמיכה במשפחה לצורכי הפסח
 תמיכה במשפחות באלקנה, אך , נתמוך גם "בחוץ", )כמפורט להלן( על
הכסף חולק  דפסחא.-ש"ח במבצע קמחא 140,000 -בשנת תשע"ט נאספו באלקנה כ   

תקוה, בשומרון ובמקומות אחרים. כל משפחה -העין, פתח-בראש באלקנה,למשפחות נצרכות 
רכי הפסח. ויש שקיבלו יותר, לרכישת מצ ש"ח 400נתמכת זכתה אשתקד לקבל בפסח לפחות 

 השנה, כמו בשנה שעברה, נחלק תלושי מזון של רמי לוי בשווה ערך כנ"ל.לפי הצורך.  
החלוקה נעשית בהמלצת רב הישוב וחברי ועד העמותה ובאישור נציגי העמותה שהוסמכו   

השנה אנו מאפשרים תרומה בהעברה אלקטרונית באמצעות פייבוקס לקבוצת קמחא  לכך.
 סחא אלקנה תש"פ בקישור הבא:דפ

 http://pbme.co/pbj?v=j&g=5e65decb47729c001645ea85  :או בביט ליאיר צורן טל
. לציין בהערה "קמחא דפסחא". אפשר גם בהעברה רגילה לביכנ"ס אחוה ורעות 054-4266592

. הקבלות יינתנו לידי התורמים לאחר שנעבור אי"ה את  102040מ"ח  181( סניף 52)בנק פאג"י 
 משבר הקורונה.

 לפקודה. 46לידיעתכם, לעמותה יש אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף    
אלקנה משמשת "כאבן שואבת" לנושאי צדקה ועזרה לזולת ואין שבוע שבו לא פונים    

לו  רה, ולכן בהזדמנות זו אנו פונים לתושבים בבקשה :  מי שישאלינו נצרכים כלשהם לעז
כספים" שלו או הרוצה לתרום צדקה בעת  שמחה, בעת -כספים פנויים בתקציב "מעשר

עת מתן תודה לבורא עולם, או בעת גמירת ליבו בשעת "יזכור" מתבקש גם הוא מחלה ל"ע, ב
)בלי שמישהו לוקח  כולולהעביר הצדקה אל הח"מ, ומובטח למעביר כי בע"ה הכסף ישמש 

 "אחוזים"( בל"נ למטרות צדקה וחסד בהנחיית ופיקוח רב הישוב.
גרים הגרים בבית הוריהם דף זה הינו גם פניה לבני הנוער, סטודנטים, חיילים ומבו   

 להצטרף  במתן תרומה "איש כמתנת ידו".
 יאיר צורן, חבר ועד עמותת אחוה ורעות                           מ. יהודה שטרן, רב הישוב

g.il/page.php?type=page&id=4937&m=214&ht=#navbarhttps://www.elkana.or 
 

*** 
. בהתאם להנחיות ראש הממשלה ומשרד הבריאות לא יינתנו שירותי משרד. על משרד הפנים

 דואר אלקטרוני, *3450, מרכז שירות ומידע ארציכל שאלה ניתן לפנות ל
 info@piba.gov.il .ה' בין -ימים א' מענה טלפוני. 02-6294442 פקס, 02-6294666 'לט

 .16:00עד  8:00השעות 
 

http://pbme.co/pbj?v=j&g=5c65decb47729c001645ea85
https://www.elkana.org.il/page.php?type=page&id=4937&m=214&ht=#navbar
https://www.elkana.org.il/page.php?type=page&id=4937&m=214&ht=#navbar
tel:3450*
mailto:info@piba.gov.il?subject=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8%20gov.il%20%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F%20%D7%95%D7%94%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94
tel:02-6294666


 

: ספריית אלקנה
הספרייה פועלת 
במתכונת מיוחדת. 
ניתן לבצע הזמנה 
של ספרים דרך אתר 
הספריה, באמצעות 
שליחת מייל או 
בטלפון. אנו נלקט 
עבורכם את 
הספרים, נבצע את 
ההשאלה במנוי 
שלכם ונביא לכם 
את ההזמנה 

 לביתכם. 
 אתר הספרייה:  

https://elkana.lib

rary.org.il/. 
מייל:  

elkana.library@

gmail.com 
 .039362122: טלפון

 

 
השנה בגלל מגיפת וירוס הקורונה תיעשה מכירת חמץ באופן מקוון. יש   :מכירת חמץ  

 ולמלא את הפרטים וההוראות.לאתר הרבנות הראשית לישראל מכירת חמץ להיכנס 
י"ג בניסן( באיזור חניית אולם -שלישי )י"א-: תתקיים אי"ה בימים ראשוןהגעלת כלים לפסח   

 לוחות המודעות.הפיס, פרטים יפורסמו ב
: השנה התרומה תיעשה אך ורק באופן דיגטלי, בהעברה בנקאית, פייבוקוס,/ קמחא דפסחא   

 ביט פרטים בגרופ, ובלוחות המודעות ובאתר המועצה:

https://www.elkana.org.il/index.php 
 י"ה באינטרנט, פרטים בהמשך.: תועבר אדרשת שבת הגדול   

 הרב מ. יהודה שטרן, רב הישוב  
 

 14משפחת זכריה יפת ומרים מרחוב שיר השירים  : תושבי אלקנה היקרים.בגדים לתרומות   
מבקשים, לא להניח שקיות בגדים לתרומות בחניה  וזאת בשל ימי הקורונה. בתקווה לימים 

 שקטים. בשורות טובות.
 

. 1הבאים:  השירות ניתן אך ורק בשמירה על הנהלים: מרשות הדואר הנחיות שנתקבלו   
אך ורק  .באשנב אחדיש לקחת מספר ולצאת, לא יהיה בסניף יותר מלקוח  – בחוץ נוהליהתור 

 16אך ורק מגיל ייכנסו וילדים  ,כנסו לסניף עגלותילא י .2 כנס.הלקוח הבא יי ,כשהלקוח יוצא
 .יש לשמור מרחק מהדלפק.3 ומעלה.

אנו פונים לתושבים אשר קיבלו הודעה על קבלת חבילה/דואר רשום: כדי לצמצם ככל הניתן    
את מספר המגיעים לדואר, תשתדלו לרכז קבלת דואר לנציג אחד בשם 
שכנים/חברים/משפחה/בעלי עסקים ועוד, והוא יאסוף את החבילות לחבריו. לצורך כך יש צורך 

 ק במסרון שנשלח או בפרטי המשלוח. כך נמנע התקהלות מיותרת.להצטייד ר
אחה"צ וביום שישי הסוכנות . 08:00-12:30חמישי בין השעות -בימים ראשון ת קהל:קבל שעות 

 . 03-5108150   טלפון מס' ה. סגור
 

)הכל כמובן בהתאם למצב  .5/4: הפינוי האחרון צפוי ליום ראשון י"א ניסן פינוי גניזה 
 חיות המשתנות(. כך שהמועד האחרון להעברת גניזה למתקן הינו עד ערב שבת הגדול.ולהנ
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 במנייןהנחיות לתפילה 
 

ברצוני לחדד תפילה במניין,  ייןבהמשך להנחיות בענ.  לתושבי אלקנה הי"ו   
 יש להקפיד על הנחיות משרד הבריאות,: שוב

תוך כדי  זהריתבוא עליו ברכה. יש להיר יותר , והמחממטר 2לשמור מרחק מעל 
 לא להסתובב במקום ולהתקרב למתפלל אחר!! התפילה,

 עם הסידור והחומש האישי שלו. –חובה!  –כל אחד מגיע   
 המניין יהיה מצומצם לפי ההנחיות. אך מותר בחוץ.אין להתפלל בביהכנ"ס, 

ומשם  ,ה של ביהכנ"סאפשר להוציא ספר תורה למבואה או לכניס: קריאת התורה
! הוצאת ספר תורה והכנסתו תיעשה רק על ידי שימו לב ישמעו כל המפוזרים.

 ה"בעל קורא"! רק הוא נוגע בספר!
יראה לו הקורא היכן קורא, יברך בלי לנשק הספר אף לא  העולה לתורה,   

 !מרחק יותר אחר הקריאה מתוך חומשוויעקוב מ העולה קצת בטלית, ואז יתרחק
 ואחרי שברך ברכה שניה ישוב למקומו ולא יחכה לעולה הבא.

כפי שהדגשתי בעבר, כל מי שבקבוצת סיכון לפי הנחיות משרד הבריאות,    
 ין.יישמור על עצמו ולא יגיע למנ

 ישובירב ה                                       .מה קרובה לבואשבת שלום ורפואה שלי
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים
 

 לתמי ויגאל בנעט, להולדת הנכדה שיר, * 

 בנעט.וחגי בת לליעד   

 .נכד, בן לאסף יהודה והדרה להולדת ,אריה ארזי* לויטלא ו

 לשושי וחיים שור, להולדת הנכד, בן לסמדר וירון קארו.* 
 

 ואירוסיהם והנכדים, הבנים מזל טוב לנישואי
 

 .לנישואי יובל עם תמר תפארת ,לפזית לוינשטיין* 

 יהודה פישמן,וגלסר, ומרים  שלמהורהלי של* 
 ,פישמן בת לנינה ויאיר ,נישואי הנכדה תמרל *

 גבריאל אינגלזה.עם   

 אירוסי הנכד עידוא צלמון , ללד"ר מילכה צלמון* 

 .נתנאל ורעיה צלמוןן לעם מיכל שילה, ב  
 
 

 
 

 
 

 דיירים החדשיםלברכות 
 

 עם המעבר לשכונת המדורגים , לאורלי גת ומשפחתה* 

 .בצפונית  

 


