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צו לנצל חלון הזדמנות ,במהירות
ש פרה וייס
בפרשת השבוע ,פרשת צו ,שני נושאים עיקריים:
ראשיתה עוסקת בקורבנות ,ובהמשכה "שבעת ימי המילואים" שהם ימי ה הכנה וההכשרה של אהרון ובניו
לתפקידי הכהונה.
הפרשה כולה פונה לכהנים ולעבודתם ,ומלמדת אותנו שני עקרונות מנהיגותיים ,ואף אקטואליים.
צו – הוא ציווי שמבקש מאיתנו להזדרז ,לפנות מייד לעשייתן מבלי להשתהות .רש"י בפירושו למילה צו
מסביר" :אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות".
כשיש "צו" ,ברגע שמגיעה משימת ההקרבה ,הכהנים מצווים להזדרז אליה.
גם כיום אנחנו פוגשים "צווים" שמזרזים אותנו לפעול" ,צו גיוס"" ,צו למידע"" ,צו בית משפט"
ומה הטעם בהזדרזות?
בהמשך הפרשה מופיע הטעם לעניןַ " :ויִּתֵּ ן אֶ ת הַ כֹּל עַ ל ַכ ֵּפי ַא ֲה ֹּרן וְ עַ ל ַכ ֵּפי בָ נָיו ַו ָינֶף ֹּא ָתם ְתנּופָ ה לִּפְ נֵּי ה'"
כל קורבן צריך להיות מוקרב בצו – כלומר בזריזות ,בכדי לייצר באמצעותו תנופה :למנף את אותו אירוע
שבגינו מוקרב הקורבן ,להיות מנוף להתפתחות ולהתקדמות.
הזדרזות של מנהיג ,והיכולת שלו לזהות מצב שבו עליו להיכנס לפעולה באופן מיידי ,ב"צו" ,מתוך מטרה
למנף את המציאות ולצמוח ממנה – היא פעולה מנהיגותית המבדלת מנהיגים עוצמתיים שמשאירים חותם
לדורות.
הרגע שבו אדם מגיע עם קורבן ,זה רגע שיא שיש בו חרטה ,הבנה ,התקרבות.
זהו מעמד מיוחד שבו מביא הקורבן מגיע בכדי לשנות מציאות ,לעלות מדרגה.
הכהן כמנהיג מתבקש לזהות באופן מיידי את הרגע הזה ולהבין את גודלו וערכו ,ולמנף אותו לצמיחה
והתפתחות רוחנית.
יציאת מצריים אף היא הייתה בחיפזון ,בסוג של "צו" מבלי להתמהמה.
בשונה מהתפיסה הרואה בחיפזון חיסרון ,דווקא ביציאת מצריים ניתן למצוא לא מעט פרשנות העוסקת
דווקא "בשבח החיפזון" ,במהירות התגובה ובביצוע המיידי.
יש בו גם מהאמונה התמימה שאינה תוהה ,מתמהממת או שואלת שאלות אלא עוברת מייד לעשייתה.
גאולת מצריים התאפיינה בניסים שאינם כפופים לחוקי הטבע .הטבע הוא תהליכי הגיוני ,דבר מוביל לדבר.
במערכת ניסית תהפוכות יכולות לקרות לפתע ,יש מאין .זה דורש מאיתנו מעלה גבוהה יותר של אמונה ,כי
הגאולה בחיפזון מזיזה אותנו מתהליך המבוסס על חוקי הטבע.
אנו למדים מהזירוז שיש "חלון הזדמנויות" שכאשר הוא נפתח אנו נדרשים לזהות אותו ולפעול ב"צו".
אם לא נפעל כך ,אנו עלולים "להחמיץ" את הרגע ואת הכוחות והיכולות הנצורים בו ליצור תנופה.
בתפילה שנדע "לזהות" את רגעי ה"תנופה" בחיינו כאומה ,כקהילה וכפרטים ,ו"למצות" אותם באמונה
שלמה.
שנשכיל לראות את הערך שהרגע מבי א איתו ,נזהה מתי נדרש מאיתנו לפעול ב"צו" ובעיקר להפוך את אותם
רגעים לתנופת גאולה.
חג חרות שמח לכל בית אלקנה.
***

הגיליון הבא של אלקנקנה יופיע אי"ה לשבת פרשת 'שמיני' ,כ"ז בניסן .9.4

אלקנה מנציחה את הנשיא השישי חיים הרצוג ז"ל
השבוע חל יום השנה הכ"ד לפטירתו של נשיאה השישי של מדינת ישראל ,חיים הרצוג ז"ל
הנשיא הרצוג היה ציוני ברמ"ח אבריו ,ופעל ללא לאות בתפקידיו החשובים לטובת קידום העם היהודי.
כשכיהן כשגריר ישראל באו"ם ,בשנת  ,1975אמר הרצוג בנאומו בתגובה להחלטת העצרת הכללית של האו"ם
המשווה את הציונות לגזענות" :עבורנו ,העם היהודי ,זאת לא יותר מפיסת נייר – וכך גם נתייחס אליה" .ואז
קרע את נייר ההחלטה לשניים.
הנשיא הרצוג היה מאד משמעותי עבור אלקנה ועבור ההתיישבות ביהודה ושומרון .הוא ראה באלקנה חלק
בלתי נפרד מהמעשה הציוני של התיישבות בארץ ישראל וביטא זאת בדיבוריו ובמעשיו.
הוא היה נשיא אהוב שהיווה סמל ודוגמא לעם כולו ,ועסק באיחוד השורות בתקופה לא פשוטה ובאיחוי
הקרעים.
לא אשכח כילד את ההתרגשות שאחזה בחבריי ובי ובכל אזרחי ישראל ,לפני שלושים שנה ,עת הגיע כבוד
הנשיא הרצוג לאלקנה במיוחד לחגיגות בר המצווה במסוק שהוטס על ידי טייס בן אלקנה עופר מואטי ,וכיבד
אותנו במילים כה חמות היוצאות מן הלב .

הנשיא חיים הרצוג בביקורו באלקנה בחגיגת בר המצוה ליישוב
הקשר של משפחת הרצוג עם היישוב אלקנה הנו חזק ומשמעותי ונמשך עד לימים אלו .רק לפני כשלוש
שנים הגיע בנו יו"ר הסוכנות היהודית לארץ ישראל ,ח"כ לשעבר יצחק בוז'י הרצוג ,יחד עם נשיא המדינה
הנוכחי ,מר ראובן (רובי) ריבלין ,לחגיגות ה 40-לאלקנה ,והזכיר בפנינו את הקשר החם של המשפחה לאלקנה
ולהתיישבות.
מתוך הוקרה והערכה לפועלו ומורשתו של הנשיא חיים הרצוג ז"ל ,הודעתי לאחרונה לחברי בוז'י הרצוג
ולמשפחתו ,על כוונתנו לקרוא את המבנה המרכזי החדש ,הגדול והמרווח של אולפנת השומרון אורט אלקנה,
שבו משולבות גם תלמידות החינוך המיוחד – על שמו של אב המשפחה הנשיא חיים הרצוג ז"ל.
עם השלמת עבודות הפיתוח בקרוב ,ייקבע טקס חנוכת המבנה במעמד משפחת הרצוג ,אישי ציבור וחברי
המועצה ,וכמובן הנהלת ובנות האולפנה.
בשבוע שבו התקיימו הבחירות לכנסת ,שהתאפיינו ברוחות מתלהטות ושיח קיצוני משתלט ,אין מתאים יותר
מלנצור את זכרו של הנשיא חיים הרצוג ז"ל ,שגם ברגעים קשים ובמחלוקות משמעותיות ,פעל כה רבות לקירוב
הלבבות ואיחוי הקרעים בעמנו.
כולנו תקווה שרוחו ומורשתו תשפיע לאחר הבחירות על מנהיגינו ועלינו.
יהי זכרו ברוך!

נחנך בית הכנסת בשכונה החדשה! חג שמח!
בהתרגשות ובשמחה גדולה נערך ברוב עם ,טקס חנוכת מבנה בית הכנסת החדש בשכונת המדורגים החדשה.
האירוע התקיים במעמד ראש המועצה אסף מינצר ,רב היישוב הרב יהודה שטרן ,יו"ר המועצה הדתית שמעון
רוקח ,ומשתתפים רבים ,תושבי אלקנה ,תושבי השכונה ובני משפחותיהם.
המבנה החדש ,שישמש גם כמועדון קהילתי של השכונה ,נבנה על ידי המועצה לטובת תושבי השכונה כמתן
מענה זמני עד לבניית בתי הכנסת הקבע.
לצורך כך הוכשר שטח גדול ועליו הוצב המבנה רחב מימדים ,שעבר שיפוץ ושדרוג משמעותיים עם מטבח
גדול לקידושים .כן נבנתה פרגולה גדולה והועמד מבנה שירותים.
אל בית הכנסת הובלו שני ספרי התורה הראשונים – של משפחות גונן ושפנגלט – בתהלוכה גדולה של
מבוגרים וילדים בשירים וריקודים והוכנסו לתוך ארון הקודש החדש.

תודה גדולה לאלופים שדאגו למבנה עד הפרט האחרון – למחלקת הנדסה ,למהנדס המועצה אסף וולף
ולמפקח הבניה מאור בר-שישת ,לקבלן הבינוי אהוד רייק ,לקבלן הפיתוח נג'יב חורי ,ולחברת ערים והעומד
בראשה עזרא ימין על כל הסיוע בפיתוח.
תודה למועצה הדתית ולעומד בראשה ר' שמעון רוקח על תרומת מבנה השירותים ,המזוזות ,החומשים
והסידורים .עם סטודנט
אישי
docx.1063

צילם :דני סיטרון

ואחרונים חביבים :יישר כוח ענק לתושבי השכונה החדשה השותפים ובראשם לדוד ומלכה גונן (דוד –
פרויקטור ממדרגה ראשונה!) ,לצביקה ושלומית רוזן ,לצביקה ונעמי שפנגלט ,ולכל התורמים והמסייעים
הרבים תושבי השכונה – בריהוט שכבר הוכנס ועוד צפוי להיכנס למבנה – ארון הקודש והבימה החדשים,
המקרר החדש ועוד .תבורכו!
בערב חג הפסח ,חג הגאולה ,זכות גדולה בידינו לה משיך וליישב את ארץ ישראל בשכונה צעירה וחדשה
שאנו משתדלים לדאוג שיהיו לה את מיטב התשתיות ,גני שעשועים ומבנים ,הרבה לפני שמרבית
התושבים מתאכלסים בבתיהם החדשים.

תורהזום אלקנה
תורהזום אלקנה תצא לחופשת
בין הזמנים בחול המועד.
השיעורים יתחדשו מיד לאחר
הפסח.
ביום שני כ"ג בניסן .5.4 ,בשעה
 20:30כרגיל שיעור של הרבנית
רחל שטרן בפרשת השבוע.
ביום חמישי כ"ו בניסן. 8.4 ,
בשעה  20:30תתקיים הרצאה
מיוחדת לרגל יום השואה
בחסות מרכז סל ון גלדר לחקר
הוראת שואה באוניברסיטת בר
אילן .ההרצאה תינתן ע"י הרב
הרשקוביץ
יצחק
ד "ר
ישראל
מהמחלקה למחשבת
בבר אילן ורב קהילת ישראל
הצעיר בפתח-תקווה ,בנושא:
כשהשמים נופלים מי צריך
הלכה :על העולם הרבני והשיח
ההלכתי בשואה .בואו להיות
עמנו.
להתראות וחג שמח ושנזכה
לחירות וגאולה .זהבית גרוס.

ממשיכים עם הפרויקט החדש ,בו נכיר כל פעם
אחד/ת מהסטודנטים תושבי אלקנה שמקבלים
מהמועצה וממפעל הפיס מילגה ומעורבים חברתית
בהתנדבות בתחומים שונים ביישוב .
מוזמנים לפרגן להם
והפעם עם אדר שטרן (בן עזרי).
אדר בת  ,25נשואה טרייה לאייל ,סטודנטית שנה ג׳
לפרסום ותקשורת שיווקית בקריה האקדמית אונו.
אדר נולדה וגדלה באלקנה ,ההורים שלה גרים
באלקנה כבר מעל  30שנה וכך גם כל המשפחה מצד
אמה .סבא וסבתא של אדר עברו מפתח תקווה
לאלקנה בשנת  .1980הוריה גרו תקופה קצרה אחרי
חתונתם בפתח תקווה ,ומהר מאוד חזרו לאלקנה .
אדר מספרת" :ההתנדבות שלי היא תחת קרינה
המהממת ,שהופכת את ההתנדבות לחוויה בפני
עצמה ,גם אם זה הדבר הכי פשוט שיש .בנוסף רוב
ההתנדבויות שלי יחד עם אוראל רדעי שביחד הכי כיף
לנו וכל פעילות איתה הופכת להיות הכי מהנה
ומצחיקה!"
הערך המוסף שאדר קיבלה מההתנדבות הוא "עצם ההנאה מלהתנדב ולתת מעצמך בלי לצפות
לקבל משהו חזרה ,ואין דבר יותר ממלא מלגרום למישהו להנות /לשמוח ממשהו (יכול להיות הכי
קטן) שעשית עבורו".
אדר מספרת שבתקופת הקורונה היא למדה בזום ,וזה היה מבחינתה קשוח מאוד ,דורש הקשבה
יתרה ,סביבת לימודים שקטה כל הזמן והרבה כוח רצון בעיקר" .ב״ה זה מאחורינו ואחרי פסח אני
למרות זאת אדר חושבת שבסה״כ זאת הייתה תקופה מהממת שלימדה
חוזרת ללמוד כרגיל".
את כולנו להוציא את הטוב ממנה!
אדר אומרת שאלקנה היא ישוב מהמם לגור בו ,לגדול בו ולגדל בו ילדים .אחד הדברים שאדר
הכי אוהבת ביישוב היא האווירה שכולם מכירים את כולם ,החברים שגדלה איתם הם חברים לכל
החיים והתחושה שלא משנה איפה היא נמצאת ביישוב תמיד ירגיש לה בבית.
כמה מילים מקרינה בן דוד ,מנהלת "יחידת ההתנדבות":
"אדר שטרן היא מלגאית ביחידת ההתנדבות שותפה יקרה לפרויקטים הפועלים במהלך השנה.
לאדר רצון לעזור ולהיות חלק מהעשיה ההתנדבותית המתקיימת באלקנה .אדר עושה את עבודתה
בחריצות ומסירות תמיד בחיוך ומתוך שמחה .כל משימה עבור אדר היא כיפית ומהנה ,היא שותפה
נהדרת לאוראל וביחד הן מקדמות את ההתנדבות באלקנה .ביום המעשים הטובים היא שתפה
פעולה עם בית ספר כרמים ויחד עם צוות המורות עסקו בפעילויות מיוחדות בכל הכיתות .יחידת
ההתנדבות זכתה במלגאית עם מסורה ורצינית עם יכולת נתינה ענקית"!

תוצאות בחירות באלקנה
 2,612בעלי זכות בחירה .הצביעו  2,117 .2,120קולות כשרים ,שלושה קולות פסולים.
וזו התפלגות ההצבעה:
ימינה – .803
הציונות הדתית – .784
הליכוד – .336
תקווה חדשה – .74
ש"ס – .33
יש עתיד – .22
מפלגת העבודה – .18
כחול לבן – .15
יהדות התורה – .9
רפא –.7
הכלכלית החדשה (ירון זליכה) – .6
מרצ – .3
ישראל ביתנו – .2
הפיראטים ,הרשימה הערבית המאוחדת ,התקווה לשינוי ,מנהיגות חברתית ,מפלגת עם שלם
(הרב חיים אמסלם) ו"אנחנו" – כל אחת מאלו קיבלה קול בודד.

מועדון  50פלוס מברך את תושבי אלקנה והסביבה בחג פסח כשר ושמח.
אנו שמחים לחזור לפעילות פרונטאלית ביום ראשון ,אסרו חג פסח.4.4 ,
תכנית הפעילות לחודשים אפריל-יוני  2021פורסמו וחולקו באלקנה.
המעוניינים להצטרף למועדון כחברים בעלות של  ₪ 500לשנה – נא ליצור קשר עם יהודית מוזס ,טל פון
מספר 050-6344894

מוזמנים להצטרף להירשם לחוגים במועדון  50פלוס אלקנה ללא תשלום במסגרת פרויקט "נעים בשלישי"
מטעם המשרד לשיוויון חברתי.

מזל חזן
אלקנקנה 1062
(docx.)4

קובניות

חומרים:
 1קילו קמח.
 2כפות שמרים יבשים
 1כף מלח
 2כפות סוכר
 3-3.5כוסות מים
 150גרם חמאה /שמן  /מחמאה.
אופן ההכנה:
 .1שמים במיקסר את כל החומרים ,חוץ מהחמאה (שבה נשתמש בהמשך ,)..מוסיפים את המים – בהתחלה 3
כוסות בלבד ואז עוד ,לאט לאט ,לפי הצורך עד לקבלת בצק אחיד ולא דביק ,ממשיכים לעבד את הבצק במיקסר
עוד מספר פעמים ,מוציאים את הבצק לקערה ,מרטיבים מעט את הידיים וממשיכים לעבד את הבצק מספר פעמים
כדי שיהיה אוורירי.
 .2מקמחים משטח ,קורצים מהבצק  24עיגולים ומניחים על המשטח למנוחה של  5-10דקות.
 .3ממיסים  150גרם חמאה/מחמאה .לוקחים את עיגולי הבצק ומרדדים כל עיגול לעלה דק .לאחר מכן מורחים את
העלה עם החמאה המומסת ,ומגלגלים את העלה לרולדה ,את הרולדה שהתקבלה מלפפים סביב עצמה לקבלת
שבלול.
 .4לוקחים  2תבניות גדולות ,משמנים מעט כדי שלא יידבק ,ומניחים בכל תבנית  12מהשבלולים ,כשהם צמודים
זה לזה .מברישים בביצה ומפזרים שומשום או קמח.
 .5מניחים לבצק לתפוח ולאחר מכן אופים בתנור בחום של  170מעלות למשך חצי שעה.
הערה :לשידרוג הקובניות ניתן להוסיף מילוי לקובניות ,אני ממליצה על שתי אפשרויות של מילוי :גבינה בולגרית
מפוררת עם גבינה צהובה או בצל מטוגן ,את המילוי יש לשים על העלה המרודד לפני שמגלגלים אותו לרולדה.
בתיאבון!
ההכנה אורכת זמן אבל שווה...
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומו כנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח – אנא שילחו למייל
 .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)
•

אורית ודוין לוין ,תושבי פרוייקט משהב משכנות אלקנה ,רחוב ניצנים 9
אורית ודוין לוין הגיעו לאלקנה בחג סוכות השנה ,לאחר  3שנות מגורים בשערי תקווה .בתם גפן בת השנה
נמצאת במשפחתון של עליזה רייך
דוין ,בן  ,36נולד וגדל בדרום אפריקה .לארץ עלה בגיל  .14שירת ביחידת חילוץ והצלה ולאחר מכן למד
הנדסה אזרחית באריאל.
אורית ,בת  ,32במקור מכוכב יאיר ,למשפחת לוידור .היא למדה חינוך מיוחד במכללת אורות באלקנה ,ועד
שנולדה גפן עבדה כמורת שילוב בבי"ס יסודי בראש העין.
דוין עובד כמהנדס מבנים .א ורית בהכשרתה מורה להוראה מתקנת ומתעסקת כיום בשיווק דיגיטלי לעסקים.
מה הביא אתכם לאלקנה?
" חיפשנו מקום טוב לגדל בו משפחה ,שיהיה קרוב
למרכז ולמשפחות שלנו .בנוסף היה לנו חשוב
לחיות חיי קהילה.
" זמן קצר לאחר שעברנו לשכונה ,חלינו שלושתנו
בקורונה .שמחנו לגלות שגם כ שלא הכירו אותנו
בכלל  ,השכנים התגייסו לעזור בכל דבר .הם שאלו
לשלומנו לאורך כל תקופת מחלתנו ,וכך גם נציגים
מהמועצה .הערבות ההדדית המדהימה שקיימת פה
בשכונה הראתה לנו כבר מההתחלה שעשינו את
הבחירה הנכונה".

השבוע בבני עקיבא ,כל שבט עשה סעודת פסח שבטית .בסניף עוז התקיים אירוע פסח חגיגי בו החניכים יצאו
לטיול יחד.
גרעין אריאל ע״ש סרן אריאל חובב הי״ד שטף במשך השבוע מכוניות לתושבי אלקנה והסביבה ,כאשר כל ההכנסות
בני אנניה ,מנהל יחידת הנוער
קודש למחנה ' קו לחיים' אלקנה שיתקיים בקיץ.

ספריית אלקנה
הספריה יוצאת לחופשת פסח .נשוב לאחר חג הפסח ,ביום ראשון כ"ב ניסן .4/4 ,פסח כשר ושמח!
צוות הספריה
כנסו לדף הפייסבוק שלנו ועשו לייק ותצטרפו כחברים – תודה 😊 https://www.facebook.com/matnaselk

ראש המועצה המקומית אלקנה ,חברי המועצה ,עובדיה וכל בית אלקנה
משתתפים בצערם של

דוד ואנדראה ורנאי וב"ב ,חן ועמית דור וב"ב
על פטירתה של האם ,החמות והסבתא

קתלין (קתי) דבורה ורנאי

ע"ה

תושבת אלקנה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
אזכרה
עליה לקברה של בתנו ואחותנו האהובה

ציפי רון

ע"ה

היום ,יום ששי ,י"ג בניסן תשפ"א ( )26.3.2021בשעה .10:00
משפחת רון
בס"ד

אזכרה
במלאת שנה לפטירתו של בעלי ,בני ,אבינו ,אחינו ,וסבינו
היקר

מרדכי (מוטי) הוך

ז"ל

נקיים אזכרה ביום ראשון ,כ"ב בניסן  4.4.2021בשעה 17:00
בבית העלמין באלקנה.
לאחר מכן תתקיים תפילת מנחה ויועבר שיעור מפי
הרב אוהד תירוש ,בביתנו רחוב שיר השירים  59אלקנה.
המשפחה האוהבת

לנעמה ידעי
תנחומים על פטירת אמך
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפי לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

לדורית ציגלר
תנחומים על פטירת אמך
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפי לדאבה עוד
מכל בית אלקנה

לידות

מתנס doc.1061

לרונית ובועז זילברשץ להולדת הנכדה ,בת לתהילה ודניאל יעקובוביץ ,נינה לדבי קליגר.
לשרה והרב יצחק קניג ,להולדת הבת.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

אלקנה נקיה לכבוד הפסח  -הנחיות חשובות לקראת החג!

•
•

שריפת חמץ
כפי שנהגנו בעבר ,נציב ברחבי הישוב חביות לשריפת חמץ מרוכזת .להלן רשימת הרחובות והמקומות בהם
יוצבו החביות.
יודגש כי חמץ שיישרף במקומות אחרים לא יפונה על ידנו בערב החג!
הר הגלעד – ליד מכולת הגזם .עין גדי – ליד פחי האשפה .הר המור – מאחורי המכולת של אריה ,ליד ביכנ"ס
אביר יעקב.
מחניים – ליד מכולת הגזם .שיר השירים – פינת אפיקי מים (במגרש החניה) ,מקלט קרן אור ,ליד מכולת
הגזם על הכביש מול בית מס'  ,122פינת שושנת העמקים (ליד מכולת הגזם בכביש הגישה למגן-דן) ,מגן-דן –
ליד בית הכנסת .צומת איין – ליד לוח המודעות .מגדל הלבנון – חניית בתי הכנסת .טורי זהב – ליד בית מס'
 .3רחוב סמדר – ליד מכולת הגזם .שיר השירים – חניית בני עקיבא .עורי צפון – תחילת כביש הביטחון .מים
חיים – כביש הבטחון מול בית הכנסת .פרדס רימונים – צומת קינמון .ניצנים – מול בית מס' .3
שיתוף פעולה ושמירה על הכללים הנ"ל יסייעו לכולנו להיכנס לחג כשהישוב נקי ומסודר.
אסף שפירא ,מנכ"ל מועצה מקומית אלקנה
חג כשר נקי ושמח! שבת שלום.

חופשת פסח במועצה
משרדי המועצה יהיו סגורים החל מהיום (שישי) ובמשך כל חול המועד .נחזור לעבודה אי"ה ביום ראשון כ"ב
פסח כשר ושמח לכל תושבי אלקנה
בניסן 4.4
עדכון לגבי שעות פעילות הדואר
היום יום שישי ,ערב חג פסח  26.3.2021סגור.
חול המועד פסח ימים ב' ג' ד' ה' – .8:00-11:45
ערב שביעי של פסח יום ו' .8:00-11:00 – 2.4.2021
חג פסח כשר ושמח ,סוכנות דואר אלקנה
קבלת קהל בקופ"ח מכבי לאומית ומאוחדת
יום שלישי ב' חוהמ"פ  ,30/3/21וביום רביעי ג' חוהמ"פ  31/3/21תהיה קבלת קהל בין השעות .08:00-09:30
בברכת חג שמח .פרופ' איאן כהן וצוות המרפאה.

לידיעת התושבים .כל הודעות המועצה ,הצעות עבודה ברכות ,מתפרסמות באתר היישוב.
הקישור לאתרhttps://www.elkana.org.il/index.php :

המועצה המקומית אלקנה מברכת את כל תושבי
אלקנה בברכת חג חירות כשר ושמח

