
 מועצה מקומית אלקנה –רשימת מקלטים ציבוריים 

טבלת  שימוש סוג מ"ר ליד/מול כתובת 
 שיוך

 מקלטים ציבוריים

  ביכנ"ס עילי 88 אבישי דאום (161שיר השירים ) 1

   עילי 68 פ' מגדל דוד (161טורי זהב ) 8

  ביכנ"ס עילי 111 ביכנ"ס א' ורעות (161עמודי שש ) 3

   עילי 18 פ' מ' הלבנון (161טורי זהב ) 1

  כיבוי אש עילי 31 כניסה לישוב (882שיר השירים ) 1

   עילי 31 פ' אפיקי מים (882שיר השירים ) 6

  כ' מלאכה עילי 31 ליד בר אילן (882איבי הנחל ) 7

גבעת הלבונה  8

(882) 

  בית כנסת עילי 12 "אשל אלקנה"

   עילי 31 ליד מתי אלוני (882פלח הרימון ) 9

   עילי 81 ליד ארבל נחום (882עת הזמיר ) 12

  חוג נגרות עילי 31 ליד יגאל בנעט (882פרי מגדים ) 11

  חוג ג'ודו עילי 68 פ' קול התור (882שיר השירים ) 18

  קרן אור עילי 38 פינת חרמון (882שיר השירים ) 13

   תת"ק 82 ביכנ"ס מורשת (82שניר ) 11

   עילי 12 מרפאת כללית ( 882אדני פז ) 11

מרכז  תת"ק 112 מרכז הפעלה (882אבקת רוכל ) 16

 הפעלה

 

 

 מקלטים במוסדות חינוך

בית הספר היסודי  (882אדני פז ) 17

 מרכזי

חדר  תת"ק 182

 מלאכה

 

בית הספר היסודי  (882אדני פז ) 18

 חדש

  מתנ"ס תת"ק 76

  לי לה לו עילי 133 מרכז מסחרי (882אדני פז ) 19

  גן ילדים עילי 18 רימון -גן שקד  (882אעלה בתמר ) 82

  מעון עילי 8 מעון )כיתת רימונים( (161מגדל דוד ) 81

  מעון עילי 18 מעון )שמש( (882אעלה בתמר ) 88

  גן ילדים עילי 18 גפן -גן תמר  הר המור )ארעי( 83



  ילדים גן עילי 18 גן תאנה הר המור )ארעי( 81

   עילי 82 מעון מרכזי הר המור )ארעי( 81

  מעון עילי 18 מעון )רשת הזית( עין גדי )ארעי( 86

  מעון עילי 18 מעון )רשת הזית( עין גדי )ארעי( 87

שלטי הגיבורים  88

(82) 

  גן ילדים עילי 18 גן הזית

בנות ירושלים  89

 )ארעי(

  חדר ספורט עילי 138 אולפנת השומרון

בנות ירושלים  32

 )ארעי(

   עילי 63 אולפנת השומרון

 

 מקלטים במכללת אורות

   עילי 182  בנין יהדות –אורות  38

   עילי 97  בנין חינוך –אורות  33

בנין  –אורות  31

 יהיפנימ

  ממ"דים עילי 12X3 ה חדשהיפנימי

בנין  –אורות  31

 יה יפנימ

     יה ישנהיפנימ

       

       

 
 


