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"אם על תודה יקריבנו" –
ארבעה צריכים להודות
אלימלך כרמל
אם על תודה יקריבנו וגו ' (ויקרא ז ,יב) ופרש"י :אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו כגון יורדי הים ,והולכי
מדבריות וחבושי בית האסורים וחולה ונתרפא שהם צריכין להודות שכתוב בהן "יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני
אדם"" ,ויזבחו זבחי תודה" וגו ' (תהלים ק"ז ,כא'-כב').
אם על אחת מאלה נדר ,שלמים הללו ,שלמי תודה הן וכו' .וכן נאמר בגמרא (ברכות נד ,ב).
על פי מנהג הבעש"ט חסידים נוהגים לומר את פרק ק"ז בתהילים ,העוסק בארבעה שצריכים להודות ,בכל שבוע
לפני מנחה בערב שבת.
שואל סבי זקני רבי יעקב דוד וינטרוב זצ"ל בספרו "אמרי דוד" ,מדוע מנו חז"ל דווקא את ארבעת אלו שיצאו מכלל
סכנה ,שהם צריכים להודות? והלא לכאורה כל אחד שהיה בכלל סכנה ולאו דווקא סכנות הנ"ל יש לו להודות לה'
שיצא מכלל סכנה ?
ועוד ,גם מבלי שיהא האדם בכלל סכנה עליו להודות תמיד לה' על כל נשימה ונשימה ,כפי שכתוב במדרש" :אמר
ר' מאיר :על כל נשימה ונשימה שאדם מעלה חייב לקלס את יוצרו שנאמר ( תהילים ק"ג ,ו) כל הנשמה תהלל י-ה"
(דב"ר ב)
על מנת לתרץ את השאלה מקדים הסבא וקושר עוד מאמר חז"ל העוסק בארבעה דברים אחרים" ,ארבעה צריכים
חיזוק ואלו הן תורה ,מעשים טובים ,תפילה ודרך ארץ" (ברכות ל"ב) .לכאורה הלשון המיוחדת "צריכים חיזוק" מחייבת
בירור .אם הכונה שצריך תמיד להתחזק בדברים אלו ,היה לו לומר ,צריך לעשותם ללא הפסק ומהו לשון חיזוק?
יש לומר ,שמדובר כאן על ארבעה אופנים בעבודת הבורא ,שמעטים ויחידי סגולה טובים בכל ארבעתם ,אם מחמת
טרדה ואם מחמת כשרון וכך שכמעט ואין אדם שאינו צריך חיזוק באופן כל שהוא.
הצד השווה בכולם הוא ,שבכל אחד מהאופנים הנ"ל ,האדם העוסק בהם ניתן לומר עליו ,שחלקו עם יושבי בית
המדרש ולא מיושבי קרנות ,כמו שנאמר בגמרא" :ביציאתו מה הוא אומר ,מודה אני לפניך ד' אלקי ששמת חלקי
מיושבי ביהמ"ד ולא שמת חלקי מיושבי קרנות " (ברכות כח ,ב).
עתה נקשרים הארבעה שצריכים להודות לארבעת האופנים בעבודת הבורא שצריכים חיזוק ובכך מוסברת המקבילות
המיוחדת שביניהם.
א .יורדי הים הם העוסקים בתורה ששטים בים התלמוד .ומה ים אין לו סוף אף התורה ,ארוכה היא מארץ
מידה ,ולכן נקראו האמוראים בלשון הגמרא" ,נחית בר אמוראי" (רה"ש כ"ג) כאדם הצולל במעמקי הים.
הכונה היא ,שיורדי הים – צוללי התלמוד צריכים להודות "ששמת חלקי מיושבי ביהמ"ד".
ב .חולה שנתרפא ,שהתקבלה תפילתו .הכונה לחולה במחלת נפש מרוב עוונות שבידו ,אשר בזמן חוליו אינו
יכול להתפלל וכשעושה תשובה ונתרפא מחוליו ,אזי יכול הוא להתפלל לפני המקום ב"ה ,ועל כך עליו להודות
"ששמת חלקי מיושבי ביהמ"ד".
ג .היוצא מבית האסורים ,שיצא ממאסר יצרו .הכוונה היא לאדם שעובד את השי"ת במעשים טובים ,ככתוב
במדרש "אם עשית חבילות של עבירות עשה כנגדן חבילות של מצוות" ומעשים טובים ובכך יצא ממאסר
היצר שלכדו ועל כך עליו להודות "ששמת חלקי מיושבי ביהמ"ד".
ד .הולכי מדבריות העוסקים בדרך ארץ .הכוונה לאדם שעוסק בדרך ארץ ובמסחר ועי"כ תומך בתלמידי חכמים
ובני תורה .ועל כך עליו להודות "ששמת חלקי מיושבי ביהמ"ד".
ההודאה וההתחזקות שלובות זו בזו.
שנזכה תמיד להודות ששמת חלקנו עם יושבי בית המדרש.

ראובן מגן ז"ל (הי"ד) ,בן אלקנה .גיבור מלחמה
ימי המערכה הקשים בצוק איתן.
במשך למעלה מחודש שחבריי ואני מגוייסים בצו  8במילואים ,דופקים לצערנו דלת אחר דלת ,מבשרים את הבשורה
המרה ומחבקים את המשפחות.
ובין הודעת נפגעים אחת לחברתה ,אני מקבל הודעה על כך שתושב אלקנה ,ראובן מגן ,נפצע קשה כשנפלו עליו ועל
חבריו מרגמות בשטחי כינוס בכניסה לעזה .
הגעתי אליו לבית החולים ,שעות אחדות לאחר שעבר ניתוח מורכב ומציל חיים ,ניתוח בו נאלצו לכרות חצי מרגלו.
אני זוכר שכשדיברתי עם אמא שלו ליסה ,היא שיתפה אותי כבר באותו זמן בדאגה למצבו הנפשי של בנה ראובן,
על כך שהוא חווה את עוצמת הפיצוץ האדיר וראה את חבריו הטובים לצוות נהרגים שרק לפני רגע היו לידו חיים
וצוחקים ,על כך שראה מראות קשים מנשוא.
ניסיתי אז להרגיע ולהגיד שהכל יהיה בסדר...
וכשהעלו אותו למחלקה ,והוא עדיין אפוף שינה מהניתוח ומנסה לעכל את הלם הפגיעה הקשה שחווה ,בתוך כל
השחור והמוות ,מגיעה אחותו של ראובן ומניחה עליו את האחיין החדש והטרי שרק נולד ,ומצליחה להוציא מראובן
ניצוצות של חיים ,חיוך קטן בתוך הטראומה הכל כך גדולה.
ואז מגיעה אופיר בן שטרית ,ממתמודדות 'דה וויס' ,לשמח
אותו ,ומשתדלת כל כך להרים את רוחו ומרגשת את כולנו,
ואני תופס את הרגעים הללו במצלמה שלי.
רגעים של אופטימיות ותקווה בתוך כל העצב והחשש.
בגבורה עילאית ובמאמצים כבירים הצליח ראובן לעמוד
על רגליו באופן פיזי ,אבל הנפש הפצועה והחבולה עוד מאז
פגיעת המרגמה מעזה לא נתנה לו מנוח .לצערנו ביום חמישי
האחרון ראובן נפטר והצטרף לישיבה של מעלה ,לחבריו
לצוות שנפגעו עמו באירוע הנורא במערכה.
בהלוויה של ראובן כינה אותו רב היישוב 'גיבור מלחמה' –
ואכן כזה היה .גיבור של המלחמה בצוק איתן ,גיבור שעשה
הכל כדי לנסות לשמוח ולהצליח בלימודים ועם החברים,
גיבור שלמרות שהיה מוכר כנכה צה"ל עשה הכל כדי לא
ליהנות מפריבלגיות ושיתייחסו אליו כאדם "רגיל".
אבל הנפש שנפגעה באותה מלחמה בערה בו כל העת,
ולבסוף לדאבוננו הכריעה אותו.
תושבי אלקנה ועם ישראל כולו אבלים על לכתך מעמנו.
צר לנו עליך אחינו ראובן .אנו כאן מחבקים את
משפחתך היקרה .יהי זכרך ברוך.

נערכים לקריאת השמות ביום הזיכרון לחללי צה"ל

תושבים יקרים.
כמנהגנו באלקנה ,בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,אנו מזכירים ביראת כבוד את
בני המשפחה מדרגה ראשונה של תושבי אלקנה (אחים ,אחיות ,הורים ,ילדים ,בני זוג) בהקראת שמות הנופלים.
אם רלוונטי למשפחתכם (ושם יקיריכם לא הופיע ברשימת הנופלים בטקסי השנים הקודמות) אנא הודיעו לנו
במייל המתנ"ס ( )elkana@matnasim.org.ilוניצור עמכם קשר.
עמית קדמון ,מנהל המתנ"ס

באלקנה זה הרי כבר ידוע ,מתחילים בשיא המהירות ולאט לאט מגבירים את הקצב!
ממשיכים לצרוך תרבות ובגדול ,ושמחים לבשר על אחד מהזמרים המרגשים ביותר – עקיבא – שתיכף
מגיע אלינו לאלקנה להופעה מדהימה שלא תישכח!
ראו הוזהרתם – בשל המחירים המסובסדים ,הכרטיסים צפויים לאזול מוקדם מהצפוי ...
מומלץ לא להמתין!
לרכישה: https://bit.ly/3vCac8m

מופע כלייזמרים
באלקנה
זמן לקחת נשימה עם כל
הנשמה!
כמיטב המסורת ,ולציון
כליזמרים
שנות
40
חסידיים שהתחילו באלקנה
על ידי חברנו משה (מוסא)
ברלין ומכאן נפוצו לצפת,
למירון ועוד ,נתכנס כולנו
ולשיר
לרקוד
לחגוג,
בפסטיבל כליזמרים ענק!
חיליק פרנק ,יצחק מאיר,
בורשטיין
אברום
והכליזמרים הירושלמים
באירוע הוקרה מרגש
למוסא ברלין ,עם עוד
הפתעות ממש מרגשות!
ב' ניסן ,3/4 ,באולם הפיס
באלקנה.
לאירוע הגדול צפויים
להגיע רבים מכל הארץ.
מומלץ לרכוש בהקדם את
במחיר
הכרטיסים
המסובסד ולשריין את
מקומכם.
לרכישה:
http://bit.ly/3CxK6ou

כנסו לדף הפייסבוק
שלנו ועשו לייק
ותצטרפו כחברים –
תודה 😊
https://www.
facebook.
com/matnaselk

ספריית אלקנה
📚 הספרייה פתוחה לכולם ללא הגבלות .מוזמנים להגיע לקרוא ,לעיין וליהנות.
להלן זמני פתיחת הספרייה:
ראשון .16:00-19:00 ,9:00-12:00 :שני .9:00-12:00 :שלישי .16:00-19:00 :רביעי.9:00-12:00 :
חמישי.16:00-19:00 ,9:00-12:00 :שישי.9:00-11:00 :
ביום ראשון חוזרים עם שעת סיפורי סבתא! כל הילדים המתוקים מוזמנים בשעה !17:00
ניתן ליצור קשר📞 :טלפון 🤳🏻 .03-9362122ווטסאפ 💻 .053-3233753מייל .elkana.library@gmail.com
בברכת בריאות שלמה! צוות הספרייה.

בואו להרגיש שייכים ומשמעותיים באלקנה!
במסגרת טקס יום הזיכרון ואירוע יום העצמאות ,ישירו מקהלות של ילדים ונוער.
אנו מחפשים בעלי כי שרונות שירה (מספיק חובבים )...המעוניינים להרגיש חלק ושייכות לטקסים המרגשים
והמשמעותיים בקהילת אלקנה.
ילדים (מכיתה ב' ומעלה) המעוניינים לשיר וכן בני נוער ,המעוניינים בכך ,הוריהם מתבקשים לשלוח מייל
למתנ"ס  elkana@matnasim.org.ilאו להתקשר  03-91094040עד ליום שני י"ח אדר ב' .21.3
עמית קדמון ,מנהל
המתנ"ס.
הפניה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנית לגברים ונשים כאחד.

מועדון התרבות  50פלוס אלקנה
מוצ"ש פר' צו ט"ז באדר ב'  19.3בשעה  – 20:00ערב זמר-שירה בציבור עם שלומי אסף – כולם מוזמנים.

יום ראשון  20.3.22י"ז באדר ב' בשעה  – 20:00קתדרה עם אוריאל פיינרמן .הנושא :חידון התנ"ך העולמי
הראשון ויחסו של בן גוריון לספר הספרים.
יום שני  21.3.22י"ח באדר ב' בשעה " – 11:00מה רבו מעשיך" עם פרופ' ידידיה גפני .הנושא :הריבוזום – בית
החרושת לחלבונים.
יום שלישי  22.3.22י"ט באדר ב' בשעה  – 20:00אז והיום :מורשת ,תרבות וחברה בישראל ,עם ד"ר אביבה
וינטר .הנושא :קירות עוטי סוד (ציורי קיר וגרפיטי בארץ ובעולם) – שינוי מהכתוב בלוח השנה.
יום רביעי  23.3.21כ' באדר ב' בשעה  – 11:00מורה נבוכים עם הרב יהונתן בלס .הנושא :על בחירה חופשית
ורצונו הכל יכול של הקב"ה.
יום חמישי  24.3.22כ"א באדר ב' בשעה  20:00בוקר של עניין – טיול (לרשומים).
יום ראשון  27.3.22כ"ד באדר ב' בשעה  . The Book Club – 18:15על הספרLittle Fires Everywhere/Celeste :
 Ngבשעה  – 20:00מסע חובק עולם עם יואל שתרוג .הנושא :נשים חובקות עולם.
דמי כניסה  ₪ 40וחברי מועדון ללא תשלום.

ממשיכים עם ההרצאות מהכורסא
כל שבועיים יהיו  2הרצאות חדשות .להלן הקישורhttps://lecturesonline.co.il/elkana :
חברי מועדון ללא תשלום .אורחים – עלות של  ₪ 20להרצאה .ניתן לשלם בביט לטלפון של יהודית 050-634-
.4894
להלן  2הרצאות חדשות 13.3.22-27.3.22
●  Yes Sirנורמן פוסטר – מרצה :רוי גורדון ,מנכ"ל משרד רכטר אדריכלים.
נורמן פוסטר – אדריכל בריטי מעוטר בתארים ופרסים .בעל המשרד הפעיל ביותר בבריטניה .מוכר לרבים בתור
מבשר "אדריכלות ההייטק" .ההרצאה מציגה את עבודותיו של פוסטר באמצעות התבוננות על הפרטים.
הטכנולוגיה והשפה העיצובית המהודקת של משרדו לאורך השנים .בד בבד עם תפיסה הומנית ומתחשבת
באקלים ,אנרגיה מתחדשת וקיימות.
● מקור השנאה בין עמים ותרבויות – מרצה :שחר שקלש ,עיתונאי ,מדריך ביד ושם ומרצה בנושאים הקשורים
באנטישמיות ,שנאה ושואה.
גם אם ממש תתאמצו ,תתקשו למצוא סביבכם אנשים שכלל לא שונאים .סביר להניח שגם לכם ,אפילו אם לא
נעים להודות בזה ,יש כמה אנשים שהייתם שמחים לא לפגוש יותר .אלא ששנאה היא רגש טבעי .עד כדי כך טבעי
שהיא נוצרת במוח ע"י אותם איברים בדיוק שיוצרים את האהבה .מכאן נשאלת השאלה מה ניתן לעשות כדי
להפוך לבני אדם ששונאים ונוקמים פחות .איך אפשר להנמיך את הלהבות בתוך החברה הישראלית ,שרוויה במה
שמכונה "שנאת חינם"? מה גורם לשנאת היהודים במשך אלפי שנים ,ומה גורם לחלק מהיהודים לשנוא את
עצמם? איך התמודדו יהודים בשואה שרצו להתנער משנאה ,כל שנאה ,אפילו לגרמנים – ואיך למרות שנאה,
אפילו לגרמנים – ואיך למרות השנאה היו אנטישמים שהפכו לחסידי אומות העולם?

בוקר של עניין – טיולים
יום חמישי כ"א באדר ב'  24.3.22טיול לעוטף עזה בהדרכת חיים מייטלס – נותרו מקומות ספורים.
אתר חץ שחור ,אתר המנציח תקופה( .עם העדכונים האחרונים) ,,קיבוץ בארי הישן ,פרשת העלאת  11הישובים
במוצאי יום הכיפורים ,שדה התעופה הבריטי הראשון בארץ -ישראל סמוך לגבול ,מכרות הגופרית ,נסיון להפיק
גופרית בתקופה המנדטורית.
ארוחת צהרים בקיבוץ עלומים.

יציאה בשעה  8:00וחזרה משוערת בשעה .18:00
עלות הסיור ₪ 160 :לחברי מועדון  ₪ 190למשתתף
הרשמה ותשלום לטיול בימי ובשעות פעילות המועדון.
---------יום חמישי כ"ח באדר ב'  31.3.22טיול לעכו בהדרכת קובי לובשסקי – נותרו מקומות פנויים.
סיור מקיף באתרי עכו העתיקה:
אולמות האבירים ,חאן הזרים ,מנהרת הטמלפארים ,בית כנסת הרמח"ל.
ארוחת צהריים מאורגנת בראש הנקרה בסביבות השעה .13:00
יציאה בשעה  8:00וחזרה משוערת בשעה .18:00
עלות הסיור ₪ 200 :לחברי מועדון ₪ 230 .למשתתף.
הרשמה ותשלום לטיול בימי ובשעות פעילות המועדון.

מדרשה לנשים אלקנה
תכנית המדרשה ליום שלישי ,י"ט באדר ב'22.3.2022 ,
 – 9:00-9:45הרב יהודה שטרן.
 – 10:00-11:30הרב מיכאל ברום.
כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה ,וגם נשים שלא השתתפו עד כה
בלימודי המדרשה ,מוזמנות בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות שיעורי
תורה ,מחשבת ,תנ"ך ויהדות מעניינים ומרגשים.
באנה בשמחה ,נשים יקרות .להצטרפות ניתן להתקשר לטלפון
.0502282358

אושרת עובד

עוגת גבינה אפויה
החומרים לעוגה:
 6ביצים.
כוס ורבע סוכר
 3גבינה ( 5%סה"כ  750גרם).
 1שמנת חמוצה.
 4כפות פודינג וניל.
 4כפות קמח תפו"א.
 1סוכר וניל.
גרידת לימון – אם אוהבים.
חומרים לקצפת מעל
 1שמנת מתוקה.
 1כוס חלב.
 3כפות פודינג וניל.
אופן ההכנה:
צילום :רויטל פדרבוש ,מטבח לייט
להקציף  6חלבונים עם כוס סוכר לקצף חזק ויציב.
לערבב בקערה נפרדת את החומרים לעוגה 6 :חלמונים עם רבע כוס סוכר 3 ,גבינה לבנה  1 ,5%שמנת חמוצה,
 4כפות פודינג וניל 4 ,כפות קמח תפוחי אדמה 1 ,סוכר וניל ,וגרידת לימון אם אוהבים.
להוסיף את הקצף בעדינות בתנועת קיפול לקערה עם הגבינה .אחרי שערבבנו הכל ואין גושים ,יש לשמן
תבנית פיירקס עגולה (גודל תבנית  )26ולהעביר אליה את הבלילה.
לאפות בחום של  150מעלות במשך  50דקות ,ואז להמשיך לאפות במשך  40דקות בחום של  130מעלות.
לכבות את התנור ולא להוציא את העוגה במשך  3שעות (כדי שהעוגה תישאר גבוהה).
לקישוט מעל :להקציף שמנת מתוקה ,חלב ופודינג וניל יחד ,ולמרוח מעל העוגה.
בהצלחה ובתאבון!!😋 🍒🫒🍒
(נשים וגם גברים ,המעוניינים ומוכנים לשתף את תושבי אלקנה במתכונים ממטבח –
אנא שילחו למייל  .pnina@elkana.org.ilנשמח כולנו ליהנות מהרעיונות)

ספורט
טוב ,זה יהיה קצר כי אנחנו חייבים לרוץ!!!
גם במרוץ החיים המטורף ,תמיד אפשר למצוא זמן להשתתף במרוץ אלקנה ה ,6-מסורת שנתית אזורית נהדרת
שהשתרשה ותפסה לה מקום של כבוד בכל יישובי הסביבה.
זה המירוץ שלנו! בסביבת הבית שלנו .רוצו כבר להירשם!!
הנחה משמעותית להרשמה מוקדמת! למה לשלם יותר? הזדרזו והירשמו .להרשמה לחצו /http://elkanarun.co.il
מיכה פולק ,מנהל מחלקת הספורט

ראש המועצה המקומית אלקנה
חברי המועצה ,עובדיה וכל בית אלקנה
משתתפים בצערם של
ליסה גולדמן ,שלמה מגן ,מתן מגן וב"ב ,הילה ניסים וב"ב ,אביטל מגן וב"ב ,שירה לנין וב"ב,
אילן מגן ,מעין מגן ,לוסי ודן גולדמן ,רינה וניסים מגן
על פטירתו של הבן האח והנכד

ראובן דן מגן

ז"ל

תושב אלקנה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

ראש המועצה המקומית אלקנה
חברי המועצה ,עובדיה וכל בית אלקנה
משתתפים בצערם של
אסתר אליאב ,ירון ,דבורה ויאיר וב"ב
על פטירתו של הבעל ,האב הסב

יעקב ישראל אליאב

ז"ל

תושב אלקנה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
" ִּּב ּ ַּלע ַּה ּ ָּמוֶ ת לָּ נֶצַּ ח ו ָּּמ ָּחה ד' ִּ ּד ְמ ָּעה
ֵמ ַּעל ָּּכל ּ ָּפנִּ ים"

במלאת  19שנה לפטירתה של

צפורה צוקרמן

ז"ל
מנהלת חט"ב "ישורון" ותיכון "במעלה" ,פ"ת
יינתן שעור לזיכרה (בזום)
ע"י הרב ד"ר פנחס היימן ,ביום ראשון,
י"ז בשבט ,20/3/22,בשעה .20:00
הנושא :שאילתות דרב אחאי גאון וספר
החינוך -מסר חינוכי ערכי
קישור לזום:
https://us02web.zoom.us/j/4751216069

כמדי שנה ,בשבת שלפני האזכרה ,נתפלל בבני עקיבא ונקרא בספר התורה
שנכתב לזכרו של סרן אריאל חובב הי"ד .נודה למוקירי זכרו שיצטרפו
לתפילה יחד אתנו השבת ,פרשת צו ,ט"ז באדר ב' תשפ"ב ,בשעה 08:00
בבוקר .משפחת חובב.

למיכל דנטלסקי
תנחומים על פטירת האב
המקום ינחמך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפי לדאבה עוד.
מכל בית אלקנה

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון
מועצת התכנון העליונה
ועדת משנה להתיישבות
הודעה על הפקדת תכנית מתאר מפורטת מספר 125 /13 /3 /1
שינוי לתכנית מפורטת מספר:
סוג היחס
שינוי

מספר התכנית
125 /13 /3

הנמצאת בגוש פיסקאלי מס'  3באדמות הכפר מסחה בחלק ממאוקע אל וגה אש שמי.
מקום התכנית :אלקנה
מטרות התכנית:
שינוי ייעוד שטח מאזור בנייה לעתיד – מגרש  ,600לשטח למבני ציבור במגרש .103
שינוי יעוד משטח למבני ציבור (מגרש  )101לשטח ציבורי פתוח.
קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע.
קביעת זכויות ,הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
קביעת תנאים ,שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.
קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי איכלוס.
בהתאם לסעיף  /24 /20לחוק תכנון ערים ,כפרים ובניינים מס'  79לשנת  ,1966מודיעה בזה
ועדת משנה להתיישבות על הפקדת תכנית מפורטת מס'  125 /13 /3 /1שינוי לתכנית מפורטת מס' 125/13/3
התכנית נמצאת במשרדי לשכת התכנון המרכזית בבית אל ו/או משרדי מהנדס ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה אלקנה,
אלקנה  44814טלפון 03-9151205:ויכול כל אחד לעיין בה ללא תשלום בימים ב' ,ג' ,ה' בשעות .14:00 - 10:00
נוסח זה הינו הנוסח המחייב של התכנית.
בנוסף ,ככלל ,יפורסם עותק מן התכנית גם באתר האינטרנט של מנהל התכנון בישראל ((,www.iplan.gov.il
ואולם אין מדובר בעותק מחייב ואין בפרסומו של עותק זה כדי להשפיע על מנין הימים לצורך הגשת ההתנגדויות.

ובנוסף ,ככלל ,יפורסם נוסח הודעה על הפרסום גם באתר האינטרנט של המנהל האזרחי ליהודה ושומרון
http://gov.digitalst.co.il
כל מי שיש לו עניין בתכנית ורואה עצמו נפגע ממנה ,רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת.
התנגדות זו תוגש בכתב בצירוף כל המסמכים התומכים בהתנגדות ,לרבות מפה
או מסמכים אחרים המאפשרים זיהוי מיקומו של הנכס שבבעלות המתנגד וכן המוכיחים את זיקתו של המתנגד
לתכנית .באזורים לא מוסדרים ,לא יילקחו בחשבון נסחי רישום של משרדי
מס רכוש ללא צירוף מפה טופוגרפית מצבית הערוכה בידי מודד מוסמך המתארת את הנכס,
מיקומו ,גודלו ,וכו' ,וכן לא תילקח בחשבון התנגדות בלתי מנומקת ומבלי שהוכחה זיקתו של המתנגד לתכנית
המופקדת .כן יש לצרף תצהיר  ,המאומת ע"י עורך דין והמאמת את העובדות שעליהן ההתנגדות מסתמכת.
רשאי המתנגד לפרט את הצעותיו לשינוי התכנית אם ברצונו לכך .על המתנגד לפרט את כתובתו הפרטית ומס' הטלפון
שלו.
את ההתנגדות יש לשלוח למשרד לשכת התכנון בבית אל ,ת.ד  16או להגיש התנגדות לוועדה המחוזית גם בדואר
אלקטרוני planningyosh@iplan.gov.il
או למשרד מהנדס הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה אלקנה בתוך חודשיים מתאריך פרסום הודעה זו בעיתון.
אדריכלית נטליה אברבוך
יו"ר ועדת משנה להתיישבות
אזור יהודה ושומרון

לידות
לרחל ומתי אלוני להולדת הנינה ,בת לנטע ואחיה ,נכדה לאפרת ואיציק אלוני.
לרחל ושמעון בן משה ,להולדת הנינה נגה ,בת לירדן ואופיר נמט ,נכדה לרונית וירון נמט,
חמשית לצפורה שמרגד.
לתמי ויגאל בנעט ,להולדת הנכדה מעיין ,בת לליעד וחגי.
תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

לעידית ונועם טייכמן ,עם המעבר לשכונת המדורגים הצפונית.

תורהזום
השבוע בתורהזום יתקיים
שיעור מיוחד מיוחד ביום
באדר
כ"א
חמישי
ב'  24.3.22בשעה  ,20:00ויינתן
ע"י הרב ד"ר פנחס הימן.
הנושא" :קדושה וגריסת
זהויות :האם הגענו לנקודת
השבר בין תרבות ישראל
ותרבות אומות העולם?"
בואו להיות עמנו.
להתראות .זהבית גרוס.

מניין ערבית
מאוחר ב'מורשת
יהודית'
לידיעת התושבים :בבית
יהודית'
'מורשת
הכנסת
מתקיימת בכל ערב תפילת
ערבית בשעה  .22:00כל הגברים
שהשעה
היישוב
תושבי
מוזמנים
להם
מתאימה
להתפלל במניין.

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

