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 שנת תקציב טובה ומוצלחת! 

 יסו יוגו אושר תקציב המועצה

 מיליוני ש"ח נוספים לטובת קידום החינוך!

 

בישיבת המועצה ביום ראשון אישרה המועצה פה אחד את תקציב המועצה לשנת    
 . 2019-ח על התקציב שאושר ב"מיליון ש 2-ח, תוספת של כ"מיליון ש 37-בסך כ 2020

יבים ותקצ ,ממשלה-ם הגדולים כתוצאה מהמצב הבעייתי של איןעם כל האתגרי   
צפויה להסתיים  2019שנת התקציב האחרונה "ה ב שהיו צפויים להגיע לא הגיעו,

 .דבר שמעיד על בקרה תקציבית טובהבלבד מהצפי(,  1%קציבי )חריגה של כבאיזון ת
אף הוא  2020בשל המצב הממשלתי, התקציב שהובא לאישור חברי המועצה לשנת    

צעירים ומבוגרים  –מאתגר, אך כולל בתוכו המשך השקעה לכלל היעדים והקהלים 
כאחד, וכולל השקעות נוספות בתרבות תורנית, בנוער וצעירים, בסבסוד וסיוע 
לצהרונים, בהשקעה בגיל הזהב, בקליטת השכונה החדשה, בתיקון ליקויי בטיחות ועוד 

 . ועוד
ת וחברי המועצה על הדיון הענייני והפורה ועל הבאה אני מבקש להודות לחברו   

 .לתקציב מוסכם לטובת התושבים
תודה לחברי ועדת הכספים על הסיוע וכמובן למנהלי המחלקות ולעובדי המועצה    

 .על העבודה המסורה והטובה לאורך כל השנה והכנת תוכניות העבודה
לכם שהחג הביא לאלקנה פחי אמנם חג החנוכה כבר מאחורינו, אך אני שמח לבשר    

שמן קטנים וגדולים שיביאו לנו אור גדול ובסוף שנת התקציב הצלחתי להשיג 
 :תקציבים משמעותיים ממשרד החינוך, אותם אישרנו הערב בישיבת מועצה

 ,כפי שהוצג בערב עם מנהלי המחלקותח. "ש 70,000ד כרמים "מרחבי הכלה ממ. 1 
, פי תכנית של השירות הפסיכולוגי החינוכי באלקנהעל  ,הגשנו עבור בית ספר כרמים

 ,מטר שמטרתו לתת מענה לילדים הזקוקים למקום מרגיע 100חלל של , "חדר שלווה"ל
כל הנושא של . ח"השפ בו יקבלו מענה על ידי הצוות בזמן אמת לאחר שיוכשרו על ידי

בתכניות ומטרתו לסייע לבתי הספר  ,עכשיו במשרד החינוך' חם'הכלה והשתלבות 
 .שונות לקראת היישום של התיקון לחוק החינוך המיוחד

ח פרויקט חדשני בארץ בגני "ש 88,000, בסך בגן ילדים גן הדס M21 מרחב למידה. 2  
 . פינות למידה וחקר חדשניות מותאמות לילדי גן. הילדים

 ₪. 60,000ס "הנגשה אקוסטית ללקויי שמיעה בשתי כיתות אולפנה ע. 3  
ס למחוננים ומצטיינים "פוץ והתאמת מבנים של חלק המבנה הישן יותר בבישי. 4  
 ₪. 1,275,000ס "ע
להפוך שנועד קונספט חדש . ח"ש 500,000ס "ד כרמים ע"עיצוב חצר לימודית ממ. 5  

באופן שתוציא למרחב החיצוני את שיטת הלימוד המצליחה של  ,את החצר לפעילה
אנו נדרשים . מוד שאף זכה בשל כך בפרס החינוךכפי שראינו בכיתות הלי ,בית הספר

ח שנקבל ממשרד החינוך למימוש "אלש 300ח מקרנות הרשות כנגד "אלש 200להעמיד 
 . התוכנית

ח )לפני התוספות שאמורים "ש 3,122,020ס "כיתות גן לשכונה החדשה ע 4בינוי . 6  
ובה ייבחנו בתקופה הקר. ח("מיליון ש 4-להביא את התקציב ממשרד החינוך לכ

 . חלופות שונות למיקום הגנים ונצא לביצוע לאחר שהנושא יוצג שוב בקרוב במועצה
 ₪.  130,000ס כ"חינוך לאיכות סביבה ע. 7  

 ם נוספים ולפעול יחד לרווחת כולנו!ה להמשיך לגיוס תקציבי"נמשיך בעז
 בברכת שנה תקציבית טובה ומוצלחת!  
 

 אלקנהתגובה למודעות שנתלו נגד מועצת 

 

 . תושבי אלקנה ועץ אפרים היקרים      
שגויות  "עובדות"צר לי על כי יש מי שמשיקוליו הוא, בוחר להציג בפניכם       

 . ומטעות
 
בפעולותיי כראש מועצת אלקנה, אני פועל ככל יכולתי לפיתוח  :אקדים ואומר   

ופעולות רבות  בהקמת שכונות חדשות, מבני ציבור וחינוך. אלקנה ולטובת תושביה

 
 



בפעולותיי כראש מועצת אלקנה, אני פועל ככל יכולתי לפיתוח  :אקדים ואומר     
בהקמת שכונות חדשות, מבני ציבור וחינוך ופעולות רבות . אלקנה ולטובת תושביה

אני עושה כל שביכולתי לתת מענה בראש ובראשונה לתושבי . לרווחת התושבים
 –וחבי גם לתושבי יישובי הסביבה אלקנה, אך עושה כל מאמץ לתת מענה באופן ר

 . שכנים ואחים אנחנו. במוסדות חינוך, באירועי תרבות, במעני חירום וביטחון ועוד
לא אעבור על ". פוליטית"בכל פעולותיי, אני מקפיד לפעול תמיד מקצועית ולא    

 . בשום דבר! גם במקרה זה, שכולו מגובה במסמכים. החוק
 ות שוב, אחת ולתמיד:אז בואו נבהיר את העובד   

במסגרת הבינוי של השכונה החדשה באלקנה, נבנה כביש דו מסלולי )לכל כיוון( . 1   
דרך זו החליפה את הכביש המסוכן, הצר . כדרך בטיחותית חדשה לשכונה ולעץ אפרים

הכביש נבנה בהשקעה . שנה לעץ אפרים 30-והלא בטיחותי שהוביל במשך למעלה מ
תוך תקציבי הפיתוח ששילמו תושבי אלקנה, ללא השתתפות של של מיליוני שקלים מ

 שקל אחד מצד מועצה איזורית שומרון או ועד עץ אפרים!
בתוכנית הכבישים המאושרת והחתומה על ידי כל הגורמים הבטיחותיים . 2   

ט תחבורה ונתיבי ישראל(, תוכנן כבר לפני מספר "המוסמכים )מהנדסי תנועה, קמ
בחיבור בין השכונה החדשה של אלקנה לכביש המוביל  – א כיכרול – צומת  שנים

 . לעץ אפרים
כאשר הציעו אפשרות להקמת כיכר במקום הצומת, שתשרת טוב יותר את עץ . 3  

אפרים, ראיתי זאת באופן חיובי וביקשתי שיגישו למחלקת הנדסה באלקנה תוכניות 
ה איזורית שומרון, בוועד דגשים באותה עת לכל הגורמים במועצ שנינתתי . לאישור

נוכל לאשר רק תוכנית . עץ אפרים ובחברת ערים המבצעת את עבודות הפיתוח: א
מועצת שומרון/עץ אפרים . ב. מקצועית וחוקית, כזו שתקבל את מלוא האישורים

 . יצטרכו להעמיד את המימון המלא הנדרש להקמת הכיכר
עצת אלקנה ויועץ התנועה, שלא לאחר שהוגש התכנון לכיכר, קבעו מהנדס מו. 4    

ניתן לאשר את התכנון שהוגש, שכן הכיכר חורגת מתחום הדרך והכביש מתקרב לבתי 
דבר שבהכרח יגרום לפגיעה, התנגדויות ותביעות וכמובן גם יעכב את . התושבים

נתיבי ישראל לעמידה בקריטריונים של  רת. כמו כן לא ניתן אישור של חבהביצוע
 . וסים ותחבורה ציבוריתאוטוב

לצערי, לא הוגש לנו תכנון חדש לאישור, למרות פניות חוזרות ונשנות של מהנדס . 5   
 . מועצת אלקנה ולמרות שהובהר שאנו רואים באופן חיובי את הקמת הכיכר

לא זו בלבד שלא הוגשה תוכנית )ולכן אין מה לאשר או לעכב(, אלא שמועצה . 6   
וגרמה  ,ציאה צו הפסקת עבודה לעבודות הפיתוח שבוצעו במקוםאיזורית שומרון הו

רק . נזק משמעותי ועיכוב בביצוע העבודות, דבר שגרם סבל מיותר לתושבי עץ אפרים
אך . לאחר חלופת מכתבים משפטיים שקיבלה מחברת הפיתוח, הסירה את המניעה

 . לאשר אותן נכון להיום, כאמור, טרם הוגשו תוכניות מעודכנות של הכיכר שניתן
ט תחבורה לתכנון "ולקבל אישור מקמ "לעקוף"במהלך הדרך אף נעשה ניסיון . 7   

 . הכיכר, אך הדבר נעצר ברגע שהובהר שמדובר בשטח השיפוט של אלקנה
חשוב להדגיש! מועצת שומרון/עץ אפרים לא נתנו עד היום כל התחייבות למימון . 8   

 ביצוע הכיכר!! 
ה, לא אתן שתושבי אלקנה יממנו מהוצאות הפיתוח של כראש מועצת אלקנ   

תקציב הפיתוח . השכונה החדשה, את עלות כיכר שנאמדת במאות אלפי שקלים רבים
של השכונה החדשה של אלקנה גם כך מצומצם ותושבי השכונה לא יוותרו על פיתוח 

רוא יחד עם זאת, שמחתי לק. פים, כדי לממן את הכיכר"גני שעשועים, מדרכות ושצ
שראש מועצה איזורית שומרון הבטיח לממן את ההקמה, כך שאני מניח שכשיאושר 

 . התכנון, הוא גם יעמיד את המימון הדרוש
תושבי עץ אפרים היקרים, צעדי מחאה כאלו או אחרים לא יגרמו למועצת אלקנה   

 . נקודה. לעבור על החוק
ולראש המועצה שלכם יוסי למועצה אליה אתם שייכים  – אנא פנו לכתובת הנכונה   

 . דגן )שדרך אגב, מעולם לא פנה אלי בנושא, אפילו לא טלפונית(
 
 
 
 

 
 



אנא הפצירו בהם להפסיק לבזבז לכם את הזמן, "לשחרר את עץ אפרים" ולהגיש    
 עוד היום תוכנית חוקית שניתן לאשר עם תקציב מלא בצידה. 

שעות מאישור גורמי המקצוע )מהנדס מועצת אלקנה,  24אני מבטיח לכם שתוך    
ה, אחתום על התוכנית מתכנן התנועה, נתיבי ישראל וקמ"ט תחבורה( שהתוכנית תקינ

ואפעיל את מלוא מאמציי לכך שחברת הפיתוח תבצע אותה בהקדם האפשרי, מתוך 
 התקציב המלא שיעמידו מועצת שומרון/וועד עץ אפרים. 

 אלקנה!… אסף מינצר, ראש מועצת  

 

  –"אולם צביה" 

 החדש ע"ש צביה מינצר ז"ל אולם הכנסים

 

רץ לקראת סיום בניית אולם הכנסים אנו כבר מתרגשים ומתכוננים בשיא המ  
 .והאירועים החדש של אלקנה, שנבנה מעל הספריה הציבורית

האולם ייקרא "אולם צביה" ע"ש צביה מינצר ז"ל, בעקבות העמדת תרומה    
 .משמעותית על ידי משפחתה ובהתאם להסכם עם המועצה

וביים ר ישמש לאירועים וכנסים יישמ" 250האולם החדש ורחב הידיים בגודל של כ   
 ם.וכן לשמחות ואירועים פרטיי

לאולם נגישות מלאה וכניסה ראשית מהחניה הגדולה שליד בית המייסדים וממ"ד   
כרמים ויש לו כניסה נוספת עם מדרגות מכיוון הספריה הציבורית, עם אפשרות לחניה 

 .גדולה נוספת ליד ויקטורי
דק גדולה שתוכל לשמש לקבלת פנים ולהתכנסות, וכן  מחוץ לאולם נבנתה מרפסת   

 .מחסן ועוד-נבנו בו מטבח, חדרי שירותים, ממ"ד
שירים  – עם היוצר והזמר אהרון פררהאירוע חגיגי ומיוחד לחנוכת האולם,    

 .19/1ייערך ביום ראשון כ"ב טבת  –וסיפורים מבית אבא 
 ת!כולם מוזמנים לבוא וליהנו   
ת לגבי אפשרויות קיום אירועים פרטיים באולם יפורסמו בהמשך לאחר פרטים ועלויו  

 .תתקופת הרצה ראשוני

 

 
 



 

 
 

 



 

 20:00בשעה  12.1.20יום ראשון ט"ו בטבת  

 מסע חובק עולם

 .הקסם של ברצלונה הנושא: .עם יואל שתרוג
 

 30:10בשעה  13.1.20ט"ז בטבת יום שני  

 על הגנטיקה ושימושיה

 הורמונים.נושא: ה. פרופ' ידידיה גפניעם 
 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 

 20:00בשעה  14.1.20י"ז בטבת יום שלישי 

 עולם הולך ונעלם

 .אפריקה "זכרונות מאפריקה". הנושא: עידן צ'רניעם 
 

 30:10בשעה  15.1.20י"ח בטבת  יום רביעי

 בוקר של תורה 

 סידים.סיפורי ח :הנושא הרב יהושע אנגלמן.עם 
 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 

 10:30בשעה  16.1.20י"ט בטבת יום חמישי 

 )לרשומים(עושים סצינה 

 

 חברי מועדון ללא תשלום₪.  40דמי כניסה 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

. 80-בשעה טובה, מרכז צעירים הועבר למקומו החדש ליד גן הזית בשכונת ה  
 בשבועיים הקרובים יתקיימו במקום עבודות תשתית.

 שימו לב, נעדכן בפרסומים על מקום פעילות חלופי.   
ביום שני, ערב עשרה בטבת ויום הקדיש הכללי,  חודש ינואר במרכז צעירים אלקנה:   

 ימה שיחה עם הרב חגי לונדין.התקי
*** 

ביום שישי, סדנת בטון ומקרמה עם צפיה כהן. הכרטיסים לסדנא  ובשבוע הקרוב:   
 נגמרו.

 

 :2020יולי -2019שעות פתיחת הספרייה ספטמבר 
 

.       09:00-12:00 – יום ג'. 09:00-12:00 – יום ב'. 16:00-18:45, 09:00-12:00 – יום א'
.   09:00-11:00 – יום ו'. 16:00-18:45, 09:00-12:00 – יום ה'. 16:00-18:45 – יום ד'

 בערבי חג הספרייה סגורה!
 
 

 
 



 

 בני עקיבא
 

 שבוע יובל –השבוע 
שבט יובל הוא שבט בתנועת הנוער בני עקיבא המיועד לחניכים בעלי צרכים    

סמינריונים  3מדריכי השבט עוברים בממוצע . (1997מיוחדים. הוקם בשנת ה'תשנ"ז )
בכל תקופת ההדרכה)הסמינריון השני מיועד למדריכים החדשים(, המעניקים את 

קצועית הנדרשת להם. מדריכי יובל לדורותיהם רואים עצמם שליחים ההכשרה המ
 ומעורבים חברתית בכל הקשור לעשיה עם אוכלוסיות מיוחדות.

יבא" חשוב להדגיש כי חניכי השבט הינם חניכים מן המניין בתנועת הנוער "בני עק    
 מסעות, מחנות ואירועים מיוחדים אחרים. – ומשתתפים בכל מפעלי התנועה

בנוסף יש חמישה חניכים בעלי צרכים . ארבעה חניכיםאלקנה מונה שבט יובל ב
 מיוחדים שמשולבים בשבטים הרגילים וחלקם מלווים באופן אישי.  

יוני יוחאי, אשד גוטרייך ואורי  –זו הזדמנות להודות למדריכים המסורים    
 .בורדוביץ

 .רגברוכי ויניצקי ולי שנייב –ותודה למלווים האישיים    
 כל חניך לפי צרכיו.  – סניף אלקנה משקיע מאמץ בהתאמת המסגרת   
 
 צוות עשייה ע"ש סרן אריאל חובב הי"ד  
בשבוע יובל יארגן צוות עשייה פעילות לסניף בנושא התיחסות שלנו לבעלי צרכים      

 מיוחדים.
בשבת הבאה,  לסיום שבוע יובל החליט צוות עשייה לארגן באלקנה שבת עמותה.

שבת תתקיים ה. עת לעשותתתקיים שבת עם עמותת , שבת פרשת שמות, בעזרת ה'
 בשכונה הצפונית, 

נשמח למשפחות מהשכונה הצפונית שמוכנות לפתוח את ביתם וליבם ולארח את    
 ילדי העמותה בבתיהם.

 דרושים בתים נגישים לנכים וגם בתים ללא נגישות.   
 

 
 

 ה ורעות'המדרשה לנשים ב'אחוו
 

תכנית הלימודים במדרשה לנשים ב"אחווה ורעות" ביום שלישי, י"ז בטבת תש"ף, 
14.1.2020 

 .הרבנית רחל שטרן – 10:00-10:45.                  הרב ד"ר פנחס היימן – 09:00-09:45
 .יהודה שטרן הרב  – 11:00-11:45

 

עד היום בלימודי  כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם נשים שלא השתתפו   
מוזמנות בשמחה להצטרף ללומדות ולחוות יחד איתנו ביום לימודים  –המדרשה 

תורני ומעניין ובמפגש חברתי מהנה ומלא שמחה. באנה בשמחה, נשים יקרות. אנו 
 מחכות לכן.

 



 מיחזור

 שנה של מיחזור. 15-ו 2019סיימנו את 
 .2018בקבוקים לעומת  905ירידה של  ש"ח. 14,747בקבוקים שהם  49,158 :2019

 "ח.ש 163,603 בקבוקים שהם 545,343 שנים: 15
 אשיבה חולדה, מאפיית השומרון, פיצה ג'קי, לפלאפל מליחי, – יישר כח לכם

 חיים מיכאליס.  נעלה ונפרוץ. 2020-נקוה שב אסנט צפת ועוד.
 )הנתונים מאתר א.ל.ה.(

 

 
 
 
 

 
 

 

בבית משפחת שושי  12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 .אלי פוקסברומרי ויינתן ע" ,צוריאל

בבית  16:00שיעור בספר זכריה מתקיים מדי שבת בשעה  *
הכנסת "תפארת שלום". השיעור ניתן ע"י ד"ר יצחק צפתי 

 אילן, ומיועד לגברים ולנשים.-מאוניברסיטת בר
 , בימיישוב, הרב יהודה שטרןיהלשון עם רב ההשיעור בשמירת * 

נשים . 22בבית משפח' מונוביץ מגדל דוד  ,19:45שני בשעה 
 ונערות חדשות מוזמנות להצטרף.

 בשעה   'מרבנן  צורבא'ב  עוריש  מתקיים  ראשון  בימי* 
   עוריש  רביעי מתקיים  בימי שבת.-בירושלמיובהמשך   ,11:30
. השבוע   בפרשתבהמשך ו  ,11:30   בשעה  בעיון  שבת-בבבלי

. את 18:45  בשעה  רביעי  ימיב  מתקיים  'נשים  צורבא'ב  עוריהש
 השיעורים מעביר יצחק ליפסקר.

* שיעור צורבא דרבנן ע"י הרב חיים רקובסקי ב"אחווה ורעות" 
 , לנשים וגברים.19:45-20:30בימי שלישי, בין השעות: 

: בכל יום 165-רדי בשכונת הכנסת הספהתורה בבית ה* שיעורי 
שיעור של הרב היימן "עקרונות לימוד  19:30-20:30 ותשני בשע

שיעור של פרופ' יורם  20:45-21:35ערבית.  20:30התלמוד". 
 לוזון פרשת השבוע על פי פירושו של הרמב"ן.

החוג מתקיים מידי שבת בשעה . סיפורי צדיקים – חוג תהילים* 
בבית הכנסת הספרדי )צמוד לבית בידי צבי הולצברג  16:00

 . מחולקותכולם מוזמנים. ו'-'ג לכיתותהכנסת אחווה ורעות( 
 הפתעות לילדים.

 

 באלקנה בית המדרש לתנ"ך
 

 מה בין שמשון לדוד – גורי אריות הנלחמים באריות
 .המכללה האקדמית הרצוג, ד"ר יעל ציגלר

 

בדיוק  19:30בשעה  22/1/20ים, אי"ה, ביום רביעי, כ"ה בטבת, ההרצאה תתקי
 בבית הכנסת אשל אלקנה.

 .נא להביא ספרי תנ"ך
 .₪ 10 –דמי כניסה, לכיסוי ההוצאות 

 .הציבור מוזמן
 



 

ים"" נִּ ל ּפָּ ל ּכָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ּדִּ חָּ ח ּומָּ ֶנצַּ ֶות לָּ ּמָּ ע הַּ ּלַּ  ּבִּ

 

 
 

 כוס תנחומים
 * לצבי גרין, על פטירת אחיך.

 על פטירת אביך. ,לשרון סדון* 
  –, שרון יישב בביתו 19:30החל מהשעה  ,בלבד במוצאי שבת    
 .אלקנה 113רחוב שיר השירים     

 פטירת אביך.על  ,וולקר-סוזי נגרל* 
 סוזי יושבת שבעה בבית הדסה בחברון.

 

 לדאבה עודולא תוסיפו  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מכםהמקום ינח  
                          

 מכל בית אלקנה                                                                           
 

 אזכרה
 

 במלאת שנה לפטירת אשתי, אחותנו, אמנו וסבתנו

 ע"ה צביה מינצר
 

 (17.1.20)  נקיים אזכרה לעילוי נשמתה ביום שישי כ' בטבת תש"פ
 בבית העלמין באלקנה 09:30בשעה 

 המשפחה
 



 

 

 
 

 



 

 
 

 סדנה בנושא כלים פיננסיים לניהול עסק

 

הרשות לקידום מעמד האישה והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות    
מערך מעוף, מזמינים אתכן להירשם לסדנה בנושא כלים פיננסיים לניהול עסק. 

 אם לא תדעי, לא תרוויחי!
, בבניין 15:30-20:45, בין השעות 22/1/2020-הסדנה תתקיים ביום רביעי, ה  

 , בני ברק.30צ'מפיון, רחוב ששת הימים 
 . ₪ 140ש"א ובעלות של  7הסדנא בהיקף  *
, להרשמה ופרטים נוספים לחצו על הקישור *

https://eventbuzz.co.il/lp/event/wa81a. 
 

https://eventbuzz.co.il/lp/event/wa81a
https://eventbuzz.co.il/lp/event/wa81a


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות

 

לתשומת לב התושבים: כל המידע של המועצה נמצא גם באתר 
https://www.elkana.org.il/index.php 

 
 

 והנינים הנכדים, מזל טוב להולדת הילדים
 

  ,להולדת הבן ,לציון ודורון ברינר* 

      .נכד למרים וגדעון ברינר  

  ,נטע , להולדת הנכדלרבקה ויצחק וייצר* 

 .בן לחגית ורועי נחתומי  

 , להולדת הנכדה,מפיצוחי אלקנה(נדב ) ליוסי ודליה* 

 .בת לדניאל ושמוליק  

 
 
 

 

 חורף תש"ף –סיכום גשמים באלקנה עד אתמול 

 

. מאז 211.2מ"מ, נובמבר היה שחון, ובדצמבר  9.8באלקנה באוקטובר ירדו    
מ"מ. סה"כ ירדו באלקנה  119תחילת ינואר ועד אתמול )חמישי( בבוקר, ירדו 

מ"מ. כך שעד אתמול )חמישי( ירדו  378מוצע עד סוף ינואר הוא מ"מ. המ 340
תודה לשאול שפורן             ינואר.הרב שנתי לסוף  אחוז מהממוצע 90כבר 

 על הנתונים.
 

https://www.elkana.org.il/index.php
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