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  אלקנה תושבי לכלל חשובה הודעה

 האשקוביות בנושא

 

 ,היקרים אלקנה תושבי ואחיותיי אחי               
 כניסת ומניעת עמידר ידי על האשקוביות אכלוס הפסקת בעקבות, כשנתיים לפני   

 ולצערנו למפגע הפכו המפונות האשקוביות. רבות אשקוביות התרוקנו, חדשות משפחות
 . נוספות אשקוביות עשרות עוד להתרוקן צפויות הקרובה בשנה. לישותלפ ליעד אף
 לאשקוביות לאלקנה מחוץ הציבורי הדיור זכאי כניסת את ומנעה בתוקף עמדה המועצה   

, עמידר ידי על הכפוי האכלוס להפסקת קודם עוד. אלקנה בני פני על והעדפתם, שהתפנו
 לרעה הופלו ובכך, שנים הגבלת ללא וביותבאשק גרו תושבים שבו, השנים במשך מצב נוצר

 חדשים צעירים 70-וכ! 100-ל קרוב ברשימות כיום) בתור שהמתינו רבות צעירות משפחות
 (. שנה מדי מחזור בכל
 כאלו, לאכלוס שנקבעו לקריטריונים רלוונטיות וחוסר בהירות אי בעבר נוצרה, כן כמו   

 הוריות חד משפחות אכלסו לא – לדוגמא ,ערכית או משפטית עליהן להגן היה ניתן שלא
 כוונתו על ימים מספר לפני לנו הודיע השיכון משרד לצערנו –" האחרון קש"וה'. וכו

 שחייב דבר. הדיירים לכלל אשקוביות השכרת של גורפת הפסקה על יום 14 תוך להודיע
 .ומהר נכון לפעול אותנו

 מגורון/אשקובית שנקרא פתרון שבו אבסורדי מצב נוצר, השנים שבמהלך, נוסיף ברקע   
 בדמי הראשונות בשנים להם שיסייעו בודדות שנים מספר למשך אלקנה בני צעירים לזוגות

 כיום, לדוגמא. אחרת נוצל זה פתרון, לצערנו, בפועל. השוק ממחיר כשליש של שכירות
 הןב מתגוררים 35%!! ומעלה שנים 5 בהן מתגוררים האשקוביות מתושבי 85%-מ למעלה

 . ומעלה שנים 10
 גיל מעל הנם האשקוביות מתושבי 75% כיום –"  צעירים"ל שהוגדר מענה של בהקשר   
 . 40 גיל מעל הנם 60%-ו, 30
 רפואי/כלכלי מצב בשל יכולת קשות למשפחות כמובן מתייחס איני, ספק הסר למען   

 ונמשיך דאגנו ואני המועצה להן – ארוכה תקופה במשך באשקוביות שמתגוררות מיוחד
 50-ל קרוב, באשקוביות משפחות 106 שמתוך העובדה את לכך נוסיף. בהמשך גם לדאוג

 לגור וממשיכות שרכשו הדירה את משכירות אף חלקן. דירה או מגרש רכשו כבר
 . באשקובית

 לדיור אלקנה וצעירות צעירי לכלל לדאוג אלקנה על :והמובנת החשובה בעובדה נסיים   
 רק היה צעירים לזוגות השכירות מענה, אלקנה של ימיה בתחילת אם. בשכירות מוזל

 שוכרים והיתר, לשכירות מהמענה שליש רק מהוות האשקוביות שכיום הרי, באשקוביות
, ובכלל שם המתגוררים אלקנה תושבי. ועוד דן במגן, היישוב ברחבי דיור יחידות במאות
 . באשקוביות מוזל למענה שמחים הם גם היו בוודאי

, פרטניות וישיבות מועצה בישיבות, שעות עשרות במשך המדוכה על שישבנו לאחר   
 והדיור האשקוביות לסוגיית וצודק נכון מתווה המועצה בישיבת אמש ואישרנו הצגנו
 הטובים וחברותינו חברינו את ובראשונה בראש ראינו עינינו מול. ביישוב צעירים לזוגות

 פתרון לאפשר בצורך עצומה חשיבות ראינו עמם יחד. באשקוביות כיום המתגוררים
 במצוקה למשפחות מענה גם כמו, צעירות משפחות עבור מוגבל שנים למספר זול מגורים
 . מוזלת שכירות להמשך פרטני לסיוע הזקוקות רפואית/כלכלית

 הארות/הערות וקיבלנו התושבים דעות את שמענו ישיבות ובמספר רבות שעות במשך   
 המעורבות על לתושבים להודות מבקש ואני שאושר המתווה בתוך ביטוי לוקיב שאף

 . הפעילה
 פעולות למספר מענה נותן, אחת כמקשה המועצה ואישרה גיבשה אותו המתווה   

 המועצה תנהל בסיסו על. עתידה והבטחת אלקנה של התפתחותה להמשך משמעותיות
 אישור. אלקנה תושבי עבור מיטביים לתנאים להגעה השיכון משרד מול ומתן משא

 לכלל השיכון ממשרד כתובה בהסכמה מותנים התנאים ויתר הזמנים לוחות, המתווה
 .הפתרונות

 
 
 
 

 
 



 הפתרונות מגוון את שיאפשר מתווה והבאת אחריות לקיחת כי משוכנעים אנו     
 לנו שיוכתבו רצויים ולא כפויים מפתרונות בהרבה עדיף, אלקנה של פיתוחה להמשך
 לדאוג נוכל לא, וחלילה חס שכזה במקרה. הממשלתיים הגורמים י"ע צדדי-חד באופן

 .המתווה שמאפשר כפי המוחלשות למשפחות
 

 (התמצאות מפת עם מצורף המלא המתווה: )המתווה עיקרי
 

משפחות  –ניתן פתרונות לדיירי השכונה הנמצאים במצוקה  –בראש ובראשונה נדאג לחלשים    
שאין ביכולתם למצוא פתרון מגורים חלופי. באמצעות ועדה שתוקם,  –הזקוקות לסיוע בקורת גג 

הכלכלית, המצב הסוציאלי או הרפואי וכו', ניתן  שתבחן בשיקוליה את גיל המשפחות, היכולת
להם מענה להמשך מגורים באזור מוגדר באשקוביות/מגורונים לתקופה ממושכת, ובאופן שלא 

 יפריע להמשך שיווק ופיתוח השכונה.
נמשיך במגמה המבורכת של העמדת חלופת מגורים בשכירות מוזלת  –דיור להשכרה לצעירים    

מוגדר לדור ההמשך שלנו. נאפשר זמינות רציפה של שכירות מוזלת זו גם לזמן מוגבל ובאזור 
בתקופת התחדשות השכונה ולאורך שנים רבות כפי שהאשקוביות היו בתחילת דרכה של אלקנה 

יחידות  70משפחות ולאחר מכן נתכנן ונאשר תוכנית חדשה בשכונה לבינוי  50-בשלב הראשון ל –
 דיור חדשות להשכרה.

ההמתנה של דור ההמשך שאינו גר בשכונה וממתין לפתרון מזה זמן רב -ידום רשימתנאפשר ק   
שנים, כדי לאפשר לכמה שיותר צעירי אלקנה להנות  5-ונגביל את השכירות למשפחות החדשות ל

 מהמענה. 
יחידות דיור חדשות, רובן במסגרת דיור  70-כ –נפתח ונשווק דירות חדשות למשפחות צעירות    

 משפחתיים.-וכן דו או תוכנית מוזלת אחרת(למשתכן )
כבישים, מדרכות, מים, ביוב, גני שעשועים, גני ילדים  –נחדש את התשתיות בשכונה מיסודן    

 ומעונות חדשים ועוד, כפי שראוי שיהיה. לא עוד "ארעי" אלא קבע יפה ומשודרג!
שפחות זמן התארגנות נדחה את מועד פינוי כלל האשקוביות על מנת לאפשר ולתת לכל המ   

 בין שנתיים לשלוש לכל משפחה, ונדאג שתוענק חבילת סיוע למשפחות. –מספק 
 

. ביקורת של חיצים קיבלנו למועצה ואני חבריי, נדון הנושא שבה האחרונה בתקופה     
 אנו. בתקשורת כתבות דרך – ומחוץ. בהפגנות, העלבות, בצעקות, בפוסטים – מבית

 מאמין איני. שאלות אלי שהפנו לכתבים להגיב לא בחרתי. ובאהבה בהבנה זאת מקבלים
 . בחוץ" הכביסה את לכבס"ב

 הפתרונות מירב את שנותן ובאופן דעת בשיקול בו פועלים ואנו ומכאיב כואב הנושא   
 . המשפחות לכלל

 שנמנעו דבר", באש נוגעת" שהיא כך על המועצה את לתקוף קל הכי. לי האמינו   
 ומשרד לעמידר לתת, ידיים בחיבוק לשבת היה קל הכי. הקודמות ועצותהמ מלעשות

 מאיימים שהם כפי פינוי הודעות להם ולתת התושבים מול" הידיים את ללכלך" השיכון
 מצויים כולנו היינו, לסייע התושבים ידי על נזעקת היתה המועצה כאשר, אז אך. כעת

 אלו, הנזקקות למשפחות שצריך כמו לסייע לנו מאפשר היה שלא גדול בלאגן של במצב
 !גג לקורת לסיוע זקוקות שבאמת

 לדאוג. השכונות בכלל אלקנה וצעירות צעירי כלל לטובת לפעול כמועצה תפקידנו   
. שבינינו במצוקה למשפחות ובראשונה בראש – באשקוביות המתגוררות למשפחות

 יחידות ופיתוח שיווק להמשך לדאוג. לשכירות מוזל לדיור אלקנה צעירי לכלל לדאוג
 . ועוד התשתיות לחידוש לדאוג. צעירות למשפחות דיור

 החלטות לקבל כדי גם אך, אותו ולקדם הישוב את לפתח כדי נבחרה אלקנה מועצת   
 אני. בהן מלהכריע נמנעו קודמות מועצות אשר, מורכבות בסוגיות וקשות אמיצות

, ארליך טוביה( ב"א לפי) לסיעה ילחברי ובמיוחד, המועצה חברי לכל להודות מבקש
 שפרשה ברלינר ליאורה לחברתנו וכן, רוזן צביקה, לנדאו מני, חגי כוכבה, אשואל רחמים

 הכתף והטיית היד מתן, העצומה ההשקעה, הקשבת האוזן על, מהמועצה כשבוע לפני
 .וראוי הוגן מתווה בהעמדת התושבים לטובת

 שכניי חבריי הם. הראשונים שכונת בימתוש רבים על משפיע שהמהלך ספק אין   
 והאמצעים הזמן מרווח את להם לתת מנת על במתווה שביכולתנו כל עשינו. ואוהביי

 . ועבורן לצידן לעמוד כמובן ונמשיך הדרושים
 
 
 כעת אותנו מחייב הוא. מהמצב עין להעלים לנו מאפשר לא הקיים הדברים מצב אך   

 
 



 עד, הזו המציאות לתוך, באשקובית נולדתי :מהלב אישיות מילים כמה, ולסיום     
 35 לפני, הקבע לשכונת המעבר לאחר רק. ביישוב הראשון הקבע בית את בנו שהוריי

 לגור זכיתי לא צעיר כזוג, לצערי... ארעי הראשונים לשכונת לקרוא החלו, שנה
 הקבע בית את משפחתי עם לבנות שזכיתי עד שכורות דירות 5 ועברתי באשקובית

 . באלקנה
 או" מגרשים" לא". מלחמה"ב איננו. האשקוביות תושבי עם צד באותו ואני המועצה   
 משרד ידי על מיידי מפינוי התושבים את המציל שהובלנו המתווה. אנשים כאן" עוקרים"

 הוותיקים לתושבים הודאג הצעירים לזוגות דירות, להשכרה דירות בינוי והמציע השיכון
 ! מכך רחוק ממש הנו, משגת אינה שידם

 לדאוג. השכונות בכל! אלקנה ילדי כל לטובת,  אלקנה לעתיד לדאוג כדי יחד כאן אנו    
 למשפחות לפתרון כמובן ולדאוג לידינו לגור להמשיך שיוכלו הצעירים הזוגות לעתיד

 .גג לקורת לסיוע הזקוקות
 המועצה ראש, מינצר אסף                                                       . בהערכה שלכם    
 

 עקרונות לבינוי ופיתוח שכונת הראשונים )נוסח מתוקן ומעודכן(
 12/2/2020אושר בישיבת המועצה ביום 

 

המועצה קיבלה את הודעת משרד השיכון בדבר איסור אכלוס האשקוביות על ידי בני אלקנה    
יום על הפסקה גורפת של השכרת  14עת משרד השיכון על כוונתו להודיע תוך וכן את הוד

 אשקוביות לכלל הדיירים. 
ברצון המועצה להקדים ולאשר המתווה במגמה להביא לאישורו על ידי הגורמים  – תוקף המתווה

לטובת תושבי אלקנה ובכך למנוע מהלך  כמקשה אחת 1/5/20המוסמכים במשרד השיכון עד ליום 
 חד צדדי וגורף שייכפה על המועצה וכלל הדיירים.

המועצה קיימה סדרת מפגשים פתוחים עם הציבור בנושא ופרסמה טיוטה למתווה בינוי ופיתוח 
שכונת הראשונים וזאת על מנת לקבל באופן בלתי אמצעי התייחסויות והמלצות מתושבי הישוב. 

 זה, הינו תוצאה של תהליך זה.מתווה מעודכן 
 

 עקרונות יסוד:

 להמשיך במגמה המבורכת של העמדת חלופת מגורים 
בשכירות מוזלת לזמן מוגבל ובאזור מוגדר לזוגות 
צעירים תושבי אלקנה בתחילת דרכם, בני אלקנה וכאלו 
שאינם בני אלקנה אך בוחרים בה כמקום מגוריהם 

 הקבוע )להלן "דור ההמשך"(. 

 מינות רציפה של חלופה זו גם בתקופת לאפשר ז
התחדשות השכונה והמשך קיומה של חלופה זו לאורך 

 שנים רבות.

 ההמתנה של דור ההמשך שאינו -לאפשר קידום רשימת
 גר בשכונה וממתין לפתרון מזה זמן רב.

  למצוא פתרונות לדיירי השכונה הנמצאים במצוקה )להלן
ביכולתם  "משפחות הזקוקות לסיוע בקורת גג"( שאין

 למצוא פתרון מגורים חלופי.

  לדחות את מועד פינוי כלל האשקוביות על מנת לאפשר
 ולתת לכל המשפחות זמן התארגנות מספק.

  לנצל את המהלך של משרד השיכון להעמדת פתרונות
דיור חדשים וטובים לזוגות הצעירים בני אלקנה לרכישה 

  .במחירים מוזלים

 לוח זמנים:

 12/2/2020יום ד'  –את המועצה אישור המסמך במלי. 

  אישור טיוטת ההסכם כמקשה אחת מול משרד השיכון– 
 .1/5/2020עד 

  ביצוע תכנון אדריכלי והגשת התב"ע מעודכנת לדיור
עד   –להשכרה בהתאם לעקרונות המתווה המוסכם 

1/2/2021. 

 
 



 

 
 



  31/12/2021  –צפי לאישור התב"ע לדיור להשכרה 

 דירות  50-יציאה לשיווק על פי התב"ע הקיימת של כ
מדורגים במסגרת דיור למשתכן )או תוכנית מוזלת 

 –משפחתיים -צמודי קרקע דו 15-20אחרת שתחול( וכן 
  31/12/2021עד 

  נהיצירת פרויקט שכירות מוזלת לזוגות צעירים להמשך פיתוח אלק .1
יחידות דיור לשכירות מוזלת  70-במסגרת שינוי התב"ע של שכונת הראשונים, יתוכננו כ

כהצעת גדעון שור( המיועדת לדור ההמשך  –)כדירות חדשות או על בסיס חידוש אשקוביות 
 .שנים 5עד (, שתוגבל לתקופת שכירות של האזור המוגדרבאזור שיוגדר לשכירות )

דירות לשכירות  50יוקצו באזור המוגדר  -ילת יישום הפרויקט( בשלב הזמני )מהיום ועד לתח
יח"ד )בין מגורונים ובין אשקוביות( יוקצו למשפחות הזקוקות  20מוזלת כאמור שמתוכן, עד 

 לסיוע בקורת גג.
קביעת הקריטריונים לזכאות לשיבוץ לדיור בשכירות המוזלת ייקבע ע"י המועצה או וועדה 

 ת שיפוץ עבור האשקוביות באזור המוגדר.מטעמה. עמידר תבצע חביל
במסגרת שינוי התב"ע, ובנוסף לאזור המוגדר, יוקצה אזור נוסף שישמש לדירות בשכירות 

 מוזלת או לדירות לזוגות צעירים ע"פ החלטת המועצה. 
בכל שאר האזורים בשכונה, משרד  המשך פיתוח ושיווק דירות לזוגות צעירים .2

בנייה על פי התב"ע הקיימת על מנת להקים דירות השיכון ישווק את המגרשים ל
חדשות לזוגות צעירים. שיווק הדירות של משרד השיכון במגרשי המדורגים יהיה 
במסגרת "דיור למשתכן" או תכנית מוזלת אחרת שתחול ובאופן שתוזיל ככל 
האפשר את העלויות ותיתן עדיפות לדור ההמשך. במגרשים שישווקו על בסיס 

 ת, מספר יח"ד יהיה כקבוע בתב"ע.התב"ע הקיימ

  הקמת מבני ציבור חדשים ותשתיות חדשות בשכונה .3
גני ילדים חדשים )במקום הגנים הישנים  –המועצה תתכנן ותקים מבני ציבור חדשים 

בשטחים החומים שבתוכנית (. כמו כן תחליף את כל התשתיות בשכונה  –הקיימים( 
ו'( בתשתיות חדשות. כמו"כ, תקים המועצה מבני )כבישים, מדרכות, ביוב, תאורה, מים וכ

 מעונות נוספים לצורך המשפחות הצעירות.

 הגבלת משך השכירות מוזלת .4
בכדי לאפשר הנגשת השכירות המוזלת לדור ההמשך בכללותו )ולא רק לדיירי השכונה 
הקיימים(, וכן על מנת לאפשר יציאה לשיווק של דיור למשתכן בחלק מאזורי השכונה, 

, תוגבל בפועל השכירות המוזלת למשפחה להלן 7-, ו6וף להחרגות כמפורט בסעיפים ובכפ
 שנים לכל היותר. 5באזור המוגדר לתקופה של 

למרות האמור לעיל, תוכלנה משפחות הגרות כעת בשכירות באשקוביות או במגורונים 
 .  31/12/2021להמשיך בשכירות זו עד ל 

שקוביות/מגורונים ואין בבעלותן דירה או מגרש משפחות המתגוררות כיום בשכירות בא
למשך שנה אחת  באזור המוגדר בלבד(, יוכלו להמשיך ולגור 6-7)ואינן זכאיות לפי סעיפים 

( כשעלות המעבר תחול עליהן )אם אינן גרות באזור 31/12/2022נוספת לכל היותר )עד 
אשקובית של חמש לא השלימה תקופת מגורים ב 31/12/2021המוגדר(. משפחה שעד ה 
 עד לתום חמש השנים. באזור המוגדר בלבדשנים, תוכל להמשיך ולגור 

  ניוד .5
כחלק מיישום המתווה, לא מן הנמנע, שיווצר הצורך לניוד משפחות בין דירות בשכונה עוד 

, בין אם לטובת ביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות, ובין אם 31/07/2021קודם ליום 
 לטובת קידום שיווק דיור למשתכן כאמור.

ה תשולם ע"י למשפחות אלו יוצע מבעוד מועד דיור חלופי בשכונה. עלות העברת הדיר
 משרד השיכון/עמידר.

במסגרת הניידות יתכן והדירה שתוקצה למשפחה תהיה קטנה יותר מזו שבה הם מתגוררים 
כיום ובמיקום אחר. בכל מקרה, הדירה לא תקטן מהגודל המוקצה בד"כ במסגרת 

 הקריטריונים הנהוגים לשוכרים חדשים בשכונה בעלי מאפיינים דומים. 
 
 
 
 

 רי זכאי דיור ציבו .6
זכאי דיור ציבורי על פי הגדרת עמידר, המתגוררים באשקובית, יפנו לעמידר ויקבלו ממנה 

 
 



 זכאי דיור ציבורי  .6
זכאי דיור ציבורי על פי הגדרת עמידר, המתגוררים באשקובית, יפנו לעמידר ויקבלו ממנה 
מענה לדיור חלופי במסגרת הקריטריונים של עמידר באלקנה. מענה זה לא יבוא על חשבון 

 דירות המיועדות לדור ההמשך במסגרת מתווה זה
 משפחות הזקוקות לסיוע לקורת גג .7

דירות, אשר ישמשו להמשך מגורי "המשפחות  20גרת האזור המוגדר,  יוקצו כאמור עד במס
הזקוקות לסיוע בקורת גג", שלא עמדו בקריטריונים של "זכאי דיור ציבורי".  משפחות אלו 
הן משפחות הגרות כעת בשכירות באשקוביות באלקנה ואין להן דירה או מגרש בבעלותן, 

הכל כפי שיאושר ע"י ועדה שתקום ותהיה מורכבת  –גג אחרת ואין ביכולתן למצוא קורת 
מחברי ועדת הנחות שתבחן את הנתונים. הועדה תיקח בחשבון בשיקוליה את גיל 

 המשפחות, היכולת הכלכלית, המצב הסוציאלי או הרפואי וכו' 
הדירות שהוקצו לכך, המועצה  20במקרה שהוועדה תאשר את הצורך של המשפחה במסגרת 

לכך שמשרד השיכון יעניק סיוע למשפחה להמשך/למעבר למגורים באזור המוגדר, תדאג 
שנים )תקופה קצובה(. לפני תום התקופה הקצובה, ובהתאם למצב המשפחה,  5לזמן של עד 

 תבחן הוועדה את הצורך והזכאות לחידוש תקופת הזכאות בתקופה קצובה נוספת.
 חבילת סיוע למשפחות .8

 7 -ו 6משפחות שאין בבעלותן דירה/מגרש ואינן עומדות בקריטריונים המפורטים בסעיפים 
לעיל,  ובהתאם, עליהן לעבור לדירת שכירות חלופית שאינה בהכרח באלקנה, יוכלו להמשיך 

( כשעלות 31/12/2022למשך שנה אחת נוספת לכל היותר )עד  באזור המוגדר בלבדולגור 
אינן גרות באזור המוגדר(. במידה ויבחרו לצאת עד התאריך המקורי המעבר תחול עליהן )אם 

 6, יקבלו ממשרד השיכון/עמידר חבילת סיוע באמצעות השתתפות חלקית עבור 31/12/2021
 חודשי השכירות הראשונים וכן השתתפות בעלות העברת הדירה.

  ועדת יישום המתווה .9
שה יעמוד מהנדס המועצה, אשר תוקם וועדת היגוי מקצועית )שאינה פוליטית( ושברא

בשיתוף אדריכל המחוז במשרד השיכון וכן נציג מטעם שכונת הראשונים יהיו אחראים 
להצגת מספר חלופות למימוש המתווה שיובאו לאישור המועצה, לתכנון מפורט של 

 הפרוייקט בהתאם לחלופה שנבחרה, ולפיקוח על יישום המתווה המוסכם כמפורט לעיל. 
הוועדה להמליץ על שינוי המתווה המאושר, תגבש ותגיש המלצותיה לאישור ככל שתרצה 

 מליאת המועצה.
למען הסר ספק, כל שינוי במתווה כמו גם כל הסכם סופי מול משרד השיכון הנובע 

 מהמתווה, יובאו לאישור המועצה טרם אישורם מול משרד השיכון.

 
 

 
 



 

 
 

 
 בני עקיבא

 

בשבת האחרונה יצא צוות ההדרכה לשבת בירושלים אצל נעה הקומונרית. השבת   
הייתה בנושא דוגמה אישית, והצוות עבר יחידות בנושא, מעבר לכך היה מאוד מהנה 

 ומגבש! תודה רבה לנעה על האירוח וההשקעה!
 ה שבמודיעין.בשבט בנחל ענב ו"ביום חמישי השבוע יצא כל הסניף לטיול ט  

 השבת מגיעה לבדוק את הסניף קומונרית לשנה הבאה! מאחלים לה בהצלחה!
 

 צוות עשייה ע"ש סרן אריאל חובב הי"ד
 

ביום חמישי יצא הצוות . לתכנן את פעילויות החודש הקרובותהשבוע ישב הצוות    
ון( נחשעם צוותי עשייה ) נפגשו שם הם ,ו בשבט למסלול באיזור בית שמש"לכבוד ט

חייל שנהרג באימונים. ובסוף היום , ערמוני ז״לבוסתן ע״ש אבשלום יצחק  – בכל המחוז
 עם כל הסניפים. הצטרפו לאירוע סיום

 
 מועצת הנוער מתחדשת!

 

 המפקחת המחוזית.-ביום רביעי התכנסה מועצת נוער לסדנא עם אביבית קאץ    
בפגישה עלו צרכים של בני הנוער ורעיונות לפעילות של מועצת הנוער לטובת בני 

 ישוב.יהנוער וה
ים, במטרה לגבש בין שכבות הגיל התקיימה מסיבת סיום מחצית  שם חגגו במשחק  

 .פיצות ואווירה טובה בפרהסיה
 חוזי.בנוסף, בעוד כשבועיים ישתתפו נציגים של המועצה בפורום מועצות הנוער המ   
 

 נוער בכושר 
 

השבוע מפגש שני של בני הנוער עם מאמן , התקיים במסגרת סדנה ביוזמת בני הנוער  
 השרירים, בין הנושאים: גוף האדם,. אלישיב  ליבוביץ בנושא בריאות וכושר הכושר

 .הפרכת מיתוסים ועוד ,על קצה המזלג בעניין תזונה נכונה ,םקביעת מטרות והשגת
 



 
 

 ההרשמה לגני הילדים ולכיתה א'

 

 .016/2/2 ה מסתיימת ביום ראשון הקרוב,ההרשמה לגני הילדים ולכיתה א' באלקנ   
ההרשמה האינטרנטית . http://bit.ly/2U9Sar8 –לחוברת הרישום ולפרטים מלאים 

 .http://bit.ly/36yfn9l –באתר 
תושבים חדשים או כאלו שעתידים לעבור לקראת שנת הלימודים הקרובה, ואינם    

 ת:ההרשמה באמצעורשומים בת.ז. כתושבי אלקנה, 
אבישג  –רישום לכיתה א' . ronit@elkana.org.il 03-9151214רונית  –רישום לגנים   

03-9362264 mmdelkana@walla.co.il. 
 מועצה מקומית אלקנה

 

כל הפרטים באתר המועצה  עידכון לגבי מיגון שמשות הרכב במימון המדינה.
www.elkana.org.il . לשאלות בנושא חריגים ניתן לפנות לנדב מלכה במשרדי מועצת

 .02-6211999יש"ע, 
 

 המדרשה לנשים  ב'אחווה ורעות'
 

 18.2.2020שלישי כ"ג בשבט,  , ביום אלקנהתכנית הלימודים במדרשה לנשים 
 .הרב זאב הס – 9:00-9:45

 גב' יהודית מרקס – 10:00-10:45
 .הרב יהודה שטרן – 11:00-11:45

 

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

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

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2U9Sar8%3Ffbclid%3DIwAR2qXkFG5JQW9U-8cZf12PFvi4XRhuQpnSOQSI1dYWO6VfYnsFhBScaczVQ&h=AT23bZZYSZdE2m7_P2xNxKHAR-N2o7EDR9P8d2hmMX_qNqXqmbloiRl5GyL4M5SuFc1ZsRu2bcOuEu-Q1tRPS3y8xr1XPDBYy4Bf96de_-Xhu4DKdS9oGaS2jyuRhjeCrpSFqIxdpkvZUXTdtMSplY_0j7z_YH_nRINeu0Ok9BOa28Qk6t5rEx8JTWgKz3h3L06rA1yEKCesna29j57fgcaQQ7MixY15UOXAKnXhdZK3H8bJn-Lg7fZ3iOIOIwpzGesOnzgimQ9zTAtCVU45cCjnyIwZjYrUeQkQecfauB0z9eDQbp_CLzsZpEEdoD0Ej4EdMUvQmJ1uTitHPgKNvJ1xkbMVOGiodOHxX2gcMxE1AbdHmAz27ZNrAk7KPyP11UmQ7o99DnkmMTSxmxcZyUrJxkcmxnqsQqp5_hhyZawHCFEzZ-EO8ZY1DKofTXsyh5xjjPcDrLX5I1-jz56gEmQE9SYm6o3q3DSut6g5a_YDJnAC_jNWQ1HjGo7YheFSfJz1uk4LsNHzlXEFE9oo0Q8sVL8edQHhPe9T5fyaGnKOKxRQ8GfWLUu98OA9N_vLywDY6La5sXJFlDPXn-YnOypYeX0hgL6TErsaB-7_OQKSgnh4OPlxsobe-aYT9HWlvIPC
https://bit.ly/36yfn9l?fbclid=IwAR2dDkivSxrYCOaxWxjsd1C0EOQATvJDTQxAiXRCOFghn74l8wu8kzKgC0g
mailto:ronit@elkana.org.il
mailto:mmdelkana@walla.co.il
http://www.elkana.org.il/
http://www.elkana.org.il/


 

 

 20:00בשעה  16.2.20יום ראשון כ"א בשבט 

 קתדרה
 הערים הלבנות של אנדלוסיה.: הנושא עם גוסטב מייסלס.

 

 10:30בשעה  17.2.20יום שני  כ"ב בשבט 

 שירה בציבור
 שירי נתן אלתרמן.: הנושא נאוה שפיצר.עם 

 10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ
 

 20:00בשעה  18.2.20יום שלישי כ"ג בשבט 

 עולם הולך ונעלם

 "מסע במנהרת זמן". –נושא: פפואה ניו גיני  עידן צ'רני.עם 
 

 10:30בשעה  19.2.20יום רביעי כ"ד בשבט 

 בוקר של תורה
שקרים רבותיי שקרים. מתי מותר מתי אסור. בהלכה באגדה הנושא:  הרב חן שריג.עם 

 .ובפסיקה
 .10:00-ארוחת בוקר קלה החל מ

 

 9:00בשעה  20.2.20יום חמישי כ"ה בשבט 

 מועדון הסרט הטוב 

 הסרט: יפורסם בהמשך
 

 10:30בשעה 

 סדנת תיאטרון  -"עושים סצינה" 

 )לרשומים(

 

 מועדון האידיש

 מוצ"ש פר' משפטים-שקלים  22.2.20 בשעה 20:30
 מפגש סיפור של שלום עליכם.

 "אויסגעטרייסלט" עם הקראה של שולה ישורון.
 של אהרון צייטלין "דונה דונה" בתרגום חוה אלברשטיין.השיר 

 הכניסה ללא תשלום
 
 20:00בשעה  23.2.20יום ראשון כ"ח בשבט 

 קתדרה

 : תקתוק השעון הביולוגי בעולם המודרני.הנושאעם ד"ר זיו צויגהפט. 
 

 .חברי מועדון ללא תשלום₪.  40דמי כניסה 
 
 

 

 
 



 

 ספריית אלקנה

 

 לרגל צאת ספרו החדשחגי הוברמן ברכותינו ל
 "קהילה יהודית בעזה"

בספרייה במחיר מיוחד לתושבי  עומד למכירההספר 
 מחיר מחירון. ₪  60במקום  ש"ח בלבד! 45 –אלקנה 

 מוזמנים להגיע, לעיין ולרכוש.אתם 
 

 שעות פתיחת הספרייה:
 

-09:00 – יום ב'. 16:00-18:45, 09:00-12:00 – יום א'   
. 17:15-19:15 – יום ד'. 09:00-12:00 – יום ג'. 12:00

-09:00 – יום ו'. 16:00-18:45, 09:00-12:00 – יום ה'
 בערבי חג הספרייה סגורה!. 11:00

 

 קופ"ח מכבי, לאומית ומאוחדתעידכון שעות קבלה 

 

 עדכון לגבי שעות קבלה במרפאתו של פרופ' איאן כהן:
 .07:30-09:00 בין השעות – 16/02/2020יום ראשון 

 17:00-19:30יום רביעי ללא שינוי בין השעות  המרפאה סגורה. ישייום של
 .שאר ימות השבוע ללא שינוי

 

 
 



 

 .80-מרכז צעירים עבר למקומו החדש ליד גן הזית בשכונת ה –בשעה טובה   
 אנו מתחילים משהו חדש ישן מרענן ומחיה.   
מהווה קרש קפיצה להוביל  השותפות של המועצה, המתנ"ס והמשרד לשוויון חברתי  

  משמעותיים ומהותיים. תהליכים
לאסף מינצר, אסף שפירא ואיריס  תודה לכל העוסקים במלאכת העברה ובראשם  

 אייזנברג.
 הקפה עלינו. מוזמנים לבוא, לבקר, להאיר ולהעיר.  

 

 ביום רביעי האחרון התקיים המפגש השני בסדנת צילום בסמרטפון.  
 

 :ובשבוע הקרוב    
כל מה שחייבים לדעת  – קורס עזרה ראשונה: במרכז צעירים 19:00בשעה ,  ביום רביעי  

 טיפול בחנק, החייאה, חום גבוה, פירכוסים ועצירת דימום. :ם במשפחהעל הצלת חיי
בעקבות היענות גבוה, נבדקת אופציה לפתיחת קבוצה  כל המקומות לקורס נתפסו.  

 נוספת בתאריך שונה.
 
 

 

 
 



 

 

 
 



 

 
 

 

 ראש המועצה המקומית אלקנה
 וכל בית אלקנה עובדיה ,חברי המועצה

 משתתפים בצערם של
 וחפצי חובב ,ברנדה, נתנאל ואסתר וב"ב

  והאח הסבאהבעל, האב, על מות 

 ז"ל אבינעם עודד
 תושב היישוב

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים     
 תוסיפו לדאבה עודולא                        

 

 , אלקנה8בבית משפחת עודד, רח' מגדל הלבנון יושבים 'שבעה' 

 ראש המועצה המקומית אלקנה
 וכל בית אלקנה עובדיה ,חברי המועצה

  משתתפים בצערם של
  ניומן ודנה ויזל רחל

 בן והאחהעל מות 

 ז"ל ויזל יצחק
 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים     
 ולא תוסיפו לדאבה עוד                       

 

 .אלקנה 12בית משפחת ניומן רחוב אפיקי מים יושבים שבעה 
 .16:00-20:00, 10:00-14:00  ניחום אבלים בין השעות:

  .16:00תפילת מנחה בשעה 

 כוס תנחומים
 .על פטירת האם ,גרשון קרמרמןל* 

 .על פטירת האב סייעת בגן חיטה(,)* למירי אהרוני 
 

 לדאבה עודולא תוסיפו  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מכםהמקום ינח  
                                                                    

 מכל בית אלקנה                                                                           
 



 

 
 



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

  
 



 
 

ושי בבית משפחת ש 12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה * 
 בני יזרעאלי. י"צוריאל ויינתן ע

למד את ספר איוב בבית הכנסת "תפארת צפתי יצחק מ  * ד"ר
  . השיעור מיועד לכל הציבור,16:30בשעה  165-שלום" שכונת ה

 גברים, נשים ובני נוער.
 , בימיישוב, הרב יהודה שטרןיהשיעור בשמירת הלשון עם רב ה*  

נשים ונערות . 22יץ מגדל דוד בבית משפח' מונוב ,19:45שני בשעה 
 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" בימי 
  , לנשים וגברים.19:45-20:30שלישי, בין השעות: 

: בכל יום שני 165-כנסת הספרדי בשכונת ההתורה בבית ה* שיעורי 
ן "עקרונות לימוד שיעור של הרב היימ 19:30-20:30 ותבשע

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

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

הפתעות  . מחולקותם מוזמניםכול. ו'-'ג לכיתותאחווה ורעות( 
 .לילדים

 



 
 



 

 

 

 להשכרה
 

חנות חזיתית בבני ברק, ברחוב כהנמן, במרכז המסחרי כיכר 
 .אדלר

מ"ר.  30 .מקום מרכזי והומה אדם עד לשעות הערב המאוחרות
 .חנייה פרטית ושירותים בחנות

לפרטים:  .מ"ח+מע"ש 6000מחיר  .החנות מונגשת לנכים
0527653525. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 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
 

 ,לשלמה ושרהלי גלסר וליהודה ומרים פישמן* 

 להולדת הנין, בן לאוהד וטלי פישמן, נכד  
 .לנינה ויאיר פישמן  

 .נכד לרחלי ויוסי גנץ ,להולדת הבן ,לאלון וירדן הומינר* 
 

 

 אירוסיהםו והנכדים, הבנים מזל טוב לנישואי
 

 .לאירוסי כרמל עם אור טוויג ,לרחלי ויוסי גנץ* 

 לנישואי הנכדה שבות גליה עם ,למרים ויפת זכריה* 
 .בת לאירית ודרור כהן ,זיו  

 , בן לאירוסי אוראל עם הודיה ,למרים ויפת זכריה* 
 ודרור כהן.לאירית   
 
 

 
 

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