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ראשי התיבות של העיר אלעד: "אזור לבניית עיר דתית"
הישוב הוקם במטרה להקל על בעיית המחסור העצום 

בדיור בקרב האוכלוסייה החרדית.
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אלעד הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1998 וב- 2007 הוכרזה כעיר

אלעד ממוקמת במיקום אטרקטיבי, 
מרכזי ונחשב דרומית לראש העין, 

דרום-מזרחית לפתח תקווה
וצפון-מזרחית לנמל תעופה בן-גוריון
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קצב הגידול באוכלוסייה מהגבוהים בארץ
 בשל קצב הגידול הגבוה, בשנת 2008 מינה

שר הפנים ועדת גבולות לבדיקת אפשרויות הרחבת העיר
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אלעד במספרים
כיום שטח העיר: 2,550 דונמים
מספר התושבים: כ- 50,000
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עיר מגוונת
 באלעד מגוון מייצג של אוכלוסייה דתית- 

ספרדים בני עדות המזרח, לצד ליטאים וחסידים
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צפוף פה!
העיר אלעד שרויה במצוקת דיור קשה מספר התושבים: כ- 50,000

קצב גידול אוכלוסייה מהגבוהים בארץ, כ-8.5 ילדים למשפחה!
חייבים לתת מענה מיידי למצוקה הקשה.
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חסום פה!
 העיר חסומה מכל צדדיה: ממערב כביש 6 וכביש 444, 

מדרום שמורת טבע, מצפון מחצבת ענק
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הפתרון היחידי הנמצא פה!
שטח האש לשעבר בגודל של כ- 4000 דונם אשר סופח לעיר אלעד ע"י עיריית אלעד

ושר הפנים אריה דרעי. בשטח ישנן תשתיות קיימות ומוכנות להרחבה מיידית.
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במכתב ששיגר ראש העירייה, ישראל פרוש, 
לשר הביטחון, כתב:

"העיר אלעד 
זקוקה להרחבה 
כאוויר לנשימה"
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לדברי פרוש, עתודות הקרקע באלעד צפויות להיגמר ונותרה בשלב זה קרקע עבור 800
יחידות דיור חדשות, שיקבלו היתר בנייה רק בכפוף לכביש גישה נוסף לעיר שנבנה בימים

אלה. הבעיה היא שבינתיים התושבים בונים יחידות דיור באופן לא חוקי - על הגגות או בחניות
- ובעירייה מנסים להתמודד עם תופעה זו.

 
"זאת עיר חרדית, ולצערי כשמדברים על עיר חרדית תמיד יש מצוקה", אומר פרוש באולפן

ynet. לדבריו, אף שמדובר בעיר צעירה יחסית (בת 18 שנים), "היא מתקרבת לבני ברק - גם
בצפיפות, גם בחוסר הכיתות, גם במקומות עבודה". מדובר ביישוב "מגודר", כפי שמציינים

בעירייה - ממערב בכביש חוצה ישראל (6), מדרום בשמורת טבע וביער, מצפון במחצבת ענק
וממזרח בשטח אש של צה"ל.

פרוש טוען כי בעבר הובטח לעיר על ידי משרד הביטחון שחלק נרחב משטח האש יועבר אליה
לצרכי בנייה - אולם התוכנית טרם יצאה לפועל. בעיר מקווים שבמסגרת היוזמה של משרד

השיכון והבינוי להרחבת היישובים החרדיים בישראל, תקבל העיר שטחי בנייה אלה. החשש
הוא, טוען פרוש, שתוך שנתיים אם לא יימצא פתרון לבעיית הדיור - "העיר תהפוך לבני ברק

."2
 

אבל זה לא הכל: לדבריו, מלבד מרכז מסחרי הכולל סופר ומספר בעלי עסקים קטנים, בעיר
אין מרכז מסחר או תעסוקה, אף שלמעלה מ-80% מהנשים ויותר מ-70% מהגברים בעיר

עובדים וקיבלו הכשרה בתחומי ההיי-טק, המזכירות הרפואית ועוד. הכנסות העיר מורכבות
מ-99.9% ארנונה וכ-0.1% מסחר ותעסוקה.

 
עקב כך, עד לפני מספר שנים העיר נמצאה במצוקה תקציבית ונוהלה בידי חשב מלווה

(ברשויות מקומיות הנמצאות במשבר הנובע מניהול כספי, נמצא חשב המלווה המסייע להן
לפתור את המשבר). פרוש מספר כי בשלוש שנות כהונתו ביצע תוכנית הבראה, במסגרתה,
בין היתר, פוטרו עובדים, עד שהעיר הגיעה לאיזון תקציבי. אלא שלטענתו, לא ניתן לנהל את

העיר באופן זה לאורך זמן.

2 לילות ע'ב א.בוקר + טיסות
הלו"ש ב- 499 ₪ לאדם

לרכישה >>

עד 30% הנחה בביטוח המקיף
לרכב ו-12 תשלומים שווים!

להצעת מחיר >>

עושים מינוי לידיעות אחרונות
ומקבלים חופשה זוגית במתנה!

היכנסו עכשיו >>

הקץ לספונג’ה! שוטף/שואב
רצפות ופרקטים 5 פעולות ב-1

לרכישה >>

משווים ומרוויחים! השוואת
מלונות בקליק אחד!

לפרטים נוספים >>

חדש! מגפי עור לגברים ב-299
ש"ח בלבד!

לרכישה >>

אלבום מחברת כריכה קשה 24
עמודים רק ב-29.90 ₪

היכנסו עכשיו >>

מרחבי הרשת
ישראלים שנולדו לפני 1967 וצברו מעל 300 אלף זכאים

להטבת מס מהמדינה
ריאלי - מגזין כלכלי

היסטוריה בכנסת: הנחה של 1,500 ₪ באגרות הרישוי
לרכב

INsite רכב

 

(צילום: אלירן קרסנטי) שטח אש ביישוב אלעד

מודעה
Google Cloud Platform

Build your app for Android, iOS and mobile web on Google's cloud service. Try
it

cloud.google.com/solutions

ְּפִתיַחת ַּתְפִריט ְנִגיׁשּות.ַהְתָאַמת ָהֲאָתר ְלִעְווִרים

הרחבה המדוברת באלעד שוב בכותרות
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חפש 27Cתחזית:

חדשות הנדל"ןנדלןכלכלה

לוח דירות מחירון דירות שוכרים או קונים דיור ציבורי בית הילדות שלי חדשות הנדל"ן בית ישראלי קנייה, מכירה, השכרה עיצוב ותכנון הבית

בשורה לסובלים מנזלת אלרגית

תוכן פרסומי

ניתן לטפל בנזלת אלרגית ללא תרופות,
באמצעות שילוב של פיתוח טכנולוגי, מחקר

רפואי וניסויים קליניים.
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הכי מטוקבקות

המיליארדים המבוזבזים: שטחי הקרקע
שהולכים לאיבוד בתל

 .1

השקעות נדל"ן בחו"ל - למי זה מתאים?  .2

עיצוב כפרי-אסייתי ומודרני: ביקור בית
ברעננה

 .3

האוצר: ירידה של 13% במכירת דירות
באוגוסט

 .4

הצצה למהפך של בית פרטי בגני תקווה  .5

חיים בסרט: במקום הקולנוע המיתולוגי
ייבנה בת"א

 .6

הלוואה לקניית רכב ללא שעבוד

תוכן פרסומי

מסתבר שזה אפשרי. קיראו על אפשרויות
המימון הקיימות היום לקניית רכב ללא צורך

לשעבד אותו לטובת הבנק

זירת הקניות

"בלי פתרון למצוקת הדיור נהפוך לבני ברק 2"
ראש עיריית אלעד מתכנן להקים בעיר החרדית אמפיתיאטרון, פארק

ארכיאולוגי ומרכז עירוני חדש. אך באולפן ynet הוא טוען כי התושבים נאלצים
לבנות דירות בגגות ובחניות כי בעיר נותרה עתודת קרקע אחרונה, אף

שסביבה שטחים נרחבים הפנויים לבנייה, ובהם גם שטחי אש של צה"ל. צפו

פורסם:  19.09.16 , 07:14 הילה ציאון ואטילה שומפלבי

צפו בראיון עם ראש עיריית אלעד    (צילום: אלי סגל, יוגב אטיאס)

כיכרות, אמפיתיאטרון, פארק ארכיאולוגי ומרכז עירוני ראשי (מע"ר) חדש - אבל גם צפיפות
מגורים והיעדר פתרונות הולמים למסחר ותעסוקה. העיר החרדית אלעד שבמרכז הארץ,

הממוקמת בין שהם לראש העין, עוברת בימים אלה מתיחת פנים - אך סובלת משתי בעיות
מרכזיות: מצוקת דיור ומחסור במרכזי תעסוקה. שוחחנו באולפן ynet עם ראש עיריית אלעד,

ישראל פרוש. צפו בראיון:
 

 

העיר החרדית אלעד
צילום: משה מילנר, לע"מ

שתף בפייסבוק

הדפסה

שלח כתבה

הרשמה לדיוור

תגובה לכתבה

עיתון שישי לחודש מתנה!

Promoted Links by Taboola 

תל אביב

מרחבי הרשת
יש לי 100,000₪ - איפה הכי כדאי להשקיע?

TheMarker

 

Recommend 0

.Promoted Links by Taboola  

ויראלי: כישורי שתיית הבירה של הצעירה הזאת מדהימים את הרשת

הריטלין לא ממש עוזר? תופעות לוואי? – דרך חדשנית להתגבר על קשיי קשב וריכו…
AttenGo - תתרכז בהצלחה

לא תאמינו איפה בארה"ב תצליחו לקנות 4 דירות במחיר של דירה אחת בארץ
MoneyTime

מרחבי הרשת
מהפכה: הדבר הזה שם סוף

לזריקות היופי
Xnet

בני 50 פלוס? אל תעלו על
ההגה לפני שתקראו את זה.

INSITE רכב

מה עושים כששוב המורה
אומרת ש"לילד שלכם יש

פוטנציאל אבל...
Round-Table מגזין איכות חיים

האבחון המדויק לבחירת
הטיפול המדויק ביותר לסרטן

Oncotest

"לא הייתי חברה בלהקת
בנות, הייתי ברשת זנות"

 

ynet Like 1M
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"בלי פתרון למצוקת הדיור נהפוך לבני ברק 2"
ראש עיריית אלעד מתכנן להקים בעיר החרדית אמפיתיאטרון, פארק

ארכיאולוגי ומרכז עירוני חדש. אך באולפן ynet הוא טוען כי התושבים נאלצים
לבנות דירות בגגות ובחניות כי בעיר נותרה עתודת קרקע אחרונה, אף

שסביבה שטחים נרחבים הפנויים לבנייה, ובהם גם שטחי אש של צה"ל. צפו

פורסם:  19.09.16 , 07:14 הילה ציאון ואטילה שומפלבי

צפו בראיון עם ראש עיריית אלעד    (צילום: אלי סגל, יוגב אטיאס)
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ישראל פרוש. צפו בראיון:
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לדברי פרוש, עתודות הקרקע באלעד צפויות להיגמר ונותרה בשלב זה קרקע עבור 800
יחידות דיור חדשות, שיקבלו היתר בנייה רק בכפוף לכביש גישה נוסף לעיר שנבנה בימים

אלה. הבעיה היא שבינתיים התושבים בונים יחידות דיור באופן לא חוקי - על הגגות או בחניות
- ובעירייה מנסים להתמודד עם תופעה זו.

 
"זאת עיר חרדית, ולצערי כשמדברים על עיר חרדית תמיד יש מצוקה", אומר פרוש באולפן

ynet. לדבריו, אף שמדובר בעיר צעירה יחסית (בת 18 שנים), "היא מתקרבת לבני ברק - גם
בצפיפות, גם בחוסר הכיתות, גם במקומות עבודה". מדובר ביישוב "מגודר", כפי שמציינים

בעירייה - ממערב בכביש חוצה ישראל (6), מדרום בשמורת טבע וביער, מצפון במחצבת ענק
וממזרח בשטח אש של צה"ל.

פרוש טוען כי בעבר הובטח לעיר על ידי משרד הביטחון שחלק נרחב משטח האש יועבר אליה
לצרכי בנייה - אולם התוכנית טרם יצאה לפועל. בעיר מקווים שבמסגרת היוזמה של משרד

השיכון והבינוי להרחבת היישובים החרדיים בישראל, תקבל העיר שטחי בנייה אלה. החשש
הוא, טוען פרוש, שתוך שנתיים אם לא יימצא פתרון לבעיית הדיור - "העיר תהפוך לבני ברק

."2
 

אבל זה לא הכל: לדבריו, מלבד מרכז מסחרי הכולל סופר ומספר בעלי עסקים קטנים, בעיר
אין מרכז מסחר או תעסוקה, אף שלמעלה מ-80% מהנשים ויותר מ-70% מהגברים בעיר

עובדים וקיבלו הכשרה בתחומי ההיי-טק, המזכירות הרפואית ועוד. הכנסות העיר מורכבות
מ-99.9% ארנונה וכ-0.1% מסחר ותעסוקה.

 
עקב כך, עד לפני מספר שנים העיר נמצאה במצוקה תקציבית ונוהלה בידי חשב מלווה

(ברשויות מקומיות הנמצאות במשבר הנובע מניהול כספי, נמצא חשב המלווה המסייע להן
לפתור את המשבר). פרוש מספר כי בשלוש שנות כהונתו ביצע תוכנית הבראה, במסגרתה,
בין היתר, פוטרו עובדים, עד שהעיר הגיעה לאיזון תקציבי. אלא שלטענתו, לא ניתן לנהל את

העיר באופן זה לאורך זמן.

2 לילות ע'ב א.בוקר + טיסות
הלו"ש ב- 499 ₪ לאדם

לרכישה >>

עד 30% הנחה בביטוח המקיף
לרכב ו-12 תשלומים שווים!

להצעת מחיר >>

עושים מינוי לידיעות אחרונות
ומקבלים חופשה זוגית במתנה!

היכנסו עכשיו >>

הקץ לספונג’ה! שוטף/שואב
רצפות ופרקטים 5 פעולות ב-1

לרכישה >>

משווים ומרוויחים! השוואת
מלונות בקליק אחד!

לפרטים נוספים >>

חדש! מגפי עור לגברים ב-299
ש"ח בלבד!

לרכישה >>

אלבום מחברת כריכה קשה 24
עמודים רק ב-29.90 ₪

היכנסו עכשיו >>

מרחבי הרשת
ישראלים שנולדו לפני 1967 וצברו מעל 300 אלף זכאים

להטבת מס מהמדינה
ריאלי - מגזין כלכלי

היסטוריה בכנסת: הנחה של 1,500 ₪ באגרות הרישוי
לרכב

INsite רכב

 

(צילום: אלירן קרסנטי) שטח אש ביישוב אלעד

מודעה
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Build your app for Android, iOS and mobile web on Google's cloud service. Try
it

cloud.google.com/solutions
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נושא ההרחבה והמצוקה הבלתי אפשרית של תושבי אלעד הגיעה לדרגים 
הכי גבוהים במדינת ישראל, מקבלי ההחלטות הסכימו פה אחד לאחר מספר 
סיורים בעיר ובשטח האש הצמוד כי הפתרון היחידי למצוקת העיר, הצפיפות 

הנוראית וטובת המגזר הינה הרחבה מיידית של הצד המזרחי )שטח האש(.
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העיר אלעד רוצה להתרחב: במקום שטח אש –
10,000 דירות

בעיר החרדית מזהירים מפני הפיכתם "לבני ברק 2", עם צפיפות גבוהה ועתודות קרקע מועטות
לבנייה. מכתב ששיגר ראש העיר לשר הביטחון משה יעלון בימים האחרונים חושף כי העירייה

מבקשת ממשרד הביטחון לפנות את שטח האש ממזרח לה – לצורך בניית אלפי דירות

תגיות: אלעד, שטח אש m

sנדל"ן
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העיר החרדית אלעד, המרוחקת כ-5 קילומטרים בלבד מראש העין, מונה כיום כ-50 אלף תושבים, אלא
שבניגוד לשכנתה המתפתחת, אלעד שרויה כבר מספר שנים במצוקת דיור קשה: עתודות הבנייה שנותרו
לעיר עומדות על כ-1,000 יחידות דיור בלבד ובנייתן מותנית בסלילת כביש ומחלף חדש. מבחינת גבולות,

העיר חסומה מכל צדדיה: ממערב כביש 6 וכביש 444, מדרום שמורת טבע, מצפון מחצבת ענק וממזרח –
שטח אש עצום של צה"ל. אלא שכעת, מבקש ראש העיר להתרחב על חשבון שטח האש בטענה כי מדובר

בשטח אש לא פעיל "החונק" את העיר, שניתן לבנות בו כ-10,000 יחידות דיור חדשות.

לקריאה נוספת:

כך "הצליחה" שיכון ובינוי להפסיד מגדל דירות בר"ג 
ממשיכים לנדוד: כמה דירות אנחנו עוברים ולאן? 

כך תיזהרו בבחירת קבוצת הרכישה

במכתב ששיגר בימים האחרונים ראש העירייה, ישראל פרוש, לשר הביטחון, משה יעלון, הוא כותב כי
"הגיע הזמן 'להסרת הסגר' על אלעד" ומבקש כי שר הביטחון יורה על פינוי שטח האש הממוקם מזרחית

לעיר, שכן מדובר בשטח אש שאינו פעיל, שכבר משנות ה-90' הוסכם על ידי שר השיכון דאז, אריאל שרון,
כי יהווה עתודה לבניית דירות לעיר – אך מהלך זה מעולם לא בוצע.

העיר אלעד (צילום: יח"צ)

מודעה
נעים להכיר, שקד הירוקה

קוטג'ים דו משפחתיים החל מ-975,000 ₪ בלבד, עם איכות חיים רק שעה מת״א וחיפה
פרויקט שקד הירוקה
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פרוש מבהיר כי בנוסף להיותו של שטח האש חסם להיצע הדיור בעיר – הוא גם מסכן את תושבי האזור.
"את מצוקת הדיור ניתן יהיה לפתור בעזרתך אם תורה על פינוי שטח אש, אשר אינו פעיל לחלוטין, הנמצא

מזרחית לעיר וכך נוכל לייעד את הקרקע לדיור בר השגה לעיר אשר יכלול 10,000 יחידות דיור. יתרה
מכך, בשטח האש נותרו עשרות פגזים תועים, אשר חלקם נאספים על ידי ילדיי העיר אלעד הנוטים לא

פעם לטייל באזור זה, ואנו חוששים ליום בו יתרחש אסון אשר יכול היה להימנע", כותב פרוש.

בעירייה מבהירים כי העיר אלעד, אחת משבע הערים שהוקמו במסגרת תכנית 'שבעת הכוכבים' של
משרד הבינוי, פרושה כיום על שטח של כ-2,500 דונם, ומאכלסת קרוב ל-50 אלף תושבים – באופן

שהופך אותה לצפופה מאוד ביחס לשכנותיה. "צפיפות האוכלוסין בעיר גבוהה מאוד, עד כדי בלתי
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סיפורה של התרחבות
כבר בשנת 1990 הוסכם על ידי שר השיכון אריאל שרון 

כי קרקע זאת תהווה עתודה להתרחבות העיר
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הסכם גג ראשון במגזר החרדי:
12,500 דירות ייבנו באלעד"

שנת -2017 נחתם הסכם גג ראשון במגזר החרדי 
במדינת ישראל על ההרחבה המדוברת בעיר אלעד
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שר הביטחון הנוכחי, אביגדור ליברמן, הביע נכונות אמיתית 
לקדם את המיזם ואחת ההנחיות הראשונות בחודש הראשון 

לכהונתו הייתה לבדוק את אופציית קידום הרחבת העיר

סיפורה של התרחבות
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בהמשך להחלטת שר הביטחון, מינה שר הפנים, אריה 
דרעי, ועדת גבולות גיאוגרפית, שתאשר את הרחבת 

העיר ב- 4,000 דונם, באמצעות סיפוח שטח אש צמוד, 
כמו גם שטחים ממועצות סמוכות

סיפורה של התרחבות

מתוך גלובס

"הפוטנציאל הגבוה שיש בעיר אלעד, הן כלכלית, והן לאפשרויות בינוי 
דירות הוא ברמה האסטרטגית עבור כל הציבור החרדי"

16



ראש העיר אלעד הכריז שהשטח מוכשר לבנייה ומהווה 
עתודת קרקע ענקית לבניית עשרות אלפי יח"ד.

סיפורה של התרחבות

 "כל התשתיות כבר קיימות וניתן מיידית להתחיל לבנות, 
ולהכפיל ולשלש את העיר".
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הרחבת אלעד בכותרות
ראש העיר אלעד בראיון בנושא מצוקת הדיור בעיר

 

 

 

 28.02.17קול חי, 

www.93fm.co.il/radio/385342//http:/ 

 

 

 

 28.02.17קול חי, 

www.93fm.co.il/radio/385342//http:/ 

 

 

 

 28.02.17קול חי, 

www.93fm.co.il/radio/385342//http:/ 

קישור לכתבה
קול חי, 28.02.17

18



18.10.2017 פרסום ראשון: הקבינט יכריז על מתחם מועדף לדיור באלעד - אקטואליה - חדשות - בחדרי חרדים

http://www.bhol.co.il/122845/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A7… 1/4

 

תמוזיקהאוכליהדותמשפטדעותלובי נשיפרנוסהפורומיםבחצרותוידאופוליטית

מיוחדים עיתונות ותקשורת חדשות חוץ יום רביעי, כ"ח תשרי 18.10.2017ה

דשות אחרונות

חיפוש באתר

בתיה אליהו חיימזון
ב"ר גרש ב"ר משה מנחם ...

 

סמינר ה ישיבת זכרון מ...
זכר בני ברק

מאורסים

אור לכט' אלול

לרשימת המאורסים המלאה

המבזקים 
אקטואליה חדשות |  עמוד הבית | 

פרסום ראשון: הקבינט יכריז על
מתחם מועדף לדיור באלעד

בשורת דיור באלעד. ללא צלצולים מיותרים, קבינט הדיור יתכנס מחר
ויאשר את השלב השני של הרחבת העיר אלעד. לפי מידע שהגיע

ל'בחדרי חרדים', הקבינט ימליץ להכריז על מתחם ששטחו כ-1,300
דונם, בצפון מערב העיר, כמתחם מועדף לדיור

יום ראשון כ"א אב תשע"ז 20:25 13/08/2017יעקב גרודקה

פרסום ראשון - בשורת הדיור באלעד: ללא כותרות וצלצולים מיותרים, קבינט
הדיור צפוי להתכנס מחר (שני) ולאשר את השלב השני של הרחבת העיר אלעד

החרדית. 
 

על פי המידע שהגיע ל"בחדרי חרדים", הקבינט ימליץ להכריז על מתחם ששטחו
כ-1,300 דונם, בצפון מערב העיר כמתחם מועדף לדיור. 

 
השטח יכלול כ-2,500 יח"ד, בבניה בגובה ממוצע של 6 קומות, כמו"כ יכלול

המתחם שטחים ציבוריים שיתנו מענה לתוספת יח"ד לעיר וכן שטחים המיועדים
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הרחבת אלעד בכותרות

קישור לכתבה
13.8.17 חרדים-  חדרי 
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העסק שלך צריך כוכבית

למידע והצטרפות

הפוך את מספר הטלפון הארוך - לקצר
וקל עם מספר מקוצר!

 
 

מאות ישראלים הופכים ליזמים בפועל:
הצרות של יונייטד שרונה כמשל

לקבוצות הרכישה והשוק כולו
נדל"ן ותשתיות

מכה לאוצר: ביהמ"ש
ביטל את אישור תוכנית

אפולוניה בותמ"ל
נדל"ן ותשתיות

"דגלים אדומים" שיסייעו לאתר הלבנות
הון בתחום הנדל"ן

נדל"ן ותשתיות

     

עמוד הבית > נדל"ן ותשתיות

 

בהובלת איילת רוסק ודניאלה פז
(/http://m-globes.com/mimun)

קורס פתרונות מימון בנדל"ן

אכזבה: הודו תקנה
מטוסי מודיעין

מארה"ב ולא

הרשות המקומית
שלכם רוצה להיות

חברת תקשורת

איך להשקיע בנדל"ן
במחיר נוח?

Sponsored
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שר הפנים, אריה דרעי, הודיע כי מינה ועדת גבולות גיאוגרפית, שתאשר את הרחבת אלעד
ב-4,000 דונם, כאשר שטח האש שממזרח לעיר, כמו גם שטחים נוספים מהמועצה

האיזורית חבל מודיעין והמועצה האזורית דרום השרון, יסופחו לעיר.

המהלך בא בהמשך להחלטת שר הביטחון, אבידגור ליברמן, לשחרר את שטח האש
הצמוד לעיר, ששימש את צה"ל, לטובת אלעד, כחלק מהפיתרון למצוקת הדיור הקשה

במגזר החרדי. על השטח ניתן, לפי ראש העיר, ישראל פרוש, להקים בין 10,000
ל-25,000 יח"ד. "הפוטנציאל הגבוה שיש בעיר אלעד, הן כלכלית, והן לאפשרויות בינוי
דירות הוא ברמה האסטרטגית עבור כל הציבור החרדי", אמר השר דרעי במהלך ביקור

שערך בעיר.

השר וראש העירייה סיירו בשטח "המשולש" הנמצא בין העיר לבין כביש 6, שם מתוכנן
לקום אזור תעסוקה ומסחר משותף לעיר ולמועצה האזורית דרום השרון, שבמסגרתו

מתוכננים כ-2 מיליון מ"ר בנויים של מגדלי משרדים, חנויות, בתי קפה, מפעלים ושטחים
לוגיסטיים, וצפוי להיות העוגן הכלכלי של אלעד.

בהמשך הגיעה הפמליה אל שטח האש המדובר, שם ראו את האפשרות הגדולה להרחבת
העיר, כשלצד הסכמת משרד הבטחון לשחרורו, ישנה גם הסכמה בכתב מראש המועצה

האזורית דרום השרון לאפשר העברת אלפי דונמים להרחבת העיר אלעד, בשטחים
סמוכים. ראש העיר אמר לשר כי ישנה הסכמה נוספת מצד המועצה האזורית חבל מודיעין

דרעי הכריע: 4,000 דונם יסופחו
לעיר החרדית אלעד

שר הפנים, שביקר בעיר החרדית בשבוע שעבר, מינה ועדת גבולות
גיאוגרפית, שתאשר את הרחבת העיר באמצעות סיפוח שטח אש צמוד,
כמו גם שטחים ממועצות סמוכות ■ לפי ראש עיריית אלעד, ניתן להקים

מיידית על השטח בין 10,000 ל-25,000 יח"ד
אלפי אליהו שאולי
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שר הפנים, אריה דרעי, הודיע כי מינה ועדת גבולות גיאוגרפית, שתאשר את הרחבת אלעד
ב-4,000 דונם, כאשר שטח האש שממזרח לעיר, כמו גם שטחים נוספים מהמועצה

האיזורית חבל מודיעין והמועצה האזורית דרום השרון, יסופחו לעיר.

המהלך בא בהמשך להחלטת שר הביטחון, אבידגור ליברמן, לשחרר את שטח האש
הצמוד לעיר, ששימש את צה"ל, לטובת אלעד, כחלק מהפיתרון למצוקת הדיור הקשה

במגזר החרדי. על השטח ניתן, לפי ראש העיר, ישראל פרוש, להקים בין 10,000
ל-25,000 יח"ד. "הפוטנציאל הגבוה שיש בעיר אלעד, הן כלכלית, והן לאפשרויות בינוי
דירות הוא ברמה האסטרטגית עבור כל הציבור החרדי", אמר השר דרעי במהלך ביקור

שערך בעיר.

השר וראש העירייה סיירו בשטח "המשולש" הנמצא בין העיר לבין כביש 6, שם מתוכנן
לקום אזור תעסוקה ומסחר משותף לעיר ולמועצה האזורית דרום השרון, שבמסגרתו

מתוכננים כ-2 מיליון מ"ר בנויים של מגדלי משרדים, חנויות, בתי קפה, מפעלים ושטחים
לוגיסטיים, וצפוי להיות העוגן הכלכלי של אלעד.

בהמשך הגיעה הפמליה אל שטח האש המדובר, שם ראו את האפשרות הגדולה להרחבת
העיר, כשלצד הסכמת משרד הבטחון לשחרורו, ישנה גם הסכמה בכתב מראש המועצה

האזורית דרום השרון לאפשר העברת אלפי דונמים להרחבת העיר אלעד, בשטחים
סמוכים. ראש העיר אמר לשר כי ישנה הסכמה נוספת מצד המועצה האזורית חבל מודיעין

דרעי הכריע: 4,000 דונם יסופחו
לעיר החרדית אלעד

שר הפנים, שביקר בעיר החרדית בשבוע שעבר, מינה ועדת גבולות
גיאוגרפית, שתאשר את הרחבת העיר באמצעות סיפוח שטח אש צמוד,
כמו גם שטחים ממועצות סמוכות ■ לפי ראש עיריית אלעד, ניתן להקים

מיידית על השטח בין 10,000 ל-25,000 יח"ד
אלפי אליהו שאולי
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המהלך בא בהמשך להחלטת שר הביטחון, אבידגור ליברמן, לשחרר את שטח האש
הצמוד לעיר, ששימש את צה"ל, לטובת אלעד, כחלק מהפיתרון למצוקת הדיור הקשה

במגזר החרדי. על השטח ניתן, לפי ראש העיר, ישראל פרוש, להקים בין 10,000
ל-25,000 יח"ד. "הפוטנציאל הגבוה שיש בעיר אלעד, הן כלכלית, והן לאפשרויות בינוי
דירות הוא ברמה האסטרטגית עבור כל הציבור החרדי", אמר השר דרעי במהלך ביקור

שערך בעיר.

השר וראש העירייה סיירו בשטח "המשולש" הנמצא בין העיר לבין כביש 6, שם מתוכנן
לקום אזור תעסוקה ומסחר משותף לעיר ולמועצה האזורית דרום השרון, שבמסגרתו

מתוכננים כ-2 מיליון מ"ר בנויים של מגדלי משרדים, חנויות, בתי קפה, מפעלים ושטחים
לוגיסטיים, וצפוי להיות העוגן הכלכלי של אלעד.

בהמשך הגיעה הפמליה אל שטח האש המדובר, שם ראו את האפשרות הגדולה להרחבת
העיר, כשלצד הסכמת משרד הבטחון לשחרורו, ישנה גם הסכמה בכתב מראש המועצה

האזורית דרום השרון לאפשר העברת אלפי דונמים להרחבת העיר אלעד, בשטחים
סמוכים. ראש העיר אמר לשר כי ישנה הסכמה נוספת מצד המועצה האזורית חבל מודיעין
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שר הפנים, אריה דרעי, הודיע כי מינה ועדת גבולות גיאוגרפית, שתאשר את הרחבת אלעד
ב-4,000 דונם, כאשר שטח האש שממזרח לעיר, כמו גם שטחים נוספים מהמועצה

האיזורית חבל מודיעין והמועצה האזורית דרום השרון, יסופחו לעיר.

המהלך בא בהמשך להחלטת שר הביטחון, אבידגור ליברמן, לשחרר את שטח האש
הצמוד לעיר, ששימש את צה"ל, לטובת אלעד, כחלק מהפיתרון למצוקת הדיור הקשה

במגזר החרדי. על השטח ניתן, לפי ראש העיר, ישראל פרוש, להקים בין 10,000
ל-25,000 יח"ד. "הפוטנציאל הגבוה שיש בעיר אלעד, הן כלכלית, והן לאפשרויות בינוי
דירות הוא ברמה האסטרטגית עבור כל הציבור החרדי", אמר השר דרעי במהלך ביקור

שערך בעיר.

השר וראש העירייה סיירו בשטח "המשולש" הנמצא בין העיר לבין כביש 6, שם מתוכנן
לקום אזור תעסוקה ומסחר משותף לעיר ולמועצה האזורית דרום השרון, שבמסגרתו

מתוכננים כ-2 מיליון מ"ר בנויים של מגדלי משרדים, חנויות, בתי קפה, מפעלים ושטחים
לוגיסטיים, וצפוי להיות העוגן הכלכלי של אלעד.

בהמשך הגיעה הפמליה אל שטח האש המדובר, שם ראו את האפשרות הגדולה להרחבת
העיר, כשלצד הסכמת משרד הבטחון לשחרורו, ישנה גם הסכמה בכתב מראש המועצה

האזורית דרום השרון לאפשר העברת אלפי דונמים להרחבת העיר אלעד, בשטחים
סמוכים. ראש העיר אמר לשר כי ישנה הסכמה נוספת מצד המועצה האזורית חבל מודיעין

דרעי הכריע: 4,000 דונם יסופחו
לעיר החרדית אלעד

שר הפנים, שביקר בעיר החרדית בשבוע שעבר, מינה ועדת גבולות
גיאוגרפית, שתאשר את הרחבת העיר באמצעות סיפוח שטח אש צמוד,
כמו גם שטחים ממועצות סמוכות ■ לפי ראש עיריית אלעד, ניתן להקים

מיידית על השטח בין 10,000 ל-25,000 יח"ד
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אלעד לקראת הכפלת אוכלוסייתה: שר הבינוי ושיכון, יואב גלנט, וראש עיריית אלעד,
ישראל פרוש, חנכו אתמול (ג') כביש גישה חדש מצפון לעיר החרדית אלעד, המהווה כניסה

ויציאה נוספת לעיר שבה גרים 50 אלף תושבים.

עד כה נכנסו ויצאו התושבים מכניסה אחת בלבד שיצרה עומסי תנועה וסיכונים. בנוסף,
פתיחת הכביש מהווה הסרת החסם ויציאה לשיווק ממשלתי מיידי של השטחים בעיר.

עלות סלילת הכביש בשלב א' עמדה על כ-8 וחצי מיליון שקלים, והעבודות להקמתו נמשכו
כשנה.

בחודשים הקרובים יימשכו העבודות של שלב ב', אשר כוללות הרחבת השוליים, הקמת
תאורה, וסלילת שביל אופניים לתושבי העיר. בשלב מאוחר יותר יוקם גם מחלף, אשר

יחבר את הכביש לדרך 444, לכביש 6 ולתחנת הרכבת המרכזית שאמורה להיבנות על
המסלול המזרחי, זאת על פי הנחייתו של שר התחבורה ישראל כ"ץ לאחרונה.

כאמור, פתיחת הכביש תהווה זרז להרחבת העיר אלעד בעוד כ-10,000 יחידות דיור,
באזור שטח האש שמצפון-מזרח לעיר, אשר יפונה בקרוב ונמצא בסמוך לכביש הגישה

החדש. על פי ראש עיריית אלעד, ישראל פרוש, מדובר בבשורה של ממש ובפתרון למצוקת
הדיור החמורה במגזר החרדי.  

כביש הגישה לעיר וסיום שלב ראשוני של העבודות הובילה לשחרור של שטח נרחב במרכז

נחנך כביש גישה: הוסר חסם
לבניית 10,000 יחידות באלעד

כביש הגישה החדש נחנך אתמול מצפון לעיר החרדית אלעד, המהווה
כניסה ויציאה נוספת לעיר שבה גרים 50 אלף תושבים ■ כמו כן יאפשר

הכביש בניית 150 אלף מ"ר תעסוקה ומסחר
אלפי אליהו שאולי  
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11:40 ,08/02/2017

אלעד לקראת הכפלת אוכלוסייתה: שר הבינוי ושיכון, יואב גלנט, וראש עיריית אלעד,
ישראל פרוש, חנכו אתמול (ג') כביש גישה חדש מצפון לעיר החרדית אלעד, המהווה כניסה

ויציאה נוספת לעיר שבה גרים 50 אלף תושבים.

עד כה נכנסו ויצאו התושבים מכניסה אחת בלבד שיצרה עומסי תנועה וסיכונים. בנוסף,
פתיחת הכביש מהווה הסרת החסם ויציאה לשיווק ממשלתי מיידי של השטחים בעיר.

עלות סלילת הכביש בשלב א' עמדה על כ-8 וחצי מיליון שקלים, והעבודות להקמתו נמשכו
כשנה.

בחודשים הקרובים יימשכו העבודות של שלב ב', אשר כוללות הרחבת השוליים, הקמת
תאורה, וסלילת שביל אופניים לתושבי העיר. בשלב מאוחר יותר יוקם גם מחלף, אשר

יחבר את הכביש לדרך 444, לכביש 6 ולתחנת הרכבת המרכזית שאמורה להיבנות על
המסלול המזרחי, זאת על פי הנחייתו של שר התחבורה ישראל כ"ץ לאחרונה.

כאמור, פתיחת הכביש תהווה זרז להרחבת העיר אלעד בעוד כ-10,000 יחידות דיור,
באזור שטח האש שמצפון-מזרח לעיר, אשר יפונה בקרוב ונמצא בסמוך לכביש הגישה

החדש. על פי ראש עיריית אלעד, ישראל פרוש, מדובר בבשורה של ממש ובפתרון למצוקת
הדיור החמורה במגזר החרדי.  

כביש הגישה לעיר וסיום שלב ראשוני של העבודות הובילה לשחרור של שטח נרחב במרכז

נחנך כביש גישה: הוסר חסם
לבניית 10,000 יחידות באלעד

כביש הגישה החדש נחנך אתמול מצפון לעיר החרדית אלעד, המהווה
כניסה ויציאה נוספת לעיר שבה גרים 50 אלף תושבים ■ כמו כן יאפשר

הכביש בניית 150 אלף מ"ר תעסוקה ומסחר
אלפי אליהו שאולי  

עיריית אלעד   נושאים למעקב >> תשתיות תחבורה כבישים יואב גלנט אלעד
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הרחבת אלעד בכותרות

קישור לכתבה
JDN

שר הביטחון חתם על שחרור שטח אש בן מאות דונמים ממזרח לאלעד, והעביר אותה לידי העיר • בעיר כמעט ולא בנו בשנים האחרונות.

שחרור שטח האש יאפשר את יישום הסכם הגג שצפוי להיחתם עם העיר בשבועות הקרובים, לבניית 12,500 יח"ד

(h t t p : / / w w w . j d n . c o . i l ) ת  י (hב t t p : / / w w w . j d n . c o . i l / c a t e g o r y / j _ w o r l d ) י  ד ר ח ה ם  ל ו ע ה

HT TP : / /WWW. JDN.CO . I L / TAG/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C- ) ש  ו פר ישראל 

(%D7%A4%D7%A8%D7%9 5%D7%A9 (HT TP : / /WWW. JDN.CO . I L / TAG/%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93 ) אלעד 

HT TP : / /WWW. JDN.CO . I L / TAG/%D7%9E%D7%A6%D7%9 5%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9 5%D7%A8- ) ת  החרדי ר  ו י הד קת  מצו

(%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA

(HT TP : / /WWW. JDN.CO . I L /V IDEO / 87 70 37#RESPOND ) ת  בו ו תג  0

ק נ ע ש  א ח  ט ש ן  ו ב ש ח ל  ע ב  ח ר ו ת ד  ע ל א ר  י ע ה  : ת י ד ר ח ה ר  ו י ד ה ת  ק ו צ מ
2 1 : 0 2 | ז ״ ע ש ת ל  ו ל א ב ׳  ב | (J D N  ( H T T P : / / W W W . J D N . C O . I L / A U T H O R / O F F I C E ת  כ ר ע מ

יוסי רוזנבוים

(/http://www.news-1.co.il/mevotot)

(http://www.jdn.co.il) 

 | (http://www.jdn.co.il/home/advertize) פרסם באתר  | (http://www.jdn.co.il/home/about) אודות
| (/http://b.jdn.co.il) ביטוח JDN  | (http://www.jdn.co.il/home/contactus) צור קשר

בס״ד כ״ח בתשרי תשע״ח, 18.10.2017, 12:23

| 18  • 27    המייל האדום (http://www.jdn.co.il/home/redmail)°°ירושלים 
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| 18  • 27    המייל האדום (http://www.jdn.co.il/home/redmail)°°ירושלים 

שר הביטחון, אביגדור ליברמן, חתם הערב על הסכם לשחרור שטח אש בן מאות דונמים ממזרח לעיר החרדית, אלעד, והעביר

אותה לידי העיר, לצורך בניית אלפי יחידות דיור המתוכננות בה, בשנים הקרובות.

חתימת ההסכם נעשתה בלשכת ראש העיר, ישראל פרוש, בהשתתפות סגן שר החינוך, מאיר פרוש, יו"ר ועדת הכספים בכנסת

משה גפני וח"כ יעקב אשר. קודם לכן, ביקר השר יחד עם ראש העיר אלעד ישראל פרוש, יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני וסגן

שר החינוך מאיר פרוש בישיבה הגדולה 'תורה בתפארתה' באלעד. השר התרגש ממראה מאות בחורי הישיבות שוקדים על

תלמודם.

לאחר מכן, הגיע השר יחד עם ראש העיר וראשי המפלגות החרדיות ח"כ גפני וסגן השר פרוש אל שטח האש שבמזרח העיר, שם
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סיור דרעי באלעד צילום יעקב כהן (8)

בשורת דיור חרדית: ״שטח האש הענק הסמוך לאלעד בהיקף של 1,500 דונם יצורף מוניציפלית לעיר אלעד, וניתן יהיה לבנות עליו אלפי
יח״ד״, כך הכריז אתמול יו״ר ש״ס ושר הפנים  אריה דרעי במסגרת סיור רשמי שקיים אתמול בעיר כאורחם של ראש העיר אלעד  ישראל
פרוש וסגנו צוריאל קריספל. אל הסיור התלוו סגן שר הפנים משולם נהרי, מנכ"ל ש"ס ורשת בני יוסף  חיים ביטון ומנכ"ל אל המעיין  משה

אילוז.

במסגרת הסיור בעיר, נסע השר ופמלייתו אל האיזור הצבאי הסמוך לעיר ועמד מקרוב על השטח העצום ששימש עד כה כשטח אש של
הצבא, וכעת התפנה לבניה. פרוש אמר לשר דרעי, כי לאור העובדה שצה״ל החליט לשחרר את השטח מפעילותו כמחנה אימונים, הרי
שהשטח מוכשר לבניה והוא מהווה למעשה עתודת קרקע ענקית לבניית למעלה מ-10,000 יח״ד. ״הפלוס הגדול הוא שכל התשתיות כבר
קיימות מבחינת מוסדות לימוד ושירותים לתושבים. ניתן כבר מיד להתחיל לבנות יחידות דיור ולהכפיל ואפילו לשלש את העיר. כעת מה

שדרוש הוא לספח את השטח מוניציפאלית לעיר אלעד״.

בישיבת עבודה מיוחדת בישר השר דרעי, כי הוא כבר החליט לאשר את צירוף השטח לאלעד. ״בכתב המינוי של יו״ר ועדת הגבולות מר גבי
לכל היהדות החרדית, ובשורה של ממש  זו בשורה ענקית של הכפלת העיר  לעיר.  ניתן כבר השיוך המוניציפאלי של השטח הזה  מיימון 

הסובלת ממצוקת דיור קשה. יש כאן עתודת קרקע במרכז הארץ, בתוך יישוב חרדי היכולה לתת פתרון טוב להרבה זוגות צעירים״.

"זו ואמר:   דרעי  הודה לשר  בכירי העיריה. ראה״ע אלעד  כל  בישיבה המיוחדת בהשתתפות  סוערות  כפים  הבשורה התקבלה במחיאות 
מראש תוכננה  העיר  לאלעד.  חג  יום  ״זהו  ואמר:  הבשורה  על  הוא  גם  הגיב  קריספל  אלעד  סגר״ע  היום״.  שקיבלנו  גדולה  הכי  הבשורה 
לתוספת של 13.000 יח״ד לבניה בשטח האש. הנושא עוכב בגלל בסיס צבאי שהורם שם. השר הרב דרעי שהקים את אלעד וקבע בזמנו

את גבולותיה עושה זאת שוב ומחזיר אבידה לבעליה״.

קודם לכן סייר השר במוסדות החינוך בעיר. הוא ביקר בישיבת "אורחות יהודה" בנשיאות המרא דאתרא הגר"מ מלכה שקידם בברכה את
האורח ואמר כי "הרב דרעי הוא אחד המיוחדים בדור שמשקיע את כל כוחו ומרצו לסייע למוסדות התורה".  דרעי, סיפר כיצד לפני 25 שנה
טס במטוס קטן כדי לבחון את השטח הזה לבנות עליו עיר חרדית והכל היה שממה, וכיום רק מדברים על הרחבת העיר. זו ממש תחיית
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האורח ואמר כי "הרב דרעי הוא אחד המיוחדים בדור שמשקיע את כל כוחו ומרצו לסייע למוסדות התורה".  דרעי, סיפר כיצד לפני 25 שנה
טס במטוס קטן כדי לבחון את השטח הזה לבנות עליו עיר חרדית והכל היה שממה, וכיום רק מדברים על הרחבת העיר. זו ממש תחיית

קישור לכתבה
כל הזמן, 01.03.17
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הסכם הגג בכותרות
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הסכם הגג בכותרות
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הסכם הגג בכותרות
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תעודת הזהות
של הקרקע

 גוש: 5590 ו-5574
 קרקע פרטית בטאבו

 מעתודות הקרקע הפרטיות האחרונות באלעד
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צילום אווירי של השטח
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 קרקע פרטית בטאבויתרונות הקרקע
 פוטנציאל רווחים גבוה במידה ותהיה השבחה

 כשהקרקע תופשר היא תהיה מיועדת לבנייה רוויה
 מעתודות הקרקע האחרונות בסמוך לעיר אלעד
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למה עכשיו?
החלטת השר אריה דרעי מקדמת את ומאפשרת את הרחבת העיר מזרחה 

לכיוון שטח האש המדובר. ההחלטה התקבלה בשיתוף שרי ממשלה, 
ראש העיר אלעד- פרוש, מהנדס העיר ועוד. בליווי כלי תקשורת רבים
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 ע''פ אומדן השמאי, שווי הנכס הנדון:
עפ"י אומדן שמאי, קרקע בגודל של 125 מטר שוויה 150,000 ₪.
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שווי להיום בהתייחס לדחייה עד למימוש: 150,000 ₪
שווי קרקע עתידי ליח"ד בניכוי היטלים צפויים: 280,000 ₪
שווי קרקע עתידי ליח"ד הכולל השבחה ופיתוח: 600,000 ₪
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שלב א': 98,000 ₪
שלב ב': 129,000 ₪
שלב ג': 155,000 ₪ 
שלב ד': 178,000 ₪ 

העסקה המוצעת
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"בעזרת השם 
נעשה ונצליח"
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