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ניסיון סגירת כביש הגישה להר אדר לחודשיים

לפני כשבוע הגיע למועצה מסמך מטעם קבוץ קרית ענבים המודיע 
על סגירת הכביש העובר בתחום הקיבוץ מכיכר אבו גוש ועד מעלה 

החמישה.
סגירת הכביש היתה אמורה להתבצע החל מתאריך 26/12/12 ועד 

לתאריך 10/2/13.
עו”ד  היועמ”ש  עם  יחד  המועצה  ראש  פעל  ההודעה  בהתקבל  מיד 
רוגל והוצאו מכתבי התנגדות לסגירת הכביש לכל הגורמים הנוגעים 
בדבר החל משר התחבורה, המפקח על התעבורה, המשטרה, ראש 

המועצה האזורית מטה יהודה, ראשי ישובים באזור ועוד.
בוטלה  יהודה,  מטה  מועצת  ראש  של  לטיפולו  אישית  פניה  לאחר 
סגירת הכביש יום אחד לפני התאריך המתוכנן. בישיבה שהתקיימה 
ביום חמישי 27/12/12 בנוכחות נציגי כל הגורמים המעורבים הוחלט 
לדחות את סגירת הכביש. כמו כן סוכם שאורך התקופה של הסגירה 
יצומצם לשבועיים בלבד. המועצה המקומית הר אדר תקבל הודעה 

מראש של כשבוע לפני מועד סגירת הכביש.
כידוע וכמבוצע בפועל, הכביש נסגר לשבועיים לצורך עבודות פיתוח 
של קיבוץ קרית ענבים ב- 13/1/13 ובסופו של דבר אמור להיפתח 

ביום שישי 8/2/13 – לאחר שלושה שבועות.
נסיעה טובה ובטוחה.

)ההודעה פורסמה כמובן גם באתר המועצה(.

תחרות “קריה יפה בישראל יפה”

לפני מספר שבועות השתתף ראש המועצה עם מספר עובדים ממח’ 
התפעול בטקס חלוקת תעודות ההצטיינות לרשויות אשר נבחרו ע”י 

ועדות שיפוט לקבלת פרסי המועצה לישראל יפה. זאת השנה ה-17 
שהישוב הר אדר מקבל את מגן 5 הכוכבים. שנה אחת גם קבלנו את 

דגל היופי. 
לקראת התחרות לשנת 2013 נעשה כל מאמץ לזכות שוב בדגל היופי 
לאחר שעברו מספר השנים הנדרשות על פי התקנון ממועד הזכיה 

הקודמת.

השתתפות מ.מ. הר אדר בהישגי החברה למשק 
וכלכלה בשנת 2011

כמידי שנה, דירקטוריון החברה למשק וכלכלה מחזיר עמלות לרשויות 
וכלכלה  למשק  החברה  מכרזי  באמצעות  התקשרו  אשר  המקומיות 

לבצוע פרויקטים, קבלת שירותים ואספקת טובין.
של  הקניה  כח  את  ולמנף  להגדיל  החברה  הצליחה   2011 בשנת 
השירותים  מחירי  של  משמעותית  הוזלה  תוך  המקומיות  הרשויות 
בשנת  ובמקצועיות.  גבוהה  באיכות  בצוע  רמת  על  שמירה  והטובין, 
2011 סיפקה החברה למשק וכלכלה שירותים ל-418 רשויות, איגודי 
ערים ותאגידים עירוניים הזכאים להחזר עמלות בסך כולל של למעלה 

מ-22 מלש”ח.
עם  שלה  ההתקשרויות  להיקף  יחסי  כספי  החזר  קיבלה  רשות  כל 
המשכ”ל. מ.מ. הר אדר היתה זכאית להחזר עמלות בסכום של 75,832 
ההתקשרות  לאור  משמעותית  יגדל  הסכום  הבאה,  בשנה  אלש”ח. 
מלש”ח  כ-14  של  כספי  בהיקף  ביה”ס  לבנית  המשכ”ל  עם  שהיתה 

וההתקשרות החדשה לבניית מרכז הספורט שעבודתו כבר החלה.

חניה ברחבי הישוב – חנה ותן לחנות

ריבוי כלי הרכב גורם בדרך כלל למצוקת חניה ברחבי הישוב הר אדר. 
הרצון והנטייה של כל אחד לחנות קרוב לביתו יוצר עומסים וקשיים 
בהיצע החניה שבישוב. ניתן לצמצם את עומס החניה ברחובות הישוב 
אם כולנו נגלה התחשבות ונחנה בתוך החניות שבמגרשים הפרטיים. 
מקום החניה הינו חלק מתנאי היתר הבניה ויש להקפיד על תקינותו 

ושמישותו.
כל שינוי יעוד מהווה הפרה של תנאי ההיתר ובכוונת המועצה לאכוף 

הוראות הדין וההיתר. 
לכן – גלו התחשבות והחנו מכוניותיכם בחניות הפרטיות. 

מרכז הספורט – אולם הספורט

בשעה טובה, דרך החברה למשק וכלכלה, נחתם חוזה עם הקבלן חב’ 
להתחלת בניית אולם הספורט וחדרי הכושר והחוגים הנלווים  “מגן”, 
אליו, )לשמחתנו, הקבלן חב’ “מגן” שזכה במכרז, הינו אותו קבלן שבנה 
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את בית הספר החדש והספריה החדשה(.
שמחים לבשר שלאחר פגישה פוריה, של ראש המועצה בליווי הגזבר 
 ₪ מליון   2.8 כ-  מיוחד של  קיבלנו תקציב  מפעל הפיס,  הנהלת  עם 
לבניית האולם ובנוסף, השלמה/תוספת של 2 מליון ₪ נוספים מהטוטו 

לאותה מטרה.
נקווה לסיום הבנייה עד סוף שנה זו.

חוזה חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל )ממ”י(
לשטח האנדרטה

ישראל  מקרקעי  מינהל  מול  המועצה  פעלה  שנים  כשלוש  במשך 
להעביר לאחריותה את שטח אנדרטת “הראל” בהיקף של כ-10 דונם.
המהלך החל לאחר שהתברר ש”עמותת הראל” אשר הוקמה ע”י בוגרי 
החטיבה  לחללי  זיכרון  אתר  הקמת  לצורך  “הראל”  השריון  חטיבת 
חתמה עם המינהל על חוזה תכנון בלבד ולא מימשה לאחר מכן את 
הזכאות לחתימת חוזי פיתוח וחכירה. לכן, נוצר “ואקום” באחריות על 
שנוצר  “הווקום”  לתוך  בבעלותו.  החזיק השטח  לא  גורם  ואף  השטח 
עמותת  מזכירות  של  בכתב  ואישור  ובהסכמה  אדר  הר  מ.מ.  נכנסה 
חטיבת השריון “הראל” התחיל טיפול מול הממונה על הרכוש הנטוש 

במינהל האזרחי שהוא הזרוע של ממ”י באיו”ש.
הטיפול נשא פרי והבשיל לפני מספר שבועות כאשר ראש המועצה חתם 
על חוזה חכירה עם המינהל ובכך הועבר השטח לתוך ה”קו הכחול” של 
מ.מ. הר אדר. בשנה האחרונה הגשנו בקשה לתקצוב האתר במסגרת 
פרויקט העצמת אתרי מורשת לאומית של משרד ראש הממשלה. עדיין 

לא קבלנו תשובה אך נראה שהסיכויים לקבל מהם תקציב נמוכים.
 – ובראשונה  ובראש  האתר  פיתוח  את  במשאביה  תקדם  המועצה 
כדי  וזאת  מכן  לאחר  בטיחות  עבודות  ובצוע  בטיחותי  סקר  עריכת 
לקדם את בטיחות המבקרים בו. הכוונה לפתח את השטח כגן ציבורי 

תוך שמירה על המורשת ההיסטורית.

כביש גישה להר אדר

המידע  את  המידע  בדפי  שוב  אנו מפרסמים  הנושא  לנוכח חשיבות 
בדבר פגישת ראש המועצה המקומית הר אדר מר אבירם כהן עם שר 
התחבורה וצמרת משרדו. השר סיכם כי יש לזרז את הטיפול בבחירת 
חלופה סופית לכביש הגישה, בדגש על הצעתו הפרקטית של ראש 
הדרוש  לתכנון הסטטוטורי  במקביל  ביצוע בשלבים  בדבר  המועצה 
וצמצום הנדרש לביצוע התב”ע על מנת שלא כל התכנית תיפול שוב. 
הורגשה נכונות אמיתית של השר לעזור בעניין ולפתור סוף סוף את 
רבה  הערכה  השר  הביע  היתר,  בין  אדר.  להר  הגישה  כביש  בעיית 

להתנהלות ולהתפתחות היפה של הר אדר. 
ובאותו ענין, לקראת סוף דצמבר נשלח מכתב מראש המועצה לסמנכ”ל 
שבתאריך  המועצה  ראש  מציין  במכתבו  לדרכים.  הלאומית  החברה 
ובהמשך,  הכביש  לתוואי  הנבחרת  החלופה  בפניו  הוצגה   19/12/12
לקטע  חדשה  תב”ע  שהכנת  החשש  רקע  על  המועצה  ראש  מבקש 
הכביש החדש בתחומי הקבוץ תארך זמן רב - לבצע עבודות קרצוף 
וריבוד בלבד, לכל אורכו של הכביש, עד אשר תאושר התב”ע החדשה 
הבטיחותי  מצבו  רקע  על  באה  זו  בקשה  רב.  במרץ  עובדים  שעליה 

הירוד של הכביש. )מצוין כי הנושא מתעדכן באתר המועצה(.
לשמחתנו, הגיעה תשובה חיובית בנושא ואנו מתכוונים ללחוץ על מימושה.

מיחזור

ליטר   1.5 של  הריקים  השתיה  בקבוקי  את  האוספת  “אביב”  חברת 
מבקשת מתושבי הר אדר:

נתונים בשקיות  לזרוק את בקבוקי השתיה הריקים כאשר הם  אין   
שקיות  נקרעות  למשאית  הבקבוקים  שאיבת  בהליך  פלסטיק. 

הפלסטיק לחתיכות קטנות ומתפזרות ברחבי הישוב.
 כמו כן אין לזרוק בקבוקים ו/או מיכלי נוזלים כאשר הם מלאים או 

מלאים בחלקם בנוזלים כל שהם. יש לזרוק אך ורק מיכלים ריקים.
 תודה רבה על שיתוף הפעולה לשירת איכות הסביבה

הדברה

הקבלן המדביר שעובד בשירות המועצה ביקש להעביר שנית בקשתו 
הגזם. השקיות  למכולות  ביתית  לזרוק אשפה  כך שלא  על  להקפיד 
נקרעות והתוכן מתפזר במכולות הגזם הפתוחות. מצב זה גורם לכך 
שלמרות בצוע ריסוסי המניעה כל שבוע עד שבועיים יוצרים המפגעים 

מטרדי זבובים ויתושים שיש קושי רב בהדברתם.
תודה רבה על שיתוף הפעולה לשמירת איכות הסביבה.

מכולות אשפה

בשבועות הקרובים תמשיך המועצה בפרויקט התקנת מכולות טמונות 
מיחזור  עמדות  בשבע  טמונות  מכולות  יותקנו  זו  במסגרת  בישוב. 
ואשפה באתרים שונים ברחבי הישוב על פי תכנית פעולה שנקבעה 
קיימות  ומיחזור  יותקנו בעמדות אשפה  ע”י ראש המועצה. המכולות 

אשר כוללות מתקני מיחזור שונים שמוצבים כבר שם.
יש לציין, שהמכולות הטמונות שנבחרו הינן טובות, עמידות ונאות, אך 
שונות מאלו הקיימות וזאת לאור אילוצי תקציב. עלות מכולה טמונה 
שכזו הינה 1/3 במחיר מהמכולות הקיימות כבר בהר אדר. אך בכך, 

התאפשר לנו להזמין 8 מכולות במקום 3.
האתרים הם:

בכניסה למבוא הכפר, באמצע מבוא הכפר, ברח’ הגיא )ליד בית מס’ 
עם  הרים  נוף  רח’  בצומת   )118 מס’  בית  )ליד  הרים  נוף  ברח’   ,)116
מבוא הכרמים )שם יוצבו שתי מכולות(, במרכז מבוא הרועים ובכניסה 

למבוא הלבונה. סה”כ 8 מכולות בשבע עמדות מיחזור ואשפה.
תודה רבה על שיתוף הפעולה לשמירת איכות הסביבה
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דו”ח איכות מים לחודשים יולי – ספטמבר 2012

15  מספר דגימות מתוכנן - 
15  מספר דגימות שבוצעו - 

 אחוז ביצוע -               100%
15  מספר דגימות תקינות - 

 אחוז תקינה -               100%
 מספר דגימות חריגות -  0

דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים לשנת 2011

הממצאים  את  שבועות  מספר  לפני  לנו  שלחה  “מקורות”  חברת 
השנתיים של מרכיבי איכות מים כימיים לשנת 2011. רשימת מרכיבי 
האיכות הדרושים הועברה למקורות ממשרד הפנים. חשוב להדגיש 
שההרכב הכימי של המים נמדד במקורות אספקת המים ולא בחיבור 
 12 של  הממוצע  הערך  את  מייצגים  שמפורסמים  הערכים  לצרכן. 

החודשים האחרונים.
בגלל עומס הפרטים אנו לא מפרסמים את כל הרשימה בדפי המידע. 

המעוניינים יוכלו לקבל עותק מהתוצאות במשרדי המועצה.
אנו מבקשים להדגיש שבבדיקה יסודית של התוצאות נמצא שאין אף 
רכיב החורג מהתקן המותר. יש מספר רכיבים שאין לגביהם תקן מותר.
ועוד בנושא המים – בתשובה לשאלות תושבים בדבר תוספת פלואור 
למים אנו מבקשים לציין שהמים להר אדר מסופקים ע”י “מקורות” ואין 
לנו מידע ספציפי על רמת ההפלרה אם בכלל שמבצעת מקורות במים.

מכרזי כח אדם במועצה

מבקשים  ואנו  המועצה  עובדי  במערך  שינויים  מספר  חלו  לאחרונה 
לדווח על כך:

כהונתו  ניר בינשטוק מסיים את  – מר  )רבש”צ(  רכז בטחון שוטף   .1
בתפקיד זה בתאריך 31/12/12. במקומו נכנס לתפקיד מר דותן כוהל 
שמילא התפקיד כממלא מקום בחודשיים האחרונים ויקבל את מלוא 
האחריות החל מתאריך 1/1/13. מר דותן כוהל נבחר לתפקיד לאחר 

פרסום מכרז על פי הנחיות גורמי הבטחון.
2. מנהל תפעול – מר אורי צדוק שמילא תפקיד מנהל התפעול בשנים 
הארונות החליט לפרוש מעבודתו במועצה. אורי סיים עבודתו במועצה 
בתאריך 30/11/12. בישיבת המליאה לאישור תקציב המועצה לשנת 
מינוי קבע של הקב"ט מר  אושר   7/1/13 2013 שהתקיימה בתאריך 

יאיר פישר גם לתפקיד מנהל התפעול.
3. לפני מספר שבועות פורסם מכרז לתפקיד מנהל/ת השירות הפסיכולוגי 
החינוכי במועצה. המכרז פורסם הפעם להיקף משרה של 100% לאחר 
שהתקבל אישור עקרוני ממשרד החינוך להגדלת תקן המשרה. בתאריך 

31/3/13 תתקיים ועדת בחינה לבחירת ממלא המשרה.
אסנת לאוסני את עבודתה במועצה  4. בתאריך 31/1/13 סיימה הגב' 
כמזכירת ביה"ס היסודי ועדת הבחינה שהתכנסה במחצית חודש ינואר 
בחרה למילוי התפקיד את הגב' מורן שאזו אשר לאחר תקופת חפיפה 
של כשבועיים התחילה למלא התפקיד עצמאית החל מתאריך 1/2/12.
משרות  לשלוש  מכרזים  בעיתונות  פורסמו   7/2/13 חמישי  ביום   .5

בהר אדר:

 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים בהיקף משרה של 100%
 עובד/ת מינהל וזכאות במחלקה לשירותים חברתיים בהיקף משרה 

של 25%.
 עוזר/ת למנהל תפעול ובטחון בהיקף משרה של 100%.

אורנה  הגב’  היסודי  ביה”ס  שמנהלת  לדווח  מבקשים  אנו  כן  כמו 
שנת  במשך  ממלאת  מקומה  את  שבתון.  לשנת  יצאה  הרשקוביץ 

תשע”ג סגניתה הוותיקה הגב’ ליאורה קינן.

מכרזי כ”א בעמותה

תהליך  התחיל  המועצה  של  כ”א  במצבת  שהיו  לשינויים  במקביל 
העמותה לחינוך משלים  נמצאות באחריות  איוש המשרות אשר  של 

ותרבות הפנאי.
מנהלת הגיל הרך – לתפקיד זה נבחרה מנהלת הגיל הרך הוותיקה 

הגב’ יעל להב.
כן  גם  נבחרה  זה  לתפקיד   – המשלים  החינוך  וחוגי  תרבות  רכזת 
רכזת התרבות וחוגי החינוך המשלים המכהנת הגב’ חגית מרום, אשר 

בנוסף, גם אחראית ומטפלת באתר המועצה.
רעות גרינבויים אשר התחילה בעבודתה  רכזת פעילות נוער – הגב’ 

לפני כחודש.
ספרנית נוספת לספריה בהיקף משרה של 75% הגב יפה אלבז. 

ביה”ס  לתלמידי  ספרים  להחלפת  האחריות  את  קיבלה  אלבז  הגב’ 
היסודי בשעות הלימודים במשך 2-3 ימים בשבוע. כמו כן תעבוד יחד 
עם מנהלת הספריה הגב’ חדווה חי בהחלפת ספרים לתושבי הישוב 

ופעילות שוטפת של הספריה. 

שצ”פ ) שטח ציבורי פתוח( גן “כליל החורש”

במסגרת העבודות המבוצעות בצורה שוטפת ע”י צוות עובדי המועצה 
נערכות לאחרונה  בישוב הר אדר.  ציבוריים  ושדרוג שטחים  לשיפור 
בתי  בין  הברוש,  ברח’  הממוקם  החורש”  “כליל  בגן  השדרוג  עבודות 
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של  עמוק  גיזום  בוצע  העבודות,  במסגרת  וזך.  רוטנברג  המשפחות 
נוי.  וגינות  ברזיות  ישיבה,  פינות  הותקנו  תמך,  קירות  נבנו  העצים, 

בהמשך נודיע על מועד חנוכת הגן.

משרדי הקבלה של הוטרינר הרשותי

וטרינר המועצה ד”ר אילן דיין קיבל עד לפני כחודש את קהל לקוחותיו 
שם  התחילו  לאחרונה,  החיילים”.  “מגורי  שליד  הגבעה,  על  במשרד 
הספורט.  אולם  בניית  לצורך  חפירה  עבודות  בבצוע  המרץ  במלוא 
את  בעבר  ששימש  היביל  למבנה  הווטרינר  משרדי  הועתקו  לפיכך, 
מזכירות ביה”ס היסודי הר אדר ומנהלת בית הספר. לכן, הקבלה ע”י 
בית  לבנין  בסמוך  שמוצב  המקורי  במבנה   – שם  תתקיים  הווטרינר 
הספר היסודי הישן שעובר עכשיו הסבה למטרת שימוש של משרדי 

המועצה.

הכנת תקציב מ.מ. הר אדר לשנת 2013

לשנת  מפורט  תקציב  אדר  הר  המקומית  המועצה  הכינה  השנה  גם 
2013 שמבוסס על תכנית עבודה מקושרת תקציב. במסגרת ההכנות 
יועץ חיצוני שעבד אתנו גם  לבניית התקציב התקשרה המועצה עם 
בשנה שעברה. היועץ קיים סדרת פגישות עם ראש המועצה, הגזבר 
ומנהלי כל מחלקות המועצה. במפגשים אלו, נבדקו סעיפי התקציב 
ותכניות  התקציב  ניצול  ביעדים,  העמידה  מידת  מה   ,2012 לשנת 
לשנה הבאה. לאחר מכן התקיימו מספר פגישות במסגרת מורחבת 
נוצרה הצעה הכוללת  ויחד  של ראש המועצה עם מנהלי המחלקות 

תכניות עבודה מקושרות לתקציב המועצה.
כל הסיכומים נכללים בחוברת עבודה אשר תוגש לדיון ואשור מליאת 
יופצו לתושבים בחוברת, כדוגמת  ועיקריה,  ואשר תמציתה  המועצה 

השנה הקודמת.

דו”ח מידע ניהולי על הר אדר. חציון ראשון 2012

בנק דקסיה ישראל )בנק אוצר השלטון המקומי  דו”ח זה מבוצע ע”י 
נתוני  השוואת  כוללת  הסקירה  הפנים.  משרד  נתוני  פי  על  לשעבר( 
הרשות המקומית לקבוצות התייחסות רלבנטיות כגון: כלל הרשויות, 

סוג הרשות המקומית, קבוצת סוציו – אקונומי וכדומה.
מעיון בדו”ח בנוגע להר אדר ניתן לראות הנקודות הבאות:

א. הוצאות המועצה פר תושב גבוהות בהרבה יותר מאשר כל סקטור 
אחר וכנ”ל גם בנושאי חינוך.

ב. בכל הפרמטרים, ניתן לראות כי המצב הכלכלי והפיננסי של מ.מ. 
הר אדר מצוין אל מול כל סקטור אחר כולל הרשויות באשכול הסוציו 

– אקונומי 9 היכן שגם הר אדר משובצת.
ג. בגרף התפתחות קבלת מענקים מהממשלה אנו בקו עליה בגובה 
המענקים, הנובע ממאבק עיקש בנושא שמנהל ראש המועצה לשיפור 
המצב של הרשויות המדורגות באשכולות הסוציו – אקונומי הגבוהים.

לסיכום: מצבנו בהחלט טוב, אך מצד שני יש תמיד לאן לשאוף ובעיקר 
לפעול להגדלת קרן הפיתוח והרזרבות בתקציב השוטף.

ומציג  ומנתח את מגזרי המשק השונים  סוקר  בסקר BDI  אשר  גם 
משתנים  של  מכלול  בחשבון  הלוקחים  דירוגים  של  שלמה  שורה 
כמותיים ואיכותיים דורגנו במקום ה-4 במדד היעילות הפיננסית לשנת 

במדינה  הקיימות  והאזוריות  המקומיות  המועצות   170 מבין   .2012
מהווה המקום רביעי מיקום גבוה ויוקרתי ורק, שתי מועצות מקומיות: 
יש להדגיש ששתי רשויות אלה  וסביון נמצאות לפנינו.  כפר שמריהו 
מדורגות באופן קבוע ביחד עם מ.מ. עומר באשכול הסוציו – אקונומי 

10 שהוא האשכול הגבוה ביותר. 

קטע כביש משדרות הראל לשער בידו

הכביש  שטח  את  לצרף  אישר  באיו”ש  הנטוש  הרכוש  על  הממונה 
מסיום שדרות הראל ועד שער בידו לתוך גבולות הקו הכחול של הר 
אדר. מהלך זה התממש לאחר מספר פגישות שקיים ראש המועצה 

עם ראש המינהל האזרחי באיו”ש תא”ל מוטי אלמוז.

חניות ב”שדרות הראל”

היסודי  ביה”ס  שמול  בשטח  הראל  בשדרות  שלט  הותקן  לאחרונה, 
“חבק, נשק וסע” מיועד לגרום לתושבים  שבישוב. השלט שבו כתוב 
המביאים את ילדיהם לבית הספר ברכבם הפרטי שלא לחנות בשולי 
המדרכה מול ביה”ס אלא לעצור לזמן קצר להוריד הילדים, להפרד 

מהם בחיבוק ונשיקה ולהמשיך בנסיעה.

פרויקט החלפת צנרת מים

אנו  האלון,  ברח’  הישנה  המים  צנרת  החלפת  עבודות  סיום  לאחר 

זה.  לרחוב  הקשורים  למבואות  גם  הפרויקט  את  במרץ  ממשיכים 

למבוא  גם  מכן  לאחר  וימשיכו  התאנה  במבוא  התחילו  העבודות 

התומר. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הנגרמת לתושבים ומקווים 

מים  שתזרים  חדשה  מצנרת  התושבים  יהנו  העבודות  סיום  שלאחר 
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נקיים ובלחץ יותר גבוה, כפי שנהנים היום תושבי רחובות האלה, האורן 
והברוש שגם בהם הוחלפה הצנרת הישנה בחדשה.

בניית בריכת מים )“בריכת המורים”( ,
כחלק מקו המים החמישי לירושלים

חודש  בסוך  במועצה  פגישה  התקיימה  תושבים  מספר  לבקשת 
ביער  גדולה  מים  לבנות בריכת  “מקורות”  בכוונת  לדון  כדי  אוקטובר 

הסתדרות המורים.
לאחר השמעת דעות שונות בנושא סוכם ע”י ראש המועצה:

 ימונה צוות משותף למועצה ותושבים לצורך לימוד הנושא ומעקב 
אחריו.

מר עופר  , מסגן ראש המועצה –  יורכב ממהנדס המועצה   הצוות 
כהנא ומספר תושבים.

כולו בלשכת ראש  “מקורות” להציג הפרויקט  נציג בכיר של  יוזמן   
המועצה.

על  והחלטה  בנושא  לדיון  שוב  הצוות  יזומן  ילמד,  שהנושא  לאחר   
דרכי פעולה לעתיד.

 מודגש, שבכל הקשור לישיבות הצוות ופעילותו יבוצע הפרסום ע”י 
ובתיאום מלא עם המועצה.

בתאריך 24/12/12 התקיימה הפגישה הנוספת עם נציגי חב’ “מקורות” 
קו המים החמישי  בנושא  בלשכת ראש המועצה המקומית הר אדר 
לירושלים. בפגישה השתתפו: ראש המועצה, מר אבירם כהן, מר עופר 
המרחב,  מנהל   – “מקורות”  ומטעם  והקב”ט  המועצה  מהנדס  כהנא, 

מנהל הפרויקט ואנשי המקצוע של מחוז ירושלים במקורות.
לאספקת  מענה  מתן  הפרויקט-  מטרת  את  הסבירו  “מקורות”  אנשי 
2065. התכנית  אותה עד לשנת  והישובים הסובבים  לירושלים  המים 

אושרה בות”ל ונכנסה לתוקף בשעה 2008.
בתוך פרויקט זה אמורה להיבנות בריכת אגירה )“בריכת המורים”(,בת 
מספר  מתוך  נבחר  הבריכה  מיקום  מ’.   100 ובקוטר  מ”ק  אלף   50

חלופות שנבחנו ונפסלו וזאת, כדי לאפשר אספקת מים בגרביטציה. 
על מנת למזער הפגיעה בנוף הוחלט שהבריכה תהיה תת קרקעית 
בהוראות  כן,  כמו  ומעליה.  הבריכה  בסביבת  נוף  שיקום   לבצע  וכן, 
המתכננים יש הנחיות סביבתיות מפורטות בכל הקשור בשיקום הנופי, 
פינוי עודפי עפר ופסולת אבק ועוד. מכביש 425, על תוואי דרך יער 

קרן קיימת תיסלל דרך אספלט שתשמש כדרך שירות עד הבריכה. 
תחילת עבודות מתוכננות לשנים  2015/2014 וסיום מתוכנן 2018.

בסיום הפגישה סוכם ע”י ראש המועצה:
1. אנו מבינים הצורך בבצוע הפרויקט וחשיבותו.

זמן  בכל  המועצה  מהנדס  עם  הדוק  בקשר  יהיו  “מקורות”  נציגי   .2
הביצוע של הפרויקט. 

3. צוות עבודה מטעם הישוב יהיה מעורב בשיקום הנופי בתוואי הדרך 
וכן בשיקום הנופי בבריכת המים וסביבתה.

כאשר  עילי  או  טמון  יהיה  לבריכה  החשמל  קו  אם  בדיקה  תערך   .4
העדיפות היא לקו טמון כמובן.

5. תועבר לראש המועצה תצ”א מעודכנת.
בענין  “מקורות”  ונציגי  המועצה  ראש  בין  נפרדת  פגישה  תתואם   .6

הפיתוח הסביבתי.
7. תערך פגישת תושבים במתנ”ס יחד עם נציגי “מקורות” להצגת התכנית.

הר אדר תכנית מפורטת מס’ 214/10

שתכנית  לתושבים  להודיע  מבקש  לוי  קובי  מר  המועצה  מהנדס 
מפורטת מס’ 214/10  נכנסה לתוקפה. תכנית זו שהיא תכנית תקנונית 
 ,214/3/1 מס’  מפורטות  לתכניות  שינוי  מהווה  ב’  ושלב  א’  לשלב 

.214/3 ,214/7/2 ,214/7 ,214/1 ,214 ,214/3/6

מטרת התכנית:
א. שינוי בהגדרה למרתף ושטח מותר לבניה, למפלס הקובע ולמסד.

ב. שינוי וקביעת הוראות בדבר: גובה מותר לבניה, גובה של קיר בנין 
תומכים,  וקירות  גדרות  גג,  וזיזי  לכרכובים  בנין  קווי  ארובות,  רצוף, 

מפלסי פיתוח, מספר קומות, קווי בנין לחניה.
ג. תוספת שימושים מותרים במחסן.

ד. תוספת שימושים מותרים בשטח ציבורי.
ה. תוספת שימושים מותרים באזור מגורים, באזור מגורים א’ ו- ב’.

ו. ביטול סעיף בדבר הקלות.
תכנית  הנדסה/  מח’  בקטגורית  המועצה  באתר  מפורסמת  התכנית 

מפורטת מס’ 214/10. הנכם מוזמנים לעיין בה ולפעול על פיה.

מרכז מסחרי

לאחרונה, התבשרנו כי לאחר לחצים ומאמצים אושר סוף סוף לשיווק 
המרכז המסחרי המתוכנן במסגרת תב”ע “לב הישוב” בהר אדר. בימים 
על  הממונה  מול  אל  המועצה  ומהנדס  המועצה  ראש  פועלים  אלה 
הרכוש הנטוש באיו”ש מר יוסי סגל לזירוז מהלכי השיווק של המגרש 

המסחרי הממוקם ב”לב הישוב”, מול הספריה החדשה.

ספסלים בשדרות הראל

הראל.  שדרות  במדרכות  ספסלים  מספר  הותקנו  לאחרונה 
בהתקנת הספסלים עשו שימוש בחומרים טבעיים של המקום כגון 
סלעים שסותתו כך שישמשו כבסיס להנחת לוחות העץ המשמשים 

כמושבי הספסלים.
ויועדו  זו  נבנו מראש למטרה  נקבע ברחבות אשר  מיקום הספסלים 
בשדרות.  והמטיילים  הרגל  הולכי  לרווחת  ישיבה  ספסלי  להתקנת 
אנו תקווה שתושבים רבים יעשו שימוש בספסלים אלה וייהנו מהנוף 

הסביבתי המקסים.
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מחסן במועדון הנוער

תנועת  במסגרת  הפעילים  התלמידים  במספרי  שחל  הגידול  עם 
נוספים  בחללים  הצורך  התעורר  שבישוב,  הנוער  ופעילות  “הצופים” 
לפעילות הנוער. במבנה המועדון נכלל גם ממ”ד ששימש עד כה בין 

היתר גם כמחסן ציוד.
“ערים”  בשירות  שעובד  חיים  ברונו  מר  הפיתוח  וקבלן  הישוב  תושב 
בחצר  הוצב  אשר  יביל  תרם למועצה מבנה  בישוב  פיתוח  בעבודות 
מועדון הנוער. מבנה זה ישמש כמחסן ציוד ויאפשר לפנות את הממ”ד 
מנת  על  אבן  בציפוי  המבנה  יצופה  יותר,  מאוחר  חינוכית.  לפעילות 

להתאים אותו לחזית שאר המבנים שבאתר הנוער.

מתקני משחקים בגני הילדים

בחופשת הקיץ שבין שנת תשע”ב לתשע”ג בוצע שיפוץ נרחב בכיתות 
ובחצרות של שני גני הילדים הוותיקים בהר אדר אשר נבנו בתחילת 

שעות ה-90.
בוצע  וכן  והמטבחים   השירותים  חודשו  בכיתות  השיפוץ  במסגרת 
מרחבי  ליצור  מנת  על  הגנים  חללי  של  הפנימית  בחלוקה  שדרוג 
שיפוץ  בוצע  במקביל  חינוכיים.  ולצוותים  לילדים  ידידותיים  פעילות 
יצירת סככות,  חלוקה מחודשת של השטחים,  יסודי בחצרות שכלל 

ריצוף משטחי אבן משתלבת, בניית ארגזי חול, פינוי מתקני משחקים 
שאינם תקניים והתקנת אביזרי בטיחות נדרשים בחצרות.

בחצרות  הותקנו  כאשר  שבועות  מספר  לפני  בוצע  הפעילות  סיום 
תקני  בדרישות  עומדים  אשר  חדשים  משחקים  מתקני  שני  הגנים 
הבטיחות הנוכחיים ומהווים חידוש ואטרקציה לילדים המתחנכים ב- 3 

כיתות הגנים הסמוכות אחת לשניה.

צופר אזעקה חדש

כך  נוסף  בצופר  חוסר  לנו  שיש  התברר  ענן”,  “עמוד  מבצע  בימי 
שתושבים הגרים באזורים שונים בישוב לא שמעו את הצפירות.

קב”ט המועצה טיפל בנושא מול פיקוד העורף ולאחרונה, הותקן צופר 
חדש על גג ביה”ס היסודי. מיקום הצופר נקבע כך שיהיה אפקטיבי 
את  תבליט  שלא  מוסתרת  בנקודה  וכן  שלו  השמיעה  טווח  מבחינת 
צלליתו בקו הנוף. תוספת צופר זה תשפר את מערך הצפירה בישוב. 
זאת, למרות שאנו מקווים שלא נזדקק שוב להפעלת הצופרים בימי 

חירום ומלחמה.

טוטם רביעי

בימים אלה הולכות ונשלמות ההכנות הסופיות לחנוכת הטוטם הרביעי 
הממוקם באתר הטוטמים ביער בכניסה לישוב הר אדר.

התפעול  מחלקת  של  הפיתוח  ובעבודות  במימונה  המועצה,  בחסות 
בוצע טוטם זה ע”י קבוצת תושבי הר אדר אשר עוסקים מזה מספר 
אמיר  האמן  של  בהדרכתו  הקק”ל  ביער  הטוטמים  בפיסול  שנים 
באומפלד. קבוצת התושבים עבדה על הטוטם “סיפורי התנ”ך” במשך 
ימים הוצב במקומו המיועד ביער  ולפני מספר  תקופה של כשנתיים 
הקהילתי של הר אדר. נותרה עוד עבודת הפסיפס על הסלע בנושא 
“בריאת העולם”. מתוכנן לסיים זאת במהלך שנת 2013 ובזמן הקרוב 

יקבע מועד לטקס הסרת הלוט מהטוטם החדש.
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בהזדמנות זו שלח ראש המועצה מר אבירם כהן מכתב לאנשי הקק”ל בו 
הביע תקווה להמשך שיתוף פעולה פורה עם קק”ל אשר מאפשרת לנו 
לפתח את היער הסמוך להר אדר למעננו ולמען כל עם ישראל. בסיום 
מכתבו הביע תקווה שהקק”ל תשתף פעולה גם בעזרה כספית ולא רק 

שתושבי הישוב והמועצה יממנו פרויקטים יפים אלו לנחלת הכלל.

פרס ניהול כספי תקין

אבירם כהן   בשבוע שעבר קיבלו נציגי הר אדר - ראש המועצה מר 
הניהול הכספי התקין לשנת  ירון ארנון את פרס  וגזבר המועצה מר 

2011 בטקס חגיגי שהתקיים בבניני האומה.
יובל  מר  האוצר  ושר  ישי  אלי  מר  הפנים  שר  חילקו  התעודה  את 
שטייניץ. זאת הפעם השמינית שמועצה מקומית הר אדר זוכה בפרס 
זה. אנו מקווים שגם השנה יצטרף לתעודת הערכה פרס כספי מכובד 

בגין הניהול הכספי התקין של המועצה. 
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