מועצה מקומית הר אדר
מידעון סיכום שנת 2014

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים,
בימים אלה אנו מסכמים את הפעילות לשנת  2014בה בוצעו
מספר פרויקטים מהותיים בתחום הבנוי ,החינוך והקהילה.
בשבועות הקרובים נחנוך את אולם הספורט ,המועצה תעבור
למשכנה החדש ,נקצה מתחם נוסף לנוער ונספק לדאר חדר
המתנה בזמן פעילותו.
במהלך הקיץ האחרון חווינו יחד עם כל עם ישראל את
הלחימה בדרום ואת מטחי הטילים שהופנו גם לעברינו,

הוכחנו כי אנו מלוכדים ,איתנים וחרף המצב תומכים בקהילות
אחרות.
אנו חשים את המתח הביטחוני הפוקד את ירושלים והאזור
ומתואמים מול גורמי הביטחון באופן הדוק הן בשגרה והן בעת
הסלמה .מאז חודשי הקיץ מצאתי לנכון לתגבר את האבטחה
בישוב ולאפשר

כניסת פועלים דרך "שער בידו" אך ורק

מהכפרים הסמוכים.

בהזדמנות זו מזכיר לכם כי אני עומד לרשותכם בכל עת.
מאחל לכולנו חורף חם ונעים.

שלכם,
חן פיליפוביץ
ראש המועצה
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מרכז הספורט

אפליקציה לטלפונים ניידים

הננו שמחים לבשר לכם כי בניית המבנה למעט הפיתוח

בהמשך לחידוש אתר האינטרנט של המועצה וכחלק

הסתיימה והוא יחל לפעול בשבועות

מתכנית שיפור השירות לתושבים בכדי להקל על הפניות
למועצה ולמוקד ,החלה לפעול לאחרונה אפליקציה
יישובית לטלפונים הניידים.
ניתן להוריד את האפליקציה ב"חנות" ההורדות
שבמכשירים השונים.
שם האפליקציה ":הר אדר".
נשמח לקבל את תגובתכם באמצעות האפליקציה או
באמצעות דוא"ל לגב' חגית מרום hagit@har-
adar.muni.il

הסביבתי
הקרובים.
המרכז החדש על אולמותיו השונים מהווה שדרוג
משמעותי של תחום הספורט והוא ישרת את כלל תושבי
הישוב.
רעיונות  ,הצעות והארות ניתן להפנות לגב' חגית מרום
בדוא"ל .hagit@har-adar.muni.il

תודה לכל המתנדבים שסייעו להצלחת המיזם -נתלי
שחף ,אלי שחף וחברת המועצה הגב' דניאלה בן שושן.

בניין המועצה
לבניין

עבודות הבנוי להתאמת בית הספר הישן
המועצה החדש מצויות בשלבים סופיים.
עלות הסבת המבנה ,שהחלה בשנת  ,1122הינה בהתאם
לתכנון המקורי והעבודות בוצעו ברובן ע"י עובדי
התפעול של המועצה.
המשרדים הקיימים שיפונו ישמשו לפעילות נוער ,חדר
המתנה לדאר ,משחקיה לילדים ופעילות קהילתית
נוספת.

אתר האינטרנט של המועצה
אנחנו שמחים לבשר כי אתר המועצה עבר בחינה של
אתר נגישות ישראל וקיבל הכרה כאתר מונגש.
&http://www.aisrael.org/?CategoryID=2106
ArticleID=47748

"דלת פתוחה" עם ראש המועצה
ראש המועצה ממשיך במפגשים אישיים עם תושבים
בכל יום רביעי שבשבוע בין השעות . 00:11 – 00:11
אנא התעדכנו באתר המועצה או באפליקציה.
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חמישה כוכבי יופי

פרס ניהול כספי תקין

יישובנו זכה גם השנה בחמישה כוכבי יופי המתייחסים

בימים אלה נתבשרנו כי המועצה זכתה בפרס ניהול

לניקיון ,סדר והתנהלות הישוב .זכייה זו מצטרפת
לזכיות נוספות :חמישה כוכבי יופי למקווה  ,דגל היופי
למקלטים ומוכנות מבני ציבור בחירום.

כספי תקין לשנים  1122ו – .1122
הפרס מוענק לרשויות מקומיות העומדות בקריטריונים
של עמידה בנהלים לגבי ניהול התקציב ,גירעון הרשות
ביחס להכנסותיה ואחוז גביית הארנונה בהתאם
לתקציב.

ביקור יו"ר מפעל הפיס
בתחילת חודש דצמבר התכבדנו בביקור של יו"ר מפעל
הפיס האלוף [במיל] מר עוזי דיין וצוותו ,
הסיור התמקד במבנה אולם הספורט החדש ,חדר
הכושר והפיתוח הסביבתי.
ראש המועצה הודה ליו"ר מפעל הפיס על השתתפותם
במימון האולם .
נדונו הפרויקטים בישוב והצורך בסיוע כספי "מפעל
הפיס" להצטיידות חדר הכושר ומתקני ספורט נוספים .

תודות לכל העוסקים במלאכה.

מינויים וכ"א במועצה
בהתאם למכרזים שפורסמו ועל פי בחירת ועדת
המכרזים מונו:
מנהל חינוך ונוער –מר אשר ברנע.
מנהל משאבי אנוש ופרויקטים – מר שמואל סורק.
מנהל חשבונות וחשב שכר – מר אהרון דב פרל
עובדת רווחה – הגב' מירי סטריש
נאחל להם הצלחה בתפקידם.
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תודות

מינוי סגן יקל"ר (יחידת קישור לרשות)

מר בנצי בן שחר שסיפק למועצה שרותי הנה"ח וחשבות

ליקל"ר הישוב מר דוד זטלאוי הצטרף סגן בהתאם

שכר במשך שנים רבות סיים את תפקידו ,אנו מודים לו
על השירות המסור ומאחלים לו הצלחה בהמשך.

להנחיית פיקוד העורף מר ישראל סינגר
דוד וישראל תושבי הישוב מבצעים את תפקידם בהתנדבות
ועל כך תודה רבה וישר כח.

ביקור מפקד אוגדת יו"ש
בעקבות פניות ראש המועצה אל גורמי הצבא והביטחון
בנושא הפרות הסדר  ,הירי בחתונות והזיקוקים מהכפר
השכן התקיים ביקור של מפקד אוגדת איוש.
נערך סיור בשטח ,קב"ט הישוב מר יאיר פישר סקר את
האירועים בפני הנוכחים.
ראש המועצה בירך על שיתוף הפעולה והודה למפקד

הערכות המועצה לאירוע מזג אויר קיצון

אוגדת איו"ש וגורמי מג"ב על המאמץ היום יומי
בשמירה על השקט ובטחון הישוב.

כמידי שנה גם השנה נערכת המועצה לאירוע שלג בישוב.
בעקבות השלג בשנה שעברה נערכו מספר מפגשים וקבוצת
פקודות עם גורמי ההצלה והחירום .
בוצע תיאום עם כל הגורמים בנושא כביש הגישה להר אדר
ותקלות אפשריות.
באתר המועצה הנחיות לתושבים בנושא הערכות למצב זה.

פגישה עם האלוף ניצן אלון אלוף פיקוד המרכז.
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מטבח גני הילדים

הסעות תלמידים

עם הפעלת המטבח המורחב ניתנות ארוחות חמות ,של
מזון מבושל ,טרי ואיכותי לילדי המעון ולחלק מקבוצות
הצהרונים.
החל מתאריך  2.2.1121המטבח מספק מזון לכלל ילדי
הגנים והצהרונים.
המטבח נבנה וצויד ברמה גבוהה ,בציוד חדיש ומקצועי
ביותר וע"פ תקנות משרד הבריאות .
הארוחות מבושלות באהבה ...ומחומרי גלם איכותיים
וטריים לילדי הגנים.

לאחרונה ערכה המועצה מבצע של ליווי בפועל ובדיקת
בבקרים -למבשרת
ההסעות של התלמידים:
ולירושלים ,בצהרים -באיסוף להר אדר.
הבדיקה בראשות ראש המועצה ובכיריה נמשכה שבוע
ימים ונועדה לייעל ולשפר את מערך ההסעות.
המסקנות כבר יושמו ברובן.

כרטיס תלמיד להסעות לירושלים
בימים אלו מסתיים תהליך הכנת "כרטיס תלמיד" עבור
התלמידים הלומדים במסגרות החינוך בירושלים
ומשתתפים בהסעות של המועצה.
הכרטיס נועד להסדיר ולייעל את השימוש בהסעת
התלמידים לירושלים וממנה.
אנו מזמינים את ההורים שהעבירו תמונה לבוא
למזכירות המועצה ולקבל את הכרטיס המוכן.
הורים אשר עדיין לא שלחו את התמונה של הבן/בת
שלהם מתבקשים לעשות זאת בהקדם .החל מ
 21/2/1121לא יוסעו תלמידים שלא יהיה ברשותם
כרטיס התלמיד.
מצורפת בזה כתובת המייל למשלוח התמונה
hasaotharadar@gmail.com
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מתקן הסניקה

מתקן הסניקה הממוקם מתחת לרחוב מבוא הכפר,
מרכז את כל השפכים ממערכת הביוב הישובית
התחנה פועלת ללא הפסקה  12שעות ביממה ,ופעילותה
הרציפה מבטיחה שמירה על הסביבה.

מיזם קהילתי משותף עם כפר הנוער
"קרית יערים"
במסגרת המיזם הקהילתי המשותף החלה קבוצה
מתושבי היישוב להתנדב בכפר הנוער "קריית יערים"
הסמוך לנו.
אחת התוכניות המשותפות שבכוונת הקבוצה לקדם
היא הקמת חנות בגדי "יד שנייה" לטובת תלמידי
הפנימייה.
הרעיון הוא ,כי ילדי הפנימייה יוכלו להגיע למקום נעים
ומסודר ,בו יוצגו הבגדים הנתרמים כמו בחנות
"אמיתית" ,ולרכוש (בסכום מאד מאד סמלי) בגדים לפי
טעמם האישי.

העסקת תושבי יו"ש
החל מתאריך  2ינואר  1121שונו התבחינים להעסקת
עובדים בהר אדר וניתנו הקלות ובכללם הורדת גיל
העובדים :החל מתאריך זה ניתן להגיש בקשות לתושבי
יו"ש לעבודה בהר אדר מגיל  12נשוי (ללא ילדים)
להזכירכם :
בקשות להעסקה מוגשות במזכירות המועצה עבור הר
אדר בלבד.
לצורך הגשת בקשה יש להצטייד בצילום תעודת זהות
וכרטיס מגנטי של העובד.
להגיש הבקשה ע"י המבקש בלבד לצרף צילום תעודת
זהות של המבקש .
שעות הכניסה והיציאה של העובדים תושבי יו"ש:
כניסה :
 12:21עד 18:21
ימים א-ו בשעות :
יציאה :
22:11 ; 22:11
ימים א-ה בשעות:
21:11 ; 22:11 ; 22:11
יום ו' בשעות:

שירותי הדואר
בעקבות פניותיי בשנה האחרונה לרשות הדואר בדרישה
לשיפור השירות ותגבור כח האדם  ,נענתה רשות הדואר
לבקשתי והחל מ 2/2/1121תתגבר את המשאבים
הניתנים לחלוקת החבילות והמכתבים.
החל מהיום תבוצע חלוקת דברי הדואר במקלט
המתנ"ס והתושבים יזכו לשרות טוב ומהיר יותר הכולל
אזור המתנה נאות ,במתנ"ס.

נדרשים הפריטים התקינים הבאים :מדפים ,כונניות
בהן ניתן לאחסן בגדים מקופלים ,קולבים ,סטנדים
לתלייה ,מראה ,וילונות לפינת מדידה וכמובן –בגדים
לילדים ונוער בגילאי  21-21כאלה שירצו ללבוש( .עליהם
להגיע נקיים ,ומקופלים).
תושבים המעוניינים לתרום ו/או ציוד ו/או בגדים
מוזמנים ליצור קשר עם מי מצוות "החנות".
שרה חסון –  ;111-2224144משה אשד – ;112-1121112
ויוי מור –  ;112-1111484דפנה רותם – 111-4841118
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מפעילות עובדי התפעול במועצה

הודעה לבעלי כלבים
בתקופה הקרובה תגביר המועצה את פעילות האכיפה
בכל הקשור לשוטטות כלבים.
אנו מזכירים כי החזקת כלב מחייבת רישיון וחיסון
שנתי.
אין לאפשר לכלבים לצאת מתחומי חצר הבית מבלי
שיהיו קשורים ברצועה ומחסום לפיהם.
בעליו של כלב שייתפס משוטט ברשות הרבים צפוי
לקנס.
אנא ,מנעו מכלביכם לשוטט ברחובות הישוב ,אספו את
צרכיהם בשקית והקפידו לחסנם כחוק.

אגרת רישוי שנתית ₪ 282.11 – 12.11. -תלוי בכלב
בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק.

ד"ר אילן דיין -השירות הוטרינרי מגדיל את שעות קבלת
הקהל לחיסוני כלבת
תאריכי קבלת קהל לחודש ינואר  -פברואר
יום ששי : 16/1/2015בין  4:11ל 22:11

חניות

יום ששי : 20/2/1015בין 22:11 4:11

אנא הקפידו לחנות על פי החוק תוך התחשבות בהולכי
הרגל ותנועת כלי הרכב בכבישים.
חניה על מדרכות אסורה .

כל יום ראשון בין  28:21ל 24:21
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המועצה בדף השירות
הוטרינרי

אכלוס תושבים חדשים
נוספו לרחוב "מבוא נטף" משפחות חדשות
אנו מברכים אותן ומאחלים הצלחה עם הצטרפותן
לישוב.

קבלת הודעות מטעם המועצה
אנו חוזרים ופונים אל התושבים שלא מקבלים הודעות
דוא"ל מהמועצה להודיע את כתובת הדוא"ל ומספרי
הטלפון הניידים שלהם למועצה – לגב' חגית מרום,
 ,hagit@har-adar.muni.ilעל מנת שיוכלו לקבל את
הודעות המועצה בנושאים השונים.
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נבחרה מועצת נוער חדשה
לאחרונה נבחרה מועצת נוער בישוב .מועצת הנוער היא

משכבת י'  -יובל ליבליין -

הגוף הנבחר והמייצג הרשמי של הנוער בהר אדר בפני
מקבלי ההחלטות במועצה המקומית.
מטרות מועצת הנוער הן ליצור מסגרת פעילות מגוונת,
חברתית וערכית המציעה מענה לכלל בני הנוער בהר
אדר;
המועצה תרכז תחתיה ועדות אשר יפעלו בתחומים
השונים בפעילות הנוער טיולים ,תרבות ,קהילה.
רבים מבני הנוער ביישוב הגיעו להצביע ולהשפיע.
הנציגים שנבחרו הוצגו באופן רשמי במועדון הנוער
בערב שנערך לסיכום הבחירות.

סיו"ר המועצה

משכבת ט'  -אור בר שלום

את המהלך ריכז והוביל עמרי זליקוביץ ,רכז הנוער ..

אלה נבחרי הציבור הצעירים:

משכבת י"ב  -עומר בר -
יו"ר מועצת נוער

טקס הדלקת נר ראשון של חנוכה
במתנ"ס

משכבת י"א  -עמרי שרצקי

משכבת י"א  -אילון לקר

משכבת י'  -עמית קיזלשטיין

משכבת י'  -חגי שקד
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