
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

מועצה מקומית הר אדר      2015 אוגוסט דפי מידע

 .תרבות ופנאיבפעילויות ו תשתיותהוספת בחינוך, בשיפור ו בעשייה ממשיכההמועצה 

     .ולמלא את שעות הפנאי בחוויות ויותממגוון הפעיל תהנומוזמנים להנכם 

   

בכדי להעניק לכם (,  בית הספר הישן ששופץ) –לאחרונה עברנו למקום מושב חדש למועצה 

חדרי  ,המבניין המועצ, אני מזמין אתכם להתרשם מהמבנים ומהתשתיות החדשות. שירות מיטבי

 . השדרוג בגני המשחקים ועוד, אולם הספורטהחוגים, 

 

 וזאת בכדי לצמצם אתשובי יאת אופן פעילות המוקד הי יעלנוית השירות לציבור במסגרכמו כן, 

 .טיפול בפניות הציבורהלשפר את זמני ההמתנה ו

 

 .חופשה נעימה ובטוחההמשך והוריהם אני מאחל לכל ילדי הר אדר 

 

 ,שלכם

 חן פיליפוביץ

 ראש המועצה

 

 דבר ראש המועצה

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשות יציבה

ח כספי מבוקר "בהתאם לממצאי דו

נמנית המועצה ברשימת  2014לשנת 

מקומיות היציבות לשנת הרשויות ה 65

הרשויות היציבות מוגדרות על . 2015

פי תנאים מצטברים המתבססים על 

נתוני הדוחות המבוקרים האחרונים 

הפרמטרים  .של משרד הפנים

להגדרת  משרד הפנים המנחים את

ומחייבים  נוקשים ביותררשות יציבה 

ח הכספי "בהתאם לדוניהול כספי תקין 

 . המבוקר

 

 2015מועצה לשנת אישור תקציב ה

בחודש מרץ אישרה מליאת המועצה 

 2015את התקציב לשנת הפעילות 

בתקציב . ח"ש 29,262,000בסך  

 . הושם דגש על חינוך ותפעול

 

 הקמת בית כנסת נוסף בהר אדר

בהתאם לצורך שהועלה למועצה   

מקרב התושבים אישרה ועדת 

ההקצאות קרקע מיועדת בתכנית 

להקמת בית ( ע"תב)הבינוי העירונית 

 .כנסת שני בהר אדר

במליאת המועצה ניתן האישור הרשמי 

ונקבעו  הקריטריונים  להקצאת הקרקע

 .להקמת המבנה ותפקודו

 

 התייעלות אנרגתית במבני ציבור

לאור תקציב פיתוח שהתקבל ממשרד 

ת בקרה ושליטה ומערכ יותקנו  הפנים 

במערכות החשמל ומיזוג האוויר 

הספר היסודי  ביתב, במרכז הספורט

 . משרדי המועצה החדשיםבו

 

 שיקום ואחזקת מקלטים ציבוריים

בהמשך לזכיית המועצה בתחרות 

 חודש אוגוסט –מועצה מקומית הר אדר  ●

 

 

 

 

 הכניסה ליישוב

       חדשות

 

 2עמוד  

 תשתיות ופיתוח

ביצעו  של המועצה  עובדי התפעול

ים עבודות תשתית במספר מוקד

 .ביישוב

בוצעו הצללות בגני הילדים כחלק 

 .מפרויקט הצללה בכל גני הילדים

, שודרג, שבמבוא הרכס', הרכס'גן 

כך גם שודרג גן ברחוב . שופץ ותוקן

 . נוף הרים

חמישה ספסלים חדשים נבנו והוצבו 

, וצוותו" רנצא, "על ידי עובדי התפעול

 .בטיילת להנאת התושבים

ות בטיחות הוקמו ותוקנו מספר מעק

 .ברחבי היישוב

לשלט האבן בכניסה לישוב הוספו 

 .צמחים צבעוניים ותאורת לילה

  

על העבודה  התפעולאני מודה לעובדי 

 .המקצועית והמסורה

 

 חנוכת מרכז הספורט

נחנך במעמד ראש  29.5.15ב 

וראש  חן פיליפוביץהמועצה מר 

  אבירם כהןהמועצה לשעבר מר 

אולם כולל שמרכז הספורט החדש 

, חדרי הלבשה, חדרי שופטים, כדורסל

, לפעילות ספורטחדרי חוגים ומקלחות 

והתעמלות על סוגיה  פעילות גופנית

הושקעה  ן המרכזבתכנו .השונים

מחשבה רבה על מנת להתאימו למגוון 

מרכז מאובזר ה. רב של ענפי ספורט

 עוסקתהמועצה בציוד ספורט מתקדם ו

 .משוכלל חדר כושרבקידום הקמת 

את המרכז  הכוונה להרחיבבעתיד 

 .ובכלל זה להקים בריכת שחיה

 

 

 משכן חדש למועצה

 ספסלי האבן בשדרות הראל

 גן הרכס המשופץ

 תקין כספי ס ניהולתעודת פר

 בית הכנסת 'הראל'

 חנוכת מרכז הספורט
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 טקס סיום כיתות ו', מחזור כ'.

 הכנסת ספר תורה במעמד נשיא המדינה

 הפנינג מים

 תרבות ופנאי

 הסעות חינם לתיאטרון ירושלים

שקיים ראש המועצה  בעקבות פגישה

לית תיאטרון "עם מנכ חן פיליפוביץ

סוכם כי , יפעת צחי קיראל, ירושלים

אטרון יזכו יתושבים שירכשו מנוי לת

להסעות הלוך ושוב להצגות התאטרון 

בתנאי של )מהיישוב ואליו בחזרה 

מנוי המדובר ב(. נרשמים 20מינימום 

מנוי תאטרון , 'סדרת הנבחרים'ל

עולם מות חמש הצגות מובילל

חושבים 'סדרת , התיאטרון הישראלי

 קונצרטים-סדרת הרצאות', מוסיקה

בשיתוף הקאמרטה הישראלית 

וכרטיסים  ,ירושלים ומרצים מובילים

של  'מאחורי הקלעים'לסיור מוזלים 

חתולה 'צפיה בהצגה שכולל התאטרון 

  '.על פח גג לוהט

  02 - 5605755: לרכישת מנוי חייגו

 

 אירועים 

התקיים טקס יום  23.4.15-ב 

במהלכו . העצמאות באמפיתיאטרון

יקיר "קיבלו תושבים שונים את התואר 

כהוקרה על רוח ההתנדבות "  הישוב

 והעשייה הציבורית הרבה למען הישוב 

מר הגב' נתלי שחף, גב' יעל כהן, 

מר ישראל סינגר, ד"ר , דוד זטלאוי

 ריבק. טל 'דוד קרשאי, הגב

ותנו כבוד נשיא כיבד א 15.5.15 –ב 

בטקס  ראובן רובי ריבליןהמדינה מר 

קבלת ספרי תורה שנערך בבית 

 .הכנסת בישוב

 

 

 

 

התקיימה מסיבת  20/5/15 -ב 

שבועות וקבלת תורה ברחבת בית 

הילדים הופיעו ושרו בטקס , הספר

 .מרגש

התקיימה מסיבת  20.5.15 –ב 

שבועות וקבלת תורה ברחבת בית 

הילדים הופיעו ושרו בטקס  ,הספר

 .מרגש

התקיימה מסיבת סוף  24.6.15 –ב 

השנה נוספו , שנה לחוג הכדורגל

 !כן ירבו. ם חדשים לחוגמתאמני

מיקי תודות לצוות המאמנים בראשות 

 ירון

התקיים טקס מרשים  28.6.15 –ב 

'( , מחזור כ' ) ומרגש של סיום כיתות ו

השנה התקיים הטקס לראשונה 

 .באולם הספורט החדש

התקיימה מסיבת  4.7.15–ב 

ב בבריכה "מתגייסים לבוגרי כיתות י

זכו  המתגייסים, בקיבוץ קריית ענבים

 שהוענקלשי מהאגודה למען החייל 

ר "יו- שוקי שחרורל י"ל מ"י תא"ע

שי מטעם הרשות , האגודה בהר אדר

הלאומית לבטיחות בדרכים ומועצת 

י ראש "לבוגרים ע הוענקהר אדר 

 .חן פיליפוביץהמועצה מר 

התקיימה בבניני האומה  6.7.15ב 

מסיבת סיום לבוגרי בית הספר תיכון 

 .הראל

יץ של תנועת הצופים   מחנה הק 

".  המגינים"התקיים השנה  ביער 

. אירופה –נושא המחנה השנה 

, החניכים עסקו בבינוי והטמעת ידע

 ...ההורים סייעו  בבישול

התקיים  הפנינג מים עם  10.7.15 –ב 

ברחבת הדשא מגלשות מים ובריכה 

 . סמוך לבית הכנסת

הוקרן סרט הקולנוע  13.7.15 –ב 

תצפית השקד במסגרת ב  הקופסונים

 . קולנוע קיץ לילדים 

הוקרן הסרט אפס ביחסי 16/7/15 -ב 

אנוש בתצפית השקד במסגרת קולנוע 

 . קיץ למבוגרים

שושי 'התקיים מופע ,  21.7.15 -ב 

אגלינג ובועות סבון לכל 'מופע ג', בושי

 העצמאות והענקת תעודת יקיר הישובטקס יום 

 מחנה קיץ הצופים בנושא אירופה
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 4עמוד 

 ת השקדסרטי קיץ בתצפי

אפס "הוקרן הסרט  16.7.15 –ב 

בתצפית השקד  "ביחסי אנוש

 . במסגרת קולנוע קיץ למבוגרים

שושי 'התקיים מופע ,  21.7.15 -ב 

אגלינג ובועות סבון לכל 'מופע ג', בושי

 . המשפחה באמפיתאטרון

במגרש הסמוך למועדון , 30.7.15 -ב  

התקיים יריד דוכני מכירה של + 50

, עוגיות, ממתקים, מיצים: ילדים בלבד

משחקים , צעצועים, צמידים, ספרים

 . ועוד

 בית פתוח

מהר אדר קיימו אומנים ויוצרים  40-כ

זו ' פתוח בית'בחודש יוני את אירועי 

מאות מבלים פקדו . השנה הרביעית

בפריטים לבית את הבתים והתחדשו 

חפצי , צילומים, פסלים, ציוריםובהם 

. ועוד קרמיקה, אמנות שימושית, עיצוב

מופע משירי שלמה המבלים נהנו מ

אמיר שרייבר ולהקתו ארציבביצוע 

 אנו. באמפיתאטרון  'אבן ירושלמית'

ההפקה על  לחגית מרום מודים

 .המוצלחת

 מבצע לעיקור וסירוס חתולי רחוב

בשיתוף המועצה ארצי במסגרת מבצע 

הרשותי לעיקור וסירוס והוטרינר 

חתולי הרחוב  נלכדים, חתולי רחוב

עיקור : הפעולות הבאות ומתבצעות

        סימון , החתוליםס של וסירו

חיסון , לצורך זיהוי בעתיד יםחתולה

לאזור  מוחזריםהחתולים . כלבת

. שעות אשפוז 24הלכידה לאחר 

תושבים המאכילים חתולי רחוב 

מוזמנים , לסרס אותם/וניינים לעקרומע

וטרינר , אילן דיין ר"לדלפנות 

או  054-2239900 בטלפון, המועצה

 .eland@012.net.ilבמייל 

 

 106פניות למוקד 

מופעל מוקד  22.6.15החל מיום שני 

הר אדר ממשרדי המועצה בשעות 

 106פניות למוקד 

מופעל מוקד הר  22.6.15 מתאריך

אדר ממשרדי המועצה בשעות 

העבודה וממערך האבטחה היישובי 

לשפר  במטרה, ודהלאחר שעות העב

. המוקדולייעל את זמן התגובה של 

מטלפון  106המועצה יש לחייג למוקד 

. 02-5702106  קווי ביישוב או למספר

כמו כן ניתן לפנות למוקד באמצעות 

 .אתר המועצהאו ב האפליקציה

 אפליקצית הר אדר

כמות המשתמשים היישובית הולכת  

האפליקציה ניתנת להורדה  .וגדלה

 ת ההורדות 'בנייד ומאפשרתדרך 'חנו

קשר וקבלת מידע על שמירת 

, מועצה ודיווח על אירועים. כמו כןמה

מאפשרת פניה למוקד לדיווח על 

 .חירום וכדומה, תקלות

ראשית חירום יש להתקשר  ימקרב

שעומדים  הארציים למוקדי החירום

בקשר רציף עם אנשי הביטחון של 

לאחר מכן לחייג ולעדכן את , המועצה

: מוקדי החירום. ד המועצהמוק

משטרה מוקד מידע (, 100)משטרה 

כיבוי אש (, 101) מגן דוד אדום(, 110)

פיקוד (, 103)חברת החשמל (, 102)

 (104) העורף

 אכיפה

בשיתוף עם השיטור הקהילתי  -חניות

מול רכבים  מוגברת מתבצעת אכיפה

הוטרינר  -החונים שלא כחוק. כלבים

 ,משוטטיםהרשותי מפעיל לוכד כלבים 

מוטלים קנסות על תושבים שאינם 

דואגים לאיסוף צואת הכלבים. אגרות 

ם ביחידות משנה על דיירי -שמירה

שלם אגרת שמירה. אנא הקפידו על ל

 שמירת  החוק והסדר.

לאחרונה אירח ראש המועצה  מר חן 

ירושלים מפקד מחוז פיליפוביץ  את 

אדרי ( יקו'צ)ניצב משה , במשטרה

צ אנה "מבשרת ציון סנומפקדת תחנת 

 מופע שושי בושי במתנ"ס

 בית פתוח בהר אדר

 הפנינג דוכני מכירה של ילדי הישוב

mailto:eland@012.net.il
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 ביקור מפקד המחוז בהר אדר

 ביקור מפקד המחוז

         התארחו בהר אדרלאחרונה 

ניצב , ירושלים במשטרהמפקד מחוז 

ומפקדת תחנת  אדרי( יקו'צ)משה 

. אנה בן מרדכי צ "סנ מבשרת ציון

עלו לדיון הצרכים הבטחוניים פגישה ב

אופן הטיפול בהם ושיתוף , של היישוב

. הפעולה בין המועצה למשטרה

 פגישות העבודה הן חלק בלתי נפרד

הפעולה של המועצה עם  שיתוףמ

לתת מענה משטרת ישראל ונועדו 

עולים מצד הלצרכים לביטחון האישי ו

 .התושבים

 
 בטיחות אש 

רוע שריפה אחרונה התמודדנו מול אל

ליער, גדול שהסתיים בנזק כבד 

בעקבותיו הופקו  לקחים על ידי גורמי 

כיבוי האש והבטחון, תוצב כבאית 

באיזור לשיפור זמן התגובה, "שער 

סאס" ישמש כשער יציאה בחירום 

הנכם מתבקשים לפעול על מהישוב. 

פי הנחיות כיבוי אש ולשוחח עם 

הנחיות . הבטיחות הילדים על כללי

ובטבע ניתן  מניעת שריפות בבתיםל

באתר הרשות הארצית לכבאות  למצוא

  .http://www.102.gov.il והצלה

 
 זהירות בדרכים

הקיץ עולה מספר הילדים  תבחופש

נהגים כ .הנפגעים בתאונות דרכים

. חובת זהירות וכהולכי רגל חלה עלינו

שוחחו עם  אנא שמרו על הכללים,

י נהלהילדים והסבירו להם את 

אתר הרשות , לשימושכם. הבטיחות

הלאומית לבטיחות בדרכים בכתובת 

http://www.rsa.gov.il. 

 

 

 בית הספר של החופש הגדול

 ביולי החלה קייטנת 1 -ביום רביעי ה 

 חינוך

 בית הספר של החופש הגדול

בית הספר ' החלה קייטנת 1.7.15ב

ה שפעלה  עד ' של החופש הגדול

בסבסוד משרד  הפעילות, 21.7.15

 ב-לתלמידי כיתות א היועד החינוך

, בתמיכת ואישור המועצה  ,בהר אדרו

הצוות החינוכי . ד-גם לתלמידי כיתות ג

ורכב ממורים ומורות מצוות בית ה

פעילויות  ההתכנית כללו, הספר

העשרה , למידה חווייתית, תרבות

 לימודי ההעשרהב. מגוונותוהפעלות 

: היתה פעילות  בתחומים רבים ובהם

, קריאה, מדעים, מחשבים, טכנולוגיה

ת אומנו, תיאטרון, מחול, מוסיקה

כמסגרת . רבותופעילויות ספורט 

בוקר פעל גם צהרון המשך לפעילות ה

לטובת  13:00-16:00בין השעות 

מחזור . מעוניינים בכךההורים שהיו 

 .בחודש אוגוסט נפתחשני 

 
 קייטנות בגנים

שיתוף פעולה בין ראש המועצה  מר 

לוועד הורי הגיל הרך  חן פיליפוביץ

איפשר  ,והצוות החינוכי של המועצה

 .פתיחת מחזור קייטנה שני באוגוסט

כולם על היוזמה הברוכה אנו מודים ל

ועל האפשרות לתת מענה לצורך 

 .  ההורים והילדים

 
 ביקור ילדי הגנים בכנסת

ילדי גן ארז וגן ביקרו  11.6.15ביום 

לכל קבוצת . מהר אדר בכנסתרותם 

ילדים הוצמדה מדריכה שליוותה את 

הסיור והסבירה להם על עבודת 

הביקור ". בגובה העיניים"הכנסת 

אם , לליאת קוניצקי התאפשר הודות

לילדה בגן ארז ומנהלת מטה ההדרכה 

 .בכנסת

 

 

משלחת מנהלי מחלקות חינוך 

בספריית התארחה השנה  מגרמניה

 מופע סיום בית הספר של החופש הגדול

 5עמוד 

טקס סיום קייטנת הכדורסל בו הניפו הילדים 

 את 'צלחת האליפות' של הפועל ירושלים.

 ביקור ילדי הגן בכנסת

http://www.102.gov.il/
http://www.rsa.gov.il/
http://www.rsa.gov.il/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 חודש אוגוסט –מועצה מקומית הר אדר 

 

 

 

 5עמוד  

 "המודל" -לבנין המועצהפסיפס בכניסה 

 6עמוד  

 ביקורי חינוך

משלחת מנהלי מחלקות חינוך 

בספריית הישוב התארחה  מגרמניה

בעקבות ביקור קודם של גומלין לביקור 

בלת משלחת מהמועצה בגרמניה בהו

חברי . חן פיליפוביץראש המועצה מר 

המשלחת מגרמניה הביעו את 

התרשמותם הרבה מהפעילות 

 .החינוכית במועצה

וועדות החינוך והביטחון של המרכז 

 לשלטון מקומי ביקרו בהר אדר

והתרשמו מאופן התפקוד של 

 .התחומים השונים במועצה

 

 הטמנת קפסולת הזמן

קס ט' התקיים  (26.6.15) ביום שישי

של בוגרי ' הטמנת קפסולת הזמן

בגן הראל הר '( מחזור כ' )כיתות ו

את ההווה וחזו הבוגרים נצרו . אדר

את העתיד בתוך קופסא מיוחדת 

 הוכנסואל הקופסא  .שנבנתה לשם כך

, חפצים עכשוויים, מכתבי הבוגרים

, השנ 17בעוד  .מההווהתמונות ומידע 

יתכנסו כל  ,26.6.2032 בתאריך 

יפתחו , לפגישת מחזור' תות ובוגרי כי

רגעי זכרו בייגלו וי, את הקופסא

ההיסטוריה ויוכלו להביט על הדרך 

גשימו גדלו וה, כיצד התפתחוולראות 

הנו המחזור ' מחזור כ. שאיפותיהם

. הווהההשלישי שזוכה לנצור את 

הרעיון הוא יוזמה של תושב היישוב 

 .ארי פיליפוביץ

 
 דלת פתוחה עם ראש המועצה

המועצה ממשיך במפגשים  ראש

אישיים עם תושבים בכל יום רביעי 

, 17:00-19:00שבשבוע בין השעות 

יש להתעדכן באתר המועצה 

 .ובאפליקציה בנושא שינויים

 

 

 א במועצה"מינויים וכ

שפורסמו ועל פי  בהתאם למכרזים

 :בחירת ועדת המכרזים מונו

 גדי קידרמר  -מנהל מרכז הספורט  

 .שחף רטר' הגב -רכזת נוער 

 יסמין עוגן' הגב -מזכירת מועצה 

מאור מר  –כן מונה רכז תפעול זמני 

 דגן 

 .נאחל להם הצלחה בתפקידם

 

 תודות

ששימשה כמזכירת  חמדה מרדו' הגב

שנים סיימה את  20המועצה כ 

אנו מודים לה , תפקידה ויצאה לגמלאות

על השירות המסור ומאחלים לה 

 .הצלחה בהמשך דרכה

 

 פסיפס בכניסה לבניין המועצה

הממוקם פסיפס בניית הפרויקט  הושלם

 .ועצה החדשבכניסה לבית המ

קבוצת  יצרהמרהיב את הפסיפס ה

והוא תושבים מהיישוב ומהסביבה 

שבא לידי ביטוי כפי מייצג את הטבע 

 במרכז .הר אדראזור עונות השנה בב

נמצא הישוב הבנוי על כיפת  הפסיפס

ההר וסביבו ניתן ייצוג לצמחיה ולחי 

משנה , העץ, המוטיב המרכזי .באיזור

סביבו שאר את פניו לפי עונות השנה ו

העץ לבוש מעטה  ,חורףב. האלמנטים

 .צמח עשבוני, רקפת, צבי, תן, שלג

 באים לידי ביטוי אלמנטים של אביבב

, חוגלה עם אפרוחים, פרפרים, שקדיה

, תאנהאלה הם ה קיץב. לוטם פורח

עץ  -סתיו וב, קוצים, עקרב, נחש, חרדון

 יונה על ענף זית, דרור, חילזון, בשלכת

מנטים מסודרים בשתי האל .רימוניםו

קטנה הישוב ה באליפסה. אליפסות

. גדולה הטבע שסביבואליפסה הוב

קיימת מסגרת עם גפן , בנוסף

 .עלים ואשכולות ענבים, משתרגת

קבוצת תושבים  ל ידיהתכנים נבחרו ע

מהישוב כשהאלמנטים נלקחו 

מפסיפסים עתיקים מתקופות קדומות 

או מתמונות שתורגמו לפסיפס בשיטה 

 . סיתהקלא

לתושבים שלקחו חלק  אני מודה

ויקטור ביצירת הפסיפס בהנחיית 

רסטורטור , תושב היישוב, עוזיאל

 .לעתיקות ומומחה לשימור פסיפסים

 הביצוע -פסיפס בכניסה לבנין המועצה

 קפסולת הזמן

 ביקור משלחת מנהלי מחלקות חינוך מגרמניה

 שדרוג גן הכנסת


