
  

  

 
 

 ושבים יקרים,ת
 

עם בוא האביב ברצוני לברך אתכם ואת בני משפחותיכם בברכת חג פסח משפחתי 

  ושמח.

 בהתאם לתכניות  פיתוח התשתיות ,יםלתושב איכותיהמועצה שוקדת על שירות 

 נמשיך לשמר את  ופנאי. ספורט ,תרבות חינוכיות, מגוון פעילויות העבודה וכן תכניות

 .והיותו בין הישובים המובילים בארץ בכל תחומי החייםיופי  הישוב    

 

      להציע, להנאת  ישובל ואת עושר החוויות שיש את מלוא האפשרויות לנצל מוזמנים אתם              

 ילדיכם ולהנאתכם.               

  

 

 שלכם,

 

 חן פיליפוביץ

 ראש המועצה

 

 
 

 03הר אדר חוגגת 
 

 הארצי פרויקטותיקח חלק ב להיווסדה 01תציין הר אדר  7102בשנת 

וקהילתי בליווי והובלה של  , אישיפרויקט יישובי , נגלית לעין' ישראל'

 ונורית בוטון )תושבות הישוב(.   ד"ר נירית שלו כליפא

הישראלית  "ישראל נגלית לעין" הינו מיזם קהילתי לתיעוד המורשת

    לדורותיה באמצעות שיתוף התושבים בתיעוד.

   

 
 

 קווי לילה
 

ו ללגורמי התכנון בתחבורה הציבורית יחבעקבות פניית ראש המועצה 

ביוני  71-של חברת סופרבוס החל מה "קווי לילה"לפעול ביישוב 

יאפשרו לבני הנוער לבלות  "קווי לילה, בשלב זה למשך שנה. "7102

עד שעות הלילה המאוחרות עם הסעות מהיישוב למוקדי הבילוי 

 ובחזרה. 

 
 

     6302מידעון אפריל  צה מקומית הר אדרמוע    
 דבר ראש המועצה

 



  

  

  ראשי הרשויותהר אדר אירחה את פורום 
 

התקיים בהר  מטעם ג'וינט ישראל א"מפגש למידה במסגרת פורום אלכ

בשיח מקצועי על  עסקאדר. הפורום המאגד ראשי רשויות מקומיות ,

 המפגש הנו חלק .תקצוב משרדי ממשלה את הרשויות המקומיות

שראל. מסדרת מפגשים שנועדה לחזק את המנהיגות המקומית בי

היום הפורה ביקרו האורחים בספריה המקומית ובמרכז  במסגרת

הספורט, ונהנו משיריה וצליליה של תזמורת ומקהלת בית הספר 

 היסודי.

   

 6302תקציב 
 

נפתחה לאחר אישור תקציב מאוזן  של המועצה לשנה  7102שנת 

נקלענו למציאות  7102מיליון שקל.  בסוף שנת  2..7בסך  הנוכחית

עם שנוי המדיניות של ממשלת ישראל ובהחלטתה להעביר חדשה 

מבוססת כלכלית,  האוכלוסייתקציבים מישובים בהם  באופן מיידי

חלשה, זאת מבלי לתת מענה נקודתי לפגיעה  האוכלוסיילישובים בהם 

 בישובים חסרי מקורות הכנסה חיצוניים כדוגמת הר אדר .

ות מאפיינים דומים שנוי נוסחת התקצוב פוגעת במספר מועצות בעל

להר אדר וראש המועצה פועל מול שר הפנים ומנכ"ל משרדו ובשיתוף 

נציגי השלטון המקומי מול וועדת הפנים בכנסת לשנויה בכדי לתקן את 

 העיוות שנוצר. 

לאחר חודשים רבים של הכנות במסגרתן בחנה וועדת ההנהלה בכובד 

מניעת פגיעה  ראש ואחריות את האופציות העומדות לרשותנו, תוך

בשירות לתושבים, אושר תקציב מאוזן למרות קיצוץ כמעט מוחלט 

 במענק האיזון, בתמיכות ובתקציבים ממשרדי הממשלה השונים. 

 

 התייעלות

 

בשנה החולפת ביצענו התייעלות חסרת תקדים  שכללה הקטנה 

בהוצאות שכר, בהוצאות פינוי אשפה וגזם, במספר העובדים ובהיקף 

למועצה לצמצם בהוצאות מחד ולהמשיך  פשרישאופן המשרות, בא

 ולהרחיב את היקף השירותים הניתנים לתושבים מאידך. 

 

 

 תכנית 'יבלונקה' יוצאת לדרך

 

מועצה אישרה לאחרונה את תכנית מליאת ההוועדה לתכנון ובניה ב

דירות חדשות בחמישה  21-'יבלונקה', תכנית לבנייה רוויה של כ

תוקם טיילת שתחבר את המתחם  לצד   .קומותבניינים בני ארבע 

 הדיירים לשטחים הציבוריים הסמוכים לו.

 םאישור הפרויקט מביא בשורה והתחדשות לתושבי היישוב הוותיקי

 והצעירים.

היזם אחראי לשווק הדירות ,המועצה מסייעת לקידום המתחם 

 האפשרית.במהירות 

 



  

  

 ובית דיור מוגן הרחבת היישוב

 

ש לראש המינהל האזרחי באיו"ש בקשת תב"ע ראש המועצה הגי

בכדי לאפשר בסמוך לכניסה לישוב,  דונם נוספים 01לבניה ולניצול 

      ר אדר.בעתיד את הרחבת ה

תכנית לבינוי בית דיור מוגן באזור המועצה הישנה. כמו כן הוגשה 

 נהל האזרחי סקר היתכנות לנושא חשוב זה.יבימים אלה מקיים המ

 

 

 כפר פארק מבוא ה
 

לאור התקדמות בתכנון הפארק הסמוך למבוא הכפר המועצה מקדמת 

 את שלב הביצוע בשיתוף חברת ערים.

 

 

 פעילות אכיפה
 

אכיפת ופועלים לוסמכו כפקחים עירוניים השלושה מעובדי המועצה 

צואת ושוטטות  השלכת פסולת, בנושא ניקיון, במועצהחוקי העזר 

ל החוק, שמירת בעלי החיים . התושבים מתבקשים להקפיד עכלבים

 הכלבים והשלכת פסולת בהפרדה לאשפה ולגזם. צואת  סוףיאבבתים, 

  

 עבירות חניה
 

לאחרונה חלה עליה משמעותית בעבירות חניה ונהיגה המסכנות את 

התנועה והולכי הרגל בישוב. לאור זאת, מגבירה המשטרה  את 

למעברי חציה  האכיפה  ונותנת דוחות על חניה בצמתים, על ובסמוך

מטרים למעבר הולכי רגל ועגלות.  0.71וחניה על מדרכה ללא השארת 

כמו כן, התושבים מתבקשים לקיים שכנות טובה ולהתחשב במצוקת 

ביום יום ובסופי ב, תוך ניצול המקום באופן יעיל  החניה וריבוי כלי הרכ

 שבוע.

 

 אגרת שמירה

 

 ב,קיימת חובת תשלום אגרת שמירה לכל בית ביישו

חובת תשלום אגרת השמירה חלה על יחידות המשנה בהם מתגוררים 

מצבירת  והימנעדיירים שאינם בעלי קרבה ראשונה לבעלי הנכס. אנא 

 חובות ומאי נעימויות באכיפה. 

 שובית הינה למען כולנו!יטחון הייהפעלת יח' הב

 

 



  

  

 הפרדת פסולת ופינוי אשפה
 

תהליך חודשים הקרובים, לדרך ביצא  בהתאם לדרישת חוק האריזות

הפרדת הפסולת בשתוף תאגיד "תמיר". הפעילות תלווה בהסברה 

 . לגבי השנויים

בנוסף, בנתה המועצה  אתר לפינוי גרט )גרוטאות( ושיפור איסוף 

 הגזם.

 

 אר ביישובוהד
 

להיטיב את  הדואר הועברו למבנה המועצה הישן בכדישירותי 

    לגישה.  במיקום מרכזי, מקורה ונוח ,השירות

 

 מרכז מוסיקה
 

נפתח מרכז מוסיקה בניהולו של מר עופר ליפשיץ במתחם המועצה 

 המרכז עומד לרשות ילדי הישוב. הישנה

 

 

 שיטור קהילתי
 

מבנה המועצה בלקומה העליונה  הועברושירותי השיטור הקהילתי 

+ שהוסב כעת לטובת קיום חוג ציור 21הישן במבנה סמוך למועדון 

 וספים לחברי המועדון.וחוגים נ

 

 מועדון נוער 
 

  נוסף.בחלק התחתון של מבנה המועצה הישן הוקם מועדון נוער 

 צופים.מועדון זה משמש לפעילות הנוער שאינו פעיל בתנועת ה

תודה לרכזת הנוער שחף רטר על פועלה והפיכת המועדון הנוסף 

 למקום מפגש משפחתי וחם לנוער בהר אדר.

 

. 

 שדרוג תשתיות
 

בהובלת צוות התפעול  תשתית הושלמו מספר עבודותהר אדר ברחבי 

 , מערכת חשמל חסכונית )לדים(כבישים ומדרכות שיפוץ :של המועצה

שדרוג המגרש הרב תכליתי +, 21, רחבת מועדון ברחוב מבוא נטף

בגני הילדים,  ההצמחיישדרוג  ביישוב והפיכתו גם למגרש טניס,

המועצה  ןלבניישיפוץ החממה הסמוכה  ,ברחוב האלה גינוןעבודות 

, תוך חיסכון ברכישת צמחים ביישוב ההצמחיילטובת גידול וטיפוח 

 טפוח פינות ישיבה בטיילת ובגנים ציבוריים.

  

 

 



  

  

 בטחון
בהשתתפות ביוזמת המועצה וכנס תושבים התקיים  כנס ביטחון

מפקדת תחנת משטרת הראל, מפקד גזרת מג״ב, מש״ק המועצה 

   וקב״ט המועצה. תהיישובישטרה, יו״ר ועדת הביטחון מטעם המ

 

 ביקור סגן שר הביטחון
 

לאחרונה קיימו סגן שר הביטחון ח"כ הרב אליהו בן דהן וצוותו ביקור 

בהר אדר. בביקור הציג ראש המועצה בפני סגן שר הביטחון את צרכי 

היישוב בחיזוק מערך הביטחון. כמו כן, נערך סיור במבני המועצה 

 מקווה ובית העלמין.השונים לרבות בית הכנסת, ה

 

 ביקור אלוף פיקוד העורף

 
התרשמו ברחבי היישוב, סיירו אלוף פיקוד העורף יואל סטריק וצוותו 

על  מההתארגנות ותרגול תרחישים לזמן חרום,שיבחו את המועצה

. כמו כן, נערכה סקירה בדבר שיתוף הפעולה הפורה עם .ערכותהיה

ויחידות הביטחון השונות. ראש המועצה העלה בפני  פיקוד העורף

האלוף את צרכי הישוב בתרחישים של שלג, שריפות, רעידות אדמה 

חירום זמן הערכות ל יתרגיל מים לאורך השנהתקיימוביטחון. בהר אדר 

הדמיות של פינוי  תבוצעומבשיתוף פיקוד העורף וגורמי ביטחון שונים, 

 ום. מבנים, חלוקת מים ומזון בחיר

 

  שיתופי פעולה בשעת חירום

 

בהתאם לשיתוף פעולה בין ראשי מועצת יסוד המעלה והר אדר, אשר 

רוח י/אמרכז פינויקיבלה את ברכת פיקוד העורף,  מיועד הישוב לשמש 

נערכו ביקורים הדדיים בין עובדי  .בזמן חירוםוסיוע הדדי  תושבים

 המועצות להיכרות אישית ולמידה.

 

 ישיוןנשיאת נשק בר
 

אותו  לשאתשברשותו נשק אישי ברישיון  תושבלכל  מומלץלאור המצב 

הוראות המשרד לביטחון פנים בנושא אחזקה ונשיאה של  לפי ולפעול

 מחוצה לו.יש לנעול ולסגור שערים ודלתות בזמן השהייה בבית ו נשק.

מומלץ להתקין אמצעי מיגון כגון אזעקה מחוברת למוקד מצלמות וכל 

המועצה מנפיקה אישורי  גון אחר וכמובן לדאוג לתקינותם.אמצעי מי

 תושבות עבור משרד הפנים לצורך פתיחת הליך של נשיאת נשק.

 

 שמרו על ערנות גבוהה
 

של המשטרה ולדווח על כל  011התושבים מתבקשים  לפנות למוקד 

או  17-2217012חשד או אירוע חריג ולעדכן אתמוקד המועצה בטלפון 

 . מכל טלפון נייח 012



  

  

 טחוןיושר הב מפגש עם ראש הממשלה

 

 , מרבמפגש ראשי רשויות עם ראש הממשלההשתתף ראש המועצה 

את  הםהעלה בפניויעלון בוגי  משה  מר בנימין נתניהו ושר הביטחון

נקבעו מספר דרכי  .הר אדרהצורך בהגברת הסיורים והביטחון ב

 אמצעים וטכנולוגיה מתקדמת באזור. פעולה ובכלל זאת הצבת

 

 גיוס מתנדבים 
 

המשמר "קוראים לתושבים להירתם למאמץ ולהתגייס לשורות  אנו

בימים אלה מתקיים מבצע גיוס מתנדבים לשורות המשטרה ". האזרחי

מתנדבים שיבקשו להצטרף  כדי לתגבר נוכחות בשטחי הישוב ובגזרה.

אום מלא עם קב"ט יעברו הכשרה קצרה בתי "משמר האזרחי"ל

להתנדב יוכלו שירצו בכך  מתאימים המועצה יאיר פישר. מתנדבים

, ליחידת הג'יפים )יחידת התנועה( או ליחידת הסיור בתחנת הראל

הקורס הראשון להכשרת המתנדבים  .לאחר שיעברו הכשרה נוספת

מועמדים לפחות בידי  02בהר אדר ייצא לדרך לאחר ריכוז טפסים של 

 .yair@har-adar.muni.il יש לפנות במייל תנדבות. להקב"ט המועצה

 

 

 תקצוב לתיכון הראל
  

בפגישה שהתקיימה אצל מנהל המחוז במשרד החינוך, מר מאיר 

שמעוני בהשתתפות ראש מועצת מבשרת ציון מר יורם שמעון, מנהלת 

תיכון הראל הגב' רינה אבן טוב וראש מועצת הר אדר חן פיליפוביץ 

 ,הסדרי התשלום לתיכון הראל כמקובל מזה שניםך על המשהוחלט 

לאפשר היצע מגמות מגוון ומענה לצרכי תלמידנו. תלמידי הר בכדי 

 אדר מהווים כרבע מתלמידי התיכון.

 

 הגיל הרך

 
גני ילדים אמורה המועצה לפתוח ששה  ,הנרשמיםהילדים  לאור מספר

בלבד, בכדי לאפשר מס' מוקטן של ילדים בכל מסגרת, תפתח 

 מועצה שבעה גנים.ה

 שובית.יהנושא הועלה לדיון בוועדת החינוך הי

 

 המועצה בוחנת אפשרות פתיחת פעוטון לתינוקות מתחת לגיל שנה.

הורים המתעניינים באפשרות זו מתבקשים לפנות לגב' יעל להב, מנהל 

 מערך הגיל

 



  

  

 והעשרה אורח חיים בריא
 

קרב ילדי הגנים גם השנה נמשכת הטמעת דפוסים של תזונה נכונה ב

, פרי ידיה של ממטבח הגנים שזוכים מדי יום לארוחות בריאות

שאמונה על הכנת ארוחות הבוקר והצהריים בגנים  ג'נטטבחית ה

  ובצהרונים.

,בסיועה של ד"ר  לגיל הרך במתמטיקה תייחודיותכניות מופעלות 

אנגלית, ריתמיקה, ספורט, ותכניות העשרה בצהרון כגון מרים שחק,  

  מוסיקה, דרמה יוצרת וצעצועי מדע.

 

 שעת סיפור עם ראש המועצה 
 

כחלק מסדרת ביקורים בגני הילדים מקיים ראש המועצה שעת סיפור 

 בגנים.

הילדים משתפים פעולה בקשב רב ולאחר כל סיפור מתקיים דיון 

 מרתק.

 

 

 טקס ראש חודש בגני הילדים 
 

כל ילדי הגנים  בכל ראש חודש מתקיים טקס במתנ"ס בהשתתפות

והצוות החינוכי, בכל טקס מתבצעת השירה וההופעה  על ידי ילדי גן 

 אחר וצוותו.

 

 

 לימודי מוסיקה
 

בית ו. -דפעילות תזמורת בית הספר בהשתתפות ילדי כיתות ממשיכה 

הספר מוביל בסיוע המועצה את תחום המוסיקה ומאפשר את שילוב 

 ילדים בנגינה על פי בחירה אישית.

 

 

 תיחת מגרש הספורט לאחר שעות הלימודיםפ
 

מגרש הספורט של בית הספר נפתח למשחק לאחר שעות הלימודים 

 לטובת ילדי הישוב. 

 פתיחת המגרש מאפשרת הגדלת שטחי המשחק והספורט לילדים.

 

 

ב, המועצה -גם השנה תתקיים תכנית בית הספר של הקיץ לכיתות א

 ד.-תאפשר פעילות גם לילדי ג

 .נית "מעברים" מגני הילדים לכיתות א'נמשכת תכ

 

 



  

  

 חוגי ספורט

 
שמפעילה המועצה במרכז  ספורטהחוגי הצלחה גדולה נרשמה ב

עד ומגן חובה  תושבות ותושבים, 201-כ הספורט החדש ביישוב.

כדורעף  ,כדורסל ,כדורגל , נרשמו לפעילות הענפה שכוללת חוגיבוגרים

 ,קיקבוקס ,זומבה, אטיס, אירוביליפ ,ודו'ג ,קוונדואיט ,סל בנות ,בנות

 טניס שולחן, אקרובטיקה על גלגל, התעמלות קרקע, התעמלות ,טניס

גדי קידר, מנהל תחום הספורט בהר אדר מקבל  הוקי גלגיליות.ו

 משובים חיוביים מצד התושבים. 

בשעות הבוקר עומד מרכז הספורט לטובת תלמידי בית הספר, בשעות 

, ובשעות הערב לטובת החוגים הצהריים לתלמידי הצהרונים

למבוגרים. בימי שישי פועלים החוגים במרכז הספורט עד השעה 

02:01. 

 בקיץ הקרוב צפוי להפתח חדר הכושר.

 

 

 + 03מועדון 
 

בהובלתה של הגב' ברכה אברמיצקי, צוות ההגוי ומתנדבים רבים, 

ת , תכנית מוסיקלי"מועדון לומד"מציע מגוון פעילויות למבוגרים ובהן 

'בעקבות הפסנתר', חוג ציור, חבורת זמר, חוט ומחט, סדנאות יום שני 

בבוקר, שיחות באנגלית, הגיון עם נורית )מתחילים(, הגיון עם דגנית 

)מתקדמים(, הסטוריה, ברידג', תנ"ך, יידיש, מפגש סיפורת ולימוד 

 שפות ובהן אנגלית, גרמנית, ערבית, צרפתית ולדינו

 צה ובאפליקציה.אנא התעדכנו באתר המוע

 

 תומכים בעסקים
 

בהר אדר פועלת קבוצת בעלי עסקים המקיימים מפגשים במטרה 

ליצור ולהרחיב את יכולות השיווק והעבודה בעסק. המועצה תומכת 

ניתן  .עמידה את המתנ"ס לרשות החברים בקבוצהמבמפגשים אלה ו

  לפנות למוקד המועצה לקבלת פרטי הצטרפות ומידע.

 

 יםספריית משחק
 

עם פתיחת בניין המועצה החדש התאפשרה הקצאת שטחים 

לפעילויות מגוונות וקהילתיות. המועצה הקצתה חדר לספריית 

פל"א ובהובלת הגב'  חקים לגיל הרך, בהתאם לבקשת קבוצתמש

 אורית אוליאל וחברת המועצה, הגב' דניאלה בן שושן.

ניתן לשהות  כמו כן .הורים וילדים מוזמנים לשאול משחקים כבספריה

וזמנים לתרום מתושבים ה במקום לקיים הפעלות ולשחק עם הילדים.

 משחקים במצב תקין לצורך המיזם.

 

 משלחת טאיקוונדו באליפות בינלאומית
 משלחת נוער יצאה לאליפות בינלאומית בבלגיה



  

  

 משחק כדורסל באולם הספורט
 

פרטיזן התקיים משחק וותיקים בין הפועל ירושלים לבתחילת החודש 

 בלגרד

כיכב במשחק דורון שפע שחקן העבר  .המארחים ןבניצחוהסתיים ש

תושב היישוב שזכה לשי מהמועצה על פועלו והובלתו את תחום ו

גידל דורות של ילדים לאהבת  שפע הכדורסל ביישוב מזה שנים.

 ספורט וכדורסל.

 

 

 טניס
 

 רביםהתקיים טורניר טניס במגרש הרב תכליתי, בנוכחות משתתפים 

 

 כדורגל
 ם-ילדי כתה ב' העפילו לשלב הגמר בטורניר כדורגל שהתקיים בי

 

 

 אירועים נוספים

 
מגוון  בחודשים האחרונים במסגרת תכנית האירועים השנתית נערכו 

אירועים לילדים, בני נוער ולכל המשפחה ובהם טורניר כדורסל 

, 0-2אי י"ב, סדנה למבוגרים, שעות סיפור לגיל-לתלמידי כיתות ט'

התמודדות עם דור שעסק בלהורים  מפגשלבני נוער ו ותהרצא

 המסכים. 

 

 

 

 חגיגות ט"ו בשבט 
 

לרגל החג התקיים  טקס מרשים באולם הספורט בהופעה של ילדי 

עצים באזור מגדלי המים. שבט הראל של  011-הישוב, לאחריו ניטעו כ

 .ורים רביםט', בהשתתפות חניכים והאת 'פסטישבקיים תנועת הצופים 

 

 יום האישה
 

פל"א ובשיתוף המועצה.  תקיים ערב נשים במתנ"ס, יוזמת קבוצתה

הערב כלל פאנל של נשים משפיעות תושבות הישוב ומופע "סטנד 

 אפ".

 



  

  

 חג פורים
 

חגיגות פורים החלו השנה במתחם הגנים בהשתתפות הצוות החינוכי 

כת תחפושות. והילדים כשבחניון הגנים התקיימו ריקודים ותהלו

העדלאידע היישובית התקיימה במתחם המתנ"ס ומועדון הצופים, 

במסגרתה נערכה תחרות תחפושות מרהיבה והילדים זכו לטפס 

ולהתנדנד על מתקנים שנבנו ע"י חניכי שבט הראל והמדריכים. מסיבת 

בארגונה של  "סובב עולם"פורים למבוגרים התקיימה במתנ"ס בפורמט 

, כמות המשתתפים  D.J-. הארגון, הביצוע, המרום וחגית פנינה אשור

וההשקעה של התושבים בתחפושות הפכו את האירוע למרשים ביותר. 

בהשתתפות רב הישוב  בבית הכנסת נערכה סעודת פורים חגיגית 

 ותושבים רבים.

 

 וטיול סנפלינג למדבר יהודה מבצע חרמון
 

יול המועצתי לט חג הפוריםבני הנוער יצא ב 011-מספר שיא של כ

השנתי בצפון. המשתתפים נחשפו לסיפור הקרב בתל חי ונהנו מטיול 

 פיצות מפנקת. 

 בנוסף התקיים טיול סנפלינג לנוער באזור מערות קומראן.

 

 

 חמישה כוכבי יופי
בטקס 'מקווה נאה בישראל יפה' זכה המקווה של מועצה מקומית הר 

 . אדר בפרס המקווה המצטיין ובחמישה כוכבי יופי

 

 

 

 בית פתוח
 

בו יציגו  ליוני ייערך בישוב פרויקט "בית פתוח" 70-72בין התאריכים 

וימכרו אמנים, יוצרים ובעלי עסקים מהישוב את פועלם. פרטים לגבי 

 -השתתפות ניתן  לקבל אצל גב' חגית מרום. תאריך אחרון לרישום

71/2/7102. 

 

 


