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הר אדר
חדשות

גליון מס׳ 1 | ערב פסח | אפריל 2019

שיהיה לכולנו חג פסח כשר ושמח
שתהא זאת שנה של המשך צמיחה והתחדשות

שנה מלאה בשמחה, הנאה והגשמת חלומות
שלכם,

ראש המועצה, חברי המועצה ועובדיה

חברים וחברות יקרים,
לאות.  ללא  הישוב  ענייני  את  לקדם  ממשיכים  ואנו  בפתח  הפסח  חג 
בעוד כשבועיים ימלאו שישה חודשים לכהונת המועצה בראשותי וזאת 
המועצה  ובפעילות  באירועים  בחדשות,  אתכם  לשתף  טובה  הזדמנות 

בחצי השנה האחרונה.

חלקים  בפניכם  להציג  בחרתי  התחייבתי,  עליה  מהשקיפות  כחלק 
ובכוונתי  ושלי  המועצה  חברי  המועצה,  עובדי  של  מהעשייה  נרחבים 

להמשיך ולשתף אתכם לעיתים תכופות יותר. 

חג  משפחותיכם  ולבני  לכם  מאחל  אני  האביב  וחג  הפסח  חג  בפרוס 
ויצירה. חג של  של לבלוב ופריחה. חג של שמחה וצמיחה. חג חירות 
להצלחות  ביחד  להתקדם  ושנמשיך  מרגשות.  ובשורות  התחדשות 

משותפות.

זה ודאי יהיה חג נהדר אם נדע לפעול יחד מתוך שיתוף פעולה ואחריות 
ולמען  חיים  אנו  בה  והסביבה  למען החברה, המקום  בעשייה  הדדית, 
הסדר  לשולחן  בניחותא  להסב  נוכל  אז  רק  כולנו.  של  החיים  איכות 

ולברך בשירה ובקול גדול, חג חירות שמח.

חברים, אתגרים רבים עוד בפנינו ועשייה גדולה מצפה לנו.  אני חוזר 
על כך שאני רואה בכם התושבים שותפים לדרך למימוש החזון היישובי.

חג אביב שמח. חג של התחלות חדשות.

שלכם,

חיים מנדל שקד, ראש המועצה
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18 ועדות יצאו לדרך בהם נוטלים חלק 120 תושבים מהישוב 
אדר  הר  של  ועתידה  צביונה  בעיצוב  חלק  לקחת  שהתנדבו 
בשנים הבאות. ההיענות הגבוהה אינה מובנת מאליה. זוהי 
מעורבות,  על  שמצביעה  אדר  הר  לתושבי  כבוד  תעודת 
אכפתיות ועשייה משתפת בה טובת התושבים היא מעל לכל. 

• ראש המועצה, חיים מנדל שקד - יו"ר ועדת ביטחון, יו"ר 
ועדת מל"ח,  יו"ר  טרור,  נרצחי  זכרם של  להנצחת  הוועדה 

יו"ר ועדת רישוי ויו"ר הועדה לתכנון ובנייה.

• סגנית ראש המועצה פנינה בן עמי-איצקוביץ - יו"ר ועדת 
נוער וצעירים יישובית, יו"ר ועדת יזמות ופיתוח עסקי ויו"ר 

ועדת מיתוג. 

• חבר המועצה, עמיר אריהן - יו"ר ועדת חינוך ויו"ר ועדת 
תחבורה. 

• חברת המועצה נתלי שחף, יו"ר הועדה לאיכות הסביבה. 

• חברת המועצה שרון צ'רקסקי - יו"ר ועדת תרבות וקהילה.

• חברת המועצה מירי רחמים - יו"ר ועדת רווחה ושרותים 
המסוכנים,  הסמים  בנגע  למאבק  הועדה  יו"ר  חברתיים, 

אלכוהול ואלימות ויו"ר ועדת הגיל הרך. 

• חבר המועצה שי רטר – יו"ר ועדת ספורט ובריאות, ויו"ר 
ועדת שיפור פני היישוב. 

• חבר המועצה מיכה צוראל – יו"ר ועדת מכרזים, יו"ר ועדת 
הגיל השלישי ויו"ר ועדת ביקורת. 

• ועדת ערר לארנונה – ראש הועדה תושבת היישוב - עו"ד 
טליה הירשברג-רג'ואן.

לצד ועדות המועצה פועלים צוותי היגוי משימתיים שמקדמים 
שורת נושאים הנמצאים על סדר יומה של המועצה:

המועצה  ראש  בהובלת  גישה  כביש  לקידום  היגוי  צוות   •
בשיתוף התושבים ענבר קרסני וענת כנפו.

ובריכת  יישובי  קלאב  קאנטרי  הקמת  לקידום  היגוי  צוות   •
שחיה – בהובלת תושב הישוב נחום זקן.

חברת  עבודות  ביצוע  ומעקב  היער  לשיקום  היגוי  צוות   •
מקורות – בהובלת תושבת הישוב, שילי דור חיים.

• צוות היגוי לבחינת הקמת חטיבת ביניים בישוב בהובלת – 
חבר המועצה עמיר אריהן.

• צוות היגוי לגישור ויישוב סכסוכים בהובלת תושב הישוב  
מנשה נחום.

• צוות שירותי דת בהובלת תושב הישוב צבי גיל.

* פירוט מלא של חברי הוועדות מפורסם באתר המועצה.

בחודשים האחרונים הצטרפו לצוות המועצה בעלי תפקידים 
חדשים וביניהם:

• חברת המועצה פנינה בן עמי - איצקוביץ, מונתה לסגנית 
וממלאת מקום ראש המועצה ]ללא שכר[.

פישר  יאיר  את  מחליף  הישוב.  לקב"ט  מונה  חוסין,  עלי   •
ב-17 שנים האחרונות בהצלחה  היישוב  אשר שימש קב״ט 
מילוי  על  ליאיר  מודים  אנו  ובנאמנות.  במקצועיות  רבה, 

תפקידו ומסירותו  למען הישוב!

• איתי בר מונה לרבש"צ הישוב במינוי קבע, לאחר ששימש 
כ- 9 חודשים כממלא מקום. 

• ענבר כוהל, מונה כממלא מקום מנהל התפעול. החליף את 

אחרי  להתפרסם  צפוי  מכרז  דגן שהתפטר מתפקידו.  מאור 
הפסח.

• אתי אוזנה, מונתה לעוזרת מנהלת מחלקת החינוך, בנוסף 
לתפקידה כאחראית על מערך הגנים וההסעות. 

• מורן גל,  מונתה כממלאת מקום מנהל יחידת נוער, בנוסף 
לתפקידה כעובדת סוציאלית בישוב.

• אדוה גפני, מונתה כממונה על חוק חופש המידע, בנוסף 
לתפקידה כמפקחת ומרכזת הוועדה לתכנון ובניה. 

אנו מאחלים הצלחה רבה לכולם בתפקידם!

ועדות המועצה

מינויים חדשים במועצה
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פיתוח הר אדר

פארק יישובי חדש במתחם האנדרטה 
בחודשים האחרונים הצלחנו לגייס תקציב של 650,000 שקל 
מקרן קיימת לישראל ומשרד הביטחון לטובת הקמת פארק 
לעבוד  התחילו  כבר  המודדים  האנדרטה.  במתחם  יישובי 
בשטח, בימים אלו אנו נכנסים לשלב התכנון המפורט בסיוע 
אדריכלי נוף מהישוב. תודה מיוחדת לתושב היישוב, נחום 

זקן שסייע בגיוס המשאבים והאיץ את התהליך.

מתחם יבלונקה
מתוכננות  הישוב  בלב  הממוקם  יבלונקה  במתחם  כידוע 
בבנייה  מ"ר(   140 של  )בשטח  דיור  יחידות   70 להיבנות 

מדורגת. 

המתחם שבנייתו התעכבה במשך שנים, יוצא סוף-סוף לדרך 
בעקבות סדרת פגישות שקיימה המועצה לאחרונה עם בעלי 

הקרקע והיזם.

בריכת השחייה
יישובי  קלאב  וקאנטרי  בריכת שחייה  להקמת  ההיגוי  ועדת 
סדרת  כבר  קיימה  כה  ועד  המרץ  במלוא  עובדת  אדר  בהר 
להר  דומים  מאפיינים  בעלי  בישובים  שטח  וסיורי  מפגשים 
אדר כדי לעמוד מקרוב אחר התהליך. לצרכי תכנון הבריכה, 
מיליון  חצי  בסך של  למימון  הפייס  קיבלנו הבטחה ממפעל 

שקל. 

ציליות לבית הספר
מליאת מועצת הר אדר  אישרה בפה אחד את המלצת ראש 
הספר,  בית  חצר  להצללת  חדשה  צילייה  להקמת  המועצה 
פני  על  מיום הקמתו. הצילייה תשתרע  קיימת  הייתה  שלא 
 141,000 בסך  הצילייה  עלות  מימון  מ"ר.   800 כ  של  שטח 
מתוכננות  העבודות  חיצוניים;  תקציב  ממקורות  הושג  שקל 
להתחיל כבר בחופשת הפסח.  התכנון בוצע בשיתוף הנהגת 
נועה טריפ  ההורים הבית ספרית, בהובלת תושבת הישוב, 
כאשר ההתקנה תבוצע על ידי חברה חיצונית בליווי ופיקוח 

של מהנדס המועצה.

מרכז מסחרי
לאחר עיכוב של 5 שנים, תביעות משפטיות ונתק של היזמים 
עם המועצה חל מפנה והפרויקט יוצא לדרך. בעקבות פניות 
הודיעו  להידברות,  המועצה  ונכונות  ליזמים  המועצה  של 
היזמים על כוונתן לקדם את בניית המרכז המסחרי ועבודות 
רק  בפועל  תחל  הבנייה  בקרוב.  להתחיל  צפיות  החפירה 
לאחר אישור פרטני של התוכניות ע"י הוועדה לתכנון ובנייה. 
המרכז המסחרי אמור לכלול שטח בהיקף של כ-  5000 מ"ר 
ויכלול שטחי מסחר, משרדים להשכרה וחללי שירות. המרכז 
ממוקם אל מול הכניסה לבית הספר ]מתחת למאגר המים[. 
הקמת המרכז צפויה להניב למועצה בשלב ראשון סכום של 
800,000 שקל מאגרות בנייה וסכום דומה מידי שנה מארנונה 

עסקית. 

בר אדר
אדר  בר  של  פעילותו  להסדרת  המועצה  פועלת  אלו  בימים 
להקצות  המועצה  בכוונת  זאת,  לצד  סטטוטורית.  מבחינה 
לחצר  והפיכתה  לבר  הסמוכה  הרחבה  לשדרוג  משאבים 
מתוכננת  זה  ובכלל  הבר  באי  את  גם  שתשמש  קהילתית 
הקמת פרגולה במקום. הבר מתוכנן לשמש כמועדון לפעילות 
כאשר  קהילתי  כבר  לתפקודו  בנוסף  לצעירים  חברתית 

המועצה תסייע במימון הפעילות במקום.

מועדון +50
במנותק  עצמאי  באופן  פעל  המועדון  בהם  שנים   14 לאחר 
ניהולית,  המועדון מבחינה  פעילותו של  הוסדרה  מהמועצה 
בשירות  המחייבים  לכללים  בהתאם  וארגונית  כספית 
הציבורי. החל מתחילת מרץ 2019, שולבה פעילות המועדון 
תחת כנפי העמותה לחינוך משלים ותרבות הפנאי בהר אדר. 
ההיגיון  וחוסר  המועדון  של  הפעילות  בהיקפי  הגידול  לאור 
לצפות ממנהלת המועדון להמשיך ולהפעילו במשרה מלאה 
בהתנדבות – הוסדרה העסקתה של מנהלת המועדון במסגרת 
העמותה לחינוך משלים בתשלום חודשי סמלי.  במקביל לכך, 
הצלחנו להגדיל את התקציב שיוקצה לפעילות של המועדון 

ממקורות משרד הרווחה ומפעל הפייס. 

בית עלמין 
ב 6 בספטמבר 2018, ]חודש וחצי טרם כינונה של המועצה 
החדשה[ בוטלה התב"ע של בית העלמין הישובי ע"י ועדת 
כנגד  הישוב  תושב  שהגיש  ערר  בעקבות  המחוזית  התכנון 
קיומו של בית העלמין במקום. משמעות הביטול היא שלא 
לאחר  חדשים.  קברים  לבניית  בנייה  היתרי  להוציא  ניתן 
כינונה של המועצה החדשה, הגשנו ערר על ההחלטה שכבר 
נידונה בוועדת התכנון העליונה ואנו ממתינים להחלטה בערר 

שצפויה להינתן בקרוב.
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בתום שבועיים של עבודה קשה ואינטנסיבית, פינוי פסולת, 
גננות, הצבת אדניות הקמת מערכת  נקיון חצר, השתלמות 
השקייה, מילוי אדמת גן, וזריעה הוקמה לראשונה בהר אדר 
יוזמה  מאחרי  הרך.  הגיל  לילדי  חקלאית-חינוכית  חממה 
מרגשת זו עומד תושב הישוב, יוסי כוהל, שחיידק ההתנדבות 
ושעל כך אף  יומו,  והעשייה הקהילתית הינם חלק משגרת 
מזמנו  בעבר  הקדיש  כוהל,  הנשיא.  מתנדב  אות  את  קיבל 
שימש  האחרונות,  ובשנים  בישוב  הנוער  ובני  ילדי  למען 
סיירות,  חוגי  ריכז  בעבר  אלון.  ספר  בבית  מתנדב  כמורה 
שימש כקצין משטרה מתנדב, שירת בצה"ל שנים ועוד רבות. 

לסייע  וביקש  המועצה  לראש  כוהל  פנה  אישית,  ביוזמה 

בהפיכת החצר  האחורית המוזנחת של בנין המועצה לפינת 

אדר.   הר  לילדי  חקלאית-חינוכית,  לחממה  שתהפוך  חמד 

שהקים  החמד  פינת  היסטוריה.  והשאר  מייד  ניתן  האישור 

ובמלא המרץ. קולטת אל תוככי הסככה  כוהל, כבר פועלת 

יוצאת  חוויה  זו  הילדים  עבור  שלמות.  גן  כיתות  השקופה 

בחממה,   לימודי  לביקור  מגיעים  הם  הבוקר  בשעות  דופן. 

המכילה אדניות שבהם הילדים שתלו מעל 15 סוגי ירקות;  

החל מעגבניות, מלפפונים וכלה בחסה, כרובית וצנון. ממש 

נחנכה החממה רשמית בטקס  בוא האביב,  לפני פסח, עם 

ההורים,  הגנים,  ילדי  המועצה,  ראש  בהשתתפות  מרגש 

תושבים, עובדי מועצה ושאר ירקות. 

מכוונים ירוק
המועצה מקדמת חתימת חוזה מול תאגיד המיחזור ״תמיר״ 

להצבת פחי אשפה כתומים )אריזות למחזור( ופחים למיחזור 

ופינוי אשפה. בנוסף לערך סביבתי המהלך  זכוכית  בקבוקי 

יניב למועצה חיסכון של עשרות אלפי שקלים בשנה. בנוסף, 

לקידום  הטבע  להגנת  החברה  עם  שת"פ  המועצה  מקדמת 

נושא הצבי הארץ ישראלי והמעברים האקולוגיים, ולהכשרת 

שגרירים מקרב תושבי היישוב )קול קורא יצא בהמשך(.

מבזקי איכות סביבה
שהגישה  קורא  לקול  בהמשך   - סביבתי  חינוך  קידום   ❀

המועצה אישר המשרד לאיכות הסביבה מענק לקידום חינוך 

סביבתי בסכום כולל של 65,000 שקל לשנת 2019. את ניהול 

הפרוייקטים מובילה מנהלת מחלקת החינוך, הגב' נאוה טל.

❀ החלפת תאורת רחובות לד – במסגרת המגמה לישוב ירוק 

התחלנו בהליכים ליציאה למכרז להחלפת תאורת הרחובות 

ומעבר לתאורת לד, חסכונית וירוקה. 

תושבים  קבוצת  של  קהילתית  יוזמה   - קהילתית  גינה   ❀

זכתה בתקציב של 20,000 ש"ח מהמשרד לאיכות הסביבה 

לשם הקמת גינה קהילתית. היוזמים בשיתוף עובדי המועצה 

הזמינו את התושבים לקחת חלק בחזון המשותף ולהיות חלק 

בתכנון, בהקמה ובתפעול השוטף של מיזם זה שקורם עור 

וגידים בימים אלו.

ירוק בעיניים

יוזמה של תושב הישוב, יוסי כוהל, הצמיחה חממה חקלאית לילדי הגנים  
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משחקייה לפעוטות 
העברת  את  אישר  המועצה  ראש  ומוצלחת  טובה  בשעה 
מבנה  ליד  בצריף  ממוקמת  שהייתה  הרך  לגיל  המשחקייה 
המועצה לג'ימבורי במבנה אבן ממוזג במתחם הגנים.  הג'ימבורי 
פתוח לציבור הרחב בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 
16:30-18:00.  תפעול הגימבורי אחה"צ הינו באחריות ההורים 
המקום,  בפתיחת  להתנדב  המעוניינים  חופשית.  והכניסה 
לתרום משחקים ועוד - מוזמנים לפנות לחברת המועצה מירי 

רחמים.

הגיל הרך

נוער וצעירים

מועדון נוער חדש לבני הישוב
רואים  אנו  שלנו.  העתיד  דור  הם  אדר  הר  של  הנוער  בני 
בהשקעה בהם השקעה אסטרטגית שתאפשר צמיחת הישוב. 
ייעודי  שטח  להקצות  המועצה  ראש  החליט  מזאת,  כחלק 
מתקדם.  גילאי  רב  נוער  כמועדון  שישמש  המועצה  בבנין 
מתחם זה, בשטח של מעל 100 מ"ר, נהנה מכניסה אחורית 
הנוער  מועדון  את  יחליף  החדש  החלל  פרטית.   חצר  עם 
הנוכחי הממוקם בבניין המועצה הישן בשטח של 30 מ"ר, 

מתכננת  החדש  במועדון  מתאים.  אבזור  וללא  חצר  ללא 
המועצה להשקיע כ 200,000 שקל מתקציב חיצוני שאושר 
ריהוט,  ציוד,  לרכישת  השאר  בין  יוקצה  ואשר  עקרונית, 
מערכת הגברה, ומטבחון שיהפכו את השהות במקום לבית 
שני, שנעים לשהות בו. תהליך הקמת המועדון החדש תעשה 
הנוער  ובני  תושבים  בשיתוף  וצעירים  נוער  ועדת  בהובלת 

בישוב.

מועצת נוער חדשה בהר אדר יצאה לדרך
מועצת הנוער שיצאה לדרך רשמית בדצמבר 2018 שמה לה 
למטרה להוות נדבך משמעותי לקידום נוער הר אדר ולייצר 
הנוער  בני  כלל  עבור  ואקטואליות  ערכיות  לפעילויות  במה 
בישוב. את מועצת הנוער מובילים: עידו בלשאי  יחד עם: גיא 

יונה, רועי כהן, עידו עברי, גור צ'רקסקי ויותם קיזלשטיין.

הר אדר בורך בנוער ערכי ומצוין שיש להתגאות בו. המועצה 
אנרגטית  צעירה, אחראית,  מנהיגות  לייצר  לסייע  מחוייבת 
המלכדת תחתיה את כל שורות הנוער ומהווה דוגמא אישית.  

מופע מוצלח במיוחד של גיא הוכמן )נייס גיא( 
לצעירי הר אדר

ביוזמת מועצת הנוער של הר אדר, הוזמן גיא הוכמן, הידוע 
בכינויו "נייס גיא", למופע שובר שגרה.

כ 100 בני נוער וצעירים הצביעו ברגליים והגיעו. אז מה היה 
לנו? וידאו מגניב, הרבה בדיחות ובעיקר צחוקים. היה שווה!

׳רצים בהר׳
לראשונה   - אדר  הר  נוער  של  נוספת  נהדרת  יוזמה  ועוד 

התקיים מרוץ "רצים בהר" - למען קהילה מאוחדת.

 10[ וארוך  ק"מ[   2[ קצר  ועממי:  מסלולים: תחרותי  שני 

ק"מ[. לאור הצלחת האירוע הוחלט להפכו למסורת שנתית. 
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נוער וצעירים )המשך(

מבצע אילת
מבצע אילת, יצא לדרך בהובלת מועצת הנוער ורכזת 
בפארק  ביקור   אחרי  באום.  שלי  היוצאת,  הנוער 
צהריים  וארוחת  בטבע  משוגע  סנפלינג  תמנע, 
לשיט   - לאילת  הישר  הנוער  בני  הדרימו  מפנקת, 
וסיור בעיר. איך מסכמים? התמונות  של שעתיים 

מדברות בעד עצמן:

שיפוץ מבנה שבט הראל
בעקבות ליקויים בטיחותיים במבנה שבט הצופים, התגייסה 
מחלקת התפעול של המועצה לתיקון ליקויי חשמל, חיזוק 
מבנים יבילים וציוד כיבוי אש בניצוחו של יוסי כוהל שגוייס 
תפעול.  מנהל  ללא  שהיינו  בתקופה  בהתנדבות  למשימה 
סדרת התיקונים התבצעה במתחם הרחב של השבט: מבנה 
המחופים  )קרוואנים  היבילים  המבנים  המרכזי,  הצופים 
אבן(, והשטח שבין בית הכנסת למבנה השבט בו ממוקמות 
מכולות. בעבודת השיפוץ לקחו חלק  גם חניכי שבט הראל 
ובחללי  במבנה  מקיף  ניקיון  למבצע  הבוגרת  והשכבה 

האחסון השונים. 

הציוד  לשדרוג  המועצה  תפעל  בקרוב   -  -  - המשך  ויש 
ממפעל  שהושג  מיוחד  מתקציב  הצופים  במבנה  והריהוט 

הפייס. נעדכן בהמשך. 

הצלחה גדולה לסטריטבול הר אדר  2019
מועצת הנוער של הר אדר ומחלקת הספורט בישוב, הובילו 

 .2019 אדר  הר  סטריטבול  הרחוב,  כדורסל  טורניר  את  

מהר  מרביתם  ז'-יב',  מכיתות  וצעירים  נוער  בני   80 כ- 

החמישה  מעלה  מבשרת,  הסביבה;  מישובי  ובחלקם  אדר 

הקבוצות   18 מתוך  בטורניר.  השתתפו  ירושלים  ואפילו 

נערים  מרכזיות:  קטגוריות  לשתי  שנחלקו  המשתתפות, 

)ז'-ט'( ונוער )י-יב'(, זכו 6 קבוצות במקומות הראשונים. 

בנוסף לגביעים ומדליות חולקו לזוכים שוברים לפיצריות, 

המבורגריות ולפסטה-בסטה!

כראש  המשמש  ט'  כיתה  תלמיד  יונה,  לגיא  גדולה  תודה 

וועדת ספורט במועצת הנוער של הר אדר,  ולגדי  קידר, 

מנהל מחלקת הספורט – על קידום הספורט לנוער.

לראשונה בהר אדר: קורס הכנה לצה"ל 

הכנה  קורס  אדר  בהר  לראשונה  נפתח  השנה  בתחילת 

ומעלה,  שביעית  לתלמידי  המיועד  הקורס,  לצה"ל.  

ההצלחה  סיכויי  לשיפור  ומנטלית  פיזית  בהכנה  המתמקד 

ויכולת ההתמודדות עם ימי הסיירות, הגיבושים והשירות 

הצבאי בכלל. תושב הישוב, מתן זכאי, מאמן כושר מוסמך 

באימוני  הצעירים  את  הדריך  לגיבושים,   בהכנה  ומנוסה 

כושר פיזיים דו שבועיים. זכאי שם לו למטרה להכין את בני 

הנוער בצורה המיטבית תוך שמירה על בטיחות אימונים, 

להתאמן  להם  כלים שיאפשרו  והענקת  מפציעות  המנעות 

עצמאית במהלך חייהם.בצד ההכנה הפיזית, העביר צביקה 

להכנה  מרוכזים  ימים  אדר,  הר  תושב  הוא  גם  שפירא, 

מנטלית לימי הסיירות והגיבושים. שפירא הוא יועץ ארגוני 

ופסיכותרפיסט  מנטורים  קבוצות  מנחה  מנהיגות  לפיתוח 

ובעצמו יוצא יחידה מובחרת ובעל נסיון בהדרכת מגבשים 

בשירות המילואים.  הכוונה לפתוח קורסים נוספים. 

"צבא זה הכי, אחי"
זה לא סוד שבני הנוער והצעירים שלנו מביאים לנו הרבה 
אדר  הר  צעירי  את  מציבים  האחרונים  הנתונים  כבוד. 
במקום הראשון בשיעור המתגייסים לצה"ל בקרב המועצות 
מנשה,  אלפי  את  עוקפים  כשאנחנו  הקטנות  המקומיות 
קדומים, כפר תבור, כפר ורדים, אבן יהודה, עומר ורמת 
ישי.  בהר אדר כ 500 בני נוער בגילאי 13-18 )כיתות ז'-
יב'( כ- 1/3 מבני הנוער הם חניכי תנועת הנוער הצופים 
הפועלת בישוב. אחוז גבוה מבני הנוער המיועדים לשירות 
שנת  של  במסגרות  נוספת  שנה  להתנדב  בוחרים  בצה"ל 
שירות או מכינות קדם צבאיות. בעברית פשוטה: גאווה!! 
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עדכונים מהירים

בטיחות בדרכים
אושר  התחבורה,  במשרד  שהתקיימו  לפגישות  בהמשך 
תקציב של כ 274,000 שקל לטובת התקני בטיחות והנגשת 
מעברי חציה. התקציב אושר במליאת המועצה והעבודת יחלו 

בשבועות הקרובים. 

הוזלת תעריפי ביטוח המועצה
של  הביטוח  עלויות  את  להוזיל  שהצלחנו  לבשר  שמחים 
האחרונות.  השנים  לעומת  שקלים   200,000 בכ  המועצה 
המכרז  הליך  של  מקצועי  לניהול   הודות  הושג  זה  חיסכון 
הביטוח  נוספים מקרב חברות  ועידוד הצטרפות מתמודדים 
שלא הגישו הצעות במכרזים קודמים. אנו מתכוונים להמשיך 

במגמה הזו גם ביתר המכרזים.

מתקן הסניקה
הממוקם בפאתי רחוב מבוא הכפר, המנקז את כל השפכים 
ממערכת הביוב היישובית - עבר לאחרונה שיפוץ יסודי על 
ידי עובדי המועצה המסורים בניצוחו של איציק וחזר לפעילות 

מלאה, ללא הפסקה, 24/7. 

מעורבות בשלטון המקומי
ראש מועצת הר אדר החדש מונה להיות חבר הנהלה, יו"ר 
לשלטון  במרכז  ביטחון  ועדת  וחבר  יישובי,  לחוסן  הוועדה 
לקדם  תסייע  זו  בפעילות  המועצה  ראש  השתלבות  מקומי. 

את עניני הישוב בשלטון המרכזי.

מאבטחים חדשים בדרך
המאבטחים  את  שמספקת  האבטחה  חברת  תוחלף  בקרוב 
לאבטחת הישוב לאחר שחברת 'גלשן' זכתה במכרז שנערך 
לפני כשבועיים. בכוונתנו לשמר את גרעין האבטחה האיכותי 
מתוך המאבטחים הקיימים ולדאוג שיקלטו בחברה שזכתה 

במכרז, כך שימשיכו לשרת אותנו נאמנה גם בהמשך.

היערכות לשלג 
אל  שהגיעו  ברכה  גשמי  של  חודשים  אחרי  בפתח  האביב 
מאן  השלג  הילדים,  ציפיות  ובעיקר  התחזיות  חרף  סיומם. 
לפקוד את הר אדר. זה לא מה שמנע מאתנו להיות ערוכים 
ולהכין את הישוב לאפשרות של שלג כבד על כל המשתמע 
מכך; הצטיידות, מוקד חירום, מפלסות, גיזום עצים, והנחיות 
לתושבים. בינתיים, ארזנו את הציוד. ממתינים לחורף הבא...  

העמדת מבני ציבור לשימוש התושבים
הציבור  מבני  להעמדת  המועצה  ראש  מדיניות  במסגרת 
רפורמה  בוצעה  פרטיים,  לאירועים  גם  התושבים  לשימוש 
הציבור  במבני  שימוש  עבור  מהתושבים  שנגבו  בתעריפים 
לצרכים פרטיים וחלה הוזלה בצורה ניכרת כך שניתן לשכור 
שקל  מ-300  החל  נמוכה  בעלות  הולדת  ליום  אולם  היום 

לאירוע. ]אולמי המתנ"ס, מועדון 50 פלוס ובר-אדר(.

"הדואר בא היום"
אנו ערים לתקלות החוזרות ונשנות ביחס לשירות הדואר של 

הר אדר. כל הניסיונות אשר נעשו בשנים האחרונות לפתרון 

עצמו,  על  לקח  המועצה  ראש  זאת  לאור  צלחו.  לא  הבעיה 

לידי המועצה  לקדם את הנושא באופן אישי במגמה לקחת 

רשות  עם  בתיאום  וזאת  הדואר  לחלוקת  האחריות  את 

ונראה  מהותיים  שינויים  יחלו  הקרובים  בשבועות  הדואר. 

בעוד  להתאזר  מתבקשים  התושבים  הנכון.  בכיוון  שאנחנו 

קצת סבלנות. אנו נעדכן אתכם באופן מלא. 

אישור תקציב 2019
 2010 לשנת  המועצה  תקציב  את  אישרה  המועצה  מליאת 

בהיקף של 30,465,000 שקל. 

העלאת הארנונה
אדר  בהר  הארנונה  העלאת  את  אישרה  המועצה  מליאת 

אליו  קשה  תקציבי  משבר  בעקבות  וזאת   6% של  בשיעור 

וזאת על מנת שנוכל  נקלעה המועצה כפי שדווח לתושבים 

הבראה  צעדי  של  תחילתם  ולאפשר  הקיים  את  לשמר 

שיאפשרו למועצה לצאת מהמשבר התקציבי בו היא מצויה. 

הארנונה בהר האדר לאחר העלאה הארנונה למגורים תהיה 

למ"ר  שקל   67 של  ממוצע  לעומת  לשנה  למ"ר  שקל   53.5

אשכול  באותו  לנו,  דומים  מאפיינים  בעלי  ברשויות  בשנה 

סוציו אקונומי. 

חדרי כושר חינם לחיילים
ההחלטה הראשונה של מליאת המועצה שעברה בפה אחד 

ומתנדבי  אדר  הר  וחיילות  חיילי  כניסת  לאפשר  הייתה 

השירות הלאומי לחדר הכושר חינם אין כסף כאות הערכה 

והוקרה על שירותם הצבאי ותרומתם לחברה. 

הנחה בארנונה לחיילי מילואים
להעניק  מליאת המועצה אישרה את המלצת ראש המועצה 

תושבי  מילואים  לחיילי   5% של  בשיעור  בארנונה  הנחה 

אוטומטית  תינתן  ההנחה  בקריטריונים.  העומדים  היישוב 

נתונים שהמועצה  בסיס  על  לכך  הזכאים  המילואים  לחיילי 

מקבלת אודות חיילי המילואים מקרב תושבי היישוב הזכאים 

לכך ממשרד הביטחון .

חובות המועצה לרשות המיסים בגין שנים עברו 
המועצה קיבלה לאחרונה דרישת תשלום חוב מרשויות המס, 

בסכום של 360,000 שקל בגין אי תשלום מס מעסיקים ]מס 

שכר[ לעובדים הפלשתינאים בין השנים 2016-2014.
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הגשת ערר לפסיקה כנגד המועצה
בפסק דין שהתקבל לאחרונה חויבה מועצת הר אדר לשלם 
 ₪ כ-700,000  של  כולל  סכום  המסחרי  המרכז  של  לזכיין 
הנמצא  מים  צינור  אודות  הגילוי  חובת  בהפרת  חלקה  על 
חויבה  מתוכם,  המסחרי.  המרכז  לקום  אמור  עליו  בשטח 
פינוי  אי  בגין  הקרקע  לבעל  כ-200,000 ₪  לשלם  המועצה 
מבנים ניידים של המועצה במהלך השנים 2016-2014, אשר 
היו מוצבים בשטח של הזכיין שאותם היא נתבקשה לפנות 
ולא עשתה כן. לאור טעויות משפטיות שהתגלו בפסק הדין 
הגישה המועצה ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון 

בתיק זה.

דרישות חוב ממועצת מבשרת ציון

בימים אלו  אנו מתמודדים עם דרישת תשלום חוב של מועצת 
מבשרת בסך 623,000 ₪ שלטענתם משקפים את ההפרש 
בין אגרת תלמידי חוץ שהעברנו להם לפי חוזר מנכ"ל משרד 
 2018-2017 בשנים  בפועל  להם  שהיו  להוצאות  החינוך 
בה  שלומדים  מהילדים  שחמישית  היובל,  חטיבת  לתפעול 
הם ילדי הר אדר. וזאת בנוסף לדרישת תשלום עבור השנה 
דומה  תשלום  ודרישת  שקל  כ-300,000  של  בסך  הנוכחית 
הקרוב.  ספטמבר  בחודש  שתחל  הבאה  הלימודים  לשנת 
סכומים אלו שאינם מתוכננים בתקציב השוטף של הר אדר 
שאושר, יחייב אותנו לפתוח את התקציב לשנת 2019 ולדון 

בו מחדש.

תביעות משפטיות פתוחות כנגד המועצה

כנגד  לעבודה  הדין  לבית  חדשה  תביעה  הוגשה  לאחרונה 
מועצת הר אדר על סך 1.3 מיליון שקל ע"י עובדת מועצה 
לשתי  מצטרפת  זו  תביעה  מיניות.  הטרדות  בגין  לשעבר 
לעבודה;   הדין  בבית  אלו,  בימים  מתנהלות  שכבר  תביעות 
האחת בסך 1.7 מליון ₪ שהוגשה ע"י ספק שנתן שירותים 
למועצה במשך 30 שנה ומבקש הכרה ביחסי עובד-מעביד, 
עובדת  ע"י  היא  גם  שהוגשה   ₪  800,000 בסך  והשנייה 
מועצה לשעבר בגין הטרדות מיניות ולתביעה נוספת על סך 
400,000 שקל שהוגשה על ידי חברת הסעות שהסיעה בעבר 

את תלמידי הר אדר לבתי הספר.

דוח מבקר משרד הפנים על העמותה

שערך  ביקורת  דו"ח  לאחרונה  הגיש  הפנים  משרד  מבקר 
בעמותה לחינוך משלים ותרבות הפנאי בהר אדר שמנהלת 
תקציב בהיקף של כ-5 מיליון שקל שעיקרו מגיע מתשלומי 
לפני  שבוצעה  ביקורת  בדו"ח  מדובר  זו.  לפעילות  ההורים 
שעיקרן  חמורים  ממצאים  שמכיל  הנוכחית  המועצה  כינון 
מינהל תקין,  לכללי  בניגוד  כדין,  שהעמותה מתנהלת שלא 
וועדת  ואין  לעמותה  מנהל  וועד  אין  לעמותה,  מנכ"ל  שאין 
ביקורת לעמותה. בעקבות ממצאים אלו, המועצה הנוכחית 

מינתה לאחר כינונה וועד מנהל לעמותה הכולל 3 נציגי ציבור. 
מבקר  חשבון  רואה  ומינה  התכנס  שמונה  המנהל  הוועד 
לעמותה ומינה וועדת ביקורת ובשבועות הקרובים ייצא מכרז 

למינוי מנכ"ל לעמותה בהתאם לדרישות החוק. 

הגיל השלישי

המועצה  וועדות  במסגרת  הוקמה  אדר  בהר  לראשונה 
בראשות  השלישי  הגיל  בנושא  שתעסוק  ייחודית   וועדה 
על  המועצה  ראש  התעקשות  צוראל.  מיכה  המועצה  חבר 
הקמת הוועדה נובעת מהחשיבות שראש המועצה והמועצה 
בראשותו מייחסים לטיפול בבעיות הייחודיות שמעסיקות את 
כנדרש  ייחודי  ומתן מענה  לגיל השלישי  התושבים בהגיעם 

וזאת לאור התארחות תוחלת החיים במדינה.

ונדליזים ביישוב

לאחרונה רבו מקרי הוונדליזם ביישוב. בחלקם לפחות נראה 
אבנים  הכנסת  כגון:  מכוון  בכוונת  נעשה  שהדבר  פניו  על 
נזק  וגרימת  חשמל  ארונות  פריצת  ניקוז,  לפתחי  גדולות 
למערכות, גרימת נזק מכוון לגנרטור חירום, פינוי ענפי גזם 
ריקון האשפה,  לתוך מכלי אשפה בכוח באופן שתוקע את 
שבירת בקבוקי זכוכית במעברים, גרימת נזק מכוון לתאורת 
רחוב, גרימת נזק מכוון לרכבי תושבים, גרימת נזק למצלמות 
אבטחה ועוד. התושבים מתבקשים לגלות ערנות ולדווח על 

כל אירוע חשוד לקב"ט היישוב.

כביש גישה 

המרץ  במלוא  עובד  אדר  להר  גישה  כביש  לקידום  הצוות 
את  ליישוב.  חדש  גישה  כביש  לקידום  במאמצים  וממשיך 
הצוות מובילים ראש המועצה ולצידו התושבים ענבר קרסני 
כינון  טרם  עוד  התחבורה  שר  עם  נפגש  הצוות  כנפו.  וענת 
המועצה, שנתן את ברכתו והבטיח לקדם את סלילת הכביש 
ולהקצות את המשאבים הנדרשים ובלבד שנגיע לתוואי כביש 
שיהיה מוסכם על כל הרשויות באזור. בהמשך,  התקיימה  
פגישה של הצוות עם נציגי הרשויות באזור במשרד התחבורה 
בניסיון להתניע את התהליך לבחירת תוואי מוסכם מחדש. 
התקיימו פגישות עם ראש מועצת מטה יהודה וראש מועצת 
אבו גוש. גם פגישות אלו לא נשאו פרי בעיקר לאור התנגדותם 
על  שיעבור  פתרון  לכל  ענבים  קריית  קיבוץ  של  הנחרצת  
אדמותיהם המקבלת גיבוי מראש מועצת מטה יהודה. לצערנו 
אנחנו לא מבשרי טובות בשלב הזה ומביאים לידיעת הציבור 
לתוואי  להגיע  הצלחנו  לא  עדיין  כהווייתם.  הדברים  את 
מוסכם ונכון לעכשיו כל רשות באזור נאבקת על כך שכביש 
כביש  לקידום  הצוות  בתחומה.  יעבור  לא  אדר  להר  הגישה 
הגישה לא מרימים ידיים וימשיך לקדם את הנושא החשוב 

הזה בכל הכוח כולל בחינת אפשרות של גישה לערכאות.

עדכונים מהירים
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חינוךביטחון

ועדת ביטחון פעילה ונושמת
הוועדה  ביטחון,  אישרו חברי  ועדת  בישיבה הראשונה של 

בפה אחד את המלצתו של ראש המועצה להקמת תתי-ועדות 

שתפקידן יהיה לסקור ולהציע את הפתרונות הטובים ביותר 

המשנה  ועדות  לראשות  זה.  רגיש  בתחום  נושאים  במספר 

אליהם  הביטחון,  ועדת  חברי  מקרב  תושבים  לעמוד  מונו 

משימה  קיבלה  ועדה  כל  כאשר  נוספים  ועדה  חברי  צוותו 

זיקה  בעלי  שהם  עליה  שהוטלו  בתחומים  המלצות  לגבש 

הנדונים:  הנושאים  בין  והחירום.   הבטחון  לתחום  ישירה 

והמלצות  הקיים  האבטחה  במערך  תורפה  נקודות  איתור 

העובדים  על  לפיקוח  המלצות  יישום  בחינת  לפעולה,  

זה שער הכניסה לישוב, הסברה  ובכלל  הפלסטינים ביישוב 

ועדכון תושבים  בזמן אמת, באירועי ביטחון ובעיתות חירום, 

לשדרוג  טכנולוגיים  אמצעים  שילוב  בחינת  הכוננות,  כיתת 

וייעולו  האבטחה  מערך  בחינת  היישובית,   האבטחה  רמת 

בשגרה.חלק  חירום  מצבי  תרגול  ותפעולי,  תקציבי  בהיבט 

נדונו  כבר  והמלצותיהם  עבודתן  את  סיימו  כבר  מהוועדות 

במליאת הוועדה והתקבלו לגביהן החלטות שכבר מייושמות 

יוגשו  וממצאיהם  בשטח. שאר הוועדות ממשיכות בעבודתן 

למליאת חברי הוועדה בשבועות הקרובים.

אלוף פיקוד העורף מבקר בהר אדר
אלוף פיקוד העורף תמיר ידעי ערך ביקור רשמי בהר אדר, 

בביקור דנו על נושאי החרום ופערי הביטחון בהר אדר והובטח 

שנקבל מפיקוד העורף תמיכה וסיוע בנושא.

הקמת חטיבת ביניים  בהר אדר

בעוד  לפיה  אסטרטגית  החלטה  קיבלה  ציון  מבשרת  מועצת 

ללימודים  תעבור  מבשרת  של  החינוך  מערכת  כשנתיים 

במתכנת שונה מהיום: בית ספר שש שנתי לחטיבה צעירה 

לכיתות  עליונה  לחטיבה  שנתי  שש  ספר  ובית  א-ו  לכיתות 

בשנים  הצפוי  הדרמטי  הגידול  לאור  לכך,  בנוסף  ז-י"ב. 

הקרובות במספר בתי האב במבשרת )כ  3,700 יחידות דיור 

נוספות( נראה שלא לעולם חוסן, וקיים חשש כבד שמועצת 

הר אדר תאלץ למצוא פתרון חילופי לילדי הר אדר הלומדים 

כיום בחטיבת היובל ובבית ספר הראל.  ראש מועצת מבשרת 

ניתן לכפות  ולא  כבר מכריז על כך באופן ברור ובקול מלא 

עליו לארח את תלמידי הר אדר בניגוד לרצונו. 

במבשרת  לימודהם  את  החלו  שכבר  אדר  הר  תלמידי  לגבי 

לומדים  הם  בהם  הספר  בבתי  ללמוד  להמשיך  צפויים  –הם 

כיום עד לסיום הלימודים. הבעיה מתעוררת לגבי תלמידים 

שנרשמים ללימודים לראשונה במבשרת לכיתות ז' בחטיבה 

ולכתות י' בתיכון. 

לגבי שנת הלימודים הקרובה אנו נמצאים בעיצומו של שיג 

ושיח עם מועצת מבשרת ומשרד החינוך לקליטת התלמידים 

י' בתיכון שבסיומו אנו  ז' בחטיבה ולכתות  שעולים לכיתות 

הלימודים  לשנת  אדר  הר  לילדי  הרישום  יפתח  מאמינים 

הקרובה.

לגבי ההמשך אנו פועלים לבחינת כל האלטרנטיבות שעומדות 

לרשותנו. בכל מקרה, וללא קשר ישיר למחלוקת עם מבשרת, 

עמיר  המועצה  חבר  בראשות  יישובית  היגוי  וועדת  הוקמה 

צומחת  ביניים  חטיבת  להקמת  המשמעות  לבחינת  אריהן 

בהר אדר שתקלוט תלמידים מיישובי גב ההר באזור השייכים 

נוספות  גם חלופות  יהודה. הצוות קיבל מנדט לבחון  למטה 

באזור  יהודה  צומחת בשטח מטה  אותה חטיבה  כמו הקמת 

ורווחתם  הילדים  טובת  כאשר  אחרת  אפשרית  חלופה  וכל 

עומדת לפני הכל.

מוקד ביטחון של הר אדר פועל 24/7
להתקשרות עם המוקד חייגו

 106 או 02-5702106
ניתן גם לשלוח הודעת טקסט לנייד 

שמספרו:
054-3244054
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תרבות וקהילה 

מי יופיע בהר אדר? התושבים קובעים!
קמפיין  ופתחו  יוזמה  שלקחו  התושבים  לעשרות  תודה 

להופעה שהם רוצים להביא להר אדר. 

החברתית  לפלטפורמה  מצטרפים   – זה  את  עושים  איך 
.Fanfund  - הראשונה להופעות חיות

- הנה חלק קטן מהקמפיינים  נכנסתם והשפעתם  אם טרם 
מספיק  יהיו  אם  ותימכו  היכנסו  היישוב.  תושבי  שביקשו 
תומכים יש סיכוי שיהפכו להופעה של ממש אצלנו בהר אדר!

 fanfund.live/har_adar_music  לחצו על הקישור

פרגון ליוצרת מקומית 

התרגשות נרשמה בהופעה מהפנטת של הזמרת מרב סמן טוב 
ולהקתה עם מיטב השירים שכתבה מירב לעצמה ואחרים. זו 
הייתה חגיגה של יצירה אישית, נשית ובלתי מתפשרת של 
יוצרת ששמה מוכר והולך לפניה בתעשיית המוזיקה בארץ. 
כן, והיא משלנו. היא גדלה והתחנכה בהר אדר. וכן, אנחנו 

גאים בך מרב! 

יום האישה 2019

שיום  ברור  אך  זה  היה  מגדרי  בשיוויון  שדוגלת  כמועצה 
האישה 2019 – יקבל בהר אדר משמעות מיוחדת ומוכפלת. 

אז מה היה לנו? 

• מופע הסטנדאפ מצליח של הקומיקאית יעל לבנטל

• ערב נשים משוגע שאליו הגיעו עשרות נשים מקהילת הר 
שתינו,  ביישוב,  נשים   5 של  חייהן  על  הצצה  קיבלנו  אדר. 

צחקנו, התרגשנו, התמנגלנו.

הפונדקאות  הריון  על  פייסצקי אדאטו   • הרצאה של הדס 
שעברה. 
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סביבה

ספורט

מגבירים אכיפה כנגד כלבים משוטטים 
לאור ריבוי הכלבים המשוטטים ברחבי היישוב, החלה המועצה 
כנגד בעלי כלבים משוטטים. במסגרת  להגביר את האכיפה 
כלבים  לוכד  האחרונים  בחודשים  הפעילה  המועצה  זאת, 
התושבים  של  והבטיחות  החיים  איכות  על  לשמור  במטרה 
ימות  בכל  מתבצעת  הלכידה  חיים.  בעלי  שוטטות  ומניעת 
ובעליו  יצולם  ובשעות בלתי שגרתיות. כלב משוטט  השבוע 
440 שקלים. במבצעי האכיפה האחרונים  ייקנס בסכום של 
נתפסו 6 כלבים משוטטים והוגשו דו"חות קנס כנגד 6 בעלי 
בשטחים  רצועה,  ללא  משוטטים,  נמצאו  שכלביהם  כלבים, 
הציבוריים ביישוב. אנו קוראים לציבור בעלי הכלבים לשתף 
תושבי  ובחברים,  בשכנים  אפשרית  פגיעה  ולמנוע  פעולה 
היישוב. כאן המקום להזכיר כי החזקת כלב מחייבת הגשת 
עבור  שנתי  תשלום  המועצה,  לווטרינר  לרישיון  בקשה 
הרישיון ועבור חיסון שנתי כנגד מחלת הכלבת )אצל וטרינר 
המועצה או אצל כל מחסן מורשה(. ימי קבלת קהל לחיסונים 

מפורסמים באתר המועצה ובאפליקציה. 

ד"ר  הווטרינר  עם  ההתקשרות  פרטי  מצורפים  לנוחיותכם 
אילן דיין: טלפון  - 02-6293120, נייד: 054-2239900   

eland@012.net.il    :מייל

האריות של הר אדר 
הטאקוונדו  מועדון  אדר!  מהר  הארץ  אלופי  לראשונה 

מתאמנים  בו  המועדון  מחדש.  פעם  בכל  מפתיע  "האריות" 

ספורטאים בגילאים שונים מצליח לצבור הישגמים מרשמים 

המועדון  ארח  החנוכה  בחג  ובינלאומית.  הארצית  ברמה 

במרכז הספורט של הר אדר את אליפות הר אדר בטאקוונדו - 

חנוכה 2018. בתחרות השתתפו כ 10 מועדונים ומעל ל-200 

להישגי  נוסף  מרשים  ביטוי  הארץ.  רחבי  מכל  ספורטאים 

לגילאי  בטאקוונדו  ישראל  באליפות  למצוא  ניתן  המועדון 

10-17 שהתקיימה ממש לפני חג הפסח. מדובר באליפות 
המתקיימות  התחרויות  בין  ביותר  והחשובה  היוקרתית 
בארץ, אליה מגיעים טובי הספורטאים מרחבי כל המדינה 
ומשלל מועדונים. גם בתחרות הזו ייצגו את הר ארד עשרה 
ועלו  מרשימים  השיגים  השיגו  מתוכם  שישה  ספורטאים. 
על הפודיום זה אחר זה: יהלי שלו- זכה במקום השלישי!, 
ובתואר  השני  במקום  זכו  וינסברג-  ואיתי  עמר  אלדר 
הסגנות!, ניר איצקוביץ', יותם עין מור וטל בן שושן- זכו 

במקום הראשון ובתואר "אלופי ישראל". 

מתנה קטנה לפני חג הפסח – נחת להורים וגאווה גדולה 
למועדון וליישוב. אנחנו גאים בכם מאוד כבר אמרנו?

הישגים לילדי קבוצת הטריאתלון של הר אדר 
של  בהובלתה  אדר  הר  של  הטריאתלון  קבוצת  לראשונה 
המאמנת אנה כץ אליה, זכתה להשתתף בתחרות האזורית 
שהתקיימה החודש במודיעין.  15 מילדי הר אדר השתתפו 
זכו  מהם  שלושה   . הארץ  מכל  קבוצות   10 לצד  בתחרות 
בהישגים מרשימים וקטפו את המקומות: השלישי, רביעי 

וחמישי.  בהצלחה!!

הפועל הר אדר
הראשונה  בפעם  מפעילה  אדר  הר  המקומית  המועצה 
- הפועל הר אדר.  אגודת כדורסל באופן עצמאי לחלוטין 
באגודה 4 קבוצות המשחקות בליגה תחת איגוד הכדורסל 

ובי"ס לכדורסל לילדים מכיתה א'-ד'.
במקום  העונה  את  סיימה  ז'(  )כיתה  ב  ילדים  קבוצת 
היא  אף  סיימה  ח'(  )כיתה  א  ילדים  קבוצת  הרביעי, 
 - ניצחונות   10 גורפת  היא  במקום הרביעי בטבלה כאשר 
בשנתיים האחרונות לא נצחו כלל. שחקני כיתות ה' להם 
זו השנה הראשונה בליגה ישנם מספר ניצחונות והם בדרך 
הנכונה...  קבוצת כיתה ו' משלבת בין בנים ובנות נמצאת 
בחלק העליון בטבלה. צוות האימון מיומן ועושה עבודתו 
נאמנה על מנת לשפר את היכולות האישיות והקבוצתיות 

של השחקנים הצעירים.


