ישיבת מליאה
מספר 20
30.12.2020
1

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)
(הגבלת פעילות במקומות עבודה) ,תש"ף2020-

תקנה מספר – 9
סייגים להגבלת מועצת רשות מקומית תק' תש"ף2020-
"(א) תקנה ()5(4ג) לא תחול על ישיבת מועצת רשות מקומית ,אשר
תתקיים בהשתתפות של עד  50אנשים  ...ובלבד שיישמר מרחק של שני
מטרים לפחות בין אדם לאדם או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס בין
אדם לאדם ושבמסגרתה לא יוגש אוכל למשתתפים".

2

הוספת סעיפים לסדר היום
 .9אישור עדכון תב"ר  625לטובת בינוי כיתות אולפנת שעלבים
 .10מינוי נציג ציבור לוועדת בחינת כוח אדם

 .11אישור מורשות חתימה בבתי הספר שדות איילון ועתידים

3

 .1מידע

4

עדכון מצב  -קורונה

5
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מספר חולים

9.12

3.12

25.11

24.11

23.11

17.11

מצב החולים לפי יישובים
יישוב
שעלבים
עזריה
נוף איילון
כפר שמואל
כפר ביל"ו
מצליח
ישרש
יציץ
סתריה
רמות מאיר

מספר חולים
14
11
10
6
4
4
3
3
3
3

יישוב
משמר איילון
נען
משמר דוד
כרמי יוסף
יד רמב"ם
גני יוחנן
כפר בן נון
בית חשמונאי
פדיה

מספר חולים
2
2
2
2
1
1
1
1
1

תלמידים וצוותי הוראה

תמונת מצב עדכנית  22בדצמבר 2020
מוסד חינוכי

תלמיד/איש צוות

מוסד חינוכי

תלמיד/איש צוות

איתן

תלמיד כיתה ז'3

גן חצב בשעלבים

גננת

ישיבת שעלבים

 8תלמידי ט' 2שאינם תושבים
 2תלמידי יב'
תלמיד נעל"ה
מזכירת בית הספר
מחנך בישיבה

גן אורן בכפר שמואל

 4ילדים בגן
סייעת

צהרון גן חורש במשמר איילון

סייעת

צהרון גן הכרמים וגן האור בבית חשמונאי

סייעת

שדות איילון

 2תלמידי כיתה ב'4
תלמידת כיתה א'4

פעוטונים פרטיים במועצה

פעוט בפעוטון ביד רמב"ם
פעוט בפעוטון בעזריה

שחקים

תלמיד כיתה ו'
תלמידת כיתה ג'3

תלמידים שהם תושבים ולומדים מחוץ למועצה

7

גוונים

מחנכת כיתה ג'
תלמידת כיתה ו'1

עתידים

תלמידת כיתה ג'

סה"כ  37תלמידים וצוות חולים במועצה

עיקרי ההגבלות בסגר

9

הצלחות תכנון במרחב המועצה
« מנענו הקמת מנחת מטוסים בלב עמק איילון
« שר הפנים חתם על שתי החלטות של ועדות גבולות:
« הוספת מעלה עמק איילון לתחום המועצה  7,375 -דונם

חקלאיים
« אזור התעשייה עם מזכרת בתיה – חלוקת הכנסות 50%

למועצה אזורית גזר (תיקון טעות עבר)

10

 .2אישור פרוטוקול
מליאה מס'  18ו19-
11

 .3אישור מחיקת חובות לנישומים
והסדרי פשרה
12

 .4אישור פטור מאגרות והיטלים
לשני מגרשים – מושב מצליח
13

 .5אישור לגביית ארנונה פרטנית
מתושבי קיבוץ נען
14

 .6אישור תקציב ועדים מקומיים
לשנת 2021
15

 .7תקציב  - 2020עדכון 3

16

תקציב  – 2020עדכון שלישי
« שנת  ,2020שנת משבר הקורונה – שנה סבוכה ,גם מבחינה תקציבית
« קיצוץ של  4מיליון שקלים בתקציב המועצה

« ללא קיצוץ בתקציבי ועדים מקומיים
« ירידה בתשלומי ארנונה ,פגיעה בהכנסות המועצה

« שיפוי ארנונה מהמדינה
« גידול בתקציב רווחה ותקציב פינוי אשפה

« קיצוץ בהוצאות המועצה כדי לעמוד בתקציב מאוזן
« עדכון  – 2020 2גידול בגלל דרישת המדינה להכניס את שיפוי הארנונה כתוספת בהכנסות וגם בהוצאות.
17

עדכון  3תקציב  – 2020הכנסות
הכנסות

תקציב 2020

תקציב  2020תקציב  2020תקציב - 2020
 -עדכון ראשון  -עדכון שני עדכון שלישי

ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
יתר עצמיות

105,216
1,237
7,833
1,031
23,429

97,591
1,237
9,452
1,144
19,965

94,554
1,260
9,349
960
19,007

90,654
1,510
7,329
813
17,641

סה"כ עצמיות

138,746

129,389

125,130

117,947

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים

45,529
11,263
8,456
31
3,531

46,449
11,142
8,246
3,539
5,137

47,126
11,440
9,903
7,729
5,734

45,454
12,320
9,897
7,811
3,735

סה"כ תקבולים שונים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות ארנונה

68,810

74,513

81,932

79,217

207,556

203,902

207,062

197,164

הנחות בארנונה (הכנסות)

6,090

6,090

12,136

12,536

סה"כ הכנסות

213,646

209,992

219,198

209,700

הסבר
קשיי גבייה -פגיעה ביכולת לשלם -קורונה
קיטון סל תרבות גנ"י,פעילות נוער.

קיטון תשלומי מועדוניות -תקופת קורונה
קיטון פעילות תרבות נוער וספורט ואירועים
קיטון תקצוב הסעות
תוספת טיפול בנזקקים
שיפויי קורונה -פנים ורווחה
קיטון בהחזרי מוסדות משנים קודמות
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עדכון  3תקציב  – 2020הוצאות
הוצאות

תקציב 2020

תקציב  2020תקציב  2020תקציב - 2020
 -עדכון ראשון  -עדכון שני עדכון שלישי

הוצאות שכר כללי

29,624

27,375

28,004

27,283

פעולות כלליות

66,978

62,890

69,665

60,150

הוצאות רכישת מים

1,100

1,100

1,100

1,299

סה"כ כלליות

97,702

91,365

98,769

88,732

שכר עובדי חינוך

28,452

28,639

29,816

29,267

פעולות חינוך

57,191

60,404

60,825

55,959

סה"כ חינוך

85,643

89,043

90,641

85,226

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה

4,141
13,376

4,416
13,494

4,421
13,586

4,292
14,382

סה"כ רווחה

17,517

17,910

18,007

18,674

פרעון מילוות מים וביוב
פרעון מילוות אחרות

1,621
1,378

1,621
1,378

1,621
1,485

1,607
1,545

סה"כ פרעון מילוות

2,999

2,999

3,106

3,152

הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
הנחות בארנונה (הוצאות)

1,455
3,250
5,080

1,455
2,140
5,080

1,455
2,140
5,080

1,452
1,338
11,126

סה"כ הוצאות

213,646

209,992

219,198

209,700

הסבר
עידכוני אומדני שכר
קיטון בפעילות-תרבות נוער ספורט ואירועים,
מדידות ועדה לתכנון ופעילות לעובדים
תוספת כמוית בצריכת מים
עידכוני אומדני שכר
הקטנת הסעות תלמידים,שינוי אופי פעילות
בבי"ס ובגנ"י

עידכוני אומדני שכר
תוספת מטופלים במוסדות

שינוי הנחיות רישום בענין הנחות קורונה
19

 .8תב"רים 2020
 .9אישור עדכון תב"ר – 625
בינוי כיתות אולפנת שעלבים
20

תב"רים חדשים

21

הנגרייה בנוף איילון
נגריה חברתית לנוער על רצף הסיכון ,המאפשרת יצרנות ,תועלתנות,
ביטוי עצמי ,העצמה אישית ותרומה לחברה ,בליווי אנשי חינוך

ומקצוע.



הנגרייה הוקמה מתוך צורך חברתי קהילתי שעלה בקהילה ,על מנת
לתת מענה תעסוקתי וחברתי לבני הנוער ביישוב.



המועצה נרתמה למהלך והצליחה לגייס תקציב ממשלתי עבור

הקמת המיזם והפעלתו.


בני הנוער ביישוב נפגשים במקום ושיפצו לבדם את המבנה ,בסיוע
אנשי המקצוע בקהילה.
22

 .10מינוי נציג ציבור
לוועדת בחינה למכרזי כוח אדם
23

 .11אישור מורשות חתימה
בבתי הספר – שדות איילון ועתידים
24

 .12תוכניות עבודה
מקושרות תקציב 2021
25

חיבור
לתכנית
האסטרטגית

 12פרוייקטים
שבחרנו לקדם
בשנים 2020-2025

01
02
03
04

פארק תעסוקה רג"מ
שיתופי פעולה אזוריים

הקמת חברה כלכלית
פיתוח תיירות כפרית

2020


סטטוטוריקה – התכנית תופקד עד סוף השנה לאחר דיון ותיקון כל הערות הוועדה

המחוזית.


קניין – נחתם הסכם תשתיות עם רג"מ | בחירת חברת ניהול לתכנון מפורט וביצוע | משא
ומתן על הסכם תשתיות מים וביוב



הסדרת רגולציה – קביעת נהלי עבודה עם חברת הבקרה של רמ"י | נחתם הסכם למיתוג
רג"מ | נשכרה חברת ייעוץ לליווי מועצה אזורית גזר בתחום הביטוח | חוקי עזר כלכליים

כתשתית רגולציה לפרויקט

2021


הקמת המינהלת המשותפת | השלמת תוכניות מפורטות | ליווי הליכי השיווק.

01
צמיחה כלכלית
פארק תעסוקה רג"מ

2020









חתימת הסכם שיתוף פעולה ברג"מ וחלוקת הכנסות רמלה וגזר
מיקסום יתרונות מהקמת הבסיסים הצבאיים באזור – שיפור כביש שורה | קידום
תחנת רכבת גזר-רמלה | הקמת צוותי עבודה עם משרד הבטחון וצה"ל שיהוו מעטפת
אזרחית לבסיסי הצבא
שמירה על האינטרסים של מועצה אזורית גזר – צירוף השטח הגלילי לשטחי המועצה
| צמצום ותמ"ל עקרון ב 160-דונם נוספים | טיעונים בותמ"ל רחובות-מזרח ולוד צפון
| ביטול מחלף לטרון
חתימת הסכמים עם רשויות שכנות להקמת מרכזי תעסוקה – אישרור הסכם עם
מזכרת בתיה
שיתופי פעולה עם רשויות שכנות – עם עיריית רמלה בתחום התיירות | עם מטה
יהודה בתחום היין

2021




המשך שיתופי פעולה עם משרד הביטחון וצה"ל – חיזוק עסקים מקומיים | תעסוקה
| שילוב עסקים מקומיים בהקמת ותפעול מחנה אופק רחב
קידום פתרונות תחבורה מרחביים – קידום תחנות רכבת נשר וגזר | חניון חנה וסע
לכביש 44
פתרונות קצה לטיפול בפסולת

02
צמיחה כלכלית
שיתופי פעולה אזוריים

2020




קידום ורישוי עסקים ותיירות – הקמת פורטל עסקים ותיירות | קידום הליכי רישוי והקלות
בתחום עסקים תומכי חקלאות
הקמת פורומים לקידום עסקים ,תיירות וחקלאות במועצה – פורום בעלי עסקים בתחום
התיירות | קורסי הכשרה לעסקים קטנים ובינוניים עם "מעוף"
קידום פרויקטים כלכליים במועצה – מזכרת בתיה | גגות סולאריים

2021





הגדלת מקורות הכנסה של היישובים והמועצה – סיוע ליישובים בקידום פרויקטים
כלכליים (מלונאות ,מרכזי תעסוקה וכדומה) | שיווק עסקים במועצה על ידי קידומם
ברשתות
מיפוי נכסי המועצה ומיזמים כלכליים
סיום הקמת החברה הכלכלית – זרוע לביצוע פרויקטים שונים על בסיס כלכלי פרטני

03
צמיחה כלכלית
הקמת אגף צמיחה כלכלית

2020



שדרוג תל מלוט ועיינות גבתון בסיוע ומימון הקרן לשטחים פתוחים
שותפות עם רשות הטבע והגנים לפיתוח תל גזר  -הנגשת מפעל המים ויצירת תוכנית
חינוכית סביבו | הנגשת שבילים בתל והצללה מותאמת

2021



פיתוח בית הרצל ביער חולדה – הכשרה לפעילויות תיירות משתנות ותחילת שחזור
החווה במימון קרן קיימת לישראל
גזר מרחב מורשת – פיילוט ראשון מסוגו לתוכנית מורשת מרחבית לפיתוח כל אתרי
המורשת במועצה

04
צמיחה כלכלית
פיתוח תיירות כפרית

2020


קידום דרך היין כמוטיב מרכזי בתוכנית המתאר הכוללנית.



הקמת התאגדות "יקבי מועצה אזורית גזר"



הקמת מועדון אומנים

2021


מיתוג המועצה כמרחב בוטיק של יין וחקלאות ישראלית



עידוד תיירות כפרית מבוססת חקלאות במושבים



דרך היין של גזר תתחבר לאתרי התיירות של המועצה ותהווה חלק בלתי נפרד
מחוויית התיירות בגזר

04
צמיחה כלכלית
פיתוח תיירות כפרית
דרך היין

פיתוח קהילות חזקות
גזר – בירת האופניים של ישראל

תחבורה חכמה

05
06
07

2020

05



הקמה וחיזוק צוותי החירום היישוביים



הקמת פורומים מנהלי קהילות לפי תחומים :תרבות ,גיל שלישי ועוד

קהילה



חיזוק ההנהגות המקומיות  -כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה

פיתוח קהילות חזקות



הרחבת הלמידה המקצועית לחברי הוועדים



מכרזי מסגרת ליישובים – תאורת לד וחסכון בחשמל



טיוב השירותים הניתנים על ידי המועצה ביישובים

2021


קביעת השירותים ליישובים ונקודת האיזון המדויקת לשלטון דו-רובדי בגזר.



סל מורחב לרכישת שירותים מהמועצה



מתן מענה במכרזי מסגרת משותפים

06
גזר -בירת האופניים
של ישראל

2020


תכנון שביל אופניים בית חשמונאי-יד רמב"ם/עזריה

2021




עמדות שירות לאופני שטח ברחבי המועצה

שבילי אופניים:
 ביצוע בית חשמונאי-יד רמב"ם/עזריה
 תכנון קריית חינוך שעלבים-משמר איילון
 תכנון משמר איילון – כפר בן נון
 תכנון כביש שעלבים – משמר איילון – ישפרו סנטר
 תכנון קריית חינוך נען-סתריה למושב סתריה וקיבוץ נען

07
תחבורה חכמה

2020


רכבים שיתופיים ברחבי המועצה



מיפוי מערך ההיסעים לחוגים ,מיפוי ומיצוי קווי ההיסעים לקריות החינוך.

2021


טיוב נסיעות התחבורה של המועצה לבתי הספר ולחוגים

08
09

מועצה דיגיטלית וחכמה
מצויינות בשירות לתושב

2020




אתר אינטרנט חדש למועצה – טפסים ושירותים מקוונים | תשלומים מקוונים | סריקת
מסמכים | מוקד דיגיטלי | העברת מידע מהתושבים
תאורה חכמה – מכרז כלל מועצתי והעברת כלל היישובים לתאורת לד
פיתוח מערכת  CRMחדשה – גיוס צוות מתנדבים מקצועי תושבי המועצה | הבנת הצורך
במערכת מידע לכלל מחלקות המועצה | הטמעת תהליך אבטחת מידע מוסדר בכל רמות
המועצה | שיפור שירות הקצה לתושב

2021







שירותים דיגיטליים נוספים לתושב  -זימון תורים ,זימון שירותים ,פתיחת קריאות
במוקד
אוטובוס שירותים – מגיע ליישובי המועצה וניתן לקבל באמצעותו מגוון שירותים.
פוטו-וולטאי – קידום מעבר לפוטו-וולטאי במועצה וביישובים.
בניית בסיס נתונים למתן שירות פרסונלי ואקטיבי לתושב מערכת שתייצר ראייה
הוליסטית של התושב בגזר ,ניהול תיק תושב דיגיטלי.
מרכז שליטה בחירום

08
שירות לתושב
מועצה דיגיטלית וחכמה

2020





יישום הליכי שקיפות – הנגשת תקציב המועצה המפורט ותוכניות העבודה ,ישיבות מליאה,
פרוטוקולים של ועדות ,בטיחות ,יומן ראשת המועצה ,ועדה לתכנון ובנייה ועוד
הליכי שיתוף ציבור בתהליכים מועצתיים – יישום דמוקרטיה השתתפותית בתהליכי קביעת
המדיניות במועצה (תכנית אסטרטגית ,מיקוד תכנית חינוך ועוד)
קיום סקרי שביעות רצון בקרב התושבים – בוצע סקר שוטף ותפקוד המועצה בחירום

2021




שדרוג הסביבה הטכנולוגית של המוקד המועצתי לשיפור השירות לתושב.
פיתוח תהליכים אסטרטגיים פנים ארגוניים ,למינוף עבודת המועצה ולשיפור השירות
לתושב.
ביסוס תהליכי קבלת ההחלטות על מחקר שוטף  -קידום תרבות עבודה המבוססת על תהליכי
הערכה ,מדידה ובקרה כלל מערכתיים לעמידה ביעדים.

09
שירות לתושב
מצויינות בשירות

מגוון מענים לתלמיד ולקהילה
מרחבי חינוך מעוררי השראה

מוסדות חינוך כמרכז חינוכי קהילתי

10
11
12

2020

10
חינוך
מגוון מענים לתלמיד
בקהילה

 מגוון מענים בתקופת הקורונה –ניהול משבר הקורונה במערכת | החינוך חיבוק חינוכי | חמישה
ימי לימוד | לימוד במרחבים חוץ כיתתים וחוץ בית ספריים | פיתוח מיומנויות בפדגוגיה דיגיטלית |
שדרוג תשתית תקשובית .
 ליווי פדגוגי ,תהליכי גיבוש ייחודיות ומתודות פדגוגיות בהלימה ע"י מחלקת בתי הספר וערי חינוך.
 חממת חדשנות בחינוך – הטמעת חינוך יער בגנים ובבתי הספר | פיילוט של תוכנית מנטורינג.
 צירוף בית ספר מעיין (אנתרופוסופי) לבתי הספר הממלכתיים המוכרים
 חיזוק מערך הפרט באגף חינוך והקמת מחלקת חינוך קהילתי-חברתי

2021
 העברת בית ספר עתידים ופיצול בית ספר שדות איילון.
 גיבוש והטמעה של העבודה עם בית ספר מעין כבית ספר ממלכתי.
 גיבוש ייחודיות מובהקת בין בתי הספר והגנים במועצה.

 יצירת מגוון מענים בתוך בתי הספר ואף בתוך כיתות הלימוד עצמן.
 עידוד יזמות חינוכית דרך חממת החדשנות החינוכית ודרך מסגרות החינוך.

2020

11
חינוך
מרחבי למידה מעוררי
השראה



תיכון איתן – סיום בינוי מרחבי למידה חדשניים



תיכון הרצוג – שינוי כיתות הלימוד לכיתות למידה חדשניות | גינת כושר | גינת זיכרון לזכר
הנופלים של התיכון שתשמש גם כמרחב לימודי בחוץ



בית ספר שלהבת בנים ושלהבת בנות – מרחב למידה חדשני "רבותא" | הכשרת מרחבים
לפעילות ספורטיבית | פיתוח מרחבי לימוד חיצוניים



בית ספר שדות איילון – חדר הכלה | מתקני נינג'ה | מרחבי לימוד חיצוניים



גני ילדים – פיתוח גני הילדים בפתחיה ובן נון לגנים חדשניים | פיתוח מרחבי פעילות
חיצוניים | הקמת  2גנים חדשים עם גינות חדשניות ביד רמב"ם וחולדה

2021


אולפנא – סיום אגף חדש



בית ספר עתידים – בית ספר יסודי חדשני



גיוס משאבים ממשלתיים נוספים למרחבי למידה חדשניים

12
חינוך
מוסדות חינוך כמרכז
חינוכי קהילתי

2020
הקורונה הפכה את סדר הדברים ובמקום להפוך את מוסדות החינוך למרכזים
חינוכיים-קהילתיים ,החינוך יצא לקהילה עצמה.



מפגשים עם צוותי החינוך בקהילה וחיבור ליישובים ולמרחבים הפתוחים



מתן מענים רגשיים וטיפוליים להורים ותלמידים בקהילה



הקמת מחלקת חינוך קהילתי-חברתי – יצירת רצף חינוכי בין בתי החינוך
לחינוך החברתי בשעות אחרי הצהריים | חיבור בין אגף חינוך לקהילות

המועצה | ריכוז תחום הנוער תחת אגף חינוך

תכניות עבודה 2021
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תוכניות עבודה 2021
אגף צמיחה כלכלית

46

תוכנית עבודה  > 2021אגף צמיחה כלכלית
ביצוע תכנית עבודה :2020
 צמיחה כלכלית
 רג"מ  -הפקדת תב"ע ,חתימת הסכם תשתיות.
 הגנה על שטחי מועצה והגדלתם.
 קידום שיתופי פעולה כלכליים.
 חקיקת חוקי עזר כלכליים.
 עסקים
 הקמת פורום ופורטל עסקים בגזר.
 הכשרת מפקחת רישוי עסקים ובריכות.
 העסקת תברואן.
 הסדרת עסקי מזון ,תחנות דלק ומקוואות.

47

תוכנית עבודה  > 2021אגף צמיחה כלכלית
ביצוע תכנית עבודה :2020
 תיירות
 קידום פיתוח תל גזר ,עיינות גבתון ותל מלוט
 פורטל תיירות – מועצה אזורית גזר.
 הקמת והפעלת פורומים וקהילות עסקי תיירות ,יקבים
אומנים ומורי דרך.
 הסכם עם משרד מורשת לפיילוט ראשון בפיתוח מרחבי
של אתרי מורשת במועצה
 חשיפה


מדור 'מסלול'
'ידיעות
אחרונות'
21.12.20


צולם ע"י רט"ג
48

תוכנית עבודה  > 2021אגף צמיחה כלכלית
מטרות על בגיבוש תכנית עבודה :2021
 .1פיתוח כלכלה מועצתית – שטחי תעסוקה ,ניצול נכסי מועצה ,מיצוי הזדמנויות פיתוח במרחב.

 .2הקמת חברה כלכלית כמנוף להגדלת מקורות הכנסה.
 .3פיתוח עסקים וקידומם.
 .4שיווק ומיתוג המוצר התיירותי.
 .5הקמת תשתיות תיירות ופיתוח אתרים.
49

תוכנית עבודה  > 2021אגף צמיחה כלכלית > עיקרי התכנית
תחום

מטרה

יעד

משימה

צמיחה כלכלית

מיפוי מבנים וזכויות של המועצה
במרחב המועצה

הכנת תיקי נכסים ותמיכת המהלך בהשלמת הליכים
סטטוטורים

השלמת שכבת  GISנכסי המועצה

רג"מ

תיירות

רישוי עסקים

הקמת מינהלת ובחירת מנכ"ל לפרויקט הקמת גורם ביצועי המנהל ומקדם תכנון ןשיווק רג"מ
הקמת פארק התעסוקה רג"מ

השלמת הליכי אסדרה

השלמת תכנון מפורט לתשתיות ברג"מ

הכנת תיקי שיווק למגרשים ברג"מ

בחירת חברה מנהלת וצוות תכנון ,הקמת ועדת
היגוי לתכנון

הקמת גלריית אומנים בבית הרצל

הקמת מינהלת משותפת לבית הרצל והפעלתו
כמרכז אומנות ותרבות

חתימת הסכם ,הכנת תוכנית אירועים,
הצטיידות,

חשיפת עסקי התיירות של המועצה
לציבור התיירנים והפועלים בתחום

השתתפות ביריד התיירות IMTM

הכנת חומרים ,מפות ,ארגון תיק התיירות של
המועצה

קידום עסקים אינטרנטי

קידום שיתוף פעולה לתעבורה דיגיטלית בתחומי
התיירות והעסקים

הקמת מערך פיקוח אפקטיבי

קביעת מדיניות אכיפה כהשלמה למערך קידום
העסקים

הנפקת רישיונות והפעלת הליכי רישוי יעילים
קידום עסקים  -רשיונות
ומקוצרים
קיצור הליכי רישוי והתאמתם לעסקים בניית ממשק נכון עם משרדי ממשלה התואמים את
במרחב
המרחב

הקמת פלטפורמת מידע שיתופית מקדמת
עסקים
קליטת תובע רשותי ,הקמת מערך הסדרה
וגיבוש מדיניות אכיפה
הגדלת מספר העסקים בעלי רישוי
פגישות סדירות עם גורמי רישוי ,השתתפות
בקביעת מדיניות רישוי רוחבית
50

תוכניות עבודה 2021
אגף תכנון והנדסה

51

תוכנית עבודה  > 2021אגף תכנון והנדסה
ביצוע תכניות עבודה :2020
 קידום פיתוח עיינות גיבתון ותל מלוט.
 פיתוח מרחבי למידה חדשניים:
 בית ספר עתידים.
 תיכון הרצוג – כיתות לימוד ,גן זיכרון.
 גני ילדים ,שדות איילון – חצר חדשנית.
 שלהבות  -מרחבי למידה.

52

תוכנית עבודה  > 2021אגף תכנון והנדסה
ביצוע תכניות עבודה :2020
 תכנית המתאר הכוללנית אושרה במליאת המועצה.
 שימור הצביון הכפרי והחקלאי –

 קידום עשרות היתרים חקלאיים ,פל"ח ונלווה
לחקלאות.


קידום תכנון של תב"ע חקלאית.

 גזר בירת האופניים  -הושלם תכנון שביל אופניים בית
חשמונאי-עזריה.
 מועצה חכמה ודיגיטלית –


סריקת ארכיון הוועדה לתכנון ובנייה



פיתוח אתר ה  GISשל המועצה.

53

תוכנית עבודה  > 2021אגף תכנון והנדסה
תוכנית עבודה  – 2021מטרות על בגיבוש התוכנית
 .1קידום הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לכדי וועדה עצמאית עם
תכנית מתאר כוללנית ,בכדי להתוות את מדיניות התכנון במועצה
לשנים הבאות ,תוך מתן גמישות ושקיפות תכנונית לכל.
 .2תכנון ופיתוח המועצה בראי הישובים ,מוסדות הציבור והשטחים
המשותפים ,תוך חשיבה על תכנון חדשני ,מקיים ומקומי.

54

תוכנית עבודה  > 2021אגף תכנון והנדסה> עיקרי התכנית
יעד

משימה

מטרה

הקמת בית ספר עתידים כבית ספר חדשני לרבות מסוף תחבורה

סיום העבודות על הפרויקט ומסירתו

הקמת גני ילדים בכפר ביל"ו ובישרש

פתיחה בשנה"ל הבאה

פיתוח רשת היוממות לרכיבת
אופניים ברחבי המועצה

הקמת שביל אופניים לאורך כביש 424
בין בית חשמונאי -עזריה

ביצוע השביל

פיתוח התיירות

פתיחת שמורת הטבע עינות גבתון לציבור

המשך שיקום עיינות גיבתון

הכנת תכנית מתאר כוללנית המתווה ומתכנת
את פני המועצה ל  25שנים הבאות

אישור תכנית כוללנית למועצה האזורית

דיון בהפקדה בוועדה המחוזית

תכנון המרחב הפתוח החקלאי של המועצה

קידום תכנית מפורטת שתעסוק
בשטחי החקלאות של המועצה

השלמת הליך הכנת תכנית על פי סעיפים 77-78
לחוק התכנון והבנייה

הקמת מוסדות חינוך לטובת מתן
מענה לצרכי האוכלוסייה

55

תוכניות עבודה 2021
אגף תחזוקה ותשתיות

56

תוכנית עבודה  > 2021אגף תחזוקה ותשתיות
ביצוע תכניות עבודה :2020

 שנה של משחק
 מתקני משחק חדשים בגזר ,בית חשמונאי ,וכפר ביל"ו.
 מגרש כדורסל בגני הדר.
 שחב"ק בפדיה.
 הצללות בשצ"פים.
 פרויקטים ביישובים.
 שנה של שיפוצי קיץ במוס"ח
 שש מיגוניות ,עשרה שבילי תחושות בגנים ,עבודות נרחבות בבתי ספר.

57

תוכנית עבודה  > 2021אגף תחזוקה ותשתיות
תכניות עבודה :2020
 שנה של ביוב וניקוז
 סיום קו ביוב מחנה שורה וביל"ו ,סיום קו סניקה סתריה ,החלפת קו ביוב נוף איילון,
סיום שדרוג תחנת כפר ביל"ו ,בריכת השהיית מי נגר חולדה.

 שנה של אור
 החלפת תאורת רחוב לתאורת לד בשישה יישובים ובמוסדות המועצה  1,300 -פנסים.

58

תוכנית עבודה  > 2021אגף תחזוקה ותשתיות
מטרות על בגיבוש תכנית עבודה :2021
 .1קידום פרויקטים המעודדים אנרגיה מקיימת והתמודדות עם שינוי
האקלים ,הגדלת הכנסות  /הקטנת הוצאות המועצה.
 .2קידום פיתוח ביישובים.
 .3שיפור ותפעול תשתיות.
 .4קידום בטיחות בדרכים.
 .5שיפור השירות לתושב.
59

תוכנית עבודה  > 2021אגף תחזוקה ותשתיות > עיקרי התוכנית
מטרה

יעד

משימה

התמודדות עם שינוי אקלים
והגדלת הכנסות המועצה

כולל -סתריה -עבודות פיתוח -שדרוג מתקני משחק,
הסדרת חניית מרכז היישוב .ישרש -פיתוח אזור
מתקני כושר ומיניפיץ .בית חשמונאי -שדרוג דשא
ביצוע פרויקטים לרווחת התושבים לפי סדר עדיפויות
והצללה עבור מתקני משחק ביישוב הותיק.
שהיישובים קובעים ,בכפוף להחלטות הנהלת המועצה
נען -ביצוע שביל מדרכה היקפי .מצליח -ביצוע
תחנות הסעה ופסי האטה ,ועוד...
התקנה בפועל בבתי ספר ,ויצירת
המשך התקנת תאים פוטו-וולטאיים
מודל כלכלי עבור גגות גני ילדים
על גגות בקריות החינוך במועצה

התמודדות עם שינוי אקלים
והקטנת הוצאות

התייעלות אנרגטית

החלפת תאורת פנים לתאורת לד במוסדות המועצה
החלפת מיזוג ישן למערכות חסכוניות

קידום פיתוח ברחבי המועצה
ומיגור שינוי אקלים

ניהול אגני ואקולוגי לפיתרון בעיות ניקוז

שיפור השירות לתושב והקטנת הוצאות

ניהול חכם יותר של תחזוקת מתקני המועצה

שיפור ותפעול תשתיות ביישובים

החלפת קווי מים ברחוב עינב בבית חשמונאי
לאור פיצוצים רבים

קידום פיתוח ביישובים

ביצוע חלקות השהייה לנגר אזורי בשעלבים ,יציץ,
ופתחיה -בשיתוף עם רשות הניקוז
בניית אפליקציית ניהול אתרים ,ליישום ובקרה על
תחזוקה מונעת למוסדות ואתרי המועצה-
בשיתוף עם אגף הסברה
קבלת הלוואה וביצוע בפועל
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תוכנית עבודה  > 2021אגף חינוך
ביצוע תכניות עבודה :2020

 אגף החינוך
 חממת החדשנות החינוכית של גזר – פיתוח יוזמות חינוכיות במיקוד של טבע וקהילה והטמעתן במוסדות החינוך.
 יעוץ ,ליווי וגיבוש והטמעה של רעיונות פדגוגיים של מסגרות החינוך.
 שינויים במרחבי הלמידה הפנימיים והחיצוניים בבתי הספר ובגנים.
 הכנסת בית ספר מעין למערך החינוך הממלכתי של גזר.
 תהליכי הכנה פדגוגיים ופיסיים בשדות איילון ועתידים לקראת השינויים בתשפ"ב.
 בניית המחלקה לחינוך חברתי קהילתי והוספת יחידת הנוער למערך אגף החינוך.
 ניהול בתקופת הקורונה ,חיבוק חינוכי ,שדרוג תשתית דיגיטלית והטמעת פדגוגיה דיגיטלית.
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ביצוע תכניות עבודה :2020

 בתי הספר:
 שדרוג סביבות למידה גמישות בבתי הספר ופיתוח מרחבי למידה –שדרוג  27כיתות
ומתחם כושר בהרצוג ,מתחם רבותא ,אולמות ספורט והמתחם החיצוני בשלהבת
בנים ובנות ,מתחמי חוץ ,ומסלולי תנועה בשדות איילון ,סיום בינוי מרחבי למידה
חדשניים באיתן ,מרחבי מסדרונות בבתי הספר).
 קידום למידה חוץ כיתתית (תכנית כיתות יער בבתי הספר היסודיים) ולמידה במרחבי
חוץ בבתי הספר העל יסודיים בתקופת קורונה.
 יעוץ ,ליווי ,גיבוש והטמעה של רעיונות פדגוגיים של בתי הספר.
 התאמת תוכניות הלימודים ,הפיתוח המקצועי ותוכניות העבודה לימים של קורונה





הכנת ופיתוח של הצוותים החינוכיים בלמידה דיגיטאלית.
שדרוג תשתיות דיגיטליות בבתי הספר והענקת מחשבים ניידים למורי הרצוג ואיתן.
ביסוס תכנית המצטיינים.
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ביצוע תכניות עבודה :2020
 גני הילדים:
 הקמת מרחבי למידה ייחודיים בגנים – שבילי תחושות ,גנים
מוסיקליים ,הגן העתידי.
 עידוד ,ליווי והרחבה של תכניות גן יער וטיולים יומיים.
 מתן מענים לילדים בתחום הפדגוגי והרגשי ,תכניות רגשיות בגנים –
מיינדפולנס ,מה עוזר כשקשה לי ,תיאטרון ,ספיד סטאק ,גוגלה,
ספריית פיג'מה ועוד.
 סדרת מפגשים גננות וסייעות עם השפ"ח בעקבות הקורונה.
 ליווי וגיבוש והטמעה של רעיונות פדגוגיים של גני הילדים.
 בינוי גנים – חולדה ,יד רמב"ם.
 הכנסת מנתחת התנהגות למערך הטיפולי של הגנים.
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 חינוך חברתי קהילתי:
 הקמת המחלקה וקליטת יחידת הנוער.
 יצירת שיתופי פעולה עם מחלקת בתי ספר והיחידה
הסביבתית ליצירת תכניות למידה חוץ בית ספריות.
 הכנסת מדריכי מוגנות לבתי הספר.
 פרויקט מצלמות היקפיות בתיכון איתן.
 פיתות תכנית "בריאגזר" לכיתות ג'-ד' .
 סמינר עמיתים מועצתי בנושא מניעת אלימות ברשת.
 במסגרת החיבוק החינוכי – הפעלת מערך נוער טוגזר.
 מדע וחדשנות:
 שדרוג פני אשכול הפיס – איטום ,שיפוץ הסטודיו,
רצפת הלובי ,עיצוב המעבדות ,גינון ועוד.
 שבוע חקר בחנוכה ,שבוע חלל ,קידום בריאות,
פעילויות מדע בזום.
 חוגי מדע ורובוטיקה ,תחרויות רובוטיקה עם שלל
פרסים לבתי הספר.
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 שירות פסיכולוגי חינוכי:
 הנגשה והרחבה של סל השירותים ליצירת מגוון מענים טיפוליים וייעוציים (מרכז מתבגרים ,סדנאות מיינדפולנס
בגנים ,הכנה לראיונות למגייסים ,סדנאות גמילה מחיתולים).
 יעוץ ,ליווי ובניית תכניות התערבות בשיתוף מנהלי בתי הספר ומנהלות הגנים.
 רצף טיפולי מגיל ינקות ועד לתיכון.
 במסגרת החיבוק החינוכי  -מענה פסיכולוגי בחירום ובמשבר  -קפה הורים ביישובים ,טיפולים פרטניים להורים
ופתיחת קו חם.
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ביצוע תכניות עבודה :2020
 משכל:
 איתור ומניעה של קשיים בקרב ילדים בגילאי גן במסגרת תכניות מעגן בגן ותמר בגן.
 סדנאות מוכנות לכיתות א'.
 איתור ומניעה של קשיים בקרב תלמידי בתי ספר.
 טיפולים במקצועות הבריאות (רגשיים ולימודיים).
 במסגרת החיבוק החינוכי –הפעלת מוקדים חינוכיים לצמצום פערים בקרב ילדי
המועצה בשיתוף מחלקת בתי הספר.
 פרט וחינוך מיוחד:
 ליווי ומעקב אחרי תלמידי החינוך הרגיל למניעת נשירה ומתן מענים מתאימים פרטניים
לתלמידים.
 מעקב וטיפול בילדי חינוך מיוחד – מתן מענים מותאמים לצרכי הילדים ומשפחותיהם
בכלל ובפרט בתקופת הקורונה.
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תוכנית עבודה  – 2021מטרות על בגיבוש התוכנית:
.1

מגוון מענים
 פתיחת בית ספר מעין לרישום לתושבי מועצה אזורית גזר
 העברת בית הספר עתידים לכרמי יוסף
 פיצול בית הספר שדות איילון לשני בתי ספר
 המשך פיתוח מרחבי למידה מגוונים בתוך הכיתות ,הגנים ובתי הספר

 .2רצף חינוכי
 גיבוש העבודה של מחלקת חינוך חברתי-קהילתי ויחידת הנוער בתוך אגף החינוך  -יצירת רצף חינוכי בין בתי החינוך
לחינוך החברתי בשעות אחרי הצהריים .
 חיבור בין אגף חינוך לקהילות המועצה.
 .3יצירה משותפת
 חממת חדשנות בחינוך – בנייה והפעלה משותפת של הקהילה ואנשי החינוך של פיילוטים בבתי החינוך במגוון
תחומים.
 עידוד יוזמות בתחום היצירה המשותפת בבתי הספר ובגנים.
 הקמה מחודשת של פרלמנט הילדים.
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מטרה

מחלקה

משימות

יעד



העברת בית ספר עתידים למשכנו החדש בכרמי יוסף



פיצול בית הספר שדות איילון לשני סמלי מוסד

קידום תהליכי למידה וחינוך



הרחבת תהליכי חינוך יער בכל מסגרות החינוך

חדשנים ויצירת מגוון מענים ליווי והטמעה של שינויים וחידושים פדגוגיים



המשך פיתוח יוזמות חינוכיות בחממת החדשנות החינוכית

אגף החינוך
במערכות החינוכיות של
גזר

ובמוסדות החינוך במועצה.

במערך החינוכי בגזר


ליווי ,יעוץ והדרכה פדגוגית למסגרות החינוך במועצה.



יצירת חיבורים בין מחלקות האגף והמועצה השונות ליצירת
פרויקטים משותפים
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מטרה

מחלקה

הרחבת מגוון
בתי ספר

המענים ויצירה
חינוכית משותפת

יעד


בניית תכניות פדגוגיות למגוון מענים



ביסוס תכניות מעברים בין שלבי חינוך

יצירת מענים חינוכיים מגוונים לכל



יצירת מודלים של יצירה משותפת בחינוך בין החינוך הפורמלי והלא פורמלי

תלמידי המועצה .בניית תהליכים



חיזוק שותפויות בין קהילות

חינוכיים המבוססים על יצירה



יצירת יוזמות פדגוגיות בהלימה לרוח בית הספר

משותפת של צוותי החינוך והקהילה 

הרחבת הפעילות החוץ בית ספרית וחוץ כיתתית בדגש על טבע וקהילה בשיתוף היחידה הסביבתית

בהלימה לרוח הפדגוגית של כל בית



בניית סביבות למידה המאפשרות מענה למגוון צרכים והיערכות לקראת שינויים בבתי הספר היסודיים.



הכנסת אחראיות אקלים מועצתיות לבתי הספר היסודיים



מפגשי גיבוש ופיתוח מקצועי של מנהלים ,מזכירות ,אבות בית.



הדרכה וליווי מקצועי של צוותי הגנים



פיתוח וקידום מגוון תוכניות פדגוגיות המסייעות בהתפתחות הקוגניטיבית של הילדים

ספר

קידום ההתפתחות
הרגשית,
גנים

קוגניטיבית
וחברתית של ילדי
הגן

משימות

פיתוח וקידום תכניות ומרחבי למידה 
מגוונים

פיתוח וקידום מגוון תכניות רגשיות המסייעות להתפתחות הרגשית של הילדים



הקמת מרחבי למידה חדשניים ,מעודדי למידה חוויתית והנעה.



הדרכת הצוותים החינוכיים ועידודם לקיום גני יער וטיולים יומיים,



הטמעת תכנית בשיתוף החינוך החברתי-קהילתי בדגש על בריאות (בריאגזר) ופיתוח הצוותים המקצועיים בנושא.
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מטרה

מחלקה

יעד

חיזוק החוסן הקהילתי ומניעת

משימות


ליווי הפעילות של מדריכי המוגנות בבתי הספר התיכוניים.



ליווי היישובים בבניה והרחבה של המענים היישובים לנוער.



עבודה שוטפת עם ועדות הנוער.

יצירת מגוון פעילויות ומענים לבני הנוער ביישובים
חינוך חברתי קהילתי



התנהגויות סיכון בקרב בני

ליווי ופיתוח פעילות הנוער ביישובים.

ובבתי הספר
הנוער

הגברת העניין והידע של תלמידי חשיפת ילדי המועצה לתחום המדעים ,הטכנולוגיה



מגוון סדנאות בתחום מניעת התנהגויות סיכון.



פיתוח התכנית "תוך כדי תנועה" עם מחלקת ספורט.



הטמעת התכנית "בריאגזר" עם אחראית בריאות במועצה.



הרצאות השראה ,ימי שיא.



שבועות מדע מרוכזים.

מדע וחדשנות
המועצה בתחום המדעים

והחדשנות



הפעלת וביסוס של חוגי המדע.



קידום אורח חיים בריא.
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מטרה

מחלקה

יעד

מענים פרטניים להורים וילדים ,תמיכה
קידום ההתפתחות
שירות פסיכולוגי

הרגשית ,קוגניטיבית

(כולל משכל)

וחברתית של תלמידים
במערכת החינוך

וליווי מקצועיים לצוותים חינוכיים.

מחלקת פרט וחינוך מיוחד מענה לילדים עם צרכים

מיוחדים



טיפולים פסיכולוגיים ,סדנאות ,הדרכות ,הרצאות



בניית תכניות התערבות וליווי ,ייעוץ מקצועי ,אבחונים ,וועדות זכאות ואפיון.

איתור ומניעה של קשיים בקרב ילדי הגנים 

טיפולים וסדנאות במקצועות הבריאות (ריפוי בעיסוק ,קלינאות תקשורת ,הוראה

ובתי הספר ,מתן תמיכה טיפולית במקצועות

מתקנת ,מוכנות לכיתה א ,פיזיותרפיה וטיפולים רגשיים)

הבריאות

מניעת נשירה ומתן

משימות



איתור  ,ליווי והדרכה בגנים (מעגן ,ותמר בגן)



ועדות פרט היוועצות ,זכאות ואיפיון .



ליווי ומעקב אחרי תלמידים נושרים ומציאת מענים מתאימים.

מעקב ,בקרה ,תמיכה והכוון לילדים בסכנה
נשירה



התאמת פתרונות לימודיים ,רגשיים לתלמידי חינוך מיוחד ותלמידים משולבים
במסגרות הרגילות



מעקב ,בקרה ,תמיכה והכוון לתלמידים בסכנת נשירה ותלמידי החינוך המיוחד.
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ביצוע תכנית עבודה :2020
 שינויים תכופים בתקציב עקב אי הוודאות של תקופת הקורונה
 דיגיטציה ושירות לתושב:
 שדרוג תוכנות הליבה של המועצה
 גבייה:
 שינויים בטיפול בחייבים למועצה
 הסדרי פשרה ומחיקת חובות אבודים
 מדידות נכסים לצרכי ארנונה
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תוכנית עבודה  > 2021אגף כספים
תוכנית עבודה  – 2021מטרות על בגיבוש התוכנית:


דיגיטציה ושירות לתושב:


הטמעת תוכנות הליבה החדשות בכל רמות המשתמשים



הקמת שירותים דיגיטליים בתחום הגבייה



בניית ספר ספקים דיגיטלי



הסבת הליך הרכש לדיגיטלי

 מקורות הכנסה וגבייה:


הגדלת מקורות ההכנסה באופן שוטף ומקולות קוראים



הליכי רכש משותפים למועצה וליישובים



שיפור הליכי הגבייה מנישומים
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מנהל כללי
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תוכנית עבודה  > 2021מנהל כללי
ביצוע תכניות עבודה :2020









שיפור השירות של כלל עובדי המועצה.
שקיפות אל מול תושבי המועצה ועובדיה.
קידום מועצה דיגיטלית חכמה – הקמת נבחרת .CRM
חיבור קהילות – טקסים מועצתיים לציון יום הזיכרון ,השואה והעצמאות.
בקרה ויישום הערות/המלצות דו"ח מבקרת המועצה.
עידוד יציאת תושבים ללימודים גבוהים והתנדבות בקהילה.
אבטחת מידע – תהליך שהחל בשנת  2020וימשך אל תוך :2021
 הוקמה 'מנהלת אבטחת מידע' שכוללת מומחים בתחום
 יצירת "תרבות ארגונית מונעת" – תוכנית הדרכה למנהלים  /עובדים
 ביצוע 'סקר אבטחת מידע' מקיף במועצה ויישום הלקחים
 תרגול התקפות סייבר  -סימולציות ( מעגלי מקרים ותגובות )
 ריענון נהלים  ,בעלי תפקידים וספקים
 תיק הוראות ותקנון לטיפול במידע רגיש – דיגיטאלי ומידע פיזי
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תוכנית עבודה  > 2021מנהל כללי
תוכנית עבודה  – 2021מטרות על בגיבוש התוכנית
 .1המשך קידום נושא הדיגיטציה במועצה.
 .2השלמת תהליכים שנקטעו בשל משבר הקורונה – הכשרות וועדים ומזכירי יישובים.
 .3הקמת מחלקת יישובים לצורך תכלול כלל השירותים והקשר בין המועצה ליישוביה.
 .4שיפור מוכנות בחירום – קידום מוקד מועצה .IN HOUSE

 .5המשך הכשרת עובדי המועצה וקידומם בנושאי שירות ודיגיטציה.
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תוכנית עבודה  – 2021עיקרי התוכנית
מטרה

יעד

משימה

הקמת מחלקת יישובים

 oמחלקה מאויישת ופעילה
 oגיוס מנהל מחלקה
 oהכרות ,אבחון ומיפוי היישובים
 oביסוס המחלקה

 oגיבוש חזון המחלקה
 oסיור מנהל המחלקה ביישובי המועצה
 oאבחון היישובים
 oהתחלת פעילות שוטפת אל מול היישובים

בחינת חלוקת הסמכויות בין המועצה לוועדי
היישובים

 oיצירת מיפוי מצב קיים
 oבחינת השירותים הניתנים ליישובים
 oהקמת צוות לגיבוש מסמך האצלת סמכויות ליישובים

חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים

 oהסדרת נהלי עבודה מול היישובים
" oזמן יישובים"
 oמתן שירותים דיגיטליים ליישובים
 oהרחבת פעילות המתנדבים ביישובים

הקמת מוקד עצמאי פעיל

מוקד המאוייש על ידי צוות המועצה במהלך היום

גיוס והכשרת מוקדנים

שיפור השירות לתושב

 oהמשך פיתוח מענים דיגיטליים
 oהנגשת שירותים לתושבים שאינם צורכים שירותים דיגיטליים

 oהמשך קידום מועצה דיגיטלית חכמה
 oאוטובוס המספק שירותים ביישובי המועצה

 oיצירת מיפוי מפורט
 oתמחור שירותים ובחינתם
 oלמידת עמיתים ,שולחנות עגולים
 oלמידת עמיתים במסגרת שולחנות עגולים
 oפגישות קבועות עם נציגי היישובים
 oהקמת כלי עבודה מרחוק לצורך ביצוע פעולות וועדים אל
מול המועצה
 oתוכנית מנהיגות שנתית
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תוכניות עבודה 2021
מנהל כללי
אשכול תפעול ושירות לתושב

מחלקת משאבי אנוש
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תוכנית עבודה  > 2021משאבי אנוש
ביצוע תכניות עבודה :2020





גיוס ,ניוד ושיבוץ מיטבי של עובדים בהתאם לצרכי המועצה וכללי הדין.
טיפול בדרגות וקרן השתלמות בהתאם לזכאויות.
ניהול מערך כוח האדם וגיוס עובדים חדשים תוך ראייה מוכוונת שירות.
הטמעת מערכת הנוכחות הדיגיטלית לעובדי המועצה

תוכנית עבודה  – 2021מטרות על בגיבוש התוכנית
.1
.2
.3
.4
.5

קביעת יעדים להפחתת שחיקת עובדים והגברת
מוטיבציה בדגש על תקופות מאתגרות
חיזוק תפיסת שירות בעידן קורונה
חיזוק הקשר עם המנהלים
התייעלות תהליכים באמצעות שדרוג מערכות ומנגנוני
בקרה
הדרכה והשתלמויות עובדים
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מחלקת תחבורה
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תוכנית עבודה  > 2021תחבורה
ביצוע תכניות עבודה :2020






הפחתת האלימות והוונדליזם בהסעות על-ידי התקנת מצלמות באוטובוסים.
הוצאת תקנון הסעות לתלמידים ולהורים.
מתן מענה מיטבי ומרבי לכלל אוכלוסיית בתי הספר ,בכל שעות הפעילות
ובתקופת הקורונה.
הדרכות נהגים והשתלמויות בנושא בטיחות בהסעות תלמידים

תוכנית עבודה  – 2021מטרות על בגיבוש התוכנית
.1
.2
.3
.4
.5

התאמת מערך ההיסעים למגבלות הקורונה.
הפחתת העומס ברחבות ההיסעים.
הסדרת רציפי האוטובוסים ,מספורם וניתוב קווי
ההיסעים אליהם.
ייעול מערך ההיסעים לבתי החינוך ולחוגים.
הדרכת נהגים והשתלמויות בנושא בטיחות תלמידים.
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מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים
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תוכנית עבודה  > 2021מחלקת שירותים חברתיים
ביצוע תכניות עבודה :2020








חיזוק החוסן הקהילתי -הקמה והכשרת צח"י בכל הישובים בעקבות הקורונה
הקמת מרכז לילד ולמשפחה
פיתוח משאבי הקהילה  -התנדבות
הקמת יחידה למניעת התעללות באזרחים ותיקים
פיתוח מענים לאוכלוסיות ספציפיות  -צרכים מיוחדים ,ותיקים
חיזוק מועדוניות לילדים בישובים
חיזוק מערך המשפחתונים
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תוכנית עבודה  > 2021מחלקת שירותים חברתיים

תוכנית עבודה  – 2021מטרות על בגיבוש התוכנית
 .1חיזוק החוסן האישי ,המשפחתי והקהילתי של תושבי המועצה
 .2פיתוח שירותים מכוונים וייעודיים (מוגבלויות ,ותיקים)

 .3קידום תחום הבריאות
 .4הגברת שיתופי פעולה עם ההנהגות היישוביות
 .5ראיית הלקוח כשותף לבניית תוכנית ההתערבות
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תוכנית עבודה  > 2021מחלקת שירותים חברתיים > עיקרי התוכנית
מטרה
חיזוק החוסן האישי והמשפחתי

חיזוק אוכלוסית האזרחים הותיקים

חיזוק אוכלוסית בעלי הצרכים המיוחדים
והמוגבלויות
מוכנות מכלול אוכלוסיה בשגרה ובחירום

יעד

משימה

הרחבת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
עלייה בתחושת הרווחה והמסוגלות המשפחתית של יחידים
הרחבת תכנית נתיבים להורות
ומשפחות
מענים ייחודיים :משפחות בגירושין ,חילוץ מעוני
תיאטרון עדות
הנצחת זכרון השואה
הקמת מועדוני ותיקים בישובי המועצה
הנגשת שירותים לאזרחים ותיקים
הקמת פורום מועצתי בהשתתפות תושבים בנושא
הגברת מעורבות תושבים בתחום האזרחים הותיקים
ותיקים
פיתוח מענים ייחודיים לבעלי מוגבלויות (מעון יום
הנגשת שירותים לבעלי צרכים מיוחדים
שיקומי ,מועדונית לילדים עם אוטיזם ,מענים לבוגרים)
הקמת פורום מועצתי בהשתתפות תושבים בנושא
הגברת מעורבות תושבים בתחום המוגבלויות
מוגבלויות
התאמת מכלול האוכלוסייה לעבודה בחירום עם דגש
מכלול אוכלוסיה מתורגל לשעת חירום
על נגיף הקורונה והשלכותיו

קידום תחום בריאות בקרב כלל תושבי המועצה

הצטרפות לתוכניות שונות המקדמות בריאות בקרב
התושבים

פיתוח ,הקמה והפעלה של פרויקטים בריאותיים (מלבד
קורונה)

שדרוג מחלקת הרווחה בהיבטים שונים

הגדלה ופיתוח מגוון המענים הניתנים במסגרת המחלקה
הרחבת מבנה הרווחה ושיפוצו

הקמת מרכז למידה לסטודנטים לעו"ס
שיפוץ המבנה ואיבזורו
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אגף קהילה
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תוכנית עבודה  > 2021אגף קהילה
ביצוע תכניות עבודה :2020
 בעקבות משבר הקורונה אנו באגף קהילה הסתגלנו למציאות החדשה מהר מאוד
ויצרנו עבור התושבים פעילויות מגוונות במרחב הדיגיטלי.
 תרבות ותרבות יהודית  -ביצענו שיתוף ציבור בתחילת המשבר בכדי לתעדף את
רצונם של התושבים ובעקבות כך הוצאנו לפועל מידי יום פעילויות רבות (במסגרת
טוגזר)" :דרייב אין" ,שעות סיפור והצגות ילדים ,מופעי סטנד אפ ,הרצאות ומופעי

מוזיקה באמצעות המדיה.
 חוגים וספורט  -בתקופת הסגר נתנו מענה באמצעות ספורט טוגזר – לו"ז שבועי
לפעילויות ספורט מגוונות ומקוונות לכלל הגילאים כגון :פילאטיס ,הכנה לצה"ל ,יוגה,
בלט לגיל הרך ועוד ..כמו כן ,הפקנו כנס מחול בחנוכה ,רכיבת אופניים וניווט
למשפחות במרחב הפתוח בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
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תוכנית עבודה  > 2021אגף קהילה
 ספריה  -הגדלת השימוש בצריכת מידע מהספרייה -מעבר להשאלת ספרים

בשיטת " "take awayע"י הזמנה מראש דרך האתר והגעה ללקיחת הספר.
 לסיכום נתוני פעילות האגף לחודשים :3/2020-12/2020
 הרצאות קתדרה 35-
 סדנאות לילדים20 -

 פעילויות מחול ,אילוף כלבים ,בישול ואפייה 16 -
 פעילות תרבות ותרבות יהודית לילדים45 -
 פעילות תרבות ותרבות יהודית מבוגרים85 -
 אימוני ספורט טו-גזר260 -
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תוכנית עבודה  – 2021עיקרי התוכנית
מטרה
חיזוק הקשר מול היישובים

יעד
הגברת שת"פ מול היישובים  ,יצירת שיח של הבנת
הצרכים ביישובים .

משימה
ביצוע סקרים להבנת צורכי התושב  ,פגישות עם רכזי
התרבות ביישובים ,פגישות בזום /פיזי עם וועדי
היישובים .

חוגים ופעילויות שונות לאוכלוסייה עם

הפעלת חוגים וסדנאות משולבים לילדים עם צרכים

יצירת שת"פ עם מפעילי חוגים וסדנאות המוסמכים

צרכים מיוחדים

מיוחדים בכל אחת משלוחות החוגים במועצה.

לעבוד עם אוכלוסיית היעד.

הרחבת קהלי היעד לפעילויות השונות של
האגף

חשיפה מוגברת של תכני הפעילויות השונות שתביא
לעלייה בכמות תושבי המועצה המשתתפים בחוגי
העשרה ,המוזיקה  ,הספורט ,התרבות והספריה .

עלייה בכמות הפרסומים ביישובים ,פתיחת קבוצת
וואטצאפ ייעודית לאירועים ופעילויות .
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תוכניות עבודה 2021
מנהל כללי

מחלקת דת
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תוכנית עבודה  > 2021מחלקת דת
ביצוע תכניות עבודה :2020


חיזוק הקהילות על ידי הרצאות ,פעילויות וחגי ישראל שנחגגו



כנסים בפורומים ובנושאים שונים :רבנים וגבאים ,בלניות ,סדנאות
בזוגיות ,כנסים בזהות יהודית ,כינוסי ילדים סביב מעגל השנה.

 חיזוק זהות יהודית סביב מעגל השנה.

תוכנית עבודה  – 2021מטרות על בגיבוש התוכנית
 .1שירותי דת מונגשים לתושבים.

 .2שיפור השירות הניתן ביישובים על ידי הרבנים והבלניות.
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תוכניות עבודה 2021
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אשכול המרחב הכפרי

יחידה סביבתית ומחלקת תברואה
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תוכנית עבודה  > 2021היחידה הסביבתית
ביצוע תכניות עבודה :2020
 חיבור וחיזוק קהילות :
 שיתוף ציבור  -ועדה לאיכות סביבה פעילה המחולקת לצוותי עבודה
(פסולת ,אנרגיה ,איכות אוויר ועוד) ,עבודה שוטפת עם פעילים
סביבתיים ועבודה עם תושבים דרך רשתות חברתיות.
 חודש קיימות  -הקרנת סרטים סביבתיים ,אירועים קהילתיים,
סדנאות ,הרצאות ושולחנות עגולים.
 גינות קהילתיות – הקמת גינה קהילתית מרכזית בקיבוץ גזר ו7-
גינות קהילתיות חדשות ביישובים השונים במימון המועצה.
 שמירת טבע – ניטור מגוון ביולוגי קהילתי מתמשך :פרפרים ,יונקים
ומשפחה חוקרת טבע .הגשת קולות קוראים בתחום.
 חינוך לקיימות:
 4 בתי ספר יסודיים יוצאים ללמידה בטבע יום בשבוע באופן קבוע.
 פרויקטים לקידום קיימות ואיכות סביבה בבתי ספר :גינת מאכל
ולמידה חוץ-כיתתית.
 הסמכת  2בתי ספר ירוקים ו 6-בתי ספר נכנסו לתהליך.
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תוכנית עבודה  > 2021היחידה הסביבתית
ביצוע תכניות עבודה :2020
 ניהול הפסולת והתייעלות המיחזור –
 הוספת פחי אצירה
 מרכזי מיחזור חדשים
 פיילוט הוספת ימי פינוי גושית
 הסדרת מכרזים מול הקבלנים ושיפור השירות לתושבים
 הסברה באתר ושליחת מגנטים לבתי האב.

 פיילוט ריסוק גזם – הקטנת פסולת העוברת להטמנה ויצירת חומר
גלם לשימוש המועצה ותושביה.
 דיגיטציה של מתן הקנסות וההתראות והגברת פעולות האכיפה.
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תוכנית עבודה  > 2021היחידה הסביבתית
תוכנית עבודה  – 2021מטרות על בגיבוש התוכנית:
 .1הטמעת ערכי הקיימות בחשיבה ,בתכנון ובעשייה במועצה בתחומים השונים.
 .2שמירה על איכות חיי תושבי המועצה על-ידי שמירה על איכות הסביבה תוך הנחת בסיס
איתן לעשייה לאורך שנים.
 .3שדרוג הטיפול בפסולת והשירות לתושבים תוך שילוב של אכיפה ,התייעלות והטמעת
שיטות חדשות לטיפול סביבתי מקיים.
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תוכנית עבודה  > 2021היחידה הסביבתית > עיקרי התוכנית
מטרה
שיפור איכות החיים של התושבים באמצעות שמירה
על ניקיון המרחב הציבורי
טיפול במפגעים סביבתיים

צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה.

הטמעת תחום הקיימות במועצה

חינוך ,הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך
ובקהילה.

יעד

משימה

* הגדלת הנוכחות הפיזית של  3פקחים בכל שטחי המועצה.
* מתן  100קנסות בשנה.
שדרוג תהליכי פיקוח ואכיפה על השלכת פסולת ביתית לסוגיה
* המשך שימוש במערכת חדשה מלאון והתחלת שימוש ברחפן.
* גרירת רכבים לפי מכרז חדש ומשודרג.
שדרוג תהליך פינוי רכבים נטושים מרחבי המועצה
* ניקוי השטחים הפתוחים מפסולת בניין קיימת בסילוק  100טון
ניקוי ופינוי פסולת הבניין בשטחים הפתוחים
פסולת
טיפול במפגעי רעש וקרינה
* רכישת מכשיר למדידת רעש ומדידות רעש וקרינה ע"פ תקנות.
צמצום צריכה של תושבים ועידוד הגדלת השימוש החוזר ומעבר לרב * הרצאות וסדנאות בתחום.
* עידוד ומכירת קומפוסטרים בסבסוד בהתאם לצורך.
פעמי
* ערכות כלים רב פעמיים לשימוש תושבים באירועים פרטיים.
הקטנת כמות החומר האורגני בפסולת
* כלים רב פעמיים בבניין המועצה ובצהרונים.
הפחתה והפרדת פסולת במועצה ובצהרונים שבאחריותה
* שדרוג  10מרכזי מיחזור וניקיון שוטף.
ניקיון והקמת מרכזי מיחזור
* הקמת פורום בין-אגפי
הטמעת תחום הקיימות במחלקות השונות במועצה
* הרצאות וסיורים למנהלים ועובדים במועצה.
הסברה לעובדי המועצה
* שימוש בכלים רב פעמיים בבניין המועצה ,הצבת פחים
פעילות הסברה במוסדות החינוך והקהילה
להפרדה.
ליווי מועצות ירוקות
* קידום הגינה הקהילתית בגזר כמודל ומנוע לגינות הקהילתיות,
הסמכות בתי ספר ופרויקטים לקיימות בתוך בתי ספר.
המשך ליווי הגינות והקמת חדשות.
הטמעת הקיימות בגני הילדים במועצה
* גיוס  15פעילים שיקדמו מיזמים של קיימות במועצה.
המשך הטמעת חינוך יער ותוכניות נוספות לחיבור לטבע.
קורס פעילים וקורסים מקצועיים לתושבים בתחומים ספציפיים * .הסמכת בתי ספר וקידום פרויקטים סביבתיים במוס"ח.
* הפקת חודש קיימות ואירועים נוספים.
ליווי גינות קהילתיות
* הוצאת קול קורא רשותי לגינון אקולוגי ולמיזמים חדשים.
עידוד למעבר לגינון אקולוגי
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תוכניות עבודה 2021
מנהל כללי
אשכול המרחב הכפרי

מחלקת בטחון
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תוכנית עבודה  > 2021מחלקת ביטחון
ביצוע תכניות עבודה :2020


חיזוק הממשק עם השיטור הקהילתי



קידום תחום המתנדבים וצח"י



שיפור יכולות החרום

תוכנית עבודה  – 2021מטרות על בגיבוש התוכנית
 .1מצוינות בתחום הביטחון
 .2הביטחון בחזית הטכנולוגית
 .3מוכנות רשותית לשעת חרום

 .4ביטחון דו רובדי
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ישיבת מליאה מספר 21
30.12.2020
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תקציב 2021

104

נתוני גידול דמוגרפי

נתוני גידול דמוגרפי
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עלייה קלה במספר התושבים
גידול במספר תושבים
29,000

28,727
28,490
28,113

27,799

28,000

27,000

26,000

25,000
2021

2020

2019

2018
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התפלגות תושבי המועצה לפי גיל
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גידול נוסף בתקציב
217,738
213,646

197,016

2021

2020

2019

194,600

2018
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גידול בהוצאה לתושב
7,581
7,499

7,008

2021

2020

2019
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גידול במספר התלמידים
גידול במספר התלמידים

תשע"ט

תש"פ

תשפ"א

גני ילדים

1,620

1,636

1,614

יסודי

2,943

2,993

3,130

תיכון

2,969

3,038

3,152

סה"כ

7,532

7,667

7,896
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גידול בתקציב החינוך
95,000
91,864

90,000
85,643
85,000

80,000
76,495

74,604

75,000

70,000
2021

2020

2019

2018

111

תקן כוח אדם
אדםדת2020
תקן כוח
קהילה
3%

חינוך
66%

4%

רווחה
8%
תכנון בנייה ותשתיות
5%
אשכול מרחב כפרי
6%
גזברות
4%
הנהלה ומזכירות
4%

סה"כ  421עובדים במועצה
 125עובדים בפנסיה תקציבית ( 8.8מלש"ח)

 8תקנים קבועים
נוספים:
מחלקת יישובים,
ועדה לתכנון ובנייה
תשתיות
דיגיטל והסברה

 41תקנים זמניים
(תומכות הוראה
קורונה)

חינוך –  | 279תכנון בנייה ותשתיות –  | 21גזברות –  | 14הנהלה – 18
רווחה –  | 31קהילה –  | 13דת –  | 18אשכול המרחב הכפרי – 26
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תקציב  - 2021מגמות עיקריות – הכנסות
מגמות עיקריות בתקציב 2020

« משבר הקורונה  -הכנסות המועצה מארנונה בירידה
« אחוז הגבייה ירד מ 95%-ל90%-
« העדר תקציב מדינה – לא צפוי תקציב מדינה גם במרבית שנת 2021
« גידול בהכנסות המועצה ממשרד החינוך כתוצאה מגידול מספר תלמידים,
מספר בתי הספר ומענה נרחב לקולות קוראים

« גידול בקולות קוראים בכל מחלקות המועצה
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הכנסות

(באלש"ח)

תקציב  – 2020הכנסות

הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
יתר עצמיות
סה"כ עצמיות

(באלפי )₪

תקציב מקורי 2020
105,216
1,237
7,833
1,031
23,429
138,746

תקציב 2021
103,074
1,510
7,469
920
25,939
138,912

תקבולים ממשרד החינוך

45,529

48,012

תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ תקבולים שונים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
ארנונה
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות

11,263
8,456
31
3,531
68,810

12,435
7,673
31
4,585
72,736

207,556

211,648

6,090
213,646

6,090
217,738

הסבר
הקטנת אחוז הגביה ותוספת נכסים
תוספת כמויות לחיוב

בי"ס חדש ,הסעות חינוך מיוחד,
קולות קוראים מותנים
תוספת בעבור סידורי נזקקים במוסדות
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חלוקת הכנסות – תקציב 2021
תקציב  – 2020חלוקת הכנסות
רק  42%מהכנסות
הארנונה הינן מתושבים

שירותים מקומיים :ביטחון ,תכנון ובנייה,
נכסים ,אירועים ,ועדים ,פיתוח כלכלי,
חקלאות ,תרבות ,איכות הסביבה

11%

ארנונה ואגרות

 67%מהכנסות המועצה
מבוססות על גביה עצמית

שירותים ממלכתיים :חינוך,
ביטחון קהילתי ,רווחה ,דת,
בריאות

50%

33%

תקבולים שונים

ביוב ומים

2%

4%
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תקציב  - 2021מגמות עיקריות – הוצאות
«
«
«
«

«
«
«
«

נקודת מוצא :הגבלות קורונה רבעון ראשון
עדכון שכר במגזר הציבורי – 1.4%
המשך שינוי מבנה ארגוני – הקמת מחלקת יישובים ,אגף הסברה ודיגיטל.
הרחבת שירותים בתחום החינוך – שדרוג פיזי בתי החינוך במועצה ,קליטת בית ספר מעיין ,תקציבי
פיצול קפסולות קורונה ,תקציבי תקשוב בתי חינוך ,ליווי פדגוגי של בתי הספר היסודיים ,תכניות
פדגוגיות בבתי הספר ,חממה חינוכית.
גידול בתקציבי חינוך מיוחד – השמות מחוץ למועצה ,הרחבת המענה במועצה ,תוספת סייעות ,ליווי
הסעות ועוד.
גידול בתקציבי רווחה – השמות לפונים במסגרות חוץ-ביתיות ,הקמת מרכז לילד ולמשפחה ,הקמת
מערך לטיפול והתמודדות בנגיף הקורונה ברמה הרשותית.
גידול בתקציבי פינוי אשפה ,מחזור וגזם
גידול בקולות קוראים – בחינוך ,תרבות ,תיירות ,רווחה ,חקלאות ,יחידה סביבתית ,התמודדות עם
הקורונה.
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הוצאות

(באלש"ח)

– 2020
תקציב
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות

הוצאות (באלפי )₪תקציב 2020
29,624
66,978
1,100
97,702

תקציב 2021
29,509
62,918
1,100
93,527

שכר עובדי חינוך

28,452

31,552

פעולות חינוך

57,191

60,312

סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
פרעון מילוות מים וביוב
פרעון מילוות אחרות
סה"כ פרעון מילוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
העברות והוצאות חד פעמיות  -רזרבה
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות

85,643
4,141
13,376
17,517
1,621
1,378
2,999
1,455
1,092
2,158
5,080
213,646

91,864
4,879
14,551
19,430
1,603
1,532
3,135
1,452
1,092
2,158
5,080
217,738

הסבר
קיטון בהוצאות גביה ,העברת סעיפי הנוער לחינוך

כולל את שכר מדריכי הנוער
ותוספת זמנית של עוזרי הוראה
פעולות נוער ,בי"ס נוסף
וקולות קוראים מותני הכנסה
איוש תקנים
סידורים במוסדות לנזקקים ואזרחים ותיקים

הלוואות לפרויקט חשמל סולארי
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חלוקת הוצאות – תקציב 2021
תקציב  – 2020חלוקת הוצאות

ביוב ומים

2%

פרעון מלוות/מימון

2%

תשלומים בלתי רגילים

6%
שירותים ממלכתיים :חינוך,
ביטחון קהילתי ,רווחה ,דת,
בריאות

הנהלה וכלליות

8%

53%

שירותים מקומיים :ביטחון,
תכנון ובנייה ,נכסים,
אירועים ,ועדים ,פיתוח
כלכלי ,חקלאות ,תרבות,
איכות הסביבה

29%
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תקציב בלתי רגיל
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סיכום ביצוע פרויקטים ביישובים
תב"ר ישובים
2019-2020

תב"ר יישובים:
•  ₪ 7,869,953לפיתוח היישובים ,בחלוקה שוויונית ושקופה
• ההחלטה על סוג הפרוייקט ויציאה לביצוע – החלטת ועד מקומי
• בוצעו כ 70-פרויקטים

• שימוש בתקציב זה על-ידי היישובים –  54%( ₪ 4,296,822מהתקציב בלבד).
• מינוף תקציבים נוספים לפרויקטים מתקציבי יישובים (ועד מקומי ,אגודה ,תב"רים ישנים).

• בשנתיים האחרונות נעשו פרויקטים רבים נוספים ביישובים מתקציבים יישוביים,
ממשלתיים ,שוטפים ,מיתרות תב"רים ישנים ועוד.

בית חשמונאי
סטטוס ביצוע תב"ר

• סכום התחלתי – ₪ 317,421
• סך הכל ביצוע –  99%( ₪ 314,548מהתקציב)
• יתרות – ₪ 2,873
פרויקטים שבוצעו
• שדרוג מתקני משחק ושיקום הצללה בשני אתרים ביישוב – ₪ 273,959
• מדידות ותכנון מעגל התנועה בכניסה לכרמים – ₪ 28,162
• הכשרת חניית הבריכה –  12,427ש"ח (תוספת מתקציבי מועצה)

בית עוזיאל
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 317,812
• סך הכל ביצוע –  12.1%( ₪ 38,476מהתקציב)
• יתרות – ₪ 279,336
פרויקטים שבוצעו
• הצללה מתקני המשחק בהרחבה – ₪ 15,357
• החלפת גופי תאורה במועדון – ₪ 9,628
• הצבת ברזייה בשטח ציבורי – ₪ 9,410
• מדידה להקמת פארק קהילתי –  4,081ש"ח

פרויקטים בתכנון
• פארק קהילתי – גינת כושר וגינה קהילתית – ₪ 250,000

גזר
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 274,823
• סך הכל ביצוע –  90%( ₪ 247,358מהתקציב)
• יתרות – ₪ 27,465
פרויקטים שבוצעו
• הקמת מתקני משחק – ( ₪ 90,640יתר הפרויקט שולם מתקציב הוועד)
• הסדרת חניות בחדר האוכל – ₪ 64,463
• מיגונית במרכז גני הילדים – ( ₪ 59,242יתר הפרוייקט מתקציב המועצה)
• פיתוח פסי האטה – ₪ 33,001
פרויקטים במימון המועצה ובמימון חיצוני

• הקמת גינה קהילתית שתשמש כמרכז להפצת הידע על גינון קהילתי בר קיימא
– ( ₪ 230,000במימון משרד החקלאות והמועצה)

גני הדר
סטטוס ביצוע תב"ר

• סכום התחלתי – ₪ 262,624
• סך הכל ביצוע –  95.1%( ₪ 249,882מהתקציב)
• יתרות – ₪ 12,742
פרויקטים שבוצעו
• הקמת מגרש כדורסל– ₪ 244,933
• הקמת תחנת היסעים חדשה – ₪ 4,949

גני יוחנן
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 288,709
• סך הכל ביצוע – ללא

פרויקטים בתכנון
• עבודת פיתוח ברחוב הרקפת – ₪ 350,000
• שיפוץ ותוספת לבית הכנסת (תב"ר ישן) – ₪ 150,000
פרויקטים במימון המועצה ובמימון חיצוני

• שיקום תעלת ניקוז – ₪ 60,000

חולדה
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 280,191
• סך הכל ביצוע –  94%( ₪ 262,607מהתקציב)
• יתרות – ₪ 17,584
פרויקטים שבוצעו
ש"ח (יתר הפרוייקט מתקציב הוועד)

• פיתוח ושיפור פני הקיבוץ – 192,310
• מיגונית במרכז גני הילדים – ( ₪ 55,393יתר הפרוייקט מתקציב המועצה)
• שיקום הצללה לאחר הסערה במתקני המשחק – ₪ 2,400
• ייעוץ פרויקט תאורת לד – ₪ 8,424
פרויקטים במימון המועצה ובמימון חיצוני
• גן ילדים חדשני – ( ₪ 1,750,000במימון משרד החינוך והמועצה)
• חלקות השהייה בשטחים חקלאיים – ( ₪ 500,000במימון רשות הניקוז)

יד רמב"ם
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 297,660
• סך הכל ביצוע –  66%( ₪ 197,503מהתקציב)
• יתרות – ₪ 100,157

פרויקטים שבוצעו
•
•
•
•
•

הפרדה מפלסית ל 5-תחנות ההסעה ברחוב רמב"ם – ₪ 63,983
שיקום הצללה במתקני המשחק לאחר הסערה – ₪ 41,912
תכנון והכנה חיבור חשמל לשער – ₪ 19,239
השמשת השטח לגן הילדים – ₪ 60,000
פיתוח פסי האטה – ₪ 12,369

פרויקטים בתכנון
• פיתוח רחוב יוסף בן נעים והוספת מעגל תנועה בצומת הרחובות – ( ₪ 280,000תקציב משרד
התחבורה)
• חיבור חשמל לשער הכניסה ליישוב – ₪ 15,000

פרויקטים במימון המועצה ובמימון חיצוני
• גן ילדים חדשני – ( ₪ 1,750,000במימון משרד החינוך והמועצה)
• שיפוץ מקווה הטהרה – ( ₪ 95,000במימון משרד הדתות והיישוב)

יציץ
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 348,894
• סך הכל ביצוע –  16%( ₪ 56,996מהתקציב)
• יתרות – ₪ 291,898
פרויקטים שבוצעו
• מדידות ותכנון תנועה ברחוב התמר –  56,996ש"ח
פרויקטים בתכנון
• הקמת מתקני משחק במרכז היישוב

ישרש
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 298,498
• סך הכל ביצוע –  23.5%( ₪ 70,061מהתקציב)
• יתרות – ₪ 228,437
פרויקטים שבוצעו
• שיקום הצללה ברחבת מתקני המשחק המרכזית – ₪ 30,545
• הצללה במתקני משחק – ₪ 27,273
• מדידות בכניסה ליישוב ובכן ילדים עתידי – ₪ 12,243
פרויקטים בתכנון

• הקמת מתחם מתקני כושר ,שיקום מגרש מיני פיץ' ,פתרון
ניקוז לאזור המיני פיץ' – ₪ 250,000
תקציב משוריין
• שיפוץ בית הכנסת –  ₪ 150,000ממשרד הדתות (תב"ר ישן)

כפר ביל"ו
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 306,198
• סך הכל ביצוע – )100%( ₪ 306,197
פרויקטים שבוצעו

• מתקני משחק ,הצללה ומתקני כושר – ₪ 202,827
• שער כניסה לביל"ו ב' – ₪ 52,767
• שיקום הצללה במתקני משחק – ₪ 28,167
• פיתוח פסי האטה – ₪ 12,369
• עבודות ניקוז ביישוב – ₪ 10,067

כפר בן נון
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 296,713
• סך הכל ביצוע –  19%( ₪ 55,751מהתקציב)
• יתרות – ₪ 240,962
פרויקטים שבוצעו

• תכנון שיפוץ המועדון – ₪ 25,740
• הוספת תאורה בצומת אלונית – ₪ 17,899
• עבודות פיתוח צומת רחוב הגפן – ₪ 8,368
פרויקטים בתכנון
• ביצוע שיפוץ המועדון

כפר שמואל
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 329,298
• סך הכל ביצוע –  91%( ₪ 301,211מהתקציב)
• יתרות – ₪ 28,087

פרויקטים שבוצעו
• הרחבת המועדון הקיים ,מתחם מכבי צעיר וחנייה – ( ₪ 240,051יתר
הפרויקט על חשבון תב"ר ישן)
• פיתוח תשתית ,העברת מבנה דואר ועבודות תאורה – ₪ 51,894
• הרחבת תחנת הסעה – ₪ 9,266

פרויקטים במימון המועצה
• מיגונית בגן ילדים
• שיקום כבישים בקרבת שוחות ביוב – ( ₪ 90,000בוצע מתב"ר ביוב)

כרמי יוסף
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 342,983
• סך הכל ביצוע –  16%( ₪ 54,640מהתקציב)
• יתרות – ₪ 288,343
פרויקטים שבוצעו
• הסדרת התנועה מהיישוב לבית הספר החדש – ₪ 54,640

פרויקטים בתכנון
• פיתוח רחוב רקפת

מצליח
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 358,197
• סך הכל ביצוע – )15%( ₪ 53,777
• יתרות – ₪ 304,420
פרויקטים שבוצעו

• פיתוח פסי האטה – ₪ 44,406
• החלפת תחנת הסעה – ₪ 9,976
פרויקטים בתכנון
• פיתוח רחוב התמר

משמר איילון
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 282,299
• סך הכל ביצוע –  90%( ₪ 254,081מהתקציב)
• יתרות – ₪ 28,278

פרויקטים שבוצעו
• הקמת מגרש מיניפיץ' – ₪ 238,508
• שיקום הצללה של מתקני המשחק – ₪ 17,728
פרויקטים בתכנון
• פיתוח רחוב האלה

משמר דוד
סטטוס ביצוע תב"ר

• סכום התחלתי – ₪ 263,406
• סך הכל ביצוע –  2.5%( ₪ 6,739מהתקציב)
• יתרות – ₪ 256,647

פרויקטים בתכנון
• הקמת שבט צופים ביישוב

נוף איילון
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 354,682
• סך הכל ביצוע –  85%( ₪ 302,454מהתקציב)
• יתרות – ₪ 52,228

פרויקטים שבוצעו
• שדרוג מתקני משחק ליד המועדון – ₪ 224,965
• צביעת מגרשי ספורט – ₪ 65,097
• פיתוח תמרורים ופסי האטה – ₪ 12,392

פרויקטים במימון המועצה
• הצללת תנועת הנוער

נען
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי –₪ 298,159
• סך הכל ביצוע –  45%( ₪ 135,349מהתקציב)
• יתרות – ₪ 162,809
פרויקטים שבוצעו

• עבודות אספלט ופסי האטה – ₪ 69,693
• מיגונית במרכז גני הילדים – ( ₪ 57,576יתר הפרוייקט מתקציב הוועד)
• מדידות לביצוע שביל היקפי לקיבוץ – ₪ 8,080
פרויקטים בתכנון
• שביל היקפי לקיבוץ

נצר סרני
סטטוס ביצוע תב"ר

• סכום התחלתי –₪ 271,941
• סך הכל ביצוע –  17%( ₪ 46,746מהתקציב)
• יתרות – ₪ 225,195
פרויקטים שבוצעו
• מיגונית במרכז גני הילדים – ( ₪ 46,745יתר הפרוייקט מתקציב
הוועד)

סתריה
סטטוס ביצוע תב"ר

• סכום התחלתי – ₪ 300,588
• סך הכל ביצוע –  31%( ₪ 94,283מהתקציב)
• יתרות – ₪ 206,305
פרויקטים שבוצעו
• החלפת תאורה לתאורת לד –  64,235ש"ח
• תכנון פתרונות לבעיות ניקוז ברחוב התמר – ₪ 18,976
• פיתוח פסי האטה – ₪ 11,072
פרויקטים בתכנון
• הקמת מתקני משחק – ₪ 154,080

עזריה
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי –₪ 397,485
• סך הכל ביצוע –  5%( ₪ 20,835מהתקציב)
• יתרות – ₪ 376,650
פרויקטים שבוצעו
• הקמת  2תחנות הסעה חדשות – ₪ 20,835

פרויקטים בתכנון
• פיתוח רחוב המייסדים

פדיה
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 344,652
• סך הכל ביצוע –  70%( ₪ 240,120מהתקציב)
• יתרות – ₪ 104,532

פרויקטים שבוצעו
•
•
•
•

החלפת תאורת הרחוב לתאורת לד – ₪ 146,543
השתתפות בהקמת מגרש שחב"ק – ( ₪ 83,155בנוסף לתקציב שהקצתה האגודה)
פיתוח פסי האטה –  5,820ש"ח
חיבור מקווה לתשתיות – ₪ 4,602

פרויקטים במימון המועצה ובמימון חיצוני
• הוקם מגרש שחב"ק – ( ₪ 1,100,000במימון משרד התרבות והספורט ,אגודת
היישוב והמועצה)
• שיפוץ מקווה הטהרה – ( ₪ 140,000במימון משרד הדתות)

פתחיה
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 468,124
• סך הכל ביצוע –  54%( ₪ 254,696מהתקציב)
• יתרות – ₪ 213,428

פרויקטים שבוצעו
• פיתוח רחוב הברוש – ₪ 254,696
פרויקטים בתכנון
• המשך פיתוח רחוב הברוש

רמות מאיר
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 300,411
• סך הכל ביצוע –  99%( ₪ 299,042מהתקציב)
• יתרות – ₪ 1,369

פרויקטים שבוצעו
•
•
•
•

החלפת תאורת הרחוב לתאורת לד – ₪ 226,405
הצללת מגרש הפטאנק – ₪ 43,332
שיקום הצללה במגרש הספורט לאחר הסערה – ₪ 24,392
החלפת תחנת הסעה –  4,914ש"ח

שעלבים
סטטוס ביצוע תב"ר
• סכום התחלתי – ₪ 368,186
• סך הכל ביצוע –  67%( ₪ 245,111מהתקציב)
• יתרות – ₪ 123,075
פרויקטים שבוצעו
• החלפת תאורת הרחוב לתאורת לד – ₪ 166,645
• פיתוח מעברי חצייה בכניסה לקריית החינוך – ₪ 67,459
• הסדרת צומת הכניסה – ( ₪ 11,007יתר המימון מתב"רים אחרים)
פרויקטים במימון המועצה ובמימון חיצוני
• הוקם מגרש שחב"ק – ( ₪ 1,100,000במימון משרד התרבות
והספורט והמועצה)

החלפת תאורת הרחוב לתאורת לד

עד כה הוחלפה התאורה ב 22-יישובים ברחבי המועצה ,חלקם על ידי המועצה וחלקם החליפו באופן עצמאי.
השנה המועצה החליפה ב 7-יישובים:
שעלבים
חולדה
פדיה
רמות מאיר
כפר ביל"ו
סתריה

ובנוסף השלימה המועצה מעבר לתאורת לד במבנה המועצה ובקריית החינוך הדרומית.

תב"רים 2021-2022
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תב"ר יישובים 2021-2022
 הנוסחה הוכחה כהצלחה – שוויונית ,שקופה ,ידועה ומאפשרת תכנון לטווח
ארוך ,מייצרת עצמאות לוועד המקומי ונותנת תוספת תקציבית לפיתוח
 תב"ר ישוביים ₪ 5,326,974 - 2021-2020
 בסיס מינימלי אליו יתווספו קולות קוראים והכנסות נוספות למועצה ,ככל

שיתאפשר
 תב"ר יישובים  2019-2020בוצע רק  54%מהתקציב
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תב"ר יישובים 2021-2022
 תב"ר יישובים  2021-2022ימשיך באותה נוסחה עקרונית:


סכום קבוע לכל יישוב ()40%

 מספר תושבים ()25%


מצב תשתיות – מבני ציבור ,כבישים ומדרכות ,גני שעשועים ()25%

 מצב חברתי-כלכלי של היישוב ()10%


תקציב מינימום ליישוב –  200,000ש"ח

 מרכיבי הנוסחה שונו – מספר התושבים בכל יישוב התעדכנו (נתוני  ;)11/2020מצב סוציו-
אקונומי יישובי נותר אותו דבר; נוסחת מצב תשתיות עודכנה על-ידי המהנדס.
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תב"ר יישובים 2021-2022
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תב"ר יישובים 2021-2022
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תוכנית פיתוח  – 2020-2021חינוך (באלפי ש"ח)

תוכניות פיתוח 2021-2022
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תוכניות פיתוח

( 2021-2022באלש"ח)

תוכנית פיתוח – 2020-2021
פרויקטים

המשך (באלפי ש"ח)

מועד ביצוע משך בצוע
משוער
משוער

1

מקורות מימון
חיצוניים

מימון  -מקורות
חיצוניים

מימון -
קרנות
הרשות

סה"כ

הערות

מוסדות חינוך
משרד החינוך
הערכה  3,160 -מ"ר
בילו ,ישרש חינוך מיוחד
פיס  +מועצה
פיס

בינוי ישיבת שעלבים

5/21-9/22

שנה וחצי

משרד החינוך

16,112

0

16,112

גני ילדים בנייה חדשה
שיפוץ מבני חינוך חצרות ופיתוח – גנ"י ,בי"ס
ציוד מחשבים לבי"ס עתידים החדש

2/21- 9/21
3/21- 3/22
יוני 2020

 9חודשים
שנה
חצי שנה

משרד החינוך
משרד החינוך
מפעל הפיס

1,600
500
800

1,300
800
0

2,900
1,300
800

עיצוב והצטיידות ריהוט לבית ספר עתידים החדש
שיפוץ אשכול פיס  -מזגנים

יוני 2020

 6חודשים

מפעל הפיס

1,400

0

1,400

פיס

1/21-6/21

 6חודשים

480

480

קרנות הרשות

הנגשות למבני ציבור

1/21-9/21

 9חודשים

500

500

קרנות הרשות

3,080

23,492

20,412

סה"כ מוסדות חינוך :
תשתיות

2
פיתוח ישובים 2021-2022

1/21-12/22

שנתיים

סה"כ תשתיות :
3

5,330

5,330

5,330

5,330

קרנות הרשות

שבילי אופניים
שבילי אופניים ופיתוח בישובי המועצה
סה"כ שביל אופניים :

3/21- 3/22

2,000

שנה

2,000

4

2,000
2,000

קרנות הרשות

דת
300

0

300

שיפוץ מקוואות ובתי כנסת ,עירובין

3/20- 3/21

שנה

משרד הדתות

סה"כ דת :

300

0

300

סה"כ תוכנית פיתוח לשנים : 2021-2022

20,712

31,122 10,410
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תוכניות פיתוח ( 2021-2022מקורות)
תכנית פיתוח  - 2020-2021מקורות מימון

משרד הדתות
1%

משרד החינוך
59%

מפעל הפיס
7%

מועצה אזורית גזר
33%
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תוכניות פיתוח ( 2021-2022תחומים)
דת
1%

שבילי אופניים
6%

יישובים
17%

חינוך
76%
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קרנות הרשות
159

יתרת תקציב קרנות פיתוח

(באלש"ח)

יתרת תקציב קרנות פיתוח (אלפי ש"ח)
קרן היטל
השבחה

קרן ביוב כולל
שיקום

קרן עודפי
תב"רים
סופיים

תשואה
מהשקעות

קרן דת

13,186

29,662

405

5,609

25

209

5,000

2,400

100

640

150

70

8,360

תחזית הוצאות לשנת 2021

-10,005

-

-405

-4,775

-100

-

-15,285

תחזית יתרת סגירה לשנת
2021

8,181

32,062

100

1,474

75

279

42,171

שם הקרן
יתרת פתיחה 1.1.2021

תחזית הכנסות לשנת 2021

קרן מים
שיקום

סה"כ

49,096
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דיון והצבעה
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