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ישיבת מליאה  
22מספר 
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מידע
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סיור חברי המליאה במוסדות החינוך של המועצה
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תחלואה
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התחסנות אוכלוסיה
1מתחסנים מנה 

2מתחסנים מנה 
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במערכת החינוךובידודיםמצב תחלואה 
18ילדים חולים מתחת לגיל 27
השפיעו על מערכת החינוך21

מבודדיםחוליםשם בית החינוך

עתידים

3'תלמידה בכיתה ד
'קפסולה ב3'תלמידי כיתה ד

ילדי פדיה ובית עוזיאל באותה הסעה

1'תלמידה כיתה ב
1'תלמידי כיתה ב

ילדי ההסעה מבית עוזיאל
ילדי מועדונית בית עוזיאל

'קפסולה א1'תלמידי כיתה ד1'תלמידת כיתה ד

2'תלמידת כיתה ו
2'תלמידי כיתה ו

ילדי ההסעה מפדיה שישבו בסמוך 
לילדה

שדות איילון
1'תלמידי כיתה ו3

1קפסולה 1'תלמידי כיתה ו
התלמידים שישבו בסמוך לחולה  

בהסעות
מכבי צעיר  ' שכבת ו

2'תלמידת כיתה ה
2קפסולה 2'תלמידי כיתה ה

משתתפי מסיבת יום הולדת בה 
השתתפה הילדה

גוונים

1'תלמידת כיתה ו
קפסולת וולפסון, 1'תלמידי כיתה ו

משתתפי הפעילות בתנועת הנוער

דןקספולה2'כיתה ג2'תלמיד כיתה ג

1'תלמיד כיתה ה
קפסולת כרמל והסעה 1'כיתה ה

מישרש

מבודדיםחוליםשם בית החינוך

שחקים

2'תלמיד כיתה ד

קפסולה  , 2'תלמידי כיתה ד
A

הילדים שישבו בסמוך לילד  
החולה בהסעה

3'תלמיד כיתה א
3'תלמידי כיתה א

הסעה
ילדי המועדונית

4'תלמיד יאיתן

כולה4'תלמידי כיתה י
קפסולת מתמטיקה של  

'כיתה י
ילדי ההסעות

חוג פוטבול בנען

הרצוג

8'תלמידי כיתה י8'תלמידת כיתה י

5'תלמידי כיתה י5

5'תלמידי כיתה י
הקבצת מתמטיקה 
'וסוציולוגיה שכבת י

שכבה בוגרת מכבי צעיר

ילדי הגן והצוות5ילדה בת גן אלון נוף איילון

ם"משפחתון יד רמב
פעוט בן 
שנתיים

ילדי הפעוטון והצוות
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2021פעולות המועצה בקורונה בשנת 

6 לכל תושבי המועצהמתחמי בדיקות

2 האחד של  , (חיסון ראשון וחיסון שני)מתחמי חיסונים כפולים

בהם  , א לכלל קופות החולים"ח כללית והשני של מד"קופ

מתוכם גם עובדים זרים  , מתחסנים400-התחסנו יותר מ

.מרותקי בית שהגיעו באמבולנסים למתחם9-בחקלאות ו

 בתי עסק וכדומה, נוער–פעולות הסברה לאוכלוסיות ייעודיות.

 להורדת התחלואה ביישובים  עבודה אל מול הוועדים המקומיים

כתומים ואדומים

 לקראת חג פוריםתדרוך לרבנים ולגבאים ביישובים
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שיפוץ אולם הספורט  
בקרית החינוך בית חשמונאי

החלפת הפרקט והסלים
ציפוי הקירות במזרנים חדשים
הנגשת הטריבונות לנכים
הקירות החיצונייםחידוש
 המבואה  שיפוץ ושדרוג
ומקלחותשירותים

940,000₪: סכום השיפוץ

במימון משרד  60%-מתוכם כ
התרבות והספורט
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הגן העתידי
פתחיה, גן זהבה

"גן עתידי " קול קורא-
שינויים עיצוב הגן  
הנשען על תפיסה  

. פדגוגית חדשנית

  בתחילת החודש
הושלמו העבודות בגן 

.זהבה בפתחיה

 בקרוב נשלים את
העבודות גם בגן צבעוני  

.בכפר בן נון

סכום השדרוג בכל גן 
:  במימון משרד החינוך

100,000 ₪
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החלפת הגשר  
מעל נחל גזר

הושלמה החלפת הגשר מעל נחל גזר בכניסה לקיבוץ גזר

הפרויקט נעשה במלואו על ידי נתיבי ישראל

מיליון 2.5: עלות הפרויקט₪

 424בימים אלה התחילו עבודות הזזת התשתית לצד כביש

לקראת פרוייקט כיכר גזר וכיכר משמר איילון
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נחתם הסכם  בחודש פברואר
מנהלת משותפת בין  להקמת 

קק״ל ומועצה אזורית גזר
לפיתוח בית הרצל ויער חולדה 
תוך הנגשת סיפורו ההיסטורי  

.והחקלאי לציבור הרחב

  המינהלת המשותפת תוציא
תכנית האב של בית  לפועל את 

בראייה רחבה של פיתוח  , הרצל
,  האומנות, החקלאות, הטבע

.התרבות והקהילה בכל האזור

במימון  , ₪מיליון 7-' שלב א
ל"קק

ח  "מיליון ש21–' וג' שלב ב
נוספים

מינהלתהקמת 
משותפת 

ל"עם קק
לפיתוח בית הרצל
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כוכבי יופי5-זכייה ב
של המועצה לישראל  

יפה
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אוטובוס השירותים  
הנגשת שירותי המועצה  

והמדינה לתושבים  

שמגיע ליישובי  אוטובוס
המועצה במטרה להנגיש  

את שירותי המועצה  
של  " ממשל זמין"ושירותי 

המדינה לתושבים

  שיתוף פעולה עם מועצה
אזורית חבל מודיעין

  האוטובוס היה כבר בבית
,  כפר בן נון, חשמונאי

עזריה וקיבוץ גזר וימשיך  
.להגיע לכל רחבי המועצה
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:הובאו להצבעה בקהילה



22

:  בחירת הקהילה
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אישור פרוטוקול  
21-ו20' מליאה מס
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חות  "מסקנות ועדת ביקורת לדואישור 
2019לשנת כספיים
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עדכון תקציבי ועדים
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שמות לרחובותקביעת
משמר איילון
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י לאנדרטה ממלכתית"הפיכת אנדרטת לח

י ביקשו לאשר את "עמותת הלח•

י כאנדרטה  "י ביער לח"אנדרטת לח

.ממלכתית

,  שר החינוך, אושר על ידי שר הביטחון•

שרת הגנת הסביבה ושר הפנים

המשמעות הינה שהמועצה אחראית על  •

.  האתר שבתחומה

י אישרו בכתב כי  "ל ועמותת לח"קק•

האתר נמצא באחריותם ותחת 

.אחזקתם
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ח ממונה על תלונות הציבור  "אישור דו
2019-2020לשנים 
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רים"תבאישור 
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הקמת מרכז הפעלה רשותי לניהול מצבי חירום

 ומרכז הפעלה רשותי  106כולל הקמת מוקד –שיפוץ כל מרחב הקומה התחתונה

.לניהול מצבי חירום בזמן הכרזה ומצבי חירום שבשגרה

 משרד הפנים-מרכז הפעלה מתקדם המחובר במצב חירום לכלל גורמי ההפעלה  ;

.פיקוד העורף; רשות חירום לאומית

800,000₪: תקציב הקמה

 הפניםמחצית התקציב ממשרד

אל מול סכום זהה מטעם המועצה
מוקד

שולחן מרכזי עמדות עבודה בחירום
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תכנון מעונות יום
ת מתקצב הקמת מעונות יום"משרד התמ  .

דרישות סף  :

מעון בעל סמל מוסד;

הקצאת קרקע;

השתתפות יישוב בתקציב.

 חולדה וכרמי יוסף, בנעןהתכנוןמשרד הרווחה אישר את תקצוב .

 ללא השתתפות למועצה. מתקציב משרד הרווחה₪ 588,000-סכום הזכייה בקול קורא  .

 היישובים שאושרו לתכנון יוגשו לביצוע–בשלב הבא  .

המועצה תגיש כל יישוב שעומד בתנאי הסף.
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החלפת קווי מים בבית חשמונאי

  המועצה מנהלת את משק המים של בית

.  באמצעות קרן סגורה, חשמונאי

  מערכת המים בשכונת כרמים חייבת בשדרוג

.  עקב מצבה הרעוע

 670,000-תקציב הפרויקט ₪

 שתוחזר על , הלוואה לקרן המים-מקור מימון

12חשבון הכנסות המים מבית חשמונאי במשך 

.שנה
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עוקף רמות מאיר וגני הדר-תכנון כביש גישה יציץ

 של כביש הגישה ליציץ  מפורטתכנון

אלא באמצעות יישובים  , היישוב היחידי ללא גישה ישירה

.מעקף שלא דרך רמות מאיר וגני הדר. אחרים

תקציב התכנון המפורט  :

348,500ח ממשרד התחבורה  "ש

61,500ח מתקציב המועצה  "ש

הפרוייקט יועבר לנתיבי ישראל לביצוע, לאחר תכנון מפורט
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תכנית כוללנית

 ח"ש250,000–תוספת תקציבית

תוספת תקציבית לתכנון

הכנה  –ע חקלאית מפורטת "תב

והגשת קול קורא לקבלת תקציב  

לתכנון ממשרד החקלאות

  ייעוץ חקלאי לטובת תכנון מתחם

מבני משק
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בית ספר עתידים

  תקצוב אודיטוריום בבית הספר מתקציב מפעל הפיס במקום מתקציב המועצה

ח  "ש2,500,000: תקציב הפרוייקט
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פרוייקט לדים ביישובים

הושלם פרוייקט העברת כלל יישובי המועצה ללד  .

ח בעקבות הצטרפות עזריה"ש950,000-ר לד ל"הגדלת תב  .

הרווח כולו של היישובים:

ידי המועצה-פרויקט שבוצע עבורן על

                 המועצה ביצעה הקדמת מימון עבור היישובים

(.  הלוואה ליישוב שמוחזרת מהשוטף)

היישובים מרוויחים כסף בשוטף ומרוויחים תאורה טובה יותר
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סקירה  
תקציבי פיתוח

קדנציה קודמת וקדנציה נוכחית
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 בעקבות בקשה של חבר מליאה( שנתיים של המליאה הנוכחית וקדנציה של מליאה קודמת)שנים אחרונות 7נתוני

מה תוכלו לראות בנתונים שלפניכם?

 2014-2020כלל ההקצאות החדשות של תקציבי פיתוח ליישובים בשנים  .

כלל תקציבי הפיתוח שהעבירה המועצה ומוסדות מדינה.

 (.אם יישוב הוסיף כסף לפרוייקט בביצוע המועצה)ללא נתוני חינוך וללא השקעות יישוביות עצמאיות

 כספים מעיריית רמלה בגין שכונת מצליח  ; (משמר דוד)י בגין הרחבה "כספים מרמ–נתונים " לעוות"מה יכול

(חולדה)כספים מהסכם פשרה עם קבלן הרחבה ; (מצליח)

2014-2020ליישוביםפיתוחתקציביחלוקתנתוני
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מה ניתן ללמוד מהנתונים?

 מליאת המועצה הנוכחית מקצה כספים בהיקף דומה -היקף כספים דומה

לאלו שהוקצו בקדנציה הקודמת

 חלוקה שיוויונית יותר–

מקבליםכולםהיום:העיקריההבדל

היישוביםביןהכספיםבחלוקתשונותהיתהבעבר

2014-2020ליישוביםפיתוחתקציביחלוקתנתוני



40

2014-2020ליישוביםפיתוחתקציביחלוקתנתוני

הערות  ממוצע ליישובסכום כוללשנה

ח"ש200,000-סכום נמוך •ח"ש286,092ח"ש20147,152,291
ח"ש741,048–סכום גבוה •

יישובים לא קיבלו כלל17•ח"ש86,098ח"ש20152,152,291
ח"ש578,000–סכום גבוה •

יישובים לא קיבלו כלל6•ח"ש246,393ח"ש20166,159,816

ח"ש505,000-סכום גבוה •

יישובים לא קיבלו כלל6•ח"ש239,614ח"ש20175,990,341
ח"ש951,545–סכום גבוה •

ח"ש615,000–סכום שני •

יישובים לא קיבלו כלל5•ח"ש168,183ח"ש20184,204,584
ח"ש455,199–סכום גבוה •

ח  "ש262,624–סכום נמוך •ח"ש354,770ח"ש20198,592,542

ח"ש568,124-סכום גבוה •

ח"ש200,000–נמוך סכום•ח"ש215,872ח"ש20205,396,795

ח"ש270,000–סכום גבוה •

ח"ש228,146ח"ש5,703,645כוללממוצע
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