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ישיבת מליאה  
27מספר 

21.11.21
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עדכון ראשת המועצה
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אגף צמיחה כלכלית
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מ אושרה סופית להפקדה  "תכנית רג

תכניתלהפקדתהתנאיםהושלמוהאחרוןרביעיביום•

.מ"הרג

מועצהבהובלת,הרשויותשלושתשלמשותףמאמץ•

המועצהראשתסגןשלמדוקדקתבעבודה,גזראזורית

.פרסאיתי,מ"הרגפרוייקטורושל

.וביובמים-האחרוןהתשתיותהסכםנחתם•

.י"רמעםמנהלתחברהבחירת•
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תביעת פיצויי ענקנדחתה

שינויבגיןהבנקיםמטעםהמועצהנגדח"שמליון62שלבסכוםתביעהנדחתה•

הרשויותשלושתשלפעולהשיתוף)הרג״מבאזורהרכבתדיפוקרקעשלייעוד

;(מיליון82-ביחדשנתבעו

סךעלנוספתפיצוייםתביעת•

שלושתכלפיח"מלש96

כרגע.מקדמיבשלבהרשויות

תביעהבשלמוקפאת

.י"רממולמקבילה
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פריסת סיבים אופטיים בכל היישובים

:הבאהסדרלפי,לפרויקטנכנסועצמאיבאופןהתקדמושלאהמועצהיישוביכל

יישובמספריישובמספר

גני יוחנן11בית חשמונאי1

ו"כפר ביל12משמר דוד2

עזריה13כפר שמואל3

יציץ14סתריה4

ם"יד רמב15כפר בן נון5

ישרש16מצליח6

פדיה17גני הדר7

שעלבים18רמות מאיר8

פתחיה19משמר איילון9

בית עוזיאל10

פגישה ראשונה עם ועד בית חשמונאי להתנעת , יום שני, מחר
תהליך ההכנה והתחלת עבודה ביישוב
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קטנים ובינוניים–קידום עסקים מקומיים 

ורישויקידוםמחלקתבהובלתערב•

עסקים

גזראזוריתמועצהשלחדשפעולהשיתוף•

"איזי"העסקיםחיפושמנועעם

״מעוף״שלבמועצהחדשיםקורסים•

ובינונייםקטניםלעסקים

זליכהירון'פרופשלהרצאה•
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תכנית הכשרה בשיווק ומכירה -חקלאים 

בנושאילחקלאיםהכשרהתכנית•

לצרכןישירותומכירהשיווק

וינט'והגהחקלאותמשרדבשיתוף•

19:00,הקרובשלישייום•
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אגף חינוך
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ביקור שרת החינוך

עתידיםספרביתחנוכת•

והעקרונות  הצגת מערכת החינוך במועצה •

,  גמישים, חיים מוכווני עתיד–המנחים אותה 

.מלאים וקהילתיים

הצגת הפיילוטים שמשרד החינוך מקיים בגזר •

ללמידה משותפת וראייה בבתי הספר בגזר -

כמודל ארצי
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לית הסתדרות המורים"ביקור מזכ

הסתדרותוהנהלתלית"מזכשלמפגש•

המוריםועדיונציגימנהליעםהמורים

היסודייםהספרמבתי

השיח התמקד בחיזוק מעמד המורים  •

שיפור תנאי ההעסקה של , והמורות

ההתקדמות הפדגוגית  , צוותי החינוך

שמובילים צוותי ההוראה והשינויים  

שעוד נדרשים בשטח
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השנה לנועראירוע פתיחת



13

יחידה סביבתית
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הסביבהפגישה עם השרה להגנת

:עלמיידיבאופןהשרההורתההפגישהבסיום•

;  שדרוג כל תחנות הניטור במועצה✓
;  ביצוע דיגום קבוע בבית חשמונאי במשך שנה✓
;פרסום בשקיפות של כל נתוני המפעל✓
;בחינה של בקשתנו להגדרת המפעל לצורכי היתר הפליטה כמפעל שריפת פסולת✓
. מיסוד ערוץ תקשורת הדוק בין המשרד למועצה לקראת חידוש היתר הפליטה של נשר✓

הסביבהלהגנתלמשרדהועברוהפליטההיתרחידושבקשתלטיוטתהמועצההערות•

פגישה בנושא התנאים חידוש היתר הפליטה 
של מפעל נשר
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שמרנו על מערת איילון  ��

ובתוכה,נשרמחצבתבתחוםנמצאתאיילוןמערת•
.השמשאורעלמתבססתשאינהאקולוגיתמערכת
בעליבושנמצאובישראלהיחידהמקוםהיאהמערה

אליוצאיםולאבלבדבמערותהחייםיבשתייםחיים
.להןמחוצה

נשרממחצבתחלקלהפיכתהתנגדותהגישההמועצה•
לפגיעהמחשש,איילוןלאגןשטפונותמיתוןלאתר

.הייחודיתבמערה
המערהבהפיכתתמיכהעלהכריזההמועצה,במקביל•

לוהמתינווהגניםהטבעשרשותצעד,טבעלשמורת
.2008שנתמאז

חלופיאתרמציאתעלהורתהלאומיותלתשתיותהוועדה•
.האיילוןבאגןהשיטפונותלמיתוןהתכניתבמסגרת
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בקהילה-חודש קיימות בגזר 
15.11-15.12

✓🌿

יריד מועצה אזורית גזר  ✓
לסביבה וקיימות  ✓

משמר דוד  ✓
שישי הקרוב✓

✓🌿
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בקהילה-חודש קיימות בגזר 
15.11-15.12

אירועתאריךיישוב

22/11/21פתחיה
מכירת  , הפנינג קיימות, פתיחת הספרייה הצמודה, שתילה , חניכת הגינה הקהילתית 

תוצרת מקומית 

25/11/21חולדה
משחקי ספורט  , קבוצות ספורט משותפות–ארבעה ימים של גוף ונפש בחולדה 

הרצאות והליכה משותפת למצפה טל עם ארוחת בוקר ואירוע קהילתי  , סדנאות, לצעירים
.במקום

26/11/21קיבוץ גזר
שמחדשת  , חנות יד שנייה ותיקה–תן לכבוד פתיחה מחודשת של משמש -יריד קח

.  ימיה בקיבוץ

אירוע פתיחת הפארק החדש  30/11/21בית עוזיאל

29/11/21נוף איילון
הכנת לפידי אשכוליות וצעדת לפידים להדלקת  , סדנת יצירה בטבע בגינה הקהילתית

הקהילתית החנוכיה

6/12/21נען
בליווי מדריכים והורים לשמורת עינות  ( ט-ז׳)של נערי קיבוץ נען טיול אופניים רב שכבתי 

. גיבתון

לפתיחת הגינה הקהילתית  חניכה רשמי ארוע09/12/21פדיה

כחלק משביל סובב יישובי רמות מאיר וגני הדר, על ידי התושביםנקודת תצפית הקמת 10/12/21גני הדר ורמות מאיר

10/12/21כרמי יוסף
היריד יתבסס על תוצרת -במרכז הישוב בשילוב פינות יצירה ברוח הקיימות תן -שוק קח

מקומית ושיתוף כל הקהילה  

צהרייםבשישי ירוק למשפחות פופאב10/12/21משמר דוד

.תן ועוד-ספריית קח, עיצוב מחדש של בגדים–אירוע תחנות הקשורות לסביבה ירוקה 28/12/21ישרש

:יישובים זכו לתמיכה במסגרת הקול הקורא12
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בחינוך-חודש קיימות בגזר 
15.11-15.12

:בבתי הספר ובגנים מתקיימים אירועים שונים

שישי רגלי בגני הילדים��

גזר ליציאה לטיולים בקרבת הגן  יום הכשרה לגננות ��

יום ההליכה בדגש על קיימות בבתי ספר שדות איילון ועתידים��

הפנינג קהילתי בבית ספר מעיין  ��

הפנינג קיימות בתיכון איתן��

האקתון קיימות בתיכון הרצוג ��
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במועצה-חודש קיימות בגזר 
15.11-15.12

–המועצהלעובדיחנוכהלקראתמקייםאירוע��✓

הקבוצהלעמותתתרומהההכנסותכל)שנייהידיריד✓

.(יוחנןמגנישמקימיה

במועצהלקיימותהבינאגפיהפורוםמפגשיחידוש��✓
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הסברה בנוגע לקמין עצים 

באמצעיבהסברהשיוצאיםשניחורף•

לזיהוםבנוגעהמועצהובאתרהמדיה

עציםמקמיןהנובע

ידי-עלהארציתברמהתקבעמדיניות•

בכנסתוהמחוקקהסביבההגנתמשרד
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מחלקת רווחה 
ושירותים חברתיים
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פגישה עם שר הרווחה

מובילהלמחלקהבמשברממחלקה•

במועצההחדשיםהמעניםכלסקירת•

האחרונותוחציבשנתיים

למועצהסוציאליעובדשלנוסףתקן•

לשניםמרכזייםפרוייקטיםהצגת•

שלישיגילבית,ביניהם,הקרובות

שיקומייוםומעוןמועצתי
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תיאטרון עדות

ושעלביםפתיחת כיתות הוותיקים באיתן 

חודש האזרח הוותיק
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בשיתוףהחגיםלקראתמזוןוחבילותשיתוויחלוקת•

.ב"מגשלהקהילתיוהשיטורמהקהילהמתנדבים

שנתפתיחתעםלתלמידיםוציודילקוטיםחלוקת•

."הקבוצה"עמותתעםבשיתוף,הלימודים

ומבואלפסיכולוגיהמבואלימודיהחלותושבים35•

"בעםאוניברסיטה"התכניתבמסגרתעסקיםלמינהל

העבריתבאוניברסיטה

פעילויות רווחה
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עדיין איתנוהטיפול בקורונה

מועצה ירוקה  •

בתי ספר במתכונת  •

כיתה ירוקה  

עמידה במגבלות  •

ההתקהלות  

המשתנות
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מלגות סטודנטים-פתיחת שנת הלימודים האקדמית 

–ח"ופרהפיסמפעלמלגת•

חונכותשעות140-ח"ש10,000

–בקהילהמעורבותמלגת•

בקהילהשעות30-ח"ש2,500

,  שעות חונכות אישית30–ח "ש3,000-מלגת מוקי פרידמן •

מיועד לסטודנטים מתחומי מדעי החברה שיתנדבו עם ילדים  

עם צרכים מיוחדים

ת/מצטיינת/לספורטאיפיסמלגת–בקרוב•
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יערסיור מוכנות לשריפות

–יערלשריפותמוכנותסיור

,ישראלבמשטרתשפלהמרחבמפקדבנוכחות

כיבויתחנתמפקד,רמלהתחנתוקצינימפקדי

,בקק״לוהרשפלהמחוזמנהל,איילוןאש

ונציגת,המועצהוקב״טהמועצהמנכ״לית

דרורה-הכבאותתחוםעלהאחראיתהמליאה

.בלגה
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פרוייקטי תשתית
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ממשיכים לפתח את היישובים

כפר שמואל–סיום פרויקט פיתוח מרכז המושב 



30

424כביש , כיכר גזר

,גזרכיכרעלהעבודותהסתיימו

.מינוריותפיתוחעבודותלמעט

ח"מלש7-כ–הפרויקטעלות

איילוןמשמר:הבאההכיכר
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אגף קהילה
סקירה כללית





כאןהחברהסמל





כאןהחברהסמל



















יהודיתתרבותאירועי













כאןהחברהסמל



ספורטופעילויותאימונים



כאןהחברהסמל



השניולה'הבוזמרוץ



כאןהחברהסמל





כאןהחברהסמל



57

אישור פרוטוקול  
26-ו25' מליאה מס
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הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה
5/2012ל "לפי חוזר מנכ
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אישור מחיקת חובות

הוצאהניסיונותלאחרפשרההסכמיבהםשנעשותיקים4עלהנחותועדתהמלצת•

.המועצהשלהמשפטייםיועציהשלמעמיקהוחקירהלפועל

ח"ש146,000:הפשרההסכמיבמסגרתהגבייהסך•

ח"ש363,514.15:למחיקההחובותסך•
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רים"תבאישור 
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רים"תבאישור 
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פיתוח עיינות גיבתון
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פיתוח עיינות גיבתון

המועצה זכתה בקול קורא של הקרן לפיתוח שטחים  •
פתוחים של רשות מקרקעי ישראל

-פיתוח תל מלוט ועיינות גבתון -' שלב א: הושלם ביצוע•
ח"מיליון ש1.25

–פיתוח עיינות גיבתון -' בשלב•

הקמת גשר צף •

מגדל תצפית על האגם•

:ח"שמיליון0.75–' עלות שלב ב•

500,000₪–סכום התמיכה מהקרן •

₪ 250,000–השתתפות המועצה •
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השתתפות רמות מאיר בהקמת פארק אתגרי

מושב רמות מאיר מקים פארק אתגרי במושב•

המושב העביר  + ר "שימוש בכספי תב: מקורות•

.  ח נוספים"ש200,000

ר פיתוח  "אישור קליטת כספי המושב בתב•

.  יישובים
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אישור נוהל הפעלת  
בית העלמין המרכזי בגזר
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רקע-נוהל הפעלת בית העלמין המועצתי 

.תושביהלטובתאזוריעלמיןביתומתחזקתמנהלתהמועצה•

עלהאזוריהעלמיןביתוהפעלתהקבורהסדריהסדרת–הנוהלמטרת•

זמןלאורךהמועצהלתושביהולמיםקבורהשירותימתןלאפשרמנת

.העלמיןבביתקבורהעתודותעלשמירהתוך
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המצב כיום–נוהל הפעלת בית העלמין האזורי 

:העלמיןבביתלהיקברזכאיםכיום,מסודרנוהלבהיעדר

הייתההאוכלוסיןבמרשםהרשומהכתובתו,פטירתושבמועדמי-א

.המועצהמיישוביבאחד

.המועצהשטחבתחוםהתרחשהשפטירתומיב-

.בחייםקברחלקותרכישתאין*
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נוהל הפעלת בית העלמין האזורי

בחייםקבררכישת

,לעילכמפורטראשונהממדרגהמשפחהקרובפטירתשלבמקרה–צמודותחלקותשמירת-א

,יום90שללתקופההצמודהבחלקהקבורהתתבצעלאשבההתקופהאתמאריךהנוהל

אתלרכושרצונועלבמועצההדתלמחלקתלהודיערשאייהיההמשפחהקרובבמהלכה

.הצמודההחלקה

.בחייםקברחלקותשלרכישהלתושביםתאפשרהמועצה–בחייםקבררכישת-ב

בביתהעתבאותההמוכשרותהחלקותכלמסך5%עדיהוולמכירהשיועדוהחלקותכלסך

.העלמין
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נוהל הפעלת בית העלמין האזורי

חריגותקבורהבקשות

קבורהבקשותולאשרלדוןרשאייהיה,המועצהשלהמשפטיהיועץבאישור,המנהלהוועד

.שוניםמטעמיםחריגות

.המועצהרב,גזבר,המועצהראשתסגן,המועצהלית"מנכ–המנהלהועד*
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נוהל הפעלת בית העלמין האזורי

:מהנוהלכחלקויכנסוהמליאהלחבריהנוהלפרסוםלאחרשנתקבלוהערות

כאשר,בנוהלהקבועיםבתנאיםסמוכותחלקותלשתיזכאיםיהיומשפחהקרובי–'ב5סעיף1.

.מכפלהקבורתשתהיהיכולמהןאחת

הוועדבאישורהמועצהרבשלהינה...הקבורהסדרילקביעתהדתיתהסמכות"-'ו6סעיף2.

."המנהל
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אישור הארכת תוקף
חוק העזר לגזר

2016-ז"התשע, שירות השמירה
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אשרור חוק השמירה

.בכנסתמתעכבתהחדשהשמירהחוקחקיקת•

הנוכחיהשמירהחוקבהםשחלהמועצהשיישובילהבטיחכדי•

.בכנסתחדשחוקשיחוקקעדולשמורלהמשיךיוכלו

.הפניםמשרדלהמלצתנעשה•
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אישור תמיכות לעמותות ספורט  
2021לשנת 
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2021אישור תמיכות לעמותות ספורט לשנת 

:לעמותותהתמיכותאושרו,20.6.21מיוםהמועצהבמליאתשאושרולתבחיניםבהתאם

ח"ש40,473–עזריהר.ש.נ1.

ח"ש20,000–גזרקיבוץותרבותחינוך,הספורטלקידוםעמותה2.

ח"ש20,000–מצליחהספורטלקידוםהעמותה3.

ח"ש20,000–סרנינצרהספורטלקידוםהמועצה4.

20,000₪–טקוואנדורוקסאנגעמותת5.

*40,000₪–גזרהאזוריתהמועצהבתחוםהספורטלקידוםהעמותה6.

לעמותהתקיןניהולואישור2021בוחןמאזןלהמצאתבכפןף*
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אישור נציג מועצה אזורית גזר  
כחבר במליאות רשויות הניקוז  

לכיש-ירקון ושורק
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אישור נציג מועצה אזורית גזר כחבר במליאת רשויות הניקוז

הררישמואלשלבמקומותשתיותאגףלמנהלמונהכהןטל•

ומליאתירקוןניקוזרשותבמליאתהמועצהכנציגימונהטל•

שורקניקוזרשות
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אישור העסקה בעבודה נוספת
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מענה על שאילתות
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מליאה בשבתהישיבת

וועדה לתכנון ובניה מקומית  כ
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תחום השיפוט בין המועצה  •
לבין מודיעין שונה בשנת  

2011.

כעת מבוקש הליך טכני של  •
שינוי מרחב התכנון של  

.הוועדה המקומית

הבקשה תועבר למועצה  •
.הארצית לתכנון ובנייה

שינוי מרחב התכנון של הוועדה המקומית


