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ישיבת מליאה  
25מספר 

29.08.2021
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: הוספת סעיף לסדר היום
אישור בעלי זכות חתימה  

לבית הספר הדמוקרטי

חשבון שוטף וחשבון הורים



ב"פתיחת שנת הלימודים תשפ
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ממלכתי
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פריסת  
הספר  בתי

של גזר

קריית החינוך
בית חשמונאי

קריית החינוך
שעלבים

קריית החינוך
סתריה

שדות 
איילון

אולפנת  
שעלבים

שלהבת  
בנות

שלהבת  
בנים

שחקיםגוונים

ישיבת 
שעלבים

איתןהרצוג
מעין

דביר

עתידים

בית אקשטיין 
יסודי

בית אקשטיין
ע"וחטב "חט



קריית החינוך
בית חשמונאי

קריית החינוך
שעלבים

קריית החינוך
סתריה

שדות 
איילון

אולפנת  
שעלבים

שלהבת  
בנות

שלהבת  
בנים

שחקיםגוונים

ישיבת 
שעלבים

איתןהרצוג
מעין

-דמוקרטי
מונטסורי

דביר
החינוךקרית

כרמי יוסף

פריסת  
הספר  בתי

של גזר

בית אקשטיין 
יסודי

בית אקשטיין
ע"וחטב "חט

עתידים



קריית החינוך
בית חשמונאי

קריית החינוך
שעלבים

קריית החינוך
סתריה

שדות 
איילון

אולפנת  
שעלבים

שלהבת  
בנות

שלהבת  
בנים

שחקיםגוונים

ישיבת 
שעלבים

איתןהרצוג
מעין

החינוךקרית
כרמי יוסף דביר

עתידים

צהרונים 3פתיחת 

הספר  בבתי

של גזר

-דמוקרטי
מונטסורי

בית אקשטיין 
יסודי

בית אקשטיין
ע"וחטב "חט



מספר

תלמידים

כולל

ב"תשפ

8,708
תלמידים  

ותלמידות

1,592

ילדי גנים

2,959

ילדי יסודי

326

ילדי חינוך  

מיוחד

לומדים  140

מחוץ לגזר 672

ילדים לומדים  

מחוץ לגזר

המועצה  ילדי

הלומדים  

בתלמוד תורה  

(:ר"מוכש)דביר 

מתוך 147 94 

3,159

ילדי תיכון



ב"תשפילדיםגניתמונת 

חינוך מיוחדחרדי-ממלכתי ממלכתי דתיממלכתיילדי הגנים 

כ"סה

ב"תשפא"תשפ

3364942411486493גילאי 

4392701313528488גילאי 

5-6460981816600592גילאי 

121626255401,6141,573כ ילדים"סה

4510256162כ גני ילדים"סה

2726.227.5826.525.4ממוצע ילדים בגן 



בתי הספר היסודיים

סתריה–קריית חינוך נען 

כ"סהוהדגבאב"תשפ

858997868475516גוונים

108919774101110581שחקים

282729263027167מעיין

ב"תלמידים בשנת תשפ1,264כ "סה

א"תלמידים בשנת תשפ1,293כ "סה

2.2%-



בתי הספר היסודיים

שעלביםקריית חינוך 

כ"סהוהדגבאב"תשפ

203420353342184שלהבת בנים

534554534751303שלהבת בנות

ב"תלמידים בשנת תשפ487כ "סה

א"תלמידים בשנת תשפ537כ "סה

9.3%-



בתי הספר היסודיים

קריית חינוך בית חשמונאי

כ"סהוהדגבאב"תשפ

75117116143112132695שדות איילון

בית הספר  

76---311332דמוקרטי-המונטסורי

ב"תלמידים בשנת תשפ771כ "סה

א"תלמידים בשנת תשפ1,300כ "סה

41%-



בתי הספר היסודיים

קריית חינוך כרמי יוסף

כ"סהוהדגבאב"תשפ

11410010210710185609עתידים

ב"תלמידים בשנת תשפ609כ "סה

א"תלמידים בשנת תשפ512כ "סה

19%+



בתי הספר העל יסודיים

כ"סהיביאיטחזב"תשפ

1802392021882002051,214הרצוג

21718013112797111863איתן

108104106988594595אולפנה  

868676669970483ישיבה

5916095154794814803,155כ"סה

6135235255085164673,152א"כ תלמידים תשפ"סה

0.1%+



תלמידים מוסעים ביום4,050

מסלולי הסעה ביום  250
(שלח ומחוננים, לא כולל סיורי בתי ספר)

:הסעות תלמידים

אוטובוסים צהובים11

אוטובוסים צמודים של אגד19

אוטובוסים לא צמודים6

מיניבוסים15

אוטובוסים של סבבים3



חינוך  

מיוחד
חינוך מיוחד

186

לומדים  

במועצה

140

לומדים מחוץ 

למועצה

: גנים

גנים ליקוי 3

למידה

כיתות בתי  גני תקשורת2

: ספר

כיתות תקשורת2

כיתות ליקויי  11

למידה

כיתות רגשיות2

180

מסלולי הסעה  

ביום

בית 

:  אקשטיין

תלמידים 231

מהמועצה4



בית ספר עתידים החדש–מבני חינוך חדשים 

.בספטמבר1-בייפתח▪
.הבטיחותאישוריכלכולל,התלמידיםלקליטתמוכניםיהיוהמנהלהומבניהחצרות,הכיתות▪
.לימודיםלשעותומחוץהחגיםבמהלךיעשובינויהשלמות▪
.העבודותביצועתקופתבכלהספרביתלשארההשלמותאזורביןמוחלטתהפרדהתהיה▪
.החינוךואגףההוריםהנהגת,הספרביתצוותבשיתוףנעשהוהפיתוחהבניהתהליך▪



אגף חדש לאולפנה–מבני חינוך חדשים 

קומת כיתות❖

קומת מעבדות❖

קומת אולם כינוס❖



5,686,793 ₪

בשיפוצי הקיץ בגנים ובבתי הספר



טיפול בתשתיות סניטריההחלפה וחידוש  צביעת הגנים

שיפוץ חצרות עיצוב פנים חידוש דלתות

גינות לימודיות מיגוניותבניית  ציוד חדש

1,442,124  ₪
שיפוצי קיץ 

גני ילדים37-ב

בהובלת מנהלת מחלקת תחזוקה  

ומנהלת  , נטע טפיירו זקן–

רחלי בן –מחלקת גני הילדים 

נעים אנוך



יישובים9-גני ילדים ב12

נבחרו לשיפוץ תשתיות 

במימון מפעל הפיס

כ  "סה

500,000₪

בית עוזיאלו"כפר ביל

משמר דודכרמי יוסף

ישרש

מצליח

רמות מאירנוף איילוןמשמר איילון



ציוד 

חדש

שדרוג  

החצרות  

והמתקנים  

בבתי  

הספר

הנגשות

פרטניות  

וכלליות

שדרוג  

,  תקשוב

,  מחשבים

תקשורת

עבודות 

בטיחות

פיתוח 

גינות
צביעת  

בנייני בתי  

הספר

מרחבי  

למידה  

בחוץ

שיפוצי קיץ בבתי הספר -₪ 4,244,669



התחלות חדשות בבתי הספר

אני מביאה איתי מתפקידי  "
,  הקודמים את האופטימיות

התקווה והאמונה כשתשתית  
שחקי כי "העשייה החינוכית 

.."עודני מאמין בך

את שנת הלימודים הקרובה אני 
רואה בעיקר מזווית של תפילה  

פנים אל 'שנזכה לשנה של 
בבריאות טובה וללא  . 'פנים

."מסכים

מיכל ורד  

אולפנה

כאשת חינוך אחד הדגשים "
' חינוך לשלום'החשובים לי הוא 

חינוך חברתי שמכיר ומכבד  –
נשים , את השוני בין אנשים

וקבוצות השתייכות שונות 
וללמוד לכבדם מתוך היכרות  

חינוך , 'תרבותית ומפגש אישי
עוסק גם ביחסים בין ' לשלום

האדם לטבע ובכינונם באופן  
."מכבד ומבריא

דימנטענת 

מונטסורידמוקרטי 

בכל שנותיי ריגש אותי לראות  "
אדם  , אדם שמתגבר על אתגר

,  שמצליח לצמוח מתוך קושי
ולמדתי שפעמים רבות היה זה  
בזכות איש חינוך שעמד לצידו  

שלא ויתר לו , של האדם הזה
באתי  . ושלא נתן לו לוותר לעצמו

להצמיח  , לחינוך כדי לצמוח
."ולהתרגש בכל יום מחדש

חדידהאבי 

ן"תיכון אית

האמונה באדם ובכוחה של "
קהילה הם שמניעים אותי  

חשוב לי לקדם תקשורת  . כאדם
מיטבית וליצור תחושת שייכות  

על  , בקרב כל באי בית הספר
בסיס אלו ניתן לקדם את העולם 
הערכי והלימודי ולהביא כל אחד  
להיות שחקן משמעות בקהילת  

."הרצוג

בן חמוסימי

ב הרצוג"חט



הרחבת  

הבחירה  

הפדגוגית  

בתוך בתי  

הספר

פתיחת  

מסגרות  

חינוך  

ממלכתיים  

מגוונים

פיתוח  

ייחודיות של 

מסגרות  

החינוך

למידה בטבע

עיבוי החינוך  

המיוחד  

וטיפוח מרכז  

המצטיינים

מגוון מרחבי  

למידה פנים  

וחוץ  

כיתתיים

?איך באה לידי ביטוי התפיסה החינוכית של אגף חינוך



בקרית  מונטסורי-הקמת בית הספר הדמוקרטי 
מבוסס בחירה–החינוך בית חשמונאי 

בראשוןייפתח,איילוןעמקיישוביקהילתי"עשנבחר,מונטסורי–דמוקרטי–הצומחהממלכתיהספרבית❑

המועצהתושבת,דימנטענת'הגבתנהלהספרביתאת.צוותאנשי8-ו,תלמידים76עם,לספטמבר

.ניהוליחינוכיניסיוןובעלת

ונבנית,המונטסוריוהחינוךהדמוקרטימהחינוךעקרונותעלמבוססתהספרביתשלהפדגוגיתדרכו❑

והמונטסורידמוקרטימהחינוךמומחים,צוות,הוריםשותפיםבהפעילההקמהועדתי"עומתגבשת

.החינוךאגףונציגי



פרויקטים חוצי  

מסגרות  

חינוכיות לחיבור  

הילדים למרחבי  

המועצה  

והקהילות שלה

פיתוח תרבות  

ארגונית של  

רב שותפיות

מחלקתיות 

ורב אגפיות

הקמת  

המחלקה  

לביטחון  

וחינוך  

חברתי  

קהילתי

הכנסת 

יחידת  

הנוער 

לאגף 

החינוך

צהרונים 

בבתי ספר

?איך באה לידי ביטוי התפיסה החינוכית של אגף חינוך



חשיפת הצוותים  

החינוכיים  

לפדגוגיה  

מבוססת   

שותפות ביצירה

מהלכים  

חינוכיים  

משותפים עם  

קהילות  

המועצה  

ושיתוף הציבור

הנהגה קהילתית

עבודה משותפת  

,  עם ועדת חינוך

,  הנהגות הוריות

חממות חדשנות 

חינוכית

?איך באה לידי ביטוי התפיסה החינוכית של אגף חינוך



שינויים ארגוניים-אגף החינוך  

תקציבאית

חינוך

נאוה

תחזוקת חינוך

ליאור

מחלקת מדע  

וחדשנות

שירה

מחלקת חינוך  

חברתי קהילתי

ליטל

מחלקת גנים

רחלי

מחלקת בתי  

ספר

רונית

מחלקת נוער            

שני

משכל

טיפולים במקצועות  

הבריאות

אפרת

מחלקת פרט 

וחינוך מיוחד

עדינה

שירות פסיכולוגי  

חינוכי

שרית

אשכול פרט

שרית

אגף 

החינוך

שלי קרן

–אשכול מערכתי 

בתי חינוך

שלי



חמישה שבועות–הילדים קייטנות קיץ בגני 

'מחזור א
שבועות3

ילדים1,227–בוקר 

ילדים472–צהרון 

'מחזור ב
שבועיים

ילדים521–בוקר 

ילדים359–צהרון 



(שלושה שבועות ראשונים)בית הספר–קיץ קייטנות 

ילדות וילדים965



(נוספיםשלושה שבועות )אגף קהילה –קייטנות קיץ 

180-קייטנת מחול ופנאי 

33–ודו 'גקייטנת 

280-קייטנת ספורט 

70-למגזר הדתי קייטנה 



–פעילות הקיץ לנוער 
המחלקה לביטחון חברתי קהילתי

למרחביםשיוצאיםהנוערבניעםנפגשו–המועצהיישוביביןשוטטוהמוגנותמדריכייוליבחודש❑
.החופשבזמןוחברתיחינוכימענהעבורםוהיואיתםדיברו,הציבוריים

.נעריםקבוצות4השתתפובומועצתיכדורגלטורניר❑
.המועצהליישוביהקיץחזרההגדולהחופשמונית❑



–פעילות הקיץ לנוער 
מחלקת הנוער

הנוערמחלקתבתקצובסדנאות2קבלויישוביםזוגכל
;למליוןהמירוץ-סדנאותמבחרמתוךהיישוביםלבחירת

;מאלכוהולמניעהסדנת;בריחהחדרי;ODT;נגרותסדנת
.ספורטוהפנינגגרפיטי;לנערותעצמיתהגנה



–מסדר כנפיים ראשון במועצה 
הכנפיים של קרמבו

מסדר"התקייםפעילותשלשנתייםאחרי
הכנפיים"הנוערתנועתשלהראשון"הכנפיים

.מיוחדיםצרכיםובליעםלילדים–"קרמבושל



בספטמבר1מוקד 

ליווי הילדים וההורים  

לקראת פתיחת שנת 

הלימודים



36

מידע



37

עדכון קורונה
29.8.21



תמונת מצב



תמונת 
מצב 

חיסונים



תמונת מצב יישובים



הנחיות התו הירוק



היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים

לצד הקורונה
ב"תשפ



חברתי וריגשי, יצירת רצף חינוכי

על ידי הגעה רציפה לבית הספר

?ש חשוב לנו"מה ממ

ביטחון להורים ביציאה לעבודה  

קביעות וסדירות בחינוך , יציבותעל ידי הענקת 

הילדים שלהם

העיקר הבריאות
תכנון סדר היום בבית הספר שנועד למזער את 

,  בכיתה: למנוע הדבקה ולצמצם בידודים, המגעים
.בהסעה, בהפסקה



צעדים לפתיחת שנה בטוחה יותר  

לכלביתיותבדיקות-הלימודיםשנתפתיחתלפנייום1.

3-16בגילאיהמועצהתלמידי

שלישיוחיסון12מגיללתלמידיםהחיסוניםהשלמת2.

להורים

הלימודיםבשגרתהמגעיםצמצום3.

3-12בגילאילילדיםסרולוגיותבדיקותמבצע4.



בדיקות ביתיות מהירות יום לפני ההגעה ללימודים

במועצההלומדיםלילדיםביתיותבדיקות➢

3-16בגילאי

החירוםצוותיעםבחלוקהפעולהשיתוף➢

היישובים

גילוי תחלואה לפני פתיחת שנת : המטרה
ובידודיםמניעת הדבקות , הלימודים



בדיקות ביתיות מהירות יום לפני ההגעה ללימודים

הלימודיםשנתפתיחתלפנייוםבביתההוריםידי-עליבוצעוהבדיקות➢

עלהמעידהצהרהטופסעלחותם–שליליתתשובהשמקבלילד➢

.שליליתתשובהוקבלתהבדיקהביצוע

וילךבספטמבר1-בהספרלביתיגיעלא-חיוביתתוצאהשמקבלילד➢

תיקטעוכך,בהקדםהעורףפיקוד/חוליםבקופתקורונהבדיקתלבצע

השנהראשלקראתוהבידודים,הספרבביתההדבקהשרשרת

קהילתית-הוריתאחריות➢

,  גילוי תחלואה לפני פתיחת שנת הלימודים: המטרה
ובידודיםמניעת הדבקות 



ומעלה12השלמת החיסונים לתלמידים מגיל 

טרם התחסנו390

80%

99%

12-15 16+

12מצב המחוסנים בקרב תלמידים מעל גיל 

בבידודמחויב:למאומתבחשיפה➢

החשיפהמיוםיום14של

ימים7כעבוררקמבידודמשוחרר➢

שליליותבדיקות2-לבכפוף

באחריותהלימודיםחומרהשלמת➢

התלמיד

תלמידי תיכון לא מחוסנים



הורים-השלמת חיסון שלישי 

שלישיחיסון 

מהאוכלוסיה  30%

(  כולל ילדים)

מידי יוםועולה 

80%

99% 96% 99%

12-15 16-30 30-60 60+

(מזכאי חיסון)ושני מתחסנים חיסון ראשון 



שגרת לימודים בטוחה ובריאה

:הספרבביתהיוםסדרתכנון➢

.ידייםושטיפת,מרחקשמירת,כיתותאוורור,מגעיםצמצום➢

.1/10-מהחל,יסודיספרביתבכלקורונהנאמן➢

בלבדירוקתובהצגת-למינימוםחיצונייםמפעיליםשלכניסותצמצום➢

בלבדירוקתובהצגת–החינוךמשרדעובדי,מועצהעובדי➢

שגרת לימודים בטוחה וצמצום מגעים: המטרה



שגרת לימודים בטוחה ובריאה

:מסכהעטיית➢

.ובהסעותבכיתותומעלה'אמכיתה▪

.תלמידים100מעלבהתקהלות–פתוחבשטח▪



שגרת לימודים בטוחה ובריאה

וסמכויותתקנותהלימודיםשנתלקראתהבריאותמשרדמגבש,הקבינטהחלטתבעקבות➢

.הקורונהנגיףעםלהתמודדותמיוחדות

:הבאיםמהמסמכיםאחדלהצגתבכפוףתותנההחינוךמוסדותלכלעובדיםכניסתכימסתמן➢

מתחסןתעודת1.

מחליםתעודת2.

שעות48מידימיידיתקורונהבבדיקתשליליתתוצאה3.

(בכפוף להחלטת ממשלה)תו ירוק לעובדי הוראה 



שגרת לימודים בטוחה ובריאה

מצב המחוסנים בצוותי ההוראה

93.10%
99% 95% 96% 96%

מורים וגננות סייעות הגנים סייעות אישיות צוות מינהלה בבתי הספר הורים



בידודים-שגרת לימודים בטוחה ובריאה 

היציאהביוםשליליותבדיקות2הצגת-למאומתבחשיפהבידוד➢
.מהחשיפהימים7-ולבידוד

בדיקהעבראוהחלים,שהתחסןמי:ירוקתובעלי–מבידודפטור➢
.חיוביונמצאסרולוגית

–מרחוקלמידה➢
.מבודדתהכיתהכשמרביתרק➢
.חומרהשלמת–בודדיםשלבידוד➢
יופעל.בידודללאהספרבביתיומיותבדיקות–ירוקהכיתהמתווה➢

החינוךמשרדבהנחיית,15/10-מההחלרק



הסעות-שגרת לימודים בטוחה ובריאה 

כמויותאתלהורידבמטרה:וחזורהלוךקבועותהסעות➢

שמסיעותקבועותהסעות-התחלואהוהתפשטותהבידודים

הנהגהבאחריות)קבועיםמקומותורישוםהילדיםאותםאת

.(יישוביתהורית

קבועותוסיוםהתחלהשעות:ספרביתלכלקבועותשעות➢

.דפרנציאליתבלמידהיינתנוהשאר,ש"ש29.ספרביתבכל

שגרת לימודים בטוחה וצמצום מגעים: המטרה
דלת

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

 הנהג

דלת



כניסת הורים–שגרת לימודים בטוחה ובריאה 

שעות24-בשליליתמהירהבדיקהאוירוקתוהצגתבתנאי-הוריםכניסת➢

האחרונות

עםיחד,שנהתחילתלפניקטנותבקבוצותנפגשותהכיתותכל–אלףכיתהשלום➢

.טקסיםיתקיימולא.הורים

,הוריםכניסתתתאפשרלאללימודיםהראשוןביום–ספרובתיבגןהסתגלות➢

.מיוחדיםבמקריםלמעט

הלימודיםשעותאחריפתוחבמרחבאפשרות,בזוםעדיפות–הוריםאסיפות➢



רמזור–שגרת לימודים בטוחה ובריאה 

צבעלפיולא,המועצהצבעלפינקבעהרמזורצבע–אדוםרמזורכללי➢
.יישובי

:מועצתיאדוםברמזור➢
.כרגיל–מיוחדחינוך,צהרונים',ד-'א,גן➢
היברידיתלמידה,קבוצותצמצום,פתוחבשטחלמידה)מגעיםצמצום–'ז-'ה➢

(מרחוק
.מרחוקללמידהעוברת–ירוקתובעלי70%-מפחותעםכיתה–'יב-'ח➢

החינוךמשרדהחלטתלפי,וכתומותאדומותברשויות–חינוךמגן➢



בדיקות סרולוגיות

גילוי תלמידים עם תחלואה סמויה על מנת להעניק להם פטור מבידוד: המטרה

במועצההחינוךקריות3-בהעורףפיקודבדיקותמתחמי➢

.ימים3במשך

.נבדקוילדים1,071➢

.הנבדקיםמכלל4.8%–חיוביתתוצאהקיבלו52➢

כיהחליטוהבריאותומשרדהעורףפיקוד,ימים3לאחר➢

פחותישבהןברשויותייפסקהסרולוגיותהבדיקותמבצע

.חיוביים10%-מ



זה בידיים שלנו

מתחסנים

מתחסנים

מצמצמים מגעים
בקהילה ובכלל, במערכת החינוך

נבדקים



59

עדכונים נוספים
פעולות המועצה



60

ממשיכים לפתח את היישובים

שעלבים-פיתוח נופי וגינון פתחיה-סיום פרויקט רחוב הברוש 

סתריה-מתקני משחק מעץ  נוף איילון–מתקני משחק 
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ממשיכים לפתח את היישובים

ם"יד רמב–שיקום הצללה 

קיבוץ נען–מדרכה היקפית 

כפר שמואל–מבנה נוער 

יציץ-חידוש סמטת התפוז 
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מכרז משותף לפריסת סיבים אופטיים במרחב הכפרי

אליומשותףמכרזמובילההמועצה
לפריסתמקומיותרשויות44הצטרפו

הכפריבמרחבאופטייםסיבים

ספקיותשלכלכליתוהצדקהלגודליתרוןיצירת:המטרה
.הכפרילמרחבהאינטרנט

פתיחתעם(פריסהאזור)יישובבכלהאבמבתי60%החתמת:המשימה
בתורהראשוניםלהיותמנתעלהמכרזמעטפות



שיתופי פעולה-הבסיס להצלחה 

רשות מקומית
מובילה מכרז משותף וכלכלי•

מקשרת בין היזם לבין  •
היישוב והקהילה

אישורי  –מזרזת תהליכים •
תיאומים וכדומה, חפירה

קהילה
יחסי ציבור של הנהגת  •

הקהילות

מבתי  60%החתמת •
האב שמוכנים לחיבור  

בתנאי המכרז

יזם
מחויב לפריסה  •

במחירים קבועים

חצי שנה ביצוע עד •
מיום הוצאת צו 
התחלת עבודה



64

מחלקת יישובים–מנהיגות יוצרת שינוי 



65

ל קריית עקרון"ממשיכים להלחם בותמ

לבקשתנעתרהמשפטבית✓
תכניתנגדמניעהלצוהמועצה

.עקרוןקרייתל"ותמ

צוביקשהאףהמועצה,בהמשך✓
צוהפרתבשלמשפטביתביזיון

מקרקעימינהלידי-עלהמניעה
ישראל



66

ל"שיפורים בחוק הותמ

.להארכההממשלהידי-עלהובאל"הותמחוק➢
,יפרחעמית',ג'חגשיאתשכללהאזוריהשלטוןמרכזמטעםצוות➢

.בכנסתלפשרהמ"המואתניהלידליןורותםגונןגניאשרת
30%-מיותרל"הותמלטובתיופקעולאשככללקבעההפשרה➢

.ל"הותמתחילתמיוםרטרואקטיביתחלוזה,יישובשלממשבצת



67

המועצה תומכת במחאה נגד הרפורמה בחקלאות

הרפורמהנגדהחקלאיםבמאבקמשתתפתגזרהאזוריתהמועצה➢
הנהגותכלעםיחד,הידברותוללאההסדריםחוקבאמצעותבחקלאות
האזוריותוהמועצותהחקלאייםהארגונים

השלטוןמרכזשלהחירוםכנסאתהמועצהאירחההאחרוןרביעיביום➢
,הקיבוציתהתנועה,המושביםתנועתראשיהשתתפובו,האזורי

הקואליציהמפלגותמכלשוניםכנסתוחבריהחקלאיםהתאגדות
בהידברותרפורמהומקדמים,ההסדריםבחוקלרפורמהשמתנגדים



68

מחלקת יישובים–מנהיגות יוצרת שינוי 

אירועי תרבות לכל המשפחה עד אמצע אוגוסט100



69

מחלקת יישובים–מנהיגות יוצרת שינוי 

באמצע אוגוסט בוטלו כלל אירועי הילדים •
במועצה בעקבות התחלואה העולה בקורונה  

.ביישובי המועצה
האירועים לקהל המבוגר התקיימו בהתאם •

לכמות הנרשמים ולהנחיות הקורונה

נפתחה קייטנה דיגיטלית לחופש  , בנוסף•
הגדול לקטנטנים ולגדולים



70

אירועי ספורט כל הקיץ

6-18לגילאי ה'נינגמתחמי 

ואיגוד הטריאתלוןMAOZבשיתוף 6-18ספורטאים וספורטאיות בטריאתלון הראשון בגזר לגילאי 400

!מצליח אלופות–גמר ליגת גזרשת 



71

פורום עסקים תיירות וחקלאות

מנהלתבהובלתעסקיופיתוחתיירותמחלקתבשיתוף2019בשנתהוקםהפורום➢
.ובינונייםקטניםעסקיםלפיתוחהרשות-"מעוף"וצמחאילניתתיירותמחלקת

היפהלמועצהמבקריםוהבאתכלכליתצמיחהולעודדמקומיתיזמותלקדםמטרתו➢
.שלנווהמיוחדת

.השניפעילותובמחזורעסקיםבעליעשרות➢



72

השלומרכזברקאיויתקוןרונית-סביבהאיכותועדתראש,הסביבתיתהיחידהבהובלתפורום➢
המועצהומחלקותאגפיבכלהקיימותבקידוםשעוסקיםמפגשים8➢
:עיקרייםמוקדים3-בהקיימותבקידוםשעסקועבודהקבוצות3➢

סביבתיתויחידהבריאות,רווחה,יישוביםמחלקת,הילדיםגני–היישוביםבתוךקהילה1.

חברתיקהילתילביטחוןמחלקה,קהילהאגף,תיירות–ליישוביםמחוץפעילות2.

ורכשאנושמשאבי–ארגוניפנים3.
הבאהלשנההעבודהלתוכניותיכנסוהפרויקטים➢

לקידום הקיימות במועצה הבינאגפיהפורום 



73

ולהפחתתבאנרגיהלהתייעלותממשלתיבמענקזכתההמועצה➢
.ש״ח276,086שלבסכוםחממהגזיפליטות

.הפיסמפעלשלוולטאיהפוטופרויקטאתשסיימההראשונההמועצה➢

המועצה מקדמת התייעלות אנרגטית  
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"הגג שלך יכול לעבוד בשבילך"כנס 

עלסולרייםגגותהתקנתמעודדתהמועצה•
הפרטייםהבתים

חברתבהובלת,הסביבהאיכותועדתביוזמתכנס•
הסביבתיתוהיחידהברקאיויתקוןרוניתהמליאה

תושבים100-מיותרהגיעולכנס•
שאלותעלומענהחברותיריד•
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אישור פרוטוקול  
24' מליאה מס
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הצהרת אמונים
חבר מליאה חדש
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מושב יציץ–חבר מליאה חדש 

.ביציץוגרנולד,24בן-ברדהאיתי•

.אריאלבאוניברסיטתאזרחיתלהנדסהג׳שנהסטודנט

שאבתיבכללולהתנדבותהציבוריתלעשייהשליהעמוקהחיבורשאתחושבאני"
חסר,המדינהקוםאחריקצתמלובשעלה,ל"ז(נונו)ניסים,שליסבא.ומאבימסבי

הכלכאשר,ישראלבארץלתפארתמושבאצבעותבעשרחבריועםיחדהקים,כל
.גרידאציונותומתוךתמורהלקבלמבלינעשה

התנדבותיתרוחביהפיחהשתרומתו,האגודהבועדשניםמספרשכיהן,ומאבא
.מציאותלשנותשאפשרותקווה

צעיריםיופיעושממנה,ותומכתמאוחדתקהילהבמושבליצורהואשליהחלום
.בחזרהלקבלרצוןמבליהכלללמעןולעשותלהתנדברצוןמלאיוצעירות

".יקרהשזהמאמיןואני

אני מתחייב בזאת לשמור אמונים למדינת ישראל  

ולמלא באמונה את שליחותי במועצה
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קביעת הרכב ועדת  
האצלת סמכות–בחינה 
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הסכמי פשרה למחיקת  
חובות ארנונה

5/2012ל "לפי חוזר מנכ
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אישור עדכון תקציב
2021שני לשנת 



81

עדכון שני, 2021תקציב 

:הכנסות

תוספת שיפוי ארנונה לעסקים בגין הקורונה ממשרד הפנים והכלכלה•

ממשרד איכות הסביבהלמיחזורתוספת תקציב •

תוספת תקציב לוועדה המקומית ממשרד הפנים•

תוספת למימון ממשרד הרווחה•
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עיקרי עדכון שני,2021תקציב 

:הוצאות

הוספת מענים לציבור-מחלקת שירותים חברתיים •

גידול בהיקפים -פינוי אשפה •

שינוי בתקני כוח אדם ועלויות באגף חינוך -ב "שנת הלימודים תשפ•

כתוצאה מגדילת מערכת החינוך

2021לשנת 2020העברת תקציב מדידות הארנונה משנת •
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(במיליוני שקלים)הכנסות –עיקרי עדכון שני 

2021תקציב שם כרטיס
2021תקציב 

עדכון ראשון
שינויים

2021תקציב 

עדכון שני
הערות

103,074106,274-9106,265ארנונה כללית

1,5101,51001,510הכנסות ממכירת מים

7,8368,3932328,625עצמיות חינוך
ב "י צהרונים תשפ"תוספת השתתפות תושבים בגנ

ב"ק לשנת הלימודים תשפ"ותוספת פעילות קו

תוספת השתתפות תושבים בשירותי הרווחה9269719980עצמיות רווחה

22,80623,855-24023,615יתר עצמיות
הקטנת החזר מקרנות לוועדה לתכנון ובניה בעקבות קבלת כספים ממשרד 

(משק סגור)הפנים 

50,74752,491-7352,418תקבולים ממשרד החינוך
תוספות ממשרד החינוך, תוספת תקן פסיכולוגית

והקטנת תקבולים לקייטנת החופש הגדול

תוספת הכנסות ממשרד הרווחה12,46013,21441713,631תקבולים ממשרד הרווחה

7,6737,7334418,174תקבולים ממשלתיים אחרים
תוספת מענק מחזור משרד הגנת הסביבה  

ותקציב ממשרד הפנים לוועדה לתכנון ובניה

תוספת לגביית הארנונה נטו, שיפוי בגין קורונה311,2714661,737מענקים מיועדים

החזרים מחברות ביטוח וביטוח לאומי4,5856,699566,755תקבולים אחרים

הנחות קורונה  6,0906,0902076,297(הכנסות)הנחות בארנונה 

217,738228,5011,506230,007כ הכנסות   "סה
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2021תקציב שם כרטיס
2021תקציב 

עדכון ראשון
שינויים

2021תקציב 

עדכון שני
הערות

א"שכר ושינוי בתקני כעידכוני30,05930,324-32629,998הוצאות שכר כללי

61,83265,8202,18668,006פעולות כלליות

הצטיידות למוקד  , העברת תקציב משנה קודמת לצורך השלמת מדידות

עידכון תביעות מינהליות, גידול בפינוי  אשפה, ומרכז ההפעלה

1,1001,10001,100הוצאות רכישת מים

ב"תוספת תקנים לגני ילדים ובתי ספר בגין שנת תשפ31,55231,91139432,305שכר עובדי חינוך

60,82363,492-55662,936פעולות חינוך

2022העברת פעילוית קול קורא לשנת תקציב 

הקטנת הסעות תלמידים חינוך מיוחד

עידכון תחשיבי שכר4,8794,879-704,809שכר עובדי רווחה

תוספת שירותים לנכים ולבעלי מוגבלויות ותוספת הסעות14,57615,37032415,694פעולות רווחה

עידכון ריביות  1,6031,603321,635מים וביובמילוותפרעון

עידכון החזר הלוואות1,5321,760-1451,615אחרותמילוותפרעון

1,4521,45201,452הוצאות מימון

2021העברת רזרבה לסעיפי תקציב רבעון שני 2,1581,618-5401,078העברות והוצאות חד פעמיות

1,0924,09204,092העברות והוצאות חד פעמיות

הנחות קורונה5,0805,0802075,287(הוצאות)הנחות בארנונה 

217,738228,5011,506230,007כ הוצאות  "סה

(במיליוני שקלים)הוצאות –עיקרי עדכון שני 
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–ח תקן מצבה "דו
2021תקציב 
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רים"תבאישור 
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רים"תבעדכון 
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י"לרמאישור התחייבות בלתי חוזרת 

עבור היישובים רמות מאיר וסתריה
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אישור בעלי זכות חתימה 

לבית הספר הדמוקרטי

חשבון שוטף וחשבון הורים
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ישיבת מליאה  
26מספר 

29.08.2021







מחלקתייםעבודהנהליהסדרת➢

מלאהבמשרהדתמחלקתמנהלסמכויותהסדרת➢

שנתיתעבודהבתכניתעמידה➢

"יםשירת"מערכתהטמעתחובת➢

הפניםממשרדהניתןולתקצובלתקןבהתאםביישוביםבלניותמשרותהסדרת➢

במועצההמקוואותלכללעסקיםרישויבתקנותעמידה➢

מיםבחיוביחיסכוןלשםבמקוואותמיםמסנניהתקנתבחינת➢

שוויוניבאופןמהמדינהתקצובעלוהקפדההיישוביםבאחריותהדתתחוםתקצובהותרת➢



מתודולוגיה סקר סיכונים



מטרת הסקר

;השוניםהפעילותבתחומיהקיימותהסיכוניםרמותשלודירוגמיפוי,זיהוי•

;נזקיםבמזעוראו/והסיכוניםבהקטנתהבקרותיעילותוקביעתזיהוי•

"בקרה"המושגכיוקובע,("המודל":להלן)ומרכיביוהפנימיתהבקרהמבנהאתמגדירCOSOמודל•

;פרטנייםנהליםקביעתמאשריותררחבהינו

,ארגוניכללסיכוניםסקרכדוגמת,המועצהכללברמתהבקרותהינןפחותלאחשובותכיקובעהמודל•

האפקטיביות,אתיקהקודיקיום,המידעמערכותשלגיבויים,במועצההמידעלמערכותלגישהבקרות

עובדיםקידוםהמאפשרותאנושמשאביבמחלקתהבקרות,הפנימיתוהמבקרתהביקורתועדתשל

;ב"וכיווישריםאיכותיים

ניהוללצורךהןומשמשים,המועצהשלהסיכוניםמפתליצירתמסייעים,הסיכוניםסקרממצאי•

מבקרתשלשנתית-והרבהשנתיתהעבודהתכניתגיבושלצורךוהן,מחדהמועצהי"עהסיכונים

ביותרהגבוהההחשיפהבעליבנושאיםהנדרשיםהמשאביםלמיקודיכולתמתןתוך,מאידךהמועצה

;המועצהמבחינת



אופן חישוב רמת הסיכון במסגרת הסקר



כללי-תמצית ממצאי הסקר 




