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מידע



מידע
מצב חירום על רקע  

ההסלמה בדרום



"שומר החומות"מבצע 

.הסלמהשלמתגלגלרצף.השניהצדשליזומהפעולה:השינוי-

.לחימהשליממותמספר:המצבהערכת-

למרחבלכניסהשניות90,שפלהבמרחבנמצאתגזראזוריתמועצה-

.מוגן

תפקודיתורציפותהחייםלשגרתהביטחוניהמצבביןאיזון-

:בשפלההתגוננותמדיניות-



10/05/2021-" שומר החומות"מבצע 

.הגבלותללאפעילותלקייםניתן:שפלה–19:00-

לעדכוניםכפוף,כרגילתפעלהחינוךמערכת:המועצההודעת-

שניתןתקנימוגןמרחבשקייםבתנאיפעילותקיום:שפלה–21:00-

.ההתגוננותבזמןאליולהגיע

במוסדותהמיגוןבמידתאחידותשאיןהעובדהבשל:המועצההודעת-

,והיקפוהאירועלהחמרתוהצפיהביטחוניותההערכותלאור,החינוך

המקומיותהרשויותראשיידי-עלהוחלט-להוריםוודאותלייצרמנתועל

לימודיםיתקיימולאשלישיביוםכי-העורףפיקודבשיתוףהשפלהבמרחב

.הסבבלהמשךמסודרתהערכותותערךכלל

מרחוקלמידההיוםנערכההספרבתיבכל-



במערכת�� הלימודים

שקייםבתנאייתקיימו:החינוך
להגיעשניתןתקנימוגןמרחב

,לפיכך.התגוננותבזמןאליו
בבתימתקיימיםהלימודים

.כרגילהילדיםובגניהספר

המקומותלהלן
:שינוייםחליםשבהם

–" שומר החומות"מבצע 
11/05/2021הערכות ליום רביעי 

לימודים מרחוקלימודים בבית ספרמוסד חינוכי

בית ספר שדות  
איילון

'ו-'כיתות ג'ב-'כיתות א

'כיתות ה'וכיתות ו' ד-'כיתות אבית ספר עתידים  

כל בית הספרללאבית ספר מעיין  

כל בית הספרללאתלמוד תורה דביר 

'יב-'כיתות י'ט-'כיתות זתיכון הרצוג

'כיתות יא'וכיתות יב' י-'כיתות זאולפנת שעלבים  

שאר התלמידיםפנימיהישיבת שעלבים  

ממבנה גן גני הילדים יפעלו יחדפדיה  

גני הילדים יפעלו יחד ממבנה גן שקדרמות מאיר 

(אלא אם תינתן הודעה אחרת)גן סיגלית סגורחולדה

(אלא אם תינתן הודעה אחרת)גן לילך סגור שעלבים

(הודעות יועברו)שינוי במיקומים גני ילדים נען ונצר סרני



.כרגיליתקיימו-העורףפיקודלהנחיותבהתאם-הסעות��

ישנואםרקיפעלו–ומועדוניותמשפחתונים,נוערתנועות,חוגים��

ספציפיתהודעה.התגוננותבזמןאליולהגיעשניתןתקנימוגןמרחב

.ספציפיבאופןפעילותכללגביתצא

.פתוח-לקשישיוםמרכז�🁨�

.פתוחים–ביישוביםמקלטים

.חדשההודעהעדסגורות:המלצה–שחייהבריכות��

.חדשההודעהעדיתקיימולא-שבועותאירועי��

–" שומר החומות"מבצע 
11/05/2021הערכות ליום רביעי 



מידע
לפעילות  חוזרים 

לאחר הקורונה  
במועצה אזורית גזר



חוזרים לאירועים קהילתיים

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה מועצתי
חלוקת זרים לניצולי שואה



חוזרים לאירועים קהילתיים

חלוקת זרים למשפחות שכולות
טקסים מועצתיים בבתי הספר ובאנדרטאות



חוזרים לאירועים קהילתיים

יום העצמאות ביישובים
השתתפות המועצה באירועים ביישובים



חוזרים לפעילות חוגים ותרבות

.שלוחות החוגים וביישובי המועצה3-חוגים נפתחו ב240-יותר מ–חוזרים לחוגים •

הקתדרה חזרה לפעילות מלאה•

הרצאות ועוד, טיולים ברחבי הארץ, ניווטי משפחות–חוזרים לאירועים קהילתיים •



חוזרים לפגישות קבועות עם ועדים

וחנוכת פרוייקטים מתקופת הקורונה

בישרשמתקן כושר חדש 
מגרש כדורגל בפדיה 

ר"ותבאגודת פדיה , במימון משרד התרבות והספורט

מקווה הטהרה בפתחיה
במימון משרד הדתות ותרומה פרטית ברמות מאירפטנקהצללת מגרש מגרש כדורעף בבית חשמונאי



14

תחנת אוטובוס חדשה ביציאה מנוף איילון

עד לרמזור לנסוע במקום בבטחה להורדת נוסעים מפרץ חנייה ותחנת אוטובוס אחרי שנים של המתנה הוקמו •

.וחזרה לצומת

.ובמימונםעירית מודיעין ונתיבי ישראל, לשיתוף פעולה עם משרד התחבורהההקמה התאפשרה הודות •

.התחבורה הציבוריתובהנגשתביציאתם מהיישוב ונוף איילון שעלביםתושבי ותושבות התחנה מיטיבה עם •



מקדמים רישיון עסק

מחלקת קידום ורישוי עסקים במועצה באגף  •
לצמיחה כלכלית פועלת להסדרת רישוי העסקים  

.המקומיים במועצה ובקידומם
בשנה האחרונה הוכפל מספר הרישיונות ביחס •

רשיונות עסק  150-לשנה קודמת ועד כה ניתנו כ
.בשנתיים וחצי

שיתוף פעולה עם מעוף במשרד הכלכלה לפיתוח •
הכשרות ושיתופי פעולה בין עסקים מקומיים 

במועצה



שומרים על המרחב הפתוח

ניקיוןעלשמירהלמען"הזבלאתאיתכםקחו"מיזםאמנתעלחתימה•

.עצמםהמטייליםידיעלהמועצהברחביהטבעאתרי

ידיעלבמועצהנוספיםובאתריםבוהנקיוןעלושמירהטלמצפהפתיחת•

ומתנדביםמלגאים,וייסברנקותיכוןשלהסביבהמדעימגמתתלמידי

.הסביבתיתהיחידהבהובלתמהקהילה

הסביבתיתהיחידהבהובלת,ומקומייםארצייםנקיוןבימיהשתתפות•

טלמצפה,גזרתל,שעלביםיער–שנוקומקומות.מהקהילהומתנדבים

.י"לחויער



עדכונים-חינוך 

.נבחרה'וייסברנקו'רשת-הממלכתייםיסודיים-העלהספרבתילהפעלתמכרז•

–צומחמונטסורי-דמוקרטיספרביתופתיחתאיילוןשדותפיצול•

תכנוןעלשוקדהצוות.הצומחהספרלביתהקמהצוותנבנהאלובימים•

.ארגוניהפדגוגיהבסיס

.הספרבתישנייוצגובולתושביםחשיפהערביתקייםמאיחודשבסוף•

.דיגיטליהרשמהתהליךיתקייםיוניחודשבמהלך•



שבוע הבריאות והספורט

שיתוף פעולה בין אגפי במועצה בהובלת רכזת  •

רווחה  , קהילה, תרבות, חינוך–הבריאות במועצה 

והיחידה הסביבתית



ביקור מטה תנועת המושבים במועצה

:  סיור במושבי המועצה•

עזריה  , ישרש, ו"כפר ביל

מפגש עם ראשי האגודות של  •

יישובי תנועת המושבים



אישור פרוטוקול  
22' מליאה מס



אישור להחלטת ועדת תמיכות

לתמיכה בקבוצות  ממשרד התרבות והספורט " קול קורא"זכינו ב

.בעקבות משבר הקורונהסיוע , כדור בליגות נמוכות

10,000(:  בוגרים)קבוצות הליגה 4-ח לכל אחת מ"ש

('ליגה א)נען -הפועל גזר

 ('ליגה א)הפועל נצר סרני

('ליגה ב)בית חשמונאי -הפועל גזר

('ליגה ב)שעלבים -הפועל גזר



סתריה-אישור פטור מאגרות והיטלים 

 תצהיר והתחייבות בלתי חוזרת כלפי רשות מקרקעי ישראל כי עבודות

ידי האגודה ובמסגרת זאת נגבו דמי פיתוח  -הפיתוח בסתריה נעשו על

.  על המגרש

 ח מבעל המגרש לאגודה החקלאית"ש120,000–דמי הפיתוח שנגבו  .



גזר מיישרת קו

חוק עזר תיעול וסלילה



לוקחים אחריות

מבטיחים את הדור הבא

מסדירים את סוגיית הבטיחות ביישובים והסדרת האפשרות של ילדים  
והורים עם עגלות לתשתיות בטוחות ביישובים

לוקחים אחריות

קידום תשתיות –המועצה לוקחת אחריות על הנושא כאוב ביותר 

במסגרת התכנית האסטרטגית לקידום המועצה  -ביישובים

דואגים לותיקים

הניחו את היסודות והתשתיות        , ותיקי המועצה, מקימי יישובי גזר
. באמצעות האגודות המיישבות, ליישובי המועצה

. לתשתיות ראויות ובטוחותלדאוג להם בזקנתם האחריות שלנו זו

2019, ם"יד רמב



מחזקים את האגודות והיישובים

לא משאירים את היישובים מאחור

האחריות על תשתיות היישובים הינה של האגודות המיישבות
אשר הולכות ומתיישנות ונדרשות  , הותיקים שילמו את חלקם בתשתיות היישוב

לאגודות אין יכולת להמשיך ולהחזיק את התשתיות. לשדרוג

משדרגים את היישובים

,האגודות גבו ממתיישבים חדשים כספי פיתוח ביישובים, בעבר

,הרחבות היישובים שילמו דמי פיתוח שנלקחו גם להשוואת תשתיות היישוב הישן

ומתקשות לשאת בעלות התשתיות  היום האגודות גובות על בסיס התנדבותי 

מקלים על האגודות

להוריד נטל מעל כתפי האגודות  העברת האחריות למועצה תאפשר 
ולתת לתושבי המועצה  שמתקשות היום לממש את אחריותם המיישבות 

תשתיות ראויות כפי שמגיע להם
2019, יציץ



מיישרים קו

מיישרים קו מול שאר מדינת ישראל

מאחרונות הרשויות המקומיות  מועצה אזורית גזר הינה 
, שאין להן חוק עזר שמסדיר את הטיפול במדרכותבישראל 

.כבישים וניקוז ביישובים
האגודות והיישובים נותרות לבדן בהתמודדות עם פערי , כך

.התשתיות

מתקדמים ביחד

אנחנו יודעים  –כבר הדלקנו את האור בכל רחבי המועצה 
.  וזו האחריות שלנו לעשות את זה, לעשות את זה

הגיעה העת לסגור את הפער בתשתיות ביישובים  
.  עשייה-ולפצות על שנים של אי

2020חורף , עזריה



מסתכלים לנתונים בעיניים

 שלצידם תעלות ניקוז  , של כבישים ומדרכותר "מ2,200,000ביישובי מועצה אזורית גזר

 ח"ש2,874,435–כביש וניקוז קילומטרעלות סלילת

 ח "ש821,970–מדרכה קילומטרעלות

(30%)ולפיתוח ( 70%)המדרכות והניקוז נדרשים לחידוש וטיפול , הכבישים

 ח"ש1,500,000,000עלותן המשותפת

  האחריות עליהם משותפת למועצה

.ולאגודות המיישבות

  המדינה לא משתתפת בעלות תשתיות

.  במרכז הארץ

2020חורף , סתריה



אובדן הכנסות בעשור האחרון

נבנו בגזר2012משנת 
:צבא ומגורים, עסקים

ר "מ291,942

אובדן הכנסות לתשתיות ביישובים  
:2012משנת משנת 

67,123,877₪



אובדן הכנסות בעשור האחרון

2012אובדן הכנסות לתשתיות ביישובים משנת 
(:הערכה שמרנית)בשל העדר חוק עזר 

₪מיליון 67



,אובדן קרן פיתוחר בנייה"מ
החזר2012,70%מאז 

הערכה שמרנית

ח"ש855,786ר"מ5,681עזריה

ח"ש1,073,913ר"מ7,129יציץ

ח"ש1,572,079ר"מ10,435כפר שמואל

ח"ש1,782,824ר"מ11,835בית עוזיאל

ח"ש1,833,138ר"מ12,169מצליח

ח"ש2,219,530ר"מ14,734ם"יד רמב

ח"ש2,496,406ר"מ16,572פתחיה

2012כמה היישוב שלכם הפסיד מאז 
70%והייתם מקבלים חזרה , אם היה חוק עזר*



פועלים אסטרטגית

מימוש שיתוף הציבור

הבהירו בשיתוף ציבור בתכנית האסטרטגית תושבי המועצה 
(כיכרות, תאורה, מדרכות)שיפור תשתיות ביישובים כי 

.  הינו בין הדברים המרכזיים הנדרשים לשיפור איכות חייהם

מימוש התכנית האסטרטגית  

2019בשנת הגדירהמליאת המועצה 
2020-2025לשנים התכנית האסטרטגית את 

ובמסגרתו הצורך לשפר את התשתיות ביישובים ואת בטיחות התושבים

מובילים לאיכות חיים

הצורך בתחזוקה    התושבים העמידו את , בסקר דעת קהל נרחב
לטיפול  בסדרי העדיפויות2ושדרוג תשתיות ביישובים במקום 

לאחר חינוך   



סקר שביעות רצון מועצתי
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ל השלישי הגי וספורט פנאי  יחס   ו ות  רותי שי

לתושב

ף   איסו ו ן  ו קי י נ

אשפה

פיתוח כלכלי  

רותי י ותי

ך ו נ חי ות   תשתי

ישובים בי

מרוצה בינוני לא מרוצה

77%
מרוצים מאוד/ מרוצים 

המרחבים  , מהשמירה על הצביון הכפרי
הפתוחים והשטחים החקלאיים במועצה

40%
מרוצים מטיפול המועצה  בלבד

בתחזוקת ושדרוג התשתיות 
בתוך היישובים

83%
מרוצים מאוד / מרוצים 

מתפקוד והתנהלות  

הנהלת המועצה

שירותים מוניציפליים

2020נובמבר 



סדרי עדיפויותב2שיקום תשתיות היישובים במקום

32%
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1%

1%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

חינוך

כבישים|מדרכות|תאורה|תשתיות

תחזוקה|נראות|טיפוח|ניקיון

פעילויות|חוגים|פנאי|ספורט|תרבות

כלום

תעשייה|מסחר|עסקים|פיתוח המועצה

לא יודע

הגיל השלישי

רווחה

דיור

תיירות

תעסוקה|כלכלה

איכות הסביבה

ילדים ונוער

אחר

תחבורה ציבורית

קורונה

שירות לתושבים

שטחים פתוחים|גבולות בין ישובים|קרקעות
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תושבי היישוב לתשתיות ביישובציון שנתנו
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ציון שנתנו תושבי היישוב  
לטיפול בתחזוקה ושדרוג  

תשתיות בתוך היישוב  

אחוז מתושבי היישוב שאינם  
מרוצים מהתשתיות ביישוב  

אחוז התושבים ביישוב  
שציינו כי תשתיות הן  

בעדיפות ראשונה 
לטיפול

3673%53%כפר שמואל

4556%50%יציץ

4760%35%סתריה

5158%35%בית עוזיאל

5153%32%ם"יד רמב

5145%33%פתחיה

5436%36%רמות מאיר

5739%32%עזריה

5748%33%מצליח

5850%13%משמר איילון

תשתיות ביישוב כבעיההיישובים שהגדירו



יתרונות המהלך

 בין  שיתוף הפעולה

המועצה והאגודות בקידום 

תשתיות ביישובים

 כחוקגביית היטלי תשתיות

  התאמת התשתיות לאיכות

החיים הנדרשת  

בהוצאות התכנוןחסכון  ,

ההקמה והתפעול

שירות טוב יותר לתושבים



גבייה רק מבנייה חדשה

מצטרפים חדשים ישלמו את חלקם 

בתשתיות

התושבים החדשים ישלמו את חלקם בשדרוג 

התשתיות הנדרשות בשל הצטרפותם

גבייה רק מבנייה חדשה

,רק מבנייה עתידיתההיטל יגבה 

לא יגבה כל היטל שהוא מבנייה קיימת  



הכסף חוזר ליישוב

הכסף חוזר לתושב וליישוב

שנגבה מכל תושב חוזר ליישוב בו הוא מהסכום 70%
מתגורר  

העמדת שתי קרנות פיתוח לכל יישוב

, לבית כנסת, למועדון ותיקים–קרן פיתוח קהילתית 
לגן שעשועים, לתנוער נוער
תיעול וסלילה, למדרכות–קרן פיתוח תשתיות 

לא צריך לבחור יותר בין קהילה לבין תשתיות



ההשקעה מכפילה 
את עצמה 

בגין בנייה מתושב חדש על כל שקל שיגבה 

,  חדשה למגורים

יגבה שקל בגין בנייה חדשה שאינה  

,  בסיסי צבא, אזורי תעשייה)ממגורים

(.  תשתיות

ששייך לתושבים ויכול  , עד היום הכסף הזה

–היה לשדרג את היישובים 

פשוט נשאר על הרצפה



:  החלופה לחוק העזר
הותרת התשתיות באחריות האגודות המיישבות

בנייה חדשה ביישוב  

תושבים חדשים ועסקים מעמיסים על תשתיות היישוב

עם חוק עזר  ללא חוק עזר -כיום 

המשך הסתמכות על  
:האגודות

גבייה מכלל תושבי  1.
ולא רק )האגודה 

(מבנייה חדשה
המשך הזנחת תשתיות 2.

היישוב

שיפור תשתיות היישוב

היטל סלילה ותיעול  
על בנייה חדשה בלבד



תעריף וסימולציות

והתחשיב מוגש למשרד הפנים  , ידי חברת כלכלה חיצונית-גובה התעריף נקבע על

.  לאישור

התעריף:

ח"ש215.20ר בנוי"למתעריף

*  ר קרקע"למתעריף
ר למגורים בלבד"מ250עד 

ח"ש107.60



בית מגורים–תעריף וסימולציות 

ר בית"מ160ר"תעריף למ

/  על חצי דונם

דונם

ר בית"מ200

/  חצי דונםעל

דונם

ר בית"מ240

/  על חצי דונם

דונם 

ח"ש51,648ח"ש43,040ח "ש34,432ח"ש215.20ר בנוי"למתעריף

ר  "למתעריף

*  קרקע
ר למגורים  "מ250עד 

בלבד

ח"ש26,900ח"ש26,900ח"ש26,900ח"ש107.60

ח"ש78,548ח"ש69,940ח"ש61,332-כ"סה

רק על בנייה חדשה

 או היטלי פיתוח ליישוב או היטלי פיתוח למועצה–אין כפל מס

 אלא רק תעריף בינוי, מחוייבת בגין תעריף קרקע בשניתלאהרחבת בית מגורים

 הריסה של בית קיים מתקזזת בבניית בית חדש



–תעריף וסימולציות 
נכסים שאינם מגורים ואינם חקלאיים

ר "מ250ר"תעריף למ

ביישוב

ר"מ500

ביישוב 

10ר על "מ30,000

דונם 

ל שורה"בבסיס צה

ר  "למתעריף

בנוי

ח"מיליון ש6.4ח  "ש107,600ח "ש53,800ח"ש215.20

ר  "למתעריף

קרקע

ח"מיליון ש3.2ח"ש53,800ח"ש26,900ח"ש107.60

ח"מיליון ש9.6ח"ש161,400ח"ש80,700-כ"סה

רק על בנייה חדשה

עסקים מזדכים על הוצאות מוכרות במס.

לא חל על מבנים חקלאים.

ר בנחלה או גודל המבנה  ולא מעבר"מ500עד : מדיניות  .



התעריף של חוק העזר נמוך בהשוואה  
(ר בית מגורים"מ200השוואה )לרשויות אחרות 

40%2009חוקק יוני ; ממטה יהודה.

50%2019חוקק יוני ; משפיר.

57%2016חוקק מאי ; מדרום השרון.

60%2016חוקק ינואר ; מנחל שורק.

65%2015חוקק ינואר ; מחוף כרמל.

75%2014חוקק דצמבר ; מבאר טוביה.

גזר בתחתית התעריפים לחוק העזר במועצות האזוריות



מגנים על החקלאות

חקלאות היא ערך במועצה

ההיטל אינו חל על אדמה חקלאית ומבנים חקלאים 

(לחוק5סעיף )



הכפלת כוח של קרנות הפיתוח של המועצה

קרן היטל השבחה

יותר על " יתבזבזו"תקציבי הפיתוח לא 

:  אלא יושקעו בקהילה, תשתיות

הקמת בית ; במערכת החינוך–במועצה•

מעון יום  ; לגיל השלישי לתושבים הותיקים

.'וכו; שבילי אופניים; שיקומי

גני , מועדון נוער, מועדון יישובי–ביישובים•

בית כנסת ועוד, משחקים מגוונים

קרן ביוב

תקציב טיפול במערכת הביוב הציבורית

קרן סלילה ותיעול

סלילת כבישים  , תקציב בניית מדרכות
ותיעול צמוד ביישובים



תהליך ניסוח חוק העזר
:  הכנת החוק1.

ידי היועץ המשפטי למועצה-עלטיוטת נוסח החוק•

מנהלי אגפים ומחלקות–עם הגורמים המקצועיים במועצה התייעצות•

חיה לזר  , נריה הרואה, יהודה שניווייס–גיבוש נוסח החוק –צוות חקיקה של חברי מליאה •

.והיועץ המשפטי, מיכל ילובסקי, רונית ויתקון ברקאי, נוטקין

: הכנת בסיס נתונים כלכלי2.

הכנת בסיס נתונים על ידי הצוות המקצועי במועצה•

לפי  , "אורבניקס"חברה כלכלית –הכנת תעריף •

.  חברת בדיקה של משרד הפנים, יגה'י חברת ג"עבקרה חיצונית –אישור התעריף •

!משרד הפנים לא יאשר כל תעריף

בקרה פנימית–השוואת תוצאות לרשויות נוספות •

:אישור החוק במוסדות המועצה3.

;2020דיון בחוק בחודש נובמבר –ועדת הנהלה וכספים •

שבוע ימים לפני הדיון במליאה–הפצת החומר לחברי המליאה •

כולל שאלות ושינוי בחוק לבקשת  , עמודים96פרוטוקול של –אחד -דיון במליאה והצבעה פה•

.  חבר מליאה

דיון שני בהנהלה וכספים, שיח נוסף עם חברי מליאה ואגודות ותיקונים•

.  מרבית האגודות תומכות, הרוב המוחלט של הוועדים המקומיים תומכים בחוק העזר•



לא משאירים אף אחד מאחור

גזר מתקדמת
בחינוךהוכחנו שאנחנו מתקדמים 

בחוסן קהילתיהוכחנו שאנחנו מתקדמים 
בתרבות במשברהוכחנו שאנחנו מתקדמים 

אנחנו נוביל גם בתשתיות
גזר תהיה מודל לאיכות חיים בכל הארץ  



הצבעה

:חוקי עזר לגזראישרור

תוך תיקון שהוצע  )חוק עזר סלילת רחובות ותיעול צמוד

(ר"מ250להגבלת הגבייה ברכיב הקרקע למגורים בלבד עד 

חוק עזר לפינוי פסולת

חוק עזר מודעות ושלטים

עדכון חוק עזר לשמירת איכות הסביבה

הוצאות-עיקרי השינוי בתקציב הראשון 



2021עדכון תקציב 



עיקרי העדכון

יציאה מתקופת הקורונה והרחבת פעילות המועצה

מ"בסיס ימ, הסדר ארנונה משטרת ישראל

  תוספות הכנסות משרד החינוך ומשרד הרווחה

קייטנות החופש הגדול, חוגים, תוספת פעילות תרבות

העברת תקציב לפיתוח ישובים

הוצאות-עיקרי השינוי בתקציב הראשון 



(במיליוני שקלים)הכנסות –עיקרי עדכון ראשון 

שינויים2021תקציב שם כרטיס

2021תקציב 

הערותעדכון ראשון

הסדר משטרת ישראל103,0743,200106,274ארנונה כללית

1,51001,510הכנסות ממכירת מים

7,8365578,393עצמיות חינוך

הוספת קייטנה החופש הגדול  

תושבים ועדכון סל תרבות' השתת-גני ילדים 

92645971עצמיות רווחה

22,8061,04923,855יתר עצמיות

אירועי תרבות  , הכנסות חשמל נטו

הכנסות חדר כושר ובריכת שחייה

שכר לימוד, קולות קוראים, גני ילדים–קייטנת החופש הגדול 50,7471,74452,491תקבולים ממשרד החינוך

ילדים בפנימיות ומבוגרים במוסדות יום12,46075413,214תקבולים ממשרד הרווחה

תקבולים ממשלתיים  

תקציבי קורונה7,673607,733אחרים

קורונה-שיפוי ארנונה עסקים 311,2401,271מענקים מיועדים

העברה מעודפים שנים קודמות4,5852,1146,699תקבולים אחרים

הנחות בארנונה  

6,09006,090(הכנסות)

217,73810,763228,501כ הכנסות   "סה



(במיליוני שקלים)הוצאות –עיקרי עדכון ראשון 

שינויים2021תקציב שם כרטיס

2021תקציב 

הערותעדכון ראשון

מוקד30,05926530,324הוצאות שכר כללי

61,8323,98865,820פעולות כלליות

חדר  , הסעות חוגים, אירועי תרבות, סירוס חתולים בישובים, טיאוט

אחזקת מתקני ספורט ושלוחות חוגים, כושר ובריכה

1,10001,100הוצאות רכישת מים

עדכון תקנים31,55235931,911שכר עובדי חינוך

כיתות שמע, תוספת אחזקה גני ילדים, קייטנות חגים והחופש הגדול60,8232,66963,492פעולות חינוך

4,87904,879שכר עובדי רווחה

ילדים בפנימיות ומבוגרים במוסדות יום14,57679415,370פעולות רווחה

1,60301,603פרעון מילוות מים וביוב

פרעון הלוואה  חשמל נטו1,5322281,760פרעון מילוות אחרות

1,45201,452הוצאות מימון

העברות והוצאות חד  

ר פיתוח לטובת פיתוח יישובים"העברה לתב1,0923,0004,092פעמיות

העברות והוצאות חד  

העברת רזרבה לסעיפי תקציב רבעון ראשון2,158-5401,618רזרבה-פעמיות 

הנחות בארנונה  

5,08005,080(הוצאות)

217,73810,763228,501כ הוצאות"סה



פיתוחתקציבי



תבר■□ ועדנו! תבריםהדשים 1

 תוספת
 תקציבי

 פיתוח
2021 מאי

 מספר
תב״ר

ת תפתה מימון ר מקו
 מבוקש תקציב

)₪(
הקמנה הבדלו!  תקציבקוד□

)₪(
ו תב" ש□

ישובים לפיתוח חברי□
 הרשות קרנות

רגיל תקציב
5330,000
3.000.000
B, 3 30.000

3.000.000
5380100□

5330,000
2021-2022 ■ששים תוה פי

הבהרות
מימון ר מקו  מבוקש תקציב

}₪(
תב״ר ש□  מספר

תב״ר
קרנותהרשוה 2/000/000 המועצה וישוב׳ חינוך מוסדות ושיפוץ פיתוה

□ שבי 3 למשך תקציב מה 70»
 13 פ בסך רגיל מתקציב הרה י ה 1

ם שני פ במשך ^לףלשנה

הביעוה?^וומי קרנות 973,392
 נדי תוך נוער- בני רב חבק התעכרויו מניעת
תנועה

□ תנו־■ סגירת 2

הערות
)₪{ ביצוע

תב״ר ש□  מספר
תב״ר

לסגירה 199,953 הרצוג חצר נ׳ פ גו כושר מתחם 71S

לסגירה 999,594 N'171 ריהומבי״ם ידוה- והצע■ עיצוב 706

לסגירה 200,00□ M21 חדשניים עיצובגניה 716

יס פ ה מפעל - ומש ח ת תונני 1עדנו פ

הבהרות
 מבוקש תקציב

}₪( הקמנה
הגדלה תקציבקוד□

}₪(
וזפרויקס שנה

המינימום הגדלתסכום 314,000 114,000 200,000 הפעלה תוכנית - מושלה פיס 2022

המינימום םהבדלתסנו 314,000 114,000 200,000 הפעלה תוכנית - מושל□ פיס 2023



 2021GEZER מאי פיתוח תקציבי תוספת
REGIONAL 
COUNCIL

 מועצה
 אזורית

גזר

2021 סה־־כ תשתיות מצג  מצב דירוג
-1) יחסי תשתית

קבועה חלוקה  לפי תשלום
סוציו

 דירוג
סוציואקונומ׳

 - אוכלוסיה לפי תשלום
2020 אוקטובר

מסך שיעור
תושבי

 - תושבים מספר
2020 אוקטובר

"שובים

70,066 6,923 1.2 48,000 5,085 9 10,058 1% 385 הדר גני
88.474 4,615 0.8 48,000 5,085 9 30,774 4% 1,178 דוד משמר
94.700 18.462 32 48.000 15,254 7 12,984 2% 497 גזר
94.980 11,538 2.0 48.000 5,085 9 30,356 4% 1,162 )חולדה
97.182 23,077 4.0 48,000 10,169 8 15,936 2% 610 איילון משמר

100.421 16,154 2.8 48.000 10,169 8 26,098 3% 999 סרני נצר
109.443 32,308 5.6 48,000 10,169 8 18,966 3% 726 יוחנן גני
109.740 25.385 4.4 48,000 5.085 9 31,271 4% 1,197 ביל״ו כפר
118.919 41,538 7.2 48.000 5.085 9 24,296 3% 930 שמואל כפר
119.998 36,923 6.4 48,000 5,085 9 29,991 4% 1,148 סתר״ה
120.894 30,000 5.2 48.000 15,254 7 27,639 4% 1,058 ישרש
121,738 2,308 0.4 48,000 10,169 8 61,261 8% 2,345 חשמונאי בית
122.445 43,846 7.6 48,000 10,169 8 20,429 3% 782 מאיר רמות
123.053 27,692 4.8 48,000 15,254 7 32,107 4% 1,229 רמב״ם יד
124.194 39,231 6.8 48,000 15,254 7 21,709 3% 831 פדיה
125.224 50,769 8.8 48.000 5,085 9 21,370 3% 818 נון בן כפר
127.912 13.846 2.4 48.000 15,254 7 50,812 7% 1,945 נעו
129,350 48.462 8.4 48,000 15,254 7 17,634 2% 675 עוזיאל בית
133,787 9,231 1.6 48,000 35,593 3 40,963 5% 1,568 שעלבים
138,015 34,615 6.0 48,000 5,085 9 50,315 7% 1,926 יוסף כרמי
141,898 20,769 3.6 48,000 10.169 8 62,959 8% 2,410 א״לון נוף
142,759 53,077 9.2 48.000 20,339 6 21,343 3% 817 יציץ
144,119 57,692 10 0 48.000 15,254 7 23,172 3% 887 פתחיה
145,146 46,154 8.0 48.000 15,254 7 35,738 5% 1,368 מצליח
155,543 55,385 9.6 48.000 20,339 6 31,819 4% 1,218 עזריה

3,000,000 750,000 1,200,000 300,000 750,000 100% 28,709 סה״כ



תקציבי
פיתוח

2019-2021

סה״כ 2019 מארס 2019 ספטמבר 2020 דצמבר וירש ח 2021 מאי מוצעת החלטה "שוב
₪ 532,689 ₪ 200,000 ₪ 62,624 ₪ 200,000 ₪ 70,066 הדר גם
₪ 551,881 ₪ 200,000 ₪ 63,406 ₪ 200,000 ₪ 88,474 דוד משמר
₪ 569,523 ₪ 200,000 ₪ 74,823 ₪ 200,000 ₪ 94,700 גז־ר
₪ 575,171 ₪ 200,000 ₪ 80,191 ₪ 200,000 ₪ 94,980 חולדה
₪ 579,481 ₪ 200,000 ₪ 82,299 ₪ 200,000 ₪ 97,182 איילון משמר
₪ 572,363 ₪ 200,000 ₪ 71,941 ₪ 200,000 ₪ 100,421 סרם נצר
₪ 598,152 ₪ 200,000 ₪ 88,709 ₪ 200,000 ₪ 109,443 ■וחנן גם
₪ 615,939 ₪ 204,132 ₪ 102,066 ₪ 200,000 ₪ 109,740 כפרביל״ו
₪ 648,217 ₪ 219,532 ₪ 109,766 ₪ 200,000 ₪ 118,919 שמואל כפר
₪ 620,587 ₪ 200,392 ₪ 100,196 ₪ 200,000 ₪ 119,998 סתר״ה
₪ 620,881 ₪ 200,000 ₪ 98,498 ₪ 201,489 ₪ 120,894 ישרש
₪ 642,057 ₪ 211,614 ₪ 105,807 ₪ 202,897 ₪ 121,738 חשמונאי בית
₪ 626,930 ₪ 200,274 ₪ 100,137 ₪ 204,075 ₪ 122,445 מאיר רמות
₪ 625,802 ₪ 200,000 ₪ 97,660 ₪ 205,089 ₪ 123,053 רמב״ם יד
₪ 675,837 ₪ 229,768 ₪ 114,884 ₪ 206,990 ₪ 124,194 פדיה
₪ 630,642 ₪ 200,000 ₪ 96,713 ₪ 208,706 ₪ 125,224 םן בן כפר
₪ 639,257 ₪ 200,000 ₪ 98,159 ₪ 213,187 ₪ 127,912 נעו
₪ 662,744 ₪ 211,874 ₪ 105,937 ₪ 215,583 ₪ 129,350 עוזיאל בית
₪ 724,950 ₪ 245,457 ₪ 122,728 ₪ 222,978 ₪ 133,787 שעלבים
₪ 711,024 ₪ 228,655 ₪ 114,328 ₪ 230,026 ₪ 138,015 יוסף כרמי
₪ 733,077 ₪ 236,455 ₪ 118,227 ₪ 236,497 ₪ 141,898 א״לון נוף
₪ 729,586 ₪ 232,596 ₪ 116,298 ₪ 237,932 ₪ 142,759 יציץ
₪ 752,440 ₪ 245,416 ₪ 122,708 ₪ 240,198 ₪ 144,119 פתחיה
₪ 745,253 ₪ 238,798 ₪ 119,399 ₪ 241,910 ₪ 145,146 מצליח
₪ 812,266 ₪ 264,990 ₪ 132,495 ₪ 259,238 ₪ 155,543 עזריה

₪ 16,196,748 ₪ 5,369,953 ₪ 2,500,000 ₪ 5,326,794 ₪ 3,000,000 סהי־כ



"תוך כדי תנועה"תכנית 

נוערבניבקרבהתמכרויותומניעתהעצמהתוכנית
קידוםתכנית,ספורטיביתקבוצתיתפעילותבאמצעות

להוריםמשליםמקצועיוליוויאישית

הקוראלקולשהוגשוהצעות22מתוךנבחרההמועצה
הלאומיהביטוחשל

בהן,קבוצות8-כבמועצהייפתחו,שנים3במהלך
.מהתוכניתשייהנונוערובנותבני100-כ

973,392₪:הלאומיהביטוחהשתתפותכ"סה
לשנה139,000₪:המועצההשתתפותכ"סהX3שנים




