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תוכניות עבודה מקושרות תקציב
2023



צמיחה כלכלית



צמיחה כלכלית

תכנון מפורט תשתיות : 6טרמינל »
תכנון ותקצוב  , ומתקני הנדסה

44-ו40מחלפים בכביש 

קידום מיזמים הנדסיים בתחום »
האנרגיה



מחלקת תיירות ומורשת–צמיחה כלכלית 

הקמת מחלקה ייעודית ומתמחה במועצה  »

הפעלת בית הרצל כמוקד תוכנית מורשת»

שדרוג תל גזר כאתר תיירותי מרכזי»

יישום תוכנית מורשת בתחום הקהילה»

קידום דרך היין ומותג היין »

קידום אתרי מורשת נוספים במרחב המועצה»



רישוי עסקים–צמיחה כלכלית 

תוכנית אסטרטגית כוללת לקידום »
.המתחמים ביישובים

מידע חיוני  המנגישטיוב דיגיטלי »
.  לבעלי העסקים

קידום יזום של רישוי עסקי התיירות »
הכפרית

מסלולי רישוי מקוצרים במסגרת  »
הרפורמה ברישוי עסקים

גיבוש נוהל ומדיניות שילוט »
במועצה



אגף חינוך



בתי ספר –אגף חינוך 

חיזוק מעמד צוותי החינוך בגזר»

פיתוח מקצועי  –הבוטיק החינוכי של גזר »
ספרוליווי בתי

למידה מבוססת מקום בקרב  -נוף ילדותי »
כלל תלמידי המועצה

"מחוברים"הטמעת מודל חינוך רשותי »

הרחבה ושיפור מערך צהרוני בתי הספר»



גני ילדים–חינוךאגף 
המשך הדרכה והעמקה לקיימים והדרכה לגני  -גני יער »

יער חדשים

גנים  15-הכנסת תוכנית קיימות והדרכה ל»

גני-הקמת מרכז מדעי»

פרויקט הגן העתידי בפדיה»

הכנסת פרויקט התנדבות בגנים בשיתוף פעולה עם »
ס הרצוג"ביה

ו"אכלוס הגן החדש בכפר ביל»

פיתוח לימודי לסייעות גזר»

0-3הדרכה וליווי מקצועי לצוותים במסגרות לגילאי »



מדע וחדשנות–חינוךאגף 

תוכנית תלת שנתית -תוכנית מדעניות העתיד »
לקידום נערות בתחום המדע המאחדת בין 

קהילות

פתיחת שלוחות של מרכז מדע וחדשנות בבית  »
ספר עתידים ושלהבות

מצויינותהעשרה לכיתות מופת וכיתות »

-תחרויות מדעים בחטיבות הביניים »
.   רובוטיקה וכעוד, אולימפיאדת רמון

.הכשרות לקהילת מורי המדעים»



אשכול פרט–חינוךאגף 

ליווי והדרכה מקצועית לצוותים -גילאי ינקות »
.במסגרות החינוך בגילאי לידה עד שלוש

.    המשך והעמקה של השירותים השוטפים»



חינוך חברתי וביטחון קהילתי–חינוךאגף 

'נוף ילדותי'הטמעת תכנית »

סיום התוואי וסימון  שביל גזר »

קבוצות העצמה  -ביטחון קהילתי »
באמצעות ספורט בתיכוני המועצה

עיבוי פעילות הקיץ לנוער»



נוער וצעירים–חינוךאגף 

ליווי היישובים בתוכניות עבודה לנוער»

שיתופי פעולה עם החינוך הפורמלי–רצף חינוכי »

מתן מענה רחב לנוער עם צרכים מיוחדים»



רכש והכנסות, גזברות



רכש והכנסות, גזברות

ממוסדות ממשלתיים ומאחרים  מיקסום הכנסות ארנונה »

המשך הליך הפשרות ומחיקת חובות שלא ניתנים לגבייה»

מיצוי קולות קוראים»

חוזים ומכרזים  , המשך הסדרת ושדרוג מערך ההתקשרויות»

ניהול מלאי המועצה  , פורטל ספקים דיגיטלי: רכש דיגיטלי»
באופן דיגיטלי

מכרזים משותפים עם רשויות  : שיתופי פעולה אזוריים»
.  מקומיות אחרות

שיתוף יישובי המועצה בכלל מכרזי המועצה»

סיוע וליווי יישובים בניהול וניצול התקציב»



תכנון והנדסה
פיתוח המרחב הכפרי



אגף הנדסה
הקמת מרחב פעילות חדש -ספורט ופנאי למבוגרים , בית תרבות»

לבני הגיל השלישי במועצה וקירוי בריכת השחייה

שיפוץ ושדרוג מבנה אגף רווחה וסביבתו»

הקמת מעונות יום  ; בישרשמ"חנהקמת גן ילדים : בינוי מוסדות חינוך»
שעלביםהרחבת ישיבת ; נען וכרמי יוסף, בחולדה

תכנון מבנה לחינוך מיוחד תקשורתי בקריית החינוך  : תכנון מוסדות חינוך»
קידום תכנון קריית החינוך בחולדה; ס מעיין"תכנון מבנה חדש לבי; סתריה-נען

הקמת שביל אופניים  : פיתוח רשת לרכיבת אופניים ברחבי המועצה»
;  תכנון שבילי אופניים בכלל מרחב המועצה; סתריה-לקריית החינוך נעןמסתריה

.44קידום מעבר אקולוגי מעל כביש 

.פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים ביישובי המועצה»



ועדה לתכנון ובנייה

.המשך קידום תוכנית המתאר הכוללנית לגזר»

:קידום הדיגיטציה בוועדה»
הרחבת אתר הוועדה והשלמת מאגר מידע פתוח לתושבים  »

.ואנשי המקצוע

.קידום הפקת דף מידע תכנוני הפתוח לציבור לשימוש עצמי»

את פעילות המועצה  המתכללתכמערכת  GISפיתוח מערכת»
.כולה

:הטווית מדיניות תכנונית»
הנחיות  : הכנת מסמכי מדיניות בנושאים שונים כגון»

.סביבתיות ותברואה, מרחביות לגדרות

.עדכון מסמכי מדיניות קיימים»



פיתוח המרחב הכפרי

מיגור שינוי אקלים ושיפור הכנסות  »
התקנת מערכת  -והוצאות המועצה 

על  וולטאים-אוטומטית לניקוי תאים פוטו
התייעלות אנרגטית באמצעות  ; גגות

.התקנת מערכות בקרה וכיבוי חשמל

.שיפור ושדרוג תחנות הסניקה ביישובים»

החלפת צנרת המים ברחוב עינב בבית »
.חשמונאי

ביצוע חלקת השהיית נגר למניעת הצפות »
.ביציץ



כללימינהל



אגף קהילה



מחלקת תרבות–אגף קהילה 

הרחבת מנעד אירועי התרבות בתחום הקולנוע»

הרחבת מנעד אירועי התרבות בתחום המחול  »

במועצה  האמניםקידום תחום האמנות וקהילת »

קידום מעמד  , הגברת המודעות להכלת המגוון בקהילה»
האישה והשוויון המגדרי

חיזוק וועדות התרבות ביישובים וקידום שיתופי פעולה»

קידום והטמעה של ערכי הקיימות באירועי התרבות»



מחלקת תרבות תורנית–אגף קהילה 

קיום הופעות והרצאות  -סטודנטים »
בתחום המשפחה  ופעילות  

מתאימה בעל תוכן ערכי יהודי

,  קיום טיולים-אזרחים ותיקים »
הרצאות וסדנאות

חיבור בין הקהילות ביישובי  »
המועצה



ספרייה  –אגף קהילה 

העצמת שבוע הספר ופיזורו בישובים»

הידוק הקשר עם ספריות הישובים »

הידוק הקשר והרחבת הפעילות עם בתי »
הספר  

הספרייה כמקום למידה והנגשת ידע »
לתושב  



מחלקת חוגים–אגף קהילה 

חיזוק בית הספר למחול»

סדנאות בוקר לאוכלוסייה הבוגרת »

העמקה בחוגי הציור והקומיקס»



מחלקת ספורט–אגף קהילה 

תוכנית מלגות לספורטאים מצטיינים»

דגש על מעטפת  -נערות ונשים , ספורט ילדות»
קהילתית ואישית, חינוכית

, ימי ספורט משותפים-פעילות בגנים ובבתי ספר»
קיום רצועות ספורט על ידי מאמני  , פורום מורי ספורט

החוגים

הישגים אישיים -הישגים מקצועיים בענפים מועדפים »
,  ודו והאקרובטיקה'באליפויות ארץ ועולם בענף הג

עלייה לליגות בכירות בענף הכדורסל



שוויון מגדרי-אגף קהילה 

הגדלת מספר הנשים בתפקידי ניהול והובלה  »
במועצה

הטמעת שוויון מגדרי -" מועצה שווה"תכנית »
במועצה

חלוקה שוויוניות בין גברים לנשים -תקציב מגדרי »
בהוצאות האגפים השונים

נערות ונשים, קידום ספורט לילדות»



אגף הרווחה  
והשירותים החברתיים



אגף הרווחה ושירותים חברתיים

תכנית אב אסטרטגית לגיל השלישי והרביעי»

«"WAZEייעוץ והכוונה  -" לעולם התעסוקה
לצעירים 

ן ואולפנת  "הרחבת כיתות הוותיקים בתיכון אית»
שעלבים

הקמת פורום מנהיגות הורים למשפחות עם »
מוגבלויות

קיום קבוצות טיפוליות ייעודיות»

ב והקמת  "פיתוח ובנייה של קהילת הלהט»
מענים קהילתיים



דת



מחלקת דת

המשך שיפוץ מקוואות בכפוף לקולות  »
קוראים

הסדרת מיפוי בית העלמין המועצתי  »
GISושילובו כשכבת 

הרחבת השירותים הדיגיטליים »
במחלקה



אשכול המרחב הכפרי



אשכול המרחב הכפרי

מסמך הנחיות לתכנון בשטחים הפתוחים על בסיס  »
סקר הטבע

העלאת ערכיות השטחים הפתוחים »

אזרחים בנושא הפחתה וטיפול בפסולת  אסיפתקיום »

בשני יישובים במועצה  " פסולת להטמנה0"פיילוט »

בניית תכנית פעולה מועצתית להיערכות להתמודדות  »
עם משבר האקלים כהמשך לפעילות הפורום הבין  

אגפי



מחלקת תברואה–אשכול המרחב הכפרי 

שיפור מערכי פינוי הפסולת  »
ביישובים

ביישוביםהמיחזורהסדרת מרכזי »

ומיחזורוריסוק גזם נקי »

הגברת הפיקוח על שפיכת »
הפסולת בשטחים הפתוחים

הגברת האכיפה על ניקיון והוצאת  »
פסולת באופן מוסדר ביישובים



והסברהדיגיטלאגף 



והסברהדיגיטלמחלקת

הרשותית CRM-פיתוח מערכת ה »

הקמת אזור אישי לתושב  –" גזר אישי"»

לקבלת החלטות מבוססות נתונים   BIהקמת מערכת »

הקמת פורום מובילים דיגיטליים רשותי»

הנגשת מידע והרחבת הפצתו למגוון רחב יותר של קהלים»



מוקד המועצה

פיילוט הטמעת מערכת מוקד ככלי ניהולי לפניות ביישובי המועצה  -מוקד ביישובים »

קידום שירות מצוין לתושב»

קידום איכות ומצוינות בשירות »



מערכות מידע

המשך קידום מועצה  »
חכמה ודיגיטלית 

מתן מענה לתפעול  »
מערכות המועצה  

שמירה על איכות  »
תשתיות המחשוב  

והתקשורת  

קידום ושדרוג תחום »
אבטחת המידע



משאבי אנוש



משאבי אנוש

ניהול ההון האנושימיחשוב»

שיפור הרמה המקצועית והיכולות הניהוליות  »
של עובדות ועובדי המועצה

מודל מישוב העובדים –" דיאלוגזר"התאמת »
לכלל עובדי המועצה

סדנאות שיפור השירות»

חיזוק תחושת השייכות של עובדי המועצה  »



מחלקת יישובים



מחלקת יישובים

2מחזור -תכנית מנהיגות העתיד של גזר »

לקידום יוזמות ושיתופי " מאיצים"תכנית »
פעולה בין יישובים

-אימפקט לתוכנית האסטרטגית ביישובים »
הסדרת ההתנהלות כספית בין המועצה  

לישובים 

קידום יוזמות יישוביות מבוססות שיתופי »
פעולה

היערכות לקליטת וועדים מקומיים חדשים  »



תחבורה



מחלקת תחבורה
תכנון מערך היסעים מותאם וממוחשב»

שדרוג תחנות התחבורה הציבורית  »

פיתוח תשתיות להולכי רגל–ממונעת של ילדים -חיזוק וקידום תנועה לא»

תכנון מעבר לתחבורה חשמלית וירוקה»



בטחון



מחלקת ביטחון

הצבת ניידת וסייר חמוש במוסדות »
החינוך במועצה

בחינת פריסת מצלמות אבטחה  »
במוסדות החינוך

התקנת מערכת שליטה ובקרה לניהול  »
ביטחון שוטף בשגרה ובחירום

פתיחת קורסי הכשרה למתנדבים  »
ב במועצה"נוספים בבסיסי מג



תקציב



עלייה במספר התושבים



התפלגות תושבי המועצה לפי גיל



194 197

213
217

235
243

2018 2019 2020 2021 2022 2023

)ח"במלש(גידול נוסף בתקציב 

בתקציב המועצה מתחילת הקדנציה25%עלייה של 



61,489 
63,961 

68,810 

75,496 

79,435 

85,800 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

)ח"באלש(גידול בהכנסות מהמדינה 

בהכנסות מהמדינה מתחילת הקדנציה40%עלייה של 



7,000 7,008 

7,499 
7,593 

8,174 

8,359 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

)ח"באלש(גידול בהוצאה לתושב 

בתקציב לתושב מתחילת הקדנציה19%עלייה של 



74,604 
76,495 

85,399 

92,375 

99,680 

104,112 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

)ח"באלש(גידול בתקציב החינוך 

בתקציב החינוך מתחילת הקדנציה40%עלייה של 



41,424 

43,524 

45,529 

50,747 
51,773 

52,686 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

)ח"באלש(גידול בהכנסות לחינוך מהמדינה 

בהכנסות המדינה לחינוך מתחילת הקדנציה27%עלייה של 



)ח"באלש(הכנסות -2023תקציב 

2023תקציב 2022תקציב 
110,830114,328ארנונה כללית

1,6991,683הכנסות ממכירת מים
8,4337,875עצמיות חינוך
736603עצמיות רווחה
24,94925,507יתר עצמיות

146,647149,996כ עצמיות"סה
52,69152,686תקבולים ממשרד החינוך
13,26213,376תקבולים ממשרד הרווחה

8,7198,757תקבולים ממשלתיים אחרים
531331מענקים מיועדים
6,55110,650תקבולים אחרים

81,75485,800כ תקבולים שונים"סה
228,401235,796כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה"סה

7,2058,150)הכנסות(הנחות בארנונה 
235,606243,946כ הכנסות"סה



מגמות מקרו בהכנסות –2023תקציב 

).3.4%(בתקציב המועצה ח"מלש8.3גידול של »

.גידול שטחי ארנונה לחיוב בעקבות מדידות»

.התקנת גגות סולארייםמפרוייקטגידול הכנסות »

.  גידול בהכנסות מהשתתפות תושבים בפעילויות»



בלבד מהכנסות 50%
הארנונה הן ממגורים

חלוקת הכנסות -2023תקציב 

הכנסות 75%
ממקורות עצמיים

ארנונה ואגרות
50%

תקבולים שונים
6%

ביוב ומים
4%

:  שירותים ממלכתיים
,  ביטחון קהילתי, חינוך

בריאות, דת, רווחה
33%

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

איכות הסביבה
7%



)ח"באלש(הוצאות -2023תקציב 

2023תקציב 2022תקציב הוצאות  
32,16432,493הוצאות שכר כללי

69,40373,071פעולות כלליות
1,1001,100הוצאות רכישת מים

102,667106,664כ כלליות"סה
31,96833,043שכר עובדי חינוך

67,85971,058פעולות חינוך
99,827104,101כ חינוך"סה

4,7794,670שכר עובדי רווחה
15,54915,105פעולות רווחה

20,32819,775כ רווחה"סה
-1,098מים וביובמילוותפרעון

1,2521,090פרעון מילוות אחרות
2,3501,090מילוותפרעוןכ "סה

1,3921,765הוצאות מימון
3,2873,701העברות והוצאות חד פעמיות

5,7556,850)הוצאות(הנחות בארנונה 
235,606243,946כ הוצאות"סה



מגמות מקרו בהוצאות –2022תקציב 

.בתקציב המועצהח"מלש8.3גידול של »

.בתקצוב פעילויות נוער ביישובים₪ מיליון 1.2תוספת של »

שמירה  ; )מיליון1.3(הסעות תלמידים –התייקרויות משמעותיות בכל תחומי הפעילות »
אחזקת  ; הדברה; בינוי ותשתיות; )מיליון1.5(פינוי אשפה והטמנה ; )מיליון1.4(

.  וחוגים; מיחשוב

ידי משרד  -שינוי בדרך התקצוב של בתי הספר על–של משרד החינוך ן"גפתכנית »
.  ₪מיליון 1.2גידול נטו בהוצאות החינוך של >החינוך 

.  בממוצע4%–זחילת שכר במגזר הציבורי »



2023תקציב –חלוקת הוצאות 
תברואה ומרחב  

כפרי
10% קהילה

6%

ועדים מקומיים  
ושירות לתושב

5%

פיתוח כלכלי
0.4%

תכנון ובנייה  
ונכסים ציבוריים

5%
ביטחון

1%

רווחה
8%

חינוך
43%

דת
2%

הנהלה וכלליות
8%

,  רזרבה, מימון, מלוות, פנסיה
הנחות ארנונה, פיצויים

9%

ביוב ומים
3%



אישור תקציבי וועדים מקומיים  
לשנת  2023

2022אישור עדכון תקציבי 1.

2023אישור תקציבי 2.

2023מסיםאישור צווי 3.



2023תקציבי ועדים מקומיים 
שם הישוב

2023תקציב 

2023סך התקציב אושרנבדקתעריףצו מסים
לאישור

סך התקציב המאושר 
2022

2022סך התקציב   
לאישור

אישור שמירה מתוקף  
חוק עזר

V ₪12.18VV1,961,8431,914,2131,851,000בית חשמונאי1
V ₪11.92VV619,000559,000בית עוזיאל2
₪0.00VV501,062448,000 גזר3
V ₪15.15VV733,000642,000גני הדר4
V ₪12.27VV1,002,000927,000210גני יוחנן5
v ₪11.92VV1,587,0001,887,372חולדה6
v ₪11.92VV974,000966,000ם"יד רמב7
V ₪11.91VV725,000748,960יציץ8
v ₪15.00VV1,383,0001,359,000219ישרש9

v ₪12.48VV3,369,1463,398,650373כפר בילו10
V ₪17.00VV1,198,0001,045,000219כפר בן נון11
v ₪21.27VV1,276,0001,171,000כפר שמואל12
V ₪12.11VV2,681,3412,764,000כרמי יוסף13
V ₪14.08VV1,299,3461,092,000195מצליח14
V ₪14.89487,411משמר איילון15
v ₪11.922,515,0002,265,000335משמר דוד16
V ₪17.73VV2,342,0002,287,000נוף איילון17
₪0.003,949,000 נען18

₪0.00VV3,489,0003,214,0003,545,000 נצר סרני19
V ₪11.91VV1,328,6001,268,600265סתריה20
v ₪11.91VV805,000731,000עזריה21
V ₪16.82VV973,000878,000פדיה22
V ₪12.09VV658,000636,000פתחיה23
V ₪18.39VV898,628765,493745,113רמות מאיר24

21' תק912,231
₪11.741,338,000 שעלבים25



תכנית פיתוח
2023-2024



פיתוח מבני המועצה

בית גיל שלישי1.

קירוי בריכת השחייה המועצתית2.

שיפוץ מבנה הרווחה והשירותים החברתיים3.



פנאי  , בית תרבות
וספורט  
למבוגרים



מועצה אזורית גזר מייצרת מענים 
קהילתיים ואזוריים עבור קהילת  

.האזרחים הוותיקים שלה

המועצה רואה באזרחים הוותיקים נכס  
לשמור על ומחוייבתלקהילת המועצה 

זכויותיהם ולתת להם בסיס להזדקנות 
מיטבית קרוב לביתם

וינט'ג, "לגיסביבות ידידותיות "מתוך חוברת 



ספורט ופנאי למבוגרים, הקמת בית תרבות

ספורט ופנאי  , הקמת בית תרבות»
למבוגרים

מעל  2קומה -עירוב שימושים »
מרכז הספורט הקיים בבית  

חשמונאי

שדרוג מרכז הספורט למרכז »
מתקדם הכולל בריכת שחייה  

מקורה

זבולוןגליל עליון

שדרותשדרות





קירוי וחימום בריכת השחייה המועצתית

מענה לאוכלוסיית השוחים והוותיקים במועצה»

קירוי פריק המאפשר שימוש כהצללת קיץ על פי »
הצורך

מעלות באמצעות  28-חימום המים בבריכה ל»
משאבות חום

בניית הקירוי

קירוי מלא

דוגמא מהיישוב מתן בדרום השרון





מחלקה  חילוץ המחלקה שהוגדרה 
למחלקה מקצועית  במשבר 

מתפקדת

כל התקנים מאוישים

–מעבר לעבודה בחירום 
מכלול אוכלוסייה

הקמת שירותים חדשים  
בקהילה

הטמעת עבודה ברמה  
הקהילתית ביישובים השונים

מוקד למידה לסטודנטים  
ס"לעו

ממחלקה במשבר 
2019בשנת 

למחלקה מובילה



שיפוץ מבנה הרווחה

שיפוץ וחלוקה מחדש של  »
המבנה

חדרי עבודה וטיפול ראויים»

:  מימון
)  ח"מלש0.5(משרד הרווחה 
)  ח"מלש0.4(מפעל הפיס 
)ח"מלש1(המועצה 



פיתוח סביבתי בשיתוף בית חשמונאי  

פיתוח סביבתי בין מבנה הרווחה ובית  »
הכנסת של בית חשמונאי

ועד מקומי  , פרויקט משותף של המועצה»
בית חשמונאי ועמותת בית הכנסת



תקציב פיתוח יישובים



פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים  

מצליח

נצר סרני

בית חשמונאי נוף איילוןישרש

פדיה

הצללות ודשא סינטטי

מצליח

פארקים ומתקני משחק חדשים

משמר איילון יציץ

:  בתכנון
|        בבית עוזיאל המשך פארק קהילתי | בבית חשמונאי מגרש טניס ותאורה בגן ההנצחה 

|  ביציץסיום הפארק הקהילתי | בחולדהפיתוח נופי ומתקני משחק וכושר חדשים 
| בכרמי יוסף פארק וסקייטהקמת מגרש טניס | בכפר שמואל פאמפטראקהקמת 

הקמת מתקני |במשמר איילון המשך הבוסתן וגינון אקולוגי | במצליחתאורה במגרש הכדורגל 
שעלביםפיתוח הכניסה וגינון בקיבוץ | ברמות מאיר הקמת פארק קהילתי | בעזריהמשחק 



תשתיות, כבישים ומדרכות

פתחיה
רחוב האלון

גני יוחנן  
רחוב הרקפת

עזריה
רחוב המייסדים

קיבוץ גזר
שבילים וחניות

:  בתכנון
| בגני הדרהסדרת חניות וצומת הכניסה למועדון , האטת תנועה| בעזריהרחוב המייסדים ' שלב ב

| ם"יד רמבוהכניסה האחורית ם"נאיהסדרת רחוב בן | חולדההסדרת תנועה וחנייה במרכז קיבוץ 
המשך טיילת היקפית בקיבוץ  | במצליחפיתוח רחוב המלאכה | ישרשפיתוח חנייה במרכז מושב 

|            בסתריהפיתוח רחוב הזית ושביל אופניים | בנצר סרניהסדרת כביש ומדרכות | נען
ו"בכפר בילמדרכה מחברת בין שני צידי המושב 



פיתוח מבני ציבור

ישרש
פיתוח הרחבה סביב מועדון הנוער

יציץ
שיפוץ מקווה הטהרה

שעלבים
ריצוף מחדש וטיפול בנזילות

:  בתכנון
|  נון-בכפר בןשיפוץ מועדון הנוער | בבית חשמונאי מרכז שיח לגיל השלישי 

בישרשתכנון בית כנסת | בנוף איילון שיפוץ בית הכנסת | במשמר דוד ' צופים'הקמת סניף 



ר"תבאחוז ביצוע יישוב
100%כפר שמואל

100%פתחיה
100%נען

100%רמות מאיר
100%משמר דוד

99%יציץ
93%משמר איילון

78%עזריה
73%חולדה

70%בית עוזיאל
70%בית חשמונאי

64%נוף איילון

ר"תבאחוז ביצוע יישוב
59%פדיה

55%גני יוחנן
54%ישרש
47%ם"יד רמב

49%קיבוץ גזר
46%ו"כפר ביל
46%גני הדר
40%סתריה

35%שעלבים
33%מצליח

32%נצר סרני
6%בן נון

6%כרמי יוסף

תקציב פיתוח יישובים 2022-2023



מחזקת את הוועדים  רים"התבנוסחת חלוקת : אחריות משותפת–מנהיגות משותפת »
טווח של פיתוח המרחב  -המקומיים כקובעי מדיניות ביישוב ומאפשרת תכנון ארוך

.  הציבורי לפי צרכי היישוב

הוגדר ליישובים להגיש פרויקט משמעותי  , 2021בהקצאה האחרונה בחודש דצמבר »
.לפיתוח היישוב לבחירתם ולאשר עם הנהלת המועצה

₪  26,196,748–ישובייםר"תבחולקו 2019-2022בשנים »

).כולל פרויקטים בתכנון(מתקציב הפיתוח 61%בוצע רק »

.  ח"מלש5לאור נתוני הביצוע יחולקו השנה »

סיכום תקציב פיתוח יישובים 2019-2022



:ימשיך באותה נוסחה עקרונית2022-2023ר יישובים "תב»

)40%(סכום קבוע לכל יישוב »

)  25%(מספר תושבים »

)10%(כלכלי של היישוב -מצב חברתי»

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

מצב  ; )10.11.22נתוני (מספר התושבים בכל יישוב –מרכיבי הנוסחה שעודכנו »

.מצב תשתיות; )2021עדכון (ס האחרון "אקונומי יישובי לפי פרסום הלמ-סוציו

תקציב פיתוח יישובים 2022-2023



תקציב פיתוח יישובים 2022-2023
מספר תושבים - יישובים

נובמבר 2022
שיעור 

מסך 
תשלום לפי 

אוכלוסיה - נובמבר 
דירוג 

סוציואקונו
תשלום 

לפי סוציו
דירוג מצב חלוקה קבועה

תשתית יחסי 
סה"כ דצמבר מצב תשתיות

2022
133,283 23,077 2.4 80,000 13,158 9 17,048 1% 398 גני הדר
140,428 11,538 1.2 80,000 26,316 7 22,574 2% 527 גזר
164,544 19,231 2.0 80,000 19,737 8 45,576 4% 1,064 נצר סרני
174,199 26,923 2.8 80,000 6,579 10 60,697 5% 1,417 משמר דוד
175,586 30,769 3.2 80,000 13,158 9 51,659 4% 1,206 חולדה
179,046 34,615 3.6 80,000 13,158 9 51,273 4% 1,197 כפר ביל"ו
168,011 38,462 4.0 80,000 19,737 7 29,813 2% 696 בית עוזיאל

7793%33,368913,15880,0006.057,692184,218רמות מאיר
1,1134%47,675913,15880,0004.846,154186,987סתרייה

6232%26,686913,15880,0007.269,231189,075משמר איילון
2,3408%100,233913,15880,0000.43,846197,237בית חשמונאי

8253%35,339726,31680,0005.653,846195,501פדיה
7112%30,455726,31680,0006.461,538198,310גני יוחנן

8353%35,767913,15880,0008.480,769209,694כפר בן נון
1,9947%85,412726,31680,0001.615,385207,113נען

1,9787%84,727106,57980,0005.250,000221,306כרמי יוסף
2,3498%100,619726,31680,0000.87,692214,627נוף איילון

8213%35,167726,31680,0008.076,923218,406יציץ
9413%40,307913,15880,00010.096,154229,619כפר שמואל

1,0414%44,591726,31680,0007.673,077223,984ישרש
1,2404%53,115726,31680,0006.865,385224,815יד רמב"ם

9283%39,751726,31680,0009.288,462234,528פתחיה
1,5705%67,250539,47480,0004.442,308229,032שעלבים

1,3675%58,555726,31680,0008.884,615249,486מצליח
1,2224%52,344726,31680,0009.692,308250,967עזריה
29,182100%1,250,000500,0002,000,0001301,250,0005,000,000סה"כ



החל מ-2019 תקציב פיתוח יישובים –
סה"כ מארס 2019 ספטמבר 2019דצמבר 2020  חודש מאי 2021  דצמבר 2021  דצמבר 2022יישוב

900,352 200,000₪ 62,624₪ 200,000₪ 70,066₪ 234,379₪ 133,283₪ ₪גני הדר
1,030,043 200,000₪ 63,406₪ 200,000₪ 88,474₪ 303,964₪ 174,199₪ ₪משמר דוד

1,030,410 200,000₪ 74,823₪ 200,000₪ 94,700₪ 320,459₪ 140,428₪ ₪גזר
1,069,298 200,000₪ 80,191₪ 200,000₪ 94,980₪ 318,541₪ 175,586₪ ₪חולדה

1,077,250 200,000₪ 82,299₪ 200,000₪ 97,182₪ 308,694₪ 189,075₪ ₪משמר איילון
1,076,254 200,000₪ 71,941₪ 200,000₪ 100,421₪ 339,348₪ 164,544₪ ₪נצר סרני

1,160,981 204,132₪ 102,066₪ 200,000₪ 109,740₪ 365,996₪ 179,046₪ ₪כפר ביל"ו
1,181,548 200,000₪ 88,709₪ 200,000₪ 109,443₪ 385,087₪ 198,310₪ ₪גני יוחנן

1,203,904 200,274₪ 100,137₪ 204,075₪ 122,445₪ 392,756₪ 184,218₪ ₪רמות מאיר
1,207,087 200,392₪ 100,196₪ 200,000₪ 119,998₪ 399,514₪ 186,987₪ ₪סתרייה

1,230,795 211,614₪ 105,807₪ 202,897₪ 121,738₪ 391,501₪ 197,237₪ ₪בית חשמונאי
1,251,140 200,000₪ 98,498₪ 201,489₪ 120,894₪ 406,275₪ 223,984₪ ₪ישרש

1,259,638 200,000₪ 96,713₪ 208,706₪ 125,224₪ 419,302₪ 209,694₪ ₪כפר בן נון
1,267,327 200,000₪ 97,660₪ 205,089₪ 123,053₪ 416,710₪ 224,815₪ ₪יד רמב"ם

1,275,562 219,532₪ 109,766₪ 200,000₪ 118,919₪ 397,726₪ 229,619₪ ₪כפר שמואל
1,266,999 211,874₪ 105,937₪ 215,583₪ 129,350₪ 436,244₪ 168,011₪ ₪בית עוזיאל

1,277,464 200,000₪ 98,159₪ 213,187₪ 127,912₪ 431,094₪ 207,113₪ ₪נען
1,289,562 229,768₪ 114,884₪ 206,990₪ 124,194₪ 418,224₪ 195,501₪ ₪פדיה

1,374,930 228,655₪ 114,328₪ 230,026₪ 138,015₪ 442,601₪ 221,306₪ ₪כרמי יוסף
1,392,462 245,457₪ 122,728₪ 222,978₪ 133,787₪ 438,481₪ 229,032₪ ₪שעלבים

1,411,849 232,596₪ 116,298₪ 237,932₪ 142,759₪ 463,858₪ 218,406₪ ₪יציץ
1,439,255 236,455₪ 118,227₪ 236,497₪ 141,898₪ 491,551₪ 214,627₪ ₪נוף איילון

1,472,802 245,416₪ 122,708₪ 240,198₪ 144,119₪ 485,834₪ 234,528₪ ₪פתחיה
1,481,053 238,798₪ 119,399₪ 241,910₪ 145,146₪ 486,314₪ 249,486₪ ₪מצליח
1,568,781 264,990₪ 132,495₪ 259,238₪ 155,543₪ 505,548₪ 250,967₪ ₪עזריה
31,196,748 5,369,953₪ 2,500,000₪ 5,326,794₪ 3,000,000₪ 10,000,000₪ 5,000,000₪ ₪סה"כ



)ח"באלפי ש(המשך –2020-2021תוכנית פיתוח 

(באלש"ח) תוכניות פיתוח 2022-2023
מועד ביצוע  פרויקטים  

משוער  
משך ביצוע  

מקורות  מקורות   חיצונייםמשוער  
חיצוניים

קרנות  
הלוואת  /הרשות

פיתוח
הערות  כ"סה

רווחה וקהילה1
מרכז תרבות ספורט ופנאי למבוגרים וקירוי בריכת  

הלוואת פיתוח/ קרנות הרשות  12,00012,000שנה11/23-11/24השחייה

1/23-12/23סביבתיופיתוחרווחהמחלקתשיפוץ
500משרד הרווחה

1095

2495

קרנות הרשות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מפעל הפיס400מפעל הפיס
יישוב בית חשמונאיר"תב250יישובר"תב

בית חשמונאיס"ביכנ250ס"ביכנ
1,40013,09514,495:כ רווחה וקהילה "סה

תשתיות  2

שנה10-15הלוואת פיתוח 5,0005,000שנתיים2023-20241/23-12/24פיתוח ישובים  

ישובים ושבילי  , מוסדות חינוך, פיתוח במבנה המועצה
שנה10-15הלוואת פיתוח 5,0005,000שנה1/23-1/24אופניים

10,00010,000:כ תשתיות ושבילי אופניים "סה
מוסדות חינוך3

16,11216,112משרד החינוךשנה וחצי1/23-05/24שעלביםבינוי ישיבת 
משרד החינוך

ר"מ3,160-הערכה 

גנים נוספים יובאו ככל  , גן ישרש חינוך מיוחד9005001,400משרד החינוךחודשים2/23-9/239גן ילדים בנייה חדשה
החינוך. י מ"שיאושרו ע

17,01250017,512:כ  מוסדות חינוך "סה
דת4

2000200משרד הדתותשנה1/23-12/23עירובין, שיפוץ מקוואות ובתי כנסת

2000200:כ דת "סה

2022-2023:18,61223,59542,207כ תוכנית פיתוח לשנים "סה



קרנות הרשות



יתרת תקציב קרנות פיתוח (באלש"ח)  

קרן ביוב  שם הקרן
כולל שיקום

קרן היטל  
השבחה

קרן עודפי  
רים"תב

סופיים

תשואה  
מהשקעות

קרן בית 
קרן מים  קרן דתהעלמין

כ"סהשיקום

1.1.202345,3671,9188102,9359914513351,407יתרת פתיחה 

תחזית הכנסות לשנת  
20231,0005,0002001,000200200507,650

תחזית הוצאות לשנת  
20235,3352,0002007,535

תחזית יתרת סגירה לשנת  
202346,3671,5831,0101,9359934518351,522



תקן כוח אדם



תקן כוח אדם

תקנים במועצה416

עובדים בפנסיה תקציבית  113
)ח"מלש8.15(

29–רווחה | 267–חינוך 
27–תכנון בנייה ותשתיות 
14–אשכול המרחב הכפרי 

15–קהילה | 19–דת 
16–הנהלה | 17–גזברות 

שמירה  | 9–והסברה דיגיטלאגף 
3–צמיחה כלכלית | 4–ובטחון 

הנהלה ומזכירות
גזברות4%

4%
אשכול מרחב  

כפרי
3%

תכנון בנייה ותשתיות
6%

רווחה
7%

דת
4%

קהילה
4%

חינוך
64%

שמירה ובטחון
1%

צמיחה כלכלית
1%

אגף דיגיטל והסברה
2%



37' מליאה מס
4.12.22



:הוספת נושאים לסדר היום
2022אישור תמיכות לעמותות ספורט לשנת 1.
קביעת שמות רחובות במצליח2.
הארכת חוזה העסקה עובד מועצה3.



אישור פרוטוקול מליאה
מס' 35



אישור עדכון תקציב שני  
לשנת 2022



עיקרי שינויים–שני עדכון –2022תקציב 

2022דיוק תקציבי מינורי ביחס לעדכון הראשון של »

הגדלת הכנסות מארנונה כתוצאה מסיום המדידות וחיזוק מחלקת  »
הכנסות

גידול בהנחות בארנונה»

תוספת סייעות צמודות והסכם שכר פסיכולוגיות–גידול בשכר חינוך »

הסטה בין סעיפים בתקציב בהתאם לשינויים»



שוטף תב"ר



ר"תבעדכון –שוטף ר"תב

עדכון סופי וסגירה -פרויקטים שהסתיימו »

חודשים  12-פתוחים שלא נעשתה בהם פעילות ברים"תבהארכת »
האחרונים



הנחה בארנונה למפקד מילואים פעיל



הנחה בארנונה למפקד מילואים פעיל

.מ״ר100-הנחה בארנונה למגורים עד ל25%»

פ ומעלה  "מפקדים ומפקדות ברמת מ-קהל יעד »
).הגדרות הצבא(שעושים מילואים באופן פעיל 

.אימוץ תקנות שאושרו בוועדת הפנים של הכנסת»

.2022בדיעבד מינואר »

הנחה בארנונה באופן קבוע לכלל  5%-תזכורת »
!משרתי המילואים

כל משרתי המילואים  –דיגיטלי ואוטומטי הכל»
.  מקבלים ללא בקשה

!שייביץתודה לאיתי »



הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה
(מותנה) לפי חוזר מנכ"ל 5/2012



אישורי העסקה בעבודה נוספת



מינוי ממונה על תלונות הציבור



אשרור   נסיעת ראשת המועצה –



שותפה חדשה בצרפת
ולה'הבוזבירת , סאונה-סורפראנסוילה 

למידה ויצירת  , מועצה אזורית גזר הוזמנה להיכרות»
שותפות ערים תאומות עם העיר המארחת של  

סון-סורוילהפראנש–ולה'הבוזמרתון 
)villefranche sur saon.(

במהלך הביקור נציגי המועצה השתתפו בטקסי  »
הפתיחה של המרתון ובקבלת הפנים שהעירייה  

.ערכה לערים התאומות ושותפים נוספים



תעודת זהות
Villefranche-sur-Saône

תושבים37,099•

ולה'הבוזעמקבירת•

ירוקיםשטחיםדונם50,דונם948•

כפרימרחבמוקפתקטנהעיר•

גובה'מ170-220•



ולה'הבוזסיכום הביקור במרתון 

בלב הכרמים ובתוך היקבים, ריצה בשטחים הפתוחים

מתנדבים משלב התכנון וההקמה1,200–אירוע מבוסס מתנדבים  ,
לאורך המסלול ועד ניהול האירוע באופן מלא

 רצים  20,000מינוף האירוע כאירוע תיירותי המארח –מוקד תיירותי
העירייה בשיתוף  , עסקים מקומיים בפריחה, ורצות מכל העולם

העמותה

 להקות  , כוסות סיליקון נוחות וממותגות, אפס פסולת–אירוע מקיים
מקומיות בדרך

 קהילות רצים  , אירועי פתיחה וסגירה חגיגיים–שנה 25מסורת של
מכל העולם שחוזרות בכל שנה



ההזדמנויות

היין  , בסיס לשיתופי פעולה בתחומי הספורט

ופיתוח יקבים ועסקים מקומיים

 ילדים ונוער, משלחות רצים–קהילות דומות  ,

קהילת ותיקים

שמירה על השטחים הפתוחים והחקלאות



אישור תמיכות לעמותות ספורט 
לשנת 2022



אישור תמיכות לעמותות ספורט  
2022לשנת 

:לעמותותהתמיכותאושרו,20.6.21מיוםהמועצהבמליאתשאושרולתבחיניםבהתאם

ח"ש55,000–עזריהר.ש.נ1.

ח"ש25,000–גזרקיבוץותרבותחינוך,הספורטלקידוםעמותה2.

ח"ש25,000–סרנינצרהספורטלקידוםהמועצה3.

25,000₪–טקוואנדו סאנגרוקעמותת 4.



קביעת שמות לרחובות במצליח



דיון והצבעה
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