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חולדה–קריית חינוך אזורית ע"תבאישור להגשת 1.

שיקום מחצבת כרמי יוסףע"תבאישור מחודש להגשת 2.

הוספת סעיפים לסדר היום

הסמכת פקחים לאכיפה סביבתית באמצעות חוקי העזר–6סעיף •

אישור העסקה בעבודה נוספת–10סעיף •

הסרת סעיפים מסדר היום



עדכון ראשת המועצה



גבתוןפתיחת שמורת עינות 
של  אחרי עשור שמורת עיינות גיבתון נפתחה מחדש למבקרים 

.תוך הסדרת השמורה למטיילים, שיקום

:הסדרת השמורה כללה מספר שלבים
הסדרת שבילי ההליכה בתל מלוט-
בריכת מעביר המים מתחת לפסי הרכבת-
הקמת גשר צף מסביב לאגמון-
הקמת מגדל תצפית על האגמון-

.ההסדרה בוצעה בשיתוף רשות הטבע והגנים

מימון הקרן  90%)₪ 1,950,000–כ עלות הפרויקט "סה
(המועצה10%, לשטחים פתוחים

אלי כחלון וקובי סעדה ממושב יציץ–ביצוע מקומי 

מהנדס המועצה על הובלת הפרויקט עם  , לעמית קפוזהתודה 
כל הלב והנשמה





!נעים להכיר–שביל גזר 

שעוברים בין כל יישובי  מ"ק80מקטעים המרכיבים 7➢
,  עסקים מקומיים, המועצה ומחברים בין קהילות היישובים

.אתרי המורשת והטבע במועצה

השביל יסומן במבואה לכל מקטע ובשלטי הכוונה לאורך  ➢
.המסלול

השביל הוא פתח להיכרות עם השטחים הפתוחים של  ➢
.המועצה והעלאת המודעות לשמירה עליהם

בחודשיים הקרובים המועצה תצא בפעילויות ואירועים על  ➢
.החינוך והיחידה הסביבתית, עם הקהילה–השביל 

שלטי הסימון לאורך השביל

1מבואה מקטע 



!נעים להכיר–שביל גזר 
חלוקת הספר נעשתה  

ידי נוער גזר  -על



...על השביל



הושלם שביל האופניים החדש

הושלמה הקמת שביל האופניים 
החדש בין בית חשמונאי

.ם"יד רמב-לעזריה

1,318,362₪סך עלות הפרויקט 



בשורה למושבים
שונתה החלטת הוועדה המחוזית שהגבילה  •

דונם  2את שטחי הנחלות הקטנות עד 
.  בלבד

שטח למגורים בנחלות  : הקביעה החדשה•
.  דונם2.5-לא יפחת מ

יישובית שתאפשר ע"תבבכפוף להגשת •
.בניית בית שלישי בנחלה

שיתוף פעולה של המועצה עם תנועת  •
מרכז השלטון האזורי ומושב , המושבים

.פדיה



ילדות וילדים בקייטנות חנוכה בגזר1,640

בכנס המחול100 באקרובטיקה40
בשני מוקדי קייטנת 70

הכדורסל

בגני הילדים900 בבתי הספר530



נזקי מערכת הגשמים האחרונה

משבי רוח וגשם  –26.12.22
משמעותיים בבית חשמונאי גרמו  

בבית ספר שדות איילון , לנזקים ביישוב
,  עצים נעקרו–ובחצר בית ספר דרור 

.נגרמו נזקים למדרכה ועוד

תודה לאגף תשתיות והיחידה הסביבתית  
והשמשתשפעלו במיידי לתיקון הנזקים 

ללא הפרעה , היישוב וקריית החינוך
.ללימודים



רים"תבאישור 
חדשיםרים"תב



ביצוע מעגל תנועה 
בית חשמונאי-שכונת כרמים 

₪ 750,000כ "סה
ממשרד התחבורה₪ 525,000
מקרנות הרשות₪ 225,000

2023קיץ : מועד ביצוע

חדשיםרים"תב



שדרוג חצר מרכזית
בית ספר שדות איילון

₪ 500,000כ "סה
ממשרד החינוך₪ 300,000
מקרנות הרשות₪ 200,000

2023קיץ : מועד ביצוע

חדשיםרים"תב



שלהבת בנות–שיפוץ חדר מורות 

–תכנון לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה 
שלהבת בנים ושדות איילון

ממשרד החינוך₪ 100,000

לשלהבת בנים₪ 56,056

לשדות איילון106,158

פרויקטים בתוך בתי הספר

שעלביםחדר המורות באולפנה 

חדשיםרים"תב



( ע"תב)תכנון תוכנית אזורית 
לשימושי תיירות חקלאית 

ויזמות כפרית משלימה לחקלאות

₪ 220,000כ "סה
ממשרד החקלאות₪ 110,000
מקרנות הרשות₪ 110,000

שוק דניאלהמלוא הטנא

יקב בזק גיל תות

חדשיםרים"תב



פיתוח שביל גזר
חינוך וקהילה, תיירות חקלאית

₪ 400,000כ "סה

ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר₪ 200,000
מקרנות הרשות₪ 200,000

חדשיםרים"תב



הסדרת גישה לתל גזר

₪  1,705,421כ "סה
מרשות הטבע והגנים

חדשיםרים"תב



פיתוח בית העלמין 

₪  65,588כ "סה
מהמשרד לשירותי דת

בשנתיים האחרונות
גופי תאורה | קרמיקה החלפת –שיפוץ חדר הטהרה •

החלפת דלתות ושיפוץ השירותים| צביעה מחדש| 
פסליםוסנגישות שבילים •
הרחבת כביש הגישה לבית העלמין•
הוספת תאורה•
חדשים לקבורהמקומות 50הוספת •

?2023מה מתוכנן לשנת 
החלפת גופי תאורה•
נקודות מים באזור החדש•
מתקן נטילת ידיים חדש•
כיורים בחדר הטהרה•

חדשיםרים"תב



רכישת גנרטור לחירום
70,000₪כ "סה

ממשרד הפנים₪ 50,000
מתקציב המועצה₪ 20,000

חדשיםרים"תב



הגדלת פרויקט החלפת  
קווי המים בבית חשמונאי

כ עלות הפרויקט"סה

₪ 500,000הגדלה של 
קרן  ₪ 200,000,הלוואה₪ 300,000)

(1,170,000₪: פרוייקטתקציב ; מים

סיור קבלנים ביום שלישי : יציאה לביצוע

תשתית מים וצנרת לא תקינה מהקמת השכונה•
בים ברחוב עינב הביאו להחלטה כי  פיצוצי מים ר•

ולא רק חלק מהרחוב קו המים כליש להחליף את 
כפי שתוכנן מלכתחילה

774ר"תבעדכון 



:  חדשיםרים"בתב₪ 3,973,223

(81%)תקציבי ממשלה 3,218,223₪מתוכם

–לטובת פרויקטים ופיתוח המועצה במגוון תחומים 

תשתיות* קהילה *  תיירות  *  חקלאות  *  ביטחון  *  תחבורה  *  חינוך  

חדשיםרים"תבאישור 



אישור המלצת ועדת ביקורת לגבי  
ח מפורט"ח כספי ודו"דו

2020לשנת 



מורשה להיתר בוועדה לתכנון ובנייה
דיון



.מורשה להיתרבחוק ההסדרים נקבע מסלול רישוי באמצעות •

.אשר יקבל הסכמה לכך מהמדינה, רב ומוכחנסיוןבעל , בלבדרשוימורשה להיתר הינו אדריכל •

:מורשה להיתר נכנס בנעליה של הוועדה המקומית•

מהגשת הבקשה להיתר•

דרך הנפקת היתרי הבניה•

ועד אישורי תחילת העבודות ומתן תעודת גמר•

.יצאו היתרי בנייה באמצעות מורשה להיתרלארשויות מקומיות יכולות להחליט שבתחומן •

מורשה להיתר–רקע 



(2020-2022)נתונים בוועדה המקומית גזר 

עומדים בתנאי הסף של  אינםמרבית מגישי הבקשות להיתר בגזר •
.מורשה להיתר

מוגשות על ידי  , מרבית סוגי הבקשות להיתר שהוועדה עוסקת בהן•
.שכלל אינם עומדים בתנאי הסף של מורשה להיתרעורכי בקשה



אדריכל רשוי
23%

אדריכל רשום
4%

מהנדס
4%

הנדסאי
69%

כמות בקשות להיתר  
לפי הכשרה מקצועית

אדריכל רשוי
33%

אדריכל רשום
8%

מהנדס
10%

הנדסאי
49%

מספר המגישים לפי 
הכשרה מקצועית

מהבקשות לא במסלול  77%
מורשה להיתר

מהמגישים לא יכולים להיות  63%
מוסמכים כמורשה להיתר

(2020-2022)נתונים בוועדה המקומית גזר 



סיבות לדחיית הליך מורשה להיתר בגזר

יש לעשות שינוי של מנגנון העבודה של הוועדה  " מורשה להיתר"כדי לאפשר הליך •
(. בשונה ממנגנון רישוי כיום–הטיית המנגנון לכיוון של פיקוח ובקרה )

.ידרוש תקצוב גדול יותר לייצוג משפטי–הליכי ערר פוטנציאלים רבים •

.היעדר מנגנון פיקוח והסדרה של עבירות בניה•

המשך  , "כשירות ההיתר"בחינת , חישוב אגרות: המשך כפל פעולות של הוועדה•
.אחריות מהנדס הוועדה והמשך מענה לשאלות האדריכלים מורשים להיתר

.  פגיעה עתידית במנגנון הארכיב ובתושבים<< י מורשה להיתר "אין חובת תיעוד ע•

.י מורשה להיתר"אין מענה לגבי אופן הוצאת היתרים עתידיים במבנה שעבר רישוי ע•

.היעדר סנכרון עם הוועדים והאגודות•



סיבות לדחיית הליך מורשה להיתר בגזר

.לוח הזמנים של טיפול בהיתר בנייה של הוועדה הינו מהיר כבר היום•

.ההליך טומן סתירה פנימית בה מבקש הבקשה שוכר את שירותי מנפיק ההיתר•

.מהלך לא אפקטיבי-היקפי מימוש קטנים בפועל בגזר לאור נתונים שהוצגו •

מרכז המועצות האזוריות טוען לחוסר ישימות ורלוונטיות במרחב הכפרי לעומת  •
.העירוני

<<<  ( אם בכלל)שינוי המנגנון של פעילות הוועדה עבור מספר בודד של מקרים •
תועלת נמוכה-עלות



, מליאת המועצה מחליטה מהטעמים והנימוקים שהוצגו
כי לא יתאפשר מסלול מורשה להיתר בתחומי מרחב  

.  התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר

הצעת החלטה



עדיאל ישראלי–מינוי מנהל אגף הכנסות 
לתפקיד מנהל ארנונה



אישור מחיקת חובות והסכמי פשרה
5/2012פ נוהל "ע



אישור תקציבי ועדים מקומיים  
משמר איילון וקיבוץ נען



חתימה בבתי ספר מורשיאישור החלפת 
מעין ושלהבת בנים



קרית חינוך  ע"תבאישור להגשת 
חולדה-אזורית 



הקמת קריית חינוך נוספת נדרשת בהתאם לצרכי  •
.המועצה כפי שאופיינו בתכנית המתאר הכוללנית

המתאר בתכניתידי המליאה -המיקום אושר על•
.הכוללנית

.התכנית מתואמת עם קיבוץ חולדה•

.לוועדה המחוזיתתכנית מפורטת מוגשת כעת •

.ידי המועצה-עלהתכניתנדרש אישור המליאה להגשת •

-426' גזר מחליטה להגיש את תכנית מס. א.מליאת מ"
"חולדה-חינוך אזוריתקרית1104751

חולדה-קרית חינוך אזורית ע"תבאישור להגשת 



שיקום  ע"תבאישור מחודש להגשת 
מחצבת כרמי יוסף 



ועד היישוב מקדם מול הקרן לשיקום מחצבות הקמת גינה ציבורית בשטח •

.ידי הקרן-אשר מקודמת וממומנת במלואה על

.2022ביולי 33' מליאת המועצה אישרה את הגשת התכנית בישיבה מס•

.  הוועדה המחוזית דורשת ניסוח שונה להחלטה•

426-1071794' גזר מחליטה להגיש את תכנית מס. א.מליאת מ"

"שיקום מחצבת כרמי יוסף38/157/גז

שיקום מחצבת כרמי יוסף ע"תבאישור מחודש להגשת 



ישיבת מליאה בשבתה כוועדה לתכנון ובנייה
של מחלקת הפיקוח בוועדה לתכנון ובנייה2022סיכום שנת 



ח זה מסכם את פעילויות האכיפה  "דו
בוועדה המקומית לתכנון ובניה גזר  

.2022במהלך שנת 

ח לרשות "לאחר הצגתו מועבר הדו
המרכזת את  , האכיפה במקרקעין

הנתונים מכל הוועדות בארץ לצורך 
.הצגתם בכנסת ובממשלה



מליאת המועצה אישרה תקן למפקח בניה  •

.בימים אלו נערך מכרז לגיוס מפקח, נוסף

כוועדההסמכההליךמקדמתהוועדה•

מליאתדרישתעםמתכתבהדבר,עצמאית

האכיפהלהגברתותושביההמועצה

.ביישוביםוהנראות

:רישוי–כחולפיקוחבמסגרתפעולות•

מבנה מחלקת הפיקוח של הוועדה

מנהלת מחלקת פיקוח

מפקח כחול

רישוי

מפקח אדוםמזכירת פיקוח

אכיפה
פיקוח  

במסגרת  
:רישוי עסקים

35

פיקוח  
במסגרת  
בקשות  

:ע"תב/להיתר

145

אישורי תחילת  
:עבודות

60

תעודת גמר  
:4טופס /

101



איתורמקור
בנייהעבירות

אכיפה יזומה

סקר עבירות 

א "פענוח תצ

תלונות תושבים

פ בין מחלקות"שת

היחידה הארצית לאכיפה 

סקר ארנונה



בנייהעבירותסוגי

סוגים  3-החוק מכיר ב
:של עבירות בניה

,  בניה)עבודה אסורה
סלילה  , חציבה

(.וכדומה

שימוש  )שימוש אסור
(.בקרקע או במבנה

צו שיפוטי או  )הפרת צו
מנהלי שהורה לעצור  

להפסיק , עבודות
שימוש או להרוס  

(.מבנה



פעילויות  68בוצעו 2022במהלך 
מתוכן, אכיפה מכל הסוגים

.היו בהליכים פליליים56

טיפול בהליך .היו בהליכים מנהליים12
56, פלילי

טיפול בהליך 
12, מנהלי

, 0

0, ללא טיפול

פילוח סוגי הטיפול בעבירות

פעולות אכיפה



.החוק מכיר בעבירות מסוימות אשר נחשבות למחמירות

עבירות בנסיבות מחמירות  

נסיבות  
,  מחמירות

27

אינו נסיבות  
,  מחמירות

41

פילוח נסיבות מחמירות



(סוגי עבירות בתיק עבירה אחד' ייתכנו מס)תיקי העבירה68פילוח 

פילוח סוגי העבירות  

עבירות של עבודה אסורה25

עבירות על ביצוע עבודות ללא היתר  

עבירות של שימוש אסור46

.מי שעושה שימוש אסור במקרקעין

עבירות של אי קיום צו14

במועד שנקבע לכך , מי שאינו מקיים צו שהוטל עליו

.או בהחלטת בית המשפט



:תיקי אכיפה בהליך מנהלי12נפתחו  

.שימושלהפסקתמנהלייםצווים2

.עבודהלהפסקתמנהלייםצווים10

פעולות אכיפה בהליך מנהלי



.כתבי אישום14הוגשו 2022בשנת 

תיקי חקירה שהועברו לתובעת הוועדה

45

5
8

10

הועבר / ממתין לבירור דין )=ד "מבחקירה
(ת/לתובע

גזר דין כולל הריסהגזר דין אחרתלוי ועומד בבית משפט

נתוני תפוקות וסטטוס טיפול תיקים בוועדה



קנסות וגבייה
:קנסות מוטלים על המבצעים באחת משלוש הדרכים הבאות

.קנס שהטיל בית המשפט על מבצע העבירה

.קנס שמבצע העבירה הסכים לשלם כדי לא לעמוד לדין פלילי–הסדר מותנה 

(.גזרב"ותולא -ועדות עצמאיות בלבד)קנס שהטילה הרשות המקומית –קנס מנהלי 

. 292,000₪: בסכום של, קנסות במסגרת גזרי דין8הוטלו 2022בשנת 

(.גם בגין קנסות משנים קודמות)₪ 219,889:   בפועל נגבו בשנה זו



2022פריסת העבירות שטופלו במהלך 



עלייה בתפוקות הוועדה ביחס לשנה קודמת



:פעילות האכיפה

(.דונם120,000-כ)תחום השיפוט של המועצה הוא רחב •

יגויס מפקח נוסף 2023ולכן בשנת , כוח האדם דל ביחס לגודל תחום השיפוט•

.  לצורך אכיפה יעילה ואפקטיבית יותר

.והמחלקה פועלת על פיה, תוקפה מדיניות האכיפה של המחלקה2022בשנת •

עקבית ורצופה לאכיפת דיני , מדיניות האכיפה נועדה להתוות מסגרת פעילות ברורה•

במטרה  , בדרך של גיבוש אמות מידה ומתן דגשים מרכזיים לאכיפה, התכנון והבנייה

והימנעות מאכיפה פסולה ובלתי  ייעול פעילות האכיפה , להביא לטיוב עבודות הועדה

. שוויונית

ח"ממצאי הדו



:פעילות האכיפה

התופעות . קרקעצמודתנחלות ובניה , המועצה מתאפיינת בשטחים חקלאיים•

במבנים המיועדים למגורים , העיקריות הינן שימושים חורגים בשטח ציבורי פתוח

,  ד ושימוש אסור בקרקע חקלאית לאחסנה פתוחה"פיצול ליח, ובשטחים חקלאים

.הפרת צווים מנהליים ושיפוטיים

קיימת אכיפה  , בעקבות ריבוי מקרים של שפיכת אדמה בשטחים הפתוחים ובנחלות•

בעיקר בשטחים  , ובשיתוף מפקחי היחידה הסביבתיתי מפקחי הוועדה "עיזומה 

חקלאיים ולצורך איתור שימושים חורגים והוועדה עושה שימוש בכלים המנהליים  

.  העומדים לרשותה

ח"ממצאי הדו



:אכיפה בנסיבות מחמירות

.היו עבירות בנסיבות מחמירות40%-כ, 2022מתוך כלל העבירות שנאכפו ב •

מרבית  מהשטחים החקלאיים במועצה אזורית גזר מוגדרים כקרקע חקלאית  •

.  מוכרזת

/  מרבית העבירות בנסיבות מחמירות שנאכפו הינן עבירות של עבודה אסורה•

.   פ"שצ/ שימוש אסור על גביי קרקע חקלאית מוכרזת

לא מן הנמנע שמחלקת הפיקוח תאכוף  , בשל ריבוי השטחים החקלאיים במועצה

.עבירות רבות על גבי שטחים אלו

ח"ממצאי הדו



מסקנות והמלצות



מסקנות והמלצות  

הגידול במצבת כוח האדם במחלקה שיפר את האכיפה במרחב והוביל לגידול במספר  •

.כתבי האישום שהוגשו

י מתן אישורי תחילת עבודות  "מחלקת הפיקוח נותנת שירות למבקשי היתרים ע•

.  ובנוסף מעניקה שירות למבקשי רישוי עסק, ותעודות גמר

.מתן שירות לתושב ובין קידום האכיפה במרחבעבודת המחלקה מאזנת בין 

יגויס בשנת , תפוקותיהא במחלקה לבין "לאור הוכחות הקשר הישיר בין היקף כ•

.לצורך אכיפה יעילה ואפקטיבית יותרמפקח נוסף2023



–והמלצותמסקנות
אדמהשפיכת

פתוחיםבשטחים

בשטחים  קרקעשפיכותמתופעותעדייןסובלהמועצהמרחב ,הקודםהשנתיבדוחשפורטכפי•

.הפתוחים

שולחן עגול במשרד המשפטים בנושא תופעת  ביוזמת המועצה התקיים 20/09/2022בתאריך •

.  א.בפגישה נכחו נציגי מ. בינוי במרכז הארץומפרוייקטישפיכות אדמה מפרויקטים ממשלתיים 

.ס"להגנמשרדוה, ירוקהמשטרה ,י"רמ, גזר

.בלטו בהיעדרם נציגי היחידה הארצית לאכיפה



בשטחיםאדמהשפיכת–והמלצותמסקנות
פתוחים

לשאר קוראתהמועצהכילכלהובהר•

תמיכהובקשתלעזרהגופי הממשלה

.אלהבעבירותבטיפול

הכליםאתאיןלמועצהאולוועדה 

 .זהבנטללעמודהדרושים

עושה, זהדוחבנתונישעולהכפי•

מנתעלבידהשעולהככלהמועצה

ברוראך , זופליליתבתופעהלהילחם

.דליםויכולותיהאמצעיהכי



אדמהשפיכת–והמלצותמסקנות
פתוחיםבשטחים

וזאת,םמנהליי עבודההפסקתצווימספרהונפקו  2022ב•

הסביבתיתוהיחידההוועדהמפקחימקצועיותשלכתוצאה

.תושביםוערנות

,הקרקעשפיכתפעולתשמתחילהבשעהכילצייןחשוב•

נזקומייצרותלהשיבןשקשהבשטחעובדותיוצרהדבר

לתופעהלהתייחסיש,הקרקעוערכילחקלאותלדורות

.כלכליתוכפשיעהמשמעותיתכבעיה

צריכים,בתופעהלטיפולוהראוייםהנכוניםהפיקוחהליכי•

גוףקייםלא.וטיפול במקור הבעיהארציתברמהלהיות

מדיניותומגבשהתופעהאתבוחן,שמתכללממשלתי

יוקםכישראויכך,במקורותמנעוטיפוללאיתורופתרונות

.בהקדםאחד
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