


תושבת יקרה, תושב יקר !

כמנהגנו, ובמסגרת מדיניותנו לשמור על שקיפות מלאה בניהול במועצה, אנו שולחים לך חוברת זו ובה 
הסברים על מהות הארנונה וצו המיסים ופירוט מגוון פעילויות המועצה.

ראוי להדגיש כי לאורך השנים אנו מתמודדים עם מדיניות ממשלתית  של קיצוצים תקציביים בכל 
הקשור לשירותים המוניציפאליים, כאשר המדינה מטילה עלינו עוד משימות מבלי לתקצבן בהתאם.  
למרות זאת, ובזכות התנהלות פיננסית וארגונית אחראית, שזיכתה ומזכה את המועצה במשך שנים 
לתשבחות ולפרסים ממשרד הפנים, והשנה אף זכינו בפרס האחריות החברתית היוקרתי של המשרד,  
שומרת המועצה על תקציב מאוזן ומגדילה באופן עקבי וריאלי, את היקף השירותים שהיא מעניקה 

לתושבים ולישובים.
בנוסף אנו מצליחים להשיג משאבים כדי  להמשיך ולפתח את יישובי המועצה.  בצענו עבודות תשתית 
ובינוי ציבורי רחבות היקף בכל היישובים במועצה ואנו ממשיכים להשביח ולטפח את מערכת החינוך, 

לבנות גני ילדים חדשים, בתי ספר, אולם ספורט ומתחמי ספורט.
ופעולותיה, תוך שימת דגש  לייעל את מגוון שירותי המועצה  כדי  יכולתנו  ככל  אנו עושים  במקביל 

והקפדה יתרה על שיפור השירות הניתן לך.  
לשמחתנו, מרבית התושבים במועצה משלמים את מיסיהם בזמן, דבר המסייע לנו לעמוד במשימות 

והאתגרים המוטלים עלינו, למענך.
אנו מקווים שחוברת זאת תסייע בידך להבין טוב יותר את עבודת המועצה וזיקתה הישירה לאיכות 

חייך.

שלך
פטר וייס
ראש המועצה
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תושבים יקרים, 

לפני כשנה התחלנו להפיק את עמוד הפייסבוק שלנו ואנו יכולים לציין בסיפוק שכיום 
יש לו 4000 לייקים. אנו שמחים על כך, מברכים על הרצון של התושבים לדעת מה קורה 

במועצה ועושים מאמצים רבים כדי להגיע לעוד ועוד תושבים.
 

עמוד הפייסבוק הוקם על מנת לאפשר תקשורת ישירה ושוטפת בין התושבים למועצה, 
לקבל שירות  מהיר ואיכותי ולהיחשף למידע אודות הפעילויות והשירותים שמעניקה 

המועצה לכם התושבים, זאת כמובן בנוסף לאתר האינטרנט והניוזלטר אשר מחזקים את 
הקשר בין התושבים למועצה ומנגישים את המידע לציבור. 

חפשו אותנו בפייסבוק מועצה אזורית גזר
עשו לנו LIKE ותקבלו את כל האירועים, העדכונים והחדשות בפייסבוק

 
 

ניוזלטר
תושבים יקרים,

במסגרת מאמצנו להגביר את שקיפות פעולותינו ולהנגיש מידע לכלל התושבים הפקנו 
ניוזלטר מקוון  ונכון להיום הוא נשלח לכ - 8000 תושבים.

הניוזלטר מכיל את עיקרי הידיעות והעדכונים באשר למחלקות המועצה השונות.
תושבים המעוניינים בכך יכולים להירשם באתר האינטרנט של המועצה. 

www.gezer-region.muni.il
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לשכת ראש המועצה
ראש המועצה – פטר וייס

סגן ראש המועצה – יובל אנוך
מנהלת הלשכה – גלית דהן

טלפון: 08-9274020 פקס: 08-9274022
galitd@gezer-region.muni.il  :דוא"ל

המנהל הכללי
מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר

מנהלת לשכת מנכ"ל – גלי קלדרון
טלפון: 08-9274024 פקס: 08-9274049

gali@gezer-region.muni.il :דוא"ל

המנהל הכספי
גזבר המועצה – דוד גמליאל

מזכירת גזבר המועצה – ענת אוזן
טלפון: 08-9274055 פקס: 073-2447255

anat@gezer-region.muni.il  :דוא"ל

מחלקת המיסים והגביה
מנהלת המחלקה – מזל דמרי

מזכירת המחלקה – אוולין שנקר
טלפון: 08-9274004 פקס: 08-9274006
mazal@gezer-region.muni.il :דוא"ל
evelin@gezer-region.muni.il :דוא"ל

מחלקת הגביה אחראית על גביית 
ההכנסות השוטפות של המועצה: ארנונה, 

מים, אגרת ביוב, היטלים, הכנסות 
מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, אגרות 

חינוך, שכר לימוד, חיובים שונים, חיסונים, 
קנסות והכנסות עצמיות אחרות.

זאת בנוסף לפעילותה במגזרים אחרים 
בתחום התשלומים, כגון: חוגים, 

מועדוניות, קייטנות, גני ילדים, אירועים 
במסגרת מחלקת תרבות ועוד.

 
מוקד לפניות הציבור

פנייה למוקד מקווי בזק ביישובי המועצה - 105
פנייה למוקד מטלפון נייד - 08-9274001

ניתן לפנות גם דרך אתר האינטרנט של המועצה
www.gezer-region.muni.il

מועדי קבלת קהל
בימים: א, ב, ה בין השעות 

08:00-12:00
ביום ג' - 13:00-15:30

ביום ד' - אין קבלת קהל

למעוניינים להגיע לפגישה עם 
מחלקת הגביה ביום ג' לאחר 

 שעות העבודה הרגילות -
נא לתאם פגישה מסודרת עם 

 מזכירת מחלקת הגבייה
בטלפון: 08-9274004.

צור קשר מנהלה
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שירותים מוניציפאליים:
ההוצאות המוניציפאליות כוללות טיפול בתשתיות חשמל וביוב, כבישים, טיפול 

בתברואה מונעת – הכוללת ריסוסים והדברות, אכיפה סביבתית, שמירה ובטחון, תכנון, 
שירותים חקלאיים, תרבות וספורט.

השירותים הממלכתיים:
ההוצאות בתחום זה כוללות את כל הפעילות בחינוך מהגיל הרך ועד לתיכון, רווחה, סעד 

כגון: שירותים חברתיים, תרבות נוער וספורט.
השנה נשקיע בחינוך הרגיל והבלתי רגיל, הכולל תרבות, נוער וספורט כ- 50% מתקציב 

המועצה.

תקציב פיתוח:
סך אומדן תקציב הפיתוח לשנת 2017-2016 עומד על  כ- 64.9 מיליון ₪.

המקורות למימון תקציב המועצה כוללים הכנסות ארנונה של 91 מיליון ₪ אשר מתוכם 
רק 40% הינם מתושבים, הכנסות עצמיות למימון שירותים ישירים כגון חוגים ופעילויות 

שהרשות מספקת בעיקר בחינוך הפורמאלי ו הלא פורמאלי בכ- 30 מיליון ₪.
שאר ההכנסות ,בגובה של 55 מיליון ₪, מגיעות מהקצבות של המדינה, בעיקר ממשרדי 

החינוך ומהרווחה.

עם השנים חל קיצוץ מתמיד בהכנסות אלו ולא נראה כי קיצוצים אילו יופסקו.
גם השנה נמשיך ונדאג להעלאת אחוזי הגביה תוך התחשבות בנזקקים וכן נשקוד על 
מציאת  מקורות הכנסה נוספים בכדי לאפשר מתן מקורות כספיים למימון ההכנסות

דוד גמליאל - גזבר המועצה       

המועצה האזורית גזר
אישרה את התקציב

לשנת 2016.

תקציב המועצה מהווה בסיס
לתוכנית הפעולות שהמועצה

תבצע במהלך השנה.

תקציב הרשות בנוי משירותים 
מוניציפאליים שוטפים ומשירותים 
ממלכתיים הממומנים ע�י הכנסות 

עצמיות ומתקציבי מדינה.

תקציב השירות
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גיל הגן
במועצה 59 גני ילדים לגילאי 6-3. 

41 גנים הם בזרם הממלכתי ולומדים בהם 1,134 ילדים.
3 גנים הם בזרם מוכר שאינו רשמי ולומדים בהם 82 ילדים. 

11 גנים הם בזרם ממ"ד ולומדים בהם 305 ילדים.
ועוד 4 גנים: 3 בזרם ממלכתי ו- 1 בזרם ממלכתי דתי בחינוך המיוחד.

 
בתי ספר יסודיים

בתחומי המועצה ישנם 6 בתי ספר יסודיים, שלומדים בהם 2,919 תלמידי מועצה ועוד 357 
ילדי חוץ.

כל בתי הספר היסודיים הינם אזוריים - בית ספר "שדות איילון" לכיתות א'-ו', הנמצא 
בקריית החינוך בבית חשמונאי ומשרת ילדים מ-12 יישובים, השנה פוצל בית הספר לשני 

מוסדות חינוך.
בתי הספר "שלהבת" בנות ובנים, ובי"ס תלמוד תורה "דביר" בקריית החינוך בקיבוץ 

שעלבים, אשר משרתים את רוב ילדי החינוך הדתי במועצה.
בית ספר יסודי "גוונים" בקריית החינוך הדרומית, לכיתות א'-ו' המשרת ילדים מ- 13 

יישובים. 
בית אקשטיין – בי"ס לחינוך מיוחד שנמצא במושב יד רמב"ם.

בתי ספר על-יסודיים
בתחומי המועצה 2,636 תלמידים בחינוך העל יסודי מתוכם 1,865 תלמידים שהם

תושבי המועצה ועוד 771 תלמידי חוץ.
בית הספר "הרצוג", תיכון שש-שנתי – שמיועד לתלמידי חטיבת הביניים ותלמידי השכבה 

העליונה ובית ספר תיכון "איתן" אשר צומח בקרית החינוך הדרומית. כמו כן, במועצה ישנה 
קריית חינוך דתית שבה "אולפנא" לבנות ו"ישיבה" תיכונית בשעלבים.

מחלקת החינוך אחראית לחינוך 
הפורמאלי ולתקציב מוסדות 

החינוך ולאחזקת מבני החינוך. 
כן יוזמת המחלקה את מעורבות 

הקהילה במוסדותיה.

המחלקה נותנת שירותים ל־7297
תלמידי המועצה מגיל 3 ועד סוף 

כיתה י"ב.
 במועצה לומדים גם 1007 תלמידי 

חוץ מרשויות אחרות.

מחלקת החינוך
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במהלך השנה הקרובה מתוכננים מספר פרוייקטים בתחום החינוך:
 הטמעת חזון למערכת החינוך במועצה ועדכון החזון הקודם.

 קידום המרכז למצוינות של המועצה.
 ליווי התיכון החדש – תיכון איתן, בתהליך פתיחת חטיבה עליונה – הגדרת יעדים 

  חינוכיים וערכיים יחד עם הנהלת ביה"ס.
 שיתופי פעולה בין תיכון הרצוג ותיכון איתן.

 ניהול צוות היגוי לשינוי מבנה בחינוך היסודי ממלכתי במועצה – קביעת מטרות לטווח    
  הקצר והארוך.

 ניהול צוות היגוי לחלוקת "גוונים" לשני מוסדות חינוך.
 חיזוק הקשרים בין מוסדות החינוך התיכוניים הדתיים לחילוניים.

ספרייה אזורית
הספרייה האזורית מציעה מגוון שירותים לכל תושבי המועצה.

בספריה אוסף עשיר ומגוון של ספרי קריאה, שירה, מחזות וספרי עיון בכל תחומי הידע 
ולכל הגילאים. כמו כן היא משמשת כספריית הבית של בתי הספר בקרית החינוך בבית 

חשמונאי וקריית החינוך הדרומית.
הספרייה ממוחשבת ומעמידה לרשות הקהל הרחב עמדות מחשבים לחיפוש. בספרייה 

מתקיימים אירועי תרבות, ערבי סופרים, לימודי העשרה והדרכות.
טלפון: 08-9274098, פקס: 08-9200078

אשכול פייס
כבכל שנה, ממשיך האשכול להעשיר 

ולהעמיק את אפשרויות הלמידה 
המגוונות של תלמידי היסודי וחטיבות 

הביניים.
במקביל, נותן האשכול לקהילה כולה 
שירותים מגוונים של תרבות ואומנות.
מרכז המצוינות שבאשכול הפיס נותן 

מענה לתלמידים המצוינים של המועצה 
ב- 3 תוכניות שנתיות )שתיים מהן 

בשיתוף האקדמיה( המתקיימים בשעות 
אחר הצהריים:

 תוכנית לנוער מוכשר במתימטיקה של 
  אוניברסיטת בר-אילן לתמידי ו' – ט'.

 מדע פעיל למצוינות תוכנית למצוינים 
  במדעים ובשיתוף מכון דוידסון.

 תחרות הרובוטיקה – FLL – הכנה 
  אינטנסיבית לקראת התחרות בתחום 
  תוכנות הרובוט ובנייתו לתמידי ו'-ח'.

בשעות הבוקר ממשיך האשכול להעשיר 
ולהעמיק את הלמידה המשמעותית 

במדעים של תלמידי היסודי וחט"ב 
של המועצה.

במקביל נותן האשכול לקהילה כולה 
שירותים מגוונים של תרבות ואומנות.

פרוייקטים מתוכננים לשנת התקציב 2016:

אתר וקטלוג הספרייה באינטרנט:
www.hasifria.org.il/gezer

מחלקת החינוך
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שפ"ח
השירות הפסיכולוגי החינוכי
השירות הפסיכולוגי עוסק בייעוץ למנהלי 

בתי הספר, לצוות המורים, ליועצות 
ולגננות במערכת החינוך של המועצה – 

מגיל הגן ועד סוף בי"ס תיכון.

השירות מאפשר להורים לפנות לקבלת ייעוץ ראשוני בנושאי התפתחות ובמצבי משבר, 
מבצע אבחון והערכה של ילדים עם צרכים מיוחדים, הנמצאים במסגרות החינוך המיוחד 

ומבצע התערבות טיפולית בילדים הנמצאים בסיכון ובמקרי חירום, על פי הצורך.

 הרחבת הפרויקט לוויסות רגשי והתנהגותי לגני החינוך המיוחד ולגנונים. 
 המשך ופיתוח תכנית "מעגן" לגנונים בשיתוף עם מח' משכ"ל.

 סדנאות למתבגרים ולהורים בשיתוף מסגרות החינוך.
 השתתפות בפרויקט הלאומי למניעת אובדנות.

 הקמה של מרכז ייעוצי למתבגרים והוריהם.

gilab@gezer-region.muni.il דוא"ל:   |  08-9244866 פקס:   | מזכירות: 08-9274045   | מנהל המחלקה: ד"ר יצחק יוחנן 

מחלקת החינוך
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ריפוי בעיסוק
)מיועד לילדים מגיל שנה עד 18(.

טיפול שמטרתו לקדם את הילד ברכישת 
מגוון מיומנויות על מנת שיוכל להשתלב 

ולתפקד בסביבה בצורה יעילה ומסתגלת. 
הטיפול מתמקד בתפקוד יום יום, קשיי 

למידה, פנאי והשתתפות חברתית.

COG FUN - טיפול בריפוי בעיסוק 
ADHD לילדים ומתבגרים עם

)מיועד לילדים מגיל 18-5(
ילדים המתמודדים עם הפרעת קשב וריכוז 

מתקשים לעמוד בדרישות בית הספר, 
הישגיהם לרוב אינם תואמים את יכולותיהם, 

הם מתעמתים יותר עם הוריהם ונמצאים 
בסיכון להיות דחויים חברתית.

הטיפול המומלץ הינו שילוב של טיפול 
תרופתי וטיפול התנהגותי, מבוסס 

תיאוריה ובסיס מחקרי. 
הטיפול עוסק בפיתוח מודעות עצמית 

לעוצמות ולקשיים, רכישת אסטרטגיות 
ניהוליות להתמודדות עם הקשיים וגיוס 

והתאמות משאבי הסביבה באמצעות 
הדרכת הורים.

 efratb@gezer-region.muni.il | dalya@gezer-region.muni.il 08-9210504                                             דוא"ל:  08-9274009 | פקס:  מנהלת המחלקה: אפרת בן נאה | מזכירות: 

מרכז טיפולי רב תחומי המספק 
תחת קורת גג אחת שירותי אבחון, 

טיפול, ייעוץ והעשרה לילד, 
למשפחתו ולצוות החינוכי.

המרכז מעניק:
טיפולים התפתחותיים.

תוכניות העשרה קבוצתיות
לילדים והורים.

ייעוץ והדרכה לצוותים חינוכיים.
המרכז ממוקם בקרית החינוך

בבית חשמונאי ושלוחות בקרית 
החינוך בסתריה ובקריית החינוך בנוף 

איילון. השירותים ניתנים לילדי הגן, 
בית הספר היסודי, החטיבה והתיכון.

משכ"ל

טיפול פסיכולוגי התפתחותי 
מגוון טיפולים רגשיים )מיועד לילדים

מגיל לידה עד 9 שנים(:
 טיפול רגשי דרך משחק עם הילד

  בשילוב הדרכה להורים.
 טיפול דיאדי )הורה-ילד( וטריאדי

  )הילד ושני הוריו(.
 טיפול לקידום תקשורת לילדים עם    

  קשיים חברתיים ותקשורתיים.
 ליווי אישי בנושאי חינוך והורות מיטבית.

אבחון פסיכולוגי התפתחותי
אבחונים התפתחותיים מגילאי לידה ועד 5 
שנים – הערכה קוגניטיבית ורגשית מקיפה 

למטרות מגוונות.

טיפול בעזרת בעלי חיים וטיפול 
ביצירה ובהבעה

)מיועד לילדי גן ובית ספר יסודי(.
טיפול בעזרת בעלי חיים וטיפול ביצירה 
ובהבעה. בדרך לא מילולית וסימבולית 

מתאפשר ביטוי עצמי ורגשי של רגשות לא 
מודעים ומודחקים. הטיפול מיועד לילדים עם 
מגוון קשיים התפתחותיים, רגשיים וחברתיים.
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קלינאית תקשורת
)מיועד לילדים מגיל לידה ועד 12(.

אבחון וטיפול בקשיים הקשורים לרכישת 
שפה בשלבי התפתחות השונים, ליקויי 
היגוי, יכולת תקשורתית ושטף הדיבור.

הוראה מתקנת בשפה, חשבון ואנגלית
)מיועד לילדי בית ספר יסודי ותיכון(.

הוראה בגישה מיוחדת, שנועדה לשפר את 
תפקודו של התלמיד והישגיו, תוך התאמה 

אינדיבידואלית של שיטת הלימוד ודרך 
הלמידה לילד. הוראה מתקנת מתמקדת 

בקריאה, כתיבה, חשבון ואנגלית. 
מורי משכ"ל עובדים בשיתוף פעולה עם 

מחנכי הכיתות. השירות ניתן בכל יום, 
בשעות הבוקר או לאחר סיום הלימודים.

מתי"ק: שיעורי עזר במתימטיקה 
ואנגלית לתלמידי התיכון

שיעורי עזר פרטניים או קבוצתיים
בתיכון הרצוג. שיטת לימוד ייחודית 

המתבססת על צורת החשיבה של הילד 
וכוללת תוכנית למידה אישית. כולל קורסי 

קיץ ומרתונים לפני מבחנים.

 efratb@gezer-region.muni.il | dalya@gezer-region.muni.il 08-9210504                                             דוא"ל:  08-9274009 | פקס:  מנהלת המחלקה: אפרת בן נאה | מזכירות: 

קבוצת משחק )קבוצה לשיפור כישורים חברתיים(
בקבוצות מושם דגש על משחק משותף תוך התייחסות לאחר, הבעת העצמי והתמודדות 

עם קונפליקטים. בעזרת תיווך יוכלו גם ילדים עם קשיים חברתיים, בעיות רגשיות, 
הפרעות קשב וקשיי תקשורת להבין טוב יותר סיטואציות חברתיות ולהשתלב עם בני 

גילם. קבוצות נפרדות לילדי הגן )6-4( ובית ספר יסודי )א-ב(.

ספורט טיפולי )מיועד לילדי גן ובית ספר יסודי(.
פעילות גופנית המאפשרת לילדים לגשר על הפער ההתפתחותי, תוך התמקדות בצרכים 
המוטוריים של כל אחד מילדי הקבוצה. בכל קבוצה עד 6 ילדים. ניתן לקיים גם שיעורים 

אישיים. בהנחיית מורה לחינוך גופני המתמחה בעבודה טיפולית.

קבוצת הכנה לכיתה א’
כשיש חשש כי המעבר למסגרת הבית ספרית עשוי להיות קשה עבור הילד, מומלץ 

להצטרף לקבוצת הכנה לכיתה א' בה מתרגלים טווח רחב של מיומנויות והתנהגויות: 
עצמאות בלמידה, התארגנות, כתיבה, מודעות פונולוגית, הבנת הוראות, פתרון בעיות 

ותפיסה חשבונית.

קבוצת אימהות ותינוקות
הפסיעות הראשונות שלנו כהורים מלוות בשמחה והתרגשות, לצד חששות ולא מעט 

סימני שאלה. השתתפות בסדרת מפגשים קבוצתיים תאפשר לאימהות בפעם הראשונה 
היכרות אחרת עם עולמו של התינוק, ליצירת קשר בטוח והתפתחות תקינה.

תוכניות העשרה להורים וילדים 

משכ"ל

 סל שירותים לתושב 2016 | 11  



 

אגף תרבות נוער וספורט

אגף התרבות מטפח את חיי 
התרבות והפנאי של התושבים 

תוך שהוא מאפשר להם צמיחה 
ומעודד יוזמה, יצירה ומעורבות, 

תורם להרחבת האופקים 
ולתחושת השייכות של התושבים.

הפעילות התרבותית מהווה נדבך חשוב 
ביותר בחיי הקהילה ומהווה אמצעי רב 
חשיבות לחיבור, איחוד ויצירת קשרים 

חברתיים בין תושבי המועצה על מרכיביה 
השונים. מחלקת התרבות עוסקת בייזום, 

ארגון וניהול אירועים בתחומי עניין 
שונים: הרצאות, הצגות וסרטים לילדים 

ומבוגרים, מופעי בידור, שעות סיפור, 
טיולים וסיורים.

כן עוסקת בייזום וארגון אירועים 
מקומיים וארציים: צעדת הרצל, מרוץ 

גזר, טור גזר, חגיגת עצמאות, פסטיבל יין, 
סובב שעלבים.

חוגים מחלקת החוגים במועצה עוסקת 
בייזום, ארגון והפעלת חוגי העשרה 

בתחומי עניין שונים למגוון הגילאים 
השונים. פעילות החוגים מתקיימת 

בשלושה מוקדים: בית חשמונאי, נען ונוף 
איילון, כאשר ילדי הישובים הסמוכים 

מוסעים באופן מסודר מבתיהם אל מוקדי 
הפעילות ובחזרה אל בתיהם.

נוער מחלקת הנוער עוסקת בפעילות 
חינוכית - חברתית לילדים ונוער בישובי 

המועצה. הפעילות מתקיימת הן בישובים 
והן ברמה המועצתית.

לשם קיום הפעילות, מועסק בכל אחד 
מהישובים רכז נוער על ידי המועצה 

המפעיל את ילדי הישוב והנוער.
בין הפעילויות הקיימות במהלך השנה: 
טיולים לגילאים מגוונים, ימי העשרות, 

מפגשי נוער בין מושבים, עדלאידע 
בפורים,  סדנאות , הרצאות.

והשנה - טורניר כדורגל לנוער. 

ספורט מחלקת הספורט רואה בפעילות 
גופנית אמצעי רב חשיבות לעידוד, חינוך 

והטמעת תכונות מקדמות להצלחה: 
משמעת עצמית, נחישות, עקביות, 

מחויבות ואחריות. מחלקת הספורט 
עוסקת בייזום, ארגון והפעלת חוגי 

ספורט בתחומי עניין שונים לשכבות 
אוכלוסיה רבות.  כן עוסקת מחלקת 

הספורט בהפעלת קבוצות ספורט 

תחרותיות ואירועי ספורט מקומיים 
וארציים: צעדת הרצל, מרוץ גזר, טור גזר, 

סובב שעלבים.

יחידת הצעירים בהנחיית ראש 
המועצה, ממשיכה המועצה לקיים "יחידת 

צעירים" עבור אוכלוסיית הצעירים 
בגילאי 18 עד 32 שתעסוק בשלל תחומים 

הנוגעים לחייהם.
יחידת הצעירים הוקמה כחלק ממגמת 

פיתוח תחום הצעירים במועצה, במטרה 
לתת מענה במגוון מישורים וכדי להעצים 

את התושבים הצעירים המהווים את 
עתידה של המועצה.

המטרה - חשיפת הצעירים למספיק 
כלים, יכולות ומידע לשם כניסתם לחיים 

בוגרים, כלים כמו קורסים בכלכלת 
המשפחה, הרצאות מסוגים שונים ועוד.
השנה נשים דגש בעיקר על קיום אירועים 

תרבותיים והעשרתים לצעירים, כגון, 
סדנאות והרצאות - במטרה לסייע לצעירים 

לבנות לעצם קריירה ולהשתלב בחיי 
הקהילה נוסף לכך קיום מופעי בידור – 

"סטנד-אפ".
את יחידת הצעירים מוביל רותם אלקובי, 

מנהל יחידת הנוער.
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טור גזר )ע"ש איתי שטיינברג(
מתקיים מידי שנה במהלך חודש מרץ.

מסלול רכיבה על אופניים. מסלול אתגרי 
וקסום בים פריחות ססגוניות, כרמים 

ומטעים שדות חיטה מוריקים ונוף מרהיב. 
המשתתפים רוכבים במסלולים בני 4, 8, 15, 

30 ק"מ.
צעדת הרצל מתקיימת מידי שנה בחודש 

מרץ. מסורת של צעדה – אלפי משתתפים, 
ילדים, בני נוער ומבוגרים מהאזור מכל 
רחבי הארץ, מגיעים מידי שנה ונוטלים 

חלק בצעדת הרצל. המשתתפים צועדים 
במסלולי הליכה בני חמישה ועשרים ק"מ – 

כל אחד בהתאם ליכולתו, תוך שהם פוסעים 
בתוך נוף ייחודי וחולפים על פני אתרי 

מורשת ואתרים היסטוריים.

אירועי ספורט תיירות ותרבות

מרוץ גזר מתקיימת מידי שנה בחודש מאי. 
אלפים מכל רחבי הארץ וממגוון גילאים, 

הגיעו במהלך השנים כדי לקחת חלק במרוץ 
השדה המסורתי מרוץ גזר אשר זכה לתואר 

"הטוסקנה של המירוצים".
סובב שעלבים מסורת חדשה שמתקיימת 

מדי שנה במהלך חודש אוקטובר – מסע 
של אופניים בעמק איילון, שמאורגנים 

על ידי המועצה האזורית גזר וקיבוץ 
שעלבים. במסע הראשון בשנת 2014, 

השתתפו מאוד רוכבי אופניים, בהם תושבי 
המועצה ורוכבים מכל רחבי הארץ. לרשות 

המשתתפים הועמדו 4 מסלולי רכיבה: 
מסלול אתגרי ל- 23 ק"מ, שני מסלולים 

בינוניים ל- 10 ול- 15 ק"מ ומסלול 
משפחות ל- 3 ק"מ. המסלולים הם 

בנוף עמק איילון, בין שדות כותנה, כרמים 
ונקודות תצפית מרשימות.

אירועי יום העצמאות נחגגים מידי שנה, 
באנדרטת ההנצחה של חיל ההנדסה במשמר 

דוד. באירוע לוקחים חלק כ- 1,500 מתושבי 
המועצה.

פסטיבל חוויה בכרם מתקיים מדי שנה 
במהלך חודש ספטמבר.

המועצה האזורית גזר פתחה במסורת חדשה 
אשר שמה אותה על מפת הפסטיבלים 

החשובים בארץ. פסטיבל זה מושתת על האזור 
ותוצרתו החקלאית והכפרית וכולל אירועי 
מחולות, טיולי אופניים, שוק איכרים, יריד 

אומנים, סדנאות והפעלות לילדים והכל ברוח 
האזור של כרמים ומטעים. בפסטיבל לוקחים 

חלק עסקים בתחום האומנות וההסעדה, 
להקות מחול מקומיות וארציות, יצרני מזון 

וחקלאים כגון: מחלבות, בתי בד, גידולי שדה, 
יקבים. כל הפעילויות מתקיימות במרחב 

הכפרי – חקלאי של המועצה.
חג המעלות מתקיים מידי שנה במהלך חודש 
אוקטובר. החברים בתנועת הנוער, משתתפים 

בטקס פתיחת שנת הפעיות של תנועות הנוער, 
הנקרא "חג המעלות". המועצה רואה חשיבות 

עצומה בפעילות תנועות הנוער, כפעילות 
משיקה ומשלימה את החינוך הפורמלי.
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המועצה האזורית גזר משקיעה מאמצים ניכרים בשיפור השרות הניתן לתושב 
בתחומים שונים ובתוכם בכל הקשור לתהליך רישוי מבנים ומתן היתרי בניה

שמטבעו הוא תהליך מורכב.
בשנים האחרונות עברה הוועדה תהליך יסודי של התייעלות והתמקצעות תוך שימת דגש 

על שיפור השירות הניתן לתושבים ולאנשי המקצוע.
 G.I.S  עובדי הוועדה השתלמו בנושא 'תיקון 101 לחוק התכנון והבניה', הוטמעה מערכת

לייעול וסיוע בקידום פרויקטים ליישובים והוצבה ערכת נגישות שמע למען כבדי השמיעה.

במקביל שודרג והונגש אתר האינטרנט של הוועדה.
ניתן לעקוב אחרי הבקשה שהוגשה דרך האתר, להוריד טפסים רלבנטיים ועוד. 

כעובדי המועצה אנו מחויבים לשירות יעיל, טוב והולם ואנו עומדים מאחורי התחייבות 
זאת על כל המשתמע ממנה. יחד עם זאת יש לזכור שצוות הוועדה, כצוות המקצועי 

העוסק בתחום התכנון והבנייה במועצה האזורית, כפוף לחוקי התכנון והבניה. מטרתם 
של חוקים אלו הינה לשמר ולשפר את איכות החיים במדינה בכלל ובתחומי המועצה 

בפרט. שימור אופיים הכפרי של יישובי המועצה עומד לנגד עינינו תמיד ובפרט שימור 
האופי הייחודי של כל יישוב בתחום שיפוט המועצה.

נושאי הטיפול השכיחים של הוועדה 
המקומית לתכנון ובניה הינם:

 תכנון וטיפול בתוכניות מתאר לסוגיהן .
 מתן מידע על זכויות בניה לחלקות /        

  מגרשים בהתאם לתכנית המתאר    
  התקפה למקום.

 מתן היתרי בניה או שימוש חורג 
  למבקשים בהתאם לתוכנית תקפה    
  במקום ובכפוף לחוק התכנון והבניה.

 פיקוח על הבניה בתחום המועצה 
  והתאמתה להיתר הבניה התקף ובכפוף       

  לחוק התכנון והבניה.
 טיפול בבניית מוסדות ציבור ותשתיות 

  במועצה.  

במשרדי הוועדה ניתן לקבל מידע: 
 הגשת בקשה להיתר בניה / בקשה    

  לשימוש חורג.
 היטלי השבחה והעברת נכסים בטאבו.

 טופס 4.
 תכנית מתאר ותוכניות מפורטות.

  בנוסף לנושאים אלו קיימים נושאים      
  רבים נוספים המצויים באחריותה

  וטיפולה של הוועדה המקומית לתכנון   
  ובניה.

ועדה המקומית לתכנון ובניה
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ועדה המקומית לתכנון ובניה

שעות קבלת קהל:

יום א'  12:00- 8:00
יום ג'  11:45 - 8:00
13:00 -15:30          
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במסגרת השירות, ניתנים שירותים שונים לקשישים על פי מצב הקשיש/ה וכמובן על פי 
הצורך. כמו כן קיימת אפשרות להצטרף למרכז היום בבית חשמונאי, ששם מתקיימות 

פעילויות חברתיות מגוונות.
בנוסף, מתקיימות מידי חודש פעילויות שונות ומגוונות לוותיקי המועצה: הרצאות 

בנושאים שונים, טיולים ברחבי הארץ ונופשונים למספר ימים בבתי מלון.
כמו כן המחלקה מפעילה תוכניות בריאות ומניעת חולי - עקבו אחרי הפרסומים.

קהילה תומכת
בבתי הקשישים ישנו לחצן מצוקה לנוחיות ובטחון הקשישים. כמו כן, יש אפשרות 

לתיקונים קלים בבית הקשיש וכן מתקיימות פעילויות חברתיות שונות במשך כל השנה.
לפרטים התקשרו: 08-9274070

שירותים לקשישים

אזרחים ותיקים יקרים, ברשות 
פעולת יועצת על פי חוק האזרחים 

הוותיקים. אפשר לפנות בכל שאלה 
ובקשה. מתקיימות פעילויות שונות 

המתפרסמות בעיתון המועצה, 
למשל - קבוצה "לאימון המוח", וכן 

פעילויות תרבות וחברה שונות מנהלת המחלקה: אביגיל אנגלמן | מזכירות: 08-9274067 | פקס: 08-9208563
suzi@gezer-region.muni.il :דוא"ל
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ממונה על פניות הציבור
בכל פניה ניתן לפנות בכתובת המייל הרשומה מטה, או לחילופין – בדואר דרך משרדי 

המועצה. יש לציין את פרטי הפונה ומענו, תיאור מפורט של המקרה נשוא התלונה והמועד 
בו אירע המקרה, וכל פרט אחר אשר יסייע לצורך בירור יעיל של המקרה.

שרה בר מימון | טלפון: 08-9274050 | פקס: 072-3447250
sara@gezer-region.muni.il :דוא"ל

יועצת לענייני אזרחים ותיקים במועצה
במסגרת תפקידה, פועלת היועצת לשיפור איכות חייהם של אזרחי המועצה הוותיקים, 

להעצמת האוכלוסייה הבוגרת ולהגברת המודעות בנושא, בקרב כל תושבי המועצה ניתן 
לפנות בכל רעיון, תוכנית או בקשה הקשורים לאזרחים הוותיקים.

דרורה נבון | טלפון: 08-9274070 | פקס: 08-9208563 | נייד: 052-6220886
droraa@gezer-region.muni.il :דוא"ל

יועצת לענייני אזרחים ותיקים במועצה
ברשות פועלת יועצת לקידום מעמד האישה.

במסגרת תפקידה היא אחראית על ייזום, תכנון וביצוע של פרוייקטים ופעילויות להעצמה 
נשית במסגרת הקהילה ושילובן של יותר ויותר נשים בעמדות בעלות השפעה.

היא פועלת למען גיבוש, קידום ועידוד מדיניות ופעילות לקידום מעמד האישה לשוויון 
בין המינים, מניעת אלימות נגד נשים ומניעת הטרדה מינית.

בבית חשמונאי פועל מועדון נשים כפרי ומתבצעות בו פעילויות כגון: הרצאות, סדנאות, 
מפגשים, טיולים, סיורים במוזיאונים, כנסי בריאות האישה, יזמות עסקית, העצמה 

כלכלית של נשים ועוד.

פורום נשים עסקיות – פועל כבר מספר 
שנים והשנה כבכל שנה, תתקיים פעילות 

"נשים צועדות בירוק" אשר מהווה מסורות 
שנתית יחד עם היחידה הסביבתית.

ליישום והשלמת הפעלות פועל פורום נשים 
מתנדבות, המלווה בייעוץ, תכנון וייזום 

פרוייקטים להעמקת המודעות הציבורית 
בתחומי פעולות אלה בתחום המועצה.

הפעילויות מתפרסמות בעיתון המועצה, 
וניתן לפנות בכל שאלה או בקשה.

פנינה גבאי | טלפון: 08-9274069
פקס: 08-9208563

נייד: 052-6220656 
pninag@gezer-region.muni.il :דוא"ל

 סל שירותים לתושב 2016 | 17  



אבטחת מוסדות חינוך
 הפעלת מערך מאבטחים, פיקוח, 

  ביקורת והדרכה בבתי הספר ובגני    
  הילדים.

 כיבוי אש ועזרה ראשונה – ביצוע ביקורות 
  והדרכות בנושאי כיבוי אש ועזרה ראשונה    
  לסגל המורים והתלמידים שנבחרו במוסד 

  החינוכי, שיפור תשתיות וציוד כיבוי אש.
 קיום תרגילי הג"א ארציים הכוללים 

  תרגולים מכינים בכל מוסד חינוכי.

מחלקת הביטחון במועצה 
האזורית גזר פועלת בתיאום 

ובשיתוף פעולה בין גורמי 
הביטחון בפועלים במרחב 

לצורך הגברת בטחון יישובי 
המועצה ולתושביה. המחלקה 

פועלת במספר תחומים 
מרכזיים.

 מיגון בתי הספר נגד פריצות וגניבות 
  וחיבורם לחברת האבטחה.

 אבטחת אירועים, מסיבות וכדומה
  בבתי הספר.

 עדכון תיקי שטח, ותיקי בטחון מוסדיים.
 הדרכת מטה חירום בית ספרי.

 בטיחות במוסדות החינוך
  )גנים ובתי ספר(.

בטחון שוטף ביישובים
 פגישות עם ועדי היישובים בנושאי    

  בטחון היישובים.
 פגישות וסיורים עם הרב"שים ביישובים.

 עבודה מול המשטרה, משרד הביטחון
  ופיקוד העורף להגדלת תקציב למרכיבי 

  בטחון.
 תיאום והפעלת מג"ב, משטרת ישראל 
  וצה"ל לשיפור בטחון היישובים, מיקוד 

  בעיות ומתן טיפול נקודתי באירועים 
  חריגים.

 שילוב והרחבת הפעילות של סיורי 
  ביטחון, לטובת היישובים והתושבים הן 

  בחיי היומיום והן במצבי כוננות ואירועים 
  חריגים.

מחלקת ביטחון

מנהל המחלקה / קב"ט המועצה: אליק מגורי כהן | מזכירות: 08-9274008/08-9274060 | פקס: 08-9274059

 תיאום הפעלת הסיור הכפרי המרחב 
  המועצה.

 ארגון צוותי רפואה לשעת חירום.
 מניעת גניבות חקלאיות.

 טיפול במערכת השמירה היישובים 
   והאבטחה ביישובים.

 טיפול ותיאום מול איגוד ערים לכיבוי
  אש איילון.

 אבטחה בפעילות המועצה, טיולים 
   ואירועים שונים.

 ניהול מחסן נשק מועצתי.

מחלקת הביטחון בשעת חירום
 ביסוס מערך חירום וציוד חירום 

  ביישובים.
 הקמת מוקד משולב למועצה לטיפול 

  באירועי חירום והשגרה.
 הכנת צוותי חירום יישובים )צח"י(, 

  בשיתוף פעולה עם פיקוד העורף.
 ריענון פק"ל חירום למועצה ותרגולו.

 ביצוע תרגיל מל"ח משולב במרחב.
 סיוע בארגון מטות מל"ח ביישובים.

 עזרה באחזקה וטיפול במקלטים 
  ביישובים.
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מחלקת ביטחון

rachelb@gezer-region.muni.il :דוא"ל

בטחון אישי
קיום ערבי הסברה בנושאי בטחון אישי 
תוך התמקדות בשיפור המיגון האישי 

ברמת התושב. תגבור המיגון הפיזי 
והקמת מכשולים למניעת פע"ר ושבל"ר.

הכשרות קורסי ע"ר / כב"א/סע"ר לתושבי 
המועצה.

שיפור המענה וקיצור זמני ההגעה 
המשטרתי לתושבי המועצה.

שימוש האמצעים גלויים וסמויים לצמצום 
תופעת הוונדליזם / האלכוהול ביישובים.
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רישוי עסקים שירות הניתן לכל עסק הפועל בתחומי המועצה, הכולל הדרכה בהגשת 
בקשה וליווי מקצועי עד לקבלת הרישיון ובהתאם לנוהל הרישוי של המועצה.

בעקבות תיקון חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 וכחלק מהרפורמה הנערכת ע"י משרד 
דרישות  מסמך   – המועצה  של  האינטרנט  באתר  פורסם  העסקים,  רישוי  בתחום  הפנים 

רשות הרישוי )"מפרט רשותי"(.
שמציבה  והתנאים  הדרישות  את  האזורית,  המועצה  תושבי  בפני  להציג  נועד  זה  מסמך 

המועצה האזורית לצורך קבלת אישור עסק, ואת התהליך לקבלתו.
יובהר כי מסמך זה מתמקד בדרישות רשות הרישוי, ואינו כולל את מכלול הדרישות והתנאים 

הנדרשים ע"י גופי הממשלה השונים לצורך קבלת רישיון העסק.
עסקים.  ברישוי  הצו  בתקנות  בחוק,  לעיין  תושב  כל  יכול  בה  עיון  עמדת  הוקמה  בנוסף 
הרישוי  במצב  לעיין  יכול  בקשה  שהגיש  מי  כל  הרשותי.  האחיד  ובמפרט  הרישוי  בנוהל 

)סטטוס( של בקשתו. לשאלות או לבירורים, ניתן לפנות למנהלת מחלקת רישוי עסקים.

איסוף גזם המועצה דואגת לאסוף אחת לשבוע את הגזם הנקי וקיצוצו למחזור אחת לחודש 
את הפסולת הגושית )מוצרי חשמל שונים, רהיטים משומשים, כסאות פלסטיק, קלקרים ועוד(. 
מכל היישובים שבתחומי המועצה. על פי דרישות הוועדים המקומיים ויושבי הראש ביישובים, 
המועצה תאכוף את הוצאת הפסולת / הגזם שלא במועדים הקבועים מראש או במקומות 
המותרים לצורך כך ע"י התראות וקנסות, באמצעות מחלקת התברואה והיחידה הסביבתית.

בקולחין,  השקיה  לחקלאות,  זרים  עובדים  בנושאי  מטפלת  הוועדה  חקלאית  ועדה 
מענקי השקעה בחקלאות, ייצוג החקלאים מול גופים שונים וחברות בארגוני חקלאים.

הגב' תלי אוריאלי מנהלת היחידה הסביבתית מונתה כגורם השגה ארצי – בפניה ניתן להגיש 
השגה על החלטת רשות הרישוי

בתחום התברואה עוסקת 
המחלקה: בפינוי אשפה ביתית 

ובאיסוף פסולת גושית ביתית
)לא פסולת בנייה ושיפוצים(.

המחלקה מטפלת בריסוס נגד זבובים 
ויתושים במוקדי הדגירה. הדברת 

מכרסמים, הדברה נגד טוואי התהלוכה 
והדברת עשביית חורף.

במחלקה עוסקים בדיגום מי השתייה 
לבדיקת איכותם התברואית, טיפול 

בתברואת המזון וכן פיקוח על עסקי המזון.

simal@gezer-region.muni.il  :מזכירות: 08-9274031 | פקס: 08-9274095 | דוא"ל

תברואה, רישוי עסקים ואיכות הסביבה

שימו לב, עליכם להוציא את הגזם 
הנקי ואת הפסולת הגושית, אך ורק 

בהתאם למועדים המפורסמים על ידי 
המועצה / הוועד המקומי ולהניחו 
במקומות המיועדים לכך והנוחים 

לאיסוף ולא כל צנרת מים או בצמוד 
לגדרות או מתחת לכבלי חשמל(.
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להלן יעדי השירות הווטרינרי: שמירה והגנה על בריאות הציבור מפני סכנות ונזקים שמקורם 
בבעלי חיים או במוצרי מזון שמקורם מהחי. שמירה על בריאות ורווחת בעלי החיים, חיות מחמד 

וחיות משק כאחד. שמירת קשרי עבודה עם משרדי הממשלה כמו משרד החקלאות, משרד 
הבריאות ושירות המזון הארצי. קיום מערך פיקוח כולל על כל השלבים בייצור והפצת מזון 

שמקורו מן החי. המחלקה הווטרינרית עוסקת בבריאות הציבור בכל הנוגע לפקודת הכלבת, 
לפקודת בריאות הציבור ולחוקי העזר המקומיים.

המחלקה מטפלת בכל הקשור לביצוע ורישום חיסוני הכלבת, אכיפת הסגרי הכלבים, כמו גם 
ביקורת ופיקוח על רפתות, אורוות ומוסדות המייצרים ו/או משווקים מזון מן החי.

חיסוני הכלבת נערכים בישובים עצמם, וכן במשרדי המועצה. הכלבת היא מחלקה שאין לה 
מרפא והחיסון נגדה הוא חובה על פי חוק לכלבים מגיל 3 חודשים.

)עדיין לא קיים חוק המחייב את חיסונם של חתולים, אם כי באור כפרי מומלץ ביותר לחסנם(.

לכידת כלבים הכלבים המשוטטים, כלומר כל כלב שמשוטט חופשי ברשות הרבים, עם או בלי 
לבעלים, מהווים מטרד, מלכלכים, מפחידים ולעיתים נושכים.

על מנת לשמור על שלום התושבים, מפעילה המועצה שירותי לכידה, שמסגרתם מתבצע בכל 
יישוב לפחות פעם בשבוע סיור לכידה. כמובן שנעשית עבודת לכידה גם בשטחים פתוחים 

בפאתי היישובים, זאת בנוסף לשליחת ממצאים לאיבון לכלבת.

 מועדים לחיסוני בעלי החיים מתפרסמים בעלון המועצה וכן בדואר ישיר הנשלח
לבתי התושבים.

      שעות קבלת קהל: ימים א' וג' בלבד בין השעות: 10:00-08:00 

השירות הווטרינרי

וטרינר המועצה: ד"ר כרמי הרשקוביץ | מזכירות: 08-9274056 | פקס: 08-9274095
carmi@gezer-region.muni.il :דוא"ל
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פיתוח ותשתיות במועצה

היחידה הסביבתית הינה יחידה משותפת למועצה האזורית גזר ולמועצה 
האזורית עמק לוד.

להגנת  המשרד  של  ומקצועית  כספית  ותמיכה  בסיוע  חודשים  מספר  לפני  הוקמה  היא 
הסביבה.  

מוקדי הפעילות של היחידה הינם: 
 פיקוח ופעילויות אכיפה של מפגעים סביבתיים.

 הסברה קהילתית וחינוכית לקידום נושא הקיימות.
 ייזום והפעלת פרויקטים סביבתיים.

 ייעוץ וליווי מקצועיים לרשויות. 

לידיעת הבונים / המשפצים
פסולת בניין לסוגיה, אמורה להיות מופנה לאתר פסולת מסודר וזאת באחריות בעל הנכס )יש 

צורך בהצגת אישור פינוי פסולת לצורך קבלת היתר בניה בוועדה המקומית לתכנון ובניה(.
עד לפינוי פסולת הבניין לאתר מסודר, אין להניח פסולת בניין או מכולה של פסולת בניין, 

בשטח ציבורי.

מחלקת התחזוקה מבצעת תחזוקה 
שוטפת בתחומים הבאים, תוך שיתוף 

פעולה עם אנשי הקשר ביישובים:
תאורת רחוב.

תחזוקת מבני מועצה וגני ילדים.
תחזוקת מבני משחקים

תחזוקת בית עלמין אזורי.
גינון שטחי ציבור, בתי ספר וגני ילדים.

טאטוא כבישים.
תחזוקת מערכות ביוב.

במסגרת התשתיות והפיתוח,
אנו מטפלים בנושאים הבאים:

הפעלת מתכננים, קבלנים, יועצים 
ומפקחים.

הוצאה לפועל של פרוייקטים במסגרת 
תקציבי הפיתוח והתב"רים ובתיאום עם 

היישובים.
סלילה ותיקון כבישים.

התקנת מתקני שעשועים ומתקני כושר.
תחזוקת מדרכות.

תחזוקת והקמת תמרורים. 

מנהלת היחידה: תלי אוריאלי | פקח אכיפה סביבתית: דני טנלדר | )טל' נייד: 052-3825063(
teliu@gezer-region.muni.il :טלפון: 2/3/08-9274065 | פקס: 073-2447265 | אימייל

מזכירות: 08-9274050
פקס: 073-2447250

sara@gezer-region.muni.il :דוא"ל

היחידה הסביבתית האזורית  גזר
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מח' תחבורה מסיעה בכל יום כ–3700 תלמידים למוסדות החינוך . 
הסעות תלמידים במערכת החינוך מאפשרת יישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור 
מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם. ההסעות מתבצעות 

על פי אמות מידה שנקבעו לצורך כך.
ברשות מחלקת התחבורה  10 אוטובוסים של המועצה האזורית גזר, 14 אוטובוסים 

מקבלנים שונים, טרנזיטים ומיניבוסים. מח' תחבורה מסיעה תלמידים לבתי הספר שלהלן:
בי"ס גוונים | בי"ס תיכון איתן | בי"ס שדות איילון | בי"ס חדש בית חשמונאי | בי"ס הרצוג

בי"ס שלהבת - כולל ישיבה ואולפנה

בחינוך המיוחד מוסעים כ – 150 תלמידים בהסעות מיוחדות: מוניות, טרנזיטים 
ומעלונים ע"פ מכרז. 

התלמידים מוסעים לבתי ספר וגנים מחוץ למועצה, ע"פ וועדות החלטת וועדות השמה 
ושיבוץ  חלק מהתלמידים בחינוך המיוחד  מקבלים ליווי בהסעה ע"פ חריגויות שונות.

המחלקה נותנת שירותים נוספים כגון הסעות לילדי החינוך המיוחד במחלקת הרווחה, 

המוסעים בהסעות מיוחדות ובהן 
מעלונים ומוניות.

פעילויות שונות של קשישים, תנועות 
הנוער )גרעין עודד, הנוער העובד והלומד(.

בגני ילדים מח תחבורה מספקת הסעות 
להצגות, לספריה אזורית ופרויקטים 

חינוכיים מחוץ למועצה .

מנהל מח' תחבורה: רפי כהן
טלפון: 08-9274029 

rafik@gezer-region.muni.il :דוא"ל

מ"מ מנהל מח' תחבורה: דליה אוחנה
טלפון: 08-9274029 

dalia@gezer-region.muni.il :דוא"ל

נהגת, מזכירה: שוש טוויג 
טלפון: 08-9274027

shosh@gezer-region.muni.il :דוא"ל

סדרנית: ענת סבג
טלפון: 08-9274091

anats@gezer-region.muni.il :דוא"ל

אחראית הסעות ח"מ: עדנה פרג'ון
טלפון: טל 08-9274028

edna@gezer-region.muni.il :דוא"ל

מח' תחבורה 
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המחלקה מטפלת בנושאים הבאים באופן יומיומי ושוטף:
בתי כנסת: ברוב היישובים הנמצאים בתחום המועצה.

מקוואות: קיימים במועצה 10 בתי מקוואות אשר מנותנים מענה לשנים ביישובים 
השונים.

מקווה לגברים: קיים בשעלבים.
כשרות: תעודות הכשרות ניתנות לבתי עסק שמייצרים מזון )אולמות, מפעלים, קייטרינג, 

מחלבות, מאפיות, יקבים וכד'(.
בתי עלמין: בית העלמין האזורי הנמצא מול בית חשמונאי )ישנם יישובים שלהם יש בתי 

עלמין מקומיים(.
עירובין: אחזקה שוטפת של העירובין ביישובי המועצה.

נישואין: פתיחת תיקי נישואין ותעודות רווקות במשרד הרבנות במועצה ובמשרדי 
הרבנים ביישובים.

שירותי הדת הניתנים:
 רישום נישואין.
 שירותי כשרות.
 חגים ומועדים.

 פעילויות תרבות תורנית.
 שרותי קבורה.

 סיוע בבניית ושיפוץ בתי כנסת ומקוואות.
 תשמישי קדושה.
 בתי עלמין ועוד.

שירותי דת

rikig@gezer-region.muni.il :כב’ הרב: שלמה נפתלי  | מזכירות: 073-2447336 | פקס: 073-2447337 | דוא"ל

המועצה נותנת מענה לכל תושבי המועצה והאזור, הן בתחום הדתי המקצועי והם בתחום הרוחני.
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במה גישור עדיף על דרכים אחרות ליישוב סכסוכים?
בשונה מפסיקה של שופט, בגישור שני הצדדים יוצאים מרוצים מהפתרון שאליו 

הגיעו בהסכמה וברצון חופשי.
הגישור יעיל, קצר יחסית וחוסך הרבה זמן וכסף.

הליך הגישור הינו דיסקרטי לחלוטין ומתקיים כולו בדלתיים סגורות.

מי מבצע את הגישור?
הגישור נעשה על ידי מגשרים מקצועיים ומוסמכים, שלמדו בקורס גישור ובוגרי 

פרקטיקום בגישור מטעם הנהלת בתי המשפט.

כמה עולה מפגש גישור?
מפגש גישור במועצה עולה 100 ₪, מכל צד )התעריף המומלץ על ידי הנהלת בתי 

המשפט הוא 400 ₪ לשעה מכל צד - אנו מציעים את השירות במחיר מסובסד(.

להלן נושאי הסכסוך שאנו מטפלים בהם:
צרכנות.

יחסי עבודה.
סכסוכים בין שכנים.

יחסי שוכר משכיר.

מרכז הגישור אינו מיועד לסכסוכים עם - ועד מקומי, ועד אגודה, מועצה ועוד.

לתיאום מועד לפגישת גישור, ניתן לפנות לנעמה שביט
naamash@Gezer-region.muni.il :טלפון: 08-9274076 | דוא"ל

מרכז גישור אזורי - "גשר בגזר"

אנו שמחים לבשר על השקת 
שירות חדש לתושבי המועצה, 

ביוזמת ראש המועצה -
פטר וייס.

מהו גישור?
גישור הוא הליך ליישוב סכסוכים 

ומחלוקות, בו מגשר מקצועי נפגש עם 
הצדדים לסכסוך ומאפשר להם להגיע 

לפתרונות מוסכמים. המגשר אינו 
שופט או בורר והמיומנות שלו היא 
ניהול דיאלוג יעיל, שמטרתו להגיע 

להסכמות לגבי הנושאים שבמחלוקת.
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מטרה: מטרת הגדרת מדדי זמן לטיפול במתווה של אמנת שירות הינה להסדיר ולקבוע 
את משך הזמן האופטימלי לטיפול בפניות התושבים, כל אחת על פי מידת דחיפותה, 

מתוך רצון לשפר ולייעל את השירותים הניתנים לתושבים באופן מדיד ופומבי.
חזון השירות

אנו מתחייבים למתן שירות תוך הקפה על כבוד האדם, זכותו ליחס אנושי, הוגן ושוויוני.
אנו מתחייבים למתן שירות מקצועי, איכותי, זמין ושואף למצוינות.

אנו מתחייבים על מתן שירות ללקוח תוך שמירה על פרטיותו וזוכות לסודיות.
אנו מתחייבים לשלב ידע, מיומנות והערכת ביצוע של עבודתנו, לרבות מעקב ובקרה 

אחר עמידה במדדי הזמן שנקבעו.
אנו מתחייבים לשתף במידת האפשר את הלקוח במהלך הטיפול בענייניו.

אנו נשאף ליצירת אקלים חברתי המושתת על אימון, כבוד הדדי, פתיחות והגינות.
בברכה, פטר וייס, ראש המועצה

אמנת שירות - חזון

במועצה הוחלט, בשל הרצון 
לייעל ולשפר את השירות, על 

הגדרת מדדי זמן לטיפול בפניות 
התושבים, כל אחת על פי סיווגה 

ודחיפותה. לצורך כך, נקבעו מדדי 
זמן לטיפול בפניות שגובש על 
יד מנהלי המחלקות במועצה 

ועובדיהם ובשיתוף נציגי ציבור, 
במתווה של אמנת שירות.

ניתן להתרשם מממדי הזמן באתר המועצה - בלשונית מידע לתושב ממונה על חוק חופש המידע
26 | סל שירותים לתושב 2016 



אמנת שירות - חזון
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מטרות המעוף הינם לתת שירותי סיוע ישיר ליזמים ולעסקים, ליזום פיתוח אזורי, להוות 
מרכז שירות ומידע ולהציף את צרכי השטח אל הרשות המחוקקת ומשרדי הממשלה. 

שירותי הסיוע המסובסדים מיועדים ליזמים בתחילת דרכם ולעסקים קיימים אשר 
מעסיקים עד מאה עובדים או אשר היקף מכירותיהם השנתיות מגיע עד מאה מיליון ₪. 
מטרתם, פיתוח העסקים בכל ענפי המשק - תעשייה, מסחר, חקלאות, תיירות, היי טק, 

ייצור ועוד.   כל מגוון השירותים מסובסד ע"י משרד הכלכלה והקורסים במועצה נתמכים 
גם  ע"י המועצה האזורית גזר. 

קורסים והכשרות 
מקצועיות

 
תחום התיירות במועצה  עוסק בין 

היתר באיתור והכשרה של יזמים ובעלי 
העסקים המעוניינים להפוך את הרעיון  

שלהם לעסק או להצמיח את העסק אשר 
הקימו ולקדם אותו. 

המועצה האזורית גזר בחרה לעבוד 
בשיתוף פעולה עם מעוף, סניף רמלה 

בתחומי תיירות ויזמות כפרית.  עבודה 
זו היא המשך ישיר לעבודה שעשתה 
המועצה עם מט"י קרית גת והמרחב 

הכפרי, שבשנה החולפת הכשירה שתי 
קבוצות יוזמים עסק בהצלחה מרובה. 

בקבוצות שסיימו ניתן למצוא עסקים 
ממגוון תחומים: קייטרינג, בית קפה, 

מטפלות, איכות חיים, בישול, מחשבים, 
שחייה תכשיטנות, קוסמטיקה , לימודי 

חשיבה יצירתית, מידענות, משחק, גינות 
אורגניות, אמנות סריגה בטריקו ועוד . 

ייזמות ותיירות במועצה
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במהלך השנה ייפתחו  קורסים נוספים. 
למידע ופרטים ניתן ליצור עמנו קשר 
ולעקוב אחר פרסומי המועצה באתר 

ובעיתונות. 
בין הקורסים שיפתחו השנה: 

 קורס  ניהול לבעלי עסקים  
 קורס "יוזמים עסק" 

 סדנת שיווק בפייסבוק 
ליצירת קשר: 050-8674505,

ilanit712@gmail.com

קורס פייסבוק לבעלי עסקים חדש 
במחלקת יזמות ותיירות.

 האם הפייסבוק מתאים לקידום העסק
שלי - ואיך עושים את זה?

בישראל יש יותר מארבעה מיליון 
משתמשים פעילים בפייסבוק.

יותר מ - 50% גולשים באינטרנט באמצעות 
הסמארטפון. אם העסק שלך לא שם - אתה 

לא קיים. האם אתה באמת חושב שתוכל 
להישאר מאחור?

בצעד מזורז, בארבעה מפגשים תוכלו 
לפתוח לראשונה את הפרופיל האישי 

שלכם בפייסבוק, להקים דף עסקי חדש, 
ולהבין איך מייצרים תקשורת עם לקוחות 

פוטנציאליים דרך הפייסבוק.

סיורי תושבים באתרי המועצה מתקיימים 
אחת לחודשיים 

 השנה מיסדנו את פעילות סיורי התושבים 
באתרים ובעסקים של המועצה. 

מטרת הסיורים היא לחשוף, להכיר, לגבש 
ולחזק את הקשר של התושבים למועצה 

בה הם חיים. 
בכל סיור מתקיים ביקור באתר מורשת או 

עסקים הפועלים בתחומי המועצה והם 
בעלי אופי תיירותי אשר פותח צוהר ליופיה 

של המועצה עבור התושבים. 
הסיורים מתקיימים ברכבים פרטיים. 

מומלץ לעקוב אחר הפרסומים בגזרי מידע, 
אתר המועצה ובפייסבוק. הסיורים הם 

בהרשמה מוקדמת ומותנים במינימום 10 
משתתפים. 

עסקים המעוניינים לקחת חלק במיזם 
מתבקשים ליצור קשר ישירות עם חטיבת 

התיירות במועצה. 
המעוניינים להירשם לסיורים מוזמנים 
,ilanit712@gmail.com :לפנות בדוא"ל

08-9274020

קורסים והכשרות מקצועיות 
חטיבת התיירות במועצה עוסקת בין היתר 
באיתור והכשרה של יזמים ובעלי העסקים 

המעוניינים להפוך את הרעיון  שלהם לעסק 
או להצמיח את העסק אשר הקימו ולקדם 

אותו. 
המועצה האזורית גזר בחרה לעבוד 

בשיתוף פעולה עם מספר גופים אשר 
יכולים להקנות ידע, קשרים ואף סיוע 

במימון בתחומי תיירות ויזמות כפרית.  
בשנה החולפת הוכשרו 2 קבוצות 

יזמים חדשות בהם ניתן למצוא עסקים 
ממגוון תחומים:  קייטרינג , בית קפה, 

מטפלות,  איכות חיים, בישול, מחשבים, 
שחייה תכשיטנות, קוסמטיקה , לימודי 

חשיבה יצירתית, מידענות, משחק , גינות 
אורגניות, אמנות סריגה בטריקו ועוד . 

מטרת ההכשרות: פיתוח העסקים בכל 
ענפי המשק - תעשייה, מסחר, חקלאות, 

תיירות, היי טק, ייצור ועוד.  
מגוון השירותים מסובסד ע"י משרדי 

הממשלה השונים: משרד התיירות, 
הכלכלה, החקלאות ועוד.  הקורסים 

נתמכים גם ע"י המועצה האזורית גזר. 
במהלך השנה ייפתחו  קורסים נוספים. 

למידע ופרטים ניתן ליצור עמנו קשר ולעקוב 
אחר פרסומי המועצה באתר ובעיתונות. 

,ilanit712@gmail.com :לפרטים
08-9274020

ייזמות ותיירות במועצה
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"חונכות עסקית" 
תוכנית "חונכות עסקית" לתיירנים דרך 

משרד התיירות ומשרד החקלאות. 
מדובר בליווי מקצועי ע"י יועצים מטעם 

המדינה בהם הלקוח / יזם משלם 25% 
מערך הייעוץ הניתן לו ואת היתר המדינה 

משלימה. 
הסיוע בשלב הראשון מתבטא בהצמדת 
יועץ מקצועי ליזם, שתפקידו לאבחן את 

הרעיון של היזם, ו/או לבדוק את הכדאיות 
הכלכלית, ו/או להכין פרוגרמה, ובשלבים 

המתקדמים גם ללוות את הקמת והפעלת 
העסק. היזם משתתף ברבע התשלום 

ליועץ המקצועי.
לפנייה לקבלת חונכות עסקית ניתן לפנות 

לאילנית צמח 050-8674505 או
ilanit712@gmail.com

עמותת התיירות שפלת יהודה 
המועצה פועלת בשותפות עם עמותת 

התיירות "שפלת יהודה", המשמשת 
פלטפורמה רחבה יותר לפעילות התיירות 

במרחב הכפרי. 
העמותה מהווה בסיס לחיזוק הקשר עם 
הרשויות ואמצעי נוסף לאיתור תקציבים 

לפעילויות המועצה בתחום התיירות 

והאירועים: דוגמת מפעל הפיס, משרד 
התרבות, הספורט, החקלאות, התיירות 

ועוד.  
עסקים הפועלים במועצה אזורית גזר 
יכולים ליהנות מהשתתפות באירועי 

העמותה והחברים בה ולהיחשדף לקהלים 
חדשים בדרך זו. 

להצטרפות לעמותת התיירות כחבר:
08-8500704

אירועי חשיפה לעסקים
אחת לשנה מקיימת המועצה אירועי 

חשיפה לעסקים הפועלים בתחומה
"פסטיבל חוויה בכרם"

"אביב אמנים וטבע"
כנס תיירנים 

מידע נוסף אודות האירועים קיים באתר 
המועצה. 

בעלי עסקים המעוניינים להציג
באירועים אלה יש לפנות לאילנית צמח 

8674505-050 או במייל
08-9274020 ,ilanit712@gmail.com

פרסומי המועצה לרווחת התושב 
פייסבוק - תיירות במועצה גזר – 

התושבים וכלל האוכלוסיה נעזרים בו 

כפלטפורמה לפרסום והעברת מידע.
אתר האינטרנט של המועצה קיבל עיבוי 

ואליו התווספו פעילויות התיירות והיזמות 
במועצה. 

 האתר מורכב מ: יוזמות במועצה / אתרי 
מורשת / אירועים. בעתיד יתווספו גם 

העסקים 
הפועלים במועצה בתחומי התיירות 

והחקלאות. 
חוברת תיירות – כחלק מרצון המועצה 

להנגיש את המידע לתושבים ולציבור 
הרחב, הופקה והופצה לכל בתי האב 

חוברת תיירות. בחוברת מופיעים אתרי 
המורשת / עסקים מתחום התיירות 

והחקלאות / אירועים / יוזמות ודרכי 
התקשרות עם המועצה בנושאים השונים. 
בעלי עסקים המעוניינים להופיע בחוברת 

הבאה מתבקשים לפנות בכתב אל: 
      08-9274020 ,ilanit712@gmail.com

ייזמות ותיירות במועצה
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בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, 
התשנ"ג - 1992 ובהתאם לתקנות שהותקנו על פיו ולהוראות צו המועצות המקומיות 

)מועצות אזוריות(, התשי"ח – 1958, החליטה בזאת  המועצה האזורית גזר להטיל בתחום 
המועצה לשנת הכספים 2016 ארנונה כללית.

המועד החוקי לתשלום הארנונה  הינו01.01.2016.
על אף האמור לעיל, תאפשר המועצה לשלם את הארנונה בהסדר של 6 תשלומים

דו-חודשיים.

ניתן לשלם את הארנונה מראש עד ה- 31/1/2016 ולקבל הנחה של 2% ובתאי לסילוק כל 
החובות עד ה- 31/12/2015.

אופן התשלום:
ניתן לשלם את הארנונה והמיסים בשישה תשלומים בשיקים, בהוראת הקבע או בכרטיס 

אשראי בתאריכים כדלהלן : 
.10/11/2016 ,11/9/2016 ,10/7/2016 ,10/5/2016 ,10/3/2016 ,10/1/2016

התשלומים יישאו הפרשי הצמדה כחוק.
להסדר השקים תינתן הנחה בשיעור 2% על המס המקורי ולהוראת קבע, תינתן 2% על 

המס המקורי, כל זה בתנאים כדלהלן :
סילוק חובות קודמים.

הפקדת ששת התשלומים בקופת המועצה.

על כל הסדר אחר בהסכמת המועצה לתשלום הארנונה לשנת 2016 ועל כל פיגור קודם 
יחולו חוקי הוראות הרשויות המקומיות לפיהן ישולם הסכום בתוספת הפרשי הצמדה 

וריבית כחוק ויופעלו האמצעים החוקיים העומדים לרשות המועצה לגבייתו.

ארנונה
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רשימת הזכאים להנחות בארנונה
מדי שנה מפרסם שר הפנים תקנות בדבר מתן הנחה בארנונה, ובהן נקבעים שיעורי ההנחה המרביים אותן רשאית 
הרשות המקומית להעניק.  המועצה, בדומה לרשויות אחרות, נוהגת לאמץ את שיעורי המקסימום במתן ההנחות.

בשנת 1993 קבעה ואישרה הכנסת בחוק את רשימת הקבוצות הזכאיות להנחות ולפטורים בתשלומי הארנונה, וכן את 
שיעורי ההנחה המרביים לכל קבוצה. אין לרשות המקומית כל סמכות להוסיף עליהן.

)*( התנאים לקבלת ההנחה: המבקש מחזיק בנכס שסך הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 100% מהשכר הממוצע במשק.
ובמידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, רק אם סך כל ההכנסות המתגוררים באותה הדירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% 

מהשכר הממוצע במשק.
יש להגיש בקשה חתומה על ידו ולהוסיף הצהרה של המבקש על הכנסותיו, מכל מקור שהוא.

מסמכים נדרשיםשיעור ההנחהתיאור קבוצת הזכאיםסוג ההנחה

)*( אזרח ותיק

אזרח ותיק

אזרח ותיק

מקבל קצבה שאינו עומד בקריטריונים 
של מבחן הכנסה ע"פ חוק אזרח ותיק

מקבל קצבה שעומד בקריטריונים של 
מבחן הכנסה עפ"י חוק אזרח ותיק

תושב שאינו מקבל קצבה ועומד 
בקריטריונים של מבחן הכנסה עפ"י חוק 

אזרח ותיק.

25% עד 100 מ"ר

30% עד 100 מ"ר

30% עד 100 מ"ר

טופס בקשה בצירוף תצלום 
ת.ז של המבקש ושלושה תלושי 

משכורת של שני בני הזוג

טופס בקשה בצירוף תצלום 
ת.ז של המבקש ושלושה תלושי 

משכורת של שני בני הזוג

 טופס בקשה בצירוף תצלום
 ת.ז ואישור מהביטוח הלאומי

ארנונה
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מסמכים נדרשיםשיעור ההנחהתיאור קבוצת הזכאיםסוג ההנחה

קשיש

קשיש בתוספת השלמת 
הכנסה

קשיש + נכה רפואי 90% 
ומעלה

קשיש בתוספת דרגת
אי כושר השתכרות

מעל 75%

קצבת נכות 75% ומעלה

גבר שמלאו לו 67 שנים או אישה 
שמלאו לה 65 שנים, המקבלים קצבת 

זקנה או שארים או תלויים או בעלי נכות 
בשל פגיעה בעבודה.

גבר שמלאו לו 67 שנים או אישה שמלאו 
לה 65 שנים, המקבלים קצבת זקנה או 

שארים בתוספת הבטחת/השלמת הכנסה.

נכה אשר דרגת נכותו המוכחת היא 
בשיעור של 90% ומעלה, או מי שטרם 

קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור לעיל.

נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה, 
נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות מעל 
75% ומעלה לצמיתות, לפי סעיף 127 לו'.

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה 
מהמוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 127 
לו', אשר דרגת אי כושר השתכרות היא 

75% ומעלה.

25% עד 100 מ"ר

100% עד 100 מ"ר

40%

80%

70%

טופס בקשה בצירוף צילום 
של תעודת הזהות של המבקש 
ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

טופס בקשה בצירוף צילום 
של תעודת הזהות של המבקש 
ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

טופס בקשה בצירוף צילום 
של תעודת הזהות של המבקש 
ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

טופס בקשה בצירוף צילום 
של תעודת הזהות של המבקש 
ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

טופס בקשה בצירוף צילום 
של תעודת הזהות של המבקש 
ואישור מהמוסד לביטוח לאומי
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מסמכים נדרשיםשיעור ההנחהתיאור קבוצת הזכאיםסוג ההנחה

נכה רפואי 90% ומעלה

עיוור

נפגעי מלחמה וכוחות 
הביטחון עד 4 נפשות

נפגעי מלחמה וכוחות 
הביטחון מ-5 נפשות

נכה רדיפות הנאצים עד 
4 נפשות

נכה בנכות רפואית מוכרת על פי כל דין 
של 90% ומעלה.

בעל תעודת עיוור.

נכה פעולות איבה, נכה צה"ל, נכה פעולות 
איבה במלחמת השחרור, נכה משטרה 

או שב"ס, משפחה שכולה )חייל שנספה( 
שאירים שכולים )פעולות איבה(.

נכה פעולות איבה, נכה צה"ל, נכה פעולות 
איבה במלחמת השחרור, נכה משטרה או 

שב"ס, משפחה שכולה )חייל שנספה(, 
שאירים שכולים )פעולות איבה(.

מקבלי גימלה מהמדינה ע"פ חוק 
רדיפות הנאצים התשנ"ז 1975, מקבלי 

גימלת ממשלת גרמניה, אוסטריה, 
הולנד, או בלגיה )לפי החוק הבלגי 

משנת 1957(.

80%

90%

פטור ל-47 מ"ר

פטור ל-60 מ"ר

פטור ל-47 מ"ר

טופס בקשה בצירוף צילום 
של תעודת הזהות של המבקש 
ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

טופס בקשה בצירוף צילום 
של תעודת הזהות של המבקש 
ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

טופס בקשה בצירוף צילום 
של תעודת הזהות של המבקש 

ואישור מהמוסד הרלוונטי

טופס בקשה בצירוף צילום 
של תעודת הזהות של המבקש 

ואישור מהמוסד הרלוונטי

טופס בקשה בצירוף צילום 
של תעודת הזהות של המבקש 

ואישור מהמוסד הרלוונטי
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מסמכים נדרשיםשיעור ההנחהתיאור קבוצת  הזכאיםסוג ההנחה

נכה רדיפות הנאצים
מעל 5 נפשות

ילד נכה

הורה יחיד

חייל בשירות סדיר

עולה חדש

אסיר ציון

מקבלי גימלה מהמדינה ע"פ חוק 
רדיפות הנאצים התשנ"ז 1975, מקבלי 

גימלת ממשלת גרמניה, אוסטריה, 
הולנד, או בלגיה )לפי החוק הבלגי 

משנת 1957(.

כאשר בן/בת של מחזיק בנכס זכאי/ת 
לגימלה לפי תקנות הביטוח הלאומי )דמי 

מחייה עזרה בלימודים ובסידורים( לילד נכה.

על פי חוק משפחה חד הורית

חייל בשירות סדיר המחזיק בנכס למגורים

שנה מיום רישומו כעולה חדש במרשם 
האוכלוסין. כעולה חדש על פי חוק 

השבות התש"י 1950.

אסיר ציון או בן משפחה של הרוג  
מלכות המקבל קיצבה על פי חוק.

פטור ל-60 מ"ר

33% עד 100 מ"ר

20%

פטור עד 710 מ"ר

100% עד 100 מ"ר

100% עד 100 מ"ר

טופס בקשה בצירוף צילום 
של תעודת הזהות של המבקש 

ואישור מהמוסד הרלוונטי

טופס בקשה בצירוף צילום 
של תעודת הזהות של המבקש 
ואישור מהמוסד לביטוח לאומי

טופס בקשה בצירוף צילום 
ת.ז של המבקש ובצירוף פס"ד 

בימ"ש על חזקת הילדים

טופס בקשה בצירוף תצלום תעודת 
חוגר ואישור ממשרד הביטחון

טופס בקשה בצירוף צילום 
של תעודת הזהות של המבקש 

ואישור מהמוסד הרלוונטי

טופס בקשה בצירוף צילום 
של תעודת הזהות של המבקש 

ואישור מהמוסד הרלוונטי



ניתן לשלם בכל סניפי בנק הדואר, 
וכן ניתן לבצע תשלומים טלפוניים 

24 שעות ביממה, בטלפון 
שמספרו – 076-5300839 וכן 
באתר האינטרנט של המועצה, 
בלשונית "תשלומים מקוונים", 
www.gezer-region.muni.il

וכן באתר האינטרנט:
www.pay24.co.il

בירורים שונים ותשלומים:
מענה טלפוני יינתן, בימים

א', ב', ד', ה'
בין השעות 12:30-15:30,

ביום ג' בין השעות 08:00-12:00
בטלפונים: 08-9274017,

,08-9274014 ,08-9274016 
08-9274053,08-9274058

ארנונה

שימו לב:
בוטלה ההנחה בגין הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי.

בוטלה ההנחה בגין גמלת מזונות.
)הסתייגות: 2 קבוצות אוכלוסייה לגביה לא תתבטל הזכאות להנחה

)בשיעור של עד 70%( בגין הבטחת הכנסה ודמי מזונות.
מקבל גימלת הבטחת הכנסה שהחל לקבלה לפני ה-01/01/2003 באופן רציף,

ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגימלה(.
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זיכוי בהנחות עפ"י הכנסה ומספר הנפשות המתגוררות בנכס:

הכנסה חודשית ממוצעת:
שכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר דצמבר 2015, 

מכלל מקורות ההכנסה המפורטים בטופס הבקשה.
עצמאי – ממוצע, כאמור בהגדרת שכיר שחושב עפ"י הכנסתו החייבת במס, כפי 

שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידיו, כשהיא מחולקת ל- 12 

טבלת מבחן הכנסה לזכאים
ומתואמת למדד הממוצע של החודשים: 

אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2015, בתוספת 
הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים 

ממקורות נוספים כמפורט בטופס 
 הבקשה ו/או בשומת

מס ההכנסה. 

במידה והנכם נמנים על פי אחת מקבוצות 
הזכאים, הנכם מוזמנים לבדוק באם 

ההנחה מופיעה בחשבון הארנונה.
במידה ולא – עליכם לפנות למח' הגבייה 

באמצעות פקס, מייל, טלפון או מכתב.

ועדת הנחות במגורים:
 תושבים אשר אירוע חריג הביא להרעה 

משמעותית או בלתי צפויה במצבם 
החומרי, וכן תושבים שנזקקו לטיפול 

רפואי שגרם להם להוצאה כספית חריגה, 
יכולים לפנות לוועדת הנחות, באמצעות 

טפסים מיוחדים לכך אשר אותם ניתן 
להוריד מאתר האינטרנט של המועצה 

www.gezer-region.muni.il או לקבלם 
במשרדי הגבייה במועצה.

הסכומים הרשומים בטבלת מבחן ההכנסה לשנת 2015 וכל שינוי בכפוף לתקנות משרד הפנים
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טבלת מבחן הכנסה - ואל ועדת הנחות למגורים

מספר נפשות

שיעור ההנחה

שיעור ההנחה

עד 80%

עד 90%

עד 60%

עד 70%

עד 40%

עד 50%

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10 ומעלה

עד 2,703
עד 4,054
עד 4,703
עד 5,351
עד 6,535
עד 7,719

עד 8,903
עד 10,087
עד 11,271

עד 1,252 לנפש

10,238-8,904
11,600-10,088
12,961-11,272
עד 1,440 לנפש

11,574-10,239
13,113-11,601
14,652-12,962
עד 1,628 לנפש

3,108-2,704
4,662-4,055
5,408-4,704
6,154-5,352
7,515-6,536
8,877-7,720

3,513-3,109
5,270-4,663
6,113-5,409
6,957-6,155
8,496-7,516

10,035-8,878

הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת הכספים 2015



 

ארנונה כללית
א. הגדרות:

א.1 שטח שיפוט המועצה האזורית גזר 
מורכב משני אזורים ושיעורי הארנונה 

והמיסים המוטלים הם לשנת 2016.
לצורך צו זה יהא למונחים "המועצה", 

"תחום המועצה", "נכסים", "בעל",  
"אדמה חקלאית", "קרקע תפוסה". הגדרות 
או פירושים כפי שנקבעו לפי העניין בסעיף 

269 לפקודת העיריות או בצו המועצות 
האזוריות תשי"ח 1958.

א.2 "נכסים" פירושם, בנינים, מבנים 
וקרקעות שבתחום המועצה האזורית, 

תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים.
א.3 "מ"ר" - מ"ר או כל חלק ממנו

"דונם" - או כל חלק ממנו
"ק"מ" - או כל חלק ממנו

 א.4 "בניין" לרבות מבנה או חלק ממבנה 
מכל מין וסוג, לכל מטרה ומכל חומר, 

לרבות סככות, או בניין, או חלק מבניין או 

בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, 
התשנ"ג - 1992 ובהתאם לתקנות שהותקנו על פיו ולהוראות צו המועצות המקומיות 

)מועצות אזוריות(, התשי"ח – 1958, מחליטה בזאת  המועצה האזורית גזר בישיבתה 
מס' 553 מיום 28/6/2015 להטיל בתחום המועצה לשנת הכספים 2016 ארנונה כללית 

שתשולם על ידי המחזיקים ו/או המשתמשים בנכסים ו/או הבעלים, כמפורט להלן:

דירה או חלק מדירה ולרבות מבנה בלתי 
גמור או מושלם כולו או חלקו, למעט 

המשמש בפועל לחקלאות.
 מבנה ריק יחוייב לפי ייעודו על פי חוק, 

היתר הבניה או היתר שימוש חורג, אם 
ניתן עבורו.

 א.5 "מתקנים" שטחי "מתקני חשמל", 
"מתקני תקשורת", "מתקני דלק", "מתקני 
אנרגיה", "מתקני מים" – פירושו : השטח 

הכולל של מבני המתקנים, עמודים או  
מגדלים, צינורות וקווים, חוטים וכבלים, 
בריכות ותעלות וכל חלק הקשור ליצור, 

הספקה, אגירה, החדרה, הולכה והעברה 
של כל אחד מהמתקנים הנ"ל, לרבות שטח 

קרקע שעיקר שימושו קשור למתקן או 
לכל צורך אחר של אותו מתקן.

 א.6 "בנין מגורים" מבנים המשמשים 
למגורים אף אם ייעודם המקורי אחר, 

ייחשבו למבני מגורים כולל את כל השטח 
שבתוך הדירה לרבות קירות חוץ ופנים  

וכן כל שטח מקורה קשיח שהוא חלק 
אינטגרלי של הדירה הצמוד לדירה או 

שאינו צמוד לה אולם משמש את המחזיק 
בדירה להוציא מקלט ולרבות חדרי שירות 

ומרפסות מקורות עם גג קשיח וסגורות 
משלושת צדדיהן ובנוסף גובה קיר 

המרפסת גבוה מעל מטר אחד.
א.7 "מחזיק" אדם או תאגיד או כל אישיות 

משפטית המחזיקים או זכאים להחזיק 
כבעלים או כברי רשות או כבעלי ההיתר או 

ההרשאה מהבעלים או בכל אופן אחר בין 
אם מחזיקים בו בפועל, בין אם לא, לרבות 

נכסים בהחזקת האפוטרופוס הכללי, מנהל  
מקרקעי ישראל, הקרן הקיימת לישראל, 

הסוכנות היהודית, כונס נכסים.
למען הסר ספק :  נכס שלא סווג תחת 

כותרת מסוימת תהא השומה עליו כאילו 
סווג תחת הכותרת הנכונה הכל לפי 

השימוש והעניין.
ב. בתחום הישובים השיתופיים: בית 

עוזיאל, פדיה, פתחיה, יד רמב"ם, עזריה, 
כפר שמואל, גזר, שעלבים, בן-נון, ישרש, 
משמר איילון, מצליח, סתריה, נען, רמות 

מאיר, גני יוחנן, כפר בילו, יציץ, חולדה, 
משמר דוד, נצר סירני, גני הדר, כרמי יוסף, 

בית חשמונאי ונוף איילון.

צו המיסים והארנונה לשנת 2016
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ב.1

ב.2.1

ב.2.2

ב.2.3

ב.2.4

ב.2.5

ב.3

ב.5

ב.2

ב.4

סיווג נכסים מבנה מגורים 
מבנה המשמש למגורים לרבות מבני עזר ומבנים ניידים

משרדים, מרכולים וחנויות שיווק שגודלם מעל 200 מ"ר.  

מבנים המשמשים לעריכת אירועים, שמחות וכנסים. 

שטחים פתוחים שמשמשים את המבנים לעריכת כנסים ואירועים עד 1,000 מ"ר.

שטחים פתוחים שמשמשים את המבנים לעריכת כנסים ואירועים מעל 1,000 מ"ר. 

שטח מכירה סיטונאית או קמעונאית לתוצרת חקלאית מעל 200 מ"ר. 

בנקים וחברות ביטוח
בנין המשמש כבנק או כחברת ביטוח. 

תחנת דלק
מסחרית כולל מבנה לשירותים

משרדים שירותים ומסחר
משרדים,חנויות עד 200 מ"ר לרבות גלריות במבנים למעט בשימוש המשק החקלאי הפרטי. 

מסעדות, בתי קפה ומזנונים.

תעשיה
בנין כלשהו או חלק מבניין לרבות סככות ו/או מבני עזר שיש לו גג המשמש מפעלים ו/או תעשיה.

מפעלי בניה ומחצבות

35.55 ₪ למ"ר

126.34  ₪ למ"ר 

126.34 ₪ למ"ר

55.48 ₪ למ"ר 

19.82 ₪ למ"ר

53.06 ₪ למ"ר

452.07 ₪ למ"ר 

126.34 ₪ למ"ר

92.11 ₪ למ"ר

44.47 ₪ למ"ר
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ב.6

ב.8

ב.9

ב.10

ב.11

ב.12

ב.12.1

ב.7

בתי מלון
בתי מלון לרבות בתי הארחה ואכסניות ומבנים להשכרה.

אדמה חקלאית
כל הקרקעות בתחום המועצה למעט אדמות תפוסות. 

קרקע תפוסה
קרקע תפוסה המשמשת למנחת מטוסים

קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח
לרבות קרקע בהחזקת משרד הביטחון ו/או צה"ל

חניונים
קרקע המשמשת  חניון "חנה וסע" בין סלולה ובין לא סלולה.

נכסים אחרים
עבור כל מטר המשמש למאגרי מים ומכוני שאיבה.

עבור כל מ«ר בריכת שחיה פרטית לרבות מבנים ומתקנים ולמעט מדשאות ושטחים 
מרוצפים שאינם משמשים לפעילות ספורטיבית.  

מלאכה
בנין כלשהו המשמש לבתי מלאכה, מוסכים, שרותי רכב, בתי אריזה, מחסנים, מסגריות, 

חשמלאות ונגרות. 

39.29 ₪ למ"ר

37.83 ₪ לדונם

5.10 ₪ למ"ר

5,415.54 ₪ לדונם

5,415.54 ₪ לדונם

32.09 ₪ למ"ר

34.47 ₪ למ"ר

62.19 ₪ למ"ר
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ב.12.2 

ג.1

ג.

ב.13.1

ג.2.1

ב.13.2

ב.13.3

ב.13

ג.2

עבור כל מ"ר בריכת שחיה מסחרית לרבות מבנים ומתקנים ולמעט מדשאות ושטחים 
מרוצפים שאינם משמשים לפעילות ספורטיבית.  

מבנה מגורים
מבנה המשמש למגורים לרבות מבני עזר ומבנים ניידים.

הארנונה על נכסים שאינם בתחום הישובים
בשאר השטחים אשר אינם בשטח הישובים כמפורט בסעיף ב' דלעיל :

עבור כל תחנת אנרגיה לכל מטר בנוי. 

מרכולים וחנויות שיווק מעל 200 מ"ר. 

עבור כל מכלי דלק כולל קרקע תפוסה.

מפעלי מחזור לכל מטר רבוע

קרקע תפוסה
קרקע תפוסה שיש עליה מבנה )בניכוי שטח הקרקע עליו נבנה המבנה המחויב על פי 

תעריף מגורים( או קרקע שאין עליה מבנה ואינה אדמה חקלאית.

משרדים שירותים ומסחר
משרדים, צרכניות וחנויות עד 200 מ"ר למעט בשימוש המשק החקלאי , הפרטי, מסעדות, 

בתי קפה ומזנונים.

67.67 ₪ למ"ר

35.55 ₪ למ"ר

101.18 ₪ למ"ר

126.34 ₪ למ"ר

101.18 ₪ למ"ר

34.30 ₪ למ"ר

5,415.12 ₪ לדונם      

92.02 ₪ למ"ר



צו המיסים והארנונה לשנת 2016

 סל שירותים לתושב 2016 | 43  

ג.2.2

ג.2.4

ג.2.5

ג.3

ג.6

ג.7

ג.8

ג.5

ג.4

ג.2.3

מבנים המשמשים לעריכת אירועים, שמחות וכנסים. 

שטחים פתוחים שמשמשים את המבנים לעריכת כנסים ואירועים מעל 1,000 מ"ר.

שטח מכירה סיטונאית או קמעונאית לתוצרת חקלאית מעל 200 מ"ר.

בנקים וחברות ביטוח
בנין המשמש לבנק או כחברת ביטוח.

בתי מלון
בתי מלון לרבות בתי הארחה ואכסניות. 

מלאכה
בנין כלשהו המשמש לבתי מלאכה, מוסכים, שירותי  רכב, בתי אריזה, מחסנים, מסגריות, 

חשמלאות ונגרות.   

אדמה חקלאית
כל הקרקעות בתחום המועצה למעט אדמות תפוסות.  

בנקים וחברות ביטוח
בנין המשמש לבנק או כחברת ביטוח.

תעשיה
בנין כלשהו או חלק מבניין לרבות סככות ו/או מבני עזר שיש לו גג והמשמש עסקים ו/או תעשיה. 

מפעל בניה, מחצבות.

שטחים פתוחים שמשמשים את המבנים לעריכת כנסים ואירועים עד 1,000 מ"ר.

126.44 ₪ למ"ר

37.83 ₪ לדונם

53.06 ₪ למ"ר

452.08 ₪ למ"ר

39.29 ₪ למ"ר

62.18 ₪ למ"ר

37.83 ₪ לדונם

126.34 ₪ למ"ר

44.47 ₪ למ"ר

55.48 ₪ למ"ר



צו מיסים וארנונה לשנת 2016

44 | סל שירותים לתושב 2016 

ג.9

ג.11

ג.12

ג.12.1

ג.12.2

ג.12.3

ג.12.4

ג.12.5

ג.12.6

ג.12.7

ג.12.8

ג.10

קרקע תפוסה
קרקע תפוסה שיש עליה מבנה )בניכוי שטח הקרקע עליו נבנה המבנה המחויב על פי 

תעריף מגורים( או קרקע שאין עליה מבנה ואינה אדמה חקלאית. 

חניונים
קרקע שמשמשת חניון "חנה וסע" בין סלולה ובין לא סלולה.

נכסים אחרים

עבור כל תחנת אנרגיה לכל מטר בנוי.

עבור מיכל דלק כולל קרקע תפוסה.

עבור בריכת שחיה ו/או מועדון ספורט לכל מ"ר בנוי ו/או מקורה.

עבור כל מ"ר לאדמה לכרייה בפועל

עבור כל מכוני מים, בארות, בריכות, מתקני שאיבה.

תחנת טרנספורמציה

עבור מאגרי ביוב. 

מפעלי מחזור לכל מטר רבוע 

קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח
לרבות קרקע בהחזקת משרד הביטחון ו/או צה"ל.

5,415.54 ₪ לדונם

5,415.54 ₪ לדונם

101.22 ₪ למ"ר

101.22 ₪ למ"ר

67.67 ₪ למ"ר

31.59 ₪ למ"ר

42.35 ₪ למ"ר

115.49 ₪ למ"ר

3.67 ₪ למ"ר

34.30 ₪ למ" ר

5,415.54 ₪ לדונם



ד.יוגדר אזור חיוב חדש – "מתחם רג"מ"
מתחם תעסוקה מתוכנן המשותף ל- 3 הרשויות המקומיות: עיריית רמלה, מועצה אזורית גזר ומועצה אזורית חבל מודיעין )להלן – 

מתחם רג"מ( – וזאת בהתאם לשטח המצוי בתחום שיפוט המועצה כמתוחם בתשריט המוצג לחברי המליאה.
מתחם רג"מ שבתחום מועצת גזר משתרע על שטח של כ- 1,455 דונם וכולל חלקות )ח"ח( / גושים,כמפורט להלן:
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4404

4429

4626

4627 )חלק(

4628

4631

4632

4633

4676

4767

4772

גוש

176-182

1,4-15,17-29,32,33,56,104-108,110

121-129

5,6

5,6

חלקה בשלמות

10-12

158-175 ,186

2,3,30,31,34-36,39-41,43-46,50,51,55,57,67-76,90-102,109

130,111,110,92,151,147

1-4,6,7

1,25-28,31-36

1,22-30,41-50

84,86-90,116-62,64,65,68-73,75-77,80

2

14-2,7,12

1,3,34,37

חלקי חלקה
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במתחם רג"מ שבתחום מועצת גזר יחולו 
חיובי ארנונה בהתאם להגדרות, הסיווגים 
והתעריפים הכלולים בצו הארנונה התקף 
והמחייב של עיריית רמלה - לשנים 2010 

ואילך - כפי שיתעדכן מעת לעת.
תוקף החיוב על-פי פרק זה לצו הארנונה 

יחול ממועד מתן אישור תכנית מתאר 
לשינוי הייעוד של מתחם רג"מ - מייעוד 

חקלאי לייעוד תעסוקתי חדש.
הערה: הוספת מתחם רג"מ וכן קביעת 

ההגדרות, הסיווגים והתעריפים שיחולו לגביו 
כפופים לאישור חריג של שר הפנים ו/או 

שר האוצר - לפי העניין, והם יעודכנו/ייקבעו 
בצו המסים והארנונה של המועצה בהתאם 

לאישור שיינתן על-ידם. לאחר קבלת אישור 
השר/ים, תנסח המועצה את ההתאמות/

השינויים המתחייבים בצו המיסים והארנונה.

ה. הסדרי תשלום הארנונה ומועדי תשלום
ה.1 המועד החוקי לתשלום הארנונה הינו 

.01.01.2016
ה.2 על אף האמור בפסקה 1 תאפשר 
המועצה לשלם את הארנונה בהסדר 

תשלומים כמפורט להלן.
ה.3 למשלם הארנונה במלואו עד לתאריך 

31.1.2016 תינתן הנחה 2% על הסכום 

הארנונה לשנת 2016 בתנאי לסילוק  
חובות העבר.

ה.4 ניתן לשלם את הארנונה והמיסים 
בשישה תשלומים בשיקים, בהוראת הקבע 

או בכרטיס אשראי בתאריכים כדלהלן : 
 ,10/5/2016 ,10/3/2016 ,10/1/2016

 .10/11/2016 ,11/9/2016 ,10/7/2016
התשלומים יישאו הפרשי הצמדה כחוק.
להסדר השקים תינתן הנחה בשיעור 2% 

על המס המקורי ולהוראת קבע, תינתן 2% 
על המס המקורי, כל זה בתנאים כדלהלן :

1( סילוק חובות קודמים.
2(הפקדת ששת

התשלומים בקופת המועצה.
ה.5 על כל הסדר אחר בהסכמת המועצה 

לתשלום הארנונה לשנת 2016 ועל כל 
פיגור קודם יחולו חוקי הוראות הרשויות 
המקומיות לפיהן ישולם הסכום בתוספת 

הפרשי הצמדה וריבית כחוק ויופעלו 
האמצעים החוקיים העומדים לרשות 

המועצה לגבייתו.
ו. הנחות ופטורים

הנחות ופטורים יינתנו על פי חוק, רצ"ב 
טבלה המפרטת מהות הפטורים וההנחות.

ו.1  ועד הנחות למקרים חריגים

)"מבקש נזקק"( הועדה תהא מוסמכת לתת 
הנחה של עד 70% למחזיק בנכס שנגרמו לו 
הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשל שתי 

סיבות בלבד :
ו.1.א. טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, 

שלו או של בן משפחתו.
ו.1.ב אירוע אשר הביא להרעה משמעותית 

בלתי צפויה במצבו החומרי. 

ז. עררים על ארנונה והמיסים
ז.1 מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית 

רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת 
התשלום ולא יאוחר מתאריך 31.03.2016 

להגיש עליה ערר לפני מנהל הארנונה, 
במועצה אזורית גזר.

ז.2 הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל 
הארנונה על השגתו רשאי, תוך שלושים יום 

מיום שנמסרה לו תשובה, לערער עליה בכתב 
בפני וועדת ערר שליד המועצה האזורית גזר.

ז.3 על פי החלטת וועדת ערר רשאים העורר 
ומנהל הארנונה לערער  לפני בית המשפט 

המחוזי תל-אביב-יפו תוך שלושים יום 
מיום מסירת ההחלטה למערער.

 ז.4 הגשת השגה, ערר או ערעור אינה 
פוטרת את המשיג, העורר או מערער 

מתשלום הארנונה.
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הנחיות כלליות :
1. הזכאות על פי חוק תקבע בהתאם להוראות החוק ממנו נובעת הזכאות )הרשימה 

המפורטת לעיל היא לצורך התמצאות בלבד(.
2. לא תחול יותר מהנחה אחת על נכס אחד. המחזיק זכאי ליהנות מההנחה הגדולה 

ביותר.
3. לא יינתנו פטורים רטרואקטיביים. פטור שיאושר, יוכנס לחשבונות שזמנם לאחר מועד 

האישור.
4. כל מקום שמצוין לשון זכר – גם נקבה במשמע.

5. הפטורים וההפחתות יינתנו לאחר הוכחת הזכאות על ידי המסמכים המתאימים, 
להנחת דעתו של מנהל הארנונה.

6. "הנחה" – על פי ההגדרה היא רק לשנת הכספים השוטפת )אין אפשרות לתת הנחות 
על חובות(.

7. כל מבקש הנחה חייב להגיש בקשה בצירוף מסמכים.
8. לא תינתן הנחה, אלא לאחר ששולמו כל החובות הקודמים.

9. זכאים להנחה אשר לא שילמו את מלוא יתרת הארנונה עד ה – 31 בדצמבר לשנת 
הכספים השוטפת –  תתבטל ההנחה למפרע ותתווסף ליתרת הארנונה.

10. לא תבוטל הנחה לתושבים שקיבלו הנחה מהמועצה אשר הסדירו חוב בהוראת קבע 
או שילמו את הארנונה מראש.

11. מועד אחרון להגשת טופס בקשת הנחה הוא 31.03.2016 למשרדי המועצה מחלקת 
המיסים.

ב ב ר כ ה,
פטר וייס
 ראש המועצה
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