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סעיף לסדר היום
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'  מעיין'קליטת בית הספר 
כבית ספר מוכר ורשמי במועצה



בינוי בית ספר עתידים  
עמידה בזמנים לקראת שנת הלימודים הבאה 



?א"איך התפיסה החינוכית שלנו באה לידי ביטוי בשנת תשפ

לתת מגוון מענים לכל תלמיד וקהילה
.שינוי מבנה כיתה מסורתי ליצירת מגוון מענים בכיתה-בתוך הכיתות •
.גוגיה, מתחמי חצר ללמידה פעילה–למידה חוץ כיתתית -בבתי הספר ובגנים  •
.טבע פנימי , מנטורינג, כיתות יער–למידה חוץ בית ספרית -מחוץ לבית הספר •
הרשמי-הכנסת בית ספר מעיין לחינוך הממלכתי-במועצה •

לייצר רצף חינוכי הוליסטי לאורך היממה ובמהלך השנים
-יצירת מחלקה לחינוך קהילתי, הידוק הקשר שבין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי•

חברתי בתוך אגף החינוך
.  העברת יחידת הנוער למחלקה זו ויצירת הסתכלות הוליסטית על נושא החינוך•

התלמידים והקהילה כולה, לפעול בתוך ולמען יצירה משותפת של צוותי החינוך
ושינוי מבנה כיתות כדוגמא לפדגוגיה משתפת, הקמת שבילי תחושות•
צוותי ועדת חינוך•
חממת חדשנות חינוכית•
הנהגות הוריות•

Presenter
Presentation Notes
התפיסה החינוכית שמובילה את אגף החינוך נשענת על שלושה עקרונות מנחים, �המהווים בסיס לכל פעילותו ועשייתו של האגף וישמשו כמצפן עבור מוסדות החינוך והקהילה במסע חינוכי משותף: �אגף החינוך של מ"א גזר שם את הפרט במרכז מתוך הבנה כי הוא הבסיס לקהילה ישובית איתנה, לקהילה מועצתית רחבה ולחיבור מהותי בין קהילות. 



מספר
תלמידים

כולל
א"תשפ

8,992
תלמידים  
ותלמידות

משנת  123+
פ"תש

1,614
ילדי גנים

3,130
ילדי יסודי

311
חינוך  ילדי 

מיוחד
648

ילדים לומדים  
מחוץ לגזר

המועצה  ילדי
הלומדים  

בתלמוד תורה  
):פרטי(דביר 

233מתוך 137

3,152
ילדי תיכון
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Presentation Notes
8,869 מתוכם 8,531 ילדי המועצה



א"תשפילדיםגני

חינוך מיוחדממלכתי דתיממלכתיילדי הגנים 
כ"סה

א"תשפפ"תש

3407798523486גילאי 
4409118509528גילאי 
546611420604600גילאי 

1,282304361,6361,614כ ילדים"סה
4312+246161כ גני ילדים"סה

543
הוראהאנשי 

65
סייעות בתי ספר

88
גננות 

85
גניםסייעות 



היסודייםבתי הספר בתלמידיםמספר
קריית חינוך בית חשמונאי

כ"סהוהדגבאא"תשפ

124148139113128136788שדות איילון

9893100947552512עתידים

א"תלמידים בשנת תשפ1,300כ "סה

פ"תלמידים בשנת תש1,315כ "סה

1.14%-



היסודייםבתי הספר בתלמידיםמספר
סתריה–קריית חינוך נען 

כ"סהוהדגבאא"תשפ

95101888975101549גוונים
97997610310992576שחקים
282828312825168מעיין
א"תלמידים בשנת תשפ1,293כ "סה

פ"תלמידים בשנת תש1,109כ "סה
16.6%+



היסודייםבתי הספר בתלמידיםמספר
שעלביםקריית חינוך 

כ"סהוהדגבאא"תשפ

352141384546226שלהבת בנים
475757465351311שלהבת בנות

א"תלמידים בשנת תשפ537כ "סה

פ"תלמידים בשנת תש569כ "סה

5.6%-



בתי הספר  בתלמידיםמספר
העל יסודיים

כ"סהיביאיטחזא"תשפ

2442102022012061671,230הרצוג
1801401319911694760איתן

10597101879588573אולפנה  
84769112199118589ישיבה

6135235255085164673,152תלמידיםכ "סה

5284955265254744903,038פ"תלמידים תשכ "סה

3.75%+



חינוך  
מיוחד

חינוך מיוחד

184
לומדים  
במועצה

120
לומדים מחוץ 

למועצה

: גנים

גנים ליקוי 3
למידה

כיתות בתי  גן תקשורת1
: ספר

כיתת תקשורת1

כיתות ליקויי  13
למידה

כיתות רגשיות2

197
מסלולי הסעה  

ביום

בית 

:  אקשטיין

תלמידים 199

מהמועצה7
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8,869 מתוכם 8,531 ילדי המועצה



תלמידים מוסעים ביום4,150

לא כולל סיורי  (ביום מסלולי הסעה 225
)שלח ומחוננים, בתי ספר

:הסעות תלמידים

אוטובוסים צהובים11
אוטובוסים צמודים של אגד18

אוטובוסים לא צמודים8
מיניבוסים13



קניית ציוד  
חדש

מרחב הכלה

שבילי  
תחושות וגן  

מוזיקלי
מתקני כושר

שדרוג  
החצרות  
והמתקנים

הנגשות
פרטניות  
וכלליות

שדרוג  
,  תקשוב

,  מחשבים
תקשורת

חידוש  
מטבחים  
וסנטיריה

גן מוזיקלי

מרחבי 
למידה  
חדשניים

-תחזוקה 
,  מזגנים
, צביעה

,  ריצוף, תאורה
, נגרות

מסגרות

טיפול  
במפגעים  

והחלפת חול

ופרויקטיםקיץ שיפוצי -₪ 11,323,533



הרצוג
4,615,312 ₪

מרחבי למידה  שיפוץ 
חדשניים

*
גינת כושר

*
שיפוץ אולם הספורט

*
גן הנצחה

*
תחזוקה

Presenter
Presentation Notes
שיפוץ חדר מורים שיפוץ שירותי מורים פתיחת מרחבי למידה חדשניים במבנים ישניםפתיחת מבני למידה חדשניים במבנה חדש רצפת פיויסי למרחבים בניה ועיצוב ספריה�רשימת ציוד חדשני למרחבים ציוד משרדי למשרדים חדשים 240 כסאות תלמידים 30 שולחנות מעבדהפינות ישיבה לכיתותלוחות למרחביםספסלים מיוחדים למרחבי למידהכונניות והדומיםעבודות תקשורת במבנה החדשהשלמת תשתיות במבנים הישנים21 חדרים אורקוליים21 נייחים בכיתות אם4 מחשבים למשרדים21 מחשבים ניידים לספריה1 אורקולי לספריה



שלהבות
819,253  ₪

שיפוץ מתחם למידה חדשני 
)סיוםלקראת(

*
מרחבי התעמלות לבנים

)לקראת סיום(ולבנות 
*

פיתוח נופי שדרה מרכזית
*

תחזוקה

Presenter
Presentation Notes
טיפול במרזבים חצר לימודית - פינת תיאטרוןחצר לימודית - קיר טיפוס צביעת מבנים חיצונית שלט כניסה לביה"ס100 כסאות תלמיד 3 שולחנות מורה 10 שולחנות לפרטנות 30 לוחות מלמין�תוכנית התקשוב הלאומי...שדות איילון קיבלו 82 לפטם  וציוד + 36 וציוד תק



איילוןשדות 
464,509  ₪
מרחב הכלה

*
)לא הסתיים(תכנון נופי 

*
פיתוח

*
תחזוקה

Presenter
Presentation Notes
מבנה ז-ח חדירת מים ורטיבות תיקון מרזבים מבנה מעבדות טיפול בבעיות נזילה במבנה אומנויות צביעת קיר חיצוני בחט"ב עיצוב מרחב כניסת ז-חפיתוח גן נופלים לימודי ביחד עם משפחות שכולותרצפת מחול - באולם ספורטנייחים?



גני ילדים
4,221,252 ₪

גנים עם חצרות  2בניית 
ם  "יד רמב-חדשניות

וחולדה
*

החלפת מטבחים
*

נצר סרני–מוסיקלי גן
*

שבילי תחושות
*

שיקום ושדרוג חצרות
*

תחזוקה כללית
*

גנים –שיפוץ פנים 
חדשניים בפתחיה ובן נון 

)טרם הסתיים(

Presenter
Presentation Notes
הנגשת פינת החיהנגשות לכיתות יביליםשיפוץ שירותי בנים45 כסאות תלמיד בגדלים שונים9 שולחנות פרח למרחבים 2 נייחים + מסכים לחדר מתמטיקה3 נייחים + מדפסת לחדר מורים6 נקודות גישה אלחוטיותאורקולי למבואות כניסה



שינויים ארגוניים-אגף החינוך  

חינוךתקציבאית
נאוה

תחזוקת חינוך
ליאור

מחלקת מדע  
וחדשנות

שירה

מחלקת חינוך  
חברתי קהילתי

ליטל

מחלקת גנים
רחלי

מחלקת בתי ספר
רונית

–אשכול מערכתי 
בתי חינוך

שלי

משכל
טיפולים במקצועות  

הבריאות
אפרת

מחלקת פרט 
וחינוך מיוחד

עדינה

שירות פסיכולוגי  
חינוכי
שרית

אשכול פרט
שרית

אגף 
החינוך

שלי קרן



לימודים בצל קורונה

גזר בתנופה



הכלבריאות לפני 

מייצרים שגרה בחוסר השגרה
ללא צורך , לקיים את כל שנת הלימודים במתווה החדש: השאיפה

אנחנו רוצים לאפשר לילדים כמה שיותר לימודים  . בהשבתת בתי ספר
. ההורים לעבודואפשר לכם , חברתייםוקשרים 

העיקר הבריאות
.  שמירה על בריאות התלמידים והצוות החינוכי: משימה מרכזית

ביצענו תכנון מחדש של סדר היום בבית הספר שנועד למזער את 
.בהסעה, בהפסקה, בכיתה: בידודיםלמנוע הדבקה ולצמצם , המגעים

גמישות בהפעלה וגבולות ברורים
השינויים התכופים הצפויים מחייבים את כולנו בגמישות 

הרצון , רק כך נצליח לאזן בין ההכרח לשמור על הבריאות. ובסבלנות
.להמשיך ולהעניק פדגוגיה איכותית והשאיפה לקיים שגרה



לשגרה  -עקרונות חזרה לא
בבתי הספר היסודיים  

לא מוותרים על אף ילד וילדה
כאשר המאמץ התרכז  , למידה מקרובתעדפנו בבתי הספר היסודיים 

כולל , פניםפנים אל ילדי בית הספר היסודי ללמידה כלבהבאת 
.  )שמתווה משרד החינוך משאיר בבית('ו-'כיתות ה

קביעות בלוחות הזמנים
לכל בית הספר יבטיחו צמצום מגעים  תחילת וסיום יום קבועים 

.וחזורמקומות קבועים בהסעות הלוךבהסעות ויצירת 

הבטחת בריאות הילדים בבסיס התכנית  
הפרדות בין  –בילדים איתם באים במגע קביעות-פחות מפגשים 

צמצום כוח האדם שבא במגע עם . ברחבת ההסעים, בהפסקות, שכבות
.הילדים במהלך יום הלימודים והנכנס לבית הספר



,  עוד כוח אדם, עוד כיתות
ועוד תקציבים

הגדלנו את כוח אדם
לבתי הספר היסודיים כדי לתמוך בפיצול  גייסנו כוח אדם נוסף 

. והוספנו שעות הוראה למורים' ו-'הכיתות בגילאי ג

ייצרנו כיתות לימוד נוספות
איתרנו בכל בית ספר , כדי להבטיח שכולם יוכלו להגיע לבית ספר

,  אשכול הפיס–כיתות נוספות והתפרסנו למבנים נוספים 
.בתי הספר התיכוניים, ספריה, אולמות ספורט

הגדלנו תקציבים
הסטנו תקציבים אל מערכת החינוך ממקורות אחרים כי זה סדר 

הגדלנו. חינוך לפני הכל-העדיפויות שלנו 



איילוןבית חינוך שדות –דוגמא 

מתווה הלמידה 
'  ו-'כולל כיתות ה–כל בית ספר 

שעות שבועיות25', ה-'ימים א

למידה בכיתות של תיכון הרצוג
, בית ספר שדות איילון ילמד גם באשכול הפיס
ובכיתות במפלס העליון של בית ספר הרצוג 

לאשכול הפיסהסמוכות 



בטיחות ובריאות גם בדרכים

אחריות יישובית משותפת
"  מקומות קבועים"כל התחנות במועצה מוספרו ונבנו מפות 

)ניהול המפות באחריות הנהגה הורית יישובית(

שעות התחלה וסיום קבועות לכל בית הספר
השעהמתחיל ומסיים באותה כל בית הספר 

הסעות קבועות הלוך וחזור
בהסעות כך שילדים יסעו , התאמת כל מערך האוטובוסים

במטרה למזער , בהלוך ובחזורעם אותם הילדים קבועות 
.  מגעים ולצמצם סכנה להידבקויות



לשגרה  -עקרונות חזרה לא
בבתי הספר התיכוניים בגזר  

גמישות ואוטונומיה
מתווי למידה  כל אחד מצוותי בתי הספר התיכוניים בנה את 

ספרםלבית הייחודיים והמתאימים 

היערכות פדגוגית
ללמידה  הכשרות מעמיקות כל בתי הספר התיכוניים עברו 

פתרונות ומענים בתקשוב בכל בית ספר . במהלך הקיץמרחוק 
. לילדים ולמורים

דיגיטליתהיערכות 
, פריסת סיבים אופטיים ושדרוג פס רחב בכל בתי הספר

. בתיכונים הממוחשביםפיי -התקנת רשת ויי



תתארו לכם



נמנע בידודים, יחד

אחריות קהילתית מחוץ לשעות בית הספר
בקהילה –שרשרת ההדבקה ממשיכה מחוץ לבית הספר 

ילד שנדבק בקהילה גורר אחריו בידודים לילדים  . ובמשפחה
. רבים

כיתות קבועות ומיעוט מפגשים בין ילדים
בשאיפה ילדי הקבוצה –צמצום מספר הילדים הנפגשים 

. וילדי ההסעה

אחריות הורית
,  מסיכות(לוודא כי לילדים יש את כל הציוד ההגייני הנדרש 

וכי גם בבית הם , )הצהרת בריאות, בקבוק מים אישי, ל'אלכוג
)שטיפת ידיים, מסיכה, מרחק(ש "שומרים ממ
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מקור
הדבקה

הדבקות 
ידועות

בידוד יישוב בית ספר  

אב ללא
)מקרה חדש(

׳קפסולה ב6כיתה ז׳•

נען–חוג מקהלה •

נען-חטיבה צעירה •

נען ן"איתתיכון

אם ללא
)מקרה חדש(

)משמר דוד ובית עוזיאלקפסולת (גלבוע, 2כיתה ג׳•

לפי הושבה,4אוטובוס מספר -הסעת משמר דוד •

חוג ריקוד קלאסי ומודרני, מתנ״ס יישובי•

משמר דוד-צהרון של חגית •

משמר דוד בית ספר עתידים

לא ידוע
ודאיתהדבקה

סבתא שבתאיקפסולת 2' כיתה ד•

)2,3,4,5תחנות (הסעה יישובית•
מצליח ספר גווניםבית

אב ללא Bקפסולה 4' כיתה ד•
18:45חוג כדורגל פרטי בימי חמישי בשעה •

רמות מאיר בית ספר שחקים

אב ללא שקדגן •

צהרון יישובי•
רמות מאיר גן רמות מאיר

אם ללא 4' כיתה א•

אז והיפ הופ בבית חשמונאי'חוג ג•
פדיה בית ספר עתידים

אב ללא 5' כיתה ו•

5' כיתה ב•

)אטובוס צהוב(פדיה הסעה•

פדיה בית ספר שדות איילון

אירועי קורונה בבתי הספר מתחילת השנה
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מידע
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עדכוני קורונה בגזר



עלייה מדאיגה בתחלואה  

יישובים18-יישובים ל8-מ
,  פתחיה, שעלבים, רמות מאיר,פדיה

, משמר דוד, מצליח, ם"יד רמב, נוף איילון
כפר , חולדה, בית חשמונאי, עזריה, נען

,  כפר בן נון, ו"ביל
כרמי יוסף, כפר שמואל

בשבוע  53-ל20-מ

החינוךילדים במערכת8
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תמונת מצב חולים במועצה
מספר חולים ביישוב ישוב

11 פדיה
6 רמות מאיר
6 דודמשמר 
5 בית חשמונאי
5 נוף איילון
3 נען
3 ו"כפר ביל
2 כרמי יוסף
2 חולדה
2 מצליח
2 פתחיה
2 כפר בן נון
1 עזריה
1 כפר שמואל
1 שעלבים
1 ם"רמביד 

53 כ"סה



אתם העיניים שלנו בשטח
,  שמירה על בידוד

שמירה על מסיכה וריחוק במרחב הציבורי

אי מתן לגיטימציה ועצירת התקהלויות

אכיפה קהילתית בתוך היישובים עצמםנדרשת 

נקפיד על בידוד
.  רואים ירידה מדאיגה בשמירה על בידודים

. ב יכנסו לפעולה באכיפה"מג

!עדכנו אותנו? חולה מאומת

יותר שאתם ככל שנעדכן את הקהילה מוקדם
.  ככה נוכל לקטוע את שרשרת ההדבקה, חולים

?  איך נשמור על גזר ירוקה
!נקטע את שרשרת ההדבקה
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צוות  –למאומת תחקיר מקומי 1.

בראשות  -קטיעת שרשרת ההדבקה 

. מנהלת אגף שירותים חברתיים

–ועצירת התפשטות , זיהוי מגעים2.

במקרים גבוליים התלבטות  

.  משותפת עם משרד הבריאות

קטיעת שרשרת ההדבקה  

מתואמת עם משרד הבריאות, סופיתהחלטה –קבלת החלטות בהתאם לנתונים . 3

בשל ההשפעות הכלכליות והחינוכיות , החלטה על בידוד מתקבלת בזהירות יתרה. 4



2019תוכנית עבודה לשנת 

41



2019תוכנית עבודה לשנת 

42

יעדי תכנית הרמזור  

תוך התחשבות בצורך הבריאותי והכלכלי של הציבור, החולים הפעילים בארץ' הורדת מס

קטיעה מהירה ויעילה של שרשראות ההדבקה

התבססות על יכולותיו של השלטון המקומי למניעת תחלואה  
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הרמזור במועצה אזורית גזר יעדי תכנית 

,  מועצה אזורית גזר תשאר מועצה ירוקה הפועלת תחת מגבלות מינימליות
לטובת ציבור תושביה מבחינה בריאותית וכלכלית

ההדבקה במועצה אזורית גזרקטיעה מהירה ויעילה של שרשראות 

תחלואה  יכולותיה של המועצה ושל צוותי החירום היישובים למניעת התבססות על 
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?איך מסווגים רשות מקומית

שבועימדד יינתן עבור כל רשות מקומית 

אחת לשבועיים יקבע צבע היישוב  
)יש שבוע לתקן שרואים מגמה(

: המטרה שלנו בגזר 
להמשיך ולהשאר נמוכים 

!כל הזמן, בכל המדדים
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?מה נקבע ברמה הארצית ולא ברמה המקומית
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?מה נקבע ברמה הארצית כאסור בכל מקרה
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ברירת המחדל היא תפוסה  . התנאים ייקבעו לפי התנאי המחמיר*
.  ן עסקרישיולפי 

. ר"מ4-יש לפעול לפי אדם ל, במידה ואין תפוסה ברישיון עסק

?אז מה בעצם קובע הרמזור

איזון בין צמצום  

פגיעה , התחלואה

מינימלית במשק הכלכלי  

ואפשור שגרת חיים 

.תקינה

“
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ירוקיישוב –מועצה אזורית גזר 

בתי כנסת

מסעדות

אירועי תרבות בתוך מבנה

חינוך בלתי פורמלי

בריכות שחיה וחדרי כושר

מסחר מקומי

בתי קפה
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יישוב צהוב–מועצה אזורית גזר 

בתי כנסת

מסעדות

אירועי תרבות בתוך מבנה

חינוך בלתי פורמלי

בריכות שחיה וחדרי כושר

מסחר מקומי

בתי קפה
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רשימת יישובים צהובים  –מועצה אזורית גזר 
3/9-נכון ל

)3(גני יוחנן •

)1(חולדה •

)4(ם "יד רמב•

)1(סתריה •

)3(פתחיה •

)2(שעלבים •
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?למה הוגדרו יישובים כצהובים

:נוסחת הרמזור אינה מתאימה ליישובים קטנים•

.ברמזור" מדרג"צריך לייצר מינימום חולים במעבר •

.2017הרמזור נשען על נתוני אוכלוסיה של שנת •

.  התאמת הרמזור ליישובים קטנים תעשה בימים הקרובים•
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תפילות חגי תשרי 
ביישובים

שיתוף פעולה של הוועדים והמועצה•
ייתכנו שינויים ברמת המדינה בהמשך•
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גני אירועים פתוחים בגזר
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קול קורא לגינות קהילתיות 
במועצה אזורית גזר
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הקמת גינות קהילתיות במועצה
יישובים במועצה ניגשו  7

לקול קורא להקמת גינה קהילתית  
וזכו בתמיכת המועצה  

₪  7,000: גובה התמיכה

:  היישובים הזוכים
נוף איילון1.
פתחיה2.
כפר בן נון  3.
בית חשמונאי4.
כרמי יוסף5.
כפר שמואל6.
סתריה7.

השטח המיועד לגינה הקהילתית בכרמי יוסף

השטח המיועד לגינה הקהילתית בכפר שמואל

בסתריההשטח המיועד לגינה הקהילתית 
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קהילה למען קהילה–' ארגזר'

התקיים אירוע התרמה בכפר שמואל ובו 3.9.20ביום 
.נמכרו מטעמים מעשה ידי התושבים

סלי מזון למשפחות נזקקות  46מהכסף נתרמו 
.בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים, במועצה

יוזמה קהילתית של קהילת כפר שמואל לאיסוף  
.מוצרי מזון למשפחות נזקקות במועצה
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16' אישור פרוטוקול מליאה מס
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חילופי גברי במליאת המועצה  עדכון 

חדשיםאמונים חברי מליאה הצהרת 
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–קרן מוקי פרידמן 
אישור תרומה

תחוםאתפיתחהשנותיהבמשך,2001משנתהרצוגבתיכוןלימדה,פרידמןמוקי
.הספרבביתהמיוחדהחינוך
אתלראות,הייחודיתבדרכהידעהמוקי,האחרוניםימיהועדשנותיהכללאורך
הייתהלמוקי.שצריךלמישאפשרכמהמעצמהולתת,אחדלכללעזור,האחר
.שהייתהמקוםבכלבנוכחותההלאהשהעבירהואופטימיתחיוביתראייה

.גזראזוריתבמועצההמיוחדהחינוךתלמידילמעןקרןלהקיםהחליטהמשפחתה
:עיקריותמטרותשתילקרן

.מהמועצהלילדיםוחברתיתלימודיתועזרהתרומה1.

.לסטודנטיםכלכליסיוע2.

:התרומהייעוד
,החברהמדעימתחומיהמגיעיםלסטודנטים3,000₪סךעלשנתיותמלגות8

.בפרטהמיוחדוהחינוךהחינוך
.שנים4פניעלהפרושים96,000₪:התרומהסך

במועצההמיוחדהחינוךלתלמידישעות30שלאישיתחונכות:ההתנדבותמסגרת
והשירותהפרטמחלקתידיעלייעשהוהסטודנטיםהילדיםשיבוץ.גזראזורית

מהשירותוליוויהדרכההסטודנטיםיקבלובנוסף.המועצההחינוךבאגףהפסיכולוגי
.המועצהשלהפסיכולוגי
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אישור מחיקת חובות

:למועצהוהחובותהגבייההסדרתהליךמובילההמועצההנהלת,2019משנתהחל•

עלאיוםיותריהיושלאכדי,הכספייםחות"בדואבודיםחובותסעיףהפחתת•

;המועצהשלאיתנותה

מאפשר,יותרמהיר,יותרהומני–מנהליתלאכיפהמשפטיתמאכיפהמעבר•

.קטניםחובותלסגור
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אישור מחיקת חובות  

במועדח"ש1,000עדבגובה,התיישנותחובתעליהםשחלהחובותמחיקת1.

.פורמאליולאפורמאליחינוך,ארנונהתשלומי,קנסותשמקורם,היוצרותם

:החובותסך

ח"ש213,809.94ארנונה

ח"ש102,852.21חינוך פורמלי ולא פורמלי

ח"ש15,752.17קנסות

.תושבתעםפשרההסכם.2
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2020עדכון תקציב 
משבר הקורונהספטמבר בעקבות התאמות 
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2020עדכון שני –עיקרי השינויים בהוצאות 

משרד הפנים הוציא הנחיה לפיה הנחות הקורונה ירשמו בספרים : הקורונההנחות •
6,046,000₪גידול בתקציב של -כהכנסה וכהוצאה 

₪ 2,372,000: של משרד חינוך בשל קורונהקולות קוראים 3•
1,170,000₪-עוזרי הוראה  •
974,000₪-תקשוב לבתי ספר •
228,000₪-ניקיון וחיטוי חד פעמי ושוטף ציוד •

:  וגזם בסערה) סגר(אשפה בתקופת הקורונה פינוי תוספת הוצאות : פינוי אשפה•
700,000₪

₪ 611,000: תוספת הוצאות לפנסיונרים:תקציביתפנסיה •
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הכנסות
עיקרי הסברים לשינוי2020עדכון שני  עדכון תקציב שני  2020עדכון ראשון  2020_תקציבשם כרטיס

סעיף חדש-מיליון 6,046הנחות קורונה 111,306,000103,681,0003,009,000106,690,000ארנונה
222,000222,000137,000-85,000ופרסומיםאגרות מודעות 

מיליון4,021מענק הנחות קורונה 31,0003,539,0004,190,0007,729,000מענקים כלליים
1,379,0001,611,00083,0001,694,000מונעתתברואה 

55,00055,000-55,000בטחוניתשמירה 

7,284,0007,423,0001,372,000-6,051,000ובניהועדה מקומית לתכנון 
מיליון 1-בהקטנה ) 101תיקון (הפנים משרד 

ש"א414החזר מקרנות והקטנת 
595,000640,000-640,000אחריםנכסים ציבוריים 

מלגות-מענק פיס 880,000881,000340,0001,221,000שוניםשירותים 
7,0007,00051,00058,000תיירותעידוד 

74,00074,00070,000-4,000אחריםשרותים חקלאיים 

53,141,00055,635,0002,505,00058,140,000חינוך
, פעמי.חציוד (מיליון 2כ תוספת  "קולות קוראים סה

)מחשוב ועוזרי הוראה
קיטון השתתפות תושבים בחוגים ואירועים9,164,0004,994,000782,000-4,212,000תרבות
12,473,00012,465,0004,00012,469,000רווחה

3,657,0003,657,000-3,657,000דת
170,000170,000-170,000הסביבהאיכות 

1,238,0001,239,00023,0001,262,000מים
6,653,0006,653,000-6,653,000הביובמפעל 

3,392,0003,409,000167,0003,576,000קודמותריבית והחזר הוצאות משנים 

1,925,0002,048,000765,0002,813,000מראשהכנסות מיוחדות ובלתי נצפות 
החזר הוצאות רווחה  + ש "א625) 101(הפנים .תוספת מ

ש"א100
1,589,000-1,589,000-העברת עודפים משנים קודמות לתקציב

213,646,000209,992,0008,776,000218,768,000כ הכנסות  "סה
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הוצאות
עיקרי הסברים לשינוי2020עדכון שני  עדכון תקציב שני  2020עדכון ראשון  2020תקציב שם כרטיס

-7,900,000-8,254,000-6,0008,317,000כללימינהל 
-7,830,000--7,842,000-7,822,000כספימינהל 

-1,455,000--1,455,000-1,455,000מימוןהוצאות 
-2,999,000-2,999,000-107,000-3,106,000מילוותפרעון 

ש"א700,000-תוספת הוצאות פינוי אשפה  ב-19,600,000-19,661,000-649,000-20,310,000סביבתית' תברואה ויח
-2,627,000-2,568,000-7,0002,566,000ובטחוןשמירה 

הקטנת מיפוי ומדידות כנגד קיטון הכנסות-6,334,000-6,174,000-496,0005,691,000עירתכנון ובנין 
-4,529,000--3,762,000-4,499,000צבורייםנכסים 

-572,000-313,000-165,000148,000וארועיםחגיגות מבצעים 
-10,066,000-10,003,000-102,0009,901,000שוניםשירותים עירוניים 

-675,000--675,000-675,000כלכליפיתוח 
מיליון2כ "קולות קוראים חינוך סה-85,643,000-89,019,000-1,598,000-90,641,000חינוך

1,200כ "הסעות סה/ארועים/תוספת פעילות חוגים-19,506,000-11,978,000-895,000-13,276,000תרבות
-85,000--85,000-85,000בריאות
-17,517,000-17,894,000-97,000-18,007,000רווחה

-4,298,000--4,297,000-4,297,000דת
-1,285,000--1,285,000-1,285,000מים

-1,553,000-1,623,000-21,0001,603,000נכסים
-3,386,000--3,386,000-3,386,000הביובמפעל 

-16,542,000-16,002,000-6,657,000-22,089,000רגיליםתשלומים בלתי 
-מיליון 6,046-הנחות קורונה ב+ אלף 611פנסיה ' הגדלת הוצ

סעיף חדש
213,646,000-209,992,0009,206,000-219,198,000הוצאות
ח"ש-430,000הפרש
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רים חדשים"תב

הבהרותמקור מימון)₪(תקציב מבוקש הקטנההגדלה)  ₪(תקציב קודם ר              "שם תב'מס

י משרד הדתות"אושרר לביצוע עמשרד הדתות 201956,32856,328תחזוקה והרחבת עירובין 

רים קיימים"עדכון  תב

מספר 
ר"תב

הבהרותמקור מימון)₪(תקציב מבוקש הקטנההגדלה)  ₪(תקציב קודם ר              "שם תב

משרד החינוך1,073,66001,073,660שיפוץ ושדרוג מבנה הרצוג683

פרויקט הסתייםקרנות הרשות460,140259,447200,693

1,274,353

רים לסגירה"תב

מספר 
ר"תב

הערותביצוע ר              "שם תב

סיום פרויקט1,274,353שיפוץ ושדרוג מבנה הרצוג683

סיום פרויקט2,791,716מגרשי שחבק672

רים"אישור תב
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מפעל הפיס–אישור תכנית חומש 

כ  "סה2020202120222023
בניה 

1,200,0001,200,000ס  יסודי שדות איילון"שיפוץ בי. 1

500,000500,000גני ילדים  14שיפוץ . 2

500,000800,000ס גוונים"שיפוץ בי. 3

250,000250,000חינוך בית חשמונאי שני בקרית ס "שיפוץ בי. 4

250,000250,000ס שחקים"שיפוץ בי. 5

מחשוב והצטיידות

1,400,0001,400,000ס עתידים"ריהוט בי

800,000ס עתידים"בי-רכישת ציוד מחשוב 

תוכניות הפעלה

163,728163,728שם התוכנית  : רווחה וקהילה-פיס מושלם פלוס

29,56029,560שם התוכנית: נוער וצעירים-פיס מושלם פלוס 

193,288205,000205,000205,000808,288פיס מושלם-כ"סה

193,2882,905,0002,405,000205,0005,708,288כ"סה
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פתיחת שני חשבונות בנק לבית ספר מעיין

.חשבון שוטף וחשבון הורים–בבנק לאומי ' מעיין'פתיחת שני חשבונות בנק לבית הספר •

:בעלות זכות החתימה הינן•
הגברת תמר לאור  –מנהלת בית הספר •
הגברת אורלי חזון–מזכירת בית הספר •

המועצה מאשרת את דבר פתיחת החשבון על פי הכללים הנהוגים•
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אישור העסקה בעבודה נוספת

נבחרה ללוות סטודנטיות לעבודה  , המחלקה לשירותים חברתיים במועצה אזורית גזר•

.סוציאלית כחלק מההתנסות המעשית שלהן בלימודים

מהן עובדות במשרה מלאה וצריכות אישור 2, עובדות סוציאליות ילוו את הסטודנטיות3•

.העסקה נוספת לפרויקט

100%מדריכה ראש צוות –מאיה שליו •

100%ס לחוק נוער "עו–שרון שרביט מגן •

75%ס "עו–מלמןאירית דרורי •
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אשרור תקן השכר למהנדס המועצה

.שכר בכירים85%קליטתו של עמית קפוזה הייתה ברמת שכר התחלתי של •

.נשמט העדכון למליאת המועצה, בשל חילופי גברי במחלקת משאבי אנוש•

כך  , שכר בכירים95%-ל85%אנו מבקשים לאשר את תקן שכרו לרמת שכר שבין •

,  משרד הפניםל "שיתאפשר לעדכן את שכרו בהתאם לכללים הקבועים בחוזר מנכ

.ובכפוף לקיום מקור תקציבי
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