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2022אישור תקציב המועצה לשנת 
עדכון מחצית–2020-2025תכנית אסטרטגית . א
2022תוכניות עבודה לשנת . ב
2022תקציב המועצה לשנת . ג
2022-2023תכנית פיתוח . ד
2022תקן כוח אדם לשנת . ה
2022האצלת סמכויות לוועדים מקומיים ואישור תקציבי ועדים לשנת . ו
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האסטרטגית 
2020-2025בשנים 



194 197

213 217

235

150

200

250

2018 2019 2020 2021 2022

7,000 7,008 

7,499 7,593 

8,174 

 6,000

 8,000

2018 2019 2020 2021 2022



מ"רגשלמשותףאינטנסיביקידום←
והופקדההתנאיםבכלעמדהע"תב←
הליכי,התשתיותהסכמיכלהוכנו←

והמכרזיםהתכנון
התעסוקהלאזורמיתוגהליךבוצע←



מפורטתכנוןהשלמת→

תשתיותהקמתתחילת→

מגרשיםלשיווקיציאה→

הרשויותלשלושאחידהרגולציההסדרת→

לאחזקתמשותפתמינהלתהפעלת→
וניהולוהפרויקט



–מודיעיןוחבלרמלהעםפעולהשיתוף←
משותףטובוקידוםגבולותלסכסוכיסוף

יין,תיירותבתחומיאזורייםפעולהשיתופי←
.ועסקים

ל"ותמצמצום–הכפריהמרחבעלשמרנו←
נחלמעלהשטחהוספת,עקרוןקריית
איילוןבעמקומנחתמחלףביטול,איילון

הבסיסיםמהקמתיתרונותמיקסום←
באזורהצבאיים



ל"וצההבטחוןמשרדעםפעולהשיתופי→

רכבתתחנת–מרחבייםתחבורהפתרונות→

רחבעםמחלף,גזרתחנת,גזר-רמלה

שפלהמקומיותרשויותאשכולהקמת→



קידום תחום עסקים הקטנים והבינוניים במועצה←

תיירות וחקלאות במועצה, פורומים לקידום עסקים←

גגות סולארים  , תאורה חסכונית במועצה וביישובים←
קידום מכרזים כלכליים עבור  , על מבני המועצה

היישובים

חוקי עזר כלכליים למיצוי הכנסות המועצה←

בניית התשתית להקמת חברה כלכלית←



הקמת החברה הכלכלית→

קידום ועזרה בהרחבת היישובים→

קידום הולכת מי קולחין במועצה→

קידום פרויקטים כלכליים בנכסי המועצה→

סיוע ליישובים בקידום פרוייקטים כלכליים  →

קידום דיור מוגן→



פתחנו את מפעל המים בתל גזר←

גבתוןהחיינו את תל מלוט ועיינות ←

גזר מרחב מורשת  –פיילוט ממשלתי ←

קידום תחום  : חיזוק תחום התיירות בגזר←
קידום אומנות  ; ולה'מותג הבוז; היין בגזר
פורטל תיירות; מקומית

ל בבית  "קידום שיתוף פעולה עם קק←
הרצל ביער חולדה



מעבר מתכנון לביצוע–מרחב מורשת –גזר →

פתיחה לפעילות וקידום  –בית הרצל ביער חולדה →

תכנית האב

חיזוק  ; קידום יקבים בשטחים הפתוחים–תחום היין →

תיירות היין  





חיזוק וליווי  -הקמת מחלקת יישובים ←
היישובים

תהליך הסדרת תחומי האחריות  ←
המשותפת

חיזוק צוותי החירום היישוביים  ←
(י"צח)



תמיכה בתחומי ניהול ביישובים→

הגדרת סל לרכישת שירותים מהמועצה→

חציבת שביל גזר בתהליך קהילתי→

(18-30)קידום תחום הצעירים במועצה →

הקמת בית גיל שלישי  →



רכבים שיתופיים ברחבי המועצה←

עמדות שירות לאופני שטח ←

תכנון שבילי האופניים במרחב←



ביצוע שבילי אופניים במרחב→

השלמת תכנון שבילי אופניים נוספים→

קידום מערכת תחבורה חכמה→



שודרגו ושופצו  , הוקמו מבני חינוך חדשים←

מבנים קיימים

פיתוח גינות ושטחי ציבור ביישובים←

מים ותאורת רחוב, קידום תשתיות ביוב←

כבישים  , כיכרות-קידום פרוייקטי דרך  ←

.רחבות הסעים, תאורות, עורקיים

תכנון פרויקטים עתידיים←



ע לקריית חינוך חדשה בחולדה"תב→

המשך פיתוח מרחבים פדגוגיים חדשניים  →
בבתי הספר

הקמת בית גיל שלישי→

הקמת גני ילדים על פי גידול האוכלוסייה→

קידום תשתיות ביישובים בשיתוף הוועד→

, מעגלי תנועה בדרכים-פרוייקטי דרך →
הסדרת כבישים וקידום כביש יציץ

מרחבי תיירות, שבילי אופניים→





שדרוג כלל השירותים הדיגיטליים←

חדשהCRMתשתית למערכת ←

הכולל מוקד  , אתר אינטרנט חדש←
ומערכת לזימון תורים

פורטל עסקים ופורטל , פורטל חוגים←
תיירות

אוטובוס שירות ליישובים←



לשירות איכותי  CRM-הטמעת מערכת ה→
לתושב

מוקד שירות חדשני→

מרכז שליטה בחירום→

תיק תושב דיגיטלי→

פריסת סיבים אופטיים בכל יישובי המועצה→



תכניות  , תקציבי המועצה–נגישות ושקיפות →
יומן  , ישיבות ועדות, ישיבות המליאה, העבודה

הוועדה לתכנון ובנייה, ראשת המועצה
תכנית  , חוגים, חינוך–תהליכי שיתוף ציבורי →

פיצול שדות איילון, אסטרטגית
סקר שביעות רצון תושבים שנתי→
ערכנו הליכים פנים ארגוניים לשיפור השירות→





חיזקנו את מגוון בתי הספר והגנים במועצה←

הרחבנו את המגוון בתוך בית הספר עצמם←

שדרגנו את גני הילדים←

שילבנו את התלמידים המיוחדים בגזר←

לתלמידים מצטייניםפתחנו מסגרות←

יצרנו אשכול פרט שמאגד בתוכו את השירות  ←
ומחלקת הפרטמישכל, הפסיכולוגי



נפתח מקצועית את צוותי החינוך והמנהלה→

נעמיק את מגוון האפשרויות הפדגוגיות בתוך בתי  →
הספר ובגנים

נמשיך ונשדרג את המרחבים החינוכיים→

נרחיב את חינוך היער בגזר→

נפתח בגזר את פיילוט התיכון העתידי של משרד  →
בגנים של מחוז מרכזמצויינותהחינוך ואת פיילוט 



העברנו את מחלקת הנוער לאגף חינוך←

הקמנו את המחלקה לחינוך חברתי ובטחון ←
קהילתי

הכנסנו מדריכי מוגנות לבתי הספר העל ←
יסודיים ואחראיות אקלים לבתי הספר  

היסודיים

פתחנו צהרונים בבתי הספר כחינוך משלים←

שילבנו ידיים בין המועצה ליישובים לטובת  ←
החינוך ונבחן את תחום הנוער לעומק



הקמנו חממת חדשנות חינוכית←

ביססנו תרבות ארגונית של שותפות←

עודדנו ופיתחנו תהליכים פדגוגיים של יצירה  ←
משותפת בגנים ובבתי הספר

קידמנו פרויקטים המעודדים השתתפות  ←
פעילה וקידום יוזמות תלמידים מהגנים ועד 

התיכונים

יצרנו קהילה של מורי המדעים←



נרחיב את חממת החדשנות החינוכית וניצור מיני חממות  →
(בחינוךחדשנות, אלימות, חינוך דתי, נוער)לנושאים ממוקדים 

נעודד ונפתח יצירה משותפת פדגוגית במסגרות החינוך השונות→

נעמיק את פעילות מועצת הנוער היישובית ופרלמנט הילדים→

פיילוט התיכון העתידי עם מטה משרד  קידום –מגזר תצא תורה →
בגנים עם מחוז מרכזומצויינותהחינוך 



תוכניות עבודה מקושרות תקציב
2022



2022תוכניות עבודה 
אגף צמיחה כלכלית



2021סיכום תוכנית עבודה 

–מ"רגפארק התעסוקה . 1
 415-0332312תוכנית בהפקדה תכנית  –מ"רגהשלמת הליכי תכנון
  הסכם מים וביוב
 בחירת חברה מנהלת–הכנת אומדנים ראשונים לתכנון ופיתוח תשתיות
 אתר אינטרנט סרט תדמית–השלמת הליכי מיתוג

.   הליכי אסדרה, אישור תוכנית על ידי משרד הפנים–חברה כלכלית . 2

מיפוי נכסי מועצה. 3
חוקי עזר. 4
מכרז סל למועצה ישובים וועדים  –קירוי סולארי . 5
פיתוח תשתיות תיירות. 6
פיילוט ארצי תכנון ויציאה לביצוע–תוכנית מורשת . 7
2040פיילוט ארצי מכלולי תרבות תוכנית אסטרטגית מנהל התכנון –ל "פ קק“שת. 8



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

-פיתוח כלכלה מועצתית  
מ"רג

השלמת תכנון מפורט וביצוע תשתיות

בחירת חברה מנהלת וצוות יועצים
פיקוח על הליכי התכנון

הכנת אומדנים לביצוע  

קידום שלביות ושיווק  
הסדרת תשתיות על

שיווק  תוכניתהכנת 

אירוע השקהמיתוג ושיווק  



משימותיעדמטרה
פיתוח כלכלה מועצתית

פ צהל ומשרד הביטחון"שת
הפעלת צוותי עבודה משותפיםפ כלכלי"הקמת מעטפת אזרחית שת

פ רשויות  "פיתוח כלכלה מועצתית שת
סמוכות

גבולותחוצתתיירותפיתוח מיזמים משותפים
מרכז לעסקים קטנים ובינוניים

הכנת בסיס נתונים ככלי עבודה לאיתור  עסקים-פיתוח כלכלי 
'מגמות דרישות חסמים וכו

דאתאאיגום וניתוח נתונים איזי 

הפעלת חברה כלכליתאיתור תחומי פעולהחדשנות התייעלות ויזמות–פיתוח כלכלי
ישוביתסיוע לישובים לפיתוח כלכלה 

2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית



מורשת



2021 בע״מפרויקטיםוניהולאורבניתכנון ,וולףרן

המועצהשלסיפורה

שלסיפורההוא

הקושרת "הדרך"

למרחבאותה

אתריםביןומחברת

מקומיתברמהשונים

ולאומית

סיפורהאתמספרהמרחב

שצמחההקהילהשל

מקיבוץ-החקלאיבמרחב

ערש-ו"בילוכפרנען

 ,ההתיישבותימיראשית

ההיאחזותחזוןיצאמהן

הטרשיםבאדמת

הגבורהצירשלבמרכזו

וואדאללבאבהמתחבר

ביערהרצלחוותממוקמת

מבצעהחלבה ,חולדה

ישראלבארץהראשוןהייעור

הגבורהשיירותיצאווממנה

אתשהבקיעוהמיםדרךו

ירושליםעלהמצור

הדרךצירעלממוקםגזרתל

איילוןעמקדרך ,וההרהיםשבין

 ,לדרוםשמצפוןהיםדרךועל

החוףמישורכלעלצופה

 ,ירושליםהריבואכהוהשפלה

 ,דרמטיתמרחביתנקודהוהוא

בימיכברנקבעהשחשיבותה

ך"התנ

לב

הדרך

דרךההתיישבותדרך

הגבורה

הדרךעל



2021סיכום תוכנית עבודה מורשת 

 בשיתוף משרד מורשת וירושליםפיילוט ארצי

 נוף מולדת–השלמת תכנון מרחבי

 משרד  , הקרן לשטחים פתוחים, רשות הטבע והגנים, ל"קק–גיוס שותפים למהלך

קהילות היישובים  , רשות העתיקות, החקלאות

 מינהללתוכנית מכלולי תרבות של , לתוכנית הכוללנית של המועצהחיבור התוכנית

2040תוכנית אסטרטגית –ל "תכנון וקק

קביעת בית הרצל כמוקד התוכנית

 לתוכנית האב לפיתוח בית הרצלקידום במקביל



משימותיעדמטרה
הושטפתהטמעת תוכנית מורשת בפעילות 

של המועצה
, יחידה סביבתית, חינוך, בדגש על תיירותמהלך מארגן לכל אגפי המועצה 

קידום עסקים, תכנון ובנייה

קידום פעילות תיירותית וקהילתית במרחבי 
המורשת במועצה

הפעלת בית הרצל בניהול קבוע ושוטף•
, הקמת מערך פעילות קהילתי של תרבות•

אומנות וחקלאות סביב בית הרצל ויער  
חולדה

פיתוח תשתיות פיזיות של אתרי מורשת •
במועצה

' צעדת הרצל'פתיחת בית הרצל באירוע •
.'22המסורתי בחודש מארס 

עבודה ובניהול  גאנטקיום אירועים לפי •
שוטף של בית הרצל

המשך פעילות אסטרטגית להוצאת התוכנית  הוצאת התוכנית לפועל  
לפועל  

גיוס שותפים  , קידום החלטת ממשלה
.גיוס משאבים ועוד, נוספים

2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית



תיירות



2021סיכום תוכנית עבודה 

:  קידום דרך היין 
מועדון יקבי גזר
יהודה אפילסיון
קידום כתבות בתקשורת הארצית והבינלאומית
חודש היין במועצה אזורית גזר
 במועצה בשיתוף חממת תיירות משרד התיירות  גתותביצוע סקר
גזר כפיילוט ראשון לקידום אזור יין בישראל באמצעות משרד התיירות  -הכרזת אזור יהודה

  גיוס איש שיווק לסוכנים עבור פיתוח המוצר התיירותי
ל לפתיחת שערי בית הרצל "קידום מנהלת משותפת עם קק
 ה מידה ארציבקנאירוע אומנים ראשון מסוגו במועצה וקיום מכירה פומבית
  קידום יחסי ציבור לחשיפת המוצר התיירותי
  המשך פעילות פורום תיירות וחקלאות
חשיפת עסקי המועצה בתוכנית עם משה שגב
פורטל תיירות גזר
 ל"עם מחלקת חינוך ובשיתוף קקבשעלביםהגתותפיתוח שביל



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
אזוריאיפיוןהפקת חוברת מיצוב דרך היין גזר קידום דרך היין 

מפת יין
קידום אירועי יין ביקבים ובעסקים

הגתותהמשך עבודה על סקר 
פיתוח תשתיות וחישוף אתרים רלוונטיים

פיתוח עוגנים תיירותיים
תל גזרגיבוש תוכנית שנתית 

בית הרצל
עינות גיבתון
דיזל חולדה

כפר שמואל, נצר סרני, נען, משמר איילון: ישובים

ג"רטפ עם "שת2022ביצוע יוני קידום כנס תל גזר
'  מורי דרך וכד, קיום סיורי חשיפה לארכאולוגים

קידום הכשרות מקצועיות  הכשרות מקצועיות ואירועיםפורום תיירות וחקלאות  
קידום אירועים מושכי קהל



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

אירוע ברמה ארצית קידום אמני גזר
איתור מתחם לאומני המועצה

בניית תוכנית עבודה שנתית 
בחירת אירוע עוגן לקידום אמני המועצה

יצירת שיתופי פעולה עם אמנים וגופים מחוץ למועצה

QRפיתוח מערכת 
בחינת הצעות מחירברחבי המועצה  QRהצבת 

כתיבת תכנים
בחירת לוקיישנים להצבה

קמפיין שיווק במדיה החברתית

הרשמה22פברואר , ל"השתתפות בביתן בתערוכת התיירות הבינIMTMתערוכת 
תכנון ועיצוב הביתן יחד עם השלטון האזורי

הפקת חומרי שיווק
הפקת סרטון תדמית  

בחירת העסקים שיציגו בתערוכה



קידום ורישוי עסקים



2021סיכום תוכנית עבודה 

מחלקת רישוי עסקים ממשיכה להסיר חסמים ולקדם את עסקי המועצה 

  הגדלה עקבית ומתמשכת

.  של מספר רישיונות העסק

 הסדרה בתחום עסקי המזון–

.פעילות תברואן

  הסדרת ופרסום מדיניות

(  פודטראק)רוכלות המזון 

פעילות הסברה ואכיפה.



2021סיכום תוכנית עבודה 

"המחראתבונים"–גזראזוריתבמועצההעסקיםקהילתחיזוק
.במועצההעסקיםבעליעבורבנובמברשנערך2022תכניותשלחשיפהלערבהגיעועסקיםבעלי120-מלמעלה



2021סיכום תוכנית עבודה 

קידום כלל עסקי המועצה 

באמצעות שיתוף פעולה של  

מועצה אזורית גזר עם 

מנוע  –" איזי"אפליקציית 

חיפוש חכם וייחודי שמביא  

לקוחות חדשים ומפרסם את 

.העסקים



2021סיכום תוכנית עבודה 

הסוכנות לעסקים קטנים  -האגף לצמיחה כלכלית עובד בשיתוף פעולה עם מעוף 
ובינוניים של משרד הכלכלה

עבודה  . ריישנעמי היימן , סיור היכרות של מנהלת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה
.אסטרטגיות משותפות לקידום העסקיםתוכניותמשותפת לבניית 



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

פיתוח כלכלה מקומיתקידום עסקים וכלכלה מקומית

ידע וכלים לפיתוח  , גוף שיעניק מידע–" מכללת גזר לעסקים"הקמת 
-יזמים ואוכלוסיות נוספות כגון, היזמות והעסקים בגזר עבור בעלי עסקים

.הגיל השלישי ודומה, חיילים משוחררים

"איזי"של אפליקציית Big date-גישה ל

קידום העסקים והכלכלה המקומית באמצעות ההתקשרות עם  
אפליקציית איזי

(לחוק34תיקון )קידום  הליכי רישוי מקוצרים בהתאם לרפורמה שיפור הליכי ברישויקידום הליכי רישוי
פרסום מפרטים אחידים

הנגשת מידע חיוני  קידום עסקים  
לעסקים

הנגשה דיגיטאלית של סטאטוס הליך רישוי העסקים לבעל העסק
G.I.S-רמה לשכבת עסקים ב חיבור



2022תוכניות עבודה 
אגף חינוך



אגף חינוך



2021סיכום תוכנית עבודה 

:הרחבת מגוון המענים לקידום חיים גמישים

מונטסורי-פתיחת בית ספר דמוקרטי

 ח"ממפתיחת שני גני

פתיחת כיתת תקשורת נוספת

 40של כביש לאיזורמ"חנהעברת גן

פתיחת גן תקשורת חדש

מבנה חדשני המקדם פדגוגיה גמישה, העברת בית ספר עתידים למבנה החדש בכרמי יוסף  .

 (פסיכיאטרית, מנתחת התנהגות, נוער, ב"להט, מיינדפולנס)הרחבת מגוון המענים של אשכול הפרט

שינוי תפיסתי של דרכי הוראה ולמידה   , עבודת עומק פדגוגית במסגרות החינוך השונות



2021סיכום תוכנית עבודה 

:הרחבת הרצף החינוכי לקידום חיים מלאים וקהילתיים

שבוע גזר נוף ילדותי בכלל מסגרות החינוך לחיזוק תחושת השייכות

פעילויות משותפות של בתי הספר לקידום ההיכרות של הילדים תושבי המועצה.

פורמלי-שגרות עבודה לחיבור החינוך הפורמלי והבלתי

 (חיבוק חינוכי)פעילויות חברתיות ובלתי פורמאליות גם במסגרת תקופת הקורונה

אשכול פרט עם ראיה רחבה על הרצף החינוכי הפורמלי והבלתי פורמלי



2021סיכום תוכנית עבודה 

:פיתוח תחום המדע והחדשנות לקידום חיים מכווני עתיד

קהילת מורי המדעים

פעילויות בתחום המדעים בכל שלבי הגיל

  הענקת מחשבים ניידים למורי בתי הספר התיכוניים הממלכתיים

הרחבת הפס לגלישה טובה יותר בבתי הספר

:קידום תהליכי עבודה ויצירה משותפת לקידום חיים משותפים

תהליכי שיתוף ציבור במהלך הקורונה

פורום הנהגות הוריות, עבודה עם ועדת חינוך

חידוש תהליכי חממת החדשנות החינוכית

תהליך שיתוף ציבור לקבלת החלטות בנוגע לפיצול בית הספר שדות איילון



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
שדרוג מרחבים חינוכיים לקידום פדגוגיה  קידום חיים גמישים ומלאים

גמישה וחדשנית
ושינויים מבניים  , עיצוב, תכנון, גנים עתידים

ומרחביים

קידום חיים קהילתיים  
ומשותפים

העמקת תהליכי יצירה משותפת עם אנשי  
החינוך והקהילה

פורום  , חממת חדשנות חינוכית, ועדת חינוך
קידום  , תהליכי שיתוף ציבור, הנהגות הוריות

פרויקטים חוצי מחלקות ואגפים

קידום מגוון מענים ופיתוח  
מקצועי

ייעוץ וליווי פדגוגי ואסטרטגי לקידום  
תהליכים חינוכיים במסגרות החינוך

להרחבת  ספרייםפיתוח מהלכים פדגוגיים בית 
,  מגוון המענים והפדגוגיה הגמישה והחדשנית

ליווי תהליכים תומכי שינויים מבניים

קידום הרצף החינוך החל מגיל  
לידה

מיפוי  , הכנת תכנית עבודה לקליטת הגיל הרך הכנת בסיס לקליטת הגיל הרך  
מסגרות הגיל הרך



גני ילדים



2021סיכום תוכנית עבודה 

 ח"השפבגני הילדים עם צוות מערך ייעוצי וסיוע רגשי עיבוי
.ל בעקבות הקורונה"ומשכ

 מנתחת התנהגות לגניםהכנסת
 לגני החובהתוכנית מיינדפולנסהכנסת.
 המייצרים מפגשים עם הקמת מרחבי למידה חוץ גנים המשך

הדרכה לצוותי  (. טיולים יומיים וגני יער)הקהילה והטבע שסביבנו 
(.גנים4השנה נוספו עוד  (הגנים היוצאים לחינוך יער

 הכנסת סדנאות ומפגשים לצוותי  –חינוך לקיימות ואיכות הסביבה
.החינוך בגנים

 מרחב חינוכי  הקמת פרויקטים ייחודים בגנים שהתמקדו ביצירת
מרחבי למידה  , שבילי תחושות, גינות לימודיות)ייחודי ומגוון , אחר

(.בחצרות ובפנים הגן
 בגני המועצה בסיוע של מפעל הפיסשיפוץ מסיבי.



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

,  קידום ההתפתחות הרגשית
והחברתית של ילדי הגנים, הקוגניטיבית

מענים פסיכולוגיים פרטניים לתלמידים  
ולהוריהם

תמיכה וליווי מקצועיים לצוותים החינוכיים
בגניםריגשיות-הטמעת תוכניות חינוכיות 

ביצוע טיפולים פרטניים והדרכות הורים  
.ח"השפי "ע

מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותי הגנים
תוכנית  , מה עוזר כשקשה לי"תוכנית 

.מינדפולנסתוכנית , תיאטרון

הטמעת סביבות חינוכיות מותאמות לגן פיתוח וקידום גנים ייחודים במועצה
העתידי

ספריית  , בגןגוגלההכנסת תוכנית 
,  סטאקספיד , מה'פיג

בשיתוף  מצויינותהכנסת פיילוט לגני 
.משרד החינוך

.ייחודים של גננותפרוייקטיםהכנסת 

,  מתן השתלמויות לסייעות בנושא פיתוח פיתוח הצוות המקצועי בגן
.מיומנויות רגשיות והתפתחות אישית

בחירת השתלמויות בנושאים רלוונטיים  
לעבודתם



בתי ספר



2021סיכום תוכנית עבודה 

: חיזוק הרצף החינוכי . א

שיתוף פעולה  , בין גילאים, מודלים של עבודה משותפת בין בתי ספר

תוכניות מיוחדות לכל תלמידי  , בין מחלקות ליצירת תוכניות חינוכיות

:גזר חוצי מסגרות או קהילות

ליווי  , ב"שבוע זה, שבוע בריאות וספורט, שבוע מורשת נוף ילדותי

.מועצת הנוער יסודי

: הרחבת מגוון המענים . ב

, קידום יוזמות חינוכיות בית ספריות, ביסוס תוכנית המצטיינים

.מ"חנהרחבת כיתות , תוכניות הכלה, הרחבת הבחירה בבתי הספר



2021סיכום תוכנית עבודה 
:בעלי תפקידים . ג

יצירת קשרי עבודה וחיזוק מעמד , חיזוק מקצועי לאבות הבית, בניית תפקיד של רכז אקלים בבתי הספר
קיום יום המורה, פיתוח מקצועי למנהלים, המזכירות

:פיתוח סביבות למידה . ד
סביבה  ופעיתוחשדרוג , השלמות ציוד תואם צרכי למידה, מרחב גני, מרחבי למידה תואמי תפיסה חינוכית

מייקרסתכנון חדרי , לימודית חוץ כיתתית

: יצירה משותפת . ה
, הפעלת מערך כיתות יער, קידום תוכניות ללמידה חוץ כיתתית, ליווי בתי הספר בביסוס ייחודיות בית ספרית

.יצירת תוכניות חינוכיות לכל תלמידי גזר

: שיפור מערך תשתיות ותחזוקה . ו
.אחזקה שוטפת, שיפוצי קיץ, גינון מקיים, שיפור נראות בת הספר



2021סיכום תוכנית עבודה 

: ניהול תקציב . ז
.מכרז ליווי ניהול עצמי, מכרז בעלויות, ליווי בתי הספר בניהול עצמי

: הפעלת צהרונים ובתי הספר של החופש . ח
הקמת צהרוני בתי הספר בשילוב תוכנית  , קיום תוכנית ניצנים בחגים

.ניצנים

: קורונה + ביטחון ובטיחות . ט
הכנסת מזרקי  , הכנסת נאמני קורונה, הכשרת והפעלת מערך עוזרי חינוך

הזמנת  , ליווי רכזי ביטחון וטיולים, הנגשות, לכל בתי הספראטרופן
.דפיברילטורים

: שינויים במערך החינוכי במועצה . י
ס מעין  "ביסוס בי, מעבר ביס עתידים, ס חדש בבית חשמונאי"הקמת בי
.מערך הרשמות לבתי הספר דרך המועצה, במועצה



–2021נקודות לשימור מתוכנית העבודה לשנת  
מחלקת בתי הספר

:משימות שנעשו בגין קורונה ונרצה לשמר 

 מגוון מענים לימודיים לתלמידים מטעם הרשות–חיבוק חינוכי

  למידה חוץ כיתתית כחלק משגרה

למידה היברידית

דרך המועצה' ז' מערך הרשמות לכיתות א

הרחבת תשתיות תקשוב וציוד טכנולוגי בבתי הספר



2022תוכנית עבודה 
מחלקת בת הספר–עיקרי התוכנית 

משימותיעדמטרה
בניית ממשקי עבודה פעילים ורציפים בין ובתוך  חיזוק הרצף החינוכי

בין בתי הספר לגנים ובין בתי הספר  , בתי הספר 
לקהילות

ועדת  , הנהגות הורים: פרומים פעילים , תוכניות מעברים
העמקת . רכזי תחומים מכלל בתי הספר, חממה, חינוך

תוכניות מערכתיות לכל הרצף החינוכי בגזר וביצוען

הרחבת מגוון מענים
עידוד יוזמות ותוכניות חינוכיות למגוון מענים  

קריה ומועצה, ס"בי, לתלמידים ברמת כיתה
העמקת עבודת רכזי  , הרחבת תוכנית המצטיינים של גזר

ביצוע תוכניות הכלה ומימוש מיטבי של תקציב  , האקלים
,  המשך הקמת מרחבי למידה מאפשרים, לצמצום פערים

תוך  , פיתוח תוכניות פדגוגיות לכלל קהילת גזריצירה משותפת
הצוותים והקהילה משלב  , שיתוף התלמידים

התכנון ועד הביצוע

ליווי בתי הספר בבחירת תוכניות חינוכיות רלוונטיות לצרכי 
פיתוח  . הלומדים ובפיתוח תוכניות תואמות עיקרון פדגוגי

פיתוח תוכנית למידה מועצתית  , תהליכי למידה עם הקהילה
וקידום מודל התיכון העתידי, "נוף ילדותי"

קידום קהילה מקצועית  
לומדת

פיתוח מקצועי לקהילת  , חיזוק מקצועי למנהלי בתי הספרפיתוח מקצועי וחיזוק השייכות המקצועית
פיתוח מקצועי לרכזי האקלים, אבות הבית והמזכירות



2022תוכנית עבודה 
מחלקת בתי הספר–עיקרי התוכנית 

משימותיעדמטרה
תשתיות ונראות בתי , שיפור מערך אחזקה

הספר
, תכנון מערך שיפוצים, אחזקה שוטפת,  שיפור הנראות ומצב אחזקת בתי הספר

פיתוח ויצירת סביבות למידה  , הצטיידות
.נעימות ותואמות פדגוגיה

קולות קוראים  / הפעלת מערך ניצנים 
והרשמות

מענים לאורך כל  –הרחבת השרות לקהילה 
מימוש קולות  , השנה במסגרת ניצנים

קוראים וביצוע מיטבי של מערך הרשמות

הפעלת בתי  , הפעלת צהרונים בבתי הספר
ביצוע הרשמות  . הספר של החגים והקיץ

.'ז' לשכבות א

מוכנות לביצוע פעולות מצילות חיים ופעולות  ביטחון בטיחות ומענה לצרכי קורונה
למען בריאות הלומדים

הדרכות , הפעלת מערך נדרש בעת קורונה
,  לצוותים לשימוש המזרקים ודפיברילטורים

.מערים, שמעהנגשות

ליווי כולל של מערך בתי הספר במועצה 
מבחינה פדגוגית

דגש על  : ליווי מקצועי של כל בתי הספר 
מנהלים חדשים ובתי ספר חדשים

ליווי המנהלים בכל צרכיהם הפדגוגיים



מדע וחדשנות
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 מגוון מענים לכלל תלמידי המועצה–

ו-חוג מצוינות מדע פעיל של מכון דוידסון לשכבות ה

ז-חוג מצוינות מתמטיקה למוכשרים לתלמידי כיתות ו

 חוג רובוטיקה–FLLבשיתוף עם בתי הספר

 בימי שיא ולמידה מעמיקהפעילויות שונות בבתי הספר היסודיים והחטיבות.

 אשכול על גלגלים"פעילויות לגנים"

 שמתחיל ביסודי וממשיך לחטיבהחקר מבוסס פרויקטים .

 מעבירה סדנאות לבתי הספר היסודיים' תלמידי שכבה ח–למידת עמיתים.

"חנוכה במדע"

 של בתי הספר היסודיים והחטיבותקהילת מורי מדעים.

 של מספר בתי הספר יחדפעילויות משותפות  .



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

,  הקוגניטיבית, קידום ההתפתחות הרגשית
והחברתית של ילדי הגנים

מענים פסיכולוגיים פרטניים לתלמידים 
ולהוריהם

תמיכה וליווי מקצועיים לצוותים החינוכיים
בגניםריגשיות-הטמעת תוכניות חינוכיות 

.ח"השפי "ביצוע טיפולים פרטניים והדרכות הורים ע
תוכנית  , תוכנית תיאטרון, מה עוזר כשקשה לי"תוכנית , מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותי הגנים

.מיינדפולנס

פיתוח וקידום גנים ייחודים במועצה
הטמעת סביבות חינוכיות מותאמות לגן 

העתידי

בשיתוף מצויינותהכנסת פיילוט לגני , סטאקספיד , מה'ספריית פיג, בגןגוגלההכנסת תוכנית 
.ייחודים של גננותפרוייקטיםהכנסת . משרד החינוך

,  מתן השתלמויות לסייעות בנושא פיתוח פיתוח הצוות המקצועי בגן
.מיומנויות רגשיות והתפתחות אישית

בחירת השתלמויות בנושאים רלוונטיים לעבודתם

הגברת הענין והידע
בקרב כלל תלמידי

המועצה לרכישת ידע ומיומנויות
בתחום המדעים

חשיפת  ילדי המועצה
לעשיה בתחום המדעים

שכבה ה-"מדע בחנוכה"

שכבה ו-שבוע מייקרים 
מייקרים קהילה

סדנת מחזור-טו בשבט בגנים

שכבה ז-שבוע חלל
שבוע חלל קהילה



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
הגדלת מספר התלמידים המצטיינים  מצטיינות/ הגברת פעילות מצטיינים

במועצה

קבוצות3קיימות -חוג מדע פעיל

בר אילן-חוג מתמטיקה 

קידום נערות במדע

הגברת החשיפה של התלמידים  
טכנולוגיה וחדשנות, למחשוב

הגברת תפקודי הלומד העצמאי במאה  
21ה

FLLתחרות רובוטיקה 

משימת רקיע-סיירת פחמן

קהילת מורים-יזמות מורים

והידעהעניןהגברת 
בקרב כלל תלמידי

המועצה לרכישת ידע ומיומנויות
בתחום המדעים

חשיפת  ילדי המועצה
לעשיה בתחום המדעים

שכבה א-חושים
שכבה ד-מצבי צבירה

שכבה ט-אורח חיים בריא

שכבה ח-כוחות ותנועה

שכבה ז-"גם אני יכול" פרויקט 
ט-ח-שכבות ז-רמוןאוליפאדת

גלישה , אלימות, עישון: כנסים שונים במהלך השנה
.בטוחה

הרצאות השראה לאורך השנה בהקשר לכנסים או  
שבועות מרוכזים



פרט וחינוך מיוחד–אשכול פרט 
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ס"בניית תוכניות התערבות בשיתוף ביה–פרט והתמדה , היוועצות בית ספרית-מניעת נשירה  ,
.ס ושותפי תפקיד נוספים למניעת נשירה סמויה וגלויה"עו, משפחה

 קבוצות טיפוליות, קבוצות ספורט טיפולי, מתן מענים פרטניים-(ע"מנ)תכניות התערבות  .

פיקוח ומעקב אחר  , ביקורים לצורך הכרת מסגרות חדשות, ליווי תלמידים ומשפחות לשיבוץ-התמדה
החינוך הביתי

תכנית העשרה במועדונית, ליווי מועדונית משותפת-תמיכה וטיפול

איתור נוער בסיכון לנשירה, מעקב וליווי תלמידים בתכנית הילה, הפנייה-טיפול בנוער נושר

השתתפות  , מ"הכוון ותמיכה לתלמידי חנ, מעקב , שיבוץ-מתן מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים
.סייעות צמודות רפואיות, בוועדות

 הכוון, מקצועיות-השתתפות בישיבות בין, ליווי–טיפול ומעקב של  תלמידי גזר הלומדים בחוץ.



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

בקרה תמיכה, מעקבמניעת נשירה
ועדות היוועצות  

התמדה/ ועדות פרט
(ע"מנ)קיום תכנית התערבות 

הכוון  התמדה  

ס מתאימים"ליווי תלמיד ומשפחה לבי

ביקורים להכרת מסגרות חדשות

טיפול ומעקב בתלמידי גזר הלומדים בחוץ  

פיקוח ומעקב חינוך ביתי  

ניהול משותף מועדונית  תמיכה וטיפול  
ליווי מועדונית משותפת

תכנית העשרה במועדונית



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

טיפול בנוער נושר  
ליווי  , מניעת סיכון, השלמת השכלה

בתהליכי גיוס

ה"היללתכניתהפניית תלמידים 

הטמעת התפקיד  -עובד קידום נוער

איתור ליווי נוער נושר ובסיכון  

מענים  , תמיכה, הכוון, מעקבמתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים

איתור וריכוז פרטי תלמידי החינוך המיוחד

וזכאותאיפיוןניהול ועדות 

שיבוץ תלמידי חנמ

פדגוגיות  /רפואיות/מערך סייעות צמודות

הכשרת צוות סייעות



שירות פסיכולוגי–אשכול פרט 



2021סיכום תוכנית עבודה 

שירות פסיכולוגי מערכתי למסגרות החינוכיות במועצה.

 הדרכות  , טיפולים, אבחונים)שירות פסיכולוגי פרטני

.(הערכות בשלות, הורים

 למסגרות החינוכיות–מענים בעת משבר וחירום  ,

.לקהילות ולמשפחות

 מיינדפולנס, הרצאות, סדנאות–שירות פסיכולוגי תוספתי

.בגנים

 הערכות סיכון אובדני וטיפולים בילדים  -מניעת אובדנות

.בסיכון

"ב"לנוער להט" דלת פתוחה  .



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
הקוגניטיבית  , קידום ההתפתחות הרגשית

והחברתית של התלמידים במערכת החינוך  
הדרכות וליווי מקצועי לגננות ולצוותים המורים והמנהלים בבתי  תמיכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים

הספר במועצה

מענים פסיכולוגיים פרטניים לתלמידים 
ולהוריהם

הערכות בשלות  , הדרכות הורים, טיפולים, אבחונים פסיכולוגיים
'לפני כתה א

מענים פסיכולוגיים ראשוניים באירוע חירום מענים פסיכולוגיים בעתות משבר וחירום
ובניית תכנית התערבות מתמשכת

לקהילה ולצוותים החינוכיים , מענה למשפחות

במצבי חירום לאומיים"( קו חם)"הפעלת מוקד תמיכה רגשית 

מענים חינוכיים וניתוב ילדים ומשפחות עם  
צרכים מיוחדים

, פרטבועדותהשתתפות ובפורומים שוניםבועדותייעוץ מקצועי 
, ואיפיוןזכאות בועדות
,  התמדהבועדות
תכנון טיפול ברווחה בועדות

באגף החינוךבינמקצועייםבפורומים 

הרחבת סל השירותים מעבר למתווה של משרד  
החינוך

מתן שירות פסיכולוגי להורים ולילדים בגיל  
הרך  

סדנאות גמילה  , (0-3)התפתחותיים בגיל הרך ייעוצים
, מטיטולים

,  בגניםמיינדפולנספרויקט 
, מ"חנקבוצות הורים בגני 

, הרצאות להורי הגנים
,  מנתחת התנהגות בגנים

(  ן"מעג)תכנית איתור בגנונים 



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
הרחבת סל השירותים מעבר למתווה של משרד  

המשך-החינוך 
מתן שירות פסיכולוגי להורים ולילדים 

ס היסודי"בגילאי ביה

הרצאות להורים
סדנאות לצוותים חינוכיים

קבוצות לשיפור מיומנויות חברתיות
מ"חנקבוצות הורים בכתות 

מתן שירות פסיכולוגי להורים ולבני  
נוער

מכינות/שנת שירות/סדנאות הכנה לריאיון לקראת גיוס
ב"מענה פרטני ייעוצי לנוער להט

טיפולים קצרי טווח לבני נוער–מרכז מתבגרים 

הרחבת סל השירותים מעבר למתווה של משרד  
המשך-החינוך 

שירות פסיכולוגי מורחב במימון 
הורים

טיפולים פסיכולוגיים
הדרכות הורים

להתאמות לבגרותפסיכודידקטייםאבחונים 

לקהילה" קפה הורים"מפגשי שירות קהילתי
הדרכות לרכזי הנוער בחינוך הבלתי פורמלי 

מ"חנליווי סטודנטים חונכים לילדי 
(בתשלום)שירות פסיכיאטר ילדים ונוער 

(בתשלום)שירות רופא התפתחותי 

עמידה בדרישות משרד הבריאות  פיתוח מקצועי של צוות הפסיכולוגים
ומשרד החינוך

הכשרות מקצועיות
הדרכות למתמחים



מישכל–אשכול פרט 
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 תקשורתובקלינאותטיפולים פרטניים בריפוי בעיסוק.

שיעורי הוראה מתקנת פרטניים

 טרום חובה-תכנית איתור בגני הטרום–ן"מעגתכנית

 הדרכות לגננות בחלק מגני החובה במועצה–בגן ר"תמתכנית

קבוצות מוכנות לקראת כתה א’



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
איתור ומניעה של קשיים 

התפתחותיים בקרב ילדים בגילאי  
3-6

הכשרה מקצועית לצוותי גני 
הילדים במועצה

השתלמות מקצועית לגננות

תכנית –איתור ילדים בגנונים 
ן"מעג

הדרכה וליווי לגננות הטרום טרום  
חובה

הדרכה מקצועית של מרפאות בגןר"תמ–הדרכה לגננות 
בעיסוק וקלינאיות לשמונה גננות

קיום שמונה קבוצות לבוגרי גן 'קבוצות הכנה לכתה א
חובה בחודשי הקיץ



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
איתור ומניעה של קשיים 

3-6התפתחותיים בגילאי 
קבוצה לפיתוח מיומנויות  שיפור מיומנויות חברתיות

'ב-'חברתיות לתלמידי כתות א

איתור קשיים בכתיבה 
ובהתארגנות

כניסה לכיתות בתלמוד תורה 
(בתשלום)

מענים טיפוליים וחינוכיים לקשיי  
התפתחות וקשיי למידה

מתן טיפולים פרטניים בריפוי  
תקשורתובקלינאותבעיסוק 

העברת טיפולים פרטניים בארבע 
השלוחות

מתן טיפולים רגשיים

מתן שיעורים בהוראה מתקנת

הדרכה מקצועית לצוות בהתאם פיתוח מקצועי של הצוות הטיפולי
לדרישות משרד הבריאות

הדרכה וליווי מקצועי בכל תחומי  
הטיפול



חינוך חברתי וביטחון קהילתי
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 הקמת קבוצות  -" תוך כדי תנועה"התנעת תוכנית
העצמה באמצעות ספורט עבור נוער בסיכון בשותפות בתי  

הספר וביטוח לאומי
 בקריות החינוךהטמעת תפקיד מדריכי המוגנות
מונית החופש, שוטטות ביישובים: פעילות קיץ בלילות  ,

טורניר כדורגל לנוער
 סיירת הורים בנען-"קהילה ערה"הקמת
 שבוע גזר-הפקה ויצירת מסורת



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

פיתוח חוסן נפשי בקרב 
ילדים ונוער

קריות  3עבודת מדריכי המוגנות ב
חינוך

יצירת קשר בלתי  , ס"מניעת אלימות בשטחי בי
ליווי והעצמה תלמידים   , תלימידיםאמצעי עם 

העצמה ייחודיות בבית תכניותליווי , מאותרים
הספר

-"תוך כדי תנועה"הפעלת תכנית 
לפיתוח חוסן ומניעת התמכרויות  

באמצעות ספורט ככלי חינוכי והדרכת  
הורים

,  התכניתניהול צוות , במועצההתכניתתכלול 
בשנת ( תלמידים55-כ)קבוצות 4הפעלת 

ב"תשע
קבוצות נוספות בשנת 4וקידום פתיחת 

ג"תשע

קידום ופיתוח תוכניות לקידום בריאות
הטמעת תכנית  , פיילוט יום של תכלתלייווי

שותפות בשבוע הספורט והבריאות, "בריגזר"



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

הרחבת מגוון מענים 
לבני נוער ביישובים

בניית תוכנית עבודה עם יישובים  
בהתאם לצורך היישובי

ליווי יישובים בהקמת תשתית חינוכית מניעתית  
ביישובים

הרחבת הפעילות ביישובים בדגש על 
שעות הסיכון בשותפות היישוב

סדנאות פנאי חינוכיות לנוער ביישובים כחלק 
-כולל סדנאות מניעה וסדנאות , ממגוון המענים

מרחב נערות

הפעלת מענים לנוער משוטט

:  קיום פעילויות קיץ של מדריכי המוגנות ביישובים
,  שוטטות ושיח חופשי עם בני הנוער בלילות

טורניר כדורגל לנוער  , הפעלת מונית החופש

סיירת הורים בנען-" קהילה ערה"ליווי מקצועי 



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

חיזוק תחושת  
השייכות והגאווה  

המקומית

קידום שביל גזר
יצירת מסורות מועצתיות  , סימון השביל, עבודה על טוואי

חיבור לתוכנית  , תוכניות עבודה בשביל חוצות מחלקות
מרשת מועצתית

נוף "תכנית -הרחבה והטמעה 
בדגש על שיא בשבוע גזר" ילדותי

,  יצירת תכנית עבודה מותאמת לכל בית ספר וכל שכבה
תנועות הנוער בישובים והקהילה כגון להיות אזרח במועצה  

חיבר לתוכנית מרשת מועצתית', שכבה י

"לומדים בגזר"קידום חוברת 

מפת הזדמנויות בקהילה ללמידה  
ולהתייעצות

הפקת שאלון קהילתי ויצירת מיפוי הזדמנויות למגוון לשיתוף  
פעולה עם ההון האנושי במועצה



נוער וצעירים
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פורום רכזי נוער:
"דרוש כפר"-
מירוץ מורשת מועצתי-
"להיות איש חינוך ישראלי בארץ ישראל"סמינר -
חובת דיווח והטרדות מיניות  : הכשרה בנושא-
מפעלי קיץ, מפעלי פסח: אירועי שיא במגוון תנועות הנוער במועצה  ,

מפעלי חנוכה , חגי מעלות ביישובים, מפעלי סוכות
 פורום מועצת נוער
  טקס יום השואה
 בכלל המושבים ובסיומו מעגלי שיח משותפים  שבוע זהירות בדרכים

ל"לזכרו של אופק ראובן ז"  אופק לעתיד בטוח"וטקס בסימן 
 שכלל מגוון סדנאות  אירוע פתיחת שנה מועצתי במיני ישראל

ובסיומו הופעת אומן
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 פעילויות וסיורי מורשת מועצתית –שבוע גזר
ומצפה משואהעזקאלתל מועצתי ' ח-'טיול ז
טקס מצטיינים:

מועצתי-
מחוזי-
ערב הוקרה לוועדות נוער
ימי חשיפה של תנועות הנוער בבתי הספר
סדנאות העשרה ליישובים בחודשי הקיץ:

הגנה עצמית  , חדרי בריחה, גרפיטי, נגרות
סדנת  , הפנינג ספורט, למיליוןהמירוץ, לנערות

,  השימוש בסמים ובאלכוהול, העצמה למניעת 
ODTסדנת 



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
חיזוק מערך ההתנדבות והמעורבות  

החברתית

האישית המחוייבתילדי המועצה מקיימים את כלל
העלאת המודעות והחשיבות להתנדבות ועזרה לזולת

מתנדב מבוגר מכל יישוב 

בני נוערי"צחקבוצת 
ימי התנדבות משותפים

מאגר לשלל אפשרויות למחויבות אישית עבור בני הנוער 
מתנדבים לשעת חירוםמאגר של שמות

יצירת מערך מנהיגות

מקצועי ואישי לכלל רכזי הנוערליווי
פורות מועצת נוער

פרלמנט הילדים והנוער
העלאת המודעות לחשיבות של שיח נשי והעצמה של 

בנות הנוער במועצה

:  הנושאים שוניםוכן אירועי שיאז"בלומפגשים קבועים 
סובלנות וקבלת האחר, הכרת הארץ, מנהיגות, קיימות

"יום הנערה"יום שיא +פורום בנות נוער 

חשיפה למכינות ושנות שירותהכנה לשירות משמעותי
העלאת כמות המתגייסים

חשיפה של תפקידים משמעותיים לנשים

מיפוי בני הנוער לקראת גיוס
ימי שיא

בעלי תפקידיםפנאל
מתגייסיםמסיבת

הכרות מעמיקה בין בני הנוער משלל תנועות הנוער דרך חיבור וגיבוש לכלל בני הנוער במועצה
סדנאות וטיולים, ןימי עיו

ח-זטיול-
טקס פתיחת שנה-

יום הוקרה למדריכי תנועות הנוער-
שבוע גזר-

סדנאות העשרה בקיץ-
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עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
כל רבעוןפורום נציגי הוועדותפעולה עם וועדות הנוערשיתוףחיזוק חוסן קהילתי

ליווי אישי

כוח אדם

צוות יציב ומקצועי הן ביישובים והן  

במחלקת הנוער

לרכזי נועררלוונטיםמאגר מועמדים 

אחוז הנוכחות באירועי הנוער  העלאתפרסום ושיווק

המועצתיים

פרסומו במדיות  ויצירת תוכן שיווקי

השונות וכן ברחבי היישובים במועצה

באמצעות נאמני הנוער ורכזי הנוער

חיבור קהילתי בין צעירי המועצה-פיתוח תחום הצעירים

מתן כלים וידע בתחומים שונים-

את כמות הצעירים שנשארים  להגדיל-

לגור במועצה

מרחב בטוח ומאפשר  -

מיפוי כמות הצעירים במועצה

,  השכלה: אישי בתחומים שוניםייעוץ

'זוגיות וכו, מגורים

ימי שיא ואירועים



2022תוכניות עבודה 
אגף כספים



מבנה אגף כספים

יחידת תקציב
יחידת הגבייה
רכש ואינוונטר
והנהלת חשבונותחשבות
ערבויות וחוזים, ביטוחים
 ניהול מערך המכרזים–2022החל משנת



מחלקת גביה ומיסים
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סקר נכסים.
תשלומים באמצעות , הטמעת תהליכים דיגיטליםS.M.S .
העמקת גבייה באמצעות אכיפה טלפונית .
 ומשפטיתמינהליתהיערכות לאכיפה.



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

שיפור השירות לתושב  
-הקטנת הפניות למחלקת הגביה ב

50%
.  מקבל שירות יוזם שיחות,מעבר משירות 

קידום איכות השירות  
מקצועיות ומצוינות  

שיפור המקצועיות במחלקה והקמת  
.צוות קבלת קהל 

.שינוי ארגוני ומעבר לעבודה בצוותים
.מעבר לעבודות צוות וחלוקת עבודה מחדש

.  מדידה והערכה של ביצועים וחלוקת עבודה בהתאם לתפוקות 
פירוק והרכבה של תהליכים אחת לכל רבעון הליך בהשקה  

.למחשוב 

הקמת שוברים דיגיטלייםודיגטציההתייעלות 
הגדלת כמות הוצאות ושוברים באופן דיגיטלי והפחתת משלוח 

.שוברים בדואר
.דיגיטליםשיווק הצורך במעבר לשוברים 

סיום כלל מדידות הנכסים בישובים  הגדלת בסיס הגביה  
והשלמת מדידות של . השלמת מדידות בתיאום בכלל הישובים

.עסקים מחוץ לישובים 

מקסום הגביה  
שיפור אחוזי הגביה בקרב העסקים  

.  באמצעות אכיפה מנהלית 
.הטמעת מודל אכיפה מנהלית במערכת וביצוע אכיפה משפטית



מחלקת רכש  
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מיפוי צרכים
  הוצאת מכרזי מסגרת ארוכי טווח
 ספר ספקים דיגיטלי ונגיש
  פגישות עם ספקים ומנהלי תיקי

לקוח  
קיבוע הסכמים וחוזים קשיחים
  תיעדוף וחיזוק עסקים מקומיים

ברשות  
  הסברה לוועדים בנושא רכש וחוזים



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

רכש דיגיטלימועצה דיגיטלית וחכמה

פורטל ספקים דיגיטלי

ניהול מלאי ומצאי המועצה באופן דיגיטלי  
ומקוון

אפליקציית רכש

שיתופי פעולה אזוריים
שיתוף היישובים בתחומי רכש וחוזים

תיעדוף וחיזוק עסקים מקומיים ברשות

הסברה לוועדים בנושא רכש וחוזים

מכרזים משותפיםשיתופי פעולה בין רשויות מקומיות וערים



2022תוכניות עבודה 
אגף תכנון והנדסה



2022תוכניות עבודה 
הנדסה ותשתיות, הוועדה לתכנון ובנייה
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הושלמה הקמת בית ספר עתידים בכרמי יוסף
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הושלמה הקמת אגף  
חדש לאולפנה
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הושלמה הקמת רחבת כניסה וחניון 
למועדון הנוער בכפר שמואל

,  הושלמה הסדרת רחוב הברוש בפתחיה
לרבות הקמת מדרכה והסדרת הכביש
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המשיכה  
העבודה לפיתוח  

עינות גיבתון
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י הקמת  "נתי "הושלמה ע
מעגל התנועה והחלפת  

הגשר בכניסה לקיבוץ גזר
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תכנית המתאר הכוללנית נדונה בדיון ראשון 
בוועדה המחוזית
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החל התכנון  
המפורט לכביש  

ליציץהכניסה 
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:ועוד

.נען וכרמי יוסף, מבני מעונות יום בחולדה3הושלם תכנון •
.י"נתי "החלו עבודת התשתית להקמת מעגל תנועה בכניסה למשמר איילון ע•
.י"נתי "החל התכנון להקמת מעגלי תנועה בכניסה לבית עוזיאל וחולדה ע•
.מקודם התכנון לקריית חינוך חדשה בחולדה•
.החלה עבודה על מערכת מידע ממוחשבת לנכסי המועצה•
אשר מאפשרת קיצור זמני טיפול בהיתרי  , הוועדה המקומית קידמה מדיניות חדשה•

.בניה של בקשות חקלאיות להיתר
.החלה לפעול מערכת לזימון תורים בוועדה המקומית•
.תשלומים ועוד, הוסדרו פעולות מקוונות רבות באתר הוועדה לרבות פתיח בקשות•
.  ישובים כבר זמינים באתר הוועדה8כאשר , המשיכה סריקת ארכיון הוועדה•
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עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

תכנון ובינוי מוסדות חינוך לטובת מתן  

מענה לצרכי האוכלוסייה

ו"החלפת מבנה גן אורן הקיים בכפר ביל

והקמת גן ילדים חדש במצליח

בשעלביםהרחבת הישיבה התיכונית 

בניית מבני גן חדש  

קידום תכנון של אגף חדש 

בישיבה התיכונית  

פיתוח התיירות במרחב המועצה
פתיחת שמורת הטבע עיינות גיבתון  

לכלל הציבור

השלמת העבודות על הגשר הצף

והקמת מגדל תצפית

פיתוח רשת לרכיבת אופניים 

ברחבי המועצה

תכנון שביל אופניים בין משמר איילון  

ולכפר בן נון והקמת שביל  לשעלבים

ם"אופניים בין בית חשמונאי ליד רמב

תכנון וביצוע בהתאמה  

לסטטוס השבילים

הסדרת כניסה למושב יציץ
נען לטובת  -רמות מאיר-תכנון כביש יציץ 

הסדרת מערך התנועה באזור
סיום הליכי התכנון
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עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

קידום תכנון במרחב 

המועצה בראיית העתיד
קידום תכנית המתאר הכוללנית לגזר

חינוך חולדהקריתקידום תכנון 
קבלת החלטה בדיון בהפקדה

קידום דיגיטציה של הוועדה

אתר האינטרנט יהווה מאגר מידע פתוח  

לתושבים ואנשי מקצוע לרבות מוקד  

קידום הליכים מול הוועדה

קידום סריקת  , העלאת מסמכים לאתר

הארכיון וקידום חיתום אלקטרוני

GISפיתוח מערכת 

שלמתכללתכמערכת 

פעילות המועצה

GISקידום שכבות ומידע ב 

ככלי תכנוני וניהולי

הגברת הקשר הישיר עם

התושבים ובעלי המקצוע
הנגשת הליכי הרישוי לתושבים

ועורכי הבקשות

מערכת מקוונת לזימון

ומיילים   SMSמערך, תורים

אוטומטיים לשלבי הרישוי



2022תוכניות עבודה 
אגף פיתוח המרחב הכפרי
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סולארייםגגותהקמתהשלמת–אנרגטיתהתייעלות

.במועצההחינוךקריותבכל

משותפתהובלה–ביישוביםהציבוריהמרחבפיתוח

שדרוג.היישובפנילשינויוהיישוביםהאגףשל

,קהילתייםפארקים,והצללותמשחקמתקני,מדשאות

.ועודמדרכותסלילת,חניותפיתוח,כושרמתקני

פסי,היסעיםתחנותוהקמתשיקום–בדרכיםפיתוח

ההולכיםבטיחותלמעןכבישיםושיקוםהאטה

.והנוסעים
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הביובלמערכתרחבעםל"צהבסיסחיבור

עלשעברחורףנזקיושיקוםוואדיותניקיון-החורףלקראתטיפול

הניקוזרשותידי

ואישורתנועהיועץידיעלביישוביםתנועההסדריסקרביצוע

.תנועהבוועדת

המועצהיישוביבכלהילדיםגניותחזוקתשדרוג

עםמשותףבמימון,המועצהבגניחדשותמיגוניות6הקמת

החומותשומרמבצעלאחרהיישובים

ביישוביםהאופטייםהסיביםפריסתפרויקטהובלת
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עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

.במערכות המיזוגהתייעלות אנרגטיתהתמודדות עם משבר האקלים
החלפת מערכת המיזוג במבנה אשכול הפיס

.בקריית חינוך בית חשמונאי

שדרוג תחנות וקווים בהתאם לתוכנית אב לביוב.קידום וייעול מערכות הביוב במועצה
סתריה, רמות מאיר, שדרוג תחנות ביוב בכפר שמואל

עזריה ומצליח, ביציץופדיה ושדרוג מערכת הביוב 

שדרוג תשתית האינטרנט ביישובי המועצה
חיבור כלל יישובי המועצה לאינטרנט מהיר במסגרת

מכרז משותף לפריסת סיבים אופטיים
יישובי 19-לתכנון וביצוע הפריסה ב019עבודה מול 

המועצה שנכנסו לפרויקט

קידום פרויקט הסדרה מול רשות הניקוז ירקוןהסדרת הניקוז בנחל שעלבים
,  ורשות הניקוזשעלביםתכנון בתיאום עם קיבוץ 
י רשות הניקוז"ביצוע בפועל ע

הקמה ואחזקת מערכות תשתית 
תקינות לרווחת תושבי המועצה

שיפור ותפעול תשתיות ביישובים
החלפת קווי מים ברחוב עינב בבית חשמונאי

לאור פיצוצי צנרת רבים

קידום פיתוח ביישובים
ביצוע פרויקטים לרווחת התושבים לפי סדר עדיפויות  

בכפוף להחלטות הנהלת המועצה  , שהיישובים קובעים

-ו "כפר ביל; ביצוע פארק במרכז היישוב-יציץ:לדוגמא
שבילי הליכה  -גזר,מדרכה מחברת בין שני חלקי היישוב

במרכז הקיבוץ

אחריות משותפת על השטחים
הציבוריים ביישובי המועצה

חלוקת אחריות בין המועצה ליישוב 
בכל הנוגע למרחב הציבורי ביישוב

בחינת העברת האחריות על תחזוקת מתקני כושר וספורט  
למועצה וההשלכות על היישוב כתוצאה מכך

בחינת העברת הטיפול במדרכות והכביש למועצה



2022תוכניות עבודה 
כללימינהל



2021סיכום תוכנית עבודה 

הקמת מחלקת יישובים וחיזוק קשרי העבודה עם וועדי היישובים.
  הובלת תהליכים חוצי אגפים ומחלקות ליצירת שיתופי פעולה ואיגום משאבים לטובת

.2022שפעל לאורך השנה וימשיך את פעילותו בשנת " בין אגפי"פורום , פעולות ופעילויות



2021סיכום תוכנית עבודה 

 הקצאת מלגות בתמורה לשעות החוזרות לקהילה בהתנדבות–עידוד יציאת תושבים ללימודים אקדמיים.



2021סיכום תוכנית עבודה 

 וועדות המועצה ועדכונים שוטפים  , מליאות המועצה, תהליכי קבלת ההחלטות–ושקיפותשיתוף
.זמינים בכל עת בשקיפות מלאה לתושבים

 בבית הרצל" מורשת"סיור מוסדות החינוך ושולחנות עגולים תוכנית -חיבור חברי המליאה לשטח



2021סיכום תוכנית עבודה 

 נבחרת ה "המשך עבודה שוטפת עם –פיתוח הדיגיטציה במועצה -קידום מועצה דיגיטלית חכמהCRM "–  צוות
:המתנדבים המסייע בקידום התחום במועצה

o מעלות במועצה360–התגבש צוות מתנדבים הבא לקדם את ראיית התושב ב 2020בינואר  .

o נבחרת "הוקמה 2020במרץ"CRM

oבמהלך שנת הקורונה בוצעו מפגשי סיעור מוחות של הצוות  ,

.  חיבור לאסטרטגיה המועצתית ומפגש עם מחלקות המועצה

oמיפוי כלל מערכות המחשוב והתוכנה הקיימות במועצה.

oסקירת תהליכי העבודה בכל מחלקה.

  פותחו תהליכים דיגיטליים חוצי אגפים
:ומחלקות לשיפור השירות לתושב



2021סיכום תוכנית עבודה 



2021סיכום תוכנית עבודה 

הקמת מוקד במועצה וסיום ההתקשרות עם שירותי המוקד החיצוני  .
נכתבה תורת הפעלה והצוותים עוברים בימים  , התהליכים יועלו, פניות המוקד נותחו

.אלה הדרכות מקיפות לקראת הפתיחה



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

ביסוס המחלקהביסוס והרחבת פעילות-מחלקת יישובים 
הידוק קשרי העבודה עם הוועדים המקומיים  

ומזכירי היישובים וליוו שוטף 

המשך בחינת חלוקת הסמכויות בין  
המועצה לוועדי היישובים

שהועלו בשיח שולחנות  העמקה לנקודות
עגולים

המשך עיבוד וקיום שיח משותף עם וועדי  
היישובים לנושאים נוספים שעלו  

חסכון והתייעלות והפחתת העלויותבחינת הוצאות פינוי האשפה ברשות
ליווי אסטרטגי ובחינה כוללת של תחום  

האשפה והמחזור

ליווי מחלקת הגבייה בתהליך ארגוני מקיףשירות מהיר ויעיל ושימוש בכלים דיגיטליים שיפור השירות במחלקת ההכנסות



אגף קהילה



מחלקת חוגים



2021סיכום תוכנית עבודה 

הפעלת חוגים במגוון תחומים ברחבי המועצה
 נפתחו חוגים חדשים
 הרצאות וסיורים למבוגרים –קתדרה
 הרצאות וסדנאות בזום , כנס מחול



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
מתן פעילויות העשרה ערכיות לכלל  

תושבי המועצה  

פתיחת מגוון חוגים לילדים ומבוגריםהפעלת חוגים וסדנאות ביישובים ובשלוחות  

בניית תוכנית פעילות קתדרה מגוונת הרחבת הפעילות לגיל השלישי
הכוללת הרצאות וסיורים  

הרצאות פרונטליות אחת לשבוע במגוון  
פ תוכנית  "נושאים וסיורים ע

הפעלת מערך היסעים המשלב הסעות  הנגשת החוגים לכלל חוגי המועצה  
לחוגים בין יישובי המועצה 

פ  "תפעול שוטף של מערך היסעים ותגבורו ע
הצרכים  

הכנת השתלמות שנתית אחת למורי קיום השתלמות שנתית למורי מוסיקלי ומחול  טיפוח המדריכים והעלאת רמת ההדרכה  
מוסיקלי ואחת למורי מחול  



מחלקת תרבות



2021סיכום תוכנית עבודה 

סרטים, מופעים, הצגות ,
הרצאות וסדנאות לכלל  

האוכלוסייה בזום וביישובים
  מופעי חבורת הזמר
סיורי צילום וביקורים  , טיולים

במוזיאונים
פסטיבל חוויה בכרם
קורס צילום



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
סדנאות והצגות לכלל  , הופעות , הרצאות שיפור השירות והרחבת קהלי היעד

המשפחה  
קיום אירועים בכל יישובי המועצה

הרחבת מגוון אירועי תרבות 

ביקורים במוזיאונים  , אירוע במוצאי העצמאות
.פסטיבל קומיקס ועוד

, מופע, ימים הכולל סדנאות3פסטיבל בן 
תערוכה והקרנות אנימציה

,ב"אירועים לציון חודש הלהטהגברת מודעות להכלת המגוון בקהילה
אירוע לציון חודש המודעות לזכויות  

אנשים עם מוגבלויות  

,אירועים2קיום 
הרצאות ביישובי המועצה 4קיום 

טיולים וסיורים בתחום המועצה וברחבי  חיזוק השייכות והכרת המועצה והארץ
הארץ

,טיולים בשנה8קיום 
סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי  8קיום 

הארץ



תרבות תורנית



2021סיכום תוכנית עבודה 

  פעילויות לימודיות חווייתיות

לכל המשפחה

סדנאות בר ובת מצווה

פעילויות לגיל השלישי

הצגות וסרטים  , סיפור שעות

שמיטה חיזוק מודעות שנת



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית 

משימותיעדמטרה

חיבור בין אוכלוסייה דתית  
לחילונית

הרצאות  וסדנאות בנושאים שונים  10קיום 
'וכוות/רבניםות/י מרצים"ע

חיבור בין האוכלוסיות  

לימוד משותף הורים וילדים  
אבות ואימהות  

בנים ובנות  

פעילות אחת לשבועיים  לפי פרשיות השבוע  
ואירועים מרכזיים בלוח השנה היהודי  

גיבוש התא המשפחתי 

גיבוש תוכנית מפורטת לגיל השלישי  אירועים וסדנאות אחת לחודשייםחיזוק הגיל השלישי  

חיזוק תנועות הנוער הדתי  
. יום שיא לקומונרים למדריכים וחניכים 
. העלאת חשיבות תנועות הנוער הדתי

אירוע שיא לתנועות הנוער הדתיות



מחלקת ספורט



2021סיכום תוכנית עבודה 

ולה'מרוץ הבוז
 המרוץ, טריאתלון)אירועי ספורט ייחודיים  ,

(גזרליג ועוד
חיזוק פעילויות ספורט לגיל השלישי
 נפתחו חוגי ספורט חדשים
ערוץ ספורט טוגזר



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
איחוד ויצירת קשרים בין תושבי  , חיבור

המועצה תוך הגברת המודעות לפעילות  
גופנית ובריאות

חוגי ואירועי ספורט לכלל התושבים בכל 
הגילאים ולכל האוכלוסיות

מפגשים וחיבורים בינאישיים בין תושבי  
המועצה באמצעות קיום אירועי וחוגי ספורט  

.יישובים8-לפחות ב

מיסוד פעילויות בתחום הספורט העונה  
לצרכי הקהילה

הנגשת פעילויות ספורט ובריאות לאוכלוסיות 
ילדות  , צרכים מיוחדים, גיל שלישי)מגוונות 

(נערות ונשים

קיום לפחות חוג שנתי אחד לילדים עם  
.צרכים מיוחדים

.חוגים לגיל השלישי3קיום לפחות 
.קיום פרויקט תוך כדי תנועה

נערות  , חיזוק פעילות הספורט לילדות
ונשים

,  נערות, העלאת השתתפות בקרב ילדות
ונשים באירועי וחוגי ספורט

שיווק ופרסום במוסדות החינוך להעלאת  
.המודעות לפעילות הענפה

נערות ונשים לפחות 30-השתתפות של כ
.במרוץ הנשים השנתי

שדרוג ואחזקת מתקני ספורט  , הקמה
במועצה

קבלת תשובה בנוגע לקולות קוראים שהוגשו  
ויציאה לביצוע שיפוץ והקמת מתקני  2021-ב

ספורט

.שדרוג מגרש כדורגל מצליח
.שיפוץ אולם ספורט שעלבים

.מגרש בייסבול גזרשיפוץ 



שוויון מגדרי 



2021סיכום תוכנית עבודה 

 חודש נובמבר–אלימות כלפי נשים
 חודש אוקטובר–סרטן השד
 חודש מרץ–חודש האישה
דירקטוריותורסק
  הטמעת השפה המגדרית
נערות ונשים, ספורט לילדות



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
קידום מעמד האישה והשוויון  

המגדרי

נשים ומגדרים  , צמצום הפערים בין גברים
סדנאות וקורסים , י קיום אירועים"נוספים ע

.קיום קורס דירקטוריות
.ב"חיזוק הקשר עם קהילת הלהט

.הקמת פורום נשים
.קיום ועידת המשפיעות של גזר

העלאת הביטחון העצמי ויכולות המסוגלות  קידום והעצמת נערות 
של נערות במגוון תחומים

אירועים בנושאי  / סדנאות/ קיום פעילויות
מדעים  , ספורט, מיניות בריאה, העצמה

וטכנולוגיה בשיתוף פעולה עם אגפי המועצה 
השונים

דרכי  , העלאת המודעות למניעת אלימותהמאבק באלימות נגד נשים 
התמודדות וכלים בנושא אלימות כלפי נשים 

בקרב תושבי ועובדי המועצה

פעילויות בחודש זה בנושא  3קיום לפחות 
('סדנא וכו/ הרצאה)

ציון חודש העלאת המודעות לסרטן שד בקרב העלאת המודעות לסרטן השד
המועצהות.ותושביות.עובדי

ציון חודש העלאת המודעות לסרטן השד
וקיום הרצאה , באמצעות תלבושת ורודה

אחת לפחות בנושא בשיתוף מקדמת 
הבריאות



ספריה



2021סיכום תוכנית עבודה 

 קורס ביבליותרפיה וקורס כתיבה יוצרת בZOOM
  הנגשת הספרייה הדיגיטלית והזמנות ספרים אינטרנטיות דרך

קטלוג הספרייה
השאלת ספרים לבתי הספר תחת מגבלות הקורונה
הפנינג שבוע הספר
מגוון פעילויות קיץ ביישובי המועצה



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
הגדלת כמות התושבים המשתתפים 

בפעילויות הספרייה

פעילויות ספרותיות לכל , סדנאות, מגוון חוגים
הגילאים

שעות סיפור וסדנאות  , הפעלות חוגים וקורסים 
לכלל הגילאים  

הגדלת השימוש בצריכת מידע מהספרייה

הגברת נגישות הקריאה תוךהנגשת הספרייה הדיגיטלית לתושבים
עזרה לכלל האוכלוסייה

עידוד קריאה ותמיכה בתוכניות הלימוד 
לתלמידי קריית החינוך

,שיתוף פעולה עם גני הילדים 
תלמידי היסודי והעל יסודי במועצה לעידוד קריאה  

שעות סיפור לילדי הגנים  
שיעורי היכרות בספרייה  

השאלות ספרים במערכת שעות מובנית
"הרצוג"ס "פרויקטים משותפים עם מגמות ביה

הגברת נגישות הקריאה לאנשים עם צרכים  
מיוחדים  

ספרים עד "–שיתוף פעולה עם קהילה תומכת לסייע לכמה שיותר תושבים
לאנשים שאינם יכולים לעזוב את ביתם"  הבית



רווחה ושירותים חברתיים



2021סיכום תוכנית עבודה 

הקמת מועדוני ותיקים  , תיאטרון עדות-חיזוק אוכלוסיית האזרחים הוותיקים
.הקמת פורום אזרחים ותיקים, בישובים



2021סיכום תוכנית עבודה 

בניית מערך , הקמת גינות קהילתיות, פיתוח והכשרת צוותי חירום בישובים-עבודה קהילתית
ל"שיהקמת , לצמצום אובדנות

 תיאום הורי  , הרחבת המרכז הטיפולי לטיפול משפחתי-פיתוח החוסן האישי והמשפחתי
.ונתיבים להורות



2021סיכום תוכנית עבודה 

וקיום פרויקטים בריאותיים שונים" בריא-אפשרי"הצטרפות לתכנית -בריאות.



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

חיזוק החוסן האישי 
והמשפחתי

חילוץ צעירים ומשפחות
מעוני

תכנית משותפת עם פעמונים

Wazeלעולם התעסוקה

מרחב קידום תעסוקתי

אוניברסיטה בעם



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
ישובייםחיזוק ושימור צוותי חירום לחירוםמוכנות קהילתיתחיזוק החוסן הקהילתי

חיזוק אוכלוסיית הוותיקים

עדותתיאטרוןהשואהזכרוןהנצחת 

כיתות  2, פיתוח מועדוני ותיקים בישוביםותיקהלאוכלוסיהשירותים הנגשת
יוציאם  )מניעת בדידות בקרב ותיקים ,ותיקים

(בשלישי

חיזוק אוכלוסיית משפחות עם 
מוגבלויות

הקמת מרכז למשפחהפיתוח שירותים מתואמים



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
הקמת מרכז למשפחהפיתוח שירותים מתואמיםחיזוק אוכלוסיית משפחות עם מוגבלויות

הקמת מועדונית שיקומית לילדי גני עיכוב  
התפתחותי

התחלת תהליך לבניית מעון יום שיקומי

פרויקטים בנושאים שונים בשיתוף אגף 4קידום פרויקטים בריאותייםקידום תחום הבריאות
יחידה סביבתית, מועדוניות,ישובים, חינוך

חלקת הרווחה מכשירה ומפתחת הון  
אנושי

מרכזי למידה  6סטודנטים וקיום 5שילוב מרכז למידה לסטודנטים
לאורך השנה

המחלקהואיבזורשיפוץ הרחבת מבנה מחלקת הרווחה



דתמחלקת 



2021סיכום תוכנית עבודה 

רמות מאיר , יציץ, ישרש, פתחיה: שיפוץ מקוואות



2021סיכום תוכנית עבודה 

סיור בר ובת מצווה
  מעמד תקיעת שופר לילדים ביישובי

המועצה
  מעמד עשרת הדיברות לילדים בחג

השבועות
 בישרשהצבת מתקן גניזה.
לוח מגנטי זמני  –ה "מעגל השנה ר

סדר הפרשת  -בשבט" טו,  השבת
,  תרומות ומעשרות וסדר טו בשבט

.  לוח ספירת העומר, חוברת שמיטה
  הרצאות בזום ובישובים



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

תכנית מועצתית לבנות מצווהיהדות בגובה העיניים
המועצהבישוביהצגת תוכנית שנת בת המצווה 

הקמת קבוצות הכנה לקראת בת מצווה
סיור מסכם לבנות המצווה

הכרות התושבים עם מעגל  
השנה

פעילות העשרה בבתי הכנסת במועצה  
.  סביב מעגל השנה

שיעורי תורה למבוגרים
פעילות ילדים סביב מעגל השנה

שירות איכותי לתושבי המועצה

מתקני גניזה  
עירובין תקינים

מקוואות תקינים
מקווה מחודש

פינוי מתקני הגניזה ברחבי המועצה
המועצהבישוביבדיקת תקינות עירובין 

בית חשמונאי, מצליח: שיפוץ מקווה 



אשכול המרחב הכפרי 
יחידה סביבתית



2021סיכום תוכנית עבודה 
יחידה סביבתית

 חדשיםמיחזורהקמת מרכזי
 להטמעת ערכי הקיימות והיערכות לשינוי האקליםבינאגפיהקמת פורום
 י משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה"בתי ספר לבתי ספר ירוקים ע3הסמכת
הרחבת חינוך יער לגני הילדים ובתי ספר נוספים ושכבות נוספות בבתי ספר שכבר התחילו את התהליך.
למידה חוץ כיתתית ועוד, שתילת עצים, מתחם קיימות, גינת מאכל-פרויקטים לקידום קיימות בבתי ספר



2021סיכום תוכנית עבודה 

אירועים קהילתיים אקולוגיים  11, אירוע מרכזי במשמר דוד-חודש קיימות
ביישובים ועוד

לבתי ספר ולמועצה, הוספת ערכות לכלים רב פעמיים ליישובים
לך מיותר לי זה אוצר"-מיזמים קהילתיים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה  "

משתלה קהילתית  , (בכל המועצה)ניטור יונקים קהילתי, (כפר שמואל)
(.חולדה)
קהילת ניטור פרפרים פעילה
מעקב וניטור אחר פעילות מפעל נשר
כנס להעלאת מודעות התקנת גגות סולאריים על גגות בתים פרטיים.
עבודה שוטפת מול ועדת איכות סביבה פעילה
 מקהל לקהילה"הקמת פורום מובילי גינות קהילתיות וקיום הכשרה"
גני ילדים ושטחים ציבוריים  , בתי ספר-מעבר לגינון אקולוגי בשטחי המועצה

.נוספים



2022תוכנית עבודה 
יחידה סביבתית–עיקרי התוכנית 

משימותיעדמטרה
עמידה מלאה בתקנותטיפול במפגעי רעש וקרינה

וללא חריגות
בדגש  )ס"להגנפ תקנות המשרד "מדידות של רעש וקרינה ע

(.על בדיקות במוסדות חינוך

רכבים בחודש5גרירת לפחות גרירת רכבים נטושים לפי מכרז  שדרוג תהליך פינוי רכבים נטושים מרחבי המועצה

הוספת משרה לסייר שדות לשמירה על השטחים הפתוחים  שמירה על השטחים הפתוחים
של המועצה

מיפוי המפגעים הקיימים בשטחים הפתוחים
ואכיפה  ( כגון מצלמות ורחפן)שימוש באמצעים טכנולוגיים 

.והרתעה כנגד עבריינים

י הנחיות הקול הקורא של המשרד להגנת  "ביצוע סקר טבע עפשמירת טבע
הסביבה

י הנחיות הקול הקורא של המשרד להגנת  "ביצוע סקר טבע עפ
.הסביבה

.מיפוי מפגעים והתארגנות לטיפול בהם
העבודה תעשה תוך שיתוף הקהילה ומוסדות החינוך

הקמת פורום שומרי טבע

הקמת חדשות והמשך , קידום העשייה בגינות הקהילתיותגינות קהילתיות
בוותיקותהעשיה

הקיימות10-הקמת גינה חדשה אחת ושמירה על ה
המשך תמיכה וליווי פורום מובילי גינות קהילתיות

מעבר לגינון אקולוגי בכל מוסדות החינוך ובשטחי הגינון של  עידוד מעבר לגינון אקולוגי במועצה וביישוביםגינון אקולוגי
.  המועצה

מעבר של שני יישובים לגינון אקולוגי

מיזמים חדשים  3הוצאת קול קורא חדש לקהילה ובחירת תמיכה במיזמים קהילתיים חדשיםסביבתיים-תמיכה במיזמים קהילתיים



2022תוכנית עבודה 
יחידה סביבתית–עיקרי התוכנית 

משימותיעדמטרה

הטמעת קיימות בכל תחומי המועצה

מעבר כלל המועדוניות להתנהלות מקיימתהטמעת קיימות במועדוניות הרווחה

חודש קיימות
קיום פעילויות בתחום הקיימות בהן ישתתפו  

תושבים500כ כ "בסה

למנהלי הבינאגפיהמשך הפעלת וליווי הפורום 
מחלקות ואגפים במועצה

הטמעת , מפגשים של כלל הפורום6קיום 
בתוכניות העבודה של  והפרוייקטיםהשינויים 

המחלקות והאגפים השונים
יצירת קבוצות עבודה בהתאם לפרויקטים 

משותפים  

המשך עבודה על הטמעת תחום הקיימות לכלל  
עובדי המועצה

התנדבות של העובדים בתחום
הרצאות בשנה2

סיור אחד  

.הטמעת הקיימות בבתי הספר ובגני הילדים

ליווי מועצות ירוקות
הסמכת בתי ספר ירוקים

פרויקטים ירוקים בבתי הספר
שהייה וחיבור  , חוצכיתתיתעידוד בתי ספר ללמידה 

חינוך יער וחקר טבע-לטבע



תברואהמחלקת 



2021סיכום תוכנית עבודה 
מחלקת תברואה

:מגמות
  עליה בכמות האשפה בעקבות הקורונה בשנתיים

.האחרונות

:שיפור שירות וייעול שירותי המחלקה
הכפלת כמות הפינויים של פסולת גושית כשירות לתושב
 לשיפור הליך איסוף  ( עגלות אשפה)ביצוע סקר כלי אצירה

.הפסולת
שיפור תהליך דיגום המים התקשרות עם חברה חיצונית.
 נוף  , סירנינצר , סתריה, גזר, נען)ביצוע רסק גזם ביישובים

פיזור בשטחים ציבוריים והוזלת עלויות מול  , (איילון
.המטמנה

מיכליאיסוף קבוע של , החלפת קבלן פינוי פסולת טקסטיל
.האצירה

המשך ניהול השירות השוטף של המדביר המועצתי.



2022תוכנית עבודה 
תברואה-עיקרי התוכנית 

משימותיעדמטרה
שדרוג תהליכי פיקוח ואכיפה על השלכת  שמירה על ניקיון המרחב הציבורי

פסולת לסוגיה
הגדלת הנוכחות הפיזית של הפקחים בכל 

שטחי המועצה
שדרוג מערכת הניהול והאכיפה

הוספת אמצעי אכיפה באמצעות צילום רחפן
הוספת סייר שדות

פ עם אגודות חקלאיות "תחילת שת
וחקלאיים באיסוף פסולת חקלאית והעברתה 

.  לתחנות מעבר מוסדרות

מוסדרים ונקיים  , נגישיםמיחזורמרכזי נוספיםמיחזורהקמת מרכזי צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה

ביוגזומתקני הום קומפוסטריםמכירת הקטנת כמות החומר האורגני בפסולת
תמיכה וליווי התושבים במעבר, הדרכה



2022תוכנית עבודה 
תברואה-עיקרי התוכנית 

משימותיעדמטרה
הוספת סיירת ניקיון לשמירה על מרכזי  שמירה על ניקיון המרחב הציבורי ביישובים

(המיחזורבדגש על מרכזי )היישובים 
הסכם מול הספק

קשר מול היישובים
תחילת עבודה



תברואהמחלקת 



2021סיכום תוכנית עבודה 
מחלקת תברואה

 הכפלת כמות הפינויים של פסולת גושית כשירות

לתושב

 לשיפור הליך ( עגלות אשפה)ביצוע סקר כלי אצירה

איסוף הפסולת

  שיפור תהליך דיגום המים התקשרות עם חברה

חיצונית



2022תוכנית עבודה 
תברואה-עיקרי התוכנית 

משימותיעדמטרה
שדרוג תהליכי פיקוח ואכיפה על השלכת  שמירה על ניקיון המרחב הציבורי

פסולת לסוגיה
הגדלת הנוכחות הפיזית של הפקחים בכל 

שטחי המועצה
שדרוג מערכת הניהול והאכיפה

הוספת אמצעי אכיפה באמצעות צילום רחפן

מוסדרים ונקיים  , נגישיםמיחזורמרכזי נוספיםמיחזורהקמת מרכזי צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה

ביוגזומתקני הום קומפוסטריםמכירת הקטנת כמות החומר האורגני בפסולת
תמיכה וליווי התושבים במעבר, הדרכה

הוספת סיירת ניקיון לשמירה על מרכזי  שמירה על ניקיון המרחב הציבורי ביישובים
ביישוביםהמיחזור

הסכם מול הספק
קשר מול היישובים

תחילת עבודה



אגף דיגיטל והסברה



2021סיכום תוכנית עבודה 

הסברה במהלך הקורונה  

פייסבוק  , הודעות רציפות ליישובים באמצעות אתר האינטרנט
קבוצות הוואטסאפ היישוביות ובלוחות המודעות, המועצה



2021סיכום תוכנית עבודה 

רשותית לניהול הקורונה בזמן אמת תוך הצגת מידע שוטף  BIהוקמה מערכת -הסברה במהלך הקורונה 
למטה קורונה לקבלת החלטות מבוססות נתונים



2021סיכום תוכנית עבודה 

הסברה במהלך הקורונה

האירועים  . אירועים רבים הועברו למדיה הדיגיטלית
,  נערך רישום דיגיטלי לכל האירועים, פורסמו ברשת

חלק  . כולל תזכורות ותשלומים בהתאם לצורך
המועצהוביוטיובבפייסבוקמהאירועים צולמו ושודרו 



2021סיכום תוכנית עבודה 

הסברה במהלך שומר חומות  

 הועבר מידע שוטף ומעודכן לתושבים  , 2021במהלך מבצע שומר חומות במאי
.  היישוביותהווטאסאפובקבוצות בפייסבוק, באתר המועצה

 בוצעה הסברה של ראשת המועצה בשידור חי ואף קיבלנו אזעקה בשידור חי
באמצע מליאת המועצה



2021סיכום תוכנית עבודה 
מתייעלים ומחדשים  -במקביל לקורונה 

רכישת כרטיסים דיגיטלית לאירועי המועצה
כל פרסום . הקיץ ופסטיבל חוויה בכרם היו מאות אירועים, במהלך החורף

נוהלה באמצעות אתר  , רישום הכרטיסים לאירועיםוהאירועים וניהול מכירת 
האינטרנט של המועצה  

 שירותיםלהנגישטפסים דיגיטליים במטרה 800–פתיחת  כ
פתיחה מקוונת של בקשות למידע ולהיתר בניה

לפעולות שבעבר דרשו הגעה פיזית או  , ותחו כלים דיגיטליים באתר הוועדהפ
ועבור דפי מידע אף  , כל הפעולות נעשות כעת מרחוק. שיחת טלפון לוועדה

והתשלום נעשה עצמאית ומועבר ישירות  -אין צורך להמתין לשובר תשלום 
דוגמא. לטיפול המקצועי של הוועדה

  זימון תורים דיגיטלי
בהתחלה באירועי קורונה כמו מתחמי  . הוכנסה מערכת זימון תורים

.  חיסוני בני נוער, סרולוגיותמתחמי בדיקות , מתחמי חיסונים, בדיקות
 מערכת זימון התורים הותאמה לשימוש בוועדה לתכנון  2021באוקטובר

התושב מקבל מידע תומך אשר  , לאורך כל מהלך זימון התור. ולבנייה
דוגמא. לעיתים מייתר לו את התור ועונה לו על הצורך במיידי

https://www.gezer-region.muni.il/%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8/
https://gezer-region.muni.il/appointments/?id=31


2021סיכום תוכנית עבודה 

 הקמת תשתית למערכתCRMלתושב
המערכות הקיימות במועצהאיפיון
 בחירת ספקCRM
התאמת המערכת לצורכי המועצה
 התאמותDATA



2021סיכום תוכנית עבודה 

  תהליך רישום בטאבו הפך לתהליך דיגיטלי חוצה
מחלקות ואגפים



2021סיכום תוכנית עבודה 

נשלמות ההכנות להשקת מוקד שירות חדשני לתושב  .



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
כולל  , הוספת טפסים דיגיטליים חדשים לאתרהרחבת אפשרויות השירות הדיגיטלי לתושבשיפור השירות לתושב

 ,CRM-תשלומים און ליין וחיבורם למערכת ה 
פרסום השירותים הדיגיטליים לתושב

שירותים לתושב באמצעות מערכת  דיגיטליציה
,  פרונטלי)זימון תורים והרחבת דרכי מתן השירות 

(טלפוני, וידיאו

איפיון, בחירת המחלקות שיעברו לזימון תורים
,  הקמת המערכת, מערכת זימון תורים לכל מחלקה

לימוד העובדים ורפרנט  , רכישת ציוד תומך
פרסום המערכת לתושבים  , המחלקה על המערכת

ועידכוןהפקת לקחים , באמצעות סרטון אנימציה
תמיכה, המערכת בהתאם

בינה  . ש.חשיפת התושב למרחב האישי של א
והקניית הרגלי שימוש בו

פרסום מרחב  , פרסום מרחב האישי למחלקות
תמיכה ופתרון  , האישי לתושבים  באמצעות סרטון

בעיות 



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
אחודה לחוויית  CRMיישום והטמעת מערכת מועצה דיגיטלית חכמה

שירות מיטבית לתושב
עריכת  , לניהול תהליכים BMPהכנסת מערכת 

איפיון, מפגשי חשיפה למנהלים אודות המערכת
הטמעת יום יומית , תהליכים והפיכתם לדיגיטליים

של תהליכים דיגיטליים במחלקות  

בין . מקורות המידע ותהליכי העברת המידעאיפיון(  360-התושב ב )יצירת תיק תושב דיגיטלי 
,  הקמת בסיס תושבים אחוד-הנושאים שיבחנו 
מערכת לניהול המידע אודות  , מרחב אישי לתושב

התושב
,360למערכת מוקאפהכנת 

360מכרז למערכת / יציאה להליכי רכש 
בחירת ספק וביצוע 

,איזה מידע נרצה להציג-איפיוןהקמת מערכת שתשקף מידע עדכני קבלת החלטות מבוססות נתונים  

ויציאה להליך רכש BIבחינת מערכות 



מערכות מידע



2021סיכום תוכנית עבודה 

הטמעת מערכות מטרופולינט
 החלפת מתגים והפרדת רשתות
 סימטרי200/2002שדרוג נפח קו תקשורת של המועצה ל
 מדידת זמן השבתה בפועל–שמירה על המשכיות השירות
מדידת כמות אירועי אבטחת המידע במועצה
 אבטחת מידע–הדרכות לעובדים
רישום מאגרי מידע
 טיובActive Directory וסגירת משתמשים
 משרד הפנים–גישה למאגר גחלת
 (רישום אינוונטר/ סיום העסקה/ פתיחת עובד )תהליכים מקוונים פינם ארגוניים
 הצטרפות לשירות ארנונה  , הצטרפות להוראת קבע–תהליכים מקוונים לתושב

במייל



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

מעבר לשירותים דיגיטליים מלאים ואיכותיים  
לתושבים והעסקים בתחומה

הגדלת אמצעי הקשר והשירות הדיגיטלי הניתנים לתושבי  
המועצה

תהליכים מקוונים לתושב המקושרים  / יצירת טפסים 
פטור  , מחליפי מחזיקים, הנחות)למערכות הרשותיות 

(פתיחת עסק, מנכס ריק

בניית בסיס תושבים אחוד שיאפשר מתן 
מרחב אישי-שירות פרסונלי ואקטיבי לתושב 

בסיס נתוני תושבים  אחוד ועדכני
בניית בסיס נתוני תושבים אחוד המשלב מידע מתוך 

מספר מערכות ברשות

מרחב אישי לשימוש התושב
הזדהות אחידה למרחב אישי המאגד מידע ממספר  

מערכות

ניהול מידע אחוד אודות התושב  
למערכות הליבה   CRMבניית ממשק בין מערכת ה 

והצגת מידע אחוד אודות התושב( דגש על גביה)השונות 



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

מתן מענה לתפעול מערכות המועצה  

פתיחות בין מערכות לצורך עדכונים דו כיוונים
בניית ממשקי עבודה בין מערכות המידע  

/ וטרינר / גביה / הנדסה )הרשותיות השונות 
אתר  / פיקוח / אכיפה / רישוי עסקים 

הסדרת תהליכי עבודה
פיתוח תהליכי עבודה פנים ארגוניים נתמכי  

(משאבי אנוש/ יחידה סביבתית )טכנולוגיה 

ניהול אינוונטר ציוד מחשוב  
הטמעת שימוש במערכת אינוונטר רשותית  

ושמירה על עדכון שוטף

מתן מענה מיטבי לשימוש במערכות ממוחשבות
בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לניהול 

קבלת מענה לצרכים במערכת הנוכחית/ החוגים 

מתן מענה מיטבי לשימוש במערכות  

ממוחשבות

,  פורטל ספקים)הטמעת מערכות חדשות 

(שירת הים, א"מכרזי כ, וטרינר, תלמידי חוץ
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עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

שמירה על איכות תשתיות המחשוב  

והתקשורת על מנת לתמוך במערכות  

הפנימיות והקשר עם התושב

החלפת ציוד מחשוב ושיפור תשתיות 
החלפת ציוד אקטיבי לשימור ושיפור רשת המועצה  

והחלפת מחשבים במועצהשידרוג

שמירה על רמת שירות של שרתי המועצה

הגדלת מקום אחסון בשרתי המועצה

שיפור מערך גיבויים

בחינת מעבר לשירותי ענן  

אבטחת מידע

שמירה על רמת אבטחת מידע בהתאם לתקנות
תיקון ליקויים בהתאם לסקר אבטחת מידע

מינוי ממונה אבטחת מידע

(תשתיות/ ספקים / עובדים )עדכון נהלי אבטחת מידע שמירה על רמת אבטחת מידע בהתאם לתקנות

הדרכות לעובדים וביצוע תרגולי אבטחת מידעהגדלת המודעות בנושא סייבר בקרב עובדי הרשות

בדיקות ספקים תקופתיותשמירה על הגנת המידע בקרב ספקים חיצוניים



מחלקת משאבי אנוש
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 חיזוק תחושת השייכות של העובדים באמצעות פעילויות רווחה

מפגשי שעה שמח ועוד, הפגתיתקיום פעילות , ציון חגים–

בניית תהליך הערכת עובדים

 2022הטמעתו בשנת –עדכון נוהל השתלמויות עובדים

יישום ביקורת שכר

תהליכים ארגוניים מחלקתיים בהתאם לזיהוי צרכים

אימון מנהלים בהתאם לזיהוי צרכים ורצון המנהלים

סדנת מזכירות בתחום השירות



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

י כלל יחידות  "שיפור השירות הניתן ע
המועצה לתושבי המועצה

בניית תוכנית הכשרה בנושא שירות למנהלי  
ולעובדי המועצה

יחידות/קיום סדנאות בחלוקה לאוכלוסיות

ומקצועיותמצויינות, קידום איכות

ארגון לומד
הטמעת ויישום נוהל השתלמויות

הכשרת פיתוח מנהלים

הטמעת תהליך הערכת עובדים
,  תהליך הפקת לקחים, קיום משוב למנהלים

ביצוע עדכונים לקראת יישום המשוב  
השקת התהליך והדרכת העובדים, לעובדים

התייעלות תהליכי גיוס ושימור עובדיםשיפור ניהול כוח האדם
ליווי  , עדכון מקורות פרסום, מחשוב מכרזים

שיחות שוטפות עם  , תהליכי קליטת עובדים
עובדים חדשים



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
קיום מפגשים עיתיים עם משאבי אנוש  חיזוק הקשר עם עובדי מערך החינוךשיפור ניהול כוח האדם

וגורמים מקצועיים

הפחתת שחיקת עובדים

קיום סיורים יומיים ברחבי המועצהחיבור עובדים למועצה

בניית תוכנית רווחת העובדים  חיזוק תחום רווחת העובדים
ציון חגים מועדים  , השתלמות עובדים)

התייחסות  , ואירועים היסטוריים
(לאירועים אישיים ומחלות ממושכות



מחלקת ישובים
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הקמת מחלקה
היכרות ומיפוי ראשוני של צרכי הישובים
הצגת שירותי המועצה לישובים-כנס ישובים מקצועי
חלוקת אחריות סמכויות ושירותים בין המועצה לישובים
  שיתוף ציבור הנהגות ישובים במסמך חלוקת אחריות

.ושירותים
הגדרת רף מינימום לניהול ישוב.



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

יחסי גומלין מועצה וישובים

גיבוש מדיניות עבודה שוטפת מועצה  
ישובים

הטמעת מודל אחריות משותפת

הסדרת חלוקת אחריות סמכויות ושירותים  
בין המועצה לישובים

חיזוק הקשר מועצה ישובים

ליווי ישובים  

מיסוד נהלי עבודה ברורים מול מחלקות  
המועצה

התאמה ופיתוח מענים ושירותים לישובים  



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה

גזר בעלי חוסן ניהוליישוביי
העמקת הידע והיכולות הניהוליות בישוב

תכנית הדרכות והכשרות

ארגז כלים לבעלי תפקידים

,  בקרה ומעקב התנהלות תפעולית
תקציבים, פרוטוקולים

יישובי גזר בעלי חוסן תפקודי וקהילתי

תכנית מנהיגות לעתודה ניהולית בישובים  פיתוח מנהיגות

קידום תכנון אסטרטגי ארוך טווח מחובר 
לחזון המועצה

ליווי אסטרטגי בישובים  

קידום שיתופי פעולה בין ישוביםעבודה במרחבים אזוריים



מחלקת תחבורה
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התאמת מערך ההיסעים למגבלות הקורונה בהתאם למגבלות ולהנחיות התקפות.
הפחתת העומס ברחבת ההיסעים.
הסעות ללמידה במרחבים הפתוחים.
מספורם וניתוב קווי ההיסעים אליהם, הסדרת רציפי האוטובוסים.
חיזוק שיתופי הפעולה עם אחראי ההסעות ביישובים.
 ס"היכן יושב ומתי נוסע וחוזר מביה, היכן עולה–מעקב מדויק אחר כל תלמיד.
והסדרת קווי האוטובוסים בישובים, מספור התחנות בישובים.
סידור מקומות ישיבה קבועים באוטובוסים.



2022עיקרי תוכנית 

עבודה בסביבה  ממוחשבת.
 סדרן"הטמעת אפליקציית."
ניהול סידורי ההסעות באופן דיגיטלי. / גישה לסידור עבודה ישירות מהנייד.
שליחת סידורי עבודה ממוחשבת למסלולי הנסיעה.
 טרפיקלבניית מסלולים במערכת.
פ מערכת של "בניית תחנות הסעה בישובים עGOOGLE MAPS.
העברת סידור כולל מפות לנהגים.
המשך בחינת פתרונות לתחבורה בין היישובים במועצה



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
קידום תנועה לא ממונעת של ילדים  

לבית הספר וחזרה
מיזם בריאות  הובלת

ניהול מדויק של מערך ההיסעים ויצירת  
חלופות

תשתיות להולכי רגל ואופניים  פיתוח
ותוכנית חינוכית לרוכבי האופניים  מודעות

והולכי הרגל

ורוכבי  , פיתוח תשתיות מתאימות להולכי רגל
מדרכות רחבות ושבילי אופניים . אופניים

.מופרדים מן הכביש והמדרכה

,  בבתי הספרהגברת תכנית בטיחות
באמצעות תכנית חינוכית ואירועים יעודים 
המעודדים הליכה ברגל ורכיבה על אופניים 

.כאמצעי להגעה יום יומית לבית הספר



מחלקת בטחון
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שיפור מערך האבטחה במוסדות חינוך ומבני מועצה

אזעקות ולחצני מצוקה  , מכרז גילוי עשן

שיפוץ מקלטים ברחבי המועצה

הקמת מרכז ביטחון וחרום



2022תוכנית עבודה 
עיקרי התוכנית

משימותיעדמטרה
סייר חמוש על פי + ח"מוסניידת 

אבטחת -תקן משטרת ישראל 
מוסדות חינוך כללי  

סיור רכוב בשטחי המועצה

החינוך כחלק  קיום מערך סיור רכוב במוסדות
מתפיסת הביטחון  

אישור תקן ממשרד החינוך ופרסום מכרז  ט מוסדות חינוך "קן מלא לקבח"מוסט "הגדרת קב

ק מועצתי נייד"בניית חפ
ק נייד שיאפשר ניהול אירועי  '"חפובנייה של אפיוןעל בסיס נגררק נייד"בניית חפ

חרום וקיצון מהשטח

ב  "התקנת מערכות שו
ר לכלל "אימונים רשותי בשילוב פקעגאנטבנייתרשותיל"שועהטעמת מערכת 

המכלולים  

הקמת וחיבור רשת קשר רשותיתבניית מערך קשר רשותי  
בשגרה ובחרום  

PTTאפיון מערך תקשורת מבוסס 

כשירות ומוכנות ציוד בחרום  
גנרטורים מנועי בנזין לסולר4החלפה של /מכירה(מבנזין לסולר)החלפת מערך גנרטורים 

בהתאם להנחיות משטרת ישראל  
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התפלגות תושבי המועצה לפי גיל
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Chart Title

גני ילדים יסודי תיכון

8,1277,8967,667
7,532



74,604 
76,495 

85,399 

92,375 

99,680 

2018 2019 2020 2021 2022

גידול בתקציב החינוך

בתקציב החינוך מתחילת הקדנציה33%עלייה של 



גידול בהכנסות לחינוך מהמדינה

41,424 

43,524 

45,529 

50,747 
51,773 

2018 2019 2020 2021 2022

בהכנסות המדינה לחינוך מתחילת הקדנציה25%עלייה של 



16,815

17,406 17,517

19,455

19,822

2018 2019 2020 2021 2022

גידול בתקציב הרווחה

בתקציב הרווחה מתחילת הקדנציה18%עלייה של 



2022תקציב 2021תקציב מקורי הכנסות  
103,074110,730ארנונה כללית

1,5101,699הכנסות ממכירת מים

7,8368,023עצמיות חינוך

926736עצמיות רווחה
22,80627,778יתר עצמיות

136,152148,966כ עצמיות"סה

50,74751,773תקבולים ממשרד החינוך

12,46013,237תקבולים ממשרד הרווחה
7,6737,843תקבולים ממשלתיים אחרים

3131מענקים מיועדים

4,5856,551תקבולים אחרים

211,648228,401כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה"סה

6,0907,205(הכנסות)הנחות בארנונה 
217,738235,606כ הכנסות"סה

(ח"באלש)הכנסות -2022תקציב 



מגמות עיקריות בהכנסות –2022תקציב 

גידול בהכנסות הארנונה לאחר ביצוע סקר נכסים»

גידול בהכנסות המועצה ממשרד החינוך כתוצאה מגידול במספר בתי  »
הגנים והגדלת החינוך המיוחד במועצה, הספר

גידול באמצעות מיצוי תקציבים ממשרד הרווחה  »

גידול הכנסות אגף קהילה  »



ארנונה ואגרות
50%

תקבולים שונים
4%

ביוב ומים
4%

:  שירותים ממלכתיים
,  ביטחון קהילתי, חינוך

בריאות, דת, רווחה
34%

:  שירותים מקומיים
,  תכנון ובנייה, ביטחון

,  אירועים, נכסים
,  פיתוח כלכלי, ועדים

,  תרבות, חקלאות
איכות הסביבה

8%

בלבד מהכנסות 42%
הארנונה ממגורים

חלוקת הכנסות -2022תקציב 

הכנסות ממקורות 69%
עצמיים



2022תקציב 2021תקציב הוצאות  

30,05931,064הוצאות שכר כללי

61,83271,437פעולות כלליות

1,1001,100הוצאות רכישת מים

92,991103,601כ כלליות"סה

31,55231,920שכר עובדי חינוך

60,82366,885פעולות חינוך

92,37598,805כ חינוך"סה

4,8794,736שכר עובדי רווחה

14,57615,086פעולות רווחה

19,45519,822כ רווחה"סה

1,6031,098פרעון מילוות מים וביוב

1,5321,252פרעון מילוות אחרות

3,1352,350מילוותפרעוןכ "סה

1,4521,392הוצאות מימון

1,0923,881העברות והוצאות חד פעמיות

5,0805,755(הוצאות)הנחות בארנונה 

217,738235,606כ הוצאות"סה

(ח"באלש)הוצאות -2022תקציב 



מגמות עיקריות בהוצאות –2022תקציב 

שיפור האכיפה בשטחים , שיפור השירות לתושבים בתחום האשפה והמיחזור–מרחב כפרי »
שיפור השירות ליישובים, הפתוחים

מ"חיזוק כוח האדם בוועדה לשיפור השירות לתושב ותוספת לתכנון הרג–הוועדה לתכנון ובנייה »

הגדלת ההחזר לוועדים המקומיים וחיזוק מחלקת יישובים–ועדים מקומיים »

גידול , צהרונים בבתי הספר, תוספת גני ילדים ובתי ספר, ייזום פרוייקטים חינוכיים חדשים–חינוך »
גידול בתקציבי הסעות, תקציבי שמירה וניקיון כתוצאה מהסכמי שכר במשק

קורונה-חזרה לתקציבי טרום–קהילה »

נכים ובאוכלוסיות בעוני, ייזום פרוייקטים חדשים לטיפול בגיל שלישי–רווחה ושירותים חברתיים »

הקטנת הוצאות תקציבי מימון ופרעון חובות   »



2022תקציב –חלוקת הוצאות 

הנהלה וכלליות
8%

תשלומים בלתי רגילים
9%

מימון/פרעון מלוות
2%

ביוב ומים
2%

,  חינוך: שירותים ממלכתיים
,  דת, רווחה, ביטחון קהילתי

בריאות
59%

,  ביטחון: שירותים מקומיים
, נכסים, תכנון ובנייה

פיתוח  , ועדים, אירועים
, תרבות, חקלאות, כלכלי

איכות הסביבה
20%



תכנית פיתוח
2022-2023



תמצית ביצוע פרויקטים בתכנית  
2021הפיתוח בשנת 



בתי ספר  

,  חידוש מבני גוונים ושחקים, אולפנת שעלבים, בית ספר עתידים
מונטסורי-חידוש מבנה הדמוקרטי, חצרות שדות איילון



גני ילדים ותיקים12שיפוץ מבני 

גני ילדים



בגני הילדיםהמיגוניותפרויקט 

בכל גני המיגוניותסיום פרויקט הקמת –יישור קו 
.הילדים במועצה

מיגוניות6מאז מבצע שומר החומות הוצבו עוד 
:בגני ילדים במועצה במימון משותף עם היישובים

מיגוניות3-נען 1.

חולדה2.

נצר סרני3.

פדיה4.



כפר שמואל

–פיתוח מרכז היישוב 
תוספת מבנה לנוער והקמת חנייה



נוף איילון
'הקמת מתקני משחק חדשים בשלב ב



פתחיה
סיום פרויקט פיתוח רחוב הברוש

שיפוץ מקווה טהרה



נען
סלילת מדרכה היקפית לקיבוץ



שעלבים
פיתוח נופי סביב בית הכנסת



סתריה
הקמת מתקני משחק בטבע
הקמת חנייה במרכז היישוב



ישרש
הקמת מתקני כושר

פיתוח נופי במרכז היישוב



בית עוזיאל
הקמת פארק קהילתי במרכז היישוב



משמר איילון
הקמת פארק קהילתי
הקמת אומגה בפארק

עבודות בטיחות ברחוב האלה



בית חשמונאי
הקמת מגרש כדורעף

הצללות ושיקום מתקני משחק



עזריה

עבודות ניקוז בצמוד לתחנת היסעים בכניסה ליישוב
החלפת התאורה ללד



פרויקטים בינוניים וקטנים ביישובים

יציץ
הסדרת סמטת התפוז והרמה מפלסית של תחנות היסעים

ם"יד רמב
שיקום הצללה למתקני משחק והקמת תחנת היסעים חדשה

מצליח
הרמת מדרכות לתיעול מי נגר למניעת הצפות בבתים ושיקום תחנות היסעים

כפר בן נון
פינות גזם ברחבי היישוב8יציקת 

רמות מאיר
צביעת עמודי תאורה

כרמי יוסף
ס"הסדרת צומת להורדת ילדים לביה

משמר דוד ויציץ, כפר בן נון, פדיה, ישרש, מצליח–הקמת פסי האטה 



ידועה ומאפשרת תכנון לטווח  , שקופה, שוויונית–הנוסחה הוכחה כהצלחה

–מחזקת את הוועדים המקומיים כקובעי מדיניות ביישוב , ארוך לוועד המקומי

"משותפתאחריות-מנהיגות משותפת"

 16,196,748–2021-2020ר ישוביים "חולקו  תב2019-2021בשנים  ₪

מהתקציב 60%בוצע רק 2019-2021ר יישובים "תב

2019-2021סיכום תקציב פיתוח יישובים 



ימשיך באותה נוסחה עקרונית2022-2023ר יישובים "תב:

 (40%)סכום קבוע לכל יישוב

 (  25%)מספר תושבים

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

(10%)כלכלי של היישוב -מצב חברתי

 (23/10/2021נתוני )מספר התושבים בכל יישוב –מרכיבי הנוסחה עודכנו  ;

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

2022-2023תקציב פיתוח יישובים 



2022-2023תקציב פיתוח יישובים 



2019-החל מ–תקציב פיתוח יישובים 



ר"תבאחוז ביצוע יישוב
100%כפר שמואל
99%משמר איילון

99%פתחיה
98%בית עוזיאל

98%נען
91%בית חשמונאי

74%עזריה
72%סתריה

68%קיבוץ גזר
62%ו"כפר ביל
60%ישרש
60%ם"יד רמב

58%חולדה

ר"תבאחוז ביצוע יישוב
56%נוף איילון
53%גני הדר
51%פדיה

43%מצליח
48%גני יוחנן
38%שעלבים

42%רמות מאיר
38%יציץ

23%נצר סרני
9%בן נון

8%כרמי יוסף
8%משמר דוד

2022-2023תקציב פיתוח יישובים 



יישום האחריות המשותפת 
למיצוי תקציבים לטובת היישובים

בלבד60%ר הכללי עומד על "אחוז מימוש התב.

יישוב שלא יציג תכנית מסודרת למועצה עם זמני , על מנת להבטיח ביצוע ומיצוי תקציבי פיתוח

המועצה תוציא לפועל –2022עד סוף מארס ידי המועצה -והתוכנית לא תאושר על, ביצוע

. תוך שימוש בתקציב הפיתוח שהקצתה ליישוב, תכנית מטעמה ביישוב



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

(ח"באלש)2022-2023תוכניות פיתוח 
פרויקטים  

מועד ביצוע  
משוער  

משך בצוע  
משוער  

מקורות מימון  חיצוניים
מקורות -מימון 

חיצוניים

-מימון 
קרנות 
הרשות

הערות  כ"סה

מוסדות חינוך1

16,11216,112משרד החינוךשנה וחצי5/22-9/23בינוי ישיבת שעלבים
משרד החינוך

ר"מ3,160-הערכה 
ישרש חינוך מיוחד, בילו1,6001,3002,900משרד החינוךחודשים9/22-2/229גני ילדים בנייה חדשה

קרנות הרשות2,0002,000חודשים1/22-3/223הסדרי תנועה ועבודות בטיחות בית ספר עתידים
תכנית חומש מפעל הפיס1,2001,200מפעל הפיסשנה12/22-1/22ס יסודי שדות איילון וחדש"שיפוץ  והצטיידות בי
תכנית חומש מפעל הפיס500500מפעל הפיסשנה12/22-1/22ס גוונים"שיפוץ והצטיידות בי

תכנית חומש מפעל הפיס500500מפעל הפיסשנה12/22-1/22ס שחקים"שיפוץ  והצטיידות בי
19,9123,30023,212:כ  מוסדות חינוך "סה

רווחה וקהילה2

1,0001,000שנה1/22-12/23קידום תכנון-בית גיל השלישי 
קרנות הרשות

01,0001,000:כ רווחה וקהילה "סה
תשתיות ושבילי אופניים  3

קרנות הרשות10,00010,000שנתיים2022-20231/22-12/23פיתוח ישובים  

קרנות הרשות2,0002,000שנה3/23-3/22שבילי אופניים ופיתוח בישובי המועצה

500500שנה1/22-12/22שיפוץ ובינוי אתרי מורשת
קרנות הרשות

2507501000שנה1/22-12/22שיפוץ מחלקת רווחה ומחלקת גבייה
קרנות הרשות

משרד הרווחה והשירותים החברתיים
25013,25013,500:כ תשתיות ושבילי אופניים "סה

דת4

3000300משרד הדתותשנה1/22-12/23עירובין, שיפוץ מקוואות ובתי כנסת

3000300:כ דת "סה
2022-2023:20,46217,55038,012כ תוכנית פיתוח לשנים "סה



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

(מקורות)2022-2023תוכניות פיתוח 

משרד החינוך
46%

מפעל הפיס
6%

משרד הרווחה  
והשירותים החברתיים

1%

משרד הדתות
1%

קרנות המועצה
46%



קרנות הרשות



(  ח"באלש)יתרת תקציב קרנות פיתוח 

שם הקרן
קרן היטל  
השבחה

קרן ביוב  
כולל שיקום

קרן עודפי 
רים"תב

סופיים

תשואה  
מהשקעות

קרן בית 
עלמין

קרן דת
קרן מים  

שיקום
כ"סה

1.1.2022יתרת פתיחה 
11,97435,8455954,4031162527853,456

2022תחזית הכנסות לשנת 
10,0001,801

-1,400
4020080

13,521

-21,919---595-4,453-50--202218,821תחזית הוצאות לשנת 

תחזית יתרת סגירה לשנת 
2022

3,15337,64601,35010622535842,838



תקן כוח אדם



תקן כוח אדם

תקנים במועצה419כ "סה
עובדים בפנסיה תקציבית  113

(ח"מלש8.3)

תכנון  | 32–רווחה | 270–חינוך 
אשכול  | 23–בנייה ותשתיות 

|  19–דת | 23–המרחב הכפרי 
| 15–גזברות | 15–קהילה 

8–והסברה דיגיטל| 15–הנהלה 

הנהלה ומזכירות
4%

גזברות
4%

אשכול מרחב כפרי
4%

תכנון בנייה ותשתיות
6%

רווחה
8%

דת
5%

קהילה
3%

חינוך
64%

אגף דיגיטל והסברה
2%



האצלת סמכויות לוועדים מקומיים

2022ואישור תקציבי וועדים מקומים לשנת 



אחריות משותפת–מנהיגות משותפת 



–מנהיגות משותפת 
אחריות משותפת

המהלך

תקציבי פיתוח ביישובים 
, הקצאה מועצתית-2019מארס 

ביצוע מועצתי, החלטה יישובית



אחריות משותפת, מנהיגות משותפת ,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

המהלך

, הכנת התכנית האסטרטגית של המועצה–2019
הנהגת מועצה-מפגש ראשי ועדים



אחריות משותפת, מנהיגות משותפת ,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

המהלך

פרסום התכנית האסטרטגית של המועצה–2020



אחריות משותפת, מנהיגות משותפת

9' ח מבקרת המועצה מס"דו

,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

המהלך



אחריות משותפת, מנהיגות משותפת

הקמת מחלקת יישובים מתוך מטרה לשפר  –2021ינואר 
את העבודה בין היישובים למועצה

,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

מקומייםועדיםכל הועםלמידה של מנהלת המחלקה פגישות»המהלך

תכנית הכשרות לוועדים מקומיים ובעלי תפקידים ביישובים»



אחריות משותפת, מנהיגות משותפת ,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

המהלך

כנס יישובים ראשון–2021מאי 

שוק השירותים שנותנת המועצה ליישובים
  חיזוק שיתופי פעולה ותפיסת המנהיגות המשותפת



במרכזהתושבאתשמים
סמכויותהאצלתשלמסורתיממבנהידי מעבר -טיוב השירות לתושב על

המקומילוועדהמועצהביןתאחריווחלוקתלשותפות

,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

שותפות וחלוקת  
אחריות בשירות  

לתושב

:2021אבני דרך בתהליך בשנת

הצדדים למתן מענה הוליסטי לשירותים לתושבמחוייבות »

עם מנהלי המחלקות במועצה  עם ועדים מקומיים ולמידה פגישות »

מיפוי שירותים בכל מחלקות במועצה והיקפי תקציבים ליישובים»

מוסדר בכלל היישובים" רף שירותים מינימאלי"הגדרת »

מבנה סכמתי לניהול יישוב ותקציב מינימלי לתחומי השירותהגדרת »

לדיון  טיוטה »

שולחנות עגולים עם וועדים מקומיים וחברי מליאה»



יתרונות וחסרונות-מועצה ויישובים 

היישובהמועצה

ומקצועיותידע

וניהוליותלוגיסטיותיכולות

לגודליתרון

תפקודיתרציפות

מקומימידע

תגובהמהירות

מדויקתצרכיםהגדרת

ניהוליתגמישות

בירוקרטיהאילוצי

מועצתייםעדיפויותסדרי

ומקומיממוקדבמידעחוסר

מידעבהעברתקושי

מוגבלותוניהוליותלוגיסטיותיכולות

בנבחרי ציבור בהתנדבותתלות

וחסרקטןמנגנון

מוגבלתקציב

,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

שותפות וחלוקת  
אחריות בשירות  

לתושב



,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

עבורמייצרתשהמועצההכליםסל
היישוביםהנהגות

הכנסותהגדלת
ומשאבים

שירותים
חדשים

יחסיהסדרת
ישוב-מועצה

לניהולכלים
ישוב



אחריות  יישום
מועצה

הגדלת  
הכנסות  
ומשאבים

מובילה  
לשגשוג  
ביישובים

חלוקת אחריות בין 
המועצה ליישוב

הגדלת תקציבי 
היישובים

סקר נכסים  
(מדידות ארנונה)

הגדלת תקציבי 
פיתוח ביישובים

גביית השבחה  
מגופים גדולים

הגדלת הכנסות ומשאבים
,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

שותפות וחלוקת  
אחריות בשירות  

לתושב



אחריות  יישום
מועצה

הגדלת  
הכנסות  
ומשאבים

מובילה  
לשגשוג  
ביישובים

חלוקת אחריות בין 
המועצה ליישוב

יישוביםב תקציבי הפיתוח 

ידי  -תקצוב וביצוע על: אחריות משותפת, מנהיגות משותפת»

ידי הוועד המקומי-סדרי עדיפויות על, המועצה

ידועה ומאפשרת  , שקופה, שוויונית–נוסחה קבועה וידועה מראש »

.תכנון לטווח ארוך לוועד המקומי

.26,196,748₪–2019-2022מהמועצה פיתוח הקצאות תקציב »

.  מיליון שקלים10כולל תקציבי פיתוח בגובה 2022תקציב »

.  חלק מהוועדים המקומיים מינפו את התקציב עם תוספת מטעמם»

,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

מימוש והגדלת 
תקציבי פיתוח  

בשותפות



יישום אחריות  
מועצה

הגדלת  
הכנסות  
ומשאבים

מובילה  
לשגשוג  
ביישובים

חלוקת אחריות בין 
המועצה ליישוב

הגדלת הכנסות ומשאבים 
תקציב ועד מקומי שוטף

 מדידותהמועצה מילאה את חובתה לביצוע סקר 2020-2021בשנים

שהסתבר  , מהלך זה עצר את השחיקה בתקציבי הוועדים המקומיים

שנתנו שירותים לתושבים רבים מהתשלום בפועל

 9%–ר "מ97,028-בנכסי הארנונה למגורים עלו במועצה

ח         "שמיליון 2-עולים בכתקציבי הוועדים המקומיים , בעקבות כך

החזר ח"מיליון ש0.76-לגביית ישירה של הוועדים ובח תוספת"מיליון ש1.2)

(.המקומיםהמועצה לוועדים 

,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

הגדלת תקציבים  
שוטפים



יישום אחריות  
מועצה

הגדלת  
הכנסות  
ומשאבים

מובילה  
לשגשוג  
ביישובים

חלוקת אחריות בין 
המועצה ליישוב

ועד מקומי פדיה  -הגדלת תקציב שוטף 
(חציוני)יישוב לדוגמא 

,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

הגדלת תקציבים  
שוטפים



יישום אחריות  
מועצה

הגדלת  
הכנסות  
ומשאבים

מובילה  
לשגשוג  
ביישובים

חלוקת אחריות בין 
המועצה ליישוב

חלוקת תקציב ארנונה למגורים
(חציוני)ישוב לדוגמא , גני יוחנן

,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

שותפות וחלוקת  
אחריות בשירות  

לתושב



מיפוי עיקר שירותי באחריות המועצה

חינוך❖
בתי ספר יסודיים❖
בתי ספר תיכוניים❖
3-6גני ילדים ❖
הסעות❖
קייטנות❖
חינוך מיוחד❖
מדע וחדשנות❖
שירות פסיכולוגי חינוכי❖
שירותים טיפוליים  ❖

משלימים
אולמות ספורט  ❖
ריכוז תנועות הנוער❖
טיפול בנוער קצה❖
(מ ועוד"רג)צמיחה כלכלית ❖
רישוי עסקים❖
פיתוח תיירות❖
מורשת  ❖
ביקורת פנים❖

פינוי אשפה❖
פינוי גזם❖
פינוי מיחזור  ❖
וטרינר❖
ניקיון השטחים הפתוחים❖
פיקוח❖
איכות  , קרינה–ניטורים ❖

בדיקות מעבדה, אוויר
חינוך לקיימות  ❖
טיפול במפגעים❖
משק  , כיבוי אש, ב"מג❖

א"הג, לשעת חירום
ביוב❖
כבישים עורקיים❖
תחזוקת נחלים❖
מוקד❖
רישום לנישואין❖
בית עלמין מועצתי❖
העסקת רבנים ובלניות❖

,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

שותפות וחלוקת  
אחריות בשירות  

לתושב



מיפוי עיקר שירותי באחריות המועצה

ועדה לתכנון ובנייה❖
תכנית מתאר כוללנית❖
פיקוח תכנון ובנייה❖
בינוי מוסדות חינוך❖
בינוי ופיתוח תשתיות❖
תחזוקת מבני המועצה❖
פרוייקטי תשתית במועצה  ❖

וביישובים
תקשורת  ❖
מיחשוב❖
הגביי ❖
הנהלת, ביטוחים, רכש❖

חשבונות
משפטייעוץ❖
פנסיה❖
ניהול כוח אדם  ❖

תרבות מועצתית❖
חוגים לילדים ומבוגרים❖
אירועי ספורט גדולים  ❖
פסטיבל חוויה בכרם  ❖
ספריה❖
חבורת זמר❖
קתדרה❖
תרבות תורנית❖
שוויון מגדרי❖
רווחה ושירותים חברתיים❖
טיפול במשפחות❖
השמת ילדים בפנימיות❖
מועדוניות  ❖
משפחתונים❖
מרכז יום לקשיש❖
נכים❖
סמים ואלכוהול❖

,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

שותפות וחלוקת  
אחריות בשירות  

לתושב



אגף חינוך

מיליון שקל99.6

,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

שותפות וחלוקת  
אחריות בשירות  

לתושב

,  גזם, פינוי אשפה
וטרינר, מיחזור

מיליון שקל22.7

הוועדה לתכנון 
ובנייה

מיליון שקל7.5

רווחה ושירותים  
חברתיים

מיליון שקל20.3



מיפוי עיקר שירותי באחריות הוועד המקומי

:ביישובמקומייםירותיםש
קהילה  ❖
תנועת נוער❖
תחום הדת ביישוב  ❖
ניקיון היישוב❖
גינון היישוב❖
חשמל❖
סירוס ועיקור חתולים❖
כולל מקלטים, תחזוקת מבני היישוב❖
צוות חירום יישובי  ❖
תקשורת פנימית❖
כולל למניעת שריפות, בטיחות❖
מיסי ועד מקומיגביית❖
משפטייעוץ, חשבונותהנהלת, ביטוחים❖
(בגבייה נוספת)0-3מעון ❖
(  בגבייה נוספת)שמירה ❖

,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

שותפות וחלוקת  
אחריות בשירות  

לתושב
שקלמיליון 36.8

תקציבי שמירהלא כולל* 



,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

שותפות וחלוקת  
אחריות בשירות  

לתושב

שולחנות עגולים



,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

שותפות וחלוקת  
אחריות בשירות  

לתושב

משולחנות עגולים  שינויים כתוצאה

:2022נושאים שהוטמעו לתכנית ותקציב 

במימון משותף, י המועצה"סיירת ניקיון ביישוב עהפעלת »

קורא מהמועצה לתמיכת המועצה בשיפוץ מקלטים ביישוביםקול »

האחריות על בדיקות ותיקון מתקני המשחקים והספורט ביישובים  העברת »

במימון היישוב, למועצה

סירוס ועיקור חתולים חזר לאחריות של הוועד המקומי»

:להמשך דיון

למועצה  כולל שוליים ומדרכות , העברת האחריות על הכבישים ביישוביםבחינת »

תנועות הנוער וחינוך קהילתי–ניהול תחום הנוער ביישובים ובמועצה מחדש בחינת »



,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

שותפות וחלוקת  
אחריות בשירות  

לתושב

תוצרי התהליך

מסמך מארגן המפרט את חלוקת האחריות בין המועצה ליישוב»

רף שירותים מינימלי לתושב  הצבת »

טיוב השירות והעברת המידע  –שימוש יומיומי למוקד החדש »

והמועצהבאופן מיידי לגורם האחראי בתוך היישוב 

המשך שיח על מספר נושאים שטרם הוכרעו  »



ביישוב" רף שירותים מינימאלי"הגדרת  ,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

שותפות וחלוקת  
אחריות בשירות  

לתושב

השתתפות מועצהתדירות והיקףמה נדרש מהישובנושא

מינימום בחצי משרההעסקת מנהל ישובניהול ישוב

ישיבות בשנה9מינימום תפקוד בהרכב מלא וקיום ישיבות ועד כסדרןועד מקומי

תמורת תשלוםגבייה מרוכזת בישוב או על ידי המועצה  גביית מסים

',  צד ג, ביטוח נושאי משרה)התקשרות לצורך ביטוח  ביטוחים

(ביטוח חבות מעבידים, ביטוח מבנים

שוטף ושנתיח"התקשרות לצורך הנההנהלת חשבונות

חשבון נפרד מחשבון ועד אגודה  חשבון בנק

על פי צורךיעוץ משפטי

מינימום פעמיים בשבועהתקשרות או העסקהגינון

שוטף  תחזוקה של כל המבנים שבאחריות הועד המקומיתחזוקת מבנים

השתתפות בטיאוט כבישיםמינימום פעם בשבוענקיון שטחים ציבוריים ופינות המיחזורנקיון הישוב

השתתפות בתחזוקה שוטפתשוטףתשלום חשבון תאורת רחובתאורת רחובות

מתקני משחק  

וכושר

ביצוע על ידי המועצה-מתקני משחקעל פי חוקבדיקה שנתית ועמידה בתו תקן

העלאת צרכים למועצה ליועץ תנועה ותשלום על הסדרי תנועה

ביצוע  

ביצוע על ידי מועצה  על פי צורך

השתתפות בשכר מדריך,תנועת נוער לבחירת הישובנוער

תקצוב פעילות הנוער והחינוך החברתי

העסקת מדריך במינימום  

חצי משרה

השתתפות בשכר  ,  ליווי מקצועי

תקצוב גרעינרים  , מדריך הנוער

.ורכזים והשתתפות בפעילות נוער

ליווי מקצועי  תכנית שנתית ותקצוב הפעילות הישוביתתרבות

שוטףהפצת מידע עד אחרון התושביםתקשורת ישובית

שמירה ישובית  ביטחון

מרכיבי ביטחון  

היטל או חוק השמירהעל פי צורך

על פי החלטה ישובית  עירוב, מקווה, בית כנסתדת

בהתאם לאופי הישוב  

השתתפות בתקצוב מרכיבי דת

הכשרות וליווישוטףהפעלת צוות חירום ישוביי"צח



האצלת הסמכויות לוועדים המקומייםנספח ,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

שותפות וחלוקת  
אחריות בשירות  

לתושב



2022תקציב ועדים לשנת  ,  מנהיגות משותפת
אחריות משותפת

שותפות וחלוקת  
אחריות בשירות  

לתושב

2022היטל שמירה מאושר2022ר "סכום למ2022הצעת תקציב שם הישוב
לא תוקצב-מאושר 1,914,21312.02בית חשמונאי

לא תוקצב-מאושר 559,00011.76בית עוזיאל
448,000גזר

642,00014.94גני הדר
927,00012.116.13גני יוחנן
1,887,37211.76חולדה

966,00011.76ם"רמב-יד
748,96011.75יציץ

1,359,00014.805.26ישרש
3,398,65012.316.39כפר בילו

1,045,00016.776.38נון-כפר בן
1,171,00020.99כפר שמואל
2,764,00011.95כרמי יוסף

לא תוקצב-מאושר 1,092,00013.89מצליח
487,41114.69משמר איילון
2,265,00011.765.47משמר דוד
2,287,00017.49נוף איילון

3,949,000נען
3,214,000נצר סירני
1,268,60011.755.63סתריה
731,00011.75עזריה
לא תוקצב-מאושר 878,00016.59פדיה

636,00011.92פתחיה
765,49318.14רמות מאיר

1,398,00011.58שעלבים
36,801,699כ"סה



דיון והצבעה


