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עדכוני ראשת המועצה



חינוך



ב"מסיימים שנת לימודים תשפ

והקהילההספרבתיומנהלימנהלותלבחירתומושקעיםמגווניםשנהסיומי-
בניםושלהבתמעיין,שחקים,איילוןשדות,עתידים,ן"באיתסיוםמסעות-
בנותושלהבתדרור,גוונים,שעלביםישיבת,אולפנה,הרצוגהספרבבתיסיוםהופעות-



מועצה אזורית גזר תומכת במאבק צוותי ההוראה  

ונדרשתעמוקבמשברנמצאתבישראלהחינוךמערכת-
ארוךלטווחלחשיבה

שלחוסר:במועצהגםאותותיוונותןהארץבכלהמשבר-
מורותשלעזיבה,בסייעותחוסר,שנתייםכברגננות

הספרבבתימקצועותבמגווןבמוריםחוסר,ומורים
.ומנהליםבמנהלותחוסר,והתיכונייםהיסודיים

.המאבקאתמגבהגזרהאזוריתהמועצה-

.והסבלנותההבנהועלבמאבקהתמיכהעללהוריםמודים-



2022נוף ילדותי –שבוע גזר 

גילשכבתכל–הלימודיםמתוכניתלחלקשהפךשבוע-
והמורשתהטבעבאתריפעילויותמקיימתהמועצהבכל

.במועצה

מנהלתשלבניצוחןחינוךאגףצוותמובילהשבועאת-
,ארזאלגבישליטל,קהילתי-חברתילבטחוןהמחלקה

חזןרונית,הספרבתימחלקתומנהלת

היחידה–המועצהאגפיכלעםפעולהבשיתוף-
(ותיירותעסקיםרישוי)כלכליתצמיחהאגף,הסביבתית

.קהילהואגף



2022נוף ילדותי –שבוע גזר 
מכל בתי הספר נפגשו עם צוות המועצה' שכבה ד



2022נוף ילדותי –שבוע גזר 
להיות אזרח בגזר' מסע זהות'–' שכבה י



בית ספר מנגן בשחקים–יצירה משותפת 

שבדרוםשחקיםספרביתמוזיקליספרביתהקמת-
המועצה

–הקהילהעםיחדהספרביתמנהלתהובילההיוזמהאת-
והכליםהמורים,הכסףגיוס

התלמידיםלבחירתנשיפהכלימקבלתשנהבכל'דשכבת-
וקבוצתיפרטניבאופןשבועייםשיעוריםועוברת

עםוהיכרותבהתנסותהזדמנויותשוויוןלייצר–המטרה-
והנגינההמוזיקהעולם



צהרוני בתי הספר והגנים

הילדיםבגנילצהרוניםהרשמהנפתחה-

המועצהבכלהספרובבתי

לרישוםבהתאםפתיחה-

'ג-'אלכיתותמיועדיםהצהרונים-



–# 2מסדר כנפיים 
הכנפיים של קרמבו

הנוערתנועתאתהכניסההמועצהשנתייםלפני-
כחלקמיוחדיםצרכיםובליעםוילדותלילדים

המועצהשלהנוערתנועותמפעילות

–המועצהיישובימכלוילדיםילדותמגיעיםלתנועה-
וכמדריכיםכחניכיםחלקלקחת

מחלקתמנהלת,שמעונישנימובילההפעילותאת-
התנועהשלהסניףרכזתעםיחדבמועצההנוער

השנהזוהמועצהבתמיכתמתקיימתהפעילות-
הבאההלימודיםבשנתשובלהיפתחועתידההשנייה



2022קייטנות קיץ 

אוגוסטאמצעעדחינוכירצף-

'ולכיתהועדמהגן-

במועצהוהמגזריםהגילאיםלכלמותאמות-

לצהרוןאפשרותכולל–ולילדיםלהוריםשגרהעלשמירה-

הקהילהלקייטנותמועצהסבסוד-

החופששלהספרבתיולגניםומועצהממשלהסבסוד-

הגדול



במספרים2022קייטנות קיץ 

970–גני ילדים •

672–' ג-'כיתות א•
בתי הספר של  
החופש הגדול

116–כדורסל •

162–כדורגל •

75–התעמלות אומנותית •

23–ודו 'מחנה ג•

קייטנות הספורט 
בקהילה

18–קייטנות גזר לבנים •

23–קייטנות גזר לבנות •

1.7.22עד לתאריך להרשםניתן **•

קייטנות למגזר 
הדתי



2023חשיפה של תכנית עבודה נוער 

התקיימו מפגשים פרטניים עם ועדות  2021-2022בשנת 
-המפגשים דנו בתפיסות הנוער ביישוב . הנוער היישוביות

תפקידן של ועדות הנוער ומדריכי  , השונות מיישוב ליישוב
הנוער ואופן שיתופי הפעולה של ועדות הנוער ביישוב עם  

.המועצה

2023בניית תכנית העבודה המשודרגת של מחלקת נוער 

.18:00חשיפה של תכנית העבודה ביום רביעי בשעה 
!כולם מוזמנים



היחידה הסביבתית



חידוש היתר הפליטה של מפעל נשר
פעולות המועצה

מנתעל,אקטיביבאופןפועלתגזראזוריתמועצהלראשונה-
.נשרמפעלשלהפליטהבהיתרהתנאיםלהחמרתלהביא

המועצהשלסביבהלאיכותהוועדהמובילההתהליךאת-
.הסביבתיתוהיחידהקוןויתרוניתבהובלת

עםשעובדתאוויראיכותיועצתידיעלמלווההתהליך-
.המועצה

ויתקוןרונית–לתהליךששותפיםהמליאהלחבריתודה-
.אביטלואביבסעדיוסי,פרץישראל,בלגהדרורה,ברקאי



חידוש היתר הפליטה של מפעל נשר
פעולות המועצה

2021לשנתמסכםח"ודורבעונייםחות"דופרסום–השקיפותהגברת1.
והגברתלמעקבמפיקההמועצהחות"הדואת.המפעללפליטותבנוגע

.השקיפות
2021בקיץ–ההיתרלטיוטתראשונההתנגדותהגשת2.
השרהעםפגישות–הסביבהלהגנתהמשרדעםהפעולהשיתוףחיזוק3.

המשרדצוותעםשוטףוקשרהנושאלקידום
,המפעלגדרעל)ניטורתחנות3נוספו–במועצהוהדיגוםהניטורעיבוי4.

הניטורתחנתהשמשת;(חשמונאיבביתהספרובביתהאומניםבשכונת
.התחנותלכל2.5PMלחלקיקיאנלייזרהתקנת;יוסףבכרמי

הדיוןלקראתהמועצהפעילותלהצגת–2022במאיציבורמפגש5.
.התושביםשאלותעלומענההציבורי

חברי,המועצהראשת–בכנסתהסביבהלאיכותהפניםבוועדתדיון6.
.האזורמכלותושביםתושבות,הסביבהאיכותועדת

'22יוניבתחילת–ההיתרלחידושהציבוריבדיוןשנייההתנגדותהגשת7.



מבין הערות המועצה שהתקבלו
היתר הפליטה החדש של מפעל נשרב

דיוקסינים,חלקיקים,חנקןלתחמוצותהפליטהערכיהוחמרו•
.מלטוטחנותכבשנים-בנשרמהמתקניםוכספית

הנובעותחלקיקיםלפליטותהנוגעבכלבבקרההחמרה•
.המפעלמעלאבקכעננילעיןשנראותמתקלות

לתקלות,במפעלהנשרפותלפסולותבנוגעהשקיפותהגברת•
.ועודהניטורנתוני,התפעוליות

לקבלתהאישורבוטל–פסולותלקבלתהתנאיםהחמרת•
.ההיתרבתנאיעומדותשאינןפסולות

.המפעלבסביבתהניטורהגברת•

.תפעוליתלבקרהדרישותהוספו•



צמיחה כלכלית



ביקור שר התיירות

בגזרהתיירותקידום-

הכוללניתבתוכניתהייןדרך-

המרחביתהמורשתתוכניתעםהתיירותשילוב-



ל רשות העתיקות"ביקור מנכ

הקהילתיותהחפירותהרחבת-
גזרבתל

תלשלוהנגשההסדרהקידום-
קהילתיותחפירות–שעלבים

אגףעםהפעולהשיתופיעיבוי-
-חברתילחינוךוהמחלקהחינוך

קהילתי



ל"ל קק"מנכ–ישיבת עבודה 

החלללהשמשתהרצלביתשיפוץלביצועיציאה-
.הפנימי

ומסביבובופעילותוהתחלתל"קקממשרדיהביתפינוי-
בשיתוףהמועצהשלמרחביתמורשתתוכניתבמסגרת

.ומורשתירושליםומשרדל"קק

.הרצלחוותפעילותלהתנעתהיגויועדתהקמת-

בתוכנית'אשלבלביצוע2023לשנתר"תבפתיחת-
.ל"קקי"עהרצלביתשלהאב



קידום העסקים המקומיים

שלהמקומייםהעסקיםפרסום-
במימוןאיזיבאפליקצייתהמועצה
המועצה

לקוחותמליון3-מללמעלהחשיפה-
בחודשפוטנציאליים



שירותים חברתיים



ביקור השרה לשוויון חברתי

תחום|ותיקיםאזרחים–המשרדבתחוםנושאיםהוצגו-
ב"להט|מגדרישוויון|הצעירים

המרחבלאתגריהמשרדשלהקוראיםהקולותהתאמת-
.וכדומהקטנותקהילות,מרחקים–הכפרי

ותיקיםלאזרחיםהקוראיםהקולותעיבוי-

צעיריםמרכזהקמתהתנעת-

'בגזרגאווהמקדמים'פורוםפתיחתלרגלכוסיתהרמת-
המשרדשלהקוראמהקולוכחלקכובאנירזבהובלת



חודש הגאווה-לראשונה בגזר 

במועצהמתקיימיםחברתילשוויוןהמשרדתבתמיכ-

במועצהב"להטרכזומועסקהגאווהחודשאירועי

שעוסקים,המועצהברחבייוניחודשבמהלךאירועים4-

.ומגדרקהילה,בתרבות



ותיקות וותיקים בגזר
חוברת מידע

אתלהנגישבמטרההמועצהוותיקילוותיקותמידעחוברת-
.ותיקיםאזרחיםבקרבזכויותמיצויולקדםהשירותים

לאזרחיםהמעניםאתמשלבת'בזקנהקהילתיות'תפיסת-
הניתניםלאלהבנוסף,ביישוביםהקהילותבתוךהוותיקים
.במועצה



אוניברסיטה בעם–' סיום מחזור א

תוכנית מטעם אגף הרווחה והשירותים  -
לתושבות ותושבי המועצה שאין  , החברתיים

להם תואר אקדמי

לימודים קורסי מבוא באוניברסיטה העברית-

עסקיםומינהלהשנה למדו פסיכולוגיה -

–ההרשמה לשנת הלמודים הבאה נפתחה -
קורס מבוא למשפטים



שבוע הבריאות והספורט

השבוע התקיים בחודש מאי  -
רכזת –בהובלת יערה בן הראש 
הבריאות באגף הרווחה 

והשירותים החברתיים

שיתוף פעולה בין מחלקת -
היחידה  , הספורט באגף קהילה
הסביבתית ואגף חינוך

במסגרת השבוע היו אירועי  -
ספורט ופעילויות מקדמות  

בריאות בבתי הספר ובקהילה



חלוקת עציצים לניצולי שואה  
ומשפחות שכולות



קהילה ותרבות



אירועי תרבות וקהילה במועצה



לוד, רמלה, פסטיבל משותף גזר



אירועי ספורט במועצה

!אליפותלקחופדיה–גבריםכדורגלטורניר-
!אליפותלקחומצליח-גזרשתגמר-
לתחרויותהאזוררשויותשלהנבחרותאתמארחתגזר–ודו'בגהפתוחהגזראליפות-
קפוארה,אומנותיתהתעמלות,קרובטיקהאבענפילקהילהסיוםערב-



פתיחת עונת הרחצה בבריכה

מנויים452

תושבים ותושבות1,700-כ

משק כספי מאוזן  



טעימה  מאירועי הקיץ במועצה



מאותהעצאירועי יום 

במועצה אזורית גזר



?איך חגגנו בשנים האחרונות

2018
אירוע מועצתי אחד  
בערב יום העצמאות

2019 ,2021
קהילתיים  -אירועים יישוביים22

בתמיכת המועצה

2022
אירועים מועצתיים  2

בצאת החג

שיתוף ציבור

?מה עדיף



אירועים יישוביים ללא תמיכת המועצה

אירועים יישוביים ללא תמיכת המועצה

?מה קורה ברשויות דומות אחרות

אירועים יישוביים ללא תמיכת המועצה

אירועים יישוביים ללא תמיכת המועצה

אירועים יישוביים ללא תמיכת המועצה

אירוע מועצתי בערב יום העצמאות

אירועים יישוביים ללא תמיכת המועצה

אירוע מועצתי בצאת יום העצמאות



שיתוף ציבור אירועי יום העצמאות–מתודולוגיה 

שיתוף ציבור בנוגע לאופן חגיגת אירועי יום העצמאות במועצה–מטרה•

2022סקר הופץ לתושבי המועצה מיד לאחר יום העצמאות •

יישובי המועצהמכלתושבים ותושבות 1,027לסקר ענו •



–השאלה
?איך הייתם מעדיפים לחגוג את יום העצמאות

חגיגות ערב עצמאות  
ביישובים בתמיכה 

,  תקציבית של המועצה
ללא אירוע מועצתי

.חיזוק הקהילה היישובית

השתתפות של כל הקהילה  
.כולל ותיקי וילדי היישוב-

.אובדן האירוע המשותף

.  אתגר ליישובים קטנים

אירוע מועצתי מרכזי  
ללא  , במוצאי החג

תמיכה ביישובים

אירועים  אפשרות לקיום 
.  ביישובים

שמירה על המסורת  
.באירוע מועצתי

ללא תקצוב האירועים  
.ביישובים

אירוע ערב יום  
העצמאות מועצתי  

מרכזי

שמירה על המסורת  
שהייתה נהוגה  

.במועצה

שולל בהכרח אירועים 
.  ביישובים

חלק מהקהילה לא יכול  
ותיקים  )להגיע לחגיגות 

.ונשאר בבית( וילדים

+_



תוצאות הסקר

44.55%

30.43%

25.02%

חגיגות ערב  
עצמאות ביישובים  
בתמיכת המועצה

אירוע מועצתי  
בצאת יום  
העצמאות

אירוע מועצתי  
בערב יום  
העצמאות

465310252



תוצאות הסקר

775: אירוע ביישוב בערב עצמאות•

בערב יום  )אירוע מועצתי משותף •
–העצמאות או במוצאי עצמאות 

562(: בעדיפות למוצאי עצמאות

44.55%

30.43%

25.02%

חגיגות ערב  
עצמאות ביישובים  
בתמיכת המועצה

אירוע מועצתי  
בצאת יום  
העצמאות

אירוע מועצתי  
בערב יום  
העצמאות

465310252



פילוח העדפות לפי יישובים

מספר
חגיגת ערב יום  

העצמאות ביישובים  
בתמיכת המועצה

אירוע מועצתי מרכזי  
בערב יום העצמאות

אירוע מועצתי מרכזי  
בצאת יום העצמאות

אין הכרעה חד משמעית

חולדהבית חשמונאיעזריהמשמר דוד1

נון-כפר בןכפר שמואלפדיהנוף איילון2

קבוץ גזרגני יוחנןפתחיהשעלבים3

מצליחמשמר איילוןבית עוזיאלכרמי יוסף4

ם"יד רמבנען5

סתריה6

רמות מאיר7

ו"כפר ביל8

ישרש9

יציץ10

גני הדר11

נצר סרני12



הצעת הנהלת המועצה  
וועדת הנהלה וכספים

לאירועים יישוביים בערב יום העצמאות  גםתקציב שיינתן 

לאירוע מועצתי בצאת החגוגם

ערב יום העצמאות
חגיגות ביישובים  
בתמיכת המועצה

תמיכה כספית

ליווי בתכנון והוצאת  
האירוע לפועל

צאת יום העצמאות
אירוע מועצתי  

מרכזי



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

31אישור פרוטוקול ישיבה מספר 



פדיהע"תבערר הגשת 



הגשת ערר–מושב פדיה ע"תב

:התכניתעיקרי 

.תכנית כוללת לכל מושב פדיה•

.תוספת יחידת דיור שלישית בנחלות•

.'ד2.5-הגדלת השטח הצהוב ל•



הגשת ערר–מושב פדיה ע"תב

בדיון להפקדה החליטה הוועדה המחוזית להקטין את השטח 
(דונם2.5המושב ביקש )בלבד ' ד2-הצהוב ל

ההחלטה נוגדת את התכנית הכוללנית של המועצה

:י הוועדה המקומית"הוגשה התנגדות ע
'ד2.5-ביקשה הגדלת השטח הצהוב ל

הוועדה המחוזית דחתה את ההתנגדות והשאירה את 
'ד2השטח על 

'ד2.5-בכדי שהשטח יגדל ל–על כן מוגש הערר 



הגשת ערר–מושב פדיה ע"תב

של מושב להגדלת נחלות  ראשונהע"תב•

.שהגיעה לדיון מתקדם

.לכל הנחלות בארץהשלכות רוחב •

.  לכולםתקדיםערר שיהווה אחר כך •

.שילוב מרכז השלטון האזורי ותנועת המושבים•



גני הדרע"תבהגשת ערר 



הגשת ערר-גני הדר ע"תב

:התכניתעיקרי 

.מגרשים גדולים10פיצול •

השוואת מצב סטטוטורי  •

שיאפשר  : לכלל היישוב

.דונם2ד במגרש של "יח2



הגשת ערר-גני הדר ע"תב

התכניתהועדה המחוזית החליטה לדחות את •

החלטת הוועדה המחוזית יוצרת , לישובישוביתלאור כך שהמועצה מקדמת תכנית כלל •

.קשיים עתידיים גם לתכנית זו



השבת קרקע קיבוץ גזר



השבת קרקע לקיבוץ גזר

.קיבוץ גזר פנה אל המועצה בבקשה להשבת קרקע חקלאית•

מצב מוצעמצב מאושר

אושרה  –10/102/תכנית גז

ויצרה דרך  1996בשנת 

לטובת  , סטטוטורית חדשה

השכונה החדשה של בית 

.חשמונאי



השבת קרקע לקיבוץ גזר

אושרה  –10/102/תכנית גז

ויצרה דרך  1996בשנת 

לטובת  , סטטוטורית חדשה

השכונה החדשה של בית 

.חשמונאי



השבת קרקע לקיבוץ גזר

חלקה  5988גוש )הופקעה הדרך 2012בשת •

.לטובת המועצה כדרך( 107



השבת קרקע לקיבוץ גזר

מצב מוצעמצב מאושר אושרה  19/102/תכנית גז

והסדירה דרך  2013בשנת 

. גישה אחרת לבית חשמונאי

במסגרת זו השיבה את הדרך  

.הקודמת להיות ביעוד חקלאי



השבת קרקע לקיבוץ גזר

נגרעה מחוזה החכירה של הקיבוץ מול  107חלקה •

.דרך-לאחר שהחלקה שונתה ליעוד קרקע , י"רמ

.י הקיבוץ"השטח בפועל מוחזק ומעובד ע•

.מבקש הקיבוץ לפעול להשבת הקרקע, לאור כך•



בית עלמין כרמי יוסףע"תבהגשת 



בית העלמין ממוקם באזור  •

.יער המגינים לצד כרמי יוסף

בית העלמין כרמי יוסף: ע"תב



בית העלמין כרמי יוסף: ע"תב

בית העלמין ממוקם באזור  •

.יער המגינים לצד כרמי יוסף



בית העלמין כרמי יוסף: ע"תב

.מטרת התכנית היא להסדיר את בית העלמין הקיים בתכנית מסודרת•

.י ועד הישוב"באופן מלא עהתכנון מקודם וממומן •

.  המועצה צריכה להגיש באופן רשמי את התוכנית•



בית העלמין כרמי יוסף: ע"תב

מצב מאושר מצב מוצע



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

עדכון ראשון  -2022תקציב 



עיקרי השינויים בהוצאות

.נכסיםממדידותכתוצאה,היישוביםוועדבתקציבבהשתתפותגידול-

.למועצהביטוחבעלויותגידול-

.המקומיהשלטוןהסכמיעדכוןבעקבות,ובמועצההחינוךבמוסדותוניקיוןאבטחהבהוצאותגידול-

.וחוגיםקיץקייטנותהפעלתתוספת-

.נזקקותמשפחותורווחתנכיםהשמותתוספת-

.שכרבהוצאותקיטון-

בתקציב המועצה₪ מיליון 6.3גידול של 



עיקרי השינויים בהוצאות



עיקרי השינויים בהכנסות

:מהמדינההכנסות1.

.פעריםוצמצוםחינוכיותמסגרות,סייעות,חינוכייםפסיכולוגיםבגיןהחינוךממשרדתוספת-
.נכיםהשמותבגיןהרווחהממשרדתוספת-
.קוראיםקולותבגיןהתרבותממשרדתוספת-

:עצמיותהכנסות.2

.ארנונהגבייתתוספת-
.חינוךבמוסדותהשמירההגדלתעבורישראלממשטרתהכנסותתוספת-
.קיץקייטנותלהפעלתבהכנסותתוספת-
.ובריכהכושרחדר,ביובאגרותשלהכנסותרישוםשיטתשינוי-

בתקציב המועצה₪ מיליון 6.3גידול של 



עיקרי השינויים בהכנסות



2023אישור צו מיסים לשנת 



2023נושאים לצו מיסים לשנת 

בסיווגיםבארנונההעלאהאין–ברציפותרביעיתשנה–השנהגם1.
קיימים

להעלאותבלבדחלקיכיסוי)1.37%–הפניםמשרדאוטומטיתתוספת2.
.(עובדיםשלקבועותשכר

קולחיןמימאגריתעריףקביעתלחדשסיווגקביעת3.



מאגר נשר

מאגר נען

ד"חממאגר 

במרחב קולחיןתוכנית האב להולכת 
(2020)של רשות המים 

במסגרת תוכנית האב של רשות 
המים החל תהליך לפיתוח מאגרי  

מים פתוחים ומערכת הולכת  
.באמצעות אגודת מי איילוןקולחין

נדרש להתאים את צו הארנונה  
למערכת האגירה וההולכה בדרך 

של קביעת תעריף מופחת  
.  שיאפשר הוצאת המהלך לפועל



–2023צו מיסים לשנת 
מטרות-קולחיןקביעת תעריף מאגרי מי 

:המהלךמטרות

.לחקלאותקולחין-מיהולכתועידודמיםתעריפיהורדת,בחקלאותתמיכה1.

.המועצהבהכנסותפגיעה-אי2.

.דיןפי-עלפעולה3.

.איילוןמיאגודתעםמוסכמתפעולת4.



–2023צו מיסים לשנת 
רקע-קביעת תעריף מאגרי מים פתוחים 

בלבדביובלמאגריסיווגהיהולמועצה,ביובכמאגרישימשואשרמאגרים3:בעבר-

לחקלאותהמשמשיםקולחיןמימאגריאלא,יותרשפכיםמאגריאינםהמאגרים•
ביובמאגרישלסיווגלפייישובייםביובמאגרילחייבאיןש1998בשנתקבעהעררועדת•
המאגריםשלהחדשלשימושהותאםלאהארנונהצו•
כללארנונהנגבתהלאד"חמוממאגרנעןממאגר•
(ש"מהמטכחלק)לשנהר"למ4.19₪–נשרמאגר•

איילוןש"ממטנשרמאגראתרוכשיםאיילוןמי-2019-

.תעריפיםלהשוואתבדרישהמשפטיבהליךנקטואיילוןמי-2020-

הקולחיןהולכתלמערכתוהתאמתו(הפחתהשלבדרך)הארנונהצותיקון–היום-

האוצרומשרדהפניםמשרדלאישורכפוףכולוהמהלך**



–2023צו מיסים לשנת 
תעריף חדש–קביעת תעריף מאגרי מים פתוחים 

במקום)לשנהר"למ1.5₪–ותעשייהלחקלאותקולחיןמימאגריחדשתעריףקביעת:המהלך

.(ר"למ4.19₪שלתעריף

המועצהבמרחבהקולחיןמאגריעליחול•

.4.19₪עלנשאראיילוןש"מטבתחומיביובמאגר•

:נתוניםהשוואת•

oחציונילשנה1.44₪;ממוצעלשנה5.13₪:לגזרסמוכותרשויות.

oר"למ1.39₪חציוניתעריף;ממוצער"למ7:8.52₪פריפריאליותמדרגאזוריותמועצות.

oר"למ0.89₪חציוניתעריף;ר"למ4.37₪ממוצעתעריף:אזוריותמועצות.



אישור תבחינים למתן תמיכות  
לעמותות ספורט  

2023לשנת 



-2023נוהל תמיכות לעמותות ספורט לשנת 
המלצת הוועדה המקצועית לאישור מליאת המועצה

.רווחלמטרותשלא,הספורטבתחוםשעוסקיםלגופיםתינתנההתמיכות•

הרשומות כישויות  , לאגודות ספורט אשר עומדות בתנאי הסף שהעמידה ועדת התמיכות•

.מקרן ההימורים או מצדדים שלישיים, ממנהל הספורטומקבלות תמיכותמשפטיות 

.רשמיספורטאיגודתחתתחרותיתפעילותהמקיימיםגופים•

שלאישייםהישגים/קבוצתייםהישגים)משמעותייםוהישגיםמצוינותמעודדתהוועדה•

.למצטייניםנוסףתקצובלבחוןרשאיתותהא(העמותהתחתהרשומיםספורטאים

.גזרהאזוריתהמועצהבתחומיופעיליםרשומיםאשרלגופיםרקיינתנוהתמיכותכספי•

.המועצהתושביהםמהמתאמנים50%לפחותבהםלגופיםרקיינתנוהתמיכותכספי•

.ונוערילדיםקבוצותשלספורטפעילותהמפעיללגוףיינתןתמיכהבמתןעדיפות•



אישור מינוי נציגי ציבור לוועדת 
איכות הסביבה



–נון -קביעת שם לרחוב בכפר בן
אישור פרוטוקול הוועד המקומי



אישור ועדות ביקורת יישוביות



הארכת חוזה העסקה  

עובד מועצה



אישורי העסקה בעבודה נוספת



דיון והצבעה


