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עם כניסתי לתפקיד ראשת המועצה בנובמבר 2018, התעמקתי בלמידת אתגרי המועצה ובגיבוש 
תוכנית עבודה לשנת 2019. השקעתי בבניית צוות הנהלה חזק ומקצועי שיוביל יחד איתי את פיתוח 

חזון המועצה ואת יישומו בשנים קדימה. 

בחצי השנה האחרונה עסקנו הנהלת המועצה ואנוכי בבניית תוכנית אסטרטגית למועצה אזורית 
גזר. תוכנית אשר תפקידה לתת מענה לאתגרים המרכזיים שלקחנו על עצמנו בתחילת הדרך - 

הרחבת הכנסות המועצה, שירות איכותי לתושב ומצויינות בחינוך.   

בתהליך בניית התוכנית האסטרטגית עבדנו בפורומים שונים – הנהלת המועצה, עובדי המועצה 
וחברי המליאה, בשיתוף שהתרחב גם לוועדי היישובים ולתושבים עצמם. 

שהאוכלוסייה  אף  שעל  לגלות  שמחתי  המועצה.  לגבי  שלנו  החלומות  בשיתוף  החל  התהליך 
בראש  זהים.  המועצה  על  שלנו  והתובנות  שלנו  החלומות  מגוונת,  מאוד  גזר  אזורית  במועצה 
ובראשונה, החלום שדור ההמשך יישאר לגור במועצה; החשיבות בשמירת הציביון הכפרי והמרחב 
הפתוח של המועצה, לצד פיתוח מקורות הכנסה אשר מתחשבים בציביון הכפרי; התובנה כי על 
מערכת חינוך להיות מובילה וחדשנית; המטרה שהקהילות שלנו יתחזקו בפני עצמן אך יתחברו 
האחת לשנייה; ושגזר תהפוך לאזור משיכה תיירותי לכל הארץ, כך שיכירו את האזור על אוצרותיו, 

התיירותיים, המורשתיים והעסקיים. 

בתהליך האסטרטגי ערכנו ניתוח SWOT למועצה (חוזקות, חולשות, איומים והזדמנויות), ובחנו את 
התחומים בהם יש לנו יתרונות ואפיונים מבדלים, אשר חשוב לנו לשמר אותם ואף להפוך אותם 
גזר –  ליתרון מובהק, לא רק במרחב המועצה אלא גם במרחב הארצי. בחנו את החוזקות של 
המרחב הירוק והסביבה הכפרית, המיקום המרכזי בלב המדינה ואיכות האנשים והקהילות במועצה. 
המועצה  של  הדלים  ההכנסה  מקורות  ביניהן,  המועצה,  של  החולשות  את  גם  ניתחנו  במקביל, 
הנובעים מהעדר אזורי תעשייה – ואשר מביאים למתן שירות לא מספק לתושבים; הפיזור המרחבי 
נראות היישובים  בין היישובים השונים;  בין היישובים; השלטון הדו-רובדי שמייצר פערים  והריחוק 
לילדינו חינוך מתקדם,  והצורך של מערכת החינוך להשתפר, על מנת להעניק  והעדר האכיפה; 

אשר יכין אותם בצורה המיטבית ביותר לעולם המשתנה.



התוצרים של התהליך מופיעים בחוברת:

(1) התפיסות והעקרונות שמנחים את העשייה ארוכת הטווח שלנו בגזר – 
מעין "עשרת דיברות" אשר יהיו הבסיס והרוח לעבודה המועצה בחמש שנים 

הקרובות. 

(2) תוכנית עבודה אסטרטגית – תוכנית אשר מפרטת את הפרויקטים המרכ־
שלב  ועד  פיתוח  משלב  הבאות  השנים  בחמש  המועצה  תתעסק  בהם  זיים 
יישום. כולם פרויקטים תשתיתיים אשר מתפרסים לאורך שנים ואת הפירות 

מהם נראה לאורך זמן;

לצד התכנית האסטרטגית נבנתה גם תוכנית עבודה 2020 – תוכנית עבודה 
מקושרת תקציב לשנת התקציב הבאה, אשר בתוכה כבר נראה גם את החלק 

היישומי הראשון של אותם בפרוייקטים אסטרטגיים שנבחרו.

תהליכי עבודה עם מליאת המועצה, אוגוסט 2019

שולחנות עגולים עם עובדי המועצה, יולי 2019

תהליכי עבודה עם מליאת המועצה, אוגוסט 2019"(1 ) התפיסות והעקרונות שמנחים את העשייה ארוכת הטווח שלנו בגזר – מעין ""עשרת דיברות"" אשר יהיו הבסיס והרוח לעבודה המועצה בחמש שנים הקרובות. (2 ) תוכנית עבודה אסטרטגית – תוכנית אשר מפרטת את הפרויקטים המרכ־ זיים בהם תתעסק המועצה בחמש השנים הבאות משלב פיתוח ועד שלב יישום. כולם פרויקטים תשתיתיים אשר מתפרסים לאורך שנים ואת הפירות מהם נראה לאורך זמן; לצד התכנית האסטרטגית נבנתה גם תוכנית עבודה 2020 – תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת התקציב הבאה, אשר בתוכה כבר נראה גם את החלק היישומי הראשון של אותם בפרוייקטים אסטרטגיים שנבחרו."  התוצרים של התהליך מופיעים בחוברת:



תפיסות מרכזיות וקווים מנחים
התפיסות שמייצרות את החזון שלנו לשנים קדימה

מערכת חינוך איכותית, חדשנית ומצוינת

בתי ספר כמרכזים שמייצרים צמיחה ופעילות קהילתית

קהילה של קהילות – חיזוק הקהילות היישוביות תוך חיבור בין הקהילות השונות

שלטון דו רובדי – מציאת נקודת איזון שנכונה למרחב שלנו

שירות מצוין ונגיש לתושב

מועצה חכמה ודיגיטלית

הרחבת אפשרויות התנועה התחבורתיות בין הקהילות

אזור משיכה תיירותי הנמצא על מפת התיירות הארצית

 שימור הצביון הכפרי והחקלאי של המועצה

פיתוח וצמיחה כלכלית שיבטיחו את איכות החיים של תושבי המועצה

בפרק זה נציג את התפיסות והעקרונות אשר הנחו את התכנית האסטרטגית

הרחבת אפשרויות התנועה התחבורתיות בין הקהילותמועצה חכמה ודיגיטליתשירות מצוין ונגיש לתושבשלטון דו רובדי – מציאת נקודת איזון שנכונה למרחב שלנוקהילה של קהילות – חיזוק הקהילות היישוביות תוך חיבור בין הקהילות השונותבתי ספר כמרכזים שמייצרים צמיחה ופעילות קהילתיתמערכת חינוך איכותית, חדשנית ומצוינתאזור משיכה תיירותי הנמצא על מפת התיירות הארציתפיתוח וצמיחה כלכלית שיבטיחו את איכות החיים של תושבי המועצהשימור הצביון הכפרי והחקלאי של המועצהבפרק זה נציג את התפיסות והעקרונות אשר הנחו את התכנית האסטרטגיתתפיסות מרכזיות וקווים מנחים התפיסות שמייצרות את החזון שלנו לשנים קדימה



אחריות ומחויבות לשמירה על הסביבה והמשאבים הטבעיים 
פיתוח כלכלי השומר על המרחב הכפרי וחקלאי

תמיכה במשקים חקלאיים לעידוד עסקים חקלאיים, תיירותים 
ושירותים נלווים

עידוד יצירת מוקדי ידע לחקלאות מתקדמת
שילוב חקלאות וחיבור למרחב הכפרי במערכת החינוך במועצה

חינוך לקיימות ואיכות הסביבה

פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר אשר ייצרו הכנסות למועצה, 
ואפשרות תעסוקה לתושבים 

העצמת היישובים למינוף הזדמנויות כלכליות בתוך היישובים עצמם
פיתוח תיירות כפרית מבוססת ערכי טבע ושטחים פתוחים

תמיכה במשקים חקלאיים לעידוד עסקים חקלאיים, תיירותיים, 
עסקים קטנים ושירותים נלווים לחקלאות

עידוד יצירת מוקדי ידע לחקלאות מתקדמת

שימור הצביון הכפרי והחקלאי של המועצה

פיתוח וצמיחה כלכלית שיבטיחו את 
איכות החיים של תושבי המועצה

מרחב המועצה האזורית גזר, על יישוביו, יישאר מרחב 
בעל צביון כפרי וחקלאי

פיתוח כלכלי שיבטיח איכות חיים גבוהה, שיתאים לאופי 
ורוח המרחב הכפרי תוך שהוא נשען על יתרונות מיקום 

המועצה ואיכות תושביה

תפיסות מרכזיות וקווים מנחים

פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר אשר ייצרו הכנסות למועצה, ואפשרות תעסוקה לתושבים העצמת היישובים למינוף הזדמנויות כלכליות בתוך היישובים עצמם פיתוח תיירות כפרית מבוססת ערכי טבע ושטחים פתוחים תמיכה במשקים חקלאיים לעידוד עסקים חקלאיים, תיירותיים, עסקים קטנים ושירותים נלווים לחקלאות עידוד יצירת מוקדי ידע לחקלאות מתקדמתורוח המרחב הכפרי תוך שהוא נשען על יתרונות מיקום המועצה ואיכות תושביהפיתוח כלכלי שיבטיח איכות חיים גבוהה, שיתאים לאופיאיכות החיים של תושבי המועצהפיתוח וצמיחה כלכלית שיבטיחו אתאחריות ומחויבות לשמירה על הסביבה והמשאבים הטבעיים פיתוח כלכלי השומר על המרחב הכפרי וחקלאי תמיכה במשקים חקלאיים לעידוד עסקים חקלאיים, תיירותים ושירותים נלווים עידוד יצירת מוקדי ידע לחקלאות מתקדמת שילוב חקלאות וחיבור למרחב הכפרי במערכת החינוך במועצה חינוך לקיימות ואיכות הסביבהשימור הצביון הכפרי והחקלאי של המועצה מרחב המועצה האזורית גזר, על יישוביו, יישאר מרחב בעל צביון כפרי וחקלאיתפיסות מרכזיות וקווים מנחים



מיקוד בתל גזר כאתר מרכזי במרכז הארץ, אשר מהווה נקודת 
יציאה למרחב 

שיקום אתר בית הרצל ביער חולדה והפיכתו למוקד לתיירות באזור
מיתוג מועצה אזורית גזר כמרחב בוטיק של יין וחקלאות ישראלית

חיזוק תחום האופניים – יצירת הזדמנויות המבוססות על תנועת 
אופני כביש במרחב, והקמת רשת שבילי אופני שטח, בין היישובים 

ובין האטרקציות התיירותיות במרחב
עידוד תיירות כפרית מבוססת חקלאות במושבים (בתי קפה, מרכזי 

מבקרים, מגבנות, יקבים, תיירות חקלאית, בתי בד וכו') 

מערכת חינוך המבוססת על פדגוגיה חדשנית ומתקדמת
מערכת חינוכית המאפשרת מגוון מענים לכל תלמיד וקהילה

יצירת רצף חינוכי הוליסטי לאורך היממה ובמהלך השנים
הקמת מרחבי למידה חוץ בתי ספריים שמייצרים מפגשים 

ונשענים על ייחודיות המועצה בתחומי החקלאות, 
האופניים והקהילות

מערכת חינוך איכותית, חדשנית ומצוינת

גזר תהפוך למוקד משיכה תיירותי לתושביה ולשאר אזרחי 
המדינה תוך שהיא נשענת ומעצימה את יתרונותיה הייחודיים 

החינוך בגזר יהווה מקור לגאווה עבורנו, הילדים ילמדו 
בשיטות מהמתקדמות בעולם ומקבלים כלים להפוך 

לאנשים ערכיים ומאושרים

אזור משיכה תיירותי על מפת התיירות הארצית

תפיסות מרכזיות וקווים מנחים

מערכת חינוך המבוססת על פדגוגיה חדשנית ומתקדמת מערכת חינוכית המאפשרת מגוון מענים לכל תלמיד וקהילה יצירת רצף חינוכי הוליסטי לאורך היממה ובמהלך השנים הקמת מרחבי למידה חוץ בתי ספריים שמייצרים מפגשים ונשענים על ייחודיות המועצה בתחומי החקלאות, האופניים והקהילותבשיטות מהמתקדמות בעולם ומקבלים כלים להפוך לאנשים ערכיים ומאושריםהחינוך בגזר יהווה מקור לגאווה עבורנו, הילדים ילמדומערכת חינוך איכותית, חדשנית ומצוינתמיקוד בתל גזר כאתר מרכזי במרכז הארץ, אשר מהווה נקודת יציאה למרחב שיקום אתר בית הרצל ביער חולדה והפיכתו למוקד לתיירות באזור מיתוג מועצה אזורית גזר כמרחב בוטיק של יין וחקלאות ישראלית חיזוק תחום האופניים – יצירת הזדמנויות המבוססות על תנועת אופני כביש במרחב, והקמת רשת שבילי אופני שטח, בין היישובים ובין האטרקציות התיירותיות במרחב עידוד תיירות כפרית מבוססת חקלאות במושבים (בתי קפה, מרכזי מבקרים, מגבנות, יקבים, תיירות חקלאית, בתי בד וכו')גזר תהפוך למוקד משיכה תיירותי לתושביה ולשאר אזרחי המדינה תוך שהיא נשענת ומעצימה את יתרונותיה הייחודייםאזור משיכה תיירותי על מפת התיירות הארציתתפיסות מרכזיות וקווים מנחים



בתי הספר יפעלו כבתי קהילה ויאפשרו לקהילה לקיים פעילויות 
למגוון הקהלים לכל אורך שעות היממה ולכל אורך 

הרצף החינוכי
שימוש אופטימלי במתקני המועצה לטובת היישובים והקהילות

יצירת מפגשים בין הקהילות השונות דרך מפעלי חינוך, ספורט, 
התנדבות והתרבות 

חיזוק אוכלוסיות מוחלשות – השרשרת חזקה כחוזק החוליה 
החלשה בה

קידום וחיבור בין האנשים בקהילה לנותני השירותים והעסקים 
הקטנים בקהילה. 

בניית תשתית של שבילי אופניים שתחבר בין הקהילות השונות. 
פעילויות ייעודיות לוותיקים, תוך הרחבת השילוב הבין דורי

בתי ספר כמרכזים שמייצרים צמיחה ופעילות לקהילה כולה

קהילה של קהילות – 
חיזוק הקהילות היישוביות תוך חיבור בין הקהילות השונות

יצירת מרכזי קהילה סביב בתי הספר, המהווים את לב 
השירותים הקהילתיים בכל אזור מועצתי – מוקד פעילות 

קהילתית-חברתית, פנאי ותרבות

יצירת קהילות חזקות, אשר קיימת בהן תחושת שייכות 
למקום ולאנשים, גאוות יחידה, ורצון בקרב דור ההמשך 
לחזור ולהתגורר בה. הקהילות תתחזקה על-ידי יצירת 

מפגשים וחוויות משותפות המייצרים קהילה. 

תפיסות מרכזיות וקווים מנחים

בניית תשתית של שבילי אופניים שתחבר בין הקהילות השונות. פעילויות ייעודיות לוותיקים, תוך הרחבת השילוב הבין דורייצירת מפגשים בין הקהילות השונות דרך מפעלי חינוך, ספורט, התנדבות והתרבות חיזוק אוכלוסיות מוחלשות – השרשרת חזקה כחוזק החוליה החלשה בה קידום וחיבור בין האנשים בקהילה לנותני השירותים והעסקים הקטנים בקהילה.למקום ולאנשים, גאוות יחידה, ורצון בקרב דור ההמשך לחזור ולהתגורר בה. הקהילות תתחזקה על-ידי יצירת מפגשים וחוויות משותפות המייצרים קהילה.חיזוק הקהילות היישוביות תוך חיבור בין הקהילות השונותקהילה של קהילות –בתי הספר יפעלו כבתי קהילה ויאפשרו לקהילה לקיים פעילויות למגוון הקהלים לכל אורך שעות היממה ולכל אורך הרצף החינוכי שימוש אופטימלי במתקני המועצה לטובת היישובים והקהילותקהילתית-חברתית, פנאי ותרבותהשירותים הקהילתיים בכל אזור מועצתי – מוקד פעילותבתי ספר כמרכזים שמייצרים צמיחה ופעילות לקהילה כולהתפיסות מרכזיות וקווים מנחים



בחינת "השלטון הדו-רובדי" במועצה אזורית גזר למציאת נקודת 
האיזון האופטימלית בין המועצה ליישובים

חיזוק ההנהגות היישוביות המתנדבות וחיבור בין הנהגות יישובים 
בתחומי הפעילות השונים בהובלתה של המועצה כגורם 

מחבר ומכווין
קביעת סל השירותים ליישובים אל מול שינוי בשיעור החזר 

ארנונה
בחינת פתרונות שונים כגון רכישת שירותים מהמועצה ומתן 

מענה במכרזי מסגרת משותפים

הנגשת שירותי המועצה לתושבים עם צרכים שונים, ביישובים 
שונים 

קפיצת מדרגה בשירותים לתושב (איכות סביבה, תברואה, 
נראות יישובים)

שיפור מערך האכיפה המועצתי על מנת להבטיח את איכות 
חיים גבוהה בישובים

שלטון דו רובדי – מציאת נקודת איזון נכונה 
למרחב שלנו

שירות מצוין ונגיש לתושב
הנגשה והתאמה של שירותיי המועצה לתושבים 

ביישובים השונים

בחינה ודיוק מודל ההפעלה של השלטון הדו רובדי 
במועצה לטובת שיפור השירות לתושבים המועצה 

ולוועדים, ובשיתוף פעולה בינהם

תפיסות מרכזיות וקווים מנחים

הנגשת שירותי המועצה לתושבים עם צרכים שונים, ביישובים שונים קפיצת מדרגה בשירותים לתושב (איכות סביבה, תברואה, נראות יישובים) שיפור מערך האכיפה המועצתי על מנת להבטיח את איכות חיים גבוהה בישוביםהנגשה והתאמה של שירותיי המועצה לתושבים ביישובים השוניםשירות מצוין ונגיש לתושב"בחינת ""השלטון הדו-רובדי"" במועצה אזורית גזר למציאת נקודת האיזון האופטימלית בין המועצה ליישובים חיזוק ההנהגות היישוביות המתנדבות וחיבור בין הנהגות יישובים בתחומי הפעילות השונים בהובלתה של המועצה כגורם מחבר ומכווין קביעת סל השירותים ליישובים אל מול שינוי בשיעור החזר ארנונה בחינת פתרונות שונים כגון רכישת שירותים מהמועצה ומתן מענה במכרזי מסגרת משותפים"שלטון דו רובדי – מציאת נקודת איזון נכונה למרחב שלנו בחינה ודיוק מודל ההפעלה של השלטון הדו רובדי במועצה לטובת שיפור השירות לתושבים המועצה ולוועדים, ובשיתוף פעולה בינהםתפיסות מרכזיות וקווים מנחים



מעבר למתן שירותים דיגיטליים מלאים לתושבים – טפסים 
ושירותים מקוונים בכלל התחומים

יישום התפיסות והפתרונות של ערים חכמות במגוון רחב של 
תחומים – תאורה, אשפה, מים, ביוב, אוויר, בטחון

בניית בסיס נתונים שיאפשר מתן שירות פרסונלי ואקטיבי 
לתושב 

הכנת התלמידים שלנו לעולם משתנה 

יצירת חיבור בין היישובים, בתי הספר ותחנות הרכבת באמצעות 
שבילי אופניים ושבילי הליכה – התניידות רב גילאית, מקיימת 

וספורטיבית
יצירת מערכת הסעות חכמה בין יישובי המועצה שתאפשר 

חיבור בין יישובים, למרכזים קהילתיים ולפעילויות מועצתיות 
יצירת "שביל גזר" שמאפשר חיבור רגלי בין היישובים וסיפור 

מורשתה של גזר לאורכו
"שביל גזר" ומארג שבילי האופניים יהוו מרחב חינוכי-לימודי 

עבור בתי הספר במועצה

מועצה חכמה ודיגיטלית

הרחבת אפשרויות התנועה התחבורתיות בין הקהילות

מועצה הנותנת לתושב פתרונות שירות דיגיטליים, 
חדשניים ומתאימה את עצמה לשינויים הטכנולוגים 

המשפיעים על איכות החיים שלנו

יצירת מארג שבילים והרחבת אפשרויות התנועה 
בין היישובים, בתי הספר ותחנות הרכבת 

תפיסות מרכזיות וקווים מנחים

"יצירת חיבור בין היישובים, בתי הספר ותחנות הרכבת באמצעות שבילי אופניים ושבילי הליכה – התניידות רב גילאית, מקיימת וספורטיבית יצירת מערכת הסעות חכמה בין יישובי המועצה שתאפשר חיבור בין יישובים, למרכזים קהילתיים ולפעילויות מועצתיות יצירת ""שביל גזר"" שמאפשר חיבור רגלי בין היישובים וסיפור מורשתה של גזר לאורכו ""שביל גזר"" ומארג שבילי האופניים יהוו מרחב חינוכי-לימודי עבור בתי הספר במועצה"בין היישובים, בתי הספר ותחנות הרכבתהרחבת אפשרויות התנועה התחבורתיות בין הקהילותמעבר למתן שירותים דיגיטליים מלאים לתושבים – טפסים ושירותים מקוונים בכלל התחומים יישום התפיסות והפתרונות של ערים חכמות במגוון רחב של תחומים – תאורה, אשפה, מים, ביוב, אוויר, בטחון בניית בסיס נתונים שיאפשר מתן שירות פרסונלי ואקטיבי לתושב הכנת התלמידים שלנו לעולם משתנהחדשניים ומתאימה את עצמה לשינויים הטכנולוגים המשפיעים על איכות החיים שלנומועצה הנותנת לתושב פתרונות שירות דיגיטליים,מועצה חכמה ודיגיטליתתפיסות מרכזיות וקווים מנחים



תכנית אסטרטגית 2020-2025
תכנית עבודה

לאחר שהסכמנו על הקווים המנחים לתוכנית העבודה האסטרטגית התחלנו 
בבחירת הפרויקטים אשר יכנסו לתוכנית עבודה זו. פרויקטים אשר יישומם יקדם 
משמעותית את מועצה אזורית גזר לאורך זמן ביחס למטרות והאתגרים שהצבנו 

לעצמנו.

אני גאה להציג את הפרויקטים שנבחרו, הם משקפים את המיקודים שלנו והחלומות 
שלנו. כמובן שיריעת הטיפול של המועצה רחבה ובנויה מאלפי משימות קטנות 

כגדולות, אך פרוייקטים אלה הם שיבטיחו את עתיד המועצה, הם אלו אשר ישפיעו 
על איכות החיים שלנו ובהם בסופו של דבר נתגאה.

את הפרויקטים קיבצנו לארבעה תחומים: 

חינוך

איכות השירות לתושב

צמיחה כלכלית

חיבור וחיזוק הקהילות

חינוךאיכות השירות לתושבחיבור וחיזוק הקהילותצמיחה כלכליתלאחר שהסכמנו על הקווים המנחים לתוכנית העבודה האסטרטגית התחלנו בבחירת הפרויקטים אשר יכנסו לתוכנית עבודה זו. פרויקטים אשר יישומם יקדם לעצמנו.משמעותית את מועצה אזורית גזר לאורך זמן ביחס למטרות והאתגרים שהצבנו אני גאה להציג את הפרויקטים שנבחרו, הם משקפים את המיקודים שלנו והחלומות שלנו. כמובן שיריעת הטיפול של המועצה רחבה ובנויה מאלפי משימות קטנות כגדולות, אך פרוייקטים אלה הם שיבטיחו את עתיד המועצה, הם אלו אשר ישפיעו על איכות החיים שלנו ובהם בסופו של דבר נתגאה. את הפרויקטים קיבצנו לארבעה תחומים:תכנית אסטרטגית 2020-2025 תכנית עבודה



קהילה

חינוך

שבחרנו לקדם בשנים 2020-2025
12 הפרויקטים 

ת
חה כלכלי

מי
צ

קהילה
חינוך

ת
שירו

פארק תעסוקה רג"מ

מעבר מחנות צה"ל

הקמת חברה כלכלית

פיתוח תיירות כפרית

פיתוח קהילות חזקות 

גזר - בירת האופניים של ישראל

תחבורה חכמה

01
02
03
04

05
06
07

08
09

מועצה דיגיטלית וחכמה

מצויינות בשירות לתושב

מגוון מענים לתלמיד ולקהילה

מרחבי חינוך מעוררי השראה

מוסדות חינוך כמרכז חינוכי קהילתי

10
11
12

ו 11 נ מרחבי חינוך מעוררי השראה חי חינוךךמגוון מענים לתלמיד ולקהילה10י גזר - בירת האופניים של ישראל קהיל 6 ה 0 ה ק תחבורה חכמה 07 08 מועצה דיגיטלית וחכמה ת ו ר 09 י מצויינות בשירות לתושב שלהפיתוח קהילות חזקות 05הקמת חברה כלכלית ח י מ צ פיתוח תיירות כפריתהכל"מעבר מחנות צה""ל"כלית"פארק תעסוקה רג""מ"04 03 02 01שבחרנו לקדם בשנים 122020-2025 הפרויקטים



קהילה

צמיחה
כלכלית

האתגר המרכזי והמשמעותי של המועצה הוא הגדלת הכנסות המועצה משמעותית בחמש 
שהכנסות  כך  למגורים,  שאינה  ארנונה  המניבים  הנכסים  כמות  הגדלת   - הקרובות  שנים 
המועצה מארנונה שאינה למגורים יגדלו ב-25 מליון ₪ בחמש שנים. הצורך בהגדלת הכנסות 

המועצה הינו על מנת לאפשר למועצה לתת לכם התושבים שירות טוב יותר. 

הפערים בהכנסות נובעים משתי בעיות מרכזיות: האחת - העדר הכנסות מארנונה עסקית 
שכן למועצה אזורית גזר אין אזור תעשיה משמעותי, והשנייה - העדר יוזמות והעדר מבנה 

ארגוני במועצה התומך בפיתוח כלכלי.

לפיכך, החלטנו על הקמת אגף לצמיחה כלכלית, שכן רשות מקומית מצליחה חייבת שתהיה 
לה זרוע צמיחה כלכלית יזמית. אגף צמיחה כלכלית יטפל בכל תכניות הצמיחה של המועצה 
ושל היישובים, וביניהם: פרויקט פארק התעסוקה רג"מ, פרויקט מעבר מחנות צה"ל והקמת 

חברה כלכלית למועצה. 

אשר  פרויקטים  הינם  כלכלית  לצמיחה  האגף  תחת  שנכנסו  פרויקטים  של  נוספת  קבוצה 
קשורים בפיתוח עסקי התיירות במועצה. המרחב הכפרי בו אנו גרים ואוצרות הטבע והנוף 
הייחודים לנו מיצרים לנו הזדמנות ייחודית להפוך את גזר למוקד משיכה תיירותי לתושבינו 
ולשים את מועצה אזורית גזר על מפת התיירות הארצית, תוך העצמת הייחודיות שלנו. אנו 
את  לעודד  הזדמנויות  היין  ובדרך  חולדה,  ביער  הרצל  בית  באתר  גזר,  תל  בפארק  רואים 
הקטנים  לעסקים  הכנסה  מקורות  ולפתח  במושבים  החקלאות  מבוססת  הכפרית  התיירות 

במרחב שלנו ולחזק את ישובי המועצה.

נציין,  כי נדבך חשוב בקידום האסטרטגי של המועצה הינה תכנית המתאר הכוללנית, אשר 
מקודמת על ידי אגף הנדסה. תוכנית זו, אשר קודמה דרמטית בשנת העבודה 2019, תמשיך 
להיות מקודמת בשנת 2020, במטרה להפקיד אותה לקראת תום השנה, בואך 2021, קידום 
התכנית לא נכללה בתכנית האסטרטגית, שכן היא כבר חלק מתוכנית העבודה השוטפת של 

המועצה. 

נציין, כי נדבך חשוב בקידום האסטרטגי של המועצה הינה תכנית המתאר הכוללנית, אשרקבוצה נוספת של פרויקטים שנכנסו תחת האגף לצמיחה כלכלית הינם פרויקטים אשר קשורים בפיתוח עסקי התיירות במועצה. המרחב הכפרי בו אנו גרים ואוצרות הטבע והנוף הייחודים לנו מיצרים לנו הזדמנות ייחודית להפוך את גזר למוקד משיכה תיירותי לתושבינו ולשים את מועצה אזורית גזר על מפת התיירות הארצית, תוך העצמת הייחודיות שלנו. אנו רואים בפארק תל גזר, באתר בית הרצל ביער חולדה, ובדרך היין הזדמנויות לעודד את התיירות הכפרית מבוססת החקלאות במושבים ולפתח מקורות הכנסה לעסקים הקטנים במרחב שלנו ולחזק את ישובי המועצה."לפיכך, החלטנו על הקמת אגף לצמיחה כלכלית, שכן רשות מקומית מצליחה חייבת שתהיה לה זרוע צמיחה כלכלית יזמית. אגף צמיחה כלכלית יטפל בכל תכניות הצמיחה של המועצה ושל היישובים, וביניהם: פרויקט פארק התעסוקה רג""מ, פרויקט מעבר מחנות צה""ל והקמת חברה כלכלית למועצה."הפערים בהכנסות נובעים משתי בעיות מרכזיות: האחת - העדר הכנסות מארנונה עסקית שכן למועצה אזורית גזר אין אזור תעשיה משמעותי, והשנייה - העדר יוזמות והעדר מבנה ארגוני במועצה התומך בפיתוח כלכלי.האתגר המרכזי והמשמעותי של המועצה הוא הגדלת הכנסות המועצה משמעותית בחמש שנים הקרובות - הגדלת כמות הנכסים המניבים ארנונה שאינה למגורים, כך שהכנסות המועצה מארנונה שאינה למגורים יגדלו ב- 25 מליון ₪ בחמש שנים. הצורך בהגדלת הכנסות המועצה הינו על מנת לאפשר למועצה לתת לכם התושבים שירות טוב יותר.קהילהכלכליתצמיחה



קהילה

01 פארק תעסוקה רג"מ (רמלה, גזר, חבל מודיעין) הינו מנוע 
נדרשת  מקומית  רשות  המועצה.  של  העיקרי  הצמיחה 
הכנסות  לייצר  מנת  על  עסקית  מארנונה  להכנסות 
ואילו  יותר לתושביה,  ליתן מגוון שירותים רחב  שיאפשרו 
אזור  קידום  לפיכך,  משמעותי.  תעשייה  אזור  אין  בגזר 

התעסוקה הוא פרוייקט הדגל לעשור הקרוב.
פארק התעסוקה רג"מ הינו פארק תעסוקה ותעשייה של 
הרכבת  מוסך  יוקם  לצידו  אשר  מ"ר,  כ–1,000,000 
המרכזי. הפארק נמצא מצפון למפעל נשר, בין כביש 40 
רמלה   ,(40%) גזר  המקומיות  לרשויות  ושייך   ,6 לכביש 

(40%) וחבל מודיעין (10%). 
גזר  אזורית  למועצה  יעמיד  רג"מ  התעסוקה  פארק 
עשור.  בתוך  בשנה  ש"ח  מיליון   35  - כ  של  הכנסות 
טוב  שירות  לתת  למועצה  יאפשרו  מהפארק  ההכנסות 
יותר לתושביה. כמו כן פארק רג"מ יהווה מקור תעסוקה  

מרכזי באזור. 
אינטרנסיבית,  בצורה  מקודם  הפרוייקט  האחרונה,  בשנה 
בשיתוף פעולה של שלושת הרשויות ושל מינהל מקרקעי 

ישראל. 

פארק תעסוקה רג"מ
משימות מרכזיות – אגף צמיחה כלכלית

בשנה האחרונה, הפרוייקט מקודם בצורה אינטרנסיבית, בשיתוף פעולה של שלושת הרשויות ושל מינהל מקרקעי ישראל.קהילה"פארק התעסוקה רג""מ יעמיד למועצה אזורית גזר הכנסות של כ - 35 מיליון ש""ח בשנה בתוך עשור. ההכנסות מהפארק יאפשרו למועצה לתת שירות טוב יותר לתושביה. כמו כן פארק רג""מ יהווה מקור תעסוקה מרכזי באזור.""פארק התעסוקה רג""מ הינו פארק תעסוקה ותעשייה של כ–1,000,000 מ""ר, אשר לצידו יוקם מוסך הרכבת המרכזי. הפארק נמצא מצפון למפעל נשר, בין כביש 40 לכביש 6 , ושייך לרשויות המקומיות גזר (40%), רמלה (40%) וחבל מודיעין (10%).""פארק תעסוקה רג""מ (רמלה, גזר, חבל מודיעין) הינו מנוע הצמיחה העיקרי של המועצה. רשות מקומית נדרשת להכנסות מארנונה עסקית על מנת לייצר הכנסות שיאפשרו ליתן מגוון שירותים רחב יותר לתושביה, ואילו בגזר אין אזור תעשייה משמעותי. לפיכך, קידום אזור התעסוקה הוא פרוייקט הדגל לעשור הקרוב.""פארק תעסוקה רג""מ משימות מרכזיות – אגף צמיחה כלכלית"



הצבא  בסיסי  ועם  השכנות  הערים  עם  הפעולה  שיתוף 
מועצה  עבור  אסטרטגית  הזדמנות  מייצר  המועצה  במרחב 

אזורית גזר, וזאת במספר מישורים: 

שיתופי פעולה אזוריים
02משימות מרכזיות – אגף צמיחה כלכלית

מודיעין

רמלה חבל מודיעין

מזכרת בתיה

קריית עקרון

רחובות

מועצה
אזורית

גזר

הרחבת  ייעל  אשר  שפלה,  רשויות  אשכול  הקמת 
שירותים מוניציפליים על ידי איגום משאבים וניצול היתרון 
לגודל; אספקה של שירותים חדשים; תכנון וניהול אזורי 
ופיתוח  וחוצי גבולות מוניציפליים  של תחומים מרחביים 

אזורי מרחבי בתחומים כלכליים, חברתיים וסביבתיים. 
תוספת  לצד   - במרחב  צה"ל  מחנות  הרחבת  מינוף 
יהיו שותפים של המועצה  ההכנסות מארנונה, המחנות 
בפיתוח המעטפת האזרחית הנלוות לבסיסים הצבאיים 
תחבורה,  פתרונות  פיתוח  המועצה:  תושבי  לטובת 
וסע,  חנה  חניון  רכבת,  תחנות  תנועה,  ועורקי  כבישים 
העצמת  מצוינות,  אוכלוסיות  של  במועצה  מגורים  קידום 
הקהילה החינוכית, חיזוק העסקים באזור ומקור תעסוקה 

משמעותי. 
כלכלי  לפיתוח  ותכניות  משותפים  תעסוקה  אזורי  קידום 

אזורי.
על  שמירה  יבטיח  אשר  ויציב,  מושכל  גבולות  ניהול 
שטחים חקלאיים ואינטרסים מועצתיים  - לאורך שנים.

ק ר יי ת עק ר וןר ח ו ב ו תמ ו ד י ע ין מ ו ע צ ה א ז ו ר י ת גז רר מ ל החבל מודיעין"אזורי מרחבי בתחומים כלכליים, חברתיים וסביבתיים. מינוף הרחבת מחנות צה""ל במרחב - לצד תוספת ההכנסות מארנונה, המחנות יהיו שותפים של המועצה בפיתוח המעטפת האזרחית הנלוות לבסיסים הצבאיים לטובת תושבי המועצה: פיתוח פתרונות תחבורה, כבישים ועורקי תנועה, תחנות רכבת, חניון חנה וסע, קידום מגורים במועצה של אוכלוסיות מצוינות, העצמת הקהילה החינוכית, חיזוק העסקים באזור ומקור תעסוקה משמעותי. קידום אזורי תעסוקה משותפים ותכניות לפיתוח כלכלי אזורי. ניהול גבולות מושכל ויציב, אשר יבטיח שמירה על שטחים חקלאיים ואינטרסים מועצתיים - לאורך שנים."שירותים מוניציפליים על ידי איגום משאבים וניצול היתרון לגודל; אספקה של שירותים חדשים; תכנון וניהול אזורי של תחומים מרחביים וחוצי גבולות מוניציפליים ופיתוחשיתוף הפעולה עם הערים השכנות ועם בסיסי הצבא במרחב המועצה מייצר הזדמנות אסטרטגית עבור מועצה אזורית גזר, וזאת במספר מישורים:שיתופי פעולה אזוריים משימות מרכזיות – אגף צמיחה כלכלית



03
הכנסות המועצה כיום דלות מהנדרש, והדבר נובע מהעדר 
יזמות והעדר מבנה ארגוני התומך בפיתוח כלכלי. רשות 
מקומית מצליחה חייבת שתהיה לה זרוע צמיחה כלכלית 

יזמית. 
כלכלית,  לצמיחה  אגף  להקים  החלטנו  כאמור,  לפיכך, 
ישבו  זה  באגף  המועצה.  ראשת  סגן  על-ידי  שינוהל 
האסטרטגיה,  יחידת  המועצה:  של  הכלכליות  היחידות 
גם  ובו  עסקים,  קידום  מחלקת  ויזמות,  תיירות  מחלקת 

תתבצע הנבטת החברה הכלכלית. 
מיפוי  יבצע  היישובים,  עם  פעולה  בשיתוף  יעבוד  האגף 
צמיחה  הזדמנויות  יזהה  המועצה,  ביישובי  הזדמנויות 
ביישובים, יבצע מיפוי עסקים קטנים וצרכיהם, ומפת יזמים 
ומשקיעים בכל יישוב ויישוב. בכך יאפשר ליישובים שירצו 

בכך למצות את הפוטנציאל הכלכלי הטמון בהם. 
שתאפשר  למועצה  כלכלית  חברה  תוקם  הבא,  בשלב 
של  ההכנסה  מקורות  והגדלת  מחד,  תקציבי  חיסכון 
יזמית  חברה  תהא  הכלכלית  החברה  מאידך.  המועצה 
על  שונים  פרוייקטים  לביצוע  ארוכה  זרוע  תהווה  אשר 
כלכליים  מיזמים  למצות  ותאפשר  פרטני  כלכלי  בסיס 

במבני ושטחי המועצה.

הקמת 
אגף צמיחה כלכלית 

וחברה כלכלית
משימות מרכזיות – אגף צמיחה כלכלית

בשלב הבא, תוקם חברה כלכלית למועצה שתאפשר חיסכון תקציבי מחד, והגדלת מקורות ההכנסה של המועצה מאידך. החברה הכלכלית תהא חברה יזמית אשר תהווה זרוע ארוכה לביצוע פרוייקטים שונים על בסיס כלכלי פרטני ותאפשר למצות מיזמים כלכליים במבני ושטחי המועצה.האגף יעבוד בשיתוף פעולה עם היישובים, יבצע מיפוי הזדמנויות ביישובי המועצה, יזהה הזדמנויות צמיחה ביישובים, יבצע מיפוי עסקים קטנים וצרכיהם, ומפת יזמים ומשקיעים בכל יישוב ויישוב. בכך יאפשר ליישובים שירצו בכך למצות את הפוטנציאל הכלכלי הטמון בהם.לפיכך, כאמור, החלטנו להקים אגף לצמיחה כלכלית, שינוהל על-ידי סגן ראשת המועצה. באגף זה ישבו היחידות הכלכליות של המועצה: יחידת האסטרטגיה, מחלקת תיירות ויזמות, מחלקת קידום עסקים, ובו גם תתבצע הנבטת החברה הכלכלית.הכנסות המועצה כיום דלות מהנדרש, והדבר נובע מהעדר יזמות והעדר מבנה ארגוני התומך בפיתוח כלכלי. רשות מקומית מצליחה חייבת שתהיה לה זרוע צמיחה כלכלית יזמית.אגף צמיחה כלכלית וחברה כלכלית משימות מרכזיות – אגף צמיחה כלכליתהקמת



פארק תל גזר
והוא  גזר המשודרג,  ומזמין שליבו תל  נגיש  תיירות  יהיה פארק  גזר  פארק תל 
והסביבה. הפארק  ורדא  עין  גזר,  יער המגנים, הרפת הישנה בקיבוץ  ישלב את 

יהפוך אתר מרכזי לחינוך, תיירות וארכיאולוגיה. 
פארק תל גזר יאפשר לפתח את מועצה אזורית גזר כמרחב תיירות פנים וחוץ, 

יחזק את המועצה, העסקים הקטנים והיישובים בלב המועצה.
חווית הביקור בתל גזר עצמו תשודרג כבר בשנה זו על-ידי הנגשת מפעל המים 
והצללה  גזר  בתל  שבילים  הנגשת  סביבו;  חינוכית  תכנית  ויצירת  גזר  בתל 

מותאמת; והסדרת הביקור באתר. 
בתחילה  משותף,  טיול  בחווית  תחובר  והיא  גזר,  לתל  הדרכים  יונגשו  בהמשך, 
אתרי  לכלל  ובהמשך,  ועוד;  ורדא,  עין  המגנים,  יער   – לתל  הקרובים  לאתרים 

התיירות של גזר שיוחברו להם יחדיו.

04
פיתוח תיירות כפרית

משימות מרכזיות – אגף צמיחה כלכלית

בהמשך, יונגשו הדרכים לתל גזר, והיא תחובר בחווית טיול משותף, בתחילה לאתרים הקרובים לתל – יער המגנים, עין ורדא, ועוד; ובהמשך, לכלל אתרי התיירות של גזר שיוחברו להם יחדיו.חווית הביקור בתל גזר עצמו תשודרג כבר בשנה זו על-ידי הנגשת מפעל המים בתל גזר ויצירת תכנית חינוכית סביבו; הנגשת שבילים בתל גזר והצללה מותאמת; והסדרת הביקור באתר.פארק תל גזר יאפשר לפתח את מועצה אזורית גזר כמרחב תיירות פנים וחוץ, יחזק את המועצה, העסקים הקטנים והיישובים בלב המועצה.פארק תל גזר יהיה פארק תיירות נגיש ומזמין שליבו תל גזר המשודרג, והוא ישלב את יער המגנים, הרפת הישנה בקיבוץ גזר, עין ורדא והסביבה. הפארק יהפוך אתר מרכזי לחינוך, תיירות וארכיאולוגיה.פארק תל גזרפיתוח תיירות כפרית משימות מרכזיות – אגף צמיחה כלכלית



בית הרצל ביער חולדה
בית הרצל ביער חולדה הינו אתר מורשת היסטורי, השוזר בתוכו סיפור מורשת 
ייחודי, של מפעל הייעור הראשון של קק"ל וחוות התיישבות חקלאית היסטורית. 
סיפור תקומת מדינת ישראל מסופר הן בנרטיב ההאחזות בקרקע שמרכזו סיפור 

ההתיישבות והן בנרטיב המאבק של מלחמת העצמאות. 
יתווה חוויה חקלאית הצומחת מתוך העבר ומתחברת  בית הרצל ביער חולדה 
ומחברת את הפעילות החקלאית המתקיימת היום. יער חולדה ובית הרצל ינוהלו 

על-ידי מינהלת משותפת לקק"ל ולמועצה האזורית גזר.

בשלב ראשון, ישוקם ויונגש היער, ובית הרצל יוכשר לפעילויות תיירות משתנות 
והיער יהיה נקודת יציאה לטיולים באזור כולו. בהמשך יוכשר כל אזור יער חולדה, 

החווה תשוחזר ותבנה מחדש, והמקום יהיה מרכז תיירות ייחודי. 

בשלב ראשון, ישוקם ויונגש היער, ובית הרצל יוכשר לפעילויות תיירות משתנות והיער יהיה נקודת יציאה לטיולים באזור כולו. בהמשך יוכשר כל אזור יער חולדה, החווה תשוחזר ותבנה מחדש, והמקום יהיה מרכז תיירות ייחודי."בית הרצל ביער חולדה יתווה חוויה חקלאית הצומחת מתוך העבר ומתחברת ומחברת את הפעילות החקלאית המתקיימת היום. יער חולדה ובית הרצל ינוהלו על-ידי מינהלת משותפת לקק""ל ולמועצה האזורית גזר.""בית הרצל ביער חולדה הינו אתר מורשת היסטורי, השוזר בתוכו סיפור מורשת ייחודי, של מפעל הייעור הראשון של קק""ל וחוות התיישבות חקלאית היסטורית. סיפור תקומת מדינת ישראל מסופר הן בנרטיב ההאחזות בקרקע שמרכזו סיפור ההתיישבות והן בנרטיב המאבק של מלחמת העצמאות."בית הרצל ביער חולדה



גזר – דרך היין
יין בישראל כולה, כ-8,000 נמצאים בתחומי  מתוך כ-50 אלף דונם של כרמי 
המועצה האזורית גזר. אזור מעולה לגידול יין, בו יקבי בוטיק מהטובים בישראל.  
המועצה האזורית גזר תפעל למתג את המועצה כמרחב בוטיק של יין וחקלאות 
ישראלית, מיתוג שיאפשר לפתח את המועצה כמרחב תיירות פנים וחוץ, לחזק 
את יקבי הבוטיק במועצה ואת העסקים הקטנים, ולעודד תיירות כפרית מבוססת 
חקלאות במושבים (בתי קפה, מרכזי מבקרים, מגבנות, יקבים, תיירות חקלאית, 

בתי בד ועוד). 
דרך היין של גזר תתחבר לאתרי התיירות של המועצה ותהווה חלק בלתי נפרד 

מחוויית התיירות בגזר.

דרך היין של גזר תתחבר לאתרי התיירות של המועצה ותהווה חלק בלתי נפרד מחוויית התיירות בגזר.מתוך כ- 50 אלף דונם של כרמי יין בישראל כולה, כ- 8,000 נמצאים בתחומי המועצה האזורית גזר. אזור מעולה לגידול יין, בו יקבי בוטיק מהטובים בישראל. המועצה האזורית גזר תפעל למתג את המועצה כמרחב בוטיק של יין וחקלאות ישראלית, מיתוג שיאפשר לפתח את המועצה כמרחב תיירות פנים וחוץ, לחזק את יקבי הבוטיק במועצה ואת העסקים הקטנים, ולעודד תיירות כפרית מבוססת חקלאות במושבים (בתי קפה, מרכזי מבקרים, מגבנות, יקבים, תיירות חקלאית, בתי בד ועוד).גזר – דרך היין



מרחב מועצה אזורית גזר הינו מרחב מורשת ההתיישבות 
אנחנו  העצמאות.  ומלחמת  המדינה  הקמת  טרום 
דרך  גם  נעשה  ומורשת  למקום  שחיבור  מאמינים 

הרגליים. 

המורשת  ואת  היישובים  את  לחבר  מטרה  מתוך 
המועצתיית ולחבר את היישובים למורשת המקום והאחד 
אתרי  לאורך  העובר  הליכה  שביל  יחד  נחצוב  לשני, 

המורשת המועצתיים. 

ויעבור  ידי קהילות המועצה ותלמידיה,  השביל יחצב על 
מתל שעלבים, דרך קיבוץ גזר בו יסופרו קרבות מלחמת 
חיל  לאנדרטת  המגנים  יער  דרך  גזר,  לתל  העצמאות, 
ובית הרצל לסיפור  ההנדסה במשמר דוד, ליער חולדה 
לתל  חולדה,  שיירת  של  וסיפורה  במקום  ההתיישבות 
מלוט ועיינות גבתון, קיבוץ נען וסיפור ההתיישבות, סתריה 

ועד חוות שפון בנצר סרני.

שביל גזר יאפשר לחזק את ההכרות עם מורשת האזור 
היישובים  את  יחבר  המקומית,  הגאווה  תחושת  ואת 
והתושבים; ואת בתי הספר לסיפורי המורשת המקומית.

שביל מורשת גזר

שביל גזר יאפשר לחזק את ההכרות עם מורשת האזור ואת תחושת הגאווה המקומית, יחבר את היישובים והתושבים; ואת בתי הספר לסיפורי המורשת המקומית.השביל יחצב על ידי קהילות המועצה ותלמידיה, ויעבור מתל שעלבים, דרך קיבוץ גזר בו יסופרו קרבות מלחמת העצמאות, לתל גזר, דרך יער המגנים לאנדרטת חיל ההנדסה במשמר דוד, ליער חולדה ובית הרצל לסיפור ההתיישבות במקום וסיפורה של שיירת חולדה, לתל מלוט ועיינות גבתון, קיבוץ נען וסיפור ההתיישבות, סתריה ועד חוות שפון בנצר סרני.מתוך מטרה לחבר את היישובים ואת המורשת המועצתיית ולחבר את היישובים למורשת המקום והאחד לשני, נחצוב יחד שביל הליכה העובר לאורך אתרי המורשת המועצתיים.מרחב מועצה אזורית גזר הינו מרחב מורשת ההתיישבות טרום הקמת המדינה ומלחמת העצמאות. אנחנו מאמינים שחיבור למקום ומורשת נעשה גם דרך הרגליים.שביל מורשת גזר



קהילה

חיבור וחיזוק
קהילות

וקהילות איכותיות, אך הקהילות מגובשות  לנו בגזר אנשים מצוינים,  יש 
בתוך עצמן, ועדיין אין לנו קהילת גזר. עלינו להשקיע בראייה המערכתית 
ובבניית קהילה אחת, בה השלם גדול מסך חלקיו. קהילה אשר קיימת בה 
ושדור ההמשך  יחידה  גאוות  בה  ולאנשים, שיש  שייכות למקום  תחושת 

חוזר לגור בה. 

אנו מאמינים כי מפגשים, חברים וחוויות משותפות מייצרים קהילה, ולכן 
בתוך  ניתנים  מהשירותים  גדול  חלק  השונות.  הקהילות  בחיבור  נשקיע 
הקהילה, בין אנשים לאנשים והתפקיד שלנו הוא להעצים קשרים אלו. אם 
והמאמנים  בין המנהיגים בקהילה, העסקים הקטנים בקהילה, המחנכים 
בקהילה או בין הילדים בקהילה. עלינו לייצר את החיבור שיאפשר הפריה 

הדדית. 

המרחב  באמצעות  ובראשונה,  בראש  הקהילות,  את  לחבר  נפעל  אנו 
אשר  והמורשת,  התיירות  אתרי  את  נחגוג  חיים:  אנו  בו  המיוחד  הכפרי 
ודרכים  שבילים  נבנה  גזר;  של  להיסטוריה  וחיבור  מקומית  גאווה  בונים 
המקומית  הנהגה  את  ונחזק  ונשקיע  והאנשים;  היישובים  בין  שיחברו 

והעסקים. 

אוכלוסיות  נחזק  ולכן  בה  החלשה  החוליה  כחוזק  חזקה  השרשרת 
וקהילתיות  התנדבותיות  יוזמות  בין  ונחבר  ונרחיב  במועצה,  מוחלשות 

לחיזוק תחושת השייכות.

בתכניות  מתבצעים  הקהילות  וחיזוק  חיבור  בתחום  המיזמים  מרבית 
העבודה השנתיות. בתכנית האסטרטגית בחרנו להתמקד בחיזוק החיבור 
בין הקהילות, באמצעות שבילי אופניים והרחבת תחום האופניים בכלל, 
מורשת  שביל  יצירת  ובאמצעות  המקומית,  המנהיגות  חיזוק  באמצעות 

מועצתי המחבר בין היישובים.

מרבית המיזמים בתחום חיבור וחיזוק הקהילות מתבצעים בתכניותהשרשרת חזקה כחוזק החוליה החלשה בה ולכן נחזק אוכלוסיות מוחלשות במועצה, ונרחיב ונחבר בין יוזמות התנדבותיות וקהילתיות לחיזוק תחושת השייכות.אנו נפעל לחבר את הקהילות, בראש ובראשונה, באמצעות המרחב הכפרי המיוחד בו אנו חיים: נחגוג את אתרי התיירות והמורשת, אשר בונים גאווה מקומית וחיבור להיסטוריה של גזר; נבנה שבילים ודרכים שיחברו בין היישובים והאנשים; ונשקיע ונחזק את הנהגה המקומית והעסקים.אנו מאמינים כי מפגשים, חברים וחוויות משותפות מייצרים קהילה, ולכן נשקיע בחיבור הקהילות השונות. חלק גדול מהשירותים ניתנים בתוך הקהילה, בין אנשים לאנשים והתפקיד שלנו הוא להעצים קשרים אלו. אם בין המנהיגים בקהילה, העסקים הקטנים בקהילה, המחנכים והמאמנים בקהילה או בין הילדים בקהילה. עלינו לייצר את החיבור שיאפשר הפריה הדדית.יש לנו בגזר אנשים מצוינים, וקהילות איכותיות, אך הקהילות מגובשות בתוך עצמן, ועדיין אין לנו קהילת גזר. עלינו להשקיע בראייה המערכתית ובבניית קהילה אחת, בה השלם גדול מסך חלקיו. קהילה אשר קיימת בה תחושת שייכות למקום ולאנשים, שיש בה גאוות יחידה ושדור ההמשך חוזר לגור בה.קהילותחיבור וחיזוק קהילה
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על מנת לפתח קהילות חזקות עלינו לפעול להעצים את ההנהגות 
המקומיות, עלינו למפות את ההזדמנויות הקיימות בישובים עצמם 
ועלינו למצוא את נקודות האיזון הנכונה לנו תחת בשלטון הדו רובדי. 

הפעולות במסגרת פרוייקט זה יעשו במספר מישורים:

חיזוק ההנהגות היישוביות המתנדבות וחיבור בין הנהגות יישובים 
מחבר  כגורם  המועצה  של  בהובלתה  השונים,  הפעילות  בתחומי 
ומכווין; נפעל ליצירת ההנהגות המקומיות כמקצועיות ומובילות דרך 
בישובים; בפיתוח קהילות חזקות המניעות  ושינוי  בתהליכי צמיחה 
המועצה  בין  הקשר  בחיזוק  ולעשייה;  לצמיחה  וחותרות  עצמן 

ליישובים ובהובלת פורום מנהלי קהילות אזורי וקורס מנהיגות.

מיפוי הזדמנויות יישובי - אגף צמיחה כלכלית יאפיין את צרכי כל 
יישוב ויישוב, ויכולת המינוף של עבודה משותפת עם המועצה; יזהה 
יזמים  ומפת  וצרכיהם,  קטנים  עסקים  מיפוי  צמיחה,  הזדמנויות 

ומשקיעים על מנת לחזק את היישובים ואת המועצה. 

שלטון דו רובדי: מציאת נקודת איזון נכונה למרחב שלנו - עלינו 
במועצה  הדו-רובדי  מודל ההפעלה של השלטון  ולדייק את  לבחון 
בין  האופטימלית  האיזון  נקודת  את  למצוא  מנת  על  גזר,  אזורית 
אפשרות  ואת  ליישובים,  שירותים  סל  לקבוע  ליישובים,  המועצה 
להרחבתו באמצעות רכישת שירותים מהמועצה ומתן מענה במכרזי 

מסגרת משותפים.

פיתוח קהילות חזקות 
תוך מתן מענה מיטבי 

במבנה השלטון 
הדו רובדי

שלטון דו רובדי: מציאת נקודת איזון נכונה למרחב שלנו - עלינו לבחון ולדייק את מודל ההפעלה של השלטון הדו-רובדי במועצה אזורית גזר, על מנת למצוא את נקודת האיזון האופטימלית בין המועצה ליישובים, לקבוע סל שירותים ליישובים, ואת אפשרות להרחבתו באמצעות רכישת שירותים מהמועצה ומתן מענה במכרזימיפוי הזדמנויות יישובי - אגף צמיחה כלכלית יאפיין את צרכי כל יישוב ויישוב, ויכולת המינוף של עבודה משותפת עם המועצה; יזהה הזדמנויות צמיחה, מיפוי עסקים קטנים וצרכיהם, ומפת יזמים ומשקיעים על מנת לחזק את היישובים ואת המועצה.חיזוק ההנהגות היישוביות המתנדבות וחיבור בין הנהגות יישובים בתחומי הפעילות השונים, בהובלתה של המועצה כגורם מחבר ומכווין; נפעל ליצירת ההנהגות המקומיות כמקצועיות ומובילות דרך בתהליכי צמיחה ושינוי בישובים; בפיתוח קהילות חזקות המניעות עצמן וחותרות לצמיחה ולעשייה; בחיזוק הקשר בין המועצה ליישובים ובהובלת פורום מנהלי קהילות אזורי וקורס מנהיגות.על מנת לפתח קהילות חזקות עלינו לפעול להעצים את ההנהגות המקומיות, עלינו למפות את ההזדמנויות הקיימות בישובים עצמם ועלינו למצוא את נקודות האיזון הנכונה לנו תחת בשלטון הדו רובדי. הפעולות במסגרת פרוייקט זה יעשו במספר מישורים:פיתוח קהילות חזקות תוך מתן מענה מיטבי במבנה השלטון הדו רובדי



מועצה אזורית גזר היא בירת האופניים של אזור המרכז, כאשר בסופי 
בחוזקה  המדובר  ושטח.  כביש  רוכבי  במאות  מתמלאת  היא  שבוע 
עבור  עסקית  והזדמנות  תיירותית  כהזדמנות  בה  להשתמש  שנכון 

תושבי המועצה. 
בין  קהילות,  בין  כמחברים  אופניים  בשבילי  רואים  אנו  לכך,  מעבר 

אנשים, ומהווים דרך תנועה אקולוגית במרחב. 
לכן, בכוונת המועצה לחזק את התחום בכל המישורים: יצירת רשת 
רכבת,  ותחנות  הספר  לבתי  היישובים,  בין  ליוממות  אופניים  שבילי 
פארק  הקמת  פורמלי,  והבלתי  הפורמלי  בחינוך  בתחום  התמחות 

אופניים אזורי וקידום תיירות אופניים ועסקים בתחום האופניים. 

גזר - 
בירת האופניים 

06של ישראל

לכן, בכוונת המועצה לחזק את התחום בכל המישורים: יצירת רשת שבילי אופניים ליוממות בין היישובים, לבתי הספר ותחנות רכבת, התמחות בתחום בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, הקמת פארק אופניים אזורי וקידום תיירות אופניים ועסקים בתחום האופניים.מעבר לכך, אנו רואים בשבילי אופניים כמחברים בין קהילות, בין אנשים, ומהווים דרך תנועה אקולוגית במרחב.מועצה אזורית גזר היא בירת האופניים של אזור המרכז, כאשר בסופי שבוע היא מתמלאת במאות רוכבי כביש ושטח. המדובר בחוזקה שנכון להשתמש בה כהזדמנות תיירותית והזדמנות עסקית עבור תושבי המועצה.גזר - בירת האופניים של ישראל



הקיים  הקושי  הוא  שלנו  למרחב  ייחודי  אשר  נוסף  שירותי  אתגר 
בניידות בין יישובי המועצה ואשר מקשה על חיבור ילדים ובני נוער, על 
תנועת ותיקים לפעילויות, על הגעה לרכבת, לצד הוצאה משמעותית 

על הסעות לחוגים. 

בין  חכמה  הסעות  מערכת  יצירת  הוא  עצמנו  על  הפרויקט שלקחנו 
קהילתיים,  למרכזים  יישובים,  בין  חיבור  שתאפשר  המועצה  יישובי 
יעיל  שימוש  תוך  ותושבים  יישובים  בין  חיבור  מועצתיות,  ולפעילויות 
יותר במשאבים – מהסעות "מבוזבזות" לחוגים למערך הסעות חכם 

שמשמש את כולם.

07תחבורה חכמה

"הפרויקט שלקחנו על עצמנו הוא יצירת מערכת הסעות חכמה בין יישובי המועצה שתאפשר חיבור בין יישובים, למרכזים קהילתיים, ולפעילויות מועצתיות, חיבור בין יישובים ותושבים תוך שימוש יעיל יותר במשאבים – מהסעות ""מבוזבזות"" לחוגים למערך הסעות חכם שמשמש את כולם."אתגר שירותי נוסף אשר ייחודי למרחב שלנו הוא הקושי הקיים בניידות בין יישובי המועצה ואשר מקשה על חיבור ילדים ובני נוער, על תנועת ותיקים לפעילויות, על הגעה לרכבת, לצד הוצאה משמעותית על הסעות לחוגים.תחבורה חכמה



קהילה

איכות השירות
לתושב

העולם שלנו משתנה כל הזמן, ולכן אנחנו צריכים כבר היום, בכל התחומים, 
לחשוב כמה צעדים קדימה ולבנות תשתיות שיאפשרו למועצה לתת שירותים 
לתושבים בכל התחומים באופן חכם, יעיל, אנושי, מדויק ומהיר; בשקיפות ותוך 
עובדי   – האנושי  המשאב  את  תמיד  זוכרים  אנחנו  כאשר  הציבור;  שיתוף 

המועצה, אשר ימשיכו להיות הציר המרכזי למתן שירות לתושב.

האתגרים אשר עומדים בפנינו: 
שירותים מותאמים אישית 

לכלל  נגישים  להיות  צריכים  המועצה  עובדי  ידי  על  הניתנים  השירותים 
התושבים, להיות גמישים ולענות על הצרכים השונים של הקהילה. 

השאיפה שלנו תהיה להיות יצירתיים, ליזום, לקדם ולחשוב בכל עת על שירות 
איכותי יותר תוך ניצול מקסימאלי של המשאבים הקיימים ומתוך תפיסה רב 

תכליתית של ניצול מבנים ואזורי פעילות בקהילה וברחבי המועצה.
מצוינות בשירות

מצוינות בשירות היא תפיסת עולם המחייבת את כולנו כשליחי הציבור וכעובדי 
מועצה, ואנו רואים בה דרך חיים ולא סיסמא שתלויה על הקיר! המשימה שלנו 
היא שהתושבים יהיו שבעי רצון ממכלול השירותים המקצועיים הניתנים להם, 

והשאיפה שלנו היא להשתפר כל הזמן.
מועצה חכמה

הטכנולוגיות מתקדמות וקצב החיים המשתנה מוביל לצריכה מוגברת של שירו־
תים דיגיטליים, יעילים, מדויקים ומהירים. על המועצה להוביל בישום התפיסות 

והפתרונות של רשויות מקומיות חכמות במגוון רחב של תחומים.

הטכנולוגיות מתקדמות וקצב החיים המשתנה מוביל לצריכה מוגברת של שירו־ תים דיגיטליים, יעילים, מדויקים ומהירים. על המועצה להוביל בישום התפיסות והפתרונות של רשויות מקומיות חכמות במגוון רחב של תחומים.מועצה חכמהמצוינות בשירות היא תפיסת עולם המחייבת את כולנו כשליחי הציבור וכעובדי מועצה, ואנו רואים בה דרך חיים ולא סיסמא שתלויה על הקיר! המשימה שלנו היא שהתושבים יהיו שבעי רצון ממכלול השירותים המקצועיים הניתנים להם, והשאיפה שלנו היא להשתפר כל הזמן.מצוינות בשירותהשאיפה שלנו תהיה להיות יצירתיים, ליזום, לקדם ולחשוב בכל עת על שירות איכותי יותר תוך ניצול מקסימאלי של המשאבים הקיימים ומתוך תפיסה רב תכליתית של ניצול מבנים ואזורי פעילות בקהילה וברחבי המועצה.השירותים הניתנים על ידי עובדי המועצה צריכים להיות נגישים לכלל התושבים, להיות גמישים ולענות על הצרכים השונים של הקהילה.שירותים מותאמים אישיתהאתגרים אשר עומדים בפנינו:העולם שלנו משתנה כל הזמן, ולכן אנחנו צריכים כבר היום, בכל התחומים, לחשוב כמה צעדים קדימה ולבנות תשתיות שיאפשרו למועצה לתת שירותים לתושבים בכל התחומים באופן חכם, יעיל, אנושי, מדויק ומהיר; בשקיפות ותוך שיתוף הציבור; כאשר אנחנו זוכרים תמיד את המשאב האנושי – עובדי המועצה, אשר ימשיכו להיות הציר המרכזי למתן שירות לתושב.לתושבאיכות השירות



השירות  במתן  ביותר  המתקדמות  הטכנולוגיות  רתימת 
לתושב:

מעבר לשירותים דיגיטליים מלאים לתושבים 
כלל  כולל  התחומים,  בכלל  מקוונים  ושירותים  טפסים 
קריאות  פתיחת  שירותים,  זימון  תורים,  זימון  התשלומים, 
במוקד, סריקת מסמכים, שדרוג אתר המועצה ואפשרויות 

הפנייה למועצה באמצעים מתקדמים.

בניית תשתית ניהול סביבה חכמה במגוון תחומים:
שליטה  מרכז  בטחון,  אוויר,  ביוב,  מים,  אשפה,  תאורה, 

בחירום - בשיתוף עם היישובים.

ואקטיבי  פרסונלי  שירות  למתן  נתונים  בסיס  בניית 
התושב  של  הוליסטית  ראייה  שתייצר  מערכת  לתושב 

בגזר, ניהול תיק תושב דיגיטלי.

08מועצה דיגיטלית חכמה

בניית בסיס נתונים למתן שירות פרסונלי ואקטיבי לתושב מערכת שתייצר ראייה הוליסטית של התושב בגזר, ניהול תיק תושב דיגיטלי.בניית תשתית ניהול סביבה חכמה במגוון תחומים: תאורה, אשפה, מים, ביוב, אוויר, בטחון, מרכז שליטה בחירום - בשיתוף עם היישובים.מעבר לשירותים דיגיטליים מלאים לתושבים טפסים ושירותים מקוונים בכלל התחומים, כולל כלל התשלומים, זימון תורים, זימון שירותים, פתיחת קריאות במוקד, סריקת מסמכים, שדרוג אתר המועצה ואפשרויות הפנייה למועצה באמצעים מתקדמים.רתימת הטכנולוגיות המתקדמות ביותר במתן השירות לתושב:מועצה דיגיטלית חכמה



המועצתית  העשייה  במרכז  התושב  את  המציבה  ארגונית  תרבות  קידום 
ואמינות  יושרה  על  מבוססת  מקצועיות,  גבוהה,  שירות  תודעת  והטמעת 

אישית, תוך קיום תהליכי שיפור תמידיים להשגת מצוינות:
הבניית מערכת שירות מועצתית איכותית, המתאפיינת בנגישות, זמינות, 

שקיפות ושירות איכותי. 
המועצה  עבודת  למינוף  ארגוניים,  פנים  אסטרטגיים  תהליכים  פיתוח 
תקציב,  מקושרות  עבודה  תכניות  הכשרות,  לתושב:  השירות  ולשיפור 

תכניות מדידה והערכה, ערכי ליבה וקוד אתי.
יישום הליכי שקיפות - הנגשת תקציב המועצה המפורט ותכניות העבודה, 
ישיבות מליאה, פרוטוקולים של ועדות, בטיחות, יומן ראשת המועצה, ועדה 

לתכנון ובנייה ועוד.
הליכי שיתוף ציבור בתהליכים מועצתיים, ויישום דמוקרטיה השתתפותית 
את  לממש  לתושבים   לאפשר  כדי  במועצה,  המדיניות  קביעת  בתהליכי 
זכותם להשפיע, ולמועצה להרוויח ראייה רחבה ומדויקת יותר כדי להתאים 

את תכניות העבודה והתקציבים לצרכים של התושבים. 
וניתוח  ידע  פיתוח  שוטף,  מחקר  על  ההחלטות  קבלת  תהליכי  ביסוס 
עבודה,  תרבות  וקידום  רצונם,  ושביעות  התושבים  עמדות  של  מתמשך 
לעמידה  כלל מערכתיים  ובקרה  על תהליכי הערכה, מדידה  המבוססת 

ביעדים. 
קיום סקרי שביעות רצון בקרב התושבים - לצורך הבניית תהליכי שיפור 

וסיוע בקביעת מדיניות המועצה.
שיתוף פעולה עם רשויות שכנות בנושאים חוצי גבולות מוניציפאליים.

פיתוח אתר האינטרנט המועצתי כפלטפורמה להעברת מידע מהמועצה 
לתושב ולהיפך, וככלי חשוב לחיזוק הקשר עם התושבים.

שדרוג הסביבה הטכנולוגית של המוקד המועצתי לשיפור השירות לתושב.  

09מצויינות בשירות לתושב

קידום תרבות ארגונית המציבה את התושב במרכז העשייה המועצתית והטמעת תודעת שירות גבוהה, מקצועיות, מבוססת על יושרה ואמינות אישית, תוך קיום תהליכי שיפור תמידיים להשגת מצוינות: הבניית מערכת שירות מועצתית איכותית , המתאפיינת בנגישות, זמינות, שקיפות ושירות איכותי. פיתוח תהליכים אסטרטגיים פנים ארגוניים, למינוף עבודת המועצה ולשיפור השירות לתושב: הכשרות, תכניות עבודה מקושרות תקציב, תכניות מדידה והערכה, ערכי ליבה וקוד אתי. יישום הליכי שקיפות - הנגשת תקציב המועצה המפורט ותכניות העבודה, ישיבות מליאה, פרוטוקולים של ועדות, בטיחות, יומן ראשת המועצה, ועדה לתכנון ובנייה ועוד. הליכי שיתוף ציבור בתהליכים מועצתיים , ויישום דמוקרטיה השתתפותית בתהליכי קביעת המדיניות במועצה, כדי לאפשר לתושבים לממש את זכותם להשפיע, ולמועצה להרוויח ראייה רחבה ומדויקת יותר כדי להתאים את תכניות העבודה והתקציבים לצרכים של התושבים. ביסוס תהליכי קבלת ההחלטות על מחקר שוטף , פיתוח ידע וניתוח מתמשך של עמדות התושבים ושביעות רצונם, וקידום תרבות עבודה, המבוססת על תהליכי הערכה, מדידה ובקרה כלל מערכתיים לעמידה ביעדים . קיום סקרי שביעות רצון בקרב התושבים - לצורך הבניית תהליכי שיפור וסיוע בקביעת מדיניות המועצה. שיתוף פעולה עם רשויות שכנות בנושאים חוצי גבולות מוניציפאליים. פיתוח אתר האינטרנט המועצתי כפלטפורמה להעברת מידע מהמועצה לתושב ולהיפך, וככלי חשוב לחיזוק הקשר עם התושבים.מצויינות בשירות לתושב09



קהילה

מצויינות
בחינוך

המשימה שלנו היא לבנות מערכת חינוך קהילתית ומגוונת, איכותית, חדשנית ומתקדמת. מערכת 
חינוך שתהיה מקור גאווה עבורנו, חינוך אשר מבוסס על פדגוגיה מתקדמת, חינוך אשר מתאים 
את עצמו לעולם המשתנה, אשר רואה את הילדים על גווניהם השונים, מעצים ומפתח כל ילד 

באשר הוא, חינוך אשר נותן כלים לילדים שעוזרים להם להפוך לאנשים ערכיים ומאושרים. 

מתודות  של  רחב  מגוון  ולייצר  ליצור  ניתן  שבתוכה  פעולה  עקרונות  של  מסגרת  קבענו  לפיכך, 
לימודיות, תכניות חינוכיות, ופעילויות ערכיות. המסגרת שיצרנו כוללת שלושה עקרונות פעולה:

1. מגוון מענים – עיקרון זה נבחר מתוך ההבנה שילדים שונים ומשפחות שונות זקוקות למענים 
במועצה,  הקיימים  החינוכיים  המענים  מגוון  את  לבחון  אותנו  מחייבת  זו  הבנה  שונים.  חינוכיים 
ולפעול באחריות ובנחישות על מנת להרחיב ופתח מגוון זה. נכון להיום אנו פועלים להרחיב את 

המענים גם ברמה המועצתית, גם ברמה של בתי החינוך, וגם ברמה הכיתתית.

וילדה הם בני אדם שמושפעים מהעולם  2. רצף חינוכי – עיקרון זה נבחר מתוך ההבנה שילד 
הלימודי, מהעולם החברתי, מהעולם התרבותי וכמובן גם מהעולם המשפחתי שלהם. השפעה זו 
איננה מתחילה בבית החינוך ואינה מסתיימת שם, אלא מתרחשת במהלך היממה כולה ולאורך 
בין החינוך הפורמלי לחינוך החברתי-קהילתי של  לייצר רצפים  זו מחייבת אותנו  השנים. הבנה 
התשתית  את  לייצר  פועלים  אנחנו  להיום,  נכון  שלהם.  והמשפחתי  הקהילתי  ולהקשר  הילדים, 

שתאפשר את יצירת הקשרים והממשקים הללו לרווחתם של הילדים, ואיכות חייהם.

3. יצירה משותפת – עיקרון זה נבחר מתוך ההבנה שחשוב שילדים יהיו פעילים ואקטיביים ביצירת 
למידה  תהליכי  היצירה של  בתהליך  יותר  גדול  חלק  ייקחו  וככל שהם  הלמידה שלהם,  תהליכי 
והוראה, הם ירגישו יותר אחריות, שייכות ובעלות על הלמידה שלהם. הבנה זו מחייבת אותנו לייצר 
מזו  בכיתה  המורה  תפקיד  של  שונה  תפיסה  על  המבוססות  חדשות  פדגוגיות  מתודות  ולפתח 
הנהוגה היום. יצירה משותפת היא גם יצירה עם הקהילה, אשר נכון לה להשתתף בקביעת תהליכי 
הלמידה בבתי הספר. נכון להיום, אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך של יצירה משותפת של אגף 
החינוך, צוותי החינוך והקהילה יחד עם  "ערי חינוך", לגיבוש משותף של תפיסת החינוך של גזר, 
למידה וחקר, התמקדות ויציאה לפעולה. במקביל אנחנו עובדים עם צוות המנהלים במשותף, ועם 

כל אחד בנפרד, על גיבוש תהליכי הוראה חדשניים ועל התבנית הייחודית של כל בית ספר.
 

3 . יצירה משותפת – עיקרון זה נבחר מתוך ההבנה שחשוב שילדים יהיו פעילים ואקטיביים ביצירת תהליכי הלמידה שלהם, וככל שהם ייקחו חלק גדול יותר בתהליך היצירה של תהליכי למידה והוראה, הם ירגישו יותר אחריות, שייכות ובעלות על הלמידה שלהם. הבנה זו מחייבת אותנו לייצר ולפתח מתודות פדגוגיות חדשות המבוססות על תפיסה שונה של תפקיד המורה בכיתה מזו הנהוגה היום. יצירה משותפת היא גם יצירה עם הקהילה, אשר נכון לה להשתתף בקביעת תהליכי הלמידה בבתי הספר. נכון להיום, אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך של יצירה משותפת של אגף2 . רצף חינוכי – עיקרון זה נבחר מתוך ההבנה שילד וילדה הם בני אדם שמושפעים מהעולם הלימודי, מהעולם החברתי, מהעולם התרבותי וכמובן גם מהעולם המשפחתי שלהם. השפעה זו איננה מתחילה בבית החינוך ואינה מסתיימת שם, אלא מתרחשת במהלך היממה כולה ולאורך השנים. הבנה זו מחייבת אותנו לייצר רצפים בין החינוך הפורמלי לחינוך החברתי-קהילתי של הילדים, ולהקשר הקהילתי והמשפחתי שלהם. נכון להיום, אנחנו פועלים לייצר את התשתית שתאפשר את יצירת הקשרים והממשקים הללו לרווחתם של הילדים, ואיכות חייהם.1 . מגוון מענים – עיקרון זה נבחר מתוך ההבנה שילדים שונים ומשפחות שונות זקוקות למענים חינוכיים שונים. הבנה זו מחייבת אותנו לבחון את מגוון המענים החינוכיים הקיימים במועצה, ולפעול באחריות ובנחישות על מנת להרחיב ופתח מגוון זה. נכון להיום אנו פועלים להרחיב את המענים גם ברמה המועצתית, גם ברמה של בתי החינוך, וגם ברמה הכיתתית.לפיכך, קבענו מסגרת של עקרונות פעולה שבתוכה ניתן ליצור ולייצר מגוון רחב של מתודות לימודיות, תכניות חינוכיות, ופעילויות ערכיות. המסגרת שיצרנו כוללת שלושה עקרונות פעולה:המשימה שלנו היא לבנות מערכת חינוך קהילתית ומגוונת, איכותית, חדשנית ומתקדמת. מערכת חינוך שתהיה מקור גאווה עבורנו, חינוך אשר מבוסס על פדגוגיה מתקדמת, חינוך אשר מתאים את עצמו לעולם המשתנה, אשר רואה את הילדים על גווניהם השונים, מעצים ומפתח כל ילד באשר הוא, חינוך אשר נותן כלים לילדים שעוזרים להם להפוך לאנשים ערכיים ומאושרים.קהילהבחינוךמצויינות



מערכת החינוך במועצה תפעל לייצר מגוון מענים חינוכיים 
אפשרויות,  ליתן  להן;  ומחוצה  החינוכיות  המסגרות  בתוך 
מסלולים וצמתי בחירה שונים עבור ילדים שונים הזקוקים 

למענים שונים ומגוונים. זאת, על ידי:
ובגנים  הספר  בתי  בין  מובהקת  ייחודיות  גיבוש 

במועצה 
 
 

בתוך  ואף  הספר  בתי  בתוך  מענים  מגוון  יצירת 
כיתות הלימוד עצמן

 
 

עידוד יזמות חינוכית  
מתן מענה לתלמידים מצטיינים  

ולתלמידים  במערכת  לפרט  במענה  התעמקות 
מאותגרים

 
 

בנייה והפעלה של פיילוטים שנובעים מתוך חממת 
חדשנות חינוכית 

 
 

מגוון מענים לתלמיד 
10ולקהילה

במועצה יצירת מגוון מענים בתוך בתי הספר ואף בתוך כיתות הלימוד עצמן עידוד יזמות חינוכית מתן מענה לתלמידים מצטיינים התעמקות במענה לפרט במערכת ולתלמידים מאותגרים בנייה והפעלה של פיילוטים שנובעים מתוך חממת חדשנות חינוכיתמערכת החינוך במועצה תפעל לייצר מגוון מענים חינוכיים בתוך המסגרות החינוכיות ומחוצה להן; ליתן אפשרויות, מסלולים וצמתי בחירה שונים עבור ילדים שונים הזקוקים למענים שונים ומגוונים. זאת, על ידי:מגוון מענים לתלמיד ולקהילה



מעוררי  למרחבים  הספר  בבתי  הפיזיים  המרחבים  את  תשדרג  המועצה 
השראה - מרחבי עשייה חינוכית אחרת. 

הפרוייקט יתמקד ביצירת מרחבי חינוך שונים במועצה – בבתי הספר ומחוץ 
להם - מתוך תפיסה שמרחב הוא חלק בלתי נפרד מחווית הלמידה. 

מרחבים שונים במועצה ידברו שפה שונה, חלקם ידברו את השפה המקומית 
וחלקם ישאבו השראה ממקומות אחרים – ספורט, טבע, חדשנות, עתידנות, 
אופניים, חקלאות, מורשת מקומית ועוד. בחירת המרחבים הפיזים תעשה 

ביצירה משותפת של צוותי החינוך, התלמידים והקהילה.   

מרחב חינוכי
11מעורר השראה

המועצה תשדרג את המרחבים הפיזיים בבתי הספר למרחבים מעוררי השראה - מרחבי עשייה חינוכית אחרת. הפרוייקט יתמקד ביצירת מרחבי חינוך שונים במועצה – בבתי הספר ומחוץ להם - מתוך תפיסה שמרחב הוא חלק בלתי נפרד מחווית הלמידה. מרחבים שונים במועצה ידברו שפה שונה, חלקם ידברו את השפה המקומית וחלקם ישאבו השראה ממקומות אחרים – ספורט, טבע, חדשנות, עתידנות, אופניים, חקלאות, מורשת מקומית ועוד. בחירת המרחבים הפיזים תעשה ביצירה משותפת של צוותי החינוך, התלמידים והקהילה.מרחב חינוכי מעורר השראה11



בתי הספר במועצה יהוו את מרכזה של הקהילה. 
הוליסטי  חינוכי  רצף  ייצרו  הספר  המועצה תשאף שבתי 
אחרי  בשעות  וגם  הבוקר  בשעות  גם   – היממה  לאורך 
הבוקר,  שעות  של  הפורמלי  שהחינוך  כך   – הצהרים 
יתחבר עם החינוך הערכי של שעות אחרי הצהרים: עם 

הצהרונים, החוגים ופעילויות הערב והתרבות.
כך  הקהילה,  של  מרכזה  את  יהוו  הספר  בתי  כן,  כמו 
שיכללו בתוכם לא רק לימודים לגילאי בתי הספר, אלא 
לימודים ופעילויות שונות למתבגרים, לצעירים ולמבוגרים.  

מוסדות חינוך
12כמרכז קהילתי

בתי הספר במועצה יהוו את מרכזה של הקהילה. המועצה תשאף שבתי הספר ייצרו רצף חינוכי הוליסטי לאורך היממה – גם בשעות הבוקר וגם בשעות אחרי הצהרים – כך שהחינוך הפורמלי של שעות הבוקר, יתחבר עם החינוך הערכי של שעות אחרי הצהרים: עם הצהרונים, החוגים ופעילויות הערב והתרבות. כמו כן, בתי הספר יהוו את מרכזה של הקהילה, כך שיכללו בתוכם לא רק לימודים לגילאי בתי הספר, אלא לימודים ופעילויות שונות למתבגרים, לצעירים ולמבוגרים.מוסדות חינוך כמרכז קהילתי



לטובת  לפועל,  הוצאתם  לקראת  ונרגשים  גאים  ואנו  בפנינו  רבים  אתגרים  לסיכום, 
הבית שלנו - מועצה אזורית גזר, על יישוביו ואנשיו הייחודים. 

העבודה שהוצגה בחוברת זו היא תוצר של עבודה של כוחות מקומיים – חברי מליאה, 
בהובלתה של  לעבודה משותפת,  יחד  – שחברו  ותושבים  עובדים  המועצה,  הנהלת 
חברת המליאה מיכל דבורצקי. אין זה דבר טרויאלי שאנשים מגייסים את היכולות 
שלהם והזמן עבור הבית פנימה, ואני גאה ומתרגשת על הובלת התהליך המרשים על 

ידי נבחרי ועובדי המועצה. 

בחודש הקרוב הנהלת המועצה תציג את התכנית בפני התושבים בסדרת מפגשים 
שיתקיימו באזורי המועצה השונים, על מנת להשמיע ולשמוע את עמדתכם, בעקבותיה 

תתחדד התכנית עוד ועוד. 

שלכם, 

רותם ידלין,
ראשת המועצה




