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תושבים ותושבות יקרים,
שהוצאנו ופרויקטים תהליכים של הפירות נראים כבר בשטח – צמיחה של שנה הייתה 2021 שנת 

מחוץ לחשוב אותנו שחייבו הקורונה לצד לחיים הסתגלות של שנה הייתה זו הדרך. בתחילת לפועל 
אי בסביבת השוטף הניהול לצד לתושב. והשירות הקשר בדרכי ייםמשמעות שינויים ולייצר לקופסא 

קידום והמועצה, היישובים יותשתת החינוך, מערכת של קדימה ובדחיפה בפיתוח המשכנו ודאות, 
 התושבים ובין למועצה, הישובים בין חיבור קיימות, והשקיפות, המידע הנגשת יירות,ות העסקים 

השונים ברחבי המועצה.
בתוכניות המועצה, ביוזמות אתכם ולשתף המידע את לכם להגיש גאה אני השנה גם שנה, בכל כמו 

 הענפה שייהבע כמונו ולהתגאות לראות תוכלו ובשבילכן. בשבילכם שהגשמנו, ובחלומות שקידמנו 
וברוח המתחדשת.

אסטרטגיים פעולה שיתופי לייצר היכולת הוא קדימה המועצה את לדחוף לנו שעוזר המניע הכוח 
ועם הפיס; מפעל והגנים, הטבע רשות קק"ל, כגון: ייםממשלת גופים עם הממשלה; משרדי עם והטובה המשותפת העבודה 
לתוכנית הנייר" "על תוכנית מעוד שהפך זרוג מודיעין חבל רמלה, של שייההתע אזור הרג"מ, בקידום כך השכנות. הרשויות 

למבקרים; זרג בתל יקהעת המים מפעל יחתלפת הביא והגנים הטבע רשות עם מוצלח פעולה שיתוף לדרך; שיוצאת עבודה 
מוצלח פעולה שיתוף בזכות מהיר טטרנבאינ לגלוש בקרוב יוכלו זרג ותושבי קק"ל, עם ביחד השמשה תהליך החל הרצל בית 

והובלה עם משרד התקשורת. 

הנהגות בין הפעולה שיתוף בקידום גם השנה דגש ששמנו הסיבה זאת פעולה. שיתופי – הזאת העבודה בדרך מאמינה אני 
 טוב שירות לתת וכיישובים כמועצה לנו מאפשרת אתגרים ולהציף יחד בעיות לפתור יחד, לעבוד היכולת למועצה. הישובים 

ומדויק יותר לכם התושבים והתושבות.

אנחנו הילדים. בגני המצוינות ומודל יסודי העל החינוך של ידיהעת הלמידה מודל את להוביל החינוך משרד ידי על נבחרנו 
 דמוקרטי- ספר בית פתחנו החדש, למשכנו עבר ידיםעת ספר בית הילדים, ובגני היסודיים הספר יבבת יער חינוך מקדמות 

 גנים 2 פתחנו הגן. ובפנים בחצרות שודרגו נוספים גנים 28 ועוד שופצו, יקיםות ילדים גני 12 חשמונאי, בבית טוסורימונ
יבבת צהרונים האוטיסטי, הרצף על לילדים נוסף ילדים וגן נוספת כיתה פתחנו שעלבים, חינוך בקריית יים-חרדייםממלכת
 כדי "תוך תכנית את ופתחנו מקומי לחינוך זרג שבוע במסורת התחלנו הפסיכולוגי, לשירות פסיכיאטרית סנוהכנ הספר, 

 תנועה" לנוער.
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חשמונאי, בבית שודרג הכדורסל ומגרש הוקם כדורעף מגרש התושבים: לרווחת ייםמשמעות פרויקטים הושלמו יות,שתבת
לבטיחות הוסדרה איילון לנוף הכניסה צומת בפתחיה, נפתח חדש מקווה זר,ג לקיבוץ בכניסה הוקמו תנועה וכיכר חדש גשר 

ולכן לפנינו עבודה בההר עוד יש המועצה. של וביצוע ובתקציב בישובים המקומיים הוועדים בהובלת פרויקטים שרותוע נוסעים 
 מיליון שקל נוספים לתקציבי הפיתוח של היישובים. 10 כבר בתקציב הבא הקצנו 

במפעל העבודות סיום השני, הבינלאומי הבוזו'לה במרוץ רצים 4,000 עם השנה יתמשמעות דחיפה קיבלה זרבג יירותהת
 ושיווק יירותהת משרד עם היין דרך פיתוח מלוט, ותל גבתון עינות לשיקום שקלים מיליון חצי של נוסף תקציב זר,ג בתל המים 

 בעסקים ההשקעה עסקים, רישיונות שקיבלו עסקים של שיא מספר זה, ולצד וחדשניות. יותיצירת בדרכים זרבג יירותהת
הקטנים נמשכת עם קורסים חדשים והקלות בבירוקרטיה.

הרצאות הופעות פעילויות מאות התקופה. למגבלות בהתאם ובזהירות לאט לזוהרו חוזר והקהילה הפנאי בותהתר תחום 
 בוטיק אירועי קיימנו בהם שבועות 3 פני על שנמשך בכרם חוויה ופסטיבל הגילאים לכל חדשים חוגים במועצה, אירחנו והצגות 

בת בין הישובים ובין התושבים.בות מקרבכל רחבי המועצה. ראינו מקרוב איך הוא תר

 קיבל וסביבה קיימות תחום גם הרווחה. משר לשבח לציון וזכתה ימשמעות שינוי תהליך עברה שלנו הרווחה ישירות מחלקת 
תנופה והנושא נמצא על סדר היום של המועצה בכל היבטיו. במערכת החינוך, בשיתופי הפעולה עם היישובים ועוד.

 תוכניות בההר עוד לנו יש \. ועבורכן עבורכם לעבוד להמשיך גבית רוח לנו נותנות שלכם והתגובות בשטח שההצלחות ספק אין 
זר.וחלומות להגשים לג

 משקיעים שהם הזמן על ביישובים והמתנדבים המקומיים הוועדים המליאה, חברי המועצה, לעובדי להודות מבקשת אני 
 זר. שיתוף הפעולה של כולנו יחד הוא הכוח המניע שלנו.בה שלהם למען התושבים בגוהעבודה הר

שלכם,
 ידלין רותם 

 המועצה שתרא
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אגף
 החינוך 



 62 
גני ילדים 

 3
צהרוני  
בתי ספר

 26 
צהרונים בגנים 

 10 
תנועות נוער 

 1 
מועצת נוער 

  4 
 בתי ספר

על יסודיים

 

8 
בתי ספר
יסודיים 

2021  אגף החינוך | סיכום
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הבנה מתוך במרכז הפרט את שם המועצה של החינוך אגף
 יתמועצת לקהילה איתנה, ישובית לקהילה הבסיס הוא כי 

י בין קהילות.רחבה ולחיבור מהות
ומימוש מסוגלות תחושת פיתוח לשם כי מאמינות אנחנו 

מתוך אישית סקרנות עידוד תוך לפעול יש אישיות חוזקות 
אותנטי מפגש ויצירת פנימית; ומוטיבציה הנאה תשוקה, 

 הזהות לפתוח שיובילו האחר ועם ה"עצמי" עם ורגשי 
העצמית של התלמידים.

על נשענת החינוך אגף את שמובילה החינוכית התפיסה 
 האגף בפעילות ביטוי לידי שבאו מנחים עקרונות שלושה 

 לאורך השנה

 מגוון מענים לקידום חיים גמישים

המענים מגוון את שמרחיבים חדשים ספר יובת גנים יחתפת
 החינוכיים שהמועצה מציעה 

יחתפת חשמונאי| בבית טסורידמוקרטי-מונ ספר בית יחתפת
תקשורת כיתת יחתפת | בשעלבים יים-חרדייםממלכת גנים שני 

יוחנן, לגני מיוחד חינוך גן העברת | שחקים ספר בבית נוספת 
 ביסוס | חדש תקשורת גן יחתפת | המועצה לדרום מענה שיתן 

 בית הספר האנתרופוסופי 'מעיין'

המשך שדרוג מבני החינוך בכל המועצה
המקדם חדשני מבנה- החדש למבנה ידיםעת ספר בית העברת 
הוקמו | באולפנה החדש האגף בניית הושלמה | גמישה פדגוגיה 

 סביבה ופיתוח שדרוג | הספר יבת בכל מתקדמים למידה מרחבי 

חדרי תכנון | הילדים ובגני הספר יבבת יתכיתת חוץ לימודית
בית נראות שיפור- ותחזוקה יותשתת מערך שיפור | מייקרס 
 מפעל בתמיכת המועצה בגני מאסיבי שיפוץ מקיים, גינון הספר, 

 הפיס ועוד
י הספרמגוון המענים בבת

ספריות בית חינוכיות יוזמות קידום | המצטיינים תוכנית ביסוס 
 | הספר יבבת הבחירה הרחבת | שלו והייחודיות הספר בית כל – 

תוכניות הכלה | הרחבת כיתות חינוך מיוחד | למידה היברידית

מגוון המענים בגני הילדים 
חינוכי מרחב יצירת | הסביבה ואיכות לקיימות חינוך | יער גני 

 מרחבי תחושות, שבילי לימודיות, גינות- ומגוון ייחודי אחר, 
 למידה בחצרות ובפנים הגן

ידפיתוח תחום המדע והחדשנות לקידום חיים מכווני עת
| המדעים מורי קהילת קידום | בפתחיה ידיהעת הגן הושלם 

ניידים מחשבים | הגיל שלבי בכל המדעים בתחום פעילויות 
טטרנהאינ פס הרחבת | ייםהממלכת יכונייםהת הספר יבת למורי 

במתמטיקה, מצויינות חוגי | הספר יבת בכל יותר טובה לגלישה 
חנוכה | גלגלים' על שכול'א לגנים פעילות | ורובוטיקה מדעים 

 במדע | שבוע החלל 

י הספרקידום פעולות בתחום הבטיחות והקורונה בבת
יבבת קורונה נאמני סתהכנ | חינוך עוזרי מערך והפעלת הכשרת 

 ליווי | הנגשות | הספר יבת לכל אטרופן מזרקי סתהכנ | הספר 
 י הספררכזי ביטחון וטיולים | הזמנת דפיברילטורים לבת
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ייםרצף חינוכי לקידום חיים מלאים וקהילת
מחלקות בין חינוכיים ואירועים פעולה שיתופי יצירת 

המועצה והקהילות ביישובים 

שבוע | וספורט הבריאות שבוע | זר'בג אזרח 'להיות תוכנית 
 יובת בחגים צהרונים- ניצנים תוכנית הפעלת | בדרכים זהירות 

 דול | הכנה לכיתה א' מקרוב ומרחוקהספר של החופש הג

יי ובטחון קהילתהקמת מחלקת חינוך חברת
והקהילות הספר יבת כלל בשיתוף י'ילדות נוף זר'ג שבוע 

| יי-ישובי-קהילתהמועצת הקשר והעמקת להיכרות ביישובים 
 החופש; מונית שוטטות, למניעת תכנית – בלילות קיץ פעילות 

טורניר כדורגל לנוער | הקמת מערך 'קהילה ערה' בנען

הנוער רכזי פורום הקמת- חינוך לאגף הנוער מחלקת העברת 
מועצת פורום | במועצה הנוער תנועות במגוון שיא אירועי | 

שבוע במסגרת בטוח' ידלעת 'אופק מערך הקמת | הנוער 
יחתפת אירוע קיום | ז"ל ראובן אופק של לזכרו בדרכים זהירות 

עזקא לתל ימועצת ז'-ח' טיול | לישרא במיני לנוער ימועצת שנה 
הנוער לוועדות הוקרה בער | ומחוזי ימועצת מצטיינים טקס | 

 סדנאות | הספר יבבת הנוער תנועות של חשיפה ימי | ביישובים 
 שוןהרא הכנפיים מסדר | הקיץ בחודשי ביישובים לנוער שרההע

 בתנועת הנוער 'הכנפיים של קרמבו'
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 יצירה משותפת לקידום חיים משותפים
עם ביחד החינוכי החזון ופיתוח חינוכיות תוכניות קידום

הקהילה 
הקורונה, במהלך שגרה – השנה לאורך ציבור שיתוף תהליכי 

| חינוך ועדת עם משותפת עבודה | ועוד איילון שדות בי"ס פיצול 
החינוכית החדשנות חממת תהליכי חידוש | הוריות הנהגות פורום 

יתפיסת שינוי | השונות החינוך במסגרות פדגוגית עומק עבודת | 
בית ייחודיות בביסוס הספר יבת ליווי | ולמידה הוראה דרכי של 

מערך הפעלת | יתכיתת חוץ ללמידה תוכניות קידום | ספרית 
 תוכנית | זרג תלמידי לכל חינוכיות תוכניות יצירת | יער כיתות 

תוך כדי תנועה – העצמת נוער באמצעות ספורט

 העמקת שיתופי פעולה עם משרד החינוך 
מודל- החינוך משרד עם פיילוטים שני להוביל נבחרה זרג

 החינוך משרד של יסודיים העל הספר יבבת ידיהעת הלמידה 
ופיילוט 'מצוינות בגנים' עם מחוז מרכז

מקצועי חיזוק | יכיתת אקלים רכזות- והתלמידים הצוות חיזוק 
המזכירות מעמד וחיזוק עבודה קשרי יצירת | הבית לאבות 
 תפקיד הטמעת | המורה יום קיום | למנהלים מקצועי |פיתוח 

מדריכי המוגנות בקריות החינוך/

מקצועי חיזוק | יכיתת אקלים רכזות- והתלמידים הצוות חיזוק 
המזכירות מעמד וחיזוק עבודה קשרי יצירת | הבית לאבות 
 תפקיד הטמעת | המורה יום קיום | למנהלים מקצועי |פיתוח 

 מדריכי המוגנות בקריות החינוך
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הפסיכולוגי השירות את בתוכו דמאג במועצה הפרט שכולא
רחב באופן לראות במטרה הפרט, ומחלקת מישכל החינוכי, 

 את ולהרחיב השונות המערכות בתוך הפרט צרכי את וכולל 
 מגוון המענים הטיפוליים והרגשיים במועצה.

שירות פסיכולוגי חינוכי )שפ"ח(

 לקהילות החינוכיות, למסגרות – וחירום משבר בעת מענים 
 הרצאות, סדנאות, – יתוספת פסיכולוגי שירות | ולמשפחות
אובדני סיכון הערכות- אובדנות מניעת | בגנים סמיינדפולנ
שילוב | להט"ב לנוער פתוחה" "דלת | בסיכון בילדים וטיפולים 
 בשירות פסיכיאטרית ישירות I הילדים בגני התנהגות מנתחת 

 זר | 'חיבוק חינוכי' בזמן קורונה.הפסיכולוגי בג

פרט וחינוך מיוחד
כלל בשיתוף בותהתער תוכניות בניית ידי על נשירה מניעת 

נושר- בנוער טיפול | )מנ"ע( בותהתער תכניות | המקצועיים 
בסיכון נוער איתור הילה, בתכנית תלמידים וליווי מעקב הפנייה, 
 טיפול | מיוחדים צרכים עם לתלמידים מענה מתן | לנשירה 

 זר הלומדים בחוץתלמידי ג ומעקב של

משכל
שיעורי | תקשורת ובקלינאות בעיסוק בריפוי פרטניים טיפולים 

מוקדמת איתור תכנית – מעג"ן תכנית | פרטניים מתקנת הוראה 
 לגננות הדרכות – בגן תמ"ר תכנית | חובה הטרום-טרום בגני 

 בגני החובה במועצה | קבוצות מוכנות לקראת כתה א’
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| אגף החינוך זרקור על תקציב 2022
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תקציב 
אגף החינוך, 

מיליון ₪, כ–99
יוקדש בין היתר ל: 

 פדגוגיה לקידום חינוכיים מרחבים שדרוג באמצעות ומלאים גמישים חיים קידום
גמישה וחדשנית

עם משותפת יצירה תהליכי הענקת באמצעות ומשותפים ייםקהילת חיים קידום 

וקהילה בשיתוף ועדת חינוך, חממת חדשנות חינוכית, פורום הנהגות אנשי חינוך 
הוריות ותהליכי שיתוף ציבור. 

תהליכים לקידום ואסטרטגי פדגוגי ייעוץ ידי על מקצועי ופיתוח מענים מגוון קידום 
חינוכיים במסגרות החינוך. 

 קידום הרצף החינוכי מגיל לידה: הכנת תכנית עבודה ובסיס לקליטת הגיל הרך. 
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צמיחה  
כלכלית 



 

 10 
יקבים 

 2 
מחלבות 
תיירותיות

 50 
אומנים 
מקומיים

2021 | סיכום צמיחה כלכלית | תיירות במועצה אזורית גזר

6
שמורות טבע  
וארכאולוגיה 

19 
אתרי מורשת 

בנויה 

3 
יערות קק"ל

2,000,000
קידום 

מליון מ"ר תעסוקה בפארק  
רג"מ

4000
רצים במרוץ  

הבוז'ולה 

500,000
ש"ח פיילוט 

מרחב מורשת 

קידום  30
אלף מקומות

תעסוקה בפארק  
רג"מ 
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 50
ביקורות תברואן  
בוצעו בעסקים 

 5
פודטראקים 

)רוכלות מזון( בעלי 
רישיון עסק

 

2021 | סיכום רישוי וקידום עסקים  צמיחה כלכלית |

450
עסקים רשומים 

בפורטל מועצה  
אזורית גזר

6 מתוך 6
כל תחנות דלק
במועצה בעלות

רישיון עסק 

6  מתוך 6
כל בריכות השחייה  
הציבוריות בעלות  

רישיון עסק 
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 10 
צימרים 

 14 
מורי דרך 

2021  צמיחה כלכלית | סיכום

פיתוח את העת כל מקדמת במועצה יירותהת מחלקת
 זרג והצבת המקומיים העסקים העצמת תוך יירות,הת אתרי 

יירות במרכז הארץ.כמוקד ת

 קידום דרך היין 
בתקשורת כתבות קידום | יהודה לאפילסיון זרג חבל סתהכנ

ביצוע | בכרם חוויה פסטיבל הפקת | והבינלאומית הארצית 
| יירותהת משרד יירותת חממת בשיתוף במועצה גתות סקר 

 לבישרא יין אזור לקידום שוןרא כפיילוט זרג יהודה אזור הכרזת 
 יירות | מרוץ הבוז'ולהבאמצעות משרד הת

יירותקידום שיתופי פעולה ופורומים בתחום הת
תערוכת | ייירותהת המוצר פיתוח עבור לסוכנים שיווק איש גיוס 

קידום | ארצי מידה בקנה פומבית מכירה וקיום בכרם" "גוונים 
 פורום פעילות המשך | ייירותהת המוצר לחשיפת ציבור יחסי 

השף עם בתוכנית המועצה עסקי חשיפת | וחקלאות יירותת
בשעלבים הגתות שביל פיתוח | זרג יירותת פורטל | שגב משה 

 זרג בתל הקדום המים מפעל | קק"ל ובשיתוף חינוך מחלקת עם 
 נפתח למבקרים לאחר שפותח על ידי רשות הטבע והגנים.

מקומית שלרשות הבנה מתוך הוקם כלכלית לצמיחה האגף
זרוע נדרשת ראוי, שירות לתושביה המספקת מצליחה 

החל – רמות במספר פועל האגף יזמית. כלכלית צמיחה 
 ומתן והמורשת יירותהת פיתוח במועצה, כלכלי מפיתוח 

ליווי מקצועי לעסקים המקומיים.

פארק תעסוקה רג"מ 
הסכם נחתם | בהפקדה תוכנית – רג"מ תכנון הליכי השלמת 

– יותשתת ופיתוח לתכנון שוניםרא אומדנים הכנת | וביוב מים 
 טטרנאינ אתר – מיתוג הליכי השלמת | מנהלת חברה בחירת 

 סרט תדמית.

פיתוח כלכלי
חוקי קידום | מועצה נכסי מיפוי | כלכלית חברה הקמת קידום 

 עזר כלכליים | קירוי סולארי – מכרז סל למועצה וליישובים. 

מורשת
מולדת' 'נוף תוכנית פיתח כלכלית צמיחה אגף האחרונה, בשנה 

האתרים בין המחובר אחד כמרחב המורשת אתרי כל את הרואה 
 במאה המרחב בכל ששזורים ההיסטוריים והסיפוריים הפיזיים 

השנים האחרונות.
 תכנון השלמת | וירושלים מורשת משרד בשיתוף ארצי פיילוט 
 רשות קק"ל, – למהלך שותפים גיוס | מולדת נוף – מרחבי
 רשות החקלאות, משרד פתוחים, לשטחים הקרן והגנים, הטבע

 הכוללנית לתוכנית התוכנית חיבור | היישובים קהילות יקות,העת
– וקק"ל תכנון מינהל של בותתר מכלולי לתוכנית המועצה, של

 | התוכנית כמוקד הרצל בית קביעת |2040 אסטרטגית תוכנית 
 קידום במקביל לתוכנית האב לפיתוח בית הרצל.
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2021 | סיכום צמיחה כלכלית | תיירות

העסקים את ללוות ממשיכה עסקים ורישוי קידום מחלקת
המועצה.  לעסקי מקצועיים כלים ולהעניק המקומיים
החדשים  הרישיונות מספר הוכפל האחרונה השנה במהלך
שניתנו לעסקים מקומיים במועצה, לעומת השנה הקודמת.   

הסדרה בתחום עסקי המזון – פעילות תברואן | הסדרת
הסברה פעילות | )פודטראק( המזון רוכלות מדיניות ופרסום

"מעוף"  של קורסים קיום | גזר של העסקים פורום הקמת | ואכיפה
תוכניות  של חשיפה ערב | המקומיים העסקים והעצמת לליווי
קידום  | מהמועצה עסקים 120 בעלי מ- למעלה הגיעו  2022 אליו
עם המועצה של פעולה שיתוף באמצעות המועצה עסקי כלל

לבניית  הכלכלה משרד עם משותפת עבודה | "איזי" אפליקציית
תוכניות אסטרטגיות משותפות לקידום העסקים. 



 

 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

תקציב
צמיחה  
כלכלית,

כ –  1,850,000 ₪,
יוקדש בין היתר ל: 

| צמיחה כלכלית זרקור על תקציב 2022

המשך פיתוח וקידום הרג"מ 
פיתוח מורשת מקומית באמצעות תכנית "מורשת" 

המשך פיתוח וקידום דרך היין 
קידום אירועים פעילויות ופיתוח בית הרצל 

הפקת כנס תל גזר 
קידום עסקים וכלכלה מקומית 

שיתופי פעולה עם רשויות סמוכות לקידום אזורי 

7-18 2022 גילאי ומבט לשנת עבודה 2021 סיכום שנת עבודה 21



אגף 
קהילה 

theyampel
Highlight



 

  60 
סדנאות 

2021  אגף קהילה | סיכום

סרטים שודרו 
 35 

סינימה "טוגזר"

7
סדנאות וקייטנות

מקצועיות 
55

הצגות ילדים
ומבוגרים 

40 
הרצאות 

30 
הופעות 

168
אימוני ספורט

בזום 

2410 
משתתפים 

בחוגים 
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 22 
ימי פסטיבל

"חוויה בכרם" 
ה - 7

 140 
אירועים 

ביולי-אוגוסט 

2021  אגף קהילה | סיכום

2022 ומבט לשנת עבודה 2021  24 סיכום שנת עבודה

169
קבוצות  
בחוגים 

55
תחומי חוגים  

5 
אירועי ספורט 

גדולים

עמדות לתיקון
 4 

אופניים הוצבו  
ברחבי המועצה 



 

 
  

  
 

 

 
  

  
  

 

  

2021  אגף קהילה | סיכום

את לשפר כוונה תוך הפנאי פעילויות את מטפח קהילה אגף
בות,התר בתחום ולקהילה למשפחה לפרט, החיים איכות 

ספורט וחוגים. 
הצליח הקורונה, מגפת מגבלות למרות האחרונה, בשנה 
היישובים וקהילות המועצה מחלקות את לרתום האגף 
 בותתר ואירועי הפתוחים במרחבים ייחודית פעילות ולייצר 

 שהגיעו עד לבית התושבים בשידור ישיר בפייסבוק ובזום.

בותתר
האוכלוסייה לכלל וסדנאות הרצאות סרטים, מופעים, הצגות, 

סיורי טיולים, | יתהמועצת הזמר חבורת מופעי | וביישובים בזום 
זר"ג ב"סינמה שהוקרנו סרטים 35| במוזיאונים וביקורים צילום 

לילדים הצגות 55| היישובים ברחבי שונות יצירה סדנאות 60| 
פסטיבל | הופעות 30| הרצאות 40| המועצה ברחבי ומבוגרים 

 בעסקי אירועים, 23 שלם, חודש פני על שנפרש בכרם חוויה 
 אירועים 140| לתושבים צילום קורס | המועצה וביישובי יירותת

 שונים במהלך חודשי הקיץ

 בות יהודיתתר
בר סדנאות | המשפחה לכל יותחוויית לימודיות פעילויות 5

 הצגות , סיפור שעות 15| השלישי לגיל פעילויות 6| מצווה ובת 
 וסרטים | חיזוק מודעות שנת שמיטה

חוגים
חוגים נפתחו | המועצה ברחבי תחומים במגוון חוגים הפעלת 
חיים ובעלי טבע קיימות, לקטרוניקה,א טיפוס, קיר חדשים: 

הרצאות , מחול סכנ | למבוגרים וסיורים הרצאות – קתדרה | 
– בקיץ המועצה של הקהילה קייטנות הפעלת | בזום וסדנאות 

 תושבי עבור מסובסדים במחירים ופנאי אומנויות מחול, ספורט, 
 המועצה

 ספורט
לטיפול עמדות 4| השני הבינלאומי הבוז'ולה במירוץ רצים 4,000

- יחודיים ספורט אירועי | זר"ג "לב מסלול לאורך שטח באופני 
פעילויות חיזוק | ועוד זר-ליגג המשפחות, מרוץ ילדים, טריאתלון

 לילדים חדשים: ספורט חוגי יחתפת | השלישי לגיל ספורט 
ולגיל כדורעף לנוער כושר, וחדר בייסבול טקוונדו, בליידס,רולר

וחיזוק נפילות מניעת עצם, בונה התעמלות פילאטיס, השלישי 
 של ובפייסבוק בזום ספורט אימוני 168 זר'טוג 'ספורט ערוץ | 

המועצה במהלך הסגרים.

ספריה 
הספרייה הנגשת | בזום יוצרת יבהכת וקורס ביבליותרפיה קורס 

הספרייה קטלוג דרך טיותטרנאינ ספרים והזמנות הדיגיטלית 
תחת יקיםהות התושבים יובת הספר ילבת ספרים לתהשא | 

 מגוון | נען בקיבוץ הספר שבוע הפנינג | הקורונה מגבלות 
 פעילויות קיץ ביישובי המועצה
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2021  אגף קהילה | סיכום
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| אגף קהילה זרקור על תקציב 2022

 תקציב
אגף קהילה

 מיליון ₪, 9 כ – 
 יוקדש בין היתר ל:

 בכרם חוויה פסטיבל הבוז'ולה, מרוץ בניהם יים,מועצת דגל אירועי קיום
י במוצאי יום העצמאות.ואירוע מועצת

 מחול, המוסיקה, בתחומי המועצה בחוגי גילאים למגוון מקצועי מענה 
ספורט ופיתוח החשיבה, תוך הרחבת מגוון החוגים לגיל השלישי.

 להכרת השייכות וחיזוק השלישי הגיל לבני הפעילויות מגוון הרחבת 
 הארץ.

 ית.יים ייעודיים לאוכלוסייה הדתבותמגוון מענים תר
יים להגברת המודעות.פיתוח אירועי ספורט מועצת

 הספרייה קידום והמשך הספרייה במסגרת וקורסים הרצאות קיום 
 הדיגיטלית.
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והשירותים
חברתיים 

אגף הרווחה  



 

2021 אגף הרווחה והשירותים חברתיים | סיכום

15
מועדוני ותיקים

2
קהילות תומכות  

לוותיקים

1 
מרכז לילד 
ולמשפחה 

7 
משפחתונים 

789 
משפחות 

2276 
מקבלי שירות 

1 
מרכז יום 
לקשיש 

300 
תווי שי 

26 
סטודנטיות
וסטודנטים

ב"אוניברסיטה בעם"

80
פונים לייעוץ  
במרכז שי"ל 

5
מועדוניות 
ביישובים  

200 
חבילות מזון 

1200 
מנות דם 

נתרמו

במבצעי ההתרמה  
במועצה 
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2021 אגף הרווחה והשירותים חברתיים | סיכום

 הרווחה מחלקת מובילה. למחלקה במשבר ממחלקה 
במועצה ולתושבים לתושבות מציעה ייםהחברת יםוהשירות

יים,וקהילת ייםחברת טיפוליים, – יםשירות של רחב מגוון 
 הרווחה משרד ותקנות המועצה למדיניות מתמיד חיבור תוך 

 ומשרדי ממשלה נוספים.

יקיםחיזוק אוכלוסיית האזרחים הוות
זר|בג שונהלרא ",לחיות בשביל "לספר – עדות יאטרוןת פרוייקט 

יקים|ות אזרחים פורום הקמת | ביישובים יקיםות מועדוני הקמת 
יישובים 5ב- יקיםלוות התעמלות חוגי – בשלישי' 'נעים פרויקט 
 המשפחה עם לתקשורת טאבלטים חלוקת | הקיץ במהלך 

 יקים בקורונה| הנגשת זכויותלות

יפיתוח החוסן האישי והמשפחת
 יביםונת הורי יאוםת | ימשפחת לטיפול הטיפולי המרכז הרחבת 
 להורות.

יתעבודה קהילת
 גינות הקמת | )צח"י( ביישובים חירום יצוות והכשרת פיתוח 
 – שי"ל הקמת | אובדנות לצמצום מערך בניית | יותקהילת

 שירות יעוץ לתושב.

בריאות
בשיתוף זרבג הבריאות שבוע | "אפשריבריא" לתכנית הצטרפות 

 פרויקטים קיום | קהילה ואדף יתהסביבת היחידה חינוך, אגף 
יים שונים.בריאות

"קמחא | טובים שיםמע יום- ביישובים ייםהתנדבות מיזמים 
 של דם תרומת מרכזי | המועצה ברחבי למשפחות דפסחא" 

 ש השנה.ינה לקראת ראמד"א ביישובים | שבוע של נת
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זרקור על תקציב 2022
אגף הרווחה והשירותים חברתיים
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תקציב
אגף הרווחה  

והשירותים
החברתיים

מיליון ₪,  כ – 20
יוקדש בין היתר ל:

 תכנית משותפת עם פעמונים המצרפת משפחות הנמצאות במצב עוני לתוכניות 
 פעמונים השונו.

 "ווייז לעולם התעסוקה" מערכת דיגיטלית לייעוץ והכוונה

 "אוניברסיטה בעם – שילוב בוגרים חסרי השכלה בחוויית לימודים אקדמאיים.

 י החירום היישוביים.חיזור ושימור צוות

 פיתוח השי"ל – שירות יעוץ לתושבי המועצה.

 יאטרון עדות" בנצר סרני.פרוייקט "ת

 יקים ביישובי המועצה.תכנון ופיתוח מועדוני ות

 ביעי בדרום המועצה.הקמת מרכז יום לגיל השלישי והר

 יכון אית"ן ובאולפנה.יקים בתהמשך הפעלת כיתות ות

הקמת מרכז למשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים .

י.התפתחותעיכובבגניילדיםעבורהלימודיםיוםלהארכתשיקומיתמועדוניתהקמת 

 הקמת פורום מנהיגות הורים בתחום המוגבלויות. 

 יים.קידום פרוייקטים בריאות
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אגף
תכנון  

והנדסה 



 

2021 | סיכום רישוי ופיקוח  אגף תכנון והנדסה |

264 
בקשות להיתר 

11 
 2ועדות משנה 

מליאה 
128

תעודת גמר
טופס 4

182
בקשות להעבות

בטאבו 

243 
בקשות להיתר 
שנדונו בוועדות 

180
היתרי בניה
שהופקו 

41
ועדות  ישיבות

מקצועיות 
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2021 | סיכום אגף תכנון והנדסה | תכנון

25 
תכניות

שהופקדו 

8
תכניות שקיבלו 

תוקף 

315
בקשות  למידע 

5 
תוכניות בינוי
בקיבוצים 

3500 
בקשות

שנסרקו 

39 
תוכניות שנידונו 

בוועדה 
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2021  אגף תכנון והנדסה | סיכום

שירות לתושב בוועדה לתכנון ולבנייה
מאפשרת שרא חדשה, מדיניות קידמה המקומית הוועדה- איכות 
| להיתר חקלאיות בקשות של בניה בהיתרי טיפול זמני קיצור 

| המקומית בוועדה תורים לזימון מערכת לפעול החלה- זמינות 
כבר ישובים 8 שרכא הוועדה, ארכיון סריקת המשיכה- שקיפות 

 מקוונות פעולות הוסדרו- לדיגיטל מעבר | הוועדה באתר זמינים 
שלומים ועוד.יח בקשות, תבות פתבות באתר הוועדה לרר

בינוי ושדרוג מבני חינוך 
בבית הספורט אולם שדרוג | לאולפנה חדש אגף הקמת הושלמה 
שיפוץ | יוסף בכרמי החדש ידיםעת ספר בית בינוי | חשמונאי 

| הפיס מפעל בתמיכת חלקם במועצה, הילדים גני בכל מאסיבי 
3 תכנון הושלם | המועצה גני בכל מיגוניות הקמת פרויקט סיום 
לקרית התכנון מקודם | יוסף וכרמי נען בחולדה, יום מעונות מבני 
 הקמת השלמת – אנרגטית ייעלותהת | בחולדה חדשה חינוך 

 גגות סולאריים בכל קריות החינוך במועצה.

ליבי ישראעבודות בשיתוף משרד התחבורה ונת
כיכר הקמת | זרג לקבוץ בכניסה זרג נחל מעל חדש גשר הוקם 

הכניסה בצומת אוטובוס תחנת הוקמה | זרג לקיבוץ בכניסה 
ליציץ הכניסה לכביש מפורט תכנון החל | ושעלבים איילון לנוף 

למשמר בכניסה תנועה מעגל להקמת יתשתהת עבודת החלו | 
 לעוזיא לבית בכניסה תנועה מעגלי להקמת התכנון החל | איילון 

 וחולדה.

פיתוח המרחב הציבורי
הכוללנית המתאר תכנית | גיבתון עינות לפיתוח העבודה נמשכה 

רחבעם צה"ל בסיס חיבור | המחוזית בוועדה שוןרא בדיון נדונה 
ושיקום וואדיות ניקיון של החורף לקראת טיפול | הביוב למערכת 

תנועה הסדרי סקר ביצוע | הניקוז רשות ידי על שעבר חורף נזקי 
 ביישובים על ידי יועץ תנועה ואישורם בוועדת תנועה. 
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יות ושטחים ציבוריים ביישוביםפיתוח תשת
מדליק כדורעף מגרש | פתחיה לנשות ומכובד מרהיב מקווה 
 כפר במרכז החנייה ושדרוג חדש נוער מבנה | חשמונאי בבית 

מדרכה | איילון נוף ב' בשלב חדשים משחק מתקני | לשמוא
| בשעלבים סתהכנ יבת סביב נופי פיתוח | נען בקבוץ היקפית 
כושר מתקני | סתריה מושב במרכז וחנייה בטבע משחק מתקני 
לעוזיא בבית יקהילת פארק | ישרש מושב במרכז נופי ופיתוח 

לתחנת בצמוד ניקוז עבודות | איילון במשמר ואומגה פארק | 
ביישובי האטה פסי | בעזריה הלד תאורת פרויקט וסיום היסעים 

שדרוג | ציבוריים במרחבים הצללות והקמת שיקום | המועצה 
| היסעים תחנות ושיקום הקמה | זםג לאסוף ופינות מחזור פינות 

 והתחלת במועצה אופטיים סיבים לפריסת משותף מכרז הובלת 

 עבודה ביישובים.

2021 | סיכום פיתוח תשתיות ובינוי  אגף תכנון והנדסה |
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אגף תכנון והנדסה זרקור על תקציב 2022 |
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תקציב
 אגף תכנון 

והנדסה
מיליון ₪,  18  כ –
 יוקדש בין היתר ל:

 יות ביישובי המועצה, בשיתוף הוועדים המקומיים.שתהמשך קידום פיתוח הת

 פיתוח המרחב הציבורי בין היישובים

 תכנון, בינוי ושדרוג מוסדות חינוך, ותב"ע קרית חינוך חולדה

 פיתוח שבילים לרכיבת אופניים ברחבי המועצה

קידום הדיגיטציה של הוועדה לתכנון ובניה

 קידום תחום הנגישות 

 המשך קידום תכנית המתאר הכוללנית
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הכפרי,  המרחב אשכול
יחידה סביבתית 

ומחלקת תברואה  



2021 אשכול המרחב הכפרי, יחידה סביבתית ומחלקת תברואה | סיכום

 
575

טון איסוף 
קרטון 

508 
עיקורי חתולים 

610 
כלבים משובבים 

 
85

טון איסוף פחים 
כתומים 

45 
 טון איסוף זכוכית 

190
טון איסוף 
נייר עיתון 

 
6

טון פסולת 
אלקטרונית

25,000
טון איסוף אשפה

ביתית, גזם
וגושית 
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2021 אשכול המרחב הכפרי, יחידה סביבתית ומחלקת תברואה | סיכום

התברואה החיים, באיכות מטפל הכפרי המרחב שכולא
יתהסביבת היחידה צוות המועצה. ביישובי הסביבה ואיכות 

 הסביבה לאיכות בוועדה היישובים נציגי עם העת כל פועל 
 בים בכל התחומים.במועצה שמקדמת תהליכים ר

תברואה
ביצוע | לתושב כשירות גושית פסולת של הפינויים כמות הכפלת 

| הפסולת איסוף הליך לשיפור שפה(א )עגלות אצירה כלי סקר 
 שיפור תהליך דיגום המים התקשרות עם חברה חיצונית 

מיחזור
זםג רסק ביצוע | ביישובים מיחזור מרכזי של ושדרוג הקמה 
 ציבוריים בשטחים פיזור איילון- נוף סרני, נצר סתריה, זר,ג בנען, 

 והוזלת עלויות מול המטמנה

חינוך
והמשרד החינוך משרד ע"י ירוקים ספר ילבת ספר יבת 3 הסמכת 

ספר יובת הילדים לגני יער חינוך הרחבת | הסביבה להגנת 
 קיימות לקידום פרויקטים | ספר יבבת נוספות ושכבות נוספים 

ספר, יבת המועצה- בשטחי אקולוגי לגינון מעבר | ספר יבבת
 יבת בשיתוף ניקיון אירועי | נוספים ציבוריים ושטחים ילדים גני 

 הספר - ביערות ובמרחבים הפתוחים

קידום הקיימות
הקיימות ערכי להטמעת במועצה בינאגפי פורום הקמת 

מרכזי אירוע הפקת – קיימות חודש | האקלים לשינוי והיערכות 
ומגוון ביישובים אקולוגיים ייםקהילת אירועים 12 דוד, במשמר 
 פעמיים בר לכלים ערכות הוספת | החינוך במערכת אירועים 

 י ספר ולמועצהליישובים, לבת
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ייםפורומים ומיזמים קהילת
הסביבה להגנת המשרד בשיתוף ייםקהילת מיזמים 3ב- תמיכה 

התקנת מודעות להעלאת סכנ | פעילה פרפרים ניטור קהילת | 
מובילי פורום הקמת | פרטיים יםבת גגות על סולאריים גגות 

 וניטור מעקב | לקהילה" "מקהל הכשרה וקיום יותקהילת גינות 
 אחר פעילות זיהום האוויר במפעל נשר

7-18  גילאי

2021 אשכול המרחב הכפרי, יחידה סביבתית ומחלקת תברואה | סיכום
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אשכול המרחב הכפרי זרקור על תקציב 2022 |
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 תקציב
אשכול המרחב

הכפרי,
מיליון ₪,  18  כ –
 יוקדש בין היתר ל:

 הידוק השמירה על ניקיון המרחב הציבורי והשטחים הפתוחים.

 שפה המועברות להטמנה.עידוד המחזור וצמצום כמויות הא

 חינוך, הסברה והטמעת תחום הקיימות.

 יות ועידוד גינון אקולוגי.הקמת גינות קהילת

 זר.הפקת אירועי חודש הקיימות בג

 שפה.שיפור מערכי פינוי הא
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להתלהב
מהשינוי 

אגף דיגיטל 
והסברה 

ומערכות המידע 



 

2021  אגף דיגיטל והסברה ומערכות המידע | סיכום

 
850
טפסים 

דיגטליים 

 
664
פוסטים 

בפייסבוק 

3434
הזמנות כרטיסים

לאירועים באופן  
דיגיטלי 

17 
שידורי לייב 

31
קבוצות וואטסאפ

מהמועצה  
לתושבים 

4 
עיתוני גזרי

 מידע
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2021  אגף דיגיטל והסברה ומערכות המידע | סיכום

התושב של תפיסה מתוך הוקם והסברה דיגיטל אגף
במרכז, ורצון לשדרג ולהתאים את השירות לתושב הן ברמה 

ברמת והן חדשה מידע מערכת הקמת ידי על הטכנולוגית 
 ובכך המועצה של פנימי לניהול סתווהכנ לתושב המוקד 

 לשפר את מהירות ואיכות המענה לתושבים.

ים דיגיטליים באתר המועצהיחת שירותפת
מאות הקמת | המועצה לאירועי דיגיטלית כרטיסים רכישת 
של מקוונת יחהפת | יםשירות להנגיש במטרה דיגיטליים טפסים 
 רישום תהליך | דיגיטלי תורים זימון | בניה ולהיתר למידע בקשות 

 בטאבו הפך לתהליך דיגיטלי חוצה מחלקות ואגפים.

 לתושב CRM ית למערכתהקמת תשת
התאמת |CRM ספק בחירת | במועצה הקיימות המערכות איפיון

 DATA. המערכת לצורכי המועצה | טיוב 

קשר עם התושב
הפלטפורמות בכל ובשגרה בחירום לתושבים מידע העברת 

 יישוביות, וואטסאפ קבוצות המועצה, אתר – הדיגיטליות 
 זרי מידע.פייסבוק המועצה ועוד | הפקת עיתון ג

פיתוח מענים בזמן קורונה
אמת בזמן נתונים מבוסס לניהול יתרשות BI מערכת הוקמה 

 ובלייב בזום הדיגיטלית למדיה הועברו ביםר בותתר אירועי | 
 בפייסבוק.

2022 ומבט לשנת עבודה 2021 50 סיכום שנת עבודה



 

 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	 

זרקור על תקציב 2022
אגף דיגיטל והסברה ומערכות המידע 

תקציב
 אגף דיגיטל והסברה 

ומערכות המידע
 מיליון ₪, יוקדש בין 1.8 כ – 

 היתר ל:

 לתושב השירות לשיפור חדשני מועצה מוקד הפעלת
שיפור הישרות לתושב באמצעות פיתוח הדיגיטציה

 אחודה CRM יישום והטמעת מערכת 
 יק תושב דיגיטליהקמת ת

 יות המחשוב והתקשורתשתשמירה על איכות ת
 הנגשת מידע למגוון רחב יותר של קהלים.
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מחלקת 
יישובים  



 

2021  מחלקת יישובים | סיכום

מליון ש"ח העברות  
26.5
ליישובים 

מליון ש"ח תקציבי  
10

פיתוח ליישובים 
מליון ש"ח תוספת  

2
לוועדים המקומיים 

י חירום
25

צוות
 

ישוביים 
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לייצר במטרה היישובים, מחלקת את המועצה הקימה השנה 
להנהגות המועצה בין משותפת ואחריות משותפת, מנהיגות 

 המועצה ישובי בכלל המחלקה פעלה השנה לאורך היישובים. 
בים בכל התחומיםויצרה שיתופי פעולה ר

ישובים סכנ הופק | היישובים צרכי של שונירא ומיפוי היכרות 
| לתושב יםהשירות סך המקומיים לוועדים הוצגו בו – מקצועי 

בין יםושירות סמכויות אחריות חלוקת את דירהמג תהליך בוצע 
 חלוקת במסמך ישובים הנהגות ציבור שיתוף | ליישובים המועצה 

 דר סטנדרט לניהול ישובים | הוגאחריות ושירות

2022 ומבט לשנת עבודה 2021 54 סיכום שנת עבודה

2021  מחלקת יישובים | סיכום



 

 	

 	

 	

 	

מחלקת יישובים זרקור על תקציב 2022 |

 המקומייםלוועדיםהמועצהביןהקשרושיפורטיפוח

 העמקת הידע והיכולות הניהוליות ביישובים

 קידום תכנון אסטרטגי ארוך טווח ליישובים

 ליווי תפעולי והדרכות לבעלי תפקידים
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מחלקת דת 



 

2021  מחלקת דת | סיכום
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בני ישובים
8 

ר

מקוואות 
11 

סת
30

בתי כנ
 

בלניות 
בנים אזוריים 12

3 
ר



 

  

 

2021  מחלקת דת | סיכום

 הן והאזור, המועצה תושבי לכל מענה נותנת הדת מחלקת
י המקצועי והן בתחום הרוחני.בתחום הדת

מעמד | מצווה ובת בר סיור I במועצה לנשים מקוואות 4 הקמת 
הדיברות שרתע מעמד | המועצה ביישובי לילדים שופר תקיעת 
חלוקת | בישרש גניזה מתקן הצבת | השבועות בחג לילדים 

- בשבט טו" | השבת זמני טימגנ לוח – השנה שרא השנה מעגל 
שמיטה חוברת | בשבט ט"ו וסדר שרותומע תרומות הפרשת סדר

 | לוח ספירת העומר | הרצאות בזום וביישובים 

2022 ומבט לשנת עבודה 2021 58 סיכום שנת עבודה



 

 

 

 

 

	 תקציב 
מחלקת דת

כ – 4.6 מליון ₪, 
יוקדש בין היתר ל: 

	

	

	

מחלקת דת זרקור על תקציב 2022 |

בנים ובלניותעוסקים בקודש: ר

מתקני גניזה ועירובין.

השנה לוח מצווה, ובני בנות המועצה לתושבי פעילויות 
 העברי וחגים ומועדים

 מקווה חדש במצליח
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מחלקת 
שמירה  
ביטחון 



 

2021  מחלקת שמירה וביטחון | סיכום
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בסיסי מג״ב 
3 

מתנדבים 
53 

י ספר
16

בת
 

מאובטחים 

 
216
מתנדבים

תחנות   
2

כיבוי אש



 

  

2021  מחלקת שמירה וביטחון | סיכום

שן,ע גילוי מכרז | מועצה ומבני חינוך במוסדות האבטחה מערך שיפור
ועזריה| איילון משמר בפתחיה, מקלטים שיפוץ | מצוקה ולחצני אזעקות 

מרכזית שליטה שיאפשר המועצה בבניין וחרום ביטחון מרכז הקמת 
מיטבי באופן ובחרום בשגרה הביטחון בתחום מענה | חירום בעת ועדכנית 

 |הטמעה למערכת שליטה ובקרה במוסדות חינוך| שיפור המוכנות לחרום 

2022 ומבט לשנת עבודה 2021 62 סיכום שנת עבודה



 

 	

 	

 	

וביטחון שמירה 2022 | מחלקת תקציב על זרקור

	 התקנת מערכות גילוי  אש בבתי הספר תקציב 
מחלקת שמירה 

ביטחון 
כ – 2.8 מליון ₪, יוקדש 

בין היתר ל: 

ביצוע מבדקי בטיחות ויציבות מבנים

י ניידבניית חפ"ק מועצת

חיזוק וטיפוח מתנדבי מג"ב ומד"א
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7-18 2022 גילאי ומבט לשנת עבודה 2021   64 סיכום שנת עבודה



נתונים כלליים



49%התפלגות תושבי המועצה לפי גיל 
נשים 

51% 
גברים

גילאי  19-30 | 4,183 | 15%גילאי  0-2  | 1,195 | 4%

גילאי  31-64 | 11,537 | 40%גילאי  3-6 | 2,152 | 8%

גילאי  +65 | 3,452 | 12%גילאי  7-18 | 6,242 | 22%

202266 ומבט לשנת עבודה 2021 סיכום שנת עבודה   7-18 גילאי
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,1

13

2019 
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,7

79
 

2018 

27,770 
2018 

28,825 
2022

+1.1% 
+1.3% 

+0.6% 
+0.5%

גידול במספר התושבים
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2019 

 
19
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60

0

2018

הגידול בתקציב )באלפי ש"ח(

+1.2% 

+8.4% 
+1.9% 

+8.2% 

194,600 
2018 

235,606 
2022 
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+0.1% 

הוצאה לתושב )בש"ח( 

7,008 
2018 

8,147 
2022 
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+7.6% 

2021

+1.2% 
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+7% 
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הגידול במספר התלמידים
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סה"כ

1,
62

0

תשע"ט

1,
63

6

תש"פ

1,
61

4

תשפ"א

1,
59

2 
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7,532 

תשע"ט 

7,667 

תש"פ 
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תשפ"ב 
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הגידול בתקציב החינוך )באלפי ש"ח(
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99,680 
2022 
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| הכנסות  2022  תקציב

8% 
שירותים מקומיים:

ביטחון, תכנון ובנייה, נכסים, אירועים, ועדים, פיתוח  
כלכלי, חקלאות, תרבות, איכות הסביבה 

50% 
ארנונה ואגרות 

 

34% 
שירותים ממלכתיים: חינוך, 

ביטחון קבילתי, רווחה, 
דת, בריאות 

4% 
ביוב ומים 

4% 
תקבולים שונים 
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| הוצאות 2022  תקציב

2% 
 2%ביוב ומים 

פרעון מלוות / מימון 

9% 
תשלומים בלתי רגילים

59% 
שירותים 

ממלכתיים: 
חינוך, ביטחון 

קהילתי, רווחה, 
דת בריאות 

8% 
 הנהלה וכלליות

8% 
שירותים מקומיים:

ביטחון, תכנון ובנייה, נכסים, 
אירועים, ועדים, פיתוח כלכלי,  

חקלאות, תרבות, איכות הסביבה

 7-18 2022 גילאי ומבט לשנת עבודה 2021 סיכום שנת עבודה 73 



שנת עבודה פוריה  








