
1

 ישיבת מליאה  
 מספר 25
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הוספת סעיף לסדר היום: 
 אישור בעלי זכות חתי מה 

 לבית הספר הדמוקרטי

חשבון שוטף וחשבון הורים



פפסנפ פםןדם[1][
פרט • קהילה • קהילות
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8,708
 תלמיד ים 

 ותלמידות

1,592 

 ילדי גנים

2,959 

ילדי יסודי

ילדי המועצה  

הלומדים  

 בתלמוד תורה  

 דביר (מוכש"ר):

 94 מתוך 147

672

 ילדים לומדים  

 מחוץ לגזר

326

 ילדי ח ינוך 

מיוחד

 140 לומד ים 

 מחוץ לגזר

3,159 

 ילדי תיכון
 מספר

 תלמידים

 כולל

תשפ"ב



תמונת גני ילדים תשפ"ב

חרדיממלכתי דתיממלכתיילדי הגנים   חינוך מיוחדממלכתי -

 סה"כ

 תשפ"בתשפ"א

 364942411486493גילאי 3

 392701313528488גילאי 4

 460981816600592גילאי 5-6

 121626255401,6141,573סה"כ ילדים

4510256162סה"כ גני ילדים

2726.227.5826.525.4ממוצע ילדים בגן 



 בתי הספר היסודיים

 קריית חינוך נען – סתריה

 סה"כוהדגבאתשפ"ב

 858997868475516גוונים

 108919774101110581שחקים

 282729263027167מעיין

סה"כ 1,264 תלמידים בשנת תשפ"ב
-2.2% 

סה"כ 1,293 תלמידים בשנת תשפ"א



 בתי הספר היסודיים

 קריית חינוך שעלבים

 סה"כוהדגבאתשפ"ב

 203420353342184שלהבת בנים

 534554534751303שלהבת בנות

 סה"כ 487 תלמידים בשנת תשפ"ב
-9.3%

סה"כ 537 תלמידים בשנת תשפ"א



 בתי הספר היסודיים

 קריית חינוך בית חשמונאי

 סה"כוהדגבאתשפ"ב

75117116143112132695שדות איילון

 בית ה ספר 

 76---311332המונטסורי-דמוקרטי

 סה"כ 771 תלמידים בשנת תשפ"ב

סה"כ 1,300 תלמידים בשנת תשפ"א

-41%



 בתי הספר היסודיים

 קריית חינוך כרמי יוסף

 סה"כוהדגבאתשפ"ב

 11410010210710185609עתידים

 סה"כ 609 תלמידים בשנת תשפ"ב
+19% 

סה"כ 512 תלמידים בשנת תשפ"א



 בתי הספר העל יסודיים

 סה"כיביאיטחזתשפ"ב

 1802392021882002051,214הרצוג

21718013112797111863איתן

 108104106988594595אול פנה 

 868676669970483ישיבה

 5916095154794814803,155סה"כ

+0.1%

6135235255085164673,152סה"כ תלמידים תשפ"א



 הסעות תלמידים:

4,050 תלמידים מוסעים ביום

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

 11 אוטובוסים צהובים

 19 אוטובוסים צמודים של אגד

 6 אוטובוסים לא צמודים

 15 מיניבוסים

3 אוטובוסים של סבבים



 חינוך מיוחד

186

 לומדים  

 במועצה

140

 לומדים מחוץ 

למועצה

גנים: 

גנים ליקוי  3 
 למידה

גני תקשורת כיתות בתי  2

 ספר: 

2 כיתות תקשורת

 11 כיתות ליקו יי 
 למידה

2 כיתות רגשיות

בית 

אקשטיין : 

 231 תלמידים 

 4 מהמועצה

180

 מסלולי הסעה  

ביום

 ח ינוך 

מיוחד



 מבני חינוך חדשים – בית ספר עתידים החדש

 ייפתח ב-1 בספטמבר.▪
 הכיתות, החצרות ומבני המנהלה יהיו מוכנים לקליטת התלמידים, כולל כל אישורי הבטיחות.▪
 השלמות בינוי יעשו במהלך החגים ומחוץ לשעות לימודים.▪
 תהיה הפרדה מוחלטת בין אזור ההשלמות לשאר בית הספר בכל תקופת ביצוע העבודות.▪
תהליך הבניה והפיתוח נעשה בשיתוף צוות בית הספר, הנהגת ההורים ואגף החינוך.▪



 מבני חינוך חדשים – אגף חדש לאולפנה

 קומת כיתות❖

 קומת מעבדות❖

קומת אולם כינוס❖



 ₪ 5,686,793 

בשיפוצי הקיץ בגנים ובבתי הספר



 טיפול בתשתיותהחלפה וחידוש סניטריהצביעת הגנים

 שיפוץ חצרותעיצוב פניםחידוש דלתות

 גינות לימודיותבניית מיגוניותציוד חדש

  ₪ 1,442,124
 שיפוצי קיץ 

ב-37 גני ילדים

בהובלת מנהלת מחלקת תחז וקה 

– נטע טפיירו זקן, ומנהל ת 

 מחלקת גני הילדים – רחלי בן 

נעים אנוך



12 גני ילדים ב-9 יישובים

 נבחרו לשיפוץ תשתיות 

במימון מפעל הפיס

 סה" כ 

₪ 500,000 

 בית עוזיאלישרשכפר ביל"ו

 מצליחמשמר דודכרמי יוסף

רמות מאירנוף איילוןמשמר איילון



שיפוצי קיץ בבתי הספר  - ₪ 4,244,669

מרחבי  

 למידה  

בחוץ

 פיתוח 

גינות

 עבודות 

בטיחות
 שדרוג 

תקשוב , 

 מחשבים , 

תקשורת
 שדרוג 

החצ רות 

וה מתקנים 

 בבתי 

הספר

צב יעת 

 בנייני  בתי 

הספר

 ציוד 

 חדש

הנגשות

 פ רטניות 

וכלליות



 התחלות חדשות בבתי הספר

 סימי בן חמו

חט"ב הרצוג

"האמונה באדם ובכוחה של 
קהילה הם שמניעים אותי  

כאדם. חשוב לי לקדם תקשורת  
מיטבית וליצור תחושת שייכות  
בקרב כל באי בית הספר,  על 

בסיס אלו ניתן לקדם את העולם 
הערכי והלימודי ולהביא כל אחד  
 להיות שחקן משמעות בקהילת  

 הרצוג."

 אבי חדידה

תיכון אית"ן

"בכל שנותיי ריגש אותי לראות  
אדם שמתגבר על אתגר, אדם  
שמצליח לצמוח מתוך קושי,  

ולמדתי שפעמים רבות היה זה  
בזכות איש חינוך שעמד לצידו  
של האדם הזה, שלא ויתר לו 

ושלא נתן לו לוותר לעצמו. באתי  
 לחינוך כדי לצמוח, להצמי ח 
 ולהתרגש בכל יום מחדש."

 ענת דימנט

דמוקרטי מונטסורי

"כאשת חינוך אחד הדגשים 
החשובים לי הוא 'חינוך לשלום' 
– חינוך חברתי שמכיר ומכבד  
את השוני בין אנשים, נשים 
וקבוצות השתייכות שונות 

וללמוד לכבדם מתוך היכרות  
תרבותית ומפגש אישי, 'חינוך 
לשלום' עוסק גם ביחסים בין 
 האדם לטבע ובכינונם באופן  

מכבד ומבריא."

 מיכל ורד  

אולפנה

"אני מביאה איתי מתפקידי  
הקודמים את האופטימיות,  

התקווה והאמונה כשתשתית  
 העשייה החינוכית "שחקי כי 

עודני מאמין בך.."
את שנת הלימודים הקרובה אני 
רואה בעיקר מזווית של תפילה  

שנזכה לשנה של 'פנים אל 
 פנים'. בבריאות טובה וללא  

מסכים."



איך באה לידי ביטוי התפיסה החינוכית של אגף חינוך?

עיבוי החינו ך 

המי וחד 

 וטיפוח  מרכז 

 המצטיינים

למידה בטבע

פ תיחת 

מס גרות 

חי נוך 

 ממל כתיים 

מגוון מר חבי מגוונים

למידה  פנים 

 וחוץ 

כיתתיים

 הרחבת 

הבחי רה 

הפדגוג ית 

 בתוך  בתי 

הספר

פ יתוח 

ייחודיות של 

 מס גרות 

החינוך



הקמת בית הספר הדמוקרטי -מונטסורי בקרית 
- מבוסס בחירה החינוך בית חשמונאי 

 בית הספר הממלכתי הצומח -דמוקרטי-מונטסורי, שנבחר ע״י קהילת יישובי עמק איילון, ייפתח בראשו ן□

לספטמבר, עם 76 תלמידים, ו-8 אנשי צוות. את בית הספר תנהל הגב' ענת דימנט, תושבת המועצה

ובעלת ניסיון חינוכי ניהולי.

 דרכו הפדגוגית של בית הספר מבוססת על עקרונות מהחינוך הדמוקרטי והחינוך המונטסורי, ונבנית□

ומתגבשת ע"י ועדת הקמה פעילה בה שותפים הורים, צוות, מומחים מהחינוך דמוקרטי והמונטסורי

ונציגי אגף החינוך.

בהצבעה השתתפו 557 בעלי זכות הצבעה, בחלוקה כדלקמן:
בתי מפר לפי חלוקה ישובית, מגבשי ייחודיות - 188 מצביעים, שהם 6ל33.75. )1(
 בית מפר ממלכתי מגבש ייחודיות לשבעת היישובים לצד בית מ פר)2(

ממלכתי צומח שמשלב תיווך דמוקרטי ומווטמורי - 369 מצביעים, שהם 6ל66.25.

החלופה שובחרה - בית ספר ממלכתי מגבש ייחודיות לצד בית ספר ממלכ תי
צומח שמשלב חיעך דמוקרטי ומווטטורי.

116
ן



איך באה לידי ביטוי התפיסה החינוכית של אגף חינוך?

 צהרונים 

הכנסת בבתי ספר

יחיד ת 

הנוער 

 לאגף 

החינוך
פיתוח תרבו ת 

ארגונית של  

שותפיות רב 

 מחלקתיות 

ורב אגפיות
פרויקטים חוצי  

מסגרות  

חינוכיות לחיבור  

הילדים למרחבי  

 המועצה  

והקהילות שלה

ה קמת 

המ חלקה 

ל ביטחון 

וחינו ך 

 חברתי 

קהילתי



איך באה לידי ביטוי התפיסה החינוכית של אגף חינוך?

מהל כים 

חינו כיים 

משותפים  עם 

 קהילות 

 המו עצה 

ושיתוף הציבור
חשיפת הצ וותים 

החינוכ יים 

לפדגוגי ה 

 מבוססת   

 שותפות ביצירה

הנהגה קהילתית

עבודה משותפת  

עם ועדת חינוך,  

הנהגות הוריות , 

 חממות חדשנות 

חינוכית



שינויים ארגוניים  אגף החינוך  -

 אגף 

 החינוך

 שלי קרן

 אשכול פרט

שרית

משכל

 טיפולים במקצועו ת 

 הבריאות

אפרת

 שירות פסיכולוגי  

 חינוכי

שרית

 מחלקת פרט 

 וחינוך מיוחד

 עדינה

 אשכול מערכתי –

 בתי חינוך

שלי

 תחזוקת חינוך

 ליאור

 תקציבאית

 חינוך

נאוה

 מחלקת חינוך  

 חברתי קהילתי

ליטל

 מחלקת מדע  

 וחדשנות

 שירה

 מחלקת בתי  

 ספר

 רונית

 מחלקת גנים

רחלי

 מחלקת נוער            

שני



 קייטנות קיץ בגני הילדים – חמישה שבועות

 מחזור א'
 3 שבועות

 בוקר – 1,227 ילדים

 צהרון – 472 ילדים

 מחזור ב'
 שבועיים

 בוקר – 521 ילדים

צהרון – 359 ילדים



 קייטנות קיץ – בית הספר (שלושה שבועות ראשונים)

965 ילדות וילדים 



 קייטנות קיץ – אגף קהילה (שלושה שבועות נוספים)

280 180קייטנת ספורט -  קייטנת מחול ופנאי -

70 קייטנת ג'ודו – 33קייטנה למגזר הדתי -



 פעילות הקיץ לנוער –
 המחלקה לביטחון חברתי קהילתי

 בחודש יולי מדריכי המוגנות שוטטו בין יישובי המועצה – נפגשו עם בני הנוער שיוצאים למרחבים❑
 הציבוריים, דיברו איתם והיו עבורם מענה חינוכי וחברתי בזמן החופש.

 טורניר כדורגל מועצתי בו השתתפו 4 קבוצות נערים.❑
מונית החופש הגדול חזרה הקיץ ליישובי המועצה.❑



 פעילות הקיץ לנוער –
 מחלקת הנוער

 כל זוג יישובים קבלו 2 סדנאות בתקצוב מחלקת הנוער
המירוץ למליון; -  לבחירת היישובים מתוך מבחר סדנאות
 סדנת נגרות; ODT; חדרי בריחה; סדנת מניעה מאלכוהול;

הגנה עצמית לנערות; גרפיטי והפנינג ספורט.



 מסדר כנפיים ראשון במועצה –
 הכנפיים של קרמבו

 אחרי שנתיים של פעילות התקיים "מסדר
 הכנפיים" הראשון של תנועת הנוער "הכנפיים

של קרמבו" – לילדים עם ובלי צרכים מיוחדים.



מוקד 1 בספטמבר

ליווי הילדים וההורי ם
לקראת פתיחת שנ ת

הלימודים

מלווים אתכם לגן ולביה״ס
הורים יקרים,

פתיחת שנת הלימודים מלווה בהתרגשות בצד חששות ושאלות, ולכן - כולנו כאן בשבילכם.

ב - ו בספטמבר יפתח עבורכם מוקד טלפוני מיוחד שיאוייש על ידי צוותי אגף החינוך ומחלק ת
התחבורה, בו נעמוד לרשותכם בכל שאלה או בעיה.

המוקד יפעל החל השעה 7:00 ועד השעה 14:00 במספר טלפון 08-9274027
מוקד המועצה עומד לרשותכם בימים הקרובים בכל שאלה במספר 08-9274001 או 5367*

מוקד 1 בספטמבר - 9274027-08 )רב קווי(
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מידע
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 עדכון קורונה
29.8.21



תמונת מצב



תמונת 
 מצב 

חיסונים



 מועצה 6£2£1?
 אזורית 8£6ו0\/א1.

תמונת מצב יישוביםגזר .וסאעסס

םרוקי צהוביםכתומיםאדומים

רמות מאירמשמר איילוןיציץמצליח
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הנחיות התו הירוק

הנחיות
קורונה
חדשות

15.8.21

 התו (?)
1ד.סגו

 ן
1

'1׳ 1

בקניונים ובתי מסחר

החל מיום רביעי 18/8/21 יורחב התו הירוק לכל ענפי המשק 
ויכנסו לתוקף הנחיות התו הסנול

התו הירוק יחול במתחמים פתוחים וסגורים, בכל כמות משתתפים מגיל 3 ומעלה

התו הירוק מאפשר כניסה רק עם תעודת מתחסן/מחלים או בדיקת קורונה שלילית

התו הסגול קובע מגבלת התקהלות בחללים סגורים ביחס של אדם אחד ל- 7 מ״ר 
)באחריות בית העסק(

תו ירוק
אירועי תרבות וספורט, חדרי כושר 

אולמות סטודיו, בריכות שחיה 
מסעדות, ברים, בתי קפה 
מלונות, כנסים, תערוכות 

מחאונים, ספריות, מוסרות אקדמים 
בתי תפילה )מעל 50 משתתפים(

תו סגול
קניונים ובתי מסחר

חנויו ת)רק חנויות שגודלן מעל 100 מ״ר(

לא מחוסנים ־ חובת בדיקה
מי שלא התחסן יורשה להכנס למתחמי תו ירוק רק עם הצגת בדיקה מהירה 

שבוצעה 24 שעות לפני מועד הכניסה

התו הירוק יוחל מגיל 3, והתשלום עבור הבדי קות
יתבצע על פי המתווה הבא:

גילאי 0-3: פטורים מתו  ירוק
גילאי 3-12: בדיקות במימון המד ינה

גילאי 12 ומעלה: בדיקות במימון פרטי )למעט מנועי חיסון(

התקהלות באירועים המוניים
באירועים ללא מקומות ישיבה מסו מנים

- עד 1000 אנשי םבמקום סגור 
- עד 5000 אנשיםבמקום פתוח 

התקהלות באולמות ובגני אירועים
־ עד 400 אנשי םבמקום סגור 

־ עד 500 אנשיםבמקום פתוח 

התקהלות בבתים פרטיים
- עד 50 אנשי םבמקום סגור 

- עד 100 אנשיםבמקום פתוח 

משרד
הבריאות

̂תו גו״״יס וז^ס

*מקפידים על ההנחיות, שומרים על הבריאות

!



 היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים
 לצד הקורונה

תשפ"ב



 מה ממ"ש חשוב לנו?

 יצירת רצף חינוכי, חברתי וריגשי

 על ידי הגעה רציפה לבית הספר

העיקר הבריאות
תכנון סדר היום בבית הספר שנועד למזער את 

 המגעים, למנוע הדבקה ולצמצם בידודים: בכיתה , 
בהפסקה, בהסעה.

ביטחון להורים ביציאה לעבודה  

 על ידי הענקת יציבות, קביעות וסדירות בחינוך 

הילדים שלהם



 צעדים לפתיחת שנה בטוחה  יותר 

בדיקות ביתיות לכל1. -  יום לפני פתיחת שנת הלימודים

 תלמידי המועצה בגילאי 3-16

 השלמת החיסונים לתלמידים מגיל 12 וחיסון שלישי2.

 להורים

 צמצום המגעים בשגרת הלימודים3.

מבצע בדיקות סרולוגיות לילדים בגילאי 43-12.



בדיקות ביתיות מהירות יום לפני ההגעה ללימודים

גילוי תחלואה לפני פתיחת שנת  המטרה: 
 הלימודים, מניעת הדבקות ובידודים

 בדיקות ביתיות לילדים הלומדים במועצה➢

 בגילאי 3-16

 שיתוף פעולה בחלוקה עם צוותי החירום➢

היישובים



בדיקות ביתיות מהירות יום לפני ההגעה ללימודים
1/ \1\8£6101

:<011 ו:<ו\ו1

מועצה
אזורית

גזר

 גילוי תחלואה לפני פתיחת שנת הלימודים,המטרה:
מניעת הדבקות ובידודים

הבדיקות יבוצעו על-ידי ההורים בבית יום לפני פתיחת שנת הלימודים >

- חותם על טופס הצהרה המעיד על ילד שמקבל תשובה שלילית >  

ביצוע הבדיקה וקבלת תשובה שלילית.

- לא יגיע לבית הספר ב-1 בספטמבר וילך ילד שמקבל תוצאה חיובית  >

לבצע בדיקת קורונה בקופת חולים/פיקוד העורף בהקדם, וכך תיקטע 

שרשרת ההדבקה בבית הספר, והבידודים לקראת ראש השנה

אחריות הורית -קהילתית>

1 ז מ ז מועצה מ
 אזורית 8£6ו0\/א1

גזר | 0ו:(אטס:1

בדיקות קורוה סהירנ ת
11 לגילאי 3-16 לפדי תחילת הליסחודים
ץ \007ר * ) 0 6*ר* € * 1 0 *̂ 72(

מה המטרה?
לוודא שכל מי שמגיע לבית הספר ב - 1.9.2021 איוו חולה בקורתה.

מתי בודקי□ את הילד/ה?
יום שלישי 31.8.2021 בשעות הבוקר

מה בערכה?
קסטת הבדיקה לזיהוי האיוטגן של הקורווה | סטוש סטרילי | מבתוה | פקק למבתוה

איך בודקים?
פותתים את הערכה ומוציאים את קסטת הבדיקה משקית האלומיויום 1.

אין לגעת בחלתית התוצאות ובבארית הבדיקה
מוציאים את המטוש ומחדירים אותו ישירות לחלק האמצעי של האף - 2.

10 סיבובים בוחיר ימין, 10 סיבובים בוחיר שמאל 
5 פעמים 3.  סכויסים את המטוש לסבחוה ומסובבים אותו יותר-  0 

יש ללחוץ על המבחוה בצדדים על מות למצות את הווז ל
שעל המטוש בצורה מקסימלית.

להוציא את המטוש ולסגור את המבחוה היטב עם הפקק. 4.
מטפטפים 4 טיפות מוחל המבחוה לבארית הבדיקה. 5.

ממתיוים 30-15 דקות. 6.

איך ספעוחים את הבדיקה אחרי 15-30 דקות?
אין להסתכל על התוצאה אחרי 30דקות 

| אם יצא פס אחד - התוצאה שלילית ואפשר לבוא לבית ספר.
 || אם יצאו שוי פסים - התוצאה חיובית, יש ללכת ולהיבדק במתחם 
בדיקות של פיקוד העורף או בקופות החולים ואין להגיע לבית הספר

מוזמוים לצפות בסרטון הסבר באתר המועצה



 השלמת החיסונים לתלמידים מגיל 12 ומעלה

 מצב המחוסנים בקרב תלמידים מעל גיל 12

+16 

99% 

12-15 

80% 

 390 טרם התחסנו

 תלמידי תיכון לא מחוסנים

 בחשיפה למאומת: מחויב בבידוד➢

 של 14 יום מיום החשיפה

 משוחרר מבידוד רק כעבור 7 ימים➢

 בכפוף ל-2 בדיקות שליליות

 השלמת חומר הלימודים באחריות➢

התלמיד



הורים  השלמת חיסון שלישי -

 מתחסנים חיסון ראשון ושני (מזכאי חיסון)

+60 

99% 

30-60 

96% 

16-30 

99% 

12-15 

חיסון שלישי80%

30% מהאוכלוסי ה 

 (כולל ילדים)  

ועולה מידי יום



 שגרת לימודים בטוחה ובריאה

שגרת לימודים בטוחה וצמצום מגעיםהמטרה:   

 תכנון סדר היום בבית הספר:➢

 צמצום מגעים, אוורור כיתות, שמירת מרחק, ושטיפת ידיים.➢

 נאמן קורונה בכל בית ספר יסודי, החל מ-1/10.➢

בהצגת תו ירוק בלבד➢ -  צמצום כניסות של מפעילים חיצוניים למינימום

עובדי מועצה, עובדי משרד החינוך – בהצגת תו ירוק בלבד➢



שגרת לימודים בטוחה ובריאה

 עטיית מסכה:➢

 מכיתה א' ומעלה בכיתות ובהסעות.▪

בשטח פתוח – בהתקהלות מעל 100 תלמידים.▪



שגרת לימודים בטוחה ובריאה

 תו ירוק לעובדי הוראה (בכפוף להחלטת ממשלה)

 בעקבות החלטת הקבינט, מגבש משרד הבריאות לקראת שנת הלימודים תקנות וסמכויות➢

 מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה.

 מסתמן כי כניסת עובדים לכל מוסדות החינוך תותנה בכפוף להצגת אחד מהמסמכים הבאים:➢

 תעודת מתחסן1.

 תעודת מחלים2.

תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית מידי 48 שעות3.



שגרת לימודים בטוחה ובריאה

 מצב המחוסנים בצוותי ההוראה

 הורים

96% 

 צוות מינהלה בבתי הספר

96% 

 סייעות אישיות

95% 

 סייעות הגנים

99% 

 מורים וגננות

93.10%



בידודים  שגרת לימודים בטוחה ובריאה -

הצגת 2 בדיקות שליליות ביום היציאהבידוד בחשיפה למאומת➢ -
 לבידוד ו-7 ימים מהחשיפה.

 

 

 

 

 – בעלי תו ירוק: מי שהתחסן, החלים או עבר בדיקהפטור מבידוד➢
 סרולוגית ונמצא חיובי.

 –למידה מרחוק➢
 רק כשמרבית הכיתה מבודדת.➢
  – השלמת חומר.בידוד של בודדים➢
 – בדיקות יומיות בבית הספר ללא בידוד. יופעלמתווה כיתה ירוקה➢

רק החל מה-15/10, בהנחיית משרד החינוך



הסעות  שגרת לימודים בטוחה ובריאה -

שגרת לימודים בטוחה וצמצום מגעיםהמטרה:  

במטרה להוריד את כמויות הסעות קבועות הלוך וחזור: ➢

הסעות קבועות שמסיעות -  הבידודים והתפשטות התחלואה

 את אותם הילדים ורישום מקומות קבועים (באחריות הנהגה

 הורית יישובית(.

שעות התחלה וסיום קבועות שעות קבועות לכל בית ספר: ➢

 בכל בית ספר. 29 ש"ש, השאר יינתנו בלמידה דפרנציאלית.

 דלת

11 

22 

33 

44 

55 

66 

77 

88 

99 

1010 

1111 

1212 

1313 

1414 

 הנהג

דלת



 שגרת לימודים בטוחה ובריאה – כניסת הורים

בתנאי הצגת תו ירוק או בדיקה מהירה שלילית ב-24 שעותכניסת הורים➢ -

 האחרונות

 

 

 

 – כל הכיתות נפגשות בקבוצות קטנות לפני תחילת שנה, יחד עםשלום כיתה אלף➢

 הורים. לא יתקיימו טקסים.

– ביום הראשון ללימודים לא תתאפשר כניסת הורים,הסתגלות בגן ובתי ספר ➢

 למעט במקרים מיוחדים.

– עדיפות בזום, אפשרות במרחב פתוח אחרי שעות הלימודיםאסיפות הורים ➢



 שגרת לימודים בטוחה ובריאה – רמזור

– צבע הרמזור נקבע לפי צבע המועצה, ולא לפי צבעכללי רמזור אדום ➢
 יישובי.

 

 ברמזור אדום מועצתי:➢
 גן, א'-ד', צהרונים, חינוך מיוחד – כרגיל.➢
 ה'-ז' – צמצום מגעים (למידה בשטח פתוח, צמצום קבוצות, למידה היברידית➢

 מרחוק(
 ח'-יב' – כיתה עם פחות מ-70% בעלי תו ירוק – עוברת ללמידה מרחוק.➢

– ברשויות אדומות וכתומות, לפי החלטת משרד החינוךמגן חינוך ➢



 בדיקות סרולוגיות

גילוי תלמידים עם תחלואה סמויה על מנת להעניק להם פטור מבידודהמטרה:   

 מתחמי בדיקות פיקוד העורף ב-3 קריות החינוך במועצה➢

 במשך 3 ימים.

 1,071 ילדים נבדקו.➢

 52 קיבלו תוצאה חיובית – 4.8% מכלל הנבדקים.➢

 לאחר 3 ימים, פיקוד העורף ומשרד הבריאות החליטו כי➢

 מבצע הבדיקות הסרולוגיות ייפסק ברשויות בהן יש פחות

מ-10% חיוביים.



 זה בידיים שלנו
 נבדקיםמתחסנים

 מתחסנים

 מצמצמים מגעים
במערכת החינוך, בקהילה ובכלל



59

עדכונים נוספים
פעולות המועצה



60

ממשיכים לפתח את היישובים

שעלבים-פיתוח נופי וגינון פתחיה-סיום פרויקט רחוב הברוש 

סתריה-מתקני משחק מעץ נוף איילון–מתקני משחק 



61

ממשיכים לפתח את היישובים

כפר שמואל–מבנה נוער ם"יד רמב–שיקום הצללה 

יציץ-חידוש סמטת התפוז קיבוץ נען–מדרכה היקפית 



62

מכרז משותף לפריסת סיבים אופטיים במרחב הכפרי

אליומשותףמכרזמובילההמועצה
לפריסתמקומיותרשויות44הצטרפו
הכפריבמרחבאופטייםסיבים

ספקיותשלכלכליתוהצדקהלגודליתרוןיצירת:המטרה
.הכפרילמרחבהאינטרנט

פתיחתעם)פריסהאזור(יישובבכלהאבמבתי%60החתמת:המשימה
בתורהראשוניםלהיותמנתעלהמכרזמעטפות



שיתופי פעולה-הבסיס להצלחה 

רשות מקומית
מובילה מכרז משותף וכלכלי•
מקשרת בין היזם לבין  •

היישוב והקהילה
אישורי  –מזרזת תהליכים •

תיאומים וכדומה, חפירה

קהילה
יחסי ציבור של הנהגת  •

הקהילות
מבתי  60%החתמת •

האב שמוכנים לחיבור  
בתנאי המכרז

יזם
מחויב לפריסה  •

במחירים קבועים
חצי שנה ביצוע עד •

מיום הוצאת צו 
התחלת עבודה

 14:44יייv •. ~ ·כ=-
 Safari 1111י

 > 8 ~ ~=§-•~ § כ!]=
אופטיים סינים

ומועצות יישונים עשרות

סינים לפריסת למכרז התאגדו

הסיבים, בתחום גדול מכרז מובילה נזר אזורית מועצה

גן נתניה, ביניהן אזוריות, ומועצות יישובים המונה 39
יועז התקשורת שר שמעון • בני אזורית ומועצה יבנה,

היוזמה הכוח. בכל ממשיכה הסיבים "מהפכת הנדל:

אזרחים אלפי לעוד אפשרות ותיתן ויצירתית מצוינת

מהיר" לאינטרנט להתחבר

פרץ  10:39גד

פריסת רטובת התאגדו אזוריות ומועצות יישובים 39 
רותם בראשות גזר, אזורית מועצה אופטיים. סיבים

סיבים לפריסת רחב מכרז אדה בימים מקדמת ידלין,

שד בת חברת שהיא בח,ד חרוקי חברת באמצעות

גייסה המהדך ורטובת סומך, בראש דין עורכי משרד

במטרה חדק בו שייקחו ויישובים מועצות עשרות
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מחלקת יישובים–מנהיגות יוצרת שינוי 
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ל קריית עקרון"ממשיכים להלחם בותמ

לבקשתנעתרהמשפטבית✓
תכניתנגדמניעהלצוהמועצה

.עקרוןקרייתל"ותמ

צוביקשהאףהמועצה,בהמשך✓
צוהפרתבשלמשפטביתביזיון

מקרקעימינהלידי-עלהמניעה
ישראל

פספורטעוכםבא l /-'משפטטבנוכוגינדכניסטהשוקבאזז 24/7כלכליםט

נדל"ן ת ו חדש ן > נדל" ת > הבי דף

וננע נוותזנ"נ: ברקס שם ביהמ"ש
עקרון כקריית שטח סיפוח

שאינו שנפסק לאחר גזר, מועצת של חקלאיים דונם לסיפוח 667 ניתן מניעה צו

נוף תל לבסיס הסמיכות בשל שנקבעו הבנייה במגבלות עומד

י ו ל ן ת  19.08.21 , 07:20וד

ביל"ו ~ כפר ותמ"ל עקרון jןריית חקלאי שטח תגיות :

את שרה אי שהממשלה אחרי ם י עי הוותמ"לשבו פעילות ההארכת י ובני ן ו לתכנ ארצית עדה ו )

לה העו ככל ת לעשו יכולה לא שהיא ל ו אתמ הזכיר המשפט ת בי ר) , ו י לד ם י מועדפ ם למתחמי

לספח שאמורה כנית ו לת עה מני ו צ לבקשת נעתר מרכז י ז ו המח המשפט ת בי חה. רו על

הוותמ"ל י כ כתב ן הדי בפסק גזר. רית ו האז המועצה של ים י חקלא נם ו ד ן 667 ו עקר ת י י לקר

את שבחן לאחר זאת שה. ו מימ ו ת כני התו ם מפרסו ת עו מנו י ) (רמ" ישראל מקרקעי ורשות

מדת ו ע לא א י שה דיעה י ב ת י כנ התו את ידמה ק תמ"ל ו הו ן ה י שלפ גזר , עצת מו של ת הטענו

ף. ו נ תל ס י לבס הסמיכות בשל שנקבעו ה י הבני במגבלות
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ל"שיפורים בחוק הותמ

.להארכההממשלהידי-עלהובאל"הותמחוק➢
,יפרחעמית',ג'חגשיאתשכללהאזוריהשלטוןמרכזמטעםצוות➢

.בכנסתלפשרהמ"המואתניהלידליןורותםגונןגניאשרת
➢

הותמ"ל. תחילת מיום רטרואקטיבית חל וזה יישוב, של ממשבצת
מ-30% יותר הותמ"ל לטובת יופקעו לא שככלל קבעה הפשרה
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המועצה תומכת במחאה נגד הרפורמה בחקלאות

הרפורמהנגדהחקלאיםבמאבקמשתתפתגזרהאזוריתהמועצה➢
הנהגותכלעםיחד,הידברותוללאההסדריםחוקבאמצעותבחקלאות
האזוריותוהמועצותהחקלאייםהארגונים

השלטוןמרכזשלהחירוםכנסאתהמועצהאירחההאחרוןרביעיביום➢
,הקיבוציתהתנועה,המושביםתנועתראשיהשתתפובו,האזורי

הקואליציהמפלגותמכלשוניםכנסתוחבריהחקלאיםהתאגדות
בהידברותרפורמהומקדמים,ההסדריםבחוקלרפורמהשמתנגדים
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69

מחלקת יישובים–מנהיגות יוצרת שינוי 

באמצע אוגוסט בוטלו כלל אירועי הילדים •
במועצה בעקבות התחלואה העולה בקורונה  

.ביישובי המועצה
האירועים לקהל המבוגר התקיימו בהתאם •

לכמות הנרשמים ולהנחיות הקורונה

נפתחה קייטנה דיגיטלית לחופש  , בנוסף•
הגדול לקטנטנים ולגדולים



70

אירועי ספורט כל הקיץ

6-18לגילאי ה'נינגמתחמי !מצליח אלופות–גמר ליגת גזרשת 

ואיגוד הטריאתלוןMAOZבשיתוף 6-18ספורטאים וספורטאיות בטריאתלון הראשון בגזר לגילאי 400
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פורום עסקים תיירות וחקלאות
מנהלתבהובלתעסקיופיתוחתיירותמחלקתבשיתוף2019בשנתהוקםהפורום➢

.ובינונייםקטניםעסקיםלפיתוחהרשות-"מעוף"וצמחאילניתתיירותמחלקת
היפהלמועצהמבקריםוהבאתכלכליתצמיחהולעודדמקומיתיזמותלקדםמטרתו➢

.שלנווהמיוחדת
.השניפעילותובמחזורעסקיםבעליעשרות➢
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לקידום הקיימות במועצה הבינאגפיהפורום 
השלומרכזברקאיויתקוןרונית-סביבהאיכותועדתראש,הסביבתיתהיחידהבהובלתפורום➢
המועצהומחלקותאגפיבכלהקיימותבקידוםשעוסקיםמפגשים8➢
:עיקרייםמוקדים3-בהקיימותבקידוםשעסקועבודהקבוצות3➢

סביבתיתויחידהבריאות,רווחה,יישוביםמחלקת,הילדיםגני–היישוביםבתוךקהילה1.

חברתיקהילתילביטחוןמחלקה,קהילהאגף,תיירות–ליישוביםמחוץפעילות2.

ורכשאנושמשאבי–ארגוניפנים3.
הבאהלשנההעבודהלתוכניותיכנסוהפרויקטים➢
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המועצה מקדמת התייעלות אנרגטית  

ולהפחתתבאנרגיהלהתייעלותממשלתיבמענקזכתההמועצה➢
.ש״ח276,086שלבסכוםחממהגזיפליטות

.הפיסמפעלשלוולטאיהפוטופרויקטאתשסיימההראשונההמועצה➢
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"הגג שלך יכול לעבוד בשבילך"כנס 

עלסולרייםגגותהתקנתמעודדתהמועצה•
הפרטייםהבתים

חברתבהובלת,הסביבהאיכותועדתביוזמתכנס•
הסביבתיתוהיחידהברקאיויתקוןרוניתהמליאה

תושבים100-מיותרהגיעולכנס•
שאלותעלומענהחברותיריד•

כשבילך לעבוד יכול שלך הגג
דחא ב סלוראיםי ות

סולארי? גג התקנת על חשבםת

לכם: הדרוש המידע כל את לקבל התהליך ,בואו התועלות,

והבירוקרטיה המחיר

תשפ"א 7.211 . 26 שני 1 אב י"ז

חשמונאי 18:30 כבית פיס אשכול

האשכול 18:30 כרחבת D"l סולא גגות כהתקנת העוסקות חברות •ר•ד

התכנסות 19:15

פת•חה19:30  דבר• - המועצה ואשת •דל•ן , רותם

במועצה 19:40 מהנעשה ה•א ," בשמ•ם "לא - במועצה תשתיות אגף מנהל הרך• , שמואל

ש•לונ 19:50 - החשמל רשות אסטרטנ•ה, באגף ומד•נ•ות חוץ קשר• פ•תוח מנהל צמח , שג•א

החשמל במשק מתחדשות אנרגיות

שרצ•ת 20:00 מה כל - םולאר•ות מערכות להקמת •ועץ שלום , בן ג'רמ •

לשאול הע 1ת ולא םולאר•ת מערכת התקנת על לדעת

ב הכנס • n פוn ומשח מש nnפ•
לחישוב מחשבון לו ק ל הכלבל•ח n הכדא•ו
זז•מון n •סזלאר n מערכ להקמח ש טלנרס n לקבזצ

ה pרובים בחודשיים התושבים את ווה n 

 

נוםפ•ם : פגט•ם ו לשאלות

ן נת• םנ• וח:נוך רכזמ .rיימות ע Jפר , _ששון -;:nufar@gezer נופ;ן reg ו_on.muni.ij

mailto:nufar@gezer-region.muni.il
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אישור פרוטוקול  
24' מליאה מס
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הצהרת אמונים
חבר מליאה חדש



77

מושב יציץ–חבר מליאה חדש 

ברדה• .ביציץוגרנולד,24בן-איתי
.אריאלבאוניברסיטתאזרחיתלהנדסהג׳שנהסטודנט

שאבתיבכללולהתנדבותהציבוריתלעשייהשליהעמוקהחיבורשאתחושבאני"
חסר,המדינהקוםאחריקצתמלובשעלה,ל"ז(נונו)ניסים,שליסבא.ומאבימסבי

הכלכאשר,ישראלבארץלתפארתמושבאצבעותבעשרחבריועםיחדהקים,כל
.גרידאציונותומתוךתמורהלקבלמבלינעשה

התנדבותיתרוחביהפיחהשתרומתו,האגודהבועדשניםמספרשכיהן,ומאבא
.מציאותלשנותשאפשרותקווה
צעיריםיופיעושממנה,ותומכתמאוחדתקהילהבמושבליצורהואשליהחלום

.בחזרהלקבלרצוןמבליהכלללמעןולעשותלהתנדברצוןמלאיוצעירות

אני מתחייב בזאת לשמור אמונים למדינת ישראל  
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה

".יקרהשזהמאמיןואני
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קביעת הרכב ועדת  
האצלת סמכות בחינה –
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 הסכמי פשרה למחיקת  
 חובות ארנונה

5/2012ל "לפי חוזר מנכ
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אישור עדכון תקציב
שני לשנת 2021
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 עדכון שני, 2021תקציב 

 :הכנסות

 תוספת שיפוי ארנונה לעסקים בגין הקורונה ממשרד הפנים והכלכלה•

 ממשרד איכות הסביבהלמיחזורתוספת תקציב •

 תוספת תקציב לוועדה המקומית ממשרד הפנים•

תוספת למימון ממשרד הרווחה•
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 עיקרי עדכון שני,2021תקציב 

 :הוצאות

 הוספת מענים לציבור-מחלקת שירותים חברתיים •

 גידול בהיקפים -פינוי אשפה •

 שינוי בתקני כוח אדם ועלויות באגף חינוך -ב "שנת הלימודים תשפ•

 כתוצאה מגדילת מערכת החינוך

2021לשנת 2020העברת תקציב מדידות הארנונה משנת •
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 )במיליוני שקלים(הכנסות –עיקרי עדכון שני 

2021תקציב שם כרטיס
 2021תקציב 

 עדכון ראשון
שינויים

 2021תקציב 

 עדכון שני
 הערות

  103,074106,274-9106,265ארנונה כללית
  1,5101,51001,510הכנסות ממכירת מים

 7,8368,3932328,625עצמיות חינוך
 ב "י צהרונים תשפ"תוספת השתתפות תושבים בגנ

 ב"ק לשנת הלימודים תשפ"ותוספת פעילות קו

 תוספת השתתפות תושבים בשירותי הרווחה9269719980עצמיות רווחה

22,80623,855-24023,615יתר עצמיות
הקטנת החזר מקרנות לוועדה לתכנון ובניה בעקבות קבלת כספים ממשרד 

 )משק סגור(הפנים 

 50,74752,491-7352,418תקבולים ממשרד החינוך
 תוספות ממשרד החינוך, תוספת תקן פסיכולוגית

 והקטנת תקבולים לקייטנת החופש הגדול

 תוספת הכנסות ממשרד הרווחה12,46013,21441713,631תקבולים ממשרד הרווחה

7,6737,7334418,174תקבולים ממשלתיים אחרים
 תוספת מענק מחזור משרד הגנת הסביבה  

 ותקציב ממשרד הפנים לוועדה לתכנון ובניה

 תוספת לגביית הארנונה נטו, שיפוי בגין קורונה311,2714661,737מענקים מיועדים
החזרים מחברות ביטוח וביטוח לאומי4,5856,699566,755תקבולים אחרים

 הנחות קורונה  6,0906,0902076,297)הכנסות(הנחות בארנונה 

 217,738228,5011,506230,007 כ הכנסות  "סה
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 )במיליוני שקלים(הוצאות –עיקרי עדכון שני 

2021תקציב שם כרטיס
 2021תקציב 

 עדכון ראשון
שינויים

 2021תקציב 

 עדכון שני
 הערות

 א"שכר ושינוי בתקני כעידכוני30,05930,324-32629,998הוצאות שכר כללי

 61,83265,8202,18668,006פעולות כלליות

 הצטיידות למוקד  , העברת תקציב משנה קודמת לצורך השלמת מדידות

 עידכון תביעות מינהליות, גידול בפינוי  אשפה, ומרכז ההפעלה
  1,1001,10001,100הוצאות רכישת מים

 ב"תוספת תקנים לגני ילדים ובתי ספר בגין שנת תשפ31,55231,91139432,305שכר עובדי חינוך

60,82363,492-55662,936פעולות חינוך

 2022העברת פעילוית קול קורא לשנת תקציב 

 הקטנת הסעות תלמידים חינוך מיוחד
 עידכון תחשיבי שכר4,8794,879-704,809שכר עובדי רווחה

 תוספת שירותים לנכים ולבעלי מוגבלויות ותוספת הסעות14,57615,37032415,694פעולות רווחה
 עידכון ריביות  1,6031,603321,635מים וביובמילוותפרעון

 עידכון החזר הלוואות1,5321,760-1451,615אחרותמילוותפרעון
  1,4521,45201,452הוצאות מימון

 2021העברת רזרבה לסעיפי תקציב רבעון שני 2,1581,618-5401,078העברות והוצאות חד פעמיות
1,0924,09204,092העברות והוצאות חד פעמיות

5,0805,0802075,287)הוצאות(הנחות בארנונה 

 
 הנחות קורונה

  217,738228,5011,506230,007כ הוצאות  "סה
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–ח תקן מצבה "דו
2021תקציב 
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םרי"בתאישור 



עדכון תב"רים

 מספר
 תב״ר

 תקציב  קודםשם תב׳יר
)₪{ 

 הבהרותמקור מימוןתקציב מבוקש )₪(הקטנההגדלה

625 
 בינוי כיתות אולפנת שעלבים

1,547,211 
5,430,789 
2,950,000 

9,928,000 

337,194 
100,000 

 
1,547,211 
5,767,983 
3,050,000 
10,365,194 

 השתתפות בע ל*□
 משרד  החינוך
 קרנות הרשות

 תוספת נגישות פרטנית

765 
 הקמת מרכז הפעלה 2020

400,000 
400,000

 

800,000 

199,513 
 

400,000 
400,000 

199,513 

999,513 

 משרד הפנים
 קרנות  הרשות

 המשרד לחיזוק וק ידום
 קהילתי )ביטחון! פנים(

 הקמה ותחזוקת מערכים טכנולוגיים

709 
 357,942שיפוץ ושדרוג אול□ ספורט בבית חשמונאי

536,913 
894,855 

38,746 
38,957318,985 

575,659 
894,544 

 משרד התרבות והס פורט
 קרנות הרשות

 פרויקט הסתיים מוגש לסגירה

773 
 מניעת התמכרויות בקרב בני נוער - תוך  נדי

 תנועה
973,392 

  
קרנות ביטוח לאומי973,392

 נדרש ע"׳ ביטוח לאומי תוספת בסך של 
 59,800 ₪ מתקציב המועצה למשך  3

שכים
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 י"לרמאישור התחייבות בלתי חוזרת 
עבור היישובים רמות מאיר וסתריה
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 אישור בעלי זכות חתימה 
 לבית הספר הדמוקרטי

חשבון שוטף וחשבון הורים
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 ישיבת מליאה  
 מספר 26
29.08.2021



 מועצה אזודיח  גזר
 ד1״ת מבקרת  ממועצת

 ליצ1ת 2020

זי' @[1



 

---,-,--

  
---c----ך------ ~

קסר

סיכונים
2020

  

 

2019 

   2018 

 2017

 

 

2016

  

 

2015

   

 

2014

    

 !IIIM, ilMM 

2013 

 2012 
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           דת מתלקח

 הסדרת נהלי עבודה מחלקתיים <

 הסדרת סמכויות מנהל מחלקת דת במשרה מלאה <

 עמידה בתכנית עבודה שנתית <

 חובת הטמעת מערכת "שירת ים" <

 הסדרת משרות בלניות ביישובים בהתאם לתקן ולתקצוב הניתן ממשרד הפנים <

 עמידה בתקנות רישוי עסקים לכלל המקוואות במועצה <

 בחינת התקנת מסנני מים במקוואות לשם חיסכון בחיובי מים <

הותרת תקצוב תחום הדת באחריות היישובים והקפדה על תקצוב מהמדינה באופן שוויוני <
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 מטרת הסקר
 זיהוי, מיפוי ודירוג של רמות הסיכונים הקיימות בתחומי הפעילות השונים;•

 זיהוי וקביעת יעילות הבקרות בהקטנת הסיכונים ו/או במזעור נזקים;•

 מגדיר את מבנה הבקרה הפנימית ומרכיביו (להלן: "המודל"), וקובע כי המושג "בקרה"COSO מודל •

 הינו רחב יותר מאשר קביעת נהלים פרטניים;

 המודל קובע כי חשובות לא פחות הינן הבקרות ברמת כלל המועצה, כדוגמת סקר סיכונים כלל ארגוני,•

 בקרות לגישה למערכות המידע במועצה, גיבויים של מערכות המידע, קיום קודי אתיקה, האפקטיביות

 של ועדת הביקורת והמבקרת הפנימית, הבקרות במחלקת משאבי אנוש המאפשרות קידום עובדים

 איכותיים וישרים וכיו"ב;

 ממצאי סקר הסיכונים, מסייעים ליצירת מפת הסיכונים של המועצה, ומשמשים הן לצורך ניהול•

 הסיכונים ע"י המועצה מחד, והן לצורך גיבוש תכנית העבודה השנתית והרב-שנתית של מבקרת

 המועצה מאידך, תוך מתן יכולת למיקוד המשאבים הנדרשים בנושאים בעלי החשיפה הגבוהה ביותר

מבחינת המועצה;



 אופן חישוב רמת הסיכון במסגרת הסקר
הסיב ל : ,רמת / nשיבדת מדד  דירוג

 דירוג
 הסימן

 רתמ
 הסיrכ ן

כפסי סיבון מהתו יאבתו.ייםפירוט רפטמרים ט  פיר

 קרייט 5
על 20% העלוה מהותי I בסכום כספי  נזק
כהפסים בשנת ההכנוסת מזחור  מסהווב

עדימה ארגונית ; אי לכל רבמה נרבח  נזק
בחיי החקו ; סיכו,ן לפגיניה  בהוראות

של יקומה המךש על מחתוי איום  דאם;
השוטפת הארגונית  הפעליות
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רגולטוירות בהוראתו עדימה  אי
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אגף / מלחקה ברתמ נקתדוי  נזק

 מזערי 1
של 5% מישעור הנמךו בסכום כספי  נזק
כהיפסם בשנת ההכנוסת מזחור  סמהווכ

מקלחה / הגאף ובמת נדוקית  זנק
השוטתפ הארגונית העפליות  מהיבט
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ו.עד 5 שניםנמוכה 2 שנתיים כלשיםעמל מ.עט יחסית  נמוכה /

ומלניהולקשה 1 - 10 שנים ב כלשעפם שיקרה סיבר אל  לקושה ,

ה-סיכון : דירוג חישוב ס nת r נ, 
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כללי ־ הסקר ממצא• תמצית

חידה הי רי טגו תק בו שי כון ח תהסי רו ב ת ס כון דירו!ה סי כון דירוגה קלל שיורי סי שו מ

שאבי ש מ הולאנו שאבי ני ש מ 6+.2.0+0.651.626אנו
שאבי ש מ ם שכראנו 2.060.381.255.00עובדי

ם ואגף גזברות פי ס 2.001.002.008.00מידע מערכותכ
ם ואגף גזברות פי ס ב ניהולכ צי ק ת 0.882.8811.50++.2ה
ם ואגף גזברות פי ס ם ועדיםכ מיי קו 2.381.133.1312.50מ
ם ואגף גזברות פי ס תכ ב ם קי מני 2.000.832.339.33מזו
ם ואגף גזברות פי ס תכ חו ם דו י בי ס 1.501.001.506.00כ
ם ואגף גזברות פי ס תכ ל ה ת הנ שבונו 1.6+0.550.732.91ח
ם ואגף גזברות פי ס םכ ת חוזי רויו ש ק ת ה 1.520.962.0+8.16ו
ם ואגף גזברות פי ס תכ סו כנ ה ה 1.851.313.8115.23וגביי
ם ואגף גזברות פי ס םכ חי טו 1.250.500.753.00בי
ם ואגף גזברות פי ס ם ניהולכ סי כ 1.000.630.632.50נ

ת כ״לי שכתהמועצה מנ ״ל ל כ 1.381.252.008.00מנ
ת כ״לי 23.7915.16+.1.681מידע מערכותהמועצה מנ
ת כ״לי םהמועצה מנ רזי 1.000.670.672.67מכ
ת כ״לי תהמועצה מנ עו ת תבי טיו שפ 1.730.552.188.73מ
ת כ״לי בולהמועצה מנ ת טי ם בפניו בי ש 1.330.501.506.00תו
ת כ״לי ת ניהולהמועצה מנ חו טי ב 1.150.360.973.90ה
ת כ״לי ם רישויהמועצה מנ קי ס 2016.80.+1.801.20ע
ת כ״לי ״ב ועדההמועצה מנ תו 1.000.000.000.00ל
ת כ״לי תהמועצה מנ דו ס 01.60+.1.070.200חינרך מו

כ ״ ה +1.6+0.761.967.8כללי ציון ס
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