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תושבות ותושבים יקרים, 

כחלק משיפור השירותים לתושב, הנגשת המידע וחיזוק השקיפות מצורפת חוברת סל השירותים לתושב, 
בה תוכלו למצוא את פירוט השירותים הניתנים לכם במועצה וביישובים.

אחד התהליכים האסטרטגיים החשובים אותו אנו מובילים במועצה בשלוש השנים האחרונות הינו חיזוק שיתוף 
הפעולה בין הנהגות היישובים למועצה האזורית. החוברת מנגישה לכם בנוחות וביעילות את תחומי השירות השונים 

במועצה - ומאפשרת לכם לראות אלו שירותים ניתנים דרך המועצה, אלו שירותים נותנים הוועדים ואלו שירותים 
ניתנים בשיתוף פעולה.  חיזוק שיתוף הפעולה, והבהרת תחומי האחריות השונים, יאפשרו לנו להעניק לכם שירות 

טוב יותר, מדויק יותר ונוח יותר. 

בחוברת גם תוכלו למצוא פירוט מלא לתשלומי הארנונה למועצה, כמו גם להנחות השונות להם זכאים 
תושבי המועצה. 

חוברת זאת היא שלב נוסף בתהליך שלנו לשיתוף הציבור ושקיפות וכולי תקווה שתמצאו בה עניין וידע שימושי. 
אני מבקשת להודות לעובדי המועצה ולוועדי היישובים על ההשקעה הרבה בתהליך חיזוק השותפות ועל העשייה 

למען תושבי מועצה אזורית גזר.

שלכם,

רותם ידלין 
ראשת המועצה 
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"מנהיגות-משותפת
   אחריות משותפת"



רשות מקומית קיימת ופועלת בעיקר כדי לספק שירותים לתושביה. השירותים ניתנים במגוון תחומים, ביניהם 
חינוך, רווחה, ביטחון, תברואה קיימות ומיחזור, הקמה ותחזוקה של תשתיות ומבני ציבור, תרבות, קהילה, תחבורה, 

ועוד.

הנהלת המועצה קבעה יעד אסטרטגי של חיזוק השותפות בין מנהיגות היישובים למועצה, לצורך מתן שירות טוב, 
איכותי ויעיל לתושב. המטרה היא שהתושבים ידעו מי הגורם המוסמך לתת להם שירות בכל תחום ותחום, ובכך 

נייעל את השירות לתושב.
במהלך שנת העבודה 2021 הוקמה במועצה מחלקת ישובים, במטרה לייעל את השירות הניתן לתושבים, על-

ידי הידוק הקשר בין המועצה ליישובים. מחלקת היישובים הובילה תהליך מיפוי לכלל השירותים הניתנים לתושב 
והוגדרו חלוקת האחריות בין המועצה ליישובים. בתהליך השתתפו הנהגות היישובים, חברי המליאה ובעלי 

התפקידים במועצה. 

בסיומו של התהליך הוגדרו שני תוצרים:
"רף שירותים מינימאלי" מוסדר בכלל היישובים, רף שמטרתו להבהיר מה השירות עליו אחראית המועצה ומהו . 1

השירות אותו נדרש הוועד המקומי לתת ביישובו. 
חלוקת תחומי האחריות בין המועצה לבין היישובים. . 2

במסגרת הגדרת חלוקת האחריות, נקטנו מודל חדש לניהול הקשר עם היישובים, מודל אשר קראנו לו "מנהיגות 
משותפת אחריות משותפת". מטרתו של המודל שותפות וחלוקת אחריות בין המועצה לוועד המקומי במתן 

השירותים לתושב - שותפות המבוססת על דיאלוג, שיתופי פעולה וניתוח מדויק של היכולות ונקודות החוזקה 
של כל צד, וזאת אל מול צרכי התושבים. כך, תראו בחלוקת הסמכויות המצורפת תחומים בהן האחריות הינה של 

המועצה, תחומים בהם האחריות הינה של הוועד המקומי, ומקומות שאנחנו חולקים אחריות יחדיו. הכל -  כדי לתת 
לכם שירות טוב יותר! 
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במסגרת מסמך זה ועל מנת להבין את ההקשר הרחב של יחסי מועצה-ישוב-תושב, מצאנו 
שנכון להבהיר ולהגדיר מושגי יסוד אודות השלטון המקומי במועצה אזורית:

השלטון הדו רובדי
השלטון המוניציפלי במועצות האיזוריות מוגדר כשלטון דו-רובדי, בו מקבלים התושבים שירותים משני רבדים שונים 

-  המועצה האזורית, והוועד המקומי ביישוב. 
חלק מהשירותים ניתנים על-ידי המועצה וחלקם על-ידי הוועדים המקומיים ביישובים, בהתאם לחלוקת אחריות 

מסודרת. בהתאם גם תשלומי ארנונות המגורים שמשלמים התושבים מתחלקים בין המועצה האזורית 
)כ-60% מתשלום הארנונה למגורים( והוועד המקומי )כ-40% תשלום הארנונה למגורים(.

מועצה אזורית
המועצה האזורית הינה צורת השלטון המקומי של היישובים במרחב הכפרי.

באחריות המועצה: 
פיתוח ואספקת שירותים ליישובי ותושבי המועצה בתחומים שונים: חינוך, קהילה, תברואה, תרבות, עסקים, 	 

תחבורה ועוד.
ייצוג האינטרסים האזוריים כלפי משרדי ממשלה ומוסדות המדינה.	 
פיתוח תשתיות ומבני ציבור ביישובים.	 
חיזוק היישובים והקהילות.	 
שמירה וניהול השטחים הפתוחים שבמרחב.	 

מליאת המועצה הינה פורום ציבורי של המועצה המורכב מנציגי היישובים שנבחרו בבחירות, ובסמכותה לאשר 
את פעולות המועצה, לחוקק חוקי עזר, לאשר תוכניות, להקצות משאבים ותקציבים, למנות וועדות, לנהל את 

מקרקעי הרשות, להקים תאגידים ולהאציל סמכויות. 
במועצה האזורית גזר מכהנים 29 חברי מליאה ובראשם ראשת המועצה - רותם ידלין. 

דיוני מליאת המועצה הינם פומביים ומתנהלים בשקיפות מלאה לתושבים, ומשודרים בזמן אמת בערוצי המדיה של 
המועצה. 

וועד מקומי
צו המועצות האזוריות קובע כי כל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי נבחר. הוועד המקומי פועל בשטח השיפוט של 

הישוב ואחראי על ארגון וניהול חיי התושבים המתגוררים בו.
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חברי ועד מקומי נבחרים לתפקידם ומקבלים אחריות לניהול הישוב, סמכויות המואצלות להם מהמועצה, ותקציב 
וכן מחויבים במתן דין וחשבון לתושבים. 

על חברי הוועד המקומי חלה אחריות אישית לביצוע כלל הפעולות על פי החוק ומנהל תקין.

אחריות הועד המקומי- רף שירות מינימלי לישוב:
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השתתפות מועצהתדירות והיקףמה נדרש מהיישובנושא

לפחות חצי משרההעסקת מנהל ישובניהול ישוב

מינימום 9 ישיבות בשנהתפקוד בהרכב מלא וקיום ישיבות ועד כסדרןועד מקומי

תמורת תשלוםגבייה מרוכזת בישוב או על ידי המועצהגביית מסים

התקשרות לצורך ביטוח  )ביטוח נושאי משרה, צד ג', ביטוח ביטוחים
מבנים, ביטוח חבות מעבידים(

שוטף ושנתיהתקשרות לצורך הנה"חהנהלת חשבונות

חשבון נפרד מחשבון ועד אגודהחשבון בנק

על פי הצורךיעוץ משפטי

מינימום פעמיים בשבועהתקשרות או העסקהגינון

שוטףתחזוקה של כל המבנים שבאחריות הועד המקומיתחזוקת מבנים

השתתפות בטיאוט כבישיםמינימום פעם בשבוענקיון שטחים ציבוריים ופינות המיחזורנקיון הישוב

השתתפות בתחזוקה שוטפתשוטףתשלום חשבון תאורת רחובתאורת רחובות

מתקני משחק-ביצוע על ידי המועצהעל פי חוקבדיקה שנתית ועמידה בתו תקןמתקני משחק וכושר

ביצוע על ידי מועצהעל פי הצורךהעלאת צרכים למועצה ליועץ תנועה ותשלום על ביצועהסדרי תנועה

נוער

תנועת נוער לבחירת הישוב, השתתפות בשכר מדריך, 
תקצוב פעילות הנוער והחינוך החברתי

העסקת מדריך במינימום 
חצי משרה

ליווי מקצועי,  השתתפות בשכר מדריך הנוער, תקצוב 
גרעינרים ורכזים והשתתפות בפעילות נוער.

ליווי מקצועיתכנית שנתית ותקצוב הפעילות הישוביתתרבות

שוטףהפצת מידע לתושביםתקשורת ישובית

שמירה יישוביתביטחון

היטל או חוק השמירהעל פי צורךמרכיבי ביטחון

על פי החלטה ישובית בית כנסת, מקווה, עירובדת
בהתאם לאופי הישוב

השתתפות בתקצוב מרכיבי דת

הכשרות וליווישוטףהפעלת צוות חירום ישוביצח"י
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תקציבי
הפיתוח ביישובים

סכום קבוע לכל ישוב )40%(

מספר תושבים )25%( 

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

מצב חברתי-כלכלי של היישוב )10%(

אחריות משותפת מנהיגות משותפת: 
המועצה - מתקצבת את הפיתוח ומבצעת את 

העבודה.
הוועד המקומי - מחליט מהם סדרי עדיפויות 

ובוחר את הפרויקט היישובי.

בטבלה המצורפת מפורטים תקציבי הפיתוח אשר 
הוקצו ליישובים משנת 2019 ועד כה:

תקציבי הפיתוח אלו כספים אותם 
מקצה המועצה לצורך השקעות בפיתוח 

התשתיות בישובים, כספים אשר 
מחולקים על פי נוסחה שוויונית, שקופה, 

שמאפשרת תכנון לטווח ארוך לוועד 
המקומי.  הקצאת הכספים בנוסחה 

מתחלקת בהתאם לפרמטרים הבאים: 
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סה"כ כללי מארס 2019 ספטמבר 2019דצמבר 2020   מאי 2021  דצמבר 2021  יישוב

767,069 200,000₪ 62,624₪ 200,000₪ 70,066₪ 234,379₪ ₪גני הדר

855,845 200,000₪ 63,406₪ 200,000₪ 88,474₪ 303,964₪ ₪משמר דוד

889,982 200,000₪ 74,823₪ 200,000₪ 94,700₪ 320,459₪ ₪גזר

893,712 200,000₪ 80,191₪ 200,000₪ 94,980₪ 318,541₪ ₪חולדה

888,175 200,000₪ 82,299₪ 200,000₪ 97,182₪ 308,694₪ ₪משמר איילון

911,711 200,000₪ 71,941₪ 200,000₪ 100,421₪ 339,348₪ ₪נצר סרני

983,239 200,000₪ 88,709₪ 200,000₪ 109,443₪ 385,087₪ ₪גני יוחנן

981,935 204,132₪ 102,066₪ 200,000₪ 109,740₪ 365,996₪ ₪כפר ביל"ו

1,045,943 219,532₪ 109,766₪ 200,000₪ 118,919₪ 397,726₪ ₪כפר שמואל

1,020,100 200,392₪ 100,196₪ 200,000₪ 119,998₪ 399,514₪ ₪סתרייה

1,027,157 200,000₪ 98,498₪ 201,489₪ 120,894₪ 406,275₪ ₪ישרש

1,033,558 211,614₪ 105,807₪ 202,897₪ 121,738₪ 391,501₪ ₪בית חשמונאי

1,019,686 200,274₪ 100,137₪ 204,075₪ 122,445₪ 392,756₪ ₪רמות מאיר

1,042,512 200,000₪ 97,660₪ 205,089₪ 123,053₪ 416,710₪ ₪יד רמב"ם

1,094,061 229,768₪ 114,884₪ 206,990₪ 124,194₪ 418,224₪ ₪פדיה

1,049,944 200,000₪ 96,713₪ 208,706₪ 125,224₪ 419,302₪ ₪כפר בן נון

1,070,351 200,000₪ 98,159₪ 213,187₪ 127,912₪ 431,094₪ ₪נען

1,098,988 211,874₪ 105,937₪ 215,583₪ 129,350₪ 436,244₪ ₪בית עוזיאל

1,163,430 245,457₪ 122,728₪ 222,978₪ 133,787₪ 438,481₪ ₪שעלבים

1,153,624 228,655₪ 114,328₪ 230,026₪ 138,015₪ 442,601₪ ₪כרמי יוסף

1,224,628 236,455₪ 118,227₪ 236,497₪ 141,898₪ 491,551₪ ₪נוף איילון

1,193,443 232,596₪ 116,298₪ 237,932₪ 142,759₪ 463,858₪ ₪יציץ

1,238,274 245,416₪ 122,708₪ 240,198₪ 144,119₪ 485,834₪ ₪פתחיה

1,231,567 238,798₪ 119,399₪ 241,910₪ 145,146₪ 486,314₪ ₪מצליח

1,317,814 264,990₪ 132,495₪ 259,238₪ 155,543₪ 505,548₪ ₪עזריה

26,196,748 5,369,953₪ 2,500,000₪ 5,326,794₪ 3,000,000₪ 10,000,000₪ ₪סה"כ

תקציבי
הפיתוח ביישובים

סכום קבוע לכל ישוב )40%(

מספר תושבים )25%( 

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

מצב חברתי-כלכלי של היישוב )10%(

תקציבי הפיתוח ליישובים 2019-2021



מנכ"לית המועצה

אשכול קהילה המטפל בכל צרכי 
הקהילה ותושבי המועצה

אשכול המרחב הכפרי המטפל 
בכל נושאי הפסולת והמיחזור 

ברחבי המועצה והשטחים 
הפתוחים

אשכול תפעול ושירות המטפל 
בכל התפעול השוטף של שירותי 

המועצה לתושביה

במנהל הכללי קיימת חלוקה 
לשלושה אשכולות: 

תפקיד המנכ"לית הוא לנהל 
את הארגון על פי המדיניות  

שמובילה ראשת המועצה 
לטובת התושבים על פי חוק 

ותוך התנהלות מקצועית תקינה, 
ועמידה במסגרות התקציביות.

המנכ"לית אחראית לפיתוח 
הארגון וקידומו מבחינה 

מקצועית ולתיאום ובקרה בין 
אגפי ומחלקות המועצה. 
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מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

אחריות כוללת על ההתנהלות 
המנהלית של המועצה על פי 

הנחיות משרד הפנים
שוטף√

ניהול של עבודת מחלקות 
המועצה ושל תוכניות העבודה 

ובקרה על ביצוען
שוטף√

חודש√הממונה על חוק חופש המידע
מענה בהתאם לנקוב בחוק- 
בתוך 30 ימים מרגע תשלום 

אגרת הבקשה

שוטף√ישיבות הנהלה ומליאה
שקיפות ונגישות- פרסום 
פרוטוקול והקלטת ישיבת 
מליאה/הנהלה תוך 14 יום 

באתר המועצה

מתן מספרים ושמות לרחובות 
וסימון בתים במספרים

ההחלטה האם לקרוא לרחובות 
ביישוב בשמות הינה של וועד 

הישוב, לאחר העברת החלטת 
הוועד פועלת המועצה לקיום 
הליך אישור מסודר בהתאם 

להנחיות משרד הפנים

ללא √
מדד 

זמן

ההחלטה בידי הוועד המקומי, 
ככל שהחליט לקרוא בשמות 
נדרש תהליך מיפוי ואישור 
בישיבת ועד ולאחר קבלת 

פרוטוקול ישיבה חתום יעשה 
המשך הטיפול ע"י המועצה אל 

מול משרד הפנים
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סל השירותים לתושב
סל השירותים לתושב הינו פירוט של כלל השירותים הניתנים לתושב בתחומי המועצה האזורית גזר. 

במסמך זה נציג לכם התושבים באופן מפורט ומונגש את סל השירותים לתושב וחלוקת האחריות בין המועצה 
ליישובים, במטרה להעניק לכם מידע מדויק לגבי השירותים הקיימים והכתובת אליה יש לפנות בכל נושא.



אשכול
המרחב הכפרי

קידום פעילות ומודעות סביבתית 
במועצה על פי ערכי הקיימות.

שירות לתושבים בתחומי 
פינוי פסולת ומיחזור, הדברה 

ווטרינריה.

מניעה וטיפול במפגעים 
סביבתיים בישובים ובשטחים 

הפתוחים.

אשכול המרחב הכפרי אחראי על 
איכות החיים, התברואה ואיכות 

הסביבה ביישובי המועצה. 
האשכול עוסק באיכות סביבה, 

חינוך סביבתי, קיימות, תברואה, 
פינוי פסולת, פינוי  גזם, וטרינריה, 

טיאוט כבישים, ניקיון ואכיפה.

14
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מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

תברואה

√פינוי פגרים גדולים 
למעט בחצרות פרטיות, 

כבישים בינעורוניים 
)באחריות נתיבי ישראל( 
ופגרי חיות בר )באחריות 

רשות הטבע והגנים(

לכידת נחשים ובעלי חיים 
ארסיים

על פי קריאה מיידי√במוסדות חינוך של המועצה 

לכידת נחשים ובעלי חיים 
ארסיים

למעט חצרות פרטיותמיידי√בתחומי היישובים

הדברת תיקנים/חולדות בשוחות ביוב הדברת שוחות ביוב 
ימים5√בכלל ישובי המועצה

על פי קריאה, הדברת 
שוחות ביוב ציבורי בלבד 

ולא בחצרות הבתים

הדברה נגד זבובים 
בסביבת פחי האשפה 

הביתית

בכל הישובים לפי תכנית עבודה ובתאום 
שוטף√עם הישוב

תכנית עבודה שנתית

הדברת צרעות בשטחים 
ציבוריים

בהתאם לצורךימים3√על פי קריאה

הדברה נגד יתושים 
סיוע בקבלת דיווחים מהישובים על 

מוקדי מים עומדים, סיוע בקידום טיפול 
במפגעים באזורים פרטיים - אחריות 

משותפת במתן מענה לתושב

הדברה בשוטף וכן טיפול שוטף√√
מניעתי במוקדים ידועים

הדברה נגד מכרסמים 
במבני ציבור ומוסדות 

חינוך של המועצה
ע"פ קריאהימים3√

הדברה נגד מכרסמים 
במבנים השייכים 

ליישובים
ימים3√

מדד זמן מוצע, ביצוע 
בכפוף לשיקול דעת 

היישוב 

הדברת ריסוס עשביה
לפי הקצאת דונמים לכל ישוב והיתר 

באחריות ועל חשבון הישוב ורק בשטחים 
ציבוריים

ע"פ קריאהימים3√√

נמלת האש הקטנה 
באחריות היישוב בשל הצורך להדביר 
בכלל השטחים - הציבוריים והחצרות 

הפרטיות
לשיקול דעת היישוב√
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מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

טיפול באשפה ומחזור

פינוי אשפה ביתית - עגלות 
אשפה 240 ליטר, פחים 

מוטמנים
באחריות המועצה פינוי פחי 

פעמיים בשבועשוטף√האשפה

פינוי אשפה עיסקית / פחי 
1100 בבתים פרטיים

באחריות התושב / בעל פרטיבאחריות התושב / בעל העסק
העסק

פינוי פחי 1100 ליטר בסמוך 
למוסדות חינוך / ציבור

פעמיים בשבועשוטף√

החלפת פחי 1100 ליטר 
בקיבוצים

קיבוצים אשר אין בהם פחים 
מוטמנים ופחי 1100 משמשים 

את תושבי הקיבוץ
√

עפ"י 
דרישה

בכפוף להקצאה שנתית 
בהתאם לגודל הקיבוץ. 

מעבר להקצאה - 
החלפה באחריות הקיבוץ 

ומימונו

פעם √באחריות קבלן פינוי האשפהניקיון פחי האשפה הביתית
בשנה

פעם 
בשנה

החלפת עגלות אשפה ביתית 
240 ליטר עד 5 שנים 

באחריות המועצה /הקבלן 
המבצע

עפ"י קריאה√

החלפת עגלות אשפה ביתית 
240 ליטר מעל 5 שנים 

באחריות התושב לרכוש √באחריות התושב/ועד היישוב
פח באופן פרטי

באחריות היישוב ולהחלטתו, הקמת עמדות פינוי גזם
בתאום עם המועצה

על פי הצורך√

פינוי גזם
שמירה על גזם נקי ללא אשפה 
וגרוטאות שמושלכות לפינות 

האיסוף באחריות היישוב, פינוי 
הגזם הנקי באחריות המועצה

√
אחת לשבועשוטףשוטף

פינוי גרוטאות ופסולת גושית
פסולת שאינה אורגנית אך אינה 

נכנסת לפח אשפה רגיל. לא כולל 
פסולת חקלאית ופסולת בניין

אחת לשבועייםשוטףשוטף√

נקיון ותחזוקה שוטפת של 
√היישוב ובתחומו

מדד הזמן המומלץ הינו 
פעמיים בשבוע, בכפוף 

לשיקול דעת היישוב

סיירת ניקיון ביישובים
סיירת ניקיון שבאחריות המועצה 
לשלוח באופן שוטף לניקיון פינות 

המיחזור ושטחי ציבור ביישוב

אחריות - המועצה, מימון √√
משותף של הוועדים 
והמועצה, ביישובים 

שבחרו בשירות

16
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מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

וטרינרייה

רק בשטח ציבורי לפי √כלבים וחתולים פינוי פגרים 
קריאה 

חיות בר מוגנות ועל כן הטיפול / פינוי חיות בר פצועות / פגרים
הפינוי בסמכות רט"ג בלבד

באחריות רשות הטבע 
והגנים, מוקד 3639*

כלבים משוטטים
לוכד כלבים סיורים יזומים 

בישובים בשטחי הציבור וע"פ 
קריאה. הכלבים מועברים לתחנת 

הסגר

בהתאם לתכנית עבודה √
וכן ע"פ קריאה במוקד

נשיכה על ידי בעלי חיים
דיווח למועצה והסבר לתושב + 
טיפול בכלב הנושך לפי הנחיית 

משרד הבריאות

√
ע"פ דיווח 

חיסוני כלבים
הודעה יוצאת לישוב ולתושבים + 
שוברים לתשלום. הווטרינר מגיע 

ליישוב 
√

לפי תכנית עבודה 
בישובים, במועצה 

פעמים בשבוע 

√עיקור/סירוס חתולים
להחלטת היישוב וביצוע 

באחריותו, מומלץ לבצע 
פעמיים בשנה בעונות 

המעבר
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מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

דיגומי מים

בהתאם להנחיות משרד דגימות לאיכות מי שתיה
הבריאות

שוטף√
דגימה בשוטף, לפחות 

אחת לחודש. חיוב 
אגודות המים ביישובים 

בעלות הבדיקה

בדיקת איכות ודגימות 
במאגרי מים שבאחריות 

הישוב 

בהתאם לאחריות משרד 
שוטףשוטף√הבריאות

יחידה סביבתית

אכיפה - בכלל הנושאים, 
מפגעי סביבה, השלכת 

פסולת, עסקים וכו'

בשיתוף פעולה מועצה/ישוב 
שוטף√הסברה וכן אכיפה במקרה הצורך

פינוי מפגעים בתחומי היישוב 
)פסולת חריגה, רכבים 

נטושים(

שיתוף פעולה עם הישוב לצורך 
איתור יוצרי המפגע, פיקוח 

ודרישה לסילוק המפגע. 
√√

לפי קריאה, חיוב התושב ימים7
בעלות הפינוי

פינוי מפגעים מחוץ ליישוב 
בשטחים הפתוחים הציבוריים

המועצה תפעל לאיתור הגורם 
למפגע. באחריותה לפעול 

לסילוק המפגע 
לפי קריאה√

פינוי מפגעים מחוץ ליישוב 
בשטחים חקלאיים

המועצה תפעל לאיתור הגורם 
למפגע. באחריות האגודות 
החקלאיות פינוי המפגעים

√

טיאוט ונקיון כבישים ברחבי טיאוט כבישים 
היישוב

√√
פעם בחודש, השתתפות 

בעלות 50% במימון 
המועצה, 50% במימון 

הוועד

בתאום בין המועצה ליישוב יוקצה הקמת מרכזי מיחזור ביישובים
אזור בו תוקם פינת המיחזור

מימון היישוב, תכנון √√
וביצוע המועצה

תחזוקת מרכזי מיחזור 
ביישובים

בשוטף√√אחזקה וניקיון של מרכזי המחזור

18
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אגף הרווחה
והשירותים החברתיים 

האגף מספק שירות מקצועי, 
איכותי ונגיש לכל התושבים 

המושתת על ערכי כבוד האדם. 

אגף הרווחה והשירותים החברתיים 
במועצה אזורית גזר מסייע לתושב 
בשלבים השונים של מעגל החיים, 

במגוון ההתמודדויות במצבי משבר 
וסיכון ברמת הפרט, המשפחה 

והקהילה.
האגף פועל לקדם את רווחתם האישית 

והחברתית של תושבי המועצה, 
בהתאם למדיניות המועצה ולפי תקנות 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים 
ומשרדים נוספים.

20
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מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

הגיל הרך

מעונות יום 
הקמת מעונות יום ותפעולם 

השוטף 
שוטף√

מעונות יום פרטיים
משפחתונים שמתנהלים 

כעסק פרטי ומפוקחים על 
ידי מחלקת הרווחה. מסגרת 

קטנה של כחמישה ילדים.

שוטף√

ניקיון ואחזקת מבני מסגרות הגיל 
הרך

מבנים השייכים ליישוב / 
מבנים פרטיים

שוטף√

מועדוניות

מועדניות בישובים
הפעלת המועדוניות 

לטובת ילדי הישוב ומתן 
מענה ופעילות אחרי שעות 

הלימודים

√

המבנים בבעלות הישובים ניקיון ואחזקה מועדוניות
√)ועד/אגודה(

מבוגרים וותיקיםמבוגרים וותיקים

שירות לקהילת הוותיקים מרכז היום לקשיש
√הבוחרים להגיע למרכז היום

מגוון שירותים לוותיקים - קהילה תומכת
פנאי, תחזוקה ותמיכה

√√
ביישובים הבוחרים 

להצטרף חלוקת העלות 
בין המועצה, לוועד, 

לוותיק המצטרף לקהילה

באחריות היישוב, המועצה מועדון ותיקים ישובי
מלווה מקצועית 

√√



מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

קידום בריאות

מרפאות 
ניהול הקשר בין קופות החולים 

לצרכים שעולים מהישובים על ידי 
מקדמת הבריאות במועצה.

√

אורח חיים בריא
קידום אורח חיים בריא בקרב 

√√תושבי המועצה.

משאבי הקהילה 

√√חיזוק החוסן הקהילתיבינוי קהילתי 

√מענה אזורי מרכז הורים וילדים

√הפעלת מערך שירות יעוץ לאזרחשי"ל 

צוותי חירום ביישובים )צח"י( 
גיוס, ליווי והפעלה של צוותי 
החירום היישובים ביחד עם 

קב"ט המועצה בשיתוף והובלת 
הישובים 

√√

מתנדבים
אחריות משותפת ביחד עם 
היישובים לגיוס המתנדבים 

ולקידום פרוייקטים להתנדבות 
√√

בהתאם לרצון הישוב. בסיוע קידום פרויקטי התנדבות 
תמיכה וליווי של המועצה 
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אגף קהילה

תכנון ארגון וניהול אירועי תרבות 
מרכזיים.

ליווי מקצועי לישובים בתכנון 
פעילות התרבות הישובית.

פיתוח תרבות הפנאי וההעשרה 
לתושבי המועצה.

ניהול מרכזי החוגים במועצה.

יזום, ניהול וארגון כלל תחום 
הספורט בתחומי המועצה.

הנגשת התרבות היהודית לתושבי 
המועצה.

אגף קהילה עוסק בפיתוח וטיפוח 
פעילויות הפנאי תוך כוונה לסייע לפרט, 
למשפחה ולקהילה במועצה אזורית גזר 

בשיפור איכות החיים בתחום התרבות, 
ספורט, ספרייה וחוגים.  

האגף יוצר ויוזם פעילויות בתחומי 
עניין חדשים וזאת בהתחשב בצרכי 

האוכלוסיות השונות ותוך כך משתדל 
לשמר ולהשביח פעילויות קיימות 

בעלות מסורות.
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מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

מבני ציבור, אולמות ומגרשי ספורט

הפעלת הספרייה ספרייה מועצתית
המועצתית

שוטף√

√הפעלת הספרייה הישובית ספריה ישובית
אחזקה וניקיון, מערך מתנדבים לתפעול 

שוטף של הספריה

מגרשי ספורט 
ואולמות ספורט

√√מתקני ספורט ביישובים
בדיקות ותיקון הליקויים באחריות 

המועצה, עלות התיקון במימון הוועד

מתקני ספורט במועצה 
√ומוסדות החינוך

רכז/אב בית  לכל שלוחה שאחראי על 
תפעול/טיפול ובדיקות  המתקנים מטעם 

המועצה

מתקני הספורט בשימוש 
המועצה אך באחריות 

היישוב 

√
אחזקה בהתאם לתקנים, טיפול בליקויים 
בדיקות בטיחות בהתאם לצורך. המועצה 

משפה את היישוב באחזקת המתקנים 
הרלוונטים  בשלוחות החוגים 

חוגים

מגוון חוגים בשלוחות החוגים מערך חוגים מועצתי
שוטף√של המועצה

מערך חוגים 
ביישובים

חוגים יפתחו לפי צרכי הישוב 
ובתאום עם המועצה. מפעיל 

החוג והתכנים באחריות 
המועצה, הקצאת המבנה 
ותחזוקתו באחריות היישוב

√√
בתאום עם היישוב, מותנה בקבלת מבנה 

תקין ומתוחזק המתאים לצרכי החוג 
המופעל בו
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מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

מוזיקה, תרבות וספורט

שוטף√הובלת מערך אירועי התרבות תרבות מועצתית

תרבות מועצתית ביישובי 
המועצה

אירועי תרבות מועצתיים 
√√ביישובים

הפעילות באחריות 
המועצה ובאחריות 

היישוב להקצות מקום 
נקי, מתוחזק ומתאים 

לביצוע הפעילות

אירועי תרבות מקומיים ביוזמת תרבות ישובית
היישוב

שימור וועדות ישוביות √
ומתנדבים 

בהובלת המועצה בשיתוף פעולה תרבות יהודית
עם הישובים  

√√

קידום אורח חיים בריא ופעילויות ספורט אזורי
ספורט אזוריות

√√

פעילות העשרה לבני הגיל קתדרה
השלישי

שוטף√

מקהלה מועצתית
מקהלה מקצועית הנותנת מענים 

לפעילות פנאי וייצוג המועצה 
באירועים שונים

שוטף√

להקת "הורה גזר"
להקת ריקוד מקצועית הנותנת 

מענים לפעילות פנאי וייצוג 
המועצה באירועים שונים

√
שוטף
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מחלקת הדת

מחלקת הדת במועצה אזורית גזר 
נותנת מענה לכל תושבי המועצה 

והאזור, הן בתחום הדתי המקצועי והן 
בתחום הרוחני ומספקת שירותי דת 

תוך שיתוף פעולה עם ועדי היישובים
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מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

ימים3√פתיחת תיק נישואין
קישור לרשמי הנישואין ביישובים 

ופתיחת תהליך רישום דיגיטלי 
ב"שירת הים"

ימים2√ארכיון דת - בקשת מסמכים 

רישום נישואין והנפקת תעודות 
ימים2√רווקות

שוטף√רבנים - מינוי ושכר

שוטף√רבנים הוצאות נלוות 
ביישובים המתחייבים להעמיד את 
התקציב לתשלום כל הוצאות הרב 

כולל מגורים

בלניות - מינוי ושכר

המינוי באחריות המועצה, 
ל 1/3 משרה בהתאם 

להנחיית משרד הדתות. 
העסקה במשרה גדולה 

יותר במימון היישוב.

שוטף√

למעט ישוב שאושרה לו ע"י משרד 
הדתות העסקה ביותר מ 1/3 

משרה

בתי כנסת ומקוואות

ביצוע ע"י המועצה ביישובים √הקמה
המעונינים בכך, מותנה בתב"ר 

משרד הדתות או תב"ר ישוב

√שיפוץ

שוטף√תחזוקה שוטפת

בתי עלמין

בית העלמין המועצתי: קבורה, 
שיפוץ, אחזקה וגינון

שוטף√

בית עלמין ישובי:  קבורה, 
שיפוץ, אחזקה וגינון

שוטף√
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מחלקת ישובים

מחלקת ישובים הינה גורם מרכזי 
בקשר בין המועצה לישובים. 

המחלקה מלווה ותומכת בישובים 
בקשר עם המועצה ובניהול הישוב. 
המחלקה מציעה שירותים, מידע, 

כלים ופתרונות להנהגת הישוב 
לצורך ניהול תקין ומתן שירות 

לתושבים.
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מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

ישובים  בעלי חוסן ליווי ניהול ישובים
תפקודי וקהילתי

שוטף√√

ניהול קשר מועצה - ישובים

המועצה והיישובים 
יקיימו קשר רציף 

ושת"פ במתן שירותים 
לתושב

שוטף√√

הסדרת חלוקת אחריות 
סמכויות ושירותים בין 

המועצה לישובים
√

אחת 
לשנה

אחת 
לשנה
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מחלקת היסעים

המחלקה דואגת להסעת 
התלמידים למסגרות החינוכיות 

השונות והחזרתם הביתה, בכפוף 
לתקנות התעבורה והוראות 

משרד החינוך.

מחלקת היסעים ממונה על ניהול 
וביצוע מערך ההסעות של התלמידים 

המתגוררים בתחום השיפוט של 
המועצה האזורית גזר, תוך הקפדה 

על כללי הבטיחות והביטחון.
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מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

הסעות לבתי הספר הסעות למוסדות החינוך
בקריות החינוך

למעט בי"ס האנתרופוסופישוטף√

ליווי בהסעות מהיישוב לבית 
הספר וחזרה

√
ללא 
מדד 

זמן
לבחירת היישוב

הקמת תחנות הסעה 
עפ"י √√ביישובים

דרישה

 במימון הוועד, השתתפות 
המועצה בעלות של 5,000 ₪ 
ובכפוף לאישור יועץ תחבורה

שוטף√תחזוקת תחנות הסעה
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מחלקת 
ביטחון וחירום 

אבטחת מוסדות חינוך

קיום תרגילי הג"א ארציים 
הכוללים תרגולים מכינים בכל 

מוסד חינוכי

הרחבת הפעילות במתמי"ד 
)'מתנדבים במדים'( והכשרת 

מתנדבים

תיאום הפעלת הסיור הכפרי 
במרחב המועצה

ייעוץ וליווי למערך השמירה 
והאבטחה ביישובים

מרכז הפעלה משולב למועצה 
לטיפול באירועי חירום ובשגרה

עזרה באחזקה וטיפול במקלטים 
ביישובים

מחלקת ביטחון וחירום במועצה 
האזורית גזר פועלת בתיאום ובשיתוף 

פעולה בין גורמי הביטחון הפועלים 
במרחב לצורך הגברת ביטחון ישובי 
המועצה ותושביה. המחלקה פועלת 

במספר תחומים מרכזיים: 
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מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

מקלטים ביישובים

סקירת ובדיקת 
כשירות המקלטים 

ביישובים

המועצה מבצעת סיקור 
שוטף√ובדיקת כשירות למקלטים

שדרוג המקלטים 
הציבוריים ביישובים

טיפול בליקויים והבאת המקלטים למצב √
שימוש

תחזוקת המקלטים 
הציבוריים ביישובים 

שוטף√

הקמת צוותי חירום 
ביישובים )צח"י(

בהובלת הרווחה - קב"ט 
מפעיל צח"י בעיתות חירום, 
צוותי הצח"י עוסקים בחירום 
במתן מענה לתושב, פתיחת 

מקלטים וכו'

√√

שמירה ומרכיבי ביטחון

√שמירה ביישובים
גביית כספים נוספים לצרכי שמירה, 

מותנה בהגשת תכנית שמירה וקבלת 
אישור משרד הפנים לתכנית היישובית

מרכיבי בטחון 
)שערים, גדרות, דרך 

בטחון וכיו"ב(
√

מוסדות חינוך וניהול מערך החירום המועצתי

במוסדות החינוך המופעלים בטחון מוסדות חינוך
על ידי המועצה 

שוטף√

הערכות למניעת 
שריפות ברחבי 

היישוב

טיפול בקווי חיץ לפני עונת 
לפחות פעם בשנה√הקיץ

ניהול מערך החירום 
המועצתי - אחריות 

מלאה מועצה, הכנה 
לחירום 

קידום מוכנות לחירום רשותי 
וישובי, הפעלת צוות החירום 

המועצתי תיאום ושיתוף 
פעולה עם הנהגות הישובים 

ועם צוותי הצח"י

√
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אגף
פיתוח המרחב הכפרי

תחזוקת כבישים

מאור רחובות

ביוב

מתקני משחקים

פרויקטים

תחזוקת מבנים כולל מוסדות 

חינוך

מערכת פוטו-וולטאית )סולארית( 

מים וניקוז

אגף הפיתוח המרחב הכפרי 
עוסק בתחזוקה ותשתיות הינו הזרוע 

הביצועית של המועצה בנושאי פיתוח 
ואחזקת תשתיות, מבני חינוך, מבני ציבור 

ומערכות ביוב. 
האגף פועל בתחומים הבאים: 
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ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

מערכות מים וניקוז

אחזקת מערכות מים 
ביישובים )אספקה, 

גבייה,  ותפעול(
√

בהתאם לתקנות רשות המים, באחריות 
אגודות המיים ביישובים

אספקת מים בהתאם 
לנהלי החירום

בחירום האחריות משותפת 
למועצה ואגודות המים

בהתאם לתקנות רשות המים√√

פיצוצים בצנרת  
באחריות אגודות המים, למעט בית √המים / הפסקות מים

חשמונאי

באחריות אגודות המים, למעט בית √אספקת שעוני מים
חשמונאי

באחריות אגודות המים, למעט בית √גביית חשבונות וכו'
חשמונאי

√ניקוז ביישובים

√√ניקוז מחוץ ליישוב

מערכת הביוב

הקמת מערכות ביוב 
חדשות ואחזקתן

ביישובים שמערכות הביוב 
באחזקת המועצה ומחוייבים 

באגרת ביוב - אחריות 
המועצה, וזאת למעט ישובים 

שלא העבירו את הביוב 
לאחריות המועצה

√√
אחריות המועצה - בשוטף, למעט: כרמי 

יוסף, נען, גזר, נצר סרני, רמות מאיר 
)ישוב ותיק(, חולדה )קיבוץ ותיק( שלא 

העבירו למועצה את האחריות לביוב

פריצות ביוב / 
סתימות ביוב

ביישובים שמערכות הביוב 
באחזקת המועצה ומחוייבים 

באגרת ביוב - אחריות 
המועצה, בקיבוצים ויישובים  
שאינם באחריות המועצה - 

באחריות היישוב

שעות 8√√
אחריות המועצה - בשוטף, למעט: כרמי 

יוסף, נען, גזר, נצר סרני, רמות מאיר 
)ישוב ותיק(, חולדה )קיבוץ ותיק( שלא 

העבירו למועצה את האחריות לביוב
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16

מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

אחזקת שטחי ציבור

טיפוח השטחים הציבוריים גינון ציבורי 
פעמיים בשבוע ניקיון ואחזקה √בישובים.

על ידי הישוב

מתקני ספורט ושעשועים 
במוסדות החינוך

בדיקות ותיקון ליקויים √מתקני ספורט באחריות הישוב 
באחריות ומימון המועצה

מתקני ספורט ושעשועים 
ביישובים

אחזקת כל גני המשחקים 
באמצעות קבלן מסגרת - בדיקות 

ותיקונים 
√√

בדיקות ותיקון ליקויים 
באחריות המועצה ובמימון 

היישוב

כבישים ותנועה

כבישים בתחום היישוב
√סלילת כביש חדש

אחזקה שוטפת - תיקון בורות 
בכביש

באחריות היישוב לעדכן √
על בור בתחומו והמועצה, 

באמצעות אספלט קר, 
מבצעת את מילוי הבור

√אחזקת ותיקוןמדרכות ושול הדרך 

הסדרי תנועה בישובים
שינויים בהסדרי תנועה יבוצעו 

על ידי המועצה לאחר אישור יועץ 
תנועה 

√
היישוב מציף צורך העולה 

לדיון בוועדת התנועה והביצוע 
בכפוף לאישור 

הסדרי תנועה-סימון 
ותמרור

ביצוע סימון כבישים ותחזוקת 
תמרורים על ידי המועצה על פי 

דיווח הישוב על צרכים
√

צביעה פעמיים בשנה + 
אחזקה שוטפת. בכבישים 
שבאחריות נתיבי ישראל - 

טיפול באחריותם

פסי האטה
בהתאם לתכניות שהוגשו על 
ידי הישוב  ויועץ התנועה של 

המועצה, ואושרו על ידי וועדת 
תנועה

לפי בקשת הישוב ובהתאם √
לצורך

תחזוקת מבני ציבור

תחזוקת מבני ציבור 
ומוסדות חינוך השייכים 

למועצה
שוטף√גני ילדים, בתי ספר

תחזוקת מבני ציבור 
ומוסדות חינוך השייכים 

ליישוב

מעונות יום, צהרונים פרטיים, 
שוטף√מועדוניות פרטיות
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מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

תאורת רחובות

תאורת רחובות
תחזוקה שוטפת של תאורת רחוב 
על ידי המועצה באמצעות קבלן 
מסגרת ובהתאם לדיווחי הישוב

√
יום-

שבוע
רחוב שלם ללא תאורה - טיפול 

בתוך יום, פנס בודד שאינו 
פעיל - טיפול בתוך שבוע

תשלום חשבון החשמל 
בשוטף )לחברת חשמל(

רוב השעונים על שם הישוב ואם 
לא חו"ז הישוב מחוייב 

שוטף√

ביצוע פרוייקטי פיתוח ביישובים - הקמה וחידוש מערכות

בינוי ושיפוץ פרויקטים 
בתחום התשתיות בישובים

השקעות שוטפות בתשתיות 
הישוב מתוך תקציב תב"ר על פי 
סדרי עדיפויות ישוביים ובביצוע 

מועצה.
√√

שיפוצי קיץ בכלל מוסדות 
החינוך שמופעלים על ידי 

המועצה
√
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אגף תכנון והנדסה

תכנון וטיפול בתוכניות מתאר 
לסוגיהן.

מתן מידע  על זכויות בניה 
לחלקות / מגרשים בהתאם 

לתכנית המתאר התקפה למקום.

מתן היתרי בניה או שימוש חורג 
למבקשים בהתאם לתוכנית 
תקפה במקום ובכפוף לחוק 

התכנון והבניה.

פיקוח על הבניה בתחום המועצה 
והתאמתה להיתר הבניה התקף 

ובכפוף לחוק התכנון והבניה.

טיפול בבניית מוסדות ציבור 
ותשתיות במועצה. 

בנוסף לנושאים אלו קיימים 
נושאים רבים נוספים המצויים 

באחריותה וטיפולה של הוועדה 
המקומית לתכנון ובניה.

אגף תכנון והנדסה
עוסק בתכנון, רישוי, פיקוח ואכיפה 

בתחום הבנייה במועצה. האגף פועל 
מתוקף חוק תכנון והבנייה.

האגף יוזם, מתכנן ומקדם בינוי תשתיות 
ומוסדות ציבור לטובת תושבי המועצה.

4040



מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

הנדסה - ביצוע

הקמת מוסדות ציבור ושיפוצים 
גדולים

בהתאם לתכנית העבודה 
של המועצה

בהתאם לצרכים √
ותקצוב

פרוייקטי הקמה ושדרוג גדולים 
לתשתיות

בהתאם לתכניות עבודה 
מאושרות

בהתאם לצרכים √
ותקצוב

√הקמת מבני ציבור
על קרקע המועצה 
ובהתאם למגבלות 

תקציב המועצה

הנדסה - תכנון

קידום תכנית כוללנית 
קידום התכנית הכוללנית 
תוך מתן מענה לפיתוח 
ישובי המועצה בעשרים 

שנים הבאות

√

תכלול ומענה לפניות בנוגע 
לתשתיות שעוברות בתחומי 

המועצה והיישובים

תכלול המענה, פנייה 
מרוכזת לישובים 

הנוגעים בדבר וכן קבלת 
התייחסות, העברתה 
לגורמים השונים ומתן 

מענה לפניות

באופן תדיר על פי √√
פניית גורמי תשתית

תב"עות מפורטות ליישובים
היישובים מקדמים, 

והוועדה מאשרת 
וממליצה לועדה המחוזית

√√

ישוב שמקדם תכנית 
יגיע לשיח מקדים 

בליווי עורך התכנית 
לצורך תאום תכנון 

מקדים 
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צמיחה כלכלית

צוות הצמיחה הכלכלית במועצה 
עוסק בפיתוח מנועי צמיחה במישור 

המועצתי, בקידום אזורי תעסוקה, 
חדשנות, מיצוי פוטנציאל נכסי מועצה 

ובתיירות כפרית. 

במישור הפרטי האגף עוסק בקידום 
עסקים ובהסדרת הפעילות השוטפת 

שלהם תוך מתן רישיונות ואישורים.

42



מועצהאחריות משותפתנושא
ישוב/
ועד 

מקומי

מדד 
זמן 

לטיפול

שעות/
הערותימים

קידום היישובים כיחידות כלכליות 
המבצעות פעולות לשיפור 

הכלכלה ישובית

הפעלת מנועי צמיחה 
לוועדים בליווי וגיבוש 

מתווה ע"י המועצה
תכנית אסטרטגית √√

פיתוח עסקים תומכי תיירות 

התגייסות מועצתית 
ויישובית. קידום חשיבה 

אשכולית בין ישובית 
לצורך קביעת אזורי 

תיירות משותפים

√√

רישיון עסק 

טיפול וליווי לעסקים 
בתהליך הוצאת רישיון 
עסק. עבודה מול כלל 
גורמי האישור ותכלול 

התהליך

√

פסולת עודפת
קידום חקיקת חוק עזר 
לטיפול בפסולת עודפת 

והגדרת מדיניות המועצה 
בנושא

√
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הארנונה הכללית מהי?
הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק, מתוקף חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 

התקציב(, התשנ"ג – 1992 ובהתאם לתקנות שהותקנו על פיו ולהוראות צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, 
התשי"ח – 1958 - על המחזיקים בדירות מגורים ובכל נכס אחר כגון: חנויות, משרדים, מבני מלאכה ותעשייה, 

חניונים, קרקע תפוסה וקרקע חקלאית. 
כספי הארנונה הכללית משמשים למימון השירותים הניתנים לתושבי המועצה, כגון: שרותי ניקיון, תברואה, חינוך, 
רווחה ועוד. מועצת הרשות, על פי תקנות שר הפנים, מחליטה בכל שנה על הטלת הארנונה הכללית ומאשרת את 

צו המיסים. 
בחוברת זו מובא רק תמצית המידע. הנוסח המחייב את הנוסח הקבוע בחוק. הסבר מפורט על שיטת חישוב 

הארנונה ופרוט התעריפים, מוצג באתר האינטרנט.

ארנונה
וצו המיסים

2022

1644



התושב משלם מיסי ארנונה ומיסי ועד מקומי. סכום הארנונה למ"ר משולם למועצה זהה לכלל היישובים, ואילו סכום 
הארנונה למ"ר המשולם ליישוטב משתנה בהתאם להחלטות הוועדים המקומיים ומשרד הפנים לאורך השנים.

בכום התשלום למ"ר אותו משלם התושב מתחלק בין המועצה לוועד המקומי וכל אחד מהגופים אחראי  לתת שירות 
לתושב בתחומים מסויימים.

חלוקת תשלום הארנונה בין המועצה ליישוב
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כמה תושב משלם ולמי? )דוגמא ביישוב ממוצע(

איך הארנונה שאני משלם מתחלקת בין המועצה ליישוב? 

תשלום ארנונה למגורים
לפי מטר רבוע לשנה,

למועצה ולוועד המקומי יחדיו

מ - 12.11 ש"ח למ"ר
תשלום לוועד המקומי והחזר בגובה

 20% מתשלום הארנונה למועצה

80% מתשלום הארנונה
עובר למועצה האיזורית

₪ 12.11
למ"ר

לוועד מקומי

 ₪ 19.95
למ"ר

₪ 31.36
למ"ר

₪ 39.2
למ"ר

למועצה

₪ 51.53
למ"ר

₪ 51.53
למ"ר



הסדרי תשלום הארנונה ומועדי תשלום

1. המועד החוקי לתשלום הארנונה הינו 01/01/2022.
2. על אף האמור בסעיף 1, תאפשר המועצה לשלם את הארנונה בהסדר תשלומים כמפורט להלן:

     א. למשלם הארנונה במלואו עד לתאריך 31/01/2022 תינתן הנחה 2% על הסכום הארנונה לשנת 2022, וזאת   
     בתנאי שסולקו  חובות העבר.

     ב. ניתן לשלם את הארנונה ב- 6 תשלומים בשיקים שהופקדו מראש בקופת המועצה, בהוראת קבע מחשבון 
     הבנק, או בכרטיס אשראי בתאריכים כדלהלן: 

     14/1/2022 , 13/3/2022 , 14/5/2022, 14/7/2022, 13/9/2022, ו- 13/11/2022 , ואז תינתן הנחה בשיעור 
     של 2% והתשלומים יישאו הפרשי הצמדה כחוק, וזאת בתנאי שסולקו חובות העבר.

     ג. בתשלומים דו-חודשיים על פי דרישה.
3. על כל הסדר אחר בהסכמת המועצה לתשלום הארנונה לשנת 2022, ועל כל פיגור קודם, יחולו חוקי הוראות   

     הרשויות המקומיות, לפיהן ישולם הסכום בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ויופעלו האמצעים החוקיים 
     העומדים לרשות המועצה לגבייתו.
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פירוט שיעורי הארנונה והמיסים המוטלים לשנת 2022
א. בתחום היישובים: בית עוזיאל, פדיה, פתחיה, יד רמב"ם, עזריה, כפר שמואל, גזר, 

    שעלבים, בן-נון, ישרש, משמר איילון, מצליח, סתריה, נען , רמות מאיר, גני יוחנן, כפר בילו, יציץ,          
    חולדה, משמר דוד, נצר סרני, גני הדר, כרמי יוסף, בית חשמונאי ונוף איילון.

מבנה המשמש למגורים לרבות מבני עזר ומבנים ניידים 39.20 ₪ למ"רסיווג נכסים מבנה מגורים1

104.67 ₪ משרדים שירותים ומסחר2
למ"ר

משרדים, חנויות עד 200 מ"ר לרבות גלריות במבנים למעט 
בשימוש המשק החקלאי הפרטי, מסעדות, בתי קפה ומזנונים

משרדים, מרכולים וחניות שיווק 2.1
143.74 ₪ למ"רשגודלם מעל 200 מ"ר

מבנים המשמשים לעריכת 2.2
143.74 ₪ למ"ראירועים, שמחות וכנסים

שטחים פתוחים שמשמשים 2.3
את המבנים לעריכת כנסים 

ואירועים עד 1,000 מ"ר  
61.18 ₪ למ"ר

שטחים פתוחים שמשמשים 2.4
את המבנים לעריכת כנסים 

ואירועים מעל 1,000 מ"ר

21.86 ₪ למ"ר

שטח מכירה סיטונאית או 2.5
קמעונאית לתוצרת חקלאית 

מעל 200 מ"ר

58.51 ₪ למ"ר

בניין המשמש כבנק או כחברת ביטוח498.49 ₪ למ"רבנקים וחברות ביטוח3

50.57 ₪ למ"רתעשיה4
בניין כלשהו או חלק מבניין לרבות סככות ו/או מבני עזר שיש 

לו גג המשמש מפעלים ו/או תעשיה.
מפעלי בניה ומחצבות

תחנת דלק5
143.73 ₪ למ"ר

מסחרית כולל מבנה לשירותים

בתי מלון לרבות בתי הארחה ואכסניות ומבנים להשכרה44.69 ₪ למ"רבתי מלון6



70.75 ₪ למ"רמלאכה7
בנין כלשהו המשמש לבתי מלאכה, מוסכים, שרותי רכב, בתי 

אריזה, מחסנים, מסגריות, חשמלאות ונגרות

0.12 ₪ למ"רמבנה חקלאי8

מערכות סולארית9

 לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם עד 9.1
1 דונם

0.33 ₪ למ"ר

מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 9.2
דונם

0.17 ₪ למ"ר

0.08 ₪  למ"רלכל מ"ר שמעל 2 דונם9.3

1.29 ₪ למ"רבשטח של עד 10 דונם9.4

 מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס

לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 9.5
300 דונם

0.62 ₪ למ"ר

לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 9.6
750 דונם

0.33 ₪ למ"ר

0.16 ₪ למ"רלכל מ"ר שמעל 750 דונם9.7

1.29 ₪ למ"רבשטח של עד 10 דונם9.8

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית

 לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 9.9
300 דונם

0.66 ₪ למ"ר

לכל מ"ר שמעל 300 דונם עד 9.10
750 דונם

0.32 ₪ למ"ר

לכל מ"ר שמעל 750 דונם9.11
0.17 ₪ למ"ר

כל הקרקעות בתחום המועצה למעט אדמות תפוסות0.04 ₪ למ"ראדמה חקלאית10

קרקע תפוסה המשמשת למנחת מטוסים5.63 ₪ למ"רקרקע תפוסה11

 קרקע תפוסה במפעל עתיר 12
שטח

5.98 ₪ למ"ר

קרקע המשמשת חניון "חנה וסע" בין סלולה ובין לא סלולה5.98 ₪ למ"ר חניונים13
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39.20 ₪ למ"רנכסים אחרים14
111.60 ₪ למ"רעבור כל תחנת אנרגיה לכל מטר בנוי14.1

111.60 ₪ למ"רעבור מיכל דלק כולל קרקע תפוסה14.2

74.62 ₪ למ"רעבור בריכת שחיה ו/או מועדון ספורט לכל מ"ר בנוי ו/או מקורה14.3

35.96 ₪ למ"רעבור כל מ"ר לאדמה לכרייה בפועל14.4

48.18 ₪ למ"רעבור כל מכוני מים, בארות, בריכות, מתקני שאיבה14.5

131.40 ₪ למ"רתחנת טרנספורמציה14.6

4.19 ₪ למ"רעבור מאגרי ביוב14.7

39.01 ₪ למ"רמפעלי מחזור לכל מטר רבוע14.8
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הנחות ופטורים
הנחות ופטורים יינתנו על פי חוק, בכפוף לאמור להלן. רצ"ב טבלה המפרטת מהות הפטורים וההנחות.

מי זכאי להנחה בארנונה?
הנחה בגין נכות

שיעור זכאותשם ההנחה
ההנחה

מסמכים נדרשים

אזרח ותיק 
המקבל קצבת 
זקנה מהמוסד 

לביטוח לאומי

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם 
האוכלוסין לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל 
פרישה, התשס"ד-2004, המקבל על פי חוק 

הביטוח הלאומי קצבת זקנה או שאירים, קצבת 
תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה

25% עד 100 
מ"ר משטח 

הדירה

אישור של המוסד לביטוח לאומי	 
צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 

העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 
ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על 

שמו
אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 

רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור 
מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

אזרח ותיק 
המקבל קצבה 

מהמוסד לביטוח 
לאומי ובנוסף 
מקבל גמלת 

הבטחת הכנסה

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם 
האוכלוסין לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל 
פרישה, התשס"ד-2004, המקבל על פי חוק 

הביטוח הלאומי קצבת זקנה או שאירים, קצבת 
תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה הכוללת 

הבטחת הכנסה

100% עד 
100 מ"ר 

משטח 
הדירה

אישור של המוסד לביטוח לאומי	 
צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 

העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 
ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על 

שמו
אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 

רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור 
מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

אזרח ותיק 
)הנחה לפי מבחן 

הכנסה(

אזרח ותיק כמשמעותו בחוק האזרחים הוותיקים, 
התש"ן-1989

1. גר בדירה אזרח ותיק )בנכס לא גר אדם 
נוסף( – תינתן הנחה אם סכום הכנסותיו* מכל 

מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק 
המתעדכן מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה
2. גרים בדירה אזרח ותיק ואנשים נוספים – תינתן 

הנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים בדירה 
)אזרחים ותיקים ושאינם אזרחים ותיקים( מכל 

מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע 
במשק המתעדכן מעת לעת על ידי הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה

30% עד 100 
מ"ר משטח 

הדירה

מותנה 
במבחן 
הכנסות

טופס בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה	 
צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 

העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 
ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על 

שמו
אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 

רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור 
מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה
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הנחה בגין נכות

מסמכים נדרשיםשיעור ההנחהזכאותשם ההנחה

ילד נכה

מחזיק אשר לו ילד נכה 
שמשתלמת לו גמלת נכות 

לפי תקנות הביטוח הלאומי 
)ילד נכה(, התש"ע-2010

לגבי ילד מעל גיל 18 – 
הזכאות להנחה היא בכפוף 
לכך שמשתלמת בעדו בשל 
נכותו גמלה על-ידי המוסד 

לביטוח לאומי ובלבד 
שהשתלמה בעדו גמלת 

ילד נכה

הנחה בשיעור 33% לגבי 100 מטר 
רבוע ראשונים משטח הדירה 

אישור של המוסד לביטוח לאומי	 
צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 

העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 
ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו

אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 
רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה 

רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

נכי צה"ל, 
נפגעי פעולות 

איבה, הורים 
שכולים, 
אלמנות 

צה"ל, יתומים

בכפוף לסעיף 6 לחוק 
הרשויות המקומיות )פטור 

חיילים, נפגעי מלחמה 
ושוטרים מארנונה(, 

תשי"ג-1953

עד 4 נפשות - 66% לגבי 70 מטר 
רבוע ראשונים משטח הדירה 

מעל 4 נפשות - 66% לגבי 90 מטר 
רבוע ראשונים משטח הדירה 

אישור משרד הביטחון או משרד האוצר	 
צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 

העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 
ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו

אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 
רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה 

רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

נכות רפואית 
של 90% 

ומעלה

נכה בעל דרגת נכות 
רפואית של 90% ומעלה

40% משטח הדירה

אישור של המוסד לביטוח לאומי	 
צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 

העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 
ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו

אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 
רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה 

רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

דרגת אי-כושר 
השתכרות של 

75% ומעלה

נכה הזכאי לקצבת נכות 
מלאה לפי סעיף 200)א( 
לחוק הביטוח הלאומי או 
נכה הזכאי לקצבת זקנה 

שנקבעה לו לצמיתות דרגה 
אי כושר השתכרות בשיעור 

75% ומעלה לפני קבלת 
קצבת הזקנה.

80% משטח הדירה

אישור של המוסד לביטוח לאומי	 
צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 

העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר  
ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו

אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 
רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה 

רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה



הנחה בגין נכות

מסמכים נדרשיםשיעור ההנחהזכאותשם ההנחה

בעל תעודת עיוור לפי חוק עיוור
שרותי הסעד

90% משטח הדירה

תעודת עיוור ממשרד העבודה והרווחה	 
צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 

העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 
ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו

אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 
רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה 

רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

נכי רדיפות 
הנאצים

תושב המקבל קצבת נכות 
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים 
תשי"ז-1957 או קצבת נכות 

המשולמת בשל רדיפות 
הנאצים על-ידי ממשלת 

גרמניה, הולנד, אוסטריה 
או בלגיה

עד 4 נפשות- 66% לגבי 70 מטר 
רבוע ראשונים משטח הדירה 

מעל 4 נפשות - 66% לגבי 90 מטר 
רבוע ראשונים משטח הדירה 

אישור משרד האוצר	 
צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 

העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 
ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו

אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 
רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה 

רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

תושב המקבל גמלת סיעוד גמלת סיעוד
לפי פרק ו' לחוק הביטוח 

הלאומי

70% משטח הדירה

אישור של המוסד לביטוח לאומי	 
צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 

העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 
ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו

אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 
רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה 

רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

הנחה בגין מצב כלכלי

"נזקק"

מחזיק רשאי להגיש בקשה 
לקבלת "הנחת נזקק" לפי 

טופס 2 בשל אחת מהסיבות 
הבאות:

1. נגרמו לו הוצאות חריגות 
גבוהות במיוחד בשל טיפול 

רפואי חד-פעמי או מתמשך, 
שלו או של בן משפחתו.
2. קרה לו אירוע בלתי 

צפוי אשר הביא להרעה 
משמעותית במצבו החומרי.

עד 70% משטח הדירה לפי שיקול 
דעת ועדת ההנחות

טופס בקשה להנחה לנזקק	 
תלושי משכורת של שלושת החודשים האחרונים 	 

של השנה הקודמת )אוקטובר, נובמבר ודצמבר(, 
של כל המתגוררים בנכס.

אישור עבור ילדים שאינם עובדים – תעודת חוגר 	 
מהצבא ואישור ממס הכנסה שאינם עובדים.

אישורים רפואיים עדכניים לשנת המס הנוכחית.	 
פירוט כל הוצאות רפואיות חודשיות, כולל נסיעות 	 

לבית חולים.
דפי חשבון עובר ושב מהבנק של שלושת 	 

החודשים האחרונים של השנה הקודמת 
)אוקטובר, נובמבר ודצמבר(.

כל מסמך רלוונטי אחר לפי דרישת המועצה 	 
האזורית.

יש להקפיד על מילוי פרטי הילדים בטופס הבקשה 	 
- מספר ילדים, תעודת זהות, גיל ותעסוקה
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הנחה בגין מצב כלכלי

מסמכים נדרשיםשיעור ההנחהזכאותשם ההנחה

הנחה לפי 
מבחן הכנסה 

לבעלי הכנסה 
נמוכה

מחזיק בעל הכנסה חודשית 
ממוצעת בהתאם לטבלת 

זכאות לפי סכום הכנסה 
ועל-פי מספר הנפשות 
המתגוררות איתו בנכס

בהתאם לטבלת זכאות לפי סכום 
הכנסה ועל-פי מספר הנפשות 

המתגוררות איתו בנכס

טופס בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה	 
תלושי משכורת של שלושת החודשים של השנה 	 

הקודמת )אוקטובר, נובמבר ודצמבר( של כל 
המתגוררים בנכס או תלושי משכורת של כל 

השנה הקודמת, לפי בחירת המבקש.
דפי חשבון עובר ושב מהבנק של שלושת 	 

החודשים של השנה הקודמת )אוקטובר, נובמבר 
ודצמבר( של כל המתגוררים בנכס.

עצמאי – יש לצרף שומת הכנסה שנתית של 	 
         שנת 2022

מי שאינו עובד – אישור מביטוח לאומי על מעמד 	 
לא עובד

הנחות בסיווגים שונים

אסיר ציון

תושב המקבל גמלה 
כאסיר ציון או כבן משפחה 

של הרוג מלכות לפי חוק 
התגמולים לאסירי ציון ולבני 
משפחותיהם, תשנ"ב-1992

עד 4 נפשות- 66% לגבי 70 מטר 
רבוע ראשונים משטח הדירה 

מעל 4 נפשות - 66% לגבי 90 מטר 
רבוע ראשונים משטח הדירה 

אישור של המוסד לביטוח לאומי	 
צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 

העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 
ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו

אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 
רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה 

רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

אסיר ציון 
הזכאי לתגמול 

לפי הכנסה

זכאי לתגמול לפי הכנסה 
לפי חוק התגמולים לאסירי 

ציון ולבני משפחותיהם, 
התשנ"ב – 1992

100% )פטור מלא( לגבי 100 מטר 
רבוע ראשונים משטח הדירה

צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 
העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 

ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו
אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 

רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה 
רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

אישור על זכאות לתגמול לפי הכנסה מכח 	 
חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם,  

התשנ"ב – 1992

חייל בשירות 
חובה

חייל בשרות חובה לפי חוק 
שירות בטחון ]נוסח משולב[, 

התשמ"ו-1986, הרשום 
כמחזיק בנכס, ועד תום 4 

חודשים מיום שחרורו

100% )פטור מלא( לגבי 70 מטר 
רבוע ראשונים משטח הדירה

אישור מצה"ל - תעודת חוגר	 
צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 

העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 
ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו

אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 
רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה 

רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

שירות לאומי
מתנדב בשירות לאומי, 

הרשום כ"מחזיק" בנכס, כל 
עוד הוא משרת

100% )פטור מלא( לגבי 70 מטר 
רבוע ראשונים משטח הדירה

אישור ממנהל הרשות לשירות לאומי-אזרחי	 
צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 

העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 
ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו

אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 
רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה 

רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה



הנחות בסיווגים שונים

מסמכים נדרשיםשיעור ההנחהזכאותשם ההנחה

שירות אזרחי-
ביטחוני

משרת פעיל בשרות אזרחי-
ביטחוני, הרשום כ"מחזיק" 

בנכס, כל עוד הוא משרת
100% )פטור מלא( לגבי 70 מטר 

רבוע ראשונים משטח הדירה

אישור ממנהל הרשות לשירות לאומי-אזרחי	 
צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 

העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 
ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו

אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 
רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה 

רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

עולה חדש

עולה חדש עד שנתיים מיום 
שנרשם כעולה במרשם 

התושבים על פי חוק 
השבות, התש"י-1950

או
עולה חדש עד שנתיים 

מיום קבלת המעמד כקבוע 
בתעודה של אזרח עולה 

מהמשרד לקליטת העלייה

90% עד 100 מ"ר משטח הדירה 
לתקופה של עד 12 חודשים

צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 
העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 

ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו
אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 

רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה 
רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

צילום תעודת עולה ממשרד הפנים על פי חוק 	 
השבות )תעודה כחולה( או צילום תעודת אזרח 

עולה מהמשרד לקליטת העלייה
אישור מהרשות המקומית שבה התגורר מיום 	 

עלייתו, כי לא קיבל בה הנחה של עולה חדש

חייל מילואים 
פעיל

חייל מילואים כהגדרתו 
בחוק שירות המילואים, 

התשס"ח-2008, המחזיק 
בתעודת משרת מילואים 

פעיל תקפה או באישור תקף 
שניתן לו על ידי צה"ל על כך 

שהוא משרת מילואים פעיל

5% משטח הדירה

צילום של תעודת זהות בה מופיעה כתובתו 	 
העדכנית של המבקש, בתחומי המוא"ז גזר 

ותואמת את הכתובת שבחשבון הארנונה על שמו
אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום 	 

רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה 
רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה

תעודת משרת מילואים פעיל תקפה מצה"ל או 	 
אישור תקף שניתן לו על ידי צה"ל על כך שהוא 

משרת מילואים פעיל
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הזיכוי בהנחות על פי הכנסה ומספר הנפשות המתגוררות בנכס
תושבים שמצבם החומרי קשה ואינם נכללים בקבוצות שלעיל, ייהנו מהנחות עפ"י הקריטריונים 

שלהלן – לאחר הגשת בקשה באופן ידני או באמצעות טופס מקוון, בצרוף מסמכים מאמתים.

מס' 
נפשות

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2021

מעל 3,755  עד 5,300מעל 3,322  עד 3,755מעל 2,889  עד 3,322עד 12,889

מעל 5,634 עד 7,951מעל 4,984 עד 5,634מעל 4,334  עד 4,984עד 24,334

מעל 6,535 עד 9,223מעל 5,781 עד 6,535מעל 5,027 עד 5,781עד 35,027

מעל 7,436 עד 10,494מעל 6,578 עד 7,436מעל 5,720 עד 6,578עד 45,720

מעל 9,449 עד 13,553מעל 8,359 עד 9,449מעל 7,268 עד 8,359עד 57,268

מעל 11,462 עד 16,176מעל 10,140 עד 11,462מעל 8,817 עד 10,140עד 68,817

שיעור 
ההנחה

עד 20%עד 40%עד 60%עד 80%

מעל 13,475 עד 19,018מעל 11,921 עד 13,475מעל 10,366 עד 11,921עד 710,366

מעל 15,489 עד 21,859מעל 13,702 עד 15,489מעל 11,914 עד 13,702עד 811,914

מעל 17,502 עד 24,700מעל 15,482 עד 17,502מעל 13,463 עד 15,482עד 913,463

עד 2,744 לנפשעד 1,945 לנפשעד 1,720 לנפשעד 1,496 לנפש10 ומעלה

שיעור 
ההנחה

עד 30%עד 50%עד 70%עד 90%



20
22

ם 
סי

מי
 ה

צו
ה ו

נונ
אר

1656

מה זאת אומרת הכנסה? )לצורך חישוב הנחות(

"הכנסה" מוגדרת בתקנה זו כהכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים איתו, מכל 
מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם למעט:

קצבת ילדים, זיקנה, שארים וגמלת ילד נכה.. 1
מחצית מהכנסתם החודשית של הבן או הבת המתגוררים עם המחזיק הנכס, החל מהילד השני . 2

ומעלה. לענין הכנסת הבן או הבת הראשונים, לא תובא בחשבון הכנסות ההורים, הכנסת הבן 
או הבת עד לגובה שכר המינימום )כהגדרתו בחוק שכר המינימום התשמ"ז – 1987(.

דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו – בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא . 3
משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.

הכנסה חודשית ממוצעת

לשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2021, או 
ממוצע הכנסתו השנתית לפי בחירת המבקש. מכלל מקורות ההכנסה המפורטים בטופס הבקשה.

לעצמאי – ממוצע כאמור בהגדרת שכיר שחושב עפ"י הכנסתו, כפי שנקבעה בשומת מס 
ההכנסה השנתית האחרונה שבידיו, כשהיא מחולקת ל-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים 
אוקטובר, נובמבר, ודצמבר 2021, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות נוספים 

כמפורט בטופס הבקשה ו/או בשומת מס הכנסה.

ועדת הנחות למקרים חריגים )"מבקש נזקק"(

הוועדה תהא מוסמכת לתת הנחה של עד 70% למחזיק בנכס שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות  
במיוחד בשל שתי סיבות בלבד :

טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.	 
אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי. 	 
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  הנחה לנכס ריק

למחזיק של נכס ריק, לרבות נכס חדש, שייעודו מגורים בלבד שאין משתמשים בו במשך תקופה  
מצטברת, תינתן הנחה במשך תקופת בעלותו של אדם בנכס, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו. 

ההנחה תהיה בשיעור 100% לתקופה של לא יותר מ-6 חודשים. לא תינתן הנחה מעבר לתקופה 
של 6  חודשים. במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה מ-30 ימים שבה 
עמד הנכס ריק ברציפות. מתן ההנחה מותנה בבדיקה בנכס או המצאת ראיות אחרות להנחת 

דעתה של  המועצה האזורית – מיום ההודעה לרשות בלבד.

עררים על ארנונה והמיסים

מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום ולא . 1
יאוחר מתאריך 31.03.2022 להגיש עליה ערר לפני מנהל הארנונה, במועצה אזורית גזר.

הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך שלושים יום מיום שנמסרה . 2
לו תשובה, לערער עליה בכתב בפני וועדת ערר שליד המועצה האזורית גזר.

על פי החלטת וועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית המשפט המחוזי תל-. 3
אביב-יפו תוך שלושים יום מיום מסירת ההחלטה למערער.

הגשת השגה, ערר או ערעור אינה פוטרת את המשיג, העורר או מערער מתשלום הארנונה.. 4

אישור לטאבו על פירעון חובות למועצה

כדי לבצע עסקה הטעונה רישום בלשכת רישום המקרקעין – הטאבו, יש להצטייד באישור תשלום 
החובות למועצה. באתר האינטרנט מפורטים המסמכים אותם יש להכין ולהגיש לוועדה לתכנון 

ובנייה.
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הנחיות כלליות:

הזכאות על פי חוק תקבע בהתאם להוראות החוק ממנו נובעת הזכאות )הרשימה המפורטת לעיל היא                . 1
לצורך התמצאות בלבד(.

לא תחול יותר מהנחה אחת על נכס אחד. המחזיק זכאי ליהנות מההנחה הגדולה ביותר.. 2

לא יינתנו פטורים רטרואקטיביים. פטור שיאושר, יוכנס לחשבונות שזמנם לאחר מועד האישור.. 3

כל מקום שמצוין לשון זכר – גם נקבה במשמע.. 4

הפטורים וההפחתות יינתנו לאחר הוכחת הזכאות על ידי המסמכים המתאימים, להנחת דעתו של מנהל הארנונה.. 5

"הנחה" – על פי ההגדרה היא רק לשנת הכספים השוטפת )אין אפשרות לתת הנחות על חובות(.. 6

כל מבקש הנחה חייב להגיש בקשה בצירוף מסמכים.. 7

לא תינתן הנחה, אלא לאחר ששולמו כל החובות הקודמים.. 8

זכאים להנחה אשר לא שילמו את מלוא יתרת הארנונה עד ה-31 בדצמבר לשנת הכספים השוטפת –  תתבטל . 9
ההנחה למפרע ותתווסף ליתרת הארנונה.

לא תבוטל הנחה לתושבים שקיבלו הנחה מהמועצה אשר הסדירו חוב בהוראת קבע או שילמו את הארנונה מראש.. 10

מועד אחרון להגשת טופס בקשת הנחה הוא 31.03.2022 למשרדי המועצה מחלקת המיסים.. 11
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מוקד המועצה התחדש. לשירותכם!

המוקד פעיל 24 שעות ביממה | מענה טלפוני ודיגטלי מהשעה 7:00 ועד השעה 17:00.

מענה דיגיטלי ו/או מענה אנושי לנושאים דחופים בין השעות 17:00 ועד 7:00 למחרת.

מוקד המועצה שודרג ומעכשיו יקבלו את הפניות שלכם נציגות ונציגי שירות,
שעובדים ועובדות במועצה, ובאמת מכירים אתכם. 

חדש! וואטסאפ גזר
פתיחת קריאות דיגיטליות באתר המועצה או בוואטסאפ 24 שעות ביממה!

             שימרו את המספר - 052-3319900
או היכנסו למרחב האישי שלכם באתר המועצה לביצוע פעולות דיגיטליות

08-9274001 | 5367*

בטלפון 08-9274001
*5367

באתר המועצה

בוואטסאפ 052-3319900


