
- סיכום שנת 2020 -
שנה אחרת עם אתגרים וחידושים



תושבות ותושבים יקרים,

הפעילות  סיכום  את  לפניכם  להביא  ביקשנו  השנה  גם 
היא  לציבור  המידע  הנגשת  ותושביה.  גזר  למען  שלנו 
חלק מרכזי בתפיסת העולם שלנו, שמאמינה כי אתם - 
התושבים, חלק מהשינוי שאנחנו מובילים במועצה, ולכם 

הזכות לדעת ולהיחשף אליו בשקיפות מלאה.

כי  לגלות  הופתענו   2020 שנת  את  לסכם  כשניגשנו 
למרות משבר הקורונה, הצלחנו לעמוד במרבית היעדים 
בתוכנית השנתית של המועצה ולהוציא לפועל שורה של 
רקע  על  ועתיד  תקווה  לייצר  שהרצון  נראה  פרויקטים. 
כוח  וודאות, היה  ואי  משבר בריאותי במציאות משתנה 
ועובדיה לדחוף את התוכניות  מניע לכל אגפי המועצה 

קדימה ולהגשים אותן.

השנה האחרונה הייתה אחרת. לא מה שתכננו וציפינו. אבל למדנו כל יום מחדש איך לייצר אמון ובטחון בשביל התושבים 
שלנו, איך להתנהל במשבר ועדיין לייצר שיגרה. זו הייתה תקופה מאתגרת והיא עדיין איתנו אבל הרצון להמשיך ולהביא 

לפתחכם עשייה, חדשנות וחשיבה מחוץ לקופסא היו הכוח המניע שלנו כל השנה.

משבר הקורונה חיזק אותנו. לא רק כמועצה אלא גם כקהילה. חשף את היוזמות המרגשות של התושבים והתושבות, את 
ההתגייסות למען האחר, את הרעיונות הייחודיים בחינוך, ברווחה ובביטחון שהגיעו מהשטח, ואת הערכים החזקים שבונים 
את גזר: העשייה למען האחר, תרומה לקהילה וערבות ההדדית. אלו חיזקו את הניהול במועצה, את דרכי הפעולה והגמישות 

המחשבתית שלנו, ואת היכולת שלנו לעבור יחד איתכם כל משבר, ולעבוד יחד כבשגרה.

זו הרוח שגורמת לנו כל בוקר מחדש להמשיך ולעבוד בשבילכם ובשבילכן. לייצר פה עתיד לילדים שלנו, לתת מקום טוב 
להורים שלנו לחיות בו, ולהצעיד את גזר קדימה. מה שמעודד ונותן דחיפה היא הידיעה שאתם רואים, שאתן מרגישות את 
זו התפיסה שלנו. כחלק מכך אנו מבצעים סקרי שביעות רצון  העשייה. אנחנו מאמינים כי תושבי גזר הם חלק מהשינוי. 
תקופתיים, כדי שנוכל ללמוד היכן אנחנו נדרשים להשתפר, מהם המוקדים לשימור ובעיקר - מה חשוב לכן ולכם. תוצאות 

הסקר האחרון, אותם תוכלו לראות בעמודים האחרונים של הסיכום השנתי, מראות שגזר צועדת בכיוון הנכון.

83% מהתושבים מרוצים מתפקוד המועצה ו-77% מדווחים כי המועצה צועדת בכיוון חיובי. עוד נוכחנו לדעת כי התושבים  
והתושבות מרגישים את השיפור והמועצה מובילה במידת שביעות הרצון בשירותים המוניציפליים בהשוואה ארצית. נוכחנו גם 

לדעת שהחוסן הקהילתי התחזק בגזר ועומד על - 75% נתון גבוה ביחס לחוסן הלאומי שעומד רק על 20%. 

כשיצאנו לדרך לפני שנתיים היה לנו חזון. חלמנו את המציאות שאנחנו רוצים לבנות בגזר. גיבשנו תוכנית אסטרטגית לחמש 

דבר ראשת המועצה



השנים הבאות שתאפשר לנו להוציא את החלומות לפועל ויצאנו לדרך. בחוברת שהכנו בשבילכם תוכלו לראות את החלומות 
שכבר הגשמנו. ואין דבר מרגש מזה.

תוכלו לראות את החדשנות בחינוך ואת האצת תוכנית הדיגיטציה בחינוך בתקופת הקורונה, הגברת החינוך ההיברידי, בניית 
גנים חדשים, שיפוץ בתי ספר ואולמות ספורט, שיפוץ מתקני משחקים, והכנסת כיתות חדשניות למערכת החינוך.

תוכלו להתרשם משיפור התשתיות בעשרות פרויקטים בישובים, שנעשו בשיתוף הוועדים המקומיים - שיקום כבישים, מדרכות, 
תשתיות ביוב, ניקוז גשמים והחלפת תאורה. 

תוכלו לחזות בשיתוף הפעולה עם רמלה אחרי 20 שנה שהביא להקמת פאק התעשיה הרג"מ שיבטיח 30,000 מקומות 
תעסוקה חדשים לאזור, הקמת תחנת רכבת והכנסות נוספות מארנונה שיאפשרו לנו להשקיע עוד באיכות החיים בגזר. 

תוכלו לחוש בתוכניות עם נתיבי ישראל שיצאו לפעול והבטיחו שמירה על הבטחון שלכם בדרכים - הוספת כיכרות, חיזוק 
תשתיות הכבישים והמדרכות.

תוכלו להתרגש מההשקעה בתיירות ובעסקים המקומיים, דווקא על רקע משבר הקורונה - עם הבאת תקציבים לפיתוח אתרי 
מורשת, יצירת תוכניות שיווק לתיירות, וסיוע לעסקים בתקופת הקורונה.

תוכלו להנות מהרחבת פעילות שעות הפנאי והתרבות, למרות המגבלות, עם סדרה של פעילויות לכל המשפחה באמצעות 
הזום ובמרחבים הפתוחים. פעילויות שכללו שיעורי ספורט ייעודים, סדנאות יצירה, הופעות של טובי האומנים בארץ והרצאות 

מבוקשות. מי ייתן ונצא מקרוב מהמסכים וניפגש לקיים את שפע הפעילויות, החוגים והספורט.

תוכלו לתת כתף לשורת המאבקים לשמירה על המרחבים הפתוחים והחקלאים בצמצום ותמ"ל עקרון שפגע בחקלאי כפר 
ביל"ו, בהתנגדות לותמ"ל רחובות-מזרח, דרך שמירה על עמק איילון בהתנגדות לבניית מחלף לטרון ולמנחת מטוסים, והובלת 
לחוק תכנון ובנייה שיקלו על המשקים החקלאיים שלנו במועצה. כל זאת לצד מגוון פעילויות שהוביל אגף 

הקיימות במועצה לשמירה על הטבע ואיכות הסביבה בגזר.

תוכלו להרגיש את הרפורמה שהובלנו בשיפור השירות לתושב, בהנגשת המידע, שמירה על עדכונים וקשר עם הציבור, מתן 
מענה מהיר לפתרון בעיות, דלת פתוחה לתושבים, ועבודה משותפת עם הוועדים המקומיים.

כל אלו ועוד מוצגים לפניכם בחוברת המיוחדת שמסכמת את העשייה של שנת 2020. גאה לשתף אתכם בפעילות. דעו 
שלכל אחד מכם יש חלק בהתפתחות של המועצה ובתנופה שאנו מביאים לאזור. מבקשת להודות לוועדי הישובים, לצוותי 

הצח"י, לחברי המליאה, לעובדי המועצה למתנדבים בישובים על העשייה הענפה למען הקהילה והמועצה. 

יחד נצעיד את גזר קדימה.

שלכם,

רותם ידלין
ראשת המועצה

שינויים בתיקון 116 



ינואר 2020

1.12.1

3.1

9.1

21.1

מתחמי פדגוגיה חדשניים בתיכון אית"ן - 
בית הספר לבש חזות פדגוגית-עיצובית 

שהולמת את התהליכים החינוכיים 
 המרגשים המתרחשים בו.

שבוע הבטיחות בתנועות הנוער

תכנית עבודה מקושרת תקציב 
תכנית אסטרטגית למועצה אזורית גזר.

פורום בעלי עסקים במעצה, הכולל 6 
פורומים ייעודיים: פורום קולינריה ויקבים; 

פורום תיירות וחקלאות; פורום אומנים; 
פורום רפואה אלטרנטיבית; פורום 

 מקצועות חופשיים; פורום תיירות ספורט

קורס לבעלי עסקים קטנים בשיווק 
 באמצעות פייסבוק ואינסטגרם



פברואר 2020

3.217.2

21.2

6.2

16.2

קהילת מנטרי הפרפרים של גזר הוקמה - 
פרפרים הם כסמן ביולוגי )ביו-אינדיקטור( 
לסביבה הטבעית וניטור אוכלוסייתם יכול 

להעיד על מצב שטחי הטבע הפתוחים 
והמערכות האקולוגיות בגזר

שבוע החלל הישראלי - פלניטריום בגזר, 
חלל עם טלסקופים ושיגור טיל לחלל

תיכון הרצוג - זוכי פרס החינוך הארצי 
של ארגון המורים על חינוך למעורבות 

חברתית ואזרחית ותרומה לקהילה.

גינה קהילתית בבית עוזיאל - מקום 
מפגש, קהילה וטבע.

הכשרת רכזי התרבות ביישובים – מתן 
כלים ושדרוג העשייה התרבותית ביישובי

המועצה.
 

סניף "כנפיים של קרמבו" נפתח במועצה 
אזורית גזר- תנועת נוער לילדים, נערים 

וצעירים עם ובלי צרכים מיוחדים.



פברואר 2020

23.2

25.2

גזרליג - טורניר הכדורסל של גזר - יצא 
לדרך.

יום הנערה בגזר - לכבוד יום האישה 
הבינ"ל הפיקה מחלקת הנוער לראשונה 

את יום הנערה.

החממה החינוכית מהלכה למעשה – 
בערב ההתנעה של הפיילוטים )מיזמים( 

חברו אנשי הקהילה ואנשי החינוך למנהלי 
בתי הספר ויחד, בליווי אגף החינוך וחברת 

ערי חינוך, יצאנו לדרך.



תחילת בניית 
בית ספר עתידים

]בתמונה: דצמבר 2020[

מרץ 2020



מרץ 2020

8.3

15.3

16.3

17.3

18.3

צוותי חירום יישוביים )צח"י( – בתוך ימים 
ספורים בוצע ריענון זריז של המתנדבים 
בצוותים הקיימים והוקמו למעלה מ-10 
צח"י חדשים ביישובים שמטרתם עידוד 

התנדבויות ביישוב, שמירת קשר עם 
התושבים, תמיכה בתושבים הוותיקים, 

חלוקת סלי מזון בהתאם לצורך והעלאת 
המורל היישובי קהילתי.

ראשת המועצה, רותם ידלין, עורכת 
עדכון לתושבים ראשון בפייסבוק. מאז 

ועד היום נערכו עשרות עדכונים לציבור 
בו מוגש המידע בצורה בהירה ועדכנית 

וראשת המועצה עונה על שאלות 
התושבים במהלך השידור.

צוותי ההוראה עברו הכשרה ללמידה 
מרחוק באמצעות "זום".

העובדות הסוציאליות הוכשרו למענה 
טלפוני בחירום.

שובו בשלום לבסיס - האוטובוסים 
הצהובים של המועצה, אשר היו מושבתים 

מהובלת תלמידים, לקחו את החיילים 
לצבא לקראת סגר ארוך.

דחיית תשלומי הארנונה לעסקים לתחילת 
חודש מאי. בהמשך בוטלה הארונונה 

במחצית חודש מרץ פרץ לחיינו וירוס הקורונה שמלווה אותנו מאז ועד היום.
יצרנו מגוון  הוודאות  חוסר  ולצד  לתפקוד בחירום,  עברה  לסגר, המועצה  נכנסה  נעצרה העבודה השוטפת, המדינה  ברגע אחד 
פתרונות ושירותים ושירות לתושבים. ילדים שלא היה להם מחשב ללמידה מרחוק קיבלו מחשבים ניידים; עזרנו לתושבים וותיקים 

שנאלצו להישאר בבית במשלוחי מזון ותרופות; סייענו להורים שהיו צריכים פתרונות יצירתיים על מנת שימשיכו לעבוד, ועוד.

לחודשים מרץ-מאי 2020 והנחות המשיכו 
לעסקים ספציפיים גם להמשך השנה. 



מרץ 2020

24.3

עכשיו יותר מתמיד - קונים מתוצרת גזר! 
קמפיין במטרה לקדם את העסקים המקומיים 
שנפגעו במשבר הקורונה איגדה המועצה את 
רשימת העסקים המקומיים כדי לעודד רכש. 

חולים הראשונים בגזר ואיתם נכתב "נוהל 
חולה מאומת". הנוהל הלך והשתכלל 

עם הלמידה והניתוח המידע והיווה מודל 
ברמה ארצית של פיקוד העורף.

חקלאות ישראלית - חוסן לאומי!
קמפיין לחקלאות ישראלית- מטרת 

הקמפיין היתה לחשוף ולחזק את החקלאות 
הישראלית, שמספקת גם בימי קורונה את 

ביטחון המזון לציבור הצרכנים בישראל.

ערוץ טוגזר הוקם - 
ערוץ קהילתי שמספק תכני הפגה, מידע 

מהשירות הפסיכולוגי, פעילויות תרבות 
וספורט במגוון נושאים ולכל הגילאים.

המהלך השנה נערכו בערוץ:

19.322.3

82

שעות סיפור 
לילדים

84

הפעלות 
לילדים 

109

הרצאות 
למבוגרים

3

 מופעים 
בשידור חי

2

טקסים 
מועצתיים

12

סרטוני הדרכה של 
השירות הפסיכולוגי 

33

 PALY טוגזר

Made In 
גזר

300

 אימוני
ספורט

המועצה מקדימה תשלום לכל הספקים כדי 
לעודד את המשק



מרץ 2020

ערכות יצירה צבעונית לכ- 1,600 ילדי גני 
המועצה על ידי מדור גני הילדים

סלי מזון לקשישים ונתמכי רווחה לכבוד 
חג הפסח 

פורום סיוע לחקלאי גזר

אתר העסקים של גזר- האתר מאגד 
את כל בעלי העסקים במועצה ומאפשר 

לתושבים להכיר את בעלי העסקים 
באיזור בצורה נוחה ויעילה. 

ארוחות חמות לקשישים וסלי מזון 
למשפחות נזקקות.

מכירת חמץ באופן דיגיטלי

טאבלטים למבוגרים עם צרכים מיוחדים

25.3

29.3

31.3
קהילה חזקה:

מחשבים לילדים נזקקים



אפריל 2020

ערכה לשלושת המועדים - יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי 

מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה 
ויום עצמאות. המועצה חילקה לכל בית 
אב ערכה שכללה שני נרות נשמה ודגל 

ישראל לתלייה וחוברת המפרטת את כל 
השידורים הצפויים ואת שמות החללים 

מיישובי המועצה.

קו חם של השירות פסיכולוגי:  כל אחד 
יכול להתקשר ולהתייעץ עם פסיכולוג 

בצורה אנונומית

טיול וירטואלי בתל גזר ועין ורד במסגרת 
שיתוף פעולה של המועצה ומרכז סיור 

בשבילוד.

מימונה קהילתית וירטואלית - משפחת 
כהן מפתחיה ערכה מימונה מועצתית 

שמחה ומחממת לב בשידור ישיר 
בפייסבוק המועצה.

2.4

13.4

15.4

17.4

21.4

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה- קיבוץ 
נצר סרני בשיתוף המועצה הפיק טקס 
יום זיכרון לשואה ולגבורה אשר שודר 

בפייסבוק וביוטיוב המועצה.
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פעילות הפגה בטבע למשפחות בהן 
אדם עם מוגבלות.

טקס יום זיכרון מועצתי לזכר חללי 
מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. 
הטקס שודר בפייסבוק וביוטיוב המועצה

גן זיכרון בתיכון הרצוג נחנך לזכר תשעה 
מבוגרי בית הספר שנפלו במערכות 

ישראל - לירון שרביט, לירון שקד, דניאל 
ארונוביץ, אביחי מנשה, רוני שפילר רשף, 

עומרי אלמקייס-יעקובוביץ, עדי סלים, 
איתי שטיינברגר ומור מבורך אלבז.

ערב יום העצמאות - חוגגים עצמאות 
72 - לחוד אבל ביחד!

מופע עצמאות חגיגי עם משה להב 
"הטיש הגדול" הועבר בשידור ישיר 

בפייסבוק וביוטיוב המועצה

עדות בסלון – הוקרנו 3 עדויות של שורדי 
שואה, תושבי המועצה – שמחה אפלבאום 

מנצר סרני, דני חנוך מכרמי יוסף ואריה 
לאוצקר מכפר ביל"ו

21.4

22.4

23.4

26.4

27.4

זרי פרחים חולקו לניצולי שואה
תושבי המועצה.

מאי 2020

גני הילדים חוזרים ללמוד - פתיחת גני 
הילדים במועצה. על פי המתווה הילדים 

אמורים היו לחזור יומיים בגן ושלושה ימים 
בבית. בעזרת הוועדים המקומיים ומתנדבים 
ביישובים, הובילה המועצה פתיחת מרכזים 

חינוכיים חלופיים ביישובים וכך ב-60% מגני 
הילדים במועצה ניתן מענה 6 ימים בשבוע, 

והתאפשר להורים לחזור לעבודה. גני הילדים 
נפתחו על ידי המועצה גם בל"ג בעומר. 

1.5

3.5

10.5

"יקבי מועצה אזורית גזר"- 
כל יקבי הבוטיק של מועצה אזורית גזר 
והיקב הגדול במזרח התיכון חברו יחד 
לראשונה - ביוזמת המועצה – לאתר 

שיווק יין משותף.

מערכת החינוך חוזרת ללמוד – תלמידי 
כיתות א-ג חזרו לבית הספר ופעם 
ראשונה נחשפו ללמידה בקפסולות. 

מערך ההסעים נבנה בהתאם.
19.5

שיפוצי קיץ באמצע האביב - בזמן 
הסגר הוקמו מתחם מתקני כושר חדש 
בתיכון הרצוג; חדר הכלה בבית חינוך 

שדות איילון, אשכול הפיס שופץ. בנוסף, 
שודרגו תאורות, מזגנים, ספסלים, 

אדניות, הצללות, בטיחות - שיפוצים 
קטנים כגדולים בכל קריות החינוך.
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גני הילדים חוזרים ללמוד - פתיחת גני 
הילדים במועצה. על פי המתווה הילדים 

אמורים היו לחזור יומיים בגן ושלושה ימים 
בבית. בעזרת הוועדים המקומיים ומתנדבים 
ביישובים, הובילה המועצה פתיחת מרכזים 

חינוכיים חלופיים ביישובים וכך ב-60% מגני 
הילדים במועצה ניתן מענה 6 ימים בשבוע, 

והתאפשר להורים לחזור לעבודה. גני הילדים 
נפתחו על ידי המועצה גם בל"ג בעומר. 

1.5

3.5

10.5

"יקבי מועצה אזורית גזר"- 
כל יקבי הבוטיק של מועצה אזורית גזר 
והיקב הגדול במזרח התיכון חברו יחד 
לראשונה - ביוזמת המועצה – לאתר 

שיווק יין משותף.

מערכת החינוך חוזרת ללמוד – תלמידי 
כיתות א-ג חזרו לבית הספר ופעם 
ראשונה נחשפו ללמידה בקפסולות. 

מערך ההסעים נבנה בהתאם.
19.5

שיפוצי קיץ באמצע האביב - בזמן 
הסגר הוקמו מתחם מתקני כושר חדש 
בתיכון הרצוג; חדר הכלה בבית חינוך 

שדות איילון, אשכול הפיס שופץ. בנוסף, 
שודרגו תאורות, מזגנים, ספסלים, 

אדניות, הצללות, בטיחות - שיפוצים 
קטנים כגדולים בכל קריות החינוך.
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ערב שבועות – ביכורי תינוקות -
בחג בו מציינים גם את ביכורי התינוקות, 

לא שכחנו את התושבים הכי צעירים 
שלנו וכל משפחה קיבלה שי - צלון 

לרכב.

תהליך שיתוף ציבור בנושא למידה בעת 
קורונה – מה היה טוב? מה היה פחות 

טוב? מה אני לוקח איתי ולמשפחתי 
לעתיד? ממצאי השיתוף היוו בסיס לבניית 

הלימודים בשנת הלימודים תשפ"א

21.5

28.5

31.5 פגישת עבודה משותפת למועדון 
יקבי מועצה אזורית גזר המאגד בתוכו

את כל יקבי המועצה.
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נשות גזר יוצאות יחד למחאת הנשים, 
הקוראת לשים סוף לאלימות כלפי 

נשים!

מועדון האמנים בגזר הושק - במה רחבה 
לאמנים על מנת להעצימם.

דרייב-אין בגזר – אגף קהילה הפיק דרייב 
במשמר דוד. כל משפחה הגיעה עם 

הרכב שלה ונהנתה מסרט.

1.62.6

4.6

אבן דרך היסטורית למועצה אזורית 
גזר – הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה 

החליטה על הפקדת תכנית פארק 
התעסוקה רג"מ.

תכנית רג"מ שהופקדה תביא למקפצה 
כלכלית אדירה ולפיתוח תעשייה, 

מקומות עבודה והזדמנויות כלכליות 
לתושבי האזור כולו. בתכנית למעלה 

מ-2 מיליון מ"ר של תעשייה ומסחר והיא 
תספק 30,000 מקומות עבודה.

לצד היקפי אפשרויות התעסוקה 
והמסחר שיביא איתו פארק רג"מ, 

יגדל גם היקף ההכנסות של הרשויות 
המקומיות מהיטלי השבחה וארנונה 

 שיאפשרו את פיתוח האזור 
וההשקעה בתושבים.
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המועצה הציגה את ההתנגדויות שלה 
לותמ״ל קרית עקרון על אדמת כפר 

ביל"ו וגני יוחנן, בפני חוקר ההתנגדויות 
של הותמ״ל. בעקבות התנגדות 

המועצה צומצם הותמ"ל ב- 162 דונם 
נוספים, שהושבו לחקלאות.

אתר תיירות חדש ואינטראקטיבי המאגד 
את מוקדי התיירות בגזר והאטרקציות 

התיירותיות נחנך.

8.6

16.6

10.6

21.6

המרכז לילד ולמשפחה - מתוך החזון בו 
התושב הוא במרכז ועל המועצה לתת 

מענה לצרכי הילד והמשפחה בתוך 
הקהילה, הוקם המרכז שמנוהל על ידי 
המחלקה לשירותים חברתיים, ובו ניתן 

למצוא מגוון תכנית כגון: נתיבים להורות 
– לטיפול במערכת היחסים הורים-ילדים 

מגיל לידה ועד 12; תיאום הורי להורים 
גרושים לאחר הפניית בית משפט; תחנה 

לטיפול זוגי ומשפחתי; תרפיה בעזרת 
בעלי חיים; ותרפיה באומנות.

29.6

רישוי בריכות ציבוריות נגיש ופשוט - 
לאחר שיח פורה ומשותף עם משרד 

הבריאות, ניתנו לבריכות ציבוריות 
בתחומי המועצה רישיונות עסק ל-5 
שנים, ולא לעונת רחצה בודדת כפי 

שהיה עד כה.

מליאת המועצה אישרה את פרוייקט 
רג"מ והסכם גזר- רמלה.

15.6

רוצים לנשום אוויר נקי - המועצה הציגה 
את התנגדותה להיתר פליטה של מפעל 
נשר במטרה לשמור על אויר נקי במועצה
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1.7

8.7

9.7

16.7

12.7

19.7

31.7

קייטנת בתי הספר והגנים של החופש 
הגדול יצאה לדרך ל- 5 שבועות

מרסקים, שומרים וחוסכים - 
היחידה הסביבתית החלה בתהליך ריסוק 

גזם בקיבוץ גזר. הרסק, במקום שיועבר 
למטמנה, יישאר בקיבוץ וישמש אותו 

לטובת חיפוי הקרקע. לתהליך זה רווח 
כפול - גם חיסכון כלכלי וגם טיפוח סביבתי 
אקולוגי. התהליך שהוכתר בהצלחה יורחב 

ליישובים נוספים במועצה.

תיכון הרצוג הוסמך כבית ספר ירוק 
מטעם המשרד להגנת הסביבה.

אתר חדש למועצה אזורית גזר, ובו 
הורחבו השירותים הדיגיטליים לתושבים 

הכשרה לבלניות בצל קורונה - בנושא 
החיטוי והבדיקות במקוואות, חידוד 

הנהלים במקוואות והוראות לשמירת 
הגיינה נאותה לטובת הנשים הטובלות.

השתלמות לאבות הבית - השתלמות 
לאבות בתי הספר במועצה בנושא 

עבודה בגובה.

מעניקים את זה הלאה - עם קבלת 
המענקים מהמדינה, פתחה המועצה 

קרן קורונה שאיפשרה לכל תושב היכול 
ומעוניין לתרום כפי יכולתו. הכספים 
שנאספו הועברו לתושבים שנפגעו 
בקורונה לשלל צרכים, ממחשבים 

לילדים ועד תלושי מזון. 
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3.86.8

12.8

תכנית המתאר הכוללנית של המועצה 
אושרה על ידי מליאת המועצה. תכנית 
מתאר כוללנית היא תכנית סטטוטורית 

על כל שטח המועצה, המגדירה את 
אופן פיתוח היישובים, המועצה, מבני 

הציבור, חקלאות, תיירות, פיתוח כלכלי, 
וזאת לצד הגדרת אופן שימור השטחים 

הפתוחים, האקולוגיים והחקלאיים 
במועצה.

התכנית ממשיכה כעת לאישור הוועדה 
המחוזית לתכנון ובנייה. אישור תכנית 
המתאר הכוללנית בוועדה המחוזית 

יהפוך את תהליך התכנון במועצה למהיר 
יותר, זול יותר, שקוף יותר ונגיש יותר 

עבורכם התושבים.

קיץ בגזר – פעילויות בטבע בהתאם 
להנחיות - רכיבת שטח מודרכת, סיורי 
לילה, ניווט משפחות בתל גזר, הופעות 

במרחבים הפתוחים, מגוון פעילויות 
וסדנאות לנוער ועוד

מונית החופש – במהלך חודש אוגוסט 
הגיעה לכל יישוב בשעות הלילה "מונית 

החופש". במונית חיכו לבני הנוער 2 
מדריכי מוגנות ויחד יצאו לסיבוב טרוויה 

קצר נושא פרסים. היה כיף!
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16.8

17.8

22.8

25.8

26.8

28.8

30.8

ערכות מדע בספרייה - ילדי המועצה 
הוזמנו למסע בעולם בעקבות סופרים 

ומדענים – בלי לצאת מהבית.

תחנות ההסעות ביישובים מוספרו 
במטרה לדייק את מערך ההסעים ולהקל 

על החזרה לשגרה בצל קורונה. 

סוגרים את החופש הגדול בפעילויות 
בטבע סדנאות נגרות, ליבוד, קליעה, 

הצגות ביער וטיולים.

קייטנת מדעים לכיתות א'-ד' בעלות של 
80 ש"ח בלבד.

אולפנת שעלבים דורגה בין בתי הספר 
המצטיינים של משרד החינוך

בית ספר האנתרופוסופי "מעיין" הצטרף 
לנבחרת בתי הספר של גזר. הצטרפותו
של בית הספר מהווה הגשמה של עקרון

מגוון המענים בחינוך ומאפשר לתת
חינוך ציבורי אנתרופוסופי לציבור שזו

תפיסת עולמו.

שני גנים ילדים חדשים בסטנדרט חצרות 
חדשני נפתחו ביד רמב״ם וחולדה.
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31.8

שיפוצי קיץ בקריות החינוך - שיפוצי 
מרחבי למידה חדשניים, פותחו חצרות 

ונוי, מרחבי הכלה, נרכשו מחשבים 
ונעשים שדרוגים דיגיטליים, שופץ אולם 

הספורט בבית חשמונאי ועוד.
השיפוצים, בעלות של כ-11 מיליון 
שקלים, הגיעו הן מתקציבי המועצה 

והן מגיוס משאבים משמעותי ממשרד 
החינוך, משרד התרבות והספורט ומכון 

ברנקו וייס.
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1.9

2.9

4.9

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א בצל קורונה:
 * הצלחנו לייצר למידה בבתי הספר לכל 

תלמידי כיתות א׳-ו׳ למשך חמישה ימים 
בשבוע )להבדיל מהמתווה הממשלתי(.

 * הקמנו מרחבי למידה חלופיים בהם פגשנו 
את תלמידי ותלמידות ה׳-ו׳- בספרייה, 

באשכול הפיס ובמבני התיכונים.
 * שדרגנו את בתי הספר התיכוניים לעידן 

דיגיטלי של למידה היברידית מקרוב 
ומרחוק.

שיפוצי קיץ בתיכון הרצוג - סכום חסר 
תקדים של 4.5 מיליון שקל הושקע בבית 

הספר - בכיתות, בחצר הספורט, בגן 
ההנצחה, התקשוב בית הספר ובשיפוצים 

הכרחיים במסדרונות ובחצר

רכב שיתופי – מיזם משותף עם שלמה 
סיקסט בו ניתן להנות מהשכרת רכב 
באמצעות אפליקציה קרוב לבית: בית 

חשמונאי - במגרש החניה של הבריכה; 
חולדה - בסמוך למזכירות; נוף איילון - 
רחוב החושן, ליד המזכירות; פדיה - ליד 

הצרכנייה.
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8.9
14.9

17.9

30.9

תרבות רחוב - אירועי תרבות רחוב 
במרחב הפתוח להנאת בוגרים וילדים 

בכרמי יוסף, מצליח, סתריה ובית 
חשמונאי.

מיזם 'ארגזר' שיזמה קהילת כפר שמואל, 
אסף ברחבי המועצה מזון וכסף לתושבי 

המועצה נפגעי קורונה.

מדינת ישראל נכנסת לסגר שני. המועצה 
עוברת לעבוד בתצורת חירום. 

חולקו לכל בית אב 
קישוטי סוכה משמחים.

9.9

קמפיין הטבות חגי תשרי בעסקים – 
לכבוד ראש השנה איגדה המועצה מגוון 

רחב של בעלי עסקים וקראה לתושבי 
המועצה לרכוש מהם את מתנות החג.

7.9

המועצה הציגה התנגדותה לותמ"ל 
רחובות-מזרח יחד עם סתריה ונצר סרני. 

10.9

מענק התארגנות לקראת התפילות 
במתווה קורונה לבתי כנסת במועצה - בתי 

בכנסת והיישובים קיבלו מענק לקראת 
תפילות חגי תשרי במרחבים הפתוחים.



אוקטובר 2020

5.10

7.10

11.10

14.10

1,600 ערכות יצירה חולקו לילדי גני 
המועצה.

העובדות הסוציאליות חילקו שי לחגים 
לכל הוותיקים באי מרכז היום לקשיש.

בניין המועצה הואר בצבע ורוד לציון 
חודש המודעות לסרטן השד.

משפחה חוקרת טבע -
למרות הסגר הצטרפו כ-200 משפחות 
מכל רחבי המועצה לאתגר ניטור טבע 
קהילתי במועצה שהופק על ידי היחידה 
הסביבתית. התושבים השתתפו בשבוע 

אינטנסיבי בו חוו וחקרו את השטח ותיעדו 
למעלה מ - 1000 תצפיות טבע שונות.

כיתת וותיקים פותחת שנה בתיכון איתן 
ובאולפנת שעלבים והוותיקים חוזרים 

ל"ספסלי הזום".



אוקטובר 2020

21.10

22.10

פרוייקט חיבוק חינוכי - אגף חינוך מוביל 
מגוון מענים לילדים ולהורים בעת קורונה: 
קבוצות לימוד קטנות ותגבור, נוער טוגזר 

– פעילות נוער למען נוער ביישובים; 
הדרכת הורים ותמיכה רגשית להורים 

בתקופת קורונה.

16.10

התכנית להקמת מחלף חלופי למחלף 
לטרון בלב עמק איילון בוטלה לאחר 
התנגדות המועצה בוועדה לתחבורה 

יבשתית במינהל תכנון

הותקן שלט חדש בבניין המועצה המברך 
את באי המועצה בצורה שיוויונית 

באמצעות פונט רב מגדרי



נובמבר 2020

2.11

4.11

1.11

חזרת תלמידי א-ד לבית הספר במתכונת 
מלאה - להבדיל מהמתווה הארצי בו 

אמורים היו תלמידי כיתות א'-ד' ללמוד 
2-3 ימים בשבוע, תלמידי גזר חזרו 
ללמוד 5 ימים בשבוע, 5 שעות ביום.

מתחם נינג'ה חדש הוקם בבית ספר שדות איילון
ומתחם כיתת חוץ חדשני.

מתחם למידה חדש בשלהבת בנים 
ושלהבת בנות - שלושה חללי למידה עם 

ריהוט מיוחד וכן איזורי למידה ייחודיים 

חדר התרעננות לנהגי המועצה בקריית 
חינוך נען-סתריה, שיוכלו לנוח מעט, רגע 
לפני שהם מחזירים את היקרים לנו מכל 

הביתה בשלום.

מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים 
מקבלת תעודת הוקרה ממנכ"ל משרד 
הרווחה על תפקודה במשבר הקורונה, 

על הירתמות עובדיה למערכה ועל שירות 
יום יומי, לילות, שבתות וחגים תוך מציאת 

פתרונות יצירתיים למען תושבי המועצה.

ליחידים, זוגות ולקבוצות קטנות. המתחם 
צוייד באמצעי מולטימדיה מתקדמים.

מתחם בדיקות קורונה - 5 מתחמי 
בדיקות הוקמו לנוחות תושבי המועצה.



נובמבר 2020

25.11

16.11

9.1112.11

10.11

מלגות סטודנטים ע"ש מוקי פרידמן - 
מלגות על סך 3,000 ₪ לסטודנטיות 

וסטודנטים אשר יתנדבו לחונכות אישית 
עם ילדים עם צרכים מיוחדים, לזכרה של 

מוקי פרידמן היקרה. 

חודש האזרח הוותיק בגזר - הקורונה 
איתגרה את כולנו מבחינה טכנולוגית, 

אבל יותר מכולם אותגרו האזרחים 
הוותיקים שנאלצו להישאר בבית ולצרוך 

את כל התרבות והמידע באמצעות 
הדיגיטל. בחודש זה התקיימו סדנאות 

והרצאות שמסייעות לאזרחים הוותיקים.

"שומרות סף" – ביום המאבק באלימות 
נגד נשים נערכה סדנה לנותנות שירות 

לנשים שמטרתה לעזור להן לזהות נורות 
אדומות, לסייע ולמנוע את האסון הבא.

חודש הקיימות - אירועי טבע וקהילה 
חיכו לתושבי המועצה לאורך כל החודש 

מדיניות אכיפה של תיקון 116 לחוק 
התכנון והבנייה עודכנה - מועצה אזורית 
גזר הובילה את המאבק המרחב הכפרי, 

שבשיתוף תנועת המושבים ומרכז 
המועצות האזוריות,

סרטי 
קיימות 4 6

שולחנות עגולים  הרצאות,  סדנאות 
בהנחיית ועדת  ופעילויות  הדרכות 
איכות סביבה שטח וסדנאות 

קורסים  סיורים 2
באקולוגיה 

מעשית



דצמבר 2020

10.12

13.12

22.12

23.12

27.12

30.12

אירועי חנוכה של אגף קהילה לכל המשפחה 

קייטנת חנוכה חוויתית בסימן מדעים 
בגנים ובבתי הספר 

החל פרוייקט מגן חינוך בבתי הספר 
במועצה 

נמנע ניסיון להקמת מנחת תעופה קלה 
בלב עמק איילון.

התחיל סגר שלישי

מליאת המועצה אישרה את תקציב 
המועצה לשנת 2021 ואת תכניות 

העבודה מקושרות התקציב 

5

3

6

2

3

1

מופעי שירה 
 וסטנדאפ עם אמנים

פעילויות 
בטבע

סדנאות 
לילדים 

 הצגות 
לילדים 

ימים של כנס 
LIVE חנוכה

תחרות 
שירים

3.12

בניין המועצה הואר בצבע סגול לציון 
היום הבינ"ל לזכויות אנשים עם 

מוגבלות.



תחום הביובעבודות בשיתוף נתיבי ישראל 

בית העלמין האזורי

 כיכר בכניסה פתחיה-פדיה

 שביל להולכי רגל מגני הדר לנען

 תאורה בכביש שעלבים-משמר איילון

 החלפת תחנות ההסעה בכבישים הראשיים

 גשר מעל נחל גזר בכביש הכניסה לגזר

  ביטול פניות שמאלה מסוכנות מבית העלמין 
המועצתי ומהמטמנה.

  הסדרת כניסה למעביר מים למניעת הצפות 
בכניסה לשעלבים

  החלפת קו ביוב גרביטציוני בנוף איילון
  עבודות לשדרוג מערכת הביוב לצורך חיבור 

מחנות צה"ל
 שדרוג תחנת סניקה לביוב בכפר ביל"ו

  החלפת קו סניקה של סתריה 
באורך 4.5 ק"מ

  יציקת כ-80 קברים במסגרת 
עבודות פיתוח והרחבתה

פיתוח תשתיות 2020



פיתוח תשתיות 2020 מתקציבי המועצה בהובלת הוועדים המקומיים 
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בית חשמונאי 

הותקנו מתקני משחק 
חדשים בשני גני 

השעשועים; רשת הצללה 
חדשה בגן השעשועים; 

מדידות ותכנון מעגל 
התנועה בכניסה לשכונת 

כרמים

בית עוזיאל

הצללה בגן 
המשחקים בהרחבה; 
החלפת גופי תאורה 

במועדון; הצבת 
ברזייה בשטח ציבורי; 

מדידה להקמת 
פארק קהילתי

כפר שמואל

הרחבת המועדון הקיים 
וחדר פעילות נוסף לתנועת 

הנוער מכבי צעיר וחנייה; 
תחנת היסעים ברחוב 'נתיב 

המטעים'; מיגונית בצמוד 
לגני הילדים; פיתוח תשתית; 
העברת מבנה דואר ועבודות 

תאורה

גני הדר

מגרש כדורסל 
חדש; תחנת 

הסעים חדשה

גזר

לאחר משאל עם לילדי הקיבוץ 
בו הוצגו להם 3 אפשרויות 

למתקני משחק; לאחר הצבעה 
דמוקרטית נבחר המתקן 

שעשועים חדש לקיבוץ; מיגונית 
בצמוד לגני הילדים, פיתוח פסי 

האטה; הקמת גינה קהילתית

חולדה

רחבת חדר האוכל של 
הקיבוץ רוצפה מחדש; 

פסי האטה ועבודות 
פיתוח נוספות ברחבי 

הקיבוץ; תאורת הרחוב 
שודרגה לתאורת לד; 
שוקמו הצללות בגני 
השעשועים; מיגונית 
בצמוד לגני הילדים

יד רמב"ם 

שוקמו הצללות בגן 
השעשועים; הפרדה 

מפלסית בתחנות 
האוטובוסים; חיבור 
חשמל לשער ראשי

גני יוחנן

פינת מיחזור חדשה



כפר ביל"ו 

מתחם כושר חדש; מתקן 
משחקים חדשני; שער 

כניסה חשמלי חדש; שדרוג 
תחנת סניקה לביוב; הצללה 

בגן המשחקים ברחוב 
ההדרים; תאורת הרחוב 

שודרגה לתאורת לד; 
מיגונית בצמוד לגני הילדים; 

הקמת פינת מיחזור

סתריה

תאורת הרחוב 
שודרגה לתאורת לד

מצליח

הוחלפה תחנת 
הסעים 

עזריה

הוחלפו תחנות הסעה 
לתחנות חדשות.

משמר איילון 

מגרש מיניפיץ 
למשחקי כדור; 

שוקמה הצללה בגן 
השעשועים 

פתחיה

פיתוח רחוב הברוש 

נצר סרני

שדרוג תשתית בגן 
המשחקים, מיגונית 
בצמוד לגני הילדים 

פדיה

הקמת מגרש כדורגל 
בגודל 1200 מ"ר; 

תאורת הרחוב 
שודרגה לתאורת לד

פיתוח תשתיות 2020 מתקציבי המועצה בהובלת הוועדים המקומיים 
ובביצוע אגף תשתיות של המועצה



רמות מאיר 

תאורת הרחוב שודרגה 
לתאורת לד; הוחלפו 

תחנות הסעה לתחנות 
חדשות, הצללה למגרש 

פטנק; שיקום הצללה 
מגרש כדורסל

ישרש

שיקום הצללה ברחבת 
מתקני המשחק 

המרכזית

שעלבים

עבודות פיתוח במטרה לאפשר 
הגעה בטוחה של הולכי רגל לבתי 
הספר; שדרוג רחבת קידוש ושיקום 

שביל עבור בית הכנסת הספרדי; 
תאורת הרחוב שודרגה לתאורת לד 

כפר בן נון 

תכנון שיפוץ המועדון; 
 הוספת תאורה 
בצומת אלונית

נען

מיגונית בצמוד לגני 
הילדים; מדידות 

לביצוע שביל היקפי 
לקיבוץ

נוף איילון 

 שדרוג מתקני משחק 
ליד המועדון

פיתוח תשתיות 2020 מתקציבי המועצה בהובלת הוועדים המקומיים 
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סקר תושבים 2020

במסגרת התוכנית האסטרטגית שגובשה לשנים 2020-2025 הוצבו יעדים לשיפור השירות לתושב, 
והוגדר הצורך לביסוס קבלת ההחלטות על ממצאי מחקרים שוטפים וסקרי שביעות רצון בקרב התושבים.

.Humanizing ניתוח הממצאים בוצע על ידי חברת
אנו שמחים להציג בפניכם את עיקרי הממצאים.

ממצאי המחקר נאספו על ידי מכון 
דיאלוג, בין התאריכים 2-4.11.2020

מטרת המחקר: מדידת שביעות הרצון 
של תושבי המועצה בשגרה ובחירום, תוך 
איתור מוקדים ותחומים לשימור ולשיפור

בחודש נובמבר 2020 בוצע המחקר 
הראשון, ואנו נמשיך בכך מידי שנה

המחקר בוצע בקרב 515 נשאלים, 
מדגם מייצג של תושבות ותושבי 

מועצה אזורית גזר

במקביל התקיים מחקר משווה למדידת שביעות הרצון ממגוון השירותים 
המוניציפליים ברמה הארצית, בקרב 498 נשאלים תושבי ערים, מועצות מקומיות 

ומועצות אזוריות, מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל



תפקוד והתנהלות
הנהלת המועצה

שירותים מוניציפליים

83%
מרוצים/מרוצים מאוד 
מתפקוד והתנהלות 

הנהלת המועצה

77%
מרוצים / מרוצים מאוד

מהשמירה על הצביון הכפרי, 
המרחבים הפתוחים והשטחים 

החקלאיים במועצה

40%
בלבד מרוצים מטיפול 

המועצה בתחזוקת ושדרוג 
התשתיות בתוך היישובים

מרוצה בינוני לא מרוצה

67%

24%
9%

חינוך

45%
30%25%

פיתוח כלכלי 
ותיירותי

62%

24%
13%

ניקיון ואיסוף 
אשפה

66%

23%
12%

שירותיות ויחס 
לתושב

67%

19% 14%

פנאי וספורט

64%

21%16%

הגיל השלישי

ועד מקומישביעות רצון כוללת

70
שביעות רצון מאופן ניהול היישוב 

שלי על ידי הועד המקומי
ציון ארצימועצה אזורית גזר

73%67



ראשת המועצה
רותם ידלין

אמון

87%
בעלי אמון 

גבוה/גבוה מאוד 
בראשת המועצה

אופק חיובי משותף

77%
המועצה האזורית 
גזר צועדת בכיוון 

חיובי

83%
מרוצים/מרוצים מאוד 

מתפקוד והתנהלות ראשת המועצה

72%
מרוצים/מרוצים מאוד 

ממידת הקשר בין ראשת המועצה לתושבים

תפקוד והתנהלות בעת הקורונה

73%
אופן ניהול משבר הקורונה

הגביר את רמת האמון שלי 
בראשת המועצה



תפקוד והתנהלות
חירום

התנהלות כוללת לפני תקופת הקורונההתנהלות כוללת בתקופת הקורונה

חוסן

48% 75%
רמת החוסן הקהילתי 

27% במועצה האזורית גזר 
גבוהה/גבוהה מאוד

אמון התושבים בהנהלה

צמח בעקבות אופן 
ניהול משבר הקורונה 76%

המועצה מנהלת את 
משבר הקורונה באופן 

מקצועי וברור

87%

המועצה מתפקדת 
כראוי בניהול משבר 

הקורונה

86%

התנהלה היטבלא התנהלה היטבלא יודע

84%

8% 8%

מועצה אזורית גזר

64%

23%14%

מועצות אזוריות

84%

8% 8%

מועצה אזורית גזר

64%

23%14%

מועצות אזוריות



לעדכונים, חדשות ומידע לתושב היכנסו לאתר המועצה החדש

www.gezer-region.muni.il

לשירותכם מוקד המועצה 24 שעות ביממה

*5367 או 08-9274001 


