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תושבות ותושבי גזר,
שנת  2019הייתה השנה הראשונה של הנהגת המועצה
הנבחרת .זו הייתה שנה עמוסה בעשייה נרחבת ומגוונת,
בעריכת שינויים נדרשים ,בבניית תוכניות ארוכות טווח ,וכל
זאת תוך הקפדה יתרה על הדגשים אליהם התחייבנו -
הזנקת החינוך ,חיזוק וחיבור קהילות ,הרחבת הכנסות
המועצה על מנת לאפשר מתן שירותים רחבים לתושבים,
שקיפות ,שיתוף ומעורבות הציבור.
אנו גאים ומתרגשים להגיש לכם חוברת זו ,שסוקרת את
הפרויקטים החדשים שנערכו במועצה בשנה החולפת בכל
התחומים .מעיון בחוברת תוכלו להתרשם כי בשנה האחרונה המועצה התחדשה ללא היכר -
אגף החינוך שינה את פניו ,התחלנו לעבוד עם ארגון "ערי חינוך" על תכנית אסטרטגית למערכת
החינוך המועצתית ,תכנית אשר נבנית יחד עם הקהילה ועל-ידי הקהילה :תפיסת החינוך של גזר
גובשה :תחום החינוך המיוחד זכה להתייחסות משמעותית .זכינו כי בית הספר הבא שיוקם במועצה
יהיה בית ספר חדשני ,דבר המביא עימו כבוד רב למועצה ומימון נוסף לבית הספר :בקיץ האחרון,
הובלנו רשימת פרויקטי בינוי בחינוך בהיקף חסר תקדים במועצה .לא זו בלבד  -הקמנו מרכז מצוינות
בגזר ,פתחנו כיתות מופ"ת בתיכון הרצוג והתחלנו לעבוד לפי מודל  20-40-40בבית ספר איתן,
שדרגנו את בית הספר של החופש הגדול ,והקמנו צהרון בבית ספר שדות איילון .לראשונה התקיימה
במועצה קייטנת מדעים וערב פתוח להכרות עם מערך גני הילדים של המועצה.
קודמו מיזמים כלכליים במרחב המועצה על מנת להרחיב את הכנסות המועצה  -פארק התעסוקה
רג"מ מקודם בצורה אינטנסיבית ובשיתוף פעולה מלא עם רמלה וחבל מודיעין :תכנית המתאר
הכוללנית של המועצה מתקדמת במהירות :חברנו לצה"ל להידוק שיתוף הפעולה בקליטת הבסיסים
הצבאיים במרחב :הידקנו קשרים עם מפעלים גדולים בתחומה של גזר על מנת לגבות חובות עבר
בארנונה 117 :קולות קוראים נענו על-ידי המועצה בשלל תחומים ,וזאת על מנת להרחיב את מקורות
התמיכה הממשלתיים במועצה .המועצה מתמודדת עם אתגרים תכנוניים רבים  -ותמ"ל קריית עקרון
שמקודם על אדמות כפר ביל"ו וגני יוחנן ,לצד העברת מחנות צה"ל לבסיסי צה"ל באזור ,כל אתגר
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מטופל על-ידי צוות ייעודי במועצה ,אשר פועל בכלים התכנוניים ,המשפטיים והציבוריים על מנת לוודא
שהפתרונות הניתנים למועצה הינם הטובים ביותר.
פעילויות אגף קהילה התאפיינו בהבאת התרבות לקהילה  -מתוך תפיסת מדיניות חיזוק הקהילות
והרחבת שירותי המועצה בכלל היישובים ,קיימנו אירועי תרבות בכלל יישובי המועצה  -מופעים ,שעות
סיפור ,אירועי תרבות ,חגים ,יהדות ,נוער ועוד :חיזקנו את היישובים במתן תמיכה בפעילויות תרבות
יישוביות ,והרחבנו את תחום הספורט בקהילה  -בטורניר כדורגל בין-יישובי ,הרחבת ליגת "גזרשת"
לאמהות ,בחוג טניס שולחן לגיל השלישי ועוד .בנוסף ,הרחבנו את תקציבי הדת בדגש על פעילויות
לקהילה ,בכל רחבי המועצה.
פנינו לתושבים הוותיקים והרחבנו את הפעילות למבוגרים ולגיל השלישי .שמנו דגש עבור אוכלוסייה עם
צרכים מיוחדים בשלל פעילויות  -מפתיחת כיתת תקשורת ראשונה ,דרך חוגים מונגשים ופעילויות
לקהילה.
היחידה הסביבתית הרחיבה את פעילותה השנה ,הן בפעילות קהילתית ,הן בבתי הספר והן במבצעי
ניקוי נרחבים ברחבי המועצה.
תחום התיירות החל לקרום עור וגידים ,עת התחלנו עבודות לשדרוג תל גזר ,הבאנו למועצה לראשונה
מירוץ בינלאומי  -מירוץ הבוז'ולה ,ובמיתוג המועצה כ"דרך היין" ,הוקם פורום תיירות וחקלאות ,ועסקים
קטנים רבים נכנסו לחממות התיירות של משרד התיירות .תחום התיירות ימשיך ויתרחב בשנים הקרו-
בות ,ואנו רואים בו תחום מרכזי בצמיחתה הכלכלית של המועצה.
הקשר הרצוף עם התושבים ועם היישובים ,ימשך כביטוי לחזון לפיו  -שקיפות ושיתוף הציבור מהווים
נר לרגלנו  -השקנו לראשונה תכנית עבודה מקושרת תקציב ,שידורי המליאות מועברים בשידורים
ישירים ,יומן ראשת המועצה מפורסם באתר ,ודלת פתוחה מתקיימת מידי שבוע.
קיימנו כנסים לציבור בתחומי עניין רחבים  -קרקעות ונחלות במושבים ,עובדים זרים ,כנס עסקים .יזמנו
מלגות מעורבות בקהילה ,במסגרתן סטודנטים נתנו  4,850שעות לקהילת גזר תמורת מלגה בסכום
של  2,500ש"ח.
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בשורה משמעותית נוספת מתקיימת בתחום ההתייעלות האנרגטית ,הכוללת הצבת פאנלים סולארים
על גגות מבני המועצה ,ועזרה ליישובים בהחלפת תאורת הרחוב ,לטובת חסכון כספי ניכר בהוצאות
התאורה ושיפור משמעותי של התאורה .זאת ,לצד פרוייקטי תשתיות ביישובים ,אשר נקבעים בהובלת
הוועדים המקומיים ומבוצעים על ידי המועצה.
בתוך מכלול הפעילויות השוטפות וההישגים המרשימים בכל תחומי החיים במועצה ,שמפורטים
בחוברת זו ,מוקדש מקום גם לתכנון לטווח הארוך ,שמהווה חלק בלתי נפרד מהעשייה שלנו ,וצופה
קדימה אל עתידה של גזר.
ביחד ,נמשיך לשרת את תושבי גזר ולהוביל לפיתוח האזור ,לצמיחה ולהתחדשות ,תוך שמירה על
הצביון החקלאי-כפרי-קהילתי ,על המורשת ונכסי הטבע של האזור ,ובכך נממש את שליחותנו .אנו
מוקירים את שיתוף הפעולה לו אנו זוכים מהוועדים והאגודות ,מחברי המליאה ,מתושבים המקדישים
זמן בהתנדבות בועדות השונות ובמיזמים הרבים ומעובדי המועצה המסורים ,ומודים על האמון והזכות
לעשייה משותפת.

שלכם,
רותם ידלין
ראשת המועצה
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הנהלת
המועצה
בניית התפיסה החינוכית
אגף החינוך גיבש שלושה עקרונות מנחים,
המהווים בסיס לכל פעילותו ועשייתו של האגף
וישמשו כמצפן עבור בתי הספר ,גני הילדים,
התלמידים והקהילה במסע החינוכי המשותף:
לתת מגוון מענים לכל תלמיד וקהילה:
לייצר רצף חינוכי הוליסטי לאורך היממה
ובמהלך השנים:
לפעול בתוך ולמען יצירה משותפת של
צוותי החינוך ,התלמידים והקהילה כולה.

שדרוג יחידת הפרט וחינוך מיוחד
מחלקת הפרט עברה ארגון מחדש ,ובעוד שאגף
החינוך מתעסק בנושאים הכלליים והמערכתיים,
מחלקת הפרט עוסקת בתלמיד  -הפרט.
המחלקה מטפלת בכל הילדים בעלי הצרכים
המיוחדים ותלמידים שנמצאים בחשש לנשירה,
ופועלת לצד מרכז 'משכ"ל' והשירות הפסיכולוגי,
במטרה לתת מענה שלם לתלמידים הזקוקים
לכך.
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הקמת חממת חדשנות חינוכית קהילתית
חממת החדשנות החינוכית-קהילתית היא מסע
חינוכי מעמיק שיקבע בתהליך משותף את
עתידה החינוכי של גזר.
עד סיום שנת  2019נערכו ארבעה מפגשים
בהם אנו טווים את המצפן החינוכי של המועצה
ואת מערך החינוך של המועצה בשנים
הקרובות .המסע יגיע לשיאו בשנת 2020
ותוצאותיו יהוו אבני היסוד לחינוך בגזר בשנים
הקרובות.
למסע  -בהובלת אגף החינוך ,ועדת החינוך,
ויעקב הכט ,מנכ"ל "ערי חינוך"  -שותפים קשת
רחבה של משתתפים מקהילת גזר  -הורים,
אנשי חינוך ,חברי תנועות הנוער ,וגם בני נוער
וילדים.

רג"מ
פארק תעסוקה רג"מ )רמלה ,גזר ,חבל מודיעין( הינו מנוע הצמיחה העיקרי של המועצה .פארק התעסוקה
רג"מ הינו פארק תעסוקה של כ 800,000-מ"ר ,אשר לצידו יוקם מוסך הרכבת המרכזי .הפארק נמצא מצפון
למפעל נשר ,בין כביש  40לכביש  ,6ושייך לרשויות המקומיות גזר ,רמלה וחבל מודיעין.
בשנה האחרונה ,הפרוייקט מקודם בצורה אינטרנסיבית  -ראשית ,יצרנו שיתוף פעולה בין שלושת הרשויות,
וראשי הרשויות נפגשים באופן קבוע לקידום הפארק .יחד ,הרשויות שכרו פרוייקטור אשר מקדם את הפארק
אל מול מינהל מקרקעי ישראל וועדות התכנון .בנוסף ,הרשויות החלו להקים מינהלת משותפת.

הנהלת המועצה //
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נוסחת תקציבי פיתוח שקופה ושווינית לכלל
היישובים
נוסחה לתקציבי פיתוח יישובים  -נוסחה שקופה,
שוויונית ,אשר מייצרת וודאות לוועדים המקומיים
על התקציב הבסיסי שיעמוד לרשותם לפיתוח
מהמועצה .הנוסחה מחלקת את הסכום הכללי
לכלל יישובי המועצה באופן הבא:
 - 40%מהתקציב סכום קבוע לכל ישוב ,כך
שגם היישובים הקטנים יקבלו תקציב מינימלי:
 - 25%לפי מספר תושבים ביישוב:
 - 25%לפי מצב התשתיות  -כבישים ,מדרכות,
גני שעשועים ,מבני ציבור  -כך שיישובים
שהתשתיות שלהם שאינם במצב מיטבי ,יוכלו
להשתפר:
 - 10%לפי המצב החברתי-כלכלי של היישוב,
כך שנבטיח צדק חלוקתי ליישובים חלשים.
תוכנית עבודה שנתית מקושרת תקציב
לראשונה נבנתה תוכנית עבודה מקושרת
תקציב ,הכוללת גם מדדים להערכת ההצלחה
במשימות .כחלק ממדיניות השקיפות ,התקציב,
על כל סעיפיו ,ותכנית העבודה המפורטת מוצגים
באתר המועצה.
חוקי עזר
חוקי העזר השונים לפיהם פועלת המועצה
עוברים תהליך של עדכון ושדרוג .בשנת 2019
עבר במליאת המועצה חוק עזר לגזר )איכות
הסביבה( תשע"ט - 2019-על מנת להבטיח את
איכות הסביבה של כולנו.
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קולות קוראים
בשנת  2019ענתה המועצה על " 117קולות
קוראים" בשלל תחומים  -הדבר הביא להגדלת
הכנסות המועצה מהממשלה ומגופים ציבוריים,
אשר באים לידי ביטוי בשירותים טובים ורבים
יותר לתושבים.
התכנית האסטרטגית של גזר
הנהלת המועצה ,בשיתוף חברי המליאה
והעובדים בנתה בתהליך משותף את התוכנית
האסטרטגית של המועצה לשנים .2020-2025
התוכנית האסטרטגית שגובשה ,תהווה מצפן
ומגדלור לכל מחלקות ואגפי המועצה לשנים
הקרובות.
הישגים בוועדת ותמ"ל קרית עקרון
ותמ"ל קריית עקרון היא תכנית שהמדינה
מקדמת להרחבת קריית עקרון בשטחי כפר
ביל"ו וגני יוחנן .במאבק משותף של היישובים
והמועצה ,צומצם שטח התכנית והערות רבות
הוטמעו לתכנית .המאבק התכנוני לא הסתיים
ועוד נכונה לנו דרך.

עובדי המועצה חולמים גזר
עובדי המועצה כולם היו שותפים לתהליך עבודת
בניית חזון המועצה בכלל ותקציב המועצה לשנת
 2020בפרט ,במסגרת שולחנות עגולים בהשתל-
מות העובדים השנתית ובתהליך שנמשך לאחר
מכן .הנהלת המועצה רואה בעובדים ,הנותנים
השירות לתושב ובעלי קשר יום יומי עם השטח,
שותפים פעילים לפיתוח החזון המועצתי.

"טיפול  - "10,000מהמועצה ליישוב
פרוייקט 'טיפול  '10,000הינו טיפול ממוקד
בנראות היישובים ,במסגרתו מתאחדות מחלקות
המועצה עם הוועד המקומי  -ועורכות מתיחת
פנים ליישוב בשלל תחומים  -גינון ,ניקיון ,השלכת
פסולת ,תימרור ,התקנת פחים ,טיפול בנגישות
ועוד.

עבודה עם הוועדים המקומיים
הכשרת נבחרי ציבור
לראשונה ,המועצה ביצעה הכשרה משותפת
לוועדים המקומיים ,חברי המליאה ומזכירי
היישובים ,וזאת במטרה להכיר את תחומי
האחריות והסמכות של היישובים ,לשפר את
השירות לתושב ,ולבסס את שיתופי הפעולה בין
המועצה ליישובים.

10,000

הקמת פורום רכזי תרבות יישוביים
לראשונה ,הוקם פורום ועדות תרבות יישוביות ,בו
משתתפים חברי ועדות התרבות מיישובי
המועצה .המועצה רואה חשיבות רבה בפיתוח
תרבות קהילתית-יישובית ,שכן חוסנה של קהילה
נבנה מקהילה מחוברת ומגובשת .במהלך השנה
כבר נוצרו קשרי עבודה מפרים בין המועצה
לרכזי התרבות ובין רכזי התרבות לבין מקביליהם
ביישובים הסמוכים.

הנהלת המועצה //
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חקלאות
כנס בנושא עובדים זרים
הוועדה החקלאית של המועצה קיימה כנס
בנושא עובדים זרים ,שדן במדיניות משרד
החקלאות ,תקנים ,ביטוחים ,חוקים ,זכויות ,חובות
וסוגיות משפטיות.

שידורים ישירים של מליאת המועצה
דיוני מליאת המועצה מועברים בשידור ישיר
בפייסבוק וביוטיוב ,ותושבים רבים צופים
בשידורים בזמן אמת .את שידורי המליאה
המוקלטים ניתן למצוא באתר המועצה.

כנסים בנושא קרקעות ונחלות במושבים
המועצה ותנועת המושבים ,ערכו כנסים במהלך
השנה שעסקו בנושאים המרכזיים על סדר יומם
של המושבים :הסדרה ופיצול נחלה ,ישום
ההחלטות האחרונות של מינהל מקרקעי
ישראל ,תיקון  116לחוק תכנון ובנייה ועוד.

שקיפות והסברה
דלת פתוחה לראשת המועצה
ראשת המועצה עורכת פגישות אישיות עם
תושבי המועצה במשרדה ,בכל יום רביעי בין
השעות  .15:00-18:00הפגישות מתקיימות
בתיאום מראש ,בטלפון .08-9274020
יומן ראשת המועצה מפורסם באתר המועצה
במסגרת מדיניות המועצה לשקיפות אל מול
התושב ,ניתן לראות את יומן ראשת המועצה
המפורט באתר המועצה.
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קבוצות וואטסאפ מועצתיות-ישוביות
נפתחו קבוצות וואטסאפ מהמועצה לתושבים.
הקבוצות בחלוקה יישובית ומאפשרות העברת
אינפורציה בהתאם לצרכי היישוב .ניתן להצטרף
לקבוצות באמצעות קישור שנמצא באתר
המועצה.
להצטרפות סירקו את הברקוד

סטודנטים

אגף כספים

מלגות "מעורבות בקהילה"
לראשונה ,הושקה תכנית מלגות "מעורבות
בקהילה" המעניקה  2,500ש"ח לסטודנט
בתמורה לפעילות התנדבותיות בקהילה194 .
סטודנטים תרמו  4,850שעות לקהילת גזר
בנתינה מיוחדת ויצירתית  -בחינוך ובחינוך
המיוחד ,במועדוניות ,בבית יום לחבר הוותיק,
ברווחה ובשירותים החברתיים ,בפעילויות
קהילתיות וחברתיות ביישובים ואף בביטחון.

גביית ארנונה ממפעל נשר
המועצה הגדילה בצורה משמעותית את גביית
הארנונה ממפעל נשר וממפעלים גדולים
בתחומה ,דבר שהביא להגדלת תקציב המועצה
לשנה זו )ולשנים הבאות( בלמעלה מ 10-מיליון
ש"ח.

מלגות "פרח" ומפעל הפיס
לקראת שנת הלימודים האקדמית תש"ף השיקה
המועצה שיתוף פעולה נוסף עם פרוייקט
החונכות " -פרח" ומפעל הפיס ,במסגרתו יוכלו
הסטודנטים לבחור בתכנית התנדבות ארוכה
יותר ולקבל בגינה מלגה בסך של  10אלף
שקלים.

תעריפי ארנונה מופחתים לשירותים קהילתיים
הופחתה הארנונה למסגרות חינוך לפעוטות עד
גיל ) 3גילאי .(0-3
הופחתה הארנונה למבני ציבור המשמשים
לאומנות וחוגי העשרה לציבור.
תעריף ארנונה מינימלי למבנים חקלאיים
פעילים ולמתקנים פוטו וולטאים
נקבע תעריף ארנונה מינימלי למבנים חקלאיים
) 10אגורות למ"ר לשנה כמחוייב על פי חוק(
ותעריף נמוך למתקנים פוטו וולטאים בארנונה
) ₪ 0.31למ"ר לשנה(.
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אגף החינוך
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המועצה זכתה בקול קורא גדול להקמת בית ספר חדשני

המועצה זכתה בקול קורא של משרד החינוך לתכנון ובינוי של מוסדות חינוך חדשניים ותהא המועצה
הראשונה בה יבנה בית ספר בתפיסה החדשנית של משרד החינוך ,המאפשר חשיבה מחודשת ושיח על
מרחב הלמידה כחלק מהחזון ,התפיסה והצרכים הפדגוגיים .בית הספר יחל להיבנות בקרוב ויהיה משכנו
החדש של בית ספר "עתידים" ,הנמצא כיום בקרית החינוך בבית חשמונאי ובו לומדים ילדי פדיה ,פתחיה ,בית
עוזיאל ,כרמי יוסף ומשמר דוד .בכך יתאפשר לצמצם את מספר הילדים הלומדים בקרית חינוך בית חשמונאי
ולפצל את בית ספר "שדות איילון" לשני בתי ספר יסודיים.
חינוך 13 //

בניית התפיסה החינוכית
אגף החינוך גיבש שלושה עקרונות מנחים,
המהווים בסיס לכל פעילותו ועשייתו של האגף
וישמשו כמצפן עבור בתי הספר ,גני הילדים,
התלמידים והקהילה במסע החינוכי המשותף:
לתת מגוון מענים לכל תלמיד וקהילה:
לייצר רצף חינוכי הוליסטי לאורך היממה
ובמהלך השנים:
לפעול בתוך ולמען יצירה משותפת של
צוותי החינוך ,התלמידים והקהילה כולה.

שדרוג יחידת הפרט והחינוך המיוחד
מחלקת הפרט עברה ארגון מחדש ,ובעוד שאגף
החינוך מתעסק בנושאים הכלליים והמערכתיים,
מחלקת הפרט עוסקת בתלמיד  -הפרט.
המחלקה מטפלת בכל הילדים בעלי הצרכים
המיוחדים ותלמידים שנמצאים בחשש לנשירה,
ופועלת לצד משכל והשירות הפסיכולוגי ,במטרה
לתת מענה שלם לתלמידים הזקוקים לכך.
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הקמת חממת חדשנות חינוכית קהילתית
חממת החדשנות החינוכית-קהילתית היא מסע
חינוכי מעמיק שיקבע בתהליך משותף את
עתידה החינוכי של גזר.
עד סיום שנת  2019נערכו ארבעה מפגשים
בהם אנו טווים את המצפן החינוכי של המועצה
ואת מערך החינוך של המועצה בשנים
הקרובות .המסע יגיע לשיאו בשנת 2020
ותוצאותיו יהוו אבני היסוד לחינוך בגזר בשנים
הקרובות.
למסע  -בהובלת אגף החינוך ,ועדת החינוך,
ויעקב הכט ,מנכ"ל "ערי חינוך"  -שותפים קשת
רחבה של משתתפים מקהילת גזר  -הורים,
אנשי חינוך ,חברי תנועות הנוער ,וגם בני נוער
וילדים.

בתי ספר
שיפוצי קיץ במערכת החינוך
המועצה השקיעה כ 6.5 -מליוני שקלים בשיפוצי
קיץ במוסדות החינוך במועצה .זהו התקציב
הגבוה ביותר שהמועצה השקיעה בשיפוצי קיץ אי
פעם ,וזאת כדי לאפשר את תנאי הלמידה
הטובים והחדשניים עבור קהילת בתי הספר -
תלמידים ,מורים והורים.
בית ספר תיכון הרצוג
מרחב חטיבת הביניים לכיתות ז'-ח' עוצב מחדש
ברוח שמתאימה לתוכנית המסלולים החדשה
של בית הספר  -חטיבת מחוללי העתיד :שופצו
שירותי התלמידים והתלמידות במבנה ט'-י':
הוקם חדר מחול חדש באולם הספורט הכולל
רצפת פרקט :נרכשו מחשבים נייחים לבית
הספר :שופצו מדרכות ותוקנו נזקי החורף.

בית ספר יסודי גוונים
פינת החי של בית הספר הונגשה :הוקמו חדרים
אור-קוליים :נרכשו מחשבים נייחים וניידים
והותקנו נקודות גישה אלחוטיות :הורחבה כיתת
החוץ המוזיקלית :החל פיתוח 'גן צור'  -גן לימודי
לזכר בוגר בית הספר צור אלפי ז"ל.

בית ספר יסודי שלהבת בנות
הוקמה הצללה לבוסתן הלימודי המאפשר
למידה עם מבט לנוף המרהיב :חודשו תאי
השירותים :הוקמו מרחבי למידה חדשניים :בית
הספר נכנס לתוכנית התקשוב הלאומית ,במסג-
רתה נרכשו עגלות מחשבים ניידים ,עגלות טאב-
לטים ,הותקן סיב אופטי לבתי הספר והוספו
נקודות גישה אלחוטיות.

חינוך 15 //

בית ספר יסודי שלהבת בנים
החולפו כל המזגנים בבית הספר :שופצו תאי
השירותים בבית הספר ונרכשו מחשבים נייחים
לכיתות.
בית חינוך יסודי שחקים
בית ספר שחקים התחדש במגרש כדורסל,
והאמפי מסביב למגרש שופץ :הוקמה רחבת
כניסה לבית הספר והצללה למסוף האוטובוסים:
כמו כן הותקן שער חשמלי למסוף האוטובוסים:
שודרגה הספרייה של בית הספר :הוקמה חורשת
עצים עם ספסלים :הוקמה והונגשה כיתת
תקשורת לתלמידי כיתות א' מהחינוך המיוחד:
הוחלפו מזגנים :נרכשו טאבלטים ,הותקנה רשת
אלחוטית ונקודות תקשורת.

בית ספר תיכון איתן
האגף החדש של בית ספר איתן פתח את
שעריו בשנת הלימודים הזו .מתוך הבנה כי עלינו
לתת מענה פדגוגי ללמידה חדשנית ,בוצעו
שינויים והתאמות בבניין החדש שיתאימו את
בית ספר לחווית למידה אחרת .בית הספר
התחדש בספרייה ,מרחבי לימוד חדשניים,
מעבדות ,מחשבים ,ציוד חדשני ועוד.

בית ספר יסודי עתידים
מסוף האוטובוסים החדש עבר קירוי :וגינת בית
הספר שודרגה.
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בית ספר יסודי שדות איילון
מבני בית ספר שדות איילון נצבעו ועברו מתיחת פנים
משמעותית :הוקם קיר טיפוס אתגרי ופינת תיאטרון רחוב:
הוקם חדר חדש לצהרון בבית הספר :בית הספר נכנס לתוכ-
נית התקשוב הלאומית במסגרתה נרכשו עגלות מחשבים
ניידים ,עגלות טאבלטים ,הותקן סיב אופטי לבתי הספר
והוספו נקודות גישה אלחוטיות .כמו כן ,הוקם מגרש שחב"ק
בשיתוף משרד התרבות  -מגרש דשא סינטטי להנאת כל
תלמידי קריית החינוך.

חינוך 17 //

פתיחת מרכז מצוינות גזר
במרכז המצוינות של גזר לומדים תלמידים
מצטיינים שאותרו במבחן ארצי מטעם "מכון
סולד" של משרד החינוך ,המרכז הוא שלוחה
של מרכז המחוננים בשוהם אליו נסעו עד כה
התלמידים המצטיינים שלנו .מהשנה התלמידים
לומדים קרוב לבית.
כיתות מופ"ת בתיכון הרצוג
לראשונה נפתחה במועצה כיתת מופ"ת בכיתה
ז' בתיכון הרצוג .הרעיון המרכזי העומד מאחורי
הקמת כיתות מופ"ת ,הוא לעודד תלמידים בעלי
מוטיבציה לימודית וזיקה ללימודי מתמטיקה
ופיזיקה להגיע למצוינות לימודית ,אישית
וחברתית .כיתת מופ"ת אינה מיועדת אך ורק
לתלמידים מחוננים או מצטיינים  -ובכך מרחיבה
את מעגל התלמידים שיכולים להגיע להישגים
לימודיים גבוהים ולמצוינות.
מודל  20-40-40בתיכון איתן
בית ספר תיכון איתן החל לעבוד על פי מודל
 40%) 40-40-20יציבות 40% ,גמישות20% ,
לגוף ולנפש(  -המודל מאפשר לתלמידי בית
הספר מבחירת מקצועות הלימוד ,ומטרתו לטפח
שלוש מיומנויות על :פתרון בעיות מורכבות ,אינט-
ליגנציה רגשית-חברתית ,ויכולת הסתגלות
לשינויים  -באמצעות גמישות ותכנון.
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שודרג ביה"ס של החופש הגדול
המועצה הגדילה את תקציב "בית הספר של
החופש הגדול" ושידרגה את הפעילויות.
קייטנת מדעים
לראשונה ,המועצה נענתה לקול קורא של
משרד המדע והטכנולוגיה ,והפעילה בחופש
הגדול קייטנת מדעים לבוגרי כיתות ג'-ד',
שעסקה בהעשרה בתחומי המדע ,רובוטיקה,
טכנולוגיה ,כימיה ופיזיקה שימושית ,בצורה
חוויתית ,מהנה ובעלות מסובסדת.

בית ספר הרצוג זכה במקום הראשון על
חדשנות פדגוגית
בית ספר תיכון הרצוג זכה במקום הראשון על
חדשנות פדגוגית במגמת 'תמורתיות' ,מטעם אגף
מחקר ופיתוח של משרד החינוך .הזכייה ניתנה
לבית הספר על פיתוח היוזמה 'מתכנית סינגולרית
לחטיבת מחוללי העתיד' ,אשר קמה השנה בחטיבת
הביניים ועוסקת ברכישת מיומנויות במאה ה 21 -
ובתחום של פדגוגיית העתיד.

מוקד ה  1 -בספטמבר
ביום הראשון של שנת הלימודים הקימה המועצה
מוקד טלפוני שאוייש על ידיי צוותי אגף החינוך
ומחלקת התחבורה ,ונתן מענה ישיר ומהיר
לפניות ושאלות הורים.
תוכנית התקשוב הלאומית נכנסת לגזר
שני בתי ספר של המועצה ' -שדות איילון'
בקרית החינוך בבית חשמונאי ו'שלהבת בנות'
בקריית החינוך בשעלבים  -נבחרו להשתתף
השנה בתוכנית התקשוב הלאומית של משרד
החינוך ,במסגרתה נרכשו עגלות מחשבים ניידים,
עגלות טאבלטים ,הותקן סיב אופטי לבתי הספר
והוספו נקודות גישה אלחוטיות.

צהרון בית ספר
המועצה החלה להפעיל את תכנית "ניצנים"
צהרונים בבתי הספר לתלמידי א'-ב' .הפעילותכוללת ארוחת צהריים חמה ,מורה וסייעת לכל

קבוצה ,חוגים ,סיוע בשיעורי בית ,רצף לימודי
בסביבה וחברת ילדים מוכרת ,והכל בפיקוח
משרד החינוך והמועצה .כיום פועלת התכנית
בבית ספר שדות איילון.
בית ספר הרצוג הוכר כבית ספר מקיים
של האו"ם
בית ספר תיכון הרצוג הינו בית הספר היחידי
בישראל שהתקבל לרשת בינלאומית ייחודית
שהקים האו"ם " -בתי ספר גלובלים" .כל בתי
הספר ברשת מתחייבים לפעול ולקדם את יעדי
הקיימות של האו"ם.
הרצאות "מידע אמין על מין"
בבתי הספר התיכוניים
בעקבות אירועי הקיץ יזמה המועצה סדרת
הרצאות לבני הנוער העוסקות בחינוך למיניות
בריאה .תלמידי החטיבות העליונות בבתי ספר
'הרצוג' ו'איתן' קיבלו מידע בהיבטים
המעסיקים את בני הנוער סביב מיניות
והתנהגויות סיכון.
קבוצת 'קפה נטול  'ADHDלהורים לילדים עם
הפרעת קשב וריכוז
קבוצת למידה עבור הורים לילדים עם הפרעת
קשב וריכוז בה למדו מהי הפרעת קשב וריכוז
וזיהו את מאפייני הפרעת הקשב הייחודית של
ילדם ,וקיבלו מידע לגבי אסטרטגיות ניהוליות
שיהיו להם לעזר בהתמודדות עם מצבי היום
יום.
חינוך 19 //

הגיל הרך
כיתת תקשורת בשחקים
בבית חינוך שחקים הוקמה כיתה א' לחינוך
מיוחד הבאה לתת מענה לילדים על הרצף
התקשורתי.
חדר אופניים ממוחשב בהרצוג
האקדמיה הישראלית לאופניים )Israel
 ,(Cycling Academyאשר רואה בחזונה את
רכיבת האופניים כפלטפורמה להשכלה ,חברה
למועצה ,לתיכון הרצוג ולרשת ברנקו וייס ,ויחד
הקימו חדר רכיבה משוכלל ,הראשון מסוגו
בבי"ס בארץ .בחדר  10אופני שטח המחוברים
למערכות ממחושבות ,המאפשרים למתאמן
לעמוד באתגרים אישיים וקבוצתיים .החדר
ישמש לטובת תלמידי ביה"ס הן לקורסי בחירה
והן לתוכניות העצמה .ומעבר לכך  -בקרוב  -גם
עעבור הקהילה.

גן פתוח  -ערב היכרות עם המערך החינוכי
לגיל הרך במועצה
לראשונה ,ערב שיח פתוח להורים לילדים הנכנ-
סים לראשונה לגני הילדים של המועצה להיכרות
עם מערכת גני הילדים של המועצה.
יום עיון עם מומחים עבור הורים לילדים בגילאי
לידה עד שלוש
משכל הפיקה יום עיון להורים לתינוקות ופעוטות
שכלל כלים בנוגע לבחירת מסגרת חינוכית
איכותית ,חיסונים ועוד.
מדריך לבחירת מסגרת חינוכית איכותית
לתינוק שלכם
משכל פרסמו מדריך שימושי לסייע להורים
לילדים בגילאי  0-3בבחירת מסגרת חינוכית
לילדים .את החוברת ניתן למצוא באתר
המועצה.
קבוצות לה ל,צה
פגישת אימהות ותינוקות עם מדריכת לה לצ'ה,
תמיכה בנושאים הנוגעים להנקה ולאתגרים של
השנה הראשונה בחיי התינוק.
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הנדסה
ותשתיות
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תוכנית כוללנית  -הצגה למליאה ולתושבים
התכנית הכוללנית של המועצה קודמה בצורה
משמעותית .לאחר אישור התכנית יעברו
סמכויות מהועדה המחוזית לוועדה המקומית
ובכך יקוצרו ויתייעלו תהליכים הקשורים בתכנון
ובנייה .התכנית ממשיכה להיות מקודמת באופן
אינטנסיבי מול מוסדות התכנון .תהליך בניית
התוכנית נעשה בשיתוף פעולה עם וועדי היישו-
בים ובליווי משרד אדריכלים .במהלך השנה אף
הוצגה התוכנית לחברי המליאה ולאחר מכן
התקיים ערב בו הוצגה התוכנית לתושבים .במפג-
שים נסקרו תהליכי העבודה שנעשו עד כה ואת
תוצרי הביניים בתחומי החברה ,כלכלה ,תיירות,
שטחים בנויים ,נוף ,אקולוגיה ,איכות הסביבה,
מים ,ביוב וניקוז ,חשמל ,תנועה ופרופיל היישו-
בים.
סניף בני עקיבא בנוף איילון שופץ
הפרוייקט בוצע ביוזמת ועד היישוב ,ובשיתוף
תנועת בני עקיבא והמועצה ,במסגרתו שופצו
מבני הסניף ובוצעה הצללה של הרחבה המרכ-
זית.
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נחנך בית הרצל בקיבוץ חולדה
בית הרצל שהוקם בשנים  1944-45היה מוטיב
מרכזי בחיי הקהילה בעשורים הראשונים של
הקיבוץ  -ממסיבות כיתה ועד לאירועים וחתו-
נות .עם השנים הבית הייחודי התבלה .בשנה
וחצי האחרונות שיפצה המועצה את המקום
תוך שמירה על עקרונות שימור המבנה הייחודי.
עבודות השיפוץ והבניה של בית הרצל כללו
שיפוץ נרחב של החלל הפנימי של המבנה כגון
ריצוף ,תקרה אקוסטית ,התקנת מערכות
חשמל ומים חדשות ומעלית.

נחנכו מגרשי כדורגל שחב"ק בשעלבים ובבית
חשמונאי
במסגרת תכנית משרד התרבות והספורט
למגרשי דשא סינטטיים שזכו לשם  -שחב"ק -
שחקן בקהילה ,הוקמו שני מגרשי כדורגל בקרית
החינוך בשעלבים ובקרית החינוך בבית
חשמונאי .מגרשי הכדורגל מדשא סינטטי
כוללים מערכות תאורה וחשמל ,מערכת גידור
ושביל גישה.

תחזוקה ותשתיות
התקנת תאים פוטו-וולאטים על גגות במועצה
המועצה הפכה השנה ליצרנית חשמל באמצעות
תאים פוטו-וולטאים )סולארים( שהותקנו על
הגגות במבנים השייכים למועצה .הדבר מאפשר
למועצה להתייעל אנרגטית ולהגדיל את הכנסו-
תיה .בנוסף ,המועצה ארגנה כנס הסברה לוועדי
היישובים כדי לקדם התקנת תאים פוטו-וולאטים
גם בגגות מבני הציבור ביישובים.
פרוייקטים ברחבי המועצה
כביש יציץ-רמות מאיר  -הורחבו השוליים של
הכביש באמצעות אספלט להבטחת בטיחות
הנוסעים ,וזאת במקביל לקידום תכנון וביצוע
הכביש ככביש קבע.
חניה בבריכה בבית חשמונאי  -נסללה חניית
אספלט בבריכת השחייה בבית חשמונאי.
קריית החינוך בשעלבים  -הורחב מסוף
האוטובוסים בקריית החינוך.
שיקום הדרך לתל גזר  -שוקם שביל מצעים,
כולל העלייה לחניית האוטבוסים ,ובמקטעים
הסבוכים אף נסלל אספלט להבטיח את הדרך.
בנוסף הוסדרה דרך המילוט בשעת שריפה
מהיישוב כרמי יוסף.
שיקום קווי ביוב  -בוצעו עבודות לחיבור מחנות
הצבא לביוב ,שדרוג קווי סניקה באיזור סתריה,
והביוב באזור יד רמב"ם משמר איילון .עבודות
שדרוג הביוב ימשכו גם בשנה הבאה.
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שיקום נחלים  -מבוצעות עבודות תחזוקה
ושיקום של נחל גזר ונחל איילון יחד עם רשות
ניקוז ירקון ועבודה של רשות הניקוז שורק
בנחלים הדרומיים.

נען  -עבודות פיתוח ותשתיות הכוללות סלילת
כבישים.
שעלבים  -צומת הכניסה לשעלבים הוסדרה
בהשתתפות מימון משרד התחבורה .פיתוח סביב
אזור בית הכנסת בשעלבים.

קריית חינוך בסתריה  -הכניסה לבית ספר תיכון
איתן ובית חינוך שחקים הוסדרה  -הרחבת
הכניסה לבתי הספר ,כולל הסדרת הצללה
במקום .בבית חינוך שחקים  -הוקם מגרש
ספורט לקטרגל וכדורסל.

גני יוחנן  -שיקום תעלת ניקוז מרכזית ביישוב.

פרוייקטים ביישובים בשיתוף הוועדים
המקומיים:

חולדה  -פיתוח סביבות לחדר אוכל והתקנת
פסי האטה.

פדיה  -הושלמו מדרכות וחנייה באיזור המכולת
ומרכז היישוב.

כפר שמואל  -העברת מבנה הדואר ,התאמת
עמודים לתאורת לד ושיקום כבישים.

משמר דוד  -הותקנו פסי האטה ברחבי היישוב.

עזריה  -הוקמה תחנת הסעה ,מדרכה וחודש
הכביש באזור גני הילדים רחוב המייסדים.

כפר בן נון  -צומת רחוב הגפן הוסדרה.
קיבוץ גזר  -שיקום כביש והוספת חניות.
משמר איילון  -בוצעו עבודות לסלילת מדרכות
ונתיב חניה ,שלב ב'.
מצליח  -הוקם מתחם מתקני משחקים ובוצעו
עבודות פיתוח במרכז הישוב .שופץ בית הכנסת
והמקווה .הותקן דשא סינטטי באיזור מתקני
המשחקים.
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גני הדר  -תחנת הסעה חדשה.

תיירות
יזמות
וקידום עסקים
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שדרוג תל גזר
רשות הטבע והגנים ,רשות העתיקות ,משרד
התיירות והמועצה החלו בסוף אוקטובר בעבודות
הפיתוח של גן לאומי תל גזר .תכנית הפיתוח
כוללת הנגשה של מפעל המים הכנעני הגדול
ביותר שנתגלה בארץ ישראל ,שיהפוך את חווית
הביקור בתל גזר לבלתי נשכחת ,הסדרת שבילי
ההליכה בתל ,והקמת נקודת תצפית מרכזית.

כנס עסקים ותיירות
לראשונה בגזר התקיים כנס משותף למועצה
ולמשרד הכלכלה והתעשייה הרשות לעסקים
קטנים ,באמצעות "מעוף" ,לכלל בעלי העסקים
במועצה .בכנס הוצגו ממגוון תוכניות הסיוע,
התמיכות ,הקורסים והמענקים לבעלי עסקים
ויזמים.
סיור לעיתונאים בתחום התיירות והקולינריה
במטרה לחשוף את העסקים במועצה
לתקשורת הארצית ,יזמה מחלקת התיירות
מספר סיורי עיתונאים שהביאו לכתבות ולסיקור
נרחב.

בית הרצל ביער חולדה בשיתוף קק"ל
הסתיימה הכנת פרוגרמה תיירותית ועסקית
להפעלת המתחם ההיסטורי "בית הרצל" ביער
חולדה .החל מינואר  2020יחלו עבודות במקום.
מיתוג מועצה אזורית גזר כ'דרך היין'
התחלנו במיתוג מועצה אזורית גזר כ'דרך היין'
במטרה להעצים את תחום היין במועצה ,לעודד
את העסקים בתחום ואת התיירות במועצה.
פורום תיירות וחקלאות במועצה ,בשיתוף
מעוף והרשות לעסקים קטנים
הוקם פורום עסקים עבור העסקים התיירותיים
והחקלאיים במועצה ,במטרה לקדמם.
 // 26תיירות ,יזמות וקידום עסקים

חממות תיירות לעסקים בשיתוף
משרד התיירות
למעלה מ  25 -עסקים נכנסו לתכנית חממות
תיירות במסגרתה הם מקבלים ליווי וייעוץ
מקצועי מיועצים מובילים בתחום במטרה
להכשיר את העסקים ולסייע להם בניהול העסק
ושיווקו.

קהילה
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השתתפות מועצתית באזכרה לזכר
שיירת חולדה
לראשונה ,הצטרפה המועצה לטקס ציון נפילת
שיירת חולדה בקרב מלחמת העצמאות ,בו נפלו
 22לוחמי השיירה מחטיבת פלמ"ח 'הראל'.
חיבור לאירועי המורשת המקומית הם החובה
והזכות שלנו בחינוכו של דור העתיד.

פתחנו את בריכות השחייה
בל"ג בעומר לתושבים
המועצה ,בשיתוף הישובים בית חשמונאי ,כרמי
יוסף וכפר ביל"ו ,פתחה את הבריכות לכניסה
חופשית בערב ל"ג בעומר ,שהיה השנה חם
בצורה קיצונית ,במטרה להצטנן ולהוריד את
הסכנה משריפות מיותרות.

חגיגות קהילתיות יישוביות ביום העצמאות
כחלק מחזון המועצה והדאגה כי כל תושב יוכל
לחגוג את יום העצמאות בקרבת ביתו ,הופקו
חגיגות יום העצמאות באופן קהילתי בכל ישוב
ויישוב .הוועדים המקומיים ,בסיוע של המועצה,
הפיקו חגיגת עצמאות מקומיות-ייחודית ,בכל
ישוב בהתאם לאופיו .כך התחלנו במסורת בה
התושבים חוגגים עם חבריהם ושכניהם  -ילדים,
נוער ,מבוגרים ובני דור הוותיקים ,יחד  -כקהילה.

משחק "יוצאים מגזר הרגיל" בחג סוכות
במהלך חול המועד סוכות אירגנה המועצה
משחק חפש את המטמון ביישובי המועצה26 .
מטמונים הוחבאו בנקודות שונות במועצה ,ועל
התושבים היה למצוא אותם באמצעות כתבי
חידה ורמזים.
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תרבות
מביאים את התרבות עד אליכם!
במסגרת מדיניות המועצה להנגיש את התרבות
לכל תושבי המועצה ,הופקו אירועי תרבות לכל
הגילאים בכל היישובים .להלן דוגמא קטנה
מהאירועים :אמירם טובים הופיע בנען ובכפר
שמואל ,מיכל דליות בכרמי יוסף ,יורם טהרלב
בסתריה ,האחים לבית ארצי בבית חשמונאי
ובכפר ביל"ו ,מני עוזרי בישרש ,יהודה קיסר
ולהקתו בעזריה ,שעות הסיפור מתקיימות בכל
רחבי המועצה ,והתרבות  -מגיעה עד אליכם!

טיולי צילום ביום שישי
לראשונה ,קורס צילום לתושבים בהובלת
התושבת מאיה מימוני מפתחיה .התושבים
מטיילים ברחבי הארץ ולומדים כיצד לצלם ולנצור
רגעים מיוחדים באמצעות צילום בטלפון הנייד.

עידן עמדי בהופעה בגזר
לראשונה קיימה המועצה את אירוע "בימות
פיס" באנדרטת חיל ההנדסה במשמר דוד ,כך
שהתאפשר ל  2000תושבים ליהנות מהופעת
הזמר והיוצר המוכשר עידן עמדי.

שיתופי פעולה תרבותיים
ש
במטרה להעשיר את חיי התרבות יצר אגף
הקהילה שיתופי פעולה תרבותיים עם גורמים
נוספים באיזורנו ,והתושבים נהנו מכרטיסים
מוזלים להופעות בכרם ברקן בחולדה ,מיני
ישראל בלטרון ופסטיבל תור הזהב באשדוד.
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חוגים

נוער

פורטל חוגים דיגיטלי
החל מהשנה ,המועצה הקימה פורטל חוגים
חדש ,בו ניתן לקבל מידע אודות כל החוגים של
המועצה ,בחלוקה לשלוחות ,תחומי עניין
ולהירשם דיגיטלית .על מנת להירשם לחוג ,אין
יותר צורך להדפיס ,למלא ולשלוח טפסים בפקס
או במייל.

תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו"
לראשונה ,החלה לפעול במועצה תנועת הנוער
"כנפיים של קרמבו"  -תנועת הנוער לצעירים
עם ובלי צרכים מיוחדים" .כנפיים של קרמבו"
פועלת כחלק מפעילות מחלקת הנוער ,ופתוחה
לכל בני הנוער מיישובי המועצה.

חוגים חדשים
השנה הרחבנו את מגוון החוגים העומדים לרשות
התושבים .בין החוגים החדשים  -סיירות,
טריאטלון ,כושר קרבי ,אקרודאנס ,ברייקדאנס,
כדורגל נשים ועוד.
חוגים מיוחדים מונגשים ומשלבים
השנה ,לראשונה ,הוצעו חוגים מיוחדים מונגשים
ומשלבים המותאמים גם לילדים עם צרכים
מיוחדים :חוג כלבנות טיפולית וחוג פסיכודרמה.
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אות הפעיל המצטיין בתנועות הנוער המועצתי
לראשונה ,בחרה ועדה מקצועית מטעם מחלקת
הנוער ,ארבעה מדריכים מצטיינים הנמצאים
בחוד החנית של בני הנוער שלנו ,ובטקס מרגש
העניקה להם ראשת המועצה את אות
ההצטיינות.

ספורט

צילומים :איתמר גרינברג ו SportPhotography -

הפקה בינלאומית בגזר -
מרוץ הב'וזולה במסגרת פסטיבל חוויה בכרם!
מרוץ הבוז'ולה הצרפתי התקיים לראשונה בישראל ,אצלנו
במועצה ,במסגרת פסטיבל "חוויה בכרם" .כ  4000 -רצים
מכל קצוות הארץ ,ואף מהעולם ,הגיעו לחגיגה ספורטיבית
בה רצו ,עצרו בפינות חמד שיצרנו עבורם בין הכרמים ,שתו
כוסית יין ממיטב היקבים של המועצה ,רקדו ושמחו .המרוץ
הזה לא היה מרוץ שגרתי  -הוא היה ללא זמנים ,ללא
תחרות ,והרצים הגיעו בשלל תחפושות מרהיבות.
המירוץ היה שיאו של חגיגות היין המסורתיות של המועצה
בפסטיבל "חוויה בכרם" ,בו השתתפו תושבים מהמועצה
ואורחים מחו"ל .המשתתפים נהנו מיין מיקבי הבוטיק של
המועצה ,מהופעות של להקת המחול של המועצה "הורה
גזר" ושל חבורת הזמר .האירוע נחתם בהופעתם של אפרים
שמיר ואלון אולארצ'יק שאירחו את מזי כהן.
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מרכז טניס שולחן לגיל השלישי בנען
נפתח מרכז פינג פונג אזורי לגיל השלישי.
האימונים מתקיימים בימי רביעי בבוקר באולם
הספורט בנען.

טורניר כדורגל מועצתי -
מחברים בין אנשים וקהילות
ביוזמה והובלה של תושבים מתנדבים ,הופקו
במהלך השנה שלושה טורנירי כדורגל בין יישובי
המועצה .הטורנירים אופיינו באווירה ספורטיבית
ובחיבור בין התושבים מהיישובים השונים.

קבוצת פתחיה  -זוכת הטורניר השלישי
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אירוח מוקדמות גביע העולם בסופטבול לנוער
קיבוץ גזר והמועצה אירחו בחול המועד סוכות
את מוקדמות אליפות העולם בסופטבול לנוער,
בה התמודדו נבחרות ישראל ,צ'כיה ,דנמרק
ובריטניה על עלייתן לאליפות העולם  2020בניו
זילנד.

ילדי המועצה במשחקי ליגת העל
בכדורגל וכדורסל
כ 50-שחקני בית הספר לכדורגל של המועצה
יצאו למשחק כדורגל של ליגת העל בין הקבו-
צות מכבי תל אביב ובני יהודה ,לאחר זכיית
המועצה בהגשת "קול קורא" של מפעל הפיס.
מדור הספורט של המועצה ומפעל הפיס דאגו
לארגון מלא של האירוע.

שירותים
חברתיים
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ותיקים
הרצאות בנקאות דיגיטלית לאזרחים ותיקים
המועצה ,בשיתוף הפיקוח על הבנקים ,קיימה
הדרכה לאזרחים ותיקים בביצוע פעולות
בנקאיות דיגיטליות בקלות ובנוחות.
מיזם שמחה  -שיתוף פעולה חדש של המשרד
לשוויון חברתי והמועצה
לראשונה ,הפעלנו את 'מיזם שמחה' של
המשרד לשוויון חברתי ,כאשר ותיקי המועצה
חגגו בבוקר של חברותא ,הופעה מוזיקלית
משמחת של צמד רעים.

צרכים מיוחדים
מיפוי צרכים לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים
מתוך אמונה כי חוזק השרשרת כחוזק החוליה
החלשה בה ,ובמטרה לשפר ולפתח את השירו-
תים לתושבים עם צרכים מיוחדים ולשיפור
איכות חייהם ,ערכה המועצה סקר מיפוי צרכים
לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים ,על מנת שיהווה
את הבסיס לפעילותה בתחום.
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הפנינג לילדים מיוחדים
לראשונה ,הפנינג לילדים עם צרכים המיוחדים
בגזר .עובדי מחלקות רבות נרתמו ליום הזה -
רווחה ,תרבות נוער וספורט ,ביטחון וחינוך -
ויחד יצרו אחר צהריים משמח ומרגש לילדים
ולמשפחותיהם.

מגשימים חלומות -
ניידת המשאלות בשיתוף משטרת ישראל
ניידת המשאלות של משטרת ישראל ,בשיתוף
השיטור הקהילתי של המועצה ,יצרו יום מיוחד
ומלא חוויות לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

בריאות
ערב העלאת המודעות למחלת הסרטן
ערב בו נחשפו תושבות לסיפור חייה של חולה
המחלימה מסרטן ונאספו תרומות שיער למען
חולות במחלת הסרטן.

מקדמים את הבריאות ביישובי גזר
במסגרת מועדון בריאות גזר והאגודה
הישראלית לסוכרת הגיעו אירועי המועדון
להרצאות ביישובים.
שדרוג מועדוניות הרווחה
לקראת שנת הלימודים שודרגו מועדוניות
הרווחה ביישובים במתקני חצר ובדשא סינטטי.
במקביל ,היישובים שדרגו את מבני המועדוניות.

פרוייקט 'אם לאם'
פרויקט ההתנדבותי 'אם לאם' מאפשר לאימהות
מנוסות לתת עזרה ,כתף ואוזן קשבת לאימהות
שילדו לא מכבר .הפרוייקט מובל על ידי תושבות
מתנדבות והוקם ביוזמת ועדת בריאות.
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היחידה
הסביבתית

36

אפס פסולת
היחידה הסביבתית פועלת בסימן 'אפס פסולת'
המקדמת שימוש בכלים רב פעמיים ובצמצום
הפסולת הכללית .יוזמת ה ' -אפס פסולת' באה
לידי ביטוי בכל אירועי היחידה הסביבתית
ובמערכי השיעור שמעבירות הוועדות הירוקות
הספר.
בבתי הספר

מבצעי ניקוי מקיפים מפסולת בניין בשטחים
הפתוחים
היחידה הסביבתית ביצעה מבצע מפסולת בניין
לשטחים הפתוחים ברחבי המועצה .במסגרת
המבצע נאספו כ  350 -טון פסולת בניין.
הכשרת נאמני ניקיון
המועצה ומשרד איכות הסביבה הכשירו והסמי-
כו  20נאמני ניקיון חדשים ,שיהוו כח עזר משמ-
עותי בנושא הניקיון ואיכות הסביבה ביישוביה.
מבצע פינוי רכבים נטושים

פורום גינון אקולוגי
היחידה הסביבתית הקימה פורום קידום גינון
אקולוגי ,תוך הפרייה הדדית בין המשתתפים,
הישובים והיחידה הסביבתית.
סיור פרפרים בתל גזר
סיור פרפרים בתל גזר נערך בחודש מארס
על-ידי היחידה הסביבתית ,בשיתוף אגודת חובבי
הפרפרים בישראל .תושבים רבים נהנו
מהפריחה הירוקה בתל גזר ובמאות אלפי הפרפ-
רים שפקדו את הטבע.

היחידה הסביבתית ,בשיתוף השיטור הקהילתי,
יצאו במבצע פינוי רכבים נטושים מרחבי
המועצה ,במהלכו פונו כ  60 -רכבים.
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סדנא  -שילוב צמחי בר בחצר הבית
היחידה הסביבתית יזמה השתלמות פרחי בר
לתושבים .ההשתלמות בת  4מפגשים ונערכת
ביישובים שונים במועצה ,כחלק מהנגשת פעילות
המועצה לתושבים בכל רחבי המועצה.
הקמת יזמות קהילתית סביבתית
המועצה ,בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה,
הזמינה יישובים להציע יוזמות קהילתיות בתחומי
הסביבה והקיימות .בקול קורא בסכום של 20
אלף ש"ח זכו המיזמים הבאים :בית עוזיאל
ומשמר דוד הקימו גינות קהילתיות וסתריה יזמו
חיבור בין מוקדי 'מרכז הכפר' ויצרו חורשה
קהילתית.
שומרים על הסביבה  -מעבר לכלים רב
פעמיים
המועצה החלה תהליך של הפסקת השימוש
בכלים חד פעמיים במועדוניות ,הצהרונים וגני
הילדים ,מעבר לכלים רב פעמיים והתקנת מדיחי
כלים .בתוך כך הופסק השימוש בכלים חד
פעמיים בבניין המועצה והוכנסו לשימוש כלים רב
פעמיים.
שבוע הקיימות בגזר
בתחילת נובמבר קיימה היחידה הסביבתית של
המועצה שבוע קיימות עשיר בתוכן ,סיורים,
הרצאות ופעילויות למגוון רחב של גילאים ותחומי
עניין .האירועים והפעילויות התפרסו בלמעלה מ
 20 -ביישובי המועצה השונים ובמערכת החינוך.
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שמחת תורה ביישובים
היישובים רמות מאיר ,נען ,פתחיה ,יציץ ,גזר ובית
עוזיאל ,נענו לקריאת המועצה לחגוג את ההקפות
השניות של שמחת תורה באופן ישובי ולפתוח את
ביתם לתושבים מיישובים נוספים .כך זכינו לראות
לראות את הזקן רוקד עם הטף ,קרוב לבית.

שיפוץ עירובין
בוצע שיפוץ עירובין בשיתוף המשרד לשירותי דת
ביישובים  -מצליח ,עזריה ,גני הדר ,רמות מאיר,
בית עוזיאל ,יד רמב"ם ובית חשמונאי.
כנס רבנים וגבאים ראשון
הרבנים והגבאים ביישובי המועצה כונסו
לראשונה למפגש בו התקיים שיח על מגוון
האירועים והפעילויות אותם מפיקה המועצה
ושיתופי פעולה בינם לבין מחלקת הדת.
מחלקת נישואין
במסגרת שדרוג במחלקת הנישואין ,הוכנסה
תוכנת "שירת הים" המחברת את המועצה
למערכת תקשורת הכלל ארצית.
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הורחבה פעילות התרבות היהודית במועצה
במהלך השנה הגיעה התרבות היהודית
ליישובים רבים והעניקה מגוון רחב של פעילויות
לכל הגילאים בין הפעילויות :סיור בר ובת מצווה
בירושלים ,טיול סבים וסבתות עם הנכדים ,טיול
משפחות ביפו ,שיעורי ירחי כלה וכבוד השנה
החדשה ,בוחן לבבות ועוד.

שיפוץ מקווה פדיה
מקווה היישוב פדיה שופץ לרווחת תושבות
היישוב והאזור .המקווה שופץ יחד עם קהילת
איגוד חרדי פריז בראשות הרב דוד פרנקפורטר
שליט"א ובני משפחת פדידה.

מקווה מצליח
שופצו תשתיות במקווה במושב מצליח.

ביטחון
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איילון
בנוף איילון
בגזר  -בנוף
שלישי בגזר
מג"ב שלישי
הפעלה מג"ב
בסיס הפעלה
בסיס
את
מרכז את
ושעלבים מרכז
איילון ושעלבים
בנוף איילון
הפעלה בנוף
בסיס הפעלה
בסיס
היישו-
ביטחון היישו-
בתחום ביטחון
באזור בתחום
המתנדבים באזור
פעילות המתנדבים
פעילות
הקיימים
ההפעלה הקיימים
לבסיסי ההפעלה
הצטרף לבסיסי
הבסיס הצטרף
בים .הבסיס
בים.
נוסף
בבית
נדבך נוסף
ומהווה נדבך
ובביל"ו ,ומהווה
חשמונאי ובביל"ו,
ת חשמונאי
בבי
האישי.
הביטחון האישי.
תחושת הביטחון
בחיזוק תחושת
בחיזוק
הוותיק
הפנים
עם
ק
לחברר הוותי
ם לחב
ם הפני
הקהילתיי ע
השיטורר הקהילת
השיטו
של
הקהילתי של
השוטר הקהילתי
הגיע השוטר
השנה הגיע
במהלך השנה
במהלך
המועצה למספר הרצאות במרכז יום לחבר
המועצה
הוותיק ,שם פגש את האזרחים הוותיקים ונתן
להם מידע אודות אמצעי ביטחון בגיל השלישי.

פיקוד
של פיקוד
שנתית של
התלת שנתית
בביקורת התלת
הצלחה בביקורת
הצלחה
לאומית
ת
ם לאומי
חירום
ת חירו
ורשות
ף ורשו
העורף
העור
המועצה עברה בהצלחה את הביקורת
המועצה
המשולבת של פיקוד העורף ורשות חירום
המשולבת
המועצה
תפקוד המועצה
את תפקוד
שבדקה את
)רח"ל( שבדקה
לאומית )רח"ל(
לאומית
בשעת חירום .הביקורת בדקה את מוכנות
בשעת
לחירום.
המכלולים לחירום.
ותתי המכלולים
המכלולים ותתי
המחלקות ,המכלולים
המחלקות,
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ערב הוקרה למתנדבי מג"ב וכב"א
המועצה רואה בהתנדבות המרחב הכפרי
חשיבות רבה וערכה ערב חברתי וחגיגי ,בו
חולקו תעודות הוקרה למתנדבים ,למצטיינים
ולמתנדבי הנוער ,נפרדנו מהמתנדבים
הפורשים ,ופרגנו למתנדבים בערב חברתי
מגבש.

קורס חובשי רפואת חירום נהגי אמבולנס
המועצה ,בשיתוף מד"א ,קיימה קורס חובשים
והכשרת נהגי אמבולנס מתנדבים ,אשר כלל
מידע רב ומגוון בתחומי העזרה הראשונה.
הכשרת דפיליברטורים ביישובים
המועצה ,בשיתוף מד"א ,הציבה דפילברוטרים
במספר יישובים במועצה והכשירה את התוש-
בים להפעלה.

קשת מעל שדות גזר ,דצמבר 2019

נמשיך לחדש לכם גם בשנת !2020

מוזמנים לעקוב אחרינו
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בקבוצות הווטאסאפ מהמועצה לתושב
בעיתון "גזרי מידע"
במידעון
לפרטים נוספים ולהרשמה דיגיטלית סירקו את הברקוד
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