
מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

30' ישיבת מליאה מס
13.2.2021



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

עדכון ראשת המועצה



קורונה



קורונה



קורונה
-

חולים בבתי ספר

ילדיםגני28-במאומתיםילדים49

35, שלהבת בנות

30, גוונים

22, הרצוג

21, איתן

22, אולפנה
18, עתידים

45, שדות איילון

21, שחקים

7, דרור

35, ישיבה

3, שלהבת בנים
13, מעיין

תלמידים חולים בבתי הספר



מקום ראשון  
במדד עשיית  

עסקים  
-

מקום ראשון  
בטיפול בעסקים  

בקורונה



עשור הצטיינות  
למועצה אזורית  

גזר 
–

,  כוכבי יופי5
המועצה לישראל 

יפה



מועצה אזורית  
גזר 

–
רשות איתנה



זכינו באות המגדר  
2021לשנת 

ן"כעמותת 



חנוכת פארק בית 
עוזיאל

-
הקמת פארק  
משמר איילון



360שבוע 
תרגיל מוצלח

-
השלמת פרויקט  
המיגוניות בגני  

המועצה



צרכי המועצה בתחום  התמקדות ב
–הדת

תקני רבנים חסרים•
מבני דת נדרשים  •
תרבות תורנית  •
הייחוד של המרחב הכפרי שבו  •

נדרש מענה מותאם לכל יישוב  
ויישוב

ביקור שר הדתות  
במועצה



יחידה סביבתית

חודש קיימות
15/11-15/12/2021

אירועים קהילתיים11
| גני הדר | רמות מאיר | בית עוזיאל | כרמי יוסף | פתחיה | נוף איילון | חולדה | גזר 

נען| פדיה | משמר דוד 
אירועים מועצתיים2

אירוע קהילתי מרכזי במשמר דוד



יחידה סביבתית
סיירת הניקיון

האחרוןמדצמברהיישוביםכנסבעקבותהכפריהמרחבאגףשליוזמה•

והיישובהמועצהשלמשותףבמימוןניקיוןסיירתהפעלת•

ניקיוןכמושוטפותניקיוןעבודותומבצעתלפרויקטשנכנסיישובלכלבשבועפעמייםמגיעה•

ברחובותניקיוןמפגעיופינויהמיחזורפינות

|ו"בילכפר|הדרגני|מאיררמות|סתריה|ישרש|מצליח–יישובים14הצטרפוכהעד•

איילוןנוף|עזריה|ם"רמביד|עוזיאלבית|פדיה|פתחיה|דודמשמר|יציץ



:ביישוביםהפריסהסטטוס

***  סדר הפריסה נקבע לפי סדר הכניסה למכרז*** 

ועזריהחשמונאיבית–הפריסהבשלביישובים2•

דודומשמרשמואלכפר–התכנוןבסיוםיישובים2•

–לתכנוןיצאויישובים5•

נוןבןכפר|מצליח|מאיררמות|הדרגני|סתריה

–השנהסוףעדהבאיםהיישובים•

|ו"בילכפר|יוחנןגני|עוזיאלבית|איילוןמשמר

פתחיה|שעלבים|פדיה|ישרש|ם"רמביד|יציץ

פרויקט פריסת סיבים אופטיים  



אגף קהילה



אגף קהילה
-

פסטיבל חקלאות  
ושמיטה

-
ו "טפעילויות

בשבט





מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

אישור פרוטוקול מליאה  

29' ומס28' מס



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

רים"אישור תב



רכישת מדיחי כלים לגני ילדים

–הסביבההגנתמשרדשלקוראבקולזכינו
ח"ש58,733

פעמיים-חדמכליםמעבר–קיימותמקדמתמועצה•
הילדיםבגניפעמיים-רבלכלים

ילדיםגני34-לכליםמדיחירכשנו2019בשנת•

נוספיםילדיםגני13-להמהלךהשלמת•

בגניםוציודחינוךפעילותעםבמקבילפועלתהמועצה•



בית כנסת נוף איילון

זכינו בקול קורא של המשרד לשירותי 
ח"ש450,000–דת 

–ר היישובי "נוף איילון ישלימו מתב•
ח"ש250,000



מצליח-הכדורגל שדרוג תאורה במגרש

זכינו בקול קורא של משרד התרבות  
והספורט לשדרוג תאורת מגרש 

:הספורט במצליח

–משרד התרבות והספורט •
ח"ש508,756

–ר יישובי "מצליח ישלימו מתב•
ח"ש127,189



ישיבת שעלבים–שדרוג אולם הספורט 

ח"ש600,000–זכינו בקול קורא של משרד התרבות והספורט 

ח"ש600,000ישיבת שעלבים ישלימו •

שיפוץ אולם ספורט קריית בית חשמונאי  : תמונות



בטיחותסימון כבישים והתקני

:זכינו בקול קורא של משרד התחבורה

ח"ש50,000–משרד התחבורה •

ח"ש21,429–המועצה •



התאמת נגישות מוסדות חינוך במועצה  

ח"ש440,000–זכינו בקול קורא של משרד החינוך •

בית ספר שדות איילון  •

בית ספר שלהבת בנים•

בית ספר מעיין•

ישיבה תיכונית שעלבים•



אולפנת שעלבים–חידוש מבנים 

זכינו בקול קורא של משרד  
ח"ש310,800–החינוך 



רים  "וסגירת תבעדכון



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

הקמת חברה כלכלית



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

חברה כלכלית
מועצה אזורית גזר



, המועצה בחרה לאחר בדיקת חלופות ולאחר התייעצויות עם מומחים בתחום•
.  בדרך של הקמת חברה כלכלית, להגדיל את מוטת הניהול הכלכלי

.  נבחנו לעומק הפתרונות של מיקור חוץ והגדלת מצבת כח האדם של המועצה•

הנהלת המועצה החליטה כי אל מול מגוון האתגרים הכלכליים העומדים בפני  •
נדרשת הקמת חברה כלכלית אשר תיתן מענה יזמי ותהיה זרוע  , המועצה

.  ביצועית להוצאה לפועל של פרויקטים לפיתוח

(הליך אסדרה–מתוך מכתב הנמקה למשרד הפנים )

הקמת חברה כלכלית



הפרויקטים  12

שבחרנו לקדם בשנים

2020-2025



הקמת חברה כלכלית

צמיחה כלכלית–המטרה

הקמת חברה כלכלית והפעלתה–היעד 



צעדים אל היעד5

איתור תחומי הפעולה הכלכליים מתוך תוכניות המועצה1.

הכנת תוכנית כלכלית מפורטת לפרויקטים נבחרים2.

אגף תאגידים עירוניים משרד הפנים–הליכי אסדרה 3.

אישור מליאת המועצה–רגולציה 4.

החברה הכלכלית–הפעלה 5.



איתור תחומי הפעולה הכלכליים  –1
מתוך תוכניות המועצה

עדכון מחצית –סטטוס |       2020-2025תוכנית אסטרטגית ➢

דיון להפקדה–סטטוס |       תוכנית כוללנית  ➢

לאחר הצגה למליאה–סטטוס |      תוכנית מרחב מורשת  ➢

מאושרות–סטטוס |      תוכניות עבודה שנתיות  ➢

לקראת פרסום למתן תוקף–סטטוס |      חוקי עזר כלכליים  ➢

על ידי משרדמאושרת–סטטוס |       תוכנית אב לביוב                               ➢

איתור תחומי הפעולה  
הכלכליים מתוך תוכניות  

המועצה

הכנת תוכנית כלכלית 
מפורטת לפרויקטים נבחרים

אגף תאגידים  –הליכי אסדרה 
עירוניים משרד הפנים

מליאה–רגולציה 

החברה הכלכלית–הפעלה 

צעדים אל  5
היעד



אזורי תעסוקה

איתור תחומי הפעולה  
הכלכליים מתוך תוכניות  

המועצה

הכנת תוכנית כלכלית 
מפורטת לפרויקטים נבחרים

אגף תאגידים  –הליכי אסדרה 
עירוניים משרד הפנים

מליאה–רגולציה 

החברה הכלכלית–הפעלה 

צעדים אל  5
היעד

תוכניות סטטוטוריות-אזורי תעסוקה ➢

מנהלת משותפת–ם"רגאזור תעסוקה משותף ➢

משולש התשתיות➢

מנהלת משותפת–אזור תעסוקה משותף מזכרת בתיה ➢



הרחבת יישובים

הקמת דיור מוגן–בית חשמונאי ➢

בכפוף לאישור היישובים  )הרחבה פוטנציאלית ➢

.קיבוצים, משמר איילון(: בלבד

נוף  (: בכפוף לאישור הממשלה)הרחבה עתידית ➢

.פוטנציאל נוסף, כרמי יוסף, איילון

איתור תחומי הפעולה  
הכלכליים מתוך תוכניות  

המועצה

הכנת תוכנית כלכלית 
מפורטת לפרויקטים נבחרים

אגף תאגידים  –הליכי אסדרה 
עירוניים משרד הפנים

מליאה–רגולציה 

החברה הכלכלית–הפעלה 

צעדים אל  5
היעד



–מרכזי תעסוקה קהילתיים ביישובים 
התוכנית הכוללנית

איתור תחומי הפעולה  
הכלכליים מתוך תוכניות  

המועצה

הכנת תוכנית כלכלית 
מפורטת לפרויקטים נבחרים

אגף תאגידים  –הליכי אסדרה 
עירוניים משרד הפנים

מליאה–רגולציה 

החברה הכלכלית–הפעלה 

צעדים אל  5
היעד

:  יוזמות ושימושים כפריים

מכירת תוצרת חקלאית•

מרכזי מבקרים•

אומנות ומלאכה מקומית•

גלריות•

משרדים•

מסעדות ובתי קפה  •

: כ זכויות במושבים ברחבי המועצה"סה
.ר"מ15,000



תחומי הפיתוח במועצה–סיכום 

איתור תחומי הפעולה  
הכלכליים מתוך תוכניות  

המועצה

הכנת תוכנית כלכלית 
מפורטת לפרויקטים נבחרים

אגף תאגידים  –הליכי אסדרה 
עירוניים משרד הפנים

מליאה–רגולציה 

החברה הכלכלית–הפעלה 

צעדים אל  5
היעד

הרחבת ישובים ושכונות  1.

שטחי תעסוקה מועצתיים2.

ישובייםאזורי מסחר ותעסוקה 3.

פיתוח תשתיות תיירות4.

פיתוח מבנים ותשתיות חינוך וקהילה5.

,  דרכים–שדרוג ותחזוקת תשתיות מועצתיות , בנייה6.
'ניקוז וכו, ביוב

משולש התשתיות–פרויקטים הנדסיים 7.

קירוי  , גגות סולריים, סיבים אופטיים–פיתוח חדשנות 8.
אגירת אנרגיה, סולרי

קולחיןהולכת –פיתוח מערך מים במושבים 9.

נכסי ישובים ואגודות, פיתוח כלכלי של נכסי מועצה10.



תוכנית כלכלית–2

איתור תחומי הפעולה  
הכלכליים מתוך תוכניות  

המועצה

הכנת תוכנית כלכלית 
מפורטת לפרויקטים נבחרים

אגף תאגידים  –הליכי אסדרה 
עירוניים משרד הפנים

מליאה–רגולציה 

החברה הכלכלית–הפעלה 

צעדים אל  5
היעד

עבודת מטה מקצועית של גזבר ומהנדס המועצה1.

ויזניצרדן –מונה יועץ חיצוני 2.

נבחרו פרויקטים לבחינה לאישור משרד הפנים3.



הליכי אסדרה–3
האגף לתאגידים עירוניים

איתור תחומי הפעולה  
הכלכליים מתוך תוכניות  

המועצה

הכנת תוכנית כלכלית 
מפורטת לפרויקטים נבחרים

אגף תאגידים –הליכי אסדרה 
עירוניים משרד הפנים

מליאה–רגולציה 

החברה הכלכלית–הפעלה 

צעדים אל  5
היעד

החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים  -" איפוס"השלמת הליכי 1.

511357949פ .ח-מ  "גזר בע

סגן מנהל האגף במשרד הפנים-במועצה ביקור מקצועי 2.

ל משרד הפנים"מנכ-אישור התכנית 3.

אישור מסמכי יסוד תקנון החברה4.

–התחייבויות המועצה 5.

(  אין)סילוק חובות העבר אם יש •

למשך שתי שנות פעולה ראשונות₪ 500,000מתן רשת ביטחון של עד •



רגולציה–4
דיווח והחלטת מליאה

איתור תחומי הפעולה  
הכלכליים מתוך תוכניות  

המועצה

הכנת תוכנית כלכלית 
מפורטת לפרויקטים נבחרים

אגף תאגידים  –הליכי אסדרה 
עירוניים משרד הפנים

מליאה–רגולציה 

החברה הכלכלית–הפעלה 

צעדים אל  5
היעד

דיווח הליך אסדרה 1.

הצגת טיוטת תקנון החברה2.

אישור רשת ביטחון למשך שנתיים3.

התחייבות לסילוק חובות עבר4.

–מינוי חברי דירקטוריון 5.

סגן ראשת המועצה, יהודה שנייויס| ראשת המועצה , רותם ידלין-חברי מליאה

גזבר  , דוד גמליאל| לית "מנכ, כרמל ברמן טל-עובדי מועצה

מנהלת אחריות , אנטיה קסל| לשעבר סגן ראש המועצה , לוי( ו'ג)יוסף -נציגי ציבור
אפלייד מטריאלס, תאגידית



(2022)הפעלה –5

איתור תחומי הפעולה  
הכלכליים מתוך תוכניות  

המועצה

הכנת תוכנית כלכלית 
מפורטת לפרויקטים נבחרים

אגף תאגידים  –הליכי אסדרה 
עירוניים משרד הפנים

מליאה–רגולציה 

החברה הכלכלית–הפעלה 

צעדים אל  5
היעד

ל"מינוי מנכ1.

קביעת פרויקטים ומסגרת פעולה2.

עובדים ויועצים, צוות, הקמת מטה3.



החלטת המליאה

והצורךהמועצהבפניהעומדיםהכלכלייםהאתגריםמגווןובהינתןאלובנסיבות

ולאסדרלחדשוראוינכוןכיהמליאהסבורה,ביצועיכלכליבניהולוהתמקדותבהגדלה

שתשרת,מ"בעגזרותעשייתייםכפרייםמרכזיםלפיתוחהחברהשלפעילותהאת

המועצהשל"הארוכהזרועה",וביצועייזמיכגורםהמועצהשלצמיחתהאתותקדם

.להשיימסרווהביצועהייזוםבתחומי

פעילותה של החברה  ואסדרתהמליאה מאשרת את חידוש , אשר על כן

.מ"לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים גזר בע



דריקטוריוןמינוי –החלטת המליאה 

:מאשרתהמליאה

המליאהכנציגישניווייסיהודההמועצהראשתוסגןידליןרותםהמועצהראשתשלהמינויאת

המועצהכעובדיגמליאלדודומרטלכרמל'גבשלהמינויאת

ציבורכנציגיקסלאנטיה'וגבלוי(ו'ג)יוסףמרשלהמינויואת

511357949פ.ח-מ"בעגזרותעשייתייםכפרייםמרכזיםלפיתוחבחברהדירקטוריוןכחברי

האישורהליכילהשלמתהפניםלמשרדתועברהמינויהחלטת



מתאר כוללניתתכנית
חגי דביר  

אדריכלים ומתכנני ערים

חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

ניר מעוז–אלפנדריטובי –גסולר דלית "ד–עזרא סדן ' פרופ

רחל ברקן–לביא נטיף –לשם שפר –רם איזנברג 
כוללניתמתארתכנית |||

הישןלודיםהסכם מבנה 



לנכסמנטל–הישן םמבנה לודי 

בדיירות מוגנת  מבנה לודים הישן בעיר רמלה שייך •

חבל מודיעין ושדות דן  , למועצה אזורית גזר

הרשויות נשאו בתשלומי שכירות וארנונה  2007מאז •

למבנה ולא נעשה בו כל שימוש

זכויות הדיירות המוגנת  הרשויות רוכשות יחד את •

מגובה הנכס40%בשווי של 

מהזכויות לרמלה25%העברה ללא תמורה של •

ייזום ופיתוח הנכס לטובת יצירת הכנסות לרשויות  •

השותפות



הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה  
5/2012ל "לפי חוזר מנכ



אישור מינוי חברי ועדות ביקורת 
יישוביות



ח ממונה תלונות הציבור  "אישור דו
2021לשנת 


