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דבר ראשת המועצה
גם השנה, כמו בכל שנה, אני גאה להציג לכם את העשייה הענפה והרוח המתחדשת בשנה החולפת, כמו 
גם את הדגשים לשנה הקרובה. כל אלה מצטרפים לעשייה השוטפת המועצתית, המורכבת מאלפי פעולות. 
תחילת שנה אזרחית היא זמן לסיכומים והזדמנות לתכנן קדימה את העתיד של גזר לשנה הקרובה. בשנים 
האחרונות העזנו לדחוף קדימה דברים שהיו רק בגדר חלומות על הנייר - לחלום בגדול על הקמת ושיפוץ 
בתי ספר וגנים, הקמת אזור תעסוקה, אירועי ספורט ותרבות שהפכו למותג, ותוכניות חינוכיות חדשניות- 
ולצידם  בגזר  המצוינים  המועצה  לעובדי  הודות  שמתאפשרת  גדולה  זכות  זו  מתממשים.  אותם  ולראות 

קהילה תומכת ומפרגנת.

תוכנית אסטרטגית מסודרת שמחולקת  עובדים עם  אנו  כניסתי לתפקיד  בארבע השנים האחרונות מאז 
לתוכניות עבודה שנתיות אותם מוציאים לפועל כל אגפי המועצה ובפתח כל שנה אנו מדייקים את הצרכים 

בהתאם להישגים שכבר השגנו, התמורות שחלו וההבנה המעמיקה שלנו באתגרי המועצה. 
משימת העל שלנו היא שמירה על הצביון הכפרי של המועצה בתקופה ואקלים ציבורי אשר מציבים בפנינו 
המרחב  הייחודיות של  את  כזו שתשמר  היא  אנחנו שואפים  אליה  העתיד  תמונת  פשוטים.  לא  אתגרים 
הכפרי שלנו כאקוסיסטם אקולוגי, חקלאי, קהילתי, לצד יחסי גומלין עם הערים בסביבתו. כדי לעשות זאת 
עלינו לבסס מהלכים שיעגנו ויגנו על שטחי המועצה ומרחביה, בתוכנית אסטרטגית סדורה שתשמור על 
המרחב הכפרי בכל היבטי עבודת המועצה – תכנון, מורשת, תיירות, תרבות, חינוך, יחידה סביבתית – בכל 

תחום ותחום. 

מורשת,  מהלך  תכנוני,  מהלך   – מקבילים  מהלכים  מספר  מתכנסים  הכפרי  הצביון  על  השמירה  לחיזוק 
ומיתוג,  עולם  ערכים, תפיסות  וזהה של  – שיח משותף  תודעתי  וגם מהלך  סביבתי  חינוכי, מהלך  מהלך 
חוצה מועצה. חוברת זו הינה הראשונה אשר מפורסמת במיתוג החדש של המועצה – שמרנו על השם, שכן 
גאוותנו בעבר המפואר של העיר המקראית גזר, אך שינינו את הלוגו שלנו כך שיכלול בתוכו את הערכים 
שלנו – היישובים והקהילות, החינוך המתפתח, המרחב החקלאי הירוק, המורשת – כולם נמצאים בלוגו 
במיקום הגאוגרפי שלהם ויחד יוצרים שלם הגדול מסך חלקיו. מועצה אזורית גזר - המרחב הכפרי במרכז.

שלכם,
ידלין רותם 
המועצה ראשת 
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58 גני ילדים

8 צהרוני בית ספר

10 תנועות נוער26 צהרונים בגנים

8 בתי ספר יסודיים

4 בתי ספר על יסודיים

אגף החינוך
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מה חידשנו השנה?

אשכול מערכתי

רצף חינוכי  
תוכנית "להיות אזרח בגזר" – שכבה י' | תכנית "מחוברים" וחיזוק קשרים בין בתי הספר | חיזוק הקשרים בין 

בתי הספר ובין בתי הספר לקהילה | הרחבת תוכנית ניצנים – פתיחת 8 צהרונים בבתי הספר.

מגוון מענים 
פיתוח מרחבי למידה מגוונים, פנימיים וחיצוניים –  חדרי טינקרינג / מייקרס ומרחבים חדשניים | כיתות 

חדשניות | התחלת תוכניות "תל"ן" בשיתוף הנהגות הורים   | פתיחת מסלול מופ"ת בתיכון אית"ן |  
ספר  בבית  שלישית  תקשורת  כיתת  הוספת   | יער  כיתות  ומערך  כיתתית  חוץ  ללמידה  התוכניות  הרחבת 

שחקים | פיתוח גינון בר קיימא ושיפור הגינון.

יצירה משותפת
פורום הנהגות הוריות וליווי פרטני | פיתוח וחיזוק מקצועי לאבות הבית והמזכירות | פיתוח מקצועי למנהלים.

חינוך לקיימות ואיכות הסביבה וליווי הצוות בגני היער | תוכניות העשרה - ספריית פיג'מה , חוג ספיד סטאק, 
תוכנית "מה עוזר כשקשה לי", תוכנת "גוגלה"| הקמת מרחב למידה מגוונים לפנים ולחוץ | גן ילדים חדש 

בכפר ביל''ו.

הטעמה והעמקה של קהילת מורי מדעים לעבודה משותפת | חוגי מצויינות במספר מוקדים כחלק ממגוון 
מענים | השתתפות בתחרויות שונות המשלבות חדשנות, מדע וטכנולגיה- אולימפיאדת רמון, רובוטיקה | 

פעילויות מיוחדות עבור תלמידי מופת ותלמידי מצויינות במסגרת בתי הספר.

בתי ספר 

גני ילדים

מדע וחדשנות 



סיכום שנת 2022 ומבט לשנת 2023  11מועצה אזורית גזר 10

מה חידשנו השנה?

אשכול חינוך חברתי קהילתי 

יצירת חיבורים ותוכניות חברתיות משותפות כלל מועצתיות | פיתוח והטמעת תכנית  "נוף ילדותי"
משמעותי  ופנאי  חוסן  לקידום  העצמה  פעילויות   | גזר"  "שביל  תוואי  פיתוח   | בגזר"  אזרח  "להיות  תכנית 

בחינוך הפורמלי והחברתי.

הגדלת תקציב הנוער והקצבתו בחלוקה מסודרת ליישובים | סל מענים גמיש עבור פעילות נוער לכל ישוב
ליווי היישובים בהטמעת התכנית שנבנית במשותף עם מחלקת הנוער | הכשרה ופיתוח של רכזי הנוער 
| חיבור בין החינוך הפורמלי לפעילות תנועות הנוער | מתן מענה של פעילות נוער לבני נוער עם צרכים 

מיוחדים.

חינוך חברתי וביטחון קהילתי 

נוער

אשכול פרט 

ליווי מקצועי עבור צוותי החינוך, ילדים והורים | מענים בעת משבר וחירום | שירות פסיכולוגי תוספתי – 
סדנאות, הרצאות, מיינדפולנס בגנים | מניעת אובדנות – הערכות סיכון אובדני וטיפולים בילדים בסיכון | 
"דלת פתוחה" לנוער להט"ב | שירותי פסיכיאטר ומנתחת התנהגות | קבוצות לשיפור מיומנויות חברתיות 

בבתי ספר יסודיים.

נושר –  | טיפול בנוער  ידי בניית תוכניות התערבות בשיתוף כלל הגורמים המקצועיים  מניעת נשירה על 
עם  לתלמידים  מענה  מתן   | הפניה, מעקב וליווי תלמידים בתוכנית 'הילה', איתור נוער בסיכון לנשירה 

צרכים מיוחדים.

טיפולים פרטניים בריפוי בעיסוק ובקלינאות תקשורת | שיעורי הוראה מתקנת ושיפור מיומנויות חברתיות 
| תכנית מעג"ן - תכנית לאיתור מוקדם והדרכות בגנים לגילאי 3-4. 

שירות פסיכולוגי חינוכי )שפ"ח( 

פרט וחינוך מיוחד 

מרכז טיפולי חינוכי בקהילה )משכל(
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הקמת מרכז מדעי - גני והפעלתו

חוגי דרמה בגנים )פיילוט(

תכנית "מחוברים" בחינוך

חיזוק מעמד צוותי החינוך בגזר

פתיחת שלוחות של מרכז מדע וחדשנות בבית ספר עתידים ושלהבות

חיזוק ופיתוח צהרוני בתי הספר

הקמת מתחם מעבדת הדמיון באשכול הפיס

תוכנית מדעניות העתיד 

נוף ילדותי - למידה מבוססת מקום בקרב כלל תלמידי המועצה

פרויקט "שביל גזר"

ליווי היישובים בהטמעת תכניות הנוער

העמקה של המענים הרגשיים באשכול פרט

תקציב אגף החינוך לשנת 2023 עומד על כ - 104 מיליון ₪
ויוקדש בין היתר ל:
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המרחב הכפרי במרכז

צמיחה כלכלית
6

שמורות טבע
וארכיאולוגיה

62
אומנים מקומיים

9
יקבים

80
רשיונות עסק 

חדשים הונפקו

100
פגישות ליווי וייעוץ 

לעסקים מקומיים 

4,000
רצים במרוץ הבוז'ולה

500,000
פיילוט מרחב מורשת
₪4

מחלבות 
תיירותיות

19
אתרי מורשת 

בנוייה

3
יערות קק"ל
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פיתוח כלכליפארק תעסוקה טרמינל 6 

מורשת

קודמו תהליכי תכנון אסטרטגי לחדשנות, אנרגיה ושיווק 

החל תכנון תשתיות מפורט 

הושק טרמינל 6 

הושלם תהליך הקמת חברה כלכלית | הושלם תכנון אסטרטגי להפעלת החברה | חוקי עזר 
פורסמו ברשומות הושלם מיפוי נכסי המועצה

נמשך הפיילוט הארצי של "נוף מולדת" בשיתוף משרד מורשת וירושלים | בית הרצל שנקבע 
כמוקד התוכנית הועבר לניהול המועצה בשיתוף קק"ל | המשרדים בבית הרצל משמשים את 
הנהלת התוכנית | הקומה העליונה של בית הרצל עוברת שיפוץ נרחב על מנת לשמש כחלל 
בית  השקת  לקראת  אינטנסיבית  פעילות  תוכנית   | מתחלפות  ותערוכות  קבועה  לתערוכה 
הרצל והטמעת התוכנית במרחב ובקהילות המועצה | יצאה לדרך תוכנית האב לפיתוח יער 

חולדה | בית הרצל נקבע כאחד המוקדים המרכזיים של "שביל גזר"    

מה עשינו השנה?
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תיירות

קידום דרך היין
שיתוף היקבים במסגרת פסטיבל חוויה בכרם ובמסגרת מירוץ הבוז'ולה | סיוע בהקמת יקבים 
חדשים | הכנת תוכנית אסטרטגית לקידום ופיתוח דרך היין במסגרת תוכנית חממת התיירות 
| שותפות בפעולות משרד התיירות לפיתוח מותג היין כמוצר תיירותי | השלמת סקר גתות 
ובניית תוכנית אסטרטגית לשילוב הממצא הארכאולוגי בדרך היין | פעילות במסגרת אפלסיון 

יהודה בשיתוף מועצה אזורית מטה יהודה

תיירות ארצית
סוכנים אלו בעסקי  ואירוח אלפי מבקרים של  סדיר  באופן  סוכנים  סיורי  הפעלת עשרות 
לסוכני  ושיווקם  ועסקים  אתרים  כולל  במועצה  תיירות  מסלולי  בניית   | ואתריה  המועצה 
תיירות | קידום עסקי התיירות במרחב הכפרי ויצרת שיתופי פעולה בין העסקים | הטמעת 
"שביל גזר" במרחב התיירות של המועצה | הכנת חוברת ומפת תיירות | ליווי עסקי תיירות 
בהליכי הסדרה סטטוטוריים | קידום תיירות מקיימת | קידום פיתוח תל שעלבים בשיתוף 
ומגדל  ועינות גבתון לקליטת מבקרים כולל שביל צף  | הכשרת תל מלוט  רשות העתיקות 

תצפית בשיתוף רט"ג | המשך עבודות פיתוח תל גזר | פיתוח מתחמי אומנים במועצה 

קידום העסקים והכלכלה המקומית 

| יישום תיקוני החקיקה  שיתוף פעולה עם חברת "איזי" )easy( לחיזוק העסקים במועצה 
| הסדרה  בעלי העסקים  על  ומשמעותי  מידי  באופן  הפנים, המקלים  החדשים של משרד 
| חיבור מערכת  )foodtruck( ועסקי המזון ברחבי המועצה  ומדיניות בתחום רוכלות המזון 
חיזוק   |  )GIS( הממוחשבת  הגאוגרפית  המידע  למערכת  עסקים  לניהול  העסקית  המידע 

הקשר עם בעלי העסקים לשם יצירת קהילת עסקים חזקה
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טרמינל 6 - תכנון מפורט תשתיות ומתקני הנדסה 

קידום מיזמים הנדסיים בתחום האנרגיה

יישום תוכנית מורשת בתחום הקהילה

הפעלת בית הרצל כמוקד תוכנית מורשת

קידום דרך היין ומותג היין 

פיתוח כלכלה מקומית וקידום העסקים

קידום יזום של רישוי עסקי התיירות הכפרית

השלמת הרפורמה ברישוי עסקים

מבט על תוכנית הצמיחה הכלכלית לשנת 2023

צילום: מירית מלחן
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אגף
קהילה

אירועי ספורט גדולים
מרוץ הבוז'ולה | צעדת הרצל |  טור גזר | משחקי המכבייה | 

פסטיבל אקסטרים 

5

תרבות, ספורט, חוגים
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ימי פסטיבל "חוויה בכרם" ה - 8
הופעות ביישובים | מסיבת בציר | סדנאות אומן

סיורי תושבים | יריד "תוצרת גזר"

תחומי חוגים ב - 200 קבוצות בחוגים
חוגים חדשים: קומיקס, שחמט, ניה- תנועה ומחול, 

ארקנה - מוסיקה לצרכים מיוחדים 

טיולים וסיורים - 'טוגזר'

פסטיבלי קהילה
פסטיבל דוד זהבי | פסטיבל הדבקה | פסטיבל פרה-דוקס

12

55

13
3

תרבות, ספורט, חוגים

מה עשינו השנה?
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הצגות ילדים ומבוגרים

סדנאות

תערוכותהרצאות

הופעות

29
36

196
39

אדיר מילר

מיומנה אמיר דדון

נרקיס

תרבות, ספורט, חוגים
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ספרייה אזוריתתרבות יהודית

 7
מופעים למבוגרים

 4
סיורים לנוער

 14
מפגשי 

קריאת שירה

11
מפגשי קתדרה 

ללימודי עגנון

הפנינג
שבוע הספר

 11
מפגשים 

עם סופרים

16
מפגשי שעות

סיפור

4
מפגשים של

שירת המיתוס

4
מפגשי

ביבליותרפיה

 5
שיעורי תורה והרצאות 2 אירועי שמיטה

 2
אירועים לסטודנטים

 13
הצגות ילדים ונוער

 4
סיורים למבוגרים
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צעדת הרצל בסימן "זמן גזר"

העמקה מקצועית של ענף הכדורסל

חיזוק שיתוף הפעולה עם מרתון ישראל ומירוץ הבוז'ולה בצרפת

המשך קיום אירועים מגוונים

קידום השתתפות ילדות, נערות ונשים בענפי הספורט השונים

הגדלת מגוון החוגים והסדנאות לוותיקות ולוותיקים

תקציב אגף קהילה לשנת 2023 עומד על כ - 17.5 מיליון ₪
ויוקדש בין היתר ל:
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831
משפחות

7
משפחתונים

3
כיתות ותיקים

15
מועדוני 

ותיקים

30
סטודנטים 

באונברסיטה בעם

2
קהילות תומכות 

לוותיקים

1
מרכז טיפולי לילד 

ולמשפחה

2,266
מקבלי שירות

5
מועדוניות ביישובים

1
מרכז יום לחבר 

הוותיק

אגף הרווחה 
והשירותים 
החברתיים 
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חיזוק אוכלוסיית האזרחים הוותיקים 

פיתוח החוסן האישי והנפשי

בריאות

קידום תחום הלהט"ב 

מסע התבונה לגילאי +60  | פעילויות במרכז יום לחבר הוותיק טיולים | סדנאות | 
כיתות ותיקים

הרצאות של עמותת פעמונים | מרכז טיפולי לילד ולמשפחה 

עידוד הליכה בגנים ובבתי הספר | עידוד תזונה בריאה | בייבי גזר 

מה עשינו השנה?
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התנדבות בקהילה משפחות עם צרכים מיוחדים – צמי"ד

יום המעשים הטובים | הדרכה לצוות חירום ישובים )צח"י( | זה"ב בגן | קמחא דפסחא סדנאות להורים | ימי כיף ופעילויות | מועדונית צמי"ד | צמיד פטור מתור 
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תכנית אב אסטרטגית לגיל שלישי ורביעי

"WAZE לעולם התעסוקה" - ייעוץ והכוונה לצעירים 

הרחבת כיתות הוותיקים בתיכון אית"ן ואולפנת שעלבים

הקמת פורום מנהיגות הורים למשפחות עם מוגבלויות

קיום קבוצות טיפוליות ייעודיות

פיתוח ובנייה של קהילת הלהט"ב והקמת מענים קהילתיים

הקמת בית גיל שלישי בבית חשמונאי

תקציב אגף הרווחה והשירותים החברתיים לשנת 2023 עומד על כ-20 מיליון ₪ 
ויוקדש בין היתר ל:
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אגף תכנון 
והנדסה, 

פיתוח ותשתיות

37
ישיבות ועדה
לתכנון ובנייה

265
בקשות למידע 

תכנוני

103
היתרי בניה 

שהונפקו

200
בקשות להעברה 

בטאבו

73
תעודות גמר / 

טופס 4

2,817
בקשות להיתר 

שנסרקו

67
תב"עות שנדונו 

בוועדה

229
בקשות להיתר 

שנדונות בוועדה

שירות דיגיטלישקיפותזמינותאיכות
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פרויקטים חינוך
פרויקטים  - פיתוח ביישובים

הקמת גן ילדים חדש בכפר ביל''ו | שידרוג אולם הספורט בשעלבים | הקמת האודיטוריום בבי''ס עתידים 
שיפוץ, שדרוג והנגשת מוסדות חינוך | שיפוץ מגרש שחב"ק בקריית חינוך בית חשמונאי | שיפוץ מבנה בית 

ספר "מוסיקלי" בקריית חינוך בית חשמונאי

פיתוח רחוב האלון בפתחיה | פיתוח רחבת מועדון הנוער בישרש | פיתוח רחוב הרקפת בגני יוחנן | פיתוח
הבוסתן במשמר איילון | פיתוח שבילים וחניות בקיבוץ גזר | הקמת טריבונה במגרש הבייסבול בקיבוץ גזר |

פיתוח רחוב המייסדים בעזריה | המשך סלילת שביל אופניים בקיבוץ נען | שדרוג והצללה בגינות משחק 
וכושר | שיפוץ מקווה ביציץ | הקמת פחים מוטמנים ועבודות נגישות בחולדה | שיפוץ מקווה בשעלבים |  

הקמת פארק ישובי ביציץ | גן שעשועים בפדיה | גן שעשועים בנצר סרני

פרוייקטים ביישובים מתבצעים לבקשת הוועד המקומי ובהתאם לכספים שמקצה המועצה. 
היישוב שלכם לא מופיע השנה? ייתכן וערכנו בו עבודות בשנה הקודמת או שהוועד אוגר תקציבים לשנה 
הבאה. על שולחננו בתכנון או תחילת ביצוע פרוייקטים בסתריה, גזר, נצר סרני, כרמי יוסף, משמר דוד, רמות 
מאיר, גני הדר, מצליח, יד רמב"ם, כפר שמואל, בית חשמונאי, כפר בן נון, שעלבים, נוף איילון, חולדה, ישרש, 

כפר ביל"ו ופדיה.

מה עשינו השנה?

גן שעשועים בנצר סרני פארק בבית עוזיאל

הצללות בגינות המשחק והכושר
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פרויקטים  - פיתוח ביישובים

פיתוח רחוב האלון בפתחיה

הקמת פחים מוטמנים בחולדהעבודות הנגשה בחולדה

פיתוח רחבת מועדון הנוער בישרשגן שעשועים בפדיה

הקמת טריבונה במגרש הבייסבול בקיבוץ גזרפיתוח רחוב המייסדים עזריה

שיפוץ מקווה בשעלבים

פיתוח רחוב הרקפת בגני יוחנן

פיתוח הבוסתן במשמר איילוןשיפוץ מקווה יציץ

פיתוח שבילים וחניות בקיבוץ גזר

המשך סלילת שביל אופניים בקיבוץ נען
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פרויקטים  - פיתוח כללי

פיתוח עינות גיבתון | שביל אופניים בין בית חשמונאי לעזריה | הסדרת הגישה לתל גזר | שדרוג קווי סניקה 
של ביוב | תיקון בורות בכבישים ברחבי המועצה.

פרוייקטים שבתכנון: שדרוג תחנות ביוב | תכנון כביש הכניסה ליציץ | הכנת מכרז לקירוי סולארי למגרש 
ספורט וחניונים 

קידום פיתוח ותשתיות במרחבים הציבורים של ישובי המועצה בשיתוף עם 
הוועדים המקומיים

פיתוח  שלישי,  וגיל  פנאי  תרבות,  חינוך,  מוסדות  של  ושדרוג  הקמה  תכנון, 
שבילי אופניים לרכיבת יומיומית ברחבי המועצה

קידום הליכי דיגיטציה וייעול השירות בוועדה המקומית לתכנון ובנייה

תכנון הרחבות ישובים וקידום תכנית המתאר הכוללנית

הסמכה כוועדה מקומית עצמאית

תקציב אגפי תכנון והנדסה, פיתוח ותשתיות לשנת 2023 עומד על כ-83 מיליון ₪
ויוקדש בין היתר ל:

שביל גישה לתל גזר

שביל אופניים בין בית חשמונאי  לעזריה

עינות גיבתון
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25,000
טון איסוף אשפה 
ביתית, גזם וגושית

56% אחוזי מיחזור של הרשות

6
טון איסוף פסולת 

אלקטרונית

200
טון איסוף נייר 

670
טון איסוף קרטון

115
טון איסוף פחים 

כתומים 

40
טון איסוף זכוכית 

אגף
המרחב הכפרי
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תברואה
יחידה סביבתית

טיפול בפסולת - ריסוק גזם ושימוש כחיפוי קרקע | הסדרת סוגי עגלות האשפה המפונות ע"י 
המועצה | הסדרה ושדרוג מרכזי הפרדת פסולת | ניהול מערך איסוף והפרדת הפסולת
ניקיון ישובים - הפעלת סיירת ניקיון ב 13 ישובים  | הרחבת מערך הפיקוח ביישובים

שמירה על שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי:
סקר טבע מקיף בשיתוף המשרד להגנת הסביבה | מיזם קהילתי אקולוגי לניטור יונקים | קהילת 

ניטור פרפרים | שנה שנייה לפעילות הפורום הבין אגפי להטמעת הקיימות והיערכות 
לשינוי האקלים

קידום איכות הסביבה  
גינון אקולוגי: קורס לתושבים בנושא גינון אקולוגי בחצרות הפרטיות | הרחבת הגינון האקולוגי 

ברחבי המועצה ובמוסדות החינוך
אפס פסולת: ערכות רב פעמיות לשימוש התושבים | התקנת מדיחי כלים בגני הילדים

מעבר לכלים רב פעמיים באירועי המועצה | חלוקת תיקים רב פעמיים ביריד "תוצרת גזר"
קיימות בקהילה: הפקת אירוע "שישי ירוק" בכפר בן נון | תמיכה מיזמים קהילתיים אקולוגיים | 

חודש הקיימות "אביב בגזר" | גינות הקהילתיות ביישובים

חינוך לקיימות:
חינוך היער בבתי הספר ובגני הילדים  | הטמעת תכנית חינוך לקיימות בגני ילדים | פרויקטים 

לקידום קיימות בבתי הספר

מהפיכה דיגיטלית במחלקת וטרינריה: 
מידע אודות בעלי החיים וביצוע פעולות במרחב האישי באתר המועצה

תשלום אגרת חיסון כלבת אונליין 

זימון תור באופון דיגיטלי לחיסון 

העברת בעלות על כלב באופן דיגיטלי

בקשה דיגיטלית לפטור מאגרה מוגדלת לכלבים טהורי גזע

מה עשינו השנה?
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גיבוש מסמך הנחיות לתכנון בשטחים הפתוחים על בסיס סקר הטבע 

העלאת ערכיות השטחים הפתוחים ושמירה עליהם

קיום אספת תושבים בנושא הפחתה וטיפול בפסולת 

פיילוט "0 פסולת להטמנה" בשני יישובים במועצה 

הכנת מערך הסברה להפחתת הפסולת העוברת להטמנה

האקלים  משבר  עם  להתמודדות  להיערכות  מועצתית  פעולה  תכנית  בניית 
כהמשך פעילות הפורום הבין אגפי

תקציב אגף המרחב הכפרי לשנת 2023 עומד על כ-20 מיליון ₪
ויוקדש בין היתר ל:
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3
בסיסי מג"ב

53
מתנדבי צח"י

)צוות חירום יישובי(

16
בתי ספר מאובטחים

216
מתנדבים

2
תחנות כיבוי אש אגף

שמירה וביטחון

הקמת מרכז ההפעלה החדש במועצה

המשך שיפור מערך האבטחה במוסדות החינוך

קיום תרגיל לכלל המכלולים בשיתוף פיקוד העורף

חיזוק המענים בשגרה ובחירום

שיפור המוכנות לחירום

המשך הצטיידות לחירום

מה עשינו השנה?
תקציב שמירה וביטחון לשנת 2023 

עומד על כ- 3 מיליון ₪
ויוקדש בין היתר ל:

הצבת ניידת וסייר חמוש במוסדות 
החינוך במועצה

בחינת פריסת מצלמות אבטחה 
במוסדות החינוך

התקנת מערכת שליטה ובקרה 
לניהול ביטחון שוטף בשגרה ובחירום

הכשרת מתנדבים נוספים
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אגף דיגיטל, 
הסברה

ומערכות מידע
22,000

פניות  שנפתחו השנה במוקד המועצה

15,000
פניות נפתחו 

בטלפון

1,500
פניות נפתחו 

בוואטסאפ

5,500
פניות נפתחו 

באופן דיגיטלי

8
תהליכים דיגיטליים 
חוצי ארגון לשיפור 

השירות

423
אירועים פורסמו 

באופן דיגיטלי

32
קבוצות וואטסאפ 

"מהמועצה לתושב"

7,107
כרטיסים נרכשו 

באופן דיגיטלי

4
גיליונות עיתון 

"גזרי מידע"

 "גזרי מידע"

43%
מהפניות בנושא 
גבייה מטופלות 
ונסגרות במוקד 

המועצה

93%
מהפניות 

עומדות במדדי 
הזמן שנקבעו 

SLA לטיפול

89%
מהתושבים דיווחו כי 

היו מרוצים מהשירות 
הניתן להם במוקד 

המועצה
₪
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דיגיטל והסברה

מערכות מידע

CRM בכל  | הוטמעה מערכת ה –  CRM רשותית חוצת ארגון  הוקם מוקד המועצה המתבסס על מערכת 
האגפים והמחלקות | גובש המרחב האישי לתושב | הוקמה מערכת וואטסאפ ובוט דיגיטלי לפתיחת פניות 
במוקד  | בניית תהליכי עבודה דיגיטליים רוחביים | הוקמה מערכת דיגיטלית לזימון תורים | הוקם מודול 
משימות פנים ארגוני | עודכן מכלול מידע לציבור ועמידה בהצלחה בביקורת של פיקוד העורף | נבנה תהליך 
דיגיטלי להגשת בקשה להנחה בארנונה | הוקמה מערכת לרישום דיגיטלי לבתי הספר | בניית ותפעול מערכת 

אירועים מועצתיים

הטמעת מערכת שירת הים – שירותי דת | החלפת והטמעת מערכת הווטרינריה | החלפת והטמעת מערכת 
המחשוב  תשתיות  הסדרת   | במועצה  המחשוב  ציוד  ניהול   | אדם  כוח  למכרזי  מערכת  הטמעת   | הפיקוח 
במועצה | הסדרת התקשורת בגני הילדים | אבטחת מידע: הסדרת נהלים, רישום מאגרים, בדיקות תקופתיות 

שוטפות, הדרכות לעובדי המועצה

מה עשינו השנה?
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הנגשת מידע והרחבת הפצתו למגוון רחב יותר של קהלים

פיתוח מערכת ה - CRM הרשותית והרחבת תהליכים חוצי ארגון

הקמת אזור אישי מורחב לתושב - "גזר אישי"

הקמת מערכת BI לקבלת החלטות מבוססות נתונים 

הקמת פורום מובילים דיגיטליים רשותי

הטמעת מערכת מוקד ככלי לניהול פניות ביישובי המועצה )פיילוט(

המשך קידום איכות ומצוינות בשירות 

המשך קידום מועצה חכמה ודיגיטלית 

מתן מענה לתפעול מערכות המועצה 

שמירה על איכות תשתיות המחשוב והתקשורת 

קידום תחום אבטחת המידע

מבט על תוכניות מערכות מידע לשנת 2023מבט על תוכניות דיגיטל והסברה לשנת 2023
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מחלקת יישובים
3

מפגשי פורום 
ליושבי ראש מקומיים

1
מחזור ראשון - תכנית 

מנהיגות העתיד של גזר

25
 מפגשים תושבים 

ביישובים עם 
ראשת המועצה

42
מנהיגות ומנהיגים 

חדשים בגזר

מה עשינו השנה?
ליווי ישובים אסטרטגי וקהילתייוזמות קהילתיות

מפגשי תושבים ביישובים 
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תכנית מנהיגות מחזור 2

תכנית "מאיצים" לקידום יוזמות ושיתופי פעולה 

הטמעת התכנית האסטרטגית ביישובים 

הסדרת ההתנהלות הכספית בין המועצה ליישובים 

קידום יוזמות ישוביות מבוססות שיתופי פעולה

היערכות לקליטת וועדים מקומיים חדשים 

מפגשי פורום יו"רים קבועים ומפגשי הנהלת היישובים - מועצה

תקציב מחלקת יישובים לשנת 2023 עומד על 650,000 ₪
ויוקדש בין היתר ל:

מה עשינו השנה?
הטמעת מודל "מנהיגות משותפת אחריות משותפת"

חיזוק שותפות מועצה-יישובים

תכנית "מנהיגות העתיד של גזר"

חוברת מנהיגות משותפת - אחריות משותפת

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
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מחלקת דת
רישום נישואין דיגיטלי | העסקת מזכירה במשרה מלאה לשיפור השירות לתושבי המועצה | 
מעמד קריאת מגילה בבתי הכנסת ביישובי המועצה | לוח ספירת העומר | מעמד עשרת הדיברות 
בבתי הכנסת ביישובים | מעמד תקיעת שופר בראש השנה | לוח דינים ומנהגים לבתי הכנסת | 
לוח מגנטי של זמני כניסת שבת | חוברות לחיזוק הזוגיות לזוגות שנישאים | סיור בר ובת מצווה 

חווייתי בירושלים

תקציב מחלקת דת לשנת 2023 עומד על כ-4.7 מיליון ₪
ויוקדש בין היתר ל:

המשך שיפוץ מקוואות בכפוף לקולות קוראים

GIS הסדרת מיפוי בית העלמית המועצתי ושילובו כשכבת

הרחבת השירותים הדיגיטליים במחלקה

מה עשינו השנה?
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גם השנה, השנה החמישית ברציפות, לא העלנו את הארנונה. 
התושב משלם מיסי ארנונה ומיסי ועד מקומי. סכום הארנונה למ"ר משולם למועצה זהה לכלל

היישובים, ואילו סכום הארנונה למ"ר לוועד המקומי משתנה.
סכום התשלום למ"ר אותו משלם התושב מתחלק בין המועצה לוועד המקומי וכל אחד מהגופים

אחראי לתת שירות בתחומים מסויימים, הכל כמפורט באתר המועצה.

תשלום ארנונה למגורים
לפי מטר רבוע לשנה,

למועצה ולוועד המקומי יחדיו

מורכב מתשלום לוועד המקומי + החזר 
בגובה 20% מתשלום הארנונה למועצה

80% מתשלום הארנונה
עובר למועצה האיזורית

₪ 13.66
למ"ר

לוועד מקומי

 ₪ 21.61
למ"ר

לוועד המקומי

₪ 31.79
למ"ר

למועצה

₪ 39.74
למ"ר

למועצה

₪ 53.40
למ"ר

₪ 53.40
למ"ר

חלוקת תשלום הארנונה בין המועצה ליישוב

כמה תושב משלם ולמי? )דוגמא ביישוב ממוצע(

איך הארנונה שאני משלם מתחלקת בין המועצה ליישוב?    )דוגמא ליישוב ממוצע(

ארנונה
וצו המיסים

2023
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המועד החוקי לתשלום הארנונה הינו 01/01/2023.. 1
על אף האמור בסעיף 1, תאפשר המועצה לשלם את הארנונה בהסדר תשלומים כמפורט להלן:. 2

     א. למשלם הארנונה במלואו עד לתאריך 31/01/2023 תינתן הנחה 2% על הסכום הארנונה 
          לשנת 2023, 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: 

         12/1/2023 , 14/3/2023 , 14/5/2023, 13/7/2023, 14/9/2023, ו- 14/11/2023 , ואז תינתן  
         הנחה בשיעור של 2% והתשלומים יישאו הפרשי הצמדה כחוק, וזאת בתנאי שסולקו 

         חובות העבר.
     *  להסדר צ'יקים תינתן הנחה בשיעור של 2% על המס המקורי, ולהסדר בהוראת קבע, תינתן הנחה   

         בשיעור 2% על המס המקורי, וכל זאת בתנאים כדקלמן:
      ג. בתשלומים דו-חודשיים על פי דרישה.

על כל הסדר אחר בהסכמת המועצה לתשלום הארנונה לשנת 2023, ועל כל פיגור קודם, יחולו . 3
חוקי הוראות הרשויות המקומיות, לפיהן ישולם הסכום בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק 

ויופעלו האמצעים החוקיים העומדים לרשות המועצה לגבייתו.

הסדרי תשלום הארנונה ומועדי תשלום
פירוט שיעורי הארנונה והמיסים המוטלים לשנת 2023

בתחום היישובים: בית עוזיאל, פדיה, פתחיה, יד רמב"ם, עזריה, כפר שמואל, גזר, 
שעלבים, כפר בן נון, ישרש, משמר איילון, מצליח, סתריה, נען , רמות מאיר, גני יוחנן, כפר ביל"ו, 

יציץ, חולדה, משמר דוד, נצר סרני, גני הדר, כרמי יוסף, בית חשמונאי ונוף איילון.

מבנה המשמש למגורים לרבות מבני עזר ומבנים ניידים 39.74 ₪ למ"רסיווג נכסים מבנה מגורים1

106.10 ₪ 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
שגודלם מעל 200 מ"ר

145.71 ₪ למ"ר

מבנים המשמשים לעריכת 2.2
אירועים, שמחות וכנסים

145.71 ₪ למ"ר

שטחים פתוחים שמשמשים 2.3
את המבנים לעריכת כנסים 
ואירועים עד 1,000 מ"ר  

62.02 ₪ למ"ר

שטחים פתוחים שמשמשים 2.4
את המבנים לעריכת כנסים 

ואירועים מעל 1,000 מ"ר

22.16 ₪ למ"ר

שטח מכירה סיטונאית או 2.5
קמעונאית לתוצרת חקלאית 

מעל 200 מ"ר

59.31 ₪ למ"ר

בניין המשמש כבנק או כחברת ביטוח505.32 ₪ למ"רבנקים וחברות ביטוח3

51.26 ₪ למ"רתעשיה4
בניין כלשהו או חלק מבניין לרבות סככות ו/או מבני עזר שיש 

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

מסחרית כולל מבנה לשירותים145.70 ₪ למ"רתחנת דלק5

בתי מלון לרבות בתי הארחה ואכסניות ומבנים להשכרה45.30 ₪ למ"רבתי מלון6
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71.72 ₪ 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

לכל מ"ר שמעל 2 דונם9.3
0.08 ₪  למ"ר

1.31 ₪ 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

0.63 ₪ 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

1.31 ₪ למ"רבשטח של עד 10 דונם9.8

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית

 לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 9.9
0.67 ₪ למ"ר300 דונם

לכל מ"ר שמעל 300 דונם עד 9.10
750 דונם

0.32 ₪ למ"ר

0.17 ₪ למ"רלכל מ"ר שמעל 750 דונם9.11

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

קרקע תפוסה המשמשת למנחת מטוסים6.06 ₪ למ"רקרקע תפוסה11

 קרקע תפוסה במפעל עתיר 12
שטח

קרקע תפוסה שיש עליה מבנה )בניכוי שטח הקרקע עליו נבנה 6.06 ₪ למ"ר
המבנה המחוייב על פי עריף המגורים( או קרקע שאין עליה 

מבנה ואינה אדמה חקלאית

 חניונים13
קרקע המשמשת חניון "חנה וסע" בין סלולה ובין לא סלולה6.06 ₪ למ"ר

נכסים אחרים14

113.13 ₪ למ"רעבור כל תחנת אנרגיה לכל מטר בנוי14.1

113.13 ₪ למ"רעבור מיכל דלק כולל קרקע תפוסה14.2

75.64 ₪ למ"רעבור בריכת שחיה ו/או מועדון ספורט לכל מ"ר בנוי ו/או מקורה14.3

36.45 ₪ למ"רעבור כל מ"ר לאדמה לכרייה בפועל14.4

48.84 ₪ למ"רעבור כל מכוני מים, בארות, בריכות, מתקני שאיבה14.5

133.20 ₪ למ"רתחנת טרנספורמציה14.6

4.25 ₪ למ"רעבור מאגרי ביוב14.7

39.54 ₪ למ"רמפעלי מחזור לכל מטר רבוע14.8

1.5 ₪ למ"רמאגר מים פתוחים למי קולחין עבור חקלאות, תעשייה15.8
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הנחות ופטורים

הנחות ופטורים יינתנו על פי חוק, בכפוף לאמור להלן. רצ"ב טבלה המפרטת את מהות 
הפטורים וההנחות.

מי זכאי להנחה בארנונה?
הנחה בגין אזרחים ותיקים

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

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
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הנחות ופטורים
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

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

משפחות 
שבראשן 

הורה עצמאי 
)הורה 
יחידני(

הורה עצמאי כהגדרתו 
בחוק סיוע למשפחות 

שבראשן הורה עצמאי 
תשנ"ב – 1992 או 

הורה  עצמאי יחיד לילד 
המתגורר איתו, המשרת 

בפועל בשירות סדיר 
וגילו אינו עולה על 21 

שנה.

שיעור ההנחה 
- 20% משטח 

הדירה.

צילום תעודת הזהות והספח )הכתובת בספח צריכה להיות 	 
זהה לזו שבארנונה(

אם מבקש ההנחה רשום במרשם האוכלוסין ברשות 	 
אחרת - יביא אישור מהרשות האחרת שאינו מקבל הנחה 

בתחומה.
הצהרה חתומה - ההצהרה בטופס הדיגיטלי.	 
המסמכים הבאים בהתאם להצהרה:	 

פרוד/ה – אישור על פתיחת הליך על-פי דין להשתחרר . 1
מקשר הנישואין המעיד שההליך נפתח לפני למעלה 

משנתיים; או אישור על פתיחת הליך על-פי דין להשתחרר 
מקשר הנישואין המעיד שההליך נפתח לפני חצי שנה 

לפחות ואישור כי מבקשת ההנחה שהתה במקלט לנשים 
מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר 
חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט. 

לחילופין, אישור של מחלקת הרווחה של המועצה האזורית 
כי המבקשת פרודה מבן זוגה ופתיחת הליך על-פי דין 

להשתחרר מקשר הנישואין עלול לסכן את חייה או את חיי 
ילדיה. 

גרוש/ה – תעודת גירושין והסכם גירושין.. 2
עגונה – אישור עגינות מהרבנות.. 3

במקרה של מיופה כוח -ייפוי כוח  וצילום תעודה מזהה 	 
)תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי( של מיופה 

הכוח.
ילד מעל גיל 18 – אישור רשמי על שירות בצבא של ילד 	 

חייל או אישור על שירות לאומי מגוף מוכר )מתנדבת(, 
ובתנאי שגילם אינו עולה על 21, וצילום ספח תעודת 

הזהות שבו רשום הילד/ה כמתגורר/ת בנכס שעליו 
מבוקשת ההנחה.
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הנחות בסיווגים שונים

מסמכים נדרשיםשיעור ההנחהזכאותשם ההנחה

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

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

הנחות בסיווגים שונים

מסמכים נדרשיםשיעור ההנחהזכאותשם ההנחה

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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תושבים שמצבם החומרי קשה ואינם נכללים בקבוצות שלעיל, ייהנו מהנחות על פי
הקריטריונים שמופרסמים באתר המועצה - לאחר הגשת בקשה באופן ידני או 

באמצעות טופס מקוון, בצרוף מסמכים מאמתים.
את הקריטריונים ניתן למצוא באתר: דף הבית < מחלקות המועצה < גבייה ומיסים < 

ארנונה וצו מיסים לשנת 2023 < טבלת זכאות לפי סכום הכנסה לשנת 2023. 

"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 . 2

השני 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 . 3

שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.

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.

מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום ולא . 1
יאוחר מתאריך 31.03.2023 להגיש עליה ערר בפני מנהל הארנונה, במועצה אזורית גזר.

הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך 30 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 . 3
תל-אביב-יפו תוך שלושים יום מיום מסירת ההחלטה למערער.

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

לשכיר – ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2022, 
או ממוצע הכנסתו השנתית לפי בחירת המבקש. מכלל מקורות ההכנסה המפורטים בטופס 

הבקשה.

לעצמאי – ממוצע כאמור בהגדרת שכיר שחושב על פי הכנסתו, כפי שנקבעה בשומת מס 
ההכנסה השנתית האחרונה שבידיו, כשהיא מחולקת ל-12 ומתואמת למדד הממוצע של 

החודשים אוקטובר, נובמבר, ודצמבר 2022, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים 
ממקורות נוספים כמפורט בטופס הבקשה ו/או בשומת מס הכנסה.

הזיכוי בהנחות על פי הכנסה ומספר הנפשות המתגוררות בנכס

  הנחה לנכס ריקמה זאת אומרת הכנסה? )לצורך חישוב הנחות(

עררים על ארנונה והמיסים הכנסה חודשית ממוצעת

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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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.

הנחיות כלליות:

הזכאות על פי חוק תקבע בהתאם להוראות החוק ממנו נובעת הזכאות )הרשימה המפורטת לעיל . 1
היא 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 . 5
מנהל הארנונה.

"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 . 9
השוטפת –  תתבטל ההנחה למפרע ותתווסף ליתרת הארנונה.

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

מועד אחרון להגשת טופס בקשת הנחה הוא 31.03.2023 למשרדי המועצה מחלקת המיסים.. 11

צילום: מוטי קלמר
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