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בס"ד

דבר ראש המועצה

תוכן
עניינים

תושבות ותושבים יקרים,
הריני מתכבד להגיש לכם דו"ח
פעילות המועצה לשנים -2014
.2015
גדרה לא שוקטת על שמריה והיא
צומחת וגדלה .מס' התושבים עומד כיום על
כ .26000-במהלך השנים האחרונות שופרו תשתיות רבות בכל
רחבי המושבה ונבנו בתי ספר וגני ילדים .כיום ,פועלים בגדרה
 10בתי ספר ו 47 -גני ילדים.

 1≥0לגדרה

מחנכים באהבה

זמן תרבות

גדרה בתנופה

עמוד 5 º 4

עמוד π º 6

עמוד 11 º 10

עמוד 15 º 12

חושבים ירוק

ספורט ופנאי

עמוד 1∑ º 16

עמוד ∏1π º 1

במהלך השנתיים האחרונות ,עסקנו רבות בשיפור השירות
לתושב ובמתן מענה מהיר ויעיל .הוכנסו מגוון ערוצים להעברת
מידע בשגרה ובחירום ודגש הושם על תקשורת אינטרנטית
נוחה ,זמינה וקלה.
הרישום לבתי הספר וגני הילדים התבצע השנה באמצעות
אתר האינטרנט של המועצה והתגלה כיעיל ביותר.
המוקד העירוני עבר למרכז הפעלה יישובי לחרום שהוקם
לפני למעלה משנה וכבר חווה מבצע צבאי ,וזכה לשבחים על
תפקודו במבצע "צוק איתן" .הוספנו פקחים בהתאם לצרכים
המשתנים.

גיל שכולו זהב שרותים חברתיים

עמוד 21 º 20

עמוד 22

הוקמה "רשות החניה" שמטרתה להקל על מצוקת החנייה
ברחובה הראשי של המושבה ,ולאפשר תחלופה של כלי רכב
במשך כל שעות היום.
בשנים האחרונות ,פנו בעלי עסקים רבים בבקשה להסדיר
את החניות ברחוב ,להגדיל את תחלופת הרכבים ,לשפר את
זרימת התנועה ולמנוע חניות באזורים בלתי מוסדרים.
הסדרת החניות ברחוב ההיסטורי של המושבה מתבקשת
והינה חלק מתכנית האב לשימור ופיתוח רחוב הביל"ויים,
והפיכתו של הרחוב למרחב תיירותי.

החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות שלנו .בספטמבר השנה,
קיבלנו בברכה את מנהלת אגף חינוך החדשה הגב' ענת קוך
ואני מאחל לה בהצלחה.
דגש רב בעשייה החינוכית מושם על מתן מענה לשונה,
טיפוח חינוך משמעותי והטמעתה של תכנית הייחודיות בבתי
הספר ופתיחת אזורי הרישום שמטרתם ,להשביח את החינוך
הציבורי .תכנית הייחודיות מייצרת שיח חינוכי-ערכי ששותפים
בו ההורים ,הצוותים החינוכיים והמועצה.
תרבות הפנאי ויצירת רצף בין החינוך הפורמאלי לבלתי
פורמאלי ,הינה עשייה משמעותית שמוביל אותה המתנ"ס
היישובי .השנה ,עבר המתנ"ס תהליך של התחדשות במהלכו,
קיבל מעמד של ניהול עצמאי שמטרתו להתייעל ,לחדש וליזום.
השנה חוגגת גדרה  1≥0שנים להיווסדהÆ
נולדתי כאן ,במושבה ,וכיליד המקום אני מתרגש לראות את
גדרה צומחת ומתפתחת.
נחישותם של המתיישבים הראשונים ועמידתם האיתנה ,הם
מאבני היסוד שלנו כקהילה המושתתת על ערכים .ערכים של
עזרה הדדית ,קבלת השונה ,תמיכה ,נחישות והכל בעבודה
קשה°
אני מאחל לכולנו בהצלחה בכל אתגר העומד בפנינו וחג פסח
שמח.
שלכם,
יואל גמליאל
ראש המועצה

בס"ד

∞≥ ±שנה למושבה

הניצוץ שהאיר את עיני המתיישבים בעלותם לקרקע להפריח את השממה ,מלווה אותנו עד עצם היום הזה .כשאנו מטיילים ברחוב הביל"ויים
עולים זיכרונות מתקופה שחלפה לה .הנתיב שעשו הביל"ויים החל מחרקוב שברוסיה ועד לארץ ישראל ,המאבקים האידיאולוגים ,העולים
מהתפוצות שהצטרפו ,כל אלו הביאו להגשמת החלום°
הפרחת השממה ,בנייתה של מושבה יהודית בארץ ישראל והקמתה של מדינת ישראלÆ

המירוץ ÆÆÆלמיליון
אין כמו להתכרבל מתחת לפוך ולצפות
בריצה האינסופית ממשימה למשימה של
הזוגות בתכנית "המירוץ למיליון" ,תוך מתן
עצות יעילות ומתיחת ביקורת.
התחושה הזו ,שאני עובר את המשימה הזו
בקלילות ובלי שום בעיה מייצרת קתרזיס°
את "המירוץ" להקמת מושבה חדשה ,חרף
הקשיים הקיומיים שעמדו בפני המתיישבים
החדשים ,ניתן לכנות "המירוץ להישרדות",
שבסופו שגשגה ההתיישבות הציונית בארץ
ישראל והוקמה מדינה.
קשה היה להיערך ולהתכונן לאתגרים:
ההתנכלויות מצד השכנים והשלטון התורכי,
מחסור במים ,מכת ארבה ,מלריה ,דיזנטריה
ועוד ועוד.
כאן לא היתה שום אופציה לפספס או
לוותר ,ולא בשביל מיליון.
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החלל הגיע
המזרונים

גם

לממלכת שקע ותקע

המזרונים החדשניים היום מעניקים לנו שנת
ריחוף בטכנולוגיות מתקדמות.
בגדרה הקטנה ייצרו מזרונים מעשב ים
איכותי כבר בשנות ה . '50 -
כפר אוריאל בגדרה איכלס  73משפחות
של לקויי ראייה .כדי שלא יהוו נטל על
החברה הוקם מפעל מוגן לייצור מחצלות,
מטאטאים ,סלסלאות ומזרונים.
במזג האוויר הקריר ,מבטיחה שינה ערבה
ומתוקה על מזרון נוח°

רבות נכתב כבר ודובר על ההתמכרות שלנו
למכשירים הסלולריים.
חיינו מתמצים באחוזים הנותרים בסוללה,
ותחושת קמלות מסוימת ואפילו קמצנות...
משתלטת ככל שהאחוזים הולכים ואוזלים...
נתקענו בלי מטען ושקע זמין  -ואבדנו°
תחביבו של ד"ר משה מינץ (שבביתו שוכן
מוזיאון גדרה) היה בישול.
בשנות ה '20-שלחה אשתו תנור ,היישר
מאמריקה.
במכתב שהחזיר לה כתב:
"תודה לך יקירתי ,אך שכחת להוסיף כבל
באורך  50ק"מ להתחבר לשקע הקרוב
ביותר בתל-אביב".
ממליצה להשתמש במטען מהיר ):

לקוח מעמוד הפייסבוק של מוזיאון גדרה (כתבה :שירי גונן בן שמעון)
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בס"ד

מחנכים באהבה
חדשות החינוך

אגף החינוך עם הפנים לתושב תפיסה חינוכית לשנהל 2015

ייחודיות בתי ספר ובחירה מבוקרת
בשנתיים האחרונות עומד נושא פיתוח
הייחודיות במרכז העשייה בבתי הספר
ביישוב .בשנה שעברה החלו בבחירת בתי
הספר תלמידי כיתות ז' ,השנה התרחבה
הבחירה גם לבתי הספר היסודיים והורי
תלמידי כיתות א' בחרו את בית הספר
המתאים להם.
מטרת תהליך פיתוח הייחודיות הבית ספרית
היא זיהוי חזקותיו ועוצמתו של כל בית
ספר ופיתוח תכניות ודרכי עבודה חדשניות
ומשמעותיות שיחלחלו לכל הרבדים ולכל
תכניות הלימודים.

הרישום לבתי הספר וגני הילדים נערך השנה
באמצעות אתר האינטרנט של המועצה,
במטרה לשפר את השירות לתושב.
הרישום באתר האינטרנט זמין ,מהיר ויעיל.
אגף החינוך עסק בהנגשת מידע להורים.
הופקו חוברות רישום ,הופצו מיילים
באמצעות הגננות ונערכו כנסים וימים
פתוחים בבתי הספר.

פיתוח הייחודיות הוא דרך חיים תפיסת
עולם ,שיטת עבודה ואתגר מתמשך,
שמטרתו להשביח ולטייב את החינוך
הציבורי ,מנוף לשיפור הישגי בתי הספר
ולהעלאת המוטיבציה.
התהליך מתבצע בהובלת בתי הספר
והצוותים החינוכיים ,בתמיכת הרשות
ובהשתתפות הקהילה.

• תמיכה ועידוד יוזמות חינוכיות.
• טיפוח חינוך משמעותי מעבר לשעות
הלימודים ,יצירת רצף בין החינוך
הפורמאלי לבלתי פורמאלי.
• קידום ועידוד תכניות הייחודיות בבתי
הספר ,תוך שימת דגש על איכות החינוך.
• השקעת משאבים ומאמצים במתן מענה
פרטני לילדים החווים קשיים ועשיית כל
הנדרש כדי להשאירם במערכת החינוך
היישובית.
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בס״ד

מחנכים באהבה
הישגי בתי הספר ב2014/15-
בית הספר רמון
• מקום ראשון בארץ ומקום שלישי בעולם
בתחרות כתבי סביבה צעירים
• מקום ראשון בתחרות בנושא המים
• מקום ראשון בתחרות סייבר
• מקום ראשון בתחרות "בדרך טובים"
• מקום ראשון עבודת חקר-שורשים
• מקום שני חידון אליאנס
• פרס כי"ח  -מורשה למועצת התלמידים
על מעורבות חברתית
• בתחרות דיבייט באנגלית ,הגעה לשלבי הגמר
בית הספר רעות
• מקום ראשון בקפיצה לגובה
• מקום ראשון במרוץ שליחים שכבת ו׳
• מקום שלישי במרוץ שליחים שכבת ה׳-ו׳
בית הספר גוונים
• מקום שני בתחרות האזורית של הנואם
הצעיר בשנת 2014
• מקום ראשון בתחרות האזורית של הנואם
הצעיר 2015
• מקום ראשון במרוץ שליחים
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בית הספר בגין
• זכייה במקום הראשון בתחרות הרובוטיקה
בקטגוריית חדשנות ויצירתיות.
• זכייה במקום השני בתחרות הגמר
האזורית בכדורסל בנות
• זכייה במקום השני בחידון השל"ח האזורי
• עלייה לשלב הגמר הארצי באולימפיאדת
הפיזיקה שתתקיים בחודש אפריל .מתוך
 36תלמידים שעלו לשלב הגמר מכל
הארץ  12תלמידים לומדים בבית הספר.
• עלייה לשלב הגמר הארצי בתחרות
האקוטופ שתתקיים בחודש אפריל
• השתתפות בתחרות עבודות החקר
המחוזית במדעים
• השתתפות בתחרות ח"ץ  -חוקרים
צעירים שתתקיים בחודש מאי
• השתתפות בתחרות "הסיפור המשפחתי"
בבית התפוצות שתתקיים בחודש מאי
• השתתפות בתחרות "שיג ושיח"
• השתתפות בתחרות במסגרת התוכנית
"נוער שותה מים ודעת"
• השתתפות בתחרות צילום מחוזית
בשל"ח

בית הספר רימונים
• תחרות מרוץ שדה מחוזית מקום ראשון
(בנים) ,מקום שני (בנות) ,מקום שלישי
קבוצתי (בנים).
• תחרות אתלטיקה מחוזית :מקום ראשון
ריצת  60מ' ,מקום שלישי ריצת  600מ',
מקום שלישי קפיצה לגובה ,מקום שני
קבוצתי בנים.

מתן מענה לשונות
בגדרה  -זו לא סיסמא
התפיסה המובילה את מערכת החינוך שלנו
הינה מתן מענה לשונות .השונה בגדרה הוא
חלק בלתי נפרד מהקהילה ,היות והקהילה
היא המקום הטבעי של כולנו לצמוח
ולהתפתח בה.
בכל בתי הספר ביישוב ניתן למצוא כיתות
חינוך מיוחד ,המשפרות את האקלים
החינוכי הבית ספרי.
עוד ניתן למצוא בכל בתי הספר תכניות
מצוינות ,אשר מטרתן לאתגר את התלמידים.
מירב המאמצים רוכזו השנה בהפחתת
אחוזי הנשירה ,ומספר תלמידים שנשרו
עקב קשיים ,הוחזרו למערכת ושולבו
בתיכונים הרגילים.

גני הילדים שלנו  -למידה חוויתית
מחלקת גני הילדים בניהולה של ברכי יעיש,
משקיעה מאמצים רבים לשיפור ולהטמעת
תכניות חינוכיות ייחודיות בגני הילדים ,כל
זאת ועוד על מנת לשמור על הרצף החינוכי
שמתחיל מגילאי  3ועד לתיכון.
בין התכניות המובילות:
תכנית מעגלים  -לאיתור מוקדם של ילדים
בעלי קשיים התפתחותיים ומתן מענה
מקצועי לצרכיהם ,לרבות הדרכת הורים
וצוותים.
ספריית פיג'מה  -תכנית המנחילה לילדי
הגן את האהבה לקריאת ספרים ,ומעודדת
דיון בערכים יהודיים .הילדים מקבלים 8
ספרים מתנה.
ירוק בעיניים  -תכנית לחינוך סביבתי
שמטרתה פיתוח מודעות ואחריות בקרב
ילדי הגנים והמשפחות לחשיבות השמירה
על הסביבה.
חינוך מוסיקלי  -לימוד עקרונות ומושגים
מוסיקליים בסיסיים ,וחשיפה ליצירות
מוסיקליות מתקופות שונות ובסגנונות שונים.

הסוד של מיה  -למידה משמעותית
באמצעות מנוי לאתר אינטרנטי לימודי
העוסק בהכנה לקריאה וכתיבה לכיתה א'.
בריאות השן  -הקניית הרגלים מקדמי
בריאות .שמירה על השיניים ,תזונה נכונה
בדרך של התנסות חוויתית ויצירתית.
תכנית אור  -תכנית לקידום הישגים לילדי
הגנים יוצאי הקהילה האתיופית כהכנה
להשתלבות מיטבית בקהילה.
סל תרבות  -תכנית העשרה לילדי הגנים
וחשיפה למופעי תרבות בתחומים שונים.

יום לימודים ארוך ,רק בגדרה
תכנית יום לימודים ארוך (יול"א) פועלת זו
השנה השלישית ביוזמתה ובסבסודה של
המועצה המקומית גדרה.
התכנית מאפשרת לתלמידינו להישאר
במסגרת בית ספרית עד השעה ,15:00
להיחשף לתחומי תוכן מגוונים במסגרת חוגי
העשרה איכותיים ,ולהכין את שיעורי הבית
בסיוע מורה .תכניות ההעשרה מופעלות ע"י
חברות מקצועיות ,ונערך מעקב פדגוגי צמוד.
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בס״ד

זמן תרבות
אירועי תרבות ויוזמות
קהילתיות

•
•
•
•
•
•
•
•
•

עדלאידע יישובית
יום האשה במתנ“ס
ליגת המאמאנט
ערבי זמר “מסביב לעולם“
“היוצאים מגדרם“  חבורת זמר ייצוגית
הובלת טקסים יישוביים
מתנדבים ונוער
פעילויות ל“גיל הפעיל“
צעדת ער“ן

פרס שרת התרבות
גדרה זוכת פרס שרת התרבות זו השנה
השניה ,בקטגוריית “תרבות“.
עוצמתה של קהילה טמונה בארגון ומינוף
הפעילויות הקהילתיות והתרבותיות,
הטמעת אורח חיים בריא וספורטיבי.
התכנית האסטרטגית היישובית שקודמה,
שמה לה למטרה להרחיב את תחום
התרבות תוך הגדלה משמעותית של
תקציבי הפעילויות.
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חוגים והעשרה
במסגרת בית הספר לאמנות ומוסיקה,
ישנם חוגים ופעילויות רבות.
בבית הספר כ 300-תלמידים המשלבים
בין לימוד תיאורטי ולמידה מעשית על כלי
נגינה.
בית הספר למחול ,מוביל באזור ומונה
כ 600ילדות ונערות .בית הספר למחול
משתתף בכנסים ותחרויות ארציות ,וגרף
את המקומות הראשונים בהופעות של
הלהקות הייצוגיות.

מפעלי חינוך

•
•
•
•
•
•
•
•

גני ילדים
מעונות יום
צהרונים
תכנית יום לימודים ארוך
ספייס  תכניות תגבור למידה
מנהיגות צעירה
שלישי אקדמי  הרצאות לגיל השלישי
השלמת השכלה למבוגרים במסגרת
כיתות אולפן

ספורט ואורח חיים בריא
המתנ“ס משקיע משאבים רבים ומחשבה
בקידום הספורט התחרותי והעממי ,תוך
העלאת המודעות לאורח חיים בריא ופעיל
ביישוב.
ענפי הספורט המובילים בגדרה כדורסל,
כדורגל ,טניס ,הוקי ,התעמלות קרקע,
כדורשת ,אומנויות לחימה קפוארה וכדורעף

מה חדש?
בוחרים שם למתנ״ס
תחרות נושאת פרס לבחירת שם למרכז
הקהילתי בשיתוף הקהילה.
הפרס לזוכה מנוי יחיד לבריכה לעונת
הרחצה הקרובה.
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בס״ד

גדרה בתנופה
תנופת פיתוח
תכנון המרחב הציבורי ושיפור התשתיות
מתבקש במושבה ותיקה ,מתפתחת וגדלה.
מספר התושבים עומד כיום על כ 26,000
תושבים ומחייב את המועצה להיערך ולטפל
בתשתיות ישנות ולא בטיחותיות ולבנות
תשתיות חדשות.

שיקום וסלילת דרכים עירוניות
פיתוח מתחמים ובנייה ציבורית
בשנת 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
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בריכה הפתוחה בחודשי הקיץ
המשך שידרוג רחוב לוי
פיתוח וסלילה בשכונה הגרמנית
(רחובות פוקס  -חלקי ,הנקין ,צוקרמן,
ליבוביץ ,אם כל חי ,חזנוב חזית הדרום)
המשך ביצוע טיילת פארק  7בקטע
ברקת-בגין
פיתוח מתחם אסיה  סיירוס ( 50יח“ד)
הקמת מעון יום בדרך הנחלים
בנית  2גני ילדים ברחוב דולב
בנית  2בתי כנסת ברחוב הארז

•
•
•
•

•
•
•

הקמת מרכז ההפעלה היישובי
בנית הוקי גלגיליות בעמק הנשר
בנית  2כיתות גני ילדים ברחוב האורן
בנית  6כיתות בבי“ס יסודי אחוזת גדרה
 שלב א’
בניית  6כיתות בבי“ס יסודי הביל“ויים
 שלב ג’
בניית מגרש קט רגל מדשא סינתטי
בפארק  7לנוער
בניית מגרש קט רגל נוסף מדשא סינתטי
בפארק  7לילדים

•
•
•
•
•

תכנון הרחובות יונה ,עמוס ,חגי ,יואל
המשך שידרוג רח׳ פינס בקטע פיינברג
קק“ל
ביצוע מעגל תנועה ראובן לוי (המשך)
תכנון רחוב יהונתן
תכנון מתחם הרחובות שרה סיגלביץ,
גומברג ,קפלן ,בן גפן ,קרסנר,
ז׳בוטינסקי)

• בניית מדרכה ברחוב הגורן

פרויקטים בתכנון וביצוע
לשנת 2015
סלילה ופיתוח רחובות
• מעגל תנועה ברחוב העצמאות-קק“ל
• תכנון עורק פינס בקטע בן גוריון-רבין
• תכנון וביצוע עורק פינס בקטע וייצמן
פיינברג
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בס״ד

גדרה בתנופה
סלילה ופיתוח רחובות (המשך)
• פיתוח רחובות נחל שניר ,נחל נעמן ,נחל
ערוגות ,נחל קדרון ,נחל הירמוך ,נחל
חננים ונחל פארן) ע״פ קצב אכלוס.

• סלילת שלב א במתחם צמרת גדרה
דרום
• תכנון וביצוע הסדרי תנועה וחנייה
בבי“ס הביל“ויים ורעות.

בניה ציבורית
• בניית  2מגרשי טניס בפארק 7
• טיפול אקוסטי באולם הספורט ברח׳
כצנלסון
• מכרז להקמת מרכז ספורט ופנאי ברחוב
הארז
• בניית  6כיתות לימוד בבי“ס יסודי אחוזת
גדרה  -שלב ב׳
• בניית  2כיתות גני ילדים ברחוב הגליל
(כבר בביצוע)
• בניית מתחם הסקייטפארק
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• בניית  3כיתות יבילות בבית הספר
רימונים ורמון

• הקמת מתחם משולב למד“א ,כיבוי אש,
משטרה ברחוב בן גוריון

• בניית בית ספר תיכון נוסף במזרח גדרה

יוזמות מיוחדות

• בניית אולם ספורט בצמוד לבי“ס פינס

• הקמת מערכת G.I.S

• שיפוץ מגרש כדורגל בבי“ס אוהל שלום

• תכנית מתאר לגדרה

פיתוח מתחמים

• הקמת וועדה מקומית לתכנון ובנייה
בגדרה (במקום זמורה)

• המשך פיתוח מתחם בן גפן
• המשך פיתוח מתחם פוקס (רחובות
חוחית ,סנונית ,דוכיפת ,זמיר ,דרור,
שלדג)
• המשך פיתוח מתחם צמרת גדרה דרום
(רחובות :הכרמל ,הגליל ,הגולן ,יזרעאל,
ירדן ,עין גדי ,הנס נוטמן ,העמקים ,השרון,
השפלה ,הגלבוע ,הנגב ,המרון ,מצדה,
השומרון ,כרכום ,הארבל ,הנגב ,הרי אדום,
אילות ,הרי מואב ,הגלעד ,החרמון)
• גמר תכנון פרוייקט  589להקמת 1350
יח“ד
• גמר תכנון אזור התעשייה
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בס"ד

חושבים ירוק
קבלת תג סביבה
תג הסביבה הינה תכנית להתייעלות
בצריכת משאבי אנרגיה בדגש על צריכת
חשמל ,פסולת ומים .התכנית הושקה בשנת
 2010ושמה לה למטרה לקדם תהליכים
של התייעלות וחיסכון במשאבים ברשויות,
תוך השגת רווח כלכלי לתקציב הרשות
המקומית ,וכן להעלות לסדר היום הציבורי
של ההכרה בצורך לאמץ פיתוח בר קיימא
כגישה כוללת לניהול עירוני.
התכנית מונה כיום מעל  70רשויות ,המהוות
כוח חלוץ לקראת הגשמת מטרות התכנית
בהיקף ארצי.

חינוך סביבתי
קיימות הינה חשיבה על שמירת המשאבים
והסביבה למען הדורות הבאים.
כחלק מתוכנית כללית של המועצה לחשיבה
ירוקה ,אנו ,מערכת החינוך ,פועלים לקידום
נושא הקיימות ומטמיעים חשיבה ירוקה
ומודעות לסביבה בקרב ילדי גדרה במטרה
לשפר את איכות חיי כולנו בהווה ולפתח
אחריות סביבתית לעתיד.
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בתי ספר בעלי תו ירוק  -רעות (מתמיד),
גוונים ,פינס.
גנים בעלי תו ירוק  -ערבה (מתמיד) ,ליבנה
(ירוק) ,שקמה ,עירית ,ורד ,לוטם ,דפנה,
שקד ,תמר ,נרקיס ,הדס ,סגלית

• החלפת תאורת הרחוב לתאורת לד.
• חידוש פינות המחזור הקיימות ביישוב
והתאמתם לצביון הכפרי של המושבה
• ביצוע שלב א’ של תוכנית הפרדת אשפה
לשלושה זרמים בכ 1600-בתי אב

פרויקטים שבוצעו בשנת 2014
• הטמעת מערכת לחיסכון באנרגיה במגרשי
הספורט (פארק  ,7עמק הנשר ,אוהל שלום,
בי“ס רעות)
• ביצוע תוכנית להפרדת אשפה לזרמים
• ביצוע פיילוט לבחינת התייעלות אנרגטית
במעבר לתאורת רחוב מסוג לד
• החלפת מכלולי התאורה והנורות בבי“ס
פינס לתאורה בעלת ייעילות אנרגטית
משופרת
• פעילויות חינוכיות בבתי הספר וגני הילדים
בנושאי איכות הסביבה.

פרויקטים לשנת 2015

• המשך הטמעת מערכת לחיסכון באנרגיה
במגרשי הספורט
• החלפת מכלולי התאורה במבני הציבור
לתאורה בעלת ייעילות אנרגטית משופרת
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בס״ד

ספורט ופנאי
בשנים האחרונות נבנו מתקני ספורט ,הוקמו גנים ציבוריים ושוקמו
גנים וותיקים לרווחת התושבים.

מתקני ספורט
טניס
הוקי
פטאנק
כדורסל
קטרגל (דשא סינטטי)
כדורסל
כדורסל
משולב (כדורגל-כדורסל)
קטרגל
כדורסל (סל אחד)
כדורסל

עמק הנשר
עמק הנשר
מתנ”ס גדרה
בית ספר גוונים
פארק “אילן רמון”
בי”ס אוהל שלום
בי”ס רימונים
רחוב שבטי ישראל
רחוב הרב יוסף גמליאל
רחוב דרך יצחק רבין
בי”ס פינס

גנים
גני בנימין
גן בילו
גן שפירא
גן החומה
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רחוב אריה קרסיקוב
רחוב הורביץ
רחוב שפירא
רחוב החומה

גן הבנים
גן ההגנה
גן דולב
גן רמון
גן הברוש  /אתרוג
גן יסמין
גן רותם
גן סביון
גן לכיש
גן ארנון
גן זבולון המר
גן יוסף בורג
גן עופרים
גן פארק רבין
גן רבין (קטן)
גן נאות ראשונים
גן אידן
גן שבטי ישראל
גן רבין
גן גבעת אביב

רחוב ראובן פינת ויצמן
רחוב ההגנה
רחוב דולב
רחוב ארז
רחוב הברוש
רחוב יסמין
רחוב רותם
רחוב סביון
רחוב נחל לכיש
רחוב נחל ארנון
רחוב זבולון המר
רחוב יוסף בורג
רחוב עופרים
רחוב יצחק רבין
רחוב יצחק רבין
רחוב זרקון
רחוב יהודה
רחוב שבטי ישראל
רחוב ברקת
רחוב רבי יהודה
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בס״ד

גיל שכולו זהב

בגדרה קהילה גדולה של תושבים ,אזרחים
וותיקים ,הנהנים משלל פעילויות ,מפגשים
חברתיים ,הרצאות ,הופעות ,טיולים ,נופשים
ועוד.
התעמלות בוקר למבוגרים
פילאטיס ,יוגה ,התעמלות בונה עצם...
מועדון לנשים בנות הזהב
התעמלות ,ארוחת בוקר ,חוגים ,מסיבות,
הרצאות ,טיולים נופשים ועוד.
מועדון מועשר
מועדון הכולל מגוון פעילויות התעמלות,
ארוחת בוקר ,חוגים ,מסיבות ,הרצאות,
טיולים ועוד.

מכללת שלישי אקדמי
הרצאות מרתקות בנושאים שונים ומגוונים
בימי ג בליווי קפה ומאפה.
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מועדון הפטאנק
מועדון חברתי/ספורטיבי של המשחק
כדורת צרפתית הכולל עשרות חברים
מהאזור ,השתתפות בתחרויות ליגה
ובאימונים שבועיים.
מועדון התעמלות ליוצאי חבר העמים
מפגשים שבועיים להתעמלות פילאטיס
והתעמלות בונה עצם.
אולפן ללימודי עברית
 2כתות ללימוד השפה העברית מתחילים
ומתקדמים.

עמותת הבילויים
מפגש חד שבועי ביום ב בערב בו מתקיימים
מפגשים חברתיים ,הרצאות ומסיבות
בשפה הרוסית.

פרויקט טבע זהב
מפגשי בריאות הכוללים התעמלות ,ארוחת
בוקר בריאותית והרצאות בנושא אורח חיים
בריא ואיכות הפנאי.
קורס מחשבים למתחילים  /מתקדמים
לגיל הזהב
לימוד תוכנות  OFFICEאימייל ואינטרנט.
חוגי ריקמה ,תכשיטנות ועיסות נייר
מועבר עי מדריכות מתנדבות מתוך
הקהילה.
קהילה למען קהילה
התנדבות בתוך הקהילה במגוון רחב של
תחומים.

מועדון התנך
מפגש בנושא תנך ופילוסופיה סביב חגי
ישראל ודמויות מן המקרא.
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בס״ד

שירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים נותנת מענה לאוכלוסייה רחבה,
הכוללת פרטים ,משפחות ,קבוצות וקהילות ,מתוך מטרה להעצימם,
לחזקם ולהביא לשינוי בחייהם.

תכנית ביתית לאימהות
תכנית בה שתי מדריכות יוצאות הקהילה מלוות  24משפחות ,
מקנות להן ידע ,מעשירות את זמנן ,תומכות בהן מבחינה רגשית
ומקדמות אותן מבחינה חברתית.

עבודת המחלקה הינה דינאמית ומותאמת באופן מתמיד לשינויים
החלים בסביבה .הצלחת המחלקה היא ללא ספק בזכות החדשנות,
הפיתוח וההתמקצעות בתחומים השונים .מרכיבים אלה ביחד עם
תחושה של שליחות מוסרית גבוהה של העובדים ,יוצרים מארג
איכותי של מענים ושירותים.

תכנית אבות
את התכנית מוביל מדריך יוצא הקהילה האתיופית .עיקר התמיכה
ניתנת בתחום התעסוקה וההעשרה .מתקיימות שיחות פרטניות
בנושאים מקדמים.

פעילויות המחלקה
תיאטרון קהילתי
משתתפים בתיאטרון בני נוער ,בני הקהילה האתיופית .התיאטרון
הינה מסגרת מניעה ,יצירתית חווייתית.
פרויקט שחם
פרוייקט ייחודי בו משולבות בנות שרות לאומי בבתי ספר ובמשפחות.
הבנות מסייעות לילדים בלימודים .מושם דגש על הקשר בין ההורים
לילדים והשתלבות המשפחה בקהילה .הילדים רוקמים לעצמם
חלומות לעתיד הקרוב-רחוק.

קבוצת ביותרפיה
לנשים יוצאות הקהילה בנושא אמנות ומוזיקה .כל מפגש עוסק
באמנות בתחום אחר.
קבוצת מטאפורה
תחום בטיפול עי אמנות ,מתמקדת בתחום התרפיה בנושאים של
חיזוק כוחות האני ,פיתוח מיומנות של שיתוף פעולה ,פיתוח יכולת
התמודדות ,חיזוק הדימוי העצמי ודבור אינטימי רגשי.
תחנת שיל  -שירות יעוץ לאזרח
השירות עוסק במתן סיוע בתחומים מגוונים של יעוץ משפטי ,סיוע
מול ביטוח לאומי ומשרד השיכון ,יעוץ פיננסי וייעוץ ראשוני בנושאי
משפחה ואישות.

מוקד  106לשירותכם תמיד

1-800-200-583

המוקד העירוני מהווה כתובת לפניות התושבים  24שעות ביממה  7ימים בשבוע.
השנה התקבלו כ  10000פניות למוקד.
המוקד מקבל את קריאות התושבים ,מנתב אותן לגורמים המקצועיים ומרכז את הבקרה
על הביצוע.
לנוחיותכם ,מגוון ערוצים לדיווח על מפגעים ופנייה למוקד
•  - smart cityשירות אפליקציה חינמית לתושבי גדרה.
האפליקציה הוכיחה את עצמה כיעילה והיא נותנת מענה מהיר המאפשר מעקב אחר
פניות ותקשורת יעילה עם המוקד.
• חיוג למוקד  106מכל טלפון או למספר1-800-200-583 :
• מילוי פנייה באתר האינטרנט של המועצה www.gedera.muni.il
• פנייה באמצעות מייל לכתובתmoked@gedera.muni.il :

פיקוח עירוני ורשות החניה
הפיקוח העירוני אוכף את חוקי העזר העירוניים וחוקי המדינה בכללם מניעת פשעים,
שמירה על ניקיון תברואתי ,עסקים ורוכלות.
לאחרונה הוקמה רשות החניה למתחם הבילויים ,שמטרתה לאפשר תחלופה גבוהה של
כלי רכב ברחוב ובכך להקל על מצוקת החנייה והנגישות לעסקים.
דיירי הרחובות קבלו תווי חניה של דיירים.
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