גדרה משפחה אחת גדולה
דו"ח פעילויות המועצה
לשנת 2011
ותכניות לשנת 2012

מוגש לתושבי גדרה
ע"י ראש המועצה
יואל גמליאל
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גדרה
2021

המועצה המקומית גדרה החלה
בבניית החזון והתוכניות האסטרטגיות
לעשר השנים הבאות.
התהליכים האסטרטגיים יאפשרו
קביעת סדר יום מתוכנן ומבוקר,
תוך מתן מענה לאופיו הייחודי של
היישוב ,הגידול הדמוגראפי והצרכים
המשתנים.
המטרה לגבש דרך להשגת יעדי
היישוב לקראת הגשמת החזון.

חזון ותכניות
אסטרטגיות

תכנית אסטרטגית

מערכתית

* החזון היישובי
* כיווני התפתחות רצויים
* זיהוי ומינוף היתרונות
* פיתוח תוך שמירה על
איכות חיים

תכנית אסטרטגית

לשימור ופיתוח
רח' הביל"ויים
גיוס  30-20מיליוני ש"ח
ממשרדי הממשלה

גדרה
2021

תכנית אסטרטגית

להקמת אזור
התעשיה של גדרה

תכנית אסטרטגית

לחינוך

* תחזית דמוגראפית
* אבחון ומיפוי המערכת
* גיבוש החזון החינוכי
* יישום והטמעה

תכנית אסטרטגית

לספורט
ולאורח חיים בריא

* תכנון מתקנים ותשתיות
* ספורט עממי והישגי
שיהווה את מנוע הצמיחה,
ויזניק את גדרה בשנים הבאות * מבנה הספורט וניהולו
* תכנון עסקי
* תכנית מתאר
*מיפוי הצרכים

בס"ד
תושבות ותושבים יקרים,
המושבה גדרה נמצאת בתנופת פיתוח ,בכל
התחומים והביקוש למגורים ביישוב אדיר.

דבר ראש
המועצה
יואל גמליאל

על-פי סקר שערך משרד הפנים השנה עולה ,כי
 80%מהתושבים ביישוב מרוצים והיו ממליצים
לגור בגדרה.
משנת  2008נקלטו כ  6,000 -תושבים חדשים,
והיישוב מונה כיום  24אלף תושבים ,ובעתיד
הנראה לעין יימשך קצב הצמיחה.
הצמיחה מציבה בפנינו אתגרים גדולים המחייבים
מתן מענה רציני ,יסודי ,מערכתי ומתוכנן.
בהקשר זה אני מאמין שהדרך הנכונה היא לבנות
תכניות אסטרטגיות ארוכות טווח ,ובהתאם לכך
אני מוביל חמישה תהליכים אסטרטגיים בתחומים
מרכזיים ,שאת הפירוט שלהם ניתן לראות בעמוד
הימני.
במהלך שנת  2012נוכל להציג בפניכם התושבים
את החזון של גדרה ואת התכניות האסטרטגיות
לעשר השנים הבאות עלינו לטובה  -גדרה .2021
מיום כניסתי לתפקיד הצהרתי ,כי החינוך עומד
אצלי בראש סדר העדיפויות.
משנת  2009השקיעה המועצה בראשותי כ70-
מליוני  ₪בבנייה ובשיפוץ של בתי ספר וגני
ילדים .יחד עם זאת ,ההשקעה החשובה ביותר
היא ההשקעה בהון האנושי .בהקשר זה אני שואף
להוביל את גדרה בשלושה תחומים חשובים:
רמת ההישגים ,חינוך לערכים והקניית כלים
להתמודדות מוצלחת של ילדינו בחיי היומיום.
לצד ההשקעות בחינוך ובתשתיות אני רואה
ערך עליון במתן שירות איכותי לתושב ובשיפור
מתמיד בשירות.
לצורך כך הקמתי את מוקד  106במבנה המועצה,
ששיפר באופן משמעותי את המענה לפניות
התושבים.
בנוסף ,אתר האינטרנט של המועצה שודרג,
ונפתח ערוץ הידברות ישיר עם התושבים בפייסבוק.

בהזדמנות זאת אני מזמין אתכם להצטרף אליי
כחברים בפייסבוק .
כמו כן ,הושקעו תקציבים רבים בשיפור חזות
היישוב :סלילת רחובות ,הקמת מעגלי תנועה,
שיפוץ גני משחקים ומגרשי ספורט בשכונות
הוותיקות ,הקמת גני משחקים חדשים בשכונות
המזרחיות ושדרוג והרחבה של פינות נוי ברחבי
היישוב.
לסיום ,ברצוני לומר שלא ניתן לעשות מהפיכות
לבד!
בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל
השותפים במלאכה :לחברי המועצה ,לעובדי
המועצה המסורים ובעיקר לכם התושבים שנתתם
וממשיכים לתת בי אמון להוביל את גדרה להישגים.
אני מבטיח לכם להמשיך להוביל ולפתח את
גדרה ,תוך שמירתה על מושבה עם צביון כפרי ועם
איכות חיים ,שהרי גדרה היא משפחה אחת גדולה.
בברכה,
יואל גמליאל,
ראש המועצה
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דו"ח לשנת
הכספים 2011
ותקציב המועצה
לשנת 2012
עם כניסתי לתפקיד ראש המועצה ,קבעתי עיקרון יסוד :התנהלות כספית יעילה ותקינה תוך שמירה
על תקציב מאוזן.
ואכן ,לאחר עשרים שנים בהן סיימה המועצה המקומית גדרה כל שנה בגירעון ,הסתיימו שלושת
השנים האחרונות ,בראשותי ,בעודף בתקציב השוטף.
הישג זה הוא תוצאה של המשך התייעלות המועצה וצמצום בהוצאות השוטפות ,לצד הגדלת מקורות
ההכנסה של הרשות ממקורות פנימיים וחיצוניים כאחד.
להלן טבלת הגירעונות בשנים האחרונות והעודף הצפוי בשנת :2011

המועצה סיימה זו שנה שלישית ברציפות

בעודף תקציבי
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התקציב לשנת הכספים  2012משקף המשך מגמה של שמירה על התייעלות ואיזון תקציבי
לצד המשך השקעות בחינוך ,תרבות ,ספורט ,איכות הסביבה ושיפור השירות לתושב.
להלן עיקרי נתוני ביצוע שנת  2011ונתוני הצעת התקציב לשנת  2012באלפי ש"ח:

תקבולים (אלפי ש"ח)

תשלומים (אלפי ש"ח)

ביצוע
2011

תקציב
2012

שכר כללי

16,128

16,474

הכנסות ארנונה

שכר ופעולות
חינוך
שכר ופעולות
רווחה

27,789

32,078

עצמיות כללי

13,955

10,351

11,318

עצמיות חינוך

5,209

6,096

31,412

35,683

עצמיות רווחה

286

323

משרד הפנים -
מענק איזון

11,244

9,839

600

1,055

משרד החינוך

13,683

16,854

פרעון מלוות

3,996

4,189

משרד הרווחה

6,953

7,311

רכישת מים

6,870

7,250

משרדי ממשלה
אחרים

1,861

4,209

הנחות ארנונה

5,889

5,500

מכירת מים

9,793

9,800

הנחות ארנונה

5,889

5,500

סה"כ

103,035

113,547

103,365

113,547

פעולות כלכליות

מימון

ביצוע
2011

תקציב
2012

34,492

38,005
15,610

עודף צפוי לשנת הכספים  330 ,2011אלפי ₪
הערות:
 .1נתוני שנת  2011אינם מבוקרים וטעונים אישור משרד הפנים.
 .2הצעת התקציב לשנת הכספים  2012אינה סופית וטעונה אישור משרד הפנים.
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חינוך

קידמה .הישגים.
פיתוח תשתיות
השנה החל ראש המועצה בתהליך פיתוח תוכנית
אסטרטגית למערכת החינוך ,בהתאמה לצרכים
העתידיים של הישוב.
התכנית החדשה תתייחס להיבטים שונים המאפיינים
את היישוב :הגידול הדמוגראפי וההשלכות המתחייבות,
אבחון ומיפוי המערכת ,הגדרת מטרות ,יישום
והטמעה.
דגש רב בתוכנית מושם על הקניית ערכים ,חידוש,
טכנולוגיה וקידום ההישגים.

עם הפנים לקידמה
הטמעת ממשק וירטואלי "גוגלה" לכל
הילדים בגני המועצה ולגננות ,במטרה
להעמיד לרשות הילדים כלים עדכניים
של העולם המתוקשב ,המאפשרים
להם לרכוש ידע
ומיומנויות

2012-2011
* 'אופק חדש'  -כלל בתי הספר ביישוב פועלים
במסגרת תכנית 'אופק חדש' ,שעיקרה תוספת
שעות פרטניות ,לימוד בקבוצות קטנות והגברת
הקשר בין מורים לבין תלמידים.
* פרוייקט השאלת ספרים  5000 -תלמידי א'-יב'
קיבלו ספרי לימוד.
* "קרן קרב"  -תוכניות העשרה הפועלות בקרב
 2450תלמידי היסודיים.
* "מצוינות  - "2000תוכנית הפועלת בבתי הספר
(שכבות ה'  -ט') ,בשיתוף המרכז הישראלי
למצוינות במשרד החינוך.
* תעשיידע  -תכנית לחשיפת תלמידי כיתות
ג'-ט' לתעשייה ,על היבטיה ופיתוח עתודה
של כוח אדם איכותי ,מקצועי ומשכיל.

* נקוג'" ,פאקט" ו "פרוייקט לאומי" -
תוכניות
ייחודיות לקהילת התלמידים יוצאי אתיופיה.
* פרוייקט היל"ה  -מתן מענה לבני נוער שנשרו
ממערכת החינוך הפורמאלי ,וקבלת הזדמנות
להשלמת  12שנות לימוד.

גני ילדים
המחלקה פועלת על פי התפיסה החינוכית הגורסת
כי גן הילדים מתייחס אל הילד כמכלול ,ומציב
כיעד את קידום התפתחותו.
בשנת תשע"ב הופעלה תוכנית "אופק חדש",
גם בגני הילדים בגדרה.
תכנית חינוך מיוחד
במסגרת השבחת שירותי החינוך ,נפתחו בשנים
האחרונות  4גנים לילדים מעוכבי התפתחות
מתוך מגמה להעניק שירותי חינוך מיוחד לגיל
הרך בתחומי הישוב מחד ,ואפשרות שילוב
הילדים בגנים רגילים ,מאידך.
בנוסף לתכנית הלימודים הנלמדת בגן מפעילה
המועצה המקומית תכניות העשרה מגוונות
ואיכותיות הנבחרות בקפידה:
חינוך גופני לגיל הרך
ריתמוסיקה
"מצעד הספרים"  -עידוד חוויית הקריאה
"ירוק בעיניים"  -תכנית לחינוך סביבתי
"מעגלים"  -איתור וליווי ילדים בעלי קשיים
התפתחותיים בגילאי 3-4
"אור"  -קידום ילדי גנים יוצאי הקהילה האתיופית
"זה"ב בגן"  -הובלת יוזמות בתחום הבטיחות
בדרכים ע"י גמלאים מתנדבים
סל תרבות  -חשיפת הילדים למופעי תרבות
בתחומים שונים ועוד.

2012
* פתיחת גנ"י חדשים לגילאי 3-4
* פיתוח והעשרת סביבה לימודית מתוקשבת
בגן הילדים
* הרחבת תכנית "מעגלים"  -שירותי ליווי ותמיכה
לילדים בעלי קשיים התפתחותיים ולהוריהם
* פיתוח חצרות פעילות בגני הילדים
* העצמת הצוותים החינוכיים
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פיתוח תשתיות בחינוך

2011
בשנת  2011השקיעה המועצה כ  26 -מליוני ש"ח
בתשתיות מבני חינוך.
להלן הפרוייקטים שבוצעו:
בניית  3גני ילדים
בניית שלב א' בי"ס מ"מ "אזורים" ברח' דרך הפרחים
סיום שלבים ג' ו ד' בתיכון "רמון" כולל מגרשי
ספורט
שיפוץ יסודי בתיכון האזורי כולל פיתוח סביבתי
שיפוץ בי"ס "רעות"
סיום בניית בי"ס "אוהל שלום"
בניית בי"ס "ניצנים" ברחוב לוינסון

2012
בשנת זו עתידה המועצה להשקיע  25מליוני ש"ח
בניית שלבים ה' ו ו' בתיכון הצומח "רמון"
בניית שלבים א'-ב' בי"ס יסודי חדש "אזורים"
בניית  4גני ילדים בהם  2גנים לחינוך המיוחד
סיום בניית בי"ס חינוך מיוחד "ניצנים"
קידום בניית מרכז טיפולי לגיל הרך
קידום בניית תיכון רביעי חדש

החל משנת  2009השקיעה המועצה 68
מליוני שקלים בבנייה ובשיפוץ בתי ספר
וגני ילדים

בשנה"ל תשע"ב פועלים בגדרה  37גני
ילדים בהם לומדים כ 1150 -ילדים בין
הגילאים 6-3
המועצה נערכת ליישום דו"ח טרכטנברג
במסגרתו ,ייבנו גני ילדים לגילאי 3
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תשתיות

פתוח ותכנון המרחב
הציבורי
כחלק מהתפיסה האסטרטגית העירונית ,תכנון
המרחב הציבורי והצרכים של מושבה מתפתחת,
הואצו במשך שלוש השנים האחרונות תהליכי
הפיתוח בשכונות וברחובות המרכזיים ,תוך שמירה
על ייחודיותה של גדרה כמושבה.
האצת הרחבת העורקים המרכזיים ביישוב ,והתכנון
התחבורתי יהוו פיתרון ליציאה נוחה ומהירה מן
היישוב.

2011

2011

בשנת  2011השקיעה המועצה כ –  60מליוני ש"ח
בפיתוח ותשתיות ובנייה ציבורית.
להלן הפרויקטים שבוצעו:
פיתוח וסלילת רחובות:
סלילה ופיתוח רח' הביל"ויים שלב א' בקטע
הרצל-ביאליק
שדרוג ציר וייצמן בקטע העצמאות-גד
קרצוף וריבוד רח' גד
סלילה ופיתוח רח' דרך הפרחים
סלילה ופיתוח רח' פעמונית ושושן
בנייה ציבורית:
הקמת יד לבנים בסמוך למתנ"ס גדרה בעמק הנשר
בניית  3גני ילדים
בניית שלב א' בי"ס "אזורים"
סיום שלב ג' ובניית שלב ד' בתיכון "רמון" כולל
מגרשי ספורט
שיפוץ יסודי בתיכון האזורי כולל פיתוח סביבתי
שיפוץ בי"ס "רעות"
בניית תוספת לבי"ס "ניר" ברח' לוינסון
בניית בי"ס "אוהל שלום שלב ב'
בניית בי"ס "ניצנים" ברח' לוינסון
בניית מרכז רוחני לעדה האתיופית
שיפוץ ושדרוג אולם הספורט הקהילתי ברח' כצנלסון
פרוייקט "דרך חיים"

פרויקטים תחבורתיים:
הקמת מעגל תנועה רחובות פינס-פרנקל
הרחבת עורק פינס לדו מסלולי בקטע קק"ל – בן גוריון

2012
בנייה ציבורית
בניית שלב א ' +ב' בי"ס "אזורים"
המשך בניה בבי"ס "ניר"
המשך בניית בי"ס "ניצנים"
גני ילדים ברח' היסמין
 2גני ילדים ברח' דולב
שלב ה'  -בי"ס "רמון"
הקמת מעון יום בדרך הנחלים
הקמת מרכז צעירים
הקמת מרכז הפעלה יישובי
שדרוג אודיטוריום במתנ"ס "עמק הנשר"
פיתוח מתחמים:
המשך ביצוע טיילת פארק  7בקטע ברקת-בגין
פיתוח מתחם אסיה  -סיירוס ( 50יח"ד)
פיתוח מתחם "אמירי גן"  -סלילת רחובות ל  240יח"ד
פיתוח וסלילה מתחם "קדרון"  -שכונה ל  100יח"ד
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בשלוש השנים האחרונות מתבצעות
עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות בהיקף
של עשרות מליוני שקלים
דגש רב מושם על שיפור הסדרי התנועה,
בניית מעגלי תנועה ושדרוג תשתיות.
נמשיך להשקיע בפיתוח בשנים הבאות
בהתאם לתוכניות האסטרטגיות ולרווחת
תושבי גדרה המתרחבת

סלילה ופיתוח תשתיות:
שדרוג רח' ויצמן בקטע ויצמן  -קדרון
שיקום רח' מוצקין
סלילה ופיתוח קק"ל  -צפניה
המשך פיתוח רח' הביל"ויים
גמר הרחבת עורק פינס לדו מסלולי בקטע
קק"ל  -בן גוריון
הרחבת עורק פינס בקטע פיינברג – קק"ל
סלילה ופיתוח רח' בן-גוריון קטע פינס-מנחם בגין
גמר סלילת ופיתוח רח' מנחם בגין חיבור לחפץ חיים
סלילה ופיתוח רח' תנעמי
סלילת רח' בן-גפן בקטע פון וייזל וגומברג
סלילה ופיתוח מתחם הרצפלד בין דרך הפרחים
לבית בכפר
שדרוג רח' לוי
הנחת קו ניקוז ראשי מתחם לוי  -שמעון
החלפת צנרת מים ברחובות בנימין ,זבולון ויששכר
בניית חניות ברח' כצנלסון ורח' שפק
בניית מצללה למתקני משחקים בפארק הצמוד
לכביש 7
פארק לכלבים בגן 7
המשך פיתוח הטיילת בגן 7
ביצוע מחלף גדרה  -כביש 7
שדרוג כביש  40קטע חוצה גדרה  -שלב א'
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איכות
הסביבה

התייעלות .חיסכון.
סביבה ירוקה

מועצה מקומית גדרה ממשיכה במדיניות של
ייעול והקטנת השימוש באנרגיה מזהמת ,תוך
הטמעת התרבות בחינוך לערכים אלו.
המועצה חתמה על "תג סביבה" המתווה דרך
לשיפור ,התייעלות חיסכון ושמירה על איכות
הסביבה.

2012

2012

פרויקט מיחזור
פריסת פינות מיחזור לבקבוקי פלסטיק ,נייר
דיסקים וסוללות ברחבי היישוב.
הפרויקט ימשיך השנה
הפקת חשמל באמצעות אנרגיה ירוקה
התקנת מערכות סולאריות על גגות בתי הספר
ומבנה המועצה להפקת חשמל באנרגיה חלופית.
(מותנה בקבלת מיכסות מהממשלה)
הטמנת מיכלי אשפה
יישום הטמנה של מיכלי אשפה כחלק משלבי התכנון
חלוקת קומפוסטרים לשימוש ביתי
המשך חלוקת קומפוסטרים לתושבים ,בעלות מסובסדת
החלפת מערכת התאורה בבתי הספר למערכת
בעלת נצילות אנרגטית חסכונית
אספקת עמדות מיחזור לגני הילדים לפינוי
פלסטיק ונייר
התקנת עמדות מיחזור בצורת חיות בגני המשחקים
התקנת עמדות מיחזור לפלסטיק ונייר במבני
ציבור שונים
אכיפה ופיקוח על השלכת פסולת במקומות אסורים
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גדרה עם
הפנים לתושב

דף הפייסבוק
של ראש המועצה
יואל גמליאל

מסירות .שירות.
יעילות

בשלוש השנים האחרונות פועלת המועצה המקומית
גדרה לשיפור השירות לתושב.
כחלק ממדיניות הדלת הפתוחה והשקיפות
בפעילות ,אשר מוביל יואל גמליאל ראש המועצה,
נפתחו מספר ערוצי תקשורת המאפשרים לתושבים
נגישות למידע ,זמינות ושיתוף בלחיצת כפתור.
התושבים המקושרים למערכת נהנים מקבלת
מידע ועדכונים שוטפים.
ערוצי ההתקשרות והמידע:

אתר האינטרנט של המועצה
www.gedera.muni.il
באתר:
דף קשר של מחלקות המועצה
הודעות שוטפות לתושבים
מידע על המחלקות ביישוב
מידע חיוני לתושבים (פרוטוקולי ישיבות מועצה,
פירוט תמיכות ,צו מיסים וכדומה)
ארכיון כתבות

אפשרות ליצירת קשר אישי
עם ראש המועצה
קבלת הודעות שוטפות וחיוניות
פורום חי עם בני הנוער
שותפות בנושאים שונים
שירות הודעות טלפוני לתושב
( )smsבמסגרת השירות נשלחים
עדכונים חשובים בזמן אמת

2012

2012

אפליקציה בסמארטפון
פיילוט להקמת מערכת הודעות חיוניות
מיידיות לתושבים בשיגרה ובחירום
שדרוג אתר האינטרנט
חידוש האתר למערכת מתקדמת הכוללת
גישה למידע אישי לתושבים

קבלו גם אתם עדכונים!
להרשמה הכנסו לאתר המועצה
www.gedera.muni.il

המוקד העירוני מהווה כתובת לפניות תושבים,
בעלי העסקים ומערכת החינוך בנושאי שירות
ומידע ,במשך כל שעות היממה ,כל השנה.

מוקד
106

המוקד מקבל את קריאות השירות של התושבים,
מנתב אותן לגורמים המקצועיים המתאימים
במועצה ,ומרכז את הבקרה על הטיפול בהן.
לאחר שעות הפעילות הרגילות של המועצה,
משמש המוקד כתובת הפעלה בכל הנושאים
המחייבים פעולה מיידית.

פיתוח אפליקציה
ייחודית לגדרה בקשר של התושב עם מוקד
אשר תאפשר דיווח מהיר על מפגעים ,מעקב
וקבלת מענה.

בשונה משנים עברו ,פועל מוקד גדרה מתוך היישוב,
ובאפשרותו של מוקדן הלילה לתת מענה מיידי
בשטח.
השנה גדל צוות הפיקוח ,והוא נותן מענה עד
השעה  22:00בלילה.

מרכז הפעלה למוקד עירוני
ייפתח במהלך השנה.
ייתן מענה איכותי וברמה טכנולוגית גבוהה.

מתן מענה מהיר ויעיל
 24שעות ביממה

התאמת השירות ,איכותו ,ורמתו
לגודל האוכלוסיה והדרישות
המשתנות

השירותים הניתנים:
טיפול בפניות התושבים.
ניהול הטיפול במגוון השירותים למערכת החינוך
בתי הספר וגני ילדים.
מתן מענה מהיר בשעת חירום המשלב אינטרנט
ומשלוח מיסרונים.

התפיסה המובילה את הפיקוח:
אכיפה לצורך שמירת הסדר
הציבורי ביישוב

2012

2012

אמנת שירות לתושב
תכתב אמנת שירות המהווה חוזה בין המועצה
לתושבים ,במטרה להבטיח שירות איכותי ,מהיר
ויעיל ,תוך תיאום ציפיות לגבי היקף השירותים
ולוחות הזמנים לביצועם.
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תרבות

מתנ"ס גדרה מהווה בית לקהילה במסגרתו
מתקיימות פעילויות העשרה וחוגים בתחומים שונים.
שערי המתנ"ס פתוחים בפני כל האוכלוסיות בכל
הגילאים .מתנ"ס גדרה הינו ראי המשקף את ייחודיותה
של המושבה והרוח הקהילתית הפועמת בה.

הפעילויות:
ליגות בתי הספר
ימי ספורט
חידון הספורט השנתי לתיכונים
ליגת הכדורשת –"מאמאנט"
פעילות ספורט תחרותי בענפים שונים בהם
כדורגל ,הוקי גלגיליות ,כדורסל ועוד...
פעילויות ספורטיביות עממיות :מסע אופניים
"מתגלגלים בגדרה" ,סטריטבול ,ניווט ספורטיבי
לכל המשפחה ,צעדת גדרה ,מסע גלגיליות
(רולרבליידס) ,גביע ראש המועצה בקטרגל,
ליגת המאמאנט ,אליפות אזורית בטניס שולחן
וטניס שדה ,יום ספורט לגילאי  60+ועוד...
בית הספר למחול  -כולל  3להקות ייצוגיות
של מחול מודרני ,ג'אז והיפהופ.
השנה הורחבה הפעילות ומתקיימים חוגים
בתוך בתי הספר.

במוזיאון גדרה פועלת השנה קתדרה לילדים,
במסגרתה מוצעות תוכניות בתחומי מדע שונים.
עוד במוזיאון :שעת סיפור ,חוגי תיאטרון לילדים
ומבוגרים ,תערוכות אמנות ועוד.

המועצה השקיעה בהקמה
ושדרוג גני השעשועים ביישוב
מתוך תפיסה כי אורח חיים
בריא ופעיל מתחיל מהגיל הרך

פעילות פנאי,
חוגים וספורט

ביישוב פועלים גופים שונים המקדמים את התרבות:
מתנ"ס גדרה ,מוזיאון גדרה והספרייה העירונית.
במהלך שלוש השנים האחרונות ,נעשו מאמצים
להעשיר את הפעילויות המוצעות לתושבים.

בספרייה העירונית מגוון פעילויות לעידוד חווית
הקריאה כמו שעות סיפור ,פעילות שבוע הספר ועוד.
תרבות ופנאי
מועדון צילום
חבורת הזמר "היוצאים מגדרם"
תיאטרון למבוגרים
סדרת מנויים להצגות ילדים
אירועים קהילתיים סביב חגי ישראל
הצגות תיאטרון ממיטב התיאטראות בארץ
ספורט
פעילות גופנית ואורח חיים בריא נמצאים בלב
העשייה בגדרה.
במהלך השנים האחרונות פעלה המועצה לעידוד
תרבות הספורט בקרב הקהילה.
בגני משחקים רבים בשכונות הותקנו מצללות,
הושם דגש על בנייתם של גני משחקים ,הוקמו
מגרשים לענפי ספורט שונים.
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גדרה
חוגגת

15
נוער

דור העתיד
של גדרה

מועצה מקומית גדרה מאמינה בדור ההמשך -
בני הנוער של היישוב.
פעילות מחלקת הנוער מתפרסת על-פני מוקדים שונים
במגוון תוכניות ,מתוך ראייה של יצירת מחוייבות לחברה,
מתן דוגמא אישית וטיפוח תחושת השייכות לקהילה.
מחלקת הנוער מעניקה סל שירותים הכולל:

מנהיגות
התנדבות
סל תרבות
העצמה ופיתוח אישי
מסגרת הפגתית שבועית

תוכניות ייחודיות:
יועצי ראש המועצה  -השנה ,לראשונה ,מופעלת תוכנית ייחודית על-ידי
ראש המועצה הקוראת לבני נוער להיות שותפים ,ולהציג מועמדות לתפקיד
יועץ ראש המועצה .במסגרת התוכנית יזכו בני הנוער להכשרה מקצועית עם
מנחים מובילים ובהשתתפות בסדנאות.
נמ"ש נוער מוביל שינוי בתחומים :חברתי ,מעון מוריה ,זה"ב ,או"ר (חונכות) ,גדרתי
(סיירות) (בהקמה אינטלקטואל בהובלת י"ב).
תוכנית מצויינות של אוניברסיטת ת"א  -חשיפת נערים  ,רובם יוצאי אתיופיה לאקדמיה דרך חוויה.
זיו הנעורים  -חונכות נוער קצה ע"י בוגרי שייטת .13
הפעלת תוכניות משותפות עם בתי הספר כרצף חינוכי בשעות אחה"צ בהן ,זיו הנעורים ,כוכב
(מצויינות) ,קולנוער ,מחוייבות אישית ועוד.
פעילות מועצת נוער ומנהיגות צעירה
תוכניות העשרה בתחומי מחול ,תיאטרון תקשורת ועוד.
קבוצות הכנה לצבא
תנועות נוער פעילות :מכבי צעיר ,בני עקיבא ,צופים ומקום בלב.
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במתנ"ס גדרה פועלים מאות מתנדבים במסגרות
שונות בישוב.

פעילות התנדבותית
אור ירוק הדרכת תושבים ותלמידים בנושאי
זהירות בדרכים.
זה"ב בגן זהירות בדרכים בגני ילדים.
מתנדבים בחינוך מתנדבים בבתי הספר ,במרכזי
הלמידה ,באולפן לעברית ,במועדון שעורי בית,
חוגי מוכנות לכתה א' ,חונכות אישית של
תלמידים ובמשחקיה במתנ"ס.
מתנדבים לסיוע במוסדות סיעודיים ואוכלוסיות
בעלי צרכים מיוחדים.
מל"ה מומחים למען הקהילה.
רואי חשבון ,עורכי-דין ,יועצי נדל"ן יועצים
בתחומים שונים המתנדבים לסייע לקהילה
ולייעץ ללא תשלום.
מועדון חברתי הפקת אירועים וקפה תרבות
לקהילת המתנדבים.
בנק הזמן כל אדם התורם מזמנו לטובת הזולת,
זכאי לקבל זמן השווה לתרומתו עפ"י צרכיו.
אפשרות חליפין בין הכישורים השונים במטרה
לתרום ולסייע אחד לשני.

מתנדבים
גדרה משפחה
אחת גדולה

מרכז למידה יישובי "לי-בא"
מרכז השכלה ישובי שמטרתו לתת מענה לכל
תלמיד המבקש להשלים פערים לימודיים ,להעשיר
את ידיעותיו ,למצות את יכולתו ולחוות הצלחות.
המרכז מיועד לילדים מגן חובה ועד כתה י"ב.
הלמידה נערכת בקבוצות לימוד קטנות.
הפרויקטים הפועלים ב"לי-בא":
תגבור  -תגבור בקבוצות קטנות במקצועות
מתימטיקה ואנגלית.
"שילובים" -שילוב ילדים ממשפחות מעוטות
יכולת בחוגי המתנ"ס.
תוכנית "אח בוגר" -פרויקט ייחודי בו בני נוער
חונכים ילדים על בסיס שבועי קבוע ,שמטרותיו
קידום לימודי של תלמידים ממשפחות מעוטות
יכולת ,העצמת ילדים ובני נוער.
מועדון שיעורי בית -קבלת סיוע בשיעורי בית
ע"י "מורים צעירים" בני נוער ומתנדבים.
משחקייה -המשחקייה פועלת במתנ"ס
במהלך השבוע.
אולפן יה"ל -אולפן עברית לסטודנטים מחו"ל
המגיעים במטרה להתנדב בגדרה.
תוכנית "אשת חיל" -תוכנית הכשרה והשמה
במקומות עבודה לנשים בנות הקהילה האתיופית.
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שירותים
חברתיים
תמיכה .קהילה.
עזרה

קהילת יוצאי אתיופיה
תוכנית "אשת חיל" להעצמת נשים בתחומי
לימודים ותעסוקה.
הקמת קבוצות אולפן ללימוד השפה העברית.
הכשרת ילדים ומבוגרים בקורסי מחשב בסיסיים.
השקעה וטיוב בתשתיות רווחה

המחלקה לשירותים חברתיים מספקת מענה
לאוכלוסייה רחבה על-מנת להעצימם ,לחזקם
ולהביא לשינוי בחייהם.
המחלקה פועלת בהתאם לחוקים ,תקנות ונהלים
מתוך מטרה להגן על אוכלוסיות בסיכון ולהעניק
סל שירותים נרחב.
פעילות המחלקה מאופיינת בדינאמיות ,חדשנות
ומקצועיות.

2011

2011

אוכלוסיית הגיל השלישי
הקמת צוות היגוי רב מערכתי וביסוס מערך
המתנדבים לשעת חירום.
צרכים מיוחדים
הקמת מועדונית שיקומית לילדים מעוכבי
התפתחות.
הקמת מרכז טיפולי "נתיבים להורות" לילדים
בסיכון בגילאי  6-12ולהוריהם.
הקמת קבוצת תמיכה להורים לילדים בעלי
צרכים מיוחדים.
הרחבת פעילות המרכז לנערה,
ובחירתו למיזם התוצאות של
משרד הרווחה

אוכלוסייה בסיכון
הפעלת תיאטרון קהילתי על-ידי בני נוער
ומועדון לנערים בסיכון.

2012

2012

הרחבת המערך הטיפולי במרכז "נתיבים להורות".
הגדלת מס' המשוקמים במפעל המוגן.
הרחבת פעילות ההסברה והמניעה בקרב הנוער.
ארגון ימי עיון יישוביים  ,מערכי הסברה ומניעה,
העלאת מחזמר במסגרת קבוצת התיאטרון הקהילתי.
הקמת קרן לצרכים מיוחדים ותמיכה בפרויקטים
טיפוליים.

החל משנת  2009פועלת מחלקת
הרווחה בצורה מובנית ,ומספקת מענה
לסוגי האוכלוסייה על-פי הצרכים השונים
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מחלקת גיל הזהב ואזרחים בוגרים מפעילה מגוון פעילויות,
חוגים ומועדונים לרווחת האזרחים הותיקים ביישוב.

גיל שכולו
זהב

מועדון  50פלוס

מועדון ספורטיבי חברתי שמטרתו
לקדם כושר ,בריאות ואיכות הפנאי בקהילה.

מועדון מועשר

מועדון הכולל מגוון פעילויות :התעמלות,
ארוחת בוקר ,חוגים ,מסיבות ,הרצאות ,טיולים ועוד.

מוקירים ומכבדים

מועדון בנות הזהב

מועדון לנשים בלבד ,ברוח הדת והמסורת .הפעילות כוללת:
התעמלות ,יוגה ,חוגי אמנות ,ארוחות בוקר ,הרצאות ,סיורים,
טיולים ,נופשים ועוד...

מועדון פטאנק

משחק ספורטיבי חברתי "כדורת צרפתית"הכולל השתתפות
בתחרויות ליגה ובאימונים שבועיים.

מחשב לכל גיל

קורסי מחשבים למתחילים  /מתקדמים.

מכללת "שלישי אקדמי"

הרצאות מרתקות בנושאים שונים.
המפגש כולל קפה ומאפה.

המחלקה מטפחת תרבות פנאי ,בריאות והשכלה
לצעירים ברוחם

2012

2012

פרויקטים יישוביים
טבע זהב
פרויקט שמטרתו לקדם בריאות .בתוכנית
מפגשים הכוללים :התעמלות ,ארוחת בוקר
בריאותית ,הרצאות ועוד.
קהילה למען קהילה
התנדבות בקהילה במגוון רחב של תחומים.
הפעילות בליווי עמותת של"מ.
סיירות בטבע
טיולים וסיורים מודרכים באתרים שונים בארץ.
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תכנית
אסטרטגית
לפיתוח ושימור
רחוב הביל"ויים

משמרים עבר ,צופים לעתיד

רחוב הביל"ויים הינו הרחוב הראשון במושבה והוא
מהווה עד היום אחד ממרכזיה העיקריים.
הרחוב מתאפיין בבתים היסטוריים ,חצרות אחוריות
רחבות ידיים וגדרות אבן שהשתמרו.
לצד ערכיו ההיסטוריים ,האדריכליים והחינוכיים,
מבחינה כלכלית ותיירותית משמש רחוב
הביל"ויים כמרכז פעיל לתושבי גדרה ,וביכולתו להפוך למנוף לפיתוחה של המושבה.
במהלך השנה הנוכחית בנתה מועצה מקומית גדרה תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח לשימור
ופיתוח רחוב הביל"ויים .המועצה מבקשת בתוכנית זו לתת מענה להיבטים שונים בשימור
ופיתוח הרחוב:
היבט היסטורי  -חינוכי  -שימור ההיסטוריה והמורשת של גדרה.
היבט כלכלי  -תרומה כלכלית של הפיתוח למושבה ותושביה.
היבט תיירותי  -חיזוק הרחוב כמוקד פעיל לקהילה וסביבותיה.

גדרה נכללת במסגרת תוכנית המורשת הלאומית של משרד ראש הממשלה
למהלך זה רתם יואל גמליאל ראש המועצה את משרד ראש הממשלה ומשרדי
הממשלה השונים בגיוס משאבים
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21

בטחון
והיערכות
לשעת חירום

מחלקת הביטחון עסוקה במשך כל ימות השנה
בפעילויות שוטפות והיערכות למצבי חירום.
פעולות שוטפות
התאמת מבני המועצה ומוסדות הציבור
לשעת חירום.
אבטחת מוסדות חינוך
ביצוע תרגילים בבתי הספר ומוסדות החינוך
השונים.
טיפול במקלטים הציבוריים
בניית נהלים בהתאם לדרישות רח"ל
(רשות חירום לאומית)
ביצוע השתלמויות ,הדרכות ורענון
אבטחת אירועים עירוניים
אבטחת אירועים יישוביים
הסדרת רישוי משטרתי לכל האירועים
תרגול לשעת חירום

2012

2012

הקמת מרכז הפעלה יישובי תכליתו
המשך פעילות המועצה ומתן שירותים
בשעת חירום.
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טל' ראשי מועצה מקומית גדרה08-8593555 :
שעות פעילות וקבלת קהל :יום א'  18:30-16:00 ,13:30-08:00ימים ב'-ה' 15:30-08:00
שם

תפקיד

פקס

דוא"ל
lishka@gedera.muni.il

יואל גמליאל
אירן שרעבי
דני דורון

ראש המועצה
מנהלת לשכת ר .המועצה
סגן ומ"מ ראש המועצה

08-8591523
08-8591523
08-8591523

dani_d@gedera.muni.il

ציון ידעי

סגן ראש המועצה

08-8591523

lishka@gedera.muni.il

דויד יהלומי

גזבר המועצה

08-8597831

davidy@gedera.muni.il

אריה לוינגר

מזכיר המועצה

08-8593598

aviva_s@gedera.muni.il

ליאור מדהלה

מנהל בכיר אגף תשתיות ופיתוח

08-8597914

nomi_k@Gedera.muni.il

עודד ארנון

מהנדס המועצה

08-8597914

yona_r@gedera.muni.il

רפי בן חיים

מנהל מחלקת חינוך

08-8597961

rafi_bh@gedera.muni.il

ברכי יעיש

רכזת גני ילדים

08-8597961

brachi_y@gedera.muni.il

שלום יפת

מנהל מחלקת שפע

08-8681648

orit_k@gedera.muni.il

יהודה סמדג'ה

מנהל מחלקת תפעול

08-8597912

elana_l@gedera.muni.il

אביה אנקונינה

מנהלת מחלקת גביה

08-8593543

avia_a@gedera.muni.il

בת חן קרני

מנהלת מחלקת רווחה

08-8593596

bathen_k@gedera.muni.il

יואב כאווי

מנהל מחלקת תברואה

08-8593513

yoav@gedera.muni.il

רינה קליר

מנהלת מוקד עירוני

08-8593508

rina@gedera.muni.il

שלמה מידני

קצין בטחון

08-8597911

kabat@gedera.muni.il

ציון בר אשר

ממונה ביטוחים ,מ"מ קב"ט

08-8597911

zion@gedera.muni.il

יוסי נסינג

וטרינר

08-8681648

yosi_n@gedera.muni.il

אפי בן סימון

מבקר המועצה

08-8593543

afraim_bs@gedera.muni.il

iren@gedera.muni.il

יחידות סמך
ישראל דיאמנט

מנהל המתנ"ס

08-8591381

israel@matnasim.org.il

שירי גונן  -בן שמעון

מנהלת המוזיאון

08-8593316

m_gedera@netvision.net.il

נחמה אלוש

מנהלת הספריה

08-8592652

dadi24@walla.com

שלמה תנעמי

יו"ר המועצה הדתית

08-8597519

mdgedera@bezqint.net.il

אופיר לוי

דובר ראש המועצה

08-8591523

ofirlevy100@gmail.com

שלום כהן

מפקד נקודת משטרה

08-9770150

גדרה עם הפנים לתושב

מוקד  106לשירותך
 24שעות ביממה
08-8593511
08-8593581

להצטרפות לקבלת עדכונים
במערכת המיסרונים ()SMS
והדוא"ל
היכנסו לאתר המועצה:
www.gedera.muni.il
יואל גמליאל ,ראש מועצת גדרה

