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דבר ראש המועצה
תושבות ותושבים יקרים,
שנת  ,2020שנה בה נחשפנו לנגיף הקורונה שיצר משבר בארץ ובעולם כולו ,הציבה את כולנו בפני אתגרים שדרשו למידה
תוך כדי תנועה והסתגלות למציאות החדשה שנכפתה עלינו.
במסגרת הרשות ,פעלנו באופן מיידי להתמודדות עם המציאות החדשה תוך ראיית כלל התחומים בהם עלינו להתמקד
לשמירה על בריאות קהילת גדרה כולה כמו גם ,רווחתה ושמירה על חוסנה .כדי לעשות זאת ,לאורך כל התקופה ,פעלנו
באופן שוטף במגוון תחומים וביניהם :הסברה מאומצת יומיומית בכלל אמצעי המדיה תוך שילוב אכיפה יחד עם מתנדבות
ומתנדבים ,קיום ישיבות תכופות עם ראשי המכלולים לקבלת החלטות וראייה משותפת להתמודדות עם המצב הקיים,
הקמת מערך בריאות רשותי כולל ביצוע חקירות אפידמיולוגיות והקמת מתחמי בדיקות קורונה ,התמקדות בצרכי גיל הזהב
הכוללת פניות יזומות של הרשות והקמת קו הפגת בדידות ,שמירה על קשר עם תושבים שדווחו כמאומתים ,גיוס מחשבים
לתלמידות ולתלמידים ,שמירה על קשר רציף של מערכת החינוך עם ילדינו ,קידום עסקים מקומיים באמצעות קמפיין
בעלי עסקים ופורטל עסקים מקומי ,סיוע למשפחות קשות יום ,חלוקת סלי מזון ועוד.
על אף האתגרים איתם התמודדנו בשנה האחרונה ,העשייה המשיכה במלוא המרץ ואף קיבלנו בשורות משמחות על עלייה
משמעותית באחוזי הזכאות בגדרה לשנת תש"פ )בגרויות קיץ עפ"י דיווח מנהלות( שעומדים על  .97%נתון גבוה במיוחד
המעיד על חינוך ערכי ואיכותי לאורך השנים והמציב את גדרה בצמרת היישובים המובילים בחינוך ברמה הארצית .בנוסף
לכך ,גדרה זכתה בפרס מצטיינת בית המועצות המקומיות בבטיחות בדרכים ובחמישה כוכבים על קידום הבטיחות בדרכים
ביישוב .במקביל לכך ,נפתח התיכון הרביעי בגדרה למדעי הרפואה ,חינוך גופני ותקשורת ,עבודות הפיתוח והבינוי המשיכו
וביניהם הסתיימה בניית המרכז הרב תכליתי למחול ,בוצע אכלוס חלקי בשכונת "גולדה" ,הוכשרו חניונים נוספים בגדרה
ברחובות יצחק רבין ,פינס ,גד ובשכונת רשפים ,הסתיים פיתוח רחוב פינס ,הוקם מרכז צעירים ועוד.
בחוברת זו תמצאו מידע מפורט לגבי העשייה שהתבצעה בתחומים השונים בשנה האחרונה ,מידע לגבי המתוכנן בשנה
הקרובה ומידע שימושי נוסף.
תודה לחברי המועצה .תודה מיוחדת לחברי הנהלת המועצה על שיתוף הפעולה בתקופה מאתגרת זו.
תודה לצוות המועצה ומרכז אופק על העבודה המאומצת מסביב לשעון על מנת להעניק לתושבות ולתושבי גדרה את
השירות והמענה הטוב ביותר בכלל התחומים.
תודה למתנדבות ולמתנדבים הרבים ,בני נוער ובוגרים ,על ההתגייסות ,המעורבות והמוכנות לסייע בכל שעה.
תקופה זו הוכיחה שוב את חוזקה וכוחה של קהילת גדרה.
שלכם,
יואל גמליאל
ראש המועצה
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בס"ד

 | 2020פרוייקטים שבוצעו

תושבי גדרה  -תתחדשו!
תיכון למדעי הרפואה,
חינוך גופני ותקשורת

מרכז צעירים

פיתוח רחוב פינס
בקטע ויצמן פיינברג
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 | 2020פרוייקטים שבוצעו

תושבי גדרה  -תתחדשו!
שכונת גולדה
)איכלוס חלקי(

מרכז רב תכליתי
להתעמלות ולמחול

הכשרת חניונים:
יצחק רבין ,פינס
ורשפים
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בס"ד

נבחרי הציבור | מועצה מקומית גדרה

סגן ומ"מ ראש המועצה
מחזיק תיק הנדסה
שלום אזרד

סגן ראש המועצה
מחזיק תיק שפ"ע
עו"ד יקותיאל תנעמי

סגן ראש המועצה
יו"ר מרכז אופק
סהר רווח

חבר המועצה
מחזיק תיק רווחה ,קליטה
ועלייה אסף דרבה

חברת המועצה
מחזיקת תיק הנוער
גילי אפטר אילון

חבר המועצה
מחזיק תיק תפעול ותשתיות
ציון ידעי

חבר המועצה
מחזיק תיק הספורט
אליאב מזגני

חברת המועצה
מחזיקת תיק הבטחון
והתיירות ענת טל

חבר המועצה
מחזיק תיק פיקוח עירוני
הראל דוד

חבר המועצה
סהר פינטו

חברת המועצה
דורית בן בוחר

חבר המועצה
אבי דנקו

חבר המועצה
תומר אהרון

חבר המועצה
מורן דהרי

ראש המועצה
יואל גמליאל

תקציב
אישור תקציב לשנת 2019
ע"ס 165,820,000
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אישור תקציב לשנת 2020
ע"ס 161,887,000

עמדות הסברה ברחבי היישוב

עשייה בתקופת הקורונה
הסברה

אכיפה

עמדות הסברה ,תמונת מצב יומית,
פרסום במדיה ופרסום ברחבי הישוב

תגבור משמר אזרחי ,תגבור ניידות,
תגבור פיקוח

מערך בריאות

הערכות מצב

ביצוע ישיבות תכופות של ראשי מכלולים
מתחמי בדיקות קורונה ,חקירות
ו/או בעלי תפקידים מסויימים
אפידמיולוגיות ,שמרטפיות לצוותי רפואה,
בהתאם למצב
הכוונה למבודדים ומאומתים

חינוך

מחשב לכל ילד ,מארזים לילדי גנים,
שמירה על קשר רציף עם צוותי
החינוך והמנהלים

סיוע

קו חם רגשי ,חלוקת סלי מזון,
מחשב לכל ילד

עסקים

פורטל מקומי ,קמפיין עידוד,
קורסים מקוונים ,תדרוך

הזהב
גיל
קו הפגת בדידות,

פניות יזומות ,סלי מזון

מוקד  106לשירותכם | 1-800-200-583
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בס"ד

ביקור שר החינוך ,יואב גלנט ,בגדרה

חינוך
נפתח תיכון רביעי  -למדעי הרפואה ,חינוך גופני ותקשורת
 50גני ילדים  9 //בתי ספר יסודיים  4 //תיכוניים  //תיכון חינוך מיוחד

ייחודיות בתי הספר
• פינס – תרבות ישראלית ערכית
• רעות – בית חינוך לערכי הדמוקרטיה
• רימונים – חשיבה ותקשורת לצמיחה מתמדת
• הבילויים – חינוך הומניסטי בדרך משחק וחקר
• גוונים – תקשורת בגוון אחר
• קשת – חינוך משלב :חילונים – מסורתיים – דתיים הנשען על מקורות היהדות ומקורות חיצוניים
• שלהבות חב"ד – שליחות והארה מבפנים כלפי חוץ
• ממ"ד אוהל שלום – בית חינוך לאמנויות ותקשורת בינאישית ברוח ערכית תורנית
• תלמוד תורה "מעלות רם" ע"ש רמי בן-דוד
• תיכון דרכא ע"ש מנחם בגין – בית ספר לאמנויות וחדשנות טכנולוגית ,בית ספר מדגים למערכות ייצור ממוחשבות
• תיכון דרכא ע"ש אילן ואסף רמון – בית לחקר מדעי ושיח חברתי
• תיכון דרכא נתיבי נועם – מצוינות לימודית ,יחס אישי ,אווירה משפחתית ,חינוך דתי ערכי באהבה
• תיכון למדעי הרפואה ,חינוך גופני ותקשורת
• תיכון ניצנים

2020
• גדרה מהיישובים המובילים בארץ עם  97%זכאות לבגרות
• נפתח תיכון רביעי בגדרה – תיכון למדעי הרפואה ,חינוך גופני ותקשורת
• יום לימוד המדגים את העשייה החינוכית בגני הילדים חמ"ד גדרה למשרד החינוך ואנשי ונשות חינוך
• קידום תכנית רשות משרד הכוללת שישה יעדים מרכזיים בדגש על רצף חינוכי מגן ועד י"ב בשיתוף משרד החינוך
• שתי מועדוניות חינוך רווחה חדשות נבנו בסמוך לבית הספר "אוהל שלום"
• דרכא בגין ממשיכים ביוזמה למעורבות קהילה –כיתת אנגלית לגמלאי גדרה
• הנגשת מוסדות חינוך

ענת קוך ,מנהלת אגף חינוךAyala.ashtar@gedera.muni.il | 08-8593561 ,
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חינוך
בתקופת הקורונה
• גיוס תקציבים לטובת רכישת מחשבים
• שיפור תשתיות ללמידה מרחוק בבתי הספר
• השאלת מחשבים לתלמידים ללמידה מקוונת
• ביצוע התערבויות פסיכולוגיות
• הרצאות זום עם קבוצות הורים
• מתן מענה רצוף לתלמידי החינוך המיוחד לאורך כל התקופה
• שילוב עוזרי הוראה
• שילוט הסברה לבתי ספר
• אמצעי חיטוי והיגיינה לכל מוסדות החינוך

2021
• המשך בניית שלבי ב'-ג' של התיכון למדעי הרפואה ,חינוך גופני ותקשורת
ישיבת חינוך עם הנהגת הורים יישובית
בתקופת קורונה
• מעבר התיכון החדש לרשת דרכא
• המשך יישום תכנית העבודה המשותפת רשות משרד )המותאמת לתקופת הקורונה(
• המשך הטמעת הייחודיות בהתאמה לקבלת תובנות חדשות
• המשך הנגשת מוסדות החינוך
• המשך שיפור תשתיות ללמידה מרחוק בבתי הספר

נוער
נוער  -בתקופת הקורונה
• צילום שיעורים פתוחים במגוון חוגים ופרסומם באמצעי התקשורת המקומיים
• קו חם של מחלקת הנוער לשיחה ותמיכה מוראלית לבני הנוער
• פעילויות יומיות באינסטגרם ,בווטצאפ ובפייסבוק )"טיק טוקורנה" ,צילום סרטון עפ"י השיר "יהיה בסדר",
קמפיין "גם אני נשאר בבית" ,סרטוני פנאי והדרכה ,חידונים וכתיבה יוצרת( בשיתוף תנועות הנוער
• פעילות פרלמנט הילדים באמצעות אפליקציית "זום"
• "סיירת ימי הולדת ווירטואלית"
• פרלמנט הילדים חוגגים לילדי א'-ו' יישובי
• הקרנת שעות סיפור לילדים ""HOME MADE
• אירועי זכרון :פעילות "זיכרון בסלון"" ,נר במרפסת" ו"זוכרים את הבנים"  -למידה בזום של  61קבוצות,
כל קבוצה על נופל בשיתוף בני המשפחות השכולות.
• לימודי סייבר שנה ג' עם חב'  – INTהמתמחה בקורסים מקצועיים ותכנות  -כתיבת קוד בJAVA SCRIPT-


חגית אמסלם ,מנהלת אגף קהילה ילדים ונוער08-8594555 ,

 ~
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בס"ד

חינוך הגיל הרך
גני הילדים לגילאי 2020 // 6-3
 50כיתות מהן 11 :גני חינוך ממלכתי דתי  31 /גני ילדים ממלכתיים  6 /גני ילדים מעוכבי התפתחות  2 /גני תקשורת
• לומדים ונהנים בימי קורונה  -במחווה מרגשת של מחלקת גני הילדים בשיתוף צוותי הגנים המסורים חולקו ערכות למידה
והעשרה לתקופות הסגר הממושכות
• מסיבת מרפסות – יום עצמאות  72למדינת ישראל לילדי הגנים בהפקה מרהיבה של צוות מורות החוגים בגנים נחגג יום
העצמאות לילדי הגנים ובני משפחותיהם
• סיום בניית ממ''דים בגני הילדים
• שדרוג וחידוש בגן תות  -במסגרת שיתוף פעולה של מחלקת גני הילדים עם המוסד לביטוח לאומי הוקמה חצר טיפולית
פעילה והוקם מרכז למידה מתוקשב תואם צרכים מיוחדים בגן תקשורת – תות
• גן חורשה – עידוד למידה חוץ גנית  -בהמשך לתהליך הרחבת מספר הגנים הירוקים והפעילות חינוכית מגוונת בתחום
השמירה על הסביבה ,פועלת תכנית למידה חוץ גנית הכוללת שהות ממושכת בסביבה טבעית קבועה כשהטבע ומשאביו
הם המקור למשחק חופשי וללמידה לא מובנית

ברכי יעיש ,מנהלת מחלקת גני הילדיםAvital.melamed@gedera.muni.il | 08-8593558 ,

הגיל הרך  -מעונות וצהרוני גני ילדים 2020 //
• הסברה לילדים באמצעות "קורוני קופץ לביקור"
• הפצת מידע רלוונטי עדכני כולל שירותי השירות הפסיכולוגי
במעונות:
• קשר רציף של מחנכות הכתות במעונות עם הפעוטות והוריהם
• פעילויות במתכונת קבועה בהן :שידור מפגשי בוקר חווייתיים,
קבלות שבת ושעת סיפור ,פעילות יצירה מותאמת גיל,
סרטוני פעילות תנועה ,עיסוי לתינוקות וגמילה וייעוץ יומי
ע"י המנחה הפדגוגית ומנהלות המעונות
ברשת צהרוני גני הילדים:
• קשר מקוון של מובילות הצהרונים עם הילדים
• ניסויי מדע והעברת חוברת משחקים מקוונת
• הקרנה מקוונת של הצגות אורנה פורת
• שיתוף הורים וילדים בתמונות "בעשייה"
• קיום קייטנה חווייתית מקוונת למאות ילדי הצהרונים בחופשות ,בשיתוף החברה למתנ"סים


ליאת בן-גל ,מנהלת מרכז אופק08-8594555 ,
10

 ~

צוות מרכז הצעירים של גדרה

חדש בגדרה! מרכז צעירים "יאנג"
מרכז הצעירים young ,גדרה ,נותן מענה לצעירים וצעירות בגילאי
 35-18בנושאים :הכוונה וייעוץ בתעסוקה ,השכלה ופיננסים ,ייעוץ
לזוגות צעירים ,חממה לפיתוח יוזמות חברתיות ועסקיות ,מקום
המאפשר מפגש עם צעירים אחרים ,חלל לימודי משותף ,מעורבות
בקהילה ותרבות הפנאי.

התוכניות
• קורסי פסיכומטרי  -בעלות מוזלת עבור צעירי וצעירות גדרה
• מלגות לסטודנטים  -מלגת פר"ח ומלגת מפעל פיס
• קבוצת מנהיגות צעירה
• תרומה לקהילה
• התנהלות נבונה  -משבר הקורונה
• התמודדות עם משבר הקורונה  -פיתוח חוסן מנטלי
• סדנאות ניהול זמן
• התפתחות אישית
• שיווק דיגיטלי
• הקמת אתרים
• שיפור ביצועים
• קורס החייאת תינוקות וילדים
• סדנאת צילום מקצועי בסמארטפון
• סדנאות ייעודיות לתמיכה באוכלוסיית הצעירים הלהט"ב
בתקופת משבר הקורונה
• צעירים למניעת אלימות כלפי נשים בתקופת הקורונה

מרכז הצעירים

מרכז הצעירים

גלית דניאל ,מנהלת מרכז צעיריםtzherimgedera@gmail.com | 08-8595445 ,
11
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יואל גמליאל ,ראש המועצה
נבחריה ועובדיה

בתי ספר יסודיים

גלית אקריש
מנהלת בי"ס פינס

דנית אידלמן
מנהלת בי"ס רעות

ימימה מיארה
מנהלת בי"ס קשת

יעל קסלסי
שרה לבז
מנהלת בי"ס אוהל שלום מנהלת בי"ס גוונים

שירי עופר
חני קרניאל
מנהלת בי"ס שלהבות חב"ד מנהלת בי"ס הבילויים

הרב יובל מיטלמן
רתם גורן
מנהלת בי"ס רימונים מנהל בי"ס מעלות רם

גני הילדים ומעונות היום
צבעוני | שושנים | חיטה | תילתן | ליבנה | אלה | נרקיס | פרג | ערבה | שקמה | תירוש | אתרוג | עירית | תות | רותם | נופר | הדס
| פטל | חצב | חרצית | סחלב | אשל | שקד | תמר | חרוב | הרדוף | סגלית | תאנה | גפן | לילך | אירוס | קשת | זית | דולב | דפנה
| כרכום | סייפן | לוטם | נורית | יערה | מרגנית | פיקוס | אורן | ורד | יסמין | רימון | סביון | רקפת | סתוונית | דליה | מעון לב גדרה
מעון נחלים | מעון רשפים

יואל גמליאל ,ראש המועצה
נבחריה ועובדיה
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מוזיאון גדרה
מוזיאון גדרה – בית מינץ
המוזיאון שוכן במבנה היסטורי מרהיב ביופיו ,שהוקם על ידי ד"ר משה
מינץ בשנת  .1924חלק מהמבנה שימש כדירה עבור ד"ר מינץ וחלקו
האחר שימש כבית עם ,מרכז תרבות למושבה .לאחר מותו של מינץ
המשיך הבית לתפקד כמבנה ציבור ובשנת  1985הפך למוזיאון.
בשנת  2018המוזיאון עבר מהפך עם תצוגה חדשה המשלבת בין מוצגים
היסטוריים מרתקים ,אוסף נוסטלגי ,מדיה וסאונד; מיצג ייחודי ,המבוסס
על צלליות ואנימציית תלת-ממד המספר בצורה חווייתית את קורותיהם
של הביל"ויים; שולחנות מציאות מדומה )(Augmented Reality
ממחישים את חיי הביל"ויים בגדרה עם הקמתה בשנת  1884ושולחן חקר
המזמין אתכם לנגוע ,להפעיל ולפענח ועוד.

אולם המוזיאון המחודש
זיגמ
n St.

כהנוב

Zigma

v St.
Kahano

פינס Pines St.
Pines St.

פינס

ג השלו
HaShalom
Garden
לוינסו Levinson St.

מועצה מקומית גדרה
Gedera Local
Council

פייבל Faybel St.

פיי
נברג St.

Feinberg

ג הפסלי
Sculpture Trail

בית לוינסו
The Levinson House

ז׳בוטי
נסקי y St.

Jabotinsk

ג איטה
Ita Garden

»הבראה ומרפא«
Recuperation
and healing
)(in Gedera

סברדלוב Sverdlov St.

המוזיאו לתולדות
גדרה והביל«ויי
Museum of The
History of Gedera and
the Biluim

2
גינת רחל
Rachel’s Garden

1

12
שכבי Shachevich St.

הקיוסק
The kiosk

27
38

11

החומה ג
וז‹נסקי sky St.
HaHoma Gozan

היקב
The Winery

בית המרפא פו-וייזל
The Von Weisel
Healing Center

הורבי Hurwitz St.

לאחר חידוש המוזיאון לרווחת המבקרות והמבקרים ,בשנה האחרונה,
 ,2020בוצעה הנגשה למוזיאון.
בשנה הקרובה ,2021 ,מתוכננות עבודות לשיפוץ חזית המוזיאון בהתאם
לתנאי השימור.

בית פוקס
The Fuchs house

הגור HaGoren St.

10
ג הגור
HaGoren
Garden

בית מכבי
The Maccabi House

3
צרי ±סברדלוב
Sverdlov Hut

סמטת חנה קוטי ley

tin Al

הגור HaGoren St.

7

סמטת בובלה Bobale Alley

5

בית הכנסת ישורו
The Yeshurun Synagogue

ג ביל״ו
Bilu Park

בעלי תפקידי ראשוני
Gedera›s First Professionals
12

8
״חצר הביל״ויי ״
HaBiluim Courtyard

הורבי Hurwitz St.

אעלה בתמר
E›ele BaTamar St.

2

ל
סמדר Smadar St.

דרה
±ג

han
ge

המרכז ההיסטורי של המושבה גדרה
The Heart of Historic Gedera

n

עק

He

rzl

כביש
Road

בנק
Bank

בתי רח׳ הביל״ויי :
בתי קפה ,מסעדות וחנויות בוטיק
HaBilu›im St. houses:
cafes, restaurants and boutique

בית הארחה  /מלו
Guest House / Hotel
תחנת מוניות
Taxi Station

שביל  /מדרגות  /סמטה
Trail / Stairs / Alley
28

תחנה מרכזית גדרה
Gedera Central Bus Station

מספר בית ברח׳ הביל״ויי
House number on HaBiluim St.

מסלול הסיור להולכי רגל
The Pedestrian tour route

ג/פארק
Garden/Park

רחוב הביל«ויי והאתרי ההיסטוריי הסמוכי לו מספרי את סיפורה של גדרה ,מושבת
הביל«ויי  .מומל להתחיל או לסיי את הסיור במוזיאו המחודש לתולדות גדרה והביל«ויי .

רו

ro

Ek

at

חניו ציבורי
Public Parking

HaBiluim Street and its nearby historical sites tell the story of Gedera, the moshava
of the Biluim. We recommend beginning or ending your tour with a visit to the
renewed Museum of the History of Gedera and the Biluim.

מפת המוזיאון הפתוח

11

אתר היסטורי ונקודת עניי
Historic site and point of interest
את נמצאי כא
You are here

Re

ho

vo

t/K

iry

Ged
era
Int
erc

מתח הביל«ויי
The Bilu Pioneers Compound

מפת התמצאות
Orientation Map

הרצל

St.

רית

/ק

בות

רחו

חל
מ

14

6

מגדל המי
The Water Tower

רח׳

* שימו לב לשינויים בפתיחת המוזיאון למבקרים בתקופת הקורונה.

העלייה HaAliya St.

בית הספר הראשו
The First School

ביאליק Bialik St.

לפרטים והזמנת סיורים בתיאום מראש08-8593316 :

ah Ku

Hann

רח׳ הביל«ויי

9
סיפורי משפחות
s Stories׳Familie
הגור HaGoren St.

4

שפירא Shapira St.

בור הביל״ויי
»The Bilu «Pit

HaBiluim St.

המוזיאון – מרכז מידע והדרכה למבקרים במרכז ההיסטורי של המושבה
מציע סיורים הכוללים הדרכה מלאה במוזיאון וביקור באתרים
ההיסטוריים.

צ

"הנדיבות והנתינה הן היצירה הנעלה ביותר של רוח האדם" רוברט אינגרסול

גדרה
יקירי
 לשנת תשפ"א -משה גהסי

איש עושה חסד וצנוע ,מוותיקי גדרה .אדם אהוב ומוערך בזכות ענווה ואופיו המיוחד ,השליו והנוסך תקווה .מאז עלייתו
לארץ ,לפני כ 76 -שנים ,עבר להתגורר בגדרה .איש חינוך משכמו ומעלה שכל חייו התנדב ותרם לקהילה בדרכו המיוחדת.
שימש מדריך נוער ורכז מתנדבים ,הקים גמ"ח של בגדים וחפצים המיועד לכל מי שידו אינה משגת .עד היום ממשיך
בפועלו למען משפחות שידן אינה משגת ,למען בני גיל הזהב ,למען קהילת גדרה .איש אהוב ,רגיש לסביבתו ויודע למלא
את ליבו של האחר באור ובתקווה.

יגאל גלסנר

יוזם הקמת מועדון רוטרי גדרה הבילויים שכיהן כנשיאו והובילו להישגים רבים בפעילותו למען תושבי גדרה .מתנדב במשך
שנים רבות למען הזולת במועדון רוטרי ,ב"יחד למען החייל" גדרה ,בפעילות למען משפחות במצוקה ועוד .יגאל פעיל
במסגרת יוזמות שונות לטובת קהילת גדרה ומקדיש מזמנו למענה .תוכלו לראות אותו יחד עם ילדי גדרה במשמרות
זה"ב ,יחד עם חיילי גדרה מברך ומפנק אותם בכל טוב ,מעורב ופעיל בבתי הספר בגדרה ,יוזם פעילויות ביישוב ועוד .יגאל
גלסנר ,איש עם לב רחב שנרתם לסייע והכל בחיוך ,בשמחה ובאהבה.

פנינה הגפה

פועלת במשך שנים בצניעות ובמסירות רבה לסייע לאחר בעת עצב ובעת שמחה .בשקט בשקט ,ברוחב לב ובעקביות,
מכילה ומנעימה בעת קשה ובבשורה מרה .מקדישה את כולה לעשייה .לשמח ולעודד ולו במעט ועושה זאת בעקביות
ובמסירות מכל הלב .פה לא תמה עשייתה .רואה את האחר אך גם את הסביבה לה היא מקדישה רבות מפועלה ,למען
הדורות הבאים ,לעתידם ,בריאותם ובטחונם .אישה אהובה ,נעימה ומכבדת ,בעלת יכולת הכלה יוצאת דופן ,מרגיעה
ומחבקת ,צנועה וכובשת.

זאב )זאביק( גונן

יליד גדרה ,חבר מועדון רוטרי מאז היווסדו ,מעורב בפעילויות קהילתיות ,שותף בהקמת הספרייה בבית החולים הרצפלד,
יוזם פעילויות למען השונה ,מתנדב במסגרת פעילויות של "יחד למען החייל" ושותף בחיי הקהילה .זאביק מוקיר את
שורשיה של גדרה ומספר באהבה אודות קורותיה ,מייסדיה ,ייחודיותה ומורשתה למטיילים בה .איש הפועל בהתנדבויות
רבות למען הקהילה בצנעה ,בעל לב עם נתינה רבה .לחם למען המדינה ומקדיש את חייו לעשייה למען הקהילה
הממשיכה גם בימים אלה.

ציונה גדסי

תושבת גדרה וותיקה אשר טיפלה במסירות ובאהבה בדורות של ילדי המושבה .לקראת פרישתה ניהלה את עמותת
מלב"י – עמותה למוצרי יד שנייה הפועלת בבית רחל בגדרה .במשך שנים ועד היום ,ידיה מלאות בעשייה למען האחר,
למשפחות קשות יום שידן אינה משגת .במרץ ,בנחישות ,במסירות ותוך הדאגה לאחר ,ציונה מעניקה ,מחבקת ,רגישה
לסביבה ועושה הכל בלב רחב וחם.

יפת שמעוני

תושב גדרה וותיק מזה  70שנה ,אדם שכל חייו מסייע ועוזר לכל אדם ,עושה עבודת קודש למען הציבור .מתנדב מזה 20
שנה בבית החולים ע"ש הרצפלד ,בקופת חולים כללית ובקהילת בית הכנסת נוסח אחיד .שמעוני הוא אדם עניו וצנוע,
ידוע ומוכר בזכות חסדיו ואישיותו המיוחדת שנותנת מענה לכל פונה .איש יקר ,מעורב בקהילה הנרתם לסייע לכל אחת
ואחד מתוך אמונה ורצון אמיתי להעניק לאחר.

עמנואל בר

מוותיקי מועדון רוטרי ,כיהן כנשיא המועדון ופעיל בו עד היום .לאורך השנים נטל חלק פעיל בחיי הקהילה במושבה .את
עמנואל תוכלו לראות מוקף בילדים במסגרת התנדבותו בקייטנות ובצהרונים ומשלב ידיים בהתנדבותו למען האוכלוסיה
הוותיקה .בר ,ניצול שואה ,פועל למען ניצולי שואה במגוון יוזמות .מקפיד בעצמו להשתתף מדי שנה בטקס היישובי המהווה
עבורו ניצחון אישי ומלווה במסר שאנו חזקים ושזה לא יקרה בשנית .איש מוכר בקהילה ,תורם ,בעל יכולות וחוזקות יוצאות
דופן המנתב את עשייתו למען הצמחת הקהילה.

רי גדרה
ברכות ליקי

לשנת תשפ"א
15
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הדמייה :קאנטרי גדרה

פיתוח ובינוי | מבני ציבור ומוסדות חינוך
2020
בוצע:

2021
המשך ביצוע:

• מבנה רב תכליתי להתעמלות ומחול
• בית ספר תיכון ברחוב ארז  -שלב א'
• בניית ממ"דים בגני ילדים
• הקמה ושיפוץ מרכז צעירים
• מדרגות חירום באולם ספורט  -בי"ס פינס

• בית ספר תיכון ברחוב ארז  -שלב ב'
• שיפוץ אולם ספורט בנתיבי נועם
• חידוש רחבת המועצה
• שיפוץ מבנה המועצה
• בית ספר נתיבי נועם ,סיום בניית מגרש קטרגל חדש
• בית ספר לחינוך מיוחד ניצנים
• קירוי מגרש ספורט  -בית ספר רמון

בשלבי ביצוע:
• בית ספר תיכון ברחוב ארז  -שלב ב'
• בית ספר לחינוך מיוחד ניצנים
• שיפוץ מבנה המועצה
• שיפוץ אולם ספורט בנתיבי נועם
• חידוש רחבת המועצה
• בית ספר נתיבי נועם ,בניית מגרש קטרגל חדש
• קירוי מגרש ספורט  -בית ספר רמון

בשלב תכנון:
• אולם ספורט ברחוב הארז
• קאנטרי גדרה
• מרכז נוער רווחה  -בית שבזי
• בניית שער הבילויים
• מקווה טהרה לגברים
• מרכז לגיל הרך ע"ש שפרה מזרחי ז"ל
• מתחם חינוך ברחוב גד
• השלמת פערי מיגון למסגרות יום
• בית קפה ושירותים בספורטק
• הנגשת בית הכנסת ישורון
• שדרוג במה יישובית ברחוב פינס )סמוך למבנה המועצה(
• הקמת גני ילדים בשכונה החדשה
• שיפוץ לשימור מבנה בית האיכר עבור פיקוח עירוני ומשטרה
16

תחילת ביצוע:
• קאנטרי גדרה
• שיפוץ חזית מוזיאון גדרה
• בית ספר תיכון ברחוב ארז  -שלב ג'
• אולם ספורט ברחוב הארז
• מרכז נוער רווחה  -בית שבזי
• מקווה טהרה לגברים
• מתחם חינוך ברחוב גד  -חניון וממ"דים
• השלמת פערי מיגון למסגרות יום
• בית קפה ושירותים בספורטק
• הנגשת בית הכנסת ישורון
• בניית שער הבילויים
• בית ספר פינס  -חידוש מגרש הכדורסל/כדורגל
• שדרוג במה יישובית ברחוב פינס )סמוך למבנה המועצה(
• הקמת גני ילדים בשכונה החדשה
• שיפוץ לשימור מבנה בית האיכר עבור פיקוח עירוני ומשטרה

תכנון:
• מרכז תרבות יישובי  -בית רחל
• שיפוץ ושדרוג הספריה
• מרכז לגיל הרך ע"ש שפרה מזרחי ז"ל  -תכנון וביצוע

פיתוח ובינוי | תשתיות וכבישים
2020
• פיתוח תב"ע  ,573אזור תעסוקה גדרה ,הנחת ניקוז ,סלילת דרכים
• פיתוח ואיכלוס שכונת גולדה  1,000יחידות דיור
• תחילת שלב ב'  -פיתוח תשתיות בתב"ע  ,584מתחם בין רחוב פינס ועד רחוב הרצל – סלילת כבישים ראשונית ,הנחה של
תשתיות צנרת מים ,ביוב ,ניקוז ,כבלים ,חשמל ובזק
• השלמת פיתוח בשכונת הפרדס  -הנחת צנרת מים ,ביוב וניקוז ,סלילת כבישים
• המשך פיתוח רחובות בשכונת נחלים צפון ודרום
• תכנון פיתוח רחוב אפרים בין רחוב גמליאל ועד צומת שרעבי/נחום
• תכנון רחוב סברדלוב ,מרחוב המגנים ועד גינת רחל
• פיתוח רחוב פינס ,בין שדרות בן גוריון ועד יצחק רבין  -הרחבת הכביש וחידושו ,הנחת מדרכות וחידוש מערכת התאורה
• תכנון רחובות יונה ,יואל ,חגי ועמוס
• הכשרת חניונים ברחובות :יצחק רבין ,רשפים ,פינס ,רחוב שפירא )בביצוע(
• בתכנון  -חניון ברחוב גד וחניון אחורי למבנה המועצה
• שידרוג ציר ויצמן
• סלילה ופיתוח מתחם גומברג
• פיתוח רחוב פינס בקטע ויצמן פיינברג

2021
• המשך פיתוח תב"ע  ,573אזור תעסוקה גדרה ,הנחת ניקוז ,סלילת דרכים
• המשך פיתוח ואיכלוס שכונת גולדה  1,000יחידות דיור
• המשך פיתוח תשתיות בתב"ע  ,584מתחם שבין רחוב פינס ועד רחוב הרצל
• המשך השלמת פיתוח בשכונת הפרדס  -הנחת צנרת מים ,ביוב וניקוז ,סלילת כבישים
• המשך פיתוח רחובות בשכונת נחלים צפון ודרום ופיתוח שטחים ציבוריים
• תחילת ביצוע  -פיתוח רחוב אפרים בין רח' גמליאל ועד צומת שרעבי/נחום
• המשך תכנון ופיתוח רח' סברדלוב ,מרח' המגנים ועד גינת רחל
• תחילת ביצוע  -פיתוח רחובות יונה ,יואל ,חגי ועמוס
• המשך הכשרת חניונים ברחבי גדרה
• תכנון ופיתוח רחוב פינס בקטע בן גוריון  -רבין
• המשך שידרוג ציר ויצמן
• תכנון וביצוע שיקום גן בילו
• תכנון פיתוח רחוב ביאליק

סלאבן פנוביץ' ,מהנדס המועצהmor.idan@gedera.muni.il | 08-8595420/32 ,
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בס"ד

בטיחות בדרכים
ועדות תנועה
• חלק ממערך וועדת תנועה יישובית – התמקדות בסביבת מוסדות חינוך
ניתן להעביר פניה לוועדת התנועה במיילmichal.gadasi@gedera.muni.il :

שיתוף פעולה עם המשטרה
• תכניות משותפות עם המשטרה  -הפקת פליירים משותפים לרכיבה בטוחה על אופניים חשמליים
• הסברה בכיתות א'-ו' ע"י שוטר קהילתי בנושא בטיחות בדרכים ורכזות בטיחות בדרכים בית ספריות
• ילק"מ )ימים למען קהילה משטרה(  -נוכחות משטרה במעברי נשק וסע

יוזמות בקהילה
• יום שיא לקראת פתיחת שנת לימודים
• תכנית יישובית – תערוכת מיצגים שהועתקה מגדרה והוצגה ברמה ארצית
• חתימה על אמנה יישובית – בגדרה מרגישים בטוחים בדרכים

הסברה
• פרסומים ברשת וברחבי היישוב  -שלטי חוצות ,שימשוניות,
פליירים ,פרסומים בעיתון המקומי

הסברה במוסדות חינוך

מנהלת מטה בטיחות בדרכים ישובי ,גלית דניאל
ומנהל מחוז ירושלים ,הרלב"ד ,אבי שמר

• תכניות בבתי הספר יחד עם הרכזות וספקים חיצוניים
• תכניות בתחום הבלתי פורמאלי
• פעילות בגני הילדים  -תכניות מותאמות

שיתוף תושבים
• תכנית משותפת עם רוטרי שנה שלישית
• שותפות מתנדבים בעמדות מעברי חצייה בבתי הספר
• שילוב סיירת ההורים במערך המתנדבים של בטיחות בדרכים
• תכנית הקשר הרב דורי עם סבים וסבתות  -מתקיים שנה חמישית

גלית דניאל ,מנהלת מטה בטיחות בדרכים יישובית08-8595436 ,
18

הישג נוסף להתנהלות מצויינת בגדרה!

מובילים גם בבטיחות בדרכים

זוכת שני פרסים בנושא בטיחות בדרכים

מצטיינת בית המועצות המקומיות
 5כוכבים על קידום בטיחות בדרכים

תודות

תודה להנהלת המועצה ,למנהל אזור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים אבי שמר ,לצוות המועצה המקומית השותף המלא
להטמעת הנושא ,לצוותי החינוך שהם חלק בלתי נפרד בהטמעת הנושא במוסדות החינוך החל מהגיל הרך ,לצוות וועדת התנועה
היישובית ,לשיטור העירוני ,למתנדבים ,לילדי משמרות הזהב ולכל השותפים הלוקחים חלק במאמץ בנושא זה .תודה מיוחדת
למנהלת מטה הבטיחות בדרכים גלית דניאל ,שעושה עבודת קודש לטובת בטיחות בדרכים בגדרה.

יואל גמליאל
ראש המועצה
19

בס"ד

ספורטק גדרה

אגף שפ"ע
2020
• יישום וביצוע החלטות וועדות תנועה
• תחזוקה יומית של גנים ציבוריים ומתקני ספורט
• תחזוקה יומית של שטחי גינון ושטחי בור ברחבי היישוב
• טיפול במפגעי בטיחות
• טיפול שנתי בעצים ברחבי היישוב הכוללים הרמת נוף ועיצוב
• ביצוע גיזום של ענפי דקל וריסוס נגד חדקונית הדקל
• היערכות לחורף ביישוב ובמוסדות חינוך
• שיפוצי קיץ בכל מוסדות החינוך בגדרה
• שיקום חצר בית ספר פינס ובית ספר רימונים
• ביצוע הצללות בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך  -בי"ס פינס,
רימונים ,מעלות רם
• הקמת גנים ציבוריים נוספים
• ביצוע תחזוקה שנתי במגרשי ספורט ברחבי היישוב
בהתאם לתקנה  5515הכוללת בדיקה שנתית במעבדה מוסמכת
• תחזוקה שבועית של מגרש כדורגל ברחוב ראובן לפי דרישות תקן
• תחזוקת הסקייטפארק לשמירה על תקינות המתקנים לרווחת הציבור

הקמת גן שפירא ע"ש דני מולאו ז"ל

פרויקטים שבוצעו בשנת 2020
• שיפוץ מגרשי טניס ברחוב כנפי נשרים
• הקמת גן ציבורי חדש ומתקני ספורט בגן שפירא
גן רמון

2021
• שיקום גינות ציבוריות הכוללות החלפת מערכת השקיה ישנה ,שתילת צמחים רב עונתיים
• שיקום שצ"פים ישנים הכוללים החלפת משטחי דשא סינתטי לרבות החלפת פלטות בלימה
• החלפת דשא סנתטי מאושר פיפ"א במגרש ספורט רבין
• התחלת פרויקט שיקום גן בילו
• שדרוג תשתיות והצבת מתקנים בגן הבנים

אלעד אורגד ,מנהל אגף שפ"עOrit.Sinai@gedera.muni.il | 08-8593554 ,
20

נגישות
2020
מבנה המועצה
מכשיר ניווט לליקוי ראיה | חניות נגישות
המחלקה לשירותים חברתיים
משרדים נגישים | נגישות קומה תחתונה | שירותים נגישים
קומה תחתונה | חניה נגישה בחניון המועצה | רמפה מהחניון
ורמפה מהכניסה | נגישות פתחי חדרים | מערכת עזר
לשמיעה כל המשרדים | מערכת עזר לליקוי ראיה בנית פיר
מעלית והכנה לקומה שלישית
שפ"ח
דלתות משרדים וכניסה – נגישים | רמפה כניסה | מערכת
עזר לשמיעה | שירותים נגישים
אגף שפ"ע
 2משרדים נגישים | ריהוט נגיש | מערכת עזר לשמיעה |
כניסה נגישה | חניה נגישה
וטרינריה
הנגשת משרד | שירותים נגישים | כניסה נגישה | מערכת
עזר לשמיעה | חניה נגישה
מוזיאון
חצר מונגשת | כניסה מונגשת | חניה נגישה | שירותים
נגישים | מערכת עזר לשמיעה פרטנית | באולם מערכת עזר
לשמיעה היקפית | מערכת הכוונה לליקויי ראיה בכניסה
הראשית

מחלקת נגישות
מערכת עזר לשמיעה | שירותים נגישים | משרד נגיש
מחשוב נגיש | חניה נגישה
רישוי עסקים
חניה נגישה | שירותים נגישים | מערכת עזר לשמיעה
פתחי דלתות נגישים | מערכת הכוונה קולית לליקוי ראיה
בכניסה למבנה
מחלקת ביטחון
חניה נגישה | שירותים מונגשים | מערכת עזר לשמיעה |
פתחי דלתות נגישים | מערכת הכוונה קולית לליקוי ראיה
בכניסה למבנה
מינהל הנדסה
חדר וועדה מונגש | מערכת שמיעה היקפית

2021
בית ספר דרכא בגין הכנסת מעלית
בית ספר קשת הכנסת מעלית
 10גנים ציבורים יונגשו כולל מתקנים
הנגשת בית העלמין
הנגשת מבנה מכבי
הנגשת חניון מרבד הקסמים
הנגשת חניון קניון המושבה )חיצוני(
המחלקה לשירותים חברתיים  -בניית מעלית
מבנה המועצה  -החלפת דלתות לנגישות

אמיר פישמן ,ממונה נגישות עירוניAmir.Fishman@gedera.muni.il | 08-8593510 ,
21

בס"ד

תפעול וסביבה ירוקה
איכות הסביבה
• אפיון מיכלים מודרניים לאיסוף פסולת אשפה במזרח גדרה ודרומה
• הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברחבי הישוב
• בתכנון  -התקנת מערכות לייצוא "חשמל ירוק"
• הטמעת מערכות בקרה לחיסכון בתאורת רחובות )חיסכון של כ(60%-
• בתהליך  -הקמת מערכת בקרה ושליטה למערך התאורה בישוב
• ניהול ופיקוח קרינה בלתי מייננת
• הסבת רכבי מועצה לרכב היברידי  /חשמלי
• ביצוע תחשיבים ומעקבים שוטפים ושנתיים לכלל צרכני האנרגיה

מבצע שיא ממחזרי אריזות בישראל

איסוף ופינוי פסולת למיחזור
• הורחבה פריסת מיכלים כתומים לאיסוף פסולת למיחזור אריזות
• שופצו ונצבעו כ 77-מתקני הנייר ברחבי הישוב
• נפרסו כ 36-קרטוניות לאיסוף ומיחזור קרטון
• בימים אלה מתבצע תהליך התקשרות לאיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית

בטיחות
• ביצוע תוכנית לניהול הבטיחות
• סופק ציוד מגן אישי לעובדים
• בוצעו הדרכות בטיחות בעבודה לכלל עובדי המועצה ושלוחותיה
• בוצעו סקרי סיכונים בכלל מוסדות המועצה לאיתור מפגעים בטיחותיים

פינות מיחזור

הסדרה ואישור מיבנים לצורך הצבת מיתקני אצירה בבתים ובמבני מגורים
הדברת טוואי תהלוכן של עצי האורן למניעת מטרד ופגיעה בתושבים
ניתור ומניעת התרבות יתושים  -ניתור ,הדברה והסברה לתושבים
יהודה שמג'ה ,מנהל אגף תפעולilana.levy@gedera.muni.il | 08-8593516 ,
22

ממחזרים
ושומרים על הסביבה

אריזות  -לפח הכתום
בקבוקי שתיה  -למחזורית הבקבוקים
נייר  -לפח הכחול
זכוכית  -לפח הסגול
קרטונים  -למתקני אצירת הקרטונים

שיתוף הפעולה שלכם הכרחי לשמירה
על סביבה ירוקה ובריאה
מידע לגבי נקודות מיחזור ופחים כתומים באתר המועצה
www.gedera.muni.il
המועצה המקומית גדרה

שומרים על מושבה נקייה
פינות המיחזור מלאות? נתקלתם בתקלה או במפגע? עדכנו את מוקד  106בטלפון 1-800-200-583
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בס"ד

מניעה והסברה
מניעת אובדנות
• הכשרות לשומרי סף ,לעו"סיות ,לתנועות נוער ולפסיכולוגים
• בתכנון לשנה הבאה – הכשרות נוספות לקבוצות שונות בקהילה

מניעת סמים ואלכוהול בהתאמה לתקופת קורונה
• העברת תכניות בזום לתלמידי בתי הספר
• העברת תכניות לרכזים בזום
• וועדות יישוביות בנושא מניעת אלימות וסמים

סיירת הורים
• ישנן שתי קבוצות סיירת הורים:
סיירת הורים הפועלת עם מתנדבים במהלך  11השנים האחרונות
רכז סיירת הורים – נאור קורקוס
• השנה הוקמה סיירת הורים נוספת  -סיירת הורים לצעירים
)סיירת ס.ל.ה  -סיירת למען הקהילה(

סיירת הורים

תכנית קליטה ועליה
• תיכלול ומיפוי לעולים בגדרה
• וועדות יישוביות בנושא בדיקת צרכים
• תכניות שאושרו ממשרד ראש הממשלה לגיל הרך ולקשישים
• תכניות במקבץ דיור ובקרב יוצאי הקהילה האתיופית ביישוב:
פעילויות במקבץ דיור
 .1רכישת ספרים
 .2הרצאות במהלך השנה בנושא תקומה וגבורה בשפה הרוסית
 .3מופע לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית
 .4שילוט עם לוגו משרד העלייה והקליטה ציור וקישוט קירות ע"י אומן
 .5שתילת שתילים למרגלות הקיר
קליטה וקהילה – יוצאי אתיופיה
 .1חג סיגד
 .2טקס נספים מסודן
 .3תכניות במועדון קשישים במרכז שפירא
 .4תכניות לגיל הרך

חג הסיגד

טקס מוקלט מראש ניספים מסודן

גלית דניאל ,מנהלת מחלקת מניעה והסברהgalit.daniel@gedera.muni.il | 08-8595436 ,
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ביטחון ושיטור עירוני
ביטחון והיערכות לחירום 2020 //
• ריענון והחלפת מסנני אב"כ לכלל המרחבים המוגנים במוסדות החינוך
• ביצוע מבדקי בטיחות שנתיים במוסדות החינוך
• החלפת ביתני שמירה חדישים בבתי הספר
• רכישת מכשירי החייאה למוסדות החינוך
• הכנסת מערכת בקרה ופיקוח על מוסדות החינוך
• שדרוג מערכות פיקוד ושליטה במרכז ההפעלה
• שדרוג והחלפת כלל מערכות הקשר לחירום
• רכישת רחפן לחירום תוך יכולות שידור למרכז ההפעלה
• השלמת כלל פערי המיגון בגנים הילדים ע"י בנית ממ"דים
• מתן מענה בתמודדות עם הקורונה במוסדות החינוך
• קיום וועדות משק לשעת חירום להיערכות לחירום
• מעבר למחסן חירום חדש
• שדרוג מערכות בקרת כניסה ,מערכות כריזה ומרכיבי הביטחון במוסדות חינוך
• התקשרות תלת שנתית לביצוע ואחזקה שנתית לציוד כיבוי אש ומערכות גילוי אש

ביטחון

2021
• הערכות לביקורת מוכנות לחירום על ידי פיקוד העורף ורח"ל
• הקמת רשת מצלמות "עין הנץ" בשיתוף המשרד לביטחון הפנים ומשטרת יבנה בכניסות לגדרה ובצירים מרכזיים
• שיפוץ כללי ל 3-מקלטים
• איתור הדרכה ואימון למתנדבים לחירום וליחידת סע"ר )סיוע עירוני ראשוני(
• המשך קיום וועדות משק לשעת חירום להיערכות לחירום ולהתמודדות עם מגפת הקורונה

שיטור עירוני 2020 //
• חיזוק הקשר עם משטרת ישראל והשיטור העירוני
• אכיפה ממוקדת לשיפור איכות החיים ובריאות הציבור בתקופת הקורונה
• קליטת פקחים חדשים והסמכתם כנדרש
• תוספת ניידת אכיפה לפיקוח
• הערכות למעבר לתחנת שיטור עירוני ברחוב הבילויים

2021
• הפעלת נקודת שיטור עירוני במבנה החדש ברחוב הבילויים
• השלמת גיוס פקחים ליחידת השיטור העירוני
• סדנאות שירות לפקחים להגברת המודעות לשיפור השירות לתושב

ביטחון

בני עודי ,קב"טbenny.udi@gedera.muni.il | 08-8595460 ,
זוהר שוקר ,קב"ט מוס"חzohar.shuker@gedera.muni.il | 08-8595461 ,
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בס"ד

ספריה ע"ש פרנקנטל בע"מ
2020
• החל מאמצע חודש מרץ הספריה נסגרה לקבלת קהל ועברה לתת שירות משלוחי ספרים באיסוף עצמי.
הזמנות לוקטו והוכנו עפ"י בקשה
• מנויי הספריה נהנו ממספר אפשרויות נוספות גם בימות הסגר:
 .1קופונים לספרים דיגיטליים דרך אפליקציית עברית
 .2קופונים לספרי שמע דרך אפליקציית ICAST
 .3הצטרפות למאגר הסרטים "דוק מוביס" .ספריית סרטי איכות בשלל תחומי עניין ודעת
• במהלך חודש נובמבר חולקו ערכות מדעיות לקוראים הצעירים
• חידון הספריות הראשון על סדרת הספרים "מנהרת הזמן"
ניתן להתעדכן באוסף הספריה בקטלוג המקוון שלנוwww.infocenters.co.il/gpl :
ניתן להוריד את אפליקציית הספריה  ISMARLIBולבצע חיפוש בקטלוג ולקבל מידע אישי

2021
• המשך העשרת ועדכון אוסף הספריה
• ספריית גדרה מצטרפת לספריה הדיגיטלית הישראלית
• מבחר של כתבי עת יחכו לקוראים על מדפי הספריה לכל הגילים
• תיפתח עמדת משחקים ועמדת פעילות בשולחן אור
• למשפחות תחכה פעילות חדר בריחה "תקועים בחללית הזמן"
• ניתן יהיה לשאול חדר בריחה נייד בנושא "בלשים חוקרים"
• סדרת הרצאות מהכורסא למנויים
הספריה מוארת באדום לאות הזדהות
במאבק באלימות כלפי נשים

ספריית גדרה מזמינה את תושבי גדרה שאינם מנויים עדיין ,להצטרף למנויי הספרייה
וליהנות משפע של ספרים במדורים השונים וממקום נעים ,מהנה ומרווח עם צוות
ספריה קשוב ומסביר פנים
ספריה ציבורית גדרה077-2080093 ,
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גיל הזהב
גיל הזהב בתקופת הקורונה
• פניות יזומות לאזרחים וותיקים
• חלוקת מנות חמות ויבשות
• מוקד חיבור דיגיטלי
• פתיחת מוקד לבדידות המיועד לחברי גיל הזהב המרגישים
בדידות בעת זו ומעוניינים לשוחח עם חבר/ה – המוקד מנוהל ע"י
הגב' רחל וולצ'וק והגב' בועז סימה ובו עשרות מתנדבים
מהקהילה אשר עברו הכשרה ומקיימים שיחה שבועית עם הפונים
• מיזם "הלו סבתו'ש" שיח נוער עם קשישים
• סרטוני הדרכה נגישים ללימוד שימוש בזום וליווי און ליין בנושא
• תוכנית רחבה באמצעות הזום :שיעורי התעמלות ,יוגה וצי'קונג,
הרצאות ,סרטי קולנוע ומפגשי שיח
• חלוקת עציצים ותעודות הוקרה לניצולי שואה ע"י צוות אופק ובסיוע מתנדבים
• ניידת מיצוי זכויות בשפות רוסית ,אמהרית ועברית

הענקת פרח לניצולי שואה


 ~

יסמין קירשן ,מנהלת מחלקת גיל הזהב ואזרחים בוגרים08-8594555 ,

ספורט
ספורט בתקופת הקורונה
• סיום בניית המבנה הרב תכליתי ברחוב ארז למחול ולהתעמלות
• הושלמה תוכנית לבניית אולם ספורט בתיכון החדש ,במזרח גדרה
⋅ נפתח בי"ס לטניס שדה במגרשים שעברו שיפוץ מקיף בשנה האחרונה
⋅ נפתחה אפליקציית " "LAZUZהמאפשרת גישה נוחה לתושבים לשכור
את מגרשי הטניס ללא עלות
⋅ התקיים קורס הגנה עצמית לנשות גדרה ללא עלות
• פתיחת חוג טניס שולחן
• ציון יום ההליכה הבינלאומי
• שיעורים פתוחים ושיעורי זום במסגרת בית הספר למחול
• נבחרת "שיר" זכתה במקום הראשון בטורניר הארצי של איגוד
הכדורשת הישראלי

מגרש הטניס

אורלי כהן ,מנהלת מחלקת הספורט08-8594555 ,
ליאת בן-גל ,מנהלת מרכז אופק08-8594555 ,
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בס"ד

המחלקה לשירותים חברתיים
2020
• מחשב לכל ילד – השנה חולקו  81מחשבים
• גיוס ושימור מתנדבים – כיום ישנם כ 100-מתנדבים
• פעילות במסגרת מגן זהב למענה לקשישים מוכרים ברווחה
ובביטוח לאומי ומגן למשפחות קשות יום
• מאומתים  -קשר עם תושבים מאומתים ומתן סיוע לפי צורך
• הפעלת יחידה להתמכרויות  -מיועדת לתת מענה לבני נוער
ומבוגרים בסיכון להתמכרות ומכורים בתחומים שונים
• הפעלת יחידה למניעה וטיפול באלימות במשפחה
• רצף טיפולי חדש תכנית לגילאי  - 18רצף טיפולי משפחות
מועדוניות מרכז הורים ילדים-נערים נערות
• תכניות לעולים
• תכנית אבות  -ו 2תכניות לאימהות ומועדון לקשישים עולים
• מרכז הורים ילדים טיפול למשפחות במצבי משבר
• מרכז לנערות עם פעילות עשירה שמופעל בשיתוף קרן רש"י
ומרכז לנערים בשיתוף עמותת נירים

מחשב לכל ילד

2021
• כפר הסטודנטים -שיתופי פעולה עם סטודנטים מכפר הסטודנטים
במועדוניות  -פרטני ,חוגים ועם מתבגרים
• פרוייקט קשישים וסטודנטים  -פיתוח פרויקט קשישים מתחברים
• פרוייקט קהילה תומכת  -שירות ייחודי לקהילה של הקשישים
בגדרה :לחצן מצוקה ,אב בית ,סיוע בתיקונים ,ביקור רופא ואירועים
חברתיים.

שיפוץ המרכז לקשיש

שרה אורן ,מנהלת המחלקהhana.tesler@gedera.muni.il | 08-8593570 ,
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המחלקה לשירותים וטרינריים
המחלקה לשירותים וטרינריים של המועצה אחראית על קידום ושמירת בריאות הציבור
ומניעת העברת מחלות מבעלי חיים לתושבים.
המחלקה פועלת למען מטרה זו במספר מישורים:
• חיסוני כלבים נגד מחלת הכלבת  -בשנת  2020עלה אחוז הכלבים המחוסנים כנדרש בחוק נגד מחלת הכלבת ועמד
על כ90%-
• חיסון חיות בר בסביבה נגד מחלת הכלבת  -פוזרו כ 150-פתיונות חיסון כלבת המיועדים לאכילה על ידי שועלים ,תנים
וכלבי בר
• עיקור וסירוס חתולי רחוב  -בוצעו כ 350-עיקורים וסירוסים לחתולי רחוב
• ביקורות בעסקים  -לשיפור איכות מוצרי מזון שמקורם מן החי על ידי ביקורות וטרינריות בעסקים המוכרים ומטפלים
במזון זה )אטליזים ,חנויות דגים ,מעדניות ,מסעדות ,אולמות אירועים וכו'( .בשנת  2020בוצעו עשרות ביקורות בעסקים
כנ"ל .פעילות זו מבוצעת בשיתוף פעולה עם מחלקת רישוי עסקים ומדווחת למשרד הבריאות
• טיפול במטרדי בעלי חיים ומניעת צער בעלי חיים  -טופלו יותר מ 800-פניות בנושאי בעלי חיים )כגון שוטטות ,נביחות,
תנאי החזקה של בעלי חיים ,מטרדי בעלי חיים ,חיות פצועות ,עיקורי חתולים ועוד( .בנוסף בוצעו עשרות סיורים ברחבי
היישוב במטרה לטפל בנושאי שוטטות הכלבים ובדיקת תנאי החזקת בעלי חיים

בשנת  2021המחלקה לשירותים ווטרינרים תמשיך לפעול ולהתחדש במטרה לתת שירות טוב יותר לתושבים
ותמשיך לשמור עליכם ,תושבי גדרה.

לידיעתכם ,על פי חוק ,חובה להחזיק כלב ברישיון מטעם המועצה ולחסנו נגד כלבת אחת
לשנה .ניתן לבצע חיסון כלבת לכלבים וחתולים גם במשרדי המחלקה הווטרינרית ללא
תשלום נוסף מלבד אגרת הרישיון ,בימי שלישי בין השעות  ,13:00-15:00בתיאום מראש
ד"ר שרון כהן בראשי ,מנהלת המחלקהVeterinar@gedera.muni.il | 08-8593524 ,
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בס"ד

שומרים על מושבה נקיה
לשימושכם ,ימי פינוי אשפה וגזם
ימים א'-ד'
א.צ.ג אורי צבי גרינברג
אבינדב ירוחם
אודם
אילות
אליעזר כהנוב
אם כל חי
אצ"ל
ארקין צבי
בן גפן
ברקת
גומברג שבתאי
ד"ר הסנר הוגו
ד"ר פון ויזל
דוד רזיאל
דוכיפת
דרור
הארבל
הגולן
הגורן
הגלבוע
הגליל
הגלעד
ההגנה
הורוביץ
הזית
החרוב
החרמון
היקב
הכורמים
הכרמל
המרון
הנגב
הנס גוטמן
הנקין מרדכי
העמקים
הרי אדום
הרי מואב
הרימון
השומרון
השפלה
השרון
זבוטינסקי
זיגמן
זמיר
זרקון
חבקין יצחק

ימים ב'-ה'
אבא אחימאיר
אגוז
אורן
אירוס
אלה
אלון
אלמוגן
אלשייך פינק
ארז
אריה רז )רייס(
אשחר
אשל
אתרוג
בורג יוסף
ברוש
דולב
דפנה
דקל
דרך ארץ
דרך האילנות
דרך הנחלים
דרך הפרחים
הדרים
הולצברג שמחה
המציל היהודי
המר זבולון
הרב יחיא תעיזי זצ"ל
הרדוף
הרצוג חיים
זאב זאוברמן
חבקוק
חצב
חרצית
יסמין
יפה נוף
יקינטון
ישעיהו ישראל
כחלית
כלנית
כנפי נשרים
לוע הארי
ליבנה
לילך
מוסינזון יגאל
מרגנית
נורית

ימים ג'-ו'
אלי כהן
אעלה בתמר
אפרים
אשר
ביאליק
בן יצחק צבי
בעלי המלאכה
גמיל דוד
דן
דנציגר
הבילויים
הג"א
החומה
המהרי"ץ
הנשיא
העליה
העצמאות
הפרדס
הרב גמליאל יוסף
הרב יחיא סלימן תנעמי
הרב צוברי מאיר/בינימין
הרב שייבה ישראל
הרמב"ם
הרצל
ויצמן
זבולון
חגי הנביא
יגאל אלון
יהודה
יהונתן
יואל
יונה הנביא
יששכר
לוי
לילינבלום
לרנר מרדכי
מגינים
מוצקין
מורי אהרון צברי
מנחם דהרי
מרבד הקסמים
משעול הרבי מילובבישט
משעול הרש"ש
נירנברג שניאור
נפתלי
סברדלוב

ימים א'-ד'
חוחית
חושן
חזית הדרום
חזנוב
יהודה הגדרתי
יהלום
יזרעאל
ירדן
ישראל אילן הולצמן
ישראל ויינר
כצנלסון
כרכום
לובצקי
לוינסון
ליבוביץ
לשם
מלר יוסף צבי
מצדה
משה ויהודית רוזן
נבט משה
נהר שלום
נופך
ס .לובצקי
סופר שלום
סיגלביץ שרה
סנונית
ספיר
עופרים
עין גדי
פוקס
פטדה
פיינברג
פינס
פנינה
צוקרמן
קפלו יעקב מאיר הכהן
קרסיקוב אריה
קרסנר אליעזר
רמז דוד
שבו
שד' בן גוריון מערב  -כיכר פינס
שד' רבין יצחק
שוהם
שכביץ
שלדג
שקד

ימים ב'-ה'
נחל איילון
נחל ארנון
נחל דן
נחל הבשור
נחל הירמוך
נחל הירקון
נחל ליטאני
נחל לכיש
נחל נעמן
נחל עדה
נחל ערוגות
נחל פארן
נחל צאלים
נחל קדרון
נחל שורק
נחל שניר
נחל תנינים
נרקיס
ס .דרך ארץ
סביון
סחלב
סטרומה
ערבה
פיקוס
פעמונית
פרג
פרחי בר
פרנקל אליהו
צאלה
צבעוני
ציפורן
צפניה
קבוץ גלויות
קטלב
קק"ל
רותם
שד' בן גוריון מזרח מכיכר פינס
שד' מנחם בגין
שד' ציונה צרפת
שושן
שיטה
שקמה

ימי פינוי אשפה וגזם בשכונת "גולדה"  -ימים ב' ו-ה'
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ימים ג'-ו'
סמדר
סמטת הג"א/לולו
סעידי שמחה
עמוס
פייבל
צברי סעדיה
קוסובסקי דניאל
קפלינסקי משה
ראובן
רבי יהודה
שבזי
שבטי ישראל
שלום עליכם
שמעון
שפירא
שפרינצק
שרעבי מנשה
תרמ"ה

בס"ד

שומרים על קשר
 פרטי התקשרות עם המועצה,לשימושכם
מייל

טלפון

שם המחלקה

08-8593555

 מקומית גדרה.מ

08-8593501/4/5

לשכת ראש המועצה

08-8593550/48/12

לשכת מנכ"ל

Maya.ganon@gedera.muni.il

08-8593506

דוברות

Liat.Braha.Amon@gedera.muni.il

08-8593520

יועמ"ש

08-8595432/20

מינהל ההנדסה

Ran.orpani@gedera.muni.il

08-8595491

מבקר המועצה

Yafa.Ofri@gedera.muni.il

08-8593530

גזברות

08-8593534/5/7

גביה

Ayala.Ashtar@gedera.muni.il

08-8593561

 מנהלת אגף- חינוך

Avital.Melamed@gedera.muni.il

08-8593558

 גני ילדים- חינוך

Galit.Levy@gedera.muni.il

08-8593528

 קב"ס- חינוך

Aliza.Samech@gedera.muni.il

08-8593527

 קב"ס- חינוך

Shela.Akiva@gedera.muni.il

08-8593563

 הסעים- חינוך

Marcela.Lipperman-Atar@gedera.muni.il

08-8593565

 שירות פסיכולוגי- חינוך

Galit.daniel@gedera.muni.il

08-8595445

מרכז צעירים

Ilana.Levy@gedera.muni.il

08-8593516

תפעול

Orit.Sinai@gedera.muni.il

08-8593554

שפ"ע

Veterinar@gedera.muni.il

08-8593524

 מחלקה וטרינרית- שפ"ע

Hanna.Tesler@gedera.muni.il

08-8593570

המחלקה לשירותים חברתיים

Amir.Fishman@gedera.muni.il

08-8593510

חופש המידע ונגישות

Keren.surik@gedera.muni.il

08-8595478

 ופיקוח- שיטור עירוני

Galit.Daniel@gedera.muni.il

08-8595436

מחלקת תכניות מניעה

Benny.Udi@gedera.muni.il

08-8595460

 מנהל חירום וביטחון,קב"ט המועצה

Zohar.shuker@gedera.muni.il

08-8595461

קב"ט מוס"ח

Michal.gadasi@gedera.muni.il

08-8595402

רישוי עסקים

ofekgedera1@gmail.com

08-8594555

מרכז אופק

077-2080093

ספרייה

08-8593316

מוזיאון

08-8592625

מועצה דתית

lishka@gedera.muni.il
Lishkatmankal@gedera.muni.il

Mor.Idan@gedera.muni.il

Avia.Anconina@gedera.muni.il

1-800-200-583 | 24/7  לשירותכם106 מוקד
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שעות קבלת הקהל במשרדי המועצה המקומית גדרה
ימים א' ,ג'-ה'  | 15:00-9:00יום ב' 18:30-16:30 ,13:00-9:00
מוקד  106לשירותכם 1-800-200-583 | 24/7
 -שימו לב לשינויים בקבלת קהל בתקופת הקורונה -

