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בס”דבס”ד

גדרה יישוב מבוקש למגורים 
בין עשרת היישובים המובילים בשיעור הגירה חיובית

ממש בקרוב - קאנטרי גדרה
בימים אלה קאנטרי גדרה נמצא בעיצומן של עבודות ההקמה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

לפי נתוני הלמ"ס, גדרה ממוקמת בין הראשונות 
שקלטה  אחרי  החיובית  ההגירה  בשיעור 
חדשים.  תושבים   1,322 האחרונה  בשנה 
ראש המועצה, יואל גמליאל: "המושבה שלנו 
מתפתחת וצומחת ויחד עם זאת שומרת על 
צביונה הכפרי ועל המרקם הקהילתי המיוחד"

עשרת  בין  היא  גדרה  המקומית  המועצה 
היישובים שקלטו את מספר התושבים הגדול 
ביותר בישראל, כך פרסמה הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה. לפי המספרים בדו"ח הלשכה 
גדרה בשנה  המרכזית לסטטיסטיקה, קלטה 
המועצה  חדשים.  תושבים   1,322 האחרונה 

את  שעברה  בשנה  כבר  שחצתה  המקומית, 
להתפתח  ממשיכה  התושבים,   30,000 רף 
ביותר  המבוקשות  המועצות  אחת  ולהיות 
למגורים בישראל. ברחבי המועצה המקומית 
והתשתיות  הפיתוח  תנופת  מפסיקה  לא 
אזור  כולל  והחדשים  הוותיקים  באזורים 
שדרוג  גדרה,  קאנטרי  והמסחר,  התעסוקה 
ממשיכה  כן,  כמו  ועוד.  ומבנים  מתקנים 
לקהילה  בסיס  המהווה  בחינוך  ההשקעה 
חזקה ולעתיד מבטיח וכן, בתחומים נוספים 

כדוגמת קיימות, שימור ובטחון.
יואל גמליאל, ראש המועצה המקומית גדרה: 
אותנו  שמחו  אך  הפתיעו  לא  הלמ"ס  "נתוני 

מאוד. המושבה שלנו מתפתחת וצומחת ויחד 
ועל  הכפרי  צביונה  על  שומרת  זאת  עם 

המרקם הקהילתי המיוחד".

הממוקם  גדרה,  קאנטרי  הקמת  עבודות 
בגין,  מנחם   - גוריון  בן  הרחובות  בפינת 

נמצאות בימים אלה בעיצומן. 
מענה  לתת  העתיד  חדשני  בקאנטרי  מדובר 
תושבות  לרווחת  ופנאי  ספורט  לפעילויות 
בריכות  ויכלול:  הגילאים  בכל  גדרה  ותושבי 
חדרי  כושר,  חדר  ספא,  מתקני  שחייה, 
חנויות  ג'קוזי,  אימונים,  חדרי  טיפולים, 

ספורט, רפואה דחופה ובית קפה.

יואל גמליאל, ראש המועצה המקומית גדרה: 
"בהמשך להשקעה בגדרה שנעשית יחד עם 
ועובדיה,  המועצה  חברי  ההנהלה,  חברי 
גם  נהנה  בקרוב  החיים,  תחומי  במגוון 
ספורט  לפעילויות  מענה  שיתן  מקאנטרי 
למנהל  תודה  הגל.  שכבות  לכל  ופנאי 

ההנדסה ולכל העוסקים במלאכה".

פיתוח אזור המסחר והתעסוקה ממשיך 
להתקדם כולל מתחם ביג לשירות התושבים  

אזור התעסוקה והמסחר יתפרש על כ-1,000 
דונם שיהפכו את גדרה למעצמה כלכלית

של  והמסחר  התעסוקה  אזור  אלה  בימים 
גדרה, המיועד למסחר, הייטק ותעשייה קלה 
נמצא בשלבי פיתוח. אזור התעסוקה והמסחר 
אשר  דונם  כ-1,000  על  מתפרש  הכולל 

מחולקים לשלוש.
החלק הראשון, המתפרש על שטח של כ-500 
עתיד  ובו  פיתוח  סיום  בשלבי  נמצא  דונם, 
שירותים  של  מענה  שיתן  ביג  מתחם  לקום 

ופנאי. 
תכניות  של  בשלבים  נמצא  השני  החלק 
מפורטות כאשר שלב א' עתיד לצאת לפיתוח 
להמשך  אזור  הינו  השלישי  החלק  בקרוב. 

פיתוח עתידי.
ישמש,  החדש  וההיי-טק  התעסוקה  אזור 
וההיי-טק  כאזור המסחר, התעסוקה,  כאמור, 
כלכלית.  עצמאות  לפתח  לגדרה  ויאפשר 
ולתושבות  לתושבי  אדירה  בבשורה  מדובר 
הכנסות  שייצר  האזור  בניית  כאשר  גדרה. 

מתחיל  למועצה  ומשמעותיות  נוספות 
למעשה להיבנות. רגע זה הגיע לאחר ההכרזה 
על הקמת אזור התעסוקה, שהיא תולדה של 
ראש  בהובלת  ונחושה  יסודית  עבודה  שנות 
לאורך  היתר,  בין  גמליאל.  יואל  המועצה, 
התהליך לקבלת האישור עבור אזור המסחר, 
 - רבות  התניות  נדרשו  וההיי-טק  התעסוקה 
נשגב  מט"ש  הקמת  היתה  לדוגמה  התניה 
(מתקן טיהור מי שפכים) בהשקעה של כ-40 

מליון ₪.

יואל גמליאל, ראש המועצה המקומית גדרה: 
"אחד הצעדים המשמעותיים ביותר שנעשים 
המועצה  חברי  ההנהלה,  חברי  עם  יחד 
מתחיל  שלנו  המושבה  בתולדות  ועובדיה,  
לקרום עור וגידים. התקדמות אזור התעסוקה 
גדרה  של  המבטיח  עתידה  את  מבשרת 
כמעצמה כלכלית ויעמיד אותה בשורה אחת 
הקרקע  על  מובילים,  תעסוקה  מרכזי  עם 
אזור  של  ההכנסות  מוגמרת.  כעובדה 
עוד  להשקיע  לנו  יאפשרו  החדש  התעשייה 

ומוביל  בפריחה  נמצא  שכבר  ביישוב  יותר 
באיכות חיים".

מה יוקם באזור התעסוקה והמסחר?
מרכז ביג  | תחנת רכבת | כביש עילי שיהווה 

כניסה נוספת לגדרה, שישית במספר 
ציבוריים   פארקים   | ענפה  ציבורית  תחבורה 

מתקני ספורט | אצטדיון | מרכזי נוער 

במה אזור התעסוקה והמסחר יתרום לגדרה?
מינוף כלכלי

מקומות תעסוקה
מקומות בילוי ופנאי
נגישות תחבורתית

מה המיקום של אזור המסחר והתעסוקה?
ומתוחם  היישוב  בפאתי  ממוקם  האזור 
והכביש הפנימי   40  ,3933  ,7 כביש  במסגרת 

של גדרה המחבר לחפץ חיים
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הן  חבילות  להעברת  ורחפן  חברתי  יישומון 
דוגמאות של פיתוח חשיבה יצירתית ועידוד 

יזמות צעירה בגדרה.

גאווה למושבה
רוחלה טל, מנהלת דרכא בגין, זכתה בפרס מנהלת מצטיינת 

של מחוז מרכז של משרד החינוך ועלתה לשלב הארצי

חושבים מחוץ לקופסה, מקדמים יזמות צעירה בגדרה

ולמנהלות פורצי/ות דרך על תרומה ייחודית 
לחינוך. תפקידם המרכזי של מנהלי מוסדות 
על  ופדגוגית,  חינוכית  להנהיג  הוא  החינוך 
כל  של  ולמידתם  חינוכם  את  לשפר  מנת 
המנהלים  מנהיגים,  בהיותם  התלמידים. 
ממדיה  מגוון  על  המערכת  את  רואים 
הדוקים  חיבורים  ביניהם  ויוצרים  ותחומיה 

למען הצלחתם של כל התלמידים.
מספר  בסיס  על  למנהלים  מוענק  הפרס 
תרבות  פדגוגית,  מנהיגות  ובהם  מדדים 
שותפויות  מיטבי,  חינוכי  אקלים  ארגונית, 

וממשקים, היבטים אישיים ובין אישיים.
מנהלי בתי הספר הנבחרים זכו בפרס המחוזי 

וכעת מועמדים לפרס חינוך ארצי.

יואל גמליאל, ראש המועצה המקומית גדרה: 
המועצה  חברי  ההנהלה,  חברי  "אנחנו, 
עובדיה ותושביה שולחים ברכות לרוחלה טל 
ההשקעה  את  מראה  זה  הפרס,  קבלת  על 
הרבה במסגרת החינוכית שהביאה את תיכון 
דרכא בגין למצוינות ולאחוזי זכאות גבוהים 

לבגרות העומדים על 98%! 
פרס זה הינו בהמשך לפרסים הרבים שגדרה 
במסגרת  הן  האחרונות  בשנים  בהם  זכתה 
יישובית בפרס מחוזי וארצי והן במסגרת בתי 
דרכא  נועם,  נתיבי  דרכא  בגין,  דרכא  הספר 

רמון, רעות וניצנים".

משרד החינוך הכריז על שמות הזוכים בפרס 
מרכז  במחוז  המצטיינים  ההוראה  עובדי 
גדרה,  בגין  דרכא  תיכון  מנהלת  וביניהם 

רוחלה טל שעלתה לשלב הארצי

זוכה  טל,  רוחלה  של  בהובלתה  הספר  בית 
בעיקר  רבים  להישגים  האחרונות  בשנים 
ל100%,  גם  שהגיעו  הבגרות  אחוזי  בתחום 
בתי   313 בין  להיות  הספר  בית  זכה  בנוסף 
בארץ  ביותר  הטובים  יסודיים  העל  הספר 
זאת,  והחברתי,  הערכי  הלימודי  בתחום 
בנוסף להישגי התלמידים בתחרויות ארציות 

בתחום הספורט, רובוטיקה ועוד.
השנה, לראשונה, הוענק פרס חינוך למנהלים 

טל,  רוחלה  של  בניהולה  בגין  דרכא  בתיכון 
ארגון  של  עסקים"  "עושים  תכנית  מתקיימת 
חלק  הינו  זה  ארגון  ישראל".  צעירים  "יזמים 
מהארגון הבינלאומי JA Worldwide הפועל 
פעילויות  המקיים  בעולם,  מדינות  ב-120 
רוכשים  ובמסגרתו  וחדשנות  יזמות  בנושא 
להצלחה  ומיומנויות  כלים  המשתתפים 
החברה  צרכי  על  העונים  מיזמים  ומקימים 
והסביבה. תכנית "עושים עסקים" בתיכון דרכא 

רן מאיר, תושב  בליווי המנטור  בגין מתקיימת 
ליזמות  חברה   - "מגשימים"  מייסד  גדרה, 

חינוכית. 
פיתחו  הצעירים  היזמים  זו,  תכנית  במסגרת 
ביישומון  מדובר  ומרגש.  חברתי  חדש,  מוצר 
על  לגשר  שמטרתו  חברתי"  "תשלום  בשם 
הספר,  בית  תלמידי  בין  הכלכליים  הפערים 
שעבור חלקם קנייה בקיוסק בבית הספר היא 
הרעיון  עליהן.  לשלם  מותרות שהם מתקשים 
שביקשו  מהתלמידים  עלה  היישומון  לפיתוח 
חברתית,  מעורבות  של  ערכים  למען  לפעול 

נתינה, עזרה לקהילה וקידום שוויון חברתי.
בניהולה של שלהבת  הבילויים  ספר  בבית  גם 
חשיבה  המעודדת  תכנית  מתקיימת  בני, 
הרובוטיקה.  בתחום  צעירה  ויזמות  יצירתית 
"הבילובוטים"  בשם  נבחרת  ישנה  זו  במסגרת 

ובנו  לוי, אשר תכננו  גל  בהובלתו של המנטור 
מיזם בשם "FLY2U" – רחפן המעביר חבילות 
ומנחית אותן על עמוד מתנפח למניעת פגיעה 
זה,  מיזם  על  הנשלח.  ובפריט  אורח  בעוברי 
במסגרת  גביע  קיבלה  הבילובוטים  קבוצת 

תחרות רובוטיקה ארצית.
גדרה:  המקומית  המועצה  ראש  גמליאל,  יואל 
בארץ  ומופת  מודל  להיות  ממשיכה  "גדרה 
בהישגים לימודיים וחברתיים וכך גם במיזמים 
החינוכיות  במסגרות  שמקדמים  שונים 
ולהצלחה.  לצמיחה  וערכים  כלים  ומעניקות 
את  לראות  גאווה  ומעורר  הלב  את  מחמם 
של  וההשקעה  היוזמה  היצירתית,  החשיבה 
לחברי  מודה  אני  והתלמידים.  התלמידות 
ולכל  עובדיה  המועצה,  חברי  ההנהלה, 

העוסקים במלאכה לטובת עתידם של ילדינו"

גדרה - מהיישובים 
המובילים בהשקעה 

בחינוך מיוחד

חדש לתיכון ניצנים, תיכון אשר קיים בגדרה 
שנים רבות והינו מוסד חינוכי לחינוך מיוחד. 
כמו כן, בגדרה נמצא מעון מוריה הנותן מענה 
לילדים ונוער עם מוגבלויות קשות וכן, נמצא 
ועוד.  מוגבלויות  עם  ונוער  לילדים  חם  בית 
בנוסף לכך, ישנה הקפדה על התאמת כיתות 
הממלכתיים  בביה”ס  למידה  ללקויי 
והממלכתיים-דתיים לצד גני ילדים המותאמים 
לחינוך מיוחד כאשר נפתחו במושבה בשנים 
האחרונות גני וכיתות תקשורת. כל זאת, לצד 
רחב  וטיפול  תוכניות  באמצעות  מענה  מתן 

על ידי גורמי המקצוע.
להקמת  תהליך  החל  לאחרונה  ועוד,  זאת 
מרכז חינוך מיוחד אזורי, מרכז מתי"א, שיתן 

מענה לכל האזור. 
יואל גמליאל, ראש המועצה המקומית גדרה: 
המועצה  חברי  ההנהלה,  חברי  עם  "יחד 
ההשקעה  את  דגלנו  על  חרטנו  ועובדיה, 
נבנית  שכך  הבנה  מתוך  המיוחד,  בחינוך 
ואיתנה.  בריאה  וקהילה  חברה  וצומחת 
ויש  כולנו,  של  והבסיס  היסוד  הוא  החינוך 
הנכון  החינוך  את  וילד  ילדה  לכל  להתאים 
החיים  להמשך  כלים  הענקת  תוך  עבורם 
את  ולמצות  לפסגות  להגיע  להם  שיאפשרו 
מקסימום הפוטנציאל שיש בכל אחת ואחד 

מהם. 
תודה לאגף החינוך ולכל העוסקים במלאכה 

המבורכת".

הנמצאים בסדרי העדיפויות  אחד התחומים 
המרכזיים של המועצה המקומית גדרה הוא 
תחום החינוך המיוחד. במהלך השנים האחרונות 
התבצעה השקעה רבה בגדרה על מנת לתת 
מענה בתחום זה והיום זו כבר עובדה ידועה 
בחינוך  המובילים  מהיישובים  היא  שגדרה 
ניתן  המושבה  בתחומי  כך,  בתוך  מיוחד. 
למצוא בתי ספר לחינוך מיוחד - כך למשל, 
בימים אלה מתבצעות עבודות הקמת מבנה 

בס”ד

ברכות לתלמידים ולבוגרים
תודה לצוות החינוכי המסור שמשקיע בילדינו לאורך כל השנה - למנהלת אגף החינוך ענת קוך, למנכ"ל רשת דרכא ד"ר גיל פרג, 
לדליה כהן ולצוות הרשת, לסגן יו״ר מזכ״לית הסתדרות המורים גבי שמעון, למנהלות התיכונים רוחלה טל, רונית מור ושמואל כורש, 
למנהלי בתי הספר היסודיים, לצוותי בתי הספר, לצוותי גני הילדים, למרכז אופק, להורים השותפים לתהליכים וכמובן לילדינו, מקור 

הגאווה שלנו.

יואל גמליאל, ראש  המועצה

תיכון דרכא 
ע"ש מנחם בגין

97% זכאות לבגרות

רוחלה טל
ענת קוך

מנהלת אגף החינוך
המועצה המקומית גדרה

תיכון דרכא 
ע"ש אילן ואסף רמון 
97% זכאות לבגרות

רונית מור

תיכון דרכא
נתיבי נועם

100% זכאות לבגרות

שמואל כורש

5
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בס”ד בס”ד

מנהיגות על מלא - גדרה חושבת נוער!
ועידת  לראשונה  התקיימה  הקודם  בחודש 
שיזמה  שיא  יום  גדרה,  התלמידים  מועצות 

מועצת הנוער היישובית.
כלל  נציגי  בין  ומעצים  מרגש  מפגש  היה 
שבעיניים  הספר  בבתי  התלמידים  מועצות 
בבתי  פועלם  על  בהתרגשות  סיפרו  נוצצות 
כיאה  ולתרום,  להשפיע  רצונם  ועל  הספר 

לכותרת הארוע "מנהיגות על מלא".
מתוך ש-75%  העובדה  לנוכח  מפתיע  זה  אין 

3,112 בני הנוער שביישוב משתייכים לתנועות 
הנתון  מאחורי  המנהיגות.  וקבוצות  הנוער 
וקהילה  נוער  ילדים,  אגף  עומד  הזה  המדהים 
במרכז אופק בניהולה של חגית אמסלם, האגף 
קרי,  ברשות,  הנוער  תחום  כל  את  מרכז 
פרלמנט  הנוער,  (מועצת  מנהיגות  קבוצות 
צעירים  מדריכים  (קורס  המד"צים  הילדים), 
הנוער  תנועות  החינוך),  משרד  של  היוקרתי 
(מכבי, צופים, בני עקיבא, בני עקיבא טספא, 
הנוער  מרכז  אינטראקט),  תלם,  נוער  עזרא, 
בשוטף  השנה  לאורך  הנוער  פעילויות  וכלל 
ובחירום, זוכה להערכה רבה מצד גורמי חינוך 
שבמשרד  ונוער  חברה  במנהל  החל  שונים 
שונים  ביישובים  נוער  מחלקות  ועד  החינוך 

הלוקחים דוגמה מהפעילות השוטפת.
"אנחנו עובדים לפי גאנט שנתי" מספרת חגית, 
במשך  השיא  אירועי  כל  מפורטים  "בגאנט 
והוא מופץ בין רכזי התנועות השונות,  השנה 
אחת  נפגשים  האגף  וצוות  התנועות  רכזי  כל 
לחודש בפורום נוער יישובי המיועד להעברת 

מידע, למידת עמיתים וסדנאות העשרה".
אירוע  הנוער,  תנועות  בצעדת  נפתחת  השנה 
הנוער  תנועות  חניכי  צועדים  במהלכו  ססגוני 
שם  גוזלן  מרכז  עד  המועצה  מבניין  השונות 
בטקס חגיגי חותמים נציגי התנועות על אמנת 
בין כל תנועות הנוער,  הנוער לשיתוף פעולה 
גדרה.  המקומית  והמועצה  הנוער  מחלקת 
נוספים בהפקת האגף: עצרת הנוער  אירועים 
לזכרו של יצחק רבין ומעגלי שיח, יום השומר 
המודעות  להעלאת  ורוד  יום  הספר,  בבתי 
הוקרה  יום  השד,  סרטן  של  מוקדם  לגילוי 
לרופאים, קמפיין נגד אלימות, צעדת הלפידים 
יום  הוא  חנוכה,  של  שני  בנר  המסורתית 
הולדתה של גדרה, מבצע דוגו (יום בו אוכלים 
דוגו),  השואה  ניצול  עם  להזדהות  פלאפל 
טובים  מעשים  יום  הרחובות,  למנקי  הצדעה 
בהובלת האגף עם מספר שיא של מעל שישים 
פרויקטים יישובים, העצרת היישובית לשואה 
ולגבורה בהובלת האגף, יום מנהיגות והאירוע 
מצטיינים  טקס  הפעילות,  שנת  את  החותם 
יישובי ע"ש יונתן יוחאי ופתיחת אירועי קיץ לי 
הנוער,  לבני  אירועים  מגוון  במקסימום, 

מופעים, סדנאות, אטרקציות וכיתות אמן. 
מועצת  את  האגף  מפעיל  כאמור,  במקביל, 
מנהיגות  רכזת  עקיבא,  מיטל  בהדרכת  הנוער 
יישובית, מועצת הנוער הוא הגוף המייצג את 
בתוכה  מאגדת  המועצה  ביישוב,  הנוער  כלל 
בתי  הנוער,  תנועות  מכלל  נוער  ובנות  בני 

הספר והשכבות בגדרה. 

הנוער  כלל  את  מייצגים  הנוער  מועצת  חברי 
יוזמת,  בנוסף  מהשטח  שעולה  צורך  בכל 
מתכננת ומארגנת פעילויות תרבות ופנאי לבני 
הנוער. את המועצה מובילה יו"ר המועצה שני 

שחר, תלמידת כיתה י"ב בתיכון דרכא בגין. 
איליה  שמוליק  בהנחיית  הילדים,  פרלמנט 

הינה קבוצת המנהיגות הצעירה ביישוב. 
לטפח  מטרה  מתוך  קם  הילדים  פרלמנט 

על  המושתתת  ילדים  הנהגת  ולהצמיח 
כבוד  החלטות,  קבלת  נתינה,  יוזמה,  אחריות, 
מנהיגות  פיתוח  לצד  צוות.  ועבודת  הדדי 
מעורבת  אשר  ויוזמת  צעירה  דמוקרטית, 
וחיזוק  ביישוב  הילדים  חיי  על  ומשפיעה 

שייכות התלמידים והתלמידות במושבה.
לשבוע  אחת  מתכנס  הילדים  פרלמנט  חברי 
כל  של  משותפת  בחשיבה  לפעול  במטרה 
הקהילות  לטובת  פעילויות  לקידום  הנציגים 

השונות בגדרה. 
יו"ר  מובילים  גדרה  הילדים  פרלמנט  את 
הפרלמנט,  יו"ר  וסגן  איילון  טל  הפרלמנט, 
פינס  בי"ס  ו'  כיתה  תלמידי  מרציאנו  שחר 
המשמש  ופנאי  מנהיגות  מרכז  הנוער,  ומרכז 

את פעילויות האגף השנה.
של  היוקרתי  מד"צים  קורס  האגף,  תחת  עוד 
תכנית  ונוער  חברה  ומנהל  החינוך  משרד 
משרד  של  צעירים)  (מדריכים  המד"צים 
ונוער, הכשרת מדריכים  החינוך, מנהל חברה 
של  בפועל  והדרכה  הדרכה  קורס  צעירים, 
מתחלק  ההכשרה  תהליך  מנהיגות.  קבוצות 
לשני חלקים עיקריים:  שלב ההכשרה – קורס 
ט'  כיתות  לתלמידי  המיועד  שנתי  הכשרה 

ושלב ההשמה והעצמה – שיבוץ בוגרי קורס 
תוך  השונות  ההדרכה  במסגרות  המד"צים 
שמירה על היותם קבוצת מדריכים והעצמתם 

בתכנים ובפעולות שונות.
זה המקום לומר תודה רבה לראש המועצה, מר 
אופק,  עירוני  תאגיד  מנהלת  גמליאל,  יואל 
הגברת ליאת והב בן גל, חברי ההנהלה, חברי 
על  אופק  ומרכז  המועצה  וצוות  המועצה 
התמיכה. בני הנוער מוזמנים לשלל פעילויות 

האגף לאורך השנה.

מיה מוזס, חניכת הפרלמנט מספרת:
תנועת  הוא  הפרלמנט  שלי  ”מזוית  הראיה 
נוער, מנהיגות שפועלת למען הילדים בגדרה 
את  לשפר  לנו  שמסייע  מיוחד  מקום  זה 
נגד  הפגנה  עשינו  בגדרה,  החברתי  האקלים 
חרמות שהייתה מאוד חשובה בעיניי ולא רק 
את הפרויקט הזה עשינו. אלה גם את פרויקט 
הספר  בתי  ילדי  שוק  בתחפוש  שוק  תחפוש 
בהם  צורך  להם  שאן  תחפושות  מביאים 
כימעט  כבר  בפרלמנט  אני  שצריכים  לילדים 
שלוש שנים, שלוש שנים חשובות ומיוחדות, 
בשבילי הפרלמנט זה חלק בילתי ניפרד מחיי“.
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הבית של הצעירים

מרכז הצעירים            גדרה
מרכז הצעירים "Youngגדרה", בניהולה של 
וחברה,  קהילה  אגף  מנהלת  דניאל,  גלית 
הוקם עבור תושבות ותושבים בגילאי 18-35 
המהווים כרבע מאוכלוסיית גדרה. בקבוצה זו 
מי  משוחררים,  וחיילים  חיילות  נכללים 
פנייה  או  אקדמיים  לימודים  לפני  שנמצא 
צעירים  סטודנטים,  מקצועי,  למסלול 
צעירים,  זוגות  המקצועית,  דרכם  בתחילת 

הורים צעירים ועוד.
קהילות  הינן  צעירים  של  אלה  קהילות 
דרכן.  ומובילות שנמצאות בתחילת  דינמיות 
לצעירות  להעניק  הצעירים  מרכז  מטרת 
במגוון  הכוונה  שיהווה  מרכז  ולצעירים 
והכוונה  ייעוץ  שירותי  וביניהם  תחומים 
סדנאות  ופיננסים,  תעסוקה  להשכלה, 

וקורסים שיאפשרו לבנות את עתידם. 

בנוסף לכך, במרכז מקיימים פעילויות פנאי, 
תרבות וידע והוא מהווה מקום מפגש ומרחב 
אישיות  מיומנויות  לפיתוח  הזדמנויות  של 
מעורבות  ולקידום  הפוטנציאל  ומימוש 
אישית  והעצמה  זהות  יזמות,  קהילתית, 

וחברתית. 
חדש  אינטרנט  אתר  עלה  השנה  בתחילת 
בגדרה   'Young' הצעירים  למרכז  ומושקע 
בקבלת  סיוע   35 עד   18 לבני  המאפשר 
החלטות בחייהם תוך התמצאות קלה. האתר 
אחד  במקום  המידע  כל  את  לקבל  מאפשר 
ומציג, בין השאר, מלגות לסטודנטים, הטבות 
עבודה  הצעות  סדנאות,  אבטלה,  ודמי  מס 
הצעירים  מרכז  אתר  כתובת  ועוד. 
 /https : / /gedera .toshav .org . i l

מוזמנות ומוזמנים להכנס ולהכיר.

העצמאות  ברחוב  ממוקדם  הצעירים  מרכז 
12, לפרטים ומידע נוסף לגבי מרכז הצעירים 
ניתן לפנות לרכזת מעורבות חברתית במרכז 

צעירים בטלפון 050-8855272

יואל גמליאל, ראש המועצה: "הצעירים הם 
העתיד של גדרה. מרכז הצעירים שהוקם יחד 
ועובדיה,  המועצה  חברי  ההנהלה,  חברי  עם 
דרכם  להמשך  והכוונה  מענה  לתת  נועד 
את  להם  ולהעניק  והאישית  המקצועית 
הכלים לצמיחה ולהצלחה. אני מודה למנהלת 
ולצוות  דניאל,  גלית  וחברה,  קהילה  אגף 
על  ואלמוג,  עדי  אבי,  שירן,  נאור,   - המרכז 

הפעילות העניפה לאורך כל השנה" 

ועכשיו – כל המידע באתר אינטרנט חדש ומושקע 

תוכנית אמירים
בתוכנית אמירים בבית ספר אוהל שלום אנו 
לומדים על ציפורים ועופות. אנו חוקרים על 
ציפורים  באמנות  ויוצרים  ועופות  ציפורים 
הציפורים  כל  על  עליהם.  וחקרנו  שלמדנו 
על  שעונות  מצגות  מכינים  אנו  שבחרנו  

שאלות שהעלנו על הציפורים וסביבתן.
באמנות אנו מציירים או מפסלים את הציפורים 
בדרכים שונות עם חומרים שונים מקרטונים, 

פלסטלינה ניירות אוריגמי ועוד.
טוהר דרייפוס תלמידת אמירים.

בכל  שנמצא  חוג  הוא  ערכים  עם  כדורסל 
מיוחד,  ממש  כדורסל  יש  אבל  גדרה  רחבי 
בחוג  שלום.  אוהל  ערכים  עם  כדורסל 
א'-ו'  מכיתות  תלמידים  כ-40  משתתפים 
החוג משלב ספורטיביות עם ערכים יהודיים 
אלא  הניצחון  לא  זה  בחוג  והעיקר 

ההשתתפות וההנאה. 

בכל פעולה שאנו עושים בחוג, המאמן מלמד 
עם  הכדורסל  מיומנויות  את  לשלב  אותנו 
בדקות  טובות.  ומידות  ארץ  דרך  ערכים, 
הראשונות של החוג יש זמן חופשי במרחב 
יכולות  משפרים  אנו  הזמן  ובשאר  המגרש 
שלם.   משחק  משחקים  או  ספורטיביות 
מעולה,  מאמן  עם  מעולה,  חוג  זה  בקיצור 

שמשלב ערכים עם ספורט.

חווית השמיטה בנתיבי נועם

כדורסל עם ערכים – אוהל שלום

תלמידות ותלמידים משתפים

גידולים בשיטת "מצע מנותק", חזו בסרטון 
באמצעות משקפי "מציאות מדומה" וענו על 
שאלון השמיטה. למרות היותם עירוניים ולא 
וגילו  שאלות  שאלו  התלמידים   - חקלאיים 
בעתיד  שאולי  ציינו,  חלקם  בנושא.  עניין 

יחליטו ללמוד אגרונומיה.

חינוכי  סיור  בניית  על  ביה"ס  לצוות  תודה 
המחבר לארץ ולתורה וגם חוויתי וכיפי.

שי אייאסו, נחום אורי ואליה גשמא – ט'2

תלמידי שכבה ט' מתיכון "דרכא נתיבי נועם" 
והארץ"  התורה  ב"מדרשת  ביקרו  בגדרה 
שנת  את  מקרוב  לחוות  כדי  דרום  בשבי 

השמיטה.

שכבת ט' מביה"ס "דרכא נתיבי נועם" בגדרה 
יצאה בחודש אדר ל"מדרשת התורה והארץ" 
בשבי דרום, כדי לחוות מקרוב את דיני שנת 
והפתרונות  מורכבויותיה  כל  על  השמיטה, 
של  בחממה  ביקרו  התלמידים  המוצעים. 

השנה הראשונה שלי בבית הספר אוהל שלום
כבר הרבה זמן, בכל בתי הספר וזה היה כיף 

להיות עם הכיתה מחוץ לבית הספר.
שימחה  שמאוד  הצטיינות,  לתעודת  זכיתי 
מירי  המחנכת  במיוחד  מורים,  לי  ויש  אותי 
עובד, שאני מאוד מעריכה, כי הם מתחשבים 
ונוחה,  ונותנים לי הרגשה טובה  במעבר שלי 
בלי לחץ. בבי”ס הקודם היתה מקהלה, שכבר 

חיכיתי להצטרף אליה, 
זכיתי להצטרף למקהלה  וכאן באוהל שלום, 
ממש מקצועית, בניצוחו של הזמר רועי עדיד. 
על  חזרות  עשינו  הקול,  מיתרי  על  למדנו 

העמדה ואפילו הקלטנו באולפן הקלטות. 
אני ממש מחכה בהתרגשות להופעה שלנו.

יש בבית הספר השקעה רבה בחינוך וערכים, 

אנחנו מקבלים פרסים על מעשים טובים, 
לי  יש  דתי,  לא  ספר  מבית  שהגעתי  ובגלל 
חיזוק פרטי בהכנת שיעורי הבית במקצועות 
לי  לתת  התנדבה  ו'  מכיתה  שניגון  הקודש, 
פעם בשבוע. בשנה הבאה נלמד בהפרדה של 
נמאס  כי  לזה,  ואני ממש מחכה  בנים מבנות 

לריב איתם על הכדור בהפסקה.
במשך  פורים  את  חגגנו  שלי  הקודם  בבי”ס  
חוגגים  איך  לראות  מצפה  ואני  שלם  שבוע 

כאן, את אחד החגים האהובים עלי. 
כל  בגלל  לאוהל שלום,  אני שמחה שעברתי 
מה שסיפרתי וגם בגלל שהוא קרוב אלי לבית 

ואני הולכת ברגל בלי להיות תלויה בהסעה.

ג'1  בכיתה  לומדת  אני  מזרחי,  מיתר  שמי 
בבית הספר וזו השנה הראשונה שלי כאן.

אחרי  ספר,  בית  לעבור  גדול  שינוי  היה  זה 
שנתיים בבית ספר אחר, לא הכרתי אף אחד 
א'  כיתה  לילדי  ובניגוד  המורים  או  מהילדים 

לא היתה לי הכנה והיכרות עם המקום.
ביום הראשון ממש התרגשתי, לא הכרתי את 
מחוץ  תיק  השארת  של  המיוחדים  המנהגים 
הרבה  כך  כל  סחבתי  לא  ומעולם  לכיתה 
למזלי  וחוברות.  תיקיות  מחברות,  ספרים, 
חברות  לי  ויש  נחמדות  ילדות  הרבה  פגשתי 
היום, שאני מרגישה שאני מכירה כבר הרבה 
שנתי, שהיה  לטיול  יחד  לצאת  הספקנו  זמן. 
טיולים  היו  לא  הקורונה  בגלל  מהנה.  מאוד 
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בס”ד

יקירי גדרה
- לשנת תשפ"ב -

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

ברכות ליקירי גדרה לשנת תשפ"ב

ישראל בנאיים
תושב גדרה משנת 58. את דרכו לישראל עשה כשהיה בן 16 ומאז העניק מעצמו למדינת ישראל כאשר שירת בצבא ההגנה לישראל 
עד גיל 56, התנדב במשמר האזרחי עד גיל 75 ואף קיבל אות שוטר מצטיין. גם ברמה האישית העניק בית אומנה במהלך 10 שנים ל-17 
ילדות וילדים, טיפל בנכה נפש והכל בהתנדבות ובלב רחב. בגדרה פעיל שנים ארוכות בהתנדבות בבית חולים הרצפלד ועל מסירותו 
הרבה קיבל אות פעיל מצטיין של בית החולים ושל קופת חולים הארצית. עוד מתנדב בבית כנסת בגדרה אף בימים אלה, בגיל 88. כל 

זאת ברגישות וברוחב לב.

ציפורה עודי
תושבת גדרה וותיקה, מוכרת ביישוב בזכות הענווה, הרוך והנועם שמשרה בסביבתה. פועלת במשך שנים ארוכות בהתנדבות מלאה 
למען אוכלוסייה וותיקה בגדרה כאשר דואגת למלא את ליבם בשמחה, דואגת לכל מחסור ובהיותה אחות אף דואגת להעניק להם 
טיפולים אותם הם מתקשים לעשות לבדם. נמצאת בסביבה כדי לתת כתף תומכת ולסייע לכל אחת ואחד. כל זאת, בחיוך, בשמחה 

ובאהבה.

יצחק בן שבת
תושב גדרה וותיק מזה 60 שנה, אדם שכל חייו מסייע ועושה עבודת קודש למען הקהילה והיישוב. מקדיש את חייו למלא את ליבם 
ולהקל על משפחות שנמצאות במשבר ובאבל תוך מילוי צרכיהם. זאת ועוד, דואג לשיפוץ בתי כנסיות ולבניית ארונות קודש ללא 
תמורה ומתוך שליחות אמיתית. נמצא תמיד בפרוייקטים של התנדבות בקהילה ופועל בלב רחב ובצניעות. איש יקר, עניו ומוכר בזכות 

חסדיו ואישיותו המיוחדת.

מורי סעיד פנחס
איש יוצא דופן בחסדיו ובפעילותו הנעשית בצנעה ומתוך שליחות. תושב גדרה וותיק המוכר בנוף המושבה בזכות חסדיו, שלוותו 
והתרומה הרבה שלו לקהילה. מסייע לכל אדם באשר הוא, בנקודות שמחה והתרגשות בגיל מצוות דואג ללמד לקרוא בתורה ללא 
תמורה ומכל הלב, בנקודות אבדן ואבל של משפחות דואג למלא את צרכיהן ולתמוך בהן בלב רחב. איש יקר, רגיש לסביבתו, אהוב על 

הבריות הנרתם בכל ליבו לחיזוק הקהילה והחברה.

עדנה שחם
תושבת גדרה המוכרת בזכות יכולת ההכלה העצומה שלה, הדאגה לאחר והעשייה הבלתי פוסקת שלה לחברה בריאה וחזקה. פרשה 
תחת כנפיה את הדאגה לאחר ועושה זאת במסירות אין קץ. כבר שנים ארוכות שממלאת את תפקיד יו"ר אקי"ם בגדרה בהתנדבות 
תוך קידום יוזמות פורצות דרך ומשמעותיות לשילוב האחר בחברה כמו הקמת קבוצת ספורט המשלבת ילדים עם צרכים מיוחדים. 
זאת ועוד, מקדמת יוזמות ספורט קהילתיות כדוגמת קבוצת כדורסל נשים. אישה עם לב רחב ומכיל, מעניקה מעצמה לחברה, רגישה 

לסביבתה ומאמצת לחיקה.  

צביה נדב
ידיה מלאות בעשייה ובדאגה לאחר. אופיה המיוחד משרה נינוחות ונעימות בקרב הסביבה. תמיד תפעל בלב שלם, במסירות ובאהבה. 
היא סמל להתנדבות ואליה מגיעים מכל הקהלים אנשים הזקוקים לסיוע והכוונה. היא תמיד תהיה שם לקבל את פניהם בשמחה 
ותסייע להם בכל אשר יתאפשר לה ואף יותר. דמותה מוכרת ואהובה, חיוכה העניו והצנוע מספר על אישה העושה הכל באהבה ומתוך 

שליחות. בנחישות ובמסירות מעניקה, מחבקת, רגישה לסביבה ועושה הכל בלב רחב וחם.

גילה נזירי
תלמידות  של  דורות  חינכה  שלה.  האינסופית  וההכלה  הדופן  יוצא  ליבה  טוב  בזכות  מוכרת  ומעלה,  משכמה  אישה  גדרה,  ילידת 
ותלמידים בגדרה, מתנדבת שנים רבות בקהילה ומובילה כבר מספר שנים פרוייקט ציורים ע"ש בנה, שנהרג בתאונה טרגית, גיא נזירי 
ז"ל. פרוייקט זה הוא מיוחד וחווייתי להעלאת המודעות והטמעת חשיבות הבטיחות בדרכים בקרב תלמידות ותלמידי שכבות ה'-ו, זוכה 
להצלחה רבה ומהווה דוגמה ליישובים אחרים בארץ. זאת ועוד, במסגרת התנדבותה במועדון רוטרי הבילויים גדרה אף כיהנה כנשיאת 

המועדון והובילה אותו להצלחות. אישה אהובה, נעימה ומכבדת, בעלת יכולת הכלה יוצאת דופן, מרגיעה ומחבקת, צנועה וכובשת. 

דני דורון
איש משכמו ומעלה המוכר ביישוב בזכות אישיותו המיוחדת ופועלו הרב למען גדרה ולמען הקהילה. מעבר לעיסוקו כשליח ציבור 
בתפקיד סגן ומ"מ ראש המועצה לשעבר, עסק שנים רבות בנתינה ובדאגה לחיילות ולחיילים במגוון דרכים, התנדב במשך שנים 
בעמותת הספורט של מכבי, בתנועת הנוער מכבי צעיר, באיגוד ערים לחינוך ועוד. איש יקר  עם לב רחב שתמיד ימצא את הזמן 

להקשיב ולסייע לכל פונה במסירות ובאמונה וכל זאת, בענווה, בחיוך ובשמחה. 

בס”ד



בס”ד

המהפך של גדרה מיישוב שכמעט 
ולא היה מוכר ליישוב מוביל 

שהביקוש לגור בו הוא בין עשרת 
הגבוהים בארץ
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עם  יחד  והתחדשות.  בנייה  פיתוח,  תראו 
של  המורשת  את  משמרים  אנו  ההתחדשות, 
הכי  הסמלים  אחת  שהיא  מושבה  גדרה, 
בארץ  ההתיישבות  למפעל  שיש  חשובים 
ישראל. לצד כל מה שציינתי, נמשיך להשקיע 
שזה  הבנה  מתוך  בחינוך  רבים  משאבים 

הבסיס לקהילה חזקה ולעתיד מבטיח".

אוכלוסייה  שמושך  בגדרה  יש  לדעתך  מה 
להגיע ולהתגורר בה?

מגוונת  עשייה  לכך,  ומעבר  חינוך  כל  "קודם 
בטחון,  קיימות,  כמו  מרכזיים  בתחומים 
כניסתי  מאז  מטופחת.  וסביבה  תשתיות 
בראש  החינוך  יעד  את  בפניי  לתפקיד שמתי 
עמד  זו  החלטה  בבסיס  העדיפויות.  סדר 
רציונל מאוד ברור - הכל מתחיל בחינוך. חינוך 
מגיל צעיר בונה קהילה חזקה, בריאה, ערכית 
איכותי  מקום  טבעי  באופן  ומייצר  ואיכותית 
בחינוך,  מובילה  גדרה  כיום,  בו.  לגור  שטוב 
אנחנו משקיעים בילדינו החל מהגיל הרך ועד 
הבגרות תוך שמירה על רצף חינוכי והשקעה 
בחינוך הפורמאלי לצד החינוך הבלתי פורמאלי.  
ההשקעה לאורך שנים רבות בתחום זה הניבה 
מוביל  ערכי,  נוער  בגדרה  לנו  יש   – תוצאות 
ומנהיג, אנחנו רואים אחוזי גיוס גבוהים לצבא, 
יישוב  אנחנו  הארצי,  החינוך  בפרס  זכינו 
מדגים חינוך ארצי ונמצאים בצמרת היישובים 

על 97%  העומדים  לבגרות  זכאות  אחוזי  עם 
על  מיוחד) המעיד  חינוך  (ללא  לשנת תש"ף 
התהליכים שנעשו בתחום החינוך בגדרה. כמו 
בגדרה  המיוחד  החינוך  על  דגש  שם  אני  כן, 
מתוך  קבוע  באופן  מקדמים  אנחנו  אותו 
וקהילה  חברה  וצומחת  נבנית  שכך  ההבנה 
פורחת  גדרה  לחינוך  בנוסף  ואיתנה.  בריאה 
קיימות  על  דגש  שם  אני   - תחומים  במגוון 
וחסכון אנרגטי, פיתוח מתקיים באופן שוטף 
וחדשים,  וותיקים  בגדרה,  האזורים  בכל 
הגברת  ציבוריים,  מתקנים  והקמת  שדרוג 
הבטחון האישי, שימור המורשת ועוד. כמו כן, 
של  פיתוח  בשלבי  נמצאים  אנו  אלה  בימים 
את  כלכלית  שימנף  ומסחר  תעסוקה  אזור 
ויספק מקום תרבות, פנאי  היישוב מצד אחד 
ההגירה  והסביבה.  גדרה  לתושבי  ותעסוקה 
המעידה  תעודה  עבורי  היא  לגדרה  החיובית 

על ההשקעה הרבה".

והמסחר  התעסוקה  מרכז  פיתוח  את  הזכרת 
בגדרה, תוכל להרחיב על הפרוייקט?

"אזור התעסוקה והמסחר הנמצא בימים אלה 
לעצמי  ששמתי  יעד  הוא  פיתוח  בשלבי 
אזור  הקמת  מועצה.  כראש  כהונתי  בתחילת 
תהליכים  ביצוע  דרש  והמסחר  התעסוקה 
את  לראות  מתחילים  אנחנו  ולשמחתי  רבים 
פירות ההשקעה. מדובר באזור הנמצא בפאתי 

בעבר הלא רחוק, גדרה היתה יישוב שלא היה 
אינטנסיבי,  פיתוח  עם  כיום,  לרבים.  מוכר 
שימור מורשת ומשאבים רבים– גדרה הפכה 
והמצליחים  המבוקשים  המקומות  לאחד 

ביותר בישראל. 
המרכזית  הלשכה  נתוני  פורסמו  לאחרונה 
גדרה  בהם  ישראל  מדינת  של  לסטטיסטיקה 
עשרת  בין  היא  כאשר  מכובד  במקום  ניצבת 
היישובים המבוקשים בישראל, בהם מתקיימת 
הגירה חיובית. לפי הנתונים שפרסם הלמ"ס, 
תושבים   1322 קלטה  גדרה  האחרונה  בשנה 
רף  את  חצתה  שכבר  המושבה,  חדשים. 
לגדול  להתפתח,  ממשיכה  התושבים   30,000
הייחודיות  על  שמירה  תוך  רב  עניין  ולייצר 

שלה. 

לאחרונה פורסמו נתוני הלמ"ס שהצביעו על 
היישובים המובילים בארץ  בין עשרת  גדרה 

בהגירה חיובית. מה היתה הרגשתך?

"כבר שנים שאני חוזר ואומר שגדרה מובילה 
באמת  אני  קלישאה,  לא  זו  חיים.  באיכות 
רק  לא  אלה  אני שמח שעכשיו  לכך.  מתכוון 
המילים שלי – אלא עובדות בשטח. המושבה 
זאת  עם  יחד  אך  וצומחת,  מתפתחת  שלנו 
ועל  הכפרי  צביונה  על  לשמור  לנו  חשוב 

המרקם הקהילתי. 
צאו להסתובב בגדרה, לא חשוב לאן תסתכלו, 

החיים  איכות  על  לשמור  מנת  על  המושבה 
משרדים,  בנייני  למסחר,  מיועד  והוא  בגדרה 
באזור  כך,  בתוך  קלה.  ותעשייה  היי-טק 
התעסוקה והמסחר צפויה לקום תחנת רכבת, 
נוער  מרכזי  ספורט,  מתקני  גדול,  איצטדיון 
מתחם  יוקם  התעסוקה  באזור  כן,  כמו  ועוד. 
ביג לרווחת התושבים, מקום אשר יתן מענה 
משמעותי  בפרוייקט  מדובר  צרכים.  למגוון 
שיהווה מנוף כלכלי אדיר ליישוב ויאפשר לנו 
לרווחת  תחומים  במגוון  ולהשקיע  להמשיך 

התושבים ולטובת המושבה".

נוספים  משמעותיים  פרוייקטים  אילו  על 
תוכל לספר?

בפניי.  העומדים  רבים  נוספים  יעדים  ישנם 
אחד הפרוייקטים שאישרנו לאחרונה למשל, 
פרוייקט  הוא  ובנייה,  לתכנון  בוועדה 
התחדשות  פרוייקט  בגדרה,  פינוי-בינוי 
השקענו  כן,  כמו  במושבה.  ראשון  עירונית 
בגדרה  החדשה  גולדה  שכונת  בפיתוח  רבות 
של  ב'  שלב  לביצוע  יוצאים  אנו  ובקרוב 
שבילי  החנייה,  מקומות  להגדלת  הפיתוח 
גינון, הסדרי תנועה  ריצוף מדרכות,  אופניים, 
לראות  ממשיך  אני  ועוד.  כבישים  סופיים, 
לאחר  בגדרה,  השימור  בנושא  רבה  חשיבות 
שביצענו עבודות שימור במבנים, שדרגנו את 
גדרה  של  הדגל  רחוב  שהוא  הבילויים  רחוב 

סברדלוב  רחוב  בשדרוג  ממשיכים  ואנחנו 
שהוא המשכו של רחוב הבילויים ההיסטורי. 
מאוד  יעדים  קבענו  הקיימות  בתחום  גם 
על  ושמירה  אנרגטית  להתייעלות  ברורים 
סביבה ירוקה ומקיימת שהתבצעו וממשיכים 
אלה  בימים  כן,  כמו  אלה.   בימים  להתבצע 
גדרה  קאנטרי  להקמת  עבודות  מתבצעות 
לכל  ופנאי  ספורט  לפעילויות  מוקד  שיהווה 

הגילאים."

שמתבצעת  אנרגטית  התייעלות  על  דיברת 
בגדרה, תוכל להרחיב?

"אחד הנושאים שבהם אני שם דגש הוא נושא 
הקיימות. נושא זה הינו בעל השפעה עצומה 
רבה  חשיבות  רואה  ואני  ילדינו  לעתיד 
להטמיע אותו בקהילה במגוון דרכים. בשנים 
הנושא  לקידום  רבות  פעלנו  האחרונות 
במסגרת  הן  הסביבה  על  שמירה  ולעידוד 
ברמה  גם  והן במסגרת הקהילתית.  החינוכית 
תהליכים  מקיימים  אנחנו  היישובית 
מערכות  התקנת  כמו  אנרגטית  להתייעלות 
לחיסכון  ציבור  מבני  גגות  על  פוטווולטאיות 
לרכבים  טעינה  עמדות  הצבת  בחשמל, 
חשמליים, מעבר לתאורת לד חסכונית, מעבר 
לרכבים היברידיים ועוד. אין ספק שהעשייה 
מוסדות  כאשר  אותותיה  נותנת  זה  בתחום 
הוסמכו  ילדים,  גני  כולל  בגדרה,  רבים  חינוך 

שכן  זה  בתחום  בעשייה  נמשיך  לירוקים. 
האנרגטית,  ולהתייעלות  לחסכון  מעבר 
סביבה  לילדינו  תאפשר  הנושא  הטמעת 

בריאה ובטוחה יותר ועתיד מבטיח"

גדרה,  של  ההצלחה  את  מסכם  היית  איך 
שהפכה למקום מבוקש לגור בו?

היא  גדרה  של  ההצלחה  האישית,  "ברמה 
חיי.  פרויקט  מגדיר  שאני  ומה  גאוותי  מושא 
יום בדיוק עבור המטרה הזו  אני מתעורר כל 
התחומים.  בכל  קדימה  גדרה  את  להצעיד 
ההצלחה הזו היא לא מקרית, אמנם יש ביטוי 
אבל  עיסתו"  על  מעיד  הנחתום  "אין  שאומר 
אני יכול לומר בפשטות כי המועצה המקומית 
כלילות,  ימים  מאוד,  קשה  עובדת  בראשותי 
אני  החיים.  רבדי  בכל  גדרה  של  פיתוחה  על 
ובמבחן  פירות  מניבה  למדתי שעבודה קשה, 
מהסיבה  בדיוק  בשטח.  זאת  רואים  התוצאה 
הזו אנחנו רואים את גדרה צומחת גם ברמת 
חיובית  הגירה  מתקיימת  שנה  מידי  הביקוש. 
במושבה וזו האסמכתא הטובה ביותר לעבודה 

הקשה שלנו. 
ולתושבי  לתושבות  מאחל  אני  זו  בהזדמנות 

גדרה חג פסח שמח. 
אני מודה לכל השותפים לעשייה, לחברות וחברי 
הספריה  אופק,  מרכז  המועצה,  לצוותי  המועצה, 

והמוזיאון. גדרה מובילה באיכות חיים!"

13

ראיון אישי עם יואל גמליאל, ראש  המועצה

נבחרות ונבחרי הציבור מאחלים לקהילת גדרה
חג פסח שמח

ראש המועצה
יואל גמליאל

סגן ראש המועצה, 
מ“מ יו"ר מרכז אופק, 

סהר רווח

סגן ראש המועצה, מחזיק 
תיק תפעול 

ציון ידעי

חברת המועצה, 
מחזיקת תיק הבטחון צעירים 

ומעמד האישה, ענת טל

חבר המועצה, מחזיק תיק 
רווחה, קליטה ועלייה

אסף דרבה

חבר המועצה, מחזיק תיק 
רישוי עסקים

מוטי גהרי

חבר המועצה, מחזיק תיק 
הספורט, יו”ר ועדת מכרזים 

אליאב מזגני

סגן ומ"מ ראש המועצה, 
מחזיק תיק הנדסה, 

שלום אזרד

חבר המועצה, 
מחזיק תיק פיקוח עירוני, 

הראל דוד

חברת המועצה,
דורית בן בוחר

חבר המועצה,
סהר פינטו

חבר המועצה,
אבי דנקו

חבר המועצה,
תומר אהרון

חבר המועצה,
מורן דהרי

חבר המועצה, 
מחזיק תיק שפ"ע, 

עו"ד יקותיאל תנעמי
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עמדות טעינה חשמליות
- לשירות הציבור -

כחלק מקידום הקיימות וחיסכון אנרגטי, 
המועצה המקומית גדרה הציבה עמדות טעינה חשמליות ברחבי היישוב

להלן מיקומי עמדות הטעינה:

שדרות מנחם בגין | בחנייה סמוך לבית ספר "קשת"

שדרות מנחם בגין | בחניית קניון המושבה

שדרות מנחם בגין | בחנייה סמוך לתיכון דרכא "רמון"

רחוב שכביץ פינת הבילויים | סמוך למוזיאון גדרה

רחוב ארז | מול בית ספר "גוונים" 

רחוב פינס | שתי עמדות בחניון סמוך למבנה המועצה המקומית (עמדה אחת טעינה מהירה)

רחוב הביל"ויים 

עמק הנשר | בחניון מרכז "אופק" 

רחוב ויצמן | ליד בית ספר "אוהל שלום" מול מבנה הפיס 

רחוב בעלי המלאכה | בחנייה

רחוב יצחק רבין | ליד בית ספר רימונים

יחד נשמור על הסביבה!

בס”ד

מהפכת ההתייעלות 
האנרגטית בגדרה 

אחד הנושאים המרכזיים ששמים עליהם דגש 
במועצה המקומית גדרה הוא קיימות הכוללת 

התייעלות אנרגטית. 
דרכים  מגוון  לראות  ניתן  האחרונות  בשנים 

אותן הטמיעה המועצה ביישוב לטובת כך. 
היישוב  ברחבי  הרחוב  תאורת  למשל,  כך 
ובמוסדות חינוך הוחלפה בתאורת לד לחיסכון 
עובדות  את  המשמשים  הרכבים  אנרגטי, 
היברידיים,  לרכבים  הוחלפו  המועצה  ועובדי 
חשמליים  לרכבים  טעינה  עמדות   12 הוקמו 
נרחב  פרוייקט  התקיים  וכן,  היישוב  ברחבי 
פוטו  סולאריות  מערכות  של  להתקנה 
מוקדים. ב-19  חשמל  לייצור  וולטאיות 

חלק  הוא  באנרגיה  בחסכון  ההשקעה 
ואיכות  הקיימות  בתחום  ברחבה  מהעשייה 
עקבי  באופן  המתקיימת  בגדרה  הסביבה 
התכנית  יישובית.  תכנית  באמצעות  ושוטף 
מתייחסת להיבטים נרחבים הנוגעים לפסולת 
המיוצרת במושבה על סוגיה השונים, מיחזור 

והסברה. 
הסברה  ערבי  ייערכו  ההסברה,  מהלכי  בין 

בין  נוספים,  ומהלכים  לתושבים  נושאיים 
מזון,  אובדן  ואופנה,  סביבה  בנושאי  היתר 
הפרדת  אלקטרונית,  פסולת  הפסולת,  משבר 

פסולת ועידוד מיחזור. 

ימשך  החדשה  השנתית  התכנית  במסגרת 
תשופר  כך,  ובתוך  המיחזור  במרכזי  הטיפול 
מיכלים  יתווספו  המחזור,  מרכזי  נראות 
מיחזור  מרכזי  ויוצבו  צורך  פי  על  למיחזור 
נושא  יוסדר  בנוסף,  החדשות.  בשכונות 

פסולת הטקסטיל.

בתחום ההסברה, המועצה צפויה להעמיק את 
ההסברה בנושא השלכת פסולת גזם בשטחי 
של  הגברה  גם  מתוכננת  כאשר  היישוב 

האכיפה בנושא. 
בנוסף, תציע המועצה לתושבים קומפוסטרים, 
מתקני מחזור פסולת אורגנית המונעים ריחות 
הגברת  עידוד  לטובת  מזיקים  של  והתרבות 
מחזור כלל סוגי הפסולת. עוד תפרוס המועצה 
אלקטרונית  פסולת  של  למיחזור  מתקנים 

ותקיים הסברה על חשיבות הנושא במוסדות 
חינוך ובאירועים קהילתיים שונים. 

יואל גמליאל: "אנו חברי  ראש מועצת גדרה, 
ממשיכים  ועובדיה,  המועצה  חברי  ההנהלה, 
איכות  לשיפור  שונים  בצעדים  הפסקה  ללא 
החיים של תושבי המושבה ולניצול המשאבים 

לשמירה על הסביבה בכל הרבדים. 
העוסקים  ולכל  התפעול  לאגף  מודה  אני 

במלאכה".

בגדרה מקפידים על חיסכון באנרגיה:

12 עמדות טעינה לרכבים חשמליים

19 מוקדים של מערכות סולאריות 

לייצור חשמל

רכבים היברידיים

תאורת לד 

בס”ד
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בס”ד

לקראת פיתוח שלב ב' בשכונת גולדה

דואגים לחברים על ארבע: 
שלוש גינות כלבים נוספות יוקמו בגדרה

ב',  שלב  הפיתוח,  עבודות  יחלו  בקרוב 
חניונים,  היתר,  בין  הכוללים  גולדה  בשכונת 
וחידוש  ריבוד  אופניים,  שבילי  מדרכות, 

אספלטים ועוד

בשכונת גולדה, המתפרשת על כ- 400 דונם, 
להקמת  רבים  ותקציבים  משאבים  הושקעו 
מתקנים ושירותים לרווחת התושבות והתושבים 
כבר  כך,  בתוך  הראשון.  האכלוס  בשלב  עוד 
תקציב  הושקע  הראשון,  האכלוס  בשלב 
במבנה חינוך ותרבות הכולל השקעה בתיכון 
והחינוך  הרפואה  למדעי  תיכון  רות,  דרכא 
דנה.  ומרכז  יסודי שלהבות  בית ספר  הגופני, 
ספורט  במתקני  תקציבים  הושקעו  כן,  כמו 
 20 של  בגודל  גדרה  ספורטק  את  הכוללים 
הבטיחות  הגברת  לצורך  ועוד,  זאת  דונם. 
לבטיחות  כיכרות  נבנו  בשכונה  בדרכים 
מוסדות  בקרבת  הבטיחות  הוגברה  בדרכים, 

חינוך כולל מפרצי הורדה והעלאת תלמידות 
מיזם  במסגרת  מצלמות  והותקנו  ותלמידים 

להעלאת ושמירת בטיחות בדרכים.
ספר  בית  של  בנייתו  החלה  האחרונה  בשנה 
הוקמו  מיוחד,  לחינוך  ניצנים  בית ספר  נוסף, 

גנים ציבוריים וכן, חניונים נוספים. 
וגני  יום  מעון  להיבנות  צפוי  בהמשך  כן,  כמו 
הילדים  גני  ל-12  יצטרפו  אשר  ילדים 
הסמוכים לשכונה, אולם ספורט חדשני, בתי 

כנסיות ושבילי אופניים.
חמש  קיימות  גולדה  בשכונת  כי  לציין  חשוב 
יציאה   - מיטבית  לנגישות  יציאות   / כניסות 
האילנות,  מרחוב  יציאה  צרפת,  ציונה  מרחוב 
חיים  מרחוב  יציאה  צאלה,  מרחוב  יציאה 

הרצוג ויציאה זמנית מרחוב יצחק רבין. 
ציבורית  תחבורה  להטמעת  בנוסף  זאת, 
תחנות   6 וכוללת  השכונה  בתוך  העוברת 

אוטובוס.

כאמור, העשייה לפיתוח וקידום שכונת גולדה 
ממשיכה ובקרוב יחלו עבודות פיתוח שלב ב' 
הכוללים חניונים, שבילי אופניים הסובבים את 
השכונה, ביצוע מדרכות, מפרצי חנייה, אבנים 
השמיטה),  שנת  (לאחר  נטיעות  משתלבות, 
ריבוד  קרצוף,  גינון,  שילוט,  ותמרור,  סימון 
רחוב,  ריהוט  אשפתונים,  אספלטים,  חידוש 

מבנה לתחנות האוטובוס ועוד. 

חברי  עם  "יחד  המועצה:  ראש  גמליאל,  יואל 
ההנהלה, חברי המועצה ועובדיה, אנו פועלים 
סביבת  את  להעניק  מנת  על  הרבדים  בכל 
מתקני  הכוללת  ביותר  הטובה  המגורים 
התשתיות  פיתוח  לצד  ופנאי  חינוך  ספורט, 
יחל  בקרוב  והתושבים.  התושבות  לרווחת 
חניונים,  היתר  בין  שיכלול  ב'  שלב  פיתוח 
השירותים  וכל  ריהוט  השכונה,  שדרוג 

הנדרשים. גדרה מובילה באיכות חיים!"

מוקמות  המועצה  ברחבי  הכלבים  גינות 
באחריות ורגישות לצרכי כללי תושבי גדרה. 
ביצירת  רבים  ומשאבים  מחשבה  מושקעת 
מרחבים פתוחים הנגישים ככל הניתן לבעלי 
הדירות  בבעלי  התחשבות  תוך  הכלבים 

בסביבה.

יואל גמליאל, ראש המועצה המקומית גדרה: 
"כיום קיימות בגדרה שתי גינות כלבים. לאור 
נוספות,  לגינות  מהשטח  העולים  הצרכים 

הנחיתי על הקמת שלוש גינות כלבים נוספות 
הכלבים.  בעלי  לרווחת  נוספים  באזורים 
המועצה  חברי  ההנהלה,  חברי  נמשיך, 
בכל  התושבים  לרווחת  לפעול  ועובדיה, 

התחומים."

בשבועות הקרובים יחלו עבודות ההקמה של 
רשפים,  באזור  חדשות  כלבים  גינות  שלוש 
הגינות  הבנים.  ובגן  בגולדה  החדש  המתחם 
של  ובניה  לתכנון  הועדה  בהובלת  שיוקמו 
כלבים  בעלי  ישרתו  המקומית  המועצה 
בגדרה. הגינות החדשות יתפרסו על פני 150 
שער  ומדשאות,  ישיבה  ספסלי  וכוללות  מ', 
כלבים,  צואת  לאיסוף  שקיות  מתקן  כפול, 

ברזיה ייעודית לכלבים ועוד.

חיילי/ות גדרה היקרים, 
לידיעתכם ישנו קו מיוחד המיועד לחיילים המשרתים בעיר הבה”דים.

הסעות מגדרה לעיר הבה“דים יוצאות בכל יום ראשון
בשעות 07:30 ו-08:00 מרחבת החניה בפינת הרחובות מנחם בגין - בן גוריון

(הרחבה מול הסופר-פארם)
הסעות מעיר הבה“דים לגרה יוצאות בכל יום חמישי בשעות 13:30 ו-15:00.

בברכת נסיעה בטוחה



בס”ד

1819

שודרג מרכז ההפעלה של המועצה 
למתן מענה מיטבי בחירום

ציוד טכנולוגי מתקדם ואפשרות לשלוט בכל 
בשעת  המועצה  בתחומי  והתרחשות  מצב 
השדרוג  עבודות  הסתיימו  לאחרונה  חירום 
כוחות  מתכנסים  בו  ההפעלה  מרכז  של 
בזמן  במועצה  המכלולים  וראשי  הביטחון 

חרום

השנה,  כל  לאורך  לחירום:  מוכנה  גדרה 
המועצה המקומית גדרה פועלת באופן שוטף 
פיקוד  עם  בשיתוף  חירום  למצבי  להיערכות 
חירום  מצבי  תירגול  באמצעות  זאת,  העורף. 
כל  את  הכוללים  חירום  תיקי  הכנת  שונים, 
מקלטים  הכנת  חירום,  בעת  הנדרש  המידע 
מרכז  שודרג  כך,  בתוך  ועוד.  חירום  וציוד 

ההפעלה, המשמש כחמ"ל בו מתכנסים ראשי 
ראש  בהובלת  בטחון  וכוחות  המכלולים 
המועצה יואל גמליאל ובו מנהלים את האירוע. 
רחבה  ראייה  מאפשר  ההפעלה  מרכז  שדרוג 
חירום  בשעת  היישובית  המצב  תמונת  של 
מיטבי  מענה  ולתת  הארוע  את  לנהל  ובכך 
לתושבים. שדרוג מרכז ההפעלה כלל הכנסת 
אפשרות  ובקרה,  שליטה  (שו"ב)  מערכות 
חיבור  במקביל,  מערכות  במספר  לצפות 
קבלת  היישוב,  ברחבי  הפרוסות  למצלמות 
מפה  רחפן,  דרך  ליין  באון  מהשטח  תמונות 
או  הרס  במקום  להתמקדות   GIS דיגיטאלית 
מהתושבים  דיווחים  לקבלת  מערכת  פגיעה, 
vc מרחוק ועוד  בזמן אמת, מערכת לשיחות 

שופרו  כן,  כמו  נוספים.  טכנולוגים  אמצעים 
פתחי המילוט באירוע שריפה, בוצעה החלפת 
כוחות  לנציגי  החירום  למכלולי  וריהוט  מיזוג 

הביטחון ולשולחן המרכזי.
ראש מועצת גדרה, יואל גמליאל: "אנו, חברי 
נערכים  ועובדיה,   המועצה  חברי  ההנהלה, 
עם  בשיתוף  השנה  כל  לאורך  חירום  לשעת 
פיקוד העורף, כאשר בין היתר אנחנו עורכים 
שדרוג  שונים.  למצבים  וסימולציות  אימונים 
מרכז החרום יאפשר לנו לפעול בעת אירועי 
ולספק  ביותר  והיעילה  הטובה  בצורה  חירום 
בסטנדרטים  ולתושבים  לתושבות  מענה 
העוסקים  לכל  תודה  ביותר.  הגבוהים 

במלאכה"

שומרים על 
המורשת

הושלמה הנגשת מבני הציבור במועצה המקומית גדרה
נגישות היא חובה מוסרית וערכית

דצמבר  תרמ"ה,  שנת  חנוכה,  של  שני  בנר 
הביל"ויים  גדרה  אדמות  אל  הגיעו   ,1884
שלמה זלמן צוקרמן וצבי הורביץ. הם הדליקו 
שתי מדורות לציון נר שני של חנוכה. זה היה 

ערבו של היום שבו נוסדה המושבה גדרה. 
מייסדיה של גדרה היו תשעה גברים צעירים, 
בנחישות  נאחזו  אשר  ביל"ו,  תנועת  חברי 
ידיהם.  במו  אותה  והקימו  המושבה  באדמת 
יהודים  אליהם  הצטרפו  הדורות  במרוצת 
ויחד  תבל  מקצוות  לארץ  עלו  אשר  נוספים 
יצרו מושבה משגשגת שהיא פסיפס ישראלי 

מגוון. 
העשרים,  המאה  של  וה-40  ה-30  בשנות 
האוויר  בשל  הארץ  בכל  גדרה  התפרסמה 
מרפא  תכונות  בעל  היה  אשר  שלה  האיכותי 

לאנשים שסבלו ממחלות ריאה. אז נטבע גם 
ובמושבה  מבריא"  דגדרה  "אוירא  הביטוי: 

התפתח ענף של בתי חולים ובתי מרפא.
מרגש  מיזם  בגדרה  הוקם  החמישים  בשנות 
שוכנו  זה  בכפר  אוריאל.  כפר  וייחודי, 
משפחות עולים אשר היה בהן לפחות מפרנס 
אחד עיוור. בכפר, שהותאם והונגש לעיוורים, 
הוקם  ואף  למגורים  שוודיים  צריפים  ניבנו 
מפעל שבו הועסקו העיוורים בייצור מוצרים 
מקש. המיזם המרגש משך אליו מבקרים ידועי 

שם מרחבי העולם.
בעשור האחרון גדרה צמחה והתפתחה והפכה 
מונה  גדרה  כיום,  מבוקש.  מגורים  למקום 
כ-30,000 תושבים וממשיכה לצמוח אך יחד 
המועצה  של  למדיניות  בהתאם  זאת,  עם 
בהובלתו של ראש המועצה  גדרה,  המקומית 
צביונה  על  לשמור  ממשיכה  גמליאל,  יואל 
זאת,  המיוחד.  סיפורה  את  ולספר  הכפרי 
צריף  כגון  מורשת  אתרי  שימור  באמצעות 
הבילויים, מוזיאון גדרה ובור הבילויים, פיתוח 

מבנה  כגון  לאופיה  בהתאם  מבנים  ושדרוג 
ליישוב,  והכניסות  גדרה  המקומית  המועצה 
המושבה  ברוח  היסטוריים  רחובות  שדרוג 
הוותיקה כגון רחוב הבילויים ההיסטורי, רחוב 
אלמנטים  הקמת  סברדלוב,  ורחוב  פייבל 
המספר"  "הקיר  כגון  היישוב  ברחבי  מגוונים 
גדרה  של  סיפורה  והצגת  הפתוח  והמוזיאון 

באמצעים חזותיים ומתקדמים במוזיאון.
כמו כן, במסגרת היכרות את סיפורה של גדרה 

בקרב דור העתיד. 
יואל גמליאל, ראש המועצה המקומית גדרה: 
"גדרה הינה מושבה וותיקה עם מורשת ענפה 
אנו,  האחרונות  בשנים  מרתקת.  והיסטוריה 
ועובדיה,  המועצה  חברי  ההנהלה,  חברי 
ברוח  היישוב  וחזות  מבנים  לשימור  פועלים 
החינוך  מערכת  שילוב  תוך  ההיסטוריה 
היישובית לשמר את סיפורה של גדרה בקרב 
לשימור  למועצה  תודה  הבאים.  הדורות 
אתרים, למינהל ההנדסה, לאגף החינוך ולכל 

העוסקים במלאכה"

צעירים,  מרכז  הנדסה,  מבנה  המקומית, 
ההנגשה  בעבודות  וכו'.  אופק  מרכז  ספריה, 

שבוצעו הושקעו למעלה מ-3 מליון ש"ח.
יואל גמליאל, ראש המועצה המקומית גדרה: 
גם  אלא  חוקית,  חובה  רק  לא  היא  "נגישות 
ההנהלה,  חברי  אנו,  וערכית.  מוסרית  חובה 
בזכות  רואים  ועובדיה,  המועצה  חברי 
הבסיסית של כל אדם באשר הוא לקיים אורח 
לקיים  עושים מאמצים  ולפיכך  חיים עצמאי 
את התנאים לאפשר זאת. אני מודה לממונה 
הנגישות במועצה, אמיר פישמן על העבודה 
הרבה, המחשבה והמאמץ שהושקעו בהוצאת 
הפרויקטים אל הפועל, למינהל ההנדסה ולכל 

העוסקים במלאכה חשובה זו". 

מיזם הנגשת מבני הציבור במועצה המקומית 
שהותקנו  לאחר  לאחרונה,  הסתיים  גדרה 
עם  לאנשים  האחרונות  הנגישות  המעליות 
מוגבלויות. עבודות אלה מצטרפות לעבודות 
בגדרה  וחינוך  ציבור  במבני  נרחבות שבוצעו 
הן מבחינת התאמות של מבני הציבור בהתאם 
לתקנות הנגישות כגון התאמת תאי שירותים, 
דלתות משרדים ומעליות והן מבחינת אמצעי 
לשמיעה,  עזר  מערכות  כגון  שונים  עזר 
מערכות הכוונה קולית ללקויי ראייה וכדומה. 
בו  המקומית  המועצה  לאתר  בנוסף  זאת, 
עם  לאנשים  הנגישות  תנאי  על  מקפידים 
ניתן  שהונגשו  הציבור  מבני  בין  מוגבלויות. 
המועצה  מבנה  גדרה,  מוזיאון  את  למצוא 

בס”ד

הורידו את אפליקציית המוקד 
ודווחו בקלות ובמהירות

חפשו "גדרה"
Google play

App store
מוקד עירוני לרשות התושבים 24/7 | 1-800-200-583

Moked.moked@gedera.muni.il



בס"ד

לשירותכם, מוקד 106 בטלפון 1-800-200-583

שומרים על מושבה נקיה
שינויים בימי פינוי אשפה וגזם ברחבי הישוב 

לקראת חג הפסח הקרב ובא עלינו לטובה
להלן מועדי הפינוי של האשפה הביתית לחג הפסח תשפ"ב:

מועד

חג ראשון 
של פסח

חג שני של פסח

אזורי הפינוי עפ"י תוכנית ימי הפינוי הרגילהתאריך פינוי אשפה ביתית לפני החגים ובמהלכם

13.4.22 יום ד' (הפינוי יתבצע כרגיל)

14.4.22 יום ה' משעה 21:00 בערב
ועד למחרת יום ו' 15.4.22

כרגיל (לאזור פינוי יום ב')18.4.22 יום ב' (הפינוי יתבצע כרגיל)

כרגיל (לאזור פינוי יום ג')19.4.22 יום ג' (הפינוי יתבצע כרגיל)

כרגיל (לאזור פינוי יום ד')20.4.22 יום ד' (הפינוי יתבצע כרגיל)

כרגיל (לאזור פינוי יום ד')

כרגיל (לאזור פינוי יום ה')14.4.22 יום ה' (הפינוי יתבצע כרגיל)

לאזורי פינוי יום ו' + יום א'

16.4.22 מוצ"ש ומוצאי חג משעה 21:00 בערב
ועד למחרת יום א' 17.4.22

לאזורי פינוי יום ו' + יום א'

לאזור פינוי יום ה' + יום ו' 20.4.22 יום ד' משעה 21:00 בערב
ועד למחרת יום ה' 21.4.22

לאזור פינוי יום ו' + יום א' 22.4.22 מוצ"ש משעה 21:00 בערב
ועד למחרת יום א' 23.4.22

בברכת חג שמח
המועצה המקומית גדרה

פינוי גזם
מיום שלישי 5.4.22 ועד ליום שני 11.4.22 כולל, ניתן יהיה להוציא גזם וגרוטאות (שלא עפ"י תוכנית ימי הפינוי)

מיום שלישי 12.4.22 ועד למוצ"ש כולל 16.4.22 (מוצאי חג ראשון של פסח) 
אסורה הוצאת גזם וגרוטאות, כל הוצאה כזו תלווה בקנס

פינוי האשפה יתבצע בשעות לא מקובלות עקב החג – עמכם הסליחה!
אנא אפשרו לרכבי הפינוי גישה והימנעו מחסימת עגלות האשפה.

בס”ד

2021

שומרים על מושבה נקיה

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

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 עד 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

ימים ג'-ו'

נחום

נירנברג שניאור

נפתלי

סברדלוב

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



2021

בס”ד

תושבות ותושבים יקרים,

בפרוס חג האביב הבא עלינו לטובה 
נאחל לכם ולבני ביתכם

פריחה, צמיחה, התחדשות
שגשוג, הצלחה ובריאות

חג פסח שמח
יואל גמליאל, ראש המועצה

נבחריה ועובדיה

לידיעת התושבות והתושבים,

משרדי המועצה המקומית גדרה יהיו סגורים לקבלת קהל בחוה"מ פסח 
בתאריכים 17.4-21.4 

נחזור לעמוד לרשותכם ביום ראשון, 24.4

בכל עניין ניתן לפנות למוקד 106 בטל. 1-800-200-583

לשימושכם, פרטי התקשרות עם המועצה

שומרים על קשר

שם המחלקה

מ. מקומית גדרה

לשכת ראש המועצה

לשכת מנכ"ל   

דוברות    

יועמ"ש 

מינהל ההנדסה

מבקר המועצה 

גזברות

גביה

חינוך - מנהלת אגף

חינוך - גני ילדים

חינוך - קב"ס 

חינוך - קב"ס 

חינוך - הסעים 

חינוך - שירות פסיכולוגי

אגף קהילה וחברה

מרכז צעירים – "יאנג"

תפעול

שפ"ע 

שפ"ע - מחלקה וטרינרית

המחלקה לשירותים חברתיים

חופש המידע ונגישות 

שיטור עירוני - ופיקוח  

מחלקת תכניות מניעה

קב"ט המועצה, מנהל חירום וביטחון 

וקב"ט מוס"ח 

רישוי עסקים

מרכז אופק 

ספרייה 

מוזיאון 

מועצה דתית

lishka@gedera.muni.il

 Lishkatmankal@gedera.muni.il

 Maya.ganon@gedera.muni.il

 Liat.Braha.Amon@gedera.muni.il 

 Mor.Idan@gedera.muni.il 

 Ran.orpani@gedera.muni.il

 Yafa.Ofri@gedera.muni.il

  Avia.Anconina@gedera.muni.il

 Ayala.Ashtar@gedera.muni.il

 Avital.Melamed@gedera.muni.il 

 Galit.Levy@gedera.muni.il  

 Aliza.Samech@gedera.muni.il 

Shela.Akiva@gedera.muni.il 

Marcela.Lipperman-Atar@gedera.muni.il

 Galit.daniel@gedera.muni.il

Galit.daniel@gedera.muni.il

 Ilana.Levy@gedera.muni.il 

Orit.Sinai@gedera.muni.il

 Veterinar@gedera.muni.il

 Hanna.Tesler@gedera.muni.il

 Amir.Fishman@gedera.muni.il 

 Keren.surik@gedera.muni.il

 Galit.Daniel@gedera.muni.il 

Zohar.shuker@gedera.muni.il

 

 Michal.gadasi@gedera.muni.il 

ofekgedera1@gmail.com 

lib.gedera@gmail.com

mdgadera@bezeqint.net

טלפון

 08-8593555

08-8593501/4/5

08-8593550/48/12

08-8593506

08-8593520

08-8595432/20

08-8595491

08-8593530

08-8593534/5/7

08-8593561

08-8593558

08-8593528

08-8593527

08-8593563

08-8593565

08-8595445

08-8595445

08-8593516

08-8593554

08-8593524

08-8593570

08-8593510

08-8595478

08-8595436

08-8595460

08-8595402

08-8594555

077-2080093

08-8593316

08-8592625

מייל

מוקד 106 לשירותכם 24/7 | 1-800-200-583



בס"ד

חל איסור שימוש בכל סוגי הספריי, רחפנים וצעצועים מסוכנים
אין להכניס נשק
האירוע מאובטח, הכניסה מותנית בבידוק בטחוני

ארוע נגיש
דרישות נגישות 

מיוחדות יש להפנות 
בטל. 052-2027356

מופעים מקומיים וזיקוקי דינור מרהיבים
אודי ואביעד נורוז

נרקיס עידן חביב


