
דו”ח לתושב לשנת 2021
עם הפנים לשנת 2022

גדרה
בית עם איכות חיים

בס״ד
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ראש המועצה 
יואל גמליאל

תושבות ותושבים יקרים,
2021 ומציג את  אני שמח להגיש לכן ולכם עלון מידע המסכם את העשייה לשנת 
המתוכנן לשנת 2022. בשנה האחרונה המשכנו ביוזמות ובעשייה לקידומה של גדרה 

במגוון תחומים וביניהם:

תחום החינוך הכולל את ההשקעה בתשתיות, בנגישות ובטיפוח החינוך הפורמאלי לצד 
הבלתי פורמאלי תוך שמירה על הרצף החינוכי החל מהגיל הרך ועד הבגרות. זאת, בהתאם 
לתכנית אב אסטרטגית לחינוך שהוכנה לפני מספר שנים בשיתוף גורמים מקצועיים. 
בתוך כך, אחוזי הזכאות לבגרות לשנת תש"ף עומדים על 97%, נתון המעיד על ההשקעה 

בחינוך ערכי ואיכותי שנעשה בעקביות לאורך השנים.

תחום הפיתוח והתשתיות הכולל את פיתוח אזור התעסוקה והמסחר אשר יפתח מקומות 
תעסוקה ופנאי וכולל גם פתיחת מתחם ביג, את קאנטרי גדרה שנמצא בימים אלה בעבודות 
בינוי, פיתוח שכונות וותיקות לצד שכונות חדשות כולל טיפולי עומק במקומות שנדרשו 
לכך, הכשרת חניונים ברחובות פינס, שפירא, גד, יצחק רבין וברחובות נוספים. שדרוג 
והקמת גנים ציבוריים לצד שדרוג מתקני ספורט, נגישות מבני ציבור ומוסדות חינוך ועוד.

תחום הקיימות וסביבה ירוקה הכולל הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברחבי 
היישוב, התקנת מערכות סולריות פוטווולטאיות לייצור חשמל באמצעות קרינת השמש, 
הטמעת מערכות בקרה לחיסכון בתאורת רחובות והסבה של רכבי מועצה  לרכב היברידי 
/ חשמלי לצד שיפוץ ופריסת מכלים לאיסוף פסולת למיחזור ולהסברה לעידוד שמירה 

על סביבה ירוקה ומקיימת.

תחום הבטחון כולל הן את הבטחון האישי והן את הבטחון ברמת החירום הלאומית - 
בתחום הבטחון האישי הגברת פעילות השיטור העירוני, הפיקוח וסיירת ההורים היישובית 
לצד השקעה בהסברה בנושא הבטיחות בדרכים, תכניות מניעת אלימות, המשך רישות 
המושבה במצלמות ועוד. כמו כן, ברמת החירום הלאומית, עסקנו בהתמודדות עם נגיף 
הקורונה, במערכת הבטחונית במבצע "שומר חומות" לצד המשך היערכות שוטפת הכוללת 

חידוש מקלטים, היערכות צוותי המועצה בשילוב עם גורמי הבטחון, אימונים וכדומה.

תחומים אלה הם חלק מקשת רחבה של העשייה במושבה, אני מזמין אתכן ואתכם 
להתרשם בהמשך חוברת זו.

גדרה התברכה בהמון דברים נפלאים כאשר בראש ובראשונה התברכה באוכלוסייה 
המעולה שמרכיבה אותה ושהופכת אותה לכל כך מיוחדת. בזכותכם, בזכות הקהילתיות, 

יצרנו כאן יחד מושבה שהיא מודל לחיקוי עבור יישובים רבים.

תודה לחברות ולחברי המועצה. תודה לחברת ולחברי הנהלת המועצה על שיתוף הפעולה 
ברבדים השונים המסייעים להוביל את גדרה ולהצעיד אותה קדימה. תודה מיוחדת שלוחה 
לכל אחת ואחד מעובדות ועובדי המועצה, מרכז אופק, הספריה והמוזיאון על פועלכם, 

דאגתכם והאכפתיות שלכם למען המושבה. 

שלכם,
יואל גמליאל

ראש המועצה
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בביצוע - קאנטרי גדרה

פרויקטים בביצוע

בשלבי 
ביצוע קאנטרי גדרה

אזור תעסוקה ומסחר ומתחם ביג

בס״ד
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גן ציבורי ברחוב לאה גולדברג

גן ציבורי ע"ש דני מולאו ברחוב ויצמן-אשרגן ציבורי ע"ש דני מולאו ברחוב ויצמן-אשר

פיתוח שכונת נחלים

חידוש מגרש כדורגל/כדורסל ברחוב פוקס

פיתוח רחוב ז'בטינסקי
שדרוג מדרגות בין רחוב החומה

לרחוב הבילויים

חניון בשכונת גולדה 

שימור מוזיאון גדרה

תושבות ותושבי גדרה

בוצעתתחדשו!
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נבחרי ציבור | מועצה מקומית גדרה

תקציב

ראש המועצה 
יואל גמליאל

חבר המועצה 
מחזיק תיק רווחה, 

קליטה ועלייה
אסף דרבה

חבר המועצה
מורן דהרי

סגן ומ"מ ראש המועצה
מחזיק תיק הנדסה

שלום אזרד

חבר המועצה
מחזיק תיק

רישוי עסקים
מוטי גהרי

חבר המועצה
אבי דנקו

סגן ראש המועצה
מחזיק תיק תפעול

ציון ידעי

חבר המועצה 
מחזיק תיק הספורט

יו״ר ועדת מכרזים
אליאב מזגני

חבר המועצה
תומר אהרון

סגן ראש המועצה
מ"מ יו"ר מרכז אופק

סהר רווח

חבר המועצה
מחזיק תיק שפ"ע
יקותיאל תנעמי

חברת המועצה
דורית בן בוחר

חברת המועצה
מחזיקת תיק הבטחון, 
צעירים ומעמד האישה

ענת טל

חבר המועצה 
מחזיק תיק פיקוח עירוני

הראל דוד

חבר המועצה
סהר פינטו

אישור תקציב לשנת 2020  
ע"ס 161,887,000 ₪

אישור תקציב לשנת 2021
ע"ס 170,093,000 ש"ח

בס״ד
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שומרים על קשר

מחלקות המועצה המקומית גדרה לשירותכם

מיילטלפוןמחלקה

08-8593555מועצה מקומית גדרה – מרכזיה

08-8593501/4/5lishka@gedera.muni.ilלשכת ראש המועצה

08-8593550/48/12lishkatmankal@gedera.muni.ilלשכת מנכ"ל

08-8593506Maya.ganon@gedera.muni.ilדוברות

08-8593520Liat.braha.amon@gedera.muni.ilיועמ"ש

08-8595432/20Mor.idan@gedera.muni.ilמינהל ההנדסה

08-8595491Ran.orpani@gedera.muni.ilמבקר המועצה

08-8593530Yafa.ofri@gedera.muni.ilגזברות

08-8593534/5/7Avia.anconina@gedera.muni.ilגביה

076-5300-903 גביה – מוקד בירורים ותשלומים

08-8593561Ayala.ashtar@gedera.muni.ilחינוך –מנהלת אגף

08-8593558Avital.melamed@gedera.muni.ilחינוך – גני ילדים

08-8593527Aliza.samech@gedera.muni.ilחינוך – קב"ס

08-8593563Shela.akiva@gedera.muni.ilחינוך – הסעים

08-8593565Marcela.lipperman-atar@gedera.muni.ilחינוך – שירות פסיכולוגי

08-8595436galit.daniel@gedera.muni.ilחינוך מיוחד

08-8595445Galit.daniel@gedera.muni.ilמרכז צעירים – "יאנג"

08-8593516Ilana.levy@gedera.muni.ilתפעול

08-8593554Orit.sinai@gedera.muni.ilשפ"ע

08-8593524veterinar@gedera.muni.ilהמחלקה לשירותים וטרינריים

08-8593570Hanna.tesler@gedera.muni.ilהמחלקה לשירותים חברתיים

08-8593510Amir.fishman@gedera.muni.ilחופש המידע ונגישות

08-8595478Keren.surik@gedera.muni.ilשיטור עירוני ופיקוח

08-8595436Galit.daniel@gedera.muni.ilמחלקת תכניות מניעה

08-8595460Benny.udi@gedera.muni.ilקב"ט המועצה, מנהל חירום וביטחון

08-8595461Zohar.shuker@gedera.muni.ilקב"ט מוס"ח

08-8595402Michal.gadasi@gedera.muni.ilרישוי עסקים

08-8594555Ofekgedera1@gmail.comמרכז אופק

077-2080093lib.gedera@gmail.comספרייה

08-8593316מוזיאון

08-8592625mdgadera@bezeqint.netמועצה דתית

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

 51
גני ילדים

 9
בתי ספר יסודיים

 4
תיכונים

 1
תיכון חינוך מיוחד

ייחודיות בתי הספר
פינס - תרבות ישראלית ערכית

רעות - בית חינוך לערכי הדמוקרטיה

רימונים - בית חינוך לאזרחות גלובאלית

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 - המצפן שלך להשכלה גבוהה

תיכון דרכא רות - מדעי הרפואה, חינוך גופני ותקשורת

תיכון חמ"ד ניצנים

גדרה מהיישובים המובילים בארץ עם 97% זכאות לבגרות	 

הקמת אתר אינטרנט המיועד רק לחינוך בגדרה וכולל 	 
את כל המידע 

המשך בינוי שלב ג' ו-ד' תיכון דרכא רות	 

סיור מנהלת מחוז משרד החינוך	 

הטמעת מזרקי אפינפרין בכלל מוסדות החינוך בגדרה	 

דרכא בגין, דרכא רמון ודרכא נתיבי נועם נבחרו בין 313 	 
בתי הספר העל יסודיים הטובים ביותר בארץ בתחום 

הלימודי הערכי והחברתי

בית ספר אוהל שלום זוכה באות חמ"ד וחסד לשנת 	 
הלימודים תשפ"ב

המשך קידום תכנית רשות משרד הכוללת שישה יעדים 	 
מרכזיים בדגש על רצף חינוכי מגן ועד י"ב בשיתוף 

משרד החינוך

הקמת מבנה לתיכון ניצנים לחינוך מיוחד	 

המשך הנגשת מוסדות חינוך	 

ענת קוך
מנהלת אגף חינוך

08-8593561
Ayala.ashtar@gedera.muni.il

מרכז מתי"א 
אזורי לחינוך מיוחד בגדרה

אתר חינוך
כל מה שצריך לדעת

מוסדות החינוך | הטפסים | הסעות | ביטוחים | צהרונים

בקרוב

פורום קידום חינוך מיוחד

בס״ד
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חינוך

יישוב מדגים 
חינוך ארצי

דרכא בגין, דרכא רמון 
 ודרכא נתיבי נועם 

נבחרו בין 313 בתי הספר 
העל יסודיים הטובים 
ביותר בארץ בתחום 

הלימודי הערכי והחברתי

 97%
זכאות לבגרות לשנת 

תש"ף
*ללא חינוך מיוחד

השקעה בחינוך 
מיוחד
תיכון חנ"מ

מרכז חנ"מ אזורי
גני ילדים וכיתות תקשורת
כיתות לקויי למידה א'-י״ב

אחוזי גיוס 
גבוהים

בית ספר אוהל 
שלום זוכה באות 
חמ"ד וחסד לשנת 
הלימודים תשפ"ב

גדרה מקדמת חינוך

אתר חינוך
כל מה שצריך לדעת

מוסדות החינוך | הטפסים | הסעות | ביטוחים | צהרונים

חדש!
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חינוך // הגיל הרך

גני הילדים גילאי 6-3 / 2021

בשנת תשפ''ב פועלים בגדרה 51 גני ילדים מהן: 11 גני 
חינוך ממלכתי דתי /32 גני ילדים ממלכתיים/ 2 גני תקשורת

שדרוג חצרות גני ילדים - מחלקת גני הילדים בשיתוף אגף 
שפ''ע ממשיכים בתנופת פיתוח וחידוש חצרות גני הילדים

בינוי גני ילדים - בימים אלה נערכת המועצה המקומית 
לבניית ארבעה גנים חדשים בשכונת גולדה מאיר, הגנים 

מתוכננים לפתיחה החל מתשפ''ג

שגרת לימודים בימי קורונה - הובילה למפנה משמעותי 
בדרכי הלמידה גם בגיל הרך. צוותי הגנים עברו הכשרות 
מגוונות על מנת לקיים למידה מרחוק הילדים, שמירה על 

קשר חם ומיטיב, איתור ילדים בסיכון ומתן סיוע מיידי 

יוזמת "שומרים על הים נקי"

ילדי הגנים בגדרה שומרים על הים נקי – בשיתוף איגוד 
ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה

במסגרת לימודי הסביבה בגיל הרך, יפעלו ילדי הגנים בנושא 
"שומרים על הים נקי" . מטרת התכנית היא להוביל לשינוי 
ומפנה בדפוסי ההתנהגות של הישראלי בחוף, לשינוי במצב 
הניקיון והשימור של חופי ישראל בים התיכון ובים סוף.

ברוכים הבאים ילדי שכונת גולדה מאיר

מערך גני המועצה קלט השנה בהצלחה רבה כ- 150 ילדי 
גנים תושבי שכונת גולדה מאיר, תוך שילוב אינטגרטיבי 

העונה על צורכי המשפחות

ברכי יעיש
מנהלת מחלקת גני הילדים

 08-8593558
avital.melamed@gedera.muni.il

הגיל הרך – מעונות יום וצהרוני גני הילדים // 2021
כ- 1,200 ילדות וילדים מתחנכים מידי יום במסגרות הגיל הרך

מעונות יום

פתיחת מעון חדש "מעון סחלב" 

חוגים במעונות וספריית פיג'מה בכיתת הבוגרים

פרויקט חברתי ייחודי לכל מעון השם דגש על  איכות 
הסביבה ואהבת הטבע

תזונה טרייה במעונות בפיקוח תזונאית ותפריט במגמת 
תזונה בריאה תוך שילוב תפריט לילדים אלרגניים

שירות קייטנות קיץ במעונות 
הפעלת תכנית "מרשמלו " – תרבות פנאי לגיל הרך במעון 

רשפים ובמרכז אופק

הכשרות מקצועיות לצוות החינוכי ע"י המדריכה החינוכית 
וע"י צוות מקצועי חיצוני

צהרונים
שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות הצהרונים

תכנית "מטיילים עם צופית" - תכנית פדגוגית שנתית 
העוסקת בערכים ומיומנויות חברתיות ורגשיות

חוג עשיר וחוויתי במסגרת שעות הצהרון

הכשרות מקצועיות - השתלמות חודשית על ידי מנהלת 
צהרוני אופק בגנים

ליווי הצוותים ע"י הדרכה תוך גנית של מדריכות פדגוגיות

פיקוח תוך כדי תצפית של מדריכה פדגוגית

מרכז אופק | 08-8594555

בס״ד
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חינוך // נוער

נוער

פעילות שוטפת של תנועות הנוער וקבוצות המנהיגות 	 
בישוב

ייעודית להכשרת 	  תכנית מד"צים, תכנית מנהיגות 
מדריכים צעירים של משרד החינוך, מינהל חברה ונוער.

והסגרים )הפעלת 	  סיוע שוטף בתקופת הקורונה 
שמרטפיות, עמדות בדיקה, חלוקת שי למבודדים(

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה בהובלת מחלקת 	 
הנוער בשיתוף תיכון "דרכא" רמון

פעילות מועצת הנוער ופרלמנט הילדים, הגופים המייצגים 	 
את תנועות הנוער ביישוב

קיץ לי במקסימום - אירועי קיץ לנוער: רחצות ליליות 	 
בעלות מסובסדת, סדנאות, כיתות אמן ומופעים לנוער, 

נסיעות לאטרקציות.

יום מעשים טובים	 

יום מנהיגות יישובי ע"ש יונתן יוחאי וטקס מצטיינים	 

עצרת הזיכרון ליצחק רבין ומעגלי שיח	 

תהלוכת תנועות הנוער וחתימה על אמנת תנועות הנוער	 

יום ורוד להעלאת המודעות במלחמה בסרטן השד	 

יום השומר	 

הכנה לצה"ל, טיפול פרטני במלש"בים	 

קמפיין נגד תופעת החרם בבתי הספר 	 

פרויקט ניקיון יישובי בהשתתפות תנועות הנוער במהלך 	 
2022

חיזוק הקשר הקהילתי עם תושבי השכונות במיקוד על 	 
השכונות החדשות

קבלת שבת קהילתית בספורטק בהובלת אגף הנוער 	 
ובשיתוף תנועות הנוער השונות

הקמת גינה קהילתית	 

חגית אמסלם
מנהלת מחלקת נוער

08-8594555

 Hag3112@walla.com
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תכנית קליטה ועליה

תיכלול ומיפוי לעולים בגדרה	 

וועדות יישוביות בנושא בדיקת צרכים	 

תכניות שאושרו ממשרד ראש הממשלה לגיל הרך 	 
ולקשישים

תכניות לגיל הרך 	 

מענה ועזרה לקהילה באופן שוטף ויומיומי	 

תכניות במקבץ דיור ובקרב יוצאי הקהילה הרוסית 	 

פעילויות וארועים	 

חג סיגד 	 

טקס נספים מסודן 	 

תכניות במועדון קשישים במרכז שפירא 	 

סיור לארמון הנציב בירושלים במסגרת חג הסגד	 

יום האישה במרכז הרוחני 	 

סדנת יצירה לקשישים 	 

סדנת ריקוד אותנטי בשילוב ספורט )לגיל הזהב(	 

העשרת השפה העברית ) לגיל הזהב (	 

ימי כייף- טיולים 	 

אירועים לרגל ציון 30 שנה למבצע שלמה	 

גלית דניאל
מנהלת מחלקת מניעה והסברה

 08-8595445
galit.daniel@gedera.muni.il

מחלקת מניעה והסברה

הדרכות הורים	 

העלאת מודעות בקרב נוער לאינטרנט בטוח	 

תכניות מניעה והסברה מכיתות ה'-י"ב	 

תכניות מגן ועד תיכון למניעת אלימות	 

פעילויות אומרים לא לחרם חברתי	 

פורום סל"ה )סיירת למען הקהילה( למתן מענה לנוער 	 

סיירת הורים יישובית

סיירת הורים גדרה היא מהמובילות ומהוותיקות בארץ, 
מונה מעל 50 מתנדבות ומתנדבים. 

אנו מזמינים אתכן ואתכם להצטרף לסיירת ההורים 
היישובית, ניתן לפנות לרכז סיירת ההורים

נאור קורקוס 054-5214905

בטיחות בדרכים
לידיעתכם

וועדת תנועה יישובית

וועדת התנועה עוסקת בכל הקשור לנושאים של 
תנועה והסדרי בטיחות בתנועה ברחבי היישוב, כגון: 
הצבת תמרורים, שינויים בהסדרי תנועה, שינויים 

גיאומטריים- ככרות, צמתים, הגבהות ועוד.
הנושאים הנדונים בועדה הינם ביוזמת המועצה 

ולאור פניות ובקשות של תושבים.
לבקשות ו/או פניות בנושא תנועה והסדרי תנועה 
ביישוב ניתן לפנות בכתב ולצרף מסמכים מתאימים 

michal.gadasi@gedera.muni.il למייל
טלפון לבירורים 08-8595402

בס״ד
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galit.daniel@gedera.muni.il | 08-8595445 | גלית דניאל | מנהלת מחלקת מניעה והסברה
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שומרים על איכות הסביבה

המועצה המקומית גדרה מבצעת פעולות רבות ומגוונות 
בנושא שמירה על איכות הסביבה ופעולות לצמצום 
וחיסכון באנרגיה בשיתוף עם כלל מוסדות החינוך 

והציבור והתושבים בפרט.

2021

הדברת טוואי תהלוכן של עצי האורן

 ניתור ומניעת התרבות יתושים

איסוף ופינוי פסולת למיחזור

שופצו מיכלים והורחבה פריסת מכלים לאיסוף פסולת 
למיחזור לצורך הנגשתם לתושבים, ובהמשך מתוכנן להוסיף 
חומרים נוספים למיחזור כגון פסולת אלקטרונית בישוב.

 
כמו כן, ישנו תכנון לבצע שינוי בפריסה של כלל פינות 
המיחזור בישוב לצורך הנגשה לתושבים והן מבחינת 

נראות פינות המיחזור.

המועצה מבקשת את שיתוף הפעולה של התושבים 
למחזר את הפסולת הניתנת למיחזור למרכזים היעודיים 
הפזורים ברחבי הישוב )כגון: אריזות קרטון ופלסטיק, 

קרטון, נייר, זכוכית(

פחים/מיכלים כתומים לפסולת אריזות:  - 
הורחבה פריסת מיכלים כתומים לאיסוף פסולת    
למיחזור אריזות בכלל הישוב להנגשת הפחים     
הכתומים לטובת התושבים במטרה לעודד את     

השימוש בהם ולהגדיל את כמויות פסולת  
האריזות למיחזור.  

קרטוניות לפסולת קרטונים:  -
ברחבי הישוב קיימות כ-36 קרטוניות לטובת   

שימוש הציבור לאיסוף ומיחזור קרטון,  
 

פסולת אלקטרונית:  -
המועצה המקומית גדרה נמצאת בימים אלה     

בתהליך התקשרות עם תאגיד מאי לאיסוף  
ופינוי פסולת אלקטרונית אשר תכלול בין  

היתר איסוף של מכשירי טלוויזיה, מחשבים,     
תנורים, מכונות כביסה וכו'.  

הקמת 12 עמדות טעינה לרכבים חשמליים
ברחבי הישוב

בשנה האחרונה הקצתה המועצה משאבים להתקנה 
של עמדות טעינה לרכבים חשמליים כמדיניות וכרצון 
להשתתף במאמץ העולמי להפחתה של זיהום האוויר הן 

ברמה הארצית והן ברמה העולמית.

בשנה האחרונה 12 עמדות טעינה לרכסים חשמליים ברחבי 
הישוב הכוללות חנייה ייעודית לרכבים חשמליים )2 רכבים 
לכל עמדה(. בנוסף, הותקנה עמדת טעינה אולטרה מהירה 
ברחבת החנייה ברחוב פינס ברחבת החניה של המועצה.

בשנה הקרובה מתוכנן להרחיב את מספר עמדות הטעינה 
ברחבי הישוב לרווחתם של התושבים ולעודד את השימוש 
ברכבים חשמליים שיפחית את זיהום האוויר הנפלט 

לסביבה שתשפר את איכות החיים של התושבים.

תאים פוטו וולטאים לייצוא "חשמל ירוק"       
)בהספק של 1.5 מגה ווט(

בשנה האחרונה נמצאת המועצה בתהליך של פרויקט נרחב 
להתקנה של מערכות סולריות פוטווולטאיות לייצור חשמל 
באמצעות קרינת השמש בהספק כולל של 1.5 מגה ווט.

הפרויקט מבוצע הלכה למעשה בשלב זה על 19 מבנים 
ציבוריים ומבני חינוך ברחבי הישוב כולל מבנה המועצה.

פרויקט זה כשיושלם בהספקו הכללי יביא לחיסכון שנתי 
של כ-מיליון שקלים בשנה ולשיפור בצריכת משאבי טבע 

הנדרשים להפעלת תחנות לייצור חשמל.

הטמעת מערכות בקרה לחיסכון בתאורת רחובות 

המועצה ממשיכה לבצע הטמעה ושדרוג של מערכות 
בקרה של מערכת התאורה, בנוסף מבצעת שידרוג של 
מערכת התאורה במבני הציבור והחינוך, במערכת התאורה 

לתאורת רחובות ובמגרשי הספורט ובגנים הציבורים.

בביצוע פעולות התייעלות אלה נחסכות עבודות לתחזוקה 
שוטפת ובהוצאות תשלומי חשמל.

ניהול ופיקוח קרינה בלתי מייננת

כמידי שנה גם בשנה זו מקפידה המועצה על שמירת 
בטיחותם של העובדים והתלמידים בכלל מוסדות החינוך 
והציבור, וביצעה סקר כללי ובדיקות לרמות השדה המגנטי 

)קרינה RF ו-ELF( והתאמתם לדרישות החוק והתקן.

בס״ד
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שומרים על איכות הסביבה

    בטיחות-ניהול הבטיחות והגהות ברשות
הדרכות בטיחות:  - 

בוצעו הדרכות בטיחות לכלל עובדי המועצה 
ושלוחותיה להגברת המודעות בביצוע העבודה 

באופן בטיחותי.
נערך ריענון לכלל העובדים להדרכות עבודה בגובה 
והסמכתם לבצע עבודות בגובה כפי שמוגדר 

בדרישות החוק.

סקרי סיכונים:  - 
בכלל מוסדות המועצה בוצע סקר איתור  
מפגעים במטרה לטפל במפגעי הבטיחות  

הקיימים ברשות לצורך בטיחותם של העובדים     
והתושבים המגיעים למבני המועצה.  

הסבה של רכבי מועצה - לרכב היברידי / חשמלי

בהתאם למדיניות המועצה, מבצעת המועצה התקשרות 
לרכישת רכבים היברדיים לשימוש עובדיה.

ולאחרונה החלה בביצוע הסבת רכבים לרכבים
חשמליים במטרה להפחתת פליטות מזהמות ולשמירה על 

איכות הסביבה.

יהודה שמג׳ה
מנהל אגף תפעול

08-8593516
ilana.levy@gedera-muni.il

התקנת פלטות סולאריות פוטו וולטאיות לייצור חשמל 

עמדות טעינה חשמליות
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בוצע 2021

בשלב תכנון 
לקראת ביצוע 2022

בשלבי ביצוע

בי"ס תיכון ברחוב ארז - שלב ב' תוספת 12 כיתות אם 	 
מדרגות חירום באולם ספורט - בי"ס פינס 	 
בניית מגרש קטרגל חדש, בית ספר נתיבי נועם	 
שיפוץ אולם ספורט בנתיבי נעם 	 
שיפוץ בניין המועצה 	 
בית הכנסת ישורון -בוצעו שירותי נכים ומטבחון חדש 	 
הוקמו ממ"מים בבי"ס מעלות רם	 

קירוי מגרש ספורט - בי"ס רמון 	 
שיפוץ חזית מוזיאון גדרה	 
בית ספר פינס - חידוש מגרש הכדורסל / כדורגל         	 
שיפוץ בית האיכר והקמת מוקד עירוני ונקודת שיטור	 
מועדוניות בבית ספר אוהל שלום	 

בי"ס תיכון רות - הוצאת מכרז לשלב ג' - 6 כיתות אם 	 
+ 6 כיתות מעבדה רטובה

אולם ספורט ברח' הארז 	 
הקמת ממ"מים במסגרות מח' רווחה 	 

שיפוץ ושדרוג הספרייה	 
מרכז לגיל הרך ע"ש שפרה מזרחי ז"ל 	 
מנהלת בספורטק 	 
שדרוג במה יישובית ברחוב פינס )סמוך למבנה המועצה(	 
אולם ספורט ברח' הארז 	 
המשך עבודות הנגשה ושימור חזיתות בית כנסת ישורון	 

הקמת בית תרבות	 

בי"ס לחינוך מיוחד ניצנים 	 
הקמת גני ילדים בשכונת גולדה 	 
הקמת מעונות יום בשכונת גולדה 	 
קאנטרי גדרה 	 
השלמת פערי מיגון למסגרות יום 	 
מקווה טהרה לגברים 	 
שיפוץ מבנה זמני )לשעבר גן אשר( 	 

ליחידה להתפתחות הילד 

פיתוח ובינוי // מבני ציבור ומוסדות חינוך

בביצוע - קאנטרי גדרה

בוצע - מגרש משולב תיכון דרכא נתיבי נועם

בביצוע - קאנטרי גדרה

בס״ד



17

פיתוח ובינוי // תשתיות וכבישים

בשלבי ביצוע 2022בוצע 2021

מתחם גומברג שבין רחוב פינס ועד רחוב הרצל – 	 
סלילת כבישים ראשונית, הנחה של תשתיות צנרת 

מים, ביוב, ניקוז, כבלים, חשמל ובזק

פיתוח בשכונת הפרדס - הנחת צנרת מים, ביוב וניקוז, 	 
סלילת כבישים

הכשרת חניון אחורי למבנה המועצה 	 
הכשרת חניון ברחוב פינס	 
הכשרת חניון ברחוב רשפים	 
שדרוג מדרגות החומה והבילויים 	 
הכשרת חניון רח' שפירא	 
פיתוח רח' נחל התנינים וערוגות - נחלים צפון	 
פיתוח רח' השפלה והעמקים	 
שייקום מגרש הכדורסל מכבי	 
הקמת חניונים ציבוריים ברח' צאלה וברח' ארנון	 

פיתוח תשתיות בתב"ע 584	 
פיתוח תב"ע 573, אזור תעסוקה גדרה, הנחת ניקוז, 	 

סלילת דרכים

המשך פיתוח רחובות בשכונת נחלים צפון ודרום	 
תכנון פיתוח רחוב אפרים בין רחוב גמליאל ועד צומת 	 

שרעבי / נחום - חידוש כביש, הכשרת מקומות חניה, 
פיתוח תאורת רחוב

רחוב סברדלוב, מרחוב המגנים ועד גינת רחל- חידוש 	 
כביש, הכשרת מקומות חניה, חידוש מדרכות ותאורת 

רחוב

פיתוח רחבת המועצה 	 
המשך פיתוח שכו' גולדה - שלב ב'	 
המשך הכשרת חניונים ברחבי גדרה	 
פיתוח רח' הנגב, אילות, הרי מואב, השרון והירדן	 
בניית שער הבילויים	 

בביצוע - פיתוח אזור מסחר ותעסוקהבוצע - חניון ברחוב גולדה מאיר

שדרוג מדרגות בין רחוב החומה לרחוב הבילויים

בביצוע - פיתוח אזור מסחר ותעסוקה

סלאבן פנוביץ׳
מהנדס המועצה
08-8595420/32

mor.idan@gedera-muni.il

בשלב תכנון 2021
תכנון רחובות יונה, יואל, חגי ועמוס - הנחת מדרכות, 	 

תאורת רחוב, מערכת ניקוז וחידוש כבישים

פיתוח שצ"פ שכונת נחלים ב'	 

חידוש רח' הורוביץ והסביבה	 
הקמת חניון פינת רח' ארז ורח' האילנות 	 
חידוש רח' ביאליק	 
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אגף שפ"ע

2021
שיפוצי  קיץ במוסדות החינוך הכוללים צביעת מבנה, 	 

ביצוע תקרות אקוסטיות, החלפת מטבחים, החלפת 
אסלות ונאגרות, ברזים, החלפת ריצופים ועוד  

פיתוח חצרות גני ילדים גן תילתן וגן חיטה הכוללים 	 
מתקני משחק, דשא סניטתי והצללות

שיקום והחלפת  מערכת אספקת המים בבית ספר רימונים 	 

היערכות  חורף - ניקוי קולטני ניקוז , החלפת רשתות 	 
ניקוז, ניקוי תעלות פתוחות מעשביית פרא, אבנים, 

קרשים וגיזומי עצים מסוכנים. 

היערכות לחורף - איטום גגות במוסדות חינוך ומבני 	 
ציבור כהערכות לחורף  באמצעות יריעות ביטומניות 

ביצוע הצללות חדשות במוסדות חינוך ובשצ"פים כגון 	 
בית ספר הבילויים, אוהל שלום, גן רימון ופארק 7

תחזוקה יומית של שטחי גינון ושטחי בור ברחבי היישוב	 

טיפול שנתי בעצים ברחבי היישוב הכוללים הרמת 	 
נוף  ועיצוב

תחזוקה יומית של גנים ציבוריים לרבות מתקני ספורט 	 

הקמת גן ציבורי חדש בשכונת גולדה הכולל מתקני 	 
משחק, מדשאות, ספסלים וחניות

יישום  וביצוע החלטות וועדות תנועה הכוללות הצבת 	 
תמרורים, צביעת מדרכות ומעברי  חצייה, צביעת 
חניות נכים, צביעת אדום לבן וצביעת נשק וסע בסמוך 

למוסדות חינוך  

טיפול במפגעי בטיחות המדווחים למוקד העירוני 	 

תחזוקה שנתית במגרשי ספורט ברחבי היישוב בהתאם 	 
לתקנה 5515 הכוללים החלפת רשתות סל ורשתות 
כדורגל, החלפת ספוג מיגון לעמודי סל , החלפת מגן 
לוח סל,  בדיקה שנתית לכל אותם מתקנים באמצעות 

מעבדה מוסמכת 

תחזוקה שנתית של הסקייטפארק במטרה  לשמור על 	 
תקינות המתקנים לרווחת הציבור

הסדרת דרכים חקלאיות בשטחים הסובבים ברחבי 	 
היישוב עם סיום החורף 

 2022
הקמת שצ"פים חדשים עם מתקני ספורט חופשיים	 

שדרוג כללי של גן אתרוג בשכונה הצבאית	 

החלפת דשא סנטתי מאושר פיפ"א במגרש ספורט ברבין 	 

שיקום גינות ציבוריות הכוללות החלפת מערכת השקיה 	 
ישנה , שתילת צמחים רב עונתיים

שיקום שצפ"ים ישנים הכוללים החלפת משטחי דשא 	 
סינתטי  לרבות החלפת פלטות בלימה

אלעד אורגד
מנהל אגף שפ״ע

orit.sinai@gedera-muni.il | 08-8593554

סיורים מקצועיים בשכונות ביישוב

בס״ד
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חדש!

גן ציבורי ברחוב לאה גולדברג

תחזוקת גנים ציבוריים
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תרבות ספורט ופנאי

ספרייה
 2021

הצטרפות לספרייה הדיגיטלית המאפשרת קריאת ספרים 
דיגיטליים וספרי שמע כולל מענה לספרים דיגיטליים 

באמצעות קופונים לעברית

הצטרפות למאגר הסרטים "דוק מוביס" - ספריית סרטי איכות

השאלת חדר בריחה נייד בנושא "בלשים חוקרים" - עבור 
כל בני המשפחה חידות מגוונות ממבחר ספרים ופיצוח 

קוד כספת

תערוכות בגלריה

סדרת הרצאות מהכורסא בצפייה מהבית. 

מגלים את גדרה- פעילות ניווט קהילתי בשיתוף עם 
מרכז אופק

כדאי לדעת:
אוסף הספרייה זמין בקטלוג המקוון שלנו:

https://www.infocenters.co.il/gpl 
לספרייה יישומון-אפליקציית ISMARLIB. ניתן לבצע 
חיפוש בקטלוג הספרייה, לקבל מידע אישי ולהזמין 

ספרים. בספרייה זמינים שירותי הדפסה, צילום 
וסריקה במחיר סמלי. 

ספרייה ציבורית ע"ש פרנקנטל
מנהלת הספריה: ליאת חתוכה | 077-2080093 

lib.gedera@gmail.com 

2022
המשך העשרת ועדכון אוסף הספריה	 

מבחר כתבי עת יחכו לקוראים על מדפי הספריה- לילדים, 	 
לצעירים ולמבוגרים. כמו חבורת תרי"ג, אותיות לילדים, 

מנטה, עיניים ועוד.

פעילות חדר בריחה "תקועים בחללית הזמן" 	 

הצגת תערוכות נוספות מיוחדות - אמנים המעוניינים 	 
להציג בספרייה מוזמנים לפנות לספרייה לקבלת פרטים

שיתופי פעולה עם בתי הספר ועם מתנדבי מחויבות 	 
אישית

ספריית גדרה מזמינה את תושבי גדרה שאינם מנויים 	 
עדיין, להצטרף למנויי הספרייה וליהנות משפע של 
ספרים במדורים השונים וממקום נעים, מהנה ומרווח 

עם צוות ספרייה קשוב ומסביר פנים.

מוזיאון
מוזיאון גדרה שוכן במבנה היסטורי שהוקם על ידי ד"ר 

משה מינץ, איש הביל"ויים בשנת 1924.

בשנת 2021 עבר המבנה שימור מרהיב ביופיו 

המוזיאון מציע סיורים מגוונים הכוללים הדרכה היסטורית 	 
עשירה, צפייה בסרט אורקולי, מפגש היסטורי על ציר 
הזמן בתמונות ותצוגה מרתקת המשלבת בין מוצגים 
היסטוריים ומיצג המבוסס על אנימציה תלת ממד. ניתן 
להשלים את הסיור ההיסטורי בחוויה קסומה של הליכה 
ברחבי אתרי הביל"ויים. הסיורים מותאמים על פי קהלי 
יעד - משפחות, בתי ספר, מועדוני גמלאים, תיירים ועוד. 

המוזיאון מציע סיורי תרבות בשילוב קונצרטים והרצאות 	 
לאורך השנה. 

במסגרת המוזיאון מתקיים יריד אמנות וחקלאות בשם 	 
"שוק הבילויים" אחת לחודש בחצר המוזיאון 

מוזיאון גדרה | 08-8593316 

בס״ד
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מרכז אופק
פרויקט "סרט נע" ביוזמת האקדמיה הישראלית לקולנוע ומפעל הפיס, המציע סרטי 	 

איכות ישראלים חלקם בהקרנת טרום בכורה ושיח יוצרים.

מופעים של מיטב האמנים בשיתוף משרד התרבות: מרינה מקסימיליאן, רשף לוי, 	 
שלומי קוריאט, נרקיס, קובי מימון, בעז שרעבי, שמעון בוסקילה, נועם חורב ועוד...

רותם כהן בהופעה במסגרת "בימות פיס"	 

מנויצ'יק, סדרת הצגות לקטנטנים	 

חגיגת סוף השנה האזרחית עם ליטל שוורץ	 

קונצרט קיץ	 

מרכז אופק | 08-8594555
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תרבות ספורט ופנאי // ספורט

נבנתה תכנית האב לספורט בתהליך עבודה מקצועי 
שנמשך כשנה. התכנית מקיפה את כל פעילות ספורט 
בחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי החל מגילאי הגן ועד הגיל 

השלישי, בדגש על אוכלוסיות מיוחדות.

שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט
אולם ספורט "נתיבי נועם" עבר שיפוץ ונותן מענה ראוי 	 

ובטיחותי לחינוך פורמלי ובלתי פורמלי

מגרש כדורסל במגרש "מכבי" שופץ ופתוח לרוח התושבים	 

נפתח מגרש כדורסל משולב בגן דני ברחוב ויצמן	 

ספורט בקהילה
קבוצת כדורגל "הפועל עירוני גדרה" בליגה ב' עם 	 

הפנים לליגה  א'

במועדון "בית"ר גדרה" נפתחה השנה קבוצה חדשה 	 
של בוגרים בליגה ג' וקבוצת נוער 

אבישג סמברג, תושבת גדרה, זכתה באולימפיאדת 	 
טוקיו 2020 במדליית ארד בענף הטאקוונדו 

ילדים, נוער ומבוגרים לוקחים חלק במגוון חוגי העשרה 	 
ובאירועים עממיים הנערכים במהלך השנה, כגון: 

   יום הליכה העולמי בשת"פ עם ביה"ס וכלל אוכלוסייה    

   ביישוב

מרוץ גדרה ה-4	 

ניווט קהילתי בשיתוף פעולה עם הספרייהטורניר 	 
סטריטבול הראשון בגדרה 

חוגים ופרוייקטים
חוגי ספורט חדשים - טניס שולחן, טניס שדה, טריקינג 

& פרקור ונינג'ה לילדים

פרויקטי ספורט ביישוב:
מפעלי הספורט לבתי הספר בו מתחרים התלמידים בענפים 
שונים בין בתי הספר ביישוב. בכל ענף מתקיימים משחקי 

גמר ואליפויות בכדורסל, כדורגל וכדורשת. 

ליגה אזורית של מאמאנט המתקיימת כבר שנה ה-9 
ומונה 11 קבוצות.

מנהלת מחלקת הספורט, אורלי כהן
מרכז אופק | 08-8594555

בס״ד
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סטריטבול

מרוץ גדרה ה-4

קבלת פנים לזוכה האולימפית אבישג סמברג

קבלת פנים לזוכה האולימפית אבישג סמברג
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ביטחון והיערכות לחירום

ביטחון והיערכות לחירום

2021
אימון חד יומי לכלל מכלולי החירום וגורמי ההצלה 	 

בשיתוף פיקוד העורף ומשרדי הממשלה במיקוד 
לתרחיש רעידת אדמה

הפעלת רשת מצלמות "עין הנץ" בשיתוף המשרד לביטחון 	 
הפנים ומשטרת יבנה בכניסות לגדרה ובצירים מרכזיים

שיפוץ כללי ל-3 מקלטים	 

קיום וועדות משק לשעת חירום להיערכות לחירום 	 
ולהתמודדות עם מגפת הקורונה ותרחישי הייחוס

שדרוג מערכות בקרת כניסה, מערכות כריזה ומרכיבי 	 
הביטחון במוסדות חינוך

הערכות לביקורת מוכנות לחירום על ידי פיקוד העורף 	 
ורח"ל ורענון תיק אב לחירום

המשך פריסת מצלמות בפרויקט מניעת אלימות	 

רכישת ערכות החייאה למוסדות ציבור )מבנה הנדסה, 	 
ספריה עירונית(

הטמעת מערכת ממוחשבת לניהול הביטחון והבטיחות 	 
במוסדות החינוך

2022
השלמת מערכות התראה לרעידת אדמה במוסדות חינוך	 

פריסת מצלמות בכל רחבי הישוב למניעת אלימות 	 
והשחתת רכוש

התקשרות עם מוקד מאויש למערכות לחצני מצוקה 	 
וגילוי אש במוסדות החינוך

מתן מענה למערכות כיבוי אש ומערכות כניסה ובקרה	 

שדרוג מרכז הפעלה – שיפוץ ואבזור	 

שיפוץ מחסן חירום ברחוב מרבד הקסמים	 

איתור הדרכה ואימון למתנדבים לחירום וליחידת סע"ר 	 
)סיוע עירוני ראשוני(

בני עודי, קב"ט
benny.udi@gedera.muni.il | 08-8595460

זוהר שוקר, קב"ט מוס"ח
zohar.shuker@gedera.muni.il | 08-8595461

בס״ד
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מוקד עירוני 106פיקוח ושיטור עירוני

שיטור עירוני

2021
סיורים ביישוב לשמירה על הבטחון והסדר הציבורי	 

קליטת פקחים נוספים והסמכתם כנדרש	 

אכיפה ממוקדת לשיפור איכות החיים ובריאות הציבור	 

חיזוק שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל	 

2022
מעבר לנקודת שיטור חדשה 	 

השלמת גיוס פקחים ליחידת השיטור העירוני	 

המשך הגברת האכיפה בתחום איכות הסביבה ואלימות 	 
בני נוער

הצבת מצלמות לאכיפת חניות נכים	 

המשך סיורים יומיים לשמירה על בטחון הציבור 	 

בני עודי, קב"ט
benny.udi@gedera.muni.il | 08-8595460

דגש במתן מענה ושירות מיטבי לתושב	 

 	 ,7:00-22:00  מענה אנושי במהלך השבוע בשעות 
ימי שישי עד 13:00 ובמוצ"ש מצאת השבת עד 24:00

 	cityconnect אפליקציית דיווח לתושבות ולתושבים

סיורים לאיתור מפגעים ולמתן מענה מיידי לפונים	 

מעקב אחר מצלמות אבטחה ביישוב	 

הכנסת קו ייעודי לטובת קשר עם פיקוד העורף בחירום	 

מוקד עירוני 
לרשות התושבות והתושבים 24/7

1-800-200-583
moked. moked@gedera.muni.il

הורידו את
אפליקציית המוקד

ודווחו בקלות ובמהירות 

חפשו ״גדרה״

אכיפת רכיבה מסוכנת באופניים חשמליים
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המחלקה לשירותים חברתיים

ילדים ונוער
הקמת פרויקט שיעורי עזר לילדים בשיתוף אולפנת בהר"ן	 

פרויקט רכיבה טיפולית קבוצתית לבני נוער בגדרה	 

פרויקט הכנה לבר/בת מצווה ואירוע שיא	 

כפר הסטודנטים- שיתופי פעולה עם סטודנטים מכפר 	 
הסטודנטים במועדוניות - פרטני, חוגים ועם מתבגרים

מחשב לכל ילד - פרויקט ממשיך לרווחת הילדים	 

חלוקת תיקים וציוד בתחילת שנת הלימודים	 

חגיגה משותפת של חגי ישראל במועדוניות כמו חג 	 
הסגד, חנוכה, פורים וליל הסדר

משפחות
שילוב חיילים בצביעת בתי משפחות	 

חיילים מסייעים בקניית וחלוקת  מזון	 

קיום הפנינג תחפושות פורים למשפחות חסרות עורף 	 
כלכלי

חלוקת שמיכות לנשים נפגעות אלימות	 

אזרחים ותיקים
סדנאות להפגת בדידות לאזרחים ותיקים מקבוצות 	 

שונות ביישוב

הקמת פרויקט קהילה תומכת - שירות ייחודי לקהילה 	 
של הקשישים בגדרה: לחצן מצוקה, אב בית, סיוע 

בתיקונים, ביקור רופא ואירועים חברתיים.

חלוקת טאבלטים תרומת מפעל הפיס לקשישים בודדים 	 
ביישוב

חלוקת מגוונות של שמיכות ותווי מזון לאזרחים ותיקים 	 
ביישוב בשיתופי פעולה עם תן כבוד, איחוד והצלה 

והקרן לידידות.

שילוב מתנדבים בבתי קשישים בשיתוף תן כבוד	 

עריכת חגים משותפת לאזרחים ותיקים	 

היחידה למניעת הזנחה בקרב קשישים קיימה יום עיון 	 
לאנשי מקצוע.

מתנדבים
גיוס מתנדבים לכלל המכלולים בחירום ביישוב ושימור 	 

המתנדבים באמצעות עריכת סדנאות ייעודיות מותאמות 
לחירום

שרה אורן, מנהלת המחלקה
hana.tesler@gedera.muni.il | 08-8593570

בס״ד
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נגישות

2021
הנגשת המרכז להתפתחות הילד – הרחבת כניסה, כבש 	 

כניסה מערכת עזר לשמיעה, החלפות פתחי כניסה 
לחלק מהחדרים, הנגשת שירותים

הנגשת המרכז לסיוע למשפחות - בנית שירותים נגישים, 	 
רמפת כניסה, חניה נגישה, מערכת עזר לשמיעה

בניית פירי מעלית בבתי ספר קשת ודרכא בגין 	 

בניית פיר מעלית באגף לשירותים חברתיים 	 

הזמנת מעליות והתקנתן– בית ספר קשת, דרכא בגין, 	 
המחלקה לשירותים חברתיים

הנגשת חדר ישיבות חדש במבנה המועצה	 

הנגשת חניות 	 

42 חניות נכים אושרו ובוצעו 	 

הנגשת אירועים 	 

לידיעת הציבור – מבני ציבור מונגשים 

מבנה המועצה - רחוב פינס 4      
כניסה נגישה – רמפה | שירותים נגישים | אגף חינוך 
מונגש | מעלית | מכשיר ניווט לליקוי ראיה | מכשירי עזר 

לשמיעה באגפים | חניות נגישות

מבנה איגוד ערים - רחוב פינס 4      
 כניסה נגישה | משרדים נגישים | מכשיר עזר לשמיעה 
חניה נגישה בחניון המועצה |שירותים נגישים במבנה 

המועצה כניסה אחורית

המחלקה לשירותים חברתיים
משרדים נגישים | שירותים נגישים | חניה נגישה בחניון 
המועצה | רמפה מהחניון ורמפה כניסה | פתחי חדרים 
נגישים | מערכת עזר לשמיעה כל המשרדים | מערכת 

עזר לליקוי ראיה 

שפ"ח  
דלתות משרדים וכניסה – נגישים | רמפה כניסה | מערכת 

עזר לשמיעה בכל המשרדים | שירותים נגישים

ספריה+ מועדון תחתון   
ספריה -כניסה נגישה | שירותים נגישים | מערכת עזר 
לשמיעה בקבלה | עמדות נגישות מערכת עזר לשמיעה 

בהצגות עקיפת | חניות נגישות )ברחבת בית רחל(
מועדון תחתון ספריה – שירותים מונגשים  כניסה נגישה  

חניה אחורית נגישה 

מרכז אופק + אולם מיכל       
כניסה נגישה | חניות נכים | סימון לליקוי ראיה | מערכת 
 עזר לשמיעה | דלפק רישום נגיש | מערכת לליקויי ראיה 

שירותים נגישים | פתחי דלתות
אולם- במה נגישה ע"י רמפה | כניסה נגישה | מערכת 

עזר לשמיעה היקפית | שירותים נגישים

מבנה מינהל ההנדסה
חניה נגישה | פס מוביל מכניסה | מערכת לליקויי ראיה | 
 מערכת לליקויי שמיעה | שירותים נגישים |חדרים מונגשים 
חדר וועדה מונגש כולל מערכת שמיעה היקפית          

אגף תפעול       
כניסה נגישה | מערכת עזר לשמיעה | חניה נגישה 

אגף שפ"ע
2 משרדים נגישים | ריהוט נגיש | מערכת עזר לשמיעה | 

כניסה נגישה | חניה נגישה

מחלקת נגישות
מערכת עזר לשמיעה | שירותים נגישים | משרד נגיש | 

מחשוב נגיש | חניה נגישה

המחלקה לשירותים וטרינריים         
משרד נגיש | שירותים נגישים | כניסה נגישה מערכת עזר 

לשמיעה | חניה נגישה

אולם תרבות רמון         
 שירותים נגישים | חניה נגישה | מעלית | מקומות נגישים 

מערכת עזר לשמיעה

מוזיאון 
חצר מונגשת | כניסה מונגשת | חניה נגישה | שירותים 
נגישים | מערכת עזר לשמיעה פרטנית | באולם - מערכת 
עזר לשמיעה היקפית | מערכת הכוונה לליקויי ראיה 

בכניסה הראשית

רישוי עסקים     
חניה נגישה | שירותים מונגשים | מערכת עזר לשמיעה | 
פתחי דלתות רחבים | מערכת הכוונה קולית לליקוי ראיה 

בכניסה למבנה

אגף ביטחון      
 חניה נגישה | שירותים מונגשים | מערכת עזר לשמיעה 
פתחי דלתות רחבים | מערכת הכוונה קולית לליקויי ראיה 

בכניסה למבנה

אמיר פישמן, ממונה נגישות עירוני
Amir.Fishman@gedera.muni.il | 08-8593510
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רישוי עסקים

     מרכז שירות אזורי 
משותף לקידום עסקים

קידום רישוי עסקים	 

פיתוח והעצמה של כלל העסקים באזור	 

שיפור השירות והקשר הישיר עם גורמי רישוי ממשלתיים: 	 
משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה 
והרווחה, משרד החקלאות, הרשות לכבאות והצלה, 

משטרת ישראל

מענה לחסמים העולים בתהליך רישוי עסק	 

מידע וייעוץ ליזמים הפותחים עסק חדש	 

המרכז פועל אחת לחודש במרכז רייך ביבנה. 
הרשויות השותפות בו: גדרה, יבנה, מזכרת בתיה ונחל שורק
לתיאום הגעה למרכז יש לפנות למחלקת רישוי עסקים

הידעתם?
השנה חל גידול במספר של בעלי 

העסקים החייבים ברישיון עסק

וכיום קיימים 192 עסקים

לעומת אשתקד שמספר 

העסקים עמד על 164

לשירותכם, 
הנחיות המפרט האחיד הרשותי המכיל את כל המידע 

הדרוש להסדרת רשיון עסק מפורסם באתר המועצה

www.gedera.muni.il 

 רישוי עסקים

Michal.Gadasi@gedera.muni.il | 08-8595402

  — לידיעת הציבור —

קיום ארועים במרחב הציבורי
כל אירוע המתוכנן להתקיים במרחב 
הציבורי בגדרה מחוייב בקבלת אישור 
ממחלקת רישוי עסקים: יש למלא טופס 
במחלקת רישוי עסקים ולקבל אישור 
בכתב מטעם רישוי עסקים ברשות על 

קיום האירוע

שימו לב- חל איסור לקיים כל אירוע 
במרחב הציבורי שאינו קיבל אישור 

מרישוי עסקים.

חדש!

בס״ד
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המחלקה לשירותים וטרינריים 

השרות הווטרינרי העירוני אחראי על קידום ושמירת 
בריאות הציבור בתחום המועצה וזאת על ידי פעולות 

במספר מישורים:

חיסוני כלבים נגד מחלת הכלבת
בשנת 2021 בוצעו בגדרה למעלה מ-2,500 חיסוני כלבת. 
אחוז הכלבים המחוסנים נגד כלבת והמוחזקים ברישיון 
מטעם המועצה, ממשיך לעלות ועומד על אחוז גבוה 
מהממוצע במידה בשיעור של כ-90% מכלל הכלבים 

המוחזקים בגדרה. 

במהלך כל השנה מתבצעים עשרות סיורים ופעולות יזומות 
לאיתור כלבים שאינם רשומים ואינם מחוסנים נגד כלבת 

)כלומר כלבים המוחזקים ללא רישיון(.

החזקת כלב ללא חיסון כלבת ורישיון עלולה לסכן את 
בריאות הציבור )מחלת הכלבת( ומהווה עבירה על החוק. 
שירות חיסוני כלבת במחלקה לשירותים וטרינרים  ניתן 
ללא עלות נוספת מעבר לעלות הרישיון לאחזקת כלב 

ועלות השבב )במידה ונדרש(.

טיפול במטרדי בעלי חיים ומניעת צער בעלי חיים
במהלך שנת 2021 בוצעו מאות סיורים ברחבי היישוב 
לפיקוח בנושאי שוטטות, מניעת מטרדי בעלי חיים ובדיקת 
תנאי החזקת בעלי חיים )מניעת צער בעלי חיים( וטופלו 
כ-850 פניות למוקד המועצה בנושא. מרבית התלונות 
והמטרדים היו תוצאה של טיפול והחזקה לא נאותים על 

ידי הבעלים.

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, בתאום 
מראש בימי שלישי בין השעות 13:00-15:00

ד"ר שרון כהן בראשי, מנהלת המחלקה
Veterinar@gedera.muni.il | 08-8593524

חיסון חיות בר בסביבת המועצה נגד מחלת הכלבת
בכל שנה מפוזרים במהלך הסתיו כ- 150 פיתיונות חיסון 
כלבת המיועדים לאכילה על ידי שועלים, תנים וכלבי בר 
וזאת במטרה להגן על תושבי גדרה )ובעלי החיים המוחזקים 

על ידם( מפני הידבקות במחלת הכלבת. 

עיקור וסירוס חתולי רחוב
המחלקה הווטרינרית ביצעה במהלך 2021  כ-200 עיקורים 
וסירוסים לחתולי רחוב וזאת במטרה לצמצם את קצב 
גדילת אוכלוסיית חתולי הרחוב ואת המטרדים הנגרמים 

על ידם. 

כל החתולים שנותחו קיבלו טיפול רפואי במידה ונזקקו 
וחוסנו נגד כלבת.

ביקורות בעסקים
במטרה למנוע העברת מחלות מבעלי חיים באמצעות ודרך 
מזון מן החי )בשר, עוף, דגים, ביצים ומוצריהם( נערכו במהלך 
שנת 2021 עשרות ביקורות בעסקים המאחסנים ומוכרים 
מוצרי מזון מן החי כגון אטליזים, מסעדות, מינימרקטים, 
מכולות ומעדניות וזאת במטרה לאתר ליקויים בבית העסק 

אשר עלולים לסכן את בריאות הציבור. 

בשנת 2022 תמשיך המחלקה לשירותים וטרינרים 
לשמור על בריאות הציבור ולמנוע העברת מחלות 
מבעלי חיים ומטרדים מבעלי חיים וכן לשמור על 
בריאות ורווחת בעלי החיים במרחב העירוני, תוך 

איזון יומי ביניהם.
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שומרים על גדרה נקייה

ימים ג', ו'ימים ב', ה'ימים א', ד'
אלי כהןאבא אחימאירא.צ.ג אורי צבי גרינברג

אעלה בתמראגוזאבינדב ירוחם
אפריםאורןאודם
אשראירוסאילות

ביאליקאלהאליעזר כהנוב
בן יצחק צביאלוןאם כל חי

בעלי המלאכהאלמוגןאצ"ל
גמיל דודאלשייך פינקארקין צבי

דן אנה פרנקבן גפן
דנציגרארזברקת

הבילוייםאריה רז )רייס(גומברג שבתאי
הג"אאשחרד"ר הסנר הוגו

החומהאשלד"ר פון וייזל
המהרי"ץאתרוגדוד רזיאל

הנשיאבורג יוסףדוכיפת
העליהברושדרור

העצמאות  דבורה הנביאההארבל
הפרדס דבורה עומרהגולן 
הרב גמליאל יוסףדולבהגורן

הרב יחיא סלימן תנעמידפנההגלבוע
הרב צוברי מאיר/בנימיןדקלהגליל

הרב שייבה ישראלדרך ארץהגלעד
הרמב"םדרך האילנותההגנה

הרצלדרך הנחליםהורוביץ
ויצמןדרך הפרחיםהזית

זבולוןהדריםהחרוב
חגי הנביאהולצברג שמחההחרמון

יגאל אלוןהמציל היהודיהיקב
יהודההמר זבולוןהכורמים

יהונתןהרב יחיא תעיזי זצ"להכרמל
יואלהרדוףהמרון
יונה הנביאהרצוג חייםהנגב

יששכרזאב זאוברמןהנס גוטמן
לויחבקוקהנקין מרדכי

לילינבלוםחצבהעמקים
לרנר מרדכיחרציתהרי אדום
מגיניםיסמיןהרי מואב

מוצקיןיפה נוףהרימון
מורי אהרון צברייקינטוןהשומרון
מנחם דהריישעיהו ישראלהשפלה

מרבד הקסמיםכחליתהשרון
משעול הרבי מילובביטשכלניתזבוטינסקי

משעול הרש"שכנפי נשריםזיגמן
נחום  לאה גולדברג זמיר
נירנברג שניאורלוע האריזרקון

נפתליליבנהחבקין יצחק
סברדלובלילךחוחית
סמדרמוסינזון יגאלחושן

ימים ג', ו'ימים ב', ה'ימים א', ד'
סמטת הג"א / לולומרגניתחזית הדרום

סעידי שמחהנוריתחזנוב
עמוסנחל איילוןיהודה הגדרתי

פייבלנחל ארנוןיהלום
צברי סעדיהנחל דןיזרעאל

קוסובסקי דניאלנחל הבשורירדן
קפלינסקי משהנחל הירמוךישראל אילן הולצמן

ראובןנחל הירקוןישראל ויינר
רבי יהודהנחל ליטאניכצנלסון

שבזינחל לכישכרכום
שבטי ישראלנחל נעמןלובצקי
שלום עליכםנחל עדהלוינסון

שמעוןנחל ערוגותליבוביץ
שפיראנחל פארןלשם

שפרינצקנחל צאליםמלר יוסף צבי
שרעבי מנשהנחל קדרוןמצדה

תרמ"הנחל שורקמשה ויהודית רוזנ
נחל שנירנבט משה
נחל תניניםנהר שלום

נרקיסנופך
ס. דרך ארץס.לובצקי

 סביוןסופר שלום
 סחלבסיגלביץ שרה

 סטרומהסנונית
 ערבהספיר

 פיקוסעופרים
 פעמוניתעין גדי
 פרגפוקס
 פרחי ברפטדה

 פרנקל אליהופיינברג
 צאלהפינס

 צבעוניפנינה
  צהלה צוקרמן

 ציפורןקפלן יעקב מאיר הכהן
 צפניהקרסיקוב אריה
 קבוץ גלויותקרסנר אליעזר

 קטלברמז דוד
 קק"לשבו

 רותםשד' בן גוריון מערב עד כיכר פינס
 שד בן גוריון מזרח מכיכר פינסשד יצחק רבין

 שד מנחם בגיןשוהם
 שד ציונה צרפתשכביץ
 שושןשלדג
 שושנה דמארישקד

 שיטה
 שקמה

  שרה אהרונסון
שכונת גולדה

ימי פינוי אשפה וגזם

בס״ד
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חושבים נקי
יחד שומרים על גדרה נקייה

"בס ד

חושבים נקי
יחד שומרים על גדרה נקייה

"בס ד

חושבים נקי
יחד שומרים על גדרה נקייה

"בס ד

חושבים נקי
יחד שומרים על גדרה נקייה

"בס ד



גדרה
בית עם איכות חיים

שעות קבלת קהל במשרדי המועצה המקומית גדרה
ימים א', ג'-ה' 15:00-9:00 | יום ב' 13:00-9:00, 18:30-16:30

קבלת קהל במחלקת הגבייה
ימים א'-ה' 14:45-8:00

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

-שימו לב לשינויים בקבלת קהל בתקופת הקורונה -
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