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ראש המועצה 
יואל גמליאל

בשנה האחרונה התבשרנו בבשורות מצויינות על החינוך בגדרה - אחוזי הזכאות 
לבגרות לשנת תשפ"א המשיכו לעלות והם עומדים על 98.8% לשנת תשפ"א )ללא 
חינוך מיוחד(, בית ספר פינס זכה בפרס החינוך המחוזי ותיכון דרכא רמון זכה 
בפרס החינוך המחוזי ואף מועמד לפרס החינוך הארצי. בשורות אלה מרגשות 
ומשמחות שכן, לאחר תהליך ארוך שנעשה בהתאם לתכנית אב אסטרטגית לחינוך 
ומתבצע בעשור האחרון אנו רואים את פירות ההשקעה. היום גדרה נמצאת בצמרת 
החינוך הארצית ולא בכדי -  ההשקעה בחינוך ערכי ואיכותי, בתשתיות, בנגישות, 
במצויינות ובטיפוח כל ילד וילדה החל מהגיל הרך ועד הבגרות בחינוך הפורמאלי 
והבלתי פורמאלי לצד שיתוף פעולה מלא של כל גורמי החינוך הביאה לתוצאות 
אלה. בהזדמנות זו, אנו מודים לכל העוסקים במלאכה החשובה לכולנו, חינוך ילדינו 

לעתיד מבטיח עבורם ועבור הקהילה. 

מעבר לתחום החינוך, אנו פועלים לקידום גדרה במגוון תחומים. אני שמח להגיש 
לכן ולכם עלון מידע המסכם את העשייה לשנת 2022 ומציג את המתוכנן לשנת 

2023 בתחומים השונים וביניהם:

תחום הפיתוח והתשתיות בו אנו עמלים על פרוייקטים משמעותיים שימנפו את 
היישוב כלכלית כמו פיתוח אזור התעסוקה והמסחר הממשיך להתקדם וכולל גם 
את הקמת מתחם ביג שיעניקו מקום לפנאי ובילוי וגם, למקומות תעסוקה לתושבי 
גדרה והסביבה. תחום הקיימות וסביבה ירוקה בו אנו משקיעים רבות להתייעלות 
אנרגטית לצד שמירה על הסביבה באמצעות מתקני מיחזור, העלאת המודעות 
ועידוד הפרדת פסולת למען עתיד ילדינו. תחום הבטחון בו אנו משקיעים הן ברמת 
הבטחון האישי והן ברמת הבטחון בשעת חירום ותחומים נוספים שניתן לקרוא 

עליהם בהרחבה בחוברת זו.

גדרה הפכה ליישוב מוביל שהוא מודל וחיקוי עבור יישובים רבים בנושאים שונים 
- תודה לכל העוסקים במלאכה לאורך כל השנה, להביא את המיטב עבור כולנו, 

למושבה נעימה, קהילתית ומשפחתית. 

יואל גמליאל
ראש המועצה

נבחריה ועובדיה

תושבות ותושבים יקרים,

שלכם,
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גדרה שלנו

מתחם ביגקאנטרי גדרה

פיתוח אזור התעסוקה והמסחר

בשלבי 
ביצוע

בשלבי 
ביצוע

בשלבי 
ביצוע

בס״ד
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גדרה שלנו

מבנה בית ספר ניצנים

פיתוח שכונת גולדה

דר
פ

ר 
מ

תו
 :

ם
מי

לו
צי

רכב שיתופי

בשלבי 
ביצוע

בוצע

בוצע
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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
מוטי גהרי

חבר המועצה
אבי דנקו

סגן ראש המועצה
מחזיק תיק שפ"ע

ציון ידעי

חבר המועצה 
מחזיק תיק הספורט

אליאב מזגני

חבר המועצה
תומר אהרון

סגן ראש המועצה
יו"ר מרכז אופק

סהר רווח

חבר המועצה
יקותיאל תנעמי

חברת המועצה
דורית בן בוחר

חברת המועצה
מחזיקת תיק הבטחון, 

ענת טל

חבר המועצה 
מחזיק תיק פיקוח עירוני

הראל דוד

חבר המועצה
סהר פינטו

אישור תקציב לשנת 2021  
ע"ס 170,093,000 ₪

אישור תקציב לשנת 2022
ע"ס 183,965,000 ₪

בס״ד
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שומרים על קשר

מחלקות המועצה המקומית גדרה לשירותכם

מיילטלפוןמחלקה

08-8593555מועצה מקומית גדרה - מרכזיה
08-8593501/45lishka@gedera.muni.ilלשכת ראש המועצה

08-8593550/48/12lishkatmankal@gedera.muni.ilלשכת מנכ"ל
08-8593506maya.mashraki@gedera.muni.ilדוברות

08-8593520Mishpatit@gedera.muni.ilלשכה משפטית 
08-8595432/20Mor.idan@gedera.muni.ilמינהל ההנדסה
08-8595491Ran.orpani@gedera.muni.ilמבקר המועצה

08-8593530Rami.Omid@gedera.muni.ilגזברות
08-8593534/5/7Avia.anconina@gedera.muni.ilגביה

076-5300-903גביה - מוקד בירורים ותשלומים
08-8593561Ayala.ashtar@gedera.muni.ilחינוך -מנהלת אגף

08-8593558Avital.melamed@gedera.muni.ilחינוך - גני ילדים
08-8593527Ilana.Meydani@gedera.muni.ilחינוך - קב"ס -  יסודי + גנים 

08-8593527Aliza.samech@gedera.muni.ilחינוך - קב"ס - תיכונים 
08-8593563Shela.akiva@gedera.muni.ilחינוך - הסעים

08-8593565Marcela.lipperman-atar@gedera.muni.ilחינוך - שירות פסיכולוגי
08-8595436/37Adi.Melamed@gedera.muni.ilחברה וקהילה 

08-8593516Ilana.Levy@gedera.muni.ilתפעול
08-8593554Orit.sinai@gedera.muni.ilשפ"ע

08-8593524veterinar@gedera.muni.ilהמחלקה לשירותים וטרינריים
08-8593570stela.tsabari@gedera.muni.ilהמחלקה לשירותים חברתיים

08-8593510Amir.fishman@gedera.muni.ilחופש המידע ונגישות
08-8595478Keren.surik@gedera.muni.ilשיטור עירוני ופיקוח

 קב"ט המועצה, קב"ט מוס"ח
08-8595460/1Zohar.shuker@gedera.muni.ilומנהל חירום וביטחו

08-8595402Michal.gadasi@gedera.muni.ilרישוי עסקים
08-8594555Ofekgedera1@gmail.comמרכז אופק

077-2080093lib.gedera@gmail.comספרייה
08-8593316Michal.Okon@gedera.muni.ilמוזיאון

08-8592625mdgadera@bezeqint.netמועצה דתית

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

 54
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 - 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 - שיוויון מגדרי במסלול 
שוחרים, חיל האוויר

תיכון דרכא ע"ש רות היידר גינסבורג - מדעי הרפואה, 
חינוך גופני ותקשורת

תיכון חמ"ד ניצנים

 98% זכאות לבגרות לשנת תשפ"א	 
)ללא חינוך מיוחד(

תיכון דרכא רמון זכה בפרס החינוך המחוזי	 
בית ספר פינס זכה בפרס החינוך המחוזי	 
הוקם מבנה לחינוך מיוחד "ניצנים"	 
בוצע שלב ב' בתיכון דרכא רות	 
שיפוץ בי"ס רעות	 
ביקורי מינהלת החינוך היישובית בבתי הספר	 
המשך קידום תכנית רשות משרד הכוללת שישה 	 

יעדים מרכזיים בדגש על רצף חינוכי מגן ועד י"ב 
בשיתוף משרד החינוך

בשלבי ביצוע שלב ג' תיכון דרכא רות למדעי 	 
הרפואה, חינוך גופני ותקשורת

ענת קוך
מנהלת אגף חינוך

Ayala.ashtar@gedera.muni.il | 08-8593561
צוות בית ספר פינס - פרס חינוך מחוזי

זכאות לבגרות לשנת הלימודים תשפ"א
)ללא חינוך מיוחד(

98.8%

מינהלת החינוך היישובית

בס״ד



9

תיכון דרכא 
רמון זכה 

בפרס החינוך 
המחוזי

מבנה חדש 
לחינוך מיוחד 

"ניצנים" 

בית ספר 
פינס זכה 

בפרס החינוך 
המחוזי

בוצע
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חינוך // הגיל הרך

גני הילדים גילאי 6-3  
בגדרה 54 גני-ילדים ממלכתיים, ממלכתיים דתיים 
וחינוך מיוחד, בהם מתחנכים כ- 1500 ילדים בגילאי 

.6-3
הגן העתידי כבר כאן - הטמעת גישת הגן העתידי 
המאפשר לילדים ולצוות הגן לעצב, לפתח וליצור את 
הגן הייחודי שלהם באופן מתמיד, בהתאם למציאות 

המשתנה, שימוש בסביבות למידה מגוונות.
תוכנית "זהב בגן" )זהירות בדרכים בגן( - תכנית 
שמטרתה ללמד ילדים בגילאי הגן את כללי הבטיחות 
בדרכים כדרך חיים. התכנית פועלת באמצעות גמלאים 
מתנדבים, מהווה גשר ערכי בין דורי, ומחזקת את מערכת 

הקשרים בין ילדי הגן לאוכלוסיה המבוגרת בישוב.
פיתוח מקצועי לצוותי החינוך - בימים אלה נבנית 
תכנית השתלמויות לסייעות הגנים במגוון תחומי 
עשיה, למידת תפיסות בתחומי הגיל הרך ורכישת 
ידע חדש תוך העלאת קרנה של הסייעות כאשת 

חינוך מקצועית.
תכניות לצמצום פערים התפתחותיים - תכניות 
"מעגלים" ו"אור" פועלות באמצעות צוותים פארא 
רפואיים לאיתור וליווי ילדים בעלי פערים התפתחותיים 

וקידום טיפול מיטבי בגן ובקהילה.
גנים יחודיים - גנים המפעילים תכניות יחודיות 

בתחום קידום בריאות וההיי טק.
"ירוק בעיניים" - הטמעת אורח חיים בריא החל 
מגיל הגן, חינוך לשמירה על הסביבה וחיזוק תחושת 

השייכות לישוב גדרה.
בינוי גנים חדשים בשכונת גולדה - בימים אלה 

 נבנים 4 גני ילדים לרווחת תושבי השכונה.
בימים אלה מוגשת בקשה לבניית 4 גנים 

נוספים.
חיפוי גנים  - בשיתוף עם מנהלת 

הפרוייקטים

ברכי יעיש
מנהלת מחלקת גני הילדים

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

מעונות היום וצהרוני גני הילדים
אגף הגיל הרך במרכז אופק פועל להמשיך ולהעניק 
לילדי ולילדות גדרה הצעירים מסגרות חינוכיות איכותיות 
העומדות בכל תקני הרישוי והבקרה, עם צוותים 
מקצועיים ומסורים, תזונה בריאה ותוכנית חינוכית 
המקדמת ומפתחת תהליכים המשלבים ומחזקים את 

מרכז אופק | 08-8594555

התפיסה ההוליסטית תוך יצירת תחושת מסוגלות 
עצמית, ביטוי עצמי ולמידה משמעותית.

כ- 1,300 ילדות וילדים 
יום  מתחנכים מידי 
במסגרות הגיל הרך של 
מרכז אופק גדרה ב-4 
מעונות היום ובצהרונים 

בגנים.

מעונות היום -
מעונות 	 
יישום תכנית 'מעגלים' במעונות - שירות קהילתי 	 

ייחודי המעניק כלים מקצועיים, ליווי ותמיכה 
לצוותי החינוך במעונות, להתמודדות עם אתגרים 

התפתחותיים בקרב ילדים עד גיל 3 
הכשרות מקצועיות לצוות החינוכי ע"י המדריכה 	 

החינוכית וע"י צוות מקצועי חיצוני
'הורות בצמיחה' - מעטפת רחבה להורים במעונות 	 

הכוללת סדנאות הדרכה וליווי אישי וקבוצתי
תזונה בריאה במעונות בפיקוח תזונאית תוך שילוב 	 

תפריט לילדים אלרגניים
שירות קייטנות קיץ במעונות	 

צהרונים -
תכנית "צוות כל-יכול" - תכנית חינוכית שנתית 	 

לילדי הצהרונים העוסקת בפיתוח מיומנויות 
לקידום חוסן אישי

הכשרות והשתלמויות מקצועיות מדי חודש לצוותי 	 
הצהרונים בגנים

גנית של 	  ליווי הצוותים ע"י הדרכה תוך 
מדריכות פדגוגיות

פיקוח ובקרה שוטפת בגנים ע"י 	 
צוות מקצועי

שירות קייטנות בחגים ובקיץ	 

פיתוח והרחבת מגוון פעילויות התרבות 
והפנאי במסגרת מועדון מרשמלו -

מרכז תרבות ופנאי ייעודי להורים ולילדים 
בגילאי לידה עד 5. 

המרכז מציע מגוון פעילויות העשרה להורים 
לקטנטנים: מפגשי אמרות בחופשת הלידה, סדנאות 

הדרכה והעשרה להורים, ליווי התפתחותי, 
חוגים לקטנטנים, שעות סיפור, הצגות 

ואירועי תרבות.

בס״ד
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חינוך // נוער

נוער // פרוייקטים

חינוך // קבוצות הנוער

נוער
פעילות שוטפת של תנועות הנוער וקבוצות 	 

המנהיגות ביישוב

תכנית מד"צים, תכנית מנהיגות ייעודית להכשרת 	 
מדריכים צעירים של משרד החינוך, מנהל חברה 

ונוער

פעילות מועצת הנוער, הגוף הנוער שאמון ומייצג 	 
את כלל בני הנוער ושומר על רצף חינוכי שבין 
מסגרות החינוך הפורמאליות והבלתי פורמאליות

פעילות פרלמנט הילדים, נבחרי הילדים מכל בתי 	 
הספר בגדרה המייצג את כלל הילדים אשר יוזם, 
פועל ומקדם פרוייקטים חברתיים, קהילתיים וערכיים

הכנה לצה"ל, טיפול פרטני במל"שבים	 

יום ורוד להעלאת המודעות במלחמה לסרטן השד.	 

עצרת זיכרון ומעגלי שיח והדברות 	 
לזכרו של יצחק רבין

מאירים את גדרה: תהלוכת 	 
האור היישובית בשיתוף 
תנועות הנוער, קבוצות 

המנהיגות ומועצת הנוער

יום השומר	 

יום המעשים הטובים	 

יום מנהיגות יישובי ע"ש יונתן יוחאי 	 
וטקס מצטיינים

יום מועצות ותכנון אירועי קיץ ע"י נציגי מועצות 	 
התלמידים בתיכונים ומועצת הנוער היישובית

קיץ לי במקסימום - אירועי קיץ לנוער: הופעות נוער, 	 
סדנאות העצמה, כיתות אמן, נסיעות לאטרקציה 

ולילות לבנים 

שיפוץ וחידוש מרכז הנוער 	 

קבלות שבת קהילתיות בספורטק בהובלת מחלקת 	 
הנוער ובשיתוף תנועות הנוער

חגית אמסלם
מנהלת מחלקת נוער

08-8594555
Hagit132@walla.com

תנועות 
נוער

קבוצות 
 מועצת מד"ציםמנהיגות

נוער
פרלמנט 
הילדים

הטמעת מיחזור אלקטרוני בתנועות 	 2022
הנוער בשיתוף תאגיד מאי

רינה קליר
מנהלת פרוייקטים

Rina.Kalir@gedera.muni.il

הקמת גינה קהילתית בגולדה	 2023

הטמעת מיחזור אלקטרוני
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ספרייה ציבורית ע"ש פרנקנטל
בספרייה אוסף ספרים עשיר ומעודכן לילדים, לנוער 

ולמבוגרים.

הספרייה הדיגיטלית הישראלית- "ליבי" המאפשרת 	 
קריאת ספרים דיגיטליים וספרי שמע. מעבר לכך 
ניתן מענה לספרים דיגיטליים באמצעות קופונים 

לעברית וכן קופונים לספרי שמע

מאגר הסרטים "דוק מוביס". ספריית סרטי איכות 	 
בשלל תחומי עניין ודעת. 

תערוכות בגלריה בכניסה לספרייה, זאת בזכות 	 
עזרתו הרבה של דוד נאמן. השנה הוצגו תערוכות 
של האומניות שרון רשב"ם-פרופ, יומה שגב 

ונטע עמיר

מפגשי סופר - עם אורן ולדמן על ספרו "נמר 	 
בירושלים" ויותם טולוב על ספרו "ביום שייגמר 

הכסף"

השתתפות בתחרות הכתיבה מבית הליקון- 	 
"מילה במקום"- 34 תושבי גדרה השתתפו בשלב 
המקומי. הזוכה במקום הראשון, קארין בוארון, 

ייצגה את גדרה בשלב הארצי.

אלופי הקריאה של גדרה- נבחרו 32 ילדים שקראו 	 
במהלך השנה החולפת מספר רב של ספרים. 
הוענקו להם תעודות הערכה ונערך לכבודם 

מופע ייחודי של ציור בחול

סדנאות לילדים בקיץ כמו סדנה מדעית, סדנת 	 
במבולות, סדנת איזדורה מון ועוד

הפנינג חגיגת ספרים וסיפורים בחודש הקריאה	 

תכנית קיץ של הספריות הציבוריות לעידוד 	 
הקריאה - "העולמות שלנו- לקרוא, לגלות, לשתף!"

כ-50 ילדים השתתפו בקיץ בתכנית לעידוד 	 
הקריאה

תכנית "שמע סיפור"- ילדים מקריאים לכלבים. 	 
תכנית בת חמישה מפגשים לחיזוק ועידוד 

הקריאה בשת"פ עם מחלקת חינוך

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, שירותי כריכה, 	 
צילום וסריקה במחיר סמלי

מנהלת הספרייה - ליאת חתוכה 077-2080093

מוזיאון גדרה
מוזיאון גדרה שוכן במבנה היסטורי שהוקם על ידי 
ד"ר משה מינץ, איש הביל"ויים בשנת 1924. בשנים 
האחרונות התבצעו עבודות שימור ושדרוג המוזיאון 
לשמר את העבר ולהמחיש את ההיסטוריה של 

המושבה בצורה חווייתית.

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

מוזיאון גדרה משלב בסיוריו את " משחקי הבריחה" 	 
- סיור אינטראקטיבי ברחבי רחוב הביל"ויים, 

בטאבלט משקפי VR, חוויה לכל המשפחה

הסיור ההיסטורי משולב בחוויה קסומה של 	 
הליכה ברחבי אתרי הביל"ויים. הסיורים מותאמים 
על פי קהלי יעד - משפחות, בתי-ספר, מועדוני 
גמלאים, תיירים ואף ניתנים לשילוב עם אירועים 

משפחתיים קסומים בחצר המוזיאון

במהלך השנה, מציע המוזיאון סיורי תרבות בשילוב 	 
מופעים במסגרת "שישי תרבות" במוזיאון בימי ו' 
בין השעות 10.00-12.00, קונצרטים איכותיים עם 
מיטב האומנים הקלאסיים בסדרה "קלאסיקה 
במוזיאון" בימי ה' בין השעות  20.00-22.00 

והרצאות מרתקות

במסגרת המוזיאון מתקיים יריד אמנות ותוצרת 	 
- חוויה  "שוק הבילויים"  מן הטבע בשם 
ייחודית לרווחת התושבים בו מציגים אמנים 
וחקלאים מגדרה והאזור במהלך החגים בחצר 

המוזיאון היפה

גלית דניאל - מנהלת אגף חברה וקהילה  
galit.daniel@gedera.muni.il | 08-8595436

מיכל אוקון - מנהלת המוזיאון
תיאום ביקורים ואירועים בטלפון 08-8593316

בס״ד
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מרכז צעירים גדרה

שבוע בטיחות בדרכים

בטיחות בדרכים
ביצוע הסברה שוטפת לאורך השנה בשיתוף 
הרלב"ד להעלאת המודעות לבטיחות בדרכים בקרב 
האוכלוסיה מהגיל הרך ועד גיל הזהב. ההסברה 
מתבצעת במסגרות החינוך ובמסגרת יישובית לכלל 

האוכלוסיה.
השתתפות בוועדת התנועה היישובית	 
מעקב אחר נתונים יישוביים ומיפוי צרכים 	 

בהתאם
הגברת הבטיחות בדרכים סמוך למוסדות 	 

החינוך

מרכז צעירים יאנג גדרה
מרכז הצעירים "יאנג" גדרה, נועד לספק מענה 
לצרכים רבים ומגוונים של אוכלוסיית הצעירים מגיל 
18 עד 35, משמש כפלטפורמה לקידום חיי הפרט 
והקהילה של הצעירים בגדרה ומאפשר את מימוש 
הפוטנציאל האישי, הן ע"י שיפור ופיתוח מיומנויות 

אישיות והן ע"י פיתוח שירותים תומכים. 

 Young Gedera במסגרת הפעילויות של מרכז 
מוענקים השירותים הבאים:

ייעוץ אישי	 
פיתוח קריירה כולל סדנאות לבחירת מקצוע 	 

ולהשתלבות בשוק העבודה
קורסים המותאמים לצרכי הצעירים -  פסיכומטרי, 	 

מחשבים, יזמות וקורסי העשרה לחיים האישיים.
השלמת בגרויות	 
קבוצות מנהיגות	 
קבוצות התנדבות	 
קורסי העשרה	 
מלגות סטודנטים	 
פיתוח מיומנות אישית	 
התנהלות כלכלית	 
היחידה לחיילים משוחררים	 
הרצאות בתחומי ידע שונים	 

רחוב העצמאות 12 | 08-8595436

לשירות הקהילה
סיירת הורים יישובית

סיירת ההורים בגדרה היא מהמובילות ומהוותיקות 
בארץ הפועלת למען הנוער. המעוניינים להצטרף 
בטלפון ברצלבסקי  לויקטור  לפנות   מוזמנים 

.08-8595437/6

מניעה והסברה

תכניות למניעת אלימות בקרב בני נוער כולל העלאת 
מודעות לאינטרנט בטוח, תכניוטת מניעה והסברה 
לכיתות ה'-י"ב, פעילויות למניעת חרם חברתי, תכניות 
מגן ועד תיכון למניעת אלימות, הדרכות הורים, מענה 

פרטני לנוער בסיכון.

תכניות קליטה ועליה

תכניות לעולים בגדרה החל מהגיל הרך ועד גיל 
הזהב, פעילויות הכוללות טיולים, ימי כייף, סדנאות, 

העשרת השפה ועוד וכן, אירועי תרבות ופנאי. 

התכנית הלאומית למניעת אובדנות מטעם משרד 
הבריאות

 פרוייקט ס.ל.ה - הובלת סיירת צעירים למען צעירים 
- אבי יצחק רכז מורשת וקהילה

גלית דניאל - מנהלת אגף חברה וקהילה  
galit.daniel@gedera.muni.il | 08-8595436

קורס מנהלי דיגיטל - מרכז צעירים

חג הסיגד
בגדרה
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תרבות ואירועים
מופעים של מיטב האמנים והלהקות בשיתוף 	 

משרד התרבות ומפעל הפיס - רמי קליינשטיין, 
יובל דיין, רותם כהן, עידן חביב, לייק קווין, 

רוקוויל ועוד

מופעי סטנד-אפ מגוונים - יוסי גיבני, אסף מור 	 
יוסף, גיורא זינגר ועוד

מנויי הצגות ילדים תרבוטף; כמו גדולים 	 
ממיטב התיאטראות

סרט פיצה לילדים	 

קונצרטים	 

הרצאות, מסיבות, הצגות ועוד	 

ניווט קהילתי בשיתוף פעולה עם הספרייה 	 
ומחלקת הקהילה

נפתח מגרש וגן המשחקים ע"ש דני מולאו לרווחת 	 
השכונות הוותיקות של גדרה

ספורט
מועצת גדרה מעודדת פעילות ספורטיבית והשקיעה 
השנה בהרחבת המתקנים העומדים לרשות הציבור 
ובימים אלה עומלת על שיפוץ הבריכה העירונית 

והשלמת בניית הקאנטרי היישובי.
לפעילויות בתחומי הספורט והחינוך הגופני חשיבות 
רבה בבריאות וגם בפאן החברתי ומסייעת בשמירה 

על איכות החיים.
מחלקת הספורט במרכז אופק גאה להציע לציבור 

מגוון רחב של פעילויות לכל הגילאים: ילדים,
נוער, מבוגרים, בני הגיל השלישי וכן, אוכלוסיית בעלי 
הצרכים המיוחדים, כאשר כל הפעילויות מותאמות 

לפי קבוצת גיל.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק וליהנות עמנו.

גם השנה הגיעו ספורטאי גדרה להישגים ניכרים 
בענפי ספורט מגוונים. תושבי המושבה והקבוצות 
העירוניות זכו באליפויות ארציות ומקומיות והשתתפו 
באירועי ספורט רבים. כך גם גדלה כמות הפעילים 
בספורט, הן בספורט התחרותי והן בספורט העממי.

גדרה גדלה משנה לשנה בהיקף הפעילים בספורט 
וילדה יעסקו בענף ספורט  ושאיפתנו שכל ילד 
אחד לפחות וכי כל תושב ביישוב יעסוק בפעילות 

ספורטיבית.

במהלך השנה התקיימות פעילויות שיא לקהילות 
שונות:

אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים	 
מתקן אקסטרים	 
יום הליכה העולמי אשר לקחו בו חלק כ-800 	 

תלמידים מכלל ביה"ס
אירועים לאוכלוסיות מיוחדות	 
מרוץ גדרה ה-4	 
לראשונה התקיים טורניר סטריטבול ה-1 בחנוכה. 	 

3X3 אשר התחרו בו מאות  טורניר כדורסל 
משתתפים מכל רחבי הארץ

בס״ד
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קדימה בספורט
חוג אקסטרים לילדי גן יסודי	 

מרוץ גדרה ה-5 ע"ש סמ"ר עידו ברוך ז"ל	 

סטריטבול חנוכה	 

טורנירים בכדורגל/כדורסל וכדורשת בין ביה"ס 	 
ביישוב

ליגת מאמנט אזורית	 

             בתכנון

מתחם כדורגל נוסף	 

הקמת אולם ספורט להתעמלות אומנותית	 

התקנת מערכת OTT במגרש כדורגל - מערכת 	 
צפיה ושידור משחקים/אימונים

מחול
370 תלמידים ותלמידות בבית הספר למחול עם 
5 להקות ייצוגיות שמייצגות את גדרה בתחרויות 

וכנסים בארץ ובחו"ל.

שנת 2022, עלתה הלהקה הצעירה לגמר גביע העולם 
בריקוד שנערך בספרד. הריקוד הזוכה בסגנון מודרני 

של הכוראוגרפית ליגל מלמד.

להקות ההיפ-הופ זכו במקום הראשון ובפרס 
הצטיינות יתרה, בתחרות ארצית שנערכה בהיכל 

שלמה.

ולהקת המודרני אנסמבל זכתה במקום בתחרות 
ארצית בהיכל התרבות נס ציונה.

24 תלמידות הגיל הצעיר נגשו למופע פרסי ביצוע 
של האקדמיה האמריקאית וזכו להופיע ולזכות 

בפרסים על קטעי סולו.

שנת 2023 נפתחה בתנופת עשיה - להקת נטראז'  
נבחרה לפרויקט מצוינות, אשר יופיע על בימת סוזן 
דלל בפברואר. להקות המודרני וההיפ-הופ כבר 
מתכוננות לעונת התחרויות של ינואר פברואר 2023.

לצד ההישגים, ביה"ס למחול הוא בית חם, מעודד, 
מאתגר וקהילתי לעשרות בני/בנות נוער וילדים.

מרכז אופק | 08-8594555

חנוכת מבנה המועצה המחודש
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בוצע 2022

בשלב תכנון לקראת
ביצוע 2023

בשלבי ביצוע

הקמת מבנה לבית ספר חינוך מיוחד "ניצנים" 	 
שיפוץ מבנה זמני ליחידה להתפתחות הילד 	 
ממ"מים במסגרות מח' רווחה 	 
שלב ב' תיכון דרכא רות 	 
שיפוץ מבנה המועצה 	 
שיפוץ בית האיכר עבור תחנת שיטור עירונית 	 
שיפוץ בי"ס רעות 	 
מנהלת ושירותים בספורטק	 

הקמת בית תרבות - שיפוץ בית רחל 	 
הקמת אמפיתאטרון בעמק הנשר	 
שיפוץ בריכת שחייה	 
המשך עבודות הנגשה ושימור חזיתות 	 

בית כנסת ישורון
תכנון בתי כנסת בשכונת גולדה 	 

הקמת גני ילדים בשכונת גולדה 	 
קאנטרי גדרה 	 
שלב ג' תיכון דרכא רות	 
מקווה טהרה לגברים	 

קאנטרי גדרה

מבנה בית ספר ניצנים

חידוש מבנה המועצה

בס״ד
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פיתוח ובינוי // תשתיות וכבישים

הנדסה // פרוייקטים קהילתיים

בשלבי ביצוע 2022בוצע 2022

פיתוח אזור התעסוקה והמסחר- בוצע שלב א' 	 
הוקם מתחם שטיפת משאיות	 
הוקם חניון משאיות	 
הסתיימו עבודות הפיתוח במתחם החינוך של 	 

בתי הספר: "ניצנים" ו"שלהבות"
הוקם חניון פינת הרחובות ארז והאילנות	 
פיתוח רח' אפרים	 
שלב א' של פיתוח זמ/584 	 
עבודות פיתוח רחובות: השרון, הנגב, איילות ואדום	 
המשך עבודות פיתוח בשכונת נחלים דרום	 

עבודות פיתוח רח' סברדלוב	 
פיתוח שכונת גולדה - שלב ב'	 
רחבת המועצה 	 
הקמת "ביג" גדרה 	 

עבודות פיתוח שכונת גולדה

פיתוח אתר התעסוקה והמסחר

בשלב תכנון 2022

הקמת שער רחוב הבילויים 	 
עבודות פיתוח ברחובות: הורוביץ, הנקין וליבוביץ	 
עבודות פיתוח ברחובות: יונה עמוס ויששכר	 
חניון רח' הרצוג	 
חניון רח' נחלים 	 
חניון ברח' עופרים	 
עבודות פיתוח ברח' ביאליק	 
 עבודות פיתוח רח' פינס	 

)בין הרחובות יצחק רבין - בן גוריון(

צילום: תומר פדר

שיתוף ציבור תכנית תעסוקה 	 2022
ומגורים 

רינה קליר
מנהלת פרוייקטים

Rina.Kalir@gedera.muni.il

קידום תוכנית להקמת מבנה מועדון 	 2023
לקשיש

קידום תוכנית התחדשות עירונית 	 
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איכות הסביבה

תאורה סולארית 
ברחבי היישוב

איסוף ופינוי 
פסולת אלקטרונית

54
פינות מיחזור 

 19
 מבני ציבור וחינוך

עם מערכות סולאריות 

14
עמדות טעינה 

החשמליות

 3
עמדות לרכבים 

שיתופיים

36
קרטוניות לאיסוף 

ומיחזור קרטון

רכב שיתופי: שירות חדשני בגדרה

דר
פ

ר 
מ

תו
ם 

לו
צי

בס״ד
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שירות הרכב השיתופי
רכב שיתופי להשכרה בשירות עצמי  

במה השירות מיוחד?

 Share סיקסט  שלמה  של  השיתופי  לרכב 
וידידותית המדורגת  אפליקציית שירות נוחה 
במקום הראשון מבחינת שביעות רצון משתמשים. 
בנוסף, זהו השירות הפועל היחיד ללא דמי מנוי.

אני רוצה לנסות עכשיו, מה עושים?

 מורידים את האפליקציה 

 נרשמים בתהליך פשוט ומהיר

 מוצאים רכב הקרוב אליכם

 שומרים את הרכב מרחוק ל-15 דקות

 כשמגיעים לרכב פותחים ישירות מהנייד

 נוסעים ומחזירים לאותה החניה השמורה

נסיעה בטוחה!

חדש בגדרה!
-שירות מדהים וחדשני-

מה זה רכב שיתופי?

שירות השכרה יומי אשר מביא רכבים ממש קרוב 
לביתכם מוכנים לנסיעה, בהפעלה מלאה מהנייד.

למי זה מתאים?

לכולם! במחיר יומי גם לנהגים צעירים וחדשים!
צריכים לנסוע מחוץ לעיר? הרכב שלכם במוסך? 
יש לכם רק רכב אחד במשפחה וזקוקים מדי פעם 
לעוד רכב? שירות הרכב השיתופי ממש בשבילכם!
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אגף תפעול

אגף תפעול // פרוייקטים

רכב שיתופי	 2022
הקמת מרכזי מיחזור	 

תאים פוטו-וולטאיים

בס״ד

הטמעת מערכות בקרה לחיסכון בתאורת רחובות 	 

עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברחבי הישוב	 
14 עמדות טעינה הכוללות חנייה ייעודית לרכבים 
חשמליים )2 רכבים לכל עמדה( בנוסף הותקנה 
עמדת טעינה אולטרה מהירה ברחבת החנייה 

ברחוב פינס ברחבת החניה של המועצה.

מערכות PV - תאים פוטו וולטאים לייצוא 	 
"חשמל ירוק" )בהספק של 2 מגה ווט(

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

מבנה המועצה.

ניהול ופיקוח קרינה בלתי מייננת	 
שמירת בטיחותם של העובדים והתלמידים 
בכלל מוסדות החינוך והציבור - ביצוע סקר כללי 
 )ELF-ו RF ובדיקות לרמות השדה המגנטי )קרינה

והתאמתם לדרישות החוק והתקן.

תברואה ואיכות הסביבה:
הדברת טוואי תהלוכן של עצי האורן	 
ניתור ומניעת התרבות יתושים	 
איסוף ופינוי פסולת למיחזור	 

הורחבה פריסת מכלים לאיסוף פסולת למיחזור לצורך 
הנגשתם לתושבים, שופצו מכלים ומתוכנן להוסיף 
חומרים נוספים למיחזור כגון פסולת אלקטרונית 

בישוב וכו'.
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 קיימה התקשרות עם תאגיד 
מאי לאיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית אשר תכלול 
בין היתר איסוף של מכשירי טלוויזיה, מחשבים, 

תנורים, מכונות כביסה וכו'.
האיסוף מתוכנן להתבצע ע"י זכיין מאושר ע"י המשרד 

להגנת הסביבה.

מצלמות ברחבי הישוב 	 
ביצוע פרויקט להתקנה של מצלמות לצפייה 

במוקד 106 בכלל רחבי הישוב

בטיחות-ניהול הבטיחות והגהות ברשות:	 

- הדרכות בטיחות לעובדי/ות המועצה ושלוחותיה

- סקרי איתור סיכונים לבטיחות העובדים והתושבים

הסבה של רכבי מועצה - לרכב היברידי / חשמלי	 

יהודה שמג'ה - מנהל אגף תפעול

Ilana.levy@gedera.muni.il | 08-8593516

רינה קליר
מנהלת פרוייקטים

Rina.Kalir@gedera.muni.il

אנטנה סלולרית	 2023
המשך הקמת מרכזי מיחזור	 



אגף שפ"ע

אגף שפ"ע // פרוייקטים

2022
ביצוע שיפוצי  קיץ בכל מוסדות החינוך הכוללים 	 

צביעת מבנה, ביצוע תקרות אקוסטיות, החלפת 
מטבחים, החלפת אסלות ונאגרות, ברזים, החלפת 

ריצופים, ועוד   
תחזוקה שוטפת של גני הילדים	 
פיתוח נופי בבית ספר פינס	 
הקמת אנדרטה לנפגעי פעולות איבה	 
החלפת לוחות מודעות	 
חיפוי גדרות של גני ילדים	 
תחזוקת שנתית למגרשי ספורט ברחוב ראובן, 	 

שחבק וגן 7
איטום גגות במוסדות חינוך ומבנה ציבור כהערכות 	 

לחורף  באמצעות יריעות ביטומניות
ביצוע הצללות חדשות במוסדות חינוך ובשצ"פים 	 

כגון ניצנים ופארק רמון
תחזוקה יומית של שטחי גינון ושטחי בור ברחבי 	 

היישוב
שדרוג מערכות השקייה ישנות בשכונת רשפים, 	 

רחוב צבעוני, פארק רמון  
טיפול שנתי בעצים ברחבי היישוב הכוללים 	 

הרמת נוף ועיצוב
פעמיים בשנה ביצוע  גיזום של ענפי דקל וריסוס 	 

נגד חידקונית הדקל על מנת לשמור על עצי הדקל
תחזוקה יומית של גנים ציבוריים לרבות מתקני 	 

ספורט, הכוללים ניקיון פחים, צואת כלבים, 
בקבוקים, שקיות, עלים, ועוד

יישום וביצוע החלטות וועדות תנועה	 

2022
שילוט חוצות	 
שילוט לשמשוניות	 
לוחות מודעות	 
אנדרטה לפעולות איבה	 

רינה קליר
מנהלת פרוייקטים

Rina.Kalir@gedera.muni.il

2023
גינת כלבים	 

טיפול במפגעי בטיחות המדווחים  למוקד העירוני 	 
היערכות שנתית לחורף	 
ביצוע תחזוקה שנתי 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 	 
הסדרת דרכים חקלאיות בשטחים הסובבים 	 

ברחבי היישוב עם סיום החורף 
החלפת דשא סנטתי מאושר פיפ"א במגרש 	 

ספורט ברבין

2023
הקמת שצ"פים חדשים עם מתקני ספורט חופשיים	 
הקמת מתחם נינג'ה	 
הקמת מצפה שיר	 
שדרוג כללי של גן אתרוג בשכונה הצבאית	 
שיקום גינות ציבוריות הכוללות החלפת מערכת 	 

השקיה ישנה, שתילת צמחים רב עונתיים
שיקום שצפ"ים ישנים הכוללים החלפת משטחי 	 

דשא סינתטי לרבות החלפת משטחי בלימה

אלעד אורגד - מנהל אגף שפ"ע
orit.sinai@gedera.muni.il | 08-8593554
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שיקום כיכרות



ש.י.ל - שירות ייעוץ לאזרח
 ייעוץ משפטי ראשוני | ייעוץ בנושא ביטוח לאומי

| ייעוץ בנושא עובד-מעביד | פיצויים ותגמולי פנסיה 
| דיור ציבורי | אישות ומשפחה 

השירות ניתן באוזן קשבת ובהתנדבות מכל הלב 
בדגש על כבוד הפונה ומשפחתו ושמירה על 

סודיות מלאה

לתיאום ניתן לפנות למר אברם לביא
050-5522477        

לעיר הבה”דים חינמי   שירות הסעות 
לחיילי/ות גדרה

שירות הלוך, מגדרה לעיר הבה"דים שירות 	 
הניתן בכל יום ראשון בשעות הבוקר וכולל 
שתי הסעות - הסעה ראשונה בשעה 7:30 
והסעה שנייה בשעה 8:00 בבוקר. המעוניינים 
בשירות זה מוזמנים להגיע עד שעות אלו 
לרחבת החניה בפינת רחובות מנחם בגין- בן 
גוריון )הרחבה מול הסופרפארם(. שם ימתינו 

האוטובוסים ויצאו בשעות האמורות. 

שירות חזור, מעיר הבה"דים לגדרה - שירות 	 
הניתן מעיר הבה"דים בכל יום חמישי בשעות 

13:30 ו- 15:00.

לחיילים - “יחד למען החייל”

       רחוב ויצמן 26 פינת רחוב פינס 1

שי בימי הולדת	 

חלוקת חבילות מזון	 

חבילות לפורים	 

שי למתגייסים חדשים	 

שי בתחנות ההסעה בגדרה במועדי ישראל	 

יום תרומה עבור חיילי/ות גדרה בשיתוף 	 
תנועות הנוער

מתנדבי האגודה תורמים מזמנם ועושים זאת 
בשיתוף הקהילה, תנועות הנוער ומוסדות החינוך 
ובכך מטמיעים ערכים לנתינה וערבות הדדית 

בקרב קהילת גדרה

לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות ליו”ר האגודה 
בגדרה, יגאל גלסנר

054-6718890         

22

גדרה למען התושבים

בס״ד

חדש!
מרכז שירות לתושבי/ות גדרה הצעירה 

ושכונת גולדה
שלוחה של המועצה המקומית גדרה לשירותכם

המועצה המקומית גדרה פועלת לשיפור השירות 
והנגישות בנושאים הקשורים לרשות המקומית. 
לשם כך, הוקם מרכז שירות שהינו שלוחה של 

המועצה המקומית גדרה

המרכז נותן מענה וסיוע בכל נושא הקשור לרשות 
המקומית ע"י העברה למחלקה האחראית, תוך 

מעקב וטיפול אישי מול התושב/ת.

מיקום המרכז:

      מרכז דנה, רחוב ארז

שעות קבלת קהל:

ימים א', ג'-ה' בין השעות 8:30-15:30
16:30-18:30 | ימי ב' בשעות 8:30-13:00

טלפון:

077-2755285 / 077-2755297        



חפשו ״גדרה״

דרכי התקשרות:
- 1-800-200-583

אפליקציית דיווח למוקד  -

 טופס דיווח באתר המועצה -
www.gedera.muni.il

פקס מוקד 08-8595408 -

מוקד עירוני  106
לרשות התושבות והתושבים 22/7

23
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2022
השיטור העירוני עבר למבנה חדש ברחוב הבילויים 
כולל שדרת הניהול, ריענון נהלים ושיטות עבודה, 
תוך שימת דגש על פיקוח לשמירה על הסדר ובטחון 

הציבור.

מעבר לנקודת שיטור חדשה 	 
גיוס פקחים מסייעים ליחידת השיטור העירוני	 
הגברת אכיפה בתחום איכות חיים	 
הצבת מצלמות אכיפה על חניות הנכים כפיילוט 	 

ברחוב הבילויים
הגברת תחושת הביטחון הציבורי	 
התנדבות בקהילה	 
סדנאות העצמת פקחים מסייעים	 

2023
תגבור וחיזוק מערך השיטור העירוני	 
הגברת אכיפת פסולת בניין ואתרי בנייה	 
הגברת אכיפת אופניים חשמליים	 
תגבור צוותים לטיפול בנוער ובמוקדי ההתאספות	 
שת"פ להתנדבות עם קהילה	 
הגברת הביטחון האישי של התושבים	 
תגבור פעילות בשכונת גולדה	 
סדנאות שירות לתושב	 

רינה קליר

מנהלת מחלקת פיקוח-שיטור

Rina.Kalir@gedera.muni.il

מבנה חדש לשיטור העירוני
רחוב הבילויים 26 !

חדש!

ביטחון והיערכות לחירום

בס״ד
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ולפרטים נוספים | ויקטור ברצלבסקי, 08-8595437/6
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ביטחון והיערכות לחירום

2022
היערכות לביקורת מוכנות לחירום ע"י פיקוד 	 

העורף ומשרדי הממשלה - עדכון כל תיקי 
החירום לכלל המכלולים ברשות

השלמת ערכות החייאה )דפיברילטורים( למבני 	 
הציבור ברשות )רווחה, שפ"ח, מוזיאון( והדרכת 

העובדים בהחייאה ועזרה ראשונה

המשך התקשרות עם מוקד מאויש למערכות 	 
לחצני מצוקה, פריצה וגילוי אש במוסדות החינוך

שדרוג מערכות בקרת הכניסה, מערכות הכריזה 	 
ומרכיבי הביטחון במוסדות החינוך

הפעלת מערכת ממוחשבת לניהול הביטחון, 	 
הבטיחות והחירום במוסדות החינוך

הטמעת מערכת שליטה ובקרה עורף לאומי 	 
)שוע"ל( בקרב כלל המכלולים בחירום

שיפוץ מקלטים ציבוריים נוספים והכנתם לחירום	 

רכישת אקדחים, הכשרה וחימוש של כלל השיטור 	 
העירוני להגברת תחושת הביטחון

התקנת ארונות חילוץ לבתי הספר העל יסודיים	 

2023
השלמת רכישת ביתני שמירה חדשים למאבטחים 	 

בדרכא בגין ובדרכא נתיבי נועם.
שיפוץ מקלטים ציבוריים	 
השלמת חימוש כלל בעלי התפקידים בחירום	 
השלמת מערכת התראה לרעידות אדמה במוסדות 	 

החינוך
הכשרת מפעיל רחפן לסיוע בחירום	 
תרגיל ירי טילים ארצי במוסדות החינוך	 
אימון יחידת המתנדבים בחירום )סע"ר(	 

זוהר שוקר, קב"ט,

ממונה חירום וביטחון, מנהל בטיחות מוס"ח

Zohar.shuker@gedera.muni.il | 08-8595461

בס״ד
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רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים גדרה פועל במטרה לשפר 
ולייעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן 
על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים 
חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח 
על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי 

עסקים.

השנה רישוי עסקים פועל על פי הרפורמה החדשה 
הבאה להקל על העסקים.

משרד הפנים סיווג את העסקים לפי מהותם  וקבע 
להם מסלולים מקוצרים בהתאם, ואנו פועלים על 

פיהם.

קיימים ארבעה מסלולים:
מסלול רגיל  - עסקים כגון תחנות דלק, אולמות 	 

אירועים, שלהם לא ניתן לפעול לפי מסלול מקוצר.
מסלול תצהיר - כגון מספרות,  קוסמטיקה מרכול 	 

ללא טיפול במזון
מסלול היתר מזורז א' - מזנונים, כגון פיצות וכדומה	 
מסלול היתר מזורז ב' - מסעדות, בתי מרקחת	 

השנה בעלי עסקים החייבים ברישיון עסק עומד 
על  190 עסקים, לעומת שנים קודמות, שהמספר 

היה נמוך יותר.
שעות הקבלה במחלקה: בימים א'-ה' בין השעות: 

08:00 עד 15:00

מחלקת רישוי עסקים:
טלפון: 08-8595402 

Michal.Gadasi@gedera.muni.il :דוא"ל

לידיעת הציבור - נוהל קיום ארועים במרחב הציבורי

תושב/ת המעוניין לקיים אירוע חד פעמי  עליו ליצור 
קשר עם מחלקת רישוי עסקים ולהגיש בקשה 
במייל/טלפונית 10 ימים לפני מועד האירוע ולצרף 
את המסמכים הנלווים, כולל טופס התחייבות של 

בעל/ת האירוע.

מילוי והחתמת טופס הטיולים הוא באחריות אחראי 
האירוע )הגורם המבקש(. בלי שלב זה, לא ניתן 

לקיים את האירוע.

את הטופס המלא יש להחזיר למחלקת רישוי העסקים 
לאחר החתמת הגורמים לחתימה אחרונה.

- חשוב להדגיש -
        לפחות שעה לפני מועד כניסת השבת.! שעת סיום אירוע בימי שישי חייב להיות         

        16:00 - 14:00.! האירועים לא יתקיימו בין השעות

! אין אישור לקיום אירועים בשבת.
! אין אישור לקיום אירועים בספורטק.
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המחלקה לשירותים חברתיים

סיוע למשפחות וילדים בסיכון כולל היחידה   -
לאלימות במשפחה שהורחבה השנה למתן   

מענה ל-2 בני הזוג  
יחידה למניעת אלימות והזנחה בקרב קשישים -
 קהילה תומכת בשיתוף עמותת תגבור ומועדוני   -

קשישים למגוון אוכלוסיות  
יחידה למוגבלויות -
יחידה לצעירים במשברי חיים -
יחידה להתמכרויות צעירים ומבוגרים -
 מרכז הורים ילדים כולל הכשרת מטפלים לטיפול  -

משפחתי  
מוקד למידה לסטודנטים לעו"ס -
מיזם מפגש למשפחות בסיכון -
יחידה לעבודה קהילתית והתנדבות -
מרכז טיפולי לנערים -
בית חם לנערות -
 חוות דעת לבימ"ש לזוגות בסכסוך בעצימות  -

גבוהה  

ילדים ונוער
 הקמת פרויקט שיעורי עזר לילדים בשיתוף- 

אולפנת בהרן  
רכיבה טיפולית קבוצתית, מסע העצמה, וסדנת  - 

כתיבה יוצרת לבני נוער בסיכון בישוב  
פרויקט הכנה לבר/בת מצווה ואירוע גדול מסכם.- 
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 וימי הולדת   - 

במועדוניות כמו חג הסיגד, חנוכה, ופורים  

משפחות
 - שילוב חיילים בצביעת בתי משפחות בשיתוף   

   שפ"ע, רוטרי ומרכז אופק
- מתנדבים וחיילים מסייעים בקניית וחלוקת  מזון

- קיום הפנינג בספארי למשפחות תכנית מפגש
- חלוקת שמיכות לנשים נפגעות אלימות
- קבוצת העצמה חווייתית לנשים בסיכון

אזרחים וותיקים

הרחבת מועדון אזרחים וותיקים בני הקהילה  -
האתיופית ל-4 ימי פעילות בשבוע

סדנאות להפגת בדידות לאזרחים וותיקים 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 וותיקים -

היחידה למניעת אלימות בקרב קשישים קיימה  -
3 ימי עיון לקהלי יעד שונים בשיתוף פעולה עם 

מטב ובת"יח קפלן והרצפלד

מתנדבים

גיוס מתנדבים לכלל המכלולים בחירום ביישוב  -
ושימור המתנדבים באמצעות עריכת סדנאות 
ייעודיות מותאמות לחירום. כולל אירוע פתיחת 

שנה מיוחד

שרה אורן, מנהלת המחלקה - 08-8593570

בס״ד
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נגישות // 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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המחלקה לשירותים וטרינריים

חיסוני כלבים נגד מחלת הכלבת	 

טיפול במטרדי בעלי חיים ומניעת צער 	 
בעלי חיים

חיסון חיות בר בסביבת המועצה נגד 	 
מחלת הכלבת

עיקור וסירוס חתולי רחוב	 

ביקורות בעסקים שמאחסנים ומוכרים 	 
מוצרי מזון

גינות כלבים בגדרה:
	 גן ביל"ו      |     	 פארק 7

לידיעת בעלי/ות הכלבים

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

 2023  
תוקם גינת כלבים נוספת

בס״ד
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שומרים על מושבה 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



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
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