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ממשיכים לקדם מתקני ספורט 
לרווחת התושבים

המועצה המקומית גדרה מעודדת אורח חיים 
פעיל וספורטיבי הן מבחינת עידוד ספורטאים 
באמצעות  הן  מילגות,  באמצעות  מקומיים 
קהילתיות  ספורט  פעילויות  וקידום  ייזום 
המושך  וסטריטבול  גדרה  מירוץ  כדוגמת 
הקמת  באמצעות  והן  הארץ  מכל  שחקנים 
הוקם  כך,  בתוך  התושבים.  לרווחת  מתקנים 
ספורטק גדרה, שבילי הליכה, שודרגו מתקני 
שופצו  האחרונה  בשנה  רק  כאשר  ספורט 
נפתח  פוקס,  ברחוב  "מכבי"  הכדורסל  מגרש 
מולאו,  דני  ע"ש  בגן  משולב  כדורסל  מגרש 
נתיבי  דרכא  בתיכון  הספורט  אולם  שודרג 
עבודות  ממשיכות  אלה  בימים  ועוד.  נועם 
בגן  ספורט  מתחם   – ספורט  מתקני  להקמת 
בתקציב  ביותר  המשמעותי  והמתקן  שושנים 
יהווה מוקד מרכזי  של עשרות מליונים אשר 

לספורט ופנאי -  קאנטרי גדרה.

חדש!
מתחם מתקני כושר חופשי בגן שושנים

ציר  על  הנמצא  ציבורי  גן  הוא  שושנים  גן 
ויצמן. לאחרונה החלו עבודות להקמת מתחם 
כושר  מתקני  הכולל  נוסף  ציבורי  ספורט 
משלימות  עבודות  וכן,  הציבור  לשימוש 
לחווייה מיטבית עבור המתאמנות והמתאמנים 
ספסלים  תאורה,  ריצוף,  הצללה,  הכוללות 

מתקני מים ועבודות גינון. 

הספורט  למתחמי  מצטרף  זה  ספורט  מתחם 
בגדרה  הקיימים  הנוספים  כושר  מתקני  בהם 
ברחבי היישוב וביניהם בגן שבע, במנחם בגין 

(מתחת לגשר), בגן הבנים ועוד.

ולכל  שפ"ע  לאגף  מודים  אנו  זו  בהזדמנות 
העוסקים במלאכה.

חדש! 
קאנטרי גדרה 

להקמת  פועלת  גדרה  המקומית  המועצה 
לפעילויות  מוקד  יהווה  אשר  גדרה  קאנטרי 

ספורט ופנאי לרווחת התושבים. 
בן  הרחובות  בפינת  ממוקם  הקאנטרי  מבנה 
המסחרי.  למרכז  סמוך  בגין,  מנחם   - גוריון 
מענה  לתת  העתיד  חדשני  בקאנטרי  מדובר 
תושבות  לרווחת  ופנאי  ספורט  לפעילויות 

ותושבי גדרה בכל הגילאים. 
הקאנטרי כולל: בריכות שחייה, מתקני ספא, 
אימונים,  חדרי  טיפולים,  חדרי  כושר,  חדר 
ובית  דחופה  רפואה  ספורט,  חנויות  ג'קוזי, 
קפה. צפי לסיום עבודות הקאנטרי הוא בקיץ 

הקרוב.
העוסקים  ולכל  ההנדסה  למינהל  תודות 

במלאכה.
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חדש - בקיץ הקרוב  
אמפיתאטרון שיכיל כ- 4,500 איש

חיצוני  לאמפי  היכונו   - גדרה  תושבי 
המאפשר ארועי תרבות לקהל של אלפים

המועצה המקומית גדרה בראשותו של יואל 
המתקנים  הקמת  בתנופת  ממשיכה  גמליאל 
אלה  בימים  כך,  ובתוך  התושבים  לרווחת 
מתבצעות עבודות הקמת אמפיתאטרון ענק 
סמוך  נבנה  האמפי  מקומות.  אלפי  שיכיל 
למרכז אופק וכולל במה גדולה מצוידת בכל 
וטריבונות  פתוחות  להופעות  הנדרש 
איש  לכ-1,100  ישיבה  מקומות  שיאפשרו 

לאפשר  יהיה  ניתן  גדולים  בארועים  כאשר 
מיקומים לעוד כ- 3,000 צופים כך שהמקום 
כ- 4,500 איש. מדובר  יוכל להכיל קהל של 
ומתקדם  חדשני  מענה  שיתן  באמפיתאטרון 
ובכללם  מגוונים  וארועים  הופעות  לטובת 
ארועים יישוביים, מסיבות סיום של בתי ספר 
סיום  צפי  נוספים.  תרבות  ארועי  ושלל 

העבודות על האמפי הוא בקיץ 2023. 
העוסקים  ולכל  ההנדסה  למינהל  תודה 

במלאכה.

משדרגים את הכניסה לרחוב הבילויים 
ברוח המושבה
בהמשך לשימור אתרים, שדרוג מבנים ושדרוג 
הכניסות לגדרה בהתאם לאופיה של המושבה, 
לרחוב  הבאים  פני  את  יקבל  שנה  כחצי  בעוד 
הבילויים "שער הבילויים" שישלים את הרחוב 

ההיסטורי

ומורשת  מרתק  עבר  עם  מושבה  היא  גדרה 
גדרה  המקומית  המועצה  אותה  מפוארת 
בראשותו של יואל גמליאל משמרת באמצעות 
לצביונה  בהתאם  ומבנים  אתרים  שימור 
הכפרי של המושבה כמו גם שדרוג הכניסות 

לגדרה. 

שימור  בוצע  האחרונות  בשנים  כך,  בתוך 
מוזיאון  הבילויים,  צריף  כגון  מורשת  אתרי 
רחל  גינת  שודרגה  הבילויים,  ובור  גדרה 

ההיסטורית ושופץ מבנה מוזיאון גדרה כולל 
הרחובות  לאורך  פתוח  מוזיאון  הקמת 
"הקיר  הקמת  וכן,  גדרה  של  ההיסטוריים 
גוריון.  בגן  מרחוב  לגדרה  בכניסה  המספר" 
ההיסטורי  הבילויים  רחוב  שודרג  כן,  כמו 
סברדלוב  רחוב  וכן,  המושבה  לרוח  בהתאם 

שמהווה המשך ישיר לרחוב הבילויים. 

כחלק משימור צביונה של גדרה אף שודרגו 
של  למאפיינים  בהתאם  לגדרה  הכניסות 
הכניסות  את  לראות  ניתן  כך  המושבה. 
המרשימות המשקפות את אופיה הכפרי של 
מרחוב  בכניסה  ויצמן,  מרחוב  בכניסה  גדרה 

בן גוריון ובכניסה מרחוב מנחם בגין. 

לשדרוג  עבודות  מתבצעות  לכך,  בהמשך 

מדובר  הבילויים.  מרחוב  לגדרה  הכניסה 
במבנה ברוח המושבה הוותיקה, כפי שהוקם 
מוסף  ערך  שיהווה  הקיימות,  בכניסות 
צפי  ההיסטורי.  הבילויים  לרחוב  לכניסה 

לסיום עבודות הוא בעוד כחצי שנה.
העוסקים  ולכל  ההנדסה  למינהל  תודה 

במלאכה.
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בגני הילדים בגדרה העתיד כבר כאן....
גישת "הגן העתידי" שמה דגש על מעורבותו של הילד בתהליך הלמידה, 

על שיתוף קהילה, למידה במרחבי חיים, מתן מענה לביטוי אישי, יזמות ויצרנות

מקום, חשוב לטפח את השמחה שבגילו ואת 
הסקרנות לגלות דברים חדשים על עצמי, על 
האחרים ועל עובדות החיים, תוך התמודדות 
 Department of) .עם אתגרים יומיומיים

(Education Australia 2017
במציאות המשתנה, נדרשת התאמה חינוכית 
הידע,  של  למקומו  שתתייחס  ופדגוגית, 
ולערכים  זה  בעידן  הנדרשות  למיומנויות 
לאפשר  מנת  על  הילדים  יתחנכו  שלאורם 

הילדים,  בגן  ה-21  למאה  המותאמת  עשייה 
במשרד  יסודי  קדם  לחינוך  באגף  נבנה 
החינוך, מודל הגן העתידי, על פי עקרונותיו  
"הגן  גישת  בגדרה.  הילדים  גני  פועלים 
העתידי", שמה דגש על מעורבותו של הילד 
בתהליך הלמידה, על שיתוף קהילה, למידה 
במרחבי חיים, מתן מענה לביטוי אישי, יזמות 

ויצרנות.

בחינוך  משקיעה  גדרה  המקומית  המועצה 
החל מהגיל הרך ועד הבגרות. בתוך כך, כבר 
ניתן לראות את ההשקעה בחינוך  הגן  בגילי 
ביטוי  הנותנת  מתוכננת  מדיניות  במסגרת 
שונים.  חיים  בתחומי  ערכים  ומקדמת 
במסגרת זו, פועלת בגני הילדים בגדרה גישת 
"הגן העתידי" בהובלתה של מנהלת מחלקת 

גני הילדים בגדרה, ברכי יעיש.
בעולם שבו הידע נגיש לכולם, כל הזמן ובכל 

בס”ד

ברכות ותודות
לבוגרים, להורים ולכל השותפים לעשייה החינוכית

יזמות ויצרנות
של  הנגריה  שושנים,  גן  של  הריבות  שוק 

גן יסמין
כיזמים  הגן  לילדי  ויצרנות התייחסות  יזמות 
וכיצרנים של תכנים ומוצרים באופן המטפח 
יצירתיות חדשנות ומקדם תרבות של 'עשה 

זאת בעצמך' – מעבר מצרכן ליצרן.

קהילתיות
קשר בין דורי (סגלית ותאנה), נמ''ש, הורה 
גן חרצית מאמץ את חוסי  מעשיר גן שקד, 

מעון מוריה, משפחת גן מרגנית
התייחסות למארג היחסים בקהילה תאפשר 
תרבותית  ושייכות  זהות  תודעה,  יצירת 
ומעורבות  אחריות  של  ערכים  ותקדם 

חברתית.

ביטוי אישי
מקצועי  פיתוח  לילך,  בגן  החלל  פרוייקט 

לסייעות הגנים
פעילים  כשותפים  הגן  לילדי  התייחסות 
ומעורבים בלמידה, תוך טיפוח מרחב בטוח, 

המאפשר לבטא רצונות ולקדם מסוגלות.

מרחבי למידה
תאנה,  בגן  לימודית  חצר  הים,  חוף 

גן סתוונית, גינה לימודית גן נורית
כאל  הגן  בסביבת  המרחבים  לכל  התייחסות 
תרבותיים':  'יהלומים  טבעיים,  מרחבים 
למידה  המאפשרים  חינוכיים  מרחבים 

אותנטית, המתרחשת בכל זמן ובכל מקום.
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גדרה מובילה בחינוך | חינוך מיוחד
גדרה היא מהיישובים המובילים בארץ בהשקעה 
נבנית  שכך  התפיסה  מתוך  מיוחד  בחינוך 
וצומחת קהילה בריאה ואיתנה. החינוך המיוחד 
לתת  כדי  ייחודי  באופן  המעוצב  שירות  הינו 
עם  ילדים  של  המיוחדים  הצרכים  על  מענה 

ליקויים, נכויות וקשיים מתמשכים.
ביסוד התפיסה הזאת עומדים ערכים חברתיים 
ומבוססת על עקרון כבוד האדם וחירותו, כלומר 
ההכרה בזכותו של התלמיד לשיוויון הזדמנויות 
בחינוך ובד בבד הניסיון המתמיד לשילוב חברתי 
בחברה.  בעתיד  ולשילוב  אחרים  ילדים  עם 
לתכניות  זקוקים  המיוחד  החינוך  תלמידי 
מותאמים,  למידה  לחומרי  מיוחדות,  לימודים 
לתנאי סביבת למידה מותאמים במטרה לאפשר 
מיטבי  ותפקוד  לשילוב  ולהגיע  הצלחה  להם 
קיימת  גדרה  המקומית  במועצה  בחברה. 
רעות  של  בניהולה  מיוחד,  לחינוך  המחלקה 
לתלמידים  ותמיכה  מענה  מתן  ומעניקה  קלמן, 
ולהוריהם  המיוחד  החינוך  לשירותי  הזכאים 
המשולבים  ולאלו  המיוחד  החינוך  במסגרות 
במסגרות החינוך הרגיל ברחבי היישוב ומחוצה 
לו. כיום משולבים תלמידי החינוך המיוחד בכל 
גני הילדים ובתי הספר בגדרה. המחלקה לחינוך 
גורמי  עם  פעולה  בשיתופי  פועלת  מיוחד 

החינוך,  משרד  הספר,  ובתי  הגנים  הקהילה, 
והמערכת  ההורים  הנהגת  עמותות,  מתי"א, 
לדייק  לבחון,  מנת  על  פורמאלית  הבלתי 
לתלמידי  החינוכיים  המענים  את  ולהרחיב 
החינוך המיוחד. בגדרה עשרה גני ילדים לחינוך 
מיוחד  -  שלושה גני תקשורת ושבעה גני עיכוב 
התפתחותי. כמו כן, בבתי הספר קיימות כיתות 
בבתי  למידה  לקויי  כיתות   11  - למידה  ללקויי 
הספר היסודיים, 6 כיתות תקשורת בבתי הספר 
בתיכוניים  למידה  לקויי  כיתות   9 היסודיים, 
ועוד,  זאת  הביניים.  בחטיבת  תקשורת  וכיתת 
תיכון  מיוחד,  לחינוך  ספר  בתי  שני  ישנם 
"ניצנים" ובית ספר "מוריה". בימים אלה בנייתו 
המתוקצב  "ניצנים",  לתיכון  חדש  מבנה  של 
בכ-11 מליון ₪ מגיע לישורת האחרונה. במבנה, 
מתוכננות  סיום  בשלבי  כעת  נמצא  שכאמור, 
תכליתי  רב  ואולם  פרטניות  טיפול  כיתות  עשר 
ממוקם  החינוכי  המוסד  שונים.  לשימושים 
בקריית החינוך, לצד מבני חינוך וציבור נוספים. 
את  פתח  בגדרה  "מוריה"  ספר  בית  כן,  כמו 
שעריו לתלמידי החינוך המיוחד באזור השפלה 
שנחשב  'מוריה'  הספר  בית  תשפ"ד.  לשנת 
למומחה ומנוסה בתחום החינוך המיוחד והוראת 
חלק  הוא  מורכבות,  מוגבלויות  עם  אוכלוסיות 

מעמותת 'עלה מוריה' הגדולה והוותיקה בשפלה 
לטיפול באנשים עם מוגבלות, אשר מונה כיום
תחומי  ולבוגרים.  לילדים  לפעוטות,  מסגרות   6
במועצה  מיוחד  לחינוך  המחלקה  אחריות 
המקומית הם קיום וועדות זכאות ואפיון לצורך 
קביעת זכאות למתן שירותי חינוך מיוחד, שיבוץ 
על  העונות  חינוכיות  למסגרות  תלמידים 
וליווי השתלבות  צורכיהם באופן מיטבי, מעקב 
והחינוך  המיוחד  החינוך  במסגרות  התלמידים 
על  אחריות  מקצועיות,  בין  וועדות  קיום  הרגיל, 
ההוראה.  ותומכות  המשלבות  ועבודת  שיבוץ 
הכוונה לתלמידי החינוך  לכך, מתקיימת  בנוסף 
ביוזמה  לימודיהם.  סיום  לקראת  המיוחד 
משותפת של אשכול רשויות שורק דרומי, מרכז 
כנס  התקיים  בגדרה,  הנוער  ומחלקת  אופק 
המיועד לתלמידי החינוך המיוחד לקראת סיום 
ויציאה  המעבר  בתוכניות  המתמקד  לימודיהם 
בפניהם  נחשפו  הכנס  במסגרת  לעצמאות. 
שאחרי  ליום  שונות  מותאמות  תוכניות  עשרות 
תוכניות  יריד  התקיים  וכן,  הלימודים  סיום 
דיור,  צבאיות,  קדם  מכינות  הצבא,  בתחומי 

תעסוקה ופנאי. 
מיוחד  לחינוך  המחלקה  עם  קשר  ליצירת 

077-9928301



בס”ד

אין כמו נוער גדרה
מועצת הנוער היישובית ביוזמות ופעילויות 

למען גדרה
בימים אלו עמלים חברי מועצת הנוער גדרה 
ואם  ביישוב  לנוער  הקיץ  תכניות  בהכנת 
להסתמך על השנים שעברו, צפוי לנו קיץ חם 

ועמוס בפעילות.
עסוקים  השנה  בכל  אלא  בקיץ,  רק  לא  אבל 
חברי מועצת הנוער בשלל פעילויות לרווחת 
ולראייה,  בפרט  הנוער  ובני  בכלל  התושבים 
תהלוכת  האחרונה:  מהשנה  הפעילויות  שלל 
אימוץ  פרויקט  ורוד,  יום  הנוער,  תנועות 
המועדוניות, מעגלי הידברות לזכרו ומורשתו 
של יצחק רבין, חלוקת סופגניות בבתי האבות 
ניקיון  יום  יישובית,  לפידים  תהלוכת  בגדרה, 
יישובי, טיול מנהיגות, אירוע הכוכב הבא של 

גדרה, יום המעשים הטובים ועוד.

במסגרת  הפועלת  היישובית,  הנוער  מועצת 
מחלקת הנוער, היא הגוף הנבחר המייצג את 
בני הנוער ביישוב. במועצה חברים 42 נציגים 
בגדרה,  הנוער  ותנועות  ספר  מבתי  ונציגות 
הפועלים יחדיו במטרה לתת ביטוי לבני הנוער 
מקבלי  בפני  שלהם  האינטרסים  את  ולקדם 

דוגלים  המועצה  חברי  ביישוב.  ההחלטות 
ומפעילים  והתנדבות,  אחריות  בלקיחת 
תחומים,  במגוון  הנוער  למען  פרויקטים 
זכויות  סיכונית,  התנהגות  מניעת  ביניהם: 
הנוער  של  הפנאי  תרבות  ונוער,  תלמידים 

ועידוד אזרחות פעילה. 
אירועי  להפקת  ושותפה  יוזמת  המועצה 
במטרה  הנוער,  בני  למען  ערכיים  תרבות 
מגדרה,  הנוער  בני  ע"י  תרבות  צריכת  לעודד 
בשילובם  ולסייע  צעירים  כישרונות  לטפח 
אותם  האירועים  בין  ביישוב.  התרבות  בחיי 
פעילויות  תכנית  הנוער:  מועצת  מקיימת 
של  הבא  "הכוכב  בקיץ,  לנוער  אטרקטיבית 
גדרה" - ערב כישרונות צעירים, כנס מנהיגות, 
כנס  מועצות,  יום  הטובים,  המעשים  יום 

מתגייסים ועוד. 

רכזת  בהנחיית  פועלת  הנוער  מועצת 
המנהיגות היישובית, מיטל עקיבא, ומתכנסת 
מועצת  יום שני בשבוע. בראש  בכל  לישיבה 
י'  כיתה  היבה, תלמידת  הודיה  עומדת  הנוער 

מתיכון דרכא בגין. 
רבים מחברי המועצה מבטאים רצון להשמיע 
את קולם, לקבל במה והזדמנות להשפיע על 
והעומדים  הנוער  מועצת  ביישוב.  הנעשה 
מנהלת  אמסלם,  חגית  עם  יחד  בראשה 
מחלקת הנוער, מעודדת כל אחת ואחד לקחת 
ליצור  ליזום,  הקהילתיים,  בחיים  פעיל  חלק 
בגדרה  במתרחש  יותר  מעורבים  ולהיות 
המועצה  בין  הישיר  הקשר  לחיזוק  ופועלת 

המקומית והעומד בראשה לנוער ביישוב. 

של  פעילותה  את  ולראות  להתעדכן  ניתן 
החברתיות  בפלטפורמות  הנוער  מועצת 

השונות:

Noar__gedera    

Noar__gedera

נוער גדרה

67

בס”ד

גדרה מובילה בחינוך 
הרבה מעבר להישגים

בעדיפות  החינוך  את  שמה  אשר  האחרונות, 
חינוכיות  בתשתיות  תמיכה  מתן  תוך  גבוהה, 
לאורך הדרך. זו גם הסיבה שכמחצית מהתק־

ציב בגדרה, הוא תקציב החינוך.
החינוכית  בתפישה  נעוץ  להצלחה  המפתח 
לכל  מענה  ולתת  להכיל  רבה  חשיבות  שיש 
יותאם  ואחת  אחד  לכל   ותלמידה,  תלמיד 
שואפת  החינוך  מערכת  האישי.  המענה 
כל  ראיית  והן ערכית.  לימודית  הן  למצויינות 
אחד כחלק מהמשפחה ושמה "גדרה" חשובה 
האישי  המימוש  העצמי,  הדימוי  חיזוק  למען 
וטיפוח תחושת השייכות לקהילה ולחברה בה 

אנו חיים. 
יישום הרעיון הוא גם בצד המצויינות הלימו־

מענה  וגם  ומפתחים  מרחיבים  אותה  דית 
חברה  ליצור  לנו  "חשוב  ולקשיים.  לשונות 
על  חשיבה  עם  בבד  בד  להצלחות  השואפת 
כבוד  של  ערכים  וטיפוח  פיתוח  ועל  האחר 
קוך,  ענת  אומרת  השונה"  קבלת  סובלנות 

מנהלת אגף החינוך.
בתוך כך, בשנה האחרונה גדרה התבשרה על 
 98.8% על  העומדים  לבגרות  זכאות  אחוזי 
בתי  שני  מיוחד),  חינוך  (ללא  לשנת תשפ"א 

ספר – בית הספר היסודי פינס ותיכון דרכא 
רמון – זכו בפרס החינוך המחוזי, הוקם מבנה 
פורום  מתקיים  ניצנים,  לתיכון  חדש  חינוכי 
של  תהליך  החל  לגדרה,  מתי"א  להעברת 
הכוונה  הילדים,  בגני  העתידי  "הגן  פיתוח 
מתקיימות  הרך,  הגיל  לצוותי  מקצועית 
מינהלות חינוך במוסדות החינוך, החל תהליך 
להכוונת תלמידים מהחינוך המיוחד לשילובם 

בהמשך החיים הבוגרים ועוד.
יואל  של  בראשותו  גדרה  המקומית  המועצה 
באופן  החינוך  את  לקדם  ממשיכה  גמליאל 
הגורמים  כלל  עם  פעולה  ובשיתוף  שוטף 
הבלתי  והן  הפורמלי  הן   – בחינוך  העוסקים 
פורמלי תוך שימת דגש על כך שלא מוותרים 

על אף ילד.
הוא  "החינוך  קוך:  ענת  החינוך  אגף  מנהלת 
אנחנו  וחזקה.  בריאה  לקהילה  היסוד  אבן 
בכל  החינוך  קידום  על  עת  בכל  עמלים 
תכניות  מפתחים  יוזמות,  מקדמים  הרבדים, 
ומקיימים מינהלות חינוך על בסיס שוטף על 
במוסדות  העשייה  על  הזמן  כל  ללמוד  מנת 
הדרכים  ועל  הקיימים  הפערים  על  החינוך, 

להתמודד איתם."

זכאות  אחוזי  מאה  כמעט  עם  ספר  בתי 
לבגרות הם רק חלק מסיפור ההצלחה שהפך 
על  ללמוד  באים  שממנו  למקום  גדרה  את 

חינוך. 
בתי  תשפ"א,  לשנת  לבגרות  זכאות   98.8%
ביקור  המחוזי,  החינוך  בפרס  זוכים  ספר 
יישוב  חינוכי,  מוסד  בכל  חינוך  מינהלות 
מדגים ארצי לחינוך שאף זכה בפרס החינוך 
בחינוך  מהשקעה  כתוצאה  זאת  כל  הארצי. 

ערכי ואיכותי החל מהגיל הרך ועד הבגרות.

שואבת  אבן  היא  גדרה  האחרונות  בשנים 
מעבר  העיקרית,  והסיבה  צעירות  למשפחות 
להיותה של גדרה מושבה קהילתית ומשפח־

תית, היא ההשקעה הבלתי מתפשרת בחינוך 
ילדינו החל מהגיל הרך ועד הבגרות שהובילה 
למצוינות בחינוך שאף עומדת בצמרת היישו־

ההישגים  בארץ.  בחינוך  המובילים  בים 
המרשימים שאליהם הגיעה גדרה הם ההוכחה 
בחינוך  מסיבית  בהשקעה  מתמשך  לתהליך 

החל מהגיל הרך ועד הבגרות. 
המהפך החינוכי בגדרה, הוא תולדה של יישום 
תכנית חינוכית ארוכת טווח לאורך כל השנים 



בס”ד

מתקני מיחזור 
כדאי לדעת!
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בשעות האמורות.
שירות חזור מעיר הבה"דים לגדרה - שירות 
יום  בכל  לגדרה  הבה"דים  מעיר  ניתן  זה 

חמישי בשעות 13:30 ו-15:00.
סניף "יחד למען החייל" בגדרה

מענה  לתת  בגדרה  נמצא  החייל  למען  יחד 
ושירות לחיילי ולחיילות גדרה במגוון תחומי. 
והחיילות  החיילים  לרשות  נמצא  הסניף 

ברחוב ויצמן 26, פינת רחוב פינס 1.
ומתנדבים  מתנדבות  ידי  על  מאוייש  הסניף 
בשיתוף  זאת  ועושים  מזמנם  התורמים 
החינוך  ומוסדות  הנוער  תנועות  הקהילה, 
וערבות  לנתינה  ערכים  מטמיעים  ובכך 

שירות הסעות חינמי לעיר הבה"דים לחיילי 
ולחיילות גדרה

לרווחת  פועלת  גדרה  המקומית  המועצה 
כך, קיים שירות  ובתוך  גדרה  וחיילות  חיילי 
הסעות לעיר הבה"דים. שירות הלוך, מגדרה 
ראשון  יום  בכל  מתקיים  הבה"דים  לעיר 
הסעה  הסעות:  שתי  הכולל  הבוקר  בשעות 
שנייה  והסעה   7:30 בשעה  יוצאת  ראשונה 

יוצאת בשעה 8:00.
עד  להגיע  מוזמנים  זה  בשירות  המעוניינים 
הרחובות  בפינת  החניה  לרחבת  אלה  שעות 
הסופר  מול  (הרחבה  גוריון  בן   - בגין  מנחם 
ויצאו  האוטובוסים  ימתינו  שם  פארם). 

שירות ייעוץ לאזרח

למען חיילי וחיילות גדרה

במועצה המקומית גדרה קיים שירות המאפשר לכל תושב/ת ייעוץ ללא עלות בנושאים שונים:
ייעוץ משפטי ראשוני | ייעוץ בנושא ביטוח לאומי | ייעוץ בנושא עובד מעביד | דיור ציבורי | פיצויים ותגמולי פנסיה | אישות ומשפחה

לתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למר אברם לביא בטלפון 050-5522477

וועדת תנועה יישובית
ועדת 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 למייל: 
Meira.levi@gedera.muni.il ⁄ טלפון לבירורים 08-8595402

הנחיות לקיום ארועים במרחב הציבורי
תושב/ת המעוניין לקיים אירוע חד פעמי,  עליו ליצור קשר עם מחלקת רישוי עסקים ולהגיש בקשה במייל/בטלפון, 10 ימים לפני מועד האירוע 
ולצרף את כל המסמכים הנלווים, כולל טופס התחייבות של בעל 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
- שעת סיום אירוע בימי שישי חייב להיות לפחות שעה לפני מועד כניסת השבת.

- האירועים לא יתקיימו בין השעות 14:00-16:00.
- אין אישור לקיום אירועים בשבת.

- אין אישור לקיום אירועים בספורטק.
פרטי התקשרות 

Michal.Gadasi@gedera.muni.il :מחלקת רישוי עסקים, טלפון: 08-8595402 | דוא"ל

מהדברים  חלק  גדרה.  קהילת  בקרב  הדדית 
לחיילים  שי  חלוקת  הוא  עוסק  הסניף  בהם 
הולדת,  בימי  הגיוס,  במעמד  ולחיילות 
ועוד,  זאת  ועוד.  בפורים  ישראל,  במועדי 
תרומה  יום  מבצע  החייל  למען  יחד  סניף 
תנועות  בשיתוף  והחיילים  החיילות  עבור 
וכן, דואג לחלוקת חבילות מזון בעת  הנוער 

הצורך.
ליו"ר  לפנות  ניתן  נוספים  ולפרטים  למידע 
סניף "יחד למען החייל" בגדרה, יגאל גלסנר 

בטלפון 054-6718890
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עמדות טעינה חשמליות

שדרות מנחם בגין – בחנייה סמוך לבית ספר "קשת"

שדרות מנחם בגין – בחניית קניון המושבה

שדרות מנחם בגין – בחנייה סמוך לתיכון דרכא "רמון"

רח' שכביץ פינת הבילויים - סמוך למוזיאון גדרה

רח' ארז - מול בית ספר "גוונים" 

רח' פינס – שתי עמדות בחניון סמוך למועצה המקומית – עמדה אחת טעינה מהירה

רח' הביל"ויים 

עמק הנשר – בחניון מרכז "אופק" 

רח' ויצמן - ליד בית ספר "אוהל שלום" מול מבנה הפיס 

רח' בעלי המלאכה - בחנייה

רח' יצחק רבין - ליד בית ספר רימונים 

מיקומי רכב שיתופי

רח' פינס - בחנייה סמוך למבנה המועצה המקומית 

רח' כנפי הנשרים - בחנייה סמוך למרכז אופק

שדרות מנחם בגין – בחנייה סמוך לתיכון דרכא "רמון" 

כתובות

ח' פינס 4 מול המועצה

רח' פייבל 3

רח' הבילויים 20 (ליד משרד דני דורון)

רח' שכביץ פינת לוינסון

רח' הורוביץ 22 (ליד גן בילו)

רח' חזית הדרום 1 (צבי מלר)

רח' פוקס פינת שלדג 4

שד' בן גוריון פינת רח' ארקין

כפר אליהו (אולפנא) רח' פינס פינת ארקין

רח' יצחק רבין פינת רח' ברקת

רח' זרקון פינת יצחק רבין

רח' צאלה פינת רח' אלמוגן 

רח' צאלה 9 – ליד גן חרצית

רח' צאלה פינת שדרות מנחם בגין

רח' דרך האילנות פינת רח' אלון

רח' האורן – פינת רח' דרך האילנות

רח' הברוש פינת רח' האלה

רח' יוסף בורג פינת רח' ציונה צרפת

רח' נורית 26 (ליד גן ילדים)

רח' דרך הפרחים פינת רח' נורית

רח' הפעמונית פינת רח' סחלב)

רח' מנחם בגין פינת רח' ציונה צרפת

רח' נחל לכיש פינת רח' הבשור

רח' דרך הנחלים פינת רח' נחל לכיש

רח' עופרים פינת רח' בן גוריון

רח' בן גוריון 65 (דיור מוגן)

רח' דרך ארץ (סמוך לבי"ח הרצפלד)

פלסטיק
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כתובות

רח' הרצפלד (סמוך לכניסה לבית בכפר)

רח' עמק הנשר (במתנ"ס ליד גן הילדים))

רח' ז'בוטינסקי פינת רח' שבתאי גומברג

רח' פינס פינת קק"ל

רח' דויד רמז (סמוך לתיכון אזורי)

בעלי המלאכה (מול מאפית ידעי)

רח' ויצמן פינת רח' מרבד הקסמים

רח' כצנלסון (אולם ספורט)

רח' רמב"ם פינת מהריץ

רח' ויצמן פינת רבן גמליאל

רח' רבן גמליאל פינת רח' ירוחם

רח' אפרים פינת מנשה

רח' סטרומה פינת חבקוק

רח' יששכר פינת העצמאות

רח' ראובן פינת ויצמן

רח' ראובן פינת רח' לוי (ליד המרכז המסחרי)

רח' ראובן פינת דנציגר (סמוך לבית הכנסת)

רח' שפירנצק פינת רח' הג"א

רח' שבטי ישראל

רח' שבזי 6 (ליד הגן ילדים)

רח' לילינבלום 32 (מגרש חניה בית רחל)

רח' אשר פינת רח' ויצמן

רח' שפירא פינת רח' החומה (גוז'נסקי)

רח' סברדלוב פינת המגינים

חפץ חיים משרד הביטחון

רחוב יהודית רוזנר (נווה אורנים)

רחוב שלום עליכם לכיוון גדרות

פלסטיק
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בס”ד

יקירי גדרה לשנת תשפ"ג
"הנדיבות והנתינה הן היצירה הנעלה ביותר של רוח האדם" רוברט אינגרסול

ברכות ליקירי גדרה לשנת תשפ"ג סיגלית גני

כשאהבה נפגשת עם תרומה לקהילה ההתגייסות של הקהילה מתקיימת באופן טבעי. לסיגלית כשרון מופלא בסריגה שהפך למיזם נפלא כאשר 
וכובעים  ובובות לתינוקות, סריגה של שטיחים למוסדות שונים, בובות תמנון לפגיות, בובות  התחילה עם סריגת כובעים, נעליים, שמיכות 
לילדים ולילדות בבתי חולים, כובעים וצעיפים לחיילות ולחיילים, לקשישים ועוד. בהמשך סיגלית הקימה את מיזם "סורגות בקהילה" בגדרה 
כשלמיזם זה שותפות פעילות רבות והיא אף נבחרה להיות רכזת ארצית של המיזם תוך שהיא אחראית על 48 קבוצות "סורגות בקהילה" 

בהתנדבות מאזור המרכז. מתינוקות ועד קשישים, סיגלית דואגת לשמח, לרגש ולחמם את גופם וליבם.

אמא רוזה. האחות של השכונה. כך היא כונתה בפי קהילת גדרה ולא בכדי. רוזה עלתה לישראל בשנת 1978 עם שני ילדים קטנים ונשארה 
בישראל לגדל ולטפל בילדיה לבד, כאם חד הורית, בלי שפה, בלי מקום מגורים ובלי עורף כלכלי אבל עם נחישות בלתי מתפשרת לקבע את 
חייה בארץ ישראל. רוזה גייסה את כל כוחותיה והחלה לעסוק במקצוע שלה כאחות בבית חולים. לאחר מספר שנים נישאה בשנית ונולדו לה 
תאומים שגם אותם גידלה לבדה מגיל שנה. רוזה מצאה את מקומה בגדרה ובדירה שבה גרו בצניעות, החלו להגיע לביתה אנשים שהיו זקוקים 
לטיפול רפואי במקביל לתרומתה למען נזקקים שעבורם אספה אוכל וביגוד ולביקורה בבתי קשישים לטפל בהם ולדאוג לשלומם. גם לאחר 
שיצאה לפנסיה המשיכה בדרכה המיוחדת – התנדבה בקופת חולים והקדישה את עצמה לטיפול בילדיה ובקהילה. רוזה, אשת חסד מופלאה, 

קרן אור למשפחות רבות שהנתינה היא נר לרגליה. רוזה דרויאן

מציל חיים. זה הכינוי שלו בפי רבים ורבות מקהילת גדרה. אדם מיוחד שבטחון המדינה ושמירת חיי אדם הם חלק בלתי נפרד מאישיותו כמו 
גם מעורבותו בקהילה והנחישות לקדם נושאים מגוונים למען המושבה. בתוך כך, ניר כיהן במשך כעשור כחבר מועצה ותרם לקידום הספורט, 
ההנדסה, הבטיחות ועוד. מעבר לכך שניר הוא הראשון שנמצא, בכל שעה ביממה, בביתם של אנשים שזקוקים לסיוע ראשוני מציל חיים, ניר 
מוביל צוות מתנדבים חובשים בארגון החסד "איחוד הצלה" הזמינים ונכונים להגיש גם הם סיוע רפואי מציל חיים. זאת ועוד, ניר פועל במרץ 
לגיוס תרומות לאנשים חסרי עורף כלכלי ועושה זאת בצנעה. איש יקר עם לב רחב שהנתינה היא חלק ממנו וכפי שהוא אומר האושר הפנימי 

שאנו חשים לאחר שעשינו מעשה טוב, הוא התזונה שהנשמה דורשת.
ניר בזק

63 שנה שהיא תושבת גדרה. הוותיקים עוד יזכרו את החנות שהיתה לה בגדרה, עוד כשלא היה דבר כמעט במושבה, החנות שבה כמעט כל 
תושבת ותושב ביקר, כולם הכירו את סימה. אך זאת לא הסיבה היחידה שסימה היא דמות מוכרת בקהילה. במשך עשרות שנים, היא פועלת 
בשקט בעשייה למען הקהילה והמושבה בפעילויות התנדבות שונות. סימה פתחה את ביתה ללא פחות מ-17 ילדות וילדים שנזקקו למשפחת 
אמנה חמה ובמקביל התנדבה במסגרות שונות ביישוב כדוגמת הועד למען החייל, איחוד והצלה, פרוייקט קריאה בהנאה ועוד. אישה חמה, 

נעימה לסביבה הנרתמת בחיוך ובלב רחב למען האחר.

סימה בן נעים

הכל מתחיל בחינוך שנעשה מתוך שליחות ומעומק הלב. פנינה עסקה עשרות שנים כאשת חינוך שראתה בתפקידה שליחות ודרך להשפיע 
על החברה לעתיד טוב יותר לילדינו. תפקידה החינוכי לאורך השנים היה גם דרך חיים. פנינה היא מרכזת הפעילות ומעמודי התווך של הקרן 
לחינוך ותרבות בגדרה המובילה תכניות רבות בתחום החינוך, האמנות והתרבות וכן, מעורבת בתכניות המועלות על ידי הרשות המקומית, בתי 
הספר, מרכז אופק, תושבים ועוד. בנוסף לכך, פנינה פעילה בתחומי איכות הסביבה, הנושא קרוב לליבה ולו היא מקדישה זמן רב תוך שהיא 
"נאמנת נקיון" במשך שנים. פנינה מקדישה רבות לעשייה למען הקהילה והסביבה, אשה שרוח ההתנדבות פועמת בקרבה הנרתמת בחיוך, 

בשמחה ובאהבה.

פנינה הלוי

רוח ההתנדבות והנתינה תמיד פועמת בליבו. איש ערכי אשר הנתינה תמיד היתה ברוחו וחלק בלתי נפרד מאישיותו. מאז שעבר להתגורר 
בגדרה, בשנת 1990, אורי מתנדב ותורם רבות. חיזוק ערכי המורשת הינם חלק משמעותי מתפיסת חייו ובתוך כך הנושא העיקרי שהוא רואה 
כנר לרגליו הוא שימור ההיסטוריה העניפה ועברה המפואר של גדרה. כיו"ר עמותת השימור בגדרה, אורי נרתם ועוסק בכל הקשור לשימור 
רחוב הבילויים ההיסטורי, האתרים ההיסטוריים בגדרה, בית הכנסת הגדול וקידום המוזיאון. זאת ועוד, אורי היה חבר הנהלת מוזיאון גדרה ובית 
הכנסת הגדול במשך שנים רבות. כפעיל במסגרת רוטרי גדרה, אורי אף קיבל פעמיים אות יקיר רוטרי גדרה על פעילותו הברוכה. איש צנוע, 

עניו וטוב לב שעושה גדולות למען המושבה והקהילה.

אורי עינת

אדם שכל חייו מסייע ועושה עבודת קודש למען הקהילה. במהלך שנים רבות מנהיג את קהילת אור החיים במזרח גדרה, ממקימי בית הכנסת 
שצמחה בו קהילה גדולה ומגוונת. בטרגדיה נוראית איבד את בנו, יובל, בתאונת דרכים לפני כשנה, אבדה גדולה לקהילה. בכוחות גדולים, 
מיכאל המשיך להנהיג את הקהילה ולנהל את צרכי בית הכנסת. מיכאל הוא דמות מוערכת, חשובה ודומיננטית בגדרה. איש יקר האהוב על 

הבריות אשר נרתם בכל ליבו לחיזוק הקהילה והחברה.

מיכאל מרקו יפרח

תושב גדרה מזה 34 שנה, לשעבר מבקר הפנים במועצה המקומית גדרה עד יציאתו לגמלאות. מאז הגעתו לגדרה, אפרים, המכונה אפי, היה 
מעורב ופעיל בקהילה בקרב כל שכבות הגיל. בין תרומתו הנפלאה ליישוב הוא נמנה עם מייסדי מועדון רוטרי גדרה שהוקם בשנת 1990, 
מועדון שהוא עדיין פעיל בו לרווחת התושבים ולטובת המושבה. זאת ועוד, אפי מתנדב בבית חולים קפלן, מדריך, מלווה וחונך בתיכון דרכא 
בגין במסגרת עמותת צהלה, מדריך ומתנדב בקרב שלושת מועדוני ילדי מחלקת הרווחה ובעבר מתנדב במשמר האזרחי בגדרה, בוועד למען 
החייל שהוא בין מייסדיו והמפעל להעסקת אנשים עם מוגבלויות ביישוב. קצרה היריעה מלהכיל את תרומתו הגדולה לקהילה וליישוב, תרומה 

שנעשית ברוחב לב ומתוך שליחות. 
אפרים בן סימון

תושבת גדרה וותיקה המוכרת בזכות יכולת ההכלה העצומה שלה וטוב ליבה. חינכה ולימדה בגדרה במשך 30 שנה דורות של ילדים בגדרה. 
ידיה מלאות בעשייה במסגרת התנדבותית במקומות רבים וביניהם: האגודה למען החייל, בית חולים קפלן, בית חולים הרצפלד וקופת חולים 
גדרה. זאת ועוד, שושנה תורמת מכספה למוסדות ציבור ולאנשים חסרי עורף כלכלי ועושה זאת בשקט ובצנעה. אישה יקרה ואהובה, עם לב 

רחב המתנדבת ותורמת במסירות ובאמונה וכל זאת, בענווה, בחיוך ובשמחה. 

שושנה כהן

חיילי וחיילות גדרה מכירים אותו היטב. במסגרת התנדבותו רבת השנים כסגן יו"ר האגודה למען החייל בגדרה, שמעון עוסק בעשייה למען 
חיילי וחיילות גדרה, בחיבוק ובהוקרה בדרכים רבות. הוא פוגש אותם בחגים ובמועדים, מעניק להם שי ומילה טובה ודואג לשמח אותם בימי 
הולדת והכי חשוב, להיות שם עבורם. בנוסף לכך, שמעון פעיל ומתנדב שנים רבות ברוטרי גדרה הבילויים ועושה למען הקהילה והמושבה. 
מעבר לכך, שמעון מעורב ופעיל בבתי הספר ביישוב ובקשרי החוץ של גדרה. אדם נעים הליכות עם לב רחב שנרתם לסייע לכל אחת ואחד 

והכל במסירות ובאהבה. 

שמעון דהן

את  ורואים  דמותה  את  פוגשים  אנו  תחומים שבהם  ובגלוי.  בנסתר  חסד שנעשים  ובמעשי  הכובשת  אישיותה  בזכות  בגדרה  מוכרת  דמות 
עשייתה הם בתחומי הספורט, החינוך, הקהילה והתרבות. כשחקנית כדורסל משנת 1976, אביב גייסה את כישוריה והקימה קבוצת כדורסל 
לנשים אשר שמה את גדרה על המפה במהלך השנים כאשר הקבוצה זכתה בשש אליפויות, היוותה מודל לקבוצות כדורסל נוספות שהוקמו 
לאורך השנים ועודדה פעילות ספורטיבית בקרב נשים בקהילה. קבוצת הכדורסל אף נרתמה ויזמה פעילויות קהילתיות. זאת ועוד, אביב כיהנה 
כחברת הנהלה במתנ"ס גדרה במשך כ- 17 שנה וכחלק מכך, וגם באופן עצמאי, אביב עסקה בהרחבת מענים בנושא החינוך, השתתפה בטקסים 
יישוביים, היתה שותפה לתכנית אב אסטרטגית לספורט ועוד. אביב היא אישה מיוחדת שעם האישיות הנמרצת, רב גוניותה והרצון העז לתרום, 

העניקה רבות לקהילה ולמושבה וכל זאת ברוחב לב ובשמחה. אביב קליין



בס”ד

גדרה – בית עם איכות חיים
מערכת חינוך מובילה ומדגימה ארצית, פיתוח אזור מסחר ותעסוקה, 
הקמת קאנטרי, הקמת אמפיתאטרון, מרכז ביג, שימור ופיתוח ברוח 

המורשת. 
גדרה בצמרת היישובים עם  ועוד פרוייקטים שמציבים את  זאת  כל 
ההגירה החיובית הגבוהה ביותר בארץ בראיון עם ראש מועצת גדרה, 

יואל גמליאל
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למפעל  שיש  חשובים  הכי  מהסמלים 
ישראל. ההגירה החיובית  ההתיישבות בארץ 
על  המעידה  תעודה  עבורי  היא  לגדרה 
ההשקעה הרבה ועל איכות החיים במושבה, 
תוך  המושבה  הצמחת  לצד  בחינוך  השקעה 
ושימור  ההיסטוריה  הערכים,  על  הקפדה 
המורשת הם היסוד לקהילה חזקה ולמושבה 

משגשגת ומבוקשת".

הזכרת את החינוך כסוד ההצלחה של גדרה 
למקום  גדרה  את  שהפכו  נוספים  ותחומים 

מגורים מבוקש. האם תוכל לפרט? 
יעד  את  בפניי  שמתי  לתפקיד  כניסתי  "מאז 
בבסיס  העדיפויות.  סדר  בראש  החינוך 
הכל  ברור,  מאוד  רציונל  עמד  זו  החלטה 
מתחיל בחינוך. חינוך מגיל צעיר בונה קהילה 
חזקה, בריאה, ערכית ואיכותית ומייצר באופן 
טבעי מקום איכותי שטוב לגור בו. כיום, גדרה 
מובילה בחינוך. אנחנו משקיעים בילדינו החל 
מהגיל הרך ועד הבגרות תוך שמירה על רצף 
לצד  הפורמאלי  בחינוך  והשקעה  חינוכי 
לאורך  ההשקעה  פורמאלי.  הבלתי  החינוך 
שנים רבות בתחום זה הניבה תוצאות, יש לנו 
בגדרה נוער ערכי, מוביל ומנהיג, אנחנו רואים 
אחוזי גיוס גבוהים לצבא, זכינו בפרס החינוך 
ארצי  חינוך  מדגים  יישוב  אנחנו  הארצי, 
ונמצאים בצמרת היישובים עם אחוזי זכאות 
תשפ"א  לשנת   98.8% על  העומדים  לבגרות 
התהליכים  על  המעיד  מיוחד)  חינוך  (ללא 
אני  כן,  כמו  בגדרה.  החינוך  בתחום  שנעשו 
אותו  בגדרה  המיוחד  החינוך  על  דגש  שם 
ההבנה  מתוך  קבוע  באופן  מקדמים  אנחנו 
בריאה  וקהילה  חברה  וצומחת  נבנית  שכך 

ואיתנה. במקביל לתחום החינוך, אנו עוסקים 
על  המבוססים  תחומים  במגוון  בעשייה 
תכניות אסטרטגיות מפורטות ואנו רואים את 
פירות ההשקעה - כך למשל אנו שמים דגש 
קיימות  על  ושמירה  אנרגטית  התייעלות  על 
ושדרוג  פיתוח  על  מקפידים  ירוקה,  וסביבה 
וותיקים  בגדרה,  האזורים  בכל  שכונות 
וחדשים, אנו פועלים לעידוד הספורט באמצעות 
הקמת ושדרוג מתקנים ציבוריים, שמים דגש 
המורשת  שימור  האישי,  הבטחון  הגברת  על 
ועוד. כמו כן, בימים אלה אנו נמצאים בשלבי 
שימנף  ומסחר  תעסוקה  אזור  של  פיתוח 
מקום  ויספק  אחד  מצד  היישוב  את  כלכלית 
לתרבות, פנאי ותעסוקה לתושבי גדרה והסביבה. 
ועשייה  טווח  ארוכות  תכניות  של  שילוב 
נחושה לאורך זמן מאפשרות ליישוב לצמוח 

בצורה עקבית ומיטבית".

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

ששמתי  יעד  הוא  והמסחר  התעסוקה  "אזור 
לעצמי בתחילת כהונתי כראש מועצה מתוך 
הבנה שההשקעה באזור תעסוקה תצמיח את 
התעסוקה  אזור  הקמת  הארוך.  בטווח  גדרה 
והמסחר דרש ביצוע תהליכים רבים ולשמח־

מתקדמים  פיתוח  בשלבי  נמצאים  אנחנו  תי 
ההשקעה.  פירות  את  לראות  ומתחילים 
על  המושבה  בפאתי  הנמצא  באזור  מדובר 
והוא  בגדרה  החיים  איכות  על  לשמור  מנת 
היי-טק  משרדים,  בנייני  למסחר,  מיועד 
התעסוקה  באזור  כך,  בתוך  קלה.  ותעשייה 
והמסחר צפויה לקום תחנת רכבת, אצטדיון 
גדול, מתקני ספורט, מרכזי נוער ועוד. כמו כן, 

השנה היא 2007, גדרה היא מועצה מקומית 
שנת  היום,  לרבים.  מוכרת  שאינה  קהילתית 
2023, גדרה הפכה לאחד המקומות המבוקשים, 
המצליחים והאיכותיים בישראל, המונה כבר 
למעלה מ-32 אלף תושבים ועדיין שומרת על 
נתוני הלשכה  פי  צביונה הכפרי המיוחד. על 
ישראל,  מדינת  של  לסטטיסטיקה  המרכזית 
בין  היא  כאשר  מכובד  במקום  ניצבת  גדרה 
הגירה  מתקיימת  בהם  היישובים  עשרת 
חיובית. לפי הנתונים שפרסם הלמ"ס, בשנה 
מ-1500  למעלה  קלטה  גדרה  האחרונה 
תושבים חדשים. המושבה, שכבר חצתה את 
להתפתח,  ממשיכה  התושבים   30,000 רף 
על  שמירה  תוך  רב  עניין  ולייצר  לגדול 

הייחודיות שלה. 

אתה נכנס כעת לשנתך ה-15 כראש המועצה 
שנות  הרבה  כך  כל  אחרי  גדרה,  המקומית 

עשייה במושבה - מה לדעתך הסוד שלה? 
מובילה  שגדרה  ואומר  חוזר  אני  שנים  "כבר 
באמת  אני  קלישאה,  לא  זו  חיים.  באיכות 
מתכוון לכך. אני שמח שעכשיו אלה לא רק 
המילים שלי אלא עובדות בשטח. הסוד שלנו, 
הבסיס  הוא  חינוך  בחינוך.  כל  קודם  הוא 
הוא  חינוך  ומוצלחת,  חזקה  בריאה,  לחברה 
הבסיס לעתיד ילדינו ולעתיד המדינה. מעבר 
אך  וצומחת,  מתפתחת  שלנו  המושבה  לכך, 
צביונה  על  לשמור  לנו  חשוב  זאת  עם  יחד 
הכפרי ועל המרקם הקהילתי. צאו להסתובב 
בנייה  פיתוח,  תראו  שתסתכלו,  לאן  בגדרה, 
אנו  ההתחדשות,  עם  יחד  והתחדשות. 
גדרה  גדרה, שכן  משמרים את המורשת של 
היא מושבה עם היסטוריה מפוארת והיא אחד 

לרווחת  ביג  מתחם  יוקם  התעסוקה  באזור 
למגוון  מענה  ייתן  אשר  מקום  התושבים, 
שיהווה  משמעותי  בפרויקט  מדובר  צרכים. 
לנו  ויאפשר  ליישוב  אדיר  כלכלי  מנוף 
לרווחת  תחומים  במגוון  ולהשקיע  להמשיך 

התושבים ולטובת המושבה".

המיועדים  נוספים  משמעותיים  פרוייקטים 
הם  הקרובים  בחודשים  לפעול  להתחיל 
של  לקהל  ואמפיתאטרון  גדרה  קאנטרי 
ועל  עליהם  להרחיב  תוכל  האם  אלפים 

פרוייקטים נוספים?
הקמה  בשלבי  הנמצאים  פרוייקטים  "ישנם 
ופיתוח בימים אלה ויעדים נוספים העומדים 
אלה  בימים  שנמצא  הפרויקטים  אחד  בפניי. 
קאנטרי  הוא  בינוי  של  מתקדמים  בשלבים 
וספורט  פנאי  לפעילויות  מוקד  שיהווה 
הוא  נוסף  פרוייקט  והסביבה.  גדרה  לתושבי 
שיאפשר  במבנה  מדובר  האמפיתאטרון. 
הפקת ארועי תרבות למגוון קהלים ולקהל של 
לפעול   ממשיכים  אנו  לכך,  במקביל  אלפים. 
גדרה. לאחר שביצענו  לשימור המורשת של 
שדרגנו  היסטוריים,  במבנים  שימור  עבודות 
של  הדגל  רחוב  שהוא  הבילויים  רחוב  את 
גדרה אנו מוסיפים את פרויקט שער הבילויים 
בסמלי  אותו  ויאפיין  הרחוב  את  יצבע  אשר 
המורשת של גדרה. זאת, במקביל לפיתוח רח’ 
גדרה,  של  הכפרי  לצביון  בהתאם  סברדלוב 
הבילויים  רחוב  של  המשכו  שהוא  רחוב 
ההיסטורי. גם בתחום הקיימות קבענו יעדים 
ושמירה  אנרגטית  להתייעלות  ברורים  מאוד 
שהתבצעו  ומקיימת  ירוקה  סביבה  על 
כדוגמת  אלה  בימים  להתבצע  וממשיכים 

ציבור  מבני  על  פוטוולטאיים  התקנתתאים 
ברשות".

שמתבצעת  אנרגטית  התייעלות  על  דיברת 
בגדרה, תוכל להרחיב?

חשיבות  בהם  רואה  שאני  הנושאים  "אחד 
הקיימות.  נושא  הוא  דגש  שם  אני  ובו  רבה 
לעתיד  עצומה  השפעה  בעל  הינו  זה  נושא 
ילדינו ואני רואה חשיבות רבה להטמיע אותו 
האחרונות  בשנים  דרכים.  במגוון  בקהילה 
פעלנו רבות לקידום הנושא ולעידוד שמירה 
והן  החינוכית  במסגרת  הן  הסביבה  על 
היישובית  ברמה  גם  הקהילתית.  במסגרת 
להתייעלות  תהליכים  מקיימים  אנחנו 
מערכות  התקנת  כאמור,  כמו,  אנרגטית 
פוטווולטאיות במבני ציבור לחיסכון בחשמל, 
הצבת עמדות טעינה לרכבים חשמליים, רכב 
מעבר  חסכונית,  לד  לתאורת  מעבר  שיתופי, 
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  ולתושבי  לתושבות  להגיד  תוכל  מה 
לגבי הבטחון ביישוב?

בגדרה  ואחד  אחת  כל  של  האישי  הביטחון 
עמלים  שאנו  החשובים  הנושאים  אחד  הוא 
נמוכים  פשיעה  אחוזי  בגדרה  היום.  עליהם 
צורך  יש  תמיד  זאת,  עם  ויחד  האזור  מכל 
לשפר. תמיד אנחנו דואגים לשפר ולהתייעל 
בכל התחומים וכך גם בנושא הבטחון. אנחנו 

פועלים במרץ ומשלבים את כל הגורמים יחד 
עם הקהילה ליצירת מעטפת ביטחון מיטבית. 
לטובת  מסודרת  תכנית  נבנתה  כך,  בתוך 
מוטי  של  בהובלתו  ביישוב  הבטחון  הגברת 
דרום.  מחוז  מפקד  סגן  לשעבר  אלקלעי, 
נעשות פעילויות רבות להעלאת  זו  במסגרת 
"השומר  פרוייקט  כדוגמת  האישי  הבטחון 
לפעול  שהחל  מורילס  קרן  ביוזמת  החדש" 
ביישוב  המצלמות  שדרוג  המושבה,  ברחבי 
שניתן  כל  נעשה  האזרחי.  המשמר  ותגבור 
תושבות  לבטחון  האמצעים  בכל  ונפעל 

ותושבי גדרה.

לסיום, מה עוד מצפה למושבה גדרה?
פוטנציאל,  הרבה  עוד  יש  שלנו  "למושבה 
המטרה המרכזית והעיקרית היא לממש כמה 
שיותר מהפוטנציאל הזה. זאת השאיפה שלי 
בזכות  ולשמחתי,  בראשותי  המועצה  ושל 
אנחנו  והתמדה  נחישות  מסודרות,  תכניות 
היום  שכבר  גדרה  את  להצמיח  זוכים 
ביותר  האיכותיים  המקומות  כאחד  מסתמנת 
צמיחה  מדיניות  מובילים  אנו  שכן,  בישראל. 
זאת  המאפשרת  ואחראית  מחושבת  בצורה 
גדרה  של  המיוחד  האופי  שמירת   כדי  תוך 
רוצה  אני  הזו,  בהזדמנות  הכפרי.  וצביונה 
המועצה  לעובדי  המועצה,  לחברי  להודות 
העשייה  על  שלי,  ולחזון  לדרך  ולשותפים 
כאן  כולנו  בסוף,  שלנו.  גדרה  למען  הברוכה 
גדרה  על  – לשמור  למען מטרה אחת  ביחד 
למשפחת  מאחל  אני  חיים.  איכות  עם  כבית 
בני  בקרב  ותבלו  תהנו  אביב שמח,  חג  גדרה 

משפחותיכם ויקיריכם. חג פסח שמח". 
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מאיה משרקי
דוברת

ד"ר שרה אורן
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים 

ליאת והב בן גל
מנכ"לית מרכז אופק 

עו"ד גלית דמארי סקורקה
יועצת משפטית

סלאבן פנוביץ'
מהנדס

ענת קוך
מנהלת אגף החינוך

גלית דניאל
מנהלת אגף חברה וקהילה

שרי גמליאל
מ"מ מנהלת לשכת ראש המועצה

ברכי יעיש
מנהלת מחלקת גני הילדים

זוהר שוקר
קב"ט המועצה 

מיכל אוקון
מנהלת מוזיאון 

דגנית סהר
מנהלת בי"ס למחול זמן תנועה

מיכל מנחם 
מנהלת אגף גיל הרך מרכז אופק  

אלעד אורגד
מנהל אגף שפ"ע 

אירית פרחן
מנהלת הצהרונים

ד"ר שרון כהן בראשי
וטרינרית המועצה

אורלי כהן
מנהלת מחלקת ספורט

עו"ד מירב כהן
יועצת משפטית מרכז אופק

רוחמה גרשון
מנהלת מוקד עירוני

ליאור מדהלה
מנכ"ל המועצה

יהוידע פרחי
מנהל רישוי עסקים

ירדן קורסונסקי
מנהלת מחלקת תרבות ואירועים 

מרכז אופק

פזית כץ
מנהלת גיל הזהב

אביה אנקונינה
מנהלת מחלקת גביה

ד"ר מרסלה ליפרמן
מנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי

ליאת חתוכה
מנהלת הספריה

רעות רפ-קלמן
מנהלת חינוך מיוחד

חגית אמסלם
מנהלת מחלקת הנוער 

רינה קליר
מנהלת פיקוח ושיטור 

ומנהלת פרוייקטים

יהודה שמדג'ה
מנהל אגף תפעול

תמיד לשירותכם!
מנהלי המחלקות במועצה המקומית גדרה מאחלים לכם

חג פסח שמח
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שומרים על גדרה בטוחה
תחזק את תחושת הביטחון ותעניק למשטרה 
של  נוסף  מימד  האזרחי  המשמר  בשיתוף 

פעולה.
תחנת  עם  הפורה  הפעולה  שיתוף  לצד 
גז,  שי  סנ"צ  של  בפיקודו  יבנה  משטרת 
גם  רבות  השקיעה  גדרה  המקומית  המועצה 
למעשה.  הלכה  הביטחון  תחושת  בחיזוק 
בשנים האחרונות, הותקנו מצלמות בטכנולו־

אשר  הנץ'  'עין  מצלמות  מתקדמת,  גיה 
מרשתות את כל הכניסות והיציאות של גדרה 
ומספקות מענה עבור כניסות חריגות ליישוב, 
הביטחון  לכוחות  רבות  סייעו  המצלמות 
ברחבי  חשודים.  ובלכידת  אירועים  בניהול 
היישוב, נפרסו כ-86 מצלמות אשר מוודאות 
את הסדר התקין ביישוב. זאת ועוד, לאחרונה 
המצלמות  לשדרוג  מיוחד  פרויקט  החל 
ביישוב. במסגרת הפרויקט, המוערך במיליוני 
בטכנולוגיה  המצלמות  ישודרגו  שקלים, 
חדשנית  אנליטיקה  עם  יותר  מתקדמת 
שתסייע רבות למוקד 106 ולכוחות הביטחון 

הפועלים ביישוב. 
זהר שוקר, קב"ט היישוב: "גדרה היא מושבה 
בטוחה, ואנו פועלים במלא המרץ כדי לשמור 
שיתוף  על  מאוד  שמח  אני  כזאת.  עליה 
הפעולה המצוין עם משטרת ישראל, וכוחות 
כב"ה  פקע"ר,   - צה"ל  הנוספים:  הבטחון 

ומד"א.  כמובן מברך על התקצוב המשמעותי 
שהוא  האישי,  הביטחון  לתחום  המועצה  של 

חשוב מאין כמותו"
התושב  של  החיים  "איכות  המועצה:  ראש 
חשובה לנו מאוד, גדרה מובילה באיכות חיים 
השקענו  בביטחון.  גם  וכך  רבדים  במגוון 
רבים  ותקציבים  משאבים  האחרונות  בשנים 
בגדרה.  הביטחון  ותחושת  הביטחון  לחיזוק 
עם  פורה  פעולה  ושיתוף  עבודה  לצד  זאת 
משטרת ישראל בכלל ותחנת יבנה בפרט. גם 
גדרה   – הנולד  את  ראינו  הטכנולוגית,  ברמה 
אישרנו  והשנה  רבות  במצלמות  מרושתת 
זה.  את  שישדרג  ומשמעותי  גדול  פרויקט 
תפקידנו  ושקטה,  בטוחה  מושבה  היא  גדרה 

לשמור עליה כזאת ולדאוג לכל תושבינו".

כאחת  גדרה  התייצבה  האחרונות,  בשנים 
ישראל,  במדינת  ביותר  הבטוחות  המושבות 
להשקיע  המשיכה  גדרה  המקומית  המועצה 
האישי  הביטחון  בחיזוק  רבים  משאבים 

ביישוב.

כמותו,  מאין  חשוב  ישראל  במדינת  הביטחון 
אשר  מימד  היא  האישי  הביטחון  תחושת 
של  חייו  איכות  על  ישיר  באופן  משפיע 
התושב. לכן, המועצה המקומית גדרה הקצתה 
רבים  ותקציבים  משאבים  האחרונות  בשנים 
לביטחון האישי של כל תושבת ותושב. גדרה, 
כאחת  ישראל  משטרת  ידי  על  סומנה  אשר 
ישראל,  במדינת  ביותר  הבטוחות  המושבות 
בתחום  שקלים  ממיליון  למעלה  השקיעה 

הביטחון. 
השקיעה  גדרה  המקומית  המועצה  ראשית, 
שיטור  נקודת  והקימה  שקלים  אלף  כ-800 
אשר  המשטרה  נקודת   – הביל"ויים  ברחוב 
לצד  המושבה.  לצרכי  רוחבי  מענה  מספקת 
המועצה  חנכה  בביל"ויים,  המשטרה  נקודת 
השנה נקודת משטרה נוספת, אשר תהווה גם 
האיכותי  האזרחי  המשמר  עבור  חם  בית 
סמוך  גולדה,  שכונת  בלב  וצומח  המתגבש 
לספורטק ולמרכז דנה. נקודת המשטרה הזו, 

עשרות דפיברילטורים הוצבו ברחבי גדרה 
לשימוש במקרי חרום

לאחרונה  הציבה  גדרה  המקומית  המועצה 
ברחבי  החייאה)  (מכשירי  דפיברילטורים 
ראש  חירום.  במקרה  לשימוש  היישוב 
המועצה, יואל גמליאל: "אנו פועלים על מנת 
החיים  מצילי  המכשירים  את  להנגיש 
לסיוע  המושבה  ברחבי  שונים  במקומות 

בשעת חרום"

בשנים  פעלה  גדרה  המקומית  המועצה 
במוסדות  דפיברילטורים  להצבת  האחרונות 
ציבוריים, במוסדות חינוך ובמיקומים שונים 
את  להנגיש  מנת  על  היישוב  ברחבי 

המכשירים לציבור ולסייע בהצלת חיים.
דפיברילטור הוא מכשיר החייאה מציל חיים 
למוות  חיים  בין  ההבדל  את  לעשות  שיכול 
לב  קצב  הפרעות  לב,  דום  של  במקרה 
בפעילות  קשה  בהפרעה  המאופיינים 
האחרונות  בשנים  הלב.  של  החשמלית 

הציבו  בישראל  רבות  מקומיות  רשויות 
דפיברילטורים במרחב הציבורי על מנת לתת 
מענה מהיר וזמין ולחסוך זמן יקר עד להגעת 

כוחות ההצלה למקום.
ברחבי  דפיברילטורים  קיימים עשרות  כיום 

היישוב במיקומים הבאים:
תיכון  פיס,  דוכן  נועם,  נתיבי  דרכא  תיכון 
מספרה  הרצפלד,  החולים  בית  בגין,  דרכא 
אולפנת  מאוחדת,  קופ"ח  ורונית,  שלומי 
מרכז  כללית,  קופ"ח  חושן,  רחוב  בהר"ן, 
בליליוס, בי"ס אוהל שלום, בי"ס פינס, בי"ס 
בי"ס  קשת,  בי"ס  גוונים,  בי"ס  רעות, 
שלהבות,  בי"ס  רימונים,  בי"ס  הביל"ויים, 
דרכא  תיכון  ניצנים,  בי"ס  רם,  מעלות  בי"ס 
מרכז  מוריה,  בי"ס  רמון,  דרכא  תיכון  רות, 
הרווחה,  מחלקת  פסיכולוגי,  שירות  אופק, 
מוזיאון  ספריה,  המקומית,  המועצה  בניין 
בכפר,  בית  גנים,  בית  אורנים,  נווה  גדרה, 

שייפ,  גרייט  הנדסה,  מחלקת  מכבי,  קופ"ח 
נמצאים  דפיברילטורים  בנוסף,  גדרה.  מד"א 
גם בבתים פרטיים ברחובות הבאים:  פנינה 8 
ב', נחל שניר 5ב', הנחלים 29, נחל לכיש 22 

וסחלב 6.
המועצה המקומית גדרה ממשיכה בפרויקט. 
בתוך כך, קיימת תכנית להצבת דפיברילטורים 
בחודשים  הבאים  במיקומים  נוספים 

הקרובים:
פז,  תחנת  סונול,  תחנת  דרום,  דלק  תחנת 
נק'  מרקט,  וילג'  גדרה,  בורקס  פארם,  סופר 
משטרה, סיטי מרקט – צאלה, סיטי מרקט - 
דרך האילנות, מחלקה וטרינרית, מרכז דנה, 
רמון,  ביה"ס  אזורי,  (ביה"ס  ספורט  אולמות 
מגרש  נועם),  נתיבי  ביה"ס  פינס,  ביה"ס 
כדורגל ברח' ראובן, ניידת שיטור, מקבץ דיור 
וגם  ויצמן  רחוב  לנוער  פיס  מרכז  קשישים, 

במרכז רוחני שפירא 10.

בס”ד
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אזרחים בוגרים? 
כל מה שצריך לדעת על השירותים 

עבורכם
שמים  אופק  ומרכז  גדרה  המקומית  המועצה 
האזרחים  של  חייהם  העשרת  על  דגש 
הבוגרים במושבה במגוון שירותים. השירותים 
תרבות,  פעילויות  אירועים,  כוללים  הניתנים 

ספורט ופנאי לצד שירותי ביטחון ותמיכה.
פעילויות  מתקיימות  השנה,  כל  לאורך 
מעטפת  הנותנים  שונים  בתחומים  שוטפות 
כוללת ואפשרות בחירה. בתוך כך, מתקיימות 
יום  בכל  אקדמי",  "שלישי  במסגרת  הרצאות 
וכן,  שונים  דעת  בתחומי  העוסקות  שלישי 
הרצאות  ניתנות  התנ"ך" שבמסגרתו  "מועדון 
ההרצאות,  לצד  ומדינה.  דת  בנושאי 
הידע  את  המעשירות  סדנאות  מתקיימות 
זיכרון  ושיפור  טכנולוגיה  כמו  בנושאים 
תחום  ועוד.  שפות  במחשבים,  וקורסים 
מהפעי־ נכבד  חלק  מהווה  והכושר  הספורט 

פטאנק,  מועדון  כולל  והוא  המוצעות  לויות 
חוגי התעמלות, יוגה ועוד. כמו כן, מתקיימות 
עם,  ריקודי  כמו  רבות  חברתיות  פעילויות 
וארועים  טיולים  הופעות,  ברידג',  מועדון 

בחגים ומועדים. 
פרוייקט משמעותי נוסף שקיים הוא פרוייקט 
לשירותים  המחלקה  בשיתוף  לטוב"  "באים 

חברתיים. 
כ-100  ופעילות  פעילים  זה  בפרוייקט 
בתחומים  שעוסקים  ומתנדבים  מתנדבות 

שונים של מעורבות בקהילה: תמיכה במעונות 
סריגה  קבוצת  סבאסבתא,  צהרוני  יום, 
קריאה  בגן,  זה"ב  הקשבה,  מעגלי  קהילתית, 
טלפונית  תמיכה  יסודיים,  ספר  בבתי  בהנאה 
ספריה  הפעלת  הבדידות,  להפגת  לקשישים 
למידה  ותומכי  הדרכות  לילדים,  שכונתית 

ביסודי ובתיכון. 
פועלת  גדרה  המקומית  המועצה  כן,  כמו 
להטמעת  והקליטה  העלייה  משרד  בשיתוף 
תכניות חברתיות וביניהן תכניות תרבות, פנאי 
חוגים  הרצאות,  טיולים,  הכוללים  והעשרה 

ומזיקליים ועוד.
חברתיים  לשירותים  המחלקה  ועוד,  זאת 
עבור  ופעילויות  שירותים  מעניקה  בגדרה 
וביניהם  אפיקים  במגוון  ותיקים  אזרחים 
חוויית  המעניק  אופק  במרכז  מופת  מועדון 
בוקר פעילה ומעשירה כאשר ישנה אפשרות 
במועדוני  מעורבות.  ולקבוצות  בלבד  לנשים 
יוכלו  הותיקים  האזרחים  בגדרה  המופ"ת 
ופעילויות:  שירותים  של  רחב  מגוון  לקבל 
חוגים  וצהריים,  בוקר  ארוחת  הסעות, 

והעשרה, התעמלות, יוגה ועוד. 
חלוקה  מבצעי  מקיימת  המחלקה  בנוסף, 
מהקהילה  ותורמים  מתנדבים  בצירוף  שונים 
חלוקת  כמו  הוותיקים  האזרחים  לרווחת 

טאבלטים לאזרחים מוכרים במחלקה, ועוד.

שעות  כל  אורך  משלים  מענה  לתת  בכדי 
לשירותים  במחלקה  קיים  המחלקה  היממה 
קהילה  תומכת".  "קהילה  מיזם  חברתיים 
ומענה  תמיכה  המספקת  תכנית  היא  תומכת 
ותיקים, המעדיפים להמשיך  לצורכי אזרחים 

ולהתגורר בביתם ובסביבתם המוכרת. 
חברי 'קהילה תומכת' נהנים ממכלול שירותים 
ומאפש־ אישי  ביטחון  תחושת  יחד  היוצרים 

רים נוחות ואיכות חיים גבוהה הנותנת מענה 
האזרחים  לכלל  תיגבור  חברת  באמצעות 
הבוגרים בישוב הכולל הזמנת אמבולנס לבית 
האזרח הבוגר, ביקור רופא ופעילות חברתית 
ולאזרחים  סמלית  בעלות  מצוקה  לחצן  וכן, 
ותיקים המקבלים חוק סיעוד באמצעות הסל.

להצטרפות לפרוייקט "באים לטוב"
ברעם:  דורית  מתנדבים  לרכזת  לפנות  יש 

054-4252421

לפרטים ולמידע:
מרכז אופק - 08-8594555

אגף חברה וקהילה - 08-8595436
המחלקה לשירותים חברתיים - 08-8593570

בס”ד

וקידום  לטיפוח  דרומי, אשכול  אשכול שורק 
האזור בתחומים שונים החל בתכנית "אפ 60", 
המגיעים  בוגרים  לאזרחים  המיועדת  תכנית 
בתקופת  ולצמיחה  להכוונה  פרישה  לגיל 
שירות  הוא   60+ אפ  מרכז  החדשה.  החיים 
של  להתמודדות  כלים  הנותן  חדש,  אזורי 
הפרט עם השינויים הכרוכים בפרישה מהעבו־

דה. המרכז מציע תמיכה, הכוונה ומתן כלים 
תקופת  עם  מוצלחת  ולהתמודדות  לניהול 
החיים החדשה (גילאי 60-75). מרכז אפ +60 
לשוויון  המשרד  עם  פעולה  בשיתוף  הוקם 
חברתי, הג'וינט, מכללת אחוה ואשכול שורק 

דרומי.  

 10 הכולל  אשכול  הוא  דרומי  שורק  אשכול 
רשויות - מ.מ גדרה, מ.א נחל שורק, מ.א ברנר, 
חבל  מ.א  עקרון,  קרית  מ.מ  עייש,  בני  מ.מ 
מ.א.  מלאכי,  קרית  עיריית  יואב,  מ.א  יבנה, 
באר טוביה ומ.מ מזכרת בתיה. יו"ר האשכול 
יואל  גדרה,  המקומית  המועצה  ראש  הוא 
גמליאל. האשכול הוקם במטרה ליצור שיתוף 
פעולה אזורי אשר יאפשר להביא לידי ביטוי 
יתרונות כמו ביצוע מכרזים משותפים, הוספה 
מנועי  הובלת  לתושב,  שירותים  של  והרחבה 
צמיחה אזוריים, תכנון ושיתוף פעולה אסטרטגי 
תיירות,  תחבורה,  כמו  רוחביים  בנושאים 

אחד  מכך,  כחלק  וקהילה.  חברה  עסקים, 
הנושאים הצומחים הוא הענקת שירות לתוש־
הוקם  זו  ובמסגרת  פרישה  גיל  לקראת  בים 
ליווי  ייעוץ,  מציע  המרכז   ."60 "אפ  מרכז 
וביחד  בכך,  המעוניין  אדם  לכל  והכוונה 
הופכים את כל היתרונות של תקופת הפרישה 

לנקודת זינוק חדשה. 

ללא  והרצאות  סדנאות  מגוון  מוצעות  במרכז 
תשלום: 

הסדנה  לפרישה.  הכנה  סדנת   – כלכלי  אפ 
מיצוי  כלכלית,  להערכות  כלים  מעניקה 
ועוד.  לפנסיה  בנוגע  החלטות  קבלת  זכויות, 
הסדנה מומלצת למי שנמצאים 3 שנים מיום 
עם  לבוא  מומלץ  אחריה.  מיד  או  הפרישה 

בן/בת זוג.  
תקופת  ותכנון  לניהול  סדנה   – בשבילי  אפ 
החיים החדשה. הסדנה שתפתח לך את הלב 
שנמצאים  מי  עם  אותך  ותפגיש  והמחשבה, 
שפרש  למי  מומלצת  הסדנה  צומת.  באותה 

ב-5 שנים האחרונות. 
חדש  חיים  אורח  לעיצוב  סדנה   – בריא  אפ 
וידע  הרגלים  לך  שתקנה  הסדנה  ובריא. 
בנושאים כמו ניהול זמן, מניעת לחץ, היגיינת 

שינה, אורח חיים פעיל, כושר, תזונה וזכרון. 
במגוון  דיגיטליות  סדנאות   – דיגיטל  אפ 

פייסבוק,  מחשב,  סמארטפון,  תחומים: 
לך  יקנו  הסדנאות  ועוד.  מקוונים  שירותים 
המידע,  ממהפכת  המיטב  את  להפיק  כלים 

הטכנולוגיה ודרכי התקשורת החדשות. 
לך  תקנה  הסדנה  זכרון.  סדנת   – זכרון  אפ 

כלים לשימור ושיפור הזכרון. 
אפ קמפוס – קמפוס דיגיטלי, שלישי בשש: 
הרצאה של שעה בזום, אחת לשבועים במגוון 
רשתות  תזונה,  כוח,  (ייפוי  נושאים  של  רחב 

חברתיות, השקעות ועוד).

לפרטים ומידע לגבי תכנית אפ 60 
יש לפנות לנעמה בטלפון 052-3167116

או במייל
naama.up60@eshkolsd.co.il

הכירו את "אפ 60"
שירות חדשני אזורי להכוונה לקראת פרישה 

במעבר לתקופת החיים החדשה



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

תושבים יקרים,
עדכון לגבי שינויים בימי פינוי אשפה וגזם עקב חג הפסח הקרב 

ובא עלינו לטובה

להלן מועדי הפינוי של האשפה הביתית לחג פסח תשפ"ג:

מועד

חג ראשון 
של פסח

חג שני של פסח

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

3.4.23, יום ב' (הפינוי יתבצע כרגיל)

4.4.23, יום ג' משעה 21:00 בערב
ועד למחרת יום ד', 5.4.23

כרגיל (לאזור פינוי יום ו')7.4.23, יום ו' (הפינוי יתבצע כרגיל)

כרגיל (לאזור פינוי יום ג')11.4.23, יום ג' (הפינוי יתבצע כרגיל)

כרגיל (לאזור פינוי יום ב')

כרגיל (לאזור פינוי יום ד')5.4.23, יום ד' (הפינוי יתבצע כרגיל)

לאזורי פינוי יום ג' + יום ד'

6.4.23, יום ה' ומוצאי חג משעה 21:00 בערב
ועד למחרת יום ו' 7.4.23

לאזורי פינוי יום ה' + יום ו'

לאזור פינוי יום ד' + יום ה' 12.4.23, יום ד' משעה 21:00 בערב
ועד למחרת יום ה', 13.4.23

לאזור פינוי יום ה' + יום ו' 13.4.23, יום ה' ומוצאי חג משעה 21:00 בערב
ועד למחרת יום ו', 14.4.23

בברכת חג שמח
המועצה המקומית גדרה

פינוי גזם
מיום ראשון, 26.3.23, ניתן יהיה להוציא גזם וגרוטאות (שלא עפ"י תוכנית ימי הפינוי), עד 31.3.23 כולל.

מיום ראשון, 2.4.23, 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
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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

בס”ד
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ראש המועצה, חברות וחברי המועצה 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 שפ"ע

ציון ידעי

חברת המועצה, 
מחזיקת תיק הבטחון, 
מעמד האישה וצעירים

ענת טל

חבר המועצה, מחזיק תיק 
רווחה, קליטה ועלייה

אסף דרבה

חבר המועצה, 
מוטי גהרי

חבר המועצה, 
מחזיק תיק הספורט, 

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, 
עו"ד יקותיאל תנעמי

23

בס”ד

לשימושכם, פרטי התקשרות עם המועצה

שומרים על קשר

שם המחלקה

מ. מקומית גדרה

לשכת ראש המועצה

לשכת מנכ"ל   

דוברות    

לשכה משפטית 

מינהל ההנדסה

מבקר המועצה 

גזברות

גביה

חינוך - מנהלת אגף

חינוך - גני ילדים

חינוך - קב"ס –  יסודי + גנים 

חינוך - קב"ס - תיכונים

חינוך - הסעים 

חינוך - שירות פסיכולוגי

חברה וקהילה 

תפעול

שפ"ע 

המחלקה לשירותים וטרינריים

המחלקה לשירותים חברתיים

חופש המידע ונגישות 

שיטור עירוני - ופיקוח  

מחלקת תכניות מניעה

קב"ט המועצה, קב"ט מוס"ח ומנהל 

חירום וביטחון,

רישוי עסקים

מרכז אופק 

ספרייה 

מוזיאון 

מועצה דתית

lishka@gedera.muni.il

 Lishkatmankal@gedera.muni.il

 maya.mashraki@gedera.muni.il

Mishpatit@gedera.muni.il

 Mor.Idan@gedera.muni.il 

 Ran.orpani@gedera.muni.il

 Rami.Omid@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

Adi.Melamed@gedera.muni.il

 Ilana.Levy@gedera.muni.il 

Orit.Sinai@gedera.muni.il

 Veterinar@gedera.muni.il

 Stela.tsabari@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

08-8593527

08-8593527

08-8593563

08-8593565

08-8595436/37

08-8593516

08-8593554

08-8593524

08-8593570

08-8593510

08-8595478

08-8595436

08-8595460/1

08-8595402

08-8594555

077-2080093

08-8593316

08-8592625

מייל

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

בס”ד



בס”ד

למשפחת גדרה
בפרוס חג האביב 
הבא עלינו לטובה

נאחל לכם ולבני ביתכם

התחדשות, צמיחה, פריחה 
שגשוג, בריאות והצלחה

חג פסח שמח וכשר
ראש המועצה

נבחריה ועובדיה

לידיעת הציבור

משרדי המועצה המקומית גדרה יהיו סגורים לקבלת קהל בחג פסח ובחוה"מ 
החל מיום רביעי, ערב פסח, י"ד בניסן תשפ"ג, 5.4.23

עד יום רביעי, שביעי של פסח, כ"א בניסן תשפ"ג, 12.4.23 

בכל עניין ניתן לפנות למוקד 106 בטלפון 1-800-200-583


