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גדרות שלנוגדרות שלנו

שנת שלום ובטחוןשנת פריחה ושגשוגשנה טובה ומבורכתאנו מאחלים לתושבי גדרותבפרוס השנה החדשה
חברי מליאת המועצה ועובדיהיוסי קנדלשיין ראש המועצה
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אני  לטובה,  עלינו  הבאה  החדשה  השנה  בפרוס 

בריאות,  של  שנה  התושבים  לכל  לאחל  מבקש 

בטחון ושגשוג כלכלי. אני תקווה ששנה זו, תאפשר 

לנו כקהילה לחתור לשנה טובה יותר, שבה נאהב, 

נדע להקשיב  לילדינו.  ונהווה דוגמא  לזו  זה  נפרגן 

יותר, להכיל ולכבד את דעותיו של הזולת.

נפש,  חשבון  של  ימים  מציין  היהודי  השנה  ראש 

ושל  הבטחה  של  התחדשות,  של  רוח  משב 

תקווה. התבוננות אל העבר וציפייה לעתיד לבוא. 

בשנה,  מתחלפת  שנה  שבה  הקבועה,  במחזוריות 

לאסוף  אחריות,  לקחת  ההזדמנות:  לנו  ניתנת 

ולהתחיל  שינוי  לחולל  והנפש,  הגוף  כוחות  את 

והציבורי  החברתי  הפרטי,  במישור  מבראשית 

אנו  שבהם  הימים,  אלה  וכעם.  כחברה  כיחידים, 

בוחנים ובודקים את המקום שאליו הגענו. מכוונים 

נרצה  שאליו  למקום  ומעשינו  צעדינו  את  מחדש 

להגיע ושבו אנו שואפים להיות. 

התושבים  למען  פעילותה  את  מכוונת  המועצה 

השירות,  את  ולייעל  לשפר  השנה  לאורך  ופועלת 

תוך הבטחת מגוון שירותים בנגישות גבוהה. בלב 

הנותנת  חינוך  מערכת  עומדת  המועצה  של  ליבה 

והבלתי  הפורמלי  בחינוך  לילדינו  איכותי  חינוך 

פורמלי. 

כ - 1350 תלמידים פתחו את שנה“ל תשע“ז בכל 

בואם  את  מקדם  אני  ב“גדרות“,  החינוך  מסגרות 

במאור פנים ובאהבה ומאחל לכולם שנת לימודים 

קיימת  כן,  כמו  ובטוחה.  משמעותית  מוצלחת, 

פעילות ענפה וחשובה בתנועת הצופים, הפעילה 

מאוד בקהילתנו, ובחוגים השונים של המתנ“ס. 

בשעה טובה ומוצלחת אני שמח לבשר על פתיחת 

עונת המופעים הראשונה ב“בית העם“. המופעים 

הגילאים  למגוון  מותאמים  התרבות  ואירועי 

והצרכים בתוך הקהילה. אני מזמין את כולם להגיע 

בהוויה  חלק  ולקחת  השונות  התרבות  לפעילויות 

התרבותית של קהילתנו .

הוקם  האחרונה,  בשנה 

”איחוד  של  מתנדבים  צוות 

קהילת  אנשי  כולם  הצלה“, 

להגיש  שהוכשרו  ”גדרות“, 

דחופה  ראשונה  עזרה 

 5  – ב  אותם  ציידה  המועצה  חיים.  להצלת 

דפיברילטורים (ערכות החייאה). 

עם  קבוע  קשר  על  שומרת  המועצה 

חדשות  המועצה  באתר  ומעדכנת  תושביה 

– ותתעדכנו  היכנסו  התחומים.  בכל  ואירועים 
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מליאת  לחברי  להודות  מבקש  אני  זו,  בהזדמנות 

לפיתוח  תרומתם  על  היישובים  ולוועדי  המועצה 

האזור.

שיתוף פעולה של כולנו יחד - עובדי מועצה, סגלי 

הם  הרבים  והמתנדבים  המתנ“ס  עובדי  החינוך, 

המפתח להצלחתנו.

שנה טובה וגמר חתימה טובה
יוסי  קנדלשיין

ראש המועצה

דבר ראש המועצה
תושבי גדרות היקרים,

בתמונה: דפיברילטורים



מס‘ התושבים ביישובי גדרות – 5,080  

מס‘ משקי בית כ – 1,500  

נתונים דמוגרפיים

תשתיות ובינוי 

נתוני פתיחת שנת הלימודים תשע“ז

מעון: כ-50 ילדים 

גני ילדים: 3 גני ט.ט. חובה  - 72 ילדים

              6 גני ט.חובה-חובה – 182 ילדים 

גן תקשורתי: חינוך מיוחד   - 9 תלמידים 

בית הספר ”גדרות“: 710 תלמידים 

תיכון ”ברנר“: 334 תלמידים

מס‘ התושבים בכל יישוב - 

גן הדרום – 480

כפר אביב – 809

כפר מרדכי – 684

מישר – 712

משגב דב – 710

עשרת – 1,143

שדמה – 542

נתונים כלליים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 

מס‘ הזכרים – 2502 , מס‘ הנקבות – 2,578 

סה“כ גילאי 0 – 21 – 1,879 

סה“כ גילאי 22 – 60 – 2,298

סה“כ תושבים מ- 60 ומעלה – 903   

בינוי –                          
שיפוץ בית העם     •

שיפוץ אולם הכדורסל והרחבתו  •
מגרש קט רגל וגידור מגרש משולב  •

•  שיפוץ אולם הפיס
• בניית ארבעה גני ילדים חדשים 

• קירוי חצר מרכזית בבית הספר כולל 
כיסוי המרחב בדשא סינטטי   

כבישים ותשתיות –                                             
הסדרת חניית מורים בבית הספר  •

הסדרת מפרץ כניסות לבית הספר  •
והגנים ברחוב האורן  

סלילת כביש גישה לבית הספר דרך  •
אולם הפיס+הקמת מסלעה  

סלילת כביש ומדרכות משגב דב  •
הקמת כיכר אזור תעשייה עשרת   •

שדמה – ”כיכר החקלאים“  

ומה בתכנון- 
סלילת שבילי אופניים מכיכר האריה עד  •

כיכר משגב דב שדמה   

בניית מבנה חדש כ – 760 מ“ר לביה“ס  •
הרכבת שעונים אסטרונומיים בכל  •

מרכזיות החשמל ביישובים  

החלפת כל פנסי התאורה ביישובי גדרות  •
לתאורת לדים  

התקנת מערכת סולארית בביה“ס  •
קירוי מגרש בבית הספר 1,100 מ“ר  •

הסדרת אזורי תעשייה במשגב דב, גן  •
הדרום, מישר וכפר אביב  

שדרוג חדר כושר  •
סלילת מדרכות ותאורה בכביש המחבר  •

בין כפר מרדכי למישר  

סלילת כבישים ותאורה באזור תעשייה  •
עשרת  

סיום פיתוח 14 יחידות בעשרת  •

3
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מצב כספי
המועצה מסווגת על ידי משרד הפנים כרשות יציבה.

שנת הכספים 2015 הסתיימה בעודף שוטף של 15 אלפי ₪. העודף המצטבר בתקציב הרגיל לסוף אותה 

שנה עומד על 124 אלפי ₪. 

עומס המלוות הינו 15.2 מיליון ₪. 7.5 מיליון ₪ מתוכם הינם בגין יתרות הלוואות ביוב. בשנה זו בוצע 

מיחזור הלוואות בסכום של 8.6 מיליון ₪ בתנאים משופרים.

סך כל חובות התושבים למועצה עבור מיסים, היטלים ואגרות- 4.2 מיליון ₪. 

אחוז גביית הארנונה מהחיובים לשנה השוטפת עומד על 96% ומחובות שנים קודמות על 46%.

אחוזתקציב 2015הוצאות 

7,35516%שכר כללי

11,12425%פעולות כלליות

4,66310%שכר חינוך

6,50514%פעולות חינוך

5131%שכר רווחה

1,7824%פעולות רווחה

10,98624%פרעון מלוות

3111%הוצאות מימון

9032%העברות והוצ' ח"פ

1,2003%הנחות ארנונה

 45,342סה"כ הוצאות

אחוזתקציב 2015הכנסות

13,77930%ארנונה

10,25223%עצמיות אחר

7,32016%משרד החינוך

1,5283%משרד הרווחה

6701%ממשלתי אחר

1,7674%מענק כללי לאיזון

8,63519%מלוות למחזור

30%מענקים מיועדים

1,4033%הנחות ארנונה

 45,357סה"כ הכנסות

תקציב הכנסות 2015התפלגות הוצאות 2015

כולל מיחזור הלוואות 8.6 מיליון ₪ 

גזברות

*

*
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שינוי שיטת החיוב- אגרת ביוב
בעקבות שינויי חקיקה בעניין מחויבת המועצה לפעול ע“פ כללי הרשויות המקומיות.  כללים אלה חלים על 

כלל המועצות האזוריות בישראל, ומשנים את אופן חישוב אגרת הביוב. 

1. עד היום תשלום אגרת הביוב היה קבוע ואחיד לכל יחידת דיור. במצב החדש מחויבת המועצה לחייב את 

תושביה באגרת ביוב בהתאם לצריכת המים של כל צרכן. נתוני צריכות המים יועברו למועצה מאת אגודות 

המים / התאגידים / האגודות החקלאיות ויותאמו למשלמים הקיימים בגביה. לכל קוב מים נקבע תעריף, 

שמתבסס על תחשיב שנבדק ואושר על ידי חברה מקצועית מטעם משרד הפנים.

2. ברור לכולם, כי לא תמיד כל צריכת המים, בעיקר צריכת הגינון מגיעה אל מערכות הביוב ולכן לא נכון יהיה 

לחייב באגרת ביוב עבור כל צריכת המים. 

לפיכך, נתנה רשות המים מענה לסוגיה הזו באמצעות תחשיב על פי מנגנון ”קיץ/חורף“– כברירת מחדל, כל   

הנכסים במועצה ייהנו מהקלה בחיוב אגרת הביוב, באופן שצריכת החורף של כל צרכן (חודשים דצמבר עד 

מרץ שאז הגינות כמעט אינן מושקות), תהווה תקרה מקסימאלית לחיוב אגרת הביוב. כך, גם בחודשי הקיץ 

(אפריל עד נובמבר), בהם צריכת המים גדולה יותר בשל ההשקיה, צרכן לא יחויב יותר מממוצע הצריכות 

לצריכה. בהתאם  יחויב   – בחורף  הצריכות  מממוצע  פחות  ויצרוך  שבמידה  כמובן  החורף.  בחודשי  שלו 

כמו כן, מתוך הנחה שגם בחודשי החורף ישנה כמות מים מועטה שאינה מוזרמת למערכת הביוב, יחויבו 

הצרכנים רק על 90% מצריכת המים שלהם. במקרה זה, צריכת המים תחויב על פי תעריף שפכים, זהו 

תעריף אגרת הביוב המשקף את כמויות השפכים שמזרים הצרכן בפועל וגם את עלות הטיפול בשפכים, 

דהיינו, 5.59 ₪ למ“ק, נכון להיום.

של  הארנונה  בתלוש  הנראה  וככל  החדשה  השיטה  לפי  לחיובים  ההיערכות  של  סיום  בשלבי  המועצה   .3

החודשים נובמבר-דצמבר 2016 יתווסף חיוב אגרת הביוב עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר. 

www.gderot.muni.il

אתר המועצה

אתר המועצה התחדש ומעודכן מידי יום באירועים השונים. 

היכנסו והיו מעודכנים.

לשאלות, הערות, הארות, פניות, ניתן לפנות לאחראית

על אתר המועצה – יפעת זרביב – 8549109 – 08 
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גן תקשורתי – גן הדקל:
בשנה“ל תשע“ו נפתח גן הדקל, גן תקשורתי . בגן 

מיישובים  וחלקם  גדרות  מיישובי  ילדים חלקם   9

סמוכים.

מאנשי  ומורכב  טיפולי   – חינוכי  גן  הינו  הגן 

את  לקדם  השואפים  וטיפוליים  חינוכיים  צוות 

של  והאקדמיות  התקשורתיות  המיומנויות 

חברתיים  פערים  לצמצם  ובמקביל  הילדים 

ורגשיים. 

תכנית ”שורשים בגן“ –   
התוכנית החלה לפעול לראשונה בשנה“ל תשע“ו 

בהובלתה של תמר רפפורט ובשיתוף פעולה עם 

ויחידת  החינוך  מחלקת  מנהלת  מלצמן,  רחלי 

חברתית  ”מעורבות  במסגרת  בגנים,  המתנדבות 

ביישוביי גדרות“.

שחלקן  גדרות  תושבות  הינן  המתנדבות  כל 

תחביבים  ולחלקן  החינוך  בתחום  בעבר  עסקו 

הילדים.  להעשרת  לתרום  היכולים  כישורים  או 

 2-3 למשך  בשבוע  פעם  לגן  מגיעה  מתנדבת  כל 

פי תכנית שנקבעה  על  ופועלת  שעות, בקביעות 

בתיאום עם צרכי הגננת ועל פי כישורי המתנדבת. 

התוכנית באישור ובלווי המועצה ומשרד החינוך. 

התוכנית נחלה הצלחה רבה וממשיכה גם בשנה“ל 

תשע“ז. 

תוכנית ”גוגל‘ה“ –
המיועדים  ממוחשבים  כלים  הם  ”גוגלה“  כלי 

ילדים  של  התפתחותם  ואת  החינוך  את  לקדם 

צעירים, אשר עדיין אינם יודעים קרוא וכתוב, או 

ששליטתם בקריאה ובכתיבה עדיין מוגבלת.

גני הטרום חובה   6 זו תפעל התוכנית בכל  בשנה 

וחובה במועצה. 

”מצעד הספרים ” בגני הילדים -
מזמן  רות,  מרים  שם  על  הספרים“,  ”מצעד 

ספרים  עם  חוויתי  מפגש  ולהוריהם  בגן  לילדים 

זו  במסגרת  בעקבותיהם.  ופעילויות  וסיפורים 

משלבת הגננת בסדר היום קריאת ספרים במטרה 

לאפשר לילד לחוות חוויה מהנה באמצעות סיפור, 

ואת  העדפותיו  את  ולטפח  עולמו  את  להעשיר 

רוכשת  המועצה  ספרים.  בבחירת  האישי  טעמו 

לכל גן את כל ספרי המצעד. 

להלן פירוט על תכניות ייחודיות המתקיימות במערכת החינוך בגדרות -

מחלקת חינוך

גני ילדים 
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בבית הספר ממשיכות להתקיים תכניות העשרה 

–לתלמידים  אמירים  כגון:  לתלמידים  מגוונות 

(תל“ן)-  העשרה  קורסי  ד-ו,  בשכבות  מצטיינים 

התלמידים  לבחירת  קורסים  של  רחב  מגוון 

השתתפות  שבועיות),  שעות   3 של  (תוספת 

בחידוני חמיצר, תכנית למעורבות חברתית, הקשר 

הרב דורי - עם סבים וסבתות, תכנית רב תרבותית 

ברשת, ו“ניצוצות“ - תכנית העשרה המבוססת על 

מתנדבים מהקהילה לתלמידי ז‘-ח‘.

בתשע“ו.  נפתחה  למידה  ללקויות  חנ“מ  כיתת 

הכיתה מיועדת לתלמידי ו-ז. בכיתה זו לומדים 8 

ולומדים  המשתלבים  ”גדרות“  מיישובי  תלמידים 

בכל  וכן  לצרכים  בהתאם  הרגילות   בכיתות  גם 

ספריים.  והבית  הכיתתיים  החברתיים  האירועים 

בכיתה מחנכת ושתי סייעות. 

תכנית השאלת ספרי לימוד -
זו החלה לראשונה לפעול תכנית ”השאלת  בשנה 

 453 השתתפו  בתכנית  לתלמידים.  ספרים“ 

תלמידים. הספרים חולקו במהלך חודש אוגוסט .  

למידה מבוססת פרויקטים -
בית הספר מעודד תהליכי הוראה ולמידה מבוססת 

כסביבת  עיצובו  על  ושוקד   (PBL) פרויקטים 

תתבצע  זו  בשנה  ומסקרנת.  חדשנית  למידה 

כל  עשורים“.  ”חקר   – ספרית  בית  חקר  למידת 

שכבת גיל תחקור עשור נפרד, החל משנות ה-30 

התקופה:  במאפייני  יעסוק  החקר  לימינו.  ועד 

מנהיגים, תרבות, תגליות והמצאות, מוזיקה ועוד. 

במסגרתו  עשורים,  יריד  יתקיים  השנה  במהלך 

יוצגו תוצרי חקר התלמידים. 

קידמה טכנולוגית בהוראה-למידה -
התכנית  לביצוע  ייחודי  תקציב  גייסה  המועצה 

מחשבים,  רכישת  כוללת  התכנית  הספר.  בבית 

ועזרי  תקשורת  קווי  ברקו),  (מכשירי  מקרנים 

והעצמה  בהנחיה  השקעה  גם  כמו  שונים  הוראה 

מכשיר  הספר  בית  בנוסף,  החינוכי.  הצוות  של 

אוכלוסיית  בקרב  טכנולוגית  חינוכית  מנהיגות 

בהטמעת  תסייע  אשר  הבוגרים,  התלמידים 

תהליכי הוראה חדשניים ומגוונים.   

בית  קייטנה  הקיץ-  של  הספר  בית 
ספרית -

בהובלתה  א-ב  כיתות  לבוגרי  מיושמת  התוכנית 

של המחנכת אורלי גרנות בשיתוף הצוות החינוכי 

ושילוב מדריכים מקצועיים בתחומי  מבית הספר 

העשרה.

התכנית כוללת תכנים לימודיים, חינוכיים וערכיים 

המשולבים בפעילויות חברתיות, פעילויות תרבות 

והעשרה ופעילויות בנושאים מרכזים ע“פ מתווה 

שקבע משרד החינוך. 

בית הספר ”גדרות“

איכות הסביבה בחינוך –
נושא  פיתוח  בנושא:  החינוכית  המערכת  מטרות 

הפעלת  החינוך,  מסגרות  בכל  הסביבה  איכות 

גן  הנגשת  השונות,  במסגרות  ירוקה  סביבה 

עופרים להסמכה ל“גן ירוק“. יצירת שיתוף פעולה 

עם הוועדה לאיכות הסביבה במועצה, איגוד ערים 

לאיכות הסביבה, המשרד להגנת הסביבה וקרנות 

שונות.

הגננת  בניהול  ”עופרים“  גן  כי  לבשר  שמחים  אנו 

הגר פישמן והסייעת רויטל בר זכה בהסמכה ל“גן 

ירוק“ בהצטיינות יתרה. 

שנתית  תכנית  קיימת  ”גדרות“  הספר  בבית 

קהילתי  ירוק  יריד  הינה:  שיא  פעילות  בנושא. 

וכמובן  הספר  בית  וילדי  הגנים  ילדי  בהשתתפות 

פעילות  תחנות  ביריד  הוזמנה.  כולה  הקהילה 

בנושאי איכות הסביבה ומכירת תוצרים ”ירוקים“ 

לטובת שיפור חזות בית הספר.
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בינוי בחינוך

כמו בכל שנה גם השנה המועצה שמה דגש על שיפור ושדרוג התשתיות המשמשות את החינוך הפורמלי 

והבלתי פורמלי. בשנים האחרונות אנו משקיעים מאמץ מוגבר בבניה, שיפוץ, התאמה והרחבה של מוסדות 

החינוך וזאת במטרה לחזק את הסביבה הלימודית ולאפשר לילדנו את הטוב ביותר.

שיפוץ אולם הכדורסל והרחבתו      •
מגרש קט רגל וגידור מגרש משולב                  •

שיפוץ אולם הפיס  •
4  גני ילדים חדשים  •

התאמת מבנה לגן ילדים חינוך מיוחד  •
הצבת מבנה יביל בביה“ס לכיתה קטנה    •

הסדרת חניית מורים בביה“ס   •
הסדרת מפרץ כניסות לביה“ס והגנים ברח‘ האורן  •

סלילת כביש גישה לביה“ס דרך אולם הפיס+ הקמת מסלעה  •
רכישת 300 מחשבים ניידים לביה“ס  •

התקנת מערכת כריזה בביה“ס      •
רכישת ציוד וריהוט לביה“ס    •

רכישת ציוד לחדר מדעים בביה“ס  •
החלפת כל המזגנים בביה“ס  •

הנגשת 3 כיתות ללקויי שמיעה  •
הנגשת כיתת גן  •

קירוי בגני הילדים  •
קירוי חצר מרכזית בבית הספר כולל כיסוי המרחב בדשא סינטטי  •
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טיפול  מתן  העיקרית  ומטרתו  המועצה  של  החינוך  מחלקת  מתוך  יחידה  הינו  חינוכי  הפסיכולוגי  השירות 

ברווחה הנפשית באוכלוסיית הילדים מלידה ועד גיל 18. 

השירות ניתן לכל הגנים ביישוב החל מגיל 3 ועד גני חובה וביה“ס היסודי (א‘-ח‘).

תהליכים  כמובילים  שונות  בוועדות  כנציגים  במועצה  והרווחה  החינוך  מערכת  את  מלווים  פסיכולוגים 

ופרויקטים, או כשותפים להם.

חלק מהשירותים המוצעים:

ייעוץ והדרכה לצוות החינוכי, לצוותי ההנהלה ולהורים.  •
אבחון והערכה של ילדים בעלי קשיים על פי הפניה מהמסגרת החינוכית.   •

יצירת קשר והיוועצות הדדית עם גורמים מחוץ למערכת החינוך בקשר לתלמידים   •
(שירותי הרווחה, שירותי בריאות הנפש ושירותי בריאות פארא – רפואיים).  

התערבות במצבי לחץ וחירום ברמה המערכתית והפרטנית.  •
התערבות כוללנית לגבי ילדים בסיכון ובמצוקה הן ברמת המערכת והן ברמה  הפרטנית.   •

השירות הפסיכולוגי החינוכי

ספרייה

שיפוץ  עבודות  מסתיימות  אלו  בימים 

הספרייה.  

הושם דגש על נושא הנגישות והבטיחות. 

הדלתות  לספריה,  תקנית  רמפה  נבנתה 

מילוט  המאפשר  מנגנון  עם  חודשו 

מיידי בזמן חירום. אופשרה גישה רחבה 

ולמקלט  הנכים  לשירותי  מהספרייה 

במתחם המתנ"ס.

כמו כן, חודשו רוב פרטי ריהוט הספרייה 

נגישות  המאפשרות  יפות  בכונניות 

לאוסף הספרים.

שטח הספרייה חולק למספר אזורי עניין 

אוחסנו  רבים  עיון  ספרי  גילאים.  לפי 

ונוחה  חדישה  "קומפקטוס"  במערכת 

מידע  למאגרי  לגשת  ניתן  לשימוש. 

דיגיטליים דרך אתר הספרייה. 

המאפשרת  חדשה  תוכנה  תותקן  השנה 

נגישות לאוכלוסייה בעלת לקויות ראיה 

ע"י הקראת טקסטים בשפות שונות.
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המחלקה לשירותים חברתיים
המחלקה נותנת שירות לכ – 200 בתי אב, הסיוע 

בילדים,  טיפול  השונים:  החיים  בתחומי  ניתן 

מחלות  בסיכון,  ילדים  הורים,  הדרכת  זוגיות, 

הוותיקים  לאזרחים  וייעוץ  טיפול  ונכויות,  שיקום 

בנושאי  מטפלים  אנו  כן  כמו  משפחותיהם.  ובני 

על  והגנה  הנוער  חוק  דין,  סידרי  אפוטרופסות, 

חסרי ישע, וניתן גם סיוע חומרי לזכאים. 

עם  בקשר  הצורך,  פי  על  עובד  המחלקה  צוות 

וגורמי  בעשרת  המרפאה  צוות  החינוך,  צוותי 

נוספים.  לצד העבודה הפרטנית  רלוונטיים  טיפול 

המחלקה  של  הסוציאליים  העובדים  עוסקים 

בעבודה קהילתית ומערכתית.

בשיתוף  המחלקה,  הוציאה   2015 מאי  בחודש 

קבוצת  בסביבתנו,  נוספות  רווחה  מחלקות  עם 

אימהות לילדים עם צרכים מיוחדים לסדנא בתנאי 

נופש ב“בית הויס“ בהרצליה. נוצרו קשרים חמים 

שהמפגש  העידו  ומרביתן  הקבוצה  חברות  בין 

קבלת  הגורל,  שותפות  מבחינת  אותן  העשיר 

כוחות זו מזו וכן בהעברת מידע רצוי בתחום.

ד“ר  איחוד הצלה,  בעבודה משותפת עם מתנדבי 

ועובדי  עשרת  ”כללית“  מרפאת  מנהל  וולפיש 

המחלקה לש“ח , הקימו את תכנית ”תן כבוד“. אנו 

התנדבות,  רוח  חדורי  גדרות  שתושבי  לומר  גאים 

לבתי  להיכנס  שהחלו  מתנדבים,   30  – כ  גוייסו 

אזרחים ותיקים  ולבקרם מדי שבוע לשיחה, לבילוי 

פנאי משותף וללקיחת מדדים רפואיים.  

לבנון,  ירדנה  בהתנדבות  מרכזת  המתנדבים  את 

אחראית  הסוציאלי  הפן  ועל  דב,  משגב  תושבת 

עו“ס איריס אסתרמן ברקו.

יישר כח למתנדבים !!! 

רכזת  היא  זרביב,  יפעת  ההתנדבות,  וברוח 

בגיוס  מעוניינים  אנו  במועצה,  ההתנדבות  תחום 

המעוניינים  מגוונים,  עזרה  לתחומי  מתנדבים 

ימצאו באתר המועצה טופס למילוי פרטים או יפנו 

אל יפעת ישירות 08-8549109 .

בשנת תשע“ה התקיים פרויקט ”תיאטרון עדות“ 

בהובלת המחלקה לשירותים חברתיים. בתכנית 

היו שותפים ניצולי שואה תושבי גדרות ותלמידי 

את  השנה  שסיימו  גדרות  היסודי  הספר  בית 

לימודיהם בכתות ח‘.  

התכנית הפגישה בין המבוגרים לבין התלמידים 

מטפלת  בליווי  שלמה,  שנה  במשך  לשבוע  אחת 

בדרמה, התוצר הסופי של הפרויקט הייתה הצגה 

”בית  במת  מעל  והמבוגרים  התלמידים  שהעלו 

העם” בעשרת, בדצמבר 2015 .

. אל יפעת ישירות 08-8549109
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מרכז יום ומועדון הוותיקים גדרות 

מרכז היום גדרות הינו מסגרת קהילתית המיועדת לגמלאים (נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67) 

המתגוררים בקהילה וזכאים לגמלת סיעוד של הביטוח הלאומי או לגמלאים הפונים באופן 

פרטי אלינו והם מתאימים מבחינה תפקודית למסגרת.

מרכז היום עבר שיפוץ והוסדרו ניקוז וחניה במקום.

בוקר  ארוחות  וחזרה,  היום  למרכז  מהבית  הסעות  הכולל  רחב  שירותים  סל  היום  למרכז 

וצהריים, פעילות חברתית ותרבותית הכוללת שלל פעילויות וחוגים איכותיים במיוחד,  כמו: 

סדנאות והרצאות מרתקות, חוגים, תעסוקה ומלאכת יד, טיולים ומסיבות. 

לגמלת  זכאים  אינם  אשר  גדרות,  לוותיקי  שירות  הוא  הוותיקים,  מועדון  היום,  מרכז  לצד 

סיעוד, אך מעוניינים ליהנות מחבילת פעילויות תרבות וחברה של המרכז.

השנה, בנוסף לפעילות הקבועה, פעלו במרכז קבוצות שונות: קבוצה המיועדת לאלמנות 

ואלמנים תושבי גדרות בהנחיית עו“ס ממחלקת הרווחה; קבוצה לניצולי שואה בשיתוף עם 

עמך; קבוצות שיחה וקבוצות טיפוליות שהופעלו ע“י מטפלים מתחומים שונים. 

יוזמה  ילדי ביה“ס; קבוצות התנדבות שונות פעלו במרכז,  התקיימו מפגשים קבועים עם 

מרגשת של ועדי הכיתות השונות. 

תחום ההתנדבות קיבל השנה דחיפה משמעותית הודות לפעילותם החרוצה והטובה של 

ועוד.  המתנדבים עצמם אשר לקחו חלק משמעותי בארגון האירועים השונים, פרויקטים 

ללא ספק המתנדבים האיכותיים של מרכז היום הינם משאב המעניק לנו נחת וגאווה. 

לבסוף, תודה לחברי המרכז על היותם מלאי מרץ, אכפתיים, סקרנים, בעלי עניין ושאיפות, 

תמשיכו להיות כאלה ונגיע רחוק....
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ביישובים – 
התקנת מצלמות בכפר אביב, ובגן הדרום  •

שדרוג מצלמות בכניסה מכיוון גדרה  •

בטיחות מוסדות חינוך – 
אישור בטיחותי לפתיחת שנה“ל תשע“ז בהתאם לדרישות משרד החינוך  •

הכשרת גננות בהגשת עזרה ראשונה  •

שיטור קהילתי – 
קליטת מרכז שיטור קהילתי שלישי  •

הקמת בסיס הפעלה  •
קליטת ניידת מג“ב שלישית     •

קליטת 17 מתנדבי מג“ב חדשים  •
ירידה של 37% ברמת הפשיעה השנה מול תקופה מקבילה  •

היערכות לשעת חירום –  
מערך החירום במועצה עוסק במתן מענה לתושבים בזמן חירום ובאירועים ביטחוניים ובאירועים חריגים 

כגון: שריפות, מזג אוויר קיצוני, רעידות אדמה וכו‘.

במסגרת תיעול והגברת המוכנות בזמן חירום נעשו הדברים הבאים:

שיפוץ 4 מקלטים ציבוריים (שדמה – 1 , משגב דב – 1 , עשרת – 2 )  •
הכשרת צוות סע“ר (סיוע עצמי ראשוני) שני, ונרכשו ערכות החייאה לטובת הצוות    •

 k.v.a 32  רכישת גנרטור דיזל  •
רכישת גרור תאורה ליחידת החילוץ כולל ערכות אישיות  •

תרגול מטה מל“ח על ידי פיקוד העורף ומל“ח איילון במתאר ירי טילים  •
תרגול יחידת איחוד והצלה במתאר זירת פיגוע  •

הכשרת ממונה על מידע לציבור – לימור רובינזון  •
הקמת אתר היערכות לחירום במסגרת אתר המועצה – בו ניתן למצוא את כל   •

המידע הדרוש למיגון, למידע חיוני ועדכני, להיערכות ולהתנהלות נכונה במצבי חירום.   

באתר קיים קישור למעוניינים לקבל s.m.s  להודעות מהמועצה –   

אל תחכו לרגע האחרון והצטרפו.   

ביטחון



בנושא  המודעות  להגברת  דואגת  המחלקה 

התעללות,  מניעת  נטישה,  מניעת  חיים,  בעלי 

מתן חיסונים ועוד.

פעילות המחלקה -
ושבב  חיסון  המחייב  הכלבת  פקודת  אכיפת 

אלקטרוני.

אכיפת חוקי העזר העירוני כגון מניעת שוטטות 

כלבים ומניעת מפגעים הנגרמים מגידול בעלי 

חיים.

פיקוח על מקומות לגידול בעלי חיים.

הסגר לתצפית כלבת לכלבים נושכים והעברתם 

לכלביה של כלבים עזובים ומשוטטים.

מחלקת תברואה ואיכות הסביבה
מחלקת התברואה דואגת לשפר ולשמר את מראה פני המועצה ע“י ניקיון מתמיד תוך כדי הקפדה על תנאי 

תברואה נאותים וסביבה נקייה נטולת מפגעי תברואה.

בית העלמין – 
במהלך השנה האחרונה הוקמה סככת הספדים חדשה בשטח בית העלמין ונסלל אספלט .הורכבו ספסלים 

חדשים, הוחלפה הברזייה וחודשה חלקת קבורה בקצה בית העלמין. 

פינוי מכולות – 
תושבי המועצה נהנים משירות פינוי מכולות אשפה במחיר מסובסד. באתר המועצה מעודכן הנוהל החדש 

להזמנת מכולות ופירוט סוגי הפסולת שניתן להשליך למכולה.

אתר לפינוי פסולת מוצקה – 
בכפר מרדכי קיים אתר לפינוי פסולת

יבשה בלבד לרווחת התושבים.

באתר המועצה מפורסמים ימי

ושעות פעילות האתר. 

לכידת כלבים – 
אנא  הכלבים,  לכידת  פעילות  שעות  תוגברו 

שימרו על כלבכם קשור. 

אכיפת חוקי עזר ורישיון עסק– 
מספר עסקים קיבלו רישיון עסק לאחר שעמדו 

עסקים  מספר  וכנגד  הנדרשים,  התנאים  בכל 

הפועלים ללא רישיון הוגשו כתבי אישום.

לרישיון  בדרישות  הקלות  ליצירת  פועלים  אנו 

עם  בשיתוף  לולים  ובעלי  לחקלאים  עסק 

המשרד להגנת הסביבה. 

המחלקה הווטרינרית 
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מחלקת התחבורה

14

צהובים   אוטובוסים  חמישה  מונה  התחבורה,  מחלקת 

 – מ  למעלה  יחד  המובילים  נוסף  חיצוני  ואוטובוס 

1000  תלמידים בשנת הלימודים תשע“ז לכל מוסדות 

החינוך: גני ילדים, בית הספר ותיכון ברנר. 

26 ילדי חינוך מיוחד מוסעים בכ-15 הסעות מיוחדות. 

תשע“ז  הלימודים  לשנת  בהסעות  בטיחות  חוברת 

כללי  מפורסמים  בחוברת   התושבים.  לבתי  הופצה 

התנהגות בזמן הנסיעה ובירידה מהאוטובוסים. כמו כן, 

פורסמה תכנית ההסעות ושעות האיסוף מהיישובים.

חדשות  הסעה  תחנות  הותקנו  הקיץ  חודשי  במהלך 

לשמור  וההורים  מהילדים  מבקשים  אנו  ביישובים. 

תחנות  ליד  בטיחות  מעקות  הותקנו  במקביל,  עליהן. 

ההסעות לבטיחותם של הילדים.

בחופשת  וחידוש  ריענון  עברו  הצהובים  האוטובוסים 

הבטיחות  וחגורות  בכיסאות  הריפודים  חודשו  הקיץ, 

תוקנו. אנו מבקשים מהילדים לשמור על האוטובוסים 

למען נוחיות כולנו.

בעזרת שיתוף פעולה ועמידה בכללי הבטיחות נצליח 

לעבור את שנת הלימודים בשלום ובבטחה.



בריכת השחייה בעשרת משרתת את קהילת גדרות ומנויי חוץ. מלבד מנויים ניתן לרכוש כרטיסי כניסה חד 

פעמיים. 

בבריכה מתקיימות מגוון פעילויות כגון: לימוד שחייה, חוג שחייה ושחייה צורנית. בפעילויות אלו משתתפים 

כ – 250 ילדים.

תושבים ותיקים נהנים מפעילות במים עם הדרכה צמודה ובמחיר סמלי.

חיילי סדיר תושבי גדרות נהנים מכניסה לבריכה ללא תשלום.

השנה, החליטה הנהלת הבריכה לשנות את תוקף המנוי לשנה מלאה מיום ההרשמה. 

כמו כן, מתקיימת מכירת מנויי קיץ, גם לתושבי חוץ, במחיר מוזל בכ – 30% ממחיר מנוי שנתי. במהלך חודשי 

חופשת הקיץ התקיימו מופעים לילדים בכל שבוע ללא עלות נוספת.

הכניסה למלתחות הונגשה לבעלי מוגבלויות. 

בעקבות החלטת המליאה ישודרג חדר הכושר. עבודות השיפוץ יחלו בקרוב ויוחלפו המכשירים בחדשים. 

הבריכה היא להנאת ושימוש התושבים. 

בריכת השחייה

עשו מנוי
עוד היום!
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טלפון רב קווי:  8549100–08

פקס ראשי : 8549124–08 

פקס לשכת ראש מועצה:  8598793–08

פקס גזברות: 8549110–08

טלפוןשםמחלקה

08-8549100שושי קסנטינימרכזיה

לשכת ראש 

המועצה

יוסי קנדלשיין - ראש המועצה

אירין שלום- מנהלת הלשכה ומטפלת בתלונות 

הציבור וגבייה

050-7239830

08 - 8549103 ,08 -8592949

מזכירות, גזברות 

וגבייה

טוביה ישמח - מזכיר וגזבר

עמליה חטמי – מזכירה

יפעת זרביב

בל קלנר

08-8549107

08-8549109

08-8549120

08-8549118נפתלי אקרמןמבקר המועצה

הנח"ש ושכר
חני אזולאי - מנהלת חשבונות ראשית וחשבת שכר

סמדר נץ – מנהלת חשבונות ספקים וכח אדם

08-8549117

08-8549115

מחלקת חינוך

רחלי מלצמן - מנהלת המחלקה

זיוה בורטנשטיין – מזכירה

יובל מרקס – שירות פסיכולוגי חינוכי

08-8549126

050-5815055 ,08-8549106

08-8592394

המחלקה 

לשירותים 

חברתיים

חיה משה - מנהלת המחלקה

לימור רובינזון – זכאות+מ. הנדסה+בית 

העלמין+ביטוח

איריס אסתרמן ברקו - עו“ס

רוני ברק  - עו“ס

 050-5285392 ,08-8549128

 050-5892745 ,08-8549129

08-8549114

08-8549113

08-8549123, 050-5695534 בני רשתיתחבורה

תברואה
יוסף זרעוני - תברואן

ד"ר כרמי הרשקוביץ - וטרינר

 050-5869612 ,08-8549119

 050-6220889 ,08-8549125

08-8549122, 050-6579300 לאוניד פוסטרליקו - מהנדס המועצההנדסה

08-8549121, 050-5814047 אהרון חבני - מנהל המחלקהאחזקה

שירותי דת 
הרב גברא - רב אזורי

הרב נידם - רב כפר אביב

 052-2747675

 050-4113954

08-8549111, 050-7540354 ראובן רולניק - מנהל הבריכהבריכה

08-8596761 בקי שמי - מנהלת הספריהספריה

08-8598861 מרים קפלן - מנהלת מרכז היוםמרכז יום

רשימת טלפונים מועצה
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