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בפרוס השנה החדשה
אנו מאחלים לתושבי גדרות

שנה טובה ומבורכת
שנת פריחה ושגשוג, 

שנת שלום ובטחון

יוסי קנדלשיין ראש המועצה 
חברי מליאת המועצה ועובדיה

שנה טובה!

גדרותשלנו

ספטמבר 2017
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הסתיימה חופשת הקיץ ואנו ניצבים בפתחה של שנה חדשה עם תפילה בלב לשנה שקטה 
ובטוחה. כולנו מייחלים ששנה זו תהא שנת שלום, ביטחון, שגשוג חברתי וכלכלי למדינת 

ישראל. 
גדרות ממשיכה להוות מקום איכותי ואטרקטיבי המושך אליו תושבים חדשים, בהזדמנות 

זאת ברצוני לברך אותם ומקווה כי השתלבותם בקהילתנו תהיה מהירה וטובה.
השנה  במהלך  מתמיד,  ושדרוג  טיפול  הדורשים  רבים  בשטחים  מאופיין  הכפרי  המרחב 
החולפת המועצה עמלה רבות על מנת לשפר ולשדרג את איכות החיים של תושבי גדרות 

בכל התחומים: תשתיות, בינוי, ביטחון וחינוך. 
בחוברת זו נעדכן מהנעשה בשנה החולפת בגדרות.

החינוך  מוסדות  שדרוג  ע"י  הלימודים  לשנת  בהיערכות  עסקה  המועצה  הקיץ  בחופשת 
ושיפור תנאי הלימוד. כ -  1400 תלמידים פתחו את שנת הלימודים תשע"ח בכל מסגרות 
החינוך בגדרות. אני מקדם את בואם במאור פנים ובאהבה ומאחל להם הצלחה בלימודים.

על  וידר,  ניצה  גב'  היוצאת,  למנהלת  להודות  רוצה  ואני  ביה"ס  מנהלת  התחלפה  השנה 
כן,  כמו  החדשה.  בדרכה  בהצלחה  לה  ולאחל  בגדרות  החינוך  למערכת  הרבה  תרומתה 

ברצוני לאחל בהצלחה למנהלת הנכנסת, גב' אושרת רינגל.  
גם במועצה נעשו חילופי תפקידים: 

זכאי. אני מאחל לשתיהן  גב' טימור  גב' רחלי מלצמן החליפה  את מנהלת מחלקת חינוך 
הצלחה בדרכן. 

להן  מאחל  אני  אביב.  תניה  גב'  ונכנסה  קלנר  בל  גב'  לגמלאות  פרשה  הגבייה  במחלקת 
הצלחה. 

נוכל להצעיד את גדרות  ברצוני להודות לוועדי היישובים על שיתוף הפעולה כי רק יחד 
לעתיד טוב יותר. 

על  החינוך  ולצוותי  המתנ"ס  לעובדי  ונבחריה,  המועצה  לעובדי  להודות  ברצוני  כן,  כמו 
עבודתם המסורה והברוכה במהלך השנה. 

תודה מיוחדת לקהל המתנדבים שתורם מזמנו היקר במגוון הפעילויות בקהילה. 

בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה 
יוסי קנדלשיין
ראש המועצה

מבנה ז' – ח' חדש כ – 760 מ"ר לביה"ס  
קירוי מגרש בביה"ס 1,100 מ"ר   

ציפוי מגרשי ספורט ישנים בביה"ס  
הרכבת מזגנים חדשים בביה"ס  

שיפוץ מקלטים ציבוריים   
הרכבת שעונים אסטרונומיים בכל מרכזיות   

החשמל ביישובים
שיפוץ חדר כושר  

שיפוץ בסיס הפעלה  
שיפוץ מרכז יום לקשיש  

בניית 2 גני ילדים  

דבר ראש המועצה
 ////////////////////////////////////////////

סלילת שבילי אופניים מכיכר האריה ועד כיכר   
משגב דב-שדמה   

סלילת מדרכות ותאורה בכביש המחבר בין   
מישר-כפר מרדכי

שיפוץ כביש גדרה-גדרות  
סיום פיתוח 14 יחידות בעשרת                        

הקמת כיכר ה"חקלאים" א. ת. עשרת  

המשך סלילת שבילי אופניים – מכיכר האריה עד דרך בני וביה"ס  
שיפוץ מבנה בית הילד  

החלפת כל פנסי התאורה ביישובי גדרות לתאורת לדים  
התקנת מערכת סולארית בביה"ס  

הסדרת אזורי תעשייה במשגב דב, גן הדרום מישר וכפר אביב  
סלילת כבישים ותאורה ומערכת ביוב באזור תעשייה עשרת  

החלפת ושיפוץ תחנות ההסעה ביישובים  
עבודות פיתוח ביישובים  
סככת צל מתחם הצופים  

כבישים ותשתיות

בינוי

ומה 
בתכנון?
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המועצה מסווגת ע"י משרד הפנים כרשות יציבה.
 .₪ אלפי   16 של  שוטף  בעודף  הסתיימה   2016 הכספים  שנת 
העודף המצטבר בתקציב הרגיל לסוף אותה שנה עומד על 140 

אלפי ₪. 
עומס המלוות )אובליגו( הינו 15.6 מיליון ₪. 5.9 מיליון מתוכם 
הינם בגין יתרות הלוואות ביוב. סך כל חובות התושבים למועצה 

עבור מיסים, היטלים ואגרות מסתכמים ל – 5 מיליון ₪. 
אחוז גביית הארנונה מהחיובים לשנה השוטפת עומד על 96% 

ומחובות שנים קודמות על 39%. 

התפלגות הוצאות 2016 
אחוזתקציב 2016הוצאות

7,52620%שכר כללי
11,01830%פעולות כלליות

5,26814%שכר חינוך
6,45217%פעולות חינוך

5231%שכר רווחה
1,7975%פעולות רווחה

3,1608%פרעון מלוות
2991%הוצאות מימון

250%העברות והוצ' ח"פ
1,2743%הנחות ארנונה
37,342סה"כ הוצאות

התפלגות הכנסות 2016  
אחוזתקציב 2016הכנסות
13,96237%ארנונה

10,18327%עצמיות אחר
7,91321%משרד החינוך
1,5744%משרד הרווחה
6412%ממשלתי אחר

1,6165%מענק כללי
1,4694%הנחות ארנונה
37,358סה"כ הכנסות

מחלקת 
גזברות 

אתר המועצה התחדש ומעודכן 
מידי יום באירועים השונים. 

היכנסו והיו מעודכנים!
לשאלות, הערות, הארות, פניות, 

ניתן לפנות לאחראית על אתר 
המועצה יפעת זרביב 08-8549109 

אתר המועצה 

www.gderot.muni.il

 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. 
מחויבת  החדש  במצב  דיור.  יחידת  לכל  ואחיד  קבוע  היה  הביוב  אגרת  תשלום  היום  עד 
המועצה לחייב את תושביה באגרת ביוב בהתאם לצריכת המים של כל צרכן. נתוני צריכות 
המים יועברו למועצה מאת אגודות המים/ התאגידים/הוועדים ויותאמו למשלמים הקיימים 
חברה  בסיוע  במועצה,  שנערך  תחשיב  על  שמתבסס  תעריף,  נקבע  מים  קוב  לכל  בגביה. 

מקצועית בתחום.

אופן החישוב:
חישוב הצריכות מתחלק לחודשי חורף וחודשי קיץ.

מהצריכה   90% ב  מחייבים  מרץ:  פברואר-  ינואר-  דצמבר-  שהם:  החורף,  חודשי  עבור 
הגולמית.

עבור חודשי הקיץ, שהם:  אפריל- מאי- יוני- יולי- אוגוסט- ספטמבר- אוקטובר- נובמבר : 
"ממוצע  נקרא  זה  אנחנו מחשבים ממוצע צריכות שהצרכן צרך בחודשי החורף, ממוצע 

חורף".
החישוב מתבצע ע"י סך צריכות החורף הגולמיות, חלקי מספר הימים שהיו בחודשי החורף:                      

ז"א-  121/דצמבר + ינואר + פברואר + מרץ 
לאחר מכן אנחנו מכפילים את ממוצע החורף היומי שקיבלנו עבור הצרכן, במספר הימים 

שיש בחודש אותו אנו רוצים לחייב.
)למשל- אפריל- נכפיל ב 30 יום.  מאי- נכפיל ב 31 יום וכו'(

אחרי שיש לנו את הצריכה הגולמית, והצריכה לפי ממוצע החורף שחישבנו- אנחנו מחייבים 
את הצרכן בנמוך מבניהם.
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מחלקת החינוך מטפחת מערכת חינוך הקשובה לצרכי התושבים ומותאמת לאופי המועצה, 
זאת תוך כדי התאמה לשינויים העתידיים ולאתגרים שמזמנת אתה המאה ה21. 

מחלקת החינוך שמה לעצמה כמטרה להמשיך לשאוף למצוינות הפדגוגית והערכית כאחד, 
עם שימת הלב לצרכי כל פרט ופרט במערכת.

בכל  מצוינים  להישגים  החינוך  מערכת  את  להצעיד  נמשיך  תשע"ח  הלימודים  בשנת 
החינוך  במערכת  בקהילה,  שלנו  השותפים  כל  בין  הגומלין  קשרי  את  ונעמיק  התחומים 
הפורמלית והבלתי פורמלית. נמשיך לדאוג למערכת חינוך המצוידת בציוד חדשני ובטוח.

להלן פירוט על תכניות ייחודיות המתקיימות במערכת החינוך בגדרות:
  

גני ילדים 
 תוכנית "שורשים בגן" 

בגני  שורשים  תכנית  של  השנייה  הפעילות  שנת  זו 
גן-  סבתות  האזור-  וותיקות  מתנדבות  בה  הילדים 
פנים  לקבלת  זכו  המתנדבות  הילדים.  לגני  הנכנסות 
את  הגבירה  ואף  והילדים  הגנים  צוותי  מצד  חמה 
לפעילות  הגיעו  המתנדבות  שלהן.  השייכות  תחושת 
קבועה אחת לשבוע בהן העשירו את הצוותים והילדים 
ואף הצטרפו  העניין שלה,  כל אחת בתחומי  מעולמן, 
לאורך  בגנים  שהתקיימו  והחגיגות  השונים  לאירועים 

השנה. אין ספק כי מטרות התכנית: העשרת העשייה בגן, טיפוח יכולת ההכלה, ההיכרות 
הבין דורית והטמעת ערך ההתנדבות הושגו במלואן.

גם השנה ליוותה תמר רפפורט את התוכנית בשיתוף פעולה עם מחלקת החינוך. 

 "שוטר בגן" 
במסגרת מודל מניעה חינוכי, העביר השוטר הקהילתי שלנו, שגיא, הרצאה מעניינת לילדי 
עבודת  וחשיבות  תפקידיו  מגוון  השוטר,  של  בדמותו  העוסקת  החינוכי  והצוות  אלון  גן 
המשטרה בקהילה.  במסגרת ההרצאה הוסבר לילדים, בין השאר, על מהות התפקיד ומהם 

העזרים הנלווים לשוטר במהלך יום עבודתו.

בית הספר "גדרות"

 פרס חינוך מחוזי לבית ספר גדרות 
משרד החינוך החליט לציין לשבח את בית הספר 
המחוזי  החינוך  פרס  את  לו  ולהעניק  היסודי 
'איכות ומצוינות' לשנת הלימודים תשע"ז. בטקס 
שהתקיים במרכז פרס לשלום השתתפה מקהלת 

בית הספר שזכתה לתשואות רבות מהקהל. 

 אות הכיתה המעורבת חברתית- שכבת כיתה ו' 
בחודש מרץ השנה התקיים טקס הענקת אותות 
המעורבת  הכיתה  אות  הוענק  במסגרתו  הוקרה 
חברתית לתלמידי שכבת כיתה ו' מביה"ס גדרות. 
המיזם ייחודי לשכבה ו' ועוסק בנתינה ללא תנאי, 
מתוך רצון לשמח את הזולת, ע"י הגדלת עיגולי 
ילדים  אוכלוסיות  של  חייהם  במציאות  השמחה 

שונות. אנחנו במועצה גאים בתלמידים שלנו! 

 מבנה ז' – ח' חדש 
לטובת  ומרווח  מודרני  חדש  אגף  נבנה  השנה 
הבינוי  עבודות  במסגרת  ז'-ח'.  שכבת  תלמידי 
במיטב  המאובזרות  מרווחות  לימוד  כיתות  נבנו 
וחדרים  חדשה  מחשבים  מעבדת  הטכנולוגיה: 

ייעודיים ללימודים פרטניים. 

 התחדשות טכנולוגית 
במסגרת הצעדת בית הספר למצוינות טכנולוגית 
בבית  השוטפת  המתוקשבת  מהלמידה  וכחלק 
הספר, הוכנסה השנה לבית הספר מדפסת תלת 

מימד ותוקם מעבדת רובוטיקה.

מחלקת חינוך 

 לכל תלמידי 
אנו מאחלים

רית, לצוותי 
מועצה אזו

החינוך ולהורים 

שנת לימודים 

  מוצלחת ובטוחה!
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שכבה בוגרת     
 בטיחות בדרכים לשכבה הבוגרת של שבט אריות גדרות 

סדנה  עברו  יב'  עד  י'  כיתות   - הבוגרת  השכבה  חברי 
בת כשעתיים בה התנסו וחוו סימולטור רכב מתהפך, 
ומרחק  העצירה  זמן  שיכרות,  משקפי  עם  נהיגה 
התגובה. במועצה אנו מאמינים כי רק בעזרת העלאת 
המודעות נצליח יחד למנוע את תאונות הדרכים. חיי 

ילדינו חשובים לנו יותר מכל!

 ערב הוקרה לצוותי החינוך 
בסמיכות ל"יום המורה" התקיים ערב הוקרה לכל צוותי 
המתנ"ס,  הילדים,  גני  הספר,  בית  במועצה:  החינוך 

הצופים, המעונות, הצהרונים והמתנדבים.
ובהמשך  גדרות  בית הספר  את הערב פתחה מקהלת 
את  סיים  גדרות.  מתנ"ס  של  המחול  להקת  הופיעה 
הערב ד"ר שמעון אזולאי בהרצאתו- "משחק החיים- 

הדרך ליצירת מרחבי משמעות".

איכות הסביבה בחינוך 
 יריד ירוק בבי"ס גדרות 

בביה"ס גדרות חגגו בשיתוף פעולה עם קהילת גדרות 
כגון:  שונים  מתחמים  לראות  היה  ניתן  בו  ירוק  יריד 
מזון,  מתחם  הספר,  בית  ילדי  עבודות  תוצרי  מתחם 
מתחם סדנאות היצירה, מתחם לגו ופליימוביל לילדים 
הצעירים , הכנת שייקים, מסיבת אזניות, אימוץ כלבים 

ומתחם יד 2.
היריד הסתיים במופע "קרקס ירוק" משעשע ומהנה.  

 יום שיא ל-3 גנים ירוקים במועצה
הירוקים  לגנים  והדרכה  הסמכה  תהליך  של  בסיומו 
מטעם איגוד ערים לאיכה"ס ובשיתוף מחלקת החינוך 
הירוקים של  לגנים  יום שיא  במועצה, התקיים השנה 
התנסו  הילדים  עופרים.  וגן  צבר  גן  אלון,  גן  גדרות: 
בחווה  הסביבה  איכות  על  השמירה  למען  בפעילות 

החקלאית באשדוד.

 הדרכת עזרה ראשונה 
ליאור  גדרות"-  "צוות  חובשים מאיחוד הצלה  קבוצת 
וליאת  שמש  ארי  אביעד,  יאיר  הרפז,  עמית  דודיק, 
של  בסיסית  הדרכה  בהתנדבות  העבירו  סהר-הדר, 

עזרה ראשונה לשכבת כיתות ז' בבית ספר גדרות.
נושאי ההדרכה כללו: החייאה בסיסית- כולל החייאת 
ילדים ותינוקות, שבץ מוחי- כולל זיהוי ופנייה לעזרה, 
בטיחות  התייבשות,  חום,  מכת  חיים,  בעלי  פגיעות 
ועוד. הילדים הביעו עניין רב במהלך ההדרכה, וכולם 

נהנו מאוד מהחוויה המשותפת.

 הצגה "הצל שלי ואני" 
השנה התקיים בבית העם בעשרת אירוע 
צרכים  עם  לילדים  המודעות  להגברת 
הועלתה  משפחותיהם.  ובני  מיוחדים 
ההצגה: "הצל שלי ואני", בכיכובם של 
בצבעים"  "פלסטלינה  תיאטרון  שחקני 
מתיכון  לתלמידים  משולב  תיאטרון    -
בעלי  ולתלמידים  באשדוד  ד'  מקיף 
ביניהם האחים לוטם  צרכים מיוחדים, 
היה  המופע  מגדרות.  רייכנטל  וסתיו 

מרגש מאד והעביר מסר ברור ביותר: כולנו שווים וכולנו מיוחדים ויש חשיבות רבה לראיית 
האחר, לשיתוף ולמתן כבוד לשונה ולאחר.

 פרידה מגב' ניצה וידר מנהלת בית הספר  
בסיום שנת הלימודים נפרד בית ספר גדרות ממנהלת 

בית הספר ב-15 השנים האחרונות- הגב' ניצה וידר. 
צרכי  ראיית  של  ערכים  הספר  בבית  טיפחה  ניצה 
הפרט וקידומו, הובילה את בית הספר להישגים רבים 
וזכתה בפרסי חינוך רבים  ולמצוינות בכל התחומים 
ועל כך אנו מוקירים לה תודה והערכה. אנו מאחלים 

לניצה הצלחה רבה בהמשך דרכה!

 כניסת מנהלת חדשה לבית ספר גדרות 
הגב' אושרת רינגל מונתה כמנהלת בית הספר החדשה. אושרת שימשה בשנים האחרונות 
כסגנית מנהלת בית הספר וניהול בית הספר הינו המשך של דרך שהייתה שותפה לה. אנו 
בית  הצעדת  להמשך  המוצלחת  השותפות  את  ושתמשיך  לאושרת  רבה  הצלחה  מאחלים 

הספר להישגים מצוינים!
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 הסמכת גן עופרים לגן ירוק 
השנה התקיים טקס הסמכה לגני ילדים ירוקים של 
המשרד להגנת הסביבה מחוז מרכז במכון הוולקני 
בראשון לציון בו זכה גן עופרים בהסמכה לגן ירוק 
כאירוע שיא לתהליך שארך שנה שלמה לצוות הגן 
גן  תעודת  לאיכה"ס.  ערים  איגוד  בשיתוף  והילדים 
ירוק הוענקה בטקס ע"י המפקחת המחוזית אורנה 
פז ומפקחת גני הילדים דורית יעקב לצוות גן עופרים.

יישר כח על הפעילות הירוקה לאורך כל השנה! 

 גנים מקדמי בריאות- מעצבים התנהגות בריאה בגיל הרך 
הילדים  גני  ומפקחת  החינוך  מחלקת  הגנים  צוותי  ההורים,  ועדי  של  משותפת  ביוזמה 
עברו השנה ילדי הגנים לתזונה בריאה יותר. במסגרת גן מקדם בריאות הגננות עודדו את 
הילדים לאכול מגוון של מזונות, להרבות באכילת פירות וירקות, לשתות מים, להקטין את 
כמות הממתקים והמשקאות הממותקים. תפריטי המזון בגנים עברו שינויים והוכנסו בהם  
מוצרי מזון מקמח מלא ושפע ירקות ופירות. מטרות היוזמה לפתח בקרב הילדים אחריות 

לבריאותם, כמו גם לעזור להורים להגביר את המודעות גם לבריאותם.

בינוי בחינוך 
ושדרוג  שיפור  על  דגש  שמה  המועצה  שנה  בכל  כמו 
והבלתי  הפורמלי  החינוך  את  המשמשות  התשתיות 
פורמלי. אנו משקיעים בבניה, שיפוץ, התאמה והרחבה 
הסביבה  את  לחזק  במטרה  וזאת  החינוך  מוסדות  של 

הלימודית ולאפשר לילדנו את הטוב ביותר. 
שיפוץ במגרשי הכדורסל ומגרש הטניס  

קירוי מגרש משולב    
החלפת ושיפוץ תחנות הסעה ביישובים  

מבנה ז'-ח' חדש  בביה"ס  
קירוי ודשא סינטטי כ-200 מ"ר + הצבת ספסלים   

במבנה ז'-ח' חדש
הקמת חניה מאחורי מגרש הכדורסל למורי כיתות ז'-ח'  

גידור מתחם ביה"ס  
מעבדת רובוטיקה וסייבר+עגלת מחשבים ניידים נוספת  

רכישת ציוד וריהוט לביה"ס והגנים  
רכישת 35 מחשבים ניידים + עגלה להטענת   

המחשבים

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.

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
המועצה  באתר  התושבים.  לרווחת  בלבד  יבשה  פסולת  לפינוי  אתר  קיים  מרדכי  בכפר 

מפורסמים ימי ושעות פעילות האתר.

לכידת כלבים
תוגברו שעות פעילות לכידת הכלבים, אנא שימרו על כלבכם קשור.

אכיפת חוקי עזר ורישיון עסק
מספר עסקים קיבלו רישיון עסק לאחר שעמדו בכל התנאים הנדרשים, ועסקים שפועלים 

ללא רישיון הוגשו כתבי אישום.
עם  בשיתוף  לולים  ובעלי  לחקלאים  עסק  לרישיון  בדרישות  הקלות  ליצירת  פועלים  אנו 

המשרד להגנת הסביבה.

מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

המחלקה דואגת להגברת המודעות בנושא בעלי חיים, מניעת נטישה, מניעת התעללות, מתן 
חיסונים ועוד.

פעילות המחלקה
אכיפת פקודת הכלבת המחייב חיסון ושבב 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.  

המחלקה הווטרינרית
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המחלקה לשירותים חברתיים נותנת שירות לכ-200 בתי אב, במגוון תחומי החיים: טיפול 
עם  המתמודדים  ויחידים  למשפחות  סיוע  משפחותיהם,  ולבני  ותיקים  לאזרחים  וייעוץ 
משברי חיים, מחלות, נכויות וצרכים מיוחדים, ניתנת הדרכת הורים, מפגשים טיפוליים עם 
לקוחות. ניתן גם סיוע חומרי לנזקקים, עפ"י תקנות העבודה הסוציאלית של משרד הרווחה. 
כמו  כן, אנו מטפלים בנושאי אפוטרופסות, סדרי דין )משמורת וזמני שהות(, חוק הנוער 

טיפול והשגחה והגנה על חסרי ישע.

העובדים הסוציאליים במחלקה, עוסקים גם בתיווך ובסינגור עבור הלקוחות הזקוקים לכך, 
וצוות  עובדים בשיתוף פעולה עם מסגרות החינוך  לה,  ומחוצה  גורמים בקהילה  מול  אל 

מרפאת כללית עשרת.

לצד העבודה הפרטנית, בשנה האחרונה החל להתפתח תחום ההתנדבות בהדרכה, בפיקוח 
ובסיוע של היחידה להתנדבות במשרד הרווחה. בתחילה בוצע מיפוי לאיתור המתנדבים 

הקיימים ולאחריו בוצע מיפוי לאיתור צרכים להתנדבות.

להתנדבות  שונות  תכניות  קיימות 
בתחומי המועצה: במרכז יום לקשיש, 
איחוד  מתנדבי  מתמידים,  בגנים, 

הצלה, תן כבוד, בטחון, חירום ועוד.

אם אתם מעוניינים להצטרף למערך 
 ההתנדבות נא לפנות ליפעת זרביב, 

 yifat@gderot.muni.il במייל 
או בטלפון 08-8549109.

המחלקה לשירותים חברתיים
תכנית "תן כבוד" - התנדבות בבתי אזרחים ותיקים, ממשיכה לפעול ורוח ההתנדבות בה רק 

גוברת עם הזמן. אנו מחזקים את ידי המתנדבים!!!

ולמתנדבים  לוותיקים  השנה  לראש  כוסית  והרמת  הוקרה  ערב  התקיים   13.9.17 בתאריך 
המעורבים בתכנית במרכז הוותיקים.

כבכל שנה, גם השנה, בסמיכות ליום השואה והגבורה, התקיים טקס הוקרה לשורדי השואה 
תושבי גדרות, הטקס המרגש התקיים במרכז היום לוותיקים במעמד ראש המועצה, מר יוסי 
קנדלשיין, יו"ר "עמך" מר אריה ברנע, גב' חיה משה מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים 
וחיילי מחלקת התקציבים של זרוע היבשה. את הטקס הנחתה גב' מרים קפלן, מנהלת מרכז 
היום לוותיקים. בסיום הטקס, קיבלו שורדי השואה מידי החיילים, בהתרגשות רבה, תעודות 

הוקרה.

כן מתוכננת להיפתח בשנה הקרובה, קבוצת תמיכה להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, 
ניתן לקבל פרטים במחלקה לשירותים חברתיים בטלפון: 08-8549129
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היערכות לשעת חירום
שופצו 2 מקלטים ציבוריים )בגן הדרום   

ובמישר(
נרכש גרור דו סרני לשינוע ציוד בחירום  

נרכשו 4 מיכלי מים לחירום  
בוצע אימון ייעודי למכלולי המועצה  

בוצע אימון ריענון למתנדבי יחידת הסע"ר   
ושילובם בתרגיל מוא"ז חבל יבנה

בוצעה הכשרה לצוות מידע לציבור   
והנגשת המידע באתר המועצה. 

הותקנה מערכת התרעה מפני רעידות   
אדמה בבית הספר

  מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים 
עברה הכשרה "טיפול באוכלוסייה"

בטחון 
שדרוג מצלמות אבטחה בשער מישר   

וכיכר שדמה-משגב דב
שיפוץ עמדת ביטחון בכיכר שדמה-משגב דב לאחר תאונת דרכים  

רכישת ציוד לבסיס מג"ב  
חידוש חוזה אבטחה ל-3 השנים הבאות  

בטיחות מוסדות חינוך
התקנת שערים חשמליים בגן הזית/שקמה,   

גן תאנה/ברוש, גן שקד, גן אלון/צבר
ביקורת בטיחות שנתית למוס"ח והסרת   

מפגעי בטיחות
התקנת מרבד ריכוך מנפילה מגובה 3 מטר   

כולל דשא סינטטי בגן עופרים וארז
חידוש חוזה אחזקת מתקני משחקים ל-3   

שנים הבאות

ביקורת בטיחות לאולמות ספורט ומגרשי   
כדורסל בביה"ס ע"י מכון התקנים

ביצוע תרגילי התגוננות מפני ירי טילים ורעידות   
אדמה בפתיחת שנת הלימודים ובמהלכה

חידוש גדר הביטחון בבית הספר בחלק המערבי  

יום קהילה משטרה והצלה
גדרות  ביישובי  שנערך  והצלה  משטרה  קהילה  יום 
שגיא  הקהילתי-  השיטור  מרכז  מפקד  בהובלת 
משמר  של  ויכולות  אמצעים  תצוגת  כלל  סגליס 
הגבול, משטרת התנועה, איחוד הצלה, חבלן, כלבן, 

בילוש, יחידת הפרשים, כיבוי והצלה.
את  הציגו  הצלה  איחוד  של  חירום  רפואת  מתנדבי 
ביצעו  כן  וכמו  אמבולנס(   )אופנוע  האופנולנוס 

הדרכת החייאת משתתפים. 

ערב גיבוש מתנדבי איחוד הצלה
והשקת  גיבוש  לערב  התכנסו  גדרות  צוות  מתנדבי 
בכל  המצויד  גדרות  ביישובי  הראשון  האופנולנוס 
דפיברילטור.  מכשיר  כולל  הנדרש  הרפואי  הציוד 
כאן המקום להודות למשפחת שקד על ערב הגיבוש 

ואירוח כיד המלך.
 

נתוני פשיעה
הובילו  התושבים  עירנות  בשילוב  השיטור  פעילות 

לירידה בכמות עבירות הרכוש.

השיטור הקהילתי מעביר במוסדות החינוך שיעורים 
בדרכים,  בטיחות  אלכוהול,  כגון:  שונים  בנושאים 

אנשים חשודים וכו'.

בטחון ושיטור קהילתי



טלפוןשם ותפקידמחלקה
08-8549100שושי קסנטינימרכזיה

לשכת 
ראש 
רשות

050-7239830ראש המועצהיוסי קנדלשיין
 מנהלת הלשכה אירין שלום

ומטפלת בתלונות הציבור וגבייה
08-8592949 / 08-8549103

גזברות 
וגבייה

גזבר ומזכיר המועצהטוביה ישמח 
08-8549107מזכירהעמליה חטמי 

08-8549109יפעת זרביב
08-8549120גביהתניה אביב  

ביטחון

 08-8549116 / 050-2116746 קב"טשמעון הרפז
08-8549102 / 050-6277413שוטר קהילתישגיא סיגליס
08-8592705 / 050-5076345 מב"ס מתמידיםמשה קטיעי
050-5204120 רכב ביטחון

הנהלת 
חשבונות

08-8549117מנהלת חשבונות ראשית וחשבת שכרחני אזולאי
08-8549115מנהלת חשבונות וספקים, כח אדםסמדר נץ

מחלקת 
חינוך

08-8549126מנהלת מחלקהטימור זכאי
08-8549106 / 050-5815055מזכירהזיוה בורטנשטיין

08-8592394שירות פסיכולוגי חינוכייובל מרקס

המחלקה 
לשירותים 
חברתיים

08-8549128 / 050-5285392 מנהלת מחלקהחיה משה
08-8549129 / 050-5892745 זכאות+מ. הנדסה+בית העלמין+ביטוחלימור רובינזון

08-8549114עו"סאיריס אסתרמן ברקו 
08-8549113עו"סרוני ברק

08-8549118עו"סנאוה שיין
08-8549123 / 050-5695534 מנהל מחלקהבני רשתיתחבורה

תברואה
08-8549119 / 050-5869612 מנהל מחלקהיוסף זרעוני

08-8549125 / 050-6220889 וטרינרד"ר כרמי הרשקוביץ 
08-8549122 / 050-6579300 מהנדסלאוניד פוסטרילקוהנדסה
08-8549121 / 050-5814047 מנהל מחלקהאהרון חבניאחזקה

שירותי 
דת

052-2747675הרב גברא
050-4113954הרב נידם

פקס ראשי: 8549124–08  טלפון רב קווי: 08-8549100   
פקס גזברות: 08-8549110  פקס לשכת ראש מועצה: 08-8598793 

רשימת טלפונים מועצה
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