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אנו מאחלים לתושבי גדרות
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חברי מליאת המועצה ועובדיה

 אפריל 2018 



  //   /  2018 אפריל    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////         /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  2018 אפריל   /   //  2

דבר ראש המועצה
ישראל תזכה  לכולנו שמדינת  ולאחל  לברך אתכם  ישראל ברצוני  70 למדינת   – ה  ביום העצמאות 
לשלום המיוחל עם שכנינו, שתמשיך לפרוח ולשגשג בכל התחומים, לגדל ולטפח את טובי המוחות 

המייצגים אותנו בכבוד בעולם.

גדרות  כיצד  לראות  גאה  אני  באזור,  והתחנך  גדל  שנולד,  כמי  לגדרות.  שנה   65 חוגגים  אנו  השנה 
הלכה והתפתחה במרוצת השנים בכל תחומי החיים ושמח כי היא ממשיכה להיות מקום אטרקטיבי 
לחיות בו. אני מברך את התושבים החדשים שהצטרפו לקהילתנו ומקווה שהשתלבותם היתה מהירה 

וטובה.

בחינוך,  התחומים:  בכל  התושבים  של  החיים  איכות  לשיפור  רבות  המועצה  עמלה  השנה,  במהלך 
בתרבות, בתשתיות, בביטחון ועוד.

גני הילדים ובית הספר שופצו ושודרגו. בין היתר רכשנו ציוד חדיש ועדכני עבור תלמידי בית הספר, 
באמצעותו הפכה הלמידה לנעימה, נוחה ומסקרנת יותר. בעקבות החלטת משרד החינוך על קיצור 
חופשות החגים בגני הילדים ובכיתות א' - ג' , פתחה המועצה קייטנת פסח שכללה תכנית מגוונת 

ומהנה.
השנה הוחלט לצרף את המתנ"ס לחברה למתנ"סים, צעד שטומן בחובו יתרונות כלכליים רבים. בד 
בבד, החליטה המועצה להגדיל את התמיכה הכספית במתנ"ס לצורך צמצום הגירעון שנוצר מתפעול 
בית העם. המתנ"ס ממשיך לפתח את "בית העם", להרחיב את היצע הפעילויות ולהתאימן לשכבות 

גיל נוספות. אשמח לראותכם ממלאים את האולם במהלך המופעים השונים לאורך השנה.

כבישי  נסללו  כבישים,  ושופצו  נסללו   – התשתיות  לשיפור  רבות  המועצה  פעלה  החולפת  בשנה 
אופניים, הוחלפו פנסי תאורה ועוד.

הנוער הנפלא שלנו ממשיך להיות מקור לגאווה רבה - שבט הצופים של גדרות הצטיין במהלך מחנה 
הקיץ וזכה בפרסים רבים, בכלל זה בבנייה ובכדורעף. נבחרת השחייה האומנותית של גדרות זכתה 
ועדן  פולקה  יעל  גאה בצמד הדואט שלנו,  אני  לבוגרות קבוצתי.  ישראל  במקום הראשון באליפות 
בלכר, שזכו במקום הראשון באליפות ישראל והן מועמדות לייצג את ישראל באולימפיאדה הבאה 

בטוקיו.

המועצה קיבלה פרס ניהול תקין לשנת 2016. גזבר המועצה נכח בטקס שנערך במעמד שר הפנים. אין 
ספק בליבי, כי ללא שיתוף הפעולה ההדוק של כלל הגורמים לא היינו מגיעים להישגים השונים ועל 

כן זו הבמה להודות לוועדי היישובים על שיתוף הפעולה.

על  ובבית הספר  בגנים  ולצוותי החינוך  לעובדי המתנ"ס  ונבחריה,  לעובדי המועצה  להודות  ברצוני 
עבודתם המסורה והברוכה לאורך כל השנה.

תודה מיוחדת שלוחה לקהל המתנדבים שתורם מזמנו היקר במגוון הפעילויות לרווחת הקהילה.

יוסי קנדלשיין
ראש המועצה

בברכת חג עצמאות שמח
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החלפת פנסי תאורה לתאורת לדים בכל ישובי המועצה חיסכון של   
     כ- 5 מיליון שח בעשור הקרוב

  סלילת שבילי אופניים – מכיכר האריה ועד כיכר משגב דב - שדמה
סלילת מדרכות ותאורה בכביש המחבר בין מישר לכפר מרדכי  

סלילת כבישים והתקנת תאורה ומערכת ביוב באזור תעשייה עשרת  
הסדרת חלופה למט"ש כפר אביב ע״י חיבור גן הדרום וכפר אביב למט״ש נשג״ב  

הקמת מערכת g.i.s – המאפשרת קבלת תכניות בניה ישר מהמתכנן  
עבודות פיתוח בשיכון הבנים החדש במישר  

החלפת אוטובוס להסעות ילדים  
שיפוץ כביש גדרה-גדרות  

סלילת מנהרה תת – קרקעית למעבר הולכי רגל בכיכר גדרות  
המשך סלילת שבילי אופניים – מכיכר האריה עד דרך בני וביה"ס  

התקנת מערכת סולארית בביה"ס  
הקמת מרחב למידה בביה"ס המקנה דרך למידה מיוחדת מבחינת עיצוב וריהוט  

עבודות פיתוח הכוללות תיקוני כבישים, מדרכות וניקוז ביישובים  
החלפת פחי אשפה  
שיקום גבעת בשיט  

החלפת גופי תאורה כדוריים בשצ"פים, הארכת זרועות לעמודי חח"י,   
     פירוק זרועות פנסים ישנים, וסיום פרויקט החלפת תאורת רחובות ללדים

שיפוץ מקלטים  
החלפת ושיפוץ תחנות ההסעה ביישובים  

הסדרת אזור תעשייה במשגב דב  
בניית מקווה בעשרת  
הקמת תיכון בגדרות  

ומה 
בתכנון?

כבישים ותשתיות

בניית מבנה חדש בביה״ס כ- 760 מ״ר לכיתות ז׳-ח׳  
הוספת ציוד חדש למבנה החדש בביה"ס הכולל: מקרנים,   

     מחשבים ניידים ותקשורת  אלחוטית
הקמת מעבדת רובוטיקה וסייבר במבנה ה׳-ו׳  

שיקום קומת מרתף במבנה א' – ב' בביה"ס  
שיפוץ גני ילדים  

הנגשת חדרים לתלמידים בעלי מוגבלויות  
שופץ מבנה השירות הפסיכולוגי החינוכי  

סככת צל למתחם שבט הצופים  

בינוי בחינוך
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מחלקת חינוך    
גני הילדים 

המזוודה הנודדת בגני הילדים 
במועצה  הילדים  גני  יארחו  הכנסת  למשכן  היובל  לחגיגות  ובהמשך  לירושלים  היובל  חגיגות  לקראת 

ישראל.  כנסת  משכן  באווירת  מתחברת"  "הכנסת  פעילות  מזוודת 
המזוודה תשהה בכל גן למשך שבוע ימים ותעבור בכל גני המועצה. 
כל גן יעביר  בתוך המזוודה פעילות נוספת וחדשה כמחווה לגן הבא 
בתור. המחוות שיצרפו הגנים יאוגדו לשרשרת מתנות לרגל חגיגות 
היובל לירושלים ולמשכן הכנסת. במסגרת הפעילות יצור כל גן דגל 

שיוצג בחגיגות יום העצמאות ה – 70 של המדינה.

אפודים חדשים לילדי הגנים
כחלק מתכנית המועצה לקידום נושא זהירות בדרכים קיבלו כל ילדי 
ישמשו את  זוהרים בערב חג החנוכה. אפודים אלה  הגנים אפודים 
הילדים ביציאתם מן הגן לטיולים ברחבי המועצה, מה שיבטיח את 

בטיחותם וידגיש את נראותם.
להם  ותנו  זכרו  אנא  בדרכים  זוהרים  ילדים  בקבוצת  נתקלתם  אם 

זכות קדימה!

פרויקט קריאה בגני הילדים  
השנה חודשו ביקורי הגנים בסיפריה והילדים מגיעים לשעת סיפור. 
התוכן הועשר ע"י משחקי מחשבה מאתגרים, חידונים בנושא ספרי 

ילדים, חפש את המטמון, מופע אופרה מרהיב ומפגש עם סופר.

בית הספר "גדרות"
תכנית "תראו אותי" 

ביוזמה  ו'  בשכבה  כפיילוט  חדשה  תכנית  בביה"ס  החלה  השנה 
משותפת עם אבי חדידה )הורה בביה"ס( בשם: "תראו אותי". במסגרת התכנית שובצו לכל כיתה שני 
מורים מקצועיים של השכבה לצד המחנכת וביחד הם מקיימים שיחות אישיות אחת לחודש עם כל אחד 
ואחת מתלמידי הכיתה. מטרת המפגשים להעמיק את ההיכרות האישית עם התלמידים ולאפשר שיח 
בלתי פורמלי מעבר לשיח השוטף המתקיים בשגרה בין המורים לתלמידים. היתרון במפגש כזה שהמורה 
יוצר זמן, מקום ויחס אישי עבור העמקת הקשר והייחודיות של התלמיד בעיני המורה ובכך נוצר דיאלוג 

אמיתי ומשמעותי ביניהם כבסיס לרווחת התלמיד.

כדורסל למען הקהילה 
במסגרת פרויקט של מפעל הפיס "כדורסל למען הקהילה" אירח 
ביה"ס גדרות בשיתוף מחלקת הספורט במתנ"ס את קבוצת הנשים 
של מכבי בן אשדוד אלופת ישראל ב – 4 שנים האחרונות. האירוע 
ובהמשך  המתנ"ס  מחול  בנות  של  קצבי  מעודדות  במופע  נפתח 
לאומית  קבוצת  בנות  בנים  מעורבת  ביה"ס  נבחרת  אותנו  ייצגה 
בנות  לטובת   35-32 בתוצאה  הסתיים  המשחק  גדרות.  הפועל 
אשדוד. בתום המשחק קיבל יובל חנקין )קלעי 3 ( כדור חתום ע"י 
יעקבי  תמר  נבחרה  המצטיינת  ולשחקנית  אשדוד  מכבי  כוכבות 
שקיבלה גופיה עם חתימות הקבוצה. בנות אשדוד הזמינו את ילדי 

גדרות להגיע ולעודד אותן במשחקם מול רמלה בפליאוף ליגת העל.
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יום סבא סבתא בבית הספר "גדרות"

בית הספר בחר להזמין השנה את הסבים והסבתות ליום חגיגי ומיוחד על 
מנת לציין את שנת ה – 70 למדינת ישראל. החיבור בין התלמידים דרך 
הוריהם וכלה במפגש עם הסבים והסבתות שלהם העניק נקודת השקפה 
אמיתית על הדרך המשמעותית שעברה מדינת ישראל במרוצת השנים. 
כדי  לכתפו  לרגע קט מעבר  בביה"ס הסתכל  כל אחד שביקר  זה,  ביום 
לבחון ולחשוב על העבר, ההווה והעתיד. לכל אחד ואחת מהנוכחים יש 
את המיצג של הישראליות כפי שהוא נתפס אצלו אך לכולם יש דבר אחד 

שמאחד וזה הרצון לעתיד של הצלחה שלום ותקווה.

 יום ספורט בבית הספר  

בשבוע החינוך הגופני שצוין במערכת החינוך, נערך בבית הספר יום ספורט בהובלת המורים לחינוך גופני 
בשיתוף סטודנטים לחינוך גופני.

בנים,  כדורסל  הספר:  בית  נבחרות  של  הופעות  ובו  בטקס  נפתח  היום 
כדורשת בנות ובנות התעמלות הקרקע.

במקום  שזכו  ח'   – ז'  כיתות  של  האתלטיקה  לנבחרת  גביע  הוענק  בטקס 
ענפי  במגוון  פעילות  תחנות  נערכו  היום,  בהמשך  המחוזי.  בגמר  השלישי 

ספורט.

 יום המעשים הטובים   

ביום המעשים הטובים מועצת התלמידים של בית הספר יזמה ארוחת בוקר 
כל  הצלה.  איחוד  ומתנדבי  משטרה  המועצה,  של  הביטחון  לאנשי  מפנקת 

תלמידי בית הספר היו שותפים להכנת אלבומי ברכות ואמירת תודה.

 תערוכת אומנות בסימן 70 שנה למדינת ישראל  

הנושא שמשולב במסגרת פעילויות  הוא  ישראל",  "70 שנה לעצמאות מדינת 
שונות בבית הספר בשנת הלימודים תשע"ח. 

בתחום האומנות, התלמידים חוקרים את העבר, מוקירים את ההווה וחוזים את 
העתיד. התערוכה, היא פרי יצירות תלמידי בית הספר, הוצגו הנושאים הבאים: 
1. "שרוליק" – דמות מצויירת משנות ה – 50 של הקריקטוריסט דוש.התלמידים 
ציירו את שרוליק של פעם ולעומתו את שרוליק של היום בבגדי  ונעלי מותג  

אוחז בטלפון סלולרי.
2. "כובע טמבל" – כמייצג את דמות ה"צבר" וכסמל לישראליות. התלמידים ציירו נופים שונים של המדינה 
על פורמט של כובע. התלמידים נדרשו לחקור את ההישגים והמצאות ישראליות ופיסלו בהתאם לתוצאות 

המחקר את הכובעים בתלת מימד בטכניקה של תחבושות גבס. 
3. התלמידים נחשפו לעבודתו של האמן צדוק בן דוד – שיצר מייצב של פרחים  העשויים מפלדה. בסדנת 
אומנות דנו במשמעויות הרבות שהפרח מסמל: יופי,  צמיחה /קמילה, מחזוריות, קדושה ומוות. התלמידים 

יצרו מיצב של פרחים  בהשראתו.
, מחוספס  הארץ  ילידי  היהודים  את  מקומי המתאר  לסמל  שיח הצבר  הפך  שנות השלושים,  בראשית   .4

וקוצני כלפי חוץ אך רך ומתוק מבפנים. 
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מועצה אזורית גדרות שמחה לבשר לתושבים על השקת תכנית בית 
הספר של החגים בכל מסגרות החינוך הפורמלי.

- 28.3 לא  התכנית פעלה במהלך חופשת הפסח בין התאריכים 22.3 
כולל יום שישי, בין השעות 08:00 - 13:00.

הצטרפו לתכנית כ - 250 ילדים מגני הילדים ומכיתות א' - ג'.
הפעלה  "מסיבר"  ולהטוטנות,  ליצנות  מופע  כללה:  התכנית 
יצירה  ופעילויות  סיפור  odt, שעת  תחנות  "לונכיף"  אינטראקטיבית, 

בנושא חג הפסח.
התכנית תפעל בשנים הבאות בחופשות חנוכה ופסח למשך חמישה 
בבית  ומגוונת  איכותית  עשירה,  מתכנית  נהנו  הילדים  חג.  בכל  ימים 

הספר ובגני הילדים. 

איכותיים  חינוכיים  צוותים  המסגרות  לכלל  לגייס  הצליחה  החינוך  מחלקת  קצרה  התראה  למרות 
שהעניקו לילדים חמישה ימים של למידה לצד הנאה.

והנפלאים  המסורים  החינוכיים  לצוותים  מודה  החינוך  מחלקת 
שהתגייסו לעבוד בתוכנית ופעלו במרץ על מנת להעניק לכל ילד 

חוויה מעשירה ומפרה.

שיתוף  על  והגנים  בית הספר  של  ההורים  לוועדי  מיוחדת  תודה 
ותודה  ההסעות  לליווי  מתנדבים  הורים  בגיוס  ועזרתם  הפעולה 

גדולה להורים המתנדבים – ישר כח!

חינוך מיוחד
ליקויי  ד' בעלי   – ו  ג'  נוספת לחינוך מיוחד הנותנת מענה לתלמידים בכיתות  השנה נפתחה כיתה 

למידה וקשיים רגשיים.
בכיתה מורה לחינוך מיוחד וסייעת הנותנת מענה לכל תלמיד ותלמידה על פי הצרכים המיוחדים של 

כל אחד ואחת מהם.
בתוך  הרשות  ילדי  לכל  דיפרנציאלי  חינוכי  מענה  לתת  מנת  על  מאמץ  כל  עושה  החינוך  מחלקת 

הרשות.

בית הספר של החגים
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השירות הפסיכולוגי החינוכי
השירות נותן מענה פסיכולוגי ראשוני למערכות החינוכיות הפורמאליות ביישוב )החל מגן טרום חובה 

ועד לביה"ס(. המענה נוגע הן להיבטים הרגשיים והן לקשיי למידה 
שבהם נתקלים הילדים. 

מבנה השירות הפסיכולוגי עומד לקראת סיום הליך שיפוץ נרחב, 
והתאמת  שינוי  והן  המבנה  במעטפת  טיפול  הן  כולל  השיפוץ 
עם  התושבים.  לצרכי  מיטבי  מענה  לתת  כדי  בפנים   המבנה 
סיום השיפוץ ייערך גיוס פסיכולוגיים נוספים למערכת והפיכתו 

לתחנת שירות מוכרת להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית. 
הורים  זאת,  עם  החינוכיות,  המסגרות  ביוזמת  הן  הפניות  רוב 
ישירות  גם  מיוחדים  ובמקרים  המערכת  דרך  הן  לפנות  יכולים 
לשירות הפסיכולוגי לקבלת ייעוץ ראשוני והכוונה להמשך דרכי 

טיפול נוספות.

ניתן לראות  ועיקר השינוי  גדרות הגדיל משמעותית את עיסוקו בתחום הקהילה  מרכז קהילתי אזורי 
בשנתיים האחרונות. המרכז משקיע משאבים רבים כדי להוביל ולעודד פעילות חברתית ולמעשה להוות 
פעילויות שכולן  והתרחבו  צמחו  זו,  תפיסה  מתוך  הנפלאות שעולות מהקהילה.  היוזמות  לכל  חממה 
מכוונות לקהילה אשר מובלות ע"י חברי הקהילה: סוף שבוע בריאות, מסיבת סילבסטר ושותפות ביום 

עסקים קטנים ומספר פרויקטים נוספים "בתנור".

המרכז פועל במרץ רב להמשיך ולפתח את "בית העם" כלב התרבותי 
של המועצה. במהלך חודש פברואר נכנסה גב׳ יעל גיל מנהלת לבית 

העם נאחל לה הצלחה בתפקידה החדש.

בקרוב תתפרסם תכנית "בית העם" לשנה הבאה. המרכז מזמין את 
תלויים  ותפקודו  המקום  של  חיותו  העם.  בית  לאירועי  להגיע  כולם 
בפרגון שלכם תושבי המועצה והגעתכם. מרכז קהילתי גדרות עושה 

כל שביכולתו כדי להתאים את התכנים לאופיה של הקהילה.
גיל  לשכבות  ולהתאימם  האירועים  מגוון  את  להרחיב  היא  השאיפה 

נוספות.

תחום נוסף שאליו מפנים פעילות פנאי הוא לגיל השלישי. לאחרונה 
החל בשיתוף המחלקת לשירותים חברתיים של המועצה, לחזק את 
וותיקים. הוקם צוות מתושבי האזור  הקשר עם המשרד לאזרחים 
אוכלוסיית  עבור  איכותית  פנאי  פעילות  להפיק  לעזור  שתפקידו 

האזרחים הוותיקים. 

להצלחת  שעוזרים  המתנדבים  לכל  מודה  גדרות  קהילתי  מרכז 
לפעילות  הצעה  או  רעיון  פעולה,  שיתוף  לכל  ושמח  תפקודו 

קהילתית. 

מרכז קהילתי גדרות 
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בריכת השחייה פועלת במהלך כל השנה. בריכת הפעוטות פועלת 
חד  בכניסות  מתאפשרת  לבריכה  הכניסה  בלבד.  הקיץ  בחודשי 

פעמיות וברכישת מנוי.
ניתן לרכוש מנוי שנתי, מנוי חורף ומנוי קיץ לתושבי גדרות בלבד. 

מים  הרגלי  ומבוגרים,  לילדים  שחייה  חוגי  מתקיימים  בבריכה 
לקטנטנים, שיפור סגנונות שחייה, שחייה תחרותית ושחייה צורנית. 
מנויי הבריכה יוכלו להנות מפעילות מגוונת ועשירה בחדר הכושר 

החדש והמושקע. 
מופעים  בבריכה  מתקיימים  אוגוסט(   – )יולי  הקיץ  בחודשי 

לקטנטנים.

הבריכה מפוקחת על ידי משרד הבריאות ותוצאות בדיקות המים בשנים האחרונות מצוינות. 

וישמח  ומתקניה  בבריכה  השימוש  את  למנויים  להנעים  השנה  במהלך  פועל  הבריכה  הנהלת  צוות 
להצטרפות של מנויים חדשים. 

הסיפריה האזורית גדרות
הקוראים  לציבור  חדשניים  שירותים  מספקת  בגדרות  הסיפריה 
וצועדת קדימה עם התפתחות הטכנולוגיות השונות וסגנון החיים 
המודרני. במהלך שנת 2017 נעשה פילוט ראשון לחשיפת ספרים 
לאתרים  קופונים  וחולקו  בחינם  ושמיעה(  )קריאה  וירטואליים 
וכעת  השירות  הורחב  ההצלחה  לאור  ו"עברית".  "אייקסט"  של 
ספרים  של  עצום  בינלאומי  למאגר  נגישות  יש  הסיפריה  למנויי 
אלקטרוניים במגוון שפות, ובהן עברית, אנגלית ורוסית ובתחומים 
ביוגרפיות  ילדים,  ספרי  למבוגרים,  סיפורת  עיון,  ספרי  מגוונים: 

ועוד. 
או  לקינדל  לאייפד,  למחשב,  אותם  ולהוריד  אלקטרוניים  ספרים  למאגר  להתחבר  יכולים  המנויים 

לסמארטפון, או לקרוא / להאזין בהם און – ליין. 

השירות ניתן בחינם דרך אתר האינטרנט של הסיפריה ובאמצעות קישור אלקטרוני ניתן לגשת למאגר 
של חברת "אוברדרייב" העולמית. על ידי זיהוי הקורא במערכת, וניהול השאלת הספרים האלקטרוניים 

שלו באופן עצמאי.
לספרים  נגישות  המאפשרות  בישראל  הראשונות  החלוצות  הספריות  מבין  אחת  היא  גדרות  ספריית 

אלקטרוניים בטכנולוגיה זו.
קהל הקוראים של הסיפריה מוזמן לקבל הדרכה כיצד להתחבר לאוברדייב. תושבים שעדיין לא מנויים 

בסיפריה , מוזמנים לפתוח מנוי ללא עלות ולהנות משירותי הסיפריה.

http://gderot.libraries.co.il

בריכת השחייה
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שבט "אריות" – צופי גדרות 
שעושה   , סטמפל  חן  מדהימה,  מרכזת  ישנה  הצופים  לשבט 
עבודה נפלאה. ישנם שישה מרכזים צעירים מוכשרים – יפתח, 

גילי, רוני, נטע, נמרוד ואוהד.

השבט מונה כ – 150 חברי שכבה בוגרת, וכ – 60 חניכים בשכבת 
החלוץ, והשכבה הצעירה המונה כ – 320 חניכים. מס' החניכים 

בשבט שובר שיאים אך שואפים לעוד..

שנה  פתיחת  לטיול  יצא  השבט  האחרונה  שנה  החצי  במהלך 
הפעילות  שנת  מפואר.  אש  טקס  היה  שבסופו  הארץ  בצפון 

הצופית מלאה בעשייה חינוכית ופעילויות שיא. השבט חזר בימים אלו מטיולי פסח מוצלחים ונערך 
לקראת אירועי הקיץ.

 
הותקנה רשת צל ענקית במתחם הצופים המאפשרת פעילויות חוץ עם החניכים. שבט הצופים מודה 

למועצה על כל העזרה ושיתוף הפעולה לאורך השנה.

תודה לחניכי ומדריכי השבט, לחברי השכבה הבוגרת, לחלוץ ולמרכזים וכמובן לתמיכת המועצה , 
הנהגים וצוות השיטור והביטחון, צוות המתנ"ס וביה"ס.

חזקו ואמצו! 

אתר המועצה  
אתר המועצה התחדש ומעודכן מידי יום באירועים השונים. היכנסו והיו מעודכנים.

לשאלות, הערות והארות ניתן לפנות לאחראית על אתר המועצה יפעת זרביב – 8549109 – 08

www.gderot.muni.il 
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המחלקה לשירותים חברתיים נותנת שירות לכלל תושבי המועצה בתחומי החיים השונים, החל מהילדות, 
באזרחים  העיקריים  המטפלים  והדרכת  תמיכה  לבודדים,  סיוע  למתבגרים,  סיוע  הורים,  הדרכת  דרך 

הותיקים וטיפול רגשי לאזרחים ותיקים. 

העובדים הסוציאליים שקדו במהלך השנה האחרונה על הטמעת תיקי התושבים של המחלקה במערכת 
ומתן מענה ברור וממוקד. בחודש דצמבר 2017 הושלם  וזאת לצורך שיפור השירות  ייעודית  מיחשוב 

תהליך ההטמעה. 
למחלקה לשירותים חברתיים התווספה עו"ס נאוה שיין ובכך תוגבר הצוות.

במסגרת הפעילות ההתנדבותית של מערך "תן כבוד" התקיים בראש השנה מפגש חגיגי של האזרחים 
הוותיקים והמתנדבים המלווים אותם, הערב היה מרגש ומשמח מאד.  

שיתוף הפעולה ההדוק עם מרפאת כללית בעשרת ממשיך, הן בעבודה השוטפת והן בהכשרות למתנדבי 
"תן כבוד", התקיימו הכשרות למתנדבים בחוסן, בנושא חוק הסיעוד ובטיפול במצבי סוכרת. 

המחלקה  צוות  ושל  עשרת  במרפאת  המתמחה  הרופאה  רומבק,  גן  רות  ד"ר  של  משותפת  ביוזמה 
לשירותים חברתיים, התקיימה סידרת הרצאות לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בנושאים: בטיחות 

בדרכים, גמלת סיעוד, הנחיות רפואיות למצבי קיצון, הרצאת עו"ד לענייני משפחה )צוואות וכו'(. 

בעקבות מבצע של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ניתן סיוע כספי לניצולי שואה, תושבי האזור, 
במימון צרכים רפואיים )טיפולי שיניים, משקפיים, מכשירי שמיעה(. המחלקה שמחה שהתאפשר לסייע 

לכל מי שפנה בבקשה.   

מרכז היום מורכב מצוות אכפתי, מקצועי ואוהב המלווה בהנהלה תומכת ומסורה עם גיבוי ובעזרתם 
של מתנדבים מעולים ואיכותיים. כל אלה ועוד, הם שהפכו את מרכז היום גדרות למרכז יום בוטיק יחיד 

ומיוחד שאין שני לו.

תרם  אשר  מהאזור  גמלאים  של  וגובר  הולך  ביקוש  קיים  השנה 
גופנית  פעילות  מציע  היום  מרכז  המבקרים.  במספר  לעלייה 
שיחה,  קבוצות  חברה,  פעילות  עיוניים,  שיעורים  יצירה,  מגוונת, 
)ע"י  מסאג'  לצד  בחליליות,  נגינה  קבוצת  ואפילו  פיזיותרפיה 
מטפלת מוסמכת( במחירים נוחים, שירותי מספרה ופדיקור ועוד. 

ומעניק  ולהתרשם  לבוא  כולה  הקהילה  את  מזמין  היום  מרכז 
יומיים ניסיון חינם לגמלאים זכאים.

כמו כן, מרכז היום פותח את שעריו ברצון לכל המעוניין להתנדב למען הקהילה הוותיקה.

המחלקה לשירותים חברתיים

מרכז יום ומועדון הוותיקים 

"
הדרך הבטוחה ביותר להאריך ימים היא להזדקן"
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קורס מובילי התנדבות
למועצות  משותף  והיה  מפגשים  שבעה  שכלל  התנדבות",  "מובילי  קורס  הסתיים   12.2.18 בתאריך 

גדרות, חבל יבנה ונחל שורק. 

פרקטיים  כלים  להעניק  במטרה  וזאת  ההתנדבות  בתחום  המרצים  מיטב  של  הרצאות  כלל  הקורס 
להובלת תחום ההתנדבות בקהילה.

בקורס השתתפו תושבים שההתנדבות היא דרך חיים עבורם והם מעוניינים לפתח ולהוביל תכניות 
התנדבותיות משמעותיות במועצה, וכן להיות שגרירים של התושבים ושל יחידת ההתנדבות כל אחד 

ביישובו. 

צוות איחוד הצלה
מתנדבי איחוד הצלה העניקו לראש המועצה תעודת הוקרה מטעם הארגון על תמיכתו הרבה בצוות 
גדרות. מתחילת דרכו של צוות גדרות המועצה תומכת ואף השתתפה במימון חלק משמעותי מקורס 

ההכשרה של חברי צוות המתנדבים.

ציוד  ורכישת  הצוות  לכונני  דפיברילטור  רכישת מכשירי  לצורך  תרומות  לגיוס  פעל  המועצה  ראש 
מזרקי  נרכשו  אף  לאחרונה  במועצה.  מרכזיים  מקומות  במספר  הממוקם  והחייאה  ראשונה  עזרה 

אפיפן ע"י המועצה לחברי הצוות והיד עוד נטויה.

צוות כונני רפואת החירום כולל גם צוות מצומצם – צוות חוסן- שעבר הכשרה מיוחדת למתן עזרה 
נפשית בנוסף לעזרה ראשונה רפואית.
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שינוי שיטת החיוב – אגרת שמירה  

שירותי  העזר  בחוק  הקבועים  התעריפים  את  המועצה  עדכנה  הפנים  משרד  הנחיות  בעקבות 
שמירה, על מנת שיתאימו לתעריפים המרביים אשר נקבעו בהנחיות.

עד כה, אגרת שמירה )תקרא מעתה היטל שמירה( נגבתה לפי בית אב, בחודשים הקרובים יחול 
החיוב ע"פ שטח הבית.

מחלקת הגביה

מחלקת הגביה עוברת שינויים בימים אלו ולהלן שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

מחלקת גזברות 

תעריף ההיטל בש"ח למ"ר בנוי לשנה רכיב

 5.81 התעריף

תעריף ההיטל בש"ח למ"ר בנוי לשנה רכיב

 5.81 נכסים ששטחם עד 1,000 מ"ר
3.49 נכסים ששטחם 1,000 – 10,000 מ"ר
2.32 נכסים ששטחם מעל 10,000 מ"ר

מענה טלפוניקבלת קהלימים

15:00 – 12:0012:00 – 08:00א׳-ה׳ 

אין מענה טלפוניאין קבלת קהל ג׳
15:00 – 15:0008:30 – 08:30ב׳, ד׳

נכס המשמש למגורים  

נכסים שאינם למגורים  

עדכון התעריפים הנ"ל נועד, כאמור בהנחיות משרד הפנים, לאפשר לרשויות המקומיות ירידה 
הדרגתית בגובה ההיטל ובאיזון בין צרכי האבטחה, השמירה והסדר הציבורי אל מול הרצון 

להקל על התושבים ולהפחית את התעריפים. 

בימים ללא קבלת קהל ניתן להשאיר הודעה בטל'  8549100 – 08 

)באתר  טלאול  דרך:  לבצע  ניתן  מיסים  תשלומי  בטלפון,  ההמתנה  זמני  את  ולקצר  לייעל  מנת  על 
המועצה(,  בנק הדואר והסדר הוראת קבע בבנק.

הנחות  חשבון,  וגמר  תשלום  בירורי  קבע,  הוראות  שינוי  או  הסדר  דירה,  מעברי  בנושאי  פנייה  כל 
ובקשות לפטור נכס ריק , יש לשלוח בדוא"ל:

gviya@gderot.muni.il
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בשנת 2017 המשיכה מגמת הירידה בכמות אירועי הפע"ר והסיבה המרכזית לכך היא קבוצות 
הביטחון בוואטסאפ היישובי.

מחד, קבוצות אלו שיפרו את תגובת התושבים בזמן אמת והעלו את רמת הביטחון, ומאידך 
עם עליית המודעות ירדה תחושת הביטחון.

לידיעה, החל מהחודש נפתחה תחנת משטרה חדשה ביבנה המעניקה שירותים גם למועצה 
אזורית גדרות - טלפון: 08-9325444.

היערכות לחירום  
 שופצו 2 מקלטים ציבוריים )ביישובים כפר אביב וכפר מרדכי(

 המקלט הציבורי בגן שלמה חובר לרשת החשמל בקו קרקעי

 נרכשו מכשירי קשר בעלות של 40 אלף ₪

 בוצע אימון ותרגיל ייעודי למכלולי המועצה בחירום בניהול 
   פקע"ר ומל"ח

בטיחות מוסדות חינוך  
 השתתפות כלל מוס"ח בתרגיל התגוננות מירי טילים כאשר  התלמידים בכיתות

 נרכשו ווסטים לילדי הגנים לפעילות חוץ גנית
 בוצעה הדרכת החייאה ועזרה ראשונה לכיתות ז' על ידי מדריכי  איחוד הצלה

 בעבודת מטה להתקנת משטחים כנגד נפילה מגובה 3 מטר לגני הילדים

ביטחון ושיטור  

 נרכשו מצלמות אבטחה נוספות בבית הספר

 פעילות פע"ר:

שנת 2017שנת 2016שנת 2015יישוב/אירוע

22178גן הדרום
442424כפר אביב

2773כפר מרדכי
20912מישר

23239משגב דב
201311עשרת 
14175שדמה
17011072סה״כ

להלן סיכום האירועים ביישובים בשנים 2015 – 2017:

מחלקת ביטחון ושיטור קהילתי
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     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.

פינוי מכולות 
המועצה  באתר  מסובסד.  במחיר  אשפה  מכולות  פינוי  משירות  נהנים  המועצה  תושבי 

מעודכן הנוהל החדש להזמנת מכולות ופירוט סוגי הפסולת שניתן להשליך למכולה.

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

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.

אנו פועלים ליצירת הקלות בדרישות לרישיון עסק לחקלאים ובעלי לולים בשיתוף עם 
המשרד להגנת הסביבה. 

      המחלקה הווטרינרית  
המחלקה הווטרינרית פועלת למניעת מחלת הכלבת אצל חיות המחמד וממליצה על מתן 
נגועים לבעלי חיים אחרים או  חיים  נמנעת העברת המחלה מבעלי  חיסוני כלבת. בכך 
לאדם.  על פי החוק חייב בעליו של כלב לחסנו פעם בשנה בחיסון למניעת כלבת. חובת 

החיסון חלה על כל כלב שמלאו לו שלושה חודשים לפחות.

אין חובת חיסון כלבת על חתולים, אך הדבר מומלץ עבור חתולים החיים גם מחוץ לבית.

יש להימנע ממגע עם בעלי חיים משוטטים במיוחד עם חיות בר. את חיות המחמד יש 
לשמור בבית. יש לטייל איתן רק תחת השגחה כאשר הן קשורות ברצועה.

חיסון למניעת כלבת ניתן לבצע:
1. במשרדי השירות הווטרינרי במועצה. 

2. במרפאות פרטיות ע"י רופאים וטרינריים "מורשי חיסון".

ימי החיסון בשירות הווטרינרי:
יום ה': 10:00 – 07:00 
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      בית העלמין 
המשרד לשירותי דת משיק את מוקד החירום לפינוי נפטרים 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע 

השירות ניתן ללא תשלום ובתנאי שבוצע על פי המפורט להלן:

בימים א' - ה' בין השעות 08:00 בבוקר עד ל - 16:00 אחה"צ,
וביום ו' בין השעות 08:00 בבוקר עד ל - 13:00 בצהריים,

יש להתקשר ל"אמבולנס נחמן" 5306670 – 050, 8621860 – 050.

בימים א' – ה' בין השעות 16:00 אחה"צ עד ל - 08:00 בבוקר שלמחרת,

וביום ו' וערבי חג החל משעה 13:00 בצהריים ועד למחרת השבת / חג.

יש להתקשר למוקד חירום לפינוי נפטרים של המשרד לשירותי דת לטלפון
077-2231160 )0120*( מכל טלפון.

מחלקת התחבורה
לרשות מחלקת התחבורה עומדים חמישה אוטובוסים צהובים ושלושה אוטובוסים חיצוניים 
גני  – 1000  תלמידים בשנת הלימודים תשע"ח לכל מוסדות החינוך:  המובילים למעלה מ 

ילדים, בית הספר ותיכון ברנר.  

ילדי החינוך המיוחד מוסעים בכ - 15 הסעות מיוחדות.

במהלך חודשי הקיץ הותקנו תחנות הסעה חדשות ביישובים. אנו מבקשים מהילדים וההורים 
לשמור עליהן. במקביל הותקנו מעקות בטיחות ליד תחנות ההסעות לבטיחותם של הילדים.

האוטובוסים הצהובים עברו ריענון וחידוש בחופשת הקיץ, הריפודים בכיסאות חודשו ותוקנו 
חגורות הבטיחות.. 

אנו מבקשים מהילדים לשמור על האוטובוסים למען נוחיות כולנו.
בעזרת שיתוף פעולה ועמידה בכללי הבטיחות נעבור את שנת הלימודים בשלום ובבטחה.
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רשימת טלפונים מועצה
טלפון רב קווי: 8549100 - 08 | פקס ראשי: 8549124 - 08 

פקס לשכת ראש מועצה: 8598793 - 08  פקס גזברות: 8549110 - 08 

טלפוןשםמחלקה

8549100 - 08 שושי קסנטינימרכזיה

יוסי קנדלשיין – ראש המועצהלשכת ראש רשות
אירין שלום- מנהלת לשכה, מטפלת 

בתלונות הציבור וגבייה

050-7239830
08 - 8592949
08 - 8549103

טוביה ישמח – גזבר ומזכיר המועצהגזברות וגבייה
עמליה חטמי – מזכירה

יפעת זרביב 
תניה אביב - גביה

08-8549107
08-8549109
08-8549120

שמעון הרפז – קב"טביטחון
שגיא סיגליס – שוטר קהילתי

משה קטיעי –  מב"ס מתמידים
רכב ביטחון 

 050-2116746 | 08-8549116
050-6277413 | 08-8549102

 050-5076345 | 08-8592705
050-5204120

חני אזולאי - מנהלת חשבונות ראשית הנח"ש
וחשבת שכר

סמדר נץ – מנהלת חשבונות וספקים,
כח אדם

08-8549117

08-8549115

טימור זכאי – מנהלת מחלקהמחלקת חינוך
זיוה בורטנשטיין – מזכירה

יובל מרקס – שירות פסיכולוגי חינוכי

08-8549126
050-5815055 | 08-8549106

08-8592394

המחלקה לשירותים 
חברתיים

חיה משה – מנהלת מחלקה
לימור רובינזון – זכאות+מ. 

הנדסה+אחראית קבורה+ביטוח
איריס אסתרמן ברקו – עו"ס

רוני ברק – עו"ס
נאווה שיין – עו"ס

 050-5285392 | 08-8549128

 050-5892745 | 08-8549129
08-8549114
08-8549113

08 - 8549118

08-8549123 | 050-5695534 בני רשתיתחבורה

יוסף זרעוני – מנהל מחלקהתברואה
ד"ר כרמי הרשקוביץ - וטרינר

 050-5869612 | 08-8549119
 050-6220889 |08-8549125

08-8549122 | 050-6579300 לאוניד פוסטרליקו - מהנדסהנדסה

08-8549121 | 050-5814047 אהרון חבני – מנהל מחלקהאחזקה

הרב גבראשירותי דת 
הרב נידם

 052-2747675
 050-4113954

08-8596761בקי שמי סיפריה

08-8596154מרים קפלןמרכז יום

8591145 - 08 קידר פיינגולדמתנ"ס

8549111 - 08ראובן רולניקבריכה


