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כתיבת  חינוך,  מרחבי  הרך,  לגיל  אסטרטגית  תכנית 
ולגדרה,  החינוך  למשרד  משותפת  עבודה  תכנית 
הנגשת מבני חינוך, בניית תיכון רביעי למדעי הבריאות 
והספורט, המשך פגישות וועד מנהל חינוכי ומינהלות 
חינוך במוסדות החינוך הם רק חלק מהעשייה הרחבה 

הממשיכה לטיפוח וקידום החינוך בגדרה
לצה"ל,  גבוהים  גיוס  אחוזי  תשע"ז,  לשנת  לבגרות  זכאות   96.4%
פרס חינוך ארצי לשנת תשע"ה הם ההשתקפות של עשייה חינוכית 
ערכית שנבנתה לאורך השנים האחרונות ואשר תוצאותיה ניכרות 
גדרה  המקומית  המועצה  עלייה.  מגמת  נראתה  בהן  שנים  לאחר 
כי  התפיסה  מתוך  הפועלת  גמליאל  יואל  המועצה  ראש  ובראשה 
החינוך בראש סדר העדיפויות ושלא מוותרים על אף ילד, ממשיכה 
העבודה  תכניות  את  ומחדשת  מפתחת  חדשות,  יוזמות  בפיתוח 

החינוכיות ומעמיקה את התכניות הקיימות. 

בכל  המתקיימות  היישוביות  החינוך  מינהלות  ממשיכות  כך,  בתוך 
בתי הספר בגדרה לחוות מקרוב את הנעשה בבתי הספר, ממשיכות 
פגישות "ועד המנהל החינוכי" של התיכונים לבחינת התכנים הבית 

ספריים, לחידושם ולבחינת צרכים הקיימים בבתי הספר ועוד.

השנה, החל פורום חינוכי שתכליתו לגיבוש תכנית אסטרטגית לגיל 
הרך מתוך התפיסה כי ההשקעה בגיל הרך היא המשמעותית ביותר 
להמשך יציבות וחינוך מיטבי בעתיד. פורום חינוכי זה היה חזונה של 
שפרה מזרחי ז"ל והוא נעשה בהובלת איתן מזרחי, בעלה, יחד עם 

גורמי החינוך במועצה ומרכז אופק.

עוד השנה החלו להתקיים שולחנות עגולים למטרת כתיבת תכנית 

עבודה משותפת למשרד 
מדובר   ולרשות.  החינוך 
משרד  של  בפיילוט 
תכנית  לכתיבת  החינוך 
כאשר  רשותית,  עבודה 

אחת  להיות  נבחרה  גדרה 
הרשויות בה יתקיים הפיילוט במחוז. 

תורחב  בהמשך  אשר  הפדגוגית  בעשייה  מתמקדת  התכנית 
ההתכנסות  ותלמידים.  הורים  בשיתוף  הנוספים  לתחומים 
והשולחנות העגולים הובלו על יד אגף החינוך במועצה המקומית 

גדרה ובראשו – מנהלת אגף החינוך, ענת קוך.

גם מבחינת מבני חינוך גדרה מתחדשת – החלה הקמת תיכון רביעי 
בגדרה המיועד להיות בית ספר למדעי הבריאות והספורט הממוקם 
במזרח גדרה. צפי פתיחת בית ספר זה הינו בשנת תשפ"א. כמו כן, 
בוצעו עבודות הנגשה במוסדות חינוך רבים ביישוב הכוללות כיתות 

שמע, שירותים נגישים, כניסה, פירי מעלית ועוד.  

"אנו פועלים באופן שוטף בעשייה  מנהלת אגף החינוך ענת קוך: 
חינוכית מיטבית למען ילדינו ומשלבים את כל הגורמים החינוכיים 
על  שמחה  מאוד  אני  לכולנו.  המשותפת  למטרה  והקהילתיים 
ההיענות הבלתי מתפשרת של כל השותפים, על המסירות בעשייה 
ועל ההתמדה בדרך להצלחה. נמשיך בעשייה הפורייה למען ילדינו, 

דור העתיד."

ראש המועצה יואל גמליאל: "הצלחת החינוך בגדרה הינה בזכות 
המורים,  הסתדרות  החינוך,  משרד  בין  המלא  הפעולה  שיתוף 
אופק, קהילת  צוות מרכז  צוות המועצה,  צוותי בתי הספר,  דרכא, 

בין  לשלב  שהיכולת  רבים  בגורמים  מדובר  ההורים.  וכמובן,  גדרה 
האב  תכנית  ילדינו.  של  החינוך  להצלחת  משמעותית  הינה  כולם 
הטובה  בצורה  התבצע  שהיישום  מסלול  שהתוותה  האסטרטגית 
ביותר על ידי כל הגורמים הביאה לשינוי המשמעותי ששם את גדרה 
בצמרת היישובים ברמה הארצית. " עוד הוסיף ראש המועצה "אנו 
ממשיכים לחדש ולהתחדש, ליזום ולהעמיק את הקיים ולעשות זאת 
בשיתוף פעולה מלא. אני מודה לכל השותפים לדרך ששמים את 

החינוך במרכז." 

עשור לתיכון 
דרכא ע"ש אילן 

ואסף רמון
בית ספר דרכא רמון משתף לרגל ציון עשור להקמתו

וצמיחה,  פסח מציין את חג האביב, תקופה של התחדשות, פריחה 
ובשבילנו - גם את חגיגות העשור של תיכון דרכא רמון.  עבר עלינו 
עשור מבורך בעשייה ובחידושים; רק בשנה האחרונה נפתחו בשעה 
טובה: האודיטוריום – התאפשר לנו ליהנות ממיטב הרצאות והמפגשים 
באיכות גבוהה ובנוחות רבה,  אולם הספורט החדיש והמאובזר וכבר 

הצלחנו להשיג כמה ניצחונות ספורטיביים במגרש הביתי.

כמה  שהכילה  הספר,  בית  של  בראשיתו  "השלוחה"  ימי  מאז 
גדול המכיל שלושה מבנים  יחיד הפכנו למתחם  ומבנה  קרוואנים 
לשש שכבות, 120 אנשי צוות, מעל 1300 תלמידים שנהנים מעושר 
פדגוגי, מטכנולוגיה חדשנית וממגוון מגמות ייחודיות כמו- אדריכלות, 
מידענות,  סייבר  וקרימינולוגיה,  משפטים  תקשורת,  ביוטכנולוגיה, 
נהנים  התלמידים  ועוד.  תוכנה  הנדסת  אנוש,  משאבי  מוסיקה, 
בבית  היפים  מהמרחבים  הספר,  בית  ברחבי  פעילות  ומהפסקות 

הספר- מהכיכר לבוסתן, לגינות ולפינות הישיבה.

מאחורינו 5 מסעות לפולין, 6 גדנ"ע, 6 מסע ישראלי, אין ספור מעגלי 
אוכלוסיות  מגוון  עם  מפגשים  הרצאות,  פעילויות,  טיולים,  שיח, 
ימי   5  ,MODEL U.N משותפים,  חיים  במסגרת  הישראלית  בחברה 
זכיות  וצוות,  תלמידים  ביוזמת  חינוכיים  פרויקטים  כלבים,  אימוץ 
רבות בתחרויות ספורט, זכייה בתחרות סרטים )ובתחרות גלידות!(, 

מדעתון ומגדרתון, מפגשים עם חברי כנסת, יזמים, מנהיגים ומנהיגות 
חברתיים, מחזמר)!( ועוד מכל טוב שיש לבית הספר וצוותו להציע.

זה היה עשור של התחלות וצמיחה, של הצלחות ושל עשייה ברוכה. 
עשור בו גיבשנו את זהותנו כמוסד, כבית ספר שהוא בית חינוך על כל 
המשמעויות של זה: עשור של בירור וחידוד הערכים המנחים אותנו 
ונגזרים משם בית הספר:  רמון= רגישות, מצוינות ונתניה – ומציאת 

הדרכים להביאם לידי ביטוי.

אחת הדרכים הבולטות להגשמת הערכים המנחים אותנו הוא ביטויי 
המעורבות של כלל תלמידי בית הספר בחיי קהילת גדרה. במסגרת 
תנועות הנוער, התנדבות ממוסדת בשעות הבוקר לתלמידי כיתות 
יסודיים, בתי אבות, מעון  ילדים, בתי ספר  גני  י, שיתופי פעולה עם 

מוריה, הופעת מגמת מוסיקה באירועים קהילתיים ועוד... 

הספר  בית  בחיי  מחדש  יום  בכל  ביטוי  לידי  בא  המצוינות  ערך 
מדעי  מגמת  בפרסים:  זכייה  באמצעות  בהכרה  גם  ביטוי  ומקבל 

בתחרות  בספורט,  ובינלאומיים,  ארציים  לפרסים  זכתה  הסביבה 
סייבר, תחרויות חידונים שונים  ועוד הישגים רבים ומרשימים אודות 

לתלמידנו הנפלאים ולצוות מסור, מקצועי ומחויב. 

השנה אף זכינו להכרה ארצית ובית הספר זכה בפרס  חינוך  מטעם 
ארגון המורים על עשייה חברתית ברוח הנתינה והסובלנות. גם הישגי 
בחינות הבגרות מרשימים באיכותם ובאחוזי הזכאים )92-100 אחוזי 

זכאות במהלך השנים(. 

כוחות,  ושילוב  שותפות  של  ביטוי  היא  שלנו  הנפלאה  ההצלחה 
מורים, תלמידים, צוות מנהלה, הורים, רשת דרכא ומועצת גדרה, 
בהמשך  משמעותי  חלק  ולכולנו   – חינוך  של  קהילה  יצרנו  יחד 

הצלחתו של בית הספר.

עמם  שיביאו  רבים  עשורים  עוד  מאחלים  אנו 
רוחות של חדשנות, ושל חלומות שנוכל להמשיך 

ולהגשימם יחד. 

למען ילדינו 
חינוך במקום 

הראשון  
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בביה"ס הקהילתי "גוונים" בניהולה של יעל קסלסי, שגרירי המועצה 
הירוקה הובילו מיזם חינוכי לטיפוח הקשר שבין הקהילה לסביבה 
הקרובה בדגש על הכרת החי והצומח בביה"ס וסביבתו,  בהנחיית 
נדרשו  הפעילות  במהלך  ריינר.  איריס  סביבתי  לחינוך  הרכזת 
התלמידים למפות את עצי הנוי ברחוב הארז בו שוכן ביה"ס, לחקור 
מתקדמת  טכנולוגיה  באמצעות  זהות  תעודת  ולהכין  אודותיהם 
ואפליקציית הטלגמי המאפשרת גישה לסרטוני המידע שהופקו ע"י 
התלמידים ומוצגים באתר הבית ספרי. כמו כן עצבו שלטים להצגת 
תלו  אותם  המידע,  לאתר  המפנה  ברקוד  בצירוף  העצים  שמות 

במרחבי רחוב הארז. בביקור מנהלת החינוך בביה"ס, הציגו חברי 
המועצה הירוקה את המיזם הקהילתי בפני ראש המועצה מר יואל 
גמליאל ולימדו את המבקרים בחן רב את אופן השימוש באפליקציה 
על מנת להכיר את הצומח בסימן טיפוח המושבה. מנהלת ביה"ס 
מנהלת ביה"ס ברכה על המיזם וחיזקה ידיה של הרכזת איריס ריינר 
על הובלת יוזמות חינוכיות המטפחות את הקשר לקהילה. קהילת 
גוונים מזמינה את תושבי המושבה לבקר ברחוב הארז ולהתנסות 

בחווית הלמידה. 

חוויית למידה אחרת
שביל עצי הנוי למען קהילה ירוקה בביה"ס "גוונים"

מאת: תמר סרוסי )ו3(
השנים  בשלוש  הספר  בבית  הפועלת  תוכנית  היא  למידה  מרכז 
האחרונות בהצלחה רבה. המרכז הוקם על ידי המורה למתמטיקה 
דליה מגן, במטרה לשפר את הישגיהם במתמטיקה של הלומדים 
ג'  לשכבת  למידה  מרכז  שכבות:  בכמה  פועל  המרכז  במרכז. 
בהובלת המורה אור משה, ושני מרכזי למידה לשכבת ד' בהובלת 

רכזת מתמטיקה, צליל שפרונג, והמורה דליה מגן. 

תלמידי  את  חונכים  אשר  ו'  שכבת  תלמידי  הם  במרכז  המורים 
למתמטיקה.  המורות  ידי  על  והנבחרים  יותר  הצעירות  השכבות 
בכל מרכז משתתפים כ – 10 תלמידים ו- 5 חונכים. חונך על כל 
חווייתיות  ומתורגל בדרכים  נלמד מחדש  נושא  כל  זוג תלמידים. 

מגוונות. לדוגמה חיבור, חיסור, כפל וחילוק ומשחקי חשיבה.

שאלנו את בר אהרוני ואת שקד בומש )ו3(, חונכות במרכז למידה 
לכיתות ג', כמה שאלות על מרכז הלמידה:

מה כל כך מיוחד במרכז למידה?

בר: הרעיון הוא שילדים אשר מבינים את ארשם של התלמידים 
הצעירים, ידעו ללמדם טוב יותר.

איך זה לחנוך במרכז למידה?

מורה  כמו  להרגיש  כיף  כזו,  מתוכנית  חלק  להיות  כיף  זה  בר: 
וכיף לעזור לילדים שמתקשים במתמטיקה. כיף לבנות שיעורים 
חווייתיים אך עם זאת זה גם לא קל. צריך להיכנס לראש שלהם, 

לנסות להבין אותם. לחשוב על דרך יצירתית ללמד את החומר.

האם לדעתך צריך שיהיו מרכזי למידה גם במקצועות אחרים?

בר: בוודאי. מרכז למידה כזה יכול לעזור לכל כך הרבה תלמידים 
במקצועות שונים. אני מאד מאמינה בשיטה הזו.

מתמטיכיף בבית ספר רימונים:
ברימונים מפעילים מרכזי מתמטיקה בהם תלמידי שכבת ו' מלמדים את תלמידי ג' – ה'

במרכז למידה התלמידים לומדים והכי חשוב נהנים! 

בי”ס פינס 
חוגג 100 

)ק’( מחזורים
בית ספר פינס משתף לרגל ציון 100 מחזורים 

בית הספר "פינס" חוגג בשנת הלימודים תשע"ט  100 )ק'( מחזורים. 
מאה מחזורים המספרים את סיפורה של מדינת ישראל, את סיפורה 
של גדרה ואת סיפורו של בית ספר פינס על כל רבדיו ההיסטוריים 
והאנושיים. סיפורים אלו מהווים הזדמנות עבור תלמידינו ללמוד על 
עברו של בית הספר, על הישגיו אשר ממלאים אותנו בגאווה, על 
אנשים פורצי דרך אשר למדו בבית ספרנו, וכן על אנשים אשר היו 
שותפים פעילים בעיצוב דמותה העתידית של מדינת ישראל, בעיצוב 
הקמתה של המושבה גדרה ובהשפעתם על עיצוב חזונו של בית 

הספר לאורך כל שנותיו.

במסגרת זו קהילת בית הספר: צוות חינוכי, תלמידים והורים נערכים 
השכבתית,  הכיתתית,  ברמה  שונים  במעגלים  פעילויות  במספר 

הבית ספרית והקהילתית. 

בשיתוף הוקם  אשר  מוזאלי   למידה  מרחב  פינס  ספר   בבית 
של מתחלפות  תערוכות  מתקיימות  ובו  ומשפחותיהם,   התלמידים 
 צילומים. השנה הציר המארגן אשר מלווה את הצילומים בתערוכה

לנושא בזיקה  וזאת  הספר  בית  בוגרי  של  הלבבות  אחדות   הינו 
 השנתי: שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות – אחדות ישראל.
של תערוכה  הראשון  במרחב  מרחבים,  לשני  מחולקת   התערוכה 
מהלמידה וחוויות  מחזור  תמונות  הספר,  בית  בוגרי  גדרה,   תושבי 
של צילום  תערוכת  השני  במרחב  ספרינו.  בבית  השנים   לאורך 
 תלמידי בית הספר עם בני משפחותיהם, שכנים ומכרים שהם בוגרי
 בית ספרינו. תלמידינו לוקחים חלק פעיל בחקר הצילומים לרבדיו

השונים, השכבות הבוגרות מדריכות את השכבות הצעירות יותר.

יערוך  המפגשים   במהלך  הספר.  בית  בוגר  עם  תיפגש  כיתה  כל 
הכיתה  תלמידי  בנוסף,  הכיתה.  תלמידי  עם  ופעילויות  שיח  הבוגר 
יערכו ראיון עמו ובו הוא יספר את רשמיו האישיים על אודות החוויות, 
מהו  וכן,  הספר  לבית  כמחווה  בליבו  נושא  הוא  שאותם  הזיכרונות 

המסר הערכי שאותו הוא יטמיע לדור העתיד הלומד בפינס.

באחד המפגשים התלמידים ייצרו עם הבוגר תוצר סופי אשר יאפיין 

את תוכן המפגשים.

בנוסף, כל שכבה תאמץ אתר בגדרה ותתכנן פעילות ברמה יישובית, 
במטרה להטביע חותם ברמה הקהילתית.      

עיצוב  תחרות  תתקיים  התלמידים  מועצת  של  פעילויות  במסגרת 
סמל וכתיבת מילים להמנון – ק' שנים לבית ספר פינס. 

פינס  ספר  בית  של  המחזורים   100 לציון 
בוגרי  כנס   הלימודים  שנת  סוף  לקראת  יתקיים 
  2.6.19  – ה  בתאריך  יתקיים  הכנס  הספר.  בית 
יסכם  אשר  ובוגרים,  הורים  תלמידים,  בנוכחות 
בכיתות  ומתקיימים  שהתקיימו  התהליכים  את 
במהלך השנה. בוגרות ובוגרי בית ספר פינס לאורך 
השנים מוזמנים להצטרף לכנס היסטורי ולמפגש 

מרגש, כל הפרטים באתר בית ספר פינס.
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משמרים את העבר תוך מבט אל העתיד
בואו ליהנות מהמוזיאון הפתוח לאורך רחוב הבילויים ובסביבתו 

רחוב הבילויים, רחוב הדגל של גדרה המסמל היסטוריה, מורשת ועבר הינו גם רחוב בו עסקים רבים 
במגוון תחומים החל מבתי קפה ועד אופנה ושירותי ביטוח ומשפט. רחוב הבילויים מהווה מוקד תיירותי 
למבקרים מכל רחבי הארץ אשר מגיעים לחוות את האווירה המיוחדת של הרחוב הכוללת טעימה מן 

העבר לצד מבט אל העתיד. 

המועצה המקומית גדרה בראשותו של ראש המועצה, יואל גמליאל, פעלה בשנים האחרונות לטיפוח, 
שימור ושיפוץ אתרי המורשת לצד רחוב הבילויים להשלמת האופי המיוחד של הרחוב והאזור. בתוך 
גינת רחל, בית הספר הראשון ומגדל המים. כמו כן,  כך, שופצו צריף הבילויים, בית הכנסת ישורון, 
מוזיאון גדרה, חלון הראווה של היישוב וסמל המושבה עבר מהפך,  שופץ, שודרג והתצוגות והתכנים 
שבו התחדשו והתעדכנו. התצוגה החדשה משלבת בין מוצגים היסטוריים מרתקים, אוסף נוסטלגי, 
חווייתית את  ואנימציית תלת-ממד, מספר בצורה  ייחודי, המבוסס על צלליות  וסאונד;  מיצג  מדיה 
קורותיהם של הביל"ויים ; שולחנות מציאות מדומה )Reality Augmented( ממחישים את חיי הביל"ויים 

בגדרה עם הקמתה בשנת 1884 ; שולחן חקר מזמין אתכם לנגוע, להפעיל ולפענח ועוד.

כחלק מכך, תוכנן המוזיאון הפתוח, מוזיאון נגיש ופתוח למבקרים הן ברחוב הבילויים והן בסביבתו. 
המוזיאון הפתוח כולל מסלול גדול ומסלול קטן. המסלול הגדול כולל את נקודות העניין החל מגינת 
רחל, לאורך רחוב הבילויים, תוך ירידה מרחוב הגורן, דרך היקב, גן לוינסון )גן איטה( וחזרה למוזיאון. 

המסלול הקטן כולל את נקודות העניין הנמצאות לאורך רחוב הבילויים. 

לאורך מסלולים אלה נמצאות תצוגות קבע הכוללות תמונות היסטוריות, מידע וקטעי קריאה עתיקים 
המספרים את סיפור המושבה המרתק. כמו כן, נמצא קוד QR המאפשר לבאים ולשבים להרחיב 

ולהעמיק את הידע שלהם בלחיצת כפתור.

מנהלת אגף החינוך ענת קוך: "גדרה הינה מושבה וותיקה עם שורשים והיסטוריה מרתקת. אני שמחה 
על המוזיאון הפתוח שיאפשר הן לתושבים והן למבקרים להיחשף לעברה העשיר וללמוד אותו תוך 

כדי טעימת אופי רחוב הבילויים והמושבה."

ראש המועצה יואל גמליאל: "אני שמח להמשיך ולהטמיע את המורשת והעבר של המושבה באמצעים 
ובאזורים שונים במושבה. לאחרונה נבנה הקיר המספר בכניסה הדרומית של גדרה המציין אירועים 
שונים לאורך הזמן ובימים אלה הוצבו תצוגות המספרות באמצעות תמונות ומידע על אתרי מורשת 
שונים. נמשיך לשמר את העבר באמצעות אלמנטים שונים ברחבי המושבה תוך מבט אל העתיד. " 
עוד הוסיף ראש המועצה: "תודה לכל השותפים לפרוייקט חשוב וערכי זה – למשרד ראש הממשלה, 

למשרד התיירות, למשרד התחבורה, לחברה הממשלתית לתיירות ולכל העוסקים במלאכה"

שימו לב!
שהועבר  כך  ניהולי  שינוי  תהליך  עבר  גדרה  מוזיאון  לאחרונה 
לכך,  בהתאם  גדרה.  המקומית  במועצה  החינוך  אגף  לניהול 
בשעות  הן  ביטוי  לידי  שיבואו  שינויים  מתבצעים  אלה  בימים 
יצאו  אשר  וכדומה  המוזיאון  באתר  המוזיאון,  בתכני  הפעילות, 
בהודעות באמצעי התקשורת המקומיים. לפרטים ומידע נוסף 
ניתן ליצור קשר בטלפון 08-8593109, 08-8594675.
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ילדים על ערימת קש | 1956

מועדון הנוער העובד והלומד גדרה | 1962

קבוצת ילדות, מכבי צעיר, מגרש מכבי | 1955

גדרה הוקמה לפני 135 שנה 
על ידי אנשי ביל"ו, בני העלייה 
הראשונה. המושבה מתגאה 
אתרים  משמרת  בעברה, 
היסטוריים בתחומה ומטפחת 

אותם למען הדורות הבאים.

עם הקמת המדינה עלו לארץ 
מאות אלפי עולים מכל קצוות 
עולם. צבי שוסטר עלה ארצה מרומניה בשנת 1950 

והגיע לגדרה עם משפחתו. 

בגדרה הכירו אותו כ"פוטו צבי" מן החנות ברחוב הרצל, 
בכביש הראשי, אולם בעשור הראשון לשהותו בגדרה 
פעל בחנות קטנה ברחוב ביל"ו 10 שנקראה פוטו 
סטודיו "הנגב". על מעטפות התמונות הודפס "מצלם 
חתונות, נשפים, מסיבות וילדים". כיתוב זה אכן משקף 
את עבודתו אך לא את כולה. בצילומיו ניתן לראות את 
המגוון האנושי של האוכלוסייה בגדרה: ותיקים וחדשים, 
צאצאי ביל"ויים ועולים שזה מקרוב הגיעו, הוא הנציח 
מאפייני חברה ותרבות שבאים לידי ביטוי באירועים 
משפחתיים וחברתיים כמו חתונות. הוא צילם משפחות 
בבתיהן במעברה ובשיכונים החדשים שהוקמו בראשית 
שנות החמישים וגם במושבי הסביבה. הוא צילם טקסים 
ואירועים ממלכתיים, ביקורי אישים, אספות בחירות, 
חגים וחגיגות, בתי ספר וגני ילדים. כמעט כל אירוע 
והתפתחות שהתרחשו בגדרה צולמו ותועדו על ידו: 
חגיגות לגדרה בכל עשור )החל מחגיגות השבעים בשנת 
1954(, טקסי הנחת אבן פינה למוסדות ציבור: התיכון 
האזורי, בית החולים "הרצפלד", בתי כנסת, ספרייה 

ועוד כהנה וכהנה. 

ארכיון התשלילים שלו המשקף עבודה של יותר מחמישים 
שנה, נסרק והועבר לפורמט דיגיטלי. יש לו ערך היסטורי, 
לאומי וחברתי, וכמובן, הוא בעל חשיבות להיסטוריה 

המקומית של גדרה.

בתאריך 28 במאי 2019 תיפתח תערוכת צילומים מעבודתו 
במרכז "אופק" בגדרה.

צבי שוסטר – צלם המושבה )2008-1919(
תערוכת צילומים  1970-1950

הפתיחה: 28.5.2019 | מרכז אופק גדרה  



אפריל 2019 | גליון מס' 7 | ניסן תשע"ט

בס"ד

פנינת השפלה | פיתוח6

במועצה המקומית גדרה מתקיימת וועדת תנועה יישובית הדנה בנושא בטיחות בדרכים במושבה.  וועדה זו היא מקצועית המקבלת בקשות לשינויים / 
עדכונים  בנוגע לנושאים שונים הקשורים לבטיחות בדרכים )פסי האטה, מעברי חצייה, תמרור, צביעת מדרכות וכדומה( ודנה בהם.

כל תושב/ת אשר הבחין במקום/נושא בטיחות בדרכים שיש לשים עליו דגש מוזמן לפנות לוועדת התנועה היישובית

michal.gadasi@gedera.muni.il :מייל 

נסיעה בטוחה! 

כדאי להכיר 
וועדת התנועה היישובית

המועצה המקומית גדרה בראשותו של יואל גמליאל פועלת בשנים האחרונות 
וותקים וחדשים במושבה תוך הרחבת רשת נתיבי  לשדרוג ופיתוח רחובות 
התחבורה להפחתת העומסים בעורקים הראשיים ובכללם רחוב פינס, שדרות 
בן גוריון, שדרות מנחם בגין כולל פתיחת כניסה ויציאה נוספת ליישוב מכיוון 

חפץ חיים ועוד. 
הרצל  ברחוב  נרחבות  עבודות  מתבצעות  האחרונים  בחודשים  בגדרה,  השדרוג  מעבודות  כחלק 
)כביש 40( המכונה בשם “עוקף מערבי קטן”. פרוייקט זה הינו בהיקף של כ- 40 מליון ₪ הכולל שינויים 
בכניסה ליישובי גדרות כך שהיא תועבר סמוך לתחנת הדלק סד”ש ובמקביל, ביצוע עבודות להסדרת 
הבטיחות לאורך הכביש. בתוך כך, לאחרונה הוצבו רמזורים בצומת הרצל-הבילויים וכן, יבוצעו שינויים 
יאפשרו  החדשים  התנועה  הסדרי  לשינויים.  בהתאם  והבילויים  ביאליק  ברחובות  התנועה  בהסדרי 
כניסה מרחוב הרצל ישירות לרחוב הבילויים לאורכו כך שהמקטע ברחוב הבילויים מרחוב הרצל ועד 
לרחוב ביאליק יהיה דו סיטרי ואילו המקטע מרחוב ביאליק ועד רחוב שכביץ התנועה תהיה חד כיוונית 

ותתאפשר נסיעה לכיוון רחוב שכביץ בלבד.

במקטע  הורביץ  רחוב  מכיוון  לבאים  ביאליק.  ברחוב  חדשים  תנועה  הסדרי  יבוצעו  כאמור,  כן,  כמו 
כיוון  הבילויים  בתמר-רחוב  אעלה  במקטע  כאשר  תנועה  כיווני  שני  יתקיימו  בתמר  הורביץ-אעלה 

התנועה יהיה חד סטרי לכיוון רחוב הבילויים.

בנוסף לרחוב הרצל, לאחרונה אושר בישיבת מליאת המועצה שדרוג ושיפוץ החלק האחרון ברחוב 
פינס בקטע מכיכר שרעבי ועד רחוב ויצמן הכולל מעגל תנועה בצומת פייבל-פינס, הסדרת אי תנועה, 
הביצוע  ותחילת  תוכנן  כבר  הפרוייקט  ועוד.  חניות  הסדרת  משתלבות,  לאבנים  המדרכות  שיפוץ 
המשוערת היא במהלך 2019. שיפוצים אלה הינם נוספים לשדרוג ופיתוח רחובות וותיקים וחדשים 

במושבה.

ראש המועצה יואל גמליאל: “אנחנו שוקדים על מציאת פתרונות והרחבת הנגישות ליציאה מגדרה 
וחזרה אליה כמו גם הרחבת רשת נתיבי התחבורה בתוך גדרה תוך הסדרת הבטיחות למענה מיטבי 
להולכי הרגל ולנהגים. אני מודה למשרד התחבורה על המענה ליישום פרוייקט רחוב הרצל )כביש 40(, 

פרוייקט חשוב ומציל חיים ולכל העוסקים במלאכה”

פיתוח והסדרת 
בטיחות רחוב 

הרצל 
והמשך עבודות 
פיתוח במושבה
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ספריית גדרה הפכה כבר מזמן ליותר ממקום של החלפת ספרים. הספריה 
היא מרכז קהילתי ותרבותי. מקום מפגש לכל מי שמחשיב קהילה, דעת ודמיון 

כצורך בסיסי חשוב. 
השאלת  ספרים,  של  עדכני  מאוסף  וליהנות  לביקור  לקפוץ  מומלץ  בספרייה  ביקר  שטרם  מי  לכל 
וכמובן להשתתף  דיגיטליים. מומלץ להתרשם מתערוכות מתחלפות  והשאלת ספרים  ספרי שמע 

בפעילויות ובשירותים שהספרייה מציעה בנוסף:

שירות חינמי למנויי הספריה למאגר סרטי איכות, ההרשמה דרך הספרניות. האתר מעלה מגוון של 
/com.films-library//:https :סרטי איכות בעברית ובלועזית. קישור לאתר להתרשמות

מועדון לספרות יפה בהנחייתה של אפרת סולומון הכולל מפגש ושיח פעם בחודש, בכל פעם 
סביב ספר אחר.

 -  THE GEDERIANS קהילת מד"ב ופנטזיה
מפגשי הקבוצה מתאימים לאוהבי ספרות המדע בדיוני 

והפנטזיה, ומתקיימים פעם בחודש.

סיפורתרון בכל יום רביעי – מגוון הצגות לילדים

סדנאות מגוונות בתחומים שונים

ספריית גדרה
בית חם לתרבות, קריאה והנאה

מוזמנים  להתעדכן בפייסבוק של הספריה לגבי פעילויות המתקיימות בספריה: "ספריה ציבורית גדרה"

לפרטים ומידע נוסף 077-208-0093
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9 תרבות ופנאי | פנינת השפלה

ספריית גדרה
בית חם לתרבות, קריאה והנאה

בחודש דצמבר 2018 ציינה גדרה את שנת ה- 70 
שקלטה  המושבה,  לישראל.  תימן  יהודי  לעליית 
עולים רבים, בחרה לציין את ציון הדרך החשוב הזה, 

במגוון אירועים לאורך השנה.
מופעים, סדנאות, הרצאות ועוד, נערכים לאורך השנה ופונים לקהל הרחב, בכל 
הגילאים; אירוע הפתיחה נערך, כאמור, בחודש דצמבר במרכז התרבות החדש, 
בשיתוף ארגון “שרשרת הדורות” וכלל: הרצאה של פרופ’ בת ציון עראקי )מומחית 
לעליית יהדות תימן(, הקרנת סרטו של אביב סלומון בן המושבה “כפר אוריאל”, 
סיפורו של שיכון עיוורים, מופע מיוחד של להקת ‘מעורב תימני’ ולסיום הופעתו של 

הזמר אביעד יחיא בשירה תימנית מקורית.

בהמשך התקיימה הופעה חגיגית סוחפת של הזמר יואב יצחק והקהל הגדרתי זכה 
למופע עם מיטב שיריו הידועים.

בנושא  פטימר,  דודי  של  הרצאתו  את  שמענו  גדרה,  בספריית  פברואר,  בחודש 
“ההשפעה המתמשכת של יהדות תימן על התרבות הישראלית”.

בחודש מרץ חגגנו במופע “צלילי הכרם” עם חיים משה, דקלון ושגיב כהן.

ב13 באפריל יערך באולם מיכל במרכז אופק, ערב הוקרה למר שלמה גרפי, פעיל 
מוסד שהעלה ארצה יהודים רבים ותרם בשירותו הציבורי רבות לקהילה ולמדינת 

ישראל. בפתח הערב תחנך תערוכה בסימן 70 השנה.

שלום  רבי  של  ומורשתו  בדמותו  האחרונה  בשנה  עוסק  שלום’  ‘אוהל  ספר  בית 
שבזי, גדול משוררי תימן, במלאות 400 שנה להולדתו. במסגרת מפעל חינוכי זה, 
יהדות תימן בראש  ד’-ו’ במרכז למורשת  מתקיימים מפגשים לימודיים לשכבות 
העין, סיורים בליווי ותיקי היישוב בכפר אוריאל, שרבים ממנו התחנכו בביה”ס אוהל 
הפנינג  יתקיים  מאי  חודש  במהלך  החינוכיים.  לצוותים  העשרה  ומפגשי  שלום, 

קהילתי  בבתיה”ס, בו יתקיים חידון יישובי בנושא.

אשר  אופק,  מרכז  של  מקורית  בהפקה  מחזמר,  על  שוקדים  אנו  אלה  בימים 
תסריט  במושבה.  והשתלבותם  העולים  בני  גדרה,  ילדי  של  סיפורם  את  יספר 
מקורי )מאת שמוליק אליה(, בשילוב מוסיקה ושירים מוכרים ובליווי ריקודים, 
השיא  אירוע  יהיה  זה  וזמרים.  רקדנים  –שחקנים,  גדרה  תושבי  בהשתתפות 

וכמובן שכולם מוזמנים; 20.5.19 בשעה 20:00 ברחבת מרכז אופק.

אירועי שנת ה- 70 
לעליית יהודי תימן לישראל
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פנינת השפלה | תחבורה10

מספר 
קו

סוג 
הקו

לאזוראזורחברה

1
פנימי 
בתוך 
גדרה

אגד

תחנה מרכזית גדרהתחנה מרכזית גדרה
 | 14:50 | 14:30 | 14:10 | 13:30 | 12:50 | 11:50 | 10:55 | 10:30 | 9:40 | 9:15 | 8:50 | 8:25 | 8:00 | 7:40 | 7:20 | 6:50 | 6:15| 5:45

22:00 | 21:20 |20:40 | 20:00 | 19:20 | 18:40 | 18:10 | 17:45 | 17:20 | 16:55 | 16:30 | 16:05 | 15:40 | 15:15

פנימי 1 א
בתוך 
גדרה

תחנה מרכזית גדרהתחנה מרכזית גדרהאגד

12:20 | 11:20 | 10:05

פנימי 2
בתוך 
גדרה

ויצמן / כצנלסון – שדרות מנחם בגין / כביש 7שדרות מנחם בגין / כביש 7 – ויצמן / כצנלסוןאגד
 | 15:30| 14:50| 10:20 | 9:40 | 9:00 | 8:20 | 7:40 | 7:00 |6:20

18:50 | 18:10 | 17:30 | 16:50 | 16:10
 | 15:50 | 15:10 | 14:30 | 10:00 | 9:20 | 8:40 | 8:00 | 7:20 |6:40 

18:30 | 17:50 | 17:10 | 16:30

עובר 38
בתוך 
גדרה

גדרה פינס/בן גוריון  - אשדוד תחנה מרכזיתאשדוד תחנה מרכזית – גדרה בי"ח הרצפלדאפיקים
 | 14:10 | 13:30 | 12:45 | 12:00 | 11:05 | 8:05 | 7:05 | 6:30

17:35 | 16:55 | 15:55 | 15:05 | 14:15
 | 14:50 | 14:05 | 13:20 | 12:35 | 11:50 | 9:30 | 8:30 | 7:25| 6:45

17:25 | 16:30 | 16:05 | 15:40 | 15:00

עובר 40
בתוך 
גדרה

רבדים – גדרה )מתחיל במנחם בגין/ יצחק רבין( -           אפיקים
תחנת רכבת רחובות

תחנת רכבת רחובות – גדרה )מתחיל בפינס/ פייבל( - רבדים

20:00 | 17:40 | 15:40 | 13:30 | 11:00 | 8:30 |  6:30

גדרה - מתחיל במנחם בגין/יצחק רבין

20:08 | 17:48 | 15:48 | 13:38 | 11:08 | 8:38 | 6:38

21:10 | 18:40 | 16:40 | 14:40 | 12:10 | 9:55

גדרה - מתחיל בפינס / פייבל

21:35 | 19:05 | 17:05 | 15:05 | 12:35 | 10:20

עובר 30
בתוך 
גדרה

רכבת יבנה מערב – גדרה )ויצמן/גמליאל(גדרה )ויצמן/ גמליאל( – רכבת יבנה מערבאפיקים

 16:20 |14:20 | 12:50 | 11:20 | 9:50 | 8:10 | 6:55 | 5:55 | 4:55
22:00 | 20:55 | 19:20 |

  |19:55 | 18:30 | 17:30 | 15:30 | 13:30 | 11:55 | 10:30 | 8:55 | 7:30
22:35 | 21:25 |

עובר 35
בתוך 
גדרה

קדרון – גדרה – יבנה תחנה מרכזיתיבנה תחנה מרכזית – גדרה - קדרוןאפיקים
21:30 | 20:00 | 18:50 | 17:40 | 16:20 |15:20 | 11:30 | 9:10

גדרה – מתחיל בשדרות בן גוריון/ הרצל

22:00 | 20:30 | 19:20 | 18:10 | 16:50 | 15:50 | 12:00 | 9:40

21:10 | 18:50 | 16:30 | 14:10 | 12:20 | 10:20 | 8:30 | 7:05  |6:05

גדרה - מתחיל בויצמן/כצנלסון

21:25 | 19:05 | 16:45 | 14:25 | 12:35 | 10:35 | 8:45 | 7:20 | 6:20

עובר 441
בתוך 
גדרה

גדרה תחנה מרכזית – ירושלים שפע חיים /                     אגד
שדרות גולדה מאיר

ירושלים שפע חיים / שדרות גולדה מאיר– גדרה הרצל/ויצמן

18:3022:30

עיר הבה"דים - גדרהגדרה – עיר הבה"דים – ימי ראשוןמועצהמגדרהשאטל
 8:00 | 7:3015:00 | 13:30

עובר 273
בתוך 
גדרה

אגד- 
קווי 
לילה

מסוף רידינג תל אביב - גדרהגדרה – מסוף רידינג תל אביב
      0:45 | 0:15 | 23:45 | 23:15 | 22:45| 22:153:30 | 3:00 | 2:30 | 2:00 | 1:30 | 1:00

*השעות המצויינות הן בימים א-ה בלבד, ללא שישי -שבת

לידיעת הציבור, קווי האוטובוס בגדרה

קווי אוטובוס החוצים את גדרה ברחוב הרצל )כביש 40(

קו 36 אפיקים: שתולים – רחובות | קו 37 אפיקים: גן יבנה – רחובות | קו  139 אגד: אשדוד- רמלה | קו 201 
אגד: בני עייש - תל אביב | קו 221 אפיקים: אשדוד – רחובות | קו 251 קווים: אשדוד – אלעד | קו 301 אגד: תל 
אביב – אשקלון | קו 323 אגד: אשדוד – רחובות |  קו 354 מטרופולין: נתב"ג - באר שבע | קו 367 מטרופולין: 
ראשון לציון - באר שבע | קו 371 מטרופולין: ראשון לציון - באר שבע | קו 373 מטרופולין: רחובות – אופקים | 
קו 374 מטרופולין: רחובות - באר שבע | קו 377 מטרופולין: ראשון לציון - באר שבע | קו 393 אגד: אילת - תל 

אביב | קו 438 אגד: אשדוד - ירושלים

נסיעה נעימה ובטוחה!
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פנינת השפלה 12

ראיון עם ראש המועצה

על המועצה החדשה, 
על המושבה המשפחתית 

שהפכה לשם דבר 
בארץ ומושכת אליה עוד 

ועוד תושבות ותושבים 
חדשים, על הייחודיות 

של מושבה צומחת 
השומרת על אופיה 

לרגל הקדנציה החדשה והמועצה 
שהורכבה בחודשים האחרונים, במה 

תרצה לעדכן את התושבים?
נפרדנו  בה  בגדרה  חדשה  קדנציה  החלה  שנה  כחצי  לפני 
מועצה  חברי  בברכה  וקיבלנו  מועצה  מחברי  ובתודה  בידידות 
הם  גמ  מסיעת  זו  לקדנציה  שנבחרו  המועצה  חברי  חדשים. 
דני דורון, ענת טל ואסף דרבה, מסיעת גדרה מתחדשת סהר 
רווח ואליאב מזגיני, מסיעת הבית היהודי עו”ד יקותיאל תנעמי, 
מסיעת למען גדרה ציון ידעי, מסיעת גדרתים עו”ד סהר פינטו, 
ומסיעת  גווילי  וזוהר  גייר  אלון  אהרון,  תומר  בן-בוחר,  דורית 
ונבחר  ואחד שנבחרה  כל אחת  דוד.  והראל  גשר שלום אזרד 
מעיד על אמון הציבור בהם לביצוע השליחות הציבורית בצורה 
הורכבה  כן,  כמו  המושבה.  ועבור  הקהילה  עבור  המיטבית 
קואליציה בראשותי אשר במסגרתה חבר המועצה מסיעת גמ, 
דני דורון, מונה לסגן ומ"מ ראש המועצה ולמחזיק תיק שימור 
אתרים, חברת המועצה ענת טל מונתה למחזיקת תיק התיירות, 

“אני מאחל לכולנו, 
לתושבות ולתושבי גדרה ולנבחרי 

הציבור שנשכיל לשלב ידיים, 
לפעול יחד בשיתוף פעולה 
ולצעוד לעבר עתיד מבטיח 

של ילדינו ושל גדרה”
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13 פנינת השפלה

יואל גמליאל

דרבה  אסף  המועצה  חבר  וצעירים,  האישה  מעמד  הבטחון, 
המועצה,  חבר  והקליטה,  העליה  הרווחה,  תיק  למחזיק  מונה 
סהר רווח, מטעם סיעת "צעירי גדרה" מונה לתפקיד סגן ראש 
המועצה  בחצי משרה בשכר וליו"ר הנהלת מרכז אופק, חבר 
מונה  מתחדשת"  "גדרה  סיעת  מטעם  מזגני  אליאב  המועצה 
למחזיק תיק הספורט וליו"ר ועדת מכרזים, חבר המועצה ציון 
ידעי מסיעת "למען גדרה" מונה למחזיק תיק תפעול תשתיות 
ויו"ר וועדת הנחות. עוד חבר בקואליציה בקדנציה זו הוא עוה"ד 

יקותיאל תנעמי מסיעת "הבית היהודי". באיחולי קדנציה פורייה 
ומוצלחת להמשך שגשוגה וקידומה של גדרה.

קדנציה חדשה היא זמן של מבט על 
הנעשה ועל העתיד להיות. איפה גדרה 

עומדת היום מבחינתך?
קדנציה חדשה אכן מאפשרת רענון, מבט לאחור על הנעשה 
ומבט קדימה על המתוכנן. במבט על גדרה היום אפשר לומר 
בפה מלא כי מדובר במושבה מיוחדת ששמה הולך לפניה שכן, 
היא  הפכה למקום המהווה דוגמה ומופת ולראיה, רשויות רבות 
שנעשו  התהליכים  את  בפניהם  שנציג  מנת  על  אלינו  פונות 

אצלנו בתחומים שונים כמו חינוך, שימור וכדומה.  

אנו עדים להגירה  וכחלק מכך  המושבה התעצבה, התחדשה 
החיובית של תושבות ותושבים חדשים שמצטרפים למשפחת 
והמאוחדת  המיוחדת  מהקהילה  חלק  להיות  ורוצים  גדרה 
יכולים  ותושבת  נמצאת במקום שכל תושב  גדרה  היום  שלנו. 
הדפנה,  זרי  על  ננוח  לא  אנחנו  זאת,  עם  יחד  בו.  להתגאות 

נמשיך לפעול במרץ ולהביא את המיטב לגדרה. 

מה הייחודיות של גדרה בעיניך? מה גורם 
לה להיות מקום שבו רוצים לחיות?

דואגים  אנחנו  אותם  משמעותיים  היסטוריים  שורשים  בגדרה 
לשמר ולטפח באמצעים שונים ובאזורים שונים במושבה. אדם 
המחובר לשורשיו תמיד יזכור מאין בא ולאן הוא הולך. יחד עם 
זאת, אנו מקפידים להסתכל קדימה, על העתיד, על עתיד ילדינו 
ועל עתידה של גדרה. לכן, בגדרה שילוב מיוחד של העבר אל 
מול העתיד, חיבור חזק לשורשים שמאחדים את כולנו עם עבר 
את  שיודעת  כקהילה  ולצמוח  לפעול  לנו  המאפשר  משותף 
תומכת  חזקה,  מאוחדת,  היתה  ומתמיד  שמאז  קהילה  עברה, 
ועם ערבות הדדית. החיבור הזה מייצר את משפחת גדרה ונותן 
לנו את האופי המיוחד שלנו כקהילה, חיבור המושך אוכלוסיה 

מכל הארץ לרצות ולהיות חלק ממנו.

מה אתה מאחל לרגל חג הפסח?

ולהסתכל  האבק  את  לנער  נהדרת  הזדמנות  הוא  הפסח  חג 
ורעננות קדימה. אני מאחל לכולנו, לתושבות  בעיניים חדשות 
לפעול  ידיים,  לשלב  שנשכיל  הציבור  ולנבחרי  גדרה  ולתושבי 
יחד בשיתוף פעולה ולצעוד לעבר עתיד מבטיח של ילדינו ושל 
חג  אביב שמח,  חג  לחוד,  ולכל אחד  לכולנו  אני מאחל  גדרה. 

שיביא לכולנו פריחה ושמחה. והעיקר, תהנו מהשהיה בקרב  
בני משפחותיכם. 

חג פסח שמח

“בגדרה שילוב מיוחד 
של העבר אל מול 
העתיד, חיבור חזק 

לשורשים שמאחדים 
את כולנו עם עבר 
משותף המאפשר 
לנו לפעול ולצמוח 
כקהילה שיודעת 
את עברה, קהילה 

שמאז ומתמיד היתה 
מאוחדת, חזקה, 

תומכת ועם 
ערבות הדדית”

“היום גדרה נמצאת 
במקום שכל תושב 

ותושבת יכולים 
להתגאות בו. יחד עם 
זאת, אנחנו לא ננוח 

על זרי הדפנה, נמשיך 
לפעול במרץ ולהביא 

את המיטב לגדרה.”
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גדרה חושבת נוער
נוער גדרה מנהיג, יוזם, משפיע, מעורב ופעיל

מחלקת הנוער גדרה מציגה מגוון פעילויות שנעשות במהלך השנה לשכבות ה'-י"ב

גדרה  המקומית  המועצה  השנה  גם 
הפועלת יחד עם מחלקת הנוער במרכז 
אופק ובשיתוף מועצת הנוער המשיכה 
בשלל  ביישוב  הנוער  בני  את  להוביל 
פנאי  ופעילויות  ערכיות  פעילויות 
קבוצות  טיולים,  מופעים,   - ותרבות 

מנהיגות ותנועות נוער.

אירועים יישוביים:
צעדת הנוער וחתימה על אמנת הנוער, עצרת הנוער לזכרו 
של יצחק רבין ז"ל, יום השומר, חג הסיגד, יום ורוד להעלאת 
ילד פלא, תהלוכת לפידים  המודעות לסרטן השד, פסטיבל 
יישובית, יום מעשים טובים בהובלת מחלקת הנוער עם מספר 
פורים  אירוע  יישוביים!  פרויקטים  מ-60  למעלה  של  שיא 
לנוער עם האמנים שבני הנוער בחרו, מועדון הסרט הצעיר, 
יום הזיכרון  ולגבורה, טקס  יום הזיכרון היישובי לשואה  טקס 
ליהודי אתיופיה אשר נספו בדרכם לישראל, טורניר כדורגל 
לזכרו של אלי רשיד, יום מנהיגות יישובי ע"ש יונתן יוחאי וטקס 

מצטיינים.

גשם של אירועים לנוער:
בעלות  המובילים  האמנים  עם  הנוער  לבני  מופעים  סדרת 

סמלית.

פעילות התנדבות:
בחנוכה,  סופגניות  חלוקת  נזקקות,  למשפחות  מזון  איסוף 

משלוחי מנות לעובדי הניקיון, איסוף משלוחי מנות לחיילים.

מנהיגות:
)מדריכים  מד"צים  קורס  הילדים,  פרלמנט  הנוער,  מועצת 
צעירים(, מד"בים )מדריכים בוגרים( וטרום מד"צים של משרד 
שינוי(  מוביל  נוער   – )נמ"ש   – חברתי  נמ"ש  פרויקט  החינוך, 

"אימוץ" גני הילדים של החינוך המיוחד. סמינרים וימי גיבוש.

חוגים ופעילויות במרכז "פיס" לנוער:
כדורגל, בישול, ליצנות רפואית, מרכז למידה, ערבי שיא.

מפעלי הקיץ:
מופעים בבריכה עם מיטב האמנים שבני הנוער בחרו, רחצות 
ליליות, מסיבות בריכה, נסיעות לאטרקציות במחיר מסובסד, 

לילות לבנים במרכז הנוער.

מצטיינים:
הצטיינות  בפרסי  זכו  גדרה  של  המנהיגות  קבוצות  חניכי 

ארצית ומחוזית.

מחכים לכם בשלל הפעילויות השונות:
חגית אמסלם – מנהלת אגף ילדים נוער וקהילה

שמוליק איליה – רכז נוער יישובי 
מיטל עקיבא – רכזת מנהיגות נוער

מורן דהרי – רכז נוער

מידע נוסף במרכז אופק
בטלפון – 08-8594555
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האגודה למען החייל גדרה חוגגת 6 שנים של עשייה
כבר שש שנים, משנת 2013, שהאגודה למען החייל גדרה פועלת 
המועצה  ובשיתוף  בהתנדבות  דרכים  במגוון  גדרה  חיילי  למען 
המקומית גדרה. במסגרת הפעילויות האגודה מחלקת חבילות מזון 
לרווחת החיילים פעמיים בשנה, מחלקת חבילות לחיילים בודדים 
המאומצים על ידי תושבי גדרה וגבעתי, מחלקת חבילות לפורים 
בשיתוף בתי הספר וגני הילדים בגדרה, מארחת לוחמים המגיעים 
המאושפזים  חיילים  בשבוע  פעמיים  מבקרת  באזורנו,  לאימונים 
בבית חולים קפלן, מאמצים את פלחי”ק גבעתי ומשתפים פעולה 
עם הקהילה, הגנים ובתי הספר, מעניקה שי למתגייסים חדשים 
לחיילים, מעניקה  מיוחד  כאשר השנה עתידים לחלק שעון קסיו 
שי לחיילים בימי הולדת בכל חודשי השנה על פי בחירת החיילים 
מתוך מבחר מתחלף, מחלקת שי לחיילים בתחנות ההסעה בגדרה 
במועדי ישראל, מחלקת שי לחיילים הנוסעים לעיר הבה”דים בכל 

יום ראשון בבוקר, מקיימת שבוע הוקרה המלווה בהפתעות לחיילי 
גדרה בחודש יולי ומקיימת יום תרומה עבור חיילי גדרה, יום שכולו 
תנועות  חניכי  בשיתוף  מרץ  חודש  בכל  מתקיים  זה  יום   – נתינה 

הנוער השונות בגדרה.

בעשייה  מזמנם  התורמים  פועלים  החייל  למען  האגודה  מתנדבי 
תנועות  הקהילה,  בשיתוף  זאת  עושים  הקהילה  לטובת  יומיומית 
וערבות  לנתינה  ערכים  מטמיעים  ובכך  החינוך  ומוסדות  הנוער 

הדדית בקהילת גדרה.

לנשיא  גלסנר,  יגאל  האגודה  ליו”ר  האגודה,  למתנדבי  תודה 
גבעתי  על  ואחראי  האגודה  יו”ר  לסגן  קסנטיני,  ניסים  האגודה 
שמעון דהן, למזכירת האגודה ידידה דהן, לגזבר דודו פרנקל, לרכז 
בקפלן  מאושפזים  וביקור  עדכון  לרכזת  קנטי,  רפי  הפרוייקטים 

רונית חן ולכל המתנדבים השותפים לעשיה המבורכת בגדרה מזל 
אלקיים חיים חן, שיפטן נעומי, עומר דביר , ודוד ביבאס.

משרדי האגודה ממוקמים 
ברחוב ויצמן 26 

פינת פינס 1

לפרטים ומידע ניתן לפנות 
ליו”ר האגודה בגדרה, 

יגאל גלסנר, 054-6718890
דגם שעון קסיו שיחולק 

השנה למתגייסים החדשים

ביקור מאושפזים בקפלן

מסיבת הפתעה יום הולדת בשבוע ההוקרה

מאמצים את חיילי גבעתי

מארחים יחידות 2

שי לנוסעים לעיר הבהדים

יום ספורט עם חיילי גבעתי ובית ספר פינס גדרה

גדרה  בהם  לצה"ל  הגיוס  נתוני  פורסמו  השנה 
מועצות  בקטגוריית  בארץ  השמיני  במקום 
גברים  של  גיוס   90.2% עם  גדולות  מקומיות 
בתי  פורסמו  כך,  בתוך  נשים.  של  גיוס  ו- 82.3% 
הספר המובילים בארץ בהן תיכון דרכא ע"ש אילן 
ואסף רמון מוביל במקום השלישי עם 98.5% גיוס 

של נשים.
בגדרה תכנית יישובית בנושא ההכנה לצה"ל אשר מהווה חלק חשוב 
והמשכי לחינוך היישובי מהגיל הרך ועד לבגרות. התכניות המופעלות 
בבתי הספר התיכוניים בגדרה מבוצעות ע"י גורמים שונים מתוך בתי 
הספר ומחוצה להם, כאשר הגורמים העיקריים הנכללים בתכניות 
פרטיים  ציבוריים,  גורמים  החינוך,  משרד  צבאיים,  גורמים  הם 
ובראשם עומדת המועצה המקומית גדרה שמינתה מנהלת לתחום 
הכנה לצה"ל, כאשר לכל בית ספר יש רכזת הכנה לצה"ל שעובדת 

בשת"פ עם מנהלת הכנה יישובית לצה"ל.
משמעות  רבת  הינה  בגדרה  לצה"ל  הנוער  בני  כלל  הכנת 
והתוצאות ניכרות בהתאם לפי אחוז המתגייסים בקרב בני הנוער, 

גדולות,  מקומיות  מועצות  גיוס  בקטגוריית  בארץ  מובילים  אשר 
ועוסקות  גילים  לפי  מתחלקות  ההכנה  תכניות  ונשים.  גברים 
במספר תחומים: הכרות עם חילות צהל ובסיסיו, נושאים ערכיים 
לשרות  בהסתגלות  הכרוכות  בעיות  הצבאי,  בשרות  הקשורים 
ובחשיבות הכושר הגופני . מטרת כל התכניות הנה טיפוח תחושת 

הקשר למדינת ישראל ושמירה על ביטחון המדינה והעם.
יישובי,  חיילות  יום  גיוס,  בלשכת  סיור  גדנ"ע,  כוללות:  התכניות 
הבנות  הכנת   ,1 צו  מבחני  לקראת  להכנה  וסימולציות  סדנאות 
ליום המאה, הכנת ההורים בסדרה של הרצאות בתוך בית ספר 

ע"י נציגים מצה"ל שמאפשרים להורים לשאול שאלות.
בנוסף, ישנם בתי ספר בגדרה שמקיימים צו גיוס משותף, נוסעים 
כמובן  כשהמועצה  לכולם  גיוס  הצו  את  ומאחדים  כקבוצה  יחד 
התלמידים  יוצאים  השנה  במהלך  כן,  כמו  הפרויקט.  את  מלווה 
לצפות בהצגות בנושא צה"ל, מנהלים שיחות אישיות עם מפקדים 
לבניית  הדואגות  "אחרי"  קבוצת  בגדרה  מתקיימת  וכן  בכירים, 

כושר גופני לבני הנוער ומכינה אותם לצבא. 
גלית דניאל, מנהלת הכנה לצה"ל רשותית: "מרגש מאוד לראות 

נוער  בני  בגדרה  ובנינו.  בנותינו  של  המרשימים  הגיוס  אחוזי  את 
איכותיים ומובילים הממלאים את ליבנו גאווה. אני מאחלת להם 

הצלחה בשירות הצבאי, תעשו חיל"
חינוך  מקדמת  מושבה  "גדרה  קוך:  ענת  החינוך  אגף  מנהלת 
וכחלק מכך דואגת לכל ילדה וילד החל מהגיל הרך. אנו פועלים 
בשיתוף פעולה מלא עם כל גורמי החינוך ומלווים את ילדינו גם 
החינוכית  במערכת  גאה  אני  לצה"ל.  גיוסם  לקראת  בבגרותם 
כח  יישר  הערכיים.  הנוער  ובבני  החינוכיים,  בצוותים  בגדרה, 

ובהצלחה בהמשך דרככם"
ראש המועצה יואל גמליאל: "זוהי גאווה גדולה לראות את נתוני 
לנו  שיש  האיכותי  הנוער  את  המשקפים  בגדרה  לצה"ל  הגיוס 
מהרצף  נפרד  בלתי  חלק  לצה"ל  בהכנה  רואים  אנו  במושבה. 
החינוכי בגדרה, החל מהגיל הרך ופועלים רבות בנושא. אני מודה 
לכל השותפים לחינוך המצויין בגדרה, יחד נמשיך להוביל מערכת 
חינוך ערכית ואיכותית למען עתיד ילדינו. אני מאחל הצלחה רבה 

לחיילינו והעיקר שישמרו על עצמם ויחזרו בשלום"

גדרה בעשרת המועצות המקומיות המובילות בארץ בגיוס נשים וגברים לצה"ל
תיכון דרכא רמון במקום השלישי ארצי עם 98.5% גיוס נשים

100% למען החיילים
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המועצה המקומית פונה אליכם, תושבים יקרים, 
לשתף פעולה ויחד למגר את התופעה שפוגעת 
בבריאות.  לפגוע  עלולה  ואף  החיים  באיכות 

תופעת צואת הכלבים ברחובות המושבה
לאחרונה חלה עליה במספר התלונות על כלבים משוטטים ברחבי היישוב, הטלת צואת כלבים 
ברחובות ותקיפות ופציעות של תושבים על ידי כלבים ששוטטו חופשי. אי לכך, מועצת גדרה מצאה 
ואת  המשאבים  את  ולתגבר  המועצה   בתחום  המשוטטים  הכלבים  תופעת  עם  להתמודד  לנכון 

האכיפה בנושא. 

אנו  המשפחתי.  מהתא  חלק  אף  הן  מאתנו  ולחלק  בחיינו  חשוב  מקום  תופסות  המחמד  חיות 
כבוד לכלב  תוך מתן מקום של  לרווחת החיות  וכן, את הדאגה  כלבים  והחזקת  אימוץ  מעודדים 
כידידו הטוב של האדם. יחד עם זאת, החזקת כלב כחיית מחמד אינה עניין של מה בכך ודורשת 

אחריות, מחויבות, מסירות והשקעה של זמן ומשאבים על מנת לדאוג לו. 

וגללי הכלבים שאינם נאספים מהווים מטרד סביבתי  תופעת הכלבים המשוטטים ללא בעליהם 
ותברואתי הפוגע באיכות החיים בישוב. לפיכך, אנו מבקשים להעלות את המודעות בקרב הציבור 
רבים  סובלים  ממנו  היומיומי  המטרד  את  למגר  כדי  הכלבים  ובעלי  בעלות  ציבור  ובקרב  הרחב 

מאתנו תוך שיתוף פעולה של התושבים כולם.  

לתופעת שיטוט הכלבים מספר היבטים המשפיעים על חיי התושבים כולם:

• חוקי בהתאם לחוקי המדינה והמועצה – חל איסור על כלב להסתובב ללא השגחה ביישוב, 	
ועליו להיות סגור בחצר מגודרת וסגורה, או לטייל עם בעליו כשהוא מובל ברצועה. בעל כלב 
שאין ברשותו חצר מגודרת חייב להחזיק את הכלב בביתו, או להחזיקו קשור על ידי רצועה או 
שרשרת במתחם חצרו. קישור לאתר ויקיפדיה: חוק להסדרת הפיקוח על כלבים . לתשומת 

לבכם, אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש. 
• בריאותי גדרה שוכנת בלב אזור מוקף בשדות, חורשות ואף שמורות טבע ולכן מסתובבות 	

באזור זה חיות בר רבות, ביניהן תנים ושועלים אשר ידועים כמעבירים העיקריים של מחלת 
הכלבת. כלבים משוטטים חשופים יותר לחיות הבר ולמחלה, ובכך גם מסכנים את הציבור 
גבוהים  הכלבת  למחלת  להיחשף  כפריים(  באזורים  (בעיקר  משוטט  כלב  של  סיכוייו  כולו. 

בהרבה מכלב שנמצא בבית או בחצר בעליו ומטייל בהשגחתו בלבד. 

הסימנים  שמופיעים  מרגע   – מרפא  וחשוכת  קטלנית  מסוכנת,  מחלה  היא  הכלבת  מחלת 
הראשונים אצל אדם או בעל-חיים שננשך,  אין כל אפשרות לרפאם וגורלם נחרץ.  

• נזק לרכוש כלבים שנכנסים לגינות משחקים, גינות פרטיות ומשקים גורמים לעיתים לנזקים 	
שנעלמות  יקרות  נעליים  וזוגות  נעקרים  צמחים  שנלעסים,  השקיה  צינורות  לרכוש.  קשים 

מפתח הבית.
• בטיחותי כלבים שרודפים אחרי מכוניות ואופנועים ורצים לכביש בפתאומיות יכולים לגרום 	

המשוטטים  מהכלבים  פוחדים  מבוגרים  וגם  רבים  ילדים    . נפגעים  עם  מיותרות  לתאונות 
ונמנעים ללכת או לרכב על אופניים במקומות מסוימים. לא אחת ילדים בוחרים ללכת על 
לצערנו  המדרכות.  לאורך  ששוכבים  מכלבים  להתרחק  כדי  רק  עצמם  את  ולסכן  הכביש 
ילדים בתחומי היישוב, בזמן שהכלב שוטט  ותקיפות של  נשיכות  אירעו מספר מקרים של 

חופשי. בעל. גם כלב לברדור חברותי וחביב עלול להיראות מאיים בעיניו של ילד קטן! 
• תברואתי כלבים משוטטים עושים את צרכיהם בשטחים ציבוריים, מדרכות וגני משחקים או 	

בגינות פרטיות של אחרים ואף אחד לא מנקה אחריהם.  כלבים רבים בישוב הופכים ונוברים 
בפחי אשפה, לעיתים הם אף מפזרים את תכולת הפחים על המדרכות והכבישים.

• מהתושבים 	 חלק  וספורטיבי.  בריא  חיים  אורח  מקיימים  ביישוב  רבים  תושבים  חיים  איכות 
בכלבים  אחת  לא  נתקלים  אלו  תושבים  בריצה.  מתאמנים  ואחרים  בהליכה  מסתפקים 
שרודפים אחריהם ולעיתים גם מנסים לתקוף אותם ממש. בנוסף המדרכות מלאות בגללים 

וכפועל יוצא מכך תושבים רבים נמנעים מהליכה או ריצה בתחומי המושב. 

בשל אופיה הכפרי והמיוחד של המושבה, קיימת התחושה שניתן להתיר לכלבים לשוטט חופשיים 
בתחומי הישוב אך תופעת השוטטות עלולה לפגוע, כפי שפורט, בהיבטים שונים וכפועל יוצא מכך, 
עלולה לפגוע באיכות החיים. אנו פועלים מתוך ההבנה שההתמודדות עם התופעה הינה מתמשכת 

ועליה להיות משולבת מהסברה והדרכה אך יחד עם זאת, במידת הצורך, גם מאכיפה וענישה.

תושבים יקרים , אנא הקפידו להחזיק את כלבכם כנדרש בחוק, הקפידו לחסנם נגד כלבת ומנעו 
מהם לשוטט ברחובותינו, בכך ניטיב גם עם חיות המחמד וגם עם עצמנו.

חיה ותן לחיות

שומרים על 
חיות המחמד

כלבים, 
אחריות 

ומה 
שביניהם
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המועצה המקומית גדרה פועלת בשנים האחרונות להטמעת 

תחום איכות הסביבה הן במסגרת מוסדות החינוך החל מהגיל 
הרך ועד הבגרות והן בקרב הקהילה כולה. בשנה האחרונה 

המועצה המקומית גדרה אף זכתה בפרס רשות מקומית פורצת 
דרך בתחום הסביבה בשל הסברה, תהליכים ויוזמות שנעשו 
בגדרה וביניהן החלפת תאורת רחוב בתאורת "לד" חסכונית, 
הצבת נקודות מתקני מיחזור רבות ברחבי המושבה, הקמת 

פארקי כלבים, שידרוג הפארקים הציבוריים, שתילת מעל 2,000 
עצים ועוד. זאת ועוד, במוסדות החינוך קיימים כ- 25 גני ילדים 

שהוסמכו כגנים ירוקים וביניהם גנים שהוסמכו כגנים ירוקים 
מתמידים בזכות הפעילות הרבה בתחום קיימות וסביבה ירוקה. 

כמו כן, בתי הספר היסודיים הבילויים, פינס וגוונים מוסמכים 
לגנים ירוקים ובית ספר רעות אף הוסמך לבית ספר ירוק מתמיד. 

בית ספר רעות הינו ייחודי במינו בזכות יער המאכל הקהילתי 
המתקיים בשיתוף משרד החקלאות ומהווה מקום שיתופי קהילתי 

לטיפוח ועידוד הסביבה הירוקה. 

בתוך כך, לאחרונה התבצעה חלוקה של 650 פחי אצירה כתומים 
לפינוי פסולת אריזות אשר פוזרו ברחובות השונים ובסמיכות לגני 
ילדים ובתי ספר. זהו השלב הראשון מבין שלושה שלבים לחלוקת 
הפחים הכתומים. בשלב השני יחולקו פחים בצמרת גדרה – אמירי 
כן,  כמו  גדרה.  במזרח  כתומים  פחים  יחולקו  השלישי  ובשלב  גן 
לקרטונים  אצירה  פחי  של  משמעותית  תוספת  בוצעה  לאחרונה 
ברחבי המושבה ומעתה גם לשימוש התושבים. כעת כל הניהול 
והפיקוח של פחי האצירה לקרטונים הועבר לאחריות כוללת של 
מתוך  עסק,  בתי  מספר  מרוכזים  בהם  אזורים  למעט  המועצה, 
ומסודר.הפינוי  נקי  יישוב  על  ולשמירה  התושבים  לרווחת  דאגה 

שלהם יתקיים מידי שבוע.

ממחלקת התפעול במועצה המקומית גדרה נמסר: “ בהמשך 
לשיתוף הפעולה של המועצה עם המשרד להגנת הסביבה 
ותאגיד תמיר, וכחלק ממדיניות המועצה לשמירה על איכות 

הסביבה, רכשה המועצה מיכלי אצירה לאיסוף פסולת האריזות. 
סך הכל נרכשו 1,000 פחים אשר חלקם כבר פוזרו ברחבי 

היישוב וזאת, על מנת להנגיש את השימוש בפחים אלו ולהפחית 
את הפסולת המועברת להטמנה ובעצם כך לצמצם את זיהום 

הסביבה. מתכונת פיזור הפחים בוצעה על פי מפתח אשר מאושר 
על ידי המשרד להגנת הסביבה ותאגיד תמיר. המועצה מבקשת 
את השתתפות הציבור לבצע את פעולות ההפרדה של פסולת 
האריזות. שיתוף הפעולה יצמצם באופן ניכר את נפח הפסולת 

במיכלי האצירה הירוקים ובנוסף, יצמצם את הפסולת המועברת 
להטמנה ועקב כך זיהום המערכת האקולוגית במדינה ובכלל. 

תודה על שיתוף הפעולה”

ראש המועצה, יואל גמליאל ציין: “גדרה מושבה ירוקה בה נעשית 
הסביבה,  על  לשמירה  הרך  מהגיל  החל  ומקיפה  רחבה  הסברה 
יישוביות  פעילויות  ונעשות  ירוקים  כגנים  הוסמכו  ילדים  גני   25
ובית ספריות להעלאת המודעות והטמעת העשייה למען הסביבה 
כחלק מאורח החיים. השנה זכינו בפרס רשות ירוקה פורצת דרך 
הודות להשקעה ולטיפול בנושא ברבדים השונים החל מהתייעלות 
ספורט,  מתקני  הקמת  ציבוריים,  גנים  והקמת  טיפוח  אנרגטית, 
טיפול בבעלי החיים ועוד. תודה לכל העוסקים במלאכה – לצוות 
לתאגיד  התפעול,  וצוות  התפעול  אגף  למנהל  ובפרט  המועצה 
תמיר, לצוותי גני הילדים ובתי הספר, לתושבים הפעילים וכמובן, 

לילדים השותפים המלאים למען הצלחת הנושא.”

מידע לגבי פריסת הפחים 
הכתומים וכן, מתקני המיחזור 

בגדרה ניתן למצוא 
באתר המועצה

www.gedera.muni.il
בקישור של מידע לציבור –

איכות הסביבה.

מושבה למען 
הסביבה

פחים כתומים ומיכלי 
אצירה לקרטונים פוזרו 

ברחבי המושבה
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המועצה המקומית גדרה מעודדת ומקדמת אורח חיים בריא 
וספורטיבי במושבה. בתוך כך, הוקמו מתקני ספורט ביישוב 

כולל מתקני כושר ושביל הליכה המתחבר לחפץ חיים, שופץ 
מגרש הכדורגל ההיסטורי, נפתח אולם ספורט נוסף, הוצבו 

מתקני כושר בגנים ציבוריים, נבנה סקייטפארק ועוד. כחלק 
מכך, מתקיימות פעילויות ספורט ייחודיות במוסדות החינוך 

וקהילתיות והורחב מגוון החוגים והאפשרויות בתחום הספורט 
לעידוד פעילות ספורטיבית כבר בגיל צעיר. האפשרויות 

החדשות שנפתחו מוכיחות את הצלחתן הן באמצעות ההיענות 
והן באמצעות ההישגים. כך למשל ניתן לראות את ההצלחה 

בתחומים הבאים:

כדורשת 
מועדון כדורשת ילדות ונערות של גדרה - לפני כ- 4 שנים 

הוקמה ע"י רחל כהן קלפה קבוצת הכדורשת הראשונה 
לילדות בגדרה וכיום יש 3 קבוצות מובילות המשתתפות בליגת 

הכדורשת הארצית ומביאות גאווה רבה למושבה גדרה. הקבוצות 
משתתפות בטורנירים ארציים ובליגת הכדורשת הארצית. 

הקבוצות מחולקות לפי גיל השחקניות )יסודי, חטיבה ותיכונים(.

 קבוצה לגיל תיכונים "שיר גדרה" קבוצת "שיר גדרה" הינה 
הקבוצה הותיקה ביותר וכוללת שחקניות בכיתות י' – יא' מתיכונים 

אזורי בגין ורמון. הקבוצה נקראת על שם שיר כהן ז"ל שהיתה 
שחקנית בקבוצה. קבוצת "שיר גדרה" הינה קבוצה מובילה ברמה 

הארצית ומביאה גאווה רבה לגדרה בזכות המשחק הקבוצתי, 
החברות והפרגון בין השחקניות וההישגים התחרותיים! השנה 

הקבוצה סיימה במקום הראשון בטורניר ארצי שהתקיים ברעננה 
ובמסגרת ליגת הכדורשת הארצית עלתה לבית עליון שם 

תתמודד על אליפות הארץ בכדורשת לנערות.

מאמנת קבוצה: רחל כהן קלפה.

שחקניות הקבוצה: עומר, סתיו, אדר, נועה, ניצן, שהם, שיר, ליאל, 
אביה, נטע א., נטע מ., הילי וניקול.

לאחרונה הקבוצה זכתה במקום הראשון בטורניר שהתקיים 
באילת של איגוד הכדורשת הישראלי. כל הכבוד!!

 קבוצה לגיל חטיבה: "NetGirls" קבוצת "NetGirls" משחקת 
זה שנה שנייה ברציפות. הקבוצה מורכבת משחקניות בעלות 

פוטנציאל מרשים ותתמודד השנה על מקום ראשון בבית תיכון 
בליגת הכדורשת הארצית. הישג זה הינו משמעותי לקבוצה 

שמשחקת שנה שנייה בלבד בליגה ותיקה המונה קבוצות חזקות 
מאוד. לחלק משחקניות הקבוצה אמהות שמשחקות כדורשת 

בליגת מאמאנט בגדרה ובאיגוד הכדורשת.

הקבוצה תייצג את גדרה גם בספורטירשת בבאר שבע 
ובאוליפיאדת הילדים.

קבוצה: אורלי כהןמאמנת 

קבוצה לגיל יסודי: 

"TigerGirls" קבוצת "TigerGirls" משחקת זה שנה שנייה ברציפות. 
הקבוצה סיימה במקום הראשון בטורניר ארצי תוך 6 ניצחונות 

מרהיבים. אין ספק כי מדובר בקבוצה נוספת שלנו בעלת יכולת 
גבוהה שמסמנת לעצמה מסלול לטווח ארוך להישגיות והצלחה 

תוך בניית קבוצה חזקה, ספורטיבית ומפרגנת. לחלק משחקניות 
הקבוצה אמהות שמשחקות כדורשת בליגת מאמאנט בגדרה 

ובאיגוד הכדורשת.

הקבוצה תייצג את גדרה גם בספורטירשת בבאר שבע, 
באוליפיאדת הילדים ובטורניר ארצי נוסף של איגוד הכדורשת.

מאמנת קבוצה: רחל כהן קלפה

אחד הכוחות המניעים של הקבוצות זה קהל המעודדים שלה, 
שמלווה את הקבוצות במשחקים ומורכב מהמשפחות והחברים 

של השחקניות. בנוסף לעידוד ולחיזוק הקבוצות, קהל המעודדים 
מראה את הפנים היפות של הקהילה בגדרה ע"י עידוד חיובי 

ושמירה על ספורטיביות. 

 כולנו מאחלים לשלוש הקבוצות, למאמנות אורלי ורחל 
ולשחקניות המון הצלחה ושימשיכו לייצג את גדרה בגאווה!

טאקוונדו
גם השנה מועדון הטאקוואנדו הציג הישגים מרשימים בינלאומיים: 

ב2019 זכה המועדון ״שרעבי אומניות לחימה״ במועדון המצטיין 
של ישראל בבוגרים )18+(, כאשר זכינו ב13 מדליות זהב ומדליית 

כסף 1 מתוך 14 קטגוריות משקל וספורטאים ששלחנו להתחרות 
באליפות ישראל.

גילי חיימוביץ ספורטאי נבחרת ישראל בוגרים ומאמן נבחרת 
גדרה, הישגים:

* מדורג כ-40 בעולם בדירוג האולימפי 
* אלוף ישראל

* אלוף אולימפי לנוער לשעבר הראשון לישראל 
* אלוף אירופה לנוער לשעבר

* מדליסט בעשרות אליפויות בין לאומיות
* מועמד לאליפות עולם 2019 באנגליה

* מועמד לאולימפיאדת טוקיו 2020

גדי חיימוביץ ספורטאי נבחרת ישראל בוגרים, הישגים:

* מדורג כ-60 בעולם בדירוג האולימפי
* אלוף ישראל

* מקום 3 באליפות אירופה עד גיל 21 לשעבר
* מדליסט בעשרות אליפויות בין לאומיות

אורח חיים ספורטיבי במושבה
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* מועמד לאליפות עולם 2019 באנגליה
* מועמד לאולימפיאדת טוקיו 2020

איתן חיימוביץ ספורטאי נבחרת ישראל בוגרים, הישגים:

* אלוף ישראל
* מדליסט בעשרות אליפויות בין לאומיות

* מועמד לאליפות עולם 2019 באנגליה
* מועמד לאולימפיאדת טוקיו 2020

אבישג סמברג ספורטאית נבחרת ישראל בוגרות, הישגים:

* אלופת ישראל
* כרגע הספורטאית המובילה של ישראל בכל המשקלים

* מקום 3 באליפות העולם לנוער 2016
* מקום 3 באליפות אירופה לנוער 2017

* מדליסטית בעשרות אליפויות בין לאומיות
* מועמדת לאליפות עולם 2019 באנגליה

* מועמדת לאולימפיאדת טוקיו 2020

טום פשקובסקי ספורטאי נבחרת ישראל נוער, הישגים:

* אלוף ישראל
* אלוף אירופה לקדטים 2017

* מדליסט בעשרות אליפויות בין לאומיות
* מועמד לאליפות אירופה לנוער 2019

עד מירנגוף ספורטאית נבחרת ישראל בוגרות, הישגים:

* אלופת ישראל
* מדליסטית בעשרות אליפויות בין לאומיות

* מועמדת לאליפות עולם 2019 באנגליה
* מועמדת לאולימפיאדת טוקיו 2020

נבחרת הטאקוונדו של גדרה מונים כ-30 ספורטאים צעירים 
מוכשרים ומצליחים, שכחצי מהם נמצאים כרגע בנבחרת ישראל 
בגילאים השונים וכמה שכבר נמצאים בנבחרת ישראל כבר כמה 

שנים! 

חלקם כבר יוצאים ומייצגים את ישראל בחול בגאווה.

ב15-16 באפריל תתקיים אליפות ישראל לנוער )15-17(, אליפות 
ישראל לקדטים )12-14( ואליפות ישראל לקדם קדטים )9-11(, 

95% מספורטאי נבחרת גדרה הולכים להתחרות!

התעמלות קרקע 
בגדרה נבחרת התעמלות קרקע מרשימה הכוללת בנות 

מקבוצת גילאים המייצגות את גדרה בתחרויות אזוריות וארציות 
וקוטפות פרסים מכובדים.

המתעמלות מנבחרת ההתעמלות קרקע מגדרה זכו במקום 
הראשון בתחרות ארצית שהתקיימה באילת. כמו כן נבחרות 

השתתפו בגימנסטראדה באריאל במופע מדהים.

מאמנת: מיטל אלגבלי

בהצלחה גם בהמשך!

התעמלות אמנותית
הינו ענף ספורט אולימפי המשלב בלט, אקרובטיקה, ועבודה עם 
חמישה מכשירים, סרט, כדור, חישוק, אלות וחבל. הענף ספורט 

היחידי שתומך בהעצמה נשית. נוסף על כך אפשר להוסיף 
שנבחרת גדרה מתכוננות במרץ לתחרויות שלהן בשביל לייצג 

את מועצת גדרה בכבוד.

בהצלחה לכל הספורטאים הצעירים שמהווים דוגמה ומייצגים 
את המושבה בארץ ובעולם. בהצלחה בהמשך!

מימין לפי כיוון השעון:
מחול סתיו וספיר 

מחול להקת קרייזי-די במקום ראשון גרנד פרי
שירה מיכובר עלתה לגמר בתחרות מיה ארבטובה
מחול תחרות מחוזית של האקדמיה האמריקאית 

התעמלות אמנותית

ספורט 
מגיל צעיר

אתגר נינג’ה חווייתי 
לילדי הגנים

של  הילדים  גני  ילדי  שהם  יומיים  התקיימו  לאחרונה 
גדרה יצאו לפעילות ספורט מאתגרת בגן שבע. הילדים 
ריצה,  זחילה,  הכוללים  ספורט  אתגרי  ממגוון  נהנו 
משחקים  וממגוון  חישוקים  בתוך  מעבר  מתנפחים, 
מהנים כמו הוקי, משחקי רצפה גנקיים ועוד. הפעילות 
התקיימה בשני ימים שונים כאשר בכל יום יצאו מספר 

גנים ליהנות מחווייה ספורטיבית שהיא קצת אחרת.
אתגר הנינג’ה התקיים הודות לאגף החינוך, 

מחלקת גני הילדים ובשיתוף גני הילדים וההורים. 
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דברים טעימים לפסח
אורית לוי, תושבת גדרה וכוכבת רשת בבישול ואפיה משתפת במתכונים לחג הפסח

בתיאבון ♥

מוס חלבה אישי משגע ומרשים 
ב- 5 דק' עבודה

מוששששששלם! מרשים, טעים וכלום עבודה

מרכיבים
2 מיכלי שמנת מתוקה להקצפה )לפרווה שמנת צימחית( כל אחד 250 מ''ל - סה''כ 500 מ''ל

חצי כוס טחינה גולמית

חצי כוס סילאן

כף וחצי מהשמנת המתוקה

שערות חלבה לקישוט

פקאנים מסוכרים לקישוט

אופן ההכנה
בקערה לערבב את הטחינה, הסילאן וכף וחצי ממיכלי השמנת המתוקה לעיסה אחידה. 1
במיקסר להקציף את שני מיכלי השמנת המתוקה לקצפת יציבה כ- 2 דק'. 2
להוסיף את עיסת הטחינה לקצפת בתנועות קיפול עד שיתקבל צבע קרמל בהיר. 3
להכניס לשקית זילוף או עם כפית למלא כוסות אישיות. 4
לקשט למעלה עם שערות חלבה ופקאן מסוכר אחד לכל קינוח ולהכניס למקפיא. 5
להוציא כחצי שעה לפני ההגשה ולטרוף . 6

פאי רועים 
פאי מנחם, טעים, 

מרשים וקל מאוד להכנה
מרכיבים

8 תפוחי אדמה קלופים וחתוכים לקוביות
4 שיני שום כתושות

רבע כוס שמן זית
2 ביצים טרופות

מלח

אופן ההכנה
לחמם תנור ל- 200 מעלות. 1
מבשלים את תפו'א במי מלח עד לריכוך. מסננים היטב ומועכים לפירה. זורים כפית מלח. 2
מטגנים את שיני השום ברבע כוס שמן הזית עד שיזהיבו על אש קטנה. לא לשרוף. 3
מוסיפים את השום עם השמן זית שבמחבת לפירה ומערבבים היטב. מניחים בצד להצטנן. . 4

מוסיפים את הביצים ומערבבים היטב
הזהבה. . 5 עד  ומטגנים  הקצוץ  הבצל  את  מוסיפים  עמוקה,  במחבת  זית  שמן  מחממים 

מוסיפים שום כתוש ואת הבשר ומטגנים עד שהבשר משנה צבעו לאפרפר. מוסיפים רסק, 
תבלינים ופטרוזיליה. מערבבים היטב ומורידים מהאש

לשמן תבנית עגולה קוטר 26 או מרובעת במעט שמן זית. לצקת חצי מכמות הפירה וליישר. . 6
להניח את תערובת הבשר ומעל לצקת את יתרת הפירה

להבריש עם שמן זית את השכבה העליונה של הפירה. לכסות בנייר אלומיניום ולהכניס . 7
לתנור לחצי שעה. להסיר את האלומיניום ולאפות עוד חצי שעה או עד שמשחים

למלית הבשר
4 כפות שמן זית לטיגון

2 בצלים גדולים קצוצים
2 שיני שום כתוש

חצי ק''ג בשר בקר טחון
2 כפות רסק עגבניות או 100 גר' רסק

חצי כפית אגוז מוסקט טחון
צרור עלי פטרוזיליה קצוצים

מלח, פלפל
שמן זית להברשה מעל המאפה
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לידיעת התושבים
משרדי המועצה המקומית גדרה 

יהיו סגורים לקבלת קהל במהלך חג הפסח 
כולל חוה"מ בין התאריכים 21-25.4.19.

בכל עניין ניתן לפנות למוקד 106 בטלפון

1-800-200-583
בברכת חג שמח

ומועדים לשמחה

לחמניות 
טחינה / תרד ללא גלוטן

מרכיבים
מספיק ל- 7 לחמניות

10 מדליוני תרד קפואים )לא חייב(
4 ביצים

3 כפות טחינה
חצי שקית אבקת אפייה או 5 גר'

כפית אבקת מרק בצל
מעט פלפל

1 בצל קצוץ מטוגן בכף שמן )לא חייב(
אפשר להוסיף גם 3 כפות גרגירי תירס מקופסת שימורים

אופן ההכנה
לחמם תנור ל- 200 מעלות. . 1
להכניס למיקרו את מדליוני התרד ל- 2 דק'. להוציא ולמעוך אותם.. . 2
להכניס את כל המרכיבים לקערה ולערבב היטב.. . 3
לשמן תבניות מאפינס אישיות במעט שמן.. . 4
למלא בעיסה עד שני שליש מגובה התבנית. המאפה תופח מאוד.. . 5
להכניס לתנור בדיוק ל- 25 דק'.. . 6
לטרוף ♥.. 7

אורית לוי הכינה וממליצה:

קלי קלות להכנה, מתכון של עדי חמו, 
טעים, פרווה, משביע ובריא ♥

""
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גדרה מושבה עם איכות חיים 

אביב הגיע 
פסח בא 

תושבים יקרים,
בפרוס חג האביב הבא עלינו לטובה,

אנו מאחלים לכם התחלות חדשות, שגשוג, פריחה והצלחה.
חג חירות שמח - חג של שלום ואחווה.

חג פסח שמח וכשר
יואל גמליאל ראש המועצה

נבחריה ועובדיה
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