ברוכים הבאים
לגדרה
בית עם איכות חיים

2019

כל מה שכדאי לדעת

המועצה המקומית גדרה
פועלת לאיכות חיים מיטבית
בשבילכם ועבורכם
מועצה מקומית גדרה
ת.ד ,206 .רחוב פינס  4גדרה | טלפון 08-8593555
ימי פעילות המועצה:
יום ראשון 16:00-19:00 ,8:00-13:00
ימים שני  -חמישי 8:00-16:00
קבלת קהל :יום ראשון 16:00-19:00
אתר www.gedera.muni.il
moaza.gedera
"מועצה מקומית גדרה"

ברוכים הבאים

גדרה היא יישוב כפרי ,ירוק ,קהילתי ומשפחתי שקם בשנת תרמ"ה  1884על ידי ראשוני
תנועת הביל"ויים .יישוב צומח השומר על ניחוח היסטורי ואופי מיוחד תוך שיפור מתמיד
של איכות חיי התושבים .בגדרה אתרי מורשת בעלי משמעות היסטורית עמוקה שנעשו
בהם עבודות שימור וביניהם :צריף הביל"ויים והפעמון ,בית הספר הראשון ,בית כנסת
ישורון הראשון ,גינת רחל ההיסטורית ,בית מינץ שהוא מוזיאון גדרה ועוד.
בשנים האחרונות ,גדרה הפכה לשם דבר בתחום החינוך והדבר קיבל ביטוי בולט במיוחד
עם קבלת פרס החינוך הארצי היוקרתי .הפרס ניתן בזכות שינויים מהותיים שנעשו בתחום
החינוך החל מהגיל הרך ועד לבגרות תוך ראיית והכלת השונה כאשר לא מוותרים על אף
ילד ,החינוך כרצף חינוכי ,שימת דגש לכל ילד וילדה ,מעורבות חברתית גבוהה ,השקעה
בתשתיות חינוכיות ,קידום פדגוגיה חדשנית ,קידום יוזמות ויצירתיות ועוד .השקעה זו
ניכרת בעלייה הדרמטית באחוזי הזכאות לבגרות ובגרות איכותית ,באחוזי הגיוס ובגיוס
משמעותי לצה"ל.
אני שמח על בחירתכם להצטרף למשפחת גדרה ומברך אתכם באופן אישי על הבחירה
המצויינת.
מוגשת לכם בזאת חוברת מידע לגבי מתקני ושירותי המועצה.
אנו עומדים לשירותכם לכל דבר ועניין.

גדרה מובילה באיכות חיים!
שלכם,
יואל גמליאל
ראש המועצה

מחלקות המועצה המקומית גדרה
lishka@gedera.muni.il
Maya.ganon@gedera.muni.il
Pnina.Nagar@gedera.muni.il
Rina.Kalir@gedera.muni.il
Liat.Braha.Amon@gedera.muni.il
Yafa.Ofri@gedera.muni.il
Naftali.David@gedera.muni.il
Alina.Koblanov@gedera.muni.il
Avia.Anconina@gedera.muni.il
Ilana.Levy@gedera.muni.il
Yoav.Chavy@gedera.muni.il
Ayala.Ashtar@gedera.muni.il
Avital.Melamed@gedera.muni.il
Galit.Levy@gedera.muni.il
Aliza.Samech@gedera.muni.il
Shela.Akiva@gedera.muni.il
Marcela.Lipperman-Atar@gedera.muni.il
Orit.Sinai@gedera.muni.il
Sharon.Cohen.Barashi@gedera.muni.il
Ilan.Mualem@gedera.muni.il
Avishag.Belo@gedera.muni.il
Amir.Fishman@gedera.muni.il
yona.razon@gedera.muni.il
Grant.Brook@gedera.muni.il
Keren.surik@gedera.muni.il
Moked.Moked@gedera.muni.il
Onit.Sharabi@gedera.muni.il
Zion.Bar-Asher@gedera.muni.il
Yehoiada.Farhi@gedera.muni.il

08-8593501/4
 משרד- לשכת ראש המועצה
08-8593506
 תקשורת ומדיה- לשכת ראש המועצה
08-8593512/50
 משרד- לשכת מנכ"ל
08-8593548/53
מחלקת משאבי אנוש
08-8593520
 משרד- יועצת משפטית
08-8593530
 משרד- גזברות
08-8593542
 סגן גזבר- גזברות
08-8593541
 הנהלת חשבונות- גזברות
08-8593538/7/4/5
גביה
08-8593516
 משרד- תפעול
08-8593513
 תברואה ונקיון- תפעול
08-8593561
 מנהלת אגף- חינוך
08-8593558
 גני ילדים- חינוך
08-8593528
 קב"ס- חינוך
08-8593527
 קב"ס- חינוך
08-8593563
 הסעים- חינוך
08-8593565/6
 שירות פסיכולוגי- חינוך
08-8593554
 משרד- שפ"ע
08-8593524
 מחלקה וטרינרית- שפ"ע
08-8593552
רכש
08-8593570
המחלקה לשירותים חברתיים
08-8593510
חופש המידע ונגישות
08-8595420 /08-8595432
 הועדה לתכנון ובניה/ הנדסה
08-8595410
 מנהל תשתיות- הנדסה
08-8595478
 ופיקוח משרד- שיטור עירוני
1-800-200-583
106 מוקד עירוני
08-8595436
מחלקת תכניות מניעה
08-8595460
בטחון
08-8595414/20
רישוי עסקים

גופים בגדרה
ספריה ציבורית

מרכז אופק

בית לחינוך ,ידע,
תרבות ופנאי

ע"ש פרנקנטל

מחלקת הגיל הרך | מחלקת נוער יישובית
מחלקת גיל הזהב ואזרחים בוגרים
חוגי העשרה ו"אופק בקהילה"
בית ספר למחול "זמן תנועה"
ספורט | תרבות | ארועים | פעילויות | פנאי

מרכז לתרבות וקריאה בהנאה

רחוב כנפי נשרים 3
08-8594555
"מרכז אופק – מתנ"ס גדרה"

רחוב ויצמן 13
077-2080093
"ספריה ציבורית גדרה"

מוזיאון גדרה

הוועדה לתכנון
ובניה

בכפוף לאגף החינוך היישובי

רחוב ירוחם שוקר 1
טל ,08-8595420 .פקס08-8597914 .

מרכז לתרבות,
תיירות ומורשת

רחוב הבילויים ) 29פינת שכביץ(
08-8593316

קבלת קהל
יום ראשון 16:00-18:30
יום חמישי 8:30-12:00
ימי שלישי קבלת קהל עבור עורכי בקשות,
בתאום מראש בלבד.
שימו לב – לא יינתן מענה טלפוני בשעות קבלת קהל

מוקד  106לשירותכם
מוקד עירוני  106קיים לשירות התושבים ופועל  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע
לדיווח על מפגעים ומצב חירום
אמצעי פנייה למוקד:

חיוג למוקד  106מכל טלפון או למספר 1-800-200-583
פקס מוקד 08-8595408

מוסדות חינוך
בתי ספר יסודיים
מוסד חינוכי
פינס  -מ"מ
רימונים – מ"מ
קשת  -מ"מ
רעות  -מ"מ
הביל"ויים  -מ"מ
אוהל שלום  -ממ"ד
שלהבות  -ממ"ח
גוונים  -מ"מ
מעלות רם  -ממ"ד

טלפון
08-8591130
08-8695245 // 08-8695263
08-6119460
08-8680810
08-6216835
08-8591236
072-2555349
08-8693951
-

מייל
כתובת
schoolpines@gmail.com
פוקס 6
rimonim2009@walla.co.il
יצחק רבין 2
keshetg8@gmail.com
מנחם בגין 13
reutgedera2002@gmail.com
אירוס 5
biluimgedera@gmail.com
דרך הפרחים 36
Y-OShalo-gdr-S@kishurim.k12.il
ויצמן 29
גד ) 17בתהליכי בניה( shalhavotgedera@gmail.com
gvanimschool@walla.com
ארז 2
maalotram46@gmail.com
גד 17

בתי ספר על יסודיים
מוסד חינוכי
תיכון דרכא ע"ש מנחם בגין – מ"מ
תיכון דרכא ע"ש אילן ואסף רמון – מ"מ
קרית החינוך דרכא נתיבי נועם – ממ"ד
תיכון למדעי הרפואה והספורט

כתובת
טלפון
רמז 18
08-8591034
מנחם בגין 52
08-8591927
וייצמן 51
08-8591051
בהקמה  -פתיחה בשנת תשפ"א

מייל
schoolpines@gmail.com
tz09@.ged@gmail.com
netivey@walla.com

מוסדות חינוך מיוחד
מוסד חינוכי
ניצנים
מעון מוריה
בית ספר מוריה

טלפון
08-8693187
08-8511666
08-8690748

כתובת
לוינסון 8
לוינסון 3
לוינסון 8

מייל
nitzanimschool@walla.co.il
moriah@aleh-iarael.org
moriah@aleh-iarael.org

כדאי לדעת!
בגדרה קיימת ייחודיות ובחירה
מבוקרת של בתי ספר – בכל שנה
מתקיימים ימים פתוחים ,לעולים
לכיתה א' ולעולים לכיתה ז',
להצגת ייחודיות בתי הספר
ולאחר מכן ניתן לבחור בצורה
מבוקרת את המוסד החינוכי בו
ילמדו ילדיכם.

מוסדות חינוך
גני ילדים

מחלקת גני ילדים – Avital.Melamed@gedera.muni.il | 08-8593558
שם הגן
גן שושנים
גן צבעוני
גן חיטה
גן תילתן
גן ליבנה
גן אלה
גן פרג
גן זית
גן ערבה
גן שקמה
גן אתרוג
גן תירוש
גן עירית
גן תות
גן רותם
גן נופר
גן הרדוף
גן חרוב
גן פטל
גן חרצית
גן חצב
גן סחלב
גן אשל
גן תמר
גן שקד
גן סגלית
גן תאנה
גן גפן
גן לילך
גן נרקיס
גן הדס
גן קשת
גן דולב
גן דפנה
גן כרכום
גן סייפן
גן לוטם
גן נורית
גן מרגנית
גן יערה

גיל
 4-5מ"מ
 4-5מ"מ
חנ"מ
חנ"מ
 4-5מ"מ
 4-5ממ"ד
 4-5מ"מ
 4ממלכתי
 4-5מ"מ
 4-5מ"מ
 3ממ"ד
 4-5ממ"ד
 4-5מ"מ
גן תקשורת
 4-5מ"מ
חנ"מ ממ"ד
 3מ"מ
 3מ"מ
גן תקשורת
 4-5מ"מ
 4-5מ"מ
חנ"מ מ"מ
 3מ"מ
 4-5מ"מ
 4-5מ"מ
 4-5מ"מ
 4-5ממ"ד תורני
 3ממ"ד תורני
 4-5מ"מ
 4מ"מ
 3ממ"ד
משלב מ"מ
חנ"מ מ"מ
 4-5מ"מ
 3מ"מ
 3מ"מ
 4-5מ"מ
 4-5מ"מ
 3מ"מ
 3מ"מ

כתובת
הנרקיס 17
הנרקיס17
סחלב
סחלב
הנורית
הנורית 21/2
יסמין
יסמין
יוסף בורג 7
יוסף בורג 7
אורן
אורן
האורן 7
ברוש 16/1
ברוש 16/1
הרב גמליאל
ברוש 16/2
ברוש 16/2
ברוש 16/2
צאלה 15
צאלה 15
הארז
ארז
חיים הרצוג 44/2
חיים הרצוג 44/1
דולב 1
דולב
דולב
דרך יצחק רבין 21/1
דרך יצחק רבין 21/2
הגליל
הגליל
דרך הנחלים
דרך הנחלים
נחל ארנון
נחל ארנון
שבתאי גומברג
שבתאי גומברג
שבתאי גומברג
שבתאי גומברג

טלפון
08-8594845
08-8594858
08-8680625
08-9743026
08-8691613
08-8692644
08-8526928
08-8526889
08-8694368
08-8695115
08-6315966
08-9163512
08-8694329
08-8597858
08-8680834
08-8594854
08-8583459
08-8583460
08-8583460
08-8680829
08-8680829
08-6309454
08-8592103
08-8691861
08-8691793
08-8680246
08-8537464
08-8542928
08-8591272
08-8690704
08-9416087
08-8592108
08-8592057
08-8592074
08-8583651
08-8583625
08-8692781
08-8594859
08-6762184
08-6102962

מוסדות חינוך
גני ילדים

מחלקת גני ילדים – Avital.Melamed@gedera.muni.il | 08-8593558
שם הגן
גן אורן
גן פיקוס
גן יסמין
גן ורד
גן רקפת
גן רימון
גן דליה
גן סתוונית
גן אלון
גן אירוס

גיל
 4-5מ"מ
 4-5מ"מ
 4-5מ"מ
 4-5מ"מ
ט"ח ממ"ד
 4-5ממ"ד תורני
 4-5ממ"ד
 4-5ממ"ד
 4-5מ"מ
חינוך מיוחד

כתובת
פוקס 19
רחוב פוקס
הנקין 7
הורוביץ 15
ראובן 7
ראובן 9
ראובן 9
רחוב יגאל אלון 37
יגאל אלון
אשר 9

טלפון
08-8593071
08-8592075
08-8594857
08-8596322
08-8594798
08-8594538
08-8594027
08-8680913
08-8695265
08-8594770

מעונות יום
מחלקת הגיל הרך – מרכז אופק – 08-8594555
מוסד חינוכי
מעון לב גדרה
מעון נחלים
מעון רשפים

כתובת
מנחם בגין 25
דרך הנחלים 14
ציונה צרפת 9

בכל מעון  3כיתות עפ"י תאריכי לידה:
תינוקייה | גילאי שלושה חודשים ועד שנה ושלושה חודשים
פעוטות | גילאי שנה וארבעה חודשים ועד שנתיים
בוגרים | גילאי שנתיים ועד שנתיים ושמונה חודשים

טלפון
08-6212410
08-6212425
08-9262500

גנים ציבוריים

גנים ציבוריים כולל מתקני משחק
גן העלייה
גן שבטי ישראל
גן שבזי
גן הבנים – רחוב ראובן פינת ויצמן
גן בשכונת אביב רחוב רבי יהודה
גן סטרומה
גן יהונתן – שכונת רשפים
גן לילך – רחוב צבעוני
גן פארק רעות – לב גדרה
גן יוסף בורג – שכונת רשפים
שני גנים ברחוב אבא אחימאיר
גן אתרוג
גן נחלים – מרכזי
גן נחלים – עליון
גן סביון
גן בילו – רחוב הורביץ
גן ההגנה
פארק שבע – רחוב רבין
שני גנים ברחוב ברקת
גן זרקון
גן רבין פינת מנחם בגין
פארק רמון
גני לב גדרה – סביון ונורית )שני גנים(
גן עופרים
גן חרצית
גן יקינטון
גן דולב

גנים ציבוריים ללא מתקני משחק
גן דני – רחוב שפירא
גן בכניסה לגדרה – ויצמן
גן שושנים – רחוב ויצמן
גן העצמאות – רחוב ויצמן
גן המסוק ע"ש ירון משיח – שכונת נחלים
גן דרך הפרחים – עליון
גן לוינסון )איטה( – רחוב שכביץ
גן הגורן
גן הורביץ

כדאי לדעת!

לקיום ארועים בגנים הציבוריים יש להגיש
בקשה לרישוי עסקים
בטלפון \ 08-8595402 .פקס08-8597914 .
או במייל.
Michal.gadasi@gedera.muni.il

כדאי לדעת!

בגדרה שתי גינות כלבים
האחת בגן בילו בפינת הורביץ  -ליבוביץ
השניה בפארק שבע )רחוב יצחק נבון(

מתקני ספורט

מתקן פתוח לכושר גופני
מגרש כדורגל
מגרש קטרגל
מגרש כדורסל
מגרש ספורט משולב
מגרש כדורסל
מגרש כדורסל
מגרש כדורסל
מגרש כדורסל
מגרש כדורסל
מיני פיץ
אולם ספורט "שוש"
מגרש כדורסל
אולם ספורט קטן
מגרש הוקי
מגרש טניס
בריכת שחיה
מגרש פטאנק
גרייט שייפ
בי קלאב
אולם ספורט קטן
מגרש כדורסל
מגרש כדורסל
מגרש כדורסל
מתקן פתוח לכושר גופני
אולם ספורט "רמון"

ויצמן 30
ויצמן 25
דרך רבין 25
הרצוג חיים 17
שד' מנחם בגין 5
דרך הפרחים 36
ויצמן 25
הרב גמליאל 5
דרך הפרחים 4
ארז 2
ארז 2
כצנלסון 8
כצנלסון 8
ויצמן 24
עמק הנשר 1
עמק הנשר 1
עמק הנשר 1
עמק הנשר 3
בן גוריון 101
מנחם בגין 42
פוקס 1
פוקס 1
תל קטרה 12
שדרות רבין 8
שדרות רבין 8
שד' מנחם בגין 54

כדאי לדעת!

לאחרונה נפתח ספורטק בשטח של  20דונם!
ארבעה מגרשי כדורסל ,מגרש כדור-יד,
פארק אומגות ,מתחמי משחקים לכל
הגילאים ,מתקני כושר ,פארק אתגרי,
מדשאות ,מסלולי הליכה ושבילי אופניים.

התנדבויות ביישוב

להתנדבות בשעת חירום ניתן לפנות לטלפון:
052-3964976 ,08-8593576
להתנדבות לפעילויות ביישוב ניתן לפנות:
למרכז אופק בטלפון 08-8594555
להתנדבות באגודה "יחד למען החייל"
היישובי ניתן לפנות ליו"ר בטלפון:
054-6718890
להתנדבות לסיירת ההורים היישובית ניתן
לפנות בטלפון08-8593436/7 :

לוחות מודעות
שימו לב!
תושבים המעוניינים לתלות על לוחות מודעות נדרשים לקבל אישור
מהמועצה המקומית גדרה ממחלקת רישוי ועסקים ,בטלפון08-8593514 :
סמוך למבנה המועצה ברחוב פינס 4
רחוב הבילויים 19
רחוב הורביץ פינת ביאליק
רחוב הורביץ פינת הגורן
רחוב רבין פינת חושן
שדרות מנחם בגין פינת הרצוג
רחוב צאלה מול גן חצב )ארז(
רחוב העופרים
רחוב כצנלסון סמוך לאולם ספורט
רחוב לילינבלום סמוך לפלאפל דמתי
רחוב שבטי ישראל
מתחם חנויות בנווה שולמית  -ראובן ,לוי ויהודה
מתחם שפירא

כיכר גוזלן
רחוב הברוש פינת אלה
לב גדרה
רחוב סטרומה פינת חבקוק
רחוב ויצמן פינת דן
רחוב רבי יהודה
רחוב ויצמן פינת העצמאות
רחוב ויצמן פינת מרבד הקסמים
רחוב רמז
רחוב דולב 21
מתחם ישורון צמוד למגרש הספורט
מתחם קטרה שבזי  -הג"א  -שפרינצק

שירותים קהילתיים
לתושב  -ש.י.ל שירות ייעוץ לאזרח

לחיילים " -יחד למען החייל"

ייעוץ משפטי ראשוני | ייעוץ בנושא ביטוח לאומי
עובד ומעביד | פיצויים תגמולים ופנסיה | דיור ציבורי
אישות ומשפחה

רח' ויצמן  26פינת רחוב פינס  1גדרה

השרות ניתן באוזן קשבת ובהתנדבות מכל הלב
בדגש על כבוד הפונה ומשפחתו ושמירה על סודיות
מלאה
ימי קבלה
יום ב' | 9:00-12:00
יום ג' | בתיאום מראש
יום ד' | 16:00-19:00
לתיאום ניתן לפנות לגב' מלכה שלמה
בטלפון – 050-5522477
השירות ניתן במשרדי המחלקה לשירותים חברתיים
רחוב פינס  ,4גדרה

• שי בימי הולדת
• חלוקת חבילות מזון
• חבילות לפורים
• שי למתגייסים חדשים
• שי בתחנות ההסעה בגדרה במועדי ישראל
• שי לחיילים הנוסעים לעיר הבה"דים בכל ראשון
• יום תרומה עבור חיילי גדרה בשיתוף תנועות הנוער
מתנדבי האגודה לחייל תורמים מזמנם ועושים זאת
בשיתוף הקהילה ,תנועות הנוער ומוסדות החינוך ובכך
מטמיעים ערכים לנתינה וערבות הדדית בקרב קהילת
גדרה
לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות
ליו"ר האגודה בגדרה ,יגאל גלסנר
054-6718890

ימי פינוי אשפה וגזם
ימים ג'-ו'
ימים ב'-ה'
ימים א'-ד'
אלי כהן
א.צ.ג אורי צבי גרינברג אבא אחימאיר
אעלה בתמר
אגוז
אבינדב ירוחם
אפרים
אורן
אודם
אשר
אירוס
אילות
ביאליק
אלה
אליעזר כהנוב
בן יצחק צבי
אלון
אם כל חי
בעלי המלאכה
אלמוגן
אצ"ל
גמיל דוד
אלשייך פינק
ארקין צבי
דן
ארז
בן גפן
דנציגר
אריה רז )רייס(
ברקת
הבילויים
אשחר
גומברג שבתאי
הג"א
אשל
ד"ר הסנר הוגו
החומה
אתרוג
ד"ר פון ויזל
המהרי"ץ
בורג יוסף
דוד רזיאל
הנשיא
ברוש
דוכיפת
העליה
דולב
דרור
העצמאות
דפנה
הארבל
הפרדס
דקל
הגולן
הרב גמליאל יוסף
דרך ארץ
הגורן
הרב יחיא סלימן
דרך האילנות
הגלבוע
תנעמי
דרך הנחלים
הגליל
הרב צוברי
דרך הפרחים
הגלעד
מאיר/בינימין
הדרים
ההגנה
הרב שייבה ישראל
הולצברג שמחה
הורוביץ
הרמב"ם
המציל היהודי
הזית
הרצל
המר זבולון
החרוב
הרב יחיא תעיזי זצ"ל ויצמן
החרמון
זבולון
הרדוף
היקב
חגי הנביא
הרצוג חיים
הכורמים
יגאל אלון
זאב זאוברמן
הכרמל
יהודה
חבקוק
המרון
יהונתן
חצב
הנגב
יואל
חרצית
הנס גוטמן
יונה הנביא
יסמין
הנקין מרדכי
יששכר
יפה נוף
העמקים
לוי
יקינטון
הרי אדום
לילינבלום
ישעיהו ישראל
הרי מואב
לרנר מרדכי
כחלית
הרימון
מגינים
כלנית
השומרון
מוצקין
כנפי נשרים
השפלה
מורי אהרון צברי
לוע הארי
השרון
מנחם דהרי
ליבנה
זבוטינסקי
מרבד הקסמים
לילך
זיגמן
משעול הרבי
מוסינזון יגאל
זמיר
מילובבישט
מרגנית
זרקון
משעול הרש"ש
נורית
חבקין יצחק

ימים ב'-ה'
ימים א'-ד'
נחל איילון
חוחית
נחל ארנון
חושן
נחל דן
חזית הדרום
נחל הבשור
חזנוב
נחל הירמוך
יהודה הגדרתי
נחל הירקון
יהלום
נחל ליטאני
יזרעאל
נחל לכיש
ירדן
נחל נעמן
ישראל אילן הולצמן
נחל עדה
ישראל ויינר
נחל ערוגות
כצנלסון
נחל פארן
כרכום
נחל צאלים
לובצקי
נחל קדרון
לוינסון
נחל שורק
ליבוביץ
נחל שניר
לשם
נחל תנינים
מלר יוסף צבי
נרקיס
מצדה
ס .דרך ארץ
משה ויהודית רוזן
סביון
נבט משה
סחלב
נהר שלום
סטרומה
נופך
ערבה
ס .לובצקי
פיקוס
סופר שלום
פעמונית
סיגלביץ שרה
פרג
סנונית
פרחי בר
ספיר
פרנקל אליהו
עופרים
צאלה
עין גדי
צבעוני
פוקס
ציפורן
פטדה
צפניה
פיינברג
קבוץ גלויות
פינס
קטלב
פנינה
קק"ל
צוקרמן
רותם
קפלו יעקב מאיר הכהן
שד בן גוריון מזרח
קרסיקוב אריה
מכיכר פינס
קרסנר אליעזר
שד מנחם בגין
רמז דוד
שד ציונה צרפת
שבו
שד בן גוריון מערב עד כיכר פינס שושן
שיטה
שד רבין יצחק
שקמה
שוהם
שכביץ
שלדג
שקד

ימים ג'-ו'
נחום
נירנברג שניאור
נפתלי
סברדלוב
סמדר
סמטת הג"א/לולו
סעידי שמחה
עמוס
פייבל
צברי סעדיה
קוסובסקי דניאל
קפלינסקי משה
ראובן
רבי יהודה
שבזי
שבטי ישראל
שלום עליכם
שמעון
שפירא
שפרינצק
שרעבי מנשה
תרמ"ה

מתקני מיחזור
מיקום פינות מיחזור
שם רחוב
רח' פינס  4מול המועצה
רח' פייבל 3
רח' הבילויים ) 20ליד משרד דני דורון(
רח' שכביץ פינת לוינסון
רח' הורוביץ ) 22ליד גן בילו(
רח' חזית הדרום ) 1צבי מלר(
רח' פוקס פינת שלדג 4
שד' בן גוריון פינת רח' ארקין
מוסד חינוכי כפר אליהו )אולפנא( רח' פינס פינת ארקין
רח' יצחק רבין פינת רח' ברקת
רח' זרקון פינת יצחק רבין
רח' צאלה פינת רח' אלמוגן
רח' צאלה  – 9ליד גן חרצית
רח' צאלה פינת שדרות מנחם בגין
רח' דרך האילנות פינת רח' אלון
רח' האורן – פינת רח' דרך האילנות
רח' הברוש פינת רח' האלה
רח' יוסף בורג פינת רח' ציונה צרפת
רח' נורית ) 26ליד גן ילדים(
רח' דרך הפרחים פינת רח' נורית
רח' הפעמונית פינת רח' סחלב(
רח' מנחם בגין פינת רח' ציונה צרפת
רח' נחל לכיש פינת רח' הבשור
רח' דרך הנחלים פינת רח' נחל לכיש
רח' עופרים פינת רח' בן גוריון
רח' בן גוריון ) 65דיור מוגן(
רח' דרך ארץ )סמוך לכניסה לבי"ח הרצפלד(
רח' הרצפלד )סמוך לכניסה לבית בכפר(
רח' עמק הנשר )במתנ"ס ליד גן הילדים((
רח' ז'בוטינסקי פינת רח' שבתאי גומברג
רח' פינס פינת קק"ל
רח' דויד רמז )סמוך לתיכון אזורי(
בעלי המלאכה )מול מאפית ידעי סמוך למסגריה(
רח' ויצמן פינת רח' מרבד הקסמים
רח' כצנלסון )אולם ספורט(
רח' רמב"ם פינת מהריץ
רח' ויצמן פינת רבן גמליאל
רח' רבן גמליאל פינת רח' ירוחם )סמוך למתנ"ס(
רח' אפרים פינת מנשה
רח' סטרומה פינת חבקוק
רח' יששכר פינת העצמאות
רח' ראובן פינת ויצמן
רח' ראובן פינת רח' לוי )ליד המרכז המסחרי(
רח' ראובן פינת דנציגר )סמוך לבית הכנסת(
רח' שפירנצק פינת רח' הג"א
רח' שבטי ישראל
רח' שבזי ) 6ליד הגן ילדים(
רח' לילינבלום ) 32מגרש חניה בית רחל(
רח' אשר פינת רח' ויצמן
רח' שפירא פינת רח' החומה )גוז'נסקי(
רח' סברדלוב פינת המגינים
חפץ חיים משרד הביטחון
רח' יהודית רוזנר )נווה אורנים(
רח' שלום עליכם לכיוון גדרות
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זכוכית
*

תחבורה ציבורית
מספר קו סוג קו

לאזור

חברה

אזור

1

פנימי בתוך גדרה

אגד

תחנה מרכזית
תחנה מרכזית
10:30 | 9:40 | 9:15 | 8:50 | 8:25 | 8:00 | 7:40 | 7:20 | 6:50 | 6:15 | 5:45
| 15:40 | 15:15 | 14:50 | 14:30 | 14:10 | 13:30 | 12:50 | 11:50 | 10:55
| 20:00 | 19:20 | 18:40 | 18:10 | 17:45 | 17:20 | 16:55 | 16:30 | 16:05
22:00 | 21:20 | 20:40

1א

פנימי בתוך גדרה

אגד

תחנה מרכזית גדרה
12:20 | 11:20 | 10:05

2

פנימי בתוך גדרה

אגד

ויצמן/כצנלסון – שדרות מנחם בגין/
שדרות מנחם בגין/כביש – 7
כביש 7
ויצמן/כצנלסון
| 10:00 | 9:20 | 8:40 | 8:00 | 7:20
| 9:40 | 9:00 | 8:20 | 7:40 | 7:00
17:10 | 16:30 | 15:50 | 15:10 | 14:30 16:50 16:10 | 15:30 | 14:50 | 10:20
18:30 | 17:50
18:50 | 18:10 | 17:30

תחנה מרכזית גדרה

38

עובר בתוך גדרה

אפיקים

אשדוד תחנה מרכזית – גדרה בי"ח
הרצפלד
| 12:00 | 11:05 | 8:05 | 7:05 | 6:30
| 14:15 | 14:10 | 13:30 | 12:45
17:35 | 16:55 | 15:55 | 15:05

גדרה פינס/בן גוריון  -אשדוד תחנה
מרכזית
| 11:50 | 9:30 | 8:30 | 7:25 | 6:45
15:00 | 14:50 | 14:05 | 13:20 | 12:35
17:25 | 16:30 | 16:05 | 15:40

40

עובר בתוך גדרה

אפיקים

רבדים – גדרה )מתחיל במנחם בגין
יצחק רבין(  -תחנת רכבת רחובות
15:40 | 13:30 | 11:00 | 8:30 | 6:30
20:00 | 17:40

תחנת רכבת רחובות – גדרה )מתחיל
בפינס /פייבל(  -רבדים
| 18:40 | 16:40 | 14:40 | 12:10 | 9:55
21:10

30

עובר בתוך גדרה

אפיקים

גדרה )ויצמן /גמליאל( – רכבת יבנה רכבת יבנה מערב – גדרה
)ויצמן/גמליאל(
מערב
| 13:30 | 11:55 | 10:30 | 8:55 | 7:25
| 9:50 | 8:00 | 6:55 | 5:55 | 5:00
|19:55 | 18:50 | 17:50 | 16:30 | 15:30 19:20 | 16:25 |14:25 | 12:55 | 11:25
22:28 | 21:30
22:00 | 20:55

35

עובר בתוך גדרה

אפיקים

יבנה תחנה מרכזית – גדרה  -קדרון קדרון – גדרה – יבנה תחנה מרכזית
| 12:20 | 10:20 | 8:30 | 7:05 | 6:05 | 17:40 | 16:20 |15:20 | 11:30 | 9:10
21:10 | 18:50 | 16:30 | 14:10
21:30 | 20:00 | 18:50

441

עובר בתוך גדרה

אגד

גדרה תחנה מרכזית – ירושלים שפע ירושלים שפע חיים/שדרות גולדה
מאיר – גדרה הרצל/ויצמן
חיים/שדרות גולדה מאיר
22:30
18:30

273

עובר בתוך גדרה

אגד
קווי
לילה

גדרה – מסוף רידינג תל אביב
0:15 | 23:45 | 23:15 | 22:45 | 22:15
0:45

שאטל
עד סוף
2019

עובר בתוך גדרה

מועצה

גדרה ויצמן )מול הספריה(  -רכבת
יבנה מזרח
*05:55
| 06:50
*החל מ9.19-

שאטל

לעיר הבה"דים

מועצה

מסוף רידינג תל אביב  -גדרה
3:30 | 3:00 | 2:30 | 2:00 | 1:30 | 1:00
רכבת יבנה מזרח  -גדרה
*17:10 | 18:10

מגדרה לעיר הבה"דים  -כל יום
ראשון בשעות  7:30ו 8:00 -בחניה
בפינת מנחם בגין  -בן גוריון )מול
גוזלן(

מעיר הבה"דים לגדרה – כל יום
חמישי בשעות  13:30ו15:00 -

מידע לשעת חירום
אזור התרעה "גדרה"

זמן כניסה למרחב המוגן – דקה
לאחר השמע אזעקה יש להגיע למרחב הבטוח ביותר
ולהשאר שם במשך  10דקות
הודעות בשעת חירום מהמועצה המקומית גדרה:
ב -המועצה "מועצה מקומית גדרה"
בטלגרם "הודעות בשעת חירום – גדרה"
באתר המועצה www.gedera.muni.il
טלפונים בשעת חירום:
מוקד 1-800-200-583 – 106
משטרה 100
מד"א 101
כבאות והצלה 102
מוקד חברת חשמל 103

רשימת מקלטים

רחוב מרבד הקסמים 20
רחוב ויצמן 49
רחוב הרב גמליאל 5
רחוב מוצקין 5
רחוב מנשה 7
רחוב קק"ל פינת דרך ארץ 34
רחוב ויצמן  44פינת עצמאות
רחוב יששכר 41
רחוב שבטי ישראל 34
רחוב אלי כהן 12
רחוב הנשיא ) 4אלי כהן (4
רחוב רמז 12
רחוב לילינבלום 19
רחוב שפרינצק 36
רחוב ראובן 11

מרפאות ובתי מרקחת
שם קופת חולים
כללית )כולל בית מרקחת(
כללית )כולל בית מרקחת(
כללית – טיפת חלב
מאוחדת
מאוחדת  -טיפת חלב
מכבי

כתובת
לילינבלום 60
הרצוג  – 2פינת מנחם בגין 12
הרצוג  – 2פינת מנחם בגין 12
שדרות בן גוריון 105
שדרות מנחם בגין 48
פינס 5

טלפון
08-8637200
08-8691214
08-8681165
08-8682117
08-8594810
08-8621700

שם בית מרקחת
בית מרקחת BE
סופר פארם

כתובת
פינס 1
בן גוריון 105

טלפון
08-8691945
077-8881460

סניפי דואר ובנקים
סניף
בנק הדואר
בנק הדואר
בנק הפועלים
בנק דיסקונט
בנק לאומי
בנק אוצר החייל

כתובת
פייבל 3
אירוס 1
הבילויים 6
הבילויים 16
הבילויים 3
בן גוריון 105

טלפון
08-8592359
08-9917710
08-8595111
08-8631222
08-8592991
08-8519200

