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 מבוא. 1

 

 המידע חופש חוק

 

בישראל הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק חופש לכל אזרח 
(. חובת הרשות הציבורית להעמיד את כל המידע שהציבור 2991המידע )התשנ"ח 

 .ואשר מותר לפרסמוזכאי לו בתחום הנוגע לפעילותה ולאחריותה 

הבקשה מוגשת לממונה על יישום החוק בכתב או באמצעות האינטרנט. על הפונה 

 .ין את שמו המלא ואת פירוט הבקשה. אין חובה לציין את הסיבה לבקשהלצי

לרשותכם באתר מידע כללי על החוק וידיעון המפרט את תהליך הטיפול בבקשת 

 .מידע

 למותר לציין, כי על המבקש לפעול בתום לב.
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 . מבנה ארגוני2

ר א ש   ה ע י ר מוע ת העיר

עיריית קרית גת–מבנה ארגוני  
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 כולל) סמ  יחידות, אגפיה, הרשות מבנה פירו  .3
 (בכירים תפקידים בעלי שמות

 ראש העיר וסגניו .א

 העיר ראש

 .העירייה ראש -דהרי אבירם מר

 העירייה ראש מ ומ סגן

 (.הקליטה תיק) העירייה ראש מ"ומ סגן  - אפריימוב יעקב מר

  העירייה ראש סגן

 ובינוי וןלתכנ מקומית משנה ועדת ר"יוו העירייה ראש סגן  -ביטון עמי מר
 (.חרדית תרבותממונה )

 העירייה ראש ניתסג

 .כספים ועדת ר"יוו העירייה ראש ניתסג – סהלו שולמית גברת 

 

 העיר מוע ת .ב

  דהריאבירם  מר

   אפריימובמר יעקב 

  עמי ביטוןמר 

  שולמית סהלוגברת 

  אביסידריסניסים  מר

  ל'אברגחיים  מר

  יבגני סניצרמר 

 ' בורכוביץויקטור מר 

  מר רחמים גאשה

  וזאנהאתי גברת 
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 יאיר עמרמר 

  זהרמיקי מר 

  מנייבבוריס מר 

  פרטושחיים מר 

  קנדינובמיכאל מר 

 רביבו גדימר 

 שפיראשמואל מר 

 

  העירייה רותומ כי כללי נהלימ .ג

 .העירייה מזכיר  – ישראל אליאס מר

 :ומחלקות אחריות תחומי

 נכסים

 ביטוח

 רכב

 תקשורת

 התנדבות

 ראינוונט

 בהוראה אדם כוח

 הפנים משרד

 הרישוי משרד

 אש כיבוי, וגהות בטיחות

 

 המשפ י היוע  לשכת ד. 

 .המשפטי היועץ -שפירא חיים ד"עו מר 
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 ה יבור תלונות על וממונה העירייה מבקרה.  

 .העירייה מבקר -ברוך משה מר

 

 העירייה ותדוברו.  

 .העירייה דוברת – כהן מיכל גברת

 

 םוכספי נהלימ.  

 .גזבר העירייה – וולמן שמואל מר

 :ומחלקות אחריות תחומי

 חשבונות הנהלת

  גזברות

 

 תק יבים אג ח. 

 .תקציבים אגף מנהל – כהן אריה מר

 :ומחלקות אחריות תחומי

 רים"תב

 גבייה

 רכש מוסדות חינוך

 ארנונה

 

                           אג  חשבות                                                            . 
 מנהל אגף החשבות –סמי אמור  מר
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 השירות איכות לשיפור אג י. 

 .השירות איכות שיפורל אגף מנהל – דיין שלמה מר

 :ומחלקות אחריות תחומי

 בביקורות ליקויים תיקון פיקוח

 הגבייה על פיקוח

 הציבור פניות

 אתר האינטרנט

 חוק חופש המידע

  מעקב והטמעת תוכנות

 ארכיון

 ה יבור פניות מנהלת

 .הציבור פניות מנהלת – כהן אירית גברת

 

 אנוש משאבי אג יא. 

 .אנוש משאבי אגף מנהלת -גבע תיקי גברת

 :ומחלקות אחריות תחומי

 שכר

  שירות תנאי

  גמלאות

 הדרכות והשתלמויות

 ת נוכחותדיווח ובקר

 עובדה רווחת

 תקינה

 מכרזי כוח אדם
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 ההנדסה אג יב. 

 .העיר מהנדס -משה יצחק מר            

 :ומחלקות אחריות תחומי

 ועדה לתכנון ובנייה

 רישוי             

 בנייה פיקוח

  פיקוח על ביצוע פרוייקטים

 תשתיות מבני ציבור

 

  יבורי וסדר  חוןיב אג יג. 

 .ציבורי וסדר טחוןיב אגף מנהלת – לוגסי אילנית גברת

 :קותומחל אחריות תחומי

 עירוני פיקוח

  חירוםשירותי 

 עירוני טחוןיב

 עירוני מוקד

 ת מוסדות חינוךאבטח

 עיר ללא אלימות

 פיקוח איכות הסביבה

 

 החינו  פיאגיד. 

 המ"מ והממ"ד החינוך אגף מנהלת – גור זהבה גברת

 .חרדי חינוך אגף מנהל -ביטון משה מר
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 :ומחלקות אחריות תחומי

 ילדים גני

 ועל יסודיים בתי ספר יסודיים

 סים"קב

 השמה

 קידום נוער

 רווחה חינוכית

 שירות פסיכולוגי

 

 נגישותל רכים מיוחדים ו אג  ו. 

 .לצרכים מיוחדים ונגישות אגף מנהלת  - בוזגלו רבקה גברת

 :ומחלקות אחריות תחומי

  הנגשת העיר

 בריאות

 מועדוניות צרכים מיוחדים

  הסעות

 לוגיסטיקה

בעלות צרכים מיוחדים                           מפעלי שיקום לאוכלוסיות
 בריאות הנפש( ,)עיוורים,חרשים, נכים

 לצרכים מיוחדים חינוך בלתי פורמלי

 ע שפ אג   . 

 .ע"שפ אגף מנהל  -'פייסחוביץ לאון מר

 :ומחלקות אחריות תחומי

 חשמל
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 ומדרכות כבישים

 כללית אחזקה

 ניקיון

 הדברה

 רישוי עסקים

 תברואה

 מסגרייה

 רחוב ריהוט

 משחקים מתקני

 טרינריהיו

 

 רווחה אג י . 

 .רווחה אגף מנהל -לאגמי יהודה מר

 :ומחלקות אחריות תחומי

 שירותים קהילתיים:

 שיקום האסיר

 מניעת התמכרות

 :יים פר נייםכוללנשירותים 

 פרט ומשפחה אזור א'

 פרט ומשפחה אזור ב'

 משפחתונים

 מרכז אומנויות

 מועדוניות
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 :ונק יונאליותיחידות פ

 לנערה יחידה

 לזקן יחידה

 תחנה לייעוץ נישואים

 יחידה לילד בסיכון

 שיקום שכונות

 יחידה לקליטה עירונית

 מנהלת היחידה גברת אודליה סבג –מרכז לקידום צעירים  –מרכז תנופה 

 

 

 לבנים יד ביתיח. 

 דהרי אבירם מר העירייה ראש בראשות מנהל ועד

 : עדוהו נ יגי

 .נגישות אגף מנהלת -בוזגלו רבקה גברת

 .כללי מנהל אגף מנהל – ישראל אליאס מר

 .קליטה מנהל -אזולאי יוסי מר

 

 הדיור תרבותי . 

 .הדיור לתרבות האגודה סניף מנהל -ניסים גבי מר 

 

 העירייה עובדי ועדכ. 

 .העירייה עובדי ועד ר"יו -ראובן אלקבץ  מר
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 עירוניים תאגידים. אכ

  גת קריית לפיתוח ליתהכלכ החברה -ל חכ

 .ל"חכ ל"מנכ – אלון כנעני מר

  המים תאגיד

 .גת מי  ל"מנכ – מר יוסי בן חמו

 (מסחרי תעשייה א ור) גת.ש.י

 .גת.ש.י ל"מנכ – דגן יהל מר

 

  עמה התקשרות ודרכי הרשות מענה .4

 :קישורה להלן, העירייה של האינטרנט באתר במידע לעיין ניתן

gat.muni.il-www.qiryat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qiryat-gat.muni.il/
http://www.qiryat-gat.muni.il/
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 יםלשנ המקומית הרשות פעילות עיקרי סקירת .5
2113-2112 

 פרוייק י אג  ההנדסה 

קרית גת מתחדשת, עשרות פרויקטים בעיר במקביל  לשיפור פני העיר והסביבה 

 לרווחת התושבים.

  קרית גת  פון 

 לות שיווק  "קרית גת צפון",תכנון, חיבור תשתיותוקידום פעו

 ,35יחידות דיור מעבר לכביש  7000מתחם מגורים ענק הצפוי לכלול 

 מתחמים, ואושרו ע"י מוסדות התכנון. 4הופקדו תוכניות עבור 

תוכניות העבודה בשלב מתקדם, ובאגף ההנדסה שוקדים על חיבור הרובע הצפוני 

 לתשתיות.
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 ספור  ונופש

 קאנ רי קלאב בריכה עירונית בסגנון  

בעונת הרחצה הקרובה תחנך הבריכה העירונית המחודשת. הבריכה 

העירונית החדשה מעוצבת, מקורה ומחוממת בעונת החורף. שופצו חדרי 

בריכות ילדים ופעוטות ומבנה מלתחות חדש. דרכי  1המשאבות, נבנו 

הגישה והמדשאות מחודשים אף הם. הבריכה תיהיה פתוחה לרווחת 

 .ל עונות השנההתושבים כ

 

   שיפו  מגרשי ספור 

הוקמו וחודשו ברחבי העיר מעל עשרה מגרשי ספורט, בשטחי בתי הספר, 

 בשכונות מגורים, ובמרכזים קהילתיים.

המגרשים צוידו במתקנים חדישים, מותאמים לכדורגל ולכדורסל, 

במשטחים תקניים ובתאורה, הם פתוחים משך כל שעות היום לשימוש 

 הקהל הרחב.

 

 אולם אלון מבפנים    אולם אלון מבחו         
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 מגרש אימונים רוגו ין    מגרש שלמה המל         

  

    

  מתקני כושר פזורים ברחבי העיר 

 .שיפוץ מועדון לילדים באצטדיון 

 

 כבישים ומדרכות

 סלילת ברחוב הדישון 

כב לתושבי סלילת כביש חדש ברחוב הדישון המאפשר גישה מסודרת בר

 השכונה, תאורה וחנייה מסודרת )במקום שביל הכורכר שהיה בעבר(.

 

 

 סלילת כביש ברח' אדוריים 

סלילה כביש אדוריים ושילוב אמצעי בטיחות להאטת התנועה הכוללים 

 פסי האטה שוליים רחבים, כיכר ועוד.

 

  רחוב שבעת המינים -11סלילת כביש 

נן ונסלל מחדש ולצידיו מדרכות כביש המוביל לשוק ולאזור המלאכה תוכ

רחבות, מעקות בטיחות ותאורה. שלב ראשון הסתיים ובעתיד יחל השלב 
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 השני בפרויקט, חיבור הכביש לרחוב הדרך הדרום. 

 

  

  שדרות הע מאות 

לאחר חידוש הקטעים מרח' לכיש ועד רח' הרימון, הושלם הקטע האחרון 

ילת הכביש מחדש, החלפת עד דרך הדרום. העבודות כוללת קרצוף, סל

 מדרכות,התקנת מעקות בטיחות ומערכות תאורה חדישה וחסכונית.

 

  

 

 ישן מול חדש 

ביצוע עבודות פיתוח הכוללות שיקום מערכות, מדרכות, תאורה במקומות  
 שונים בעיר

   קר ו  וריבוד מעגלי תנועה 

תנועה  בוצע קרצוף וריבוד מעגל תנועה ברחוב צה"ל/מלכי ישראל ומעגל
 ברחוב לכיש/דרך הדרום

   שיפו  הרחבה מול בנק מ רחי 

שיקום הרחבה הציבורית מאחורי בנק מזרחי כולל החלפת קווי תשתית, 
 תאורה והנגשה.
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כללי    -שיקום כבישים ומדרכות   

פרויקט זה כולל סלילה  ושיקום מדרכות של רחובות יהודה, שלמה המלך, 
 ד ....הארז, נפתלי, עתניאל בן קנז ועו

זהו פרויקט כללי עירוני לשיקום התשתיות. כל מדרכות המשוקמות בעיר 
 מונגשות.

 

 

 תחבורה

 הנגשת תחנות או ובוס 

תחנות אוטובוס ברחבי העיר חודשו והונגשו לבעלי צרכים מיוחדים,  207

 בכל האמצעים הנדרשים עפ"י חוק.

 

 

 

 כיכרות 

של שימוש בכיכרות  כחלק מאימוץ המגמה הירוקה בעיר, קיימת מגמה

 במקום    רמזורים. 

פיתרון זה הינו פיתרון יעיל יותר לתחבורה בעיר, חסכוני יותר בתחזוקה 

ובחשמל, יפה יותר, ובטיחותי יותר.בכל הכיכרות יסללו מעברים נוחים, 

 ועיצובים יחודיים.

 בעיר הוקמו שלוש כיכרות חדשות ובוטלו שני רמזורים:
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 שופ ים – ומת הקוממיות          לכיש - ומת שדרות גת       

  
 

 

 

 

 

 

 לכיש – ומת ע מאות 

 

 
 בניה ירוקה

  ) ישן מול חדש )מבנה המרכ יה הפדגוגית  פיסגה ירוקה 

עיריית קרית גת מאמצת את המגמה הירוקה בעיר. מבנה המרכזיה 

הפדגוגית לשעבר, מיועד לעבור שינוי והתאמה לבניה ירוקה, תצוגה לקהל 

ברמת מוזיאון חברתי קהילתי כך שישמש כמרכז הוראה ולימוד הרחב 

 ברמה ארצית.
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 תכנון הקאנ רי קלאב 

הוקצה מקום והחל תכנון מתחם ספורט, תרבות ונופש עירוני. במתחם 

הסמוך למרכז ביג, על ציר דרך הדרום. בימים אלה נבחנים היבטים 

 כלכליים של הקמה, ייזום ואחזקת המתחם.

 

 ש ספור  רב תכליתי רחוב שלמה המל הקמת מגר 

הקמת מגרש ספורט משולב בפיתוח הרחבה הציבורית, חניות, דרכי גישה 

 וטיילת ציבורית
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 מגרש שלמה המל 

 

 

 ריבוד דשא סנ  י 

 .הרכבת דשא סנטטי מאחורי שערי האצטדיון 

 

 מוסדות  יבור

 מועדון אשר 

ה והועבר לטובת פעילות מבנה ישן ששימש גן ילדים ועם חלוף השנים פונ

 של בני הקהילה האתיופית בעיר, שופץ, הורחב ושינה פנים לבלי הכר.
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  בתכנון( תנופה –מרכ  עירוני ל עירים( 

יועתק למבנה תנועת בית"ר הוותיק. המבנה יוסב וישופץ, לצרכי פעילות 

המרכז המשמש כתובת לצעירי העיר בנושאי תעסוקה, השכלה גבוהה, 

 ם מקצועיים,מלגות ומעורבות חברתית.קורסי

 

 
 

 
 

 שוק העירוני 

שוק מקורה, מואר, מצוייד בחדרי שירותים, מגודר ומעל לכל עומד בתקני 

 הבטחון והבטיחות הנדרשים, לרבות פיתוח הסביבה דרכי גישה והנגשה. 
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 מבנה אג  ההנדסה 

ב' הושלם שלב א' בשיפוץ אגף ההנדסה והעירייה נערכת להשלמת שלב 

 שיכלול מעלית ושיקום חזית המבנה

 

 

 

  רובע רמות דוד –מרכ  קהילתי גוגנהיים 

הקמת מרכז קהילתי משולב ברובע הקמת דוד בשיתוף משרד הבינוי 

 מ"ר בשתי קומות. 600והשיכון בטח כולל של 
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 מרכ  קהילתי ברובע הבנים 

שטח הקמת מרכז קהילתי ברובע הבנים בשיתוף משרד הבינוי והשיכון ב 

 מ"ר 450כולל 

 

 

 הכשרת מתחם מגורים יאסקי 

הושלם פינוי והריסת בתי המגורים שהיוו מפגע משך שנים רבות. כעת 

שוקדים במנהל ההנדסה מול מנהל מקרקעי ישראל על פרוגרמה תכנונית 

 לתוואי השטח במרכזו יקום פארק ירוק רחב ידיים.

 

 הסדרת היתרים והנגשת כל מוסדות הציבור 

 ג אסבסט במוסדות הציבור המהווה סכנה בריאותית. החלפת ג  
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 מוסדות דת

 בית כנסת הקוממיות 

 הקמת בית כנסת עדתי חדש ברחוב הגבורה בחצר בית ספר יד שמעון. 

 

 

 מקווה ס רומה 

 הקמת מקווה חדש באזור ישפרו סנטר 

 בית העלמין 

הרחבת בית העלמין יצאה לדרך, בימים אלה מבוצעת עבודות לפיתוח 

 והרחבת המתחם. 

בחלקות ותיקות חדשו הדרכים, התחזוקה והגינון. בחלקו הצפוני של בית 

, יסלל  כביש גישה לחניה גדולה ורחבה שתוקם 35העלמין לאורך כביש 

 ממזרח.

כל זאת כחלק מהקמת בית עלמין עירוני חדש באיזור התעשייה המזרחי. 

בהליך אישור תוכנית  דונם. בית העלמין החדש נמצא 250 –בהיקף של    כ 

 בניין עיר.
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 פארקים ו יילות ושיקום סביבתי

 פארק השופ ים 

חידוש קטע פארק השופטים. מרחוב מיכה לכיוון מזרח שיכלול חניות 

 דרכי גישה, הנגשה ופינות ישיבה

  יילת השופ ים  

 תכנון טיילת לאורך רחוב השופטים, מצומת הקוממיות לצומת לכיש.

 בה אליאב פארק נחל לכיש לו 

 בוצע עבודות עפר מוקדמות להקמת פארק חדש.

 בשיתוף השקל ומשרד השיכון. 35בין רובע הבנים וכביש 

  פרויק  קהילתי נחל נועם 

 פיתוח פרויקט קהילתי חברתי לשיקום קטע נחל נועם מול רובע גליקסון.

  4מתיחת פנים  

לל המשך הפרויקט מתיחת פנים במתחם האבצן )רובע השופטים( הכו

שיקום חזית הבניניים, שיפוץ חדרי המדרגות, חידוש תשתיות ושדרוג פני 

 המבנים. 
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  שיקום גשר חיים 

שיקום גשר חיים הנמצא ליד נווה חנה שוקם באמצעות החלפת מדרכות, 

 תיקון שקיעות בכביש והקמת מעקות בטיחות.

 

 יילת אפריים  

ת חיבור בין טיילת אפריים הנמצאת ברחוב מבוא בנימין המשמש

הרחובות שבטי ישראל ושדרות לכיש ומאפשרת תנועה רגלית נוחה. 

בטיילת הוקמו שבילים מאבנים משתלבות, הותקנה תאורה ובוצע פיתוח 

 גינון ונוף.

 

  יילת קוממיות  

 השלמת טיילת גיבורי ישראל משד' השופטים לשד' גת 

 

 יילת משה  

 ציבורית המוקפת טיילת משה הנמצאת ברחוב משה ומשמשת לגינה 

 שבילי הליכה.               

 

  יילת גליקסון  

טיילת גליקסון הנמצאת ברחוב הגולן ומובילה את ההולכים אל אתרים 

 ציבורים שונים כגון מועדון הספורט, מגרש הכדורסל בית כנסת וכדומה.

 

 

 יבילים     

 מבנה משולב לגן ילדים ביה ס בגין 

ספר בגין, ומתוכננת הקמת גן נוסף בתקופה  ביצוע גן ילדים במתחם בית 

 הקרובה.

  מבנים משולבים לגני ילדים 2הקמת 
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 כיתות גן ברובע רמת דוד 1הקמת  

 3 כיתות לימוד ביה ס משואה 

 כיתות לימוד במתחם בית ספר משואה 3התקנת  

 מבנה שירותים בבית יעקוב 

 תאים במתחם בית יעקוב 4התקנת מבנה שירותים עם  

 2  חסידי גור –גן ניידים כיתות 

 כיתות גן במתחם בית ספר חסידי גור 1התקנת  

 מבנה מלתחות 

 התקנת מבנה מלתחות במגרש הספורט רוגוזין  

 

 מבני חינו 

   ביה ס חסידי גור –הקמת מבנה חינו 

 כיתות לימוד , בביה"ס הקיים "חסידי גור" 1הקמת מבנה חינוך נוסף בעל  

  ם גוגנהייםכיתות גני ילדים מתח 2הקמת 

 כיתות גן חדשות בשכונה רמת דוד. 1הקמת  

 שיפו  גני ילדים 

שיפוץ גני ילדים ברחבי העיר הכולל התקנת מתקני משחקים בחצר, סככת 

צל, אספלט רך, מזגנים ועוד. רשימת הגנים שעברה שיפוץ הם "גן אשכול 

 שרה", "גן יחזקאל", "גן תמר", "גן יעל" ועוד.

 רכישת מחשבים לביה ס 

רכישת מחשבים למוסדות חינוך בעיר לטובת בתי הספר דוד אלעזר, יד 

 יצחק, בן צבי, אפריים, רשב"י ועוד
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   ביה ס אמת ואמונה –הקמת מבנה חינו 

הקמת ביה"ס חדש סמוך לביה"ס תיכון חדש,  במקום הקרוונים הקיימים 

 . 301במגרש 

 הנגשת מבנים קיימים במוסדות חינו  בעיר 

נגשה לבעלי מוגבלות תנועה ולליקויי ראיה בכל המרחבים התכנון יכלול ה

 ובכל החצרות, הכולל מערכות שירותים, מפלסים, מאחזי יד, מעליות ועוד

 עו  לתמורה ואופק חדש 

נמשכת המגמה להקמת כתות לימוד פרטניות לתלמיד ולמורה בבתי הספר 

 כמתחייב ברפורמות החינוך.

  בית ספר גרוס –חידוש מבנה וכיתות 

בוצעו עבודות לחיזוק המבנה הכוללים שיקום חדרים ושיפוץ כולל 

 למתחם בית הספר.

 

 

 מבנה אג  הרווחה

  מבנה אגף הרווחה:שיפוץ 
  קומת הכניסה והנגשתה 

 בניית קומה נוספת והנגשת כל הבניין לטובת שרות יעיל ונוח לכל התושבים

 בתכנון סופי . –

 בהקמת  ,הילדים אל מחוץ לעיר עד היום נשלחו, מרכז יום סעודי למפגרים

 בתכנון מתקדם. – המבנה תוכל העיר לקלוט את ילדי כל האיזור

 ח ור ניירימ

  במבצע חסר תקדים בבתי הספר היסודיים בלבד בעיר נאספו מתחילת השנה

טון נייר ,וזאת לעומת שנה קודמת שנאספו מכל  230 -חודשים כ 4ובמשך 

בזכות איסוף זה מרוויחה  ון בלבד.ט 4.5 בתי הספר היסודי והעל יסודי 

העיר שלוש פעמים: א. הכנסה כספית. ב. חסכון בעלות שינוע. ג. חסכון 

 בעלות הטמנה.
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 פרוייק י אג  שפ ע 

  תאורה 

פ"י ע" קציהואינדו  "" LED פנסים מסוג " תבוצע על בסיסכל התאורה 
 התייעלות אנרגטית.תכנית 

 תנועה בכניסה לביג.עד למעגל  35תאורת דרך הדרום מכביש  .א

 .4תאורת מרכז שכונת גדעון בן יואש  .ב

 .290 – 210שדרוג תאורה בשדרות גת  .ג

 ארז ושלמה המלך.התאורת רחובות  .ד

המשך שדרוג  עמודי תאורה בעיר כולל החלפת עמודי תאורה ישנים  .ה
אהוד , דמרי העברי , רחבת גהברחובות הגבורה, אתרי המקרא, מאבק, 

 בן גרא ועוד.
 

 
 

 במסגרת 1024ג מערכות השקייה בכל העיר, פרוייקט  עד ליולי שדרו .
 מערכות השקיה שונים. ארונות ההשקייה ויוחלפורוב   ישודרגוהעבודה 

  במתחם הקמת פארק לכלבים"c" תכנון - מול בית ספר ע"ש מאיר 

  מוטמנים.להפתוחות האשפה החלפת כל מכולות 

 עיר.התקנת מתקנים לאיסוף זכוכית ב 

 " תכנון – חורשת הילד" בכניסה הדרומית לעירשדרוג 

 .התקנת מתקן משחקים ברחוב הערבה 
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  תכנית שדרוג מעגל תנועה בכניסה לבית ספר יד יצחק יחד עם תלמידי בית
 הספר.

 תכנית הפרדה במקור. 

 .ביצוע טיילת רחוב השופטים מהקוממיות עד לאהוד בן גרא 

 מניעת ל שער דרוםם וטיילת ביצוע גדרות דקורטיביים ומחסומים בפארקי
  .כניסת כלי רכב לאזורי הפארקים
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  יח' מעברי חצייה קבועים מחומר פלסטי בקרבת מוסדות החינוך. 20ביצוע 
 

 .התקנת אשפתונים החדשים בצמוד לתחנות אוטובוסים 
 

 .שדרוג שלטי רחובות במספר רובעים בעיר 
 

 .טיפול בפרגולות ומעברים של טיילת שער הדרום 
 

 רוג מעקות בטיחות בעיר.שד 
 

 .שדרוג אנדרטה לעולי אתיופיה בכניסה לעיר 
 

 .תכנית פיסול בעיר 

 
 
 

  ביצוע מספר פרויקטים תחת התייעלות אנרגטית במספר מוסדות חינוך
   .בעיר

 

 .שדרוג תחנות אוטובוס בעיר במספר רחובות  בעיר 
 

 
 
 



 
 

33 
 

 
 

 פרוייק י האג  לבי חון וסדר  יבורי

  והצבת מצלמותהקמת מוקד רואה 

אכלס את משכנו בבנין גילת בכיכר פ"ז, המוקדנים  206המוקד העירוני 
שעות ביממה עוקבים אחר התמונות מכל רחבי העיר,  14המאיישים את המוקד 

ומפעילים תגובה מיידית של ניידות סיור משותפות לעיריית קרית גת ולמשטרה 
 לכל אירוע חריג.

ולוגיים מרחיקי לכת כמו מערכותצ כריזה המוקד הרואה מאפשר יישומים טכנ
 למקום האירועים, חיבור לגני הילדים בשעת חירום ואפילו פתיחת מבנים.

מצלמות בפארק  30מצלמות אבטחה המרשתות את כל העיר ועוד  42הוצבו 
 שעות ביממה. 14התעשייה פועלות ומצלמות 
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 מחסומים בכניסות לעיר 
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 יםשיפוץ מקלט 
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 פרוייק י אג  הנגישות

                                                                                                     תחבורה  יבורית

  יפול בבקשות לחניות נכים

מטרת התוכנית לתת מענה לכלל הפונים המוגבלים שיש לדאוג להם לחניות 

 ת וציבוריות בעיר.מותאמות פרטיו

האגף עובד בשיתוף פעולה עם  הגורמים הרלוונטיים ברשות או במוסדות ציבוריים 

 עירוניים לאחזקה בהתאם לחוק. 

כמו כן האגף הקים בסיס נתונים של חניות נכים פרטיות ועבד בשיתוף עם מח' 

או הפיקוח למפות את כל חניות הנכים בעיר.  כל נכה המבקש חניה סמוכה לביתו 

למקום עבודתו מגיש בקשה לאגף עם המסמכים הרלוונטיים, בקשתו נבדקת 

דהיינו   -ובמידה והוא עומד בקריטריונים שנבדקו נשלחת בקשה לאגף הביצוע 

 לאגף תשתיות לשם סימון והתקנת החניה.

 

 

 

 הנגשת תחנות  יבוריות בקרית גת     
 

וס לאוכלוסיית המוגבלים מטרת התוכנית לדאוג להנגשתם של כלל תחנות האוטוב

 והנכים ברחבי העיר.

תחנות האוטובוס  207במסגרת התוכנית אושר ע"י משרד התחבורה פרויקט הנגשת 

 ברחבי העיר.

 בימים אלו שוקד האגף על השלמת התוכנית ועד כה הונגשו כלל תחנות האוטובוס. 

ריכות כמו כן האגף דואג להוספת תחנות חדשות באזורים שעל פי הבדיקות מצ

 התקנתן.
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  קרית גת –מרכ  לשרותי רפואה דחופה 

האגף לצרכים מיוחדים בשיתוף משרד הבריאות הקים מרכז לרפואה 
 מקום מרכזי ונגיש בעיר. –גבריאל" -דחופה שיפעל במבנה של "בית

 במרכז יינתן סל שירותים הכולל:

 שירות רופא מוסמך ברפואה  ילדים ומשפחה.

 בדיקות דם

 ירותי רנטגן )מכון רדיולוגיה(ש

 שעות הפעילות במרכז הן: 

 בבוקר וכן בשבתות 07:00בערב ועד לשעה  29:00ה' :  מהשעה -בימים א'             

 וחגים.            
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 מרכ  יום לתשושי נפש  

 מקום נגיש ומרכזי. –המרכז פועל וממוקם בבית ווקס       

 מטופלים. 21 -במרכז שוהים כ

 ות מועדון לתשושי נפש נועדה לתת מענה במסגרת חברתית בשעות הבוקר.פעיל

באמצעות פעילות חברתית והעשרה בהתאם  לזיהוי צרכיהם ולהתאמת מענים 
 יום.-על מנת לאפשר תפקוד ושילוב מיטיב בחיי היום

אנשי צוות מדריכים בעלי ניסיון בתחום אשר קולטים את  4במועדון עובדים 
ימים בשבוע. הפעילות כוללת  5שעות בכל יום במהלך  5המטופלים למשך 

 ארוחת בוקר וארוחת צהריים.

הפעלת הקבוצה ופעילויות בהתאם לצרכיהם הרלוונטיים לקבוצות האנשים 
 במועדון כגון: פעילות גופנית, עבודות יצירה.

הקשישים מקבלים טיפול ויחס אישי כגון רחצה, הלבשה, עזרה באכילה, 
 י מטפלת צמודה.העזרה ניתנת ע"

 

  בהקמה –פארק משחקים נגיש לבעלי צרכים מיוחדים 

גת חברו יחד על מנת לקדם הקמת פארק -האגף לצרכים מיוחדים וקרן לקרית
ילדים ומבוגרים ואת תושבי  -נגיש ומשלב אשר ישרת את אוכלוסיית קרית גת 

 המועצות האזוריות הסמוכות לקרית גת. 
ינוכית, חברתית והעשרתית ויאפשר את שילובה הפארק יהווה מוקד לפעילות ח

 של אוכלוסיה זו בקהילה.
להפעלת הפארק באופן המיטבי יופעל צוות מקצועי אשר יגבש תוכניות הפעלה 

עבור אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים במגמה לשלבם ולשתפם בפעילויות 
 המתוכננות בפארק.

ים לתחזוקתו צוות התחזוקה בפארק ידאג להנגשה מקסימאלית למתקנ
 וטיפוחו של הפארק.

דונם וימוקם בליבה של העיר ויהיה נגיש  1פארק השעשועים ישתרע על פני 
בהם  הפארק יכלול מתקני שעשועים למוסדות חינוך,תרבות,מסחר ושירותים.

יכולים נכים בכיסאות  גלגלים ומוגבלויות אחרות ליהנות ולשפר את 
 מנויות למפגש חברתי עם בני הקהילה.מיומנויותיהם הפיזיות לצד יצירת הזד

 .טיחותימוצל, מגודר וב אזור המתקנים יהיה:
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 בריאות הציבור 

מטרת התוכנית הינה מטריה לכלל עניני הבריאות בעיר ועוסקת במגוון תחומים 

הקשורים לבריאות ושיפור איכות החיים, וסיוע לבעלי צרכים מיוחדים. המחלקה 

 חדים בעיריה.נמצאת באגף לצרכים מיו

 בין תחומי העיסוק של המחלקה: 

מניעה והסברה לשמירה על הבריאות שמתקיימות לכלל הגילאים  .2

 והמגזרים.

פיתוח שירותי רפואה ובריאות שאינם קיימים בעיר ואינם נגישים  .1

לתושבים כגון מכון דיאליזה, מכון מ.א.ר,  בית מרקחת בחגים ושבתות,  

את נעורים, יד שרה, מרפאת שניים, מרכז מרכז מידע וייעוץ לנוער, מרפ

 לבריאות הנפש ובקרוב שירות רפואה דחופה ועוד...

קבלת סיוע, ייעוץ והפניה   טיפול בפניות של תושבים בכל תחום הבריאות, .3

 לגורמים מטפלים, ליווי ומעקב אחר ישום. 

עבודה וטיפול בבעיות הקשורות לבריאות מול אגפים ומחלקות בעירייה  .4

 לפניות בעלי צרכים מיוחדים תוך שימת דגש על נגישות. במענה 

טיפול בבעיות נגישות לרווחת הנכים מול הממסד כגון: משרד הבריאות,  .5
ביטוח לאומי, משרד השיכון. אשר כולל ליווי אישי ביקורי בית ויצירת 

 קשר עם הגורמים המטפלים.
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  היערכות האגף לצרכים מיוחדים בשעת  חירום 

 
ית לסייע באופן פרטני לקבוצות אוכלוסיה מיוחדות ומוגבלות במיוחד מטרת התוכנ

 הנזקקות לסיוע ריגשי ופיזי תומך בשעת חירום. 
האגף בשיתוף המנהלות הקהילתיות מיפה את בעלי הצרכים המיוחדים  בכלל 
אזורי העיר וכן לקח בחשבון מגבלותיהם ומצב הרפואי ומיקומם הפיזי של כל אחד 

 ים לכך איש קשר לסייע באופן המהיר ביותר בשעת חרום. מהנצרכים והתא
אותרו מתנדבים לתת מענה לאנשים ב. צ. מ. שלהם אין בן משפחה קרוב או איש 

 קשר שיסייע להם בשעת חירום.  
נרכשו רמפות בכדי להנגיש מקלטים ברחבי העיר לתת מענה לבעלי הצרכים 

 המיוחדים.
 תאם.הוכנה תוכנית היסעים לשעת הצורך בה

 הוכנה כרטיסיית טלפונים לשעת חירום )מצ"ב לדוגמא(
 
 

 

 סיוע בדיור הציבורי 

מטרת התוכנית לסייע לפונים בבקשה לקבלת דיור ציבורי והנגשתו. לאור המצוקות 

האישיות של כל אחד מהפונים ולסייע בקשר עם הגורמים בקהילה ומשרד הבינוי 

 והשיכון. 

לל: מילוי טפסי בקשת סיוע ממשרד השיכון, במסגרת התוכנית ניתן טיפול  הכו

פניה ישירה של האגף למנהלת עמידר בעיר לקבלת מידע אודות אופי ונסיבות 

 הבקשה. 

כמו כן ישנם פניות של בעלי צרכים מיוחדים עם נכויות פיזיות המבקשים סיוע 

בקשתם מופנית לאגף ההנדסה ובסיוע האגף אנו  -בהנגשת דרכי הכניסה לבית 

 ם למילוי בקשתם.פועלי

ישנן פניות הנענות בשלב זה, אחרות ממתינות לטיפול משרד השיכון בירושלים 

 שבקשתם לדיור אושרה. וישנם אף פונים
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 הסעות ילדי החינו  המיוחד 

 

ילדים  300-אחראי על הסעתם של כבשיתוף אגף החינוך/ועדות ההשמה האגף 

 ה. נוך המיוחד בעיר ומחוצה ליהלומדים במסגרות הח

 מטרתו לשלב את הילדים במסגרות החינוך בהתאם לצורכיהם. 

לצורך כך פיתח האגף מערך שלם של הסעים וטיפול ברמה פרטנית וקבוצתית מידי 

 יום.

בכל הסעה ישנה מלווה צמודה המסייעת לילדים במהלך הנסיעה מביתם ועד למוסד 

 החינוכי וכן בחזרה.

 על המלווה לדווח על התנהלות בהסעה.

 צורך כך המלוות עוברות השתלמות מיוחדת בנושא.ל

 

 

  עבודה משותפת –מועדון אנוש 

האגף יוזם פעילויות משותפות עם עמותת אנוש במטרה לתת מענים מותאמים 

 לאוכלוסיה עם מגבלה נפשית. 

כארגון משפחות במטרה לפעול למען רווחתם  2971עמותת אנוש הוקמה בשנת 

עם חקיקת חוק שיקום נכי נפש . מגבלה נפשיתוזכויותיהם של מתמודדים עם 

מתן שירותים באמצעות  –בקהילה, העמיקה העמותה את ציר פעילותה המרכזי 

 עובדים בשכר, וכן המשיכה לפעול בצירים הנוספים, בעיקר באמצעות מתנדבים

 אנשי צוות. 6ובשיתוף הרשות. באנוש קרית גת עובדים 

בשבוע. בנוסף לפעילותיו השוטפות, במהלך מועדון אנוש פועל בעיר חמישה ימים 

השנה מתקיימים ימי כיף ומסיבות, טיולים, נופשים בארץ ובחו"ל, ופעילויות 

 נוספות.

אימון  מוסיקה, אנגלית וכישורי חיים. מחשבים, ציור,  ם שבועיים כמו:חוגי

כדורסל, קבוצת תאטרון המציגה מופע ולימודי העשרה במסגרת קורסים אקדמיים 

 לוב.בשי
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   הפעלת מערך מועדוניות לילדיADHD  

האגף בשיתוף הרווחה ומרכז מריאן ורשת המתנסים יזם את הקמתם של שני 

. לילדים שאינם מוכרים ברווחה.  וזאת במטרה 1. לילדי רווחה   2מועדוניות:   

 לתת מסגרת מקצועית והפגתית לילדים שאותרו כילדים עם בעיות קשב וריכוז.

והוריהם, כאשר הילדים  6-20ילדים בגילאי  21עד למועדונית כוללת אוכלוסיית הי

סובלים מבעיות על רקע סביבתי, נוירולוגי והתפתחותי, כאשר המסגרת 

המשפחתית )ולעיתים גם החינוכית( מתקשה להכילם בשל בעיותיהם. לפיכך 

בנה המועדונית מהווה מסגרת מכילה ומווסתת בחייו של הילד, ומקנה לו מודעות וה

לגבי מצבו, וכן כלים להתמודדות.  מערכת החוקים והגבולות ייקבעו בשיתוף עם 

הקבוצה ויהיו חלק מהשיח הקבוצתי. העבודה עם הילדים הינה בקבוצות קטנות 

כאשר יש מדריך אישי לכל קבוצה שמרכז את צרכי הילד ואחראי להפעלת הקבוצה 

 לאורך היום.

 המועדונית פועלת במבנה המתנ"ס.

עילות כוללת: ארוחת צהריים, הכנת שיעורי בית, טיפול רגשי פרטני, משחק, וכן הפ

 חוג יצירה, וחוג כדורסל. 

  

 

 הפעלת מועדון  חיוכים בוגרים  

נכות פיזית בני נוער הסובלים מהאגף יזם את הפעלתה של מסגרת חברתית ל

 לבם בקהילה. שלהעשירם ולבמטרה ומוגבלות מוטורית 

 עדון במבנה המתנ"ס והותאם פיזית ללקויות השונות. לשם כך הוקם מו

פעמים בשבוע בשעות אחה"צ שלוש המועדון מקיים פעילות עניפה המתקיימת 

שירה במתנ"ס ק.גת. בני הנוער נהנים מפעילות הכוללת: ספורט אתגרי, חוג דרמה ו

יר במועדון מתנדבים בני נוער מבתיה"ס השונים בעכמו כן אירועים במהלך השנה. ו

 ומעמותת "קו לחיים". 

 הילדים מוסעים לפעילות וחזרה ממנה בליווי בת שרות.

 בסיום השנה הנוער מעלים הצגה במסגרת חוג הדרמה. 
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 פרוייק י תאגיד המים

 

 לכיש בשדרותקו מים ראשי  החלפת 

  קו מים במשעול אשר החלפת 

  החלפת קו מים בשדרות השופטים 

 החלפת קו מים ברחוב אהוד בן גרא  

 קווי מים וביוב באזור התעשייה הנחת 

 קו ביוב ברחוב הדישון חלפת ה 

 קו ביוב ברובע הנביאים  החלפת 

 תמוז ורחוב  ברחוב אלול: קו ביוב באזור התעשייה החלפת 

 .אחזקה שוטפת של מערכות המים והביוב וטיוב הטיפול בשפכים 

 רובע הבנים חובר לתשתיות המים , השכונה הצפונית 
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 העצמאות  –קטע קו ביוב בצומת לכיש  החלפת 

 

 

  1שוקמו מערכות המים והביוב ברחוב ירמיהו 

 החלפת קו ביוב ברחוב הגפן 
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 פרוייקט שמתוכנן  ,קריאה מרחוק של מדי מים -התקנת מערכת קר"מ
 שנים. 5 -להמשך כ

 חיבור קולחי המט"ש להשקיית הפארק בשכונות הצפוניות 

 מתקן לטיהור שפכים – מט"ש 

. בתוך כך, נבחרו קבלנים במכרז לביצוע עבודות הנדסה רכש את המתקןגיד התא
. 1023אזרחית וצנרת, ואספקת ביופילטרים. עבודות הקירוי צפויות להסתיים ביולי 

בנוסף, הוגשו תכניות למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה לאישור טיפול 
מלש"ח  23 -עלות של כב  1025שלישוני, עבודות שאמורות להסתיים לקראת שנת 

 לפחות.
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 פרוייק ים חינוכיים  אגפי החינו  

  pactתכנית 

תכנית פאקט של הג'וינט לטיפול בילדים ובנוער בסיכון מצליחה בכל מקום בו  

היא זוכה לשיתוף פעולה של כל הגורמים העירוניים. בקריית גת יו"ר הוועדה 

העיר ששייכת לקהילה האתיופית ביישוב היא סגניתו וממלאת מקומו של ראש 

וביחד עם ראש העיר ומנהלת אגף החינוך שמו להם למטרה לקדם כל אחד 

מילדי העיר וביניהם ילדי הקהילה האתיופית. בעקבות שיתופי הפעולה יוצא 

הדופן בעיר, קריית גת אימצה את דפוסי החשיבה של התכנית גם לילדים 

כל תלמיד לשפה עירונית שיש לה תוצאות נוספים והפכה את המענה האישי ל

 מרשימות.

 במודיעין  0211שיתו  פעולה עם יחידת  -מגשימים 

. היחידה שותפה  1100תכנית שנבנתה בשיתוף עם קרן רש"י ויחידת המודיעין  

לבניית תכנית הלימודים, לאיתור התלמידים ולהשתלבות בכוח ההוראה עבור 

ידים נפגשים יום בשבוע בשעות אחר התלמידים שמתאימים לתכנית. התלמ

 הצהריים  מכיתה ט' והשתלבותם ביחידה מובטחת.

    

 ממר ם בתיכון  

ראש העיר הצליח לגייס את יחידת האיכות המתוקשבת ממר"ם ולגרום להם   

לתרום מעבדות מחשבים ולפתוח כיתות בתיכון אשר לומדות מסלול הכשרה 

עזור להקים את התכנית המיוחדת במחשבים. ראש העיר מצדו מינה אדם שי

 בבתי הספר בעיר.

 

  שוחרות 

תכנית נוספת בשיתוף עם חיל התקשוב והאלקטרוניקה בצבא שמטרתה לפתח  

יכולות במקצועות טכנולוגיים כך שהקליטה ליחידה מובחרת בצבא תסייע 

להשלים את ההכשרה המקצועית למען העתיד. שיתוף הפעולה בין הצבא לבתי 

תועלת רבה לשני הצדדים: ביה"ס מכשיר כ"א טכנולוגי מעולה  הספר מניב
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לטובת היעדים האסטרטגיים של הצבא  והמדינה, ובתמורה השוחרים זוכים 

 להשתחרר מהצבא לאחר תרומה משמעותית ומקצוע עתידי בתעשיית ההייטק.

 

 גרעין נח ל  

ב בעיר על מנת לקדם את תפיסת העולם המעודדת שירות משמעותי בצה"ל, יוש 

חיילים. בבקרים החיילים נמצאים בבתי הספר התיכוניים  22גרעין נח"ל ובו 

ובשעות אחר הצהריים הם פזורים במתנ"סים ברחבי העיר. את הפעילות 

 מממנת בחלקה העירייה בנוסף לגופים האחרים.

 

  יפוח אתר ח יבת אלכסנדרוני  

סנדרוני )אנדרטת חללי הפלוגה הדתית של חטיבת אלכ 17-אנדרטה גדולה ל 

מנשייה נמצאת בקריית גת ומטופחת ונשמרת -פ"ז( שנפלו בקרב על עיראק אל

 על ידי פעילות של בני הנוער במקום.

 

 מסר של ה  יינות 

 

 מתן מחשב מתנה לכל בוגר קורס ק ינים  

כל בן קריית גת שמסיים בהצלחה קורס קצינים, מוזמן ללשכתו של ראש העיר  

 .ומקבל מחשב במתנה
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 של י חו ות לעידוד מ וינות 

כל הצלחה בתחום החינוך מצוינת בשלטי חוצות. כל פרס חינוך לבית ספר,  

הישגים של מגמה מסוימת, בוגר ביישוב שמקבל תעודת הצטיינות על פרויקט 

שמו מתנוסס על שלטי החוצות  –כלשהו, בוגר שמסיים תואר ראשון וכדומה 

 גיו.וכל העיר מברכת על היש

  

 

  

 תמיכה לימודית

 בתי ספר ייעודיים לאנגלית ולמתמ יקה בשעות אחר ה הריים  

נפתחו בתי ספר מיוחדים לאנגלית ולמתמטיקה. מטרתם לעזור בהכנה לבחינות  

הבגרות בכל רמות הלימודים. אגף החינוך מגייס את המורים הטובים ביותר 

 לות סמלית ממש. ומאפשר לכל תלמיד לקחת חלק בפעילות התמיכה בע

   

 מיל ת מסגרת יום לימודית תוספתית 

פעילות בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים. התלמידים המקבלים ארוחה חמה,  

 תגבורים הפעלות והעשרה מעבר לשעות הלימודים. 

  

 פותחים עתיד  

פעילות של הסוכנות היהודית, אשר מפעילה "נאמנים"  המשמשים אח בוגר  

בתי הספר, במטרה לצמצם פערים לימודיים ולאפשר הזדמנות לתלמידים ב

 לצמוח ולהצטיין.

בתי"ס יסודיים ותיכון אחד, ומתוכנן להתרחב לכלל  5-"פותחים עתיד" פועל ב 

 בתי הספר היסודיים.

התכנית מתרחשת בשלושה מעגלים: אישי של נאמן וילד בשעות הבוקר,  

ספר, ומעגל "לא פורמלי" הפועל  תלמידים עם הנאמן באותו בית 26 –קבוצתי 

 בשעות אחר כשהנאמן הבית ספרי פועל בקבוצות קטנות.
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 תכנית רבדים  

תכנית רבדים פועלת ביוזמתו ובאחריותו של משרד החינוך בשלושה בתי ספר  

ומתעדת להתרחב בשנה הבאה לכל בתי הספר היסודיים ולשלוש חטיבות 

רפואיים ושיעורי -ד טיפולים פראביניים. התכנית נותנת תגבור לימודי לצ

למידה מתקנת.  במסגרת התכנית מקבלים המנהלים הכשרה והנחיה ונעשות 

 גם פעילויות עם הורי התלמידים המשתתפים.  

 

 להב ה לקראת לימודים באוניברסי ה העברית  

תכנית להב"ה הינה מערך לימודי לתלמידי תיכון שנועד לקדם את ההשכלה  

כלוסיות תלמידים מוכשרים הבאים מרקע סוציו אקונומי האקדמית בקרב או

נמוך.  התכנית מופעלת ביוזמת אגף שח"ר ובשיתוף עם היחידה למעורבות 

 חברתית באוניברסיטה העברית. 

 

 הכנסת פרויק ים לתגבור הישגים  

אגף החינוך בשיתוף הדוק עם משרד החינוך ועם הג'וינט דאג לשלב בכל בתי  

 , כיתות אומ"ץ, עתידים, תכנית מל"א ועוד.הספר כיתות מב"ר

 

 קידום המדעים 

 

 ני ני מדע  

טיפוח מצוינות בתחום המדעים , פיזיקה ביולוגיה, רפואה , יזמות תעשיה  

במטרה לכוון אותם לתחומים אלה  תלמידים  כיתות ה' + ו' 210-ומדע, לכ

 בעתיד.
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 מועדון ה ייסים  

ו'  –תלמידים מכיתות ה'  10לן רמון מאמצת קבוצת טייסים בעידוד קרן אי 

ופועלת איתם בשלושה מישורים, במישור האישי "אחד על אחד", בקבוצות של 

ובקבוצה כולה לסיורים ולחוויות. המועדון יפעל ברצף מספר שנים עם  4 – 3

 אותם התלמידים.

 

 

  מדעניות העתיד 

הלומדות בחטיבות  בנות 27תכנית ייחודית שהחלה השנה, ובה לוקחות חלק  

-הביניים בעיר בכיתה ט',  שמטרתה לחשוף אותן לבחירה במקצועות מדעיים

טכנולוגיים, ולאפשר להן להשתלב בעולם המחקר, האקדמיה ובשוק העבודה 

בעתיד. התוכנית מופעלת על ידי משרד המדע והטכנולוגיה, מלווה את הבנות עד 

שכלה גבוהה, בדגש על הנדסה קידום תלמידות לקראת ה -סיום י"ב, ומטרתה 

ומדעים מדויקים. התוכנית כוללת טיפוח מצוינות על ידי מתן תמיכה וסיוע 

 בתחומי הלמידה, המוטיבציה והעצמה אישית.
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 כיתת מופת  

כיתת המופת לקידום מצוינות מדעית ותרבותית , נפתחה בשיתוף רשת אורט  

 רמה הסוציואקונומית הנמוכה בעיר.בביה"ס שבו אוכלוסיית התלמידים מה

 

 קדימה מדע  

מקרנים, לוחות ספר מקיפים הכוללות: -בתי 5-כיתות חכמות ב 29התקנת  

 חכמים, ערכות הצבעה, מחשבים נייחים וניידים.

  

 לקידום הפיסיקה והמדעים  –מ וינות  

תכנית בשיתוף קרן רש"י , מרכז אילן רמון ומשרד החינוך, אשר חושפת   

מידים לתכנים ברמה גבוהה בתחום הפיזיקה ומובילה אותם לתחרויות תל

 ארציות ובינלאומיות עם חיבור לאקדמיה.

 

 

 

  YOU NIVERSITY            

פתיחת מרכז בשיתוף המשרד לפיתוח הנגב והגליל, ובמסגרתו קורסים רבים 

 הפועלים באשכול הפיס

  נוך, המרכז הישראלי למצוינות בחי –חלל ואסטרונומיה 

 שנקר בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב -אדריכלות, עיצוב ומדע  

 המרכז הישראלי למצוינות בחינוך –מועדון מדעי חוקר 

 גולניקס –רובוטיקה 

 מכללת אתגר –צילום ועריכת וידאו 

 עמותת תפוח -טכנאות מחשב לצעירים 

תלמידי חט"ב קיבלו מחשבים , מקרנים ומצלמות  כדי להשתלב  290-כ

 לחה בחוגים השונים.בהצ

 מכון דוידסון שליד מכון ויצמן –מדעי משחק  
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 נוער שוחר מדע –פרחי רפואה  

 עמותת תפוח –מולטימדיה אקשן  

 עמותת תפוח –עיצוב אתרי אינטרנט  

, האקדמיה לנוער של קדימה מדע, You-niversityכחלק ממיזם המצוינות   

  יץ.יתקיימו לימודים באוניברסיטת ת"א בסמסטר ק

 

 אקדמיה תיכונית  

תמיכה בתלמידים מסוימים בשני תיכונים לקראת לימודים בעתיד באקדמיה  

 על ידי הכנתם לתעודת בגרות איכותית.

 

 מכללת גמלאים ומכללת גמלאים מחבר העמים 

לטובת הקשישים בכלל ולטובת העולים החדשים ביניהם פועלות מכללות  

עלות על ידי עמותה בעידוד ראש העיר להשכלה לגיל השלישי. המכללות מופ

 ואגף החינוך.

  

 

 

 פותחים עתיד בית ספרי )אומר( 

₪  2,100,000תכנית מערכתית בשיתוף קרן היסוד ועיריית קריית גת, שתשקיע  

בבית הספר משואה. ₪(  6,000,000מידי שנה במשך חמש שנים )סך הכול 

וני, פדגוגי וטיפולי. התכנית מטפלת בבית הספר בכל ההיבטים: פיזי, ארג

מדובר כאמור במערכת תמיכה הוליסטית הכוללת ייעוץ ארגוני, פינות ישיבה, 

ספרייה עזרה להכנת שיעורי בית, תמיכה לימודית והעשרה וטיפולים מגוונים 

 לפי צורך.

 

 מרכ  לגיל הר  

. 9ילדים, הורים ואנשי מקצוע, מגיל לידה ועד גיל  4500מרכז שנותן מענה ל  

רכז ניתנים טיפולים מגוונים: פסיכולוגים, פרא רפואיים, טיפולים רגשיים, במ
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טיפולים באמצעות בעלי חיים, תמיכה להורים, פיתוח חשיבה ועוד מגוון רחב 

של מענים. המרכז לגיל הרך פועל בראייה הוליסטית ועל כן נותן תמיכה גם 

 להוריו של הילד ולצוות המקצועי שמלווה אותו. 

כה לפני כשנה בפרס ראש הממשלה ונציבות שירות המדינה על איכות המרכז ז 

 ומצוינות בגיל הרך במדינת ישראל.

  

 תעשיידע  

תוכנית בשיתוף מיקרון ותעשיידע אשר חושפת את תלמידי בתי הספר  

היסודיים ובתי הספר המקיפים לתעשייה על היבטיה השונים, ומפתחת עתודה 

משכיל בתחום הכלכלי חברתי של המדינה. של כוח אדם איכותי, מקצועי ו

תחום נוסף שיסייע בשילוב מוצלח של בוגרי מערכת החינוך באתגרי התעשייה 

 העתידית. 

 

 תמיכה אישית במנהלים 

ראש העיר ומנהלת אגף החינוך נגישים למנהלים ועומדים לרשותם בכל עת.  

עיות בעת הצורך הם מגיעים לבתיהם של המנהלים ומסייעים בפתרון ב

ודילמות. הם מלווים אישית את המקרים הקשים ויוצאי הדופן, וכמובן נענים 

 ומגייסים תקציבים לכל יוזמה חינוכית.

  

 

 השקעה בתשתיות בחינו  

את ההשקעה בתשתיות החינוך ניתן לראות באמצעות רשימת התב"רים 

צרות, שצורפה לקריטריון הזה, ונציין את התשתיות בכל גני הילדים: שופצו הח

נבנו סככות להצללה, הוכנסה רצפה מוקצפת למניעת פציעות, נבנו מחסנים 

 הוחלפו מטבחים ומזגנים. \בחצרות
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 ב יחות בדרכים 

קריית גת פועלת למען הבטיחות בדרכים. העיר משתפת פעולה עם המטה 

לבטיחות בדרכים ועם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומקיימת מגוון 

יהן חלוקת ערכות בטיחות לגני הילדים, לאחר השתלמות שעברו פעילויות, בינ

הגננות , תלמידי כיתות ד' משתתפים בפעולות הדרכה ללמידת רכיבה על 

אופניים,  תלמידי העיר צופים בהצגות, שומעים הרצאות, מבקרים בבית 

לוינשטיין, תלמידי כיתות יב' מקבלים הדרכת "נהגים צעירים" באמצעות 

ש"ש(, ובנוסף במסגרת פיילוט, הוקצתה לעיר ע"י הרשות  4ל כיתה סימולטור )כ

 הלאומית לבטיחות בדרכים, ניידת להגברת האכיפה וההסברה  לנושא. 

 ערכיות לילדים ונוער  – וות היגוי ליו מות חינוכיות 

צוות היגוי רב משתתפים שנפגש חמש פעמים בכל שנה. בצוות לוקחים חלק כל 

האחרים שיכולים לסייע לתרבות שעות הפנאי. הצוות הוגה הגופים העירוניים ו

 רעיונות והגופים הרלוונטיים מוציאים אותם אל הפועל. 

 

 תעודת בגרות חברתית

בקריית גת אימצו מיד את יוזמת משרד החינוך לתעודת בגרות חברתית, ואף 

מינו לשם כך רכזת רשותית במשרה מלאה להבטיח את הצלחת המהלך. 

 נית מתנדבים תלמידי ז' עד י"ב בקהילה. במסגרת התכ

 

 רדיו קול גת 

במסגרת הרחבת הפעילויות של בני הנוער בעיר והרחבת המסגרות לקראת 

תעודת בגרות חברתית נוסף לרדיו ערוץ בני הנוער אשר מפעילים אותו 

בהתנדבות בשעותיהם הפנויות. בין השאר יזמו המתנדבים הפקת תכנית בת 

ת יקירי העיר שנבחרו השנה והפיקו למען כל אחד מהם שעה לכל אחד מעשר

 דיסק.
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 קולנוער  

 מיזם לתלמידי תיכון בו ניתן ביטוי קולנועי להווי וחיי בני נוער מהעיר.

 

 גן ארכיאולוגי

בעקבות מציאת מטמון ופסיפס מהתקופה הביזנטית לפני כשנה בקריית גת, 

ת החברתית בעיר ויצרה גרעין החליטה מחלקת הנוער להוסיף גוון נוסף למערבו

של קבוצת בני נוער שעוזרים בחפירות ובהקמת הגן הארכיאולוגי. בהמשך 

 עתידה קבוצת התלמידים להדריך בגן שייפתח.

 

 יקיר הנוער 

הנוער עצמו בחר את עשרת המתנדבים המשמעותיים ביותר ויוענק להם תואר 

פט "סור מרע ועשה טוב" יקיר העיר קריית גת. בעיר מאמינים בהיפוכו של המש

 כלומר התנדב ועשה טוב ובכך תסור מרע.

 

  רכיבה על אופניים 

נבחרת אופניים עירונית וחוגי רכיבה על אופניים  לנוער ומבוגרים בשעות 

הבוקר ואחה"צ. נבחרת האופניים נוטלת חלק בתחרויות ארציות ומגיעה 

 להישגים מכובדים.

 

 

 

 פרלמנ  ילדים

ילדים לגילאי ד' עד ו' ביוזמת רכזת המנהיגות שהעירייה  בעיר הוקם פרלמנט

מינתה לתפקיד. בעיר מעודדים לפעול למען הקהילה ולקחת על עצמך מחויבות 

החל מכיתה א'. ההנחה היא שתלמיד מתרגל לאורח החיים המחויב ומאמץ 

 אותו לתמיד.
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 עיר רוקדת 

ם בעיר. חשיבות מידי שנה נערכת פעילות לכל תלמידי בתי הספר היסודיי

הפעילות איננה ביום השיא המרגש אותו ניתן לראות בתמונה המצורפת, אלא 

בהכנה הערכית לקראת יום השיא. בשנה שעברה ה"עיר שרה" והשנה העיר 

רוקדת. כל תלמידי בתי הספר היסודיים בעיר לומדים ריקודי עם ומשתתפים 

 בהרקדה המונית.

 

 

 תי הספר היסודיים אליפות עירונית למשחקי כדור בב

כל בתי הספר היסודיים לוקחים חלק במשחקי האליפות העירוניים. האליפות 

  בכדורגל, בכדורסל ובמחניים לבנות.  -נערכת בשלושה משחקי כדור

 העשרה בגני הילדים

גני הילדים בקריית גת זוכים לסל תרבות עשיר, לריתמוסיקה בכל הגנים, 

 גשי העשרה בתחומי התרבות המגוונים.לביקור מאורגן במוזיאונים ולמפ
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  קס יום הע מאות משות  לכל הגנים

טקס גני הילדים ליום העצמאות מרהיב ביופיו נערך מדי שנה ובכל פעם הוא 

מתחדש ומפתיע. בשנה שעברה נערך הטקס במוזיאון חיל האוויר. כל גורמי 

 העירייה מסייעים להצלחתו של הטקס.

  

 

 גניםגינה לימודית ב

ארבעה גנים משתתפים השנה בפעילות של הקמת גינה בגן הילדים. מטרת 

הפעילות להתיידד עם מאכלים בריאים  ולעזור לילדים להפנים את החשיבות 

של הירקות בסל המזון. הפעילות היא יוזמה של "מוטב יחדיו" של הג'וינט, 

 ותתרחב לכל הגנים בשנת הלימודים הבאה.

  

 

 לאנגלית ולמתמ יקה בשעות אחר ה הריים  בתי ספר ייעודיים

מטרתם לעזור בהכנה לבחינות הבגרות בכל רמות הלימודים, ולהפנות את בני  

 הנוער להמשיך וללמוד גם בשעות הפנאי.

  

 מרכ  לגיל הר  

במרכז מנחים את ההורים לאתר קשיים אצל הילד, לפתח אותו וללוות אותו   

גופנית, רגשית, נפשית,  -ית התפתחותיתלהצלחות, מטפלים בילדים בכל זוו

 ומעצימים את אנשי המקצוע שמלווים את הילדים.
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 מדרשת אדם בגני הילדים  

שנים בגני הילדים,  1תכנית להעצמה של הילדים ולעידוד ניעות חברתית פעלה  

 עד שהפכה לחלק מהשפה המדוברת בגנים.

 

 ילדים מובילים שינוי  -עיר בריאה 

ים מקבלים על עצמם תפקיד כנאמני בריאות  ומעבירים הפסקות ילדים עם קשי 

 פעילות והרצאות בכיתות.

 

 אות הפעיל המ  יין בבתי הספר היסודיים  

לעידוד מעורבות חברתית החל מגיל צעיר, העמיד מחוז דרום את נושא  

קהילתית ואזרחית בראש סדר העדיפויות המחוזי  ע"י -המעורבות החברתית

חברתית ערכית בנוסף לתעודת ההישגים. קריית גת אימצה את הענקת תעודה 

. בוועדה הבוחרת  6.6.23התכנית ותחלק תעודות הערכה בטקס שיתקיים ב 

 משתתפים ילדים מבתי הספר השונים. 

 

  הרונים של  וות לוין 

פועלים חמישה ימים בשבוע בכל גני הילדים כהמשך ליום הלימודים וכן  

 ינוך, ומספקים ארוחה חמה לילדים ופעילות העשרה. בחופשות של מערכת הח

  

 מיל ת מסגרת יום לימודית תוספתית  

פעילות בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים. התלמידים שידם אינה משגת  

להצטרף לצהרונים בתשלום, מקבלים ארוחה חמה, תגבורים הפעלות והעשרה 

 מעבר לשעות הלימודים. 

 ספרייה מתוקשבת 

מידע והדרכה פעיל בשעות אחר הצהריים, המהווה מקור לאוריינות מרכז  

טכנולוגית ומרכז הכשרה ולמידה למיומנויות התקשוב לאוכלוסיות שצברו 

 פערים.
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 מרכ  תנופה  

להשלמת השכלה התיכונית אחרי הצבא ולהכוונה להשכלה גבוהה, לליווי  

 לבחירה ולרכישת מקצוע בעתיד.

 

  תכנית עד הלום  

למת בגרות להורים מתוך אמונה שהם יהפכו להיות הורים טובים יותר הש 

 לילדיהם.

 

 תרבות פנאי בקי  

בקיץ מתקיים מרכז מולטי מדיה באחד המרכזים המסחריים. המקום פועל  

בלילות כמקום כינוס ובילוי לבני הנוער ומידי שבועיים בערך מתקיים מחוץ 

 למקום אירוע קיץ .

 

 הנוער  יריד תעסוקה לבני  

בחודש יוני מקיימת העירייה אירוע תעסוקה לבני הנוער. לאירוע מגיעים  

מעסיקים שמחפשים בני נוער ובני נוער שמחפשים עבודה. היריד מוכיח את 

 יעילותו מידי שנה.

 

 י מים  עירים  

הכנסת הפעילות לבתי הספר בשעות אחר הצהריים במטרה לנצל את שעות  

 ת לעצמאות כלכלית בעתיד.הפנאי לרכישת מיומנויו

 

 

  יו רים גדולים ויו רים ק נים 

תכנית בעידודו של מפעל הפיס, שבה נפגשים בני נוער עם מיטב האומנים  

שרה –מהיוצרים המובילים בארץ ונחשפים לתחומי יצירה מגוונים: תאטרון 
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משה שי,  –יהודה פורבכראי, צילום  –רננה רז, אמנות  –פון שוורצה, ריקוד 

 יעל בדרשי ועוד.  –סיוון ארבל, וידאו  –בן ארצי ושלמה בר, קולנוע  –וזיקה מ

 תלמידי חט"ב. 90-בסדנאות משתתפים כ 

 

  תעודת בגרות חברתית  

העיר אימצה את היוזמה של משרד החינוך וחייבה את תלמידיה בתעודת בגרות  

 ת אישית.חברתית. התכנית מיועדת לתלמידי י"א וי"ב כתכנית המשך למחויבו

 

 אימו  אתרים  

מערכת החינוך מלווה משפחות נופלים ומאמצת אתרים לזכרם. התלמידים  

 פעילים לשימור המקומות שנבחרו 

 

 

 נעלה לירושלים  

אימוץ התכנית של משרד החינוך והפעלתה בכל כיתות ז' לקראת חגיגות בר  

עם החינוך  המצווה. התכנית אמנם פועלת בשעות הלימודים אך משתפת פעולה

 הבלתי פורמלי 

 

 יום ירושלים  

מידי שנה יוזמת הרשות המקומית פעילות לכל שכבת ד' מכל בתי הספר בעיר.  

כל התלמידים לומדים את הנושא עליו מחליטים ומגיעים לפעילות המונית 

משותפת. השנה ילדי כיתות ד' ירקדו בהרקדה ליום ירושלים ובשנה שעברה 

 הנושא היה "עיר שרה"

 

 תנועות הנוער   

בני עקיבא, הצופים, הנוער העובד  -ביישוב פועלות ארבע תנועות נוער 
והלומד והשומר הצעיר. שתיים מהתנועות, בני עקיבא והצופים,  דומיננטיות ביותר 

ופעילים בהם חניכים רבים. העירייה משקיעה כסף וכן מחזיקה מקום מכובד 
 לוחות הזמנים של תנועות הנוער.לתנועות, והמנהלים משתפים פעולה עם 
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 יחידה לילד ולמתבגר

הרשות הקימה יחידה לילד ולמתבגר במטרה לטפל טיפול מיטבי בילדים  

חריגים. היחידה מאוישת על ידי רופאה פסיכיאטרית, מנהלת היחידה 

 הפסיכיאטרית בבית החולים באשקלון, 

 

העירייה ופתוחה עד רפואי נוסף. היחידה פועלת במימון מלא של -וצוות פרא

 שעות הערב המאוחרות כדי לאפשר לקהל נגישות מקסימלית.

 

 פעילות ענפה במרכ  לגיל הר  

ילדים, הורים ואנשי מקצוע  4500מדובר בפעילות בהיקפים יוצאי דופן.  

מטופלים בו. מגוון אפשרויות ההתייחסות הוא עצום ובונים מענה אישי לכל 

 צורך.

 -ת משכ"ל )מרכז שיפור כישורי למידה לילדי הגנים( להמרכז מפעיל את תכני 

גני  21-ילדי גנים, את מתנ"ה )מרכז תמיכה לנשים אחרי לידה(, את מעג"ן ב 15

ילדים של חב"ד, ועוד מגוון עצום של התערבויות רגשיות, נפשיות וגופניות 

 לצמצום פערים ומניעת סיכון.

חינוכי המלווה אותם, מיום המרכז נותן מענה לילדים, להוריהם ולצוות ה 

 היוולדם ועד גיל תשע.

 

 חיוכים 

משתתפים בחוגים לתיאטרון ולשירה  12ועד  20אנשים בעלי מוגבלויות בגיל  21 

 אותם מפעילים בני נוער בהתנדבות במסגרת המעורבות החברתית הענפה בעיר.

 

  שירות פסיכולוגי  

קבוע במסגרת החינוך( מעבר השירות הפסיכולוגי נותן מענה ברמה א' )מענה  

למחויבות על פי החוק גם בגני ילדים בגילאי טרום חובה, בבתי ספר עצמאיים 

 של המגזר החרדי  ובבתי הספר המקיפים גם עבור התיכונים.
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 בית וקס  

פעילות ענפה לקשישים, מכללת גמלאים, מכללת גימלאים דוברי רוסית, מגוון  

 חוגים ופעילויות. 

 

 ם ומועדון לעולים מאתיופיה מרכ  עולי 

החינוך והרווחה בשיתופי פעולה מקיימים מרכז לבני נוער מאתיופיה ובו  

 פעילות לשעות הפנאי לצד סיוע לימודי.

 

 כיתת עיוורים 

מתקיימת בעיר כיתת עיוורים לסייע לבעלי צרכים ייחודיים בתחום הראייה.  

ארגון הורים לילדים הכיתה קיבלה אות הוקרה מעמותת "אופק לילדינו" 

 עיוורים, על מתן מענה מלא לתלמידים עיוורים בתיכון.

 בתחום הדיגי אלי

 אספקת  יוד דיגי אלי לבתי הספר 

מתן מחשבים ניידים למורים, מעבדות מחשבים נייחים לבתי הספר, מחשבים  

 ניידים לתלמידים מסוימים, כיתות חכמות וציוד תומך.

 

 עשרה נוספים עשרה גנים חכמים ובקרוב  

בגנים הוכנסו מקרנים, ברקו, מחשבים וציוד דיגיטאלי מתקדם. הדבר מאפשר 

 לגננות פעילות ברמה מתקדמת.

 

 מחשב ותשתית אינ רנ  במתנה לילדים ולמשפחות שקשה להן 

שקשה להן מחשב וציוד נלווה למניעת פער  חמישים משפחותבכל שנה מקבלות  

 דיגיטאלי.

יבלו מחשבים, מקרנים ומצלמות  כדי להשתלב ק תלמידי ח  ב 191-כ

 בהצלחה בחוגים השונים.
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 קורס מחשבים למבוגרים ולילדים  

תלמיד שמקבל מחשב מהעירייה מחויב להשתתף בקורס, ובנוסף נפתחים 

 קורסים למבוגרים ובמיוחד למבוגרים באוכלוסייה האתיופית.

 

 מחשב לכל ק ין  

מקבל זימון עם משפחתו ללשכת ראש כאמור כל מי שמסיים קורס קצינים 

העיר לקבלת מחשב. מעבר למסר העידוד לקצונה, מובע מסר החשיבות של 

 המחשב ככלי להתקדמות בחיים.

 

 

 

 ממר ם בתיכון  

ראש העיר הצליח לגייס את יחידת האיכות המתוקשבת ממר"ם ולגרום להם   

לול הכשרה לתרום מעבדות מחשבים ולפתוח כיתות בתיכון אשר לומדות מס

במחשבים. ראש העיר מצדו מינה אדם שיעזור להקים את התכנית המיוחדת 

 בבתי הספר בעיר.

 

  שחרות 

תכנית נוספת בשיתוף עם חיל התקשוב והאלקטרוניקה בצבא שמטרתה לפתח  

יכולות במקצועות טכנולוגיים כך שהקליטה ליחידה מובחרת בצבא תסייע 

 העתיד.להשלים את ההכשרה המקצועית למען 

 

  

 ני ני מדע 

טיפוח מצוינות בתחום המדעים , פיזיקה ביולוגיה, רפואה , יזמות תעשיה  

במטרה לכוון אותם לתחומים אלה  תלמידים  כיתות ה' + ו' 210-ומדע, לכ

 בעתיד.
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 תכנית לילדי גן  – מדעדודס   

יכים תכנית מדעים לילדי גני החובה והטרום חובה בשיתוף קרן אילן רמון. מדר 

מוסמכים מגיעים לכל גן ילדים לעשרה מפגשים לחשיפה מדעית על נושאים כמו 

כדור הארץ, חלל וכדומה ומבאים עמם למפגשים מעבדה ניידת, המספקת 

 לילדים חוויה אחרת.

 

  מדעניות העתיד 

תכנית ייחודית לבנות הלומדות בחטיבות הביניים,  שמטרתה לחשוף אותן  

טכנולוגיים, ותאפשר להן להשתלב בעולם המחקר, -םלבחירה במקצועות מדעיי

 האקדמיה ובשוק העבודה בעתיד.

 

 

 

 

 לקידום הפיסיקה והמדעים  –מ וינות 

תכנית בשיתוף קרן רש"י , מרכז אילן רמון באוניברסיטת בן גוריון ומשרד  

החינוך, אשר חושפת  תלמידים לתכנים ברמה גבוהה בתחום הפיזיקה ומובילה 

 יות ארציות ובינלאומיות עם חיבור לאקדמיה.אותם לתחרו
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  החרדי ח במוס חינוכיים פרוייק ים

 ראשון ותואר להוראה לימודים מתקיימים האגף ביוזמת -  מורים הכשרת 

 צ"אחה בשעות חרדי חינוך באגף מתקיימים הלימודים,  שחם מכון בהדרכת

 .והערב

 

 

 

 כיתות הספר בבתי הנלמדים המקצועות בכל מתקשים לתלמידים - תיגבורים 

 . ו-א

 לבחינות התלמידים את מכינים המלמדים, לישיבות' ח כיתות תלמידי הכנת 

 .ביותר הטובות לישיבות לקבלה

 

 ההתפתחות בתחומי תחומית-רב מערכתית התערבות תכנית היא -  מעגן תכנית 

 . הרך בגיל החינוך במסגרות בתפקודם המתקשים ילדים עבור, השונים

, הרך בגיל החינוך מסגרות בתוך החינוכי הצוות עם בשיתוף פועל המעגן צוות

, בעיסוק ה/מרפא -  ההתפתחותיים התחומים מן מקצוע בעלי של כמערך

 כה/מדריך, ת/חינוכי ת/יועצ, ת/התפתחותי ית/פסיכולוג, תקשורת ת/קלינאי

 ותמיכה היוועצות  גורם מהווה זה מקצועי-רב צוות.  שונים בהרכבים ת/פדגוגי
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 רבדי בכל מתערב גורם ומהווה, במסגרת הילדים לגבי ולהורים למחנכים

 .המניעה

 על העונים והחינוכיים הטיפוליים התחומים בין השילוב את יוצרת מעגן תכנית

 .יסודי הקדם החינוך במערכת הלומדים הילדים איפיוני

 למעט, העבודה יום במהלך החינוכית המסגרת בתוך מופעלת התכנית

 .השתלמויות

. המחנכת נמצאת חינוכיות במסגרות המיושמת ההתערבות תכנית במרכז

 החינוכית המסגרת של התקין לתפקוד הנדרשת העיקרית הדמות היא המחנכת

  כל של פעילותם על אחראית המחנכת. זו במסגרת הקשורות ההחלטות ולקבלת

 .רטכפ הקבוצה בתוך ילד כל של פעילותו ועל בכלל כקבוצה הילדים

 עבודה דרכי תיאום ותוך פעולה בשיתוף יעבדו מעגן של המקצוע ואנשי הגן צוות

 .ומשפחתו הילד של כוללנית ראייה להבטיח כדי

 הילד התפתחות לתהליכי הקשור בכל המחנכות הכשרת הרחבת כוללת התכנית

 גנית-תוך והדרכה, ובמהלכה השנה תחילת לפני השתלמויות, השונים בתחומים

 .קבוצתיתו פרטנית

 תוך הוריו של מלא בשיתוף תיעשה ילד לגבי מקצועית התערבות על החלטה

 .המקובלים הנהלים שמירת

 נושאים להעלאת הגן הורי כל עם מפגשים יקיים המחנכת בשיתוף מעגן צוות

 .הציבורית המודעות הגברת לשם תקינה בהתפתחות הקשורים

 . הלימודים שנת מהלךב מתקשים לילדים הורים מקרוב מלווה מעגן צוות

  

 שחייה ללימודי'  ה כיתות תלמידי את מוציאים אנו שנה מדי - שחייה קורס 

 . העירונית בבריכה

 

 מעברי, רמזורים הכוללים בדרכים זהירות בערכות הדרכה חובה גני - ב  ה    

 ...ועוד עבודה חוברות, מדבקות, תמרורים, חציה
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 ,משחק כדי תוך חובה מגיל לילדים רכיםבד זהירות כללי הקניית - הילדים בגני

.   ועוד עבודה חוברת מדבקות

 

 נסיעה מסלול על אופנים על רכיבה מעשית פעילות – היסודיים הספר בבתי      

 -'ד כיתות משתתפים. בדרכים זהירות כללי וכל חציה מעברי רמזורים תמרורים

 . בדרכים לבטיחות הלאומי המטה בשיתוף' ו

 

 היסודיים הספר בבתי פרסים נושא ומשחק למידה פעילות – לחיים חפ נו     

 הפעילות. בדרכים לבטיחות הלאומי המטה בשיתוף' ח –' א הלימוד כיתות
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 כללי פ"ע שלנו החיים שמירת וחשיבות ב"הזה כללי ושמירת לימוד מקנה

 .  התורה

 

  

  פרוייקטים. דציו לרכישת ח"למוס תקציבית השתתפות, תלמיד סל - נהרי חוק 

 .חינוכיים 

 בשבוע פעמים שלוש כושר בחדר ספורט פעילות,   בריאות – כושר חדר  .

 .כושר בחדר זוונצקי גנדי מר מוסמך מדריך בהדרכת  ואברכים לתלמידים

 מדריכת י"ע גופנית פעילות מתקיימת שבוע כל – ילדים בגני גופנית פעילות  

 .הילדים של השרירים מערכת לחיזוק ספורט
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 ומשרתים אזרחי לאומי לשירות מתגייסים אברכים  -  א רחי לאומי שירות 

 .בעיר רשותיים פעילות ובמוקדי הספר בבתי

 החינוך במוסדות מיחשוב. 
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 פרוייק י רשת המתנ סים

 
 
 

 תרבות:
 
 
כתה זת גת יהעיר קרי - כייה במקום השני באר  בתחום התרבות בק גוריית ערים ק נות  

ית גת יבנימוקי השופטים נקבע כי קר,ני בתחום התרבות בקטגוריית ערים קטנותבמקום הש

הצטיינה בהכרה בחשיבותה של התרבות בחיי היישוב, ומתן העדפה תקציבית להזרמת המשאבים 

לעידוד הפעילות התרבותית והיצירה המקומית. בלטה בהשקעה ביצירה המקומית,  הנחוצים

מקצועיים מקומיים ומיובאים,  קומיים ובקיום מופעי תרבותטיפוח וקידום יוצרים ומבצעים מ

י.המעשירים את חיי התושבים בני כל השכבות ופותחים בפניהם אפיקים לעולם תרבות רבגונ  

 

 
תושבי העיר בכל הגילאים   210מופע סינדרלה בקהילה  בו השתתפו  – פרויק  אופרה בקהילה

תושבים  700-ב שהועלה שלוש פעמים אליו הגיעו כשרו רקדו ואף שיחקו ,  במופע  אופרה מרהי
 בכל מופע.
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 1021נותנים במה".פרויקט קמע החל לפעול בקריית גת בחודש אפריל  -פרויק   נותנים במה  

,בפרויקט השתתפו שלוש קבוצות תלמידים מרחבי העיר, התלמידים אשר השתתפו בפרויקט זכו 

קמע, בבלט קלאסי, מחול מודרני ולימוד קטעי מחול  לקבל שיעורים ע"י רקדני להקת המחול

 מרפרטואר הלהקה.

 רקדני ומורי הלהקה העצימו והעשירו את התלמידים ותרמו רבות מהידע המקצועי שלהם.

 .הפרויקט היה מוצלח מאוד  והתלמידים זכו ליהנות משיעורים מרמה מקצועית גבוהה

 בסו  הפרויק  גם העלו מופע משות .
 

 1הצגות ייחודיות אשר נועדו לחשוף את הקהל לתיאטרון אחר, השנה התקיימו  -נג'ה גות פרי
 הצגות בעלות סימלית.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ילדים אשר מופיעים באירועים העירוניים   70-בו משתתפים כ - הקמת המרכ  לשירה

 ובפרויקטים.

 
 

מנת ע"י בנק הפועלים בה הקייטנה מתקיימת בחודש אוגוסט ומו  -קיי נת קי  של בנק הפועלים

 ילדים ממשפחות מוחלשות. 150-משתתפים כ

 קיי נות:

הקייטנה מתקיימת במימון הסוכנות היהודית במטרה לחזק את הקשרים ,  -קיי נת  כפייאדה 

 עם יהדות שיקגו, הקייטנה מתקיימת בשפה האנגלית.
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סח ע"י מתנדבים ממכינת הקייטנה מתקיימת בחופשת הפ  -קיי נת פסח בשיתו  מכינת נחשון 

 נחשון , כאשר ההשתתפות בקייטנה בעלות סמלית בלבד.

 
 פרסום ושיווק אונליין:

 
הקמת אתר אינטרנט חדש הכולל עדכון אונליין של מגוון פעילות בתחום תרבות  -אתר אינ רנ  

 הפנאי העשרה והספורט המתקיימות בעיר.

 טי הכולל את מגוון הפעילויות המתקיימות ברשת.הפצת ניוזלטר , מגזין אינטרנ – ניו ל ר תרבות

 אוהדים. 4100-הקמת דף פייסבוק כ-פייסבוק

 
     
 
 
 
 
 

 :ספרייה
שיפור כלל מערכות המחשוב, הוחלפו כל עמדות המחשבים המשרתים את  -ספרייה העירונית

 ציבור  המבקרים.

 השקת אתר אינטרנט חדש לספרייה " ספרייה ברשת".  -אתר אינ רנ 

גבי משאית, שפועלת בפריסה ארצית ומאפשרת לילדים ובני -ספריית השאלה על - ספרייה ניידת

נוער בקהילה ליהנות ממגוון עשיר של הצגות ילדים, סדנאות כתיבה יוצרת, הרצאות, שעות סיפור 

ישנם אלפי ספרים, ממיטב ספרות  -וקורסי העשרה. במתחם הקריאה, שפועל באוויר הפתוח 

מקור ותרגום. כמו כן, יכולים המבקרים ליהנות משפע פעילויות תוכן ובהן שעת  -וער הילדים והנ

 .סיפור, הצגות ילדים, סדנאות אנימציה, מפגשים עם סופרים ועוד

תערוכה לכל המשפחה, אשר כללה תצוגה של עבודות אומנות לצד  -"תערוכת  בתים מספרים

רים השונים, מתוך ספרי הילדים לדוגמא עמדות משחק ולמידה אינטראקטיביים בהתאם לסיפו

 הבית של יעל , דירה להשכיר.

התערוכה נמשכה כשבעה חודשים בה הילדים נהנו, משולחן קריאה מעוצב , צפייה בבתים שהוכנו 

ע"י האמנית פרל גוצ'י , קוביות משחק , איורים מתוך הספר "אני ובתי" אותו כתבה עופרה 

 ה לימודית חוויתית.גילברט אבני, מסך מגע ובו תוכנ

 מנויים  ומיועדת לקהילה החרדית  בעיר. 2017 -בספרייה כ  -הקמת הספרייה החרדית
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 מועדוני ילדים ונוער:
 

 בעיר קיימים מועדוני נוער הפועלים בשעות הצהריים והערב וממוקמים בשכונות.

, ועים ולילדי המועדוןבחלק מהמועדונים הוחלפו כל המחשבים, נרכשו משחקי מחשב וצעצהשנה 

וחברת  אינדג  HPהתקיימה פעילות העצמה בגינה הקהילתית לילדי המועדון עם עובדי חברת 

 מיקרון.

אימוץ ע"י קבוצת הפועל ת"א, הוקם חדר  -בתחום הספורט מתקיימים פרויק ים מיוחדים 

 התמרים. כושר במועדון

בלילה  14:00וער בשעות הערב  עד לשעה פעילות מיוחדת לבני נ –/  בי חון חברתי   מגןתכנית 

, הרשות למלחמה בסמיםבשיתוף  וכוללת קורס רכיבה על סוסים, קריוקי , טיולים וסדנאות

 פעילות חווייתית חופשית.

 -גינה קהילתית

הגינה הקהילתית ממוקמת ברובע שער דרום ,בגינה מתקיימים אירועים ופעילויות ואליה מגיעים 

 דה מעצימה בגינה.ילדים ומבוגרים לעבו

 אינדיגו ומיקרון. HPהתקיים פרויקט העצמה לילדי המועדונים בשיתוף חברת  1021בשנת 

 
 חינוכיים חברתיים יק ים פרו

פרויקטים בתחום חינוכי חברתי בדגש על בחברתי כוללים פעילויות בבתי הספר , פעילויות  

 תרבות.

  -פס יבל מספרי הסיפורים

 קריית העיר נבחרה השנה ראש ממשלת ישראל כפרויקט לאומי רב ערך. הפרויקט הוכרז על ידי

 ארצות מורשת ושימור לתיעוד" לבנך והגדת" בסימן  התקיים הפסטיבל, הפסטיבל את לארח גת

 -כ השתתפו זה שבערב כך על הפתעתו את הסתיר לא אשר אלפי יוסי הנחה הערב את ,ואיראן ערב

העיר נערכת להמשך מיזם , .אחרות בערים המשתתפים כמותמ שניים פי כמעט העיר מתושבי 500

 תיעוד ורישום קורות יוצאי ארצות ערב ורכושם שנשאר בגולה.
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  חיוכים בוגרים  -מועדוניות ל רכים מיוחדים

המועדונית פועלות שלוש פעמים בשבוע במסגרת הפעילות עוברים קורס הכרת המחשב במרכז  

 ג שירה ויוצאים לפעילות שטח עם עמותת קו לחיים.להב"ה, משתתפים בחוג לדרמה וחו

  - הרונים

ובימי חופש ימים  24:00-26:30ילדים מהשעות  35-פועלים החל מתחילת השנה , משתתפים כ

 מלאים.

  -קיי נות קי 

 קייטנות שנותנת מענה לכלל המגזרים בעיר 25-מדי קיץ פועלות בעיר כ

 ילדים. 900-בילוי, בהם משתתפים כשבמהלכן ישנם יציאות לאטרקציות ומוקדי 

 גת-לאוכלוסיית הגמלאים והא רחים הוותיקים בקרית פעילויות

 

משימתנו העיקרית,ב"בית וקס", הינה להבטיח לכל "אזרח ותיק" באשר הוא,כבוד,בריאות 

 טובה, רווחה, עצמאות ובעיקר הזדקנות פעילה ויצירתית.

וכלוסיית "גיל הזהב",הנותן מענה מקצועי "בית וקס" מהווה למעשה מרכז קהילתי עבור א

ואנושי בתחום תרבות הפנאי וקידום צרכי הקהילה מבחינה חברתית תרבותית, לכל בעלי 

 העניין,באשר הם. 

"בית וקס" הינו מועדון חברתי לגמלאי וותיקי העיר  קריית גת,אשר בנייתו,הקמתו וייעודו 

ה נתרם כל עזבונו באמצעות ההקדש ע"ש קלרה מושתתים על צוואתו של דר' שלום וקס ז"ל,על פי

 ודר' שלום וקס ז"ל.

המבנה מכיל אכסדרה)לובי(,חדרי פעילות וחוגים,פינות הסבה,אולם להתכנסויות ומופעים וכמו 

כן קפיטריה "תוססת" לטובת גמלאי היישוב ומופעל ע"י עיריית קריית גת באמצעות רשת 

 המתנ"סים העירונית. 

 מכללת הגמלאים:

שנה, הגמלאים נפגשים אחת לשבוע בימי רביעי בבוקר  26ללת הגמלאים פועלת בעיר מזה מכ

 בהיכל ע"ש אדית פולק.

 בתכנית: למידה בנושאים שונים:אקטואליה,יהדות ופסיכולוגיה.

 טיולים ימי כיף גיבוש ובתי מלון, השנה יצאו שלוש פעמים לנופש בבתי מלון ברחבי הארץ.

 בים.בנוסף התקיים קורס מחש
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 ני ולי שואה

 קבו ת תרפיה בשילוב אמנויות  לני ולי  שואה .1

ניצולי שואה. רובם מקרית גת, חלקם ממושב סמוך. הקבוצה מהווה  23-לקבוצה זו מגיעים כ 

עבורם קבוצת התייחסות משמעותית לתקופה זו של חייהם. הם מתמודדים דרך ובעזרת 

 הקבוצה בנושאים קשים. 

 2.פרויק   לעד 

יקט "לעד" הפועל ב"בית וקס",הינו פרויקט משותף של הסוכנות היהודית והמשרד פרו

לאזרחים ותיקים. במסגרת הרצון לסייע לאוכלוסיית ניצוליי השואה בעיר, השנה גם עיריית 

קריית גת לוקחת חלק בפרויקט זה. מטרת הפרויקט הינה סיוע לניצולי השואה בבירור 

 )פרויקט "לדורות"(. זכויותיהם ובתיעוד הסיפור שלהם

. 

או  050-1112670פרטים נוספים ולהרשמת מתנדבים ניתן לפנות למורדי ישראל בטלפון 

01-6110022. 

 

תלמידי   10 -התקיימה הכשרה מטעם  פרויקט "לעד" ועמותת "אלה"  לכ  7.4.23בתאריך 

 תיכון "שלאון"  אשר הוסמכו  ל"נאמני שואה" בבית ספרם.

 3.תכנית  רוח חמימה 

הוצאת ניצולי שואה מכלל הישוב לטיולים בני יום אחד )או יותר( הכוללים: ביקורים במוזיאונים 

או באתר תיירות אחר, הצגות תיאטרון, מופעים ייחודיים, ארוחת צהריים )או ערב( לפי תוכן 

 התוכנית וחזרה עד לפתח הבית.

 לאזרחים ותיקים ואשל.התוכנית מתבצעת על פי יוזמת "קרן מכבי" ובשיתוף עם המשרד 

 

  קפה אירופה   וקבו ות  יפול לאוכלוסיית יו אי  חבר העמים. 4
 

 משתתפים  מקרב עולי ארצות חבר העמים. 30קבוצות תרפיה  והתעמלות בריאותית לקבוצה של 

הפעילות מתקיימת במרכז קהילתי שער דרום,"קלאב האוס" זו השנה השלישית במסגרת תקציבי 

 המיועדים לניצולי השואה.משרד הרווחה  

 סדנאות:

 סדנאות עם המרצה ד"ר דליה רזינצקי: 1

 הריפוי מתחיל מהראש  .1

 חדר כושר לאושר  .2
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 סדנת חקר המוח  .3

 סדנת שיטת ימימה  .4

 מגוון הרצאות: .5

, 20:00מתקיים )זו השנה הרביעית(, אחת לחודש בימי שני בשעה  – "בוקר של כיף" .1

לארוחת בוקר בריאותית הכוללת גבינות,סלטים,  בלבד. מפגש 55מיועד לנשים מעל גיל 

לחמים קלים ובריאים, ולאחר מכן האזנה  להרצאה. נושאי ההרצאות מגוונים והן 

 מועברות על ידי טובי המרצים.

  אם תרצי", אף פעם לא מאוחר להגשים לעצמכן רצון ישן מהעבר.  –ברוריה ברטלר"

 צבע העור, הפנים והעיניים. התאמת צבע הבגד ל –או הרצאה בנושא סטיילינג 

  סבתאות בקלות", כיצד להיות סבתא טובה שלא מפנקת מידי, לא  –אורית שירי"

 מתערבת מידי אבל עדיין סבתא טובה.

  מה מסתתר מאחורי כתב היד", אבחון גרפולוגי. –עדנה פרנסא" 

  מנגנוני ההגנה של נפשנו", הגנה עצמית. –דורון מסיקה" 

  ון קונפליקטים בחיי היום יום באמצעות הומור .פתר –מזל פאר מסיקה 

 ועוד הרצאות רבות ומגוונות.

הרצאות בשיתוף עם "אוניברסיטת בן  – הרצאות "אופק" אוניברסיטה פעילה בקהילה .2

גוריון" ,באר שבע. ההרצאות מועברות ע"י מרצים בכירים מהאוניברסיטה ובנושאים 

 , ב"בית וקס". 29:00יעי בשעה שונים ומגוונים. מתקיים אחת לחודש בימי רב

 ק ים:יתכניות ופרו

 "עוסקים בקהילה תומכת"  .1

 קו קשר  שומרים על קשר 

תכנית שומרים על קשר נוצרה לאחר שנה של עבודת שטח מעמיקה ושיתוף פעולה פורה בין מס' 

 גורמים.

-בוע לכמתנדבים קבועים המתקשרים פעמיים בש 24ומונה  6.9.23קו הקשר החל לפעול בתאריך 

מקושרים בשני ימי פעילות נפרדים. 70  

,בה נחשפו לשירותים 1021\7המתנדבים החלו פעילותם לאחר תכנית הכשרה שעברו בחודש 

 השונים ובעלי תפקידים העוסקים בתחום הזקנה.
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  בגיל החכמה  -קורס פעילים

ם" בתחום ,בו הפעילים מקבלים "ארגז כלי1021\22מפגשים אשר החל  בחודש  10קורס בן 

קהילתית,בהנחיית מר יוסיי אונטרמן ובליווי הגב' ויקי דינו מהיחידה לזקן -הפעילות החברתית

 בעיריית קריית גת .

במטרה לשפר את איכות חיי התושבים הוותיקים בקריית גת שוקדת הקבוצה בימים אלה על 

 פיתוח ויישום שני פרויקטים קהילתיים.

 י ירתית ועבודת פסיפס סדנה לאיסו   יכרונות דר  כתיבה .2

 
העלאת זיכרונות ראשונית,עקרונות בכתיבת זיכרונות,כתיבה כרונולוגית של הזיכרונות לפי 

נושאים:ילדות, משחקי ילדות,החיים בגולה,זיכרונות מהמלחמה והשואה,העלייה,נישואים, 

 ילדים וכו'.

נה הסיפורים בתום התהליך יערב ערב מסכם למשתתפים ובני משפחתם ובו יחשפו לראשו

 והזיכרונות באמצאות תערוכה  של יצירות פסיפס וספר זיכרונות.

 הפרויקט במימון משרד הרווחה.

 

 פרויק    קני העדה  של הקהילה האתיופית .3

הוצאת זקני העדה האתיופית מכלל הישוב לטיולים בני יום אחד הכוללים: ביקורים באתרי 

 או ערב( לפי תוכן התוכנית וחזרה עד לפתח הבית.מורשת או באתר תיירות אחר, ארוחת צהריים )

 
 

 תכנית אב ל קנה בקריית גת .4

 
לתכנית  1022תכנית אב ביוזמת המשרד לאזרחים ותיקים. קריית גת הצטרפה במהלך מאי 

יישובים( המהווה את חוד התוכנית ברפורמה לשינוי מעמדו של האזרח הוותיק  20פיילוט )

יים בהם עוסקת הראשות המקומית: בריאות,תחבורה, דיור, ולהכללתו בקהילה וכל תחומי הח

 נגישות, זכויות, תעסוקה, חברה, כלכלה, השכלה והעשרה, ספורט ועוד...

  קהילות תומכות.  5
 

 קהילות תומכות המופעלות ע"י חב' "סקיולייף"  ישראל. 3בקריית גת פועלות  

 יקים בכל רחבי העיר קריית גתאזרחים ות 600-חברים בקהילה התומכת כ 1023נכון לשנת 

(,תחת ריכוז ופיקוח של  "בית וקס",המחלקה 7\14התכנית פועלת במהלך כל השנה)במתכונת של 

 אש"ל.-לזקן בעיריית קריית גת,משרד הרווחה וג'וינט  ישראל
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קהילה תומכת הינה תוכנית שנועדה לספק מגוון שירותים לשיפור איכות חייו של המבוגר בביתו 

ממגוון שירותים :חיבור למוקד מצוקה,שירותים רפואיים,שירותי אבות קהילה,אחזקה  וליהנות

 ותיקונים,פעילות חברתית ותרבותית. 

 

 מופעים:

הוציאה רינת את אלבום  1009גדלה על ברכי המוזיקה הישראלית. בשנת  -רינת עמנואל .1

ו יצחק הסולו "מקום שמור" ובו חומרים חדשים פרי מעשם של יוצרים גדולים כמ

 קלפטר, לאה שמח ועוד.

רינת עמנואל התארחה ב"בית וקס" בחודש פברואר האחרון בהופעה בפני ניצולי שואה וחסידי 

 מורשת הלאדינו.

בשעה  30/7לאור הצלחת המופע הראשון תחזור היוצרת ותופיע בערב נוסף של נוסטלגיה,ביום ג'  

ב"בית וקס". 27:00  

תום פלג – בינואר 1023 נערך ב"בית וקס" מופע מוזיקלי ע"פ בקשת אזרחים ותיקים ניצולי 

שואה,אסירי מחנות,לוחמי גטאות ווטרנים,של המוסיקאי והיוצר,תום פלג בליווי הרכב נגנים 

)פסנתר גיטרה וקונטרבס(,מופע ג'אז קלאסי שאירח את הזמרת גילדה ובמסגרתו בוצעו 

 שירים של גדולי זמרי הג'אז  בכל הזמנים. 

  ם חברתייםמועדוני
 

המשיכה תמיכת "בית וקס" והמחלקה לשירות לזקן באגף הרווחה בפעולות  1021-1023בשנים 

במסגרת "השכונות הגיאוגרפיות" בקריית גת, ע"י סיוע בהפעלת מועדונים חברתיים לאזרחים 

 ותיקים בשעות הבוקר.

קהילתית ומנהלי  שיתוף פעולה מלא בתהליך העבודה עם המנהלות הקהילתיות,המחלקה לעבודה

 מועדונים שכונתיים.

 מתקיימת פעילות שוטפת במועדונים: 1023בשנת 

 · .)מפגש נעים" ב"קלאב האוס" )חבר העמים" 

 · .)מאמא לושן" מועדון האידיש ב"קלאב האוס" )אוכלוסייה מעורבת" 

 · .מועדון הכרמל בשכונת גליקסון 

 · ."מועדון הקהילה ההודית )נועם( במתחם "יד יצחק 

 · מועדון קהילת עולי רומניה ב"בית וק 
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 המרכ  להשלמת השכלה
 

 .רשת המתנ"סים בקריית גת הצטרפה לתוכנית הארצית "עיר לומדת" בישראל

ערים לומדות" הן ערים הרותמות ומחברות את המבנה )המסגרת( הפוליטי, הכלכלי, החינוכי "

 .ישי של כלל התושבים בהןהתרבותי והסביבתי לשם פיתוח הכישרונות והפוטנציאל הא

גת מאפשרת למבוגרים להרחיב את השכלתם, לרכוש ידע ולהרחיב -רשת המתנ"סים בקריית

 אופקים באמצעות המרכז להשלמת השכלה למבוגרים .

המרכז להשלמת השכלה למבוגרים אחראי על מגוון המסגרות המתאימות לאוכלוסייה המבוגרת 

לחינוך מבוגרים, מחוז דרום, המשרד לאזרחים ותיקים,  האגף –בתיאום ובשיתוף משרד החינוך 

כל זאת כדי להעשיר את  -היחידה להכוונת חיילים משוחררים -התמ"ת, משרד הביטחון 

הפוטנציאל האישי של תושבי העיר, לאפשר צמיחה והתפתחות של המעוניינים בכך, ולחזק את 

 האוכלוסייה באמצעות השקעה במשאב האנושי.

 השכלה מפעיל תוכניות שונות וביניהן: המרכ  להשלמת

 תהילה

תמיכה בהשלמת השכלת יסוד למבוגרים בפיקוח פדגוגי של האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך 

מחוז דרום הכוללת לימודי עברית, מחשבים, אנגלית, תנ"ך, ידיעת הארץ, יהדות, פרשת השבוע, 

 הלומדים בתעודת גמר מוכרת. אקטואליה. הלימודים בפיקוח משרד החינוך ומזכים את

 הקתדרה העממית

צ'י, תכשיטנות, -לימודי העשרה מגוונים בתחומים שונים: התעמלות בריאותית, ברידג', טאי

גוריון, סדנאות בישול, ידיעת הארץ, יידיש, שירה -צילום, הרצאות מטעם אוניברסיטת בן

"הריפוי מתחיל מהראש, "חדר  וסיפורת, מוזיקה, "רואים עולם", מועדון סרט הטוב, אנגלית,

כושר לאושר", "שיטת ימימה", "חקר המוח", זומבה, פילאטיס, פלדנקרייז, יוגה, שחמט, חבורת 

 הזמר "שרית בגת", מועדון עולי רומניה, מועדון ווטרנים, ציור על עץ, להקה בוכרית ועוד...

 תיכונית

שנות לימוד במסלול הכולל  21השלמת השכלה תיכונית למבוגרים לקראת השגת תעודת בוגר 

לימודי הבנת הנקרא, חיבור עברי, מתמטיקה, מחשבים, אזרחות וגיאוגרפיה. תלמידים שעוברים 

את הבחינות בהצלחה מקבלים תעודה מוכרת של משרד החינוך ויכולים לפנות ללימודי המשך וכן 

 לקורסים מקצועיים לבוגרי תיכון של משרד התמ"ת.

 

 



 
 

81 
 

 עד הלו ם 

 צליחים(מילדים וומדים לורים ה)

מסגרת ייחודית שפותחה בשיתוף  האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך מחוז דרום, הרשות 
המקומית, רשת המתנ"סים והמרכז להשכלת מבוגרים, מתוך הכרה בהשפעה המכרעת שיש 

  להשכלת ההורים על הישגי ילדיהם כפי שהם משתקפים בתוצאות מבחני המיצ"ב והבגרויות.

סגרת זו לומדים ההורים וניגשים לבחינות גמר בהבנת הנקרא, אנגלית, מתמטיקה, חיבור במ
 ומחשבים ומגיעים להישגים מרשימים ביותר. 

 .26:00-29:00ג' בין השעות -הכיתה לומדת בבית ווקס בימים ב'

 השלמת השכלה תיכונית לחיילים משוחררים

 שנים מיום השחרור( 5)ולמסיימי שירות לאומי עד 

פעולה ראשון מסוגו בין הרשות המקומית, רשת המתנ"סים, האגף -מסגרת שנפתחה בזכות שיתוף
גת והיחידה -לחינוך מבוגרים במשרד החינוך מחוז דרום, משרד התמ"ת, מרכז הצעירים בקריית

 להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון.

שנות  21וניים ולא השלימו מסגרת זו מיועדת לחיילים משוחררים שנשרו מהלימודים התיכ
לימוד, מתוך כוונה לסייע להם להשלים את הפער ולאפשר להם להשתלב בשוק העבודה, 

 בהכשרות 

 השלמת השכלה ליו אי אתיופיה

משרד התמ"ת בשיתוף הרשות המקומית, רשת המתנ"סים והאגף לחינוך מבוגרים במשרד 
צאי אתיופיה במטרה לסייע להם להשתלב החינוך מחוז דרום, מפעילים יחדיו תכנית מיוחדת ליו

 בשוק העבודה ולעמוד בדרישות הסף של ההכשרות המקצועיות השונות.

כיתה להשלמת השכלת יסוד ליוצאי אתיופיה המעניקה לבוגריה תשתית השכלתית בסיסית 
ובמסגרתה נלמדים מקצועות  27:00-10:00ג' בשעות -ותעודת גמר, פועלת בבית ווקס בימים ב'

 חשבון, עברית מחשבים ועוד.כמו 

בואו לגלות עולם מלא של אפשרויות להתפתח, ללמוד, להשכיל ולהרחיב אופקים במרכ ים 
 הקהילתיים ברחבי העיר.  ה מגיע לכם!

 

איגום השותפויות והתמיכה של הרשות המעמידה את ההשקעה  במשאב  –החו ק של כל מי ם 
 האנושי בראש סדרי העדיפויות!
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 שנות לימוד כיתת דורשי עבודה. 21בלת תעודות סיום טקס ק
 

 מחלקת נוער:
 

 מוע ת נוער עירונית

יב'. לכל -מועצת הנוער העירונית מורכבת מייצוג של כל בתי הספר וארגוני הנוער בעיר מכיתות ט'

ביה"ס יש מועצת תלמידים מהם נשלחים נציגים הנבחרים באופן דמוקרטי למועצה העירונית. 

העירונית שולחת נציגים למועצה המחוזית, והמחוזית לארצית. דבר זה נקרא "גלגל המועצה 

 המועצות".

  ארבעת היסודות עליהם מושתתת המוע ה הם: 

כל חבר  -אחריות התנדבות והמעורבות בקרב בני הנוער, עידוד -מעורבותדוגמה אישית,  -יי וגיות

חברי המועצה ינהגו  -כבוד הדדיועצה והחלטות המ מועצה חייב לקחת אחריות על מעשיו ועל 

השונה, התחשבות בחופש ביטויי, זכויות הפרט  אחד כלפי השני ביחסי כבוד הדדי, קבלת

 והתנגדות לכל ביטוי של אלימות.

 פעילויות המוע ה בשנה האחרונה

  דאגה לחיילי כיפת הברזל הקרובה לקריית גת במבצע עמוד ענן 

 ארגון שח"ם, במבצע עמוד ענן -הבאת מפורסמים וליצנים למקלטים 

 פעילויות מגוונות ומיוחדות במקלטים העירוניים, במבצע עמוד ענן 

 עידן עמדי -מסיבת חנוכה 

 אוהל איכות החברה 

 יצירת הקוד האתי לבני הנוער בעיר 

 פוסטר זכויות וחובות התלמיד 

 כנס מתגייסים עירוני 

 למודעות לשימוש בסמים ואלכוהול  -יום עיון עירוני 

 יום המעשים הטובים 

 דובדני וקובץ ושאולי בדישי -פורים 

  ייצוג בטקסים עירוניים 

 'אירועי קיץ עתידיים: פזמונוער, סטנד אפ, שבוע מולטימדיה, ימיי שיא וכד 
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   ק נים יו רים גדולים יו רים  פרויק 

 בתי מכל' ט-'ז ותכית תלמידי נפגשים התוכנית במהלך.-תכנית משותפת למחלקת הנוער ומפעל הפיס

 לפי בקבוצות נפגשים התלמידים. הראשונה מהשורה ויוצרים אומנים עם, מפגשים 21 במשך, בעיר הספר

 ...ועוד רז רננה בהנחיית מחול קבוצת, ארצי בן בהנחיית שירה קבוצת: כדוגמת, עניין תחומי

 
 

 
 
 
 
 
 

  ! ולהדרי  להנהיג, להוביל:   גת קריית  ים מד

 מיועדת התכנית. החמישית השנה זו גת בקריית פועלת, צעירים מדריכים, םצי"המד תכנית

 הכשרה, השני מנהיגות פיתוח האחד צירים בשלושה פועלת התכנית'. יב -'ח כיתות לתלמידי

 מעבר סמינר מתקיים פעילות שנת כל בתום. קהילתית חברתית מעורבות, והשלישי להדרכה

 סמינר בתום. הארצית ברמה או המחוזית ברמה מיםמתקיי הסמינרים -הבאה הפעילות לשנת

", מנהיגת, "צים"המד של הבת תכנית במסגרת להדריך החניכים מתחילים' ט בכיתה ההכשרה

 פרויקט שנה בכל מקיימים בתכנית מחזור כל חניכי. לילדים העירוניות המנהיגות קבוצות
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 בשוק התנדבות, בי"רש ספר בבית הדרכה: נמצאים השנה שקיימנו הפרויקטים בין,  קהילתי

 אלו לפעילויות בנוסף. בגין הספר בבית התנדבות נקיים השנה בהמשך. ועוד עירוני פורים

 שיא ופעילויות טיולים, גיבוש ערבי גם מתקיימים

 ! עתיד מנהיגים  -לילדים מנהיגות קבו ות -מנהיגת

-'ג כיתות לחניכי מיועדת התכנית. הראשונה פעילותה שנת זוהי. צים"המד תכנית של בת תכנית

 משרד של הדרכה קורס בוגרי צים"מד ידי על ומודרכות ס"במתנ לשבוע אחת נפגשות הקבוצות'. ו

 ובתכנים שונים בערכים, מנהיגות לפיתוח בכלים נוגעים המועברים ההדרכה תכני. החינוך

 קהילתי רתיחב פרויקט מקבלת שכבה כל התכנית של הדגל ערכי את לממש מנת על. ידע מעשירי

 לפעילויות בנוסף. כיפיות ופעילויות משחקים ידי על מועברת הפעילות. בעיר מובילה היא אותו

 תוך ג'בסא פיתות הכנת שכלל בדואי מאהל ערב דוגמת וטיולים שיא ימי גם מקיימים אנו אלו

 ברמת בספארי וסיור בירושלים במדע במוזיאון סיור, בנגב החיה הבדואים אוכלוסיית על למידה

 שושנה קליטה במרכז פורים הפנינג קיום הם זו פעילות לשנת שנבחרו הקהילתיים הפרויקטים. גן

 .לחיילים משלוחים ואיסוף

 :הילדים פרלמנ 

 מועצות מנציגי ומורכב בעיר היסודיים הספר בתי תלמידי של המייצג הגוף מהווה הפרלמנט 

 העירונית הנוער למחלקת משותפת נטהפרלמ פעילות'. ו-'ה בכיתות ספריות בית תלמידים

 צוות ידי על ומודרך לפעילות לשבוע אחת נפגש הפרלמנט. השלטון לאיכות והמכללה

 אלו בימים. לפרלמנט עירונית מזכירות נבחרה כחודש לפני. צים"המד תכנית של הבוגר ההדרכה

 מתוכנן 4.6 -ב כן מוכ. קהילתיים פרויקטים בניית ועל זו לשנה לפעילות יעדים בחירת על שוקדים

 לפעילויות בנוסף. הילדים לפרלמנט במיוחד נבנה הסיור. בכנסת הפרלמנט לחניכי סיור להתקיים

. לילדים המנהיגות קבוצות שקיימו המדע ולמוזיאון לספארי בסיור השתתפו החניכים אלו

 .    תיפוף סדנת היא שקיימו נוספת פעילות

יבור ושיח בגובה העיניים של נושאים משמעותיים על שלושה ימים של ד -אוהל איכות החברה

 סדר היום.

יום המעשים הטובים בקריית גת, יום זה הוא פרויקט הדגל השנתי של  -יום המעשים ה ובים

במטרה לעודד את רוח ההתנדבות  1007עמותת רוח טובה מקבוצת אריסון, המתקיים משנת 

 והערבות ההדדית בחברה הישראלית. 

פעמיים קורמים עור וגידים בכל רחבי הארץ -ה, אלפי פרויקטים התנדבותיים חדלקראת יום ז

לרבות העיר קריית גת וכל אדם המעוניין לעשות טוב מוזמן להצטרף לפעילות התנדבותית ביום 

 זה.
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 .הפועל באוריינטציה מוסיקה וריקוד של להקות ובני נוער ""המרתף-מועדון נוער

  -יריד תעסוקה לבני נוער

בחודש יוני יתקיים  יריד תעסוקה אליו יגיעו מעסיקים שמחפשים עובדים ובני נוער שמעוניים 

 לעבוד...

 -תכנית מעורבות חברתית

תכנית מעורבות חברתית הינה תכנית שבה אחד מיעדיה המרכזיים של מערכת החינוך בבית 

פר, בקהילה, בתנועות להיות מעורבים ופעילים בבית הס הספר ובקהילה הוא לחנך את בני הנוער

מצטרפת אל התכניות החינוכיות ערכיות המוטמעות במערכת  הנוער ובחברה ככלל. תוכנית זו

 ומחזקת את הבסיס הערכי של ההתנדבות כאורח חיים.  החינוך בבית הספר ובקהילה

 

 

 גת קריית בעיר הנוער תנועות פעילות             

 בני עקיבא

תנועת נוער דתית החורטת על דגלה את הסיסמה 'תורה ועבודה'. מחנכת לחיי תורה, שמירת  

 מצוות ולנכונות להירתם ולתרום בכל מעשה ציוני ומשימה לאומית נדרשת. 

 100 -יב'. הסניף נמצא ברובע הנביאים ומונה כ-נה לילדים ונוער בכיתה ד'הפעילות בסניף פו

חניכים ובוגרים פעילים. בנוסף, בשנה האחרונה מבנה התנועה עבר שיפוץ פנים וחוץ וכן עבודות 

 . פיתוח ע"י עיריית קריית גת
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 אחרי לש ח

י                                             -'מסגרת מקדימה לשאר הפרויקטים בעמותה, מיועדת לכיתות ט 

חוגי הסיירות מפגישים את בני הנוער עם ארצם וממחישים כי ניתן לשנות ולהשתנות באמצעות 

חינוך לאהבת הארץ ולמורשתה, העצמה  :פעילות אקטיבית למען הקהילה. בין מטרות התנועה

הפעילות ,ירה בפרט בקרב אוכלוסיות רווחהמעורבות  ומנהיגות צע,אישית, חינוך לאזרחות פעילה

 .מתקיימת בקמפוס נביאים

 

 

 

 

 

 

 

 אחרי ל ה ל ולדר 

פרויקט הליבה של תנועת אחרי הוא קורס ההכנה לצה"ל. קורס זה משלב הכנה פיזית ומנטאלית 

יב'. ההכשרה  -מיועד לבני נוער בכיתות יא', לקראת שירות צבאי, לצד הכשרת מנהיגות צעירה

אימונים פיזיים, העשרת הידע בנושא צה"ל והכנה כללית לימי שדה, ימי גיבוש, צו ראשון  כוללת

 מציעה מגוון טיולים וימי כיף התורמים בנוסף לשני אימונים בכל שבוע, התנועה ימי מיון ועוד

 .זהפעילות מתקיימת בפארק פ" תולהעלאת מורל ולגיבוש הקבוצ
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 לבגרויות אחרי

 ,ל"יח 3 של במתמטיקה הבגרות לקראת אותם ומכין' יב-'יא כיתות לתלמידי עדהמיו פרויקט

 נביאים בקמפוס שבועיים מפגשים מתקיימים הפרויקט במסגרת ומנהיגות לערכים חינוך מתוך

 וכדו חברתיות פעילויות, ופסח חנוכה לסדרות יציאה כוללת הפעילות

 

 

'. 

 

 

 

 

 שב  ערבה

שנים ופועל בתוך מבנה פיס ייחודי לתנועה, שעלותו הכוללת  21ר שבט ערבה פעיל בקריית גת כב

 מליון ש"ח. בעבר הצופים פעלו במתנ"ס אדית. בתנועה מתקיימות פעילויות צופיות, ערכיות 2.5

יב(הפעילות פונה לילדים ונוער -באמצעות השכבה הבוגרת )כיתות י'ומשמעותיות המועברות 

ם לוקחים חלק בטיולים, מחנות וטקסים ברחבי הארץ. במהלך השנה החניכי, יב'-בכיתות ד'

  .חניכים 270-השבט מונה כ

 !לפני שנתיים הוכר  שב  ערבה כשב  המ  יין באר 

 

 בלב מקום

תנועת נוער דתית הפועלת בשעות המערכת הבית ספריות 

 וגם בשעות הפנאי ובחופשות. 

בנוסף לפעילויות השבועיות יוצאים החניכים לטיולים, 

חניכים המודרכים באמצעות צוות הדרכה  210-בקריית גת ישנם כ,ת, סמינרים וימי שיאמחנו

מקום  בוגר. הפעילות מחוץ לשעות בית הספר מתקיימת במועדון 

 .בלב בשכונת חב"ד
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 א מד נוער

שעות. במהלכו עוברים חוויות כגון  60הנערים המצטרפים אל נוער מד"א עוברים קורס בסיסי של 

לאחר הקורס, הנערים  נבחנים על החומר התיאורטי –ימי גיבוש, טיולים וכמובן  ימי חילוץ,

מתנדבים בתחנת מד"א. עולים לאמבולנס כשיש קריאות, ועוזרים לחובש/ פראמדיק במהלך 

הנסיעה. בנוסף ישנן פעילויות שונות ומגוונות: 'קמחא דפסחא', ימי גיבוש וכיף, מפגשים 

נערים המוכשרים מדריכים את פרחי מד"א בעיר; תנועת הכנה חברתיים, קורסי קיץ וכו'. ה

 ט'. -לקראת הקורס המיועדת לתמידי כיתות ח'

 .בני נוער 230-קבוצת מתנדבי נוער במד"א מונה כ

 

 

 

 

 

 המרת  -מכבי  עיר 

מועדון המרתף, מועדון נוער בהקמה אשר יופעל באמצעות גרעין הנח"ל של בוגרי תנועת 'מכבי 

מוזיקה באוריינטציה ועדון יהווה מקום חינוכי לאמנויות הבמה: ריקוד, תיאטרון המו.'צעיר

 יא -הל היעד: בני נוער בכיתות ח' ,מנהיגותית
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 נוער קריית גת מוקיר את ותיקי העיר

 יקיר העיר

יא' מהעיר קריית גת, בעלי כושר מנהיגות והאהבה להיסטוריה -בני נוער נבחרים מכיתות ט'

פרויקט מרתק שבמהלכו הם ילמדו את השינויים שהתחוללו בעיר דרך מעשי לוקחים חלק ב

המנהיגות של תושביה,במהלך הפרויקט מקבלים  בני הנוער כלים רבים מתחום המנהיגות וייהנו 

מהרצאות מגוונות על ידי מרצים מהשורה הראשונה.בסוף הפרויקט יתקיים טקס הענקת אות 

 פורסם בחוברת המתעדת את תרומתם לעיר.יקיר הנוער בעיר לזוכים שפועלם י

 קבו ת ארכיאולוגיה:

 "העבר עוד לפנינו..."ארכיאולוגים צעירים מגלים את העבר

י"ב -הפרויקט "העבר עוד לפנינו" הינו פרויקט ראשון מסוגו בארץ, קבוצת בני נוער מכיתות י'

 יובילו את הפרויקט.

שתו התרבותית והחיבור אל העבר. ארץ הזיקה שבין אדם לקהילתו ולמדינתו נשענת על מור

ישראל מהווה מקור חשוב לאתרי עתיקות ולממצאים השופכים אור על התרבות וההיסטוריה של 

 האנושות כולה. 

בעיר קריית גת מס' מוקדי החפירות הארכיאולוגיות הינן מועטות במס', יש בידנו הזדמנות חד 

יה שתשלב אתר עתיקות עם קהילה ובני נוער פעמית וייחודית באתר חורבת פטוט שבאזור התעשי

 בחפירה ארכיאולוגית בשימור ופיתוח לקליטת קהל ותיירות.

בני הנוער עוברים הכשרה באמצעות סדנאות בנושאי מנהיגות, הדרכה וארכיאולוגיה מה שיהפוך 

 .א מד בתחנת נדביםאת הנערים לשגרירי האתר שיעבירו אותה במסורת.

  -גרעין נח ל

חיילים הפועלים לעידוד  22עין נח"ל אשר מטרתו עידוד שירות משמעותי בצה"ל , בעיר בעיר גר

 מטרה זו בבוקר החיילים בביתי הספר ובערב פועלים במסגרת פעילות רשת המתנ"סים.

 

 גת-מרכ  הכנה לשירות משמעותי בקריית

שואבת לכלל  אזרחי נועד להוות אבן-מרכז הכוונה לבני נוער לשירות בצה"ל, לשירות לאומי

האוכלוסיות המעורבות בנושא "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל", במגמה שכלל צעירי הרשות 

-יראו בשירות משמעותי זכות אזרחית ראשונה במעלה, ישתלבו בשירות צבאי או שירות לאומי

 אזרחי משמעותי ויסיימו את שלב שירותם בהצלחה בדרכם לאזרחות בוגרת, משמעותית ופורייה.



 
 

91 
 

 

 
 פרויק  בית ספרי מרכ  הכנה לשירות משמעותי –הדמיית  ו ראשון בקריית גת 

 
 

  -מרכ  לה בה

 .תלמידים מבוגרים 600כ בהם השתתפו קורסים למבוגרים נערכו בלהב"ה   32

 .תלמידים 2571נערכו בלהב"ה כ  קורסים לילדים ונוער כולל בתי ספר וגנים   79

 .תלמידים 59הב"ה נערכו בלהב"ה קורסים לבני הגיל השלישי בל  2 
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 רדיו קול גת 
 

 :2112קורס כתבים 

 

הכשרה של בני נוער להיות כתבי רדיו בקורס בן חצי שנה בו קיבלו הרצאות וסדנאות מבכירי 
 אנשי תקשורת בארץ.

 2112עמוד ענן נובמבר   גל פתוח במבצע
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הגיע ולשדר לתושבים גם ברמה של עדכונים על מה שדרני הרדיו התנדבו במהלך מבצע עמוד ענן ל
 שקורה במקום וגם בהתייחס לנעשה בכל המרחב הדרומי

 

 2112מ עד לוע י שנתי 

 

 1021הפקה של מצעד הכוללת קשר עם בני נוער מרחבי העיר המדרגים את הנבחרים שלהם לשנת 

 על ההפקה, העריכה והשידור ניצחו ליאורה אסרסה ומיכל אברהם.

 רות למוע ת נוער עירונית תשע ג.בחי

 

יום שידור המלווה את בחירות מועצת הנוער העירונית. דיווחים מהבחירות ואירוח באולפן של 
 הנבחרים והמארגנים
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 עם יקירי העיר קרית גת 111פרופיל 

 

 

 תכניות אירוח של יקירי העיר שנבחרו על ידי מועצת הנוער העירונית 20

 

 

 ל שבוע  תנועות נוערשידור מיוחד לרג

 

 אירוח באולפן של נציגים מתנועות הנוער לרגל שבוע תנועות הנוער בעיר.
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 אירוח קבו ת מנהיגות  עירה כיתות ח'

 

 

 ביקור ברדיו של קבוצות נוער המשלב שידור מיוחד בהשתתפות חברי הקבוצה.

 

 

 

 

 שידור מיוחד לרגל קבלת פרס שרת התרבות לקריית גת

 

ר מיוחד על פרס שרת התרבות לקריית גת, בשידור התראיינה מנכ"לית המשרד והובאו שידו
 קולות מהטקס של שרת החינוך וראש העיר
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 2113שידור מלווה לקדם אירווי יון 

 

שי סוזנה בשעתיים של שידור מיוחד בו התראיינו מרבית הזמרים שהשתתפו בקדם אירוויזיון 
1023. 

 רחוב בקניון לב העירשידור מיוחד מפס יבל 

 

 שידור מיוחד שליווה את פסטיבל הרחוב שכל הכנסותיו קודש לנוער בסיכון.

 

 

 שידור ביום ה יכרון למערכות חללי ישראל

 

 אחים שכולים שסיפרו את סיפורם האישי. 3ביום הזיכרון האחרון אירחנו באולפן 
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 2113יום שידורים מיוחד ביום המעשים ה ובים 

 

ידורים זה דיווחנו בשידור חי על הנעשה במוקדי ההתנדבות השונים בעיר ואירחנו ביום ש
 מתנדבים באולפן המתנדבים כל השנה

 

 

 שידור מיוחד המלווה את קרנבל פורים העירוני.

 

 

 

 

 

 

 

 

במהלך קרנבל פורים העירוני רדיו קול גת הפעיל יום שידורים מיוחד שליווה את הנעשה ברחבת 
ן התאפשר לתושבים להתארח באולפן ולהשתתף בתחרות תחפושות רדיופונית המתנ"ס, כמו כ
 ולבקש שירים.
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 2113שידורי יום השואה 

 

ניצולי שואה וגם את יקיר תלמיד בי"ס שלאון שהשתתף השנה  3ביום השואה אירחנו באולפן 
  במסע לפולין.

 

 שידורי שבוע המעשים ה ובים של ב אח  נחנים

 

 

התנדבו שבוע בקרית גת ואנחנו  בא"ח צנחנים
ליווינו התנדבות זו בדיווחים ובאירוח החיילים 

 באולפן.

 

חוג  רדיו לתלמידי כיתה  ' משלאון
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הרדיו מפעיל השנה חוג לתלמידי כיתה ז' מבית ספר שלאון בתום החוג המעוניינים והיכולים 
 משתלבים בלוח השידורים של התחנה.

ימים של הרצאות סדנאות  20-נה תקשורת לבוגרי כיתות ז' ו ח'בקיץ הקרוב יתקיים ברדיו מח
 וביקורים בערוצי תקשורת ארציים  המוכשרים והרוצים ישתלבו בעבודת הרדיו.

 2קורס כתבים 

בתחילת שנת הלימודים הקרובה יפתח קורס הכשרה שני לכתבי רדיו שיכשיר בני נוער לעבודה 
 ככתבים ברדיו קול גת.

 ך וימשיך ללוות את העשייה החינוכית קהילתית בעיר באופן שוטף.רדיו קול גת ממשי

 קמפוס הנביאים

נערים, צעירים,  –הפעילות בקמפוס הנביאים מגוונת ופונה לקהל יעד רחב בתחומים שונים
 מבוגרים, גמלאים ומעלה.

 תרבות פנאי, השכלה, הכשרה, העשרה , כושר , פעילות שטח, הדרכות.

 כולל שישי ומוצ"ש. 13:00ועד  1:00השעות 

ממוקם באזור נגיש מבחינת תחבורה ציבורית וחנייה בשפע המקום נותן שירות לכול סוגי 

 האוכלוסייה בעיר.

 ובשעות הערב כמו: יוגה, פילאטיס,  1:00-22:00 -התעמלות בכל יום בבוקר החל מהשעה

פרטים במקום.) אם יש רעיונות נוספים  פלדנקרייז, עיצוב, אירובי, זומבה, בונה עצם ועוד

 אנחנו נפתח(.

 ריקודי בטן 

 דייאט קלאב 

 סדנת עיצוב בבצק סוכר 

 תפירה 

 קורסי בטיחות ועזרה ראשונה של פתרונות חירום 

  פעילות סביבתית  –אחריי לשטח 

 אחריי לבגרות בתוך מתחם הקמפוס ישנם הצלחות גדולות 

 יביות, מחשבים, קרימינולוגיה, גישור, קורסי גמול השתלמות עם מכללת ידע, אסרט

 מנהל ציבורי ועוד'.

 פעילות לבעלי צרכים מיוחדים -עמותת אתגרים 

 ניהול מחסן  2,1,3גרפיקה ממוחשבת, הנח"ש  -קורסי העשרה והשכלה מכללת אתגר ,

 לוגיסטי, מזכירות בכירות.

 קורסי עברית עולים ותיקים 

 אנגלית בכל הרמות כל יום 
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 ן, אנקורי, קידוםלחמ -פסיכומטרי 

 יוזמים עסק מרכז טיפוח עסקים -מט"י 

 ימי ב' -מועדון סבתות 

 אחת לשבועיים -רגעים יפים של בוקר 

  ימי ד' –קורס שוק ההון 

 ביטוח לאומי, מטפלות, שוטרים, מג"ב, רואי חשבון, ועוד'. -סדנאות 

 "סדנא של עמותת ידיד "מדברות עבודה 

את התושבים ומזמינים לקחת ולהיות חלק מפעילות מנהלת וצוות קמפוס נביאים מברכים 
 מעניינת, מאתגרת ,משותפת., כיפית ניתן לפתוח ולקיים כל קורס/ חוג לפי ביקוש התושב. 

 

 

 רשות הספור  העירונית

  מקומות ישיבה סמוך למתנ"ס. 500 –בניית מגרש משולב + טריבונות ל 

  "ים + שערים + תאורה.מגרש כדורגל + סל שיפוץ וחידוש–בי"ס "שפרינצק 

  "מגרש קט רגל + סל רגל + בור קפיצה לרוחק +  שיפוץ וחידוש –בי"ס "משואה

 תאורה.

  "מגרש סל רגל + תאורה. שיפוץ וחידוש –בי"ס "רשב"י 

  "מגרש סל רגל + בור קפיצה לרוחק. שיפוץ וחידוש –בי"ס "יורה דעה 

  "בור קפיצה לרוחק. מגרש קט רגל + סלים שיפוץ וחידוש  –בי"ס "יד יצחק + 

  "מגרש קט רגל + סלים + תאורה. שיפוץ וחידוש–בי"ס "אפרים בן דוד 

  "מגרש קט רגל + סלים + בור קפיצה לרוחק. שיפוץ וחידוש –בי"ס "בן גוריון 

  "מגרש הקט רגל הישן + התקנות סלים  וחידוש רח' ירמיהו:  שיפוץ –בי"ס" חב"ד

 + תאורה.

  "המגרש הקיים + שיפוץ הגדרות הקיימים.דוש וחישיפוץ  –בי"ס "צומח 
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  "מגרש קט רגל + שערים + סלים והתקנות סלים  וחידוש שיפוץ –בי"ס "בן צבי

 באולם הספורט הקיים.

  "סלים  4מושבים +  300בניית אולם ספורט חדש הכולל  –בי"ס "דוד אלעזר

 בצדדים.

 שיפוץ וחידוש מגרש כדורסל ורגל. -קוממיות שכונת חב"ד 

 מגרש מקורה + התקנת סלים ושערים.וחידוש שיפוץ  –"ס "רמב"ם" בי 

   "מגרש קט רגל + סלים. שיפוץ וחידוש –בי"ס "הרצל 

  .שיפוץ חידוש ושדרוג אולם "אלון", שדרוג חדר הכושר הקיים 

  מגרש משולב ברחבת שלמה המלך הכולל סלים + שערים.הקמת 

  רח' הר חזון/שד' ,נת דרך הדרוםפי –התקנת מתקני כושר ברחובות: רח' העצמאות

  רח' השומרון. ,מלכי ישראל

 

 

  "בניית מגרש כדורגל גדול + משטח דשא סינטטי הכולל חדרי הלבשה  –בי"ס "רוגוזין

 ומשרדים + תאורה.

   מגרשי כדורגל קטנים אחרי השערים )משטח דשא סינטטי(, באיצטדיון העירוני  1בניית

 + בור קפיצה לרוחק חדש.
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 ית בריכה מקורה + שתי בריכות המיועדות לילדים בגיל הרך.בני 

 .הקמת מועדון ספורט לנוער במתחם האצטדיון העירוני 

 

 

 פעילות רשות הספור 

ספורטאים מצטיינים בעיר מתחומי ספורט שונים מקבלים מלגת הצטיינות.  -מ  יינים בספור 

מלגות בכפוף  אלים וסיוע במתןלקדם ולעודד ספורטאים פוטנצי שמה לה למטרה רשות הספורט

 לקריטריונים שפורסמו בעיתונים המקומיים

 הועדה אישרה מתוך הערכה ורצון לתת הזדמנות לקידום הספורטאי לדרגים הגבוהים ביותר.

 

השנה זו השנה הרביעית בה מתקיים מרוץ הלילה לזכרו של החייל יבגני גלרמן   - מרו  הלילה

 700יו מגיעים רצים מכל הארץ, בשנה שעברה השתתפו  במרוץ ז"ל, האירוע מוצלח ביותר אל

 רצים.

 

                                אופניים                                                                                                                      

 ר ומבוגרים.חוגי אופניים ורכיבה בטוחה לילדים, נוע
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 פעילות ספור  בשיתו  האג  ל רכים מיוחדים

רכיבה על אופניים לנפגעי נפש.                                                                                      פעילות 

                    .                                           ADHD ,PDDטניס שדה ייחודית לילדים עם 

 כדורסל לנפגעי נפש.

 : עיר פעילה ובריאה

כאשר גם קריית גת הצטרפה לפרויקט, אשר  1021פרויקט עיר פעילה ובריאה החל  בשנת 

במסגרתו מתקיימות פעילויות מקדמות שמירה על אורח חיים בריא בעיר וכולל פעילויות 

 ספורטיביות ברחבי העיר במגוון תחומים ללא עלות.

הנו יוזמה של ארגון הבריאות העולמי בסניף האירופי, המאגד את הרשתות  רעיון העיר הפעילה

הלאומיות של הערים הבריאות. 'רשת ערים בריאות בישראל', הפועלת למען קידום בריאות 

האוכלוסייה וצמצום הפערים הבריאותיים שבה, הצטרפה ליוזמה יחד עם משרד הבריאות, 

 ועוד ט, משרד החינוך, קופות החולים, רשת המתנ"סיםמשרד התרבות והספור
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 מרכ  מריאן לגיל הר  והמשפחה -פרויק ים

 יחידה  התפתחותית

  :יפולים פרא רפואיים לילדים מעוכבי התפתחות: האג  ה יפולי 
 איתור, מניעה ו יפול

שי במסגרת היחידה ניתנים מגוון טיפולים פרא רפואיים באמצעות אנ       
מקצוע מומחים בתחומי טיפול שונים כדוגמת: מרפאות בעיסוק, מרפאות 
בדיבור, פיזיותרפיה, עו"ס, פסיכולוגית וכן מתקיימים אבחונים וטיפולים 

פסיכולוגיים, התייחסות להיבטים פסיכו סוציאליים, טיפול רגשי ועוד. 
לון היחידה פועלת תחת פיקוח צמוד וקפדני של בית החולים ברזילאי אשק

המרכז להתפתחות הילד, משרד הרווחה והבריאות וכן מפעילה מערך 
טיפולים מובנה ושיטתי בתמיכה ובסיוע של כלל קופות החולים בעיר: מכבי, 

ילדים בשנה  300-מאוחדת, לאומית וכללית. ההתייחסות ביחידה הינה לכ
המקבלים  טיפולים לאורך כול השנה . במסגרת זו נבנו חדרי  0-9בגלאי 

טיפול, נרכשו אמצעים וערכות אבחון, ציוד פיזיותרפיה מותאם, חדרי 
תצפית וכן הוקם חדר מיוחד הנקרא "החדר הלבן" "סנוזליין" אשר מטרתו 

לטפל באופן ייחודי בילדים עם בעיות וקשיים מיוחדים בוויסות החושי. 
יולי פרויקט הכנה לילדים העולים לכיתה א' על מנת -במהלך חודשי מאי

ינם להשתלבות מיטבית לכיתה א'.  היחידה יזמה את מערך האבחונים להכ
 הפסיכו דידקטיים המבוצעים במרכז על ידי פסיכולוג מומחה .  

 
 פרויק  מסיכון לסיכוי .2

במסגרת תוכנית זו המרכז פיתח את אחד הפרויקטים בייחודיים באזור 
לב ילדים הדרום וזאת בשיתוף גו'ינט ישראל ומשרד הרווחה כדי לאתר ולש

השנים האחרונות מאז שהחל  6בעלי צרכים מיוחדים במעון רגיל. במהלך 
ילדים תוך שילובם במעון רגיל כאשר כל  60-הפרויקט, טופלו במסגרתו כ

אחד מהילדים אובחן ואותר כבעל צורך ייחודי בעיכוב התפתחותי הקיים 
ילד ישנה  אצלו בתחומי המוטוריקה, השפה, ריפוי ועיסוק ודיבור כאשר לכל

מטפלת מלווה, ניתנים מערכי טיפול פרא רפואיים ייחודיים כל זאת בליווי 
עו"ס  . התוכנית מפוקחת ומלווה באופן קפדני על ידי משרד הרווחה. 

תוצאות ההתערבות מוכיחות התפתחות והתקדמות ניכרת ובעצם תוכנית זו 
 .מהווה עבור מרביתם "קרש הצלה" להתפתחותם התקינה בעתיד

 ועדונית ו יפול בילדים עם בעיות קשב וריכו מ .3
היחידה מפעילה את אחת התוכניות הייחודיות הקיימות בישראל מאחר  

שצוות היחידה בשיתוף אגף הרווחה רואים בתוכנית זו כתוכנית אתגרית ביותר 
המהווה עבור הילדים מסגרת חשובה שתביא לידי שיפור משמעותי בתפקודם 

אשר סובלים מבעיות קשב וריכוז, מרביתם ככולם  6-20של הילדים בגילאי 
מטופלים בטיפול תרופתי עם קשיים בתחום הלימודי והרגשי, והתפקודי 

החברתי   ובאשר לכך ישנו קשר הדוק ועמוק עם המערכות בקהילה, בית ספר, 
משפחה וגורמים טיפוליים כאשר הגישה המערכתית הזו הביאה לידי שיפור 

רב הילדים המטופלים אשר באה לידי ביטוי בשיפור והתקדמות מדהימה בק
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בכל רמות החסך אשר פורטו. לשם כך, הכשיר המרכז ורכש בשיתוף אגף 
הרווחה ברשות אמצעים וציוד מותאמים ולאחרונה אף הותקנו משחקים 

מיוחדים לילדים בגן המבנה והצלחת התוכנית והתקדמות הילדים ושביעות 
ילדים ולכשישנו  21ער. כיום במועדונית שוהים רצון ההורים הינה מעבר למשו

שיפור משמעותי ומציאות נורמטיבית על פי דוחות ומעקב הצוות המקצועי 
משתלבים ילדים אחרים בהתאם.  התוכנית מפוקחת על ידי אגף הרווחה 
ומפקח אגף הרווחה ומבוצעת במסגרת התוכנית הלאומית לקידום ילדים 

 בסיכון.

 מעון שיקומי   .4
ת היחידה מופעל מעון שיקומי מיוחד במינו, אחד האיכותיים במסגר

עם קשיי התפתחות משמעותיים,  0-3ילדים בגילאי  24בישראל הכולל 
ילדים המוגדרים כנכים סיעודיים עם עיכובי התפתחות קשים, חלקם עם 

בעלי תפקידים  4-אנשי מקצוע ו 6פיגור ואוטיזם כאשר במסגרת זו פועלים 
אי הפועלים עם הילדים לאורך כל היום, השבוע והשנה על בתחום הפרא רפו

פי תוכנית למידה אישית )תל"א( המותאמת לצורכי כל ילד וילד. הילדים 
והוריהם משולבים בפעולות מותאמות נוספות במרכז כדוגמת אירועים 

קהילתיים, ג'מבורי וכו'. התוכנית מפוקחת באופן צמוד על ידי פיקוח משרד 
ה ומשרד הבריאות. ישנה הערכה גדולה של גופי הפיקוח העבודה והרווח

 והבקרה על אופן פעילות המסגרת והישגיה הטובים.

 
 מרכ  להורות

 תוכנית מתנ א )מרכ  לתמיכה בנשים אחרי לידה( .5
פרויקט זה הינו פרויקט ייחודי ברמה לאומית שפותח במסגרת צוות החשיבה 

אחרים בארץ. התוכנית מתייחסת של מרכז מריאן וכיום נלמד ומועתק לאזורים 
משפחות בסיכון, משפחות רווחה, משפחות חד הוריות, נערות במצוקה  215-לכ

אשר להם ילדים בגיל הרך כאשר התוכנית תומכת   באימהות מבחינה רגשית 
וחומרית, להקל עליהם ככל שניתן בסיוע החומרי וכן לסייע להם באופן קבוצתי 

אופן הטיפול בילדיהם, התמודדות עם מצבי  ובתמיכה אישית בהתמודדות עם
דיכאון אחרי לידה וקשיים תוך משפחתיים המביאים לידי פגיעה באיכות 

הטיפול בילדיהם כל זאת במטרה לחזקם כדמויות משמעותיות בחיי הילד, 
מתנדבות בקרב  15להקנות להם מיומנויות להתמודדות. התוכנית מלווה על ידי 

לות ומאמצות את המשפחות הנצרכות ביותר באופן הקהילה העושות ימים כלי
שוטף ויומיומי ומלוות אותן לאורך שנה שלימה עד לשיפור משמעותי במצבם 

ולתמיכה רגשית ולשילוב ילדיהם במסגרות מותאמות. התוכנית מפעילה מרכז 
להשאלת ציוד ואמצעים להם היולדת כדוגמת עריסות, מיטות, עגלות, ביגוד, 

צוות המקצועי במרכז ההורות הסכים לקדם תוכנית לסיוע מוצצים וכו'. ה
למשפחה, ₪  500 -חומרי אישי הכוללת הענקת סל מתנה ללא תמורה בסך של כ

סל הכולל :טיטולים, אוכל, מוצצים, בקבוקים וכל אמצעים חיוניים ובסיסיים 
הנדרשים לטיפול בתינוק עם חזרת האם לביתה. התוכנית משמשת מודל לחיקוי 
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יה לכל הערכה ונלמדת על ידי ערים ורשויות אחרות שיותר ויותר מאמצות וראו
 אותה ואנו גאים בה.

 

 תוכנית הקן .1

התוכנית פועלת במרכז מריאן לגיל הרך במסגרת הכרה ביכולות הצוות המקצועי 
 6שבמרכז לקדם טיפול איכותי בקרב משפחות רווחה להם ילדים בגילאי לידה עד 

משפחות רווחה מכלל אוכלוסיות העיר להם ילדים בגיל  15הינה תוכנית הכוללת 
הרך ואשר מטרתה לסייע למשפחות להתמודדות מיטבית עם הטיפול האיכותי 

בילדיהם, למנוע ולצמצם מצבי סיכון, ליצור שוויון הזדמנויות ולאפשר התפתחות 
וגדילה טובה של הילדים בסביבה משפחתית תומכת התוכנית שהחלה לפעול לפני 

מתנדבות מקרב בנות הקהילה כדוגמת : אחיות בפנסיה   גננות  10יים משלבת שנת
לשעבר, נשות חינוך וכן נשים עם מוטיבציה המעוניינות לתרום לטובת קידום 

משפחות וחברה טובה בקהילה. בתוכנית משולבות סטודנטיות לעבודה סוציאלית 
ית לכל משפחה לתואר שני המלוות ומסייעות לתוכנית. מבוצעת תוכנית איש

מבוצעת בקרה קפדנית ביחס להתקדמות כל אחת מהמשפחות ולאור ההערכות 
 הקיימות ההתקדמות הינה טובה ומשמעותית בכלל הפרמטרים.

 תכוניות הדרכה וסדנאות להורים  .7

עד שנה  0במסגרת תוכנית זו מופעלים יוזמות ייחודיות להורים לילדים בגילאי 
ות" וכן תוכנית המהווה רצף לילדים בני שנה עד במסגרת תוכנית "פסיעות ראשונ

שנתיים במסגרת תוכנית "הבית הירוק". כמו כן, מתקיימות סדנאות להנחיית 
הורים והדרכתם בכל הקשור לגיל הך. לאורך השנה לוקחים בתוכניות אלו עשרות 

 רבות של הורים.
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 יו מות ייחודיות: הר אות להורים וקורסים להכנה ללידה .0
  

במסגרת זו מתקיימים סדרות של הרצאות עם טובי המומחים בישראל, תחומי 
החינוך, הטיפול והבריאות כדוגמת פרופ' רולידר, ד"ר עדנה כצנלסון וד"ר עילי כץ. 

כמו כן, המרכז יזם פתיחת קורסים להורים צעירים להדרכתם לקראת לידת בנם 
ימות סדנאות עם מומחים הראשון במסגרת שיתוף פעולה עם קופות החולים מתקי

בחום ,כמו כן פתחנו לאחרונה יוזמה חדשה בשיתוף פרויקט מוטב יחדיו ברובע 
הנביאים שבמסגרתה החלו להינתן ייעוץ והדרכה להורים לילדים בגיל הרך ופעילות 

 מרכז פעילות לילדים והורים".-העשרה במסגרת תוכנית "מפ"ל
 
 

 
 
 

 םתוכניות חינוכיות ו יפוליות לילדי

 תוכנית משכ ל )מרכ  לשיפור כישורי למידה( .9

במסגרת תוכנית זו אותרו ילדי גני חובה מכלל גני הרשות בתיאום ושיתוף אגף 
ילדים המקבלים תוכנית אישית  15החינוך והגננות, השתלבו במסגרת התוכנית 

ילדים המועברת על ידי גננות מוסמכות  3הנלמדת בקבוצות קטנות של עד 
ידה מתקנת וזאת על מנת לשפר את יכולותיו החשיבתיות המומחיות בלמ

ולמידתיות של כל ילד וילד על פי יכולותיו. התוכנית מתקיימת לאורך כל השנה 
 אחה"צ במרכז מריאן ומלוות על ידי ההורים והצוות המקצועי.

 )תוכנית לפיתוח מער  תומ  מעון גן( -תוכנית מעג ן .11

ילדי טרום חובה שאותרו  60-בתוכנית חלק כ גנים ולוקחים 21התוכנית מופעלת ב  
על ידי צוות פאר רפואי מימון כאשר הילדים המאותרים כנזקקים מקבלים סיוע 
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אישי בתחומי התפתחות שונים כאשר הצוות המקצועי הכולל: מרפאות בעיסוק, 
בדיבור ויועצת המומחית לגיל הרך מדריכות ומסייעות לצוותים החינוכיים 

 מם של הילדים תוך תמיכה והדרכת הוריהם.באיתורם ובקידו

 תוכנית  לאיתור ולקידום התפתחותי במעונות  .11

התוכנית כוללת הפעלת מערך תוך, מייעץ ומטפל בכלל הילדים במאותרים במעונות 
היום במרקם העירוני לא רק של מרכז מריאן אלא של אירגוניים נוספים כדוגמת 

תם מאותרים ילדים בגלאים צעירים על ויצו, חב"ד, מרכז מריאן ואחרים שבמסגר
מוטורי, רגשי, שפה וכו' -מנת לטפל בקשיים שישנם מלכתחילה בתחומי: הסנסו

ילדים מכלל  70-תוך הדרכת הצוותים של המטפלות במעונות. בתוכנית משולבים כ
רובדי האוכלוסייה תוך הפעלת מערך של אנשי  מקצוע מומחים וכן אמצעי אבחון 

. התוכנית משיגה תוצאות מצוינות ומקדמות ומאתרת בעוד מועד ולמידה מותאמים
קשיים שחלקם של הילדים מגיעים ליחידה ההתפתחותית לטיפולים אינטנסיביים 

 להמשך טיפול בהתאם לצורכיהם.

 עפרוני-ק  גן   .12

שנים על מנת לתת פתרונות חינוכיים  2.5-3ילדים  בגלאי  12מסגרת זו משלבת 
ינן משולבות במסגרות מעונות התמ"ת ,כאשר מסגרת זו איכותיים לאימהות שא

הינה מיוחדת קטנה ומתאימה לצורכי הילדים ופועלת כגן לילדים הצעירים 
ובאיכות גבוהה ששמה דגש על היבטים חינוכיים, התפתחותיים ורגשיים חברתיים, 

כאשר מלבד העבודה הקבוצתית והאישית עימם מתקיימת הדרכת הורים לשיפור 
 יות מקצועיות לפיתוח כישורי ילדיהם.מיומנו

 מעונות יום   .13

במסגרת זו מרכז מריאן מפעיל מערך של מעונות יום מהטובים שיש ברמה איכותית 
שנים במעונות  0-3ילדים בגלאי  100גבוהה, במסגרת זו ניתנים פתרונות ליותר מ 

נהלי כדוגמת: צבעוני, עופרים באזור התעשייה כאשר רמת הצוותים המטפלים, מ
התוכנית ושביעות רצון ההורים מדברים בעד עצמם, כאשר לצערנו בגלל החסך של 
מסגרות לאוכלוסייה זו, ישנה רשימת המתנה למסגרותינו ואנו תקווה להתרחבות 

מסגרת זו לקראת השנה הבאה מאחר שההורים מוקירים ומעריכים את איכות 
 הטיפול הניתן לילידיהם במסגרותינו.   

 רה לילדים בגיל הר תרבות והעש

 חוגי העשרה  ופעולות תרבות קהילתיות המותאמים לילדי הגיל הר   .14

המרכז מפעיל מערך של חוגים ייחודיים הן במרכז והן בשלוחותיו כמו ברובע 
השופטים במסגרת הפעילות הותאמו חוגים והעשרות הן בקבוצות קטנות והן 

רבות של ילדים והורים במסגרת אירועים קהילתיים בהם לוקחים חלק מאות 
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רן בא לגן, חוויטף, לוגו הנדסי לילדים, -הפעולות כוללות חוגים כדוגמת:  תנועה
אפיה ובישול, ג'ז, קרטה ,ציור, כמו כן אירועי חגים ומועד: הפנינג למשפחה, יום 

 בריאות קהילתי לגיל הרך, פורים, טו בשבט, שבוע הספר וכו .

 ות בגיל הר הדרכה והשתלמוי-פיתוח הון אנושי .15

במסגרת פעולות המרכז יוזם המרכז  לגיל הרך במסגרת היחידה לפיתוח ההון 
האנושי את הפעלתו של מערך הדרכה, השתלמויות והפעל מרפ"ד)מרכז הדרכה 

לפיתוח כלים ועזרי לימוד והדרכה(,בנסגרת זו משתלבים עשרות רבות של מטפלות, 
ל הרך בתוכניות השונות במסגרת זו מנהלות וסייעות וגננות הפועלות בתחומי הגי

מופץ מידע מקצועי, פועלת ספרייה לעיון ולהשאלה, מתקיימים קורסי הכשרה 
מטעם התמ"ת ובפיקוח המשרד שבמסגרתו מוכשרות מטפלות במסגרת קורסי סוג 

ובימים אלו אף המרכז בוחן  ומקדם פתיחת קורס ייחודי להכשרת סייעות  2+1
כללת קיי ובשיתוף המפע"ם המחוזי. כמו כן בשיתוף המכללה האקדמית מ

מתקיימות הדרכות ייחודיות כדוגמת: עזרא ראשונה, סדנאות  לתקשורת בין 
 אישית, בטרם, מיומנויות איתור וטיפול מותאם בילדים עם צרכים מיוחדים ועוד. 
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 איכות ומ וינות  מרכ  מריאן לגיל הר 

ל הר                                      למרכ  מריאן לגי-פרס הוקרה לאומי לחינו  .11
המרכז זכה בפרס הלאומי של ישראל בתחום החינוך במסגרת פרס ראש 

הממשלה לאיכות ולמצוינות במגזר הציבורי בישראל על מצוינות ואיכות 
פעולותיו בתחומי פעילותו המגוונים וביכולותיו ליזום, לפתח ולקדם תחום 

ולחיקוי. הפרס ניתן על ידי יו"ר וועדת הפרס  חשוב זה באופן ראוי לדוגמא
 שופט בית המשפט העליון )בדימוס( מר צבי טל.                                       

 

 לאיכות ולמ וינות בניהול:-אי ו בינלאומי .17

מרכז מריאן קיבל באפריל אשתקד ובימים אלו עבר את מבחני המבדק הקפדניים 
יוזמה פרי המרכז שהפך לגוף הראשון בישראל בתחומו  של מכון התקנים הישראלי,

העובר והמקבל איזו חברתי איכותי על ניהול מתקדם והתייעלות בכול הקשור 
לאיכות ניהולית בכלל רבדי הפעילות שלו. כולנו גאים על כך ובימים אלו הוארך 

שנים לאור הישגיו והתקדמותו בתחום זה ,דבר שמשמש פריצת  3תוקף האיזו ל 
 רך משמעותית לארגונים חברתיים אחרים הבאים בעקבותיו בישראל.ד

 

 



 
 

111 
 

 פרוייק י אג  הרווחה

 מנו  לשינוי - סיכוי  .10

( ממומן ע"י תורמים משיקגו ועובד בשיתוף עם המח' "Chance"פרויקט "סיכוי" )
 הפרויקט היא שבירת מעגל העוני של העל לשירותים חברתיים בקריית גת.  מטרת

 יציבה בעבודה להשתלב, מתמשכת באבטלה השרויים וגברים םלנשי ע"י סיוע
                                                                     .ושאיפותיהם כישוריהם את התואמת והוגנת

מחזור  -פרויקט "סיכוי" פועל מזה ארבעה מחזורים ונמצא בפתחו של מחזור נוסף
משך כל מחזור הינו שנתיים כשבמהלכו עוברים            חמישי.                     

המשתתפים תהליך קבוצתי וסדנאות למידה בנושאים שונים כגון:  הכרות עם שוק 
העבודה, תקשורת בינאישית ואסרטיביות, התמודדות עם קונפליקט בית ועבודה, 

                                                                                                  אפקטיביות אישית, ניהול זמן ועוד.                                 
מטרת הסדנאות היא העצמה, חיזוק הביטחון העצמי, העשרה והכוונה לקראת 

השתלבות בתעסוקה.  כמו גם,  -פרקטיקום, הכשרה מקצועית ובסוף תהליך
ים לניהול אורח חיים יציב ומאוזן מבחינה מתקיימים שיעורים בתחומים החשוב

כלכלית כגון ניהול תקציב משפחתי ומחשבים.                                                                                
במקביל נבנית לכל משתתף/ משתתפת תכנית ליווי פרטנית בהתאם לצרכיו 

בנוסף לסדנאות, עוברים המשתתפים אבחון      וליכולותיו האישיות.                
אישי לקראת בחירת מקצוע התואם את כישוריהם ויכולותיהם. בתום האבחון 

ולאחר מציאת כיוון מקצועי מתאים, מקבלים המשתתפים מלגת לימודים בתחום 
שנמצא מתאים עבורם כאשר במקביל, ממשיכה השתתפותם בסדנאות עד למציאת 

הפרויקט  מלווה באופן שוטף ע"י מעטפת של                                   תעסוקה.          
מנחות קבוצה, עו"ס הפרויקט ועו"ס המשפחה מהאגף לשירותים  -אנשי מקצוע 

חברתיים. מעטפת זו מאפשרת תהליך משותף יחד עם המשתתפים של זיהוי, מענה 
ם אשר עשויים להוות ותמיכה לצרכים חומריים/ רגשיים, חסמים וקשיים שוני

 בו ת/למשתתף מעניק" סיכוי" מכשול בדרך להצלחה ולסיום הפרויקט. פרויקט
 ובעשייה בתפישה שינוי -לשינוי סיכוי קיים כי ולהאמין ללמוד ואפשרות הזדמנות

 .התעסוקה במעגל ע"י השתלבות מנת לצאת ממגל העוני על עצמו למען האדם של

 

 דורית להורות מ פחת וע מאות אמהות ממ וקה רב -קבו ת יחדיו .19

פותחה כשיטת התערבות קבוצתית ופרטנית למען משפחות זנוחות עם  "יחדיו"
 ילדים רכים, שהתפתחותם בסיכון, במטרה לקדם את ההורות. 

בשלב ראשון הדגש הוא הנשים עצמן. שימוש בחיזור אינטנסיבי כדי להגיע אליהן 
 ודגש על טיפוח.

 ית מיומנות הוריות.בשלב השני הדגש הוא הקני
 השלב השלישי  והאחרון התמקד בעזרה עצמית והדדית.
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עם סיום השלב הראשון, קבוצות הנשים היו מגובשות ונוצר מפגש אנושי חדש 
 ושונה. הנשים בקבוצה, שבאו לביטוי גם מחוץ לשעות ההפעלה.

היו  בשלב השני הוספנו את נדבך נוסף, של הקניית המיומנויות ההוריות. בשלב זה
האמהות קשובות ופתוחות לדון בהורות שלהן, ביחסיהן עם הילדים וברכישת דרכי 

 התמודדות חדשות.
בשלב האחרון של התוכנית. הנשים מגלות יוזמה ואחריות להמשך פעילותן 

ם בשבוע לשעתיים. הקבוצה הונחתה על ידי יהעצמאית בעתיד. הקבוצה פעלה פעמ
ה מתאימה )אתי סתיו ומירי מלול(. מבנה שתי עובדות סוציאליות בעלות הכשר

, עיבוד וסיום(, אם כי חוויתיתהמפגשים דומה בכל השלבים ) התכנסות, התנסות 
בין היתר להגביר את תחושת היציבות  התכנים משתנים. המבנה הקבוע נועד

 והקביעות.  
 

  לילדים ונוער מועדונית  .10

ת צורכיהם אשר פועלות לאחר שעות הלימודים ומספקות א מסגרות
המועדוניות פועלות  האישיים, החברתיים וההתפתחותיים של ילדים.

חמישה ימים בשבוע ומלוות מקצועית ע"י עובדת סוציאלית מטעם אגף 
 הרווחה: 

מועדונית המשותפת לאגף הרווחה ואגף החינוך,  –. מועדונית "אלון הזבולוני" 2
ו' שאותרו דרך עו"ס  –כיתות א' ילדים  מ 25, מונה  21:00-29:00פועלת בין השעות 

או דרך ביה"ס והתקבלו לאחר שעברו ועדת קבלה .במועדונית ארוחת צהריים 
 וערב, עזרה בשיעורי בית ופעילות חברתית. 

מועדונית משותפת לעמותת ל"שובע" ועיריית קריית גת ,  –. בית הנוער "קדימה" 1
בני נוער. מקבלים סיוע חברתי ילדים ו 50, מונה כ  21:30-21:30פועלת בין השעות 

 ולימודי. 

. בעתיד הקרוב מתוכננות לפעול שתי מועדוניות נוספות: מועדונית "השלום" 3
 ומועדונית "אמונה" . 

 

 ר   השירותים והתוכניות המופעלות באג  בתחום נכויות .12

שיקום תעסוקתי מנסה לתת מענה לצרכים של אנשים  -שיקום תעסוקתי 
ת תוכניות ומסגרות תעסוקתיות. מטרתו לעזור למשתקמים מוגבלויות, באמצעו

להשתלב במעגל העבודה, לשפר את איכות חייהם והדימוי העצמי שלהם ולספק 
בעיר שני מפעלים מוגנים המשלבים נכים בעבודה  להם תעסוקה שבצידה הכנסה.

 :םהמותאמת ליכולותיה
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גנת בשיתוף מומפעלי עבודה שיקומיים )מע"ש( מסגרת תעסוקה  - מע ש
אינם יכולים להשתלב לי שומיועדת לבעלי פיגור שכ חברת "דנאל " המיועדת 

 , בעבודה בשוק החופשי
במע"ש החניכים משתתפים בתוכניות הכנה לחיי עבודה, שימור למידה, 

פעילות חברתית ושימור מיומנויות חברתיות ופעילויות העשרה בתחומים : 
  ועוד..אומנות טיולים, מוסיקה, מחשבים, 

 

משתקמים  70 -מפעל תעסוקתי שיקומי המעסיק כ - מפעל  אור לעיוור  
לקויי ראייה ונכים מקריית גת והאזור שאינם מסוגלים להשתלב בשוק 
העבודה הפתוח בשל מוגבלותם. המפעל מספק סביבת עבודה מותאמת 

 ליכולות המשתקמים לצד פעילות חברתית וקהילתית .

 

 במסגרת היחידה הקהילתית תוכניות שירותי שיקום .22
היחידה הקהילתית של אגף הרווחה שמה לעצמה למטרה לעטוף את 

המשפחה התומכת בילד או מבוגר בעל צרכים מיוחדים בשירותים 
קהילתיים וטיפוליים תומכים כזרוע מסייעת לטיפול הפרטני לו זכאיות 

המשפחות באצעות עו"ס משפחה. כל זאת תוך מעורבות המשפחות, 
  :פם בנעשה והעצמתם.השירותים ניתנים במספר תחומיםשיתו

מועדוניות לילדים בתחום השיקום ,  - הארכות יום לילדים עם  רכים מיוחדים
 :הפיגור והאוטיזם

המיועדת  לבני נוער עם פיגור קל פועלת במרכז  מועדונית  כי  לי כוכב דוד 
 העשרה כוכב דוד.

 6-21ת  לילדים בתחום השיקום גיל המיועד מועדונית ני ני חיוכים )איל ן(
 פועלת בבית וקס.

המיועדת לילדים בתחום השיקום, הפיגור והאוטיזם ,  מועדונית  יום  וב 
 .6ומעלה , פועלת במבוא בנימין  3בחלוקה לקבוצות מגיל 

 :בתחום השיקום והפיגור  מועדונים חברתיים למבוגרים עם  רכים מיוחדים     

ומעלה , פועלת  12ועדת  למבוגרים עם פיגור שכלי גיל המימועדון  יחדיו  ,
 במרכז אומנויות ברחוב הזית.

+ פועלת בבית 40המיועדת למבוגרים בתחום השיקום בני  "מועדון  קרן אור
 וקס.
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המיועדת ל מבוגרים בתחום השיקום חרשים ולקויי שמיעה  מועדון החרשים
 + , פועלת בבית וקס.40גיל 

להעצמה ופיתוח מנהיגות בקרב אימהות לילדים עם  - נגישה קהילהתכנית       
 צרכים מיוחדים

, הקבוצה מפגשי העצמה . ימי כיף , סדנאות והרצאות במגוון תחומים כוללתה      
 פועלת בבית וקס.                               

פיתוח רשת מתנדבים בקהילה המלווים באופן אישי  - תכנית עמית למשפחה     
 משפחות לילדים 

ההתנדבות מתקיימת בבית המשפחה הפעילות כוללת מסיבות ,צרכים מיוחדים     
  וטיולים לכל בני

 בנו  המשפחה.     

המועדונית נפתחה ע"י צוות אגף הרווחה  -  A.D.H.D מועדונית  הפרחים 
בהנחיית סילבי דויאב עו"ס מדר"צ, מופעלת ע"י עירית קרית גת באמצעות המרכז 

, במועדונית 27:00 – 21:30גיל הרך. המועדונית שוכנת ברח' המרגלית שעות ל

 )קשב וריכוז(.   ADHDילדים המאובחנים עם  21משולבים 

 

 במסגרת היחידה לנערה פרויק ים .23

פעמים בשבוע( אשר  3מסגרת שהייה והשתייכות בשעות אחר הצהריים ) - בית חם 
הכוונה, מניעה והעשרה ומעניק כלים  מספקת, סביב ארוחה חמה, גם מידע מהימן,

 להתמודדות עם קונפליקטים וקשיים ובהכנתן של הנערות לחיים.

 

  -פרויק  הע מת נערות בתעסוקה .14

הנערות המשתתפות בפרויקט משולבות בעבודה בקיץ והפרויקט נערך 
 בשיתוף פעולה עם המרכז לגיל הרך.

   עשינו עסק  .15

שתכליתן העצמת נערות והכנתן,  לצורך מימוש חוויות עסקיות שונות,  .16
 באמצעות תעסוקה, לחיי עבודה ובכלל.

במהלך שנת העבודה מופעלת קבוצת אמהות/הורים לחיזוק הקשר בין הנערות 
 לאמהות, להורים ולמשפחות.
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 שיתופי פעולה של היחידה לנערה עם גורמים בקהילה:

ילה המצויים היחידה לנערה מקיימת קשרי עבודה רציפים עם כל הגורמים בקה
 בקשר עם נערות ומשתפת פעולה באופן מלא עם היחידה לקידום נוער.

חונכות אישית היחידה גם מקיימת שיתוף פעולה עם ארגון "ידידים" המקיים 
 לנערות הזקוקות לכך. וקבו תית

בו משתלבות   נערות למען הקהילה ארגון "בת עמי" מקיים שירות לאומי ייחודי, 
 חידה לנערה ואשר קיבלו פטור מצה"ל.נערות המוכרות לי

)אופק תעסוקה(, תוכנית המופעלת ע"י תוכנית  א ת  ביחידה לנערה מופעלת גם 
עמותת בת עמי  ומיועדת לצעירות המוכרות ומטופלות ביחידה לנערה, בוגרות 

 תוכניות שונות לנערות  כגון שרות לאומי "נערות למען הקהילה" "צל"ש"  ואחרות.

ובשיתוף פעולה עמם תפתח קבוצת מניעה אתגרית  לנירים בשכונותרנו לאחרונה חב
 של נערות ברובע הנביאים.

 

  תוכניות במסגרת היחידה לנוער ו עירים 

 10אפיקים הינה תוכנית ייחודית ויוקרתית אשר קיימת רק ב  -תוכנית אפיקים
לצעירים תכנית מסייעת . היות בארץ. לתוכנית שותפים משרד הרווחה והג`וינטורש

להגיע למסלול  אשר טרם מצאו את מקומם בעולם העבודה,  ,21-15וצעירות בגילאי 
 תעסוקה איכותי. במסגרת התכנית עוברים המשתתפים הכנה לעולם התעסוקה.

הכוללת לווי אישי  המשתתפים זוכים לליווי מקצועי בתכנון מסלול הקריירה,
רה מקצועית וסיוע בתהליך וקבוצתי במשך שנה וחצי , אבחון תעסוקתי, והכש

 חיפוש והשתלבות בעבודה. 

 

 

בני  20קבוצה של –. קבוצת תיפוף אפריקאי 2  -  שמידבשיתו  פרוייק    תוכנית 
נוער אשר נפגשים באופן קבוע אחת לשבוע לומדים תיפוף ועובדים על דפוסי 

של הקבוצה במסגרות  וסדנאות  הופעות תקשרת מקדמת. במסגרת זו מתקיימות
קבוצה אחת לנוער יוצא אתיופיה. קבוצה  –שתי קבוצות היפ הופ  - שונות בקהילה

במסגרת הקבוצות  מעורבת, מתקיימת בשיתוף עם קמפוס שבטי ישראל. השניי
לומדים בני הנוער כתיבה ומתנסים בכתיבת טקסטים מעולמם, בהמשך יתנסו 

 בהגעה לאולפן הקלטות והוצאת סינגל.
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 פיםקבוצת מתופ

 

קבוצת כשורי חיים ומיומנויות  -והיחידה לנוער ו עירים מרכ  מרווה קבו ת נוער
תקשרת, במסגרת הקבוצה התקיימו שישה מפגשי רכיבה טיפולית וארבעה מפגשי 

 פיינטבול.

 
 קבוצת סוסים לנערות

 
הנחיית שתי קבוצות הורים   -  עיר ללא אלימותתוכניות בשיתו  פרויק   

הרשות למלחמה  עולה בין נו"צ, עיר ללא אלימות, אורות הקריהבמסגרת שתוף פ
קבוצות נערים  1ומקיף גרוס( הנחיית  , מקיף מאירובתי ספר. )מקיף רוגוזין בסמים
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במסגרת הסדנאות עוברים ההורים והנערים תהליך בשיתוף נירים בשכונות(. )
 משמעותי של שיפור דפוסי תקשרת, גבולות, העצמה, סמכות הורית. 

 
, מפגש חד יומי בו התנסו הנערים סדנת תיאטרון לבני הנוער -תיא רון בסלון

 ( 1023מעולמם. )תוכנית מיועדת ל  םבהמחזת אירועי

 

 תוכניות במסגרת היחידה להתמכרויות 

 ובני היחידה מטופלי השתתפו בו ומרגש מרתק, ייחודי תהליך- המסתורי המסע. א
 הכרכרה תיאטרון ובימאי מחזאי – משולם ארז ידי על הונחה המסע. משפחותיהם

 על עבדו, ליחידה שבוע במשך, ערב כל הגיעו המשתתפים. היחידה צוות של ובליווי
 בסוף. להצגה התפאורה את הקימו, בנוסף. והצגתם הקטעים בימוי, ההצגה הפקת

 המחזה. גת בקרית פיס אשכול באולם, דקות 45 בן מחזה הציגו המטופלים, השבוע
 טיפול גורמי, היומיום בחיי במגע באים המשתתפים עימם שונים גורמים למו הוצג
, חייהם סיפורי עם המשתתפים את הפגיש זה שבוע. משפחותיהם ובני

 זה פרויקט, כי ספק אין.  עצמם ועם משפחה בני, חברים עם מהעבר אינטראקציות
 ותרב ותרם ייחודית בצורה עצמם להציג למשתתפים ואפשר רבה הצלחה נחל

 .משפחתו ושל המטופל של שיקומי – הטיפולי לתהליך

 
 לבני המיועדת קבוצה – הצעדים 21 באמצעות משפחה לבני טיפולית קבוצה .ב

 מכור ידי על תונחה הקבוצה, הימורים או/ו אלכוהול/לסמים המכורים של משפחה
 קטי היחידה מדריכת ידי ועל הצעדים 21 – ב המתמחה סוציאלי עובד שהנו נקי
 לבני מרתק מסע. שעתיים מפגש כל אורך, מפגשים 9 – מ בנויה הסדנא'. ג'חג

 נעשית העבודה. המכור עם התמודדות וכן העצמי אל מסע, המכורים משפחת
 . אישית להתנסות וסדנה תיאורטי באופן הצעדים לימוד, הצעדים 21 באמצעות

 
 משוחררים ואסירים נקיים למכורים טיפולית קבוצה – טיפולית ליצנות. ג

 ס"עו – אלון ויעל חיצוני מנחה ידי על מונחית. היחידה במסגרת בטיפול הנמצאים
 של מפגש ויוצר מאפשר, המטופלים עם הליצנות בחליפת ההומור של המפגש. א"רש
 היסודות על העבודה עם בבד בד, לשינוי המוטיבציה את שמגביר, והנאה כיף

 יכול הליצנות באמצעות. ואחד חדא כל אצל הקיום של והבסיסיים המהותיים
 העבודה החיי להשתלבות לו הדרושות מיומנויות לרכוש מהתמכרות הסובל האדם

, ופחד חרדה עם התמודדות, סיפוקים דחיית, שינוי קבלת יכולת: כגון בכלל ובחיים
 . ועוד משמעת כללי, מסגרת עם התמודדות
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 קבוצה – יד בכף וקריאה יםטיפולי קלפים באמצעות לזוגות טיפולית קבוצת. ד

 ס"ועו חיצונית מנחה ידי על מונחית. ה/זוגתו ת/ובן ה/המכור, לזוגות טיפולית
 הקבוצה. וחצי שעה מפגש כל אורך, מפגשים 21 – מ בנויה הקבוצה. היחידה מטעם
 כלי באמצעות, העצמה סדנת הנה הקבוצה.  1023 ינואר בחודש להיפתח עתידה

 נושאים על לעבוד ניתן זה כלי באמצעות. והנאה פתיחות של מפגש ויוצר המאפשר
 . זו מערכת בתוך הפרטי על וכן הזוגית במערכת שונים

 

 תוכניות במסגרת היחידה ל יפול ב קן 

 :  קיימים שני מרכזי יום: מרכ י יום לקשיש .א

 

מספק מגוון רב של שירותים לכלל אוכלוסיית הקשישים  - מרכ  יום מולדת      
 פעילות   המוגבלים,

 100 –חברתית תעסוקתית, ארוחות חמות, טיפול אישי. מבקרים במרכז יום כ       
 קשישים  

 באמצעות חוק סיעוד, תקציבי רווחה ובאופן פרטי.       

       

מיועד לקשישים תשושי נפש, המרכז החל לפעול בחודש  - מרכ  יום הע מאות      
3/09. 

מועדון חברתי הנותן מענה  – שים יו אי אתיופיהמועדון לאוכלוסיית קשי      
ייחודי לאוכלוסיית הקשישים יוצאי אתיופיה. המועדון פועל במסגרת מרכז יום 

"מולדת" בשעות הבוקר. הקשישים  נהנים ממגוון שירותים כגון: הפעלה חברתית, 
 טיולים, מסיבות, התעמלות, ארוחות והסעה  מביתם למועדון. הפעילות ממומנת על

 ידי משרד הרווחה, עיריית קריית גת והאגודה למען הזקן. 

   

 בעיר פועלות שתי מסגרות של דיור מוגן:  דיור מוגן  יבורי: .ב

 מפעילה חברת "עמידר". –יחידות דיור  206כ  –"בית גת"                                        

 מפעילה חברת "עמיגור". –יחידות דיור  231 כ -"חרמון"                                          

 מאוכלוסיית הקשישים עולים מחבר העמים.  90% –בדיור מוגן מתגוררים כ             
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במסגרת הפרויקט הוקמה  היחידה למניעת התעללות וה נחה של קשישים: .ג
 מזה כשנתיים, היחידה למניעת התעללות והזנחה בקשישים. 

דל התערבות המוצע בשלושה מישורים: פרטני, קבוצתי פיתוח מו -מ רת הפרויק  
וקהילתי, במטרה לפתח כלי להתערבות ולצמצום תופעת ההתעללות כלפי זקנים 

    בעיר.

פעילויות לגמלאים וא רחים ותיקים של המחלקה ל קן בשיתו  מרכ   .ד
  קהילתי  בית וקס :

קריית גת  תכנית אב ביוזמת המשרד לאזרחים ותיקים. – תכנית אב ל קנים
יישובים( המהווה את חוד התוכנית  20לתכנית פיילוט ) 1022הצטרפה במהלך מאי 

ברפורמה לשינוי מעמדו של האזרח הוותיק ולהכללתו בקהילה וכל תחומי החיים 
בהם עוסקת הראשות המקומית: בריאות,תחבורה, דיור, נגישות, זכויות, תעסוקה, 

 וד...חברה, כלכלה, השכלה והעשרה, ספורט וע

הובלה משותפת של תהליך בניית פרופיל יישובי המבוסס על מיפויי שירותים, סקר 
 צרכנים, נתונים סטטיסטיים ודמוגרפים.   

 

מסגרות חברתיות, ייעוץ והדרכה לניצולי שואה מארצות אירופה  – ני ולי שואה
 והבלקן, לוחמי גטאות, מחנות ריכוז, ברה"מ לשעבר, ארצות צפון אפריקה. 

 כשרת מתנדבים לטיפול בניצולי שואה. ה

 "קפה אירופה" לדוברי עברית ורוסית.

 קבוצת הנחייה וטיפול במסגרת "עמך" ב"בית וקס".

 ימי עיון לצוותים מקצועיים במסגרת העירונית. 

 מעורבות בתהליכי תיעוד ניצולים ברמה העירונית.

 ים ותיקים.טיפול במיצוי זכויות ועדכונים שוטפים בסיוע המשרד לאזרח

 הצטרפות לפרויקט "לעד" במסגרת הסוכנות היהודית לישראל.

 קיום ימי הפוגה וטיולים עבור אוכלוסיית ניצולי שואה.

 מופעים מוסיקליים עבור ניצולי שואה ב"בית וקס". 1קיום 

 קבוצת כתיבה יוצרת ופסיפס לשימור ותיעוד זיכרונות.
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 מועדונים חברתיים  

כת "בית וקס" והמחלקה לשירות לזקן באגף הרווחה המשיכה תמי 1021בשנת 
בפעולות במסגרת "השכונות הגיאוגרפיות" בקריית גת, ע"י סיוע בהפעלת מועדונים  

 חברתיים לאזרחים ותיקים בשעות הבוקר. 

שיתוף פעולה מלאה בתהליך העבודה עם המנהלות הקהילתיות, המחלקה לעבודה 
  קהילתית ומנהלי מועדונים שכונתיים.

 מתקיימת פעילות שוטפת במועדונים: 1021בשנת 

 .)מפגש נעים" בקלאב האוס )חבר העמים" 

 .)מאמה לושן" מועדון האידיש בקלאב האוס )אוכלוסייה מעודת" 

 .מועדון הכרמל בשכונת גליקסון 

 ."מועדון הקהילה ההודית במתחם "יד יצחק 

 ."מועדון קהילת עולי רומניה ב"בית וקס 

 

 קהילות תומכות  

קהילות תומכות המופעלות ע"י חב' סקיולייף ומוקד  3בקריית גת  קיימות 
מתנ"ס קריית גת, המחלקה לזקן קריית גת,  –אנוש בשיתוף: "בית וקס" 

משרד הרווחה ואש"ל. קהילה תומכת הינה תוכנית שנועדה לספק מגוון 
 שירותים לשיפור איכות חייו של המבוגר בביתו  וליהנות ממגוון שירותים:

מוקד מצוקה, שירותים רפואיים, שירותי אב קהילה, פעילות חברתית 
 ותרבותית. הפעילות החברתית מתקיימת ברובה במועדון "בית וקס".

             

  שומרים על קשר   

מוקד טלפוני המופעל באמצעות מתנדבים לצורך תמיכה ואיתור צרכים של 
 ת וקס".קשישים בודדים. המוקד פועל פעמיים בשבוע ב"בי
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 תוכניות במסגרת היחידה לעבודה קהילתית 

 

 קהילה מקדמות נשים 

. בעיר נשיםה למען פעילה קהילתית המחלקה לעבודה קהילתית הקימה תשתית 
 פורום והוקם, הוריות חד משפחות מרכז הוקם, שכונתיים נשים מועדוניהוקמו 
 יוצאות לנשים מועדון; עולים מועדוני וגדלו הורחבו. מיוחדים צרכים בעלי אמהות

 .  אתיופיה יוצאות נשים ומועדון המדינות חבר

 

 ערב נשים מקדמות קהילה

 

 האב ן נשים מועדון   

 שנים שלוש לפני קהילתית לעבודה המחלקה י"ע הוקם האבצן בשכונת המועדון
 מועדון נשות. סמוכות ושכונות האבצן שכונת תושבות לנשים משיכה מקור ומהווה
. מגוונים בנושאים והרצאות פעילים הכשרת, העצמה בסדנאות פותמשתת האבצן
 ובפעילויות נשים למען קהילתית במעורבות היתר בין מתמקדת המועדון פעילות
 . האבצן מועדון ילדי  למען בחגים
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 גרופית מועדון 

 תושבות של לבקשתן הוקם המועדון. דרום שער תושבות נשים פעילות במועדון 
 פעילות.  השכונה תושבי בין הקשר את ולחזק פעילות להיות שוביק אשר השכונה

 .הקהילה למען תוכניות ופיתוח, הנשים בין הקשר בחיזוק מתמקדת

 

 

 מיוחדים  רכים  בעלי לילדים אמהות פורום  

. מיוחדים צרכים בעלי לילדים לאמהות פורום הקימה קהילתית לעבודה המחלקה
 בעלי ילדים למען פעילות לקדם ומטרתו "נגישה קהילה" במסגרת הוקם הפורום
 לקבוצת התגבשו האמהות הפעילות במסגרת. ומשפחותיהם מיוחדים צרכים
 .  הפעילות האמהות עבור וסיורים הרצאות מתקיימות בפורום. פעילות חברות

 

 

 

 עולות נשים מועדוני  

 המדינות חבר עולות נשים מועדון

. גדל בפעילות המשתתפות הנשים פרומס המועדון פעילויות הורחבו 1022 משנת
 ההורות בתחום וסדנאות בהרצאות שותפות הנשים המועדון פעילות במסגרת

 . בקהילה ילדים של בחונכות ומתנדבות פעילות הנשים, כן כמו.  והמשפחה

 

 אתיופיה יו אות נשים מועדון

 יןב והקשר התמיכה בחיזוק מתמקדת המועדון פעילות, 1020 בשנת הוקם המועדון
 באומנות עוסקות המועדון נשות. המשפחתי התא וחיזוק בהעצמה, בקבוצה הנשים

 של התוצרים ושיווק למינוף עסקית יזמות קורס יעברו הן והשנה אתיופית הרקמה
 . המועדון בנות
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 ה משפח– הוריות חד משפחות מרכ 

 ותהאחרונ בשנים(. ס"הלמ מתוך) יחיד הורה בהם בית משקי 2600 כ גת בקרית
 משפחות. גת בקרית המתגוררות הוריות החד המשפחות במספר עליה קיימת

 כלכלי קיום מצרכי החל מורכבת חיים מציאות עם מתמודדות הוריות חד ואמהות
 קהילתי מענה לתת רצון מתוך. חברתיות תמיכה ומערכות שייכות בצרכי וכלה ופיזי

 ו"ויצ סניף שיתוףב קהילתית לעבודה המחלקה, בעיר הוריות החד למשפחות
 הנשים. למשפחות ותמיכה מפגש מקום מהווה המרכז. ה"משפח מרכז את הקימה
 . חווייתיות ופעילויות סיורים, הרצאות, בסדנאות משתתפים וילדיהן

 

  קהילה מקדמות נשים  כנס

 נשים וקבוצות מרכזים של פעילות שנת סיכום כנס התקיים השנה לראשונה
 השתתפו בכנס. בעיר פייס אשכול באולם, 1021 יולי ודשבח התקיים הכנס. בקהילה

 של שונים ובפרויקטים הנשים ומרכזי מועדוני במסגרות שפעילות נשים 100 כ
 . קהילתית לעבודה המחלקה

 מקיימת מקומית וכלכלה תעסוקה   

, במשאבים עשיר וחברתי גיאוגרפי כעוגן הישוב את מזהה מקיימת  מקומית כלכלה
 בדרך נתפסים שאינם ותרבותיים חברתיים מאפיינים אלו קרובות שלעיתים אף על

 בין פעולה שיתוף נרקם" מקיימת מקומית כלכלה" תפיסת מתוך". הון"כ כלל
 מטרת.  גת קריית בעיריית והתעשייה המסחר וחטיבת קהילתית לעבודה המחלקה
 רוליצו, ותושביה בעיר העסקים קהילת בין הקשר את לחזק המשותפת הפעילות

 וכלכלה עסקית חברתית רשת, העסקים ובעלי התושבים בין סולידריות בעיר
 . מקיימת

 של חשיבות הרואה קהילתית גישה מתוך תעסוקתי כלכלי פיתוח כוללת הפעילות
 המגזר חיזוק לצד. בעיר ורווחה תעסוקה נושאי בקידום העסקי המגזר מעורבות

 .  בעיר םהתושבי של הקנייה כוח שימור י"ע והפרטי העסקי

 

 תומכות קהילות ם עוסקי 

תוכנית "קהילה תומכת קשישים" מספקת מענה לצורכיהם של זקנים המעדיפים 
להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבת מגוריהם, תוך שמירה, ככל האפשר, על איכות 

חיים עצמאית ופרטית. מתוך רצון  לשלב את חברי הקהילה בפעילות קהילתית 
ואה בקהילת הקשישים  אנשים בעלי ניסיון ויכולות ומתוך גישת הכוחות הר

 פיתוח קהילתימגוונות,  פותחה תוכנית "עוסקי"ם קהילות תומכות" שעיקרה 
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מפעילים ותו א כחלק מהתוכנית הוקם קו קשר בקרב חברי קהילות תומכות. 
פיג את הבדידות ממתנדבים מקרב חברי הקהילה וקשישים תושבי העיר. קו הקשר 

אתר מצוקות מספק להם אוזן קשבת ומ, מבתיהםמתקשים לצאת ה של קשישים
במקביל להפעלת קו הקשר החל קורס  לטיפול בעלי המקצוע.  מועבריםוקשיים ש

לשפר את  םפעילים של בני הגיל השלישי במטרה לתת כלים לפעילים המעונייני
ענים איכות חיי התושבים בני הגיל השלישי, תוך בחינת הצרכים וקידום פיתוח מ

 ברמה העירונית. 

 

 חייל אשת תוכנית  

 מקבלות ולא עובדות שאינן לילדים אמהות נשים להביא התוכנית מטרת
 להגברת פועלת התוכנית. בעבודה ומקדם מוצלח לשילוב הכנסה הבטחת

 מוצלחת להשתלבות ומיומנויות כלים מקנה, לעבודה ליציאה המוטיבציה
 בנות נשים של חדשה קבוצה נפתחה ההשנ. מקצועית והכוונה ליווי, בעבודה

 .גת בקרית התוכנית להפעלת חדשה רכזת ונקלטה האתיופית העדה

 יחדיו מו ב  

 בניית שמטרתה" יחדיו מוטב" בתוכנית שותפה קהילתית לעבודה המחלקה
 ותושבי המשפחות של החיים איכות לקידום וקהילתית חברתית תשתית
 הקמת תקדם קהילתית לעבודה ההמחלק התוכנית במסגרת. הנביאים שכונת
 . בשכונה קהילתי מועדון

 שיקום שכונות 

 בבניינים 31 א"תמ  של פרויקטים בקידום מסייעת קהילתית לעבודה המחלקה 
 בהקמת מסייעת קהילתית עבודה. גת שדרות בינוי פינוי ופרוייקט, הזרע בשכונת

 . בפרויקט םהשותפי שונים גורמים מול ותיווך התושבים ליווי, בתים ועדי

 

  סדנאות הורים 

המחלקה לעבודה קהילתית מקיימת סדנאות בתחום הדרכה הורית. השנה 
 התקיימו שתי סדנאות לתושבי שכונת שבטי ישראל.  
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  המרכ  ל יפול במשפחה –תוכניות במסגרת מרכ  הל ב  

הטיפול ניתן על ידי   -שירי מיכאלסון  –  יפול  וגי, משפחתי והדרכה הורית
לות משפחתיות וזוגיות, במקרים הבאים: בני זוג ומשפחות במצבי משבר, מטפ

בעיות חינוך בילדים, גירושין, אובדן, אלימות כלפי ילדים ואלימות בין אחאים.  
 כרוך בתשלום על פי מבחני הכנסה. 

משפחות רבות סובלות מאלימות פיזית, מינית, מילולית,  – יפול באלימות 
יימת. אלו התנהגויות אסורות על פי החוק ומוגדרות פסיכולוגית והטרדה מא

פעיל ומפתח שירותי הגנה וטיפול למשפחות ממשרד הרווחה,  .כעבירות פליליות
נפגעות אלימות והנתונות במצבי מצוקה ומשבר. מטפל באוכלוסיות 

ילדים ומתבגרים החשופים , אלימות בין בני זוג נשואים ושאינם נשואים :הבאות
השנה החלה פעילות של עו"ס קשרי משטרה בנושא  .ות במשפחתםועדים לאלימ

 אלימות במשפחה.

בשיתוף האגודה הישראלי לטיפול בפסיכו  – יפול ב ראומה ליו אי אתיופיה  
טראומה, סדנאות חוסן והעצמה לקבוצות, הכשרה והשתלמות לאנשי מקצוע, 

 טיפול בתיעוד אישי. 

 שיתו  עמותת ענב ל  יפול בפגיעות מיניות לילדים ונשים ב

  פעילות קבו תית במסגרת המרכ 

הדרכה הורית בסוגיות הקשורות לחינוך ילדים, קבלת  –. קבוצת הורים וילדים 2
הקשר הורה  קלחיזו תמיומנויות ושיפור תקשורת בתוך המשפחה, סדנאות חווייתיו

 ילד. 

וית אלימות נשים בתהליך עיבוד חו –. קבוצת העצמה לנשים שחוו אלימות זוגית 1
 קיבלו כלים להפסקת אלימות וחיזוק יכולות ההתמודדות . 

קבוצת ילדים שנחשפו לאלימות בתוך  –. קבוצה לילדים חשופים לאלימות. 3
 המשפחה. 
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 פעילות מרכ   עירים תנופה 

מדי שנה אלפי צעירים מגיעים למרכז "תנופה", מרכז עירוני הנותן מענה לכלל 
בתחומי השכלה גבוהה, תעסוקה, הכשרות מקצועיות,  21-35 צעירי העיר בגילאי

 מעורבות חברתית, חיילים משוחררים ועולים צעירים.

מרכז הצעירים שם לעצמו למטרה להגביר את הנגישות להשכלה גבוהה. כיום מספר 
סטודנטים. ממוצע זה זהה  2,300הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בעיר הינו 

 לממוצע הארצי. 

 

 

המרכז מסייע לצעירי העיר בקבלת מידע על מלגות  - 1021טקס חלוקת מלגות 
 ארציות ומקומיות בסכום כולל של כמה מיליוני שקלים
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 עתידים 
תכנית  -מרכז הצעירים מצטיין בכמות התלמידים המשתלבים בעתודה אקדמית 

י "עתידים" מאפשרת לבוגרי תיכון מצטיינים לדחות גיוס וללמוד לתואר אקדמ
בתחומים מגוונים. במהלך הלימודים, זוכים הסטודנטים לסיוע כלכלי, חברתי 

מתגייסים לצה"ל ומשרתים שירות מקצועי  –ואקדמי משמעותי ובסיומם 

                                                                    .ומשמעותי, בהתאם לתואר אותו למדו

 .בוגרים 73ס ודנ ים, 51תידים,תלמידי קדם ע 211בקרית גת 

 

  יריד תעסוקה, מעורבות חברתית והשכלה גבוהה 

ביריד נכחו מעסיקים רבים, מכללות, מכוני פסיכומטרי  –בשיתוף קניון לב העיר 
 ועוד.
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 .עידוד חיילים למסלולי ק ונה 

מחשבים ניידים לבוגרי קורסי הקצינים בצה"ל, שב"ס  65חולקו  1020החל משנת 
ומשטרה מתוך מטרה לעודד את צעירי העיר להגיע למסלולי קצונה ומתוך ראייה 

 אסטרטגית לעודד שירות צבאי איכותי ויוקרתי.

 

 

 קבו ת מנהיגות  עירה 
בזכות פנייה עיקשת של קבוצת המנהיגות במרכז תנופה, לגורמים במשרד 
מקריית  התחבורה בדבר החוק להנחה בתחבורה הציבורית שלא חל על סטודנטים

גת המעוניינים לנסוע למוסדות האקדמאיים השונים, קיבלו את בקשתינו להחיל 
 בקניית "כרטיסייה" בנסיעה.  %33

סטודנטים הנמצאים בשנה האחרונה ללימודים  –תוכנית המתמחים "הדבר הבא" 
משולבים במקומות עבודה במגזר הציבורי והעסקי במטרה לרכוש ניסיון לקראת 

עבודה בתום הלימודים.                                                              יציאתם לשוק ה
 חברת מייקרון תרמה מלגה לסטודנטים שהשתלבו בתוכנית.
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  חיילים משוחררים לומדים 
שנות לימוד לחיילים משוחררים שמעניקה לצעירים הזדמנות  21כיתה להשלמת 

ם ברגל ימין ללא        תשלום וללא שימוש מצוינת להתחיל את חייהם האזרחיי
גת בשיתוף משרד הביטחון ומשרד החינוך מתנ"ס -בכספי הפיקדון נפתחה בקריית

 גת.-ועיריית קרית

 

 

 סדנאות להורים  עירים הופעלו במרכ  ה עירים

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 יתו   והר.תיקון ליל שבועות תשע ב בש 
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לימוד משות  של דתיים וחילונים כהכנה לחג שבועות והופעה של ה מר אר  לב 
 ארי.

 

 

חלוקת מתוקים ומיני מאפים לחיילי  ה ל במב ע  עמוד ענן 
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  עירים מעורבים פאנל נ יגי מפלגות במסגרת

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

התנדבות בבית האבות  בית גבריאל  כדי לשמח את דיריו בשיתו  נ יגי בית 
 חב ד

 

 

עדות יהודה ורדי על הפגשת  עירים עם איש ה –  יכרון בסלון  לרגל יום השואה 
 מנת לח ק את  יקתם של  עירי העיר עם  יכרון השואה.
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קבו ת מנהיגות ומעורבות חברתית הפועלת במרכ   –ו ת מנהיגות ג ית גלוב קב
  תנופה  ומקדמת פרויק  חינוכי בעיר

 

 

 סדנאות הכנה לקראת שחרור 
חיילים תושבי  500 -מדי שנה כ –קריית גת מכינה את החיילים לקראת השחרור 

העיר משתתפים בסדנאות הכנה לשחרור הנותנות להם כלים לקראת היציאה  
 לחיים האזרחיים.
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 UP&RUN 
גת, יו אי  בא או -, תושבי קריית20 -22  התוכנית פונה ל עירים ו עירות בגילאי

 שירות לאומי,
אשר מעוניינים לפתח את ע מם מבחינה תעסוקתית מק ועית. התוכנית, 

מהווה ליווי אישי ל עירים אלה במש   . ממומנת ע י קרן יהודית אמריקאיתה
במהל  שנתיים אלה, מ רתה להע ימם, לקדמם לעבר לימודים  שנתיים.
ובהמש  ללוות אותם במ יאת עבודה ובהשמה המותאמת למק וע   מק ועיים

  שרכשו.

 
 
 
 
 

                                                    "אפיקים"

 
במ ר לקדמם מבחינה תעסוקתית  10-25התוכנית פונה ל עירים רווקים בגילאי 

 ומק ועית
על ידי מתן כלים ומיומנויות תו  ליווי אישי, סדנאות ואבחון תעסוקתי. בסופו של 

  להכשרות מק ועיות על פי תו אות האבחון המק ועי. התהלי , ה עירים יו אים
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 פרוייק י מינהל כללי

 

 סי העירייהנכ 

 

במחלקת נכסים הוחל בהליך מואץ של טיפול שוטף בנכסים ציבוריים, לרבות: 

עדכון, הסדרה, רכישה ורישום זכויות קנייניות, וכן הקצאת מבנים וקרקעות 

לתאגידים שאינם למטרת רווח, להפעלת והקמת מוסדות ציבוריים ברחבי העיר 

 לרווחת תושבי העיר.

 

 הסדרה קניינית 

 

בהסדרה וברישום זכויותיה הקנייניות של העירייה במקרקעין ציבוריים טיפול 

 ברחבי העיר, כמפורט להלן:

 

הפועלים ע"י העירייה או  במגרשים מבוניםהסדרה ורישום זכויות קנייניות  .2

מי מטעמה )כגון: הסדרה קניינית של כלל מוסדות החינוך הקיימים בעיר 

 ועוד(.

 

, לצורך הקמת פרויקטים במגרשים ריקים הסדרה ורישום זכויות קנייניות .1

שונים, כגון: מגרשי ספורט )רובע השופטים(, מרכזי ספורט )רובע המגדים 

ורובע העפלה(, כיתות גני ילדים )רובע רמות דוד, רובע אתרי המקרא(, 

 מעונות יום )רובע התותחנים, רבוע רמות דוד( וכיוצא באלה.

 

 בנייה עתידיתים ריקים לצורך הסדרת ורישום זכויות קנייניות במגרש .3

 בקרבת שכונות ותיקות וחדשות )רובע הבנים, רובע הפרחים ועוד(.
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במסדרת ולצורכי ההסדרה הקניינית כאמור, פעולת מחלקת הנכסים להתקשרויות 

שונות מול מנהל מקרקעי ישראל, לביצוע הפקעות בהתאם לחוק התכנון והבניה, 

כת רישום המקרקעין. כמו כן פועלת מחלקת פעולת ולרישום הזכויות כאמור בלש

 הנכסים  לעדכון ספר הנכסים העירוני בהתאם.

 

 הסדרת שימוש 

 

הסדרת שימוש של גופים המקיימים פעילויות ציבוריות שונות במבנים ציבוריים 

קיימים, לרבות הסדרת התקשויות חוזיות מול הגופים )באמצעות מכרז, הסכמי 

בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין ללא תמורה או  הפעלה והסכמי רשות שימוש,

נוהל הקצאות((, וכן עדכון ספרי ההקצאות  -בתמורה סמלית של משרד הפנים )להלן

 והנכסים בהתאם.

 

  טיפול בהסדרת שימוש של גני ילדים ומעונות יום )שאינם ממלכתיים ו/או

 ממלכתיים דתיים המוחזקים ע"י גופים חיצוניים לעירייה(, כגון: 

 

o ותת שערי ציוןעמ 

o עמותת מרכז מריאן לגיל הרך 

o עמותת חסדי שי 

o עמותת מוסדות חינוך חרדיים 

o עמותת קרן עזרה לזולת 

o עמותת קהל תפארת משה 

o העמותה לקידום תרבות וחינוך 

o עמותת מעין החינוך התורני 

o עמותת אוהל מרים ומשה 

o עמותת תלמוד תורה וכולל אברכים אמת ואמונה סלונים 

o  והחסד דחסידי גור קרית גתמוסדות החינוך 

 ועוד.
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  טיפול בהסדרת השימוש במקלטים לשימוש דו תכליתי )בעיתות משבר

ובעיתות רגיעה(, ולרבות ביצוע סקירה ובירור מקדים ומקיף של כל 

המקלטים הציבוריים: אופי השימוש והפעילות בהם, זהות הגוף המפעיל, 

 כגון:

o )עמותת שמשון )האבקות  

o  פעילויות תרבות וספורט(עמותת כוכב דוד( 

o עמותת מרכז מריאן לגיל הרך 

o מתנ"ס 

 ועוד.

 

  ,טיפול בהסדרת מבנים המשמשים כמוסדות חינוך, תרבות וספורט שונים

 לרבות הסדרת  התקשרויות מול המתנ"ס. 

 

 הק אות מבנים וקרקעות

 

נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נועד להסדיר 

ע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה מאת רשויות מקומיות לגופים הקצאת קרק

הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי: חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט 

 וכיו"ב, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור.

 

מחלקת הנכסים פועלת בהתאם לנוהל כאמור, ומטפלת בבקשות שונות של 

 רות רווח שהוגשו בהתאם לנוהל, ובין היתר:תאגידים הפועלים ללא מט

 

בקשה להקצאת  –העמותה הישראלית לבריאות הנפש"  –עמותת "אנוש  .2

 קרקע להקמת מועדון תעסוקתי קהילתי.

בקשה להקצאת קרקע  –רשת מועדוני נוער חב"ד"  –עמותת "יד לילד  .1

 למטרת הקצאת קרקע להקמת מרכז פעילות לילדים.

שה להקצאת קרקע להקמת מרכז ספורט ברובע בק –עמותת "כוכב דוד"  .3

 העפלה.
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בקשה להקצאת קרקע להקמת מעון יום ברובע  –עמותת "נאות מרגלית"  .4

 צה"ל.

 

 ועוד.

 

 מחלקת הנכסים פועלת לעדכון ספר ההקצאות, כקבוע בנוהל.

 

 הסדרת התקשרויות

 

טיפול בהסדרת התקשרויות מול גורמים הקשורים בנכסים המשמשים לפעילויות 

 ציבוריות שונות, ולרבות:

בתהליך הסדרת התקשרויות מול חברת עמידר, לרבות  -נכסי חברת עמידר  .2

 העברת נכסים ציבוריים מחברת עמידר לעירייה.

 

טיפול שוטף בנכסי הסוכנות היהודית לא"י,   -נכסי הסוכנות היהודית  .1

וד לרבות נקיטה בשימור יעוד השימוש שנקבע ע"י התורם, בקשות לשינוי יע

 ובקשות לשיפוץ מבנים. 

 

בהליך הסדרת העברת זכויות בנכסים המשמשים ערב הקמת  –תאגיד המים  .3

 תאגיד המים את משק המים והביוב של העירייה.

 

 ב יחות בדרכים 

  ת גתדוח נתוני תאונות דרכים בקרי. 1

  דוח ריסון תנועה בקרית גת. 2

  שיפור הב יחות בקרית גת. 3

 

 

http://www.qiryat-gat.muni.il/FilesUpload/DocumentPDF/0/1/898.pdf
http://www.qiryat-gat.muni.il/FilesUpload/DocumentPDF/0/1/902.pdf
http://www.qiryat-gat.muni.il/FilesUpload/DocumentPDF/0/1/903.pdf
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 :          ף           

 יק  תיקים אישיים  לעובדים פרו 
 עוצבו תיקים אישיים מהודרים לעובדי העירייה, המחולקים לפי נושאים.

החלוקה לנושאים מאפשרת עיון ענייני ונוח בהתאם לנושא הנדון:  קליטת העובד, 
 קידום והערכה השתלמויות, החזר הוצאות, היעדרויות, משמעת.

 

 פרויק  סריקת תיקים אישיים לעובדים 
-כ -צעה סריקה  למחשב של כל מסמכי התיקים האישיים של העובדיםבו

 תיקים)לעובדים מסוימים יש מספר תיקים(2500

כיום לכל העובדים יש תיק אישי סרוק, התיק ממוין לפי נושאים: קליטה לעבודה, 
 ותק, הוראות שכר, רכב, קורסים והשתלמויות, השכלה, נתוני ניוד, נוכחות ועוד. 

ר פשוטה ניתן לאתר  את המסמך הרצוי מהתיק האישי, פעולה זו בלחיצת כפתו
 חוסכת זמן רב.
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 פרויק  הסדרת עובדים בהתאם להנחיות משרד הפנים 
העסקת כל עובדי העירייה הוסדרה בפרויקט זה, בוצעו מכרזים רבים להסדרת 

עובדים שנתקבלו שלא כדין בהתאם להנחיות משרד הפנים ובליווי צמוד של משרד 
 פנים.ה

לכל עובדי העירייה הוגדר  תפקיד, מסלול קידום הכולל מתח דרגות ,האם נתקבל 
 במכרז ונתונים נוספים המסדירים את העסקתם בעירייה.

 

  בהנחיית משרד הפנים  2112פרויק  מ בת עובדים לשנת
 ובפורמ  מ עמו

ם עיריית קרית גת הגישה ראשונה מבין הרשויות את מצבת העובדים למשרד הפני
 ואף קיבלה משוב חיובי על הדוח.

 הפרויקט כלל הכנת דוח של עובדי העירייה, מורים, עובדי פרויקטים, גמלאים.

בדוח נרשמו הנתונים של העובדים והגמלאים  מבחינת תפקיד, מתח דרגות, אופן 
 קבלה לעירייה, שכר וכדומה.

 הדוח הועבר למשרד הפנים .

 מכר ים 

 יכת מכרזים לקליטת עובדים לעירייה.אגף משאבי אנוש אחראי על ער

מסמכים להגשת מועמדות לתפקיד הועברו לאתר העירייה וכל מועמד יכול למלא 
 את הטפסים ולהעבירם עם המסמכים הנוספים לאגף משאבי אנוש.

האגף מתאם ועדות בחינה למועמדים הרלבנטיים, שותף לוועדת הבחינה ולבחירת 
 המועמד המתאים וקליטתו לעירייה.

כל נציג בוועדת הבחינה מקבל לידיו תיקייה המכילה את נתוני המועמדים מסודרים 
 לפי השכלתם וניסיונם, המציגה תמונה תמציתית של כלל המועמדים.

 שיבו  סייעות לקיי נות בחופשות במהל  השנה 
סייעות גני הילדים והחונכות משובצות בחופשות לקייטנות שמקיים המתנ"ס 

בכך זוכים הורים לילדים למענה ויכולים להמשיך בעבודתם ללא בשיתוף העירייה ו
 הפרעה ולשמור על מקור פרנסתם.



 
 

139 
 

 מתן מענה בתקופות חירום 
אחריות על שיבוץ כוח אדם בשעת חירום במוקדים השונים וגיוס העובדים למתן 

 מענה לתושבים וילדיהם.

 פרויק  פרק יקום לס ודנ ים 
רה מקצועית באגף משאבי אנוש ורוכשים סטודנטים למשאבי אנוש עוברים הכש

 ניסיון בתחומים שונים.

 עם סיום הלימודים, בנוסף לתואר מקבלים גם ניסיון מעשי.

תרומתם של הסטודנטים לאגף משאבי אנוש בעשייה הרבה הינה מבורכת ותורמת 
 לשני הצדדים.

  עובדת סו יאלית לרווחת הפר 
 וחת הפרט.לאחרונה קלטנו עובדת סוציאלית העוסקת ברו

במסגרת תפקידה נמצאת בקשר עם עובדי עירייה חולים, יולדות, עובדים עם קשיים 
 הזקוקים לסיוע.

 הקצינו למטרה זו משרד שממוקם במקום דיסקרטי השומר על צנעת הפרט.

 מעקב אחר תוכנת פניות עובדים 
בכדי לשפר את השירות הניתן לעובדי העירייה ע"י אגף משאבי אנוש, הטמענו 

וכנת מעקב אחר פניות עובדים הכוללת את סוג הפניה, הגורם המטפל, המענה ת
 וזמן המענה לפניה.

  תיקי פי ויים מסודרים לפי א' ב' עם קוב  ממוחשב לאיתור שם
 הגמלאי/ עו ב

גמלאים ועוזבים רבים פונים רבות ומבקשים אישורים על תקופת עבודתם, אישורי  
 , שחרור קופות.262פרישה , טפסי 

לצורך כך בנינו תיקים הכוללים את הפורשים והעוזבים ממוינים לפי שמות 
 מענה מידיהעובדים עם קבצי אקסל  לצורך איתור הגמלאי  במערכת ומתן 

 לבקשתו.

בניית נוהלי עבודה הכוללים הנחיות להחתמת כרטיס נוכחות והתנהלות בשעות   .21
 העבודה.

מותאמות תפקיד והקפדה על עמידה  . בניית תוכניות עבודה לכלל העובדים23
 בתוכניות.

 .בניית מסלולי קידום והגדרת תפקיד לכלל עובדי העירייה.24
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.קליטת העובדים: עובדי עירייה ועובדים שעתיים ודירוגם בדירוג דרגה, היקף 25
 משרה וכדומה.

 ליווי העובד מיום קליטתו למערכת כולל הסברים על זכויותיו.

ות העירייה בימי עבודה לקידום עובדים וקבלת גמולי .השתלמויות בהשתתפ26
השתלמות , רוב הנהנים מהתוכניות הנ"ל הם עובדים המקבלים שכר נמוך וזו 

 הזדמנות לשפר את שכרם והרגשתם.

.קליטת עובדות ניקיון  שהיו עובדות קבלן לעירייה, שיפור תנאי העסקתן 27
 ותחושתן.

 .בניית היררכיה ארגונית21

 קציב כולל תקנים.הכנת ת29

 .פרויקט הדרכות לשיפור השירות בשיתוף עם אגף שיפור השירות.10

 .אחריות על מתן שי לחג לעובדים ולגמלאים באופן אישי לכל עובד וגמלאי.12

.קיום יום עיון בשיתוף עם הממונה על הטרדות מיניות בעירייה, לכלל העובדים 11
 בנושא מניעת הטרדה מינית והטמעת הנושא.
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.פרויקט "עיר בריאה" לעובדי העירייה בשיתוף עם מחלקת בריאות, קיום יום 13 
 עיון , הדרכת וליווי העובדים בתחומי ספורט, תזונה נכונה ועוד.

.אחריות וארגון טקס הרמת כוסית בראש השנה ובפסח בהשתתפות ראש העיר, 14
 חברי מועצה, עובדי העירייה וועד עובדים.

 

 

 חכ ל –המסחר ותעשייה  פרוייק י ח יבת

 

 מסחר ותעשייה
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 פרוייק י דוברות ושיפור איכות השירות

 בניית אתר אינטרנט 

אתר האינטרנט של העירייה עומד לרשותכם, תושבי העיר ובו תוכלו להתעדכן 
כמו כן תוכלו להשאיר פניות/בקשות  ,יים ובמתרחש בעירבנושאים המוניציפאל

 באתר. 206קשר" או בצורת הודעה למוקד  יצירתוהודעות תחת "
,                                                             בעתות חרום ובשגרה 206אנא הירשמו לקבלת הודעות העירייה והודעות מוקד     

 .קשרלשמור על    כך נוכל

 ארכיון העירייה 

העברת הארכיון ממבנה הבריכה העירונית לחניון קניון לב העיר.             
 קלסרים. 23.000 –הארכיון החדש גדול יותר ומכיל מקום לאיחסון כ 
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 מיתוג העיר והשכונות הצפוניות 

   מצגת מיתוג

  הפצת חוברות לתושב 

   חוברת לתושב פסח תשע"ג

  

 

 

 

http://www.qiryat-gat.muni.il/FilesUpload/DocumentPDF/0/1/828.pdf
http://www.qiryat-gat.muni.il/FilesUpload/DocumentPDF/0/1/828.pdf
http://www.qiryat-gat.muni.il/FilesUpload/DocumentPDF/0/1/827.pdf
http://www.qiryat-gat.muni.il/FilesUpload/DocumentPDF/0/1/827.pdf
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 2112 העירייה תק יב .1

 gat.muni.il/FilesUpload/DocumentPDF/0/0/167.pdf-http://www.qiryat  

 

 2113 העירייה תק יב .7

gat.muni.il/FilesUpload/DocumentPDF/0/0/497.pdf-ryathttp://www.qi 

 

 :2112 בשנת פרסמה שהרשות ל יבור מידע ועלוני חוברות .0

 מידע על פרוייקטי בנייה, חינוך ותעשייה – "בונים עתיד" חוברת 

 הביניים לחטיבות' ו תותכי בוגרי מעבר" בנושא מידע חוברת" 

 

 :הרשות של הע ר קיבחו לעיין ניתן בהם ומקומות מועדים. 9

 ,דיין שלמה המידע חופש על הממונה עם מראש טלפוני בתאום

 .01-6116755 השירות איכות לשיפור האגף מזכירות בטלפון

 : בפנים למשרד הקישור ובכתובת

 חוקי ע ר

 

 : הרשות שבמימון ומלגות קרנות.  11

 מלגת פר"ח 

 מלגת סטודנטים ללימודים גבוהים 

 "מלגת "פרוייקט לגעת ברוח 

 רוטרי 

 השתתפות העירייה בריבית להלוואות בנק הפועלים לסטודנטים 

 . תמיכות שהוענקו11

  וטוקולי תמיכותפר

http://www.qiryat-gat.muni.il/FilesUpload/DocumentPDF/0/0/167.pdf
http://www.qiryat-gat.muni.il/FilesUpload/DocumentPDF/0/0/497.pdf
http://www.qiryat-gat.muni.il/FilesUpload/DocumentPDF/0/0/497.pdf
http://www.moin1.gov.il/Apps/PubWebSite/MIMunLaw.nsf/ShowSubjects?OpenAgent
http://www.moin1.gov.il/Apps/PubWebSite/MIMunLaw.nsf/ShowSubjects?OpenAgent
http://www.qiryat-gat.muni.il/ViewCategory.aspx?CategoryId=34
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   הממונה של דיווח. 12 

 מידע אודות בקשות

 אחו ים מספר 
2.           

  מסרה את כל המידע המבוקשהרשות 
2  

  2 הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי .1

   הרשות  דחתה את הבקשה למסירת מידע .3

   המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית .4

בלת המידע מאת רשות הרשות הפנתה את המבקש לק .5
 ציבורית אחרת

)לאחר  2
קבלת 
מידע 
 חלקי(

 

הרשות הפנתה את המבקש למקום בו המידע פורסם  .6
 ברבים 

  

  1 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה* .7

   הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה** .1

   הטיפול בבקשה טרם הסתיים .9

   הבקשה בדיון משפטי .20
 111%  סה כ

 
 הנתונים אודות העילות לדחיית בקשת המידע 

עילה  העילה
ראשית 
 לדחיה

עילה 
משנית 
 לדחיה

עילה 
שלישית 
 לדחיה

    
    
    
    
    
    

    סה כ
 

 הנתונים אודות זמני הטיפול בבקשות חופש מידע 
 באחו ים במספר  מן ה יפול

   יום 25עד 
 24.5 2 יום 30-ל 26בין 
 11.5 1 יום 60-ל 32בין 
 11.5 1 יום 210-ל 62בין 

 11.5 1 יום 210מעל 
 111% 7 סה כ
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 ספר הק אות .13

gat.muni.il/Index.asp?CategoryID=596-http://www.qiryat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 וסמכויותיה של ם עשר:חובותיהפקודות העירייה פרק שני . 14
 מוע ה     

 סימן א': סייגים לחובות ולסמכויות
 .באין מניעה מאת השר ובכפו  להוראות כל דין233

עיריה תעשה בתוך תחומה בענינים המפורשים בסימן ב', וכל פעולה אחרת שעיריה 
או מצווה לעשות לפי הפקודה או לפי כל דין אחר, והיא מוסמכת, בתחום העיריה 
  -בשטח בנין עיר הכולל את תחום העיריה, לעשות בענינים המפורשים בסימן ג' 
והכל כשאין הוראה אחרת מאת השר בענינים אלה, כולם או מקצתם, ובכפוף 

 להוראות הפקודה או כל דין אחר.
 סמכות הממונה .234

תמלא העיריה אחר דרישותיו והוראותיו של  133בכל הענינים הנזכרים בסעיף 
 ממונה, ובלבד שיהיו בהתחשבות עם חוקי העזר שאושרו ועם התקציב השוטף.ה

 סימן ב': חובותיה של עיריה
  .רחובות235

 בענין רחובות תעשה העיריה פעולות אלה:

 תפקח על השיוור, הרום, הרוחב והבניה של כל רחוב; (2)

תדאג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו  (1)
 רכוש הפרט;

 תמנע ותסיר מכשולים והסגת גבול ברחוב; (3)
תקרא שמות לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והככרים,  )א( (4)  

א, 135או תשנה שמותיהם כשיש צורך בכך, בכפוף לאמור בסעיף 
ותדאג לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבנינים במקומות 

 אלה במספרים;
ותים נגד תאונות בשעת בנייתם או תנקוט אמצעי זהירות נא (5)

 תיקונם של רחובות, ביבים או תעלות.
 א.קריאת שמות של מקומות  יבוריים ושינוים235

  -א( בסעיף זה            

 רחובות

http://www.qiryat-gat.muni.il/Index.asp?CategoryID=596
http://www.qiryat-gat.muni.il/Index.asp?CategoryID=596
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 בן זוג, ילד, הורה, אח או אחות, נכד או נכדה, נין או נינה;  -"בן משפחה"  

 ציבורי, או חלק מהם. דרך, רחוב, סמטה, כיכר, שכונה, גן  -"מקום ציבורי"  

העיריה לא תקרא מקום ציבורי על שם של אישיות, אלא אם כן זימנה  )ב( 
מועצת העיריה את בני משפחתו של האישיות, שניתן היה לאתרם במאמץ סביר, 

 להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיהם.
 

 התקיימו כל אלה: העיריה לא תשנה שם של מקום ציבורי, אלא אם כן )ג( 

הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי התפרסמה  (2)
בעיתון, במשרדי העיריה ובמקום ציבורי הנוגע בדבר, חודש לפחות לפני 

הדיון במועצת העיריה על שינוי השם; הפרסום בעיתון יהיה כאמור 
 , בשינויים המחויבים;2965 -א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה2בסעיף 

מועצת העיריה אפשרה לנציגות המקום הציבורי או לנציגות  (1)
הדיירים המתגוררים סמוך למקום הציבורי, לפי הענין, להופיע לפניה או 

 לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיה;

היה שם המקום הציבורי, שאותו מתכוונים לשנות, שם של  (3)
זימנה   -ור אישיות, או היה השם המוצע למקום הציבורי שם כאמ

מועצת העיריה את בני משפחתו של האישיות, שניתן היה לאתרם 
במאמץ סביר, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את 

 טענותיהם;
(, היה שם המקום הציבורי, שאותו מתכוונים לשנות, שם של 3בכפוף להוראות פסקה ) (4)

לאומית או ממלכתית ובני משפחתו של אחד מגדולי האומה או שם שהוא בעל משמעות דתית, 
אישרה הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך, את  –האישיות התנגדו או לא אותרו 

ימים מיום קבלת הודעת המועצה על כוונתה לשנות את השם; לא החליטה  60שינוי השם בתוך 
 כאילו נתנה אתהימים, רואים אותה  60הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך בתוך 

 הסכמתה לשינוי;

ההחלטה לשינוי השם התקבלה ברוב של שני שלישים מחברי  (5)
 המועצה.

הושמעו טענות, לפי סעיף זה, לפני ועדה שקבעה מועצת העיריה, תביאן  )ד( 
 הועדה לפני המועצה, יחד עם המלצותיה.

  . בניינים231
 :בענין בנינים תעשה העיריה פעולות אלה  )א(      

 תפקח על הקמתם, הריסתם, שינוים ותיקונם של בנינים; (2)

 תפקח על ריצופם של חצרות ושטחים פתוחים הקשורים לבנינים; (1)

תפקח על התקנת בורות לבנינים ובנייתם, כדי להבטיח מניעת  (3)
 רבייתם של יתושים;

תפקח על קו החזית של בנינים סמוכים ועל המירווחים בצדדים  (4)
על מידתם של מגרשי בנין ועל שיעורם של שטחי המגרשים  ומאחור,

 שמותר להקים עליהם בנינים;
 

תפקח על הגבהת החזית של בנינים במקום שהם בתוך שורה של  (5)
 בנינים רצופים הגובלים עם רחוב;

תפקח, אם על ידי הטלת איסור או בדרך אחרת, על הקמת בנינים  (6)
אזורים או ברחובות מיוחדים, או מסוג, מדגם או ממראה מיוחדים, ב

 בחלק מהם;

תקבע אמצעי זהירות שיש לנקוט נגד תאונות בשעת הקמת בנינים,  (7)
 הריסתם, שינוים ותיקונם;

תפקח על בנייתם ופעולתם של מעליות, פירי מעליות, מנופים  (1)

 בנינים
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ומסוקים בבנינים, תסדירם ותדאג לבדיקתם ככל שתראה צורך בה כדי 
אונות בקשר אתם, ותדאג לביטוח מפני סכנת מוות או להבטיח מפני ת

 חבלה לאדם העלולה לבוא מהם.

  -לענין סעיף זה  )ב(    

כל מבנה, בין של אבן ובין של בטון, חמר, ברזל, עץ או חומר אחר, ולרבות   -  בנין 
כל יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה, או חלק מבנין או כל 

ובר בהם, או כל קיר, סוללת עפר, גדר, גדר כלונסאות או מבנה אחר המקיף או המח
 תוחם, או מיועד להקיף או לתחום, קרקע או שטח.

  .ביוב237
בענין ביוב תפקח העיריה על תכניתם, בנייתם, שינוים של ביבים, נקזים, אסלות, 

ניטריים, משתנות, בתי כסא, בורות שופכין, מישטפים, אמבטיות ואביזרים ס
 והשימוש בהם, שטיפת אסלות וריצופם של רצפות, חצרות ושטחים פתוחים.

  .מפעלי מים230
בענין מפעלי מים שהוקמו על ידי עיריה או כל גוף ציבורי אחר או אדם פרטי  )א(

 לשם הספקת מים בתוך תחום העיריה, תעשה העיריה פעולות אלה:

או הזדהמות המים  תמנע בזבוז, שימוש לרעה, צריכה יתירה (2)
 המסופקים לשימוש ציבורי או פרטי;

תקבע את המידה, הטיב, העצמה והחומר של צינורות, שסתומים,  (1)
ברזים, בורות, סוליות קרקע, אסלות ומכשירים ובתי קיבול אחרים 
אשר ישמשו להובלת מים, הספקתם, הסדרתם ואצירתם, וכן אופן 

דושם ותיקונם, ותורה בדבר סידורם, מיקומם, שינוים, סילוקם, חי
 השימוש בהם;

תסדיר את הספקת המים הציבורית על ידי צינורות זקפים  (3)
 והשימוש בהם;

 

תסדיר את הספקת המים על ידי מדידה ואת החמרים, המונים,  (4)
 האביזרים והמיתאמים המשמשים למטרה זו או בקשר אתה;

ית ולצרכים תסדיר את התנאים שלפיהם יסופקו מים לצרכי ב (5)
אחרים, וכן את המחיר שישולם בעד מים שיסופקו כאמור וההיטלים 

 בקשר עם התקנת ההספקה.

 
עיריה תפרסם, מדי רבעון, על לוחות המודעות, בעיתונות המקומית או  (2) )ב(

בדרך אחרת, כפי שיקבע השר, מידע על איכותם התברואתית של מי 
התברואתית של מים  השתיה המסופקים בתחומה בהשוואה לאיכותם

; כן 2940שאינם ראויים לשמש כמי שתיה לפי פקודת בריאות העם, 
תשלח העיריה לתושביה, אחת לשישה חודשים, דוח חצי שנתי ובו מידע 

 כאמור;

השר, בהתייעצות עם שר הבריאות, יקבע את הפרטים שייכללו  (1)
 (; 2במידע כאמור בפסקה )

כמשמעותם   - ית  ו מי שתיה  איכות תברואתבסעיף קטן זה,  (3)
 . 2940בפקודת בריאות העם, 

 .שווקים, מכירות פומביות ומ רכי מ ון239
בענין שווקים והכנת מאכלות ומשקאות לצריכת אדם, החסנתם לשם מכירה 

 תעשה העיריה פעולות אלה:  -ומכירתם 

תסדיר שווקים ציבוריים למכירת מצרכים ומקומות למכירה  (2)
יטלטלין ומקרקעין ותקבע אגרות, דמי שכירות ותשלומים פומבית של מ

אחרים שישולמו בעד השימוש בשווקים או במקומות למכירה פומבית, 
 וכן תקים שווקים או מקומות כאמור;

תורה בדבר בדיקתם, תפיסתם, חילוטם, סילוקם וביעורם של  (1)

 ביוב
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רקות משקאות שאינם ראויים לצריכת אדם, וכן של בשר, דגים, פירות, י
או שאר צרכי מזון פסידים, מניעת מכירתם או הצגתם למכירה ונטילת 

 דוגמאות מהם לשם בדיקה.

------------ 

 , בתוך שישה חודשים מיום פרסומו.1002–( תשס"א75תחילתו של חוק )מס'  *
 

 .בתי מ בחיים241
בענין שחיטת בהמות לצריכת אדם תקים העיריה בתי מטבחיים ותסדירם, ובלי 

  -וע בכללותה של סמכות זו, תבטיח לפג

 בדיקה סניטרית של בעלי חיים לפני שחיטתם ובדיקת גופותיהם; (2)

בדיקתם,   עצירתם של בעלי חיים המובלים לשחיטה, לשם (1)
 וסילוק בעלי חיים שנמצאו חולים;

 סילוק גופותיהם של בעלי חיים חולים שנשחטו או שמתו; (3)

י חיים שנשחטו בבתי מטבחיים עירוניים סימון גופותיהם של בעל (4)
 לשם ציון שחיטתם כאמור.

 .מלאכות מסוכנות241
בענין מלאכות מסוכנות תסוג ותסדיר העיריה כל מלאכה או עסק העלולים להזיק 

לבריאות הציבור או להיות מקור סכנה לציבור, או שמבחינה אחרת של טובת 
 הציבור ראוי הוא להסדירם.

 ות ה יבור ונוחותו.תברואה , בריא242
 בענין תברואה, בריאות הציבור ונוחותו, תעשה העיריה פעולות אלה:

תנקוט אמצעים להסרת כל מטרד או למניעתו ותדאג לבדיקות  (2)
 שמטרתן לברר מה הם המטרדים הקיימים;

תורה בדבר פינוי סחי ואשפה מכל בית ותקבע את האגרות בעד  (1)
 פינוי כאמור;

דיקתם, הסדרתם, החזקתם, ניקוים והרקתם של תורה בדבר ב (3)
ביבים, נקזים, בתי כסא, אסלות, בורות שופכין, מיפלשים, מזחילות, 

 מירוצי מים, בורות אפר ואביזרים סניטריים;

תתקין ותקיים במצב טוב ומותקן פחי אשפה ציבוריים ושאר כלי  (4)
א יהוו קיבול שמניחים ומאספים בהם אשפה ותדאג שיוחזקו באופן של

 מטרד או מפגע לבריאות;

תתקין ותקיים במצב טוב, מחראות, משתנות ובורות שופכין  (5)
ציבוריים ותדאג שיהיו בנויים ומוחזקים באופן שלא יהוו מטרד או 

 מפגע לבריאות;

 תדאג לטאטואם וניקוים של רחובות שאינם רכוש הפרט; (6)

פרטי במידה  תמנע הצטברות של סחי ואשפה במקום ציבורי או (7)
המהוה סכנה לבריאות הציבור ותנקוט אמצעים להסרת כל מטרד 

ציבורי הנובע מבור שופכין או נקז, בין פרטיים ובין ציבוריים, או מכל 
 מקור אחר;

תמנע הזדהמותם של זרמים, תעלות, מירוצי מים או בארות והנחת  (1)
ולה לגרום אשפה על גדות זרם, תעלה או מירוץ מים או על פי באר, העל

 להזדהמותם;

תמנע שצינורות המיועדים לסילוק מי גשמים ישמשו לסילוק  (9)
שפכין או סחי מבית כסא או מאסלה ותאסור התקנתם של נקזים אל 

 ביב ציבורי שלא ברשות;

תורה בדבר בדיקת בתים ובנינים כדי לברר את מצב הנקיון שלהם  (20)
שים, עכברים ושאר או לענין אחר ובדבר אמצעים להשמדת עכברו

 שרצים.
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 . תיא רונים243

העיריה תסדיר ותבדוק תיאטרונים ובתי עינוג ציבוריים אחרים ותורה בדבר הגנת 
 הציבור מפני סכנת דליקה בהם.

 . מלונות244
העיריה תסדיר בתי מלון, פנסיונים, אכסניות, בתי אירוח, בתי לינה, ומוסדים 

 אחרים כיוצא בהם.
 )בוטל(. .245
  .מודעות241

העיריה תפקח על הצגת מודעות, שלטים וטבלות במקומות עסק או על גבי לוחות או 
 במקומות אחרים, או תאסור הצגתם.

  .כלבים ובעלי חיים אחרים247
)א( העיריה תורה בדבר רישומם והחזקתם של כלבים והשמדתם של כלבי הפקר או 

ות ציבוריים, שלא לפי כלבים שהם מוחזקים, או מניחים להם לשוטט, במקומ
 התנאים שנקבעו.

)ב( העיריה תסדיר או תמנע החזקת חזירים, תסדיר החזקת בעלי חיים אחרים 
באופן שהחזקתם לא תהווה מטרד ציבורי או מפגע לבריאות ותסדיר או תמנע מרעה 

 או מעבר של בעלי חיים.
 .דליקות240

מים, צינורות, מימלטים העיריה תתקין ותקיים מכשירים לכיבוי דליקות, דליי 
וכלים אחרים לשם בטיחות או שימוש במקרה של דליקה, וכן תסדיר את השימוש 

 במים במקרה של דליקה.
 א.הכנת המשק לשעת חירום והפעלתו240

)א( העיריה תעשה את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו אותו 
הם חיקוק אחר, הכל בכפוף זמן, למעט גיוסם של כוח אדם וציוד אשר חל עלי

להוראות השר הממונה על הפעולות בתתום הנוגע בדבר ובהתאם לתכנית שאישרה 
הממשלה או מי שהסמיכה לכך; החלטותיהם של הממשלה, של מי שהסמיכה, של 

 שר ושל המועצה לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות.

הרשויות המקומיות הנוגעות  )ב( לפני שנת כספים יכין שר הפנים, בהתייעצות עם
בדבר, תכנית לשנת הכספים הבאה לרכישת ציוד ולהקמת מבנים לצרכי המשק 

 לשעת חירום.

)ג(  שר האוצר יעביר לשר הפנים, בכל שנת כספים. סכום מאוצר המדינה, שהוא 
מחצית סך כל אומדני ההוצאות המאושרות בתכנית כאמור בסעיף קטן )ב(; שר 

 לוקתו של הסכום האמור בין הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר.הפנים יחליט על ח
 ב.אתר אינ רנ 240

עיריה תקים ותפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור ללא תשלום, שבו תפרסם, בין 
 –השאר 

מידע שעליה לפרסם וכן מידע בנוגע אליה ששר הפנים פרסם בהתאם  (2)
פרסום על פי  –ום" להודעת העיריה, לאחר שהשר פרסמו; בפסקה זו, "פרס

 דין ברשומות או בעיתון;

פרוטוקולים של ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות, לא יאוחר משני ימי  (1)
 עבודה מיום אישורם במועצה, והקלטות או תמלילים של ישיבות כאמור.

 סימן ג': סמכויותיה של עיריה
  .הסמכויות249

 סמכויותיה של עיריה הן:

 בנינים ועבודות (1)

לקיים בניני ציבור, לעשות עבודות ציבוריות אחרות ולבנות לבנות ו
 ולקיים חנויות ובתים;

 שירותים, מפעלים ומוסדות (2)

 מלונות

 מודעות

 דליקות

 ,שירותים

 מפעלים

 ומוסדות
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להקים, לקיים ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות שהם לדעת המועצה  
 לתועלת הציבור, או להשתתף בהקמתם, בהחזקתם ובניהולם;

 מפעלים  יבוריים (3)
ר בכתב כי הם מפעלים לתועלת לבצע מפעלים, שעליהם העיד הש 

 הציבור;
 נאמנים (4)

 לפעול, בהסכמת השר, כנאמנים של כל נאמנות שנוצרה לצרכי ציבור:
 שיכון למעו י אמ עים (5)

 —לספק שיכון למעוטי אמצעים, ולתכלית זו 

לרכוש או לחכור כל קרקע, לרבות בתים או בנינים אחרים  )א(
 שעליה;

 להקים שיכונים על כל קרקע; )ב(

לרכוש או לחכור כל קרקע, כדי למכרה או להחכירה חכירה  ()ג
ראשית או משנית, להקמת שיכונים למעוטי אמצעים על ידי אדם 

 זולת העיריה;

לשנות, להרחיב, לתקן ולשפר בתים, בנינים או שיכונים  )ד(
 אחרים שנרכשו או הוקמו כאמור לעיל;

כאמור, בכל לצייד קרקע, בתים, בנינים או שיכונים אחרים,  )ה(
הציוד והריהוט והנוחות הדרושים, ובלבד שלא תרכוש דרך כפיה 

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי  1קרקע כמשמעותה בסעיף 
 , אלא בהתאם להוראותיה של אותה פקודה;2943ציבור(, 

 
 בתי מחסה (6)
מום עניים, -מחסה מספיקים כדי לאכסן בהם נכים ובעלי-להקים בתי 

-ועסקו עניים המסוגלים לעבודה ולמנוע פשיטתומקומות עבודה שבהם י
 יד;

 מרח אות  יבוריים (7)
רחצה -להקים, לקיים ולהסדיר מרחצאות, בריכות שחיה ובתי 

 ציבוריים;
 גנים  יבוריים (8)

לספק, להתקין, להתוות, לתכנן, לשפר, לקיים, להסדיר גנים וגינות 
 ומקומות מרגוע או נופש אחרים לשימוש הציבור, ולפקח עליהם,

ולהשתתף בהוצאות קיומם של מקומות כאמור שהתקינם אדם לשימוש 
הציבור, ובלבד שלא ייגבו דמי כניסה לאותם מקומות, בחוק עזר או בכל 
דרך אחרת, לרבות באמצעות הטלת אגרה, מס, היטל או תשלום כלשהו 

דמי כניסה(, ואולם רשאי השר להתיר לעיריה לגבות דמי  –)בפסקה זו 
כאמור במקרים חריגים, ולפי כללים שקבע באישור  כניסה למקומות

 ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת;
 
  ע ים( 9)

ם בכל רחוב או בכל מקום ציבורי, ולהקים סוככי עצים, לנטוע עצי
 ובלבד שהרחוב או המקום לא ייפגעו על ידי כך יותר מן הראוי;

 ממכר וכו' של רחובות( 20)
למכור, להחכיר או להחליף בקרקע אחרת כל רחוב שהוא נכס העיריה, 

 או חלק ממנו, שאינו דרוש עוד לצרכי פקודה זו;
 רחובות  יבוריים( 22)

 לסלול כל רחוב שאיננו רכוש הפרט ולדאוג למצבו התקין של כל רחוב 

 כאמור;
 סלילת מדרכות(21)

 מפעלים

 ציבוריים

 נאמנים

 מרחצאות

 ציבוריים

 עצים
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לסלול מדרכות או לדרוש מבעלי מקרקעין הגובלים רחוב לסלול, סלילה 
 ראשונה, מדרכה לאורך הרחוב הגובל את מקרקעיהם;

 ניקוי מדרכותא( 21)
הם או מכל המנהלים לדרוש מבעלי —לענין סוגי עסקים הגובלים רחוב 

אותם למעשה או האחראים להם, לנקות את המדרכה לאורך הרחוב 
 הגובל אותם;

  הריסת בנינים( 23)
לצוות כי ייהרסו בנינים, המעכבים או מפריעים אוורור, או שהם בלתי 

סניטריים או מזיקים מבחינה אחרת לבריאות הציבור, או שהם 
 מסוכנים;

 ת הבתיםשמירת המראה של ח יתוא( 23)
להורות בדבר שמירת המראה של חזיתות הבתים, לרבות סיודן  

 ושיפוצן;

 
ב( להורות לבעלים או למחזיקים של עסקים או בתי מגורים בדבר 23)

נקיטת אמצעים למיגון עסקיהם או מגוריהם, לרבות פיקוח על מערכות 
אזעקה, דרך התקנתן, הפעלתן, וניתוקן אם הן מהוות מפגע; הוראות 

ור יכול שיחולו על סוגי עסקים או בנינים או על אזורים מסוימים כאמ
שהגדירה העיריה לענין זה; הוראה כאמור המלווה במפרט המתאר את 

 לחוק 245אמצעי המיגון, יראו אותה כהיתר בניה לפי סעיף 
 

; הוראות כאמור לא יינתנו לגבי בית 2965–התכנון והבניה, תשכ"ה
 ני תחילתו של חוק זה.מגורים שבנייתו הושלמה לפ

 מכונות שחדלו להשתמש בהן, גרו אות בר ל וכו'( 24)
להסדיר או לאסור את הנחתן של מכונות שנתבלו, גרוטאות ברזל 

וחפצים אחרים ברשות הרבים, ולהורות על סילוקם של אותם חפצים 
ומה ייעשה בהם, כשהונחו ברשות הרבים או ברשות היחיד בנסיבות 

 יעה בנוחותם של תושבי הסביבה;שיש בהן משום פג
 בניית ביבים וכו'( 25)

לדרוש מבעלי מקרקעין כי יבנו ביבים, נקזים, בתי כסא, בורות שופכין, 
מחראות או משתנות, ולדרוש מבעליהם או מן המחזיקים בהם לקיים 
ולשמור במצב נקי את המיתקנים כאמור לאחר שנבנו, בלי לפגוע בכל 

 גד הבעלים;תרופה שבידי המחזיקים נ
 מכירת תו רת ובעלי חיים( 26)

להסדיר מכירת תוצרת ובעלי חיים ולפקח עליה, על ידי איסור מכירתם 
 במקום שאיננו שוק ציבורי או בדרך אחרת;

 מכירת מ רכי מ ון בשעת חירום( 27)
חירום את מכירתם ומחירם של מצרכי מזון, ולפקח -להסדיר בשעת

 עליהם;
  בשר קפוא( 21)

 ר הכנסתו של בשר קפוא לתחום העיריה ומכירתו ולפקח עליהן;להסדי
  תברואה ( 29)

להיכנס לכל בית או בנין, שיש עליהם חשד סביר שהם בלתי סניטריים, 
כדי לברר את מצב הנקיון בהם או לצורך אחר, ולהוציא צו למחזיק 

 בהם, שבו יידרש לנקוט את האמצעים המפורשים בצו;
 

 ן של חנויות פתיחתן וסגירת( 10)
מסעדות, בתי   להסדיר פתיחתם וסגירתם של חנויות ובתי מלאכה,

קפה, בתי תה, בתי משקה, מזנונים, קנטינות ומוסדות אחרים כיוצא 
באלה, ושל בתי קולנוע, תיאטרונים ומקומות אחרים של עינוג ציבורי או 

 בלי לפגוע —של סוג פלוני מהם, ולפקח על פתיחתם וסגירתם, ולקבוע 
שעות פתיחתם וסגירתם ביום פלוני; אלא  —בכללותה של הסמכות 

 קפוא בשר

 תברואה
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 שתקפה של פסקה זו יהא בכפוף לכל פטור שהשר יורה עליו בצו;
( בתחום שיפוטה או בחלק ממנו 10עירייה רשאית להפעיל את סמכותה על פי פסקה ) (12)

 לגבי ימי המנוחה, בהתחשב בטעמים שבמסורת

א 21כמפורט בסעיף  —מי המנוחה" דתית ולגבי יום תשעה באב; "י
, לענין זה, שבת ומועדי 2941–תש"ח  לפקודת סדרי השלטון והמשפט,

 —  יום תשעה באב מכניסת השבת או המועד ועד צאתם;  —ישראל 
כמשמעותו בחוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב )הסמכה 

 ;2997–מיוחדת(, תשנ"ח
 עניינים חקלאיים( 11)

 ;252ן חקלאי כמשמעותו בסעיף להסדיר כל עני

 פיקוח על השי  בנהרות( 13)

להסדיר את השיט בנהרות בתוך תחום העיריה ולפקח עליו ולהורות 
בדבר רישוי ורישום של סירות השטות באותם נהרות בלבד ושל מלחים 
ומובילי סירות העושים בכל משלח יד או עבודה בקשר לסירות אלה על 

 החוף או במים;
  עלמיןבתי ( 14)

 להסדיר בתי עלמין ולקבוע את עמקם וארכם של קברים;
  הי ל  עינוגים ( 15)

 —להטיל היטל על כרטיסים הנמכרים לענוגים ציבוריים, אולם 

לא יוטל ההיטל אלא לפי חוקי עזר שהותקנו בהתאם  )א(
 להוראותיה של הפקודה;

תקפה של פסקה זו יהא בכפוף לכל פטור שהשר יורה עליו  )ב(
 צו;ב

 איסו  כספים ברחובות וכו' ( 16)
לפקח על איסוף כספים במקומות ציבוריים על ידי מכירת סמלים 

 וסרטים או באמצעים דומים לאלה או לאסור אותו;
 תכניות גימלה לפקידי המוע ה ועובדיה ( 17)

 להתקין ולבצע כל תכנית לטובת עובדי העיריה שאושרה על ידי השר;
  תעודות אישור( 11)
הוציא תעודות אישור בדבר כל ענין מן הענינים שהיא נדרשת או ל

 מוסמכת לעשותם לפי הפקודה או לפי כל דין אחר;
  סמכות כללית  (19)

לעשות בדרך כלל, כל מעשה הדרוש לשם שמירה על תחום העיריה, 
בריאות הציבור והבטחון בו, וכן, ברשותו של הממונה, להקים ולקיים 

 בור ולחינוך, ולסייע בהם;מוסדות לבריאות הצי
 ייסוד חברות ואגודות( 30)

לייסד חברה, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא 
בגדר סמכויות העיריה ותפקידיה, לרכוש מניות או ניירות ערך או זכות 

הנאה אחרת של כל חברה, אגודה שיתופית או אגודה אחרת, שמטרותיה 
גת כל מטרה כאמור, ולנהוג בהם דרך מסייעות, לדעת המועצה, להש

 –בעלים; לענין זה, "חברה", "אגודה שיתופית" או "כל אגודה אחרת" 
 חברה, אגודה שיתופית או אגודה אחרת, שהתאגדו בישראל על פי דין;

 שיתו  עם גורמים אחרים( 32)
מתפקידיה יחד או   לבצע כל סמכות מסמכויותיה ולמלא כל תפקיד

ת המדינה, רשויות מקומיות אחרות, חברות, בשותפות עם מוסדו
 אגודות שיתופיות וגופים או אנשים אחרים;

 פעולות לעניין  מ ום  נגע הסמים ( 31)
לבצע פעולות חינוך ומניעה בנושא הסמים המסוכנים ולפעול למען 

הקמת מוסדות לטיפול בנפגעי סמים ושיקומם, לאחר התייעצות עם 
 רשות הלאומית למלחמה בסמים.המשרדים הנוגעים בדבר ועם ה
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 א.תאגידיים עירוניים249

( והוקמה חברה, עמותה, אגודה 30)149פעלה העיריה על פי סמכויותיה לפי סעיף  
שיתופית או אגודה אחרת שמטרותיה במסגרת סמכויות העיריה ותפקידיה, ויש 

 —ן בידי העיריה לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה בתאגיד כאמור )להל
 תאגיד עירוני(, יחולו הוראות אלה:

מועצת העיריה תקבע את נציגיה בגוף המנהל של התאגיד העירוני;  (2)
 נציגים אלה יכול שיהיו גם חברי המועצה או עובדי העיריה;

במסגרת סמכויות חובת נציגי העיריה להקפיד על כך שפעולות התאגיד העירוני יהיו (1)
ן שהם חבים לעיריה לעולם תהיה עדיפה על חובתם כלפי העיריה ותפקידיה; חובת האמו

                                                                                                                התאגיד;
נציגי העיריה כאמור, שהינם חברי המועצה, ייבחרו כך שיישמרו, ככל האפשר, יחסי הכוחות (3)

 סיעות במועצה;של ה

בקרב נציגי העיריה שאינם חברי המועצה, יינתן ביטוי הולם  א(3)
לייצוגם של בני שני המינים, ככל שניתן בנסיבות הענין; בסמוך לפני 

( תונח לפני 2קביעת נציגי העיריה על ידי המועצה כאמור בפסקה )
מועצת העיריה חוות דעתו של היועץ המשפטי של העיריה בדבר קיום 

 צוג הולם בקרב נציגי העיריה שאינם חברי המועצה;יי
 )נמחקה(; (4)

א)א( לא יחולו על תאגיד עירוני בשל כך בלבד 211הוראות סעיף  (5)
 שחבר המועצה או עובד העיריה הוא נציג העיריה בגוף המנהל שלו.

 ב.חברות עירוניות מיוחדות249
(, למטרות שייקבעו 30)149)א(  השר רשאי לאשר הקמת חברה לפי הוראות סעיף 

לפי סעיף קטן )ג(, ובלבד שמטרות החברה יהיו במסגרת סמכויות העיריה ותפקידיה, 
ויש בידי העיריה לפחות מחצית מכוח ההצבעה או הזכות למנות לפחות מחצית 

 חברה עירונית מיוחדת(. –מספר הדירקטורים שלה )בסעיף זה 

א ויחולו עליה 149עליה הוראות סעיף )ב(  הוקמה חברה עירונית מיוחדת, לא יחולו 
 הוראות אלה:

מועצת העיריה תקבע את הדירקטורים מטעמה בדירקטוריון  (2)
החברה העירונית המיוחדת; דירקטורים כאמור יכול שיהיו עובדי 

 העיריה או נציגים מקרב הציבור שאינם חברי מועצת העיריה;
של בני שני המינים,  בקרב הדירקטורים יינתן ביטוי הולם לייצוגם א(2)

ככל שניתן בנסיבות הענין; בסמוך לפני קביעת הדירקטורים, כאמור 
(, תונח לפני מועצת העיריה חוות דעתו של היועץ המשפטי של 2בפסקה )

 העיריה בדבר קיום ייצוג הולם בקרב הדירקטורים;

חברה עירונית מיוחדת לא תהיה רשאית לייסד תאגיד אחר או  (1)
ר כלשהו מההון, מכוח ההצבעה או מהזכויות למנות להחזיק שיעו

 דירקטורים, בתאגיד אחר.

השר ושר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים, יקבעו את המטרות  )ג( 
שלשמן ניתן להקים חברה עירונית מיוחדת, וכן הוראות לענין מבנה חברה כאמור, 

לעשיה במקרקעין חובות דיווח, דרכי פיקוח ובקרה שיחולו עליה והוראות ביחס 
שלה; כן רשאים השר ושר האוצר בהתייעצות עם שר המשפטים, לקבוע הוראות 

 נוספות שיחולו על חברה עירונית מיוחדת שתוקם לפי סעיף זה.

השר יקבע תנאי כשירות ופסלות לכהונה לדירקטור, ליושב ראש  )ד( 
דירקטורים  דירקטוריון ולמנהל כללי בחברה עירונית מיוחדת, ודרכי מינוי של

 מטעם העיריה בחברה כאמור.

השר רשאי לקבוע, לפי בקשת עיריה, כי הוראות סעיף זה יחולו,  )ה( 
א שהוקם לפני תחילתו 149בשינויים המחויבים, על תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 

של סעיף זה ובלבד שמטרותיו תואמות את המטרות שנקבעו בתקנות לפי סעיף קטן 
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ו הוראות התקנות שהותקנו, לפי אותו סעיף קטן, המהוות תנאי )ג( ומתקיימות ב
 להקמת חברה עירונית מיוחדת.

בקשה לאישור בהתאם לסעיף קטן )ה( תוגש בידי העיריה בצירוף כל  )ו( 
 –אלה 

 מסמכי ההתאגדות של החברה; (2)

 כל ההסכמים שבין העיריה לבין החברה; (1)

חשבון לשנה שהסתיימה לפני דוחות כספיים מבוקרים בידי רואה  (3)
 הגשת הבקשה;

כל מסמך ומידע נוסף, שידרוש השר, הקשר לחברה ולפעולותיה,  (4)
 וכן לנכסיה ולהתחייבויותיה.

השר רשאי להתנותאת אישורו בהתאם לסעיף קטן )ה( בשינוי המסמכים  )ז( 
טרותיו ( ובכל תנאי אחר שייראה לו דרוש להשגת מ1( או )2האמורים בסעיף קטן )ו()

 של סעיף זה.

אישר השר את החלטת העיריה ומולאו התנאים שקבע לפי סעיף קטן  )ח( 
 )ז(, יחולו על החברה הוראות סעיף זה החל ביום מתן האישור.

 


