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בטקס מרגש וחגיגי הושבעו 90 שוחרי מחזור א' של ביה"ס החדש.
המשפחות,  ובני  הנרגשים  ההורים  בנוכחות  הקטרגל  במגרש  שהתקיים  בטקס, 
השתתפו ראש העיר אבירם דהרי, מפקד בסיס המכללות הטכנולוגיות, אל"מ ערן 

דהאן, קצין הדרכה ראשי בחה"א סא"ל ד' ומפקדים מהחיל.
כמו כן השתתפו המשנה לראש העיר, עו"ד חיים אברג'ל, סגנית ראש העיר, מוריה 
זגורי, מנכ"לית העירייה, רבקה בוזגלו, מאהר נסראלדין מנהל האזור של רשת אורט, 

זהבה גור מנהלת אגף החינוך וכן ראש מחלקת חות"ם הנכנס, אל"ם ירון בן דוד.
תהיה  היום  שלכם  "לבחירה  ואמר  התלמידים  את  ברך  פרץ,  עוזי  ביה"ס,  מנהל 

השפעה מכרעת ומצויינת על עתידכם".
ועבודת  משמעת  רבים,  אימונים  דרשו  אשר  ומסדר  סדר  תרגילי  ביצעו  השוחרים 
צוות. בסיום המסדר נחשפו הכותפות החדשות המעידות על קבלתם למסלול תוך 

קריאת שבועת החיל וקריאות השוחרים - אני נשבע!
אלה  "אתם  ואמר:  המשפחות  ואת  השוחרים  את  ברך  דהרי  אבירם  העיר  ראש 
שתובילו בעתיד את מדינת ישראל בכלכלה, בביטחון, בתעשיות המתקדמות ובצבא. 
זוהי הזדמנות נפלאה עבורכם ועבור התלמידים שיבואו בעקבותיכם - סללו עבורכם 

ועבורם את המסלול להמראה". ראש העיר הודה לחיל האוויר על האמון במערכת 
העירונית של קרית גת לשתף פעולה ולקדם את הבוגרים להצלחה.

90 שוחרי התיכון, תלמידי כיתות ט' ו-י' עתידים ללמוד במגמות טכנולוגיות ולהשתלב 
להם  יעניק  המסלול  האוויר.   חיל  של  הטכנולוגי  במערך  הצבאי  שירותם  במסגרת 
תגבור לימודי, רכישת מיומנויות וערכי אהבת הארץ, ציונות ומצויינות. רבים מבוגרי 
המסלול נקלטים לאחר שירותם הצבאי בתעשיות הטכנולוגיות וההיי-טק המשוועות 

בארץ לכח אדם איכותי ומוכשר.
מפקד בסיס חיל האוויר, אל"ם ערן דהאן אמר: "אתם מצטרפים היום למשפחת חיל 

האוויר, לה מורשת ארוכה ותרבות ארגונית שאין דומה לה - חיל האוויר נשען על שתי 
רגליים. האחת- אימוץ טכנולוגיות מהטובות בעולם. והשנייה- כח אדם איכותי מאין 
כמותו. אלה מבטיחים את בטחונה ועליונותה של מדינת ישראל".  אל"מ דהאן הודה 

לראש העיר על שיתוף הפעולה מצד העירייה לטובת הקמת ביה"ס.
לפני הטקס נחנך מבנה ביה"ס ונקבעה בו מזוזה בנוכחות צוותי ההוראה של ביה"ס.

בהצלחה לשוחרים שלנו!

ברכות ל25 סטודנטים מצטייני דיקן, תושבי העיר קרית גת, על קבלת מלגות הצטיינות 
מטעם עיריית קרית גת ואגף הצעירים.

הלימוד  מסלולי  על  עימו  שוחחו  דהרי,  אבירם  העיר  ראש  עם  נפגשו  הסטודנטים 
התפתחות  על  סקירה  שמעו  וגם  לעתיד  חשובים  טיפים  קיבלו  האקדמית,  והחוויה 
העיר והקליטה המסיבית של זוגות צעירים המבקשים להתגורר בקרית גת ולגדל את 

ילדיהם בסביבה חינוכית מצויינת.
וציינו את הליווי המתמשך של מרכז הצעירים  הסטודנטים הודו לעירייה על המלגה 
מדעי  להנדסה,  בפקולטות  דיקן  מצטייני  הם  הסטודנטים  של  מרביתם  תנופה. 

הבריאות, מדעים וגם מדעי החברה, ניהול ופיננסים.
של  מבוטל  לא  מספר  לראות  התרגשותה  את  ציינה  בוזגלו  רבקה  העירייה  מנכ"לית 
צעירים סטודנטים מצטיינים ממיטב הפקולטות בארץ ומנהלת אגף צעירים אודליה 
והתכניות  המלגות  היצע  בכל  להתעדכן  להמשיך  לסטודנטים  וקראה  הוסיפה  סבג 
לצעירים שמציע האגף וכמובן קראה להם לקחת חלק פעיל בעיצוב הקהילה הצעירה 

בעיר.
בקמפיין  אותם  לראות  תוכלו  ובקרוב  המצטיינים  של  צילומים  בסשן  נחתם  הערב 

מיוחד שיתנוסס בשלטי החוצות בעיר – ישר כח ודרך צלחה!

המצטיינים של קרית גת
עיריית קרית גת חילקה מלגות לסטודנטים מצטייני דיקן מהפקולטות המובילות בארץ

הושבעו
90 שוחרי מחזור א'

של תיכון אורט תעופה וחלל חיל 
האוויר קרית גת
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בחודשים האחרונים הושלם התהליך השדרוג של אתרי המצלמות העירוניות הפרוסות 

ברחבי העיר, המשדרות 24/7 למוקד הרואה. 

400 מצלמות ב-86 אתרים מרכזיים שנקבעו על פי מיפוי  כיום פרוסות ברחבי העיר 

מדוקדק ומאפשר לאגף בטחון וסדר ציבורי לבצע מעקב פעיל אחר "מיקומים חמים" 

וכן להעניק מענה מהיר ויעיל לאירועים מתגלגלים. 

בשבועות האחרונים והודות לפריסת המצלמות, טופלו בזמן אמת שורה של אירועים 

פסולת  השלכת  אירועי  תיעוד  עירוניים,  לאתרים  גבול  מסיגי  ועצירת  איתור  בהם 

אסורה, אירועי אלימות ותיעוד אירועים פליליים נוספים. בכל המקרים הועבר חומר 

התיעוד להמשך חקירת המשטרה ובעבירות הפסולת לטיפול פקחי אגף הבטחון.

 מנהלת אגף הבטחון, חביבה טל ציינה כי במהלך שנת 2022 מתוכננת פריסה נרחבת 

גת  כרמי  מנהלת  עם  פעולה  בשיתוף  גת  כרמי  בשכונת  נוספים  מצלמות  אתרי  של 

לרווחת התושבים. 

להגנת  המשרד  החלטת  לתוקפה  תיכנס  מה-1.12.21  החל 
גם  יחולו  פיקדון  דמי  לפיה  הפיקדון",  "חוק  להרחבת  הסביבה 

על בקבוקי משקה גדולים )1.5-5 ליטר(.
הבקבוקים  מיחזור  כלובי  החודש  בסוף  יאספו  לכך,  בהתאם 
הפזורים ברחבי העיר ומעתה המיחזור יתבצע באמצעות מכונות 
איסוף והחזרת פיקדון אוטומטיות שיוצבו בסופרים ובמרכולים.

קראו עוד על חוק הפיקדון באתר המשרד להגנת הסביבה.

של  פריסה  תחל  הקרובים  החודשים  במהלך  לידיעתכם, 
הפחים הכתומים )למיחזור אריזות( ברחבי העיר- אנא עקבו 

אחר הפרסומים.

 תושבי קרית גת, דעתכם חשובה לנו! 
כתושבים, יש לכם את ההזדמנות לקחת 

 חלק בעיצוב ופיתוח התעסוקה בעיר. 
 WORKIT עיריית קרית גת, במסגרת מיזם
של שירות התעסוקה הישראלי וקרן רש"י, 
מעוניינת לקדם את הידע והדרכים לפיתוח 

 התעסוקה בעיר.
נשמח לשמוע את הרעיונות והמחשבות 

 שלכם בנושא. 
איך עושים זאת?

סרקו את הברקוד, מלאו את הפרטים וספרו 
לנו

הושלם שדרוג
מערך המצלמות העירוניות

בהתאם להרחבת חוק הפיקדון
קרית גת נפרדת מכלובי

מיחזור הבקבוקים
נוגה זהבינר לי נר לי שביר?!

עם  תמים,  נראה  אולי  זה  מהצד  חנוכה,  חג 
סביבונים וסופגניות ונרות....

מה  על  הבנתם  לא  הנרות...  אוי  הנרות?!  רגע... 
אני מדברת??

עם  חנוכייה  להדליק  באים  אתם  תדמיינו, 
רק  הנרות  את  שם  כבר  אבא  המשפחה, 

שפתאום...
נשבר נר!! כל הבית בהיסטריה!!

הם  אבא.  על  אימא  אימא,  על  מסתכל  אבא 
מנהלים שיחת

מבטים שלא לקחנו חלק ממנה.
ואחיכם הקטן, כאילו לפי סימן, מתחיל לבכות!

אם אצלכם לא היו מגיבים כך כנראה שאתם לא 
מודעים "לאסון"...

הנרות בחבילה מספיקים בדיוק לכל הימים של 
חנוכה,

אין נר נוסף!
 חשבתם מה יכול לקרות אם ישבר נר??

הגדולות  מהבעיות  אחת  שזאת  האמת  אמ... 
ביותר של החג...

עצמנו  את  רואה  אני  אותי...  שואלים  אתם  אם 
בנייר  עטופים  נרות  עם  חנוכה  לעבר  צועדים 

פצפצים.
אני רק חושבת על הבחור שלא שמע על העניין.

נשבר לו נר והוא לא מתרגש,
עוברים הימים, החנוכייה דולקת. 

שחסר  קולט  הוא  חנוכה  של  האחרון  ביום  והנה 
לו נר.

עצוב אה? 
את  לפתור  ניסו  גאונים  מעט  שלא  לציין  מיותר 

הבעיה. 
עד שיגיע מישהו, בטח בעוד כמה שנים, 

מנרות  שמונעת  גאונית  המצאה  איזה  שימציא 
להישבר.

האיש ימכור את הרעיון ויהיה מיליונר!
והכל בזכות שהתקמצנו לקנות חבילה חדשה....

גם אתם רוצים לכתוב במידעון העירוני? שלחו 
הוא  ואולי  ומיוחד  מצחיק  מעניין,  טור  אלינו 
יתפרסם באחד מהגליונות הקרובים. את הטור 

koltimkg@gmail.com :יש לשלוח למייל
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במרכז מריאן מה חדש?מה חדש?
משקיעים בילדים

העיר  ברחבי  החובה  גני  ילדי 
ראשון  "צעד  בתכנית  משתתפים 
צוהר  בפניהם  הפותחת  למוזיאון" 
החודש  המרתק.  האומנות  לתחום 
ופסיפס  זכוכית  אומני  הכירו  הם 
משלהם  פסיפס  יצירת  והכינו 

בהשראת היוצרים שפגשו.

קרית- ברחבי  לימודי  סיור  של  יום  אחרי   -  3/11
שכלל  גיבוש  לערב  העיר  גננות  את  אירחנו  גת, 
ראייה  זווית  המספק  הורים"  "יום  המופע  את 
הומוריסטית על מערכת היחסים של צוותי החינוך 

עם ההורים בימינו.

מעון  להורי  בסדרה  שנייה  הרצאה   -  16/11
מחיתולים,  גמילה  בנושא  והפעם  הצבעוני 

מוצצים ובקבוקים.

הרצאה ראשונה בסדרת הרצאות להורי   -  2/11
 360 הלאומית  התכנית  בשיתוף  הצבעוני  מעון 
נושא  אשקלון.  המחוזית  הבריאות  ולשכת 
עם  הילד  בהתמודדות  גבולות  הצבת  ההרצאה: 

מצבים רגשיים.

מחשבה  השראה,  מעורר  סייעות  כנס   -  21/11

הסטנדאפ  מופע  שבמרכזו  לאחר  וסובלנות 

אך  קטנה  אישה  אל",  בת  "אני  האוטוביוגרפי 

גדולה מהחיים באודיטוריום אשכול פיס.

9/11 -כנס לנשות החינוך הממלכתי חרדי ובמרכזו 
בעבודת  ותקשורת  "קשר  המקצועית  ההרצאה 

צוות" נערך באולם מרכז מריאן. 

הסיגד  חג  את  ציינו  הילדים  גני  כל 
וחשיפה  למידה  מרגשות,  במסיבות 
קהילת  של  והמורשת  לתרבות 
המבטא  חגה  ביום  אתיופיה  יהודי 
לארץ  העדה  בני  של  כיסופיהם  את 

האבות במשך שנות גלות ארוכות.

הילדים נחשפו ליצירה הקלאסית של 

הסופרת תרצה אתר "האריה שאהב 

צבעוני  תיאטרלי,  בעיבוד  תות" 

מהמחשה  ונהנו  ואינטראקטיבי 

מתוקה של הסיפור הנפלא בגנים.

משקיעים בצוותים

משקיעים בהורים

משקיעים במבנים
בשלל  נצבעו  המיוחד  החינוך  גני 
ציורי קיר שהפכו אותם למזמינים, 

שמחים ומאירי עיניים.

משקיעים במתנדבות
ממשיכות  הקן  תכנית  מתנדבות 
המתמודדות  במשפחות  לתמוך 
עם אתגרי החיים, והצוות המקצועי 
להעניק  ממשיך  מריאן  מרכז  של 
ליווי מקצועי במסגרת מפגשי  להן 

הדרכה סדירים ומעצימים.
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