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ריצה  מסלולי  ספורט,  מגרשי  הקמת  יכללו  המתחם  פיתוח  עבודות 
חופים.  כדורעף  ומגרשי  פיץ'  מיני  וכדורסל,  כדורגל  מגרשי  מקצועיים, 
בהמשך  גלגליות.  ומתחם  ענקי  פארק  סקייט  מתחם  יבנה  לצידם 
מהגבוהים  טיפוס  קיר  שיכלול  ייחודי  אתגרים  מתחם  יקום  הספורטק 
בארץ בגובה של 16 מטרים, מתקן אקסטרים מרהיב וגם אומגה חוויתית. 
במתחם צפויה להיות מוקמת גם בימת אירועים לטובת אירועי תרבות 

ומופעים לקהל הרחב.

עיריית קרית גת בונה בימים אלה באמצעות מנהלת הסכמי הגג מתחם ספורטק ענק 
בהשקעה של 30 מיליון שקלים ובשטח המשתרע על פני 100 דונמים.

המגיעים למתחם הספורטק יהנו ממסלולי הליכה נוחים ומסלולי רכיבה 
מותאמים, לצד ריאות ירוקות, צמחיה שופעת ומרחב פתוח ומזמין. 

מתחם חניה מרווח עם 430 מקומות חניה יעמוד לרשות הבאים,
לרווחת  קפה  ובית  הנהלה  משרד  שירותים,  מבני  גם  יבנו  במתחם 

התושבים.
ספורטק קרית גת ניצב במרכז פארק כרמי גת, ברובע המגורים המבוקש 
לכל המשפחה. הספורטק   ופנאי  לחווית ספורט  ומזמין אתכם  בישראל 

הוא הישג נוסף של קרית גת בדרכה להיות עיר מטרופולין.

ספורטק קרית גת יוצא לדרך!



קרית גת בונה מוסדות חינוך
ונערכת לקליטת אלפי תלמידים חדשים 

מערכת החינוך בקרית גת עוברת בשנים האחרונות שינוי משמעותי 
עם קליטת מאות תלמידים חדשים וצפויה לקלוט עוד אלפים בשנים 
גת,  קרית  עיריית  למטרופולין.  גת  קרית  של  הפיכתה  עם  הקרובות 
באמצעות חברת יפתח , מתכננת בונה ברחבי העיר הותיקה וברובע 
המגורים כרמי גת עשרות מוסדות חינוך חדשים, מעונות, גני ילדים, 

בתי ספר יסודיים ומקיפים.
40 כיתות לימוד  בעיר הותיקה שוקדת חברת יפתח על תוספת של 
הגבוה  בסטנדרט  היא  הבנייה  כל  כאשר  החינוך,  במוסדות  חדשות 
ביותר שיש כיום בארץ, בעיצוב ייחודי וחדשני המאפשר חוויה מיטבית 

לתלמידים במהלך כל שעות היום. 

לצד העיר הותיקה ממשיכים בתכנית המואצת לבניית מוסדות לימוד 
)נוסף  יסודיים  ספר  בית  שני  עוד  להיפתח  עתידים  שם  גת,  בכרמי 
לבית הספר כרמים ובית הספר שבזי( עם 24 כיתות לימוד, מעבדות, 
ספרייה, חצרות משחק ואולם ספורט. בתי ספר אלה יבנו במתחם 01 

ולצידם עוד 19 כיתות גן במבנים קהילתיים משולבים. 

במתחם 07 המאוכלס החל עבודות שלב ב' להשלמת מקיף כרמי גת 
במסגרת יבנו עוד 18 כיתות תיכון. 

הפרוייקטים יצאו לדרכם וצפויים להיפתח בשנת 2022. בהצלחה!

הדמיה בית ספר יסודי כרמי גת

הדמיה גני ילדים, מעון ומרכז לגיל הרך בכרמי גתהדמיה גני ילדים - כרמי גת

הדמיה - תוספת כיתות לימוד בעיר הותיקה
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מגוון שירותים רפואיים בקרית גת 

בשביל זה
יש את מאוחדת!

*מוגש כמידע ללקוחות מאוחדת

המרכז הרפואי "רמות דוד" - מרכז דונה רח' נתיבות שלום 16 קריית גת  טל:08-6308800 
מייל:  mirpat_gat_david@meuhedet.co.il | מנהל המרפאה, מר דוד סיסו 

לקוחות מאוחדת במיוחד בשבילכם שפע של שירותים רפואיים 
במרכז הרפואי רמות דוד, קרית גת

רפואת משפחה | רפואת ילדים | רפואת נשים + אולטרהסאונד | טיפת חלב 
 אורתופדיה | אנדוקרינולוגיה ילדים  | אף אוזן גרון  | דיאטנים | כירורגיה

נוירולוגיה ילדים  | עור | קשב וריכוז
מזכירות | שירותי אחיות | שירותי מעבדה | בית מרקחת

בדיקות וחיסונים לקורונה

מנהלי קשרי הקהילה לשירותכם:
ר' אהרון קליין 054-8456602 | ר' שלמה ספדג '053-3413968  

 הגב' נטלי גבאי 052-7659257

ובנוסף לשירותכם:
מרפאת מלכי ישראל 
 רח' מלכי ישראל  178  

טל: 08-6625200
מרפאת כרמי גת 

 שד' לכיש 153 
טל: 08-6448356

המכון להתפתחות הילד
 שד' לכיש 163 

טל: 076-8135566

חיסוני ובדיקות קורונה
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בס״ד

*2475
WWW.DIMRI.CO.IL

ההצלחה
ממשיכה לשלב חדש

דירות גדולות במיוחד ומיקום מושלם הצופה לנוף הפתוח
תכנון ועיצוב מרחב המגורים נועדו לתת מענה למגוון הצרכים של המשפחה בעולם החדש 
שבו הבית הוא לא רק בית אלא מקום המאפשר אירוח מושלם, עבודה ולמידה, והכי חשוב 

תחושת מרחב וחופש למשפחה שלך.
3 בנייני בוטיק יוקרתיים הכוללים דירות 3 עד 5 חדרים

עד 20 משפחות בבניין
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מלגות
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תחרות הכתיבה המקומית "מילה במקום" הגיעה לשיאה בערב יצירתי ומיוחד
ברכות לזוכת המקום הראשון: גפן מרגלית כנעני שתייצג את קרית גת בתחרות הארצית של הליקון

!!
QR

 

  

ביוזמת חברת הליקון,  גת משתתפת בתחרות  זו הפעם הראשונה שקרית 
שהובילה  התחרות  במסגרת  והקריאה.  הספר  ואהבת  עידוד  שמטרתה 
עיריית קרית גת ורשת המתנ"סים, שלחו תושבי קרית גת סיפורים ושירים 
פרי עטם הקשורים לעיר, להוויתה, לזכרונות שלהם מקרית גת וכד'. צוות 
שופטות מקצועי בחן את היצירות שנשלחו אליהן בעילום שם ולאחר מתן 
הניקוד, הוכרזו שלושת הזוכים במקומות הראשונים: במקום הראשון זכתה 
זכתה  גפן  על שלו".  לעמוד  "הקהל מתבקש  שירה  עם  כנעני  גפן מרגלית 
בטאלבט והיא תייצג את קרית גת בשלב הבא בתחרות הארצית שיתקיים 
אלתר  חיה  הגיעה  השני  למקום  הצלחה!  המון  לה  נאחל  אוגוסט.  בסוף 
ולמקום  סטימצקי  ברשת  ספרים  לרכישת   ₪  500 סך  על  בשובר  שזכתה 
השלישי הגיעה נעמה ביטון שזכתה בשובר על סך 300 ₪ לרכישת ספרים 

בסטימצקי. 
השופטות בתחרות הסופרת ימית ארמבריסטר, הסופרת והמידענית שרית 
חיים, דוברת עיריית קרית גת מיכל כהן ורכזת הספרות באולפנה צביה קרית 
גת רותי אסולין סיפרו על תהליך קבלת היצירות שהגיעו אליהן בעילום שם 
קריאת  על  יצירה(,  איזו  כתב  מי  לדעת  היה  ניתן  )כך שלא  אנונימי  ובאופן 

מגוונות,  יצירות  כתיבת  על  היוצרים  את  ושיבחו  הניקוד  ואופן  היצירות 
גת בראי הזמן, לאורך הדורות  ניתן לחוות את  קרית  מרתקות אשר דרכן 
שגדלו בה. מנכ"ל רשת המתנ"סים אמיר בן שמחון וצוות השופטות העניקו 
בטקס מיוחד תעודות השתתפות ואת הפרסים לזוכים. תודה לכל משתתפי 
אייל פולק, אילנה מולאי, אליהו אמסלם, אסתר  התחרות: אביחי אטיאס, 
פראדה, בטי בוזיזק, גפו מרגלית כנעני, רוני דהן, דניאל בוחבוט, חיה אלטר, 
ביטון, ספיה דה-יוהנס, עדי אמגר,  דינה סויסה, נעמה  זקן, נחמה  בן  לאה 
שגיא  קלמר,  רפי  שניר,  רפאל  הדרי,  רזיאל  רז  דה-יוהנס,  רות  חורב,  רוית 

ורטש ושקד אטיאס. נתראה בספר הבא!

רשת הספריות
קרית גת
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ההדמיה להמחשה בלבד

שנה חדשה - הזדמנויות חדשות

שנה  לכם  מאחלים  ובניו  בכור  מכלוף  יקרים,  קוחות 
הסתיים. א'  ששלב  לבשר  ונרגשים  ושמחים  טובה 

דירות אחרונות נותרו בבנייני הבוטיק של שלב ב' ובקרוב 
נתחיל את שלב ג' והאחרון.

הצטרפו גם אתם ללמעלה מ-100 משפחות שכבר רכשו דירה בכרמי 
גת ונהנים מדירה עם איכות בנייה ועיצוב ברמה הגבוהה ביותר.

 

ל

*2789
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לאור הגידול המשמעותי באוכלוסיית העיר והגעת אלפי משפחות להתגורר בקרית גת,
תנופת בניית והקמת מבני מוסדות החינוך בעיר שוברת שיאים.

בימים אלה נבנים בקרית גת 2 בתי ספר יסודיים, שלב ב' של מקיף כרמי גת, 35 כיתות גני ילדים 
בעיר הותיקה והחדשה ותכנון עוד 19 כיתות גן נוספות במתחמים 03-04 בכרמי גת.
אלה יתווספו לעשרות כיתות מעונות יום חדשים שאוכלסו השנה והנמצאות בבנייה.

בד בבד עם הקמת מוסדות החינוך החדשים פועלת העירייה לשדרג את 
מבני מוסדות החינוך הותיקים בעיר.

 
מתחילת חודש יולי ועד לפתיחת שנה"ל בוצעו עבודות  "בדק בית" בכל 
מוסדות החינוך בעיר, תוך שימת דגש על נושאי בטחון, בטיחות, נגישות 

וניקיון.
הבטיחות- בודקי  דוחות  המלצות  ביצוע  כוללות  הבית  בדק  עבודות 

הנוגעים ליציבות עמודי חשמל, סככות, תקרות ומנשאי מזגנים. בדיקות 
אקוסטיות,  תקרות  הנחת  חשמלי.  ציוד  ובדיקות  החשמל  מערכות 
חינוך  מבני  קבלת  פרטנית,  ופיזית  טכנולוגית  נגישות  ראיה,  נגישות 
חדשים והשמשתם לתחילת עבודה בשנת הלימודים הקרבה, הצטיידות 
ופיתוח חצרות מבנים של מוסדות חינוך. השנה כמו גם בשנים קודמות 
בוצע שיפוץ של חזיתות מוסדות חינוך, חידוש צביעה, עד לפתיחת שנת 
בתי  בחצרות  ספורט  מגרשי  שמונה!  ושידרוג  שיפוץ  יושלמו  הלימודים 
הספר היסודיים בעיר, חידוש ספריות, הוקמו תשתיות מחשוב, הצללות, 

חידוש כיתות לימוד פרטניות ואולמות, החלפת גגות ומעקות בטיחות.

מחלקת הגינון בחברה הכלכלית ביצעה גיזום עצים וצמחים, הרמות נוף, 
הדברת עשבייה מזיקים ומכרסמים וניקיון חצרות בתי הספר

 
מרכז מריאן לגיל הרך נערך לפתיחת גני ילדים חדשים וכיתות מעונות 
לבצע  פעלו  והקבלנים  שפ"ע  אגף  של  התחזוקה  עובדי  נוספות,  יום 
עבודות ניקוי ותחזוקת חצרות, שדרוג מטבחים, חדרי שירותים ומתקני 
חצר. הוחלף החול בארגזים והמשיך מבצע התקנת יריעות דשא סינטטי, 

תוקנו הצללות.
 

השעון  סביב  פועלת  העירייה  כי  ציין  החינוך  על  הממונה  אברג'ל  חיים 
לשדרג ולשפץ את מוסדות החינוך וסביבתם, רבים מהם מבנים ותיקים 
והעבודה  מרובים  הצרכים  משאבים,  עתירי  ושיפוץ  תחזוקה  הדורשים 
הדחיפות  נחיצותן,  עפי'  לדרישות  להיענות  מאמצים  עושים  ואנו  רבה 

הנדרשת והמשאבים העומדים לרשותנו, ציין.

מחדשים את מבני החינוך הותיקים

כאן בונים
חינוך!
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רשת ערי מצויינות פרסמה השנה על עלייה משמעותית במס' 
התלמידים שסיימו בהצלחה בגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל 
בקרית גת: 15.3% שיעור התלמידים הזכאים בקרית גת לשנת 

תשע"ט, עלייה של 26% ביחס לתשע"ח.

משלבים כוחות לקידום המצויינות במתמטיקה –
עליה משמעותית במס' הניגשים לבגרות ברמת 5 יח"ל במתמטיקה

הצלחה לתכנית ה DEBATE במקיפי אורט - לעידוד כישורי הרטוריקה והמצויינות באנגלית

תכנית "סולמות" למצוינות מדעית בבתיה"ס היסודיים - מטפסים להצלחה!

לקידום  ומשאבים  תכניות  לאגם  פועל  גת  קרית  בעיריית  החינוך  אגף 
המצויינות במתמטיקה וטיפוח הרצף מגיל היסודי עד לסיום התיכון,

תוך שימת דגש על טיוב תעודת הבגרות והגדלת מצבת הלומדים והניגשים 
לבגרות מתמטיקה ברמת 5 יח"ל.

למתמטיקה  המורים  והכשרת  המקצועי  היעוץ  את  מובילה  טראמפ  קרן 
במקיפים ברמה העירונית.

תכנית "סולמות" תמשיך לפעול בשנה"ל התשפ"ב בבתי הספר היסודיים בעיר. 

זוהי שנתה השלישית בקרית גת. התכנית הינה יוזמה משותפת של עיריית קרית 

גת  בשיתוף הפדרציה היהודית של קהילת שיקאגו.

בקרית גת, ישתתפו בתכנית בשנת התשפ"ב 16 בתי הספר היסודיים מהמגזר 

הממלכתי, ממלכתי דתי והחרדי.

עד כה הוקמו בעיר 12 מרחבי למידה חדשניים בבתי הספר היסודיים בתפיסת 

ה-STEM )מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה(.

ספר,  בית  כל  של  והאתגרים  החוזקות  את  בחשבון  לוקחת  "סולמות  תכנית 

שמה דגש על מענים וצרכים ייחודיים, תוך בית ספריים, עם חשיבה על הרצף 

לחט"ב. התכנית מבקשת לקדם ולשפר באופן מערכתי ובר קיימא את תחום 

החינוך המדעי והטכנולוגי במערכת החינוך, תוך שימת דגש על הטמעת תפיסת 

ה-STEM )מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה(.

במספר  הספר  בתי  למורי  זו  תפיסה  של  והטמעה  הנחייה  משלבת  התכנית 

מישורים: קהילת מורי מדעים- STEM, השתלמות מוסדית בית ספרית והנחייה 

טיעונים,  לנסח  לתלמידים  ולסייע  באנגלית  המצויינות  את  לקדם  מסייע  הדיבייט  מיזם 
לפתח כישורי בטחון עצמי ודיבור מול קהל.

וימשיך לפעול כחלק  המיזם פעל השנה במסגרת שכבות כיתות ט' בכל המקיפים בעיר 
בין  עירונית  נערכת תחרות  מידי שנה  לימודי האנגלית בתיכונים.  מתכניות ההעשרה של 

נבחרות בתי הספר והשתתפות בתחרויות ארציות.
והצגת  הרטוריקה  כישורי  לשיפור  הצעיר  הנואם  לתכנית  והמשך  רצף  מהווה  זו  תכנית 

טיעונים הפועלת בבתי הספר היסודיים בעיר

במשותף עם התכנית הלאומית 5 פי שתיים בהובלת משרד החינוך. בית יציב 
ומכון דוידסון שותפים אף הם בהתוויית התכניות ברמה העירונית.

לימודי  של  והעשרה  תגבור  שעות  ניתנות  סולמות  תכנית  במסגרת 
ובמהלך השנה החולפת פעלה תכנית  היסודיים  המתמטיקה בבתי הספר 
תיגבור לימודי מתמטיקה לתלמידי המקיפים הלומדים ובעלי יכולת ללמוד 

ברמת 5 יח"ל במתמטיקה.

כן, התכנית  כמו  ומתמטיקה.  מורי מדעים  ולצוותי  למורים  טכנולוגית  פרטנית 

מעצימה את בני הנוער בתחומי המנהיגות המדעית.

דיסציפלינות  בין  שילוב  המייצגת  הוליסטית  תפיסה  הינה   STEM-ה תפיסת 

בוגר  לייצר  בדרך המאפשרת   ,STEM-ה הנגזרות מתחומי  והמיומנויות  שונות 

המוכן לעתיד; בוגר בעל יכולות, כישורים וערכים ומיומנויות להצליח באקדמיה 

הינה   STEM תכנית  כי  ציינה  החינוך  אגף  גור מנהלת  זהבה  בכל  ובתעסוקה. 

כלי חשוב בידי מערכת החינוך העירונית לאפשר לתלמידים שיוויון הזדמנויות 

ומוביליות חברתית .
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הגעתן של משפחות צעירות חדשות לקרית-גת מביאה עימה גידול משמעותי במספר הילדים שיתחנכו 
על-ידי  הילדים  לקליטת  נערך  ולמשפחה  הרך  לגיל  מריאן  מרכז  ובגנים.  במעונות  תשפ"ב  בשנת 
השקעה נרחבת בתשתיות הפיזיות, בהון האנושי, בתכנים הפדגוגיים ובטיוב הקשר בינו לבין ההורים.

מעונות ברחבי העיר
• מעון חדש ייפתח בכרמי גת.

• מעון נוסף ברובע כרמי גת נמצא בבנייה.

• מעון חדש נמצא בבנייה ברובע הפרחים.
• מעון חדש לילדים על הרצף האוטיסטי נפתח במתחם ביה"ס שבזי.

• החלה בניית אשכול מעונות לילדים רב נכותיים ועל הרצף האוטיסטי בכרמי גת.

גנים חדשים ברובע כרמי גת
• גן נעמי )טרום חובה ממלכתי(
• גן רות )טרום חובה ממלכתי(

• גן שיל"ת )טרום חובה ממלכתי דתי(
• גן חרוב )טרום חובה ממלכתי דתי(

• גן הוד )חובה חב"ד(
• גן כרמים )גן חובה מ"מ(

צהרונים
65 מסגרות צהרונים ייפתחו:

• ניצנים: להארכת יום הלימודים כמסגרת המשך לגן הבוקר לרווחת הילדים והוריהם.
• יוח"א: להרחבת שעות שהות הילדים במסגרות לטובת צמצום פערים וקידום הישגים. 

• מיל"ת: תכנית ארצית המעניקה מעטפת מטפחת ומעשירה לקבוצת תלמידים מובחנת.

האגף להתפתחות הילד
מריאן  מרכז  במבנה  לפעול  לחזור  מתוכנן  והוא  שבזי  ביה"ס  במתחם  כרגע  פועל  האגף 
לכאלף  נותן מענה  בניית הקומה השנייה. האגף  2022 עם השלמת  בינואר  בשד' העצמאות 
בדיבור,  ריפוי  בעיסוק,  הריפוי  בתחומי  שנה  מדי  רפואיים  פרא  לטיפולים  הזקוקים  ילדים 
החולים.  קופות  דרך  שנעשים  אבחונים  לאחר  הורים  והדרכת  רגשי  טיפול  פיזיותרפיה, 
המטפלים באגף הם פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, עובדים סוציאליים 
ועוד, שנותנים מענה טיפולי משלים למסגרות החינוכיות השונות ומסייעים לפעוטות ולילדים 
את  האגף  מפעיל  בנוסף,  בהם.  הגלום  הפוטנציאל  מלוא  את  ולמצות  להתפתח  להתקדם, 

המעונות השיקומיים שההפניה אליהם נעשית דרך האגף לשירותים חברתיים ברשות.

שנה חדשה
בסימן התרחבות וצמיחה במרכז 

מריאן לגיל הרך ולמשפחה

בס"ד

ההרחבה אחרי  מריאן  מרכז   הדמיית 

 מעון יום חדש בכרמי גת
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תכניות הורים
מרכז  להורים.  והרצאות  והעשרה  הדרכה  סדנאות  ירוק,  בית  ראשונות,  פסיעות  מתנ"א,  תוכנית  הטף,  בתוכניות  חלק  השנה  ייקחו  הורים  מאות 

ההשאלה שמפעיל מרכז מריאן ייתן מענה למשפחות הנזקקות לציוד, ביגוד, צעצועים ומשחקים מיד 
שנייה.

חוגים 
מריאן  במרכז  יתקיימו  החוגים   .9 ועד   3 מגיל  החל  לילדים  חוגים  מגוון  השנה  יפעיל  מריאן  מרכז 
ובעלי  כלבים, טבע  אילוף  ותעופה,  טיסנאות  אנגלית,  לדוגמה:  חוגים  גת.   בכרמי  ובשלוחת המרכז 

חיים, קראטה, אומנות, בישול ואפייה, כדורגל, ספורט חוויתי ועוד.

בדק בית ושדרוג הגנים 
• כל הגנים עברו במהלך הקיץ בדק בית יסודי.

• בוצע שדרוג של: ריהוט, מטבחים, מתקני חצר.
• הותקנו: יריעות דשא סינטטי, הצללות, מחסנים )בגנים שהיו חסרי מחסן(.

הון אנושי
הרחבת הפעילות הוסיפה 40-50 משרות חינוכיות וטיפוליות חדשות במרכז בדגש על גיוס כוח אדם 

איכותי ומיומן. מרכז מריאן משקיע השנה במענקי עידוד והתמדה וכן במענקי חתימה למטפלות חדשות וזאת כדי לשמר את הצוותים הוותיקים 
המסורים ולגייס מטפלות חדשות ואיכותיות נוספות למעונות החדשים.

פדגוגיה
• 12 גנים יוגדרו כ"גני חלל" במסגרת פיילוט "המירוץ לחלל" של קרן רמון.

• גני מיל"ת יקבלו העשרה בתחום התיאטרון וייהנו מהצגות של תיאטרון אורנה פורת המבוססות על 
יצירתו של הסופר והמשורר ע. הלל.

• הגנים החדשים יאובזרו בערכות פונולוגיות לחיזוק שלב טרום הקריאה.
• תופעל תכנית החשיפה למוזיאונים "צעד ראשון למוזיאון".

• תכנית מעגן ומעגן קשת יעניקו תמיכה טיפולית לגנים שנבחרו על-ידי הפיקוח ומחלקת גנים.
• תתקיים תכנית העשרה ספרותית בשיתוף פעולה עם הספרייה העירונית וירועננו ספריות הגנים.

• תופעל תכנית זה"ב בגן עם מתנדבים מהיחידה להתנדבות שידריכו את ילדי הגנים בנושא זהירות 
ובטיחות בדרכים בשיתוף המתנ"ס ומשרד החינוך.

• גננות מתי"א יעניקו תמיכה לילדי הגנים בדגש על חיזוק מיומנויות רגשיות ופדגוגיות.
• תופעל תכנית "מעברים" המבוססת על שיתוף פעולה בין גני החובה ובתי הספר היסודיים.

• תיפתח החטיבה הצעירה בבית הספר "שפרינצק".
• תתחזק למידת החקר לקידום מיומנויות קוגניטיביות, שפתיות, חברתיות ורגשיות ולפיתוח הבנת 

קשרי סיבה ותוצאה, יכולת פתרון בעיות, כישורי שיח ויכולת מיון וארגון ידע.

שנת תשפ"ב במספרים
סה"כ גני ילדים- 101  | גני חובה- 34  | טרום חובה- 56  | חינוך מיוחד- 11  | גנים ממלכתיים- 52

ממלכתיים דתיים- 33 ממלכתיים חרדיים- 16 
מספר הילדים במסגרות השונות- 2767 )נכון לתחילת אוגוסט(.

מרכז מריאן לגיל הרך ולמשפחה מברך את כל תושבי 
קרית גת  בשנה טובה, פוריה, מבורכת ומוצלחת!

 הצללה ודשא סינטטי בגן ותיק

פרויקט "המירוץ לחלל" )צילום מתוך 
אתר קרן רמון(
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חנות המפעל
סניף ראשי

קרית גת, קרית מלאכי, שדרות והסביבה

מאחל לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל, שנה טובה ומתוקה, עופר אברהמי.
27
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משרות
לצעירים

משרות בשירות לקוחות
חברת פז גז בקריית מלאכי מגייסת נציגי/ות שירות לקוחות למשרת בוקר-

תחילת ראיונות באופן מידי!

חברת בבאבקום - שירות לקוחות לבנק דיסקונט- המשרה בקריית גת!

נציגי/ות  עסקי,  שירות  נציגי/ות  מלאים,  הזמנות  נציגי/ות   - נסטלה  אסם  חברת 
מכירות- המשרה בקריית מלאכי!

משרות באדמיניסטרציה והדרכה

מדריכ/ה למרכז המבקרים של במבה- משרה חלקית במשמרות בוקר וערב

מתאם/ת הזמנות לחברה מובילה בתחום הבנייה 08.00-17:00

מתאם/ת חטיבת שיווק ופיתוח עסקי- תפקיד עם ראש גדול! ניסיון בעבודה בתחום 
השיווק הינו חובה!

משרות כלליות
מחסנאי/ת לחברה מובילה באינטל קריית גת! משמרות של 4/4 

נחשבת כ-עבודה מועדפת!

למפעל קואנטום קלין דרושים/ות עובדי/ות ייצור לעבודה במשמרות!

מגוון משרות בחברת אסם-נסטלה! עבודה עם הסעות וארוחות! 

לחוות הזרע בחוות ברורים דרושים/ות עובדים/ות כלליים! יש הסעות מקריית גת
עבודה מועדפת לחיילים/ות משוחררים/ות

עבורכם!!  במיוחד  בקריירה?  כיוון  מחפשים  אקדמאיים/הנדסאים? 
והנדסאים  לאקדמאיים  שמאפשרת  ייחודית  קריירה  פיתוח  תכנית 

לרכוש כישורים וקשרים לבניית קריירה.
בכירים  למנטורים  אקדמאיים  בין  אישי  מפגש  על  מבוססת  התוכנית 
במשק מתחום העיסוק שלך יוצאי יחידת דובדבן, אשר מעבירים מהידע 

שלהם אל דור העתיד.
לפרטים נוספים- רחלי 08-6874597 

למשרות נוספות והגשת מועמדות- 08-6811871
rachelitnuffa@gmail.com

קורסים והכשרות בתנופה!!
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הילה בנג׳ו
אמנית איפור קבוע

עיצובי אירועים | מגשי פירות מעוצבים
הדרכת כלה/זוגות | סדנאות באמנות

מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21

מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21 מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21

מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21

עיסוי רפואי, עיסוי רקמות עמוק, עיסוי לנשים הרות, 
טיפולים רגשיים, קניסיולוגיה, רוקחות טבעית

צילום אירועים | צילום מגנטים  | צילום סטילס |  וידאו
אלבומים דיגיטליים | צילומי בוק

10% הנחה למגיעים עם הקופון

10% הנחה
על הדברה של בתים, דירות וחצרות

כל הרוכשת 4 עיסויים/טיפולים רגשיים מקבלת
טיפול חמישי חינם

052-3552677 צרי קשר

מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21

054-6766739

300 ₪הרמת ריסים ₪ 400

 ַהְדָרן ִעצוִבים
 אירועים  | ברים | מגשי אירוח  | סדנאות

 מלכה וקנין 052-5616836

ִִ

הטבה של 10% הנחה ממחיר הסגירה 

קליניקה לרפואה משלימה 
לנשים ולילדים

|מטפלת רגשית|
|קניסיולוגית|

 |מעסה רפואית בכירה|
צרי קשר

052-3552677 

על המארזי חד פעמי שלנו5% הנחה
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050-9592733

מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21

 ₪100 ₪120 לק ג'ל ב-

בהנהלת עופר אברהמי
חנות המפעל , מרכז מסחרי 49. 08-6812036

החלפת צילנדר בבית הלקוח ב-         
₪180      

מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21

עיצוב הזמנות לאירועים
מתנות ממותגות

מארזי לידה
בלון הפתעה

ערכות שבת וחלאקה
מארזים מתוקים

הדפסה על שלל מוצרים
מתנות לוועדים

052-2292404

מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21

מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21

          

₪250
בהזמנת פרגולה מעל 15 מטר

כיסוי גשם חינם

משה לוי
08-9150770   |   052-899-5126

עולם הפרגולות
רכות ההצללה כל מע

הכל מהכל ועוד קצת!

מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21 מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21

לכבוד החג מפנקים אתכם בשובר הנחה

זה הזמן להתפנק בבירות טייק אווי
מעל 15 סוגי בירה מהחבית טייק אווי

לכיש 7 ,  052-6723563

10%הנחה ממחיר המחירון
מתנה סורג צבוע ומשקוף רחב.

 מארז לחג 
1/3 בירה חינם ליחיד

₪180 מותנה בהזמנה של 50 ש"ח ומעלה ₪200

ביר קלאב
קריית גת
פתוח!
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עיצוב אלבומים | בריתות | מגנטים | סטודיו ניו בורן
צלומי משפחה | צלומי חוץ | בת מצווה | חלאקה

לפרטים והזמנות. 055-6873439

מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21

מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21

50% הנחה על מגוון כדי החרס שבמלאי

מכונת שטיפה בלחץ 

שד' ישראל פולק 29 - אזה"ת קרית גת
טל. 08-6888135

להתמקד ברגעים היפים!

מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21

 086812050  |  0523368633
רחבת תשרי 2 קריית גת )מול מכון מאר(

מגן מסך מזכוכית במתנה בשווי 50 ש"ח
על כל קניה/תיקון )מלבד מקומרים( 

אי.
מל

ה
ר 

מ
 ג

ד
ע

ח 
ל.

ט.

מותנה בהצגת השובר

₪ 599

₪ 550

₪ 350

₪ 799

₪ 599

₪ 450

מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21 מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21

דמי פתיחת תיק לעסק חדש חינם!

050-7495232

מותנה בהצגת השובר, בתוקף עד 30.9.21

מרכז חנויות דוד המלך 5
050-8698320

בנייה בכל השיטות
הדבקה אמריקאית

עיצוב גבות
פדיקור רפואי ואיפור קבוע

עיצוב גבות חינם! בהזמנת בניית ציפורניים

תנור בנוי נירוסטה-

בהזמנת ארוע 150 מגנטים-
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משחקי ליגות הקיץ בקט-רגל הגיעו לסיומן 
למסורת  שהפך  במיוחד,  מרגש  בערב 
שנתית בעיר קרית גת. כמידי שנה, בניהולה 
הצמוד של רשות הספורט כחלק מפעילותה 
מתקיימות  העירונית,  המתנ"סים  רשת  של 
שלוש ליגות קטרגל במקביל- ליגת בוגרים, 

שכונות וילדים ונוער.

של  המסכמים  במשחקים  החל  הגמר  ערב 
ליגות השכונות וילדים ונוער והמשיך למשחק 
ראווה מרגש בין קבוצת ותיקי העיר לשחקני 
לאחר  גת.  קרית  במכבי  העל  מליגת  העבר 
ליגת  בגמר  המותח  הגמר  למשחק  עלו  מכן 
הבוגרים: קבוצת שניצל רחוב/ ש. פרויקטים 
אל מול הקבוצה הוותיקה מדר שירותי צילום 

/ שווארמה בכיכר / אגם מיזוג אויר.

בלייב  הראשונה  בפעם  ששודר  המשחק 
הסתיים  העירוניים,  הפייסבוק  בדפי 
בתוצאה 0-1 לטובת  קבוצת שניצל רחוב / 
כזוכה הגדולה  הוכרזה  ש. פרויקטים, אשר 

של הליגה.
מאתגר  היה  השנה  הליגות  של  קיומן 
במיוחד, עקב ההתמודדות עם נגיף הקורונה 
ותוך שמירה על המגבלות וההנחיות. בליגות 
הקיץ השתתפו מעל ל 300 שחקנים שהגיעו 
בהתלהבות ונחישות, וזה גם המקום להודות 

לכל השחקנים על ההתמדה.

במשחקים  צפה  דהרי,  אבירם  העיר,  ראש 
והעניק  את הגביעים למשתתפים, יחד עם 

מנכ"ל רשת המתנ"סים, אמיר בן שמחון, 
הליגה  ומנהל  לוגסי,  דני  הליגה,  ועדת  יו"ר 

מאיר אבוחצירה. 

בחסות:  השנה  התקיימה  רגל  קט  ליגת 
תודה   Burger station ו-   , לחם"  "תחנת 
על  מואס  ולירן  אהרונוב  לג'יני  גדולה 

חסותם, התמיכה והשותפות.
ניפגש בשנה הבאה!

אלופת ליגת קטרגל בוגרים 
לשנת 2021 קבוצת שניצל 

רחוב / ש.פרוייקטים!
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