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בס"ד

לשירותכם בכל שאלה,
בקשה או הצעה.
08-6252296/7 

אפרת נגאוקר מנהלת המתנ"ס
רויטל סיימו  רכזת החוגים

כתובתנו: נופך 2
    מתנ"ס כרמי גת.

א'-ה' 10:00-19:00 | מגיל 6-2 | 20 ש"ח לילד )כולל הורה מלווה(
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רפואת משפחה | רפואת ילדים
רפואה יועצת לילדים: אורולוגיה, ריאות | רפואת נשים

בית מרקחת | אחיות | שירותי מעבדה | מזכירות
מכון להתפתחות הילד

מרפאת כרמי גת.
כל שירותי הרפואה במקום אחד מתחת לבית

3833

מאוחדת
מתחת לבית
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מרפאת השיניים מלכי ישראל
מלכי ישראל 178 קרית גת | טל: 08-662515/6

*מוגש כמידע ללקוחות מאוחדת
**בכפוף לתקנון מאוחדת שיא

לשירותכם 
רפואת שיניים לילדים ולמבוגרים | יישור שיניים | מומחים לכירורגיה

רופא כירורג מומחה לחניכיים | שיקום | טיפולי הסרת אבנית 

מבוטחי מאוחדת שיא משלמים רק ₪20 לטיפולי שיניים משמרים*

לשירותכם מרפאת השיניים של מאוחדת
מתקדמת וזמינה בשבילכם

שעות פעילות: א'-ה' 8:00-20:00 | ו' 8:00-13:00

עכשיו תחייכו הרבה יותר!
מרפאת השיניים מלכי ישראל קרית גת



08



09



עושים שמח בקרית גת!
קיץ 2021

Matnaskg.smarticket.co.ilלרכישת כרטיסים היכנסו לאתר
מרכז שירות לקוחות: 08-6620862/3 בית רחל  

ישראל קטורזה
ראשון | 22.8.21 | בשעה 21:00

היכל
התרבות
קרית גת

נשות קרית גת, לכיש, שפיר ובאר טוביה
מוזמנות לערב שכולו בשבילכן!

 

בסימן נשים בונות קהילה בריאה

19:30: קבלת פנים חגיגית ומפנקת | יריד דוכני נשים יוצרות וסדנאות בריאותמה בתוכנית?
21:00: ברכות ומופע מרגש של שלומי שבת

שלישי, י' באלול 17.8 19:30
אמפיתיאטרון

קרית גת

מחיר כרטיס: 
90 ש"ח
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052-8939977

מזל טוב עמית וזיו
מזל טוב ח� ואביב

מזל טוב דניאל וזולט�
מזל טוב הדר ומור

מזל טוב מאי ויוגב

מזל טוב דולב וגיאמזל טוב זוהר ושחר

מזל טוב דניאלה ועידו

מזל טוב דניאל ותו�

מזל טוב ליא� ואבשלו�
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במשך  ללמוד  שממשיכים  ילדים  ב-2,100  מדובר 
הגדול"  החופש  של  "גנים  ב  נוספים  שבועות  שלושה 
בתכנית  תשלום   ללא  הצהריים  עד  מסגרות  ב-69 
ך. ו נ החי משרד  די  י על- ומפוקחת   שמאושרת 

במסגרת  בגן  לשהות  ממשיכים  מתוכם  ילדים   800
של  גידול  ישנו  הנתונים  פי  כשעל  הצהריים,  קייטנת 
זו. בשנה  בקייטנה  )בתשלום(  ארוך  ליום  בנרשמים   53% 

את  כמעט   הקייטנה   לטובת   מפעיל   מריאן   מרכז  
נערך  א  הו ו תו  ו שבאחרי ים  כי ו נ החי ם  י המבנ כל 
באוגוסט  ה-5  עד  לילדים  מענה  שייתנו  ג  ב,  למחזורים 
גילאית. רב  במתכונת  שיפעלו  ספציפיים   במוקדים 

שירו  בהשראת  נבחר  הקייטנות  של  המוביל  הנושא 
התכנים,  מרבית  לים".  "מעבר  ביאליק  ח.נ  של 
הים, הוא  הקייטנה,  של  הכללי  הקונספט  גם   וכך 
פורה  כר  ומשמש  הילדים  את  שמרתק  נושא 
והדרכות. יצירות  פעילויות,  תכנים,  במגוון   להעשרתם 

לצמצם  כדי  הקייטנות  תקופת  את  ממצה  מריאן  מרכז 
לשנת  הילדים  את  ולהכין  הסגרים  מתקופת  פערים 
תכניות  א'.  לכיתה  העולים  בקרב  ובפרט  הבאה  הלימודים 
באופן  המטפלות  מעג"ן,  החינוכיות  וההתערבות  האיתור 
ותגבור  לחיזוק  הזקוקות  אוכלוסיות  בקידום  ממוקד 
לפעול. ממשיכות  וחברתיות,  לימודיות  מיומנויות   של 

פעילויות נוספות שהילדים נהנים מהן השנה: העשרת ספריות 
ריקודי  וסופרות,  סופרים  עם  מפגשים  חדשים,  בספרים  הגן 
עם, הדרכות בנושאי בטיחות וזהירות בדרכים, קיץ בטוח ועוד.

של  ותחילתה  תשפ"א  הלימודים  שנת  של  סיומה  עם 
חופשת הקיץ, החלה לפעול קייטנת "מעבר לים" שבה 

משתתפים 91% מהילדים הלומדים בגנים העירוניים.

נהנים מעל ומעבר
בקייטנת "מעבר לים"

בס"ד
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תחומי הפעילות העיקריים 
של חברת מי קרית גת הינם:

  • גת.  קרית  העיר  של  והביוב  המים  מערכת  ותפעול  תחזוקה   •
 • טיפול בקולחין.  ומערך  לביוב  ותפעול תחנות השאיבה  תחזוקה 
שיקום ופיתוח מערכות המים והביוב של העיר קרית גת. •  תחזוקת 
מערכת הניקוז העירונית בעיר קרית גת. •  תפעול ,תחזוקה ופיתוח 
בגין שפכי  ואכיפה  ניטור    •. גת  קרית  בשפכים  לטיפול  מכון  של 
תעשייה. •  אישור תוכניות סניטאריות לוועדה לתכנון ובניה קרית גת.

כמות המים שסופקה על 
ידי החברה בשנת 2020: 

רכישה ממקורות: ללא אינטל - 4,777,661 מ"ק,
כולל אינטל - 9,265,936 מ"ק

מכירה לצרכנים: ללא אינטל -  4,626,759 מ"ק,
כולל אינטל -  9,115,034 מ"ק

פחת מים: ללא אינטל - 3.2%, כולל אינטל - 1.6% 
פחת גביה: ללא אינטל - 8.44% , כולל אינטל - 3.5%

1-800-563-565מוקד 106 לדיווח על מפגעי מים וביובשדרות לכיש 5, קריית גת mei-gat.co.il

הסדרת שבילי גישה, גדרות 
ופורקי אוויר, גילוי ואיתור שוחות 

ביוב והתאמתם לגובה סופי.

 קו סניקה אינטל 
וקו ביוב מאסף ראשי 

אדוריים מבואות 
החלפת צנרת המים 

 והביוב במבואות:
דביר, גבעון, עפרה, גלגל, 

עזקה, לבנה. 

החלפת
מגופים 

החלפת מגופים 
על פי תכנית 

השקעות שנתית

הנחת קווי מים, החלפת קווי ביוב, 
שדרוג והסדרה של מערכת הניקוז 

וביצוע שבילי גישה.

הפרויקט בשיתוף עיריית קרית גת 

טיילת הבוסתן 

פרויקט פיתוח כ-2,400 דונם.

הרחבת אזור
תעשייה מזרחי

 אחזקת תחנות שאיבה
אחזקה שנתית לתחנות השאיבה - 

לובה אליאב, כרמי גת, אינטל.

פרוייקטים מרכזיים לשנת 2021

גליקסון

דפנה 3

פרוייקטים מרכזיים לשנת 2020

החלפת צנרת המים 
באורך של 1.3 ק"מ.

אדוריים

הדו"ח המלא ישלח לביתכם עם השובר התקופתי

בס"ד

מי קרית גת

תקציר דו"ח לתושב 
מי קרית גת 2020
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תחומי הפעילות העיקריים 
של חברת מי קרית גת הינם:

  • גת.  קרית  העיר  של  והביוב  המים  מערכת  ותפעול  תחזוקה   •
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שיקום ופיתוח מערכות המים והביוב של העיר קרית גת. •  תחזוקת 
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בגין שפכי  ואכיפה  ניטור    •. גת  קרית  בשפכים  לטיפול  מכון  של 
תעשייה. •  אישור תוכניות סניטאריות לוועדה לתכנון ובניה קרית גת.

כמות המים שסופקה על 
ידי החברה בשנת 2020: 

רכישה ממקורות: ללא אינטל - 4,777,661 מ"ק,
כולל אינטל - 9,265,936 מ"ק

מכירה לצרכנים: ללא אינטל -  4,626,759 מ"ק,
כולל אינטל -  9,115,034 מ"ק

פחת מים: ללא אינטל - 3.2%, כולל אינטל - 1.6% 
פחת גביה: ללא אינטל - 8.44% , כולל אינטל - 3.5%

1-800-563-565מוקד 106 לדיווח על מפגעי מים וביובשדרות לכיש 5, קריית גת mei-gat.co.il

הסדרת שבילי גישה, גדרות 
ופורקי אוויר, גילוי ואיתור שוחות 

ביוב והתאמתם לגובה סופי.

 קו סניקה אינטל 
וקו ביוב מאסף ראשי 

אדוריים מבואות 
החלפת צנרת המים 

 והביוב במבואות:
דביר, גבעון, עפרה, גלגל, 

עזקה, לבנה. 

החלפת
מגופים 

החלפת מגופים 
על פי תכנית 

השקעות שנתית

הנחת קווי מים, החלפת קווי ביוב, 
שדרוג והסדרה של מערכת הניקוז 

וביצוע שבילי גישה.

הפרויקט בשיתוף עיריית קרית גת 

טיילת הבוסתן 

פרויקט פיתוח כ-2,400 דונם.

הרחבת אזור
תעשייה מזרחי

 אחזקת תחנות שאיבה
אחזקה שנתית לתחנות השאיבה - 

לובה אליאב, כרמי גת, אינטל.

פרוייקטים מרכזיים לשנת 2021

גליקסון

דפנה 3

פרוייקטים מרכזיים לשנת 2020

החלפת צנרת המים 
באורך של 1.3 ק"מ.

אדוריים

הדו"ח המלא ישלח לביתכם עם השובר התקופתי

בס"ד

מי קרית גת

תקציר דו"ח לתושב 
מי קרית גת 2020
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10 עסקאות ראשונות 
0.5% הנחה

על דמי התיווך

הזית 50/60 קריית גת  |  בר עמר. 050-7-555536

פדיקור רפואי
כולל לק ג'ל

₪ 180 ₪ 200

בתוקף עד 10.08.2021
מותנה בהצגת שובר

בתוקף עד 10.08.2021
מותנה בהצגת שובר

תוקף  עד 10.08.2021 
מותנה בהצגת השובר

ורד חדאד

אבני החושן 37 כרמי גת 

לק ג'ל ידיים ורגלים
בנייה בג'ל

לק ג'ל ידיים / רגלים

050-9001925
₪ 80 ₪ 100

שדרות לכיש 17 
053-3392014

קליניקה לקוסמטיקה מתקדמת

הסרת שיער 
 SHR בשיטת

)ללא כאב ידית קרח עוצמתית(

שחי מפשעות

בתוקף עד 10.08.2021
מותנה בהצגת שובר

₪ 1500 ₪ 1800

22pirsumkg1@gmail.com | 053-744-7120 :לפניות בנושא קופונים



בתוקף עד 10.08.2021
מותנה בהצגת שובר

איפור קבוע | מיקרופיגמנטציה

טיפולי פנים | מזוטרפיה

052-4735516

ילנה איפור קבוע
₪ 900 ₪ 1300

בניית ציפורניים, לק ג'ל על ציפורניים 
טבעיות, טיפול בציפורן חודרנית ללא 

ניתוח בעזרת חוט טיטניום

054-6765583

פריד
אנה

לק ג'ל לציפורן 
טבעית

₪ 90 ₪ 110

בתוקף עד 10.08.2021
מותנה בהצגת שובר

מעל 10 מפסקים
לבית חכם

ראש מערכת 
מתנה!

בתוקף עד 10.08.2021

בית חכם ומערכות תקשורת
לעסקיים ופרטיים

בית חכם | מצלמות אבטחה
אזעקות | אינטרקום

050-3906939  |  054-737-9434

מונטק

מותנה בהצגת השובר

שגית פלק
יועצת נדל"ן ומשכנתאות 

ליאת קנזי נכסים ונדלן בע"מ 

מכירה / קנייה / השכרה 
054-8188436

הגפן 5

1.5% 2%

בתוקף עד 10.08.2021
מותנה בהצגת שובר

עמלת תיווך
קנייה / מכירה 
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מסעדה חלבית בכשרות מהדרין 
שירותי קייטרינג החל מ55 ש"ח לראש

10% הנחה
בקניית דלתות

15% הנחה
בקנייה במקום או 

בהזמנת קייטרינג דרך 
הסניף !

פגישת ייעוץ 
ללא עלות

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 10.8.21

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 10.8.21

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 10.8.21

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 10.8.21

נלו היה טעים!



מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 10.8.21

הרימון 70 ק.גת
053-4569729

30% הנחה
ברכישת חליפת חתן 

קומפלט

תוקף  עד 10.08.2021 
מותנה בהצגת השובר

זוג עדשות מתנה 
בקניית מסגרת 

ככר פז 5,  0777-860900

10%
הנחה

לציוד כושר

שיעור 
ראשון 
| לימוד נהיגה יסודי ומקיף, ע״פ התכנית של משרד התחבורה.מתנה !

| הקפדה על יחס אישי לכל תלמיד.
| לימודי נהיגה באווירה נעימה.

| מחירים נוחים לכל כיס.

זו השעה להתחיל ללמוד נהיגה!

מורה נהיגה

ל

הנתיב הנכון להצלחה

054-6742016

מורה נהיגה

ל

הנתיב הנכון להצלחה

054-6742016 יובל.

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 10.08.21

תוקף  עד 10.08.2021 
מותנה בהצגת השובר
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למגש פירות/סושי 
פירות מנצח חייגו:  

058-7654-774
או כנסו לאתר שלנו

www.fruitystyle.co.il

מרכז מסחרי 44,
 08-6888844 

בקניית סירת פירות
קבלו יין
מתנה

בלעדי בחשמל שרוני! 

 LED גוף תאורה

80 וואט, קוטר 60 ס"מ 

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 10.8.21

מותנה בהצגת השובר
תוקף: 19.7.2021-19.8.2021

₪ 150 ₪ 220 

2 שיעורים 
חינם

מתוך מערך של 28 שיעורים

לנרשמים עד 10.8.21          
מותנה בהצגת השובר



מותנה בהצגת השובר | בתוקף עד 10.8.21

בתוקף עד 10.8.21
מותנה בהצגת השובר

בהזמנת מערכות אבטחה
אינטרקום/מצלמות/

אזעקה 
2 גלאי עשן עצמאיים 
לחלל הבית- מתנה

בתוקף עד 10.8.21
מותנה בהצגת השובר

נירית
נחל הירקון 052-46988488

בכל רכישה מעל 
200 ש"ח- בושם 
רול קטן במתנה

התקנת מזגן מיני 
מרכזי

 בדירת 4 חדרים 

בתוקף עד 10.08.21
מותנה בהצגת השובר

 ₪4500 ₪3900
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זוכרים את הנופלים:
החלו העבודות באנדרטה

להנצחת חללי צה"ל
לאחר תהליך תכנון מקיף החלה השבוע עיריית קרית גת, באמצעות החכ"ל, עבודות 
חידוש ושיפוץ במתחם הזכרון סביב אנדרטת ההנצחה לחללי צה"ל בני העיר שנפלו 
במלחמות ישראל. העבודות כוללות חידוש צבע, חיפוי המדרגות והמשטח העליון, 
חיפוי אדניות, תאורת לילה ייחודית, חיתוך אותיות מתכת וכן פיתוח של האזור סביב 

המתחם והצבת ריהוט ישיבה מבטון ועץ לצד צמחיה חיה.  
האנדרטה שהוקמה בשנת 2004 ומוצבת בשער הכניסה הדרומי לעיר, עוצבה ע"י 
השניה  מול  אחת  המוצבות  צורות  משתי  מורכבת  והיא  חמה  בר  אבנר  האמן 
ומזכירות ציפור, כאשר חלק אחד מתקפל ומרכין את ראשו לעבר שמות הנופלים 
ומנגד החלק השני זוקף ראשו לשמיים לעבר העתיד. עוד בסמוך לאנדרטה כיכר 
המשפחות  של  הזמן  למימד  כביטוי  שמש,  שעון  המשמש  אלומניום  ניצב  עם 

השכולות, זמן אשר אינו מטשטש את הזכרון אלא מחדד אותו מדי יום.
יהי זכרם ברוך.

החברה
הכלכלית
לקרית-גת

הדמיה: "זברה"

בס"ד
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אליעד
מחיר כרטיס

10ש"ח רביעי 25.8 20:30
אמפי 

תיאטרון

לרכישה והזמנת כרטיסים:

פיזמונוער
2021

הפעילות מתקיימת בתמיכת משרד התרבות והספורט

פסטיבל קיץלנוער וצעירים

08-6620862/3matnaskg.smarticket.co.il

אושר כהן | עדן מאירי
מחיר כרטיס

10ש"ח שני 23.8 20:30
אמפי 

תיאטרון
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אליעד
מחיר כרטיס

10ש"ח רביעי 25.8 20:30
אמפי 

תיאטרון

לרכישה והזמנת כרטיסים:

פיזמונוער
2021

הפעילות מתקיימת בתמיכת משרד התרבות והספורט

פסטיבל קיץלנוער וצעירים

08-6620862/3matnaskg.smarticket.co.il

אושר כהן | עדן מאירי
מחיר כרטיס

10ש"ח שני 23.8 20:30
אמפי 

תיאטרון
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