
 2018לשנת סטטוס פרויקטים 

עלויות ביצוע 
(₪) 

 קטפרוי סטטוס / ז"לו תוצאות /יעדים/ מטרות

 ש"ח 40,000כ

 17 -עיריית קריית גת העניקו ל –חלוקת מחשבים לקצינים 

קצינים תושבי קריית גת מחשב נייד על שירותם הצבאי 

 .האיכותי

 מתוכנן עוד טקס לקראת סוף השנה.

 שתי פעימות -שנתי
 2018פעימה ראשונה ינואר 

 מחשב לכל קצין
 
 
 
 
 
 

 

 חיילים משוחררים –ייעוצים  שנתי חיילים משוחררים 400מתחילת שנה הגיעו לייעוץ כ ללא עלות

20,000 

השתתפו . הכנה לשחרור לחיילים תושבי קריית גת סדנת

חיילים סך הכול ונהנו מתכנים שמכינים אותם  200

הסדנה היא . הרצאת זכויות ועוד, סיור באקדמיה, לאזרחות

, עמותת קולות בנגב, עמותת הישגים, בשיתוף קרן גרוס

משרד הביטחון ועיריית  -האגף והקרן לחיילים משוחררים

                                                                                            .קריית גת

 סוף השנהמתוכננת עוד סדנא כזו לקראת 

 2018אפריל 
 שתי פעימות –שנתי 

 סדנאות הכנה לשחרור
 



 

 הרצאות העשרה התחומים שונים שנותנים כלים לחיים 7
 הקרנת הסרט .1

 "סלאח פה זה ארץ ישראל"

 ולאחריו מפגש עם הבמאי דוד דרעי

 יפעת מן   אסטרטגיות למידה וחרדת בחינות .2

ניהול , הרצאה פעילה בנושא אסטרטגיות למידה

והתמודדות אפקטיבית עם אתגרים של למידה  ,ןמז

 אקדמית ובחינות

 
 כוחן של הרשתות החברתיות .3

 יניב אוחנה 

 ברשתות מסרים העברת על מרתקת הרצאה

 הקול את להשמיע איך נלמד בה החברתיות

 המון במסריי להיבלע מבלי שלנו הייחודי

 
 התנהלות כלכלית נכונה .4

 בני שחורי

 את גומרים ואיך השכר תלוש את להכיר נלמד

 להיחנק בלי החודש

 
  ₪ 100איך לקנות דירה עם  .5

 סתיו בורייב

 חשוב ומה העסקה למטפל להפנות שיש שאלות

 ראשונה דירה ברכישה לדעת באמת

 

 שנתי

 הרצאות קפה אין
 יפעת מן – 1תמונה 

 
 
 
 

 סאלח פה זה א"י – 2תמונה 
 



 לא בחרתי להיוולד .6

 הרב שרון שלום

 מעוררת בתפיסה שלום שרון הרב הרצאה מפי

 !לחיים השראה

 

 מילדה אדישה לאישה נחושה .7

 מירב עטר

 את חושפת( גת קריית) העיר תושבת עטר מירב

 התמודדות על השראה והמעורר המרגש חיה סיפור

 שמיעה ליקוי עם וחברתית אישית

 ליונות מכובדיםיג 5עיתון נוער עירוני. יצאו  ש"ח 100,000 כ
אפריל  -2017ספטמבר 

2018 

 עיתון נוער גת יו
 

 

 ללא עלות

 בהנחיית יוסף אלקיים
 כיצד לשפר יכולות בראיון עבודה

 היכרות עם שאלון נטיות מקצועיות
 לחיילים וחיילות משוחררים

 

 סדנה למציאת עבודה 2018פברואר 



 ש"ח 4000
 

 -יום התנדבות ספורטיבי במרכז יום לקישי מולדת
 סטודנטים בקהילה

 2018ינואר 

 פורט במרכז יום לקשישסיום 
 

 קורס מצילים ועוזרי מציל שנתי בשיתוף בריכת ארבע עונות ללא עלות

25,000 ₪ 
 

קבוצה . בשיתוף המכון לאיכות השלטון" מדברנא" קבוצת
המורכבת פעילים חברתיים שאת פועלם עושים  ללא 

מטרה לקדם יוזמות חברתיות שיטיבו לתושבי העיר . תמורה
גת מתוך תחושה של אחריות הן חברתית והן  קריית

 .מקומית

 

 מדברנא
 

 

10,000 ₪ 
 

 הפנינג שכונה 2018יוני  הפנינג בשכונת האיבצן ביוזמת חברי קבוצת מדברנא

 ללא עלות
+ שעבדו במקצוע שוחק. 50לימודים מקצועיים לגילאי 

 מתושבי העיר איש 300כהגיעו לכנס 
 2018מרץ 

 כנס מעגלים
 

 



650 ₪ 
 

 2018פברואר  התנדבות פרח לקשיש ביום המשפחה

 פרח לקשיש –יום המשפחה 
 

 

2300 ₪ 
 

 סטודנטים בהתנדבות לקהילה
 הולאוכלוסיימסיבת פורים לבעלי התמודדות נפשית 

 בבית וקס. כולל קריוקי וכיבוד ההוותיק
 מסיבת פורים 2018פברואר 

10,000 ₪ 
 

כיצד להיות , הקבוצה רוכשת כלים שיעזרו להם בעתיד
בסוף התהליך לקבוצה , מנהיגים וכיצד להיות תמיד מובלים

 .להפיק את כנס מתגייסים –עומדת משימה 
בים לצו "ל ומכין את המלש"בנוסף פועל מרכז הכנה לצה

מילוי שאלון , עוזר בכתיבת בקשות, ליום המאה, הראשון
 .צווים אחודים ועוד, העדפות

 
 

ועדיין  2017נפתח ב
 לפעולממשיכה 

 פתיחת קבוצת מנהיגות לקצונה

 תקציב חיצוני

 העיר בני של ותעסוקתי מקצועי קידום למען אפיקים כניתת
 תעסוקתית מבחינה לקדמם במטרה, 18-27 בגילאי
 סדנאות ,אישי ליווי תוך ומיומנויות כלים מתן י"ע ומקצועית
 יוצאים הצעירים ,התהליך של בסופו .תעסוקתי ואבחון

 .המקצועי האבחון תוצאות י"עפ מקצועיות להכשרות
 מתקיים כיום ,2011 משנת החל בעיר פועלת התוכנית

 .התוכנית של חמישי מחזור
 

 אפיקים שנתי



11,000 ₪ 
 

 קייטנת אנגלית לילדי מועדוניות –בחול המועד פסח 
 סדנת מסביב לעולם, שוקולד, סיור לכל ילדי המועדוניות

 2018מרץ 

 קייטנת אנגלית
 

 ש"ח 731,492
פיס, פרויקטים, -מלגת עירייה, מלגת לגעת ברוח, פרח

 משרד המדע, ארגון המורים, פרח לקשיש
 2018יוני 

 ותמלג
 

 

 2018מרץ  כנס חשיפה לתוכנית הישגים להייטק 
 כנס הישגים להייטק

 

 ללא עלות
 למשתתף₪  350משתתפים. קורס מסובסד רק  14

 ביוזמת למרחק קריית גת
 קורס אנגלית ברליץ 2018מאי 

 70מסע  2018מרץ  בשיתוף מכינת לכיש ללא עלות

500 ₪ 
 

יום של הרצאות ולמידה שיחסכו הרבה כסף לבעלי עסקים 
בעיר. בשיתוף רישוי עסקים, י.ש. גת, שרות התעסוקה 

 ומעוף
 2018יוני 

כנס 
העסקים 
של קריית 

 גת
 



 ללא עלות
המדורות בלג בעומר סיירת של סטודנטים שהסתובבו בין 

 ומנועו שריפה של בעלי חיים. יוזמה של צעירי העיר
 סיירת –לג בעומר  2018אפריל 

1600 ₪ 
 

 2018מאי  משתתפים בקורס בן יומיים להכוונה לעולם הלימודים 12

 אי דייסיד
 
 

 

 ללא עלות
 40יומיים של סדנא בה מלמדים לעבור ראיון עבודה. 

 קריית גתתוף אינטל יממשתתפים. בש
 2018מאי 

 מתנה מראה
 

 

6000 ₪ 
 

הקרנת הסרט סאלח פה זה ארץ ישראל ולאחריו שילחה 
 איש 100עם הבמאי דוד דרעי. נוכחות של מעל ל

 2018אפריל 

 סאלח פה זה ארץ ישראל -הקרנת סרט
 

 

 אדמיה לעם –פסיכומטרי  2018ינואר + אפריל  לתושבי העיר. קורס מסובסד₪  1440 



1638 ₪ 
 

 מנחה: ירון בן חורון
היה מדהים. מטרת הסדנא היא ללמוד לצלם בפלאפון 

 לטובת סטודנטים של פרח לקשיש
 סדנת צילום בסמאטרפון 2018מאי 

 2018מאי  נרשמים לכנס תעסוקה באינטל 100למעלה מ ללא עלות
 אינטל –כנס עבודה 

 

5000 ₪ 
 

כיתת אומן עם חנן בן ארי בשיתוף מלגת לגעת ברוח 
 משתתפים 100היהודית. למעלה מ

 2018מאי 

 חנן בן ארי
 

 

1500 ₪ 
 

חשיפה לכל תוכניות פיתוח קריירה בתופה + הרצאת 
 השראה

 2018מאי 

 כנס פיתוח קריירה
 

 

 כנס חלוקת מלגות 2018י ליו מלגת פרח, פרח לקשיש, מלגות עירייה והדבר הבא 

 
למתגייסים והופעת אורח   VIPכנס מתגייסים עם מתחם 

 של עומר אדם
 2018יוני 

 כנס מתגייסים עם הופעה של עומר אדם
 



 
 

 ללא עלות
קורס הכשרה ופיתוח לעסקים זעירים בקריית גת. חינם 

 לתושבי העיר
 יוזמות עתיד 2018י ליו

 ייעוץ מלגות שנתי מלגות ילייעוצמתושבי העיר  300מתחילת שנה הגיעו כ ללא עלות

 עלותללא 
 2018מתחילת  ייעוציים 402

 השמות 80למעלה מ
 ייעוץ תעסוקתי שנתי

 2018אפריל  שיפוץ מבנה החדש של תנופה 

 מעבר למבנה החדש
 

 

200 ₪ 
 

 2018אפריל  לזכור את יום השואה קצת אחרת

 זכרון בסלון
 

 



 

 2018מרץ  משתחרריםחיילים יום הכנה לסדנת  

 יום מפגש מידע לחיילים
 

 

 
הפנינג בשכונת השופטים להשקת מתקן סיימון. בשיתוף 

 אינטל קריית גת
 פרויקט פלייס מיקין 2018יולי  31

 ללא עלות
משתתפים כהכנה למרכז  10מפגש הסברה בו נכחו 

 הנדסאים. –הערכה של אדם מילוא 
 ביוזמת למרחק קריית גת

 2018מאי 
 -מפגש הסברה להכנה למרכז הערכה 

 הנדסאים


