
 2017פרויקטים לשנת 

עלויות ביצוע 
(₪) 

 יקטפרו סטטוס /ז"לו תוצאות /יעדים/ מטרות

 ש"ח 7,500 כ

מעניק למשתתפים רישיון  . נדרש בשוק העבודה. קורס בן יומיים

 בהפעלת מלגזה

 

 
 בוצע

 

 קורס מלגזנים

 

 
 ש"ח 23,400

 קורסי הכשרה לבני נוער 
 קורס סלולר בשיתוף פעולה עם מרכז למידה

 קורס מצילים בשיתוף בריכת ארבע עונות

 
 בוצע

קורס מצילים  -קורסים לנוער

 וקורס סלולר.

 

 ש"ח 7000

במטרה לשפר את האנגלית וליצור    F.Dבשיתוף עם מכללת 

 תושבים. 11בקורס השתתפו כ .הזדמנויות לתעסוקה איכותית

 

 קורס אנגלית טכנית בוצע

 

ללימודים משולבים במקומות סטודנטים הנמצאים בשנה האחרונה 

עבודה במגזר הציבורי והעסקי במטרה לרכוש ניסיון לקראת יציאתם 

של פרויקט  4פתיחת מחזור . לשוק העבודה בתום הלימודים

,השתלבות סטודנטים בהצלחה רבה הן במגזר הציבורי והן במגזר 

בשנת . הן בעיר והן מחוצה לה במקומות התמחות איכותיים, העסקי

 .סטודנטים 22תתפו בתוכנית הש 2016

 

 בוצע
הדבר "כנית המתמחים ת

 "הבא



ללא עלות מצד 
 תנופה

 מימון מלא לקורס נהיגה משאית על ידי משרד הביטחון

 
 קורס נהיגה משאית בוצע

 ש"ח 27,000

במסגרת התוכנית המשתתפים זכו להרצאה מפי חיים שמילה 

בקורסים ובהשכלה  פסיכולוג חינוכי וכן לשילוב תושבי השכונות שיקום

משתתפים ללימודי קורס  13-כנית זו ניתנו מלגות לבמסגרת ת. גבוהה

 .מקצועי ואקדמיה במימון קרן גזית גלוב

 

 השכלה בשכונה בוצע

 ללא עלות

מטרת השולחן עגול . ריכוז מעסיקים פרויקט הדבר הבא מחוז דרום

בהמשך בניית  לשמוע את צרכי המעסיקים בתוכנית ושיתוף המעסיקים

 .כנית והתייעלות לשנים הבאותהת

 

 בוצע

שולחן עגול מעסיקים הדבר 

 הבא

 

 ללא עלות

בסדנה זו חווים המשתתפים התמודדות עם ראיון עבודה אצל מעסיק 

ומתן כלים ומשוב אישי למרואיינים הכולל , בסופו מקבלים משוב

וממוקדת ח מיקוד והכנה מקצועית "טיפים והכוונה לשדרוג ושיפוץ קו

ימי  2התקיימו באינטל  2017בשנת . לראיונות עבודה על כל שלביהם

רובם משתתפי התוכנית הדבר , סטודנטים  22סדנא בהם השתתפו 

 .שביעות רצון מלאה מצד המשתתפים. הבא

 

 בוצע
 באינטל" מתנה מראה"סדנת 

 

 ש"ח 30,000 -כ
, חירוםחדר הבריחה מעוצב כמציאות מדומה של חדר מיון בשעת 

ומאתגר את המשתתפים בחידות ובמשימות רפואיות כשהמטרה 
 .דקות לכל היותר 60לאבחן ולטפל בחולה תוך 

 2017אוגוסט 
חדר  -אקג אסקייפ קריית גת 

 בריחה רפואי חברתי

 

https://www.facebook.com/hederbrihakg/?hc_ref=ARRjUCwQ9j0rWTp2kF0WgvM_92APTv7RRZ1AUG_qY4Wk9hFBpPSeoe4ZDeU3e2RqBro&fref=nf
https://www.facebook.com/hederbrihakg/?hc_ref=ARRjUCwQ9j0rWTp2kF0WgvM_92APTv7RRZ1AUG_qY4Wk9hFBpPSeoe4ZDeU3e2RqBro&fref=nf


יזמה ופיתחה את , הגתה, בת העיר, סטודנטית לרפואה, מירי אלגבסי
קט במסגרת פרוי, הרעיון יחד עם מרכז תנופה באגף לנוער וצעירים

 .מעורבות חברתית
המשמש , ש בוים"הלמידה במקיף אורט עחדר הבריחה פועל במרכז 

 .גבור לימודי ומרכז אירועים לבני הנוער בעירת, גם מרכז פעילות
קבוצות מידיי יום, לכל אורך חודש  6החדר היה בתפוסה מלאה, 

 אוגוסט
 

 ש"ח 60,000 כ
במופע . התקיים ערב הצדעה לחיילים במסגרתו הופיע הזמר איתי לוי

שנהנו מכיבוד עשיר ומתנה לכל חייל ובת שירות , חיילים 500השתתפו 
 .מטען נייד איכותי מתנת עיריית קריית גת –

 בחודש ינואר

 ערב הצדעה לחיילים

 ש"ח 32,000 כ

במחזורים . התקיימו סדנאות הכנה לשחרור לחיילים תושבי קריית גת

מתכנים שמכינים אותם חיילים סך הכול ונהנו  400האלו השתתפו 

הסדנה היא בשיתוף קרן . הרצאת זכויות ועוד, סיור באקדמיה, לאזרחות

האגף והקרן לחיילים , עמותת קולות בנגב, עמותת הישגים, גרוס

                                                                                            .משרד הביטחון ועיריית קריית גת -משוחררים

חיילים משוחררים קיבלו שוברי הכשרה מקצועית בתכנית  60* 

 .השוברים במגוון קורסים

 סדנאות הכנה לשחרור 2017במאי ונובמבר 

דנו, ללא עלות מצ
 מלגה ארצית

חיילים משוחררים זכאים  42 -זכאים למלגת לומדים מהפריפריה *  

ללא שעות  ₪ 10,198המלגה על סך . למלגת לומדים מהפריפריה

 .התנדבות ע פ"י מצב סוציו אקונומי

 בוצע
 -יהמלגת לימודים פריפר
 חיילים משוחררים



 

 ₪ 100,000-כ
קצינים  40 -עיריית קריית גת העניקו ל –חלוקת מחשבים לקצינים 

 .תושבי קריית גת מחשב נייד על שירותם הצבאי האיכותי
 מחשב לכל קצין בוצע

 ש"ח 300,000-כ

.איש הגיעו לכיכר פז והצדיעו למתגייסים 5,000כ  

VIPבנוסף נהנו המתגייסים ממתחם  , אשר כלל כיבוד קל 

תיק  –שי למתגייס , הגרלות נושאות פרסים, חלוקת מתנות

.עמדות סלפי ועוד, ליטר 75בנפח   

 

 2017יוני 

 עדן בן זקן-כנס מתגייסים 

 ש"ח 60,000-כ

סדנאות (, ב"י+ א "כיתות י)בים "סדנאות עשירות במידע עבור המלש
סנדאות חוסן , OTDסדנאות , הכנה לקראת גיוס, הכנה לצו ראשון

 בכל התיכונים בעיר. –אישי ועוד 
אגף נוער וצעירים הבין את החשיבות של תרגול מבחנים , בנוסף

 .בים קוד אינטרנטי לתרגול בחינם"פסיכוטכניים ורכש עבור המלש
 

 שנתי -בוצע 

בכלל בתי הספר פעילויות 
 התיכוניים

 ללא עלות

מסע יישובים של תכנית עתידים בהם חשפו הקצינים מהתכנית את 
בנוסף בשעות . א"ל בפני תלמידי כיתות י"מסלול העתודה של צה

ב לשיחה פרטנית בהם "צ נפגשו הקצינים עם תלמידי כיתות י"אחה
לגיוס ב המועמדים "הקצינים נתנו מענה לשאלות של תלמידי כיתה י

 .לעתודה

 בוצע

 חשיפת תכנית עתידים

 ₪ 10,000 כ
 

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

 .את כנס מתגייסים
ליום , בים לצו הראשון"ל ומכין את המלש"בנוסף פועל מרכז הכנה לצה

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

ועדיין  2017נפתח ב
 ממשיכה לפעול

פתיחת קבוצת מנהיגות 
 לקצונה



 ש"ח 6500
הרצאת מוטיבציה עם סרן זיו שילון למלשבים וצעירי העיר. נוכחות של 

 מצעירי העיר. 100כ
 הרצאה מסדרת הרצאות קפה אין

 זיו שילון –מוטיבציה הרצאת  2017נובמבר 

 

פיתוח ואבחון המשך , בניית קורות חיים, הכנות לראיונות עבודה

 .הקריירה והן אוזן קשבת לקשיים והצלחות בעבודה

 
צעירים שהגיעו לפיתוח קריירה הופנו למשרות שונות ומגוונות  400-כ

 .צעירים התקבלו לעבודה 90על ידי המרכז ו

מאות מעסיקים בקריית גת צוות התעסוקה עומד על קשר עם 

, מפעיל אתר אינטרנט שאליו הוא מעלה את כלל המשרות, והסביבה

 20 -ועמוד פייסבוק רק בתחום התעסוקה שאליו עולות מידי שבוע כ

 .משרות בממוצע

 

 שנתי
אשכול תעסוקה במרכז 

 הצעירים תנופה

 
צעירים הגיעו להרצאה בנושא הכנה לעולם העבודה במקצועות  25כ

 בניין[, בנקאות, כלכלה, הנדסה]הנחשבים במשק 
 

 בוצע
סדנת הכנה לעולם התעסוקה 

 -לאקדמיים
 

 

 
מעסיקים לראיין  10 -וכ 500 -יריד התעסוקה לנוער שאליו הגיעו כ

 !ולביצוע השמות
בחודשי הקיץ כדי  המטרה הייתה להביא את הנערים לתעסוקה הולמת

 לסייע להם לממן
את הטיול לפולין והן כראייה חברתית שמטרתה מניעת שוטטות 

 .ברחובות וסיוע כלכלי

 בוצע

 :יריד תעסוקה לנוער

 



 

המטרה המרכזית הייתה . בשיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים
מעסיקים שמאוחדים תחת התאחדות . לקדם תעסוקה בעיר קריית גת

 .הגיעו ליריד תעסוקה והכשרה בכדי לחפש עובדיםהתעשיינים 
הקים , תכנן, כאשר מרכז הצעירים הפיק, מאות תושבים הגיעו ליריד

 '.גייס מעסיקים וכו, עמדות לקורות חיים
 

 חודש יוני

 
יריד תעסוקה עירוני בשיתוף 

 :התאחדות התעשיינים
 

 

עתיד " ויסוניק"מפעל האלקטרוניקה . סגירת מפעל גדול בקריית גת
בכדי לסייע לכלל המפוטרים . 2018לסגור את שעריו בחודש מרץ 

התגייס מרכז הצעירים למצוא תעסוקה [ מאות תושבי העיר]מהמפעל 
אך לפני כן השתתף בדיונים בכנסת ישראל בכדי לתקן את , חלופית

 .הגזרה
 

 בוצע

 
מנהלת מרכז הצעירים בדיון 
בכנסת בתחום התעסוקה 

 :בקריית גת
 

 

בהוראת ראש העיר מר , כינוס מנהלי מפעלים בעיריית קריית גת
הערכות לקראת סגירת המפעל . אבירם דהרי בשיתוף מרכז הצעירים

 .ורעיונות כיצד ניתן לעזור למאות התושבים המפוטרים
 

 בוצע

 
כנס מנהלי מפעלים בלשכת 

 :ראש העיר
 



 
התעסוקה במרכז כינוס כל גורמי התעסוקה בקריית גת בהובלת רכז 

להוביל מהלכים לקידום תעסוקה , צעירים בכדי לשתף ברעיונות
 .הולמת לצעירים ועוד

 בוצע

 :פורום תעסוקה עירוני
 

 
בשידורה של רכזת  "עם תנופה לתעסוקה"תכנית רדיו עירונית

, איך כותבים קורות חיים, התעסוקה בנושאים בתחום התעסוקה
 '.מחפשים עבודה בצורה אפקטיבית וכוכיצד , טיפים לראיון עבודה

 בוצע
 :תכנית רדיו לרכזת תעסוקה

 

 
קיבלו שוברי מימון ללימודי נהג , עשרות מחפשי עבודה הגיעו ליריד אגד

 אוטובוס בחברת אגד.
 בוצע

 -"אגד"כנס גיוס לחברת 
 

 

 שירות או צבא יוצאייר, הע תושבי 28 -19  לגילאי פונה התוכנית
 קרן י"ע ממומנת התוכנית .קריירה בפיתוח מעוניינים אשר ,לאומי

 לצעירים וקבוצתי אישי ליווי ניתן התוכנית במהלך ..אמריקאית יהודית
 מקצועיים לימודים לעבר לקדמם ם,להעצימ מטרתה ם.שנתיי במשך 

 למקצוע המותאמת ובהשמה עבודה במציאת אותם ללוות ובהמשך
 .שרכשו

 2013: מ החל בעיר פועלת התוכנית
 שלישי מחזור פועל וכיום 

 

 שנתי

• UP&RUN 
 

 

 

 בגילאי העיר בני של ותעסוקתי מקצועי קידום למען אפיקים כניתת
 כלים מתן י"ע ומקצועית תעסוקתית מבחינה לקדמם במטרה, 18-27

 של בסופו .תעסוקתי ואבחון סדנאות ,אישי ליווי תוך ומיומנויות
 האבחון תוצאות י"עפ מקצועיות להכשרות יוצאים הצעירים ,התהליך

 .המקצועי
 חמישי מחזור מתקיים כיום ,2011 משנת החל בעיר פועלת התוכנית

אפיקים שנתי



 .התוכנית של
 

 

 

הכוונה וייעוץ של צעירי העיר ללימודי תואר אקדמי כדי להגדיל 

.את מספר הפונים להשכלה גבוהה  

העלאת מספר הנרשמים לתואר בקרב הנועצים העומדים 

.בתנאי הקבלה למוסדות אקדמאים  

חשיפתם לשירותי ,ייזום פגישות מכוונות ומתן כלים לצעירים 

.מרכז הצעירים בכלל ולשירותי תחום ההשכלה הגבוהה בפרט  

, פסיכומטרי, סדנת הכוונה מקצועית: הפנייה לפרויקטים מסוימים כגון
 ..ה אישית ועודסדנת העצמ

 פניות בשנה 1000כ

 ייעוצי לימודים בוצע -שנתי 

 
  .די פסיכולוגית אירגונית תעסוקתיתסדנת הכוון לימודי על י

 משתתפים. 11כ
 בוצע

סדנת איידיסייד להכוון 
 קריירה

 

להגביר את החשיפה למלגות השונות  כדי מלגות ייעוצי קיום

כלכלים העומדים  קשיים על להתגבר לנועצים במטרה לעזור

.בפניהם במהלך הלימודים  

.ברבעון מלגות ייעוצי 50 לפחות של מתן  

בדגש על פרסום . פרסום של המלגות והפרויקטים השונים באופן תמידי
 .מלגת עירייה במועדה ומלגות שנתיות על פי מועדי פתיחה קבועים

 :ייעוצי מלגות בוצע

 
חשיפת צעיר , הגברת החשיפה של תחום ההשכלה הגבוהה

.העיר למוסדות אקדמיים ולמסלולים השונים שמוצעים בהם  
 יריד לימודים והשכלה בוצע



.גיוס של לפחות חמש מוסדות לימוד אקדמיים ליריד  

.צעירים ליריד 200הגעה של לפחות   

 

 זה בערב. כלכליים חסמים על להתגבר כדי מלגות ערב קיום

 מסמכים אלו, מלגה מהי. המלגות תחום על לסטודנטים יוסבר

 לפי להגיש ניתן מלגות אלו, מלגה הגשת לצורך כ"בד נדרשים

..וכו יעד אוכלוסיות  

.מלגות לערב צעירים 30  לפחות של הגעה  

 כנס חשיפה למלגות בוצע

 

 500מיליון שח חולקו לסטודנטים מתוכם  5.3-למעלה מ
 .מלגה עירונית  קיבלו סטודנטים

 
 2017יוני 

עירייה  טקס חלוקת מלגות
 לסטודנטים תושבי העיר

 2017יוני  .מורים הלומדים לימודים אקדמיים  9-חלוקת מלגות ל 
טקס חלוקת מלגות למורים 

 בשיתוף עירייה וארגון המורים

500 ₪ 
 

אירוח ביתי מסורתי של  :רב תרבותי בקרב צעירים -קיום שיח חברתי
התקיימו דיונים בבתים . תושבים ממוצא אתיופי לציבור הרחב בעיר
 .ופעילויות חברתיות

 

 סיגד בסלון 2017אפריל 

21,000 ₪ 
 

 10ו התקיימו "הרצאות וקפה אין סדרת הרצאות וקורסים בשנת תשע
יזמות וחדשנות ומתן כלים פרקטיים בתחומים , סדנאות  העצמה

 .שונים
 הרצאות קפה אין שנתי

3000 ₪ 
 

במהלך הערב . ל"הוקם מאהל צעירים בערב הנ –ערב עדות קריית גת 
כל המעומדים הביאו קינוחים . השתתפו הצעירים בתחרות של קינוחים

כשבועיים לפני התחרות התקיימה סדנה למשתתפי . מתוך עולמם
 .התחרות

 ערב עדות קריית גת 2017אוגוסט 

1000 ₪ 
 

הפנינג משפחות ולילדים עם צרכים מיוחדים בהובלת סטודנטים 
 במסגרת פרויקט סטודנטים מעורבים בקהילה

 2017אוגוסט 
הפנינג משפחות ולילדים עם 

 צרכים מיוחדים

 סיורים שנתי : השנה התקיימו שלוש סיורים ₪ 8000



 סיור ירושלים 
השתתפות בכנס צעירים של משרד פיתוח הנגב והגליל  וחווה 

 .   חקלאית
 סיור סליחות לפני יום כיפור

250 ₪ 
 

 .מטרה קיום ערב שיח חברתי בקרב הצעירי העיר בסלוןזיכרון 
יוזמה חברתית המאפשרת לציין את ערב יום השואה בדרך שונה 

 מהמקובל
חלק , במפגש המורכב מעדות, בין משפחה וחברים, בסלון הבית

 .שיתופי ודיון-אומנותי
 

 2017אפריל 

 זיכרון בסלון

 

ללא )סטודנטים מתנדבים באופן מלא  260כ" סטודנטים בקהילה"
חלוקת , יום המעשים הטובים: בפעילויות שונות ברחבי העיר( תגמול

 'תגבור במועדוניות וכו, חלוקת משלוחי מנות, מזון
 

 סטודנטים בקהילה שנתי

ללא עלות 
 )תרומה(

 חלוקת משלוחי מנות בשכונת הזרע –פורים 
 

 התנדבויות קהילתיות בוצע

ללא עלות 
 )תרומה(

צעירים וסטודנטים הגיעו לבתי  –הדלקת נרות חנוכה בבתי קשישים 
 אב של וותיקי העיר

 התנדבויות קהילתיות בוצע

ללא עלות 
 )תרומה(

 .שיבוץ והכנה של גינה קהילתית בגן ילדים -יום המעשים הטובים 
 

 התנדבויות קהילתיות בוצע

600 ₪ 
 

 .פרחים לבתי אב קשישיםעשרות סטודנטים חילקו  –יום המשפחה 
 

 בוצע

 התנדבויות קהילתיות

10,000 ₪ 
 

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

יוזמות חברתיות שיטיבו לתושבי העיר קריית גת מתוך תחושה של 
 קבוצת מנהיגות 



 

 .אחריות הן חברתית והן מקומית
 

5000 ₪ 
 

קבוצת מנהיגות לקידום  פרויקטים בתחום , מנהיגות פרח אנגלית
החינוך הבלתי פורמאלי והקמת מיזם לפיתוח תכניות בשפה האנגלית 

דבר שעד כה לא היה לו מענה ברמה , לתלמידים בבתי ספר יסודי
מועדוניות מדריכים פעמיים  10סטודנטים המשובצים ב 20. המקומית

 .בשבוע פעילות באנגלית
 

 בוצע

 מנהיגות פרח אנגלית

500 ₪ 
 

הפגת , פרח לקשיש מטרת התכנית לחבר ולחזק את הקשר הבין דורי
ת /פרויקט חונכות בו כל מלגאי. תחושת הבדידות  בקרב הקשישים

מלווה קשיש או קשישה אשר חשים תחושת בדידות מטרת הסטודנט 
 סטודנטים 12. הוא במתן סיוע וליווי חברתי

 בוצע

 פרח לקשיש

18,000 ₪ 
 

 מלגות סטודנטים פרח לקשיש שנתי סטודנטים 12, ₪ 1500כל סטודנט 

 

 הרצאה עם יוספה צור
 כנס הסברה למכינות קדם אקדמאיות 

 הרצאה עם סרן זיו שילון
 הגיעו מאות משתתפים לפעילויות באותו שבוע

 מרכז צעירים –שבוע פתוח  2017נובמבר 


