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קרית גת בת

העבר מאחוריה. היא צופה אל הבאות.



הדמיה - ״כרמי גת״



אבירם דהרי

2003 ואילך

דבר ראש העיר

סמל העיר
הירוק: מאפיין את השדות הירוקים שבליבם יושבת העיר. האדום: כגלעד סמלי לנופלים במלחמת הקוממיות 
לביצורי רחבעם  וכאזכור  לביטחון שמקנה העיר לתושביה  החומה: כסמל  מידי המצרים.  ששחררו את האזור 
מלך יהודה. גלגל השיניים: מייצג את התעשייה המקומית המתחדשת. ענף הכותנה: הוא אות לגידול החקלאי 

שאיפיין את שדות החבל והיה חומר הגלם לתעשיית הטכסטיל המקומית.

בירת חבל לכיש נוסדה בשנת 1956
מקור השם קרית גת בעיר המקראית גת, שישבה בלב איזור פלישתים. מיקום גאוגרפי: ב׳טבורה׳ של ישראל, 68 

ק״מ מירושלים, 56 ק״מ מתל-אביב מרחק של כ-38 דקות ברכבת ו-43 ק״מ מבאר שבע. 
אוכלוסיה: כיום: 55,865 תושבים )לפי נתוני משרד הפנים נכון למאי 2015(

הראשון,  מנהלו  והיה  לכיש  חבל  של  ישובו  מפעל  את  לרכז  שמונה  אליאב,  לובה 
ראשון  “שם  לכיש:  חבל  בירת  לעיר החדשה,  גת״  “קרית  נבחר השם  כיצד  מספר 
שביקשתי שיחליטו עליו היה לעיר העתידה לקום במרכז החבל. וכיון שעיר זו עתידה 
לקום בקרבת תל גת העתיקה )שלאחר החפירות הארכיאולוגיות שנערכו בו במרוצת 
הזמן, נתרבו הספקות אם זהו מקום גת הפלשתית( וכיון שקיבוץ גת כבר זכה בשם 
התל, נמנו אנשי הועדה וגמרו, לאחר עיון ודיוק מדוקדק, כי יש לקרוא לעיר “גיתה״. 

יקרא  לגיתה  ואיטלולא.  חוכא  השם  מן  יעשו  “הרי  שאלתי.  זה״?,  מה  ועל  זה  “מה 
“גיטה״. התושבים יגידו: אני גר בגיטה, אחותה של ריטה ואולי דיטה האוכלת ויטה 
ועלעלו  שבו  בדעתם,  חככו  המלומדים,  שמעו  לשיטה״...  מתחת  פיתה  ומקנחת 
בספרים ובקונקורדנציות, חיפשו בכה וחיפשו בכה עד שמצאו: למקום ייקרא “גיתית״. 
בגיתית?״, אמרתי.  רע  “מה  בגיתית״, שאלו המלומדים.  רע  “וכי מה  פני.  נפלו  שוב 
“רבותיי, חוסו על  יתמלאו תזזית.  “גיתית הרי היא כמו עביט או חבית...יושבי העיר 
העיר, שתהיה פעם עיר לאלוהים, ותנו לה שם אנושי. למה לא תקראו לה פשוט, גת?“ 

עיר – גת איננו שם מוצלח, אמרו, אבל למה לא קרית גת״?
“בהחלט״, עניתי, “קרית גת הוא שם יפה ופשוט״. כך נולדה “קרית גת״.

)מתוך ספרו של לובה אליאב, ״פריצת הדרך״(. 

גלגולי שמה של קרית גת

בשבח והודיה למלך מלכי המלכים תציין העיר קרית גת בשנת התשע״ו 
העומדת בפתח ובאה עלינו לטובה 60 שנים להיווסדה. קרית גת הוקמה 
בלב חבל לכיש הירוק הרווי באתרי מורשת תיירותיים היסטוריים, במטרה 
לשמש מרכז עירוני לישובי החבל. באותן שנים, באו ונקבצו אליה בנים 
ובנות מכל קצוות תבל, הגשימו את החזון הציוני וחזו בתקומת עם ישראל 
בארצו. אנו מצדיעים לראשוני העיר, מתיישביה הותיקים  ומייסדיה שיכלו 

לכל המהמורות בדרך ובנו כאן עיר ואם. 
וכמאמר המשורר והשיר צופה העיר כעת אל הבאות: לנגד עינינו עומדת 
שוקק  עירוני  למוקד  לכיש,  חבל  בירת  גת  קרית  את  להפוך  המשימה 
חיים, תעשייה מתקדמת, מסחר ומגורים לפי כללים מושכלים של תכנון 
ופיתוח אורבאני. תכנית המתאר הנכתבת בימים אלה עבור העיר, רואה 
בין שני המטרופולינים הצפויה לגדול  בה עיר מחוז חזקה ומשמעותית 

ולהתרחב באופן משמעותי.
 יתרונותיה הפיזיים של קרית גת הממוקמת על עורק התחבורה הראשי 
ישראל,  של  והעסקים  המסחר  למרכז  העיר  של  קרבתה  ישראל,  של 
פארק התעשייה הענק בתחומה, הצפוי להתרחב עוד  והמאכלס ענקיות 
טכנולוגיה בינלאומיות כל אלה הופכים את קרית גת לעיר איתנה הצפויה 

להכפיל את אוכלוסייתה בעשור הקרוב. 

בברכת שנה טובה 
אבירם דהרי

ראש העיר

ישראל,  ממשלת  עם  גג  הסכם  על  לחתום  החלוצה  היתה  גת  קרית 
לפיתוח הרובע הצפוני “כרמי גת״ כולל בניית 8,000 יחידות דיור בסמוך 
נחל  יובלי  של  והטבע  הנוף  במאפייני  שישתלב  ידיים  רחב  ירוק  לפארק 
לכיש החוצים אותו. בד בבד עם הרחבת העיר מצפון, מתקדמת בקצב 

מואץ התכנית להרחבת העיר לכיוון מערב בעוד כ-8,000 יח״ד.
הסביבה  ובמאפייני  פלוגות  ביער  משתלב  המערביות  השכונות  תכנון 

היחודיים לאיזור. 
וידע  השכלה  חינוך,  של  מתקדמת  מערכת  בעיר  לקיים  מטרה  שמנו 
המטפחת ערכי מצוינות והישגיות, תוך מתן כבוד ומקום של ממש לערכי 
היהדות, הציונות והמורשת. אנו מקפידים כי הפיתוח, הבנייה וההתרחבות 
ידורו בכפיפה עם מחויבות לשמירה על הסביבה, טיפוח שטחים פתוחים 

ירוקים, התייעלות אנרגטית ומיחזור.
בספר  גוריון  בן  דוד  הממשלה  ראש  כתב   1959 בשנת  כאן  בביקורו 
מלכות  נתחדשה  אשקלון...כי  בחוצות  ותספרו  בגת  “הגידו  האורחים: 
ישראל״. לנגד עיננו קורם החזון מציאות וקרית גת קונה לה מעמד של 
עיר ואם, מודל לפיתוח עירוני מאוזן ומתחדש בין מרכז לפריפריה. נישא 
תפילה ליושב במרומים לברכת שלום, שגשוג, ימים טובים ושנים טובות 

נמשיך במלוא העוז לבנות ולהיבנות בארצנו ובעירנו קרית גת. 

אלברט ארזדוד מגןד״ר גדעון נאור לובה אליאב
ראש צוות ההקמה 

של חבל לכיש

יצחק חרפי 
)צ׳יזיק(

זאב בויםאריה מאיר  לוי ארגוב

1954-19551955-19571976-1986 1965-19761996-2003 19551958-19651986-1996



)דברי הימים א׳ יח׳ 1(

“ויך דוד את הפלישתים ויכניעם 
    ויקח את גת ובנותיה מידי הפלישתים״

חנוכת מנפטת הכותנה 1959 
כשהעיר עדיין בגדר קונספט – רעיון מופשט מני רבים שנוצק במוחו הקודח של המנהיג ובעל החזון, דוד 
בן-גוריון ז״ל, כבר יורים אבן פינה למטווית חוטי כותנה צנועה, בשנתה הראשונה של העיר המתהווה, כך 
בן-גוריון, נחוש, מעשי, תכליתי וצופה עתיד:  “המפעל אנו יורים היום אבן פינתו, הוא בעצם מפעל צנוע 
שלא מעטים כמוהו בישראל...מפעל זה ישמש דוגמה ליוזמים וליוצרים בארץ שיתפשטו דרומה...אבל 
לאחר שיתבסס החבל הזה ותיבנה העיר הזאת, תהיה של מלאכה וחרושת ודעת, תתחיל ההתפשטות 
דרומה ותבוא ברכה על היוזמים החלוציים!״ “מלאכה וחרושת דעת״, קרית גת מיישמת את החזון הלכה 

למעשה והולכת מחיל אל חיל

ההיסטוריה של החבל תופסת חלק נכבד בתולדותיה של ארץ ישראל ותקומתה של מדינת ישראל.
בימי התנ״ך מסופר כי יהושוע כבש את החבל ממלכי לכיש ועגלון. במערבו היה האזור בידי הכרתים 
)הפלישתים(, במהלך כל תקופת השופטים, הנביאים והמלכים אז הכניע דוד את גולית בקרב הידוע 
מכל. רחבעם מלכה הראשון של יהודה, ביצר את ערי החבל בהן גת, מרשה ולכיש כדי להגן על 

ירושלים מכיוון דרום מערב. אמציה המלך נפל בסמוך ליישוב הנושא את שמו.
לאחר  יהודה.  ממלכת  כל  על  החבל  את  החריב  ונבוכדנאצר  מלחמה  בעת  באזור  ביקר  סנחריב 
החורבן התיישבו במקום נוודים ורועי צאן. הצלבנים השאירו את חותמם באזור בעת מסעי הצלב 
והעותמאנים כבשו את החבל במהלך המאה ה-16. המישורים הרחבים משכו אליהם רועים בדואים 
המאה  של  הארבעים  בשנות  בחבל  שורשים  היכו  הציונית  ההתיישבות  קיבוצי  ערבים.  וחקלאים 
העשרים ומחרשה עברית פילחה את רגביו בשדות גלאון, קדמה, נגבה, יד מרדכי, גברעם, ניצנים 
וגת. במלחמת העצמאות ידע החבל קרבות מרים: במבצע יואב כיתר הצבא הישראלי את הכוחות 
המצריים בכיס פלוג׳ה הידוע. השלמת כיבוש הנגב והסכמי שביתת הנשק סימנו את העברת החבל 

כולו לריבונות ישראלית. כשש שנים מאוחר יותר הוקמה בירת החבל - היא קרית גת.

מלחמת העצמאות - הקרב על כיס פלוג׳ה )חטיבת אלכסנדרוני(

1948, אחרי תקופה ארוכה של מצור מצרי על הנגב, נפרצה הדרך אל הנגב.  בחודש אוקטובר 
בתנופה הגדולה של מבצע “יואב״, כותרו כוחות מצריים רבים מאותה זרוע ארוכה וצרה של המערך 
המצרי, שהשתרעה ממג׳דל, לחוף הים )אשקלון(, ועד בית ג׳וברין. בשלהי דצמבר 1948 התגבשה 
תכנית מבצע “חורב״, שלאחר מכן נקרא מבצע “עין״. כמאמץ משני, הוחלט בפיקוד על מבצע 
“חיסול״ - כיבוש כיס פאלוג׳ה, כחלק מהמאמץ הכללי לשחרר כליל את הנגב. הביצוע של מבצע 
“חיסול״ הוטל על חטיבת אלכסנדרוני. תוכנית המבצע הייתה שגדוד 33 יכבוש את הכפר עיראק 
אל-מנשייה )שלימים הוקמה קרית גת על חורבותיו(. פלוגות א׳ ו-ב׳ יכבשו את הכפר, ופלוגה ג׳ 
)הפלוגה הדתית( תיכנס לכפר ותכבוש את התל השולט עליו, תל שייך עריני )תל גת(. באותו הזמן 
פלוגה מגדוד 35 תכבוש את המשלט ליד הגשר בוואדי בין עיראק אל-מנשיה ופלוג׳ה ותפוצץ את 
הגשר על מנת למנוע תגבורות מפלוג׳ה. שעת ה-ש נקבעה ליום 27.12.1948 בשעה 22.00 )ערב נר 
שני של חנוכה(. עם חשכה, החלו לנוע הכוחות לנקודות ההערכות. הפריצה לכפר וכיבוש משלט 
הכביש והגשר היו צריכים להתבצע בו זמנית. פריצת הגדוד החלה כשעה אחרי חצות והתנהלה 
כיאות. הכפר נכבש ובשעה 03.00 נכנסה פלוגה ג׳ דרך הציר שנכבש על ידי פלוגות א׳ ו-ב׳, במטרה 
נפגעים רבים בקרבות פנים אל  נגרמו לכוחותינו  ולכובשו. במהלך ההתקדמות  לעלות על התל 

פנים עם חיילי האויב. 88 לוחמים נפלו בקרב הזה.

בירת חבל לכיש מהשופטים ועד היום העבר מאחוריה



הגשמה, הלכה למעשה
זכרונות ראשונים ראשיתו של חבל לכיש: סיפור ההקמה 
המשפחות המייסדות מספרות

)משפ׳ אזרן(

מספר הבן מישל בספרו: “ירדנו מהמשאית מי אוחז ומי עוזר כעדר, על כביש הכורכר מתפזרים 
כשמסביבה כל שומם ועזוב, בכביש שורות צריפים משני צדי הדרך – 16 משפחות החלוצים...

מעלה גדולה היתה למקום, אדם לאדם – היה אדם, בשעת שמחה פרטית היתה כל קרית גת 
שותפה...כך התנהלה השמחה, גם בשעת אבל כולם עם האבל בשעות הקשות״. 

)משפ׳ בן עזרא(

“בהתחלה האמנו להבטחות אבל בכל זאת, זה לקח אולי הרבה זמן אבל בסוף ההבטחות התגשמו 
וזכינו, אני ובני משפחתי להיות בעיר יפה. אנחנו והמשפחות הראשונות עדיין כאן וכך יהיה לתמיד!״.
)משפ׳ בן שטרית(

שנת 1956 היא שנת עלייתם של משפחת מכלוף ארצה. בחיפה אומרים להם שקרית גת היא מקומם 
הראוי. תחילת הדרך בצריף דל אחד כשהותיקים שואלים אותם: “מה אתם עושים בחור הזה?״

והם עונים במבוכה: “אמרו לנו שזה מקום טוב, אז אנחנו כאן״. שמעון מכלוף: “אינני מתגעגע לצרפת 
או לטוניס, באתי לכאן ואיש לא אמר לי יהודי מזוהם כפי שהטיחו בפני בהיותי בצבא הצרפתי, 

)משפ׳ מכלוף(לא עוד!״. 

בסופה של שנת 1955 הוגשם חלומם כאשר דרכה כף רגלם בחיפה ומשם למחנה שער העלייה. 
הסיפור הרגיל השגור בפי אנשי העלייה חזר ונשנה גם הפעם: “אנו מציעים לכם לגור בעיר קרית גת. 

עשר דקות מתל אביב...״ בחלוף השנים כשכל הקשיים מאחוריה אומרת אם המשפחה סול: 
“מה לומר טוב לנו בקרית גת...״.

)משפ׳ הרוש(

מקס אזרן כותב לאחיו בצרפת ומשיח בפניו את מר ליבו. האח משיב כי צפה זאת ומציע לו כרטיס 
חזרה לצרפת ודאגה לכל מחסורם. הזוג אזרן עומדים בפני פיתוי עז מנשוא, אולם בדיוק אז מוצע 

למקס אזרן תפקיד במועצה המקומית ורעיון החזרה לצרפת נדחה לפי שעה. עם השנים אין הם 
מסוגלים לשמוע על חו״ל  “לא בא בחשבון אין כמו קרית גת!״. 

)מתוך ספרה של ימית ארמבריסטר ״אישה מרוקאית אחת״(

״בערבים של אותו קיץ התעוררנו לחיים. מבוגרים וילדים, כולם כאחד, שוחחו, שיחקו בקלפים, 
עישנו סיגריות, צחקו, בכו, התרפקו על זכרונות מרוקו האהובה שלנו, וגם רקמו חלומות חדשים...

כולנו היינו שווים זה לזה במובנים כה רבים; איש לא היה טוב מאחרים.... היו אלה ימים של שחרור 
ממחויבויות החיים. ימים של חופש משונה. לא היה טלפון, לא רדיו, ולא קשר עם העולם החיצוני. 

באורח מוזר היינו מבודדים, מרוכזים רק בקיומנו האישי.״

ברורים  יעדים  ישראל  ממשלת  קבעה  המנדט,  מתקופת  ההתיישבות  לקחי  לאור 
למדיניות התיישבותית כוללת, כפי שנוסחו בקווי היסוד של הממשלה בראשית 1949: 
“אכלוס מהיר ומאוזן של שטחי מדינה דלי אוכלוסין ומניעת ריכוז מופרז בכרכים״. 
באותם ימים לא השתהו הרבה: אמרו ועשו. הבירוקרטיה לא עיכבה, גם לא היועצים. 
לכן הוטלה המשימה החלוצית הלאומית בעיקרה על כתפי העולים החדשים ובראשם 
יוצאי עדות המזרח. תוך שנים אחדות הקימה ממשלת ישראל וחיזקה עשרות עיירות 
וערים בצפון, בדרום ובמרכז המדינה, תוך שהיא מיישבת בהן עשרות אלפי אנשים. 
אותן  לחלוטין:  ברור  היום  שונים,  החלטה  תהליכי  על  המוצדקת  הביקורת  למרות 
עיירות שקלטו לתוכן את מאות אלפי המתיישבים-החלוצים, שינו לחלוטין את מפת 
המדינה. דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, הטיל על אריה )לובה( אליאב להקים 
עיר מחוז בין שפלת עזה להר חברון, כחלק ממדיניות עיבוי היישוב היהודי בקדמת 
הנגב. אליאב הקים צוות מומחים שעיבד במהירות תוכניות אורבניות להקמת מרכז 
עירוני בלב החבל החקלאי. בספטמבר 1955 כבר ירו את יריית הפתיחה – אבן הפינה 

הראשונה הונחה ובינואר 1956 הגיעו למקום תושבי הראשונים – ח״י משפחות עולים 
והעיירה  כלכלי  מנוף  היווה  הישר מהאניה. הפיתוח המואץ  והובאו  שהגיעו ממרוקו 
מעשרת  למעלה  כבר  ב1961  מנתה  רבבה,  לכחצי  שדה  כעיר  שתוכננה  החדשה 
החקלאית  התוצרת  בריכוז  בה  התעסוקה  שעיקר  קטנה  מעיירה  תושבים.  אלפים 
“פולגת״  הטכסטיל  תשלובת  ותוססת.  תעשייתית  לעיר  גת  קרית  הפכה  ועיבודה, 
השתלבה בדופק החיים העירוני ובחיי אלפים מתושבי המקום. העיירה הפכה לעיר 
ואם בישראל. קרית גת היא כור היתוך מרגש לעדות ישראל ודוגמה לקליטת עלייה 
מוצלחת וציונות בלי מרכאות. כבמרוץ שליחים מופלא עבר הלפיד מידיו של בן גוריון 
לישראל פולק ז״ל וממנו לעוד הרבה טובים שהקימו בעיר תעשייה עברית מגוונת: 
תעשייה כבדה ותעשיית מזון, תעשיית עץ וריהוט ותעשייה מתקדמת; לצד “החרושת״ 
ה״דעת״  את  גוריון.  בן  של  “המלאכה״  חזון  את  שהגשימו  מלאכה  בתי  מאות  קמו 
הוסיפו קברניטי העיר שידעו להתגבר על משברים והשכילו לנטוע את עירם במקום 

של כבוד בקרב התעשיות המתקדמות במלוא מובנו של המושג.

חזרנו והתנפלנו על ברז המים שבחצר ההנהלה, כך מצא אותנו י.צ‘יזיק ופרץ בצחוק...˝עכשיו בואו 
והכנסו פנימה ותשמעו מה יש בפי אליכם. מה שראיתם בעיניים – דבר אחד, ומה שיהיה כאן בעוד 
שנים מעטות – זה דבר אחר לגמרי...המקום תוכנן כמרכז עירוני לחבל לכיש שיכלול בסופו של דבר 

3000 תושבים. כבר עכשיו עברנו את המספר הזה ולפי קצב הבניה הנוכחי, נגיע במהירות ל-5000 
נפש בשנה הקרובה ויש לשער שלא ירחק היום ונהיה כאן עיירה גדולה בת 10,000 נפש...“ 

)משפ׳ רגב(



כתיבה ועריכה: דוברות עיריית קרית גת
תמונות: ארכיון העירייה

             אוסף התצלומים הלאומי, ארכיון לשכת העיתונות הממשלתית
             צלמים: משה פרידמן, חנניה הרמן, אילן ברונר, משה מילנר, נתי הרניק
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לבנות ולהיבנות בה...

לדרך  יצא  צפון  גת  קרית  הלאומי  הפרויקט  לבניית  הראשון  הגג  הסכם  גת  כרמי 
יחידות הדיור בכרמי גת שווקו בהצלחה יתרה בתוך  בהצלחה. 3,900 מתוך 8,000 
שנה וחצי במהלך 2014-2015. עבודות הפיתוח ברובע מתקדמות בקצב מואץ ובימים 
מצפון  העיר  של  הבינוי  תחום  את  תרחיב  גת  כרמי  ברובע.  הבנייה  מתחילה  אלה 
לכביש 35. תוכנית המתאר הארצית רואה את קרית גת עיר מחוז חזקה בין מרכז 

הארץ לדרומה העתידה להכפיל את אוכלוסייתה תוך שנים ספורות.
רובע הפרחים החל איכלוס השכונות החדשות ברובע המתחדש במאות יחידות דיור 

נוספות משני צידי שדרות לכיש.
רובע הבנים וגוגנהיים הושלם איכלוס של כ-900 יחידות דיור בשני הרובעים, עבודות 

התשתית ובניית המרכז המסחרי והמרכז הקהילתי נמשכות בקצב מואץ.

מתחמי  ולחידוש  עירונית  להתחדשות  מיזמים  מובילה  העיר   – עירונית  התחדשות 
מגורים ותיקים, תוך ביצוע תכניות פינוי-בינוי, “מתיחת פנים״ למתחמים ישנים, חיזוק 
מבנים והוספת מרחבים מוגנים. מתחם יאסקי שנהרס ופונה מדייריו מתוכנן להיבנות 

מחדש בפיילוט ראשוני מסוגו של בינוי - פינוי גם לדיירי הדיור הציבורי.
מתחברים – מערך תחבורה מורכב הכולל גשרים, מעברים תחתיים ומחלפים יחבר 

את כרמי גת, תוך שינוי וחידוש דרכי הכניסה הצפונית לעיר. 
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חינוך

קרית גת עיר המח״ר  )מתמטיקה, חלל ורובוטיקה( – עמותת Ytek פועלת בשיתוף עיריית קרית גת, הטכניון ומשרדי הממשלה במטרה להפוך את קרית גת לעיר מח״ר בעלת 
רצף לימודי – יישובי - אינטגרטיבי מתפתח מגיל הגן ועד התיכון ותתמקד בתחומי רובוטיקה, אלקטרוניקה, מחשבים, הנדסה ביו-רפואית, אווירונאוטיקה וחלל. 

פרויקט שיקגו )תכנית רבדים( – מיזם להעצמה והתחדשות בבתי הספר היסודיים שמטרתו להעניק לתלמידים תמיכה חינוכית משלימה ותגבור פרטני תוך התאמת התוכנית 
לכל תלמיד ותלמידה. המיזם הוא פרי שיתוף פעולה של עיריית קרית גת, פדרציית יהודי שיקגו חברת גזית גלוב וקרן רש״י. 

תכנית עזריאלי להעצמה חינוכית - התוכנית מיועדת לילדים בראשית חטיבת הביניים על רקע המעבר מבית הספר היסודי לתיכון. קרן עזריאלי פועלת בשיתוף משרד החינוך, 
עיריית קרית גת וקרן רש"י ומאפשרת לתלמידים תהליך של "האצה לימודית".

״קרית גת היא אימפריה של עתידים״:  התוכנית פועלת בעיר בהצלחה רבה ומאפשרת לבוגרי התיכונים המצטיינים ללמוד לתואר אקדמי ועם סיום לימודיהם להשתלב ביחידות 
המובילות בצה״ל ולצבור נסיון תעסוקתי משמעותי. התוכנית המקדימה, “קדם עתידים״ מיושמת בבתי הספר המקיפים בעיר. 

מדו"ח שהופץ ע"י המועצה לשלום הילד בשנת 2015 עולה כי קרית גת ניצבת במקום הגבוה העשירי! 
בין כל הרשויות המקומיות בישראל בגובה ההוצאה השנתית בחינוך לכל תלמיד לשנה.

קרית גת השקיעה בשנת 2014 למעלה מ - 130,000,000 ₪ בחינוך

דמות האדם בישראל פירושה קודם כל דמות בהשקעה בחינוך
הנוער, יכולתו היוצרת, יוזמתו והחלוציות,

נאמנותו לשליחות שהטילה עליו ההיסטוריה בדורנו
“)דוד בן גוריון, 1954( “

מערכת חינוך מתוקשבת:
פרס התקשוב הארצי – קרית גת זכתה בפרס ארצי על הצטיינות בשילוב תקשוב בהוראה, במסגרת התוכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21.  כל בתי הספר 

בעיר צויידו באמצעי טכנולוגיה מתקדמים: מחשב לכל מורה, מקרן וברקו בכל כיתה, אינטרנט מהיר בפס רחב. 
סיסמה לכל תלמיד – המיזם הארצי שם לו מטרה ליצור תשתית טכנולוגית בבתי הספר ולאפשר פלטפורמת תקשורת פנים בית ספרית מתוקשבת.

עת הדעת -  מיזם עת הדעת בהובלת HP אינדיגו ועיריית קרית גת הורחב השנה לשלושה בתי ספר. בבסיס הפרויקט רכישת מחשבים ניידים כמספר תלמידי כתות ד' וה' 
בביה"ס ובהם מערכת הוראה דיגיטלית המאפשרת למורים ולתלמידים לנהל תהליכי למידה משמעותית.

סודקות את תקרת הזכוכית – שנה שנייה למיזם המבורך בו לוקחות חלק תלמידות 
המקיפים בקרית גת בכתות ח׳ - י״א. מטרת התוכנית להעצים ולכוון תלמידות - בנות 
להצטיינות בתחומי המדעים והמתמטיקה. שותפים למיזם עיריית קרית גת, אינטל 

וארגון כי״ח.

תוכנית You-Niversity – מיזם חדשני מיסודם של ארגון World ORT קדימה-
מדע והמשרד לפיתוח הנגב והגליל. הפרויקט פועל באשכול פיס קרית גת ומיועד 
לכלל בני הנוער בעיר. המרכז מציע קורסים כגון צילום ועריכת וידאו, פרחי רפואה, 
הקורסים  אינטרנט.  אתרי  עיצוב  פשע,  זירות  חקר  חלל,  מועדון  ועיצוב,  אדריכלות 

מיועדים לתלמידי חטיבות הביניים.



מרכז מריאן לגיל הרך – זוכה פרס ראש הממשלה לניהול מצטיין. נותן מענה מקיף לאוכלוסיות יעד רבות: ילדים, הורים ואנשי המקצוע בתחום הגיל הרך. השנה נרשמה היענות 
גבוהה מאוד להרצאות “בית הספר להורים״, במסגרתו מציע המרכז סדנאות מקצועיות להדרכה ולהרחבת הידע והמיומנויות להורים על ידי אנשי מקצוע, מטפלים, פסיכולוגים 
ומומחים העוסקים בהתפתחות הילד וקשר הורה – ילד. מרכז מריאן אמון על ניהול מערך גני הילדים והצהרונים בעיר ועושה בהעשרת תכני הלימודים בצד חידוש המבנים 

וציודם.

 5 חוד החנית של המצויינות המדעית. במשך   – תיכון מאיר  מגמת הפיסיקה של 
שנים ברציפות זכו תלמידי המגמה במקומות הראשונים בתחרות הבינלאומית “צעד 

ראשון לקראת נובל בפיסיקה״. 

מגמת  תלמידי  ומרגש:  איכותי  דיאלוגים  תאטרון   – “רבין״  בתיכון  התאטרון  מגמת 
התיאטרון בתיכון “רבין״ מפגינים כישורי משחק יוצאי דופן במסגרת הלימודים במגמה 

ומעלים מופעים ממחזות מוכרים ומקוריים. 

תזמורת הרצל  - למעלה מ-300 תלמידי בית ספר הרצל מנגנים במגוון כלי הקשת וההקשה. לפני מספר שנים זכה בית הספר במקום הראשון בתחרות ארצית לנגינה בכלי 
קשת. מידי שנה נהנים תושבי העיר מקונצרט איכותי ומרשים של תלמידי בית הספר. השנה הפכה התזמורת וירטואלית וזמינה לנגינה משותפת ברשת.

ספריית בי״ס משואה  

כיתת מנהיגות בית ספר שפרינצק: מיזם חינוכי משותף עם הקק״ל לשמירת הסביבה 
ולקידום חברה מקיימת בישראל.

מליוני שקלים משקיעה העירייה מדי שנה בחידוש, בנייה ושיפוץ מוסדות חינוך וכיתות 
לימוד בגני הילדים ובבתי הספר.
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תעשייה בתנופה

פארק התעשייה בקרית גת, הפך ברבות השנים לשם דבר ושמעו יצא למרחוק. הוא מאכלס בתחומו מגוון מפעלי תעשייה עתירי הון 
וידע המעסיקים אלפי עובדים במגוון תחומים. לצד תאגידי ענק כמו אינטל, HP אינדיגו ונסטלה, המרחיבים את האתרים בפארק 
ומשדרגים את טכנולוגיות קוי היצור, מצטרפות עוד חברות חדשות: FLYING CARGO, גלובוס טכנולוגיות, דור קיי, מטבחי דקור, 

מתחם מסחר ולוגיסטיקה של רמי לוי ועוד רבות וטובות.
בימים אלה שוקדת חברת י.ש. גת על תכנית להרחבת פארק התעשייה בקרית גת בעוד 2000 דונמים נוספים, לאור הביקושים של 
חברות נוספות לקבוע מקום משכנן בפארק ולאור הצורך להגדיל את מקורות התעסוקה בהלימה לגידול האוכלוסייה הצפוי בעיר 
ובאזור. מפעל סוגת תעשיות  נוסד באזור התעשייה של קרית גת בשנת 1957 ושימש כמפעל לייצור סוכר שהתבסס על גידול סלק 

בשדות דרום הארץ. עם הזמֿן נבנה במפעל בית אריזה משוכלל. 
לאחרונה חודש במתחם סוגת בית זיקוק לסוכר וכן הוקמה במפעל תחנת כח לייצור עצמי של חשמל בטכנולוגיה ירוקה עבור סוגת 

ועבור חברות אחרות בפארק התעשייה בהשקעה של מאות מליוני שקלים.

פארק תיירות
וכולל מתקני נופש, משחק, שבילי  50 דונמים  ירוק המשתרע על פני  בלב פארק התעשייה, הולכות ונשלמות עבודות הפיתוח של פארק 
אופניים והליכה. בלב הפארק יוצב פביליון: ביתן מידע טכנולוגי אשר יספר את סיפור התעשייה על גלגוליה מאז ימי הביניים ועד העת החדשה 

ואת סיפור גלגולי התעשיה בקרית גת, מאז ימי תעשיית סיבי הכותנה ועד לתעשיות החדשות הקיימות בפארק. 
שמה העתיק של השמורה "חרבת פאטוט" נשמר ובלב הפארק תוצב רצפת פסיפס עתיקה שנמצאה באזור בחפירות שערכה רשות העתיקות. 
בכוונת חברת י.ש. גת למסד מערך ביקורים וסיורים של קבוצות וטיילים בפארק ובמפעלים בתחומו, לייסד פסטיבל שנתי ״מפעלים מבפנים״ 

ולהופכו לפארק תעשייה תיירותי.
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תרבות וספורט

סדרות מנויי תאטרון: 
לילדים: תיאטרון שוקו לזאטוטים בגילאי 6-3 | תרבוטף - הצגות לילדים בגילאי 5-2 | קסם של מנוי-הצגות קלאסיות לגילאי 9-5 

סדרת מנויי תאטרון לבני נוער ומבוגרים ממיטב התיאטראות המובילים בארץ המציגים בעיר רפרטואר עשיר ומגוון.

חגיגה קלאסית
סדרת קונצרטים לחובבי הז׳אנר ממיטב התזמורות בארץ. סדרת קונצרטים של התזמורת האנדלוסית אשדוד, אשקלון | סינמטק-

 / | מופעי מחול מודרני  | ערבי זמר ממיטב היוצרים בארץ  + הרצאות מרתקות של מיטב המרצים מתחום הקולנוע  סרטי איכות 
מוסיקה וסטנד אפ לאורך כל ימות השנה. פסטיבל חנוכה לכל המשפחה הכולל הצגות ילדים בשיתוף תיאטרון אורנה פורת, מופעים 

מיוחדים.

חוגים 
המרכז למחול מובמנט, המרכז המקצועי והגדול ביותר בעיר בניהולו של רון כהן | המרכז לשירה ולמוסיקה | המרכז לאמנויות ויצירה 
המרכז לזומבה, עיצוב וחיטוב הגוף | המרכז לריקודי בטן  | המרכז ללימודי תיאטרון בשיתוף תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער |  

המרכז לאומנויות לחימה.

קרית גת זוכת פרס שרת התרבות והספורט, זו השנה השלישית ברציפות על פעילות עניפה בתחומים הללו:

רשת המתנ״סים מציעה מגוון רחב של אפשרויות ספורט, תרבות ופנאי. פרטים באתר הרשת ובמידעונים 

קאנטרי ארבע העונות
מיליוני  השקיעו  הפייס  ומפעל  גת  קרית  עיריית 
מקורה  ובריכה  חדיש  קאנטרי  בבניית  שקלים 

לרווחת תושבי העיר והאזור.



קרית גת קופצת מדרגה בכל הנוגע לקידום ענפי הספורט העממי והמקצועי.
מעפילות  ההישגיות  הקבוצות  העיר.  ברחבי  וחודשו  הוקמו  ספורט  מגרשי  עשרות 
לליגות הבכירות ובתי הספר לכדורגל, כדורסל ומרכז הטניס מכשירים את ספורטאי 
הדור הבא. קבוצת כדורגל הנשים העירונית העפילה לליגת העל ושמרה על מקומה 

בטבלה שנה שניה ברציפות.

מרוץ הלילה של קרית גת
מתקיים ברציפות זו השנה השישית ומושך אליו מאות חובבי ריצה ורצים מקצועיים. 

המירוץ לזכרו של יבגני גלרמן ז״ל, בן העיר שנפל במלחמת לבנון השניה.

ביה״ס להתעמלות אמנותית
15 מדליות קטפו בנות הנבחרת באליפות ישראל לשנת 2015 בהובלתה של מאמנת 

הנבחרת גילה צ׳רניאק.
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תרבות וספורט
תמר לגמן

אלופת ישראל בג׳ודו
שנת 2014

נבחרת ההתעמלות
האמנותית

מירוץ הלילה
של קרית גת



נוער וצעירים
מרכז הצעירים "תנופה" – הבית של צעירי העיר. המרכז מוביל את הצעירים בתחומי השכלה גבוהה, תעסוקה, הכשרות מקצועיות ומעורבות חברתית.  בימים אלה נבנה בית 
הצעירים החדש בעיר )מעוז בית"ר לשעבר(  אשר ישמש מרחב מזמין המאפשר אינטראקציה חברתית ומעודד צעירים למצוינות אקדמית תוך שוויון הזדמנויות ומענה ייחודי 

לאוכלוסיות שונות. 
מאז 2010: 137 קצינות וקצינים חדשים בני העיר קרית גת. זוהי כבר מסורת של ממש בעיריית קרית גת, להעניק את ברכת הדרך לקצינות ולקצינים החדשים בצה"ל ובכוחות 

הביטחון ולהעניק להם מחשב נייד. מאז ינואר 2010 ועד היום קיבלו 137 קצינות וקצינים מחשבים ניידים.
מלגות לסטודנטים – מרכז הצעירים "תנופה" המוביל את תחום הסטודנטים בעיר מעניק מדי שנה למאות סטודנטים מלגות לימודים להשכלה גבוהה, ייעוץ והכוונה, הלוואות 

בתנאים מועדפים, התמחות ושירותי השמה בתעסוקה.

מועצת הנוער העירונית מורכבת מנציגים מובילים של בתי הספר התיכוניים וארגוני 
הנוער בעיר קרית גת, מכיתות ט׳ עד יב׳ הנבחרים בבחירות דמוקרטיות במסגרות 

השונות. המועצה פועלת ויוזמת פרויקטים קהילתיים וחברתיים. 
השנה לקחה המועצה חלק פעיל ומרכזי ביום המעשים הטובים, חנכה את פרלמנט 

הילדים העירוני והשיקה את הקוד האתי לבני הנוער.
פרלמנט הילדים – קרית גת היא העיר הראשונה בארץ בה הוחלט ליישם את פורמט 
“הפרלמנט״ גם בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים. פרלמנט הילדים פועל במהלך 
השנה בפרויקטים חינוכיים למען הקהילה בשיתוף מועצת הנוער העירונית והמכללה 

לאיכות השלטון. 
מד״צים ו״מנהיגת״ להוביל, להנהיג ולהדריך! – מחלקת הנוער מכשירה את בני הנוער 
להיות מדריכים צעירים בעלי כישורים ויכולות של לקיחת אחריות, התמדה, דוגמה 

אישית, תרומה לקהילה, קבלת החלטות והתמודדות עם בעיות ופתרונן. 
תנועות נוער – תנועות הנוער בקרית גת הן בית חם ומעודד לצעירי העיר המבקשים 
במגוון  לקהילה  ולתרום  עצמית  הגשמה  תוך  אישית  יוזמה  צעירה,  מנהיגות  לפתח 
תנועות  מעשר  למעלה  פועלות  גת  בקרית  מיוחדת.  חברתית  ובמסגרת  פרוייקטים 
אחרי  ולדרך,  לצה״ל  אחריי  לשטח,  אחריי  ערבה,  שבט   - הצופים  עקיבא,  בני  בהן: 
הארכיאולוגיה,  קבוצת  צעיר,  מכבי  נח״ל,  גרעין  מד״א,  נוער  בלב,  מקום  לבגרויות, 

כנפיים של קרמבו, בת מלך, היכל העונג.
מערך הכנה לשירות משמעותי בצה״ל: גרעין נח״ל לעידוד שירות משמעותי בצה״ל. 
החיילים במסגרת הגרעין פועלים בבתי הספר ובמסגרות רשת המתנ״סים בשעות 
אחר הצהריים. מרכז ההכנה לשירות משמעותי: המרכז מכוון את הצעירים לשירות 

לאומי-אזרחי ונועד ללוות ולחזק את הנכונות והמוכנות של צעירי העיר לצה״ל. 

הנוער מצעיד את העיר! 
שבט ״ערבה״

הדמיה מרכז תנופה המתחדש

מד״צים
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חברה קהילה ונגישות

פרס נגישות ישראל לשנת 2014 הוענק לקרית גת
פרס נגישות ישראל לשנת 2014 הוענק לעיר קרית גת על קידום הנגישות ושילובם של 
אנשים בעלי מוגבלות בחברה. זה מס׳ שנים שמקדמת עיריית קרית גת תחת קורת גג 
האגף לנגישות את הטיפול בהנגשת מוסדות ציבור וחינוך, מדרכות, תחנות אוטובוס וחניות 

נכים. כמו״כ עושה האגף בשילוב בעלי צרכים מיוחדים בחברה, בקהילה ובתעסוקה.

״מסדר כנפיים״, כנפיים של קרמבו!
תנועת הנוער המצויינת והערכית פתחה סניף בקרית גת. בני הנוער המדריכים חונכים 
ומעניקים  בהתנדבות  האישית  המחוייבות  במסגרות  מיוחדים  צרכים  בעלי  ילדים 

משמעות חדשה לביטוי ״נוער מצויין״.

משך 60 שנותיה, הצמיחה העיר קרית גת קהילה פעילה, בריאה ותומכת. השומרת מחד,  על מאפייני הקבוצות בה ועל יחודיותן ובה בעת הרמונית וסובלנית כלפי השונה, 
האחר ובעל הצרכים המיוחדים.  בשנת 2014 זכתה העיר באות הארצי ל״קהילה מתנדבת״ מטעם משרד העבודה והרווחה. 
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עיר מחוז משמעותית בין שני מטרופולינים
במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבניה, קיבלה הועדה המקומית של קרית גת סמכויות מורחבות.

עם סיום כתיבת תכנית המתאר לעיר, במהלך 2015, תקבל הועדה מעמד מיוחד המאפשר לה לקדם מתחמי מסחר, תעסוקה ובניה למגורים באופן מואץ
שהיה שמור עד כה לועדות המחוזיות.

תכנית המתאר הנכתבת לעיר בידי חוקרים מובילים בתחומם תבחן חלופות מוצעות לפיתוח העיר, אשר יתנו לה את המענה המיטבי בהתחשב ביעדי המדינה ויעדי 
העיר והאזור. התכנית סוקרת את נושאי המארג הבנוי, שטחים פתוחים, דמוגרפיה וקהילה, תחבורה ונגישות.

התכנית מתייחסת לפוטנציאל העצום בהרחבת גבולות העיר מצפון, מדרום, ממזרח וממערב לה. 
מעבר לפיתוח הרובע הצפוני, מקדמים בימים אלה תכנית לפיתוח ובניית 8,000 יחידות דיור נוספות ממערב לעיר, תוך שילובן בתוואי השטח של יער פלוגות.

מדרום מזרח צפויה העיר להרחיב את גבולותיה לצורך תוספת 2,000 דונמים נוספים לצורך הרחבת גבולות פארק התעשייה. 

היא צופה אל הבאות...



פרוגרמה לחידוש רובע פ״ז הכוללת את מתחם המסחר ומוסיפה לו שימושים לצרכי בניה למגורים, תרבות ופנאי ומתחמי תעסוקה לחיזוק המרקם העירוני במרכז העיר כמו 
כן מקודמת תכנית לחידוש מתחמי השוק ורובע המגדים.

התחדשות עירונית
תכניות פינוי - בינוי, חידוש רובעי מגורים ותיקים ומתיחת פנים בכל רחבי העיר. בימים אלה יצאו לפועל תכנית פינוי בינוי ברחוב היסמין. כמו כן קיימת תכנית לבניית מאות 
יחידות דיור במתחם יאסקי שהתפנה ולאכלס בו גם דיירי דיור ציבורי ממבנים ותיקים סמוכים. בכל רחבי העיר מקדם אגף ההנדסה מיזמי חידוש מבנים, מתיחת פנים לשכונות 

וותיקות והתחדשות עירונית.
מתחם תחנת הרכבת - המע״ר החדש של קרית גת

עיריית קרית גת מקדמת בשיתוף רכבת ישראל תכנית מהפכנית לפיתוח מתחם תחנת הרכבת משני צידי המסילה והפיכתו למרכז העירוני החדש של קרית גת.
המתחם בשטח כ-81 דונם, כשבמרכזו תחנת הרכבת. תכנית הפיתוח של מתחם הרכבת שמקדמת העירייה, משרד הבינוי ורכבת ישראל יתן מענה לפיתוח מרכז עירוני מוביל 

הכולל מסחר, משרדים ותעסוקה, אשר יהיה מקושר לפארק התעשייה ויתן מענה לאלפי הנוסעים ברכבת אל העיר וממנה.
התכנון כולל תחנת רכבת חדשה המשולבת עם מרכז מסחרי, שטחי מסחר ותעסוקה, בניין עירייה ומשרדים תכנון המתחם מגלם את רעיונות הקיימות העירונית, בין היתר ע״י 
עירוב שימושים באמצעות מבני המגורים המתוכננים במתחם. המפגש בין השימושים השונים, לרבות המפגש בין אקדמיה, מגורים ומרכזי תעסוקה ייצור אזור תוסס וחי שיהווה 

מרחב תרבותי של העיר.

הדמיה מע״ר הרכבת




