
קרית גת
ערב ראש השנה התשע״ח

ב״ה

כדאי לדעת!



תחל שנה
וברכותיה



תושבי קרית גת היקרים,

שנת התשע"ח העומדת בפתח ובאה עלינו לטובה, היא הזדמנות 
מצויינת להביא בפניכם תושבי העיר, סקירה קצרה ממגוון היוזמות, 

תכניות הבינוי והפיתוח, החינוך והתרבות, שהיו מנת חלקה של 
העיר בשנה החולפת.

ועל אף שקצרה היריעה עד מאד, נספר כי: השנה בע"ה, יחלו 
ראשוני הדיירים לאכלס את רובע המגורים כרמי גת. הרחבת 

העיר באלפי משפחות חדשות היא ברכה ובשורה לעיר, עם זאת, 
אנו מובילים מאבק בלתי מתפשר מול משרדי הממשלה לדאוג 

שרובע המגורים החדש לא יהווה נטל על כתפיה של העיר וכי 
תושבי כרמי גת יקבלו שרותי חינוך, תרבות ונגישות ותחבורה ברמה 

הגבוהה ביותר. 

אנו נמצאים במהלך בניית מיזמי תשתיות ענקיים בתוך העיר, 
בהם בניית גשרים, חידוש תוואי הכניסה לעיר וחיבורה לשני 

מחלפים חדשים, מרכז חדש לצעירים, בריכה לימודית חדשה 
ברובע השופטים, גני ילדים חדשים ברובע הבנים וברובע הפרחים, 

בימים אלה החלו עבודות הקמת בית יד לבנים, מרכז תרבות 
וספורט, כיכר פ"ז משנה את פניה ובכל רחבי העיר מוחלפות 

תשתיות ישנות בחדשות ומתקדמות. מאמץ רב אנו משקיעים 
בחידוש תשתיות בשכונות הותיקות, בתשתיות מים, ביוב, כבישים, 

ומדרכות בהיקפים חסרי תקדים. אני שמח לבשר כי לאחר 
מאמצים מרובים יוצא לדרך פיתוח והרחבת פארק התעשייה 

בעוד 2,500 דונמים לטובת הקמת עשרות מפעלים חדשים.
אך הבניה האמיתית והחשובה ביותר היא בניית דור העתיד 

הצומח כאן בקרית גת, מערכת החינוך פועלת, יוזמת בחריצות 
ובמרץ תכניות חדשות לקידום הישגים לימודיים ולמצויינות בין 

כותלי בתי הספר.
גם השנה בפעם הרביעית ברצף זכתה קרית גת בפרס שרת 

התרבות והספורט על פעילות עניפה ומגוונת לרווחת ציבור
תושבי העיר.

מערך הבטחון והסדר הציבורי בעיר מתהדק, מצוייד במשאבים 
ובאמצעים מתקדמים, דואג לשלומם של ילדינו והופך גורם חשוב 

ומשמעותי בשמירת הסדר ותחושת הבטחון בעירנו.

פנינו לעתיד מבטיח, להמשיך לבנות ולהיבנות, לחדש ולהתחדש-
נמשיך להשתפר ולהתמקצע במתן שירותים מוניציפאליים, 

איכותיים ללא פשרות, נמשיך להיות קשובים לכם התושבים, 
לתכנן את השנים הבאות, בחכמה ובזהירות.

שנה טובה ומתוקה,
אבירם דהרי, ראש העיר



כדאי לדעת!
חינוך

קרית גת ממוקמת במקום ה-8 
בארץ בהשקעה בחינוך

וההשקעה ניכרת: עשרות תכניות לקידום המצויינות 
במקצועות המדעים והמתמטיקה, מרכזי מח״ר פעילים 

)הנדסה, מתמטיקה, חלל ורובוטיקה( הוקמו בכל בתי 
הספר בעיר.

תכנית "סודקות את תקרת הזכוכית לקידום לימודי 
המתמטיקה והמדעים בקרב תלמידות המקיפים, תכנית 

קרן טראמפ לקידום המצויינות במתמטיקה, תכניות 
"שרפים״ לכתיבת עבודות חקר מצויינות בפיזיקה, תכנית 

עתודה לצה"ל ועוד רבות אחרות.

שחר(,  בן  צ‘מנסקי  אחרונות  ידיעות  מדרג  )*ע"פי 
עם השקעה של 960 ₪ בכל תלמיד. 



דיפלומטיה שגרירים צעירים מקיף אורט בוים

תוכנית "שגרירים צעירים" מפתחת ומטפחת קבוצה איכותית ודינמית של תלמידים בעלי כישורים,      
  אשר ביכולתם להשפיע על עיצוב דעת הקהל בעולם בכל הקשור לתדמיתה של מדינת ישראל.



קרן טראמפ

למעלה מ-300 תלמידות המקיפים כבר 
"סודקות את תקרת הזכוכית".

מיזם יחודי לקידום והעצמת תלמידי מגמות הפיזיקה במקיפים בעיר פועל 
ברצף זו השנה השלישית בקרית גת, לכתיבת עבודות חקר בפיזיקה. בשיתוף 

הקריה למחקר גרעיני בשורק )ממ"ג( ומרכז חוסידמן באונ‘ בן גוריון.

שרפים - לומדים פיזיקה גרעינית 

בשנת הלימודים הבעל"ט תחבור עיריית קרית גת לקרן טראמפ לטובת מיזם רב משאבים לשדרוג דרכי 
הלמידה וההוראה של לימודי המתמטיקה והמדעים בקרב הלומדים את המקצועות הללו ברמת 4 ו-5 יחידות 

לימוד. כחלק מהשאיפה לטיפוח המצויינות וקידום ההישגים במקצועות אלו.



"ואף על פי כן נוע תנוע"
מגמת המחול בתיכון מאיר 

אקדמיה לאמנויות בבית הספר 
"בן צבי", בי"ס אזורי לאמנויות

בימים אלה שוקדת מערכת החינוך על בניית תכנית יחודיות בית ספרית, כל בי"ס השתתף בשנה החולפת בתהליך ארגוני לבחירת תחום, תוכן ערכי/
לימודי, שיטת לימוד או גישה הוליסטית אחרת אשר תוביל את תלמידי ביה"ס להצלחה.

מגוון מגמות לימוד יחודיות פועלות הן בבתי הספר היסודיים והן במקיפים, בהובלת מורים מצויינים בתחומם המובילים את התלמידים להצלחה 
ולאותות הצטיינות.

מגוון מגמות לימוד וייחודיות בית ספרית



תיאטרון רבין

לימודי רטוריקה תורת הנאום בבי"ס יד יצחק

צעד ראשון לנובל בפיזיקה

זיו זלבסקי מבית ספר יד יצחק זכה במקום השני בתחרות מחוזית 
של ארגון רוטרי, לקידום כישורי השפה, המנהיגות והמצויינות.

מגמת התאטרון של תיכון חדש "רבין" זוכה 
לשבחים ולהוקרה בארץ 



אור חיים ליאבמבוק, מתיכון "מאיר" זכה במקום השני בתחרות 
הבין לאומית "צעד ראשון לנובל בפיסיקה".

זו השנה השישית ברציפות בה זוכים תלמידי מגמת הפיזיקה 
של תיכון מאיר בתחרות היוקרתית.

תזמורת בית ספר "הרצל"
עידן רייכל בחר בתזמורת בית 

ספר הרצל לנגן עבורו בקונצרט 
וריאייטי השנתי.

לימודי כימיה באקדמיה 
בתכנית ע"ש מארי קירי



מסע ישראלי בשבילי הארץ, מצעדי החיים בפולין, תכנית בני מצווה בירושלים 
ותכנית סיורים להכרת ההיסטוריה והמורשת של העיר קרית גת וחבל לכיש 
לרגל 60 שנים להקמתה –לכולם מטרה אחת לצייד את הדור הבא בתרמיל 

מלא ערכי ציונות, יהדות, אהבת הארץ והעברת המורשת לדורות הבאים.

לומדים דרך הרגליים: מסע תלמידי
בתיה"ס היסודיים להכרת העיר קרית גת, 

וחבל לכיש בעבר ובהווה.

במסגרת תכנית מרחבי חינוך, נחתם קוד אתי מחייב למערכת החינוך בעיר, בבסיסו עומדים ערכי ליבה בהם כבוד, יושרה מקצועיות 
ושקיפות אשר יחולו על מובילי החינוך, צוותי ההוראה והתלמידים. 

77% מבוגרי י"ב בשנה החולפת זכאים לתעודת בגרות חברתית, על התנדבות ותרומה לקהילה במגוון תפקידים, מוסדות ותנועות נוער.

"דרך ארץ קדמה לתורה"



מרכז מריאן למען הילדים המיוחדים 
המרכז למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים החל לפעול בקרית גת בשנת 
2014, המרכז למשפחות מבקש לשפר את איכות החיים של משפחות להן 
ילד עם צרכים מיוחדים ולהקל על התמודדותן המורכבת. בתוך כך, מספק 
המרכז מגוון מענים ייחודיים בתחומי התמיכה, הפגה, מידע ומיצוי זכויות, 

התנדבות, שינוי מדיניות ופיתוח מנהיגות הורית.

החינוך מתחיל בגיל הרך...
לאור הגידול במספר הילדים ולאחר תכנון קפדני של צרכי החינוך לגיל הרך, הוחלט על 

בניית 16 גני ילדים נוספים בעיר, מתוכם 3 ברובע הפרחים, 5 ברובע הבנים המתחדש ו-8 
מתוך 60 בכרמי גת. גנים אלו, שנבנים בהשקעה של מיליוני שקלים, עתידים לספק מענה 

מקיף ומיטיב לילדי העיר, וישולבו בהם כלל המערכות והאמצעים הנדרשים להעשרתם 
וחינוכם. גני הילדים הותיקים עוברים בהדרגה חידוש ושיפוץ בתוך הגנים ובחצרות.

המרכז למשפחות זוכה לפרסים ואותות שבח ומהווה מודל חיקוי עבור ערים נוספות בישראל מרכז מריאן 
יפתח בשנה"ל הקרובה מעון יום יחודי לילדים אוטיסטים אשר לראשונה יפעל בעיר.



בתים, תעשייה
ותשתיות

מגמות הבניה והפיתוח בעיר במהלך השנים האחרונות 
ניכרות מאד: עשרות מנופי כרמי גת מקבלים את פני 

המגיעים לעיר מצפון, אך גם בתוך העיר שאון המנופים, 
הטרקטורים והמשאיות לא נח לרגע.

1. נתוני למ"ס 2016, פרסומי קרן שח"ף 2016
2. מכון גיאוקרטוגרפיה2016-2017

כדאי לדעת!
הגירה חיובית עקבית ומתמשכת 
של משפחות חדשות לקרית גת1

קרית גת מובילה ברמה 
הארצית בביקושים לדיור 
ובמכירת דירות למגורים2 



כיכר פ"ז מתחדשת ומתחמי 
חניה חדשים נוספים בסמוך 

למרכז המסחרי ולרכבת. 



רובע הפרחים המתחדש

רובע הבנים

מבני ציבור, תרבות ופנאי

במאות דירות למגורים, כך ברחוב הרימון ובקרוב מיזמי התחדשות 
עירונית ופינוי בינוי נוספים על אלה שבשדרות גת, גם ברובע בני 

ישראל שם שווקו מאות יחידות דיור נוספות.

מעבר לבניה מאסיבית של מגורים, 
נבנים ברחבי העיר מבני ציבור, חינוך 

תרבות, ספורט ופנאי, בהם: בית 
יד לבנים, מרכז תרבות וספורט 
במתחם בריכת ארבע העונות, 

הבריכה הלימודית ברובע השופטים 

ולאחר שנים ומאמצים רבים קיבלה העירייה 
לידיה את עבודות הפיתוח ברובע הבנים 

ומשלימה אותם בקצב ראוי ומשביע רצון.    



מגרש ספורט ענק ברחוב צה"ל, המרכז לצעירים על ציר שד‘ העצמאות, 
מועדון קהילתי ברחוב הגבורה. בכרמי גת הושלמה בנייתם של 8 גני 

ילדים, בית ספר יסודי ובימים אלה נבנים במתחם 07 הראשון: בתי כנסת 
ומרכז לגיל הרך. בחודשים הקרובים תחל בניית בי"ס מקיף ועוד מוסדות 

ציבור וחינוך במתחם המגורים השני )מתחם 02(.

תנופת הפיתוח ניכרת גם ברחובות העיר ושביליה, הכבישים, 
הכיכרות והמדרכות. תשתיות המים והביוב בעיר מתחדשות 

ומוחלפות באופן הדרגתי, כביש דרך הדרום מתחבר למבני 
המסחר החדשים הקמים לאורכו ויחודש עם התחלת מגה 

פרוייקט המחלפים החדשים על כביש 35. 

הכניסה הצפונית לעיר משנה את פניה, 
כיכר ענק הנבנית בימים אלה תקבל את 

פני הבאים לעיר ותתחבר בגשר נוסף 
לכרמי גת ולמחלף המערבי על כביש 35.



פארק התעשייה יורחב ב-2,500 דונמים נוספים 
ממזרח, לטובת בניית 1,500,000 מ״ר לשימושים 

מגוונים, בהם: מפעלי תעשייה, מרכזי מסחר 
ושירותים, בית מלון, פארק הייטק ומוסד אקדמי.

IWI - מפעלי נשק לישראל יעסיקו במפעל 
החדש כ-500 עובדים.

כדאי לדעת!

תעשייה

פארק התעשייה בקרית גת יורחב בעוד 2,500 דונם נוספים
לטובת מפעלי תעשייה חדשים.

פארק התעשייה מקדם מיזמי תיירות במתחם 
הפארק, מרכזי מבקרים, מתחם אמנות, בילוי 

ופנאי ופסטיבל מפעלים מבפנים.



אורדע - מפעל 
מתקדם לתעשייה 

מוצרי הדפוס והנייר



אוכלוסיית הצעירים בעיר בגילאי 18-40 מונה כ-14,500.
מרכז הצעירים תנופה זכה בפרס השר לפיתוח 

הפריפרייה, הנגב והגליל לשנת 2017 בקטגוריית "מרכז 
צעירים מוביל שינוי לקידום אוכלוסיית הצעירים בעיר". 

אות השר ניתן למרכז "תנופה" על פעילותו המתמשכת 
לאורך השנים למען צעירי העיר ועל תרומתו לקידום 

הנוער והצעירים בתחומי ההשכלה הגבוהה, ההכשרות, 
התרבות והפנאי לצעירים בעיר. 

כדאי לדעת! נוער
מרכז הצעירים תנופה בקרית גת זכה וצעירים

השנה באות השר לפיתוח הנגב והגליל 
על היותו מרכז מוביל שינוי בישראל.

במהלך 2016 העניק מרכז תנופה מלגות 
בסך 3,000,000 ₪ מעיריית קרית גת, 

מפעל הפיס ופר"ח.

מאז הקמתו פנו / הסתייעו / השתתפו 
בפעילות  מרכז תנופה 12,000 צעירים 

בני העיר.



טקס חלוקת מלגות



במסגרת האגף הוקם מרכז 
הכנה עירוני לצה״ל הנותן מענה 

למועמדי שרות )מלש"בים( בליווי 
ובקידום שרות משמעותי לצה"ל. 

המרכז החדש 
לצעירים

בקרוב יחנך המרכז 
החדש לצעירים,

מבנה גדול ומרהיב 
אשר יהיה בית לצעירי 

העיר ולמגוון הפעילויות 
ותחומי העשיה

של האגף לצעירים.



בתחום התעסוקה

בתחום התרבות והפנאי

בתחום פיתוח ההון האנושי

מציע המרכז ליווי אישי ופרטני בדרך למציאת 
עבודה, ליווי אישי ללימודים, הכיוון תעסוקתי, ירידי 

תעסוקה, מאגר משרות והשמה בעבודה.

הרצאות מגוונות, סדנאות, ערב הצדעה לחיילים, 
לסטודנטים, כנס מתגייסים ומופעי קיץ.

מציע המרכז קורסים מקצועיים בשלל תחומים: 
טכנאי סלולר, מתכנת, חשבי שכר, ניהול 
חשבונות ועוד. השלמת 12 שנות לימוד,

קורס נהיגה על אוטובוס ועוד. 



תלמידי קרית גת - עתידים להצלחה!

1204580
בוגרים לתכנית 

עתידים בקרית גת 
בצבא ובאזרחות 

סטודנטים 
במהלך לימודי 

העתודה 

תלמידי עתידים 
במקיפים בעיר 

תכנית העתודה לצה"ל פועלת בעיר בהצלחה רבה ומגייסת לשורותיה מתגייסים 
רבים בדרך לשירות משמעותי בצה"ל

הקמת מרכז למידה לבני נוער 
– תגבור במקצועות המדעים 

)מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה, כימיה( 
במרכז הלמידה אורט רוגוזין.

הקמת מרכז למידה לבני נוער 

במהלך השנים האחרונות גדל פי 5 מספר הסטודנטים 
הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בעיר. מרכז תנופה מהווה 

עבורם כתובת לסיוע והכוונה. בשנה האחרונה חולקו מלגות 
בשווי של מעל 3 מיליון על ידי העירייה, מפעל הפיס ופר"ח.



מיזם חדשני
ראשון מסוגו

לראשונה בקרית גת – 
חדר בריחה רפואי חברתי.

החדר הוקם כיוזמה של מירי 
אלגבסי סטודנטית לרפואה 

בת העיר, במסגרת מעורבות 
חברתית בקהילה.

חדר הבריחה מעוצב 
כמציאות מדומה 

של חדר מיון בשעת 
חירום, ומאתגר את 

המשתתפים בחידות 
ובמשימות רפואיות 
כשהמטרה לאבחן 
ולטפל בחולה תוך

60 דקות לכל היותר.



כדאי לדעת!
מעל ל- 86,000 שעות תרמו בהתנדבות 

לקהילה בני הנוער הפועלים במסגרת 
תכנית לתעודת הבגרות החברתית קהילתית 

בהובלת מחלקת הנוער העירונית.

בשנת תשע"ז, 77% מכלל תלמידי יב בקרית גת היו זכאים לתעודת בגרות 
חברתית על תרומה והתנדבות בקהילה.

422 בוגרי תשע"ז מתוך 549 נמצאו זכאים לתעודת בגרות חברתית על 
פעילות התנדבותית למען הקהילה - 100% מבוגרי בי"ס אורט ע"ש בוים 

ובוגרי הישיבה התיכונית נמצאו זכאים לתעודת בגרות חברתית.



מחלקת הנוער העירונית מהווה גורם מרכזי, משמעותי ומוביל לכלל הנוער בעיר. 
מעודדת את הנוער לעסוק במעורבות חברתית-קהילתית, לפתח מנהיגות ויוזמות 

קהילתיות, לנהוג באחריות כלפי עצמם וסביבתם.

מחלקת הנוער פועלת להכשיר עתודות מנהיגות מדריכים 
לפעילות בקהילה במסגרות מד"צים, משצים )מדריכי שלח 

צעירים(, מועצת הנוער והתלמידים העירונית ופרלמנט הילדים.

1854 בני נוער חברים ומשתתפים בפעילות תנועות הנוער בעיר: בני עקיבא, אריאל, 
הצופים, הנוער העובד והלומד, מכבי צעיר, השומר הצעיר, כנפיים של קרמבו –

לתמיכה בילדים בעלי צרכים מיוחדים.
ארגוני נוער נוספים פועלים בעיר – עלם, מקום בלב, אחרי, נוער לתת.



ברחבי העיר בוצעו הקמות גנניות בסכום 
של כ-7 מיליון ₪

שטחי הגינון בעיר עומדים כיום על כ-800 
דונם וגדלים עם הפיתוח הרב בעיר. עלות 
אחזקת הגינון 3 מיליון ₪ לשנה, במסגרת 

הקמות ושדרוג הגינון, משודרגות גם 
מערכות ההשקיה לטובת חיסכון וייעול 

ההשקיה העירונית.
טיפוח ושדרוג השטחים הירוקים בעיר 
עומד לנגד עינינו והעירייה פועלת לפי 

תכנית עבודה לחדש איזורים ותיקים בעיר 
בד בבד עם פיתוח ריאות ירוקות חדשות.   

כדאי לדעת!
7,000,000 ₪ הושקעו בהקמות 

גינות ושטחים ירוקים חדשים 
וותיקים בעיר.

איכות הסביבה





הדמיה: פארק כלבים נוסף 
ברובע השופטים. 



שדרוג מערך
האשפה

כולל החלפת כלי האצירה – מפחי "צפרדע" הישנים 
לטמוני קרקע, התקנת מסתורים לכלי האצירה ,הצבת  

טמוני קרקע מנירוסטה  וחידוש הפחים הביתיים, הפרדת 
פסולת לאשפה יבשה ואשפה אורגנית, הצבת אשפתונים 

חדשים, הסברה וחינוך במסגרת פרויקט הפרדה במקור.

כדאי לדעת!
במהלך 3 השנים  החולפות שודרג מערך 
האשפה בעיר בסכום של כ-10 מיליון ₪!



מאמץ מיוחד משקיעה העירייה בהגברת המודעות לאיסוף צואת כלבים. במסגרת פרויקט זה מחולקים על ידי העירייה דפי מידע ושקיות 
לאיסוף צרכי הכלבים במהלך הטיפול אצל הווטרינרית העירונית. העירייה פתחה בקמפיין פרסומי אשר כלל כרזות רחוב, מודעות ופניות 

לבעלי כלבים. במקביל הוצבו ברחבי העיר אשפתונים חדשים  ובולטים לעין, בנוסף הוקם צוות מיוחד אשר מתפקידו הוא לנקות את 
הרחובות והפארקים באמצעות שואב צואת כלבים.

פרויקט "אוספים ולא נקנסים"



סקר טבע עירוני

במסגרת קול קורא שערך המשרד להגנת הסביבה, נערך בקרית גת סקר "תשתיות טבע עירוני". מטרת הסקר היא שילוב הסביבה העירונית 
במאמץ הלאומי לשימור המגוון הביולוגי הקיים בישראל. במסגרת הסקר נצפו מינים ייחודים של צמחים ובעלי חיים.

הסקר בוצע במהלך השנים 2015-2016, במשך כל עונות השנה וכלל סקירה בוטאנית וזואולוגית בשטחים נבחרים במרקם העירוני הבנוי 
וסביבו והוא נערך על ידי יחידת סקרי הטבע העירוני.
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ועדה הציבורית של הפרס בחרה זאת 
השנה הרביעית ברציפות להעניק לקרית 

גת את הפרס על השקעתה והישגיה 
בתרבות, לאחר שבשנה הקודמת זכתה 

העיר בפרס על השקעתה והישגיה בספורט 
ובשנתיים שלפני כן בתחום התרבות. 

כדאי לדעת!

תרבות, 
קהילה ופנאי 

שנה רביעית 
ברציפות

פרס שרת התרבות והספורט 
הוענק לקרית גת על הישגים 

מרשימים בתחום התרבות.





חדש ברובע הבנים: 
נחנך מועדון הפעילות 

לילדים ונוער במרכז 
הקהילתי החדש

קבוצת כדורגל הנשים מ.ס קרית גת 
אלופת המדינה בכדורגל 

שנה שניה ברציפות 

במגוון סגנונות הריקוד בהם בלט קלאסי, 
מודרני, ג'אז, היפ הופ, ברייקדאנס ועוד.

המרכז למחול "מובמנט", ממשיך להצמיח 
רקדניות ורקדנטים מקצועיים ולהפיק 

מופעי מחול ותנועה מרהיבים 



מירוץ הילה ה-6 של 
קרית גת לזכרו של 

יבגני גלרמן ז"ל. 

רצים למרחקים ארוכים 

התיאטרון העירוני-קהילתי בקרית 
גת "התופעה" העלה השנה את 

ההצגה "קוויאר ועדשים" בביצוע 
ייחודי ושובה לב.

לאחר שהעלה את הצגת הבכורה 
שלו בקרית גת והופיע בפסטיבל 
"כל הארץ במה", זוכה תיאטרון 
התופעה בהנחיית ענת בן ארי 

לתשבחות ״מבמה לבמה״.

תיאטרון תופעה



בקרית גת
קבוצות פרחי ספורט

בענפי הטניס, ההתעמלות 
האמנותית, ג'ודו, אגרוף, 

אתלטיקה, שחיה, כדורעף, כדורגל 
)בנים ובנות(. שלוש שנים פועל 

הפרויקט בהצלחה רבה בעיר.

במסגרת התכנית הלאומית "פרחי 
ספורט" שנועדה לשלב ילדים נוספים 

מגיל 10 ומעלה בספורט מקצועי.
בקרית גת פועלות 23 קבוצות פרחי 

ספרט בהשתתפות 250 מילדי העיר, חלק 
מהילדים נרשמו באיגודים המקצועיים של 

ענפי הספורט בהם משתתפים.

פרחי 
ספורט



מגרש הספורט החדש ע"ש מעפילי 
אגוז, משמש את קבוצות הנוער קבוצות 

הבוגרים והקבוצות המקצועיות.



הודות לפריסה המאסיבית של כוחות הביטחון העירוניים, היתרון 
המספרי והמענה המיידי, נעזרת משטרת ישראל באמצעים וביכולות 
העומדים לרשות העירייה. הרשות סייעה במספר מקרים של פריצות 

לבתי עסק, בתים פרטיים ותחנות דלק, מרדפים רגליים והימצאות 
סיירים בשטח כחלק מהמאמץ המניעתי.

פעילות חשובה מאין כמוה נעשית בביקורת יזומות ותפיסה של שב"חים.

מתרגלים בשגרה מוכנים בחירום
אגף בטחון וסדר מפעיל מערך תרגילי חרום מקיף ומכין את הצוותים 
לכל תרחיש אפשרי, תוך שת"פ מלא ועקבי מול צה"ל- פיקוד העורף 

וכוחות הבטחון וההצלה. 

קרית גת מרושתת ב-174 
מצלמות אבטחה המשדרות 

למוקד הרואה 24 שעות 
ביממה 7 ימים בשבוע.

למעלה מ-40,000 פניות התקבלו 
במהלך השנה החולפת במוקד 

העירוני, רבע מהן הועברו לטיפול 
האגף לבטחון וסדר ציבורי.

550 אירועים זוהו בזמן 
אמת במצלמות המוקד 
הרואה וטופלו ע"י צוותי 

הפיקוח והסיור.

כדאי לדעת!

האגף לבטחון וסדר ציבורי נדרש לתת מענה לאתגרים בהם עלייה 
משמעותית בכמות התושבים, ריבוי אתרי בנייה בעיר ,מוסדות חינוך, 
מסחר ותעשיה. בשנה החולפת הורחבה משמעותית פעילות האגף 

לבטחון וסדר ציבורי.



ניידות פעילות 
וצוותי סיור 

עושים פעולות 
מניעה ואכיפה  
במוקדי הקמת 
רעש בפארקים,

בשכונות, פיקוח מוגבר 
על מקומות "חמים" 
בעיר, סיורים רגליים 

ונוכחות מוגברת בשטח.



לאתר האינטרנט לעמוד הפייסבוק לערוץ היוטיוב

קרית גת ממוקמת במקום ה-8 בארץ 
בהשקעה בחינוך

78% הצלחה בבגרות
)לשנת 2016(

77% מהבוגרים בעלי תעודת בגרות חברתית 
)לשנת 2016(

שחר(,  בן  צ‘מנסקי  אחרונות  ידיעות  מדרג  )*ע"פי 
עם השקעה של 960 ₪ בכל תלמיד. 

1. נתוני למ"ס 2016, פרסומי קרן שח"ף 2016

2. מכון גיאוקרטוגרפיה 2016-2017

הגירה חיובית עקבית ומתמשכת של משפחות 
חדשות לקרית גת1

קרית גת מובילה ברמה הארצית בביקושים לדיור 
ובמכירת דירות למגורים2 

עיר בטוחה לעסקים

מרכז הצעירים תנופה 
בקרית גת זכה השנה 

באות השר לפיתוח 
הנגב והגליל על היותו 

מרכז מוביל שינוי 
בישראל

זוכת פרס שרת 
התרבות והספורט 

)שנה רביעית ברצף(

קרית גת 
זוכת אות 

נגישות ישראל 
על טיפול 

בבעלי צרכים 
מיוחדים

)       bdi 2016)עפ״י סקר 


