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כן ם תו ני  :עניי

 מבוא .1

 ארגוני מבנה .2

ט .3 רו ה פי ל) הסמכויות ותחומי האגף מבנ ל ת כו מו לי ש ע  ב

ם קידי פ ם ת רי כי  (ב

ה .4 ענ ת מ שו כי הר ר ת וד שרו ק ת ה ה מ  ע

ת .5 ר קי רי ס ק ת עי לו עי ת פ שו ת הר מי קו מ ת ה שנ  2018 ל

  העירייה תקציב .6

ת .7 ברו ני חו לו ע ע ו ר מיד בו צי ת ל שו הר ה ש מ ס ת פר שנ  ב

2018 

ם .8 עדי ק מו מ תו מו ם ו ה תן ב ן ני עיי קי ל חו ר ב עז ל ה  ש

ת שו  הר

 המידע מאגרי רשם אצל הרשומים מידע מאגרי רשימת .9

ת .10 רנו ת ק גו ל מ מון ו מי ת שב שו  2018 הר

 2018 בשנת שהוענקו תמיכות .11
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ח .12 ל דיוו ה ש נ מו מ  ה

 הקצאות ספר .13

 מועצה של וסמכויותיה חובותיה - העיריות פקודת .14
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 מבוא .1

ק ש חו פ ע חו מיד  ה

 חופש חוק להוראות בהתאם ציבורית מרשות מידע לקבל הזכות בישראל אזרח לכל

 זכאי שהציבור המידע כל את להעמיד הציבורית הרשות חובת(. 1998 ח"התשנ) המידע

 .לפרסמו מותר ואשר ולאחריותה לפעילותה הנוגע בתחום לו

 לציין הפונה על. האינטרנט באמצעות או בכתב החוק יישום על לממונה מוגשת הבקשה

 .לבקשה הסיבה את לציין חובה אין. הבקשה פירוט ואת אהמל שמו את

 .מידע בבקשת הטיפול תהליך את המפרט וידיעון החוק על כללי מידע באתר לרשותכם

 .לב בתום לפעול המבקש על כי, לציין למותר
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 מבנה ארגוני. 2
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ט .3 רו ה פי ת מבנ שו ה, הר פי ת, אג חידו  י

מך   ס

ל)      ל ת כו לי שמו ע ם ב קידי ם תפ רי כי  (ב

 וסגניו העיר ראש .א

ש א ר ר עי  ה

ם מר ר בי רי א ה ש -ד א ה ר ריי עי  .ה

ש מ"מ ה רא ריי עי  ה

ש מ"מ  - ביטון עמי מר א ה ר ריי עי   ה

ש ניסג ה רא ריי עי  ה

 העיר ראש סגן – אפריימוב יעקב מר

 העיר ראש סגן – חסון ארז מר

 

ת .ב צ ע ר מו עי  ה

ם מר ר בי רי א ה   ד

מי מר טון ע   בי

ב יעקב מר מו ריי פ    א

 חסון ארז מר
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 הררי מוריה גברת

ת גברת מי ל לו שו ה   ס

ר מר טו ק ץ וי בי כו ר  ' בו

 דייויס שמעון מר

 הכט זלמן מר

 קליין אהרן מר

ם מר ג חיי ר   ל'אב

 זולדן שי מר

  שינדלר יעקב מר

 ויינבר יגאל מר

 סויסה כפיר מר

 אביסידריס יובל מר

 'ג'חג יקיר מר

לימ .ג ה לי נ ל  העירייה לית"מנכ  - כ

 העירייה לית"מנכ – בוזגלו רבקה גברת

מי חו ת ת חריו ת א קו חל מ  :ו

 נכסים

 ביטוח

 רכב

 התנדבות

 עסקים רישוי

 אש וכיבוי גהות בטיחות

 (מקומיים שירותים)  אוכלוסין מרשם לשכת
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 (מקומיים שירותים) הרישוי משרד

ת .ד שכ ץ ל ע טי היו שפ  המ

 המשפטית היועצת – פולק אילנית ד"עו

קר .ה ה מב ריי עי ה ה מונ מ ל ו ת ע לונו ר ת בו צי  ה

 העירייה מבקר מ"מ – דיין שלמה מר

 אחריות תחומי

 פנים ביקורת

 הציבור תלונות

 המידע חופש חוק ממונה

בר .ו ה ותדו ריי עי  ה

ת ל גבר כ הן מי ת – כ בר ה דו ריי עי  .ה

מי חו ת ת חריו ת א קו חל מ  :ו

 ודברור דוברות

 חברתיות רשתות

  םאירועי תוהפק

 שייווק וסרטוני סרטים הפקת

 העיר ברחבי סיורים
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לימ אגף .ז ה םו נ פי ס  כ

 האגף מנהל -  כהן אריה מר

מי חו ת ת חריו ת א קו חל מ  :ו

 גזברות

 תקציבים

 הכנסות

 חשבונות הנהלת

 וחשבות כלכלה

  חוזים בקרת

 דיווחים בקרת

 חשבונות

 רכש פיקוח

 עיקולים

 שומות

ף .ח ר אג פו שי ת ל כו ת אי רו שי  ה

מי חו ת ת חריו ת א קו חל מ  :ו
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  מידע מאגרי רישום

ח קו קון על פי ם תי קויי ת לי רו קו בי  ב

 המוקד פניות ביצוע על יקוחפ

תב בטיפול מעקב ר פניו בו צי  ה

 מוניציפאלי   GIS והפעלת הקמה

כיון ר  א

ת הל ת מנ ר פניו בו צי  ה

ת ת גבר רי הן אי ת – כ ל ה ת מנ ר פניו בו צי  .ה

ף .ט שאבי אג ש מ  אנו

 .אנוש משאבי אגף מנהלת -גבע תיקי גברת

 :ומחלקות אחריות תחומי

 שכר לעדכוני הנחיות

 וגמלאות שירות תנאי

 נוכחות ובקרת דיווח

 נוכחות שעוני ניהול

 עובדים בפניות טיפול

 ובקרות מעקב

 עובדים מצבת ניהול

 הציבורי במגזר עובדים זכויות
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 ועוזבים גמלאים, עובדים לפניות מענה

  העובד רווחת

 בפרט טיפול

 רפואיות ועדות

 פריטטיות ועדות

 ולגמלאים לעובדים בית ביקורי

 אדם כח מכרזי

 םעובדי קליטת

 עובדים פרישת

 בחירום אדם כח הפעלת

 מוגבלויות עם עובדים העסקת

 עובדים וחובות בזכויות טיפול

 משמעת

 

 

 

ף .י סה אג הנד  ה

ס -חיימוביץ מיכל גברת הנד ר מ עי  .ה

מי חו ת ת חריו ת א קו חל מ  :ו

 ובנייה לתכנון ועדה

שוי   רי
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ח קו  בנייה פי

  פרויקטים ביצוע על פיקוח

 ציבור מבני תשתיות

 היטלים

 אגרות

 

 ח"מוס ואחזקת בינוי אגף .יא

 ח"מוס ואחזקת בינוי אגף מנהלת - לוגסי אילנית גברת                   

מי חו ת ת חריו ת א קו חל מ  :ו

 חינוך מוסדות בינוי

 מבנים שיפוץ

 הנגשה

 בטיחות

 

ף .יב חוןיב אג סדר ט רי ו בו  צי

ת ת – טל חביבה גבר ל ה ף מנ ג חוןיב א סדר ט רי ו בו  .צי

מי חו ת ת חריו ת א קו חל מ  :ו
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ח קו ני פי רו  עי

ם שירותי רו   חי

 עירוני ביטחון

קד ני מו רו  עי

ח ט  חינוך מוסדות תאב

 אלימות ללא עיר

 עירוני שיטור

 רואה מוקד

 

ך פיאג .יג חינו  ה

ת ה גבר הב ר ז ת – גו ל ה ף מנ ג ך א נו חי  ד"והממ מ"המ ה

ה מר ש טון מ ל -בי ה ף מנ ג ך א נו  .חרדי חי

מי חו ת ת חריו ת א קו חל מ  :ו

 יסודיים ועל יסודיים ספר בתי

ם"קב  סי
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ה ה מ  ש

 נוער קידום

 חינוכית רווחה

 פסיכולוגי שירות

 

ף .יד תו מיוחדים לצרכים אג שו  נגי

ת ה גבר ק לו רב ג ת  - בוז ל ה ף מנ ג  .ונגישות מיוחדים לצרכים א

מי חו ת ת חריו ת א קו חל מ  :ו

  העיר הנגשת

ת או רי  ב

 מיוחדים צרכים מועדוניות

ת עו ס   ה

 לוגיסטיקה

  מיוחדים צרכים בעלות לאוכלוסיות שיקום מפעלי

 (הנפש בריאות, נכים, חרשים ,ווריםעי)

 מיוחדים לצרכים פורמלי בלתי חינוך
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ף .טו  ע"שפ אג

פי אוןיל מר ץ בי חו ל  -'ס ה ף מנ ג פ א  .ע"ש

מי חו ת ת חריו ת א קו חל מ  :ו

 חשמל

ם שי  ומדרכות כבי

ה ק חז ת א לי ל  כ

 עסקים רישוי

ה ריי ג ס  מ

ט הו ב רי חו  ר

קני ת ם מ קי ח ש  מ

ה רי נ טרי  ו

 הקהילתית הגינה

 

 הסביבה לאיכות אגף .טז

 .הסביבה לאיכות אגף מנהלת – פדידה הדס גברת
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מי חו ת ת חריו ת א קו חל מ  :ו

 הגינון על פיקוח – גינון מחלקת

 .קרקע טמוני ואחזקת אשפה פינוי פיקוח

 .טרקטוריסטים

 (.קבלני+  מכני טיאוט) רחובות ניקיון

 .תברואנים

 .נחשים ולוכד הדברה

 .מחזור

ף .יז חה אג  רוו

 רווחה אגף מנהלת זיקרי רונית גברת

 
 :ומחלקות אחריות חומית

 'א אזור ומשפחה פרט

 'ב אזור ומשפחה פרט

 ושיקום עיוורים, אוטיזם, ה"מש- נכויות – מוגבלויות מנהל

 לזקן היחידה

 רחוב ודרי האסיר שיקום, התמכרויות למניעת היחידה

 נוער בקרב התמכרות וטיפול מניעה – ה"מרוו מרכז

 החם והבית לנערה היחידה

 ואפיקים בסיכון לנוער טיפול מרכז -יריםוצע לנוער היחידה

  מיניות בפגיעות טיפול, ב"אלמ מניעת, משפחתי טיפול - ב"הל מרכז

 , שכונות שיקום, תעסוקה תוכניות, עוצמה מרכז - קהילתית לעבודה היחידה

    מועדונים) מיוחדים וצרכים נשים העצמת(, ש"צח) חירום  

 (למשפחות רכזהמ, לנשים מועדונים, לחרשים  חברתיים

 משפחה לענייני ש"בימ- שהות וזמני אישות – דין לסדרי היחידה
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 לנוער ש"בימ – בסיכון קטינים – הנוער לחוק היחידה

 (adhd) והפרחים המרגלית, אילון – מועדוניות

 והערכה טיפול תכנון ועדות

 ש"בימ בהוראת, והשגחה פיקוח תחת, וילדים הורים מפגשי – קשר מרכז

 ותקשורת במיחשו אגף .יח

 ותקשורת מיחשוב אגף מנהל – אבוטבול אלי מר

 :אחריות תחומי

 מיחשוב

 טלפוניה

 לוגיסטיקה אגף .יט

 לוגיסטיקה אגף מנהל – ראובני אלון מר

 :אחריות תחומי

 לספקים חשבונות ניהול

 הטובין וספקת קליטה

 מלאי ניהול

 

 

ת .כ ם יד בי  לבני
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עד ל ו ה ת מנ שו א ר ש ב א ה ר ריי עי ם מר ה ר בי רי א ה  ד

ציג  : עדוהו ינ

ת ה גבר ק לו רב ג ת -בוז ל ה ף מנ ג ת א שו גי  .נ

ס מר א לי ל א א שר   י

סי מר אי יו ל  אזו

ת .כא ר תרבו  הדיו

ף רכזת - אשורוב מרינה גברת ה סני גוד א ת ה תרבו ר ל  .הדיו

עד .כב ה עובדי ו ריי עי  ה

עד ר"יו - אלקבץ ראובן מר בדי ו ה עו ריי עי  .ה

 

ם .כג ם תאגידי רוניי  עי

כ ה -ל"ח חבר ת ה לי כ ל כ ח ה תו פי ת ל ריי ת ק   ג

 ל"החכ ממונה – אפריימוב יעקב מר

ם תאגיד   המי
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כ– אביטן עמי מר ת מי  ל"מנ  .ג

ת.ש.י ר) ג ה אזו שיי חרי תע ס  (מ

ל מר ה גן י כ – ד ת.ש.י  ל"מנ  ג

 

 

ה .4 ענ ת מ שו כי הר ת ודר שרו ק ת מה ה   ע

תן עיין ני ע ל מיד תר ב א ט ב טרנ נ אי ל ה ה ש ריי עי  , ה

לן ה רה ל שו   gat.muni.il-www.qiryat:קי

 

ת. 5 ר קי קרי ס ת עי לו עי ת פ שו ת הר מי קו מ  ה

שנ  8201 תל

 ההנדסה אגף פעילות
 ההנדסה מינהל תרשים

 

http://www.qiryat-gat.muni.il/
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 ההנדסה במינהל לוגיסטיקה אגף תרשים
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 ע"שפ אגף פעילות
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 ע"שפ אגף פעילות

 מדרכות שדרוג -קלגיצ

 

 ח"ש 30,000-כ
 בין שביל חיבור

 ילדים וגן כנסת בתי
 בוצע

 ח"ש 20,000-כ 124 גת' שד -ומדרכות כבישים שדרוג

 חצר גישה שביל

 גת' משד אחורית

- ציקלג' לרח 124
 להצפות פתרון מתן

 אדמה וזליגת
 תאגיד עם בשיתוף

 התקנת, עירוני מים
 ספתוהו מים נקז

 .ודשא שביל

 

 בוצע -שביל

 מחיר הצעת -נקז

 י"ע וביצוע לתכנון
 תאגיד

 העיר מרכז – ושבילים מדרכות שדרוג

 ("מיקיאן" הצילום חנותל בסמוך)

 

 ח"ש 30,000 -כ

 45 מרצפות החלפת

 הוספת, במשתלבות
 בטיחות מעקות

 .השביל לאורך

 בוצע

 האוס קלאב -כניסה הסדרת

 

 

 

 

 

 ח"ש 60,000-כ

 

 

 

 

 

 
 חרום לרכב כניסה

 פיזור -האוס קלאב
 מצעים והידוק

 גישה שביל הרחבת
 לרכב כניסה והסדר

 .חירום

 

 
 בוצע

 C  שטח התארגנות אתר

 
 ח"ש 80,000 -כ

 אתר הקמת

 C בשטח התארגנות
 בוצע
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 גרופית רחבת

 
 

 

 
 

 ח"ש 70,000-כ

 משתלבות פירוק

 -כ מחדש והנחתן

 מתן -ר"מ 300
 להצפות פתרון

 .לבתים ותבכניס

 עבוצ

 
 
 
 
 

 העיר ברחבי חניות סימון
 
 
 

 

 ע"שפ אגף עובדי

 

 

 
 החניות כלל הסדרת

 העיר ברחבי
 מבצע באמצעות

 .נרחב חניות סימון

 סימוני בוצעו

 :ב חניות
 יואש בן גדעון

 האבצן רחבת
 שמשון

 יששכר רחבת
 גד רחבת

 השופטים שדרות

65 
 השופטים שדרות

 כולל 20 ועד 4
 גרא בן אהוד

 קנז בן תניאלע
 ענת בן שמגר
 הגלעדי יפתח

 ועד 90 גת שדרות

 כולל 106
 ישעיהו רחבת

 17 ישראל מלכי

 כולל 19 ועד

 52 לכיש

 - 8 גרא בן אהוד

 ס"ב רחבת) 10

 (רוגוזין

 3 ישראל מלכי

 9 ועד

 163 גת שדרות

 (ח"קופ מול חנייה)
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 145 ישראל מלכי
 החנייה כולל

 הצופים הר רחבת
 בנימין מבוא

 נפתלי

 יוסף/אשר
 גולני
 גבעתי

 האויר חיל

 
 אוטובוס לתחנות מדרכות הנגשת

 120,000 כ

 נגישות הסדרת
 אוטובוס לתחנות

, מדרכה כולל)
 ושביל חציה מעברי

 (לתחנה גישה

 בוצע

 העיר ברחבי אוטובוס תחנות

 

 500,000-כ

 מערך שדרוג
 התחבורה תחנות

 ברחבי הציבורית

 .גת תיקרי

 48 הוקמו -בוצע
 רחביב תחנות

 ממתינים. העיר
 נוסף לתקציב

 התחבורה ממשרד
 תחנות להקמת

 .נוספות

 149 גת' שד -מבנים הנגשת

 

 ח"ש 10,000-כ

 לבעלי רמפה ביצוע
 בשדרות מוגבלויות

 בנין 149 גת

 .מגורים

 בוצע

 תהעירוני היהכלבי שיפוץ

 

 ע"שפ אגף עובדי
 

 כלביה הקמת
 חדשה עירונית

 בוצע

 
 משחקים מתקני שדרוג
 לפעוטות יעודים מתקנים הקמת

 

 

 

 

 

 

 

2,500,000 ₪ 

 

 

 

 

 

 20 כ של שדרוג
 משחקים מתקני

 החלפת - וכושר
 גומי לרצפת חול

 .וקירוי

 מתקני 10 הקמת

 

 

 

 

 

 

 
 בוצע
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 לפעוטות משחקים

 

 

 העיר ברחבי מים ברזיות התקנת

 

 ח"ש 220,000-כ
 25 כ התקנת
 חדשות ברזיות

 העיר ברחבי
 בוצע

 שרא גן שדרוג

 
 

 ח"ש 200,000-כ

 משחקים גן הקמת
 אשר במשעול
 שביל והסדרת

 גישה

 בוצע

 לתאורת תאורה החלפת -באנרגיה חסכון
 התעשייה בפארק לד

 

1,500,000 ₪ 

 

 פנסי 500 החלפת
 לד לתאורת תאורה

 ברחבי חסכונית
 יהיהתעש פארק

 ביצוע בהליך

 הדרום בדרך תאורה עמודי פירוק

 ₪  80,000- כ

 דיעמו פירוק
 והעברתם תאורה

, הגבורה לרחוב
 כוללת העבודה

 עמודים 25 פירוק

 ישודרג, קיימים
 של קילומטר

 ישנים כבישים

, הגבורה ברחובות

 .ע"גדנ, תותחנים

 בוצע

 59 לכיש תאורה עמודי הוספת
 ע"שפ אגף עובדי

 תאורה תוספת
 ברחוב לשביל

 לכיש
 בוצע

 86 הורד' ברח תאורה הוספת
 ע"שפ אגף עובדי

 לבאי תאורה פתתוס
 כנסת בית

 בוצע

 36 הרימון חדשה הדלקה מרכזיית
 ח"ש 100,000 -כ

 מערכת שדרוג
 ישנה

 
 בוצע
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 ציבורי וסדר ביטחון אגף פעילות

 : מחלקות 6 -ו עובדים 70 כ מונה האגף

 (ואירועים חינוך מוסדות) הביטחון מחלקת 
 החרום מחלקת 
 העירוני הפיקוח מחלקת 
 העירוני הסיור מחלקת 

 ( מצלמות מוקד) רואה מוקד 

 106 עירוני מוקד 

 :הבאים המרכזיים בתחומים עוסק האגף

 מול פעולות ותיאום ציבורי וסדר אכיפה, חירום, ביטחון בענייני הרשות ייצוג 

, החינוך משרד, ישראל משטרת כולל לרשות ומחוץ בתוך הרלוונטיים הגורמים

 'וכו ל"רח, ל"צה, הפנים משרד

 הרשות אחריות בתחום שונים חרום ואירועי הרשותי רוםהחי מערך ניהול. 
 באירועים וביטחון חינוך מוסדות ביטחון על בדגש העירוני הביטחון מערך ניהול 

 .עירוניים

 העירוני האכיפה מערך ניהול. 

 העירוניים והסיור הפיקוח מערך ניהול. 

 (ביטחון וקדמ) רואה מוקד, עירוני מוקד זה בכלל, והדיווח השליטה מערכי ניהול 

 .חירום ומצבי בשגרה הפעלה ומרכז

 האכיפה, החרום, הביטחון צרכי ואפיון תקציב מקושרות עבודה תכניות הכנת 

 .ברשות הציבורי והסדר

 מערכות אחזקת, האבטחה בתחומי חיצוניים ביצוע קבלני מספר מול חוזים ניהול 

 .והאכיפה שליטה

 
  העירונית האבטחה תכנית

 הבנייה בהיקפי דרמטי גידול) ועתידיים עכשוויים טחוןבי לצרכי מתייחסת 

 (.לתעשייה והן למגורים הן בעיר והפיתוח



 
 

51 

 

 רעש הקמות, ונדליזם: החיים ואיכות הציבורי הסדר בתחום לתופעות מתייחסת ,

 '.וכו לחוק בניגוד חנייה, פסולת השלכת

 הערכות המחייב מהרצועה מ"ק 40 בטווח העיר מיקום את בחשבון לוקחת 

 . ר"פקע של המעודכן הייחוס תרחיש פי על לאיומים מתמדת

 בכל גת כרמי שכונת לאכלוס משמעותית היערכות התכנית כללה 2018 בשנת 

 .בהמשך שיפורט כפי הציבורי והסדר הביטחון היבטי

 
 

 ציבורי סדר

 ניידות ארבע גת בקרית פעלו, השמירה היטל העיבוי תכנית ובמסגרת 2018 במהלך

 כנגד ואכיפה מניעה טיפולי התבצעו. ניכר באופן התקצר לקריאות התגובה זמן. 24/7

 ובמוסדות בעיר" חמים" מקומות, בשכונות, בפארקים וונדליזם חיים איכות עבירות

 ונוכחות רגליים סיורים כולל הציבוריים בשטחים מוגבר פיקוח באמצעות זאת, חינוך

 .בשטח מוגברת

 היתר בין הוביל בשטח והניידות" רואה"ה המוקד, העירוני המוקד בין הפעולה שיתוף

 .מ"וביה המשטרה טיפול להמשך שהועברו, הפלילי בתחום אירועים 70 -כ של לתפיסה

 הוגשו בנוסף. ציבורי ברכוש פגיעה מקרי 90 -בכ קנסות באמצעות אכיפה בוצעה בנוסף

 -כ של היקףב, ציבוריים בשטחים ותשתיות לרכוש נזקים ביצוע עבור תשלום דרישות

 במקרים. ח"אש 80 -כ של בהיקף נזקים בגין ביטוח תביעות הוגשו כן כמו. ח"אש 200

 .נזקים ביצוע בגין במשטרה תלונות גם הוגשו חריגים

 

 אכיפה

 העירוניים העזר חוקי של הן אכיפה לבצע מוכשרות העירוניים והסיור הפיקוח מחלקות

 .הסביבתית האכיפה חוקי של והן

 כנגד קנסות באמצעות אכיפה בוצעה מתוכם ומטרדים מפגעים מאות טופלו השנה במהלך

 17, רעש הקמות על קנסות 21 ניתנו, פסולת מפגעי 400 -כ, ציבורי בשטח מפגעים 140

 בשטחים ולתשתיות לצומח נזקים בגין קנסות 88-ו, כלבים צואת מטרדי כנגד קנסות

 .הציבוריים
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, המדרכה על רכב העמדת של עבירות על בדגש ייהחנ עבירות כנגד אכיפה בוצעה בנוסף

 .אזהרות 900 -וכ קנסות 1300 -כ ניתנו הכל סך. מעבר וחסימות אוטובוס בתחנות

 מסיבית אכיפה ובוצעה גת כרמי בשכונת האכיפה גורמי של הנוכחות תוגברה השנה

. הציבוריים בשטחים ונזקים מכשולים הנחת, פסולת השלכת עבירות על בדגש במתחם

 . קנסות 260 -כ ניתנו כ"סה

 233 פונו כ"ובסה העיר ברחבי רכב וגרוטאות נטושים רכבים 293 טופלו השנה במהלך

 .טיפול נמשך היתר לגבי. הפיקוח טיפול לאחר רכבים



 
 

53 

 

 

  בטחון

 ,הפעילות שעות כל לאורך בהם ומסיירת פועלת החינוך למוסדות ייעודית טים"קב ניידת

 .והגננות הספר בתי של הביטחון רכזי עם מלא פעולה וףובשית הילדים גני כולל

 .ישראל משטרת י"ע המאושרים המאבטחים תקני של מלא באיוש נפתחה ט"תשע ל"שנה

 200-כ של בהיקף החינוך במוסדות ביטחון מרכיבי ושודרגו הותקנו השנה במהלך

. אבטחה ותמצלמ, גדרות החלפת, כריזה מערכות, שמירה ביתני רכישת: הכוללים, ח"אש

 .מזגנים 21 הותקנו כ"בסה. השמירה ביתני בכל מזגנים הושלמו ובנוסף

 אבני ברובע החינוך מוסדות פתיחת עם החינוך במוסדות הביטחון לנושא דגש ניתן השנה

 החינוך במוסדות הותקנו, טים"הקב של הנוכחות לסיורי מעבר. גת כרמי בשכונת החושן

 מתקדמות כניסה בקרת מערכות הותקנו הילדים ניובג אבטחה מצלמות, אזעקה מערכות

 מאבטחים גת בכרמי החינוך מוסדות בכל הוצבו בנוסף. ח"אש 180 -כ של בעלות

 .משטרה השתתפות ללא הרשות של מלא במימון נעשה הדבר הילדים בגני. סטטיים

 רבי עירוניים אירועים על ובדגש רבים עירוניים באירועים מלא שירות גם נתן האגף

 .משתתפים
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 חירום

 תרחיש לכל הצוותים את ומכין מקיף תרגילים גאנט פי על פועל ציבורי וסדר בטחון אגף

 . וההצלה הביטחון וכוחות העורף פיקוד -ל"צה עם מלא בסנכרון אפשרי

 חינוך מוסדות תרגיל: לחירום מההערכות כחלק תרגילים מספר נערכו 2018 בשנת

 מכלולים ראשי תורגלו במסגרתו העורף פיקוד של יומי וד אימון, טילים נפילת בנושא

 את האגף ליווה בנוסף.  שונים חרום בתרחישי בטיפול, ברשות מפתח תפקידי ובעלי

 הרווחה אגף עם פ"בשת קהילתית ומנהיגות( שכונתי חרום צוות) ש"צח צוותי הכשרות

 השכונתיים וותיםהצ מתוך מתנדבים לקבוצת נוספות ר"סע הכשרות בוצעו ואף ס"והמתנ

 .הספר בבתי' י כיתות ולתלמידי

 205 של בהיקף העיר ברחבי הציבוריים במקלטים השוטפת והאחזקה הטיפול נמשכו

 בוצע, ציבוריים מקלטים מקסימום ושדרוג להשמשת מתמשך תהליך במסגרת. ח"אש

 4 -ב מזגנים הותקנו, ח"אש 150 -כ של בהשקעה הזית' ברח למקלט מקיף שיפוץ

 חוברו מקלטים 3, ס"המתנ במקלט החשמל' מע הוחלפה, נוספים ציבוריים טיםמקל

 אמור ח"ח י"ע לחשמל וחיבורם לחיבור ההכנה הסתיימה נוספים מקלטים 2-וב לחשמל

 . הקרובים בשבועות להסתיים

 בהיקף מענה) גבוה הספק בעל גנרטור₪ :  ח"אש 140 -כ בהיקף נוסף חרום ציוד נרכש

 .   ועוד מים מכלי, כימיים שירותים, רהתאו בלוני(, רחב

 .התרעה צופר בשכונה הותקן, גת כרמי שכונת לאכלוס מההערכות וכחלק השנה בתחילת

 ב"שו' מע של הטמעה בוצעה: והנהלים המערכות ושדרוג לעדכון פעולות נעשו כן כמו

 רכתבמע חרום נתוני שכבות עודכנו, העורף פיקוד של רשויות ל"שוע( ובקרה שליטה)

 .בחרום העבודה נהלי של" אב תיק" כתיבת והושלמה העירונית GIS-ה
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 הרשת החכמה – "מוקד רואה"

 תצפית המאפשרת" רואה" למוקד המחוברת עירונית מצלמות רשת פרוסה גת בקרית

 . וביטחון בטיחות מפגעי כנגד והרתעתית יעילה, רציפה

 במוקד מערכות שדרוג וצעב. משמעותי באופן הרשת ושודרגה הורחבה 2018 בשנת

 בהיקף העיר ברחבי נוספים במקומות ומתקדמות חדשות, נוספות מצלמות והוצבו הרואה

 ₪. מיליון 3 מעל של השקעה

. גת בכרמי 4-ו התעשייה באזור 12 הוותיקה בעיר 23: חדשים מצלמות אתרי 39 נוספו

 . קיימים אתרים 11 שודרגו בנוסף

 251: מצלמות 347 פרוסות בהם מצלמות אתרי 81 ירבע קיימים התוספת לאחר כ"בסה

 של רישוי לוחיות זיהוי) LPR מצלמות 25, מתנייעות מצלמות 71 קבועות מצלמות

 .(רכבים

 או הרלוונטיים הרשות גורמי לטיפול והועברו מוקדניות ידי על נצפו אירועים 2000 -כ

 .משטרה טיפול להמשך

 

 

 106 עירוני מוקד

 אלף 80 מעל והתקבלו לטיפול קריאות 48,109 העירוני מוקדב נפתחו 2018 בשנת

 .טלפון שיחות

 המאפשרת חכמה טלפונים מרכזיית במוקד לפעול החלה 2018 יולי מחודש מהחל כחלק

 'וכו אוטומטי באופן לתושב חזרה, המתנה זמן משך אחר ובקרה מעקב
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 :2018 לשנת עירוני מוקד נתוני סיכום מצגת להלן
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 הסביבה איכות אגף פעילות

  הפרדה במקור

רידים את , בכלי אצירה נפרדים. התושבים מפשוניםזרמים להפרדה של הפסולת הביתית 
 כבר בבית. הפסולת למתקנים נפרדים

לצורך מיון של מרכיבי פסולת למיחזור, ומשם הזרמים יועברו לאתרי הטיפול המיועדים 
ולת. פסולת שאינה ברת מיחזור תועבר לאתרי הטמנה לפסולת מעורבת. למפעל מיחזור פס

 בשיטה זו הפסולת המופרדת נקייה יחסית ובעלת ערך גבוה יותר למיחזור.
 

 :פסולת הפרדת "וחזון "פרויקט על מטרות
 עירונית חיים לאיכות שיובילו לצרכים תברואתיים מענה עם יותר יותר, ירוקה נקייה עיר 1. 

 יותר. בריאהמשופרת ו
 להטמנה. הפסולת כמויות . הקטנת 2

 לרשות. כספי חסכון 3. 
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 טמוני קרקע

 טמוני קרקע לפסולת יבשה 360-תחזוקה וניקיון ל

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 אשפתוני רחוב חדשים:
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 מחזור
פסולות מוצבים פחים ייעודיים למחזור 

כל אחד מהם , בצבעים שונים ברחבי העיר
לוט פסולת מסוג אחר, וזו מועברת מיועד לק

 אחר כך למפעלי המחזור.
 הפחים הייעודיים הם:

שמיועד למחזור טקסטיל כגון המתקן האפור 

חולצות מכנסיים, תכולת המכולה עוברת מיון 
לשלושה קטוגרויות: שימוש חוזר, מחזור 
לחומר גלם וחיתוך לשימוש כמטליות בד 

 לניקוי.
ועדת למכלי מי המחזורית לבקבוקי פלסטיק

 1.5 פלסטיק כמו למשל בקבוקי שתיה בגודל
 ליטר ומעל.

נועד למחזור נייר  המתקן העגול הכחול

מועבר למפעלים להלבנת התכולה לשימוש 
 חוזר.

מיועד לפסולת יבשה שאינה מיועדת לפחים האחרים ואינה מועברת למחזור  הפח הירוק
 ומועברת להטמנה.

 שמיועדת לקרטוניםקרטונייה 
 מכולה לגזם ופסולת גושיתלה כתומה מכו
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 :פרויקט "אוספים ולא נקנסים"

 פרויקט הסברה וטיפול בנושא "אי איסוף צואת כלבים"

 
 רכב יעודי לאיסוף אשפה וצואת כלבים:

 אשפתון עבור צואת כלבים                                שואב עבור צואת כלבים
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 בילבורד
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 הדברה

 הסברה וטיפול בנושא היתושים:
 פלייר הסברה אשר הופץ לתושבים:
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 הדברת ביובים
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 טיפוח טעונות בשכונות סביבתי טיפוח בעידוד סיוע פרוייקט

 :הפרויקט מטרת
, חדשות שכונות ועוד עוד. העירוני במרחב מרשימה פיתוח תנופת ישראל מדינת יודעת האחרונות בשנים

 עם. האורבני המערך את ומרחיבות הערים בשולי נבנות מרשים סביבתי פיתוח ועם גבוה בניה בסטנדרט

 ןה ניכרת הערים במרכזי ההזנחה. מהזנחה לעיתים הסובלות ותיקות שכונות נותרו הערים במרכזי, זאת

 החלשות צותהקבו עם פעם לא נמנים שדייריהם, הבניינים חצרות. הפרטי בשטח והן הציבורי במרחב

 לאתרי בפועל שהפכו חצרות למצוא ניתן כך .שנים רבת מהזנחה סובלות, הישראלית בחברה יותר

 אנשים רבים במקרים הם המדוברות השכונות תושבי. אחר סביבתי למפגע או גרוטאות למחסני, פסולת

 על רבים ריםבמק שנמנים, אלו דיירים. כיאות מטופל היה לּו בשטח רב שימוש לעשות יכולים שהיו

 ,לשבת מספסל, ומטופח נעים ממרחב רבה תועלת להפיק יכולים היו, יותר חלשות אוכלוסייה קבוצות

 .עירונית חקלאות או צמחיה, משחקים פינת

 
 נמצא הנבחר המתחם. הסביבה להגנת המשרד מטעם קורא בקול העירייה זכתה הפרוייקט במסגרת

 . תושבים 1200 -וכ ד"יח 432 במתחם, השופטים ברובע

 .דונם 32 -כ הוא וטיפוח  לתכנון הנדרשים פים"השפ שטח

 ז"הלו מלבד לשני האחד בין נסיבתי קשר ללא במקביל יתנהלו במתחמים והפרוייקט הסולארי הפרוייקט

 .הפרוייקט של הכללי

 בהקדם הקהילתית פעילות. במתחמים שתתבצע הפיזית העבודה לבין הקהילתית הפעילות בין הדוק קשר

 . בסיועם אתר כל של הסופי העיצוב גיבוש ולצורך, להתרחש לעומד התושבים הכנת לצורך האפשרי

 :ראשונית הדמיה
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 הדמיה:
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 הצגת הפרויקט לתושבים
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 התחלת העבודות                       
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 סקר טבע עירוני
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 מהות הסקר:
 המשרד שערך קורא קול במסגרת גת קרית עיריית עבור התבצע" גת קרית עירוני טבע תשתיות" סקר

 במאמץ העירונית הסביבה לשילוב מהלך הסביבה להגנת המשרד מוביל באמצעותו, הסביבה להגנת

 .הביולוגי המגוון לשימור הלאומי

 בשטחים וזואולוגית בוטאנית סקירה וכלל, השנה עונות כל במשך 2015-2016, בשנים בוצע הסקר

 החברה של עירוני טבע סקרי יחידת ידי על התבצעה העבודה. וסביבו הבנוי העירוני במרקם נבחרים

 מסד להשלמת לאומי ממאמץ חלק מהווה זה סקר. ומנוסה מקצועי סוקרים צוות הכוללת, הטבע להגנת

 .עירוניות טבע לתשתיות ארצי נתונים

 אבדן. שונים מסוגים פיתוח תהליכי של מתמיד לחץ תחת נמצאת בישראל תהטבעי הסביבה עירוני טבע

 שנים מספר לפני עד. ובתפקודן הטבעיות במערכות פוגע משאבים של מוגבר וניצול פתוחים שטחים

 תהעירוני ההתפתחות עם. הביולוגי והמגוון הסביבה על לשמירה כשותפה נתפסה לא העירונית הסביבה

 וןלבח, העולם רחבי בכל, מקומיות רשויות החלו, הסביבתי למשבר הציבורית עותבמוד והעלייה המואצת

 זה ךלתהלי הבסיס. העירונית בסביבה הביולוגי במגוון והעקיפה הישירה הפגיעה לצמצום דרכים וליישם

 במרחב ומיקומו הביולוגי המגוון של ונגישה נאמנה תמונה המספק ,ומעודכן מקיף נתונים מסד יצירת הוא

 מסד .תפקודן ורמת ביניהן הגומלין יחסי, בעיר הטבעיות המערכות להבנת בסיס מהווה המידע. עירוניה

 המתחשבים תכנון תהליכי קידום ומאפשר העירוני והניהול התכנון מערכות לרשות עומד הנתונים

 שונותה העירייה למחלקות מאפשר, הזמין המידע. אחרת עירונית תשתית לכל בדומה ,טבעיות במערכות

 מערכות בין חיבור גם תאפשר המידע זמינות. התקין תפקודן על ולשמור הללו המערכות את לטפח
 .בהן שטמון הציבורי הפוטנציאל ולמיצוי עירוני טבע לתשתיות העירוניות והפנאי החינוך
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 הנהגות ירוקות
 ההשלכות אודות ומשפחותיהם התלמידים בקרב עותהמוד והעלאת לקידום פועלות הירוקות ההנהגות

 .כולנו של וההתנהגות הצריכה הרגלי ושיפור לשינוי בשאיפה הארץ כדור פני על האדם פעולות של

 ספר כבתי הסביבה להגנת המשרד י"ע הוסמכו אשר  ספר בתי הם בתוכנית המשתתפים הספר בתי

 .הסמכה של בתהליך או ירוקים
 הקיימות את המדגישות טווח וארוכות מגוונות בפעילויות הירוקות הנהגותה ישתתפו השנה לאורך

 .חיים הם בה בקהילה התלמידים של אקטיביזם לצד הסביבה ואיכות

 בבאר תעשייתית פסולת במחזור מטפל אשר אקולוגיה שירותי" עלה" במפעל ביקרו הירוקות ההנהגות

 שירותי, מחזור, חוזר השימוש בתחום ויצירתיים מקוריים לרעיונות התלמידים נחשפו בביקור. טוביה
 להתמודד ניתן כיצד למעשה הלכה וראו הארץ חלקי בכל מסוכנים חומרים פסולת והשמדת טיפול פינוי

 ורצון תובנות, חוויות מלאי חזרו התלמידים. בכך הכרוכים הקשיים ואת מייצרים שאנו הפסולת עם

 .בנושא ולפעול ללמוד, להעמיק

    – סימון בין עינת של בראשותה" הטבע עם יוצרים"  חברת בשיתוף הירוקה הגהההנ, בנוסף

 פינות, משחקים יחד ומייצרים לסביבה האדם בין הרמוניה יוצרים התלמידים בה בתוכנית משתתפים

 .ממוחזרים מחומרים לציפורים האכלה ופינות ישיבה
 חוזרים הם מומחים עם והמפגשים ויותהפעיל במהלך רוכשים הירוקה ההנהגה שתלמידי הרב הידע עם

 .הספר בית תלמידי לכלל הידע את ומעבירים ובקהילה ס"בביה חבריהם אל

 .הנושא בפעילויות ישתתפו ומשפחותיהם חבריהם, הירוקה ההנהגה תלמידי הקרובה השנה במהלך

 
 מנהיגות סביבתית בקהילה

 בנושאי וערכים ידע להקנות נועדה התוכנית

 לחשיבה כלים לקהילה ולתת, וקיימות סביבה

 תוך, מערכתית רב ולראיה ביקורתית

 .סביבה לנושאי התייחסות
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 )דוגמאות לפרוייקט( הקמות גינון

 אפק מבוא
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 גת' שד

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ןהגול טיילת
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 עונה פרחי

 

 

 חינוך מוסדות בינוי אגף פעילות
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 2018פרויקטים לשנת 
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 פירי מעליות לבתי ספר:
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  החינוך אגף פעילות

              

 שנה"ל תשע"ט –תוכניות חינוכיות 
 

 הזנה בתי ספר יוח"א
ך ביום חינוך ארוך על פי חוק "ארוחה יומית לתלמיד" בצו הסעדה למוסדות החינו

 יוח"א.

 . בתי ספר יסודיים נכללים בתוכנית 12בתי ספר מתוך  7סה"כ 

  

 מיל"ת , בתי"ס יסודיים
 פעילות תוספתית במוסדות החינוך שאינם ביוח"א . 

התלמידים מקבלים ארוחה חמה, תגבורים הפעלות והעשרה מעבר לשעות 

 הלימודים. 

  

התוכנית נותנת מענה איכותי בתחום הלימודי ובתחום החברתי לתלמידים אשר 

 זקוקים לתיגבור לימודי ולמסגרת פעילות בשעות שלאחר סיום יום הלימודים. 

 

 התוכנית כוללת ארוחת צהריים, סיוע בהכנת שיעורי בית ולימוד מקצועות הליבה.

ספרית. כמו כן, התלמידים  המרכיב הלימודי משלים את תוכנית הלימודים הבית

 נחשפים לתוכניות העשרה וכן לפעילות חברתית , לרבות פעילות חוויתית וטיולים. 

 

עיריית קרית גת , משרד החינוך  –התוכנית פועלת במימון משותף של אגף החינוך 

 והעמותה לתפנית בחינוך.

 

הביניים  התוכנית פועלת בהצלחה מרובה ונותנת מענה הוליסטי לתלמידי חטיבת

 בעיר 

 )מקיף גרוס(

 

ההשתתפות בתוכנית פתוחה לתלמידים המתאימים המאותרים על ידי צוות בית 

 הספר. 
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  אומץ + תל"ם
קידום תלמידים הנמצאים בסטטוס נשירה גלויה או סמויה, הבאת התלמידים 

 לתעודת    

 ץ. תלמידים בכיתות אומ 200 -בגרות, להבנה והפנמה של חשיבות ההשכלה,  כ

 

 

  שמיד )התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון(
 תוכניות לילדים ונוער בסיכון. בשיתוף אגף הרווחה והבריאות. 

 

 

  מחשב לכל ילד
הפרוייקט פועל לסגירת הפערים בחינוך באמצעות השוואת התנאים הבסיסיים 

 בתחום המיחשוב, 

ססות לבין ילדי השכבות לרבות הציוד, זמן השימוש והידע בין ילדי השכבות המבו

 החלשות. 

המטרה היא לאפשר לילדים משכבות מצוקה לרכוש מיומנויות שימוש במחשב 

 והתחברות למאגרי מידע. 

 

 

  נתיב האור
 פיתוח מודעות של התנהגות נבונה בסביבה צורכת חשמל, מעורבות חברתית ועידוד

 מנהיגות בקהילה בקרב שגרירי הקבוצה.

 בתי ספר  11פים משתת – ציר בית ספרי

 בתי ספר  6-תלמידים מ 20 – ציר רשותי )קבוצה נגזרת(

 17:30 – 16:00אחת לשבועיים בימי חמישי באשכול פיס, בין השעות  –מפגשים 
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  מועדון הטייסת
ו'  ובחטיבת  –תלמידים מכיתות ה'  20קבוצת טייסים בעידוד קרן אילן רמון מאמצת 

יתם בשלושה מישורים, במישור האישי "אחד על אחד", בקבוצות הביניים( ופועלת א

ובקבוצה כולה לסיורים ולחוויות. המועדון יפעל ברצף מספר שנים עם  4 – 3של 

ערכי והעמדת מבוגר -אותם התלמידים. אימוץ טייסת להובלת שינוי התנהגותי חברתי

 משמעותי

 חט"ב ( 1בתי ספר יסודיים ,  3בתי ספר )  4 -התוכנית פועלת ב

 תלמידים בתוכנית.  80סה"כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  פותחים עתיד
מערך תמיכה משלים לסיוע פדגוגי, העלאת רמת ההישגים הלימודיים, טיפוליים 

 והעשרה.

פעילות של הסוכנות היהודית, אשר מפעילה "נאמנים"  המשמשים אח בוגר 

מנות לצמוח לתלמידים בבתי הספר, במטרה לצמצם פערים לימודיים ולאפשר הזד

 ולהצטיין.

 

 בתי"ס יסודיים ותיכון אחד. 7-"פותחים עתיד" פועל ב

 

 –התכנית מתרחשת בשלושה מעגלים: אישי של נאמן וילד בשעות הבוקר, קבוצתי 

תלמידים עם הנאמן באותו בית ספר, ומעגל "לא פורמלי" הפועל בשעות אחר  16

 כשהנאמן הבית ספרי פועל בקבוצות קטנות.
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 חווידע + העשרה )הרפתקה בעולם המדע(
 במגוון ייחודית מדעית פעילות המקיים לילדים חוויתי מדע מרכז הינו גת קרית  חווידע

. העיניים בגובה ממש, לילדים וידידותיים מתקדמים מדעיים ובאמצעים נושאים

 כרותהמו מדעיות לתופעות הספר ובית הגן בגילאי ילדים חושפות במעבדה ההפעלות

 .ומרתקת חווייתית בצורה לילדים ומוגשות יום היום מחיי להם

 את ולהפעיל להזיז, למשש, לגעת הילדים מתבקשים בו פעיל מוזיאון הוא החווידע

 את המסביר בטבע תופעות או מדעי חוק מציג מתקן כל. השונים והמתקנים המוצגים

 .והנאה התנסות תוך המדעי העיקרון

  

, מים, חשמל, אוויר כמו נושאים במגוון לימוד לסדנאות תכנסותה מקום היא המעבדה

 והיא ביותר המתקדמים באמצעים ולניסויים לחקירה משמשת המעבדה. ועוד אור

 . מהנה מדעית סיפור ולשעת לימודית להתכנסות מקום

 ס"ביה, ילדים גני של לביקורים הבוקר בשעות פתוח החווידע הלימודים שנת במהלך

בשעות אחה"צ החווידע פתוח לקהל  .מראש בתיאום, הביניים חטיבותו היסודיים

 הרחב לפעילויות מדעיות והעשרתיות ולחגיגות ימי הולדת ייחודיות בתיאום מראש.

 

 

 

 

  פר"ח
 סטודנטים.  265חונכות והפעלת 

חונכים אשר יופעלו ע"י  –פרויקט פר"ח יעמיד לצורך הפעלת החונכות סטודנטים 

 רכזים 

 תי ספר יסודיים ) בן צבי, שפרינצק, יד יצחק, חב"ד, אפרים בן דוד, הרצל( ב 6 -ב

 מקיפים )רבין, אורט בוים, גרוס( בתחומי הרשות. 3

  פרוייקטים מיוחדים

 חווידע, פרוייקט אנגלית במועדוניות, פרוייקט לקויי ראייה, פרוייקט ילדי אסירים 

 

  שחמט
שחמט מעודדים פיתוח ולמידה של מפעל הפיס בשיתוף עם האיגוד הישראלי ל

ג'. משחק שמחט מהווה כלי מצויין לפיתוח החשיבה, הוא -משחק השחמט בכיתות ב'

מפתח אצל הילד, כחלק מהתפתחותו האישית, יכולות רבות כגון: סבלנות, הצלחה, 

התמודדות בכבוד עם כשלונות, חשיבה אסטרטגית, יכולת פתרון בעיות, מיקוד, 

 יצירתיות. 
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  ה לילד ולמתבגריחיד
 היחידה נותנת מענה למשפחות הילדים הסובלים ממצוקה נפשית ומקשיים רגשיים נפשיים. 

 על ידי רופאה בפרא רפואי לילדים עם בעיות נפשיות. ימתן טיפול פסיכיאטר

השנה תורחב התוכנית והפעילות בחבירה לעמותת "מניפה" ורשת .  6-18אוכלוסיית היעד: גילאי 

  "פוקס".

 

כל ישראל  –)כי"ח  "סודקות את תקרת הזכוכית"

 חברים(
התוכנית "סודקות את תקרת הזכוכית" פותחת צוהר לעתיד טוב יותר עבור נערות 

מתמטיקה, פיזיקה, טכנולוגיה, מחשבים  -באמצעות הרחבת לימודי הנערות לתחומי 

 ומדעים. 

תוכנית( ביוזמת בנות משתתפות ב 410 -התוכנית פועלת השנה בחמישה בתי ספר )כ

 ראש העיר ואגף החינוך.

במימון משותף של  –"כל ישראל חברים"  –התוכנית הינה יוזמה ייחודית של כי"ח 

 כי"ח, אינטל ועיריית קרית גת. 

התוכנית יוצרת תהליך מקיף, שמשכו עולה על חמש שנים )חטיבה ותיכון( ומובילה 

 בו  זמנית:  את הנערות החל מכיתה ח' בשלושה מסלולים הפועלים

 

העלאת רף השאיפות של הנערות מעצמן בתחומי השכלה וקריירה. מסלול  – שאיפה

טק הישראלי, ביקור -זה מאופיין בעיקר במפגש קרוב עם נשים מצליחות מעולם ההיי

 בחברות כגון: אינטל. 

 

העלאת תחושת המסוגלות העצמית של הנערות. מסלול זה מאופיין על ידי  – הצלחה

 העצמה עצמית ומיגדרית. סדנאות 

העלאת ההישגים של הנערות בחטיבת הביניים במטרה להגיע  – מצויינות לימודית

 יחידות לימוד במתמטיקה.  4-5למקצוע מדעי מוגבר בתיכון בצד 

מסלול זה מאופיין על ידי תיגבורים אישיים וקבוצתיים לנערות ותמיכה במערכת 

 החינוכית של בתי הספר. 
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  תלמידים מחוננים ומצטיינים
 התלמידים אותרו על ידי מכון סאלד.

 מערכת השעות.  )בוקר ואחה"צ (.בי"ס לרום למחוננים, הסעת המחוננים על פי 

 ח'(-תלמידים מחוננים בשעות הבוקר )כיתות ג' 25  -סה"כ 

 ו'(-תלמידים מצטיינים בשעות אחר הצהריים )כיתות ג' 21  -סה"כ 

 

 תלמידים כיתות מופת אורט בוים
 

על פי תפיסת היסוד של "מופ"ת" מיועדות התכניות והפעילויות החינוכיות שלה 

וד, לתלמידים ברמות שונות, ומטרתה להעניק לכל תלמיד בעל ומסגרות הלימ

אוריינטציה מדעית ומוטיבציה לימודית הזדמנות לפתח את כישוריו ולרכוש השכלה 

 ברמה הגבוהה ביותר ללא תלות בשלב ההתחלה שלו. 

 

 

לפיכך כיתות מופת הן כתות הטרוגניות שהמכנה המשותף אינו מחוננות או 

אלא מוטיבציה לימודית והתמדה, סקרנות והתנהגות נאותה.  הצטיינות התחלתית ,

הדגש מושם על התגייסותם של התלמידים ללמידה, ועל מידת מוכנותם להתמודד 

 עם אתגרים לימודיים וחברתיים.

 

 

התכנית מצליחה להעלות את אחוז הבוגרים הזכאים לתעודת בגרות איכותית, 

רחבים ובמיוחד בתחומי המדעים, הפותחת בפניהם את שערי האקדמיה בתחומים 

ההנדסה והטכנולוגיה. לפיכך אחוז הבוגרים בבתי ספר, המפעילים את תכנית " 

מופ"ת ", הפונים לעתודה אקדמית בתחומי מתמטיקה , מדעים וטכנולוגיה גבוה 

 באופן משמעותי מהממוצע הארצי.
 

 תוכנית אודיסאה )הנשיא לשעבר(
י'( לתוכנית הנשיא לקידום ממציאי ומדעני -ט'תלמידים )תלמידי כיתות   6הסעת 

 העתיד, התוכנית מתקיימת מדי יום חמישי באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע.  

 עבור כל תלמיד.  ₪ 3,000 -גוריון , השתתפות הרשות בכ-תלמידים הלומדים באונ' בן 7
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  הסעה כיתות עירוניות
ולוגיה, פיסיקה וכד', כאשר מספר תלמידים הלומדים במקצועות ייחודיים כגון פסיכ

התלמידים בבי"ס בו הם לומדים מועט, אנו מסיעים את התלמידים בקבוצות לימוד 

 במהלך יום הלימודים.

 

 

  רווחה חינוכית
תוכניות רווחה חינוכית ושיקום שכונות לגיל הרך, יסודי ועל יסודי: אוריינות, העשרה , 

 חוגים, תיגבור לבגרויות ועוד.

 

  ות בפיזיקהמצויינ
תכנית בשיתוף קרן רש"י , מרכז אילן רמון ומשרד החינוך, אשר חושפת  תלמידים 

לתכנים ברמה גבוהה בתחום הפיזיקה ומובילה אותם לתחרויות ארציות ובינלאומיות 

 עם חיבור לאקדמיה.

 

 

  להעצמה חינוכית –תוכנית עזריאלי )דרכא( 
לל בתי הספר המקיפים בעיר בשיתוף תוכנית עזריאלי פועלת בחטיבות הביניים בכ

 מלא עם מנהלי בתי הספר וצוותי ההוראה. 

ט'( -תוכנית עזריאלי מלווה את התלמיד במהלך שנות לימודיו בחטיבת הביניים ) ז'

 ומתמקדת בשלושה מעגלים: 

 

 אנגלית, מתמטיקה:  הליבה במקצועות לימודיים פערים תוכנית לצמצום - לימודי

 אחה"צ.-שעות הצהרייםולשון ומתקיימת ב

מתקיימת אחת לשבוע למשך  –חברתיים ,ערכית וחווייתית  כישורים מחזקת - חברתי

 שעה וחצי. 

שותפים לתהליך במטרה להיות חלק משמעותי בתהליך שעובר התלמיד.  -הורים 

 וייקחו חלק 

 בנושאים להתמודדות וכלים ידע בסדנאות הורים שיעברו ע"י מנחת הורים בהקניית

 420 -בפרט. התוכנית מונה כיום כ ההתבגרות ולגיל להורות בכלל שוריםהק

 תלמידים.
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  מרכז למידה רב תחומי
בני נוער בישוב חשופים למגוון פעילויות מזדמנות בישובים, החל מפעילות תנועות 

נוער ועד לפעילות חוגית במרכזים קהילתיים באם הם קיימים בישוב. מרכז נוער 

ברצף על פני רצף  12-18בי מיועד לתת מענה כוללני לבני הנוער בגילאים שבין יישו

הסיכון. בני הנוער בגילאים אלו חשופים למגוון דילמות וקשיים שמזמן להם גיל 

ההתבגרות בד בבד עם תהליך גיבוש הזהות האישית שלהם, כמו גם התלבטות לגבי 

ה רחב ככל הניתן כמתבקש עתידם הקרוב והרחוק. לפיכך קיים צורך לתת מענ

ממכלול הצרכים הקיימים.  המרכז מכיל בתוכו מגוון שירותים ומענים לבני הנוער 

בשכונה / יישוב. כאשר הרעיון המנחה הוא שלכל נער יהיה מענה לצרכיו במקום 

המרכז את הפעילות, ובכך לאפשר מפגשים אקראיים בין בני הנוער, כשמתוכם ניתן 

 נות. לצאת לפעילויות מוב

 

 מטרות התוכנית
 20:00עד  14:00המרכז פועל כל יום מהשעה 

המרכז מכיל בתוכו מגוון שירותים ומענים לילדים ולבני הנוער בתחום הלימודי , 

 הרגשי והחברתי

הרעיון המנחה הוא שלכל הילדים והנערים יהיה מענה לצרכים במקום המרכז את 

 הפעילויות השונות.

 

ת בסיס לפעילות רחבה יותר שיצמח מאיגומי משאבים מרכז למידה מהווה יחיד

ביישוב. בשל האופי הכוללני של המרכז יש לאגד משאבים כספיים ואנושיים ולאפשר 

פעילות רחבה תחת קורת גג אחת. המודל המוצע כאן הינו מודל מודולארי הניתן 

גוון להרחבה ולצמצום ע"פי צורכי הישוב. המרכז יתן מענה רחב ככל הניתן בכל מ

הדרכים. לכל נער/ה המשתתפים במרכז תהיה תוכנית עבודה שחלקה קבוצתית 

 וחלקה פרטנית. התוכנית תתבסס על הכרות עם הנער, תחומי הצורך והכוחות שלו. 

 בצוות המלווה של המרכז יכללו גם נציגי הורים ונציגי נוער. .

 

 

 

 

 



 
 

109 

 

 

 

 

 

 

 

מרכז חוסידמן לנוער שוחר  –פרוייקט "שרפים" 

  מדע
 מטרת התוכנית

העצמת תלמידי הפיסיקה בפריפריה באמצעות עבודת חקר ומפגשים עם מדענים 

תלמידי כיתה י"ב במגמת פיזיקה מובילים במרכז למחקר גרעיני שורק )ממ"ג(. 

יח"ל.   2מבצעים ניסוי וכותבים עבודה בהיקף  בממ"ג, נפגשים עם חוקרים 

 .סטרנטים ממרכז חוסידמןהתלמידים מלווים על ידי רכז אקדמי ומא

 

 תעודת זהות של התוכנית בחוסידמן 

 

 

 .שנתיים  - מספר שנות הפעלה בחוסידמן

 תלמידי פיסיקה מכיתה י"ב -  קהל היעד

 שנה  - משך התוכנית

 עבודת חקר בפיסיקה -  נושא

קרן רש"י, קרן דניאל, ממ"ג כלכליים ולדרך:  ממ"גו אקדמיים: משרד החינוך -  שותפים

 . מורי  הפיסיקה בבתי הספרו ח אדם(, מפמ"ר פיסיקהכו)

 תלמידי פיסיקה לפי שיקול דעת מורי ביה"ס  - תהליך המיון

 בבתי הספר פעמיים בשבוע     - ימי לימוד

 פעם בשבועיים בממ"ג                        

 .יחידות בתעודת הבגרות 2 - הכרה אקדמית

 15נית: תלמידים שיכולים לקחת חלק בתוכמספר 
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  חידון התנ"ך
 

)יצחק  התנ"ך הוא מתנתו הגדולה של האל לאנושות....                  

 בשביס זינגר(

 
חידון תנ"ך שנתי  להיווסדה של קרית גת, חודשה בעיר מסורת  60-בשנת ה

תקיים בשלושה שלבים מהחידון  בעיר. היסודיים בהשתתפות תלמידי בתי הספר 

 תוצגמקטעי פנטומימה והמחזה בשיתוף קהל הילדים. לצד החידון  יםלכו נשזרובמה

   לקהל תמונה בחלקים ועליהם לזהות את האתר המרכזי שהוצג בעיר.

 החידון הינו ע"ש אמיר שלום ז"ל, המשפחה מלווה ותורמת חלקה ליום זה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניצני מגשימים + מגשימים

. היחידה שותפה לבניית 8200רש"י ויחידת המודיעין  תכנית שנבנתה בשיתוף עם קרן

תכנית הלימודים, לאיתור התלמידים ולהשתלבות בכוח ההוראה עבור התלמידים 

שמתאימים לתכנית. התלמידים נפגשים יום בשבוע בשעות אחר הצהריים  מכיתה 

 ט' והשתלבותם ביחידה מובטחת.

 השנה הלימודים יתקיימו בקרית גת . 
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Youniversity– אקדמיה לנוער  
הוקמה ביוזמת המשרד לפיתוח הנגב והגליל והינה  YOU-niversityהאקדמיה לנוער 

קדימה מדע ועיריית קרית גת. מטרת המיזם   WORLD ORTמיזם משותף עם ארגון 

 להביא את האקדמיה לבני הנוער בנגב ובגליל בתחומי המדע והטכנולוגיה.

של קורסים. נבנתה תכנית לימודים ייחודית שתבטיח לכל  מגוון רחב במרכז פועלים

באי ובאות המרכז חוויה יוצאת דופן באיכותה. חוויה שמטרתה לחשוף את בני הנוער 

באופן חוויתי ומאתגר לעולם המופלא של המדע והטכנולוגיה, כל אחד ואחת לפי 

 טעמו וטעמה.

 תלמידים מס' קורס

 215 וטרינריה

 29 )אופנה )סטיילינג

 68 רפואה 

 70 צעיר מהנדס

 17 מט שח

 15 וידאו ועריכת קולנוע

 235 ורקטות טילים-פיזיקה

 59 גולניקס - רובוטיקה

 FLL 30    רובוטיקה

 39 טעימות המדע 

 14 רחפנים

 43 אסטרונומיה

 39 ואנימציה צילום

 89 תורת החיים 

 חקר - אגרונומיה

 הצמח

32 

 תלמידים 994מה מדע סה"כ בקורסים של קדי



 
 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  דרום –אורות לנוער 
מיזם חדש וייחודי אשר מביא תועלת גדולה וחשובה לכל הנוער בעיר ובפרט לנערים 

 בתיכון .

הרצאות עם מסרים חינוכיים במגוון נושאים: שמחה, שמחה פנימית, אהבת הזולת, 

, התמכרויות, גיל הבגרות, נוער בסיכון, מניעת אלימות, עיצוב האישיות, כיבוד הורים

 מידות, דרך ארץ ועוד...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  יזמים צעירים
עושים עסקים" היא תוכנית מובילה בישראל, החושפת   –תוכנית "יזמים צעירים 

תלמידים לעולם היצירה, היזמות והעסקים, ומעודדת חשיבה חדשנית ומקורית . 

רה עסקית,  מגייסת הון, מפתחת במהלך שנת לימודים מקימות הקבוצות תוכנית חב

מוצר, בונה תוכנית עסקית ושיווקית, עוסקת בייצור ושיווק, תוך חשיפה לתעשייה 

ולעולם העסקים, משתתפת בירידי מכירות איזוריים ומקומיים ומשלימה מחזור חיים 

 שלם של חברה. 

ייה הקבוצות פועלות בליווי סטודנטים מצטיינים ממכללת ספיר ומתנדבים מהתעש

 אינדיגו(. hp)חברת 
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 תוכנית מפתחות )חוג לכל ילד(
 להשתתפות והשתלבות של ילדים מקהילת יוצאי אתיופיה.

 

 

 

 

 נ.מ.ש )נוער מוביל שינוי(
תוכנית מניעה אשר מהווה מוקד חינוכי חברתי משמעותי עבור בני נוער בסיכון. 

והתפתחות המקדמים  התוכנית מתמקדת בתכנים המחוללים תהליכי למידה

 העצמה, מאפשרים השתלבות, יוצרים שוויון הזדמנויות ומצמצמים בכך את ההדרה. 

התוכנית משלבת תכנים של ידע עיוני ומעשי בתחום "שמירת החוק וכיבודו". בנוסף 

עוסקת התוכנית בשינוי עמדות שליליות כלפי החוק, למען קיום חברה בריאה 

ה הקשורים לביטחון ולשמירת החוק ופעילויות שטח וצודקת, על ידי לימוד והדרכ

 מגוונות משטרתיות.

התוכנית יוצרת שיתופי פעולה עם יחידות קידום נוער, משפחת הנער והקהילה. 

התוכנית עושה שימוש באסטרטגיות להוראה מתקנת חברתית, המקדמת העצמה 

 ככלי טיפול. 

וך תפיסה כי אדם בעל שיוך, תוכנית זו מאפשרת לבני נוער לבחור בדרך הנכונה מת

נמנע מפשיעה. בתהליך שבני נוער עוברים מולידה  –מחויבות חברתית וסובלנות 

בהם תחושת אחריות על עצמם ועל אחרים המאפשרת להם לבנות חיים של אחריות 

מתוך בחירה. כמו כן התוכנית מובילה לשינוי התנהגותי במידת השליטה העצמית, 

במעורבות בקהילה ותורמת לשיפור במיומנויות אישיות באמון ביכולת העצמית, 

 וחברתיות, אחריות וביטחון עצמי.

 

 

 חשיבה חינוכית ייחודית –נירים בשכונות 
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לחינוך למצוינות של נוער ישראלי בסיכון גבוה, או נמצא בסכנת נשירה, ממסגרות 

ר בסיכון גבוה, חינוכיות פורמאליות. תוכנית חינוכית טיפולית המעניקה למאות בני נוע

הזדמנות נוספת, לעיתים אחרונה, לכתוב מחדש את סיפור חייהם ולחזור אל חיק 

כיתות נירים  2החברה הישראלית כאזרחים התורמים לעצמם, למשפחתם ולמדינה.  

 כבר פועלות בבית הספר המקיף ע"ש "אריה מאיר ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צמצום פערים לימודיים –מצפן 
תלמידים יוצאי העדה האתיופית , בעידן תחרותי כמו היום  87-כ באורט בוים לומדים

רוב התלמידים שלומדים בבתי הספר זוכים לתיגבורים לימודיים ועזרה לימודית 

מהוריהם ומורים פרטיים, לעומתם תלמידים יוצאי אתיופיה , אין באפשרותם לקבל 

 שיעורים פרטיים או עזרה בהכנת שיעורים ובחינות מהוריהם. 

 

מטרת התוכנית היא להביא למימוש הפוטנציאל הטמון בתלמיד להיות בוגר, חושב, 

יצירתי, אחראי לגורלו, בעל יכולות קוגנטיביות ואישיות שיסייעו לו להגשמה עצמית, 

 להשפעה והובלה של סביבתו.

 

  יוניסטרים
תוכנית המעניקה לבני נוער ידע מקצועי והתנסות מעמיקה בתהליך היזמות 

. בני הנוער לומדים מושגים מעולם העסקים, כלכלה ויזמות, מקימים תחת העסקית

העמותה חברת סטרטאפ ומפתחים מיזם עיסקי אמיתי. החניכים מתנסים הלכה 

למעשה בתהליך היזמות החל משלב הרעיון ועד ליצורו ומכירתו. בתהליך מלווה על 

לחניכים בפיתוח ידי עשרות אנשי עסקים בכירים מתחומים שונים אשר מסייעים 

 המיזם העסקי 
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  חושבים חיובי
במקיף ע"ש אריה מאיר קיימת תוכנית "חושבים חיובי" בשיתוף פעולה עם מפעל 

 אינטל...

  –תלמידים  150בתוכנית 

מהנדסים  20לבי"ס מגיעים  –יח"ל  3* תיגבור לימודי לתלמידי יא, יב הלומדים 

 לתיגבור התלמידים.

המטרה למנוע נשירה שלהם לרמה נמוכה יותר,  –יח"ל  5די לתלמידי * תיגבור לימו

 בסוף יום  

 מהנדסים.  7הלימודים נוסעים התלמידים לאינטל ושם עובדים איתם    

 * התנדבות בקהילה של תלמידי אינטל יחד עם המהנדסים.

 * מודלינג של המהנדסים עבור התלמידים

 

  מסע ישראלי
זהות שמטרתו גיבוש וחיזוק הזהות היהודית, הציונית  נו מסעיה " מסע ישראלי"

 והישראלית .

זהו מסע ערכי חינוכי וחוויתי, מלווה במפגש עם אנשי שיח , בסדרת דיונים מעמיקה 

 כיהודים בשרשרת הדורות. ורלוונטית על מהותנו וזהותנו הייחודית 

זהותנו היהודית המסע מתנהל ברחבי הארץ במגוון אתרים המהווים אבני דרך בגיבוש 

והציונית. במהלך המסע המשתתפים חווים פעילויות אתגריות ותהליכים קבוצתיים  

המסע רותם את  המהווים חלק אינטגראלי מהמהלך החינוכי והערכי של המסע.

המשתתפים למעורבות בחיי הקהילה, מסייע להם בבחינת זהותם האישית, מחזק 

השייכות והמחויבות לעם לארץ את הקשר שלהם לישראל ומגביר את תחושת 

 כלל המקיפים בעיר.תלמידים מ 300 –כ  ים במסע שתתפמהשנה  ולמדינה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  סטרטאסיס
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   Stratasysתלמידי בי"ס אורט טכנולוגי לחברת  6שיתוף פעולה בין 

חברה פורצת דרך בטכנולוגיה, המאפשרת בניית מודלים תלת ממדים מדויקים 

ידי ביה"ס יועסקו בחברה כעובדים מן המניין במחלקות השונות ואת ומפורטים.  תלמ

התלמידים יחנכו מנהלי המחלקות. החינוך לערכים וההכשרה המקצועית יסייעו 

לבוגרים בדרכם אל ההצלחה בחיים בכלל ויהוו יתרון יחסי בהשתלבותם בתעשייה 

 בפרט.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  סיסמא לכל תלמיד
במטרה לקחת חלק בשיפור שרות החינוך תוך כדי  2010המיזם פועל בעיר משנת 

, 21-קידום תהליכי ההוראה והלמידה במערכת החינוך כפי שנדרש בעידן המאה ה

זאת באמצעות כלים ותהליכים מתוקשבים מתקדמים על מנת לצמצם את הפער 

 הדיגיטלי בחברה הישראלית. 

תלמידים בכל מסגרת מתקיימות השתלמויות לנאמני מחשב לאורך השנה. ה

מקבלים בהשתלמויות הדרכה בנושאי אינטרנט, אופיס ובניית אתרים בטכנולוגיית 

S.P   . 

 

התלמידים מיישמים את הידע והמיומנויות לצורך פעילויות חברתיות ופרוייקטים 

בתחום המנהיגות החברתית.  במסגרת הפעילות השוטפת מתקיימים ביישוב כמה 

אתרים שיתופיים שנבנו על ידי רכזות התיקשוב.  פרוייקטים מיוחדים ביניהם: הקמת

האתרים עוסקים במנהיגות וצרכנות נבונה.  כמו כן, ישנו פורטל חינוכי יישובי 

 שמעודכן באופן שוטף.
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  קדם עתידים  + עתידים
,ללמוד לתואר אקדמי, בתחומים מגוונים ובמוסדות  מאפשרת לבוגרי תיכון מצטיינים

לים בישראל. במהלך לימודיהם, זוכים הסטודנטים לסיוע כלכלי, האקדמיים המובי

י מקיף ועם סיום הלימודים וקבלת התואר הם משתלבים ביחידות אחברתי ואקדמ

 המובילות בצה"ל וצוברים ניסיון משמעותי בתחום בו למדו.

 

 בוגרים לתכנית עתידים בקרית גת בצבא ובאזרחות  120

 תודה סטודנטים במהלך לימודי הע 45

 עתידים במקיפים בעיר קדם תלמידי  243

 

 

 

 

 נבט )ילדים שבעים להצלחה( –לקט ישראל 
סיוע לתלמידים מכלל בתי הספר להתרכז בלימודים ללא תחושת רעב. מאות 

תלמידים ובני נוער הולכים מדי יום לבית הספר מבלי שאכלו ארוחת בוקר, וללא כריך 

כם לא יאכל ארוחה חמה במהלך היום בשל בתיקם. יתרה מכך, חלק משמעותי מתו

 מצבי משבר משפחתיים או עוני מתמשך. 

 

 פיתוח ייחודיות בתי ספר ומרחבי חינוך 

 )מיתוג בתי הספר, הקוד האתי(
 

קרית גת בשיתוף עם אגף מחקר ופיתוח במשרד החינוך שולבה בתוכנית איזורי 

 ך.פיתוח ייחודיות בתי הספר ומרחבי חינו –בחירה מבוקרת 

 

התוכנית מזמנת עבור ההורים הזדמנות לבחור באופן מבוקר את בתי הספר עבור 

ילדיהם ומגדילה את אפשרויות החינוך בין מגוון חלופות. התוכנית בנויה מתהליך 

עומק המאפשר למוסדות החינוך לפתח ייחודיות ויוזמות חינוכיות תוך הצגת מענה 

י מצוינות המחייב לסטנדרטים הנדרשים חינוכי מיטבי , תוכני פדגוגי בעל מאפיינ

 ברמה הארצית. 

 

  יעדי התוכנית

 * גיבוש מדיניות ודרכי פעולה לפיתוח פדגוגי מערכתי ברשות

* העמקת הייחודיות וזהות בית ספרית , כדי לאפשר להורים ולתלמידים בחירה 

 מושכלת של בית   

 הספר.   
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 ספרית * פיתוח תוכניות לימוד בהתאם לייחודיות הבית

* יצירת שותפויות חדשות בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בין קהילת הורים לבתי 

 ספר, בין מורים 

 ותלמידים    

 

  מטרת התוכנית

למצוא איזון נכון בין רצונות התלמידים והוריהם לבתי הספר בעיר, מתוך מטרה 

שב ושיפור אקלים ברורה כי קידום מערכת החינוך באופן מערכתי יביא לרווחת התו

 חינוכי בעיר 

 

 

 

 

 

 

 

 2048אחריות לישראל 
הטמעת וטיפוח מושגי הטוב המשותף, הממלכתיות והאחריות האישית והציבורית, 

לעיצוב דמות המחונן כבוגר משמעותי, תורם ואחראי הפועל מתוך שייכות ומחוייבות 

ח כישרונותיו לחברה ומרחיב את מעגלי השייכות וההשפעה שלו בד בבד עם טיפו

 האינטלקטואלים .

 

התלמידים נחשפים לדרך הפעולה של הרשויות המקומיות ובעלי התפקידים 

המובילים בהם ולומדים להכיר את תחומי פועלם. ברמה הארצית יפעלו התלמידים 

מול משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות וועדות הכנסת השונות ויתמודדו עם בעיות 

 ברמה הלאומית .

 

ת מהווה הזדמנות לנוע בשבילים של וודאות מאתגרים המחזקים תחושת התוכני

 שייכות והשפעה ומאפשרים להגיע למרחבים יצירתיים של ידע, משמעות וערכים
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  משלחות נוער לפולין
 173 -השתתפות הרשות במלגות משלחות לפולין.  השנה משתתפים במסע כ

 מקיפים בעיר 4 -תלמידים מ

 רבין, מאיר, אולפנת קרית גת( )שלאון,

 

 

 

 

 

 קרן טראמפ
למען שיפור הישגי החינוך בישראל. טיפוח הוראה איכותית המתמקדת ביכולות, 

בצרכים ובהתקדמות הלמידה של כל תלמיד, המקצועות בהם מתמקדת הקרן הינם 

מתמטיקה ומדעים בבתי הספר המקיפים. המגמה הינה הרחבת מספר התלמידים 

 יחידות לימוד והחסר ההולך וגובר במספר המורים.  5טיקה בהיקף של הלומדים מתמ

הוראה הממוקדת   –תוכניות אסטרטגיות לקידומה של הוראה מצטיינת  3ישנן 

 בקידום למידת התלמידים: 

 רתימת מצויינות להוראה  – 1תוכנית 

 טיפוח מיומנות ומומחיות קלינית של מורים – 2תוכנית 

 ת תמיכה להדגמת הוראה איכותיתיצירת רש – 3תוכנית 

 

 יח"ל במתמטיקה. 5מבוגרי התיכונים ילמדו במגמות  20%
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  חינוך לקיימות
 

 בית ספר ירוק

המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד החינוך והרשות המקומית מובילים מזה 

 מספר שנים את תהליך ההסמכה לבתי ספר ירוקים. 

ליישום עקרונות פיתוח הקיימות בבתי הספר. ההסמכה  מטרת התהליך להביא

מהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר, ומתווה דרך פעולה 

 אפשרית לבתי ספר המעוניינים להתחיל פעילות סביבתית על בסיס מסגרות קיימות

 

בית המודל מבוסס על העקרונות של למידה על הסביבה, יישום אורח חיים מקיים ב

הספר, ופעילות תלמידים שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה 

 לסביבה.

 בית ספר שעומד בכל הקריטריונים זוכה להסמכה כ"בית ספר ירוק".

 

בן צבי, משואה . –בתי ספר נוספים  2בשנה זו יעברו תהליך הסמכה לבית ספר ירוק   

 

  מסגרת ההסמכה לבית ספר ירוק 

תהליך ההסמכה מתבצע באמצעות מנגנון קול קורא לתמיכה ברשות המקומית, 

ובמסגרתו יכול בית ספר לקבל בסיום תהליך  שמפרסם המשרד להגנת הסביבה,

 ההסמכה תמיכה כספית.



 
 

121 

 

ההנחיה והובלת התהליך נעשית על ידי מורי בית הספר בסיוע רכזי חינוך סביבתי 

והיחידות הסביבתיות וארגונים ירוקים העוסקים ברשות המקומית, איגודי הערים 

 בחינוך.

 

 תוצרים נוספים של תהליך ההסמכה

 שיפור האווירה בבית הספר והפחתת אלימות. -

 עליה ברמת ההישגים הלימודיים בקרב התלמידים. -

  יצירת זיקה בין התלמיד למקום מגוריו. -

 סולת והלכלוך בבית הספר.צמצום כמויות הפ -

 הפחתה משמעותית בחשבונות המי והחשמל.  -

 רווחים כספיים מיידים מחוק הפיקדון ואיסוף  חומרי פסולת. -

 הגברת המודעות הסביבתית .     -

השגת פרסום מקומי נרחב למוסד.  -    

בארץ.  יצירת קשרים עם בתי ספר אחרים -   

 

                 
 

 
 
 

 הנהגות ירוקות
על מנת לטפח  פועל אגף החינוך בבתי הספר, במסגרת המדיניות לחינוך לקיימות 

בתי הספר בעיר ולקדמם שלב אחר בולפתח את קבוצות תלמידי ההנהגות הירוקות 

 שלב לעבר קיום אורח חיים בריא בסביבה מקיימת. 

 

החלו כבר לחוות ולהשתתף בבתי הספר היסודיים תלמידי ההנהגה הירוקה 

 ילויות מגוונות. בפע

 

עם הידע הרב שתלמידי ההנהגה הירוקה רוכשים במהלך הפעילויות והמפגשים עם 

מומחים הם חוזרים אל חבריהם בביה"ס ובקהילה ומעבירים את הידע לכלל תלמידי 

 בית הספר.

 

בשנה"ל הנוכחית ישתתפו ויובילו ההנהגות הירוקות בבתי הספר את פעילות ק"ק 

.ביבה העוסק בתחום "זיהום אוויר וסביבה בריאה"של המשרד להגנת הס  

 

 

 מעורבות חברתית בתי ספר על יסודיים 
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בבתי הספר העל יסודיים במסגרת מחוייבות אישית יפעלו תלמידים על פי בחירתם 

 גם בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה וחינוך לקיימות.

ף אורט ע"ש בוים, בתי הספר המתוכננים להשתתף בשלב הראשון: מקיף מאיר, מקי

 מקיף שלאון. 

  

  נוער שותה מיים 
תוכנית לימוד מרתקת בחסות משרדי החינוך והכלכלה , רשות המים , הטכניון, 

הישראל ובקרית גת בתי התעשייה ותאגידי המיים בישראל, בשיתוף עם הרוטורי, 

גת טק וחינוך שפועלת בקרית -הספר יהנו מחדשנות חינוכית שפותחה עם אנשי היי

 בדגש סביבתי וחקלאי נכבד. 

תלמידי חט"ב ותיכון ילמדו מדעים ומים וסביבה כנושא מוביל ולבקר בחווה החקלאית 

בקרית גת בה נעשה שימוש נכבד במי קולחים מושבים, במפעלי התפלה והשבת 

 קולחים, במעבדות מכון המים ונוער שוחר מדע בטכניון. 

ת שפיתח את המיזם  המורים מקבלים הנחייה ותמיכה של הצוו  

הנוער מוזמן להכיר את תעשיית המים המפוארת של ישראל,המייצאת פתרונות 

למצוקת המים העולמית כשהיא גדלה ומתפתחת ומציעה מגוון אפשרויות התפתחות 

 ותעסוקה לנוער הנקרא להצטרף לדור העתיד של מומחי המים. 

'  
 

 

 

  ארגון מל"ח -תוכנית 

 תחומי רב חינוכי מרחב גת קריית בעיר מפעיל, חושבים יריםלצע מרכז – ח"מל ארגון

 בלתי

 לבני מלווה איכותית ומסגרת ערב פעילויות של רחב מגוון המציע דופן ויוצא פורמאלי

 מצוינים נוער

 .ב"י א"י,' י משכבות

 .מצטיין לנוער ייעודית, פורמאלית בלתי חינוכית מסגרת מציע שלנו המרכז

 :ל במטרה נועדו במרכז הפעילות תכניות

 .ומנהיגות מצוינות ערכי ופיתוח עידוד 1. 

 .חיים וכישורי בינאישיות מיומנויות והעצמת הקניית 2. 
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 .מגוונים עניין בתחומי הכללי הידע העמקת 3. 

 .ועוד וביקורתית יצירתית חשיבה ועידוד פיתוח 4. 

 .אלינו המגיעים הנוער בני מעידים כך". בית שהוא מרכז, "ח"מל

 יוצרת והפדגוגית החינוכית ההשקעה לצד החברתי והגיבוש המשפחתית האווירה

 תחושה הנוער אצל

 .מחדש שבוע בכל אלינו ולחזור לשוב להם הגורמת ונינוחה נעימה

 הבגרות במקצועות ותגבור סיוע לטובת השראה מעורר למידה מרחב מפעילה ח"מל

 הנחלת כדי תוך

 .למצוינות טיבציהמו וחיזוק ויצירה משמעותית למידה

 .בקפידה שנבחרו ומעלה משכמם חינוך ואנשי מקצועיים במורים מאויש המרחב

 

 

 

 

 

 פרויקט שיקגו

הינו יוזמה של הפדרציה היהודית  Israel Children's Zone) פרויקט שיקגו )בשמו הלועזי

של שיקגו להתערבות הוליסטית עבור כל התלמידים במערכת החינוך היסודית 

דתית( בכיתות א' עד ו', באזור השותפות של הקרן: קריית גת, -וממלכתית )ממלכתית

  .המועצה האזורית לכיש והמועצה האזורית שפיר

אזור השותפות מצוי בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל ומאופיין 

אקונומי. תלמידי האזור סובלים -באוכלוסייה אשר ברובה נמצאת נמוך בסולם הסוציו

  .שמעותיים בביצועיהם האקדמיים יחסית לממוצע הארצימפערים מ

על מנת לצמצם את הפער האקדמי בין אזור השותפות לבין ערי המרכז, מציע 

פרויקט שיקגו מודל יצירתי וחסר תקדים בהיקפו המשלב מספר תכניות 

  .התערבותיות אשר כולן נבחנו והוכחו כיעילות באזורים שונים של הארץ
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ר פלטפורמה אזורית המשלבת סביב שולחן עגול אחד לצד פרויקט שיקגו יצ

התוכניות ההתערבותיות, גם את הממשלה, הרשויות המקומיות, מנהלי החינוך 

בשלושת הרשויות, מנהלי בתי הספר והמורים. הפרויקט מאגד בתוכו תכניות 

התערבות המשלימות זו את זו באופן שכל ילד יוכל לקבל פתרונות מותאמים אישית 

  .פי חולשותיו וחוזקותיו על

 

 מרכז חינוך לפסגות בקריית גת

יצירת  באמצעותעמותת חינוך לפסגות פועלת לצמצום הפערים החברתיים בישראל 

החיים בפריפריה החברתית  שוויון הזדמנויות לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות

גה ולממש את העמותה מסייעת לאותם ילדים להגיע לפס .והגיאוגרפית של ישראל

להצטיין בלימודים, להשתלב באקדמיה ולרכוש השכלה כללית ורחבה, : יכולותיהם

 .להשתלב בחברה ולהתפתח כאזרחים תורמים וכמנהיגים בעתיד

-מרכזי מצוינות בפריסה ארצית, בהם משתתפים כ 40-חינוך לפסגות פועלת בכ

מדריכים סטודנטים, מקבלי  800 -וכ חניכים וחניכות מוכשרים בכיתות ג' עד י"ב 2,500

 .מהווים הון אנושי לעמותה ומודל לחיקוי לחניכיההמלגות 

המודל החינוכי של חינוך לפסגות הינו מודל הוליסטי הנותן מענה למגוון הצרכים 

האישיים, הקבוצתיים והחברתיים לחניכים, להוריהם, לצוותי ההוראה ולקהילות 

בתוכנית ורך עשור ובסיומה משתלבים החניכים משתתפים בתוכנית לא המקומיות.

 הבוגרים המלווה אותם עד למיצוי תעסוקתי.

ובפעילותו  2018חינוך לפסגות עתידה לפתוח מרכז מצוינות בקריית גת בנובמבר 

 ה' בקריית גת. -תלמידים מכיתות ג' 50-צפויים להשתתף כ

 

 (2019)הקייטנה תתקיים בקיץ קייטנת אתגרים 

להעצים ולשלב חברתית אנשים עם מוגבלות באמצעות  שואפתעמותת אתגרים 

 ספורט אתגרי בטבע. 

 לשינוי להביא שמטרתו מבוסס סיכון והרפתקה טיפול על מבוססת אתגרים פעילות

 המציגה בסביבה כלל בדרך והוא מתרחש, והעצמה למידה, חיוביות חוויות באמצעות

 כיעילה שהוכחה, זו מהומעצי ייחודית שיטת טיפול .סיכון של מסוימים אלמנטים

 התפיסה של את להפנים למשתתפים מאפשרת, מוגבלות עם אוכלוסיות עם במיוחד
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 ". יכולים אנחנו"

יעילות פעילותה של אתגרים נחקרה והוכחה ככלי להעצמה אישית, לחיזוק הביטחון 

פעילות אתגרים פתוחה לכלל  .והדימוי העצמי והרחבת היכולות בכל תחומי החיים

אנשים עם מוגבלות פיזית, קוגניטיבית, תקשורתית, נפשית וחושית ולכל ציבור ה

 .הגילאים

לילדים מהחינוך המיוחד לחוות פעילות אתגרית  תהקיץ של אתגרים מאפשר קייטנת

ילדים  30-כ .מעצימה ולהשתתף בפעילויות אתגריות וחברתיות מגוונות וייחודיות

אזורית לכיש ומועצה אזורית שפיר,  , תושבי קריית גת, מועצה9-21ונוער בגילאי 

ישתתפו בקייטנת הקיץ ויזכו לארבעה ימים מהנים של קייטנה ככל בני גילם. אליהם 

 מדריכים ומתנדבים שילוו אותם בכל יום בחוויות האתגריות.  20-יצטרפו כ

 

 הכשרת בני נוער כנאמני חוסן

חוסן של החברה נפגעי טראומה על רקע לאומי, עוסקת בחיזוק ה -עמותת נט"ל 

  .הישראלית באמצעות טיפול, מניעה, מודעות ומחקר בנושא טראומה על רקע לאומי

פרויקט הכשרת בני נוער כנאמני חוסן מאפשר לבני נוער מקריית גת להתמודד באופן 

אקטיבי ומיטבי עם מצבי חירום, להיות פעילים חברתיים ולחזק את קהילתם בעת 

 משבר. 

וער מקריית גת להיות שגרירי חוסן ולהתנדב בחירום לסיוע הפרויקט מכשיר בני נ

לקהילה. כל משתתף בתוכנית מקבל ארגז כלים עשיר שמאפשר לו לפעול, לסייע 

ולהתמודד באופן פעיל עם מצבי חירום מקומיים ולאומיים, להפגין מנהיגות ולהיות 

 גאה בעשייתו. 

וער באופן תאורטי ומעשי במסגרת ההכשרה אנשי מקצוע מנט"ל מלמדים את בני הנ

על התערבויות חירום וכן חושפים אותם להערכות העירונית בקריית גת הכוללת את 

 כל גורמי החירום והרשות. 

הפרויקט מעצים את בני הנוער ומעניק להם תפקיד חשוב בעיתות חירום ובמקביל 

 תורם לחיזוק הקהילה ולחיזוק תשתית התמיכה בקהילה בעיתות שגרה וחירום.

 

 כיס פלוג'ה
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ובה , מובלעת אויב. כיס פלוג'הבמהלך מלחמת העצמאות התנהל קרב ארוך המכונה 

הייתה נתונה , קריית גתו צומת פלוגותסמוך לב הצבא המצרי אלפי חיילים של

 . כארבעה חודשים צה"ל של מצור תחת

חיילי הצבא  לתקוף ולחסל את קיבלה חטיבת אלכסנדרוני פקודה  1948בדצמבר 

חיילים, לאחר  87הסתיים בכישלון ובמותם של . המבצע כיס פלוג'הב המצרי השוהים

זהו הקרב עם מספר . אלכסנדרוני כותרה וחוסלהחטיבת של  33גדוד משפלוגה ג' 

ההרוגים הגבוה ביותר במלחמה זו ומרבית החללים היו עולים חדשים, חלקם אף 

 ניצולי שואה. 

סיפורה הטרגי של פלוגה זו, המכונה פלוגת האלוקים, אינו ידוע לרבים. עמותת אורות 

על בסיס התנדבותי חברתית  עשיה ומעורבותהעוסק ב רכז תורני לאומיהקרייה, מ

בקריית גת, שואף להעניק למורשת קרב זו את המקום הראוי נוך ורווחה בתחומי חי

לה בדפי ההיסטוריה. במסגרת הפרויקט יערכו סיורים לימודיים ויסופר סיפורה 

 ההירואי של הפלוגה.

 

 העשרה אינסטרומנטלית

 

, מכון פוירשטיין הוא מרכז בינלאומי לחינוך, טיפול ומחקר בתחומי הלמידה והחשיבה

 ת פוירשטייןה זו, שיטשיטוייחודית.  שיטת למידה פורצת דרךב שימושהעושה 

מלמדת את הכישורים החשובים ללמוד כיצד ללמוד.  להעשרה אינסטרומנטלית,

משלבת כלים שנבנו במיוחד במטרה לזהות ולשפר את  זוטכניקה חינוכית ייחודית 

והכלים פוטנציאל הלמידה של הפרט. כתוצאה מכך, הלומד מרחיב את הידע 

 הדרושים כדי להגיע אל מעבר ליכולותיו הגלויות.

במסגרת פרויקט העשרה אינסטרומנטלית תערך הכשרה לצוותי חינוך ולתלמידים 

בבתי ספר בקריית גת, מועצה אזורית לכיש ומועצה אזורית שפיר. הפרויקט שואף 

  לשיפור מובהק בהישגיהם הלימודים של התלמידים ובתחושת המסוגלות שלהם.

 

 

 שער שוויון 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
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מסגרת חינוכית, חברתית וספורטיבית  השואף להקנותשער שוויון הינו מיזם חברתי 

 לילדים ונוער מאזורי הפריפריה החברתית של מדינת ישראל.

התוכנית מספקת מענה לשעות אחר הצהרים, בהם לילדים בני משפחות קשות יום 

ספר היסודי ונמשכת עד גילאי אין כל פעילות העשרתית. היא מתחילה בגילאי בית ה

 התיכון במטרה ליצור המשכיות ולהפוך את הילדים למנהיגים ולמובילים בתוכנית.

יחד עם בתי הספר, התוכנית מאתרת את הילדים הללו, מקימה עבורם קבוצות 

פעמיים כדורגל ומעניקה להם מסגרת אינטנסיבית הכוללת ארבע מפגשים בשבוע. 

 נוספות הם ם מאמן הכדורגל לאימון מקצועי ופעמייםע החניכים בשבוע נפגשים

, בשיעורי הבית . החונכים מסייעים לחניכיםמרכז למידהבנפגשים עם חונכי הקבוצה 

 פעילויות חינוכיות להקניית ערכים ולגיבוש הקבוצה. כן מדריכים בהכנה למבחנים ו

וך בתכנית פעילים מאות מתנדבים ברחבי הארץ הממלאים את תפקידיהם מת

שליחות ושאיפה לסייע בהתפתחותו של דור העתיד במדינה. חלקם מתוגמלים על 

 .התנדבותם בנקודות זכות או מלגות

. פעם בחודש מתקיים בכל מחוז טורניר גדול וחגיגי אליו מגיעות כלל קבוצות האזור

החניכים, שמתאמנים ומצפים לטורניר זה, זוכים להכיר חניכים מדתות ומגדרים 

 . ונים ובכך מהווה התוכנית גשר בחברה הישראליתדומים וש

תפעיל היוזמה החינוכית ספורטיבית, העמותה המנהלת את פרויקט  2018בשנת 

 100-שער שוויון, מספר קבוצות בקריית גת ובמועצה אזורית לכיש, בהם ישתתפו כ

 חניכים.  

  

 

 עירוני ילדים פרלמנט

נציגי בתי הספר היסודיים בעיר, פרלמנט הילדים העירוני בקריית גת מורכב מ

 ו', אשר נבחרו ע"י תלמידי בתי הספר בבחירות דמוקרטיות. -מכיתות ה'

הפרלמנט, המופעל ע"י המרכז הקהילתי בקריית גת, מהווה גוף עירוני התורם לייצוג 

תלמידי בתי הספר היסודיים בעיר, חיזוקם והעצמתם. נציגי בתי הספר המאוגדים 

מובילים פרויקטים קהילתיים משמעותיים, מעודדים מעורבות בפרלמנט מפתחים ו

 חברתית וזוכים לפתח את כישורי המנהיגות שלהם. 

כחלק מהפרויקט הם לומדים על דמוקרטיה, בוחרים בעלי תפקידים לפרלמנט 

 ומבקרים בכנסת ישראל.
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 הכשרות להתמודדות עם אלימות ברשתות חברתיות

לימות ברשתות החברתיות לאנשי חינוך, פרויקט הכשרות להתמודדות עם א

תלמידים והורים בקריית גת, במועצה האזורית לכיש ובמועצה האזורית שפיר הינו 

  .פרויקט של עמותת מצמיחים, הפועלת להפחתת אלימות וניכור בבתי הספר

כחלק מהפרויקט, אנשי חינוך מקבלים כלים מעשיים להתמודדות עם אלימות ברשת 

חיובי בכיתה באמצעות הדרכה והתנסות מעשית בסדנאות כיתתיות. וליצירת אקלים 

בסדנאות, אשר בהן צופה הצוות החינוכי, המנחים של מצמיחים מעודדים את 

התלמידים לשוחח על סוגי התוקפנות הקיימים סביבם ברשת, מעלים את מודעותם 

ם בהבניית לכוחם של אמצעים טכנולוגיים ולאינטרנט כמעצים אכזריות, ומסייעים לה

  .כלים ונורמות התנהגות להתמודדות עם אלימות ברשתות חברתיות

הרצאות להורים המעודדות את מעורבותם בהתנהלות ילדיהם ברשת מועברות גם הן 

  .ע"י מנחי מצמיחים כחלק מתוכנית

בכדי להפוך את השינוי לבר קיימא, מלווים מנחי מצמיחים את אנשי החינוך במתן 

 .יעור על פי הצרכים העולים מהשטח במהלך השנהייעוץ ומערכי ש

 מין שיח שכזה

 1988  הפועל משנת ואלימות תקיפה מינית הינו מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי מסל"ן

בנגב. מין שיח שכזה הינה תוכנית חינוכית של מסל"ן הפועלת למיגור האלימות 

כיות לצוותים חינו-בכלל והאלימות המינית בפרט באמצעות סדרת סדנאות פסיכו

  .חינוכיים, לילדים ולבני נוער

בסדנאות מין שיח שכזה נחשפים המשתתפים לנושאים כגלישה בטוחה באינטרנט, 

מניעת הטרדות מיניות, זוגיות בריאה, לחץ חברתי ועוד. צוותים חינוכיים לומדים 

ים לזהות ולאתר סימני אלימות ופגיעה מינית, תקשורת אפקטיבית על מיניות עם ילד

  .ובני נוער, התפתחות מינית תקינה ועוד

הסדנאות מועברות במסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות ומותאמות לקהל היעד 

  .על פי מאפייני גיל, תרבות ומגדר

 

 אפ עכשיו-סטארט
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עמותת יוניסטרים עוסקת בקידום מוביליות חברתית כלכלית על ידי חשיפת בני נוער 

אפ עכשיו הינה תוכנית -זינוק נמוכה לעולם העסקים. סטארטוצעירים בעלי נקודת 

שנתית של יוניסטרים בשותפות עם רשות החדשנות, במהלכה נחשפים המשתתפים 

לעולם העסקי ומתנסים בהקמת חברת הזנק )סטארט אפ( בתמיכה של מנטורים 

ומלווים עיסקיים בכירים. התכנית פותחת צוהר לעולם היזמות והעסקים ומעניקה 

  .כלים מעשיים לצד ידע תאורטי במטרה לאפשר למשתתפים להשתלב בהם

אפ כבר בגיל -אפ עכשיו מקימים בני הנוער מקריית גת חברות סטארט-בסטארט

התיכון ומפתחים מיזמים עיסקיים. כך רוכשים בני הנוער כישורי יזמות וכישורי 

מסלול חייהם אל  מנהיגות ומצוינות המאפשרים להם לפרוץ קדימה ולכייל מחדש את

 .מרכז החברה כאזרחים תורמים ומשגשגים

 

 

 

 מועדון הטייסת

 20מועדון הטייסת הינה תוכנית מנהיגות חברתית של קרן רמון, בה משתתפים 

ח' מבית ספר שלאון בקריית גת. מטרת התוכנית -תלמידי כיתות ה'

יצור בסיס מנהיגות חברתית ערכית בקרב צעירי ישראל, מתוך שאיפה ל פיתוח היא

   . מדינה דמוקרטית לאזרחות אחראית, אשר תתרום לקיומה ארוך הטווח של

בבסיס התכנית עומד הרעיון שמבוגר משמעותי המלווה את החניך בכל מעגלי חייו: 

בבית עם הוריו, בבית הספר עם מוריו וחבריו ובעבודה אישית מולו, יכול לפתח אצל 

, אחריות אישית וחברתית וחתירה למצוינות. עצמית  החניך מסוגלות אישית, הערכה

החניכים זוכים לקשר מעצים עם טייסי חיל האוויר המלווים אותם לאורך המסלול 

   . ומהווים עבורם מודל לחיקוי והשראה

מועדון הטייסת הינה תוכנית ארצית אשר זכתה בעבר בפרס משרד החינוך לתכנית 

  . חינוכית מצטיינת

רונה רמון, אלמנתו של אילן רמון, האסטרונאוט הישראלי קרן רמון הוקמה ע"י 

 . הראשון

 

 נירים בשכונות
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נירים בשכונות הינה תכנית ארצית הפועלת להצלת בני נוער בסיכון גבוה בתוך 

, המאותרים 14-19נערים ונערות בגילאים  60הקהילה. חניכי הפרויקט בקריית גת הם 

  .ת או מופנים על ידי גורמי רווחה וחינוךברחבי השכונה על ידי סגל נירים בשכונו

התוכנית מתמקדת בהחזרת בני הנוער למסגרות החינוכיות ובהשתלבותם בחברה, 

בחיזוק המשפחה והקשר עם הקהילה. המדריכים נמצאים בקשר שוטף עם כל 

הגורמים המעורבים בחייהם של בני הנוער ופוגשים את בני הנוער על בסיס קבוע, בין 

דון נירים בקריית גת, הפתוח בכל יום עד השעות המאוחרות של הלילה, היתר במוע

  .ומהווה מקום מפגש וחלופה לשוטטות

כיתת נירים, תוכנית משלימה לנירים בשכונות, נפתחה לפני כשנה בקריית גת. 

הכיתה מיועדת לתלמידים נושרים או במצבי סיכון לנשירה ומסייעת בהגברת 

נשירה ובצמצום פערים לימודיים. בנוסף מעניקה ההתמדה בלימודים, במניעת 

התוכנית מיומנויות חברתיות וכלים לפיתוח תחושת מסוגלות ודימוי עצמי חיובי בכל 

  .ההיבטים

מדריכי נירים בשכונות וכיתת נירים עושים שימוש בכלי ייחודי של פעילות שטח 

לה. בפעילויות אתגרית, אשר עליו מבוססת התפיסה הטיפולית של עמותת נירים כו

שטח ומסעות הישרדות מתמודדים בני הנוער עם אתגרים ממשיים, חווים הצלחות 

משמעותיות ומפתחים תחושת מסוגלות, ביטחון עצמי, כושר מנהיגות ועצמאות. 

אחרי שהצליחו להעפיל אל פסגתו של הר תלול, שלא האמינו שהם יכולים לטפס 

תם להתגבר גם על ההרים והמכשולים בני הנוער מתחילים להאמין ביכול -עליו 

  .שהחיים מציבים להם

 

 

 

 

 

 

 החרדי החינוך אגף פעילות

 פרוייקט אגף החינוך החרדי

  חרדיהחינוך ההאגף מנהל  -מר משה ביטון 

 ,תושבים יקרים

כאשר מטרתו העליונה היא לתת מענה לאוכלוסיה חרדית על פי  2010האגף לחינוך חרדי הוקם בשנת 

תה ואורח חייה. מכאן, לאוכלוסיה זו שהחינוך הינו בראש מעייניהם וסביבו מתנהל אורח דרכה, אמונ
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חייהם היום יומי, החל מגילאים נמוכים ועד לבוגר שהופך כאחד מן הקהילה ומאמץ את דרכה, מוענקים 

של  שירותי חינוך כתושבים תוך התייחסות גם לחינוך הבלתי פורמאלי מתוך כוונה לנצל את שעות הפנאי

התלמידים גם בשעות אחר הצהרים והערב , הן בצד הפיזי והן בצד הפדגוגי של התלמידים וזאת על מנת 

 להכשיר בוגר איכותי המאמין באורח חיים של הקהילה בה הוא חי.

  

אנו מאמינים כי הכשרת בוגר נאמן למורשתו לעמו ולמולדתו תתאפשר ע"י מתן כלים לתלמידים 

ות ח חיים חרדי וכן העשרת עולמו הרוחני של התלמיד גם בפעילויות המתקיימשיאפשרו לו לקיים אור

 בשעות אחר הצהרים והערב בחוגים ופעילויות העשרה והכשרה בבתי הספר ובמועדונים בעיר.

  

הקמת האגף היא יוזמה ברוכה של ראש העיר מר אבירם דהרי הפועל רבות להעצמה והעשרה של כל 

 יותנאברכים בשירות לאומי אזרחי שמדריכים בבתי הספר והמועדו 40לוב של המגזר החרדי בעיר וכן שי

 בעיר.

כדי לקדם את ההישגים, אנחנו ממקדים מאמצים בקידומם של התלמידים המתקשים בלימודים 

 ובהסתגלותם לבית הספר. 

 יעד זה הוא מהיעדים החשובים של מערכת החינוך בישראל בכלל ובעיר בפרט.

 שנת לימודים מוצלחת ופורייה. אני מאחל לכולנו

  

  

 

 האגף תחומי 

 "אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן"

 א. האגף לחינוך חרדי קריית גת מרכז את הטיפול בצרכי החינוך החרדי.

 תכניות העבודה של האגף משלבות את שירותי העירייה ומשרד החינוך    

 חינוך של האוכלוסייה החרדית בעיר,  בתחומי החינוך השונים.למתן מענה לצורכי ה    

 הבאים: ב. תכניות העבודה של האגף לחינוך חרדי נותנות עדיפות לטיפול בתחומים 

 תקצוב והפעלת המערכת במסגרת התקציבים המיועדים לחינוך החרדי.   

 סגירת פערים ושיפור מצבם הפיזי של מבני החינוך ותחזוקתם הנאותה,   

 המשך סגירת פערי בינוי בכיתות לימוד ופיתוח מבני חינוך.   

 הפעלת תכניות חינוכיות שונות.   

 

 :תפקידי האגף לחינוך חרדי קריית גת

 לשמש מערכת נותנת שירותים בנושאים ארגוניים ופיזיים של מערכת החינוך החרדי בעיר.   •

ת הצרכים היחודיים של האוכלוסיה החרדי לרכז הטיפול בתכנון והפעלת מערכת החינוך על בסיס  •

 בעיר.
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ל ות כולבדגש על : שעות תגבור, ביקור סדיר , איתור ילדים מתקשים, הפניית ילדים למסגרות מתאימ  •

 הסעות.

 .לתכנן את מערכת החינוך החרדית העירונית במישור הפדגוגי ובהיבטים האירגוניים התקציביים •

 תחומי התקציב, הארגון והמינהל.לנהל ולהפעיל מערכות בקרה ב •

  

 מסגרות לימוד בחינוך חרדי:

 במערכת החינוך היסודי פועלים מוסדות חינוך משלושה סוגים:  

 המוחזקים וממומנים בידי המדינה או בידי הרשויות המקומיות -א. מוסדות החינוך הרשמי 

 וחל עליהם פיקוח מלא של משרד החינוך.     

 המתנהלים בפיקוח חלקי של משרד החינוך -כר שאינו רשמי ב. מוסדות החינוך המו

 מעלות תלמיד בחינוך הרשמי 75% –ולפיכך גם ממומנים באופן חלקי     

 העצמאי ומעיין החינוך התורני.( החינוך של מרכז הספר-)פרט לבתי    

 שהם עמותות של תלמודי תורה )ת"תים(, המתנהלים בלא פיקוח שוטף  -ג. מוסדות פטור 

 מעלות תלמיד בחינוך הרשמי. 55%  וגם הם ממומנים באופן חלקי, של משרד החינוך   

 שכן בתום הלימודים בחינוך היסודי  המצב מורכב יותר, יסודי -במערכת החינוך העל  

 13 - 16במסגרות שתוארו לעיל עוברים הבנים במגזר החרדי ללמוד בישיבות קטנות לגילאי, 

 יסודיים -ספר על  -ועד לנישואים. הבנות לומדות בבתי 17ת בנים מגיל ואחר כך בישיבות גבוהו

 יים.לבנות )המכונים" סמינרים"(.  ככלל הישיבות הקטנות והסמינרים הם מוסדות מוכרים שאינם רשמ

          :הסעות תלמידים

ת תקציביוכחלק מסוגיית פתרון נושא הסעת תלמידים ללמוד במקומות מרוחקים מחוץ לעיר ובעלויות 

 גבוהות מאוד. 

 נערכנו כאגף חינוך חרדי רשות ומשרד החינוך לבינוי מס' מוסדות חינוך.

ם ך כספיהן בתי ספר יסודיים, על יסודיים וגני ילדים באישור ומימון משרד החינוך והרשות ובכך לחסו

ך הם ללא צוררבים הניתנים מתקציב הרשות למימון ההסעות וגם לאפשר לילדים ללמוד בסביבת מגורי

 לנסוע בדרכים לעיתים שלוש עד ארבע שעות ביום עד להגעתם למקום לימודיהם.

 ע"י משרד החינוך והרשות( )להלן מוסדות לבניה שאושרו ותוקצבו  :בינוי מוס"ח

    חניכי הישיבות בתקצוב משרד החינוךגני  – יםחדש גנים 4בניית 
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  וב משרד החינוךבתקצגני חסידי סלונים  –גנים חדשים  2בניית 

  בתקצוב משרד החינוךגני חסידי בעלזא  –גנים חדשים  6בניית 

  בתקצוב משרד החינוך ח,-כיתות א 16 –חזון יחזקאל  –בניית בי"ס יסודי לבנות 

   בתקצוב משרד החינוך ח,-כיתות א 8 –כה תאמר   –בניית בי"ס יסודי לבנות 

בתקצוב  , שלב א' בבנייה , אושר גם שלב ב' -ולל כיתת גן כיתות כ 18בניית בי"ס יסודי חסידי בעלזא  

  משרד החינוך

  בתקצוב משרד החינוךיב' -כיתות ט' 8 –בניית תיכון חסידי גור בנות 

 :דגשים

 רישום מסודר במערכת האוטומציה במחשב האגף. אין כפל רישום על פי המערכת .

 ניהול עמותה ועוד.הוצאת רשיונות למוס"ח על פי כל הנהלים ניהול תקין 

 הקצאות למבנה בהתאם לצורך ע"פ רישום.

 בינוי משרה"ח בתי ספר וגני ילדים .

 תיגבורים לתלמידים מתקשים בכל המקצועת הנלמדים בבתי הספר. –תיגבורים לבי"ס 

 הכנת תלמידי כיתות ח' לישיבות . –תיגבורים 

 טיפול בנוער נושר ומציאת מסגרת מתאימה לתלמיד. -קב"ס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :פרוייקטים
 : כוללת צמחיה, תבלין במוסד החינוכי, התכנית - פרוייקט הקמת גינת ירק – לשמרה

  לתכנית שנבחר גן בכל ומושקעת איכותית גינה הקמת -

  בחופשות גם שתפעל אוטומטית השקיה תשתית -

 ! בעצמם מגדלים שהילדים וירקות, תבלינים, פרחים -

  מקצועית חרדית מדריכה י"ע, בגן הנחיה פגשימ 7-ו, השתלמות מפגשי 5 -

  מורה \ גננת לכל במתנה פעילויות 20 עם הדרכה חוברת -
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!  הבאות בשנים גם החינוך מוסדות אצל שנשאר מקצועי ידע -השנייה בשנה גם מקצועי ליווי המשך -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ידוד הצגה וחלוקת ספרים לע הכוללת פעילות לגני הילדים בספרייה העירוניות  - הספרייה העירונית

 .הקריאה
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 פתיחת שלוחה לקידום וטיפול אישי בנוער חרדי נושר . – קידום נוער חרדי

 ו.-תגבורים לתלמידים מתקשים בכל המקצועות הנלמדים בבתי  הספר כיתות א - תגבורים

ות מידים לבחינהכנת תלמידי כיתות ח' לישיבות גבוהות, המלמדים מכינים את התל -מכינה לישיבות 

 לקבלה לישיבות הטובות ביותר בארץ.
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 בבריכה העירונית .  מדי שנה אנו מוציאים את תלמידי כיתות ה' ללימודי שחייה - קורס שחייה

 

 

 ח' –פעילות למידה ומשחק נושא פרסים בבתי הספר היסודיים   כיתות הלימוד א'  – חפצנו לחיים

רת ם. הפעילות  מקנה לימוד ושמירת כללי הזה"ב וחשיבות שמיבשיתוף המטה הלאומי לבטיחות בדרכי

 החיים שלנו ע"פ כללי התורה.
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 חינוכיים. השתתפות תקציבית למוס"ח לרכישת ציוד. פרוייקטים - סל תלמיד

מסגרת לימודים מתאימה  ביקור סדיר טיפול בתלמידים שנמצאים בסכנת נשירה , התאמת– קב"ס

 ועיות , ביקורי בית .מקצ-לתלמיד , ישיבות בין

לות לתלמידים ואברכים, פעי בריאות ,  פעילות ספורט בחדר כושר שלוש פעמים בשבוע . – חדר כושר

 בהדרכת מדריך מוסמך מר גנדי זוונצקי בחדר כושר. שומרי משקל כל השבוע בשעות הבוקר

 

  שבוע. אימון קרב מגע לתיכוניסטים וישיבות הסדר במשך כל – הגנה עצמית
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 קורס עזרה ראשונה לתיכוניסטים וישיבות ההסדר. – מד"א

 

 

 

ות אברכים מתגייסים לשירות לאומי אזרחי ומשרתים בבתי הספר ובמוקדי פעיל -שירות לאומי אזרחי 

 רשותיים בעיר.

תחומית בתחומי ההתפתחות השונים עבור -ן היא תכנית התערבות מערכתית רב"מעג – מעג"ן תוכנית

 שים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל הרך.ילדים המתק

צוע צוות המעגן פועל בשיתוף עם הצוות החינוכי בתוך מסגרות החינוך בגיל הרך, במערך של בעלי מק

צ/ת מרפא/ה בעיסוק, קלינאי/ת תקשורת, פסיכולוג/ית  התפתחותי/ת, יוע -מן התחומים ההתפתחותיים 

 .חינוכי/ת, מדריך/כה פדגוגי/ת בהרכבים שונים

רם וה גומקצועי זה מהווה גורם היוועצות ותמיכה למחנכים ולהורים לגבי הילדים במסגרת, ומהו-צוות רב

ונים מתערב בכל רבדי המניעה. תכנית מעגן יוצרת את השילוב בין התחומים הטיפוליים והחינוכיים הע

 על אפיוני הילדים הלומדים במערכת החינוך הקדם יסודי. 

 



 
 

139 

 

 

 נגישותו מיוחדים לצרכים אגף פעילות

תו מיוחדים לצרכים אגףה תחומי שו  נגי

ת ה גבר ק לו רב ג ת  - בוז ל ה ף מנ ג  .ונגישות מיוחדים לצרכים א

מי חו ת ת חריו ת א קו חל מ  :ו

  העיר הנגשת

ת או רי  ב

 מיוחדים צרכים מועדוניות

ת עו ס   ה

 לוגיסטיקה

  מיוחדים צרכים בעלות לאוכלוסיות שיקום מפעלי

 (הנפש אותברי, נכים, חרשים,עיוורים)

 מיוחדים לצרכים פורמלי בלתי חינוך

 

 הנגישות אגף פרוייקטי
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 לאוכלוסיית מענה לתת היא ומטרתו ארצי כפיילוט 2009 בשנת הוקם ונגישות מיוחדים לצרכים אגף

 .והאישי בפיזי הן ההיבטים בכלל מיוחדים צרכים בעלי

  :כדוגמת זו מיוחדת לאוכלוסיה גשהוההנ הטיפול נושא כל את המאגם ארצי יחודי כאגף הוקם זה אגף

  המסמכים בהגשת סיוע, ראייה ללקויי וכיתות שמע כיתות, מעקות, רמפות בניית – פיזית בהנגשה

 התלמיד בליווי הן היומיום בחיי הקלה של תהליך בכל ליווי( ועוד שיכון, בריאות) הממשלה למשרדי

 .הציבורית הסביבהו בביתו בחייו בהקלה וכלה לו המתאים הלימודי למוסד

 , עבודה במקומות המיוחדים הצרכים בעלי של שילובם

 . ועוד חוגים, מועדוניות – הפנאי בשעות העשרה פעילויות קיום

 .עירונית וסביבה ציבוריות בבניות הנגישות חוק יישום, שאכן מבקר גורם הינו נגישות אגף

 .  לתושב לשירות וסדותהמ במרבית הופנם הנגישות נושא כי רואים אנו להיום נכון
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 באגף ייחודיות ויוזמות תוכניות

 הציבור לבריאות המחלקה

 ושיפור לבריאות הקשורים תחומים במגוון בעיר הבריאות בענייני כולל מענה מתן הינה התוכנית מטרת

 ומיתח בין .בעירייה מיוחדים לצרכים באגף נמצאת המחלקה .מיוחדים צרכים לבעלי וסיוע החיים איכות

 .המחלקה של העיסוק

 .והמגזרים הגילאים לכלל הבריאות על לשמירה והסברה מניעה .1

 וןמכ ,דיאליזה מכון כגון לתושבים נגישים ואינם בעיר קיימים שאינם ובריאות רפואה שירותי פיתוח .2

 מרפאת ,שרה יד ,נעורים מרפאת ,לנוער וייעוץ מידע מרכז ,ושבתות בחגים מרקחת בית ,ר.א.מ

 ...ועוד דחופה רפואה שירות גם בקרוב כאשר הנפש לבריאות ומרכז שיניים

 ליווי ,מטפלים לגורמים והפניה ייעוץ, סיוע קבלת ,הבריאות תחום בכל התושבים בפניות טיפול  .3

 .יישום אחר ומעקב

 צרכים בעלי לפניות במענה בעירייה ומחלקות אגפים מול לבריאות הקשורות בבעיות וטיפול עבודה  .4

 .נגישות על דגש שימת תוך מיוחדים

 ומשרד לאומי ביטוח ,הבריאות משרד :כגון הממסד מול הנכים לרווחת נגישות בבעיות טיפול  .5

 .המטפלים הגורמים עם קשר ויצירת בית ביקורי ,אישי ליווי כולל אשר השיכון

 . ומלוות רפואיות לחונכות רפואית הדרכה  .6

 (.ווקס בבית) הנפש לתשושי מענה - .7

 .הילדים בגני השן בבריאות טיפולל מענה - .8

 . הצורך מידת י"עפ במשפחות ביקור .9
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 ונגישות תנועה מחלקת

.עירונית תמרור ועדת ר"יו – ונגישות תנועה מחלקת מפקח, איפרח יואל  

.תנועה בוועדת לאישור בקשות – תנועה בנושאי תושבים פניות נושא כל ריכוז  

  החלטות על תנועה ויועץ משטרה וקצין העיר ראש החתמת – פרוטוקול. הוועדה יום סדר הכנת

.הוועדה  

.העיריה אגפי י"ע ביצוע וידוא. ההחלטות לביצוע אחראיות חלוקת  

 יועץ עם ישיבות. תושבים של ותלונות פרוייקטים ביצוע לגבי תנועה ומהנדסת תנועה יועץ עם סיור

.ההנדסה באגף תנועה  

ע"שפ,  משפטית מחלקה, פיקוח: כגון ההעירי משרדי לפניות מקצועי וליווי ייעוץ  

 התנועה הסדרי בדיקת. העיר ברחבי עבודה באתרי והערות ביקור – תנועה בהסדרי בטיחות יועץ

.שאושרו לתוכניות בהתאם ובטיחות  

.תוכניות לאישור המשטרה לבין הקבלנים בין קשר ואיש פעולה שיתופי  

.שבכבי מפגעים בנושא ע"שפ לאגף לביצוע הנחיות מתן  

 

:והתנועה הנגישות מפקח  של מתפקידיו  

 80) פעימות פ"ע להנגשה מבנים רשימת הכנת – גת קרית בעיר ציבור מבני הנגשות ביצוע על אחראי

(במספר מבנים  

.נגישות יועץ עם במבנים סיור. ההנגשות לנושא התקציבים אגף בשיתוף תקציב הכנת  

 ליווי. ההנגשה ביצוע ובגמר העבודות בעת סיור. מבצעים קבלנים לנושא הכלכלית החברה עם פ"שת

.לסיומו עד הפרוייקט  

.נגישות בנושא חיצוניות לבקרות מענה מתן  

.ספר בתי 24 הנגשת וליווי חינוך אגף בינוי מחלקת פ"בשת תקציב הכנת  

.מעקות. שבילים. מדרכה הנמכות. לרמפות בקשה. נגישות בנושא ונכים אזרחים לפניות מענה מתן  
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 בדיקה. לחניה נכים לפניות זכאות לגבי ובדיקה מענה  מתן, נכים חניות רכזת עם פ"בשת – נכים חניות

.חניות להתקנת כבישים למחלקת לביצוע פקודות העברת. בשטח  



 
 

144 

 

 

 

 

  נכים חניות

 בשיתוף עובד האגף .בעיר וציבוריות פרטיות מותאמות חניות בנושא המוגבלים הפונים לכלל מענה מתן

  .לחוק בהתאם לאחזקה עירוניים ציבוריים במוסדות או ברשות הרלוונטיים הגורמים עם פעולה

 עבודה מקום או הבית באיזור נכים חניית קבלת תהליך. 

 בקריטריונים לעמוד צריך לביתו סמוכה נכים לחניית בקשה המגיש מוגבלות בעל תושב 

 :  הבאים

 .משפחה בן בבעלות או בבעלותו רכב על התחבורה ממשרד נכה תו בעל  

 מושתלי/   דיאליזה חולה /אונקולוגי חולה./60% של לפחות – ניידות וועדת החלטת  

 . לב

                                                                                      . רכב ורשיון נהיגה רשיון  

                                                     .הנכה התושב בית  כתובת ספח+  זהות. ת

                                                                                                     .ארנונה תשלום

 . תנועה וועדת לאישור הבקשה תוגש התהליך בסוף

, התושב של בבקשתו בויתחש החנייה מיקום לבדוק הנגישות מפקח ייצא בקרטריונים ועומד במידה

 באגף המצוי במאגר ייירשמו המבקש פרטי, החניה התקנת לביצוע עבודה פקודת תועבר, מכן לאחר

 .הנכה תג תוקף תאריכי על מעקב וייערך נגישות

 .  פרטיות נכים חניות אישורי  בעלי 235 זה במאגר ישנם כיום
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 גת בקרית ציבוריות תחנות הנגשת

 משרד י"ע שאושרה ותוכנית שהתבצע מיפוי לאחר, בעיר האוטובוס תחנות נגשתלה תוכנית גובשה

 . 2014 – 2009, שנים 5 פני על התחנות יונגשו בה התחבורה

 . אוטובוס תחנות 107 הנגשנו זה בפרוייקט

 . תחנות 50 -כ הונגשו הראשוני ובתהליך העבודה החלה 2009 בשנת

  בנושא העבודות הסתיימו אלה ימיםוב התחנות שאר הונגשו 2013 -2010 בשנת

 .ומוארות חדישות לתחנות האוטובוס תחנות כל יוחלפו 2017-2018 במהלך
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 :העיר ברחבי מדרכה הנמכות פרוייקט

 מדרכות הנמכות  של ההנדסה אגף בשיתוף עבודה מתבצע  אלה בימים מתבצע שעבודתו נוסף פרוייקט

 .  וצמתים כיכרות, וכן הנגשה המצריכות ואלו נגשותהמו המדרכות של מיפוי נעשה, העיר ברחבי

   העיר ברחבי ומדרכות 200,000 של בעלות כיכרות הונמכו, העיר רחבי בכל מדרכות הנמכות בוצעו

 ₪.  252,000 של בעלות העיר ברחובות הנמכה' נק 60 כ"סה

 הותקנו כה עד₪  40,000 -₪  10,000 בין וברוחב  באורך מותנה שביל+  רמפה בניית עלות

 . לתושבים רמפות 7

 

 :ציבור מוסדות הנגשת

 מגרשי, ס"המתנ באי את המשמשות הנכים חניות הוכשרו ומתוכם החניות הונגשו וסביבותיו  ס"המתנ

 לטובת המופעים אולם -אדית בבית אקוסטית תקרה נבנתה, כן כמו. הספורט ומתחם הבריכה, הטניס

 .  ס"המתנ הנהלת למשרדי גישה  מעלון נבנה, שמיעה לקות בעלי תושבים

 בחצר הריצוף כל והוחלף שופצה והכניסה כללי שיפוץ הספריה עוברת אלו בימים – עירונית ספריה

 .העבודה תחל מכן ולאחר אישור לעבור שאמורה הספריה להנגשת תוכנית גובשה. למבנה והכניסה
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 . ציבור מבני נגישות סקר התבצע 2016 שנת במהלך

  80 -  מקלטים כולל םמבני כ"סה 

 .הנגישות בחוק כמתחייב פעימות 4-ל מחולקת המבנים הנגשת

 ₪.  500,000-כ של כוללת בעלות ציבור מבני 9-ו מקלטים 5 הונגשו  2016 בשנת

 . מקומית רשות 43% ו הפנים משרד מימון 57% של בחלוקה

 '  ב פעימה - 2017 לשנת נדרש תקצוב

 ₪ . 250,000 -כ של בעלות מקלטים 7 יונגשו

 ₪.  1,800,000 של בעלות ציבור מבני 9 יונגשו

 העירייה משרדי

 במבנה. המוגבלות בעלי התושבים לכלל מענה הנותן נגיש מקום, העיר לב בקניון נמצא העירייה מבנה
 המעלית שבסמוך המוגבלות בעלי התושבים לשימוש נכים חניות ובתוכן כלליות חניות הוכשרו עצמו

 . שההגי לנוחות

 . ככלל ולתושבים מיוחדים צרכים עם לתושבים נוחה העירייה למשרדי הגישה
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  חינוך מוסדות הנגשת

 פיזית הנגשה – מוגבלויותיו כל על לומדים הם בהם החנוך במוסדות לתלמידים נגישות התאמות

 .אקוסטיות תקרות, נכים שירותי, מעקות, רמפות)

 הים חיל כגן ילדים גני' מס הונגשו כה עד. לדרך אלה בימים יצא חנוך מוסדות 24 הנגשת  פרוייקט

 צוותול המוגבלים הילדים  לטובת גנים' במס השירותים הורחבו, ראייה ללקויי גן, שמיעה לקויי לילדים

,  ןרבי ס"בי: כגון פיזיות מוגבלויות בעלי ילדים למדו בהם ספר בתי הונגשו. במקום שעובד הפארפואי

 .חדש תיכון שלאון
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 ם"המתנסי רשת בשיתוף" בוגרים חיוכים" מועדון הפעלת

 במטרה מוטורית ומוגבלות פיזית מנכות הסובלים נוער לבני חברתית מסגרת של הפעלתה את יזם האגף

 פיזית הותאם אשר סים"המתנ רשת של במבנה מועדון הוקם כך לשם .בקהילה ולשלבם להעשירם

 .שרות בת בליווי ממנה וחזרה לפעילות סעיםמו הילדים אליו השונות ללקויות

, שושן-בן שלומי בהנהלת צ"אחה בשעות בשבוע פעמים שלוש המתקיימת ענפה פעילות מקיים המועדון

 כן וכמו ושירה דרמה חוג ,אתגרי ספורט הכוללת מפעילות נהנים הנוער בני .בעיר ס"במתנ

 בסיום ."לחיים קו" ומעמותת בעיר השונים ס"מבתיה נוער בני מתנדבים במועדון .השנה במהלך אירועים

 .הדרמה חוג במסגרת הצגה מעלים הנוער בני השנה
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 ובטחון חירום

 להורים שרות למתן רבות פועלת גת-קרית עירית כסדרם לימודים מתקיימים ולא במידה, חירום  בשעת

 .בעיר והגנים תהמעונו לילדי ממוגנות מסגרות ומפעילה החיים שגרת להמשך וילדיהם

 ,יום מעונות בנושא החלטות גובשו בישיבה. בנושא הנוגעים השותפים לכל החלטות הנהיג העיר ראש

 .חירום בשעת השגרה על לשמירה מיוחד וחינוך, י"גנ

 של בתגבור אליהם המיוחד החינוך תלמידי מוסעים לעיר מחוץ במוסדות לימודים ומתקיימים במידה

 .בעיר הבטחון ומחלקת. העור מפיקוד והנחיות האישי ביטחונם על שמירה תוך וות/מלווים

 האוכלוסיה לטובות נגישים הלא למקלטים מענה למתן נרכשו אשר רמפות קיימים העיריה במחסני

 באזור הפיסית המוגבלות בעלת

 רובעים ורכזי בעיר מעונות מנהלות, גננות פיקוח, אוכלוסיה מכלול, חינוך מכלול עם ישיבה נערכה

 .במקלטים המסגרות לפתיחת להכנתם, הצרכים להבנת

 הגן לקרבת להתייחסות בדגש ולגנים למעונות מקלטים שובצו, המקלטים רשימת קבלת מיפוי לאחר

 .ההיסעים ונושא

 .הגנים נמצאים בהם ברובעים הגנים שובצו לרוב

 .לגן לנגיש חיוני ציוד להכין התבקשה גננת כל

 .צ"אחה בשעות ובמקלטים במועדונים פעילות למענה שישמש ריהוט רכשה גת-קרית עירית

  יצירה חומרי של ערכות קיבלו גננות

 א"כ תגבור קיבלו גננות
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  ADHD לילדי" רעות"מועדוניות

 .מועדוניות שני של הקמתם את יזם סים"המתנ ורשת מריאן ומרכז הרווחה בשיתוף האגף

 רווחה לילדי .1

 ווחהבר מוכרים שאינם לילדים .2

 .וריכוז קשב בעיות עם כילדים שאותרו לילדים והפגתית מקצועית מסגרת לתת במטרה וזאת

 ילדים כאשר ,והוריהם 6-10  בגילאי ילדים 12 כוללת למועדונית היעד אוכלוסיית

 המסגרת כאשר ,והתפתחותי נוירולוגי ,סביבתי רקע על מבעיות כסובלים אובחנו אלו

 המועדונית לפיכך .בעיותיהם בשל להכילם מתקשה (וכיתהחינ גם ולעיתים) המשפחתית

 כלים וכן ,מצבו לגבי והבנה מודעות לו ומקנה ,הילד של בחייו ומווסתת מכילה מסגרת מהווה

 העבודה. הקבוצתי מהשיח חלק ויהיו הקבוצה עם בשיתוף ייקבעו והגבולות החוקים מערכת .להתמודדות

 ואחראי הילד צרכי את שמרכז קבוצה לכל אישי מדריך שי כאשר קטנות בקבוצות הינה הילדים עם

 .היום לאורך הקבוצה להפעלת

 טיפול ,בית שיעורי הכנת ,צהריים ארוחת כוללת הפעילות .סים"המתנ רשת של במבנה פועלת המועדונית

 .כדורסל וחוג יצירה חוג וכן ,משחק ,פרטני רגשי

 

 " צעירים חיוכים" מועדוניות
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", מאהבה באים" מועדונית של הקמתם את יזם סים"המתנ ורשת מריאן ומרכז הרווחה בשיתוף האגף

2226461-054  כהן רותם ס"עו בהנהלת מיוחדים לילדים מיוחד מקום
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 טיפולית קהילתית גינה

 הכניסה באזור וממוקמת ממחוזרים מחומרים 2009 בשנת הוקמה גת בקרית הטיפולית הקהילתית הגינה

 יפר עצי עטופות קסומות ישיבה פינות ,גינות 12 הכוללת דונם כחמישה הגינה לש גודלה ,לעיר הדרומית

 תא שמעצים חינוכי מתהליך חלק הינו בה הצמחים וגידול ,גינה סתם אינה הקהילתית הגינה ,מרפא וצמחי

 המיוחדים הצרכים בעלי של העצמי הדימוי את ומחזקת והעצמה נתינה ,השקעה בחובו וטומן הילדים

 .ויוצרים לנותנים ממקבלים ותםא שהופך

 

 

 

 

 

 

 מקבלת שטח ובכל ,לחלקות מחולקת הגינה .המיוחדים הצרכים בעלי כלל את ומשלבת מונגשת הגינה

 .מתנדבים בשיתוף חיים בבעלי וטיפול גינון באמצעות טיפול אחרת קבוצה

 באמצעות העצמי מויהדי חיזוק תוך ומבוגרים ילדים והעצמת הטיפול את לקדם בגינה הפעילות מטרת

 עבודה וטיפול בגינון

 בבעלי לאורך חיים

 .השנה
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 העירונית בספרייה העשרה פעילות

 הנותן וחברתי תרבותי מרכז ומהווה סים"המתנ רשת של האחריות בתחומי פועלת   העירונית הספרייה

 משותף עניין בעלי יםוארגונ שירותים ,מוסדות של לשיתוף ופועלת ובאזור בעיר הציבור לכלל מענה

 עם לילדים שנתית והעשרה תרבות פעילות מקיים הספרייה בשיתוף האגף .והקריאה הספר לאהבת

 .מיוחדים וצרכים מוגבלויות

: כגון המיוחדים לצרכיהם מותאמת הפעילות כאשר ,סיפורים מספר עם סיפור משעת נהנים הילדים

 ..דועו הסיפור בעקבות יצירות עושים ,צמודה מתרגמת

 

 

 

 

 

 בעלי הילדים מועדוני אל מגיעה ,העירונית הספרייה של חסותה בת שהיא ,הניידת הספרייה השנה במהלך

 .הספרייה צוות בסיוע בספרים ועיון חופשית מקריאה הילדים נהנים כן כמו .המיוחדים הצרכים
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 הקהילה ילדי שאר םע קשר ליצירת ותורמת הילדים בקרב הקריאה את ומעודדת תורמת זו מהנה פעילות

 .העירונית בספריה

 

 

 

 

 

 

 המיוחד החינוך ילדי הסעות

  500 כ של הסעתם על אחראי ההשמה ועדות/החינוך אגף בשיתוף ונגישות מיוחדים לצרכים האגף

 .לה ומחוצה בעיר המיוחד החינוך במסגרות הלומדים ילדים

 . הסעה מסלולי 40 של ומערך ומלוות מלווים 75 -כ מעסיק

 שלם מערך האגף פיתח כך לצורך .לצורכיהם בהתאם החינוך במסגרות הילדים את לשלב היא רתנומט

 .יום מידי והקבוצתית הפרטנית ברמה וטיפול היסעים של

 הנסיעה במהלך לילדים המסייעת, בנושא מיוחדת השתלמות עברה אשר מקצועית מלווה ישנה הסעה בכל

 איש, הנסיעה במהלך ההתנהלות על לדווח דואגת המלווה, 'סףבנו   ובחזרה החינוכי למוסד ועד מביתם

 .  ומשרדנו המוסד, המשפחה בין הקשר

 

 455  -  לה ומחוצה בעיר המוסעים הילדים 'מס 

 של בחלוקה: 

 240 - לעיר מחוץ למסגרות המוסעים ילדים 

 215 - בעיר במסגרות הלומדים ילדים 
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 72 - מלוות' מס  

 90 - חנוך מוסדות' מס  

 30 - סלוליםמ' מס  

 7 - הסעה חברות' מס 
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 :ציבורי דיור בנושא פניות

 הציבורי בדיור סיוע

 של האישיות המצוקות לאור. והנגשתו ציבורי דיור לקבלת בבקשה לפונים לסייע הינה התוכנית מטרת

 .והשיכון הבינוי ומשרד בקהילה הגורמים עם בקשר ולסייע מהפונים אחד כל

 הגורמים למול הקשר וכן מוגבלים לאנשים דיור בעיות בפתרון יפולט של פונקציה קיימת באגף

 .הרווחה ואגף"  ידיד" עמותת, עמידר חברת, השיכון משרד בנושא המטפלים

 האחרונה בשנה באגף נתקבלו פניות – 300

 . דיור לקבלת אושרו  -    70

 (.בקריטריונים עמידה אי) דחייה קיבלו –   80

 .דירה בשכר סיוע מקבלי -  120

 

 מזג פגעי עקב דירות  בתיקון הדירה בשיפוץ  בבעיות  הנתקלים עמידר דיירי הינם לאגפנו הפונים

 החלפות, לפועל הוצאה צווי או עמידר מול משפטיות בעיות, עמידר למול חובות של בבעיות,  האויר

 . ועוד בריאותיות ובעיות מיוחדים צרכים עקב דירות

 מסייעים אנו השיכון משרד של בקריטריונים ועומדים דיור בעלי שאינם םתושבי  הינם נוספים פונים

 .החופשי בשוק ד"בשכ כספי סיוע לקבלת או ציבורי לדיור או בקשה בהגשת

 .השיכון משרד מול ד"בשכ להגדלה בקשה להגשת פניות

 יאותהבר משרד של בקריטריונים העומדים מורכבת נכות בעלי לתושבים הניתנת דירה – נר דירות

 . אלה משרדים מול והתנהלות הבקשה בהגשת מסייעים אנו השיכון ומשרד

 .עמידר כדייר ממשיך כבן וההכרה הזכות לקבל המבקשים ממשיכים ילדים שהינם פונים

 .זכאות תעודות חידוש
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 חירום בשעת מיוחדים לצרכים האגף

 עלסיו הנזקקות במיוחד ומוגבלות תמיוחדו אוכלוסיה לקבוצות פרטני באופן לסייע הינה התוכנית מטרת

 .חירום בשעת תומך ופיזי רגשי

 לקח וכן העיר אזורי בכלל המיוחדים הצרכים בעלי של מיפוי ביצע הקהילתיות המנהלות בשיתוף האגף

 קשר איש לכך והתאים מהנצרכים אחד כל של הפיזי ומיקומם הרפואי ומצבם מגבלותיהם את בחשבון

 .חרום בשעת ביותר רהמהי באופן לסייע במטרה

 או קרוב משפחה בן אין שלהם .מ .צ .ב לאנשים מענה לתת מנת על מתנדבים אותרו

  .חירום בשעת להם שיסייע קשר איש

 . העיר ברחבי מקלטים להנגיש בכדי רמפות נרכשו

 .לצרכים בהתאם החירום לשעת היסעים תוכנית הוכנה

  חירום בשעת לשימושם טלפונים כרטיסיית הוכנה

 (לדוגמא ב"מצ)
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 גת קריית – דחופה רפואה לשרותי מרכז

 של במבנה ימוקם אשר דחופה לרפואה מרכז הקים הבריאות משרד בשיתוף מיוחדים לצרכים האגף

 .בעיר ונגיש מרכזי מקום – "גבריאל-בית"

 

 

 

 

 

 

 :הכולל שירותים סל יינתן במרכז

 ומשפחה ילדים ברפואה מוסמך רופא שירות 

 דם בדיקות 

 (רדיולוגיה מכון) רנטגן שירותי 

 בשבתות וכן בבוקר 07:00  לשעה ועד בערב 19:00 מהשעה ':ה-'א בימים: הן במרכז הפעילות שעות

 .וחגים
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 נפש לתשושי יום מרכז

 .מטופלים 18-כ שוהים במרכז .ומרכזי נגיש מקום – ווקס בבית וממוקם פועל המרכז

 חברתית פעילות במרכז .הבוקר בשעות חברתית ומסגרת המענ לתת נועדה נפש לתשושי מועדון פעילות

 .יום-היום בחיי מיטיב ושילוב תפקוד לאפשר מנת על מענים ולהתאמת צרכיהם לזיהוי בהתאם והעשרה

 5  למשך המטופלים את קולטים אשר בתחום ניסיון בעלי מדריכים צוות אנשי ארבעה עובדים במועדון

 .צהריים וארוחת בוקר ארוחת כוללת הפעילות .שבועב ימים חמישה במהלך יום בכל שעות

, תגופני פעילות :כגון במועדון האנשים לקבוצות הרלוונטיים לצרכיהם בהתאם ופעילויות הקבוצה הפעלת

 על ניתנת העזרה .באכילה עזרה, הלבשה, רחצה כגון אישי ויחס טיפול מקבלים הקשישים .יצירה עבודות

  .צמודה מטפלת ידי
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 המיוחדים הצרכים לבעלי מתנדבים הפעלת תוכנית

 במטרה מקצוע אנשי ידי על מקצועית הכשרה עוברים אשר מתנדבים שילוב הינה התוכנית מטרת

 .ומוגבלים מבוגרים ילדים הכוללת היעד אוכלוסיית למען להתנדב

 :פעילויות במגוון וזרוע והמבוגרים הילדים של לבתיהם בשבוע פעם מגיע המתנדב זו פעילות במסגרת

 שיחות מאפשר לתושב המתנדב בין שנוצר הטוב הקשר '.וכדו טיול ,מחשב פעילות ,הבית שיעורי הכנת

 .המבוגרים של ובפעילויות הקיץ בקייטנות גם פועלים המתנדבים .השבוע במהלך גם והתייעצות

 קיץ קייטנות

 לשלב במטרה זאת לאוכלוסייה מותאמות תקייטנו מפעיל סים"המתנ רשת בשיתוף מיוחדים לצרכים האגף

 ייזום תוך והן בקהילה הפועלות הנורמטיביות במסגרות הן המיוחדים הצרכים בעלי הילדים מרבית את

 ילדים שילוב על דגש ישנו כאשר העיר ברחבי הילדים לכלל ייחודית והפעלה העשרה לפעילות מסגרות

 המרכז בשיתוף האגף כן כמו .צרכים תואמי וליווי ההדרכ בתוספת אלו בקייטנות מיוחדים צרכים בעלי

 .וריכוז קשב קשיי בעלי לילדים קייטנה מפעיל הרך לגיל

 הם לו האישי היחס את לילדים ולתת וילד ילד בכל להתמקד מנת על קטנות בקבוצות תופעל זו קייטנה

 .זקוקים

 שבועיים חוגים

 ולימודי מופע המציגה תיאטרון וקבוצת כדורסל ןאימו .חיים וכישורי אנגלית ,מוסיקה ,ציור ,מחשבים

 .בשילוב אקדמיים קורסים במסגרת העשרה

 :ראיה לקות בעלי תושבים

 טפסי במילוי עיוור תעודת בעלי נכים לתושבים מסייע  ר.ע.ג.מ' חב בשיתוף נגישות אגף, שנה מידי

 .  בארנונה ההנחה
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 " לבנים יד" בית

 השנה כל במהלך השכולות המשפחות למול ופועל הרשות כנציג עלפו ונגישות מיוחדים לצרכים האגף

 בבעיות וטיפול הרשות למול קשר: כגון  לה מחוצה והן בעיר הן מקיימים שהם לפעילויות שותף

 . ועוד ארצי" לבנים יד" דרך השנה במהלך שמתקיימים אירועים, טיולים, עירוניות

 מפגשים ומקיים השכולות המשפחות עם רציף בקשר עומד  השנה כל במהלך, נגישות אגף ,

 .ארצי" לבנים יד" עם בשיתוף וטיולים פעילויות

 עם בשיתוף ומופעים נרות הדלקות, כוסית הרמות של מהנים במפגשים החגים את מציינים אנו 

 ".               לבנים יד" ועם סים"המתנ רשת – העירונית הספריה

 וממלאים למשרד מגיעים התושבים – ראייה לקות בעלי לתושבים מענה נותן האגף, כן כמו 

 . בארנונה  שנתית הנחה טפסי

 

 בו" לבנים יד" בית לבניית עד וזאת המשפחות של שבועי מפגש לטובת חדר הוקצה  העירונית בספריה

 .פעיל שותף האגף
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 פעולה שיתופי – אנוש מועדון

 מגבלה עם לאוכלוסיה מותאמים עניםמ לתת במטרה אנוש עמותת עם משותפות פעילויות יוזם האגף

 לפעול במטרה משפחות כארגון 1978 בשנת הוקמה אנוש עמותת. נפשית

, בקהילה נפש נכי שיקום חוק חקיקת עם. נפשית מגבלה עם מתמודדים של וזכויותיהם רווחתם למען

 יכההמש וכן, בשכר עובדים באמצעות שירותים מתן – המרכזי פעילותה ציר את העמותה העמיקה

 שישה עובדים גת קריית באנוש. הרשות ובשיתוף מתנדבים באמצעות בעיקר, הנוספים בצירים לפעול

 .צוות אנשי

 ימי מתקיימים השנה במהלך ,השוטפות לפעילותיו ובנוסף .בשבוע ימים חמישה בעיר פועל אנוש מועדון

 .נוספות ופעילויות ל"ובחו בארץ נופשים ,טיולים ,ומסיבות כיף

 השמה וועדות

 .18 גיל עד 3 מגיל הרגיל מהחינוך לילדים השמה וועדות מתקיימים באגף

 ריתסטטטו וועדה הינה הוועדה, חרדי, ד"חמ, מ"מ: כגון בעיר הלומדים הסקטורים לכל מיועדות הוועדות

 .המיוחד לחינוך זכאות לקבוע שתפקידה

 .גת קריית ,6 פז משעול הנגישות באגף מראש זימון פי  על מתקיימות הוועדות

 המסגרות צוותי י"ע תלמידים איתור לאחר, והשמה שיבוץ וועדות של ישיבות מתקיימות השנה במהלך

 .ההשמה לוועדות אלינו והופנו

 וועד, רווחה אגף ,החינוך. מ– פיקוח, פסיכולוגי שירות, ספרי בית מקצוע מאנשי מורכבות הוועדות

 . הילד והורי, א"מתי, ארצי הורים

 .המתאימה במסגרת ולשלבו  לתלמיד מ"לחנ זכאות מתן לבחון דההווע מטרת

 . 500 –  השנה במהלך לוועדות הוגשו אשר תלמידים כ"סה
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 . במסגרת לשיבוצם  שיבוץ וועדות מתקיימות השמה וועדות סיום לאחר
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 כח אדם סייעות, חונכות רפואיות, חונכות פדגוגיות, 

 סייעות פדגוגיות, ומלוות

 

 .א"וכ שכר בנושאי ומלוות סייעות של בפניות היתר בין מטפלת שכרו א"כ מחלקת

 . שונים בנושאים ומלוות סייעות של פניות 400 -מ למעלה טופלו 2016 שנת במהלך

  200     - כללי – ילדים בגני סייעות' מס

 12     א"מתי תקני– חונכות  - החלוקה לפי

 18  (רפואיים תקנים) רפואיות חונכות  

 14  סבב, שנייה סייעת, אם סייעות– ד"חב גני ותסייע  

 18   ( חונכות, חונכים) חרדי חנוך  

 138                         מיוחד וחנוך רגיל חנוך י"בגנ מחליפות, סבב,  שניות, אם סייעות

 

 55 –  חובה. וט חובה הילדים גני' מס 

 7 -   מיוחד חנוך גני' מס 

 8 -   ד"חב גני  
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 וצעירים נוער אגף תפעילו

 תכנית לצעירים

 אפיקים 

ח ת פ ר נ חזו ל 5 מ ת ש כני ם תו קי פי ען א מ ם ל עי קידו צו ק  מ

תי ק סו ע ת ל ו ני ש ר ב עי אי ה ל גי  18-27  ב

ת כני ה תו ק סו ע ם ת ע ט שרד מ ה מ ח ה הרוו לוו מ ת ה  א

ם פי ת ת ש מ שך ה מ ה ל צי שנ ח ת. ו כני תו ה ה נ ם פו רי עי צ  ל

ת רו עי צ ם ו קי אי רוו ל גי ה 18-27 ב טר מ ם ב מ קד ה ל נ חי  מב

ת תי ק סו ע ת ת עי צו ק מ ל ו תן ידי ע ם מ לי ת כ מנויו מיו ך ו  ליווי תו

שי ת, אי או חון סדנ אב תי ו ק סו ע פו. ת סו ל ב ך ש לי ה ת , ה

ם רי עי צ ם ה אי צ ת יו שרו כ ה ת ל עיו צו ק ם  מ בי ל שו מ  ו

ה ק סו ע ת ם ב חו ת מדו בו ב  .ל

ת כני תו ת ה ל ע ר פו עי ל ב ח ת ה שנ ם, 2011 מ ם כיו קיי ת  מ

ר חזו שי מ מי ל ח ת ש כני תו  .ה

 

 

 תעסוקה לקידום מרחב 

 .2018 מאי מחודש החל בה ופועלת העיר לתושבי פונה התוכנית



 
 

168 

 

ת כני ת ת ה ק ס ליווי עו תי ב ק סו ע ל ת ם ש רי עי ת/צ ל. ו  ת/משתתפ כ

לבי ת ל ש לו ס מ ם ב אי ת מ תר ה כיו ביו ר צ תיו ל לו כו לי  בליווי, ו

 .שנה עד חודשים מספר למשך

ם שנ ה י ש לו ם ש לי לו ס ם מ שריי פ  :א

ל לו ס תי מ מ ש   ה

ל לו ס ה מ שר כ ת ה עי צו ק   מ

ל לו ס מ' מ לב  'ש

 

 צעירים לקידום הלאומית התכנית, יתד תכניתמ חלק הינה תעסוקה לקידום מרחב

 בסיפוק לסייע ,זכויותיהם את לממש הםל לסייע שמטרתה, סיכון במצבי וצעירות

 עתיד השגת תוך, ובקהילה בחברה עבורם ונכון מתאים ושילוב אישי פיתוח, צרכים

   .והתעסוקתית המשפחתית, האישית ברמה בטוח

 

 

 
 
 
 

 

 

 אנושי הון פיתוח תחום

 . והכשרות קורסים האנושי ההון לתחום תושבים 392  תנופה למרכז פנו 2018 בשנת

 (.לידה בחופשת הייתי השנה מחצית)

 .ותעסוקה קורס ללימודי מלגות הנגשת, מקצוע בבחירת והכוונה ייעוץ,  ליווי קיבלו התושבים

 :זה בתחום השנה שהתקיימו הפרויקטים

 " הבא הדבר" המתמחים כניתתו
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 והעסקי הציבורי במגזר עבודה במקומות משולבים ללימודים האחרונה בשנה הנמצאים סטודנטים

ת. הלימודים בתום העבודה לשוק יציאתם לקראת ניסיון לרכוש במטרה ח תי ר פ חזו ל רביעי מ  ש

ט ק רוי ם פ חי מ ת מ א הדבר" ה ם שבו" הב חי ק ק לו ל ם ח טי טודנ  ס

ם בי ל ת ש מ ת ה חו מ ת ה מ ב תב מו ת קו חו מ ת ם ה תא ה ם ב חו ת תו ל ם או  ה

ם מדי ת -לו לבו ת ש ם ה טי טודנ ה ס ח ל צ ה ה ב ר הן רב גז מ רי ב בו צי הן ה  ו

ר גז מ קי ב ס ע ר הן, ה עי הן ב ה ו צ חו ה מ ת ל מו קו מ ת ב חו מ ת ם ה תיי כו . אי

  .אלומה עמותת במימון התוכנית. סטודנטים 10 בתוכנית השתתפו 2018 בשנת

   אינטלב" מראה מתנה" סדנת

ת המשתתפים חווים זו בסדנה מודדו ת ם ה איון ע ה ר ל עבוד צ ק א סי ע  מקבלים בסופו מ

תן , משוב מ ם ו לי ב כ שו מ שי ו ם אי ני איי מרו ם הכולל ל פי ה טי נ כוו ה ג ו רו שד  ל

ץ פו שי קוד ח"קו ו הו מי כנ ת ה עי צו ק ת מ קד מו מ ת ו נו איו ר ה ל ל עבוד ל ע  כ

ם ה לבי  .ש

 הדבר התוכנית משתתפי םרוב,  סטודנטים 22 השתתפו בהם סדנא ימי 2 באינטל התקיימו 2018 בשנת

 .המשתתפים מצד מלאה רצון שביעות .הבא

 .אחד ראיונות יום בחיפה התקיים זו ובשנה חיפה לאינטל הארצית ברמה הועתק הפרויקט

 מפגשים לקיום ספיר מכללת/  אשדוד כגון אחרים צעירים למרכזי פלטפורמה היווה הפרויקט בנוסף

  .דומים

 שכונות שיקום מלגות ועדת

 מקצוע ללימודי היוצאים שכונות שיקום לתושבי במלגה עזרה כוללת שכונות שיקום מלגות תועד

 .בקריטריונים ועומדים
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 והגליל הנגב לפיתוח המשרד שוברים

 ללימודי 85%-65% מימון - 2018 גליל נגב  במימון וואצרים דרך מקצועיים ללימודים ביציאה סיוע

, לוהגלי הנגב לפיתוח משרד במימון מקצועית בהכשרה המעוניינים גת קריית לתושבי מקצועיים קורסים

              .במלואה נוצלה גת לקריית השוברים מכסת

 

 

  מעסיקים כנס

 הכנס במהלך.  קיימים עסקים ופיתוח יזמים לעידוד כנס תנופה צעירים במרכז התקיים 2018 בשנת

                               .   השיווק בתחום המומחים מיטב של הרצאות התקיימו

 .מעוף בשיתוף התקיים הכנס

  ביחד עובדים פרויקט

 רהעי צעירי לקידום מקצועיות והכשרות תעסוקה הכשרה.  18-25 בגילאי בסיכון צעירים וליווי טיפול

 תתעמו במימון. אישי וליווי שוברים, מלגות, אבחונים כוללת התוכנית. ותעסוקה ללימודים 25 גיל עד

 .עיר ארץ

  למנהל המכללה הנדסאים לימודי

 ללא להנדסאים ומכינה הנדסאים ללימודי מועמדים הפניית- באשדוד למנהל המכללה עם פעולה שיתוף

                            . אשדוד למנהל המכללה בשיתוף עלות

 .משתתפים 86 בפרויקט שובצו

  אינטל דרום אופק
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 אינטל כעובדי ישירה בהעסקה לאינטל תיכונית על השכלה ללא לימוד שנות 12 בוגרי מועמדים העסקת

 .ייצור מומחה לתפקיד

  גבוהה והשכלה לקורסים חשיפה ערב

 לימודים תחום בבחירת והחסרונות היתרונות על לימוד ואפשרויות מידע חסם על עונה חשיפה הערב

 ומה המקצועות עולם על חשיפה, וויכולתי כישוריו, המקצועיות נטיותיו פ"ע צעיר לכל מותאם אשר

 אקדמאית השכלה בבחירת הרבים היתרונות על היה שהדגש? תואר או תעודה לימודי, קורס? לי מתאים

 מקצועיות נטיות בנושא הרצאות כלל הכנס. ראשון תואר בעל בוגר לצעיר בעתיד שייפתחו הדלתות ועל

 .לימודים תחום ובחירת

 

  מעגלים תוכנית

 .המדינה במימון קורס ללימודי מלא במימון שוחקים במקצועות העובדים+ 50-+40 יתאוכלסי הפניית

   עסקית יזמות

 בתוכניות עסקים ליווי וכן עסקיים מיזמים /עסק פתיחת של המוקדמים בשלבים ועזרה הצעירים מינוף

 איתור ,גת בקרית זעירים עסקים והקמת לפיתוח הכשרה קורס פתיחת - עתיד יוזמות:  כדוגמת ליזמים

 .מתאימים מועמדים וגיוס

  המשוחררים החיילים תחום

 זמרה הופיע במסגרתו לחיילים הצדעה ערב התקיים ינואר בחודש: לחיילים הצדעה ערב

 שירות ובת חייל לכל ומתנה עשיר מכיבוד שנהנו, חיילים 500 השתתפו במופע. לוי איתי

 .גת קריית עיריית מתנת איכותי נייד מטען –

 

 לשחרור הכנה סדנאות התקיימו 2018 נובמברו במאי: לשחרור הכנה ותסדנא 

 ונהנו הכול סך חיילים 400 השתתפו האלו במחזורים. גת קרית תושבי לחיילים
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 הסדנה. ועוד זכויות הרצאת, באקדמיה סיור, לאזרחות אותם שמכינים מתכנים

 לחיילים והקרן האגף, בנגב קולות עמותת, הישגים עמותת, גרוס קרן בשיתוף היא

 .גת קריית ועיריית הביטחון משרד -משוחררים

 

 

 

 

 

 

 

 80 במגוון השוברים בתכנית מקצועית הכשרה ישובר קיבלו משוחררים חיילים 

 . קורסים

 

 תושבי קצינים 20 -ל העניקו גת קריית עיריית – לקצינים מחשבים חלוקת 

 .האיכותי הצבאי שירותם על נייד מחשב גת קריית

 סוקהתע תחום

 

 פיתוח, חיים קורות בניית, עבודה לראיונות הכנות, משרות ייעוצי:  כולל התעסוקה אשכול

 .בעבודה והצלחות לקשיים  קשבת אוזן והן הקריירה המשך בחוןוא
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 לקידום ופרויקטים פעילויות מספר הצעירים במרכז התעסוקה אשכול קיים 2018 במהלך 

 .גת בקריית איכותית תעסוקה

 2018 שנת ובמהלך.  והסביבה גת קריית באזור מעסיקים עשרות עם בקשר וקההתעס צוות

 -כ ומגוונות שונות משרותו תעסוקה בתכניות והשתלבו שהופנו צעירים 425 -כ הגיעו

 .  עבודה למקומות התקבלו צעירים  100

 התעסוקה לעולם הכנה סדנת

. במשק הנחשבים ועותבמקצ העבודה לעולם הכנה בנושא לסדנה הגיעו צעירים  50 -כ

 לעבודה משרות:  כגון שונים בתחומים משרות לייעוצי נרשמו המועמדים הסדנה לאחר

 ..ועוד לאקדמאים,  לסטודנטים משרות,  משוחררים לחיילים מועדפת
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 באינטל" מראה מתנה" סדנת

 חוו בסדנה, מועמדים 22 השתתפו בהם סדנא מיי 2 באינטל התקיימו 2018 בשנת

 כלים ומתן משוב מקבלים שבסופו מעסיק אצל עבודה ראיון מול התמודדות משתתפיםה

 לראיונות מקצועית והכנה מיקוד, חיים קורות לשדרוג והכוונה טיפים הכולל למרואיינים

 .  שלביהם בכל עבודה
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 מעסיקים כנס

 בכנס. מיםקיי עסקים ופיתוח יזמים עידודל כנס תנופה במרכז התקיים 2018 בשנת

. והסביבה גת קריית מאזור שונים ועסקים חברות, ממפעלים מעסיקים  מאות נכחו

 . השיווק בתחום המומחים מיטב של הרצאות התקיימו הכנס במהלך
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  באינטל דרום אופק פרויקט

 על השכלה ללא לימוד שנות 12 בוגרי מועמדים בהעסקת אינטל עם פעולה שיתוף

 1,2,3 אופק פרויקט במסגרת. ייצור מומחה לתפקיד באינטל שירהי להעסקה תיכונית

 מועמדים  70-ל מעל והתקבלו המיון לתהליך צעירים מועמדים 150 מעל הופנו

 . גת קריית העיר תושבי

 . ממשיך 4 אופק לפרויקט גיוסה
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 2018חופש המידע השכלה גבוהה 

 

 , ייעוצי מלגות, הפנייה לקורסי תחום השכלה גבוהה כולל : ייעוצי לימודים

 פסיכומטרי ושיפור בגרויות , כנסים, סדנאות הכוונה והעצמה אישית ועוד..

 

 ייעוצי לימודים:           

של צעירי העיר ללימודי תואר אקדמי כדי להגדיל את מספר הפונים להשכלה  וייעוץ הכוונה

  גבוהה.

 למוסדות הקבלה בתנאי מדיםהעו הנועצים בקרב העלאת מספר הנרשמים לתואר

.אקדמאים  

 ולשירותי בכלל הצעירים מרכז לשירותי חשיפתםצעירים ,ל כלים מתןו מכוונות פגישות ייזום

.בפרט הגבוהה ההשכלה תחום  



 
 

180 

 

אישית  העצמה סדנת,  פסיכומטרי, מקצועית הכוונה סדנת: כגון מסוימים לפרויקטים הפנייה

ועוד..

 

לעם אשר מתקיים במרכז תנופה כיתות פסיכומטרי של אקדמיה 

צעירים בכל כיתת  16-19לנוער וצעירים החדש, מס' המשתתפים: 

 לימוד
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 סדנת איידיסייד להכוון קריירה
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 אירגוני תעסוקתי ת הכוון לימודי על ידי פסיכולוג/מנחהסדנ       
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 :ייעוצי מלגות

 להתגבר לנועצים לעזוראת החשיפה למלגות השונות במטרה להגביר  כדי מלגות ייעוצי קיום

העומדים בפניהם במהלך הלימודים. כלכלים קשיים על  

.ברבעון מלגות ייעוצי 50 לפחות של מתן  

פרסום של המלגות והפרויקטים השונים באופן תמידי. בדגש על פרסום מלגת עירייה במועדה ומלגות 

 שנתיות על פי מועדי פתיחה קבועים.  

 יריד לימודים והשכלה: הרצאות,            

הגברת החשיפה של תחום ההשכלה הגבוהה, חשיפת צעיר העיר למוסדות אקדמיים ולמסלולים השונים 

 שמוצעים בהם.

. גיוס של לפחות חמש מוסדות לימוד אקדמיים ליריד  

.צעירים ליריד 200הגעה של לפחות   
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 כנס חשיפה למלגות :

 תחום על לסטודנטים יוסבר זה בערב. םיכלכלי חסמים על להתגבר כדי תמלגו ערב קיום

 להגיש ניתן מלגות אלו, מלגה הגשת לצורך כ"בד נדרשים מסמכים אלו, מלגה מהי. המלגות

  ..וכו יעד אוכלוסיות לפי

.  מלגות לערב צעירים 30  לפחות של הגעה  
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 טקסי מלגות: 

 :סטודנטים תושבי העיר ל עירייה טקס חלוקת מלגות

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

 מלגה עירונית .
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 :רגון המורים טקס חלוקת מלגות למורים בשיתוף עירייה וא

 מורים הלומדים לימודים אקדמיים . 9-חלוקת מלגות ל

 

 

 פעילות צמיחה דמוגרפית

ת גת מתקדמת למיצובה כמרכז עירוני מוביל בין מטרופולין מרכז הארץ לבין בעשור האחרון העיר קרי

שנים נחתם  4-שבע בנגב. קרית גת היא בירת חבל לכיש, אשר ממוקמת במרכז הארץ. לפני כ-באר

הסכם גג ראשון מסוגו בארץ בקרית גת והוא פרויקט כרמי גת שממוקם בצפון העיר, מיקומו על גדות 

. משמעות של הסכם זה, עבור רוכש 6ברכבת מתל אביב ודקות ספרות מכביש  דקות 35נחל לכיש, 

הדירה בפרויקט, היא שעם קבלת המפתח לדירה יהיו מוכנות כל התשתיות: מוסדות חינוך, פארקים, 

דונם, שבהם נבנות בשלב זה  235-מבני ציבור, מחלפי תחבורה נדרשים ועוד. התכנית מקיפה כ

 ות קרקע משולבת עם בנייה רוויה.  יחידות בבנייה צמ 7,500

 2013-המרחיב את ההסכם הראשון שנחתם בבאוגוסט האחרון, נחתם הסכם גג נוסף  שר משה כחלון 

לבניית רובע מגורים חדש מצפון לכרמי גת: "כרמי גת צפון צפון" וכן מתחמי מסחר ותעסוקה, פארקים, 

ת והיכל ארנה, מוסדות חינוך וציבור נוספים מקומו 8000קריית ספורט הכוללת איצטדיון עירוני בן 

 .₪ותשתיות על בהיקף כולל של למעלה ממיליארד וחצי 

מהווה מוקד מידע עבור  התפקידתחום הצמיחה הדמוגרפית בקרית גת הוא תחום משולב, מצד אחד 

 בתחום פיתוח קהילה.  פועל התפקידתושבים חדשים בעיר ומצד שני 
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 מוקד מידע

בהנחיית ראש העיר, בניהולו של מנכ"ל הוקמה קבוצה  2016בשנת בימים אלו.  מתאכלסתכרמי גת 

שכל מטרתה היא לעזור המתנ"ס אמיר בן שמחון בשיתוף סגנית הדוברת הדר יבטושנקו ועוד, 

. את הפרטים להיקלט בצורה הטובה והמהירה ביותר לתושבים חדשים שעתידים להתגורר בכרמי גת

דרך דף נחיתה )מאחר שלא יכולנו לקבל את פרטיהם מהקבלנים(,  האישיים של התושבים השגנו

 289כאשר מספר המשפחות שאנחנו בקשר עימם )בינתיים על ידי הפצת ניוזלטר חודשי( עומד על: 

 140משפחות ומתחמים נוספים יחד:  57: 02משפחות, מתחם  92: 07משפחות )במתחם 

  משפחות(.

הנבנים בכרמי גת בפגישה עם מנכ"ל מנהלת כרמי גת  לפרויקטיםנחשפתי  2018כמו כן בשנת 

ודוברות העירייה איתם אני בקשר רציף ומתמשך כדי לעדכן את המיפוי של התושבים. בנוסף 

 להתייצבותנו באירועים הקשורים בכרמי גת כמו טקס חתימת הסכם הגג השני. 

דיה החברתית: הפצת אפיקי תקשורת נוספים עם המשפחות בכרמי גת נעשה בעיקר באמצעות המ

 פעילויות מרכז הצעירים בקבוצות וואטסאפ ובדפי פייסבוק ייעודיים לתושבי כרמי גת. 

תחום הצמיחה הדמוגרפית כולל גם את נושא "עירוניות וחדשנות", במסגרתו תושבי השכונות יוזמים 

 פרוייקטים קהילתיים המשתפים את התושבים. 

  :פיתוח קהילה

 אות נודדות והרצ אין-ההרצאות קפ

שנים ברציפות ומושכות אליהן לא רק את קהל הצעירים. החל  4כבר הרצאות קפה אין מתקיימות 

 .HUB -, ההרצאות מתקיימות במרכז הצעירים תנופה החדש, באולם המרהיב של ה2018ממרץ 

 ההרצאות מגוונות וכוללות בתוכן תחומי תוכן מגוונים: 

 :העשרה והשראה תרבותית

רט "סלאח פה זה א"י" ושיחה עם הבמאי דוד דרעי, ערב התעוררות בימים הנוראים עם הקרנת הס

מירב עטר, מפגש עם הסופרת מרסל מוסרי, ערב  -הרב שרון שלום, מילדה אדישה לאישה נחושה

עדי קיסר, חשיפת פרשת ילדי תימן עם שלומי חתוכה, רן  -הקראת שירה עם מייסדת ערס פואטיקה

 הכדורגל והספורט. בתחום  -בן שמעון
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 הרחבת אופקים ומתן כלים לחיים: 

כוחן של הרשתות החברתיות, התנהלות כלכלית נכונה עם בני שחורי, סדנת מיומנויות זיכרון 

 ואסטרטגיות למידה, טיפים ללקיחת משכנתא, הצבת גבולות פיננסיים לילדים, נטרופתיה ועוד. 
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 לצעירים: FUNי ופנאערבי 

 ערב הקרנת גמר המונדיאל, ערב קומי עם הסטנדאפיסט ברקו זארו.

 

  

 

 גליקסוןפעילים למען  –קבוצת פל"ג 

בשכונת גליקסון יצרנו יחד עם גרעין קהילתי שרוצה להניע פרויקטים בשכונה ולהחיות אותה. 

לילדים ומפגשי אימהות באוגוסט האחרון התקיים הפנינג שכונתי עם מתנפחים, עמדות יצירה 

בשכונה שסייעו להפקת האירוע. בחג סוכות האחרון התקיים אירוע שכונתי עם מגוון פעילויות 

לילדים: הצגה, פיתה בטאבון ועוד. הקבוצה ממשיכה להתכנס מידי חודש כדי לקדם יוזמות כמו ניקיון 

 עוד. שכונתי, צביעת השכונה, קבוצת ספורט לנשים במועדון הקהילתי כרמל ו
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 מה הלאה?

 

 במה פתוחה" שתיועד לכישרונות צעירים בני המקום אחת -ערבי תרבות עם אומני מוזיקה ו" 

 לחודש. 

 אין במגוון רחב של נושאים: משכנתאות, התנהלות כלכלית נכונה-המשך פרויקט הרצאות קפה ,

 של בנק הפועלים ועוד. הרצאות עיסקיות על משא ומתן בשיתוף המרכז לצמיחה פיננסית 

   סיורים למתעניינים ולצעירים ברחבי העיר ובפארק התעשייה להכרת העיר ואפשרויות

 התעסוקה. 

  ע שבא הם יפתחו את המודעות לאחריות הורית וקהילתית, יקבלו מיד –קבוצת מנהיגות הורים

המסוגלות של בתחום התפתחות הילד וצרכיו בכל שלב, חיזוק תחושת השייכות, תחושת הערך ו

הילד וחיזוק מנהיגות הורית וקהילתית. בכל נושא יודגש היישום כהורה במשפחה וכמנהיג 

 בקהילה, בשיתוף עם מכון אדלר.
 :פתיחת קבוצת קומנדו לעסקים. בעלי  עידוד עסקים קטנים ובינוניים מקומיים

מפגשים לאורך השנה עם מנחה עסקית מקצועית.  9 -העסקים בקבוצה יתכנסו ל

 .הקבוצה תצא לדרך בשיתוף מעו"ף לעסקים
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 ההווטרינרי פעילות

 

 טיפול בבעלי חיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנועת מזון טיפול בבעלי חיים חודש

חיסון נגד  

 כלבת

עיקור חתולי  הסגר בע"ח שבבים

 רחוב

כלבים שנלכדו 

 והועברו

תלונות 

 שטופלו

בדיקת רכבים 

 בשטח

1 113 9 3   85 99 

2 55 2 1 59 1 82 84 

3 97 6  82  108 79 

4 80 2 1 49  108 75 

5 91 6  59  141 91 

6 133 3  34  152 72 

7 102 6  81  133 89 

8 109 6 3 78  133 81 

9 75 2 1 15  106 39 

10 100 6 5 66 1 198 76 

11 113 4 3 79  165 71 

12 141 3 1 164  115 86 

 942 1526 2 766 18 55 1209 סה"כ
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 השמדות –ביקורת בעסקים 

 
 

 השמדות )ק"ג( -ביקורות בעסקים 

 נקניקים מזון טרי מזון קפוא ביקורות 

בשר  צאן הודו עופות בקר דגים עופות בקר  חודש

 אחר

דג 

 מצונן

דג 

 מעובד

לא  כשר

 כשר

1 22 0.5  3.5  17.5        

2 25   4        4  

3 28 9.5    10        

4 7             

5 18 8 127.5   14.5      5.5  

6 22  8   4        

7 17  9 33          

8 20  143.5 60          

9 9             

10 12 2   2 2        

11 25   6.5  132        

12 26  32  11 53.4  0.6  65 1.5 12  

  21.5 1.5 65  0.6  233.4 13 107 320 20 231 סה"כ
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 2018לשנת  טרינרים בקרית גתודו"ח פעילות השירותים הו
 

                             םכלבי 1209 –.נרשמו וחוסנו נגד מחלת הכלבת 1    

 כלבים    55 –.סומנו בסימון אלקטרוני )שבב( 2    

 כלבים 2  – לכלבית אחיסמך .נלכדו והועברו 3    

 יםכלב 18 –שטופלו ני אדם סה"כ אירועי נשיכות ב. 4    

 סה"כ  1526 – שטופלו 106תלונות מוקד .5    

 חתולי רחוב 766 –.עוקרו וחוסנו כנגד מחלת הכלבת 6    

 942 -. רכבים להובלת מזון שנבדקו בשטח 7    

 
 :פיקוח לעסקי מזון. 7
 

 עסקים 231נבדקו סה"כ  2018בשנת 
 להלן פירוט המזון שנבדק:

 

 הושמדו, ק"ג נבדקו, ק"ג סוג המזון הנבדק

 . בשר בהמות1

 20 41000 בשר קפוא

 13 22000 בשר מצונן

 0.6 24000 בשר צאן

  28000 בשר לא כשר

 . בשר בעלי כנף2

 320 46000 עופות קפואים

 233.4 68000 עופות מצוננים

  18000 בשר הודו סה"כ

 

 107 58000 דגים קפואים

 65 46000 דגים מצוננים

 1.5 12000 מעובדים יםדג

 . נקניקים4

 21.5 47000 נקניקים )כשר(

  35000 נקניקים לא כשר
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 אנוש משאבי אגף פעילות

 משאבי אגף -ארגוני מבנה

אנוש
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 קהל קבלת 

 איכותי שירות ממתן כחלק. שוטף באופן העירייה לעובדי ושירותים מענה מספק אנוש משאבי אגף

 .לעובדים קהל לתלקב פתוח האגף ונגיש

 

 לעובדים אישיים תיקים  

 .נושאים לפי המחולקים, העירייה לעובדי מהודרים אישיים תיקים עוצבו

, והערכה קידום, העובד קליטת  :הנדון לנושא בהתאם ונוח ענייני עיון מאפשרת לנושאים החלוקה

 .משמעת, היעדרויות, הוצאות החזר, השתלמויות

 

 

 

               

 

, ברכ, שכר הוראות, ותק, לעבודה קליטה: נושאים לפי ממוין התיק, סרוק אישי תיק יש עובד לכל  כיום

 . ועוד נוכחות, ניוד נתוני, השכלה, והשתלמויות קורסים

 אנוש משאבי באגף אישיים תיקים
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 .רב זמן חוסכת זו פעולה, האישי מהתיק הרצוי המסמך את  לאתר ניתן פשוטה כפתור בלחיצת

 .המסמכים של שוטפת סריקה באמצעות אמת בזמן יםמעודכנ העובדים של האישיים התיקים כל

 

 

 הפנים משרד להנחיות בהתאם עובדים הסדרת פרויקט 

 ללא שנתקבלו עובדים להסדרת רבים מכרזים בוצעו, זה בפרויקט הוסדרה העירייה עובדי כל העסקת

 .הפנים משרד של צמוד ובליווי הפנים משרד להנחיות בהתאם מכרז

 ונתונים במכרז נתקבלו האם, דרגות מתח הכולל קידום מסלול, תפקיד וגדרה העירייה עובדי לכל

 .בעירייה העסקתם את המסדירים נוספים

 עובדים נוכחות ובקרת דיווח 

 ובקרה שליטה כלי המהווה ולמנהלים לעובדים  נוכחות מערכת באמצעות העירייה עובדי נוכחות ניהול

, כן כמו. הנתונים של מלאה שקיפות ומאפשר עובדיהם של והיעדרויות נוכחות על למנהלים אמת בזמן

 בקרב הוטמעה המערכת השנה במהלך. ביעילות העבודה זמן וניהול תהליכים ייעול מאפשרת המערכת

מפע

 ילות

המע

 . אנוש משאבי מאגף הנוכחות דיווח אחראית י"ע טלפונית ותמיכה אישיות הדרכות באמצעות רכת

 שעוני 20 -כ הותקנו. הביטחון באגף משמרות עובדי כגון, לעובדים עבודה הסכמי של עדכונים בוצעו

 .נוכחות שעוני 135 כ כ"סה, העירייה של חדשים ומתחמים ילדים בגני חדשים נוכחות

 

 האוטומציה במערכת אישי תיק



 
 

199 

 

 מטעמו ובפורמט הפנים משרד בהנחיית שוטפת עובדים מצבת פרויקט         

 .וגמלאים פרויקטים עובדי ,מורים, העירייה עובדי של דוח הכנת כולל הפרויקט       

 שכר, לעירייה קבלה אופן, דרגות מתח, תפקיד מבחינת  והגמלאים העובדים של הנתונים נרשמים בדוח

 .הנדרשים העדכונים כל את וכולל הפנים למשרד שנה מידי מועבר הדוח .וכדומה

 מכרזים 

 משרד להנחיות בהתאם, לעירייה עובדים לקליטת מכרזים ופרסום עריכת על אחראי אנוש משאבי אגף

 .הפנים

 וניתנים העירייה באתר מפורסמים המסמכים, העירייה למכרזי מועמדות הגשת תהליך מקיצור כחלק

 .עצמית הגעה או פקס,  מייל באמצעות מתבצעת המסמכים הגשת, להדפסה

 נציג כל, בחינה לועדת מוזמנים המתאימים המועמדים, המועמדים נתוני התאמת ובדיקת מיון לאחר

, וניסיונם השכלתם לפי מסודרים המועמדים נתוני את המכילה תיקייה לידיו מקבל הבחינה בוועדת

 .המועמדים כלל של תמציתית תמונה ומציגה

 עובדים: כגון, תפקידים למגוון פנימיים מכרזים 20-וכ פומביים מכרזים 40-כ פורסמו זו בשנה

 ...ועוד תוכניות בודקי, סוציאליים

 

 חירום בשעת אדם כח הפעלת 

 מענה למתן העובדים וגיוס השונים במוקדים חירום בשעת אדם כוח שיבוץ על אחראי אנוש משאבי אגף

 השנה כל במהלך מודרכים העובדים. חירום בשעת לתפקיד מיועד עירייה עובד כל. וילדיהם לתושבים

 יכולות, זמינות, ורךצ פ"ע לתפקידים מחולקים העובדים, בפרט ולתפקידם חירום בשעת להתנהלות

 . ועוד שפות דוברי, בשגרה תפקיד, פיזיות

 ישיבות בוצעו השנה:  הביטחון ואגף המכלולים מנהלי עם פעולה בשיתוף עובד אנוש משאבי אגף

 צרכים איתור למען חירום מחלקת ומנהל הביטחון אגף מנהלת עם יחד המכלולים מנהלי כל עם אישיות

 הדרכת, לציבור מידע מכלול הדרכת: כגון, בהתאם הדרכות תיאום כןו, מכלול בכל פתרונות ומתן

 . ועוד ר"סע הדרכת, מתנדבים הדרכת, מים חלוקת
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 חירום מצבת 

 אנוש משאבי אגף ידי על שוטף באופן מתעדכנת הכלכלה משרד מטעם חירום מצבת השנה במהלך

, ספר בתי 7-ב המוגדרים בעיר קליטה מתקני 7 כוללת המצבת. עובדים ולעזיבות לקליטות בהתאם

 חירום בשעת לקלוט שאמור המתקן כמנהלי המתפקדים ס"ביה מנהלי מול מבוצע הקליטה מתקני עדכון

 כל, הוכפל במצבת העובדים מספר לחירום מהיערכות כחלק. מבתיהם להתפנות יאלצו אשר תושבים

 תהתייצבו חובת קיימת וכי חיוני כמפעל מוגדרת העירייה כי מודעים שהינם כך על חתמו הרשות עובדי

 .לעירייה שנכנס חדש עובד לכל הקליטה לטופסי נוסף הטופס. חירום בשעת

 לסטודנטים פרקטיקום פרויקט 

 .שונים בתחומים ניסיון ורוכשים אנוש משאבי באגף מקצועית הכשרה עוברים אנוש למשאבי סטודנטים

 .מעשי יסיוןנ גם מקבלים לתואר בנוסף, הלימודים סיום עם

 הצדדים לשני ותורמת מבורכת הינה הרבה בעשייה אנוש משאבי לאגף הסטודנטים של תרומתם

 העובדים בפניות שוטף ולטיפול הפרט לרווחת סוציאלית עובדת 

 במתן לעובדים ומסייעת הפרט רווחת בתחום הפועלת סוציאלית עובדת מועסקת אנוש משאבי באגף

 פונה תפקידה במסגרת. העסקתם לתנאי הקשורים נושאים במגוון אנוש משאבי לאגף  לפניותיהם מענה

 . העובדים של בבעיותיהם שוטף לטיפול ממשלתיים וגורמים למוסדות אף

 חירום בשעת מים לחלוקת עובדים הדרכת
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 םקשיי, אישיים קשיים: העירייה עובדי ברווחת מתמקדים הסוציאלית לעובדת לפנות ניתן בהם הנושאים

 '.וכד כלכליים קשיים, בעבודה

 עם ונפגשת אנוש משאבי נושאי בכל שעזבו ועובדים גמלאים, עובדים לפניות המענ נותנת ס"העו

 עובדים העסקת נושא על ממונה גם היא בנוסף, פרונטלית והן טלפונית הן השבוע כל במהלך עובדים

 . מוגבלות עם

 .לסיוע הזקוקים קשיים עם עובדים, יולדות, חולים עירייה עובדי עם בקשר נמצאת, כן כמו

 .הפרט צנעת על השומר דיסקרטי במקום שממוקם משרד הוקצה זו למטרה

 .העירייה עובדי לרווחת המיועד ומשלים נוסף שירות מהווה המוצע השירות

 

 לגמלאים לעובדים שירות בתנאי טיפול 

 .העירייה עובדי לכלל תפקיד והגדרת קידום מסלולי בניית

 ,מהנדסים, פסיכולוגים, ס"עו: לתפקידם התאםב דרגה בדירוג ודירוגם לעירייה חדשים עובדים קליטת

, פותקו כגון העובד בזכויות טיפול, כן כמו. ועוד ונוער חינוך עובדי, אדריכלים, לבורנטים, הנדסאים

 הקליטה מתהליך החל, עבודתו תקופת אורך לכל העובד ליווי והמשך וחופשה מחלה ימי, פנסיה קרנות

 .מכן שלאחר ובתקופה הפרישה  בתהליך יליוו, עבודה לסיום ועד לעבודה וקבלה

 

 

 

 ולעוזבים לגמלאים מהיר מענה מתן 

,  פרישה אישורי, עבודתם תקופת על אישורים ומבקשים שוטף באופן פונים רבים ועוזבים גמלאים

 .קופות שחרור, 161 טפסי

  אקסל בציק עם העובדים שמות לפי ממוינים והעוזבים הפורשים את הכוללים תיקים בנינו כך לצורך

  .לבקשתו מידי מענה ומתן במערכת  הגמלאי איתור לצורך

 ניקיון עובדי קליטת 

 בחברות מועסקים אשר ניקיון עובדי של העסקה תנאי שיפור למען לעירייה ניקיון עובדי קליטת

 .לעירייה שירותים הנותנות קבלניות
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 שנתי תקציב הכנת 

, הולדת לימי ברכה כרטיסי: כגון הוצאות בתוכו הכולל והגמלאי העובד לרווחת שנתי תקציב הכנת

 .ועוד סדנאות, כייף ימי, לפורשים שי, ליולדת שי, לחולים שי, לחג שי, טיולים, כוסית הרמת

 .השנה במהלך לאגף המטופלים בנושאים הצפויות הוצאות תקציב הכנת, כן כמו

 

 מינית הטרדה מניעת 

 הטרדה מניעת בנושא העובדים לכלל, בעירייה מיניות הטרדות על הממונה עם בשיתוף עיון יום קיום

 וצפ וכן, שטייף הדס' גב מהעיתונאית לעובדים הרצאה הועברה, העובדים לכלל הגעה חובת חלה. מינית

 קליטת מתהליך כחלק". מינית הטרדה למניעת התקנון עיקרי" עלון קיבלו העובדים כל. בנושא בהצגה

 .זה תקנון על חותמים לעירייה כנסיםנ  אשר החדשים העובדים כל, עובד

 

 

 

 

 פורשים כנס 
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 פורש לכל  ניתנה בו 2017  לשנת העירייה לפורשי לכנס החולפת בשנה פרשו אשר העובדים כל הוזמנו השנה

 ותמונות בעירייה עבודתם משנות האישיות תמונותיהם ובה מרגשת ממצגת נהנו הפורשים, ושי הוקרה תעודת

 . במיוחד מרגש היה, מצידם הנתינה עבור לפורשים תודה הוקירו אגפיםה מנהלי. משפחתיות
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 העירייה באגפי ביקור 

 בעירייה השונים ס"ובביה במחלקות, באגפים ביקורים ביצעו העובד לרווחת ס"ועו אנוש משאבי מנהלת

 הירמ מענה ומתן סיועו תמיכה ,צרכים איתור, שאלות העלאת, העובדים עם אישית היכרות לצורך

 . לעובדים

 לכל ולהגיע היומיומית עבודתם סביבת את לחוות, העובדים עם ישיר מגע ליזום היתה המפגשים מטרת

 . ליבם על עלה אשר וכל שכר תלושי, מוכנות שאלות עם להגיע התבקשו העובדים.  ועובד עובד

 . עלתה העובדים רצון ושביעות רבה הצלחה נשאו הביקורים

 

 העובד רווחת 

 פעילויות התקיימו השנה ובמהלך תאוצה קיבל והגמלאים העובדים רווחת תחום 2017 בשנת הלראשונ

 כוסית הרמת והתקיימה לעובדים שי תווי חולקו השנה בראש:  והגמלאים העובדים לרווחת רבות

 החופש לסיום ומשפחותיהם לעובדים בבריכה כיף יום, האצולה באולמי נחגג המשפחה יום, חגיגית

 וחולק בפסח, השונים העירייה באגפי העירייה לנשות ורד הוענק הבינלאומי האישה יום כבודל, הגדול

 .חגיגית כוסית והרמת וגמלאים לעובדים שי תווי

 לכלל הולדת ימי ברכות נשלחו, בעירייה החולים לעובדים ושי ברכה כרטיסי חולקו השנה במהלך 

 .ברכה בצירוף ליולדות שי חולק, העובדים

 גמלאיה רווחת 

 שלך מועדון דרך  מאורגנים טיולים לארבעה לצאת גת קרית עיריית גמלאי זכו לראשונה השנה

, לתבאי במלון נפשו, יואב בחמי כיף ליום יצאו, בקיסריה טיילו הגמלאים. לעירייה עלות ללא, לגמלאי

 . אביב שבתל צדק בנווה וסיירו

 .והגמלאים דיםהעוב לטובת נוספות פעילויות מתוכננות הקרובה בשנה

 מעגלים פרויקט

 שוחקים במקצועות העובדים לעובדים ומאפשר מעגלים פרויקט עם בשיתוף עובד אנוש משאבי אגף

 . עלות ללא  הסמכה עם שונים מקצועות ללמוד לבחירה אפשרויות ממגוון ליהנות

 

 משמעת



 
 

205 

 

 יהולנ, ציבורי במוסד נהגותהת נורמות על הקפדה, העובדים חובות וכן העובדים זכויות מיצוי על הקפדה

 שימועים לצורך ומנהלים עובדים מזמן אנוש משאבי אגף הצורך במידת, ועובדים מנהלים עם בירורים

 .הבהרה שיחות לצורך או

 

 

 

 כללי מינהל פעילות

 העירייה נכסי 

 ,תקנייניו זכויות ורישום רכישה: לרבות, העירוניים הנכסים של השוטף בניהול מטפלת נכסים מחלקת

 ברחבי ציבוריים מוסדות והקמת להפעלת, רווח למטרת שאינם לתאגידים מבנים או/ו קרקעות הקצאת

 .אחרות  בהתקשרויות העברתם או/ו העיר תושבי לרווחת העיר

  קנייניות זכויות ורישום רכישה .1

 המקרקעין רישום בלשכת הזכויות וברישום העיר ברחבי ציבוריים מקרקעין ברכישת טיפול

 :להלן טכמפור

 וטרם מטעמה מי או העירייה י"ע המוחזקים בנכסים קנייניות זכויות ורישום רכישה .א

 ועוד תרבות, חינוך מוסדות) שונים ציבור מבני: כגון בהם החזקה/הזכויות רכישת הוסדרה

 .ועוד לציבור הנאה זיקות הנדסיים מתקנים, שבילים, דרכים, פתוחים ציבוריים שטחים(, 

 הקמת לצורך, וחדשות ותיקות בשכונות ריקים במגרשים קנייניות כויותז ורישום רכישה .א

 מרכזי ציבור מבני לבניית המיועדים מגרשים: כגון, העיר מפיתוח כחלק שונים פרויקטים

 . ועוד כבישים הרחבת,  פתוחים ציבוריים מגרשים של ובניה פיתוח, ספורט

 השכונה והכשרת מפיתוח כחלק שההחד גת כרמי בשכונת קנייניות זכויות ורישום רכישה .א

, שונים וקהילה דת תרבות, חינוך מוסדות של הקמתם: הכולל העיר תושבי של לאכלוסם

 .    הנדסיים ומתקנים דרכים, השכונה ברחבי נוספים ירוקים ושטחים פארקים של הקמתם



 
 

206 

 

(, הוהבני התכנון לחוק בהתאם) הפקעה בהלכי הנכסים מחלקת פועלת ל"הנ הטיפול במסגרת

 : לרבות המקרקעין בעלי מול ניהול /הפעלה/שימוש רשות, שכירות, חכירה

 ישראל מקרקעי רשות -

 של בשימושה ונמצאים ציבורי שייעודם נכסים העברת: עמידר חברת כגון משכנות חברות  -

 .  ציבוריים שאינם בנכסים התקשרות חידוש או/ו, לבעלותה העירייה

 .היהודית הסוכנות -

 .ניםשו פרטים בעלים -
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  קיים שימוש והסדרת ציבוריים ומבנים קרקעות הקצאת

 הרשות  בתחום   רווח מטרת ללא הפועלים לתאגידים ומבנים קרקעות בהקצאות טיפול

 לטובת לפעולותיהם לסייע כדי ב"וכיו ספורט, רווחה, בריאות, דת, תרבות, חינוך: בנושאי

 משרד של סמלית בתמורה או רהתמו ללא ומבנים קרקעות הקצאת לנוהל בהתאם, הציבור

 .הפנים

 שונים גופים של קיים שימוש בהסדרת ומטפלת, כאמור לנוהל בהתאם פועלת הנכסים מחלקת

 :להקצאת תאגידים י"ע המוגשות חדשות ובבקשות ההקצאות נוהל טרם העירייה בנכסי

 ציבור מוסדות לבניית קרקע  -

 ממלכתיים או/ו ממלכתיים שאינם חינוך מוסדות של להפעלתם קיימים עירוניים מבנים -

 .שונים וקהילה תרבות ומוסדות דתיים

   אחרות חוזיות התקשרויות .2

 ציבוריים במבנים שונות( ואחרות ציבוריות) פעילויות המקיימים גופים של שימוש הסדרת .א

 עם הסכמים, הפעלה הסכמי, מכרז באמצעות חוזיות התקשרויות הסדרת לרבות, קיימים

 .ב"וכיו שכירויות, יםעירוני תאגידים

 .נכסים למכירת/  לרכישת מכר בהסכמי התקשרויות .א

 ספרים ניהול .3

 ומבנים קרקעות הקצאות וספר נכסים ספר המחלקה מנהלת הפנים משרד לדרישות בהתאם

 .הציבור לעיון פתוחים אשר
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 מריאן מרכז פעילות

   

 -ולמשפחה הרך לגיל מריאן מרכז  

  מריאן מרכז של האיכות מדיניות

 2019 לשנת ומגמות והדגשים 2018 -לשנת המרכז פעולות של כללית סקירה 

 :מריאן במרכז העבודה תהליכי בכלל ומצוינות איכות

 כלל את מאגד אשר, ייחודי עירוני מעין תאגיד מהווה ולמשפחה הרך לגיל מרכזה

 של ביצוע זרוע היתר בין מהווה המרכז, בכך. אחת ג קורת תחת הרך לגיל השירותים

 .העירוני במרקם הרך בגיל ומענים יעדים לקידום  הרשות
 כפי השוטפים עבודתו תהליכי בכלל ומצוינות איכות דגלו על רטח מריאן מרכז 

 דגש מתן תוך וזאת המצב המפורט ובמסמך העבודה בתוכניות למעשה הלכה שמתבטאים

  צמצום תוך, בעיר הרך ילהג ילדי בקרב הזדמנויות לשוויון להביא כדי בתהליכים

 התערבות כי הבנה מתוך, וזאת היעד אוכלוסיות בכל הטמון הפוטנציאל ופיתוח הפערים

 .בבגרותם אופטימאליים להישגים להגיע יכולתם את מרחיבה ילדים בקרב מוקדמת

, העשרתית -טיפולית -החינוכית העשייה במרכז הילד את ממקד מריאן מרכז

 .המשפחתי התא וחיזוק חינוכית -החברתית הסביבה לחיזוק במקביל

 

 מריאן מרכז של ביכולתו ובראשונה בראש טמונה המרכז ייחודיות -המרכז ייחודיות

, מניעה, אבחון, באיתור: בשרשרת שמתחיל, מקיף התערבות רצף ולספק להעניק
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 מפעיל  המרכז, כך לשם הרך בגיל ילדים להן העיר למשפחות וטיפול ייעוץ, הכוונה

 שותפויות יצירת, עירוני משאבים איגום תוך זאת, ולמשפחה לילד תכניות ותעשר

 לכלל ומותאמים אופטימאליים מענים בגיבוש המסייעים עניין בעלי ורתימת משמעותיות

 .   האנושי וההון הוריהם, הרך בגיל ילדים: היעד אוכלוסיות

 וכן ורבים חדשים אתגרים בפנינו הציבה אשר 2018  הפעילות בשנת כי לציין חשוב

 גם ותמשך המרכז החולפת בשנה החלנו שבה מגוונת פעילות והמשך ושינויים התאמות

 העשייה במרכז הילד של מרכזיותו את  הדגשנו כאשר 2019 החדשה הפעילות בשנת

 חינוכיים, טיפוליים כלים לפתח במאמץ להתמודדות ויכולותיו תפקודו שיפור תוך

 וחיזוק ה\הילד גדל בה חינוכית – החברתית הסביבה זוקחי תוך מותאמים וקהילתיים

 הצוות זה גדול אתגר לבצע כדי הילד בחיי משמעותיות כדמויות והוריו המשפחתי התא

 האנושי בהון השקעה והן כספיים הן משאבים של לאות ללא בהשקעה ימשיך המקצועי

 ורתימת שאביםמ וגיוס איגום,  משמעותיות שותפויות יצירת תוך המתמיד ופיתוחו

 . מטרותיה ולהשגת הכוללת התוכנית יעדי את לקדם מנת על העניין בעלי כלל

 ולתמיכתנו לסיוענו הנזקקות היעד אוכלוסיות את וקידמו מינפו  אלו פעילות כיווני

 העשייה תחומי בכלל פעילותנו את והעמקנו והכוללת הקבוצתית הן הפרטנית ברמה הן

 .משתתפיו והיקף והרחבת

 הגיל בתחום" עירוני עגול שולחן" הובלת, עירוניות שותפויות יצירת תוך,  כן כמו

 רובעי בתוך מענים של משמעותיים עוגנים ויצירת ארגוני כלל משאבים איגום ,הרך

 של המקסימאלי והניצול הגאוגרפי הפיזור. מצוקה שכונות על בדגש, השונים העיר

 אפשרויות לעיר מספק היעד אוכלוסיות מעןל ורתימתו העירוני הקהילתי במרחב המשאבים

 ,בקהילה קיים מבנה התאמת תוך אוטיסטים לילדים יום מעון הקמת: כדוגמת, ייחודיות סיוע

 יעוד שינוי, לידה לאחר נזקקות למשפחות עירוני השאלה למרכז והפיכתו עילי מקלט שדרוג

 של החדשנית התפיסה .ועוד מצוקה בשכונת עירוני העשרה למרכז והפיכתו גן מבנה של

 במרכז -"לקוחות"כ נתפסים שאינם, השירות מקבלי נתפסים בו באופן מתגלמת המרכז
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 מפתחים שאנו מהמענים רבים. לעשייה מרכזיות כשותפות נתפסות היעד אוכלוסיות

 התכווננות ,התושבים של מניסיונם למידה, היעד קהל של ושיתוף מחשבה לאחר נעשים

 של בביצוע והם בתכנון הן מעורבות כשהמשפחות, איתם יחד מענים וגיבוש לצרכיהם

 ובעלות משמעותיות לחוש להן ומאפשר המשפחות את ומחזק מעצים זה אלמנט. התכניות

 .ערך

 לא, העתידיים והאתגרים ההדגשים, היוזמות, הפועלות התוכניות עיקרי את נתאר להלן

 כללי באופן המרכז ומטרות יםהערכ, הארגוני הייעוד, החזון :עיקרי את שנציג לפני

 . ןמריא במרכז המתקיימת המיוחדת לעשייה ומצפן לרגלינו נר המשמשים

 
 ...ן י מ א מ   י נ א  

 :שלנו החזון .1

 יכולות למיצוי, בישראל ומוביל עדכני מקצועי הרך לגיל מרכז

 בשוויון, במרכז הילד ראיית תוך והילדות הילדים של התפתחותיות

 ובשיתוף, העובדים וצוות הסביבה המשפחה ההורים תהעצמ, הזדמנויות

 .עניין בעלי

 

 

 :שלנו הארגוני הייעוד .2
 מריאן במרכז תכניות מסיימי וילדות ילדים של וכישורים יכולות מיצוי

 חברתיות חינוכיות במסגרות מיטבי לתפקוד, והמשפחה הרך לגיל

, נםרצו לשביעות - עניין בעלי ושיתוף הוריהם העצמת, וקהילתיות

 .ותומכת צומחת מקצועית בסביבה
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 :שלנו הערכים.  3    

 יכולות פיתוח סביב ימוקדו המשאבים כלל: במרכז הילד 

, והאזור גת בקריית והילדות הילדים של וכישורים

 .המרכז בתכניות המשתתפים
 

 באמצעות, והילדות הילדים של ומרבי מיטבי תפקוד :העצמה 
 ביותר המשמעותיות ותכדמוי המקצוע ואנשי ההורים

 .בחייהם
 

 :כלל אוכלוסיית הגיל הרך )ילדים, הורים,  שוויון הזדמנויות

אנשי מקצוע( יקבלו מענה שוויוני והולם, מרבי ומיטבי, 

 .פרטני וכללי העונה לצורכיהם
 

 לצורכי ומתאימה תומכת מקצועית סביבה קיום :מקצועיות 
 תוצאות להשגת העובדים מכוונות תוך היעד אוכלוסיות

 .הארגון

 
 אמנת את ויפנימו יכירו המרכז עובדי כלל :ואמינות יושרה 

 .ולמצוינות לאיכות השירות

 

 מיטבי לתפקוד העבודה בסביבת מתמיד שיפור: ללקוח מכוונות 

 .הלקוחות צורכי ולטובת השירות נותני של

 

 הקצר לטווח השותפים מעגל הרחבת: עניין בעלי שיתוף 

 למימוש אופטימליים תנאים יצירת לצורך, הארוך ולטווח

 .המרכז ייעוד
 

 :שלנו המטרות. 4
 

 פיתוח באמצעות והילדות הילדים של התפתחותי פוטנציאל מיצוי .א

 .שלהם והכישורים היכולות וקידום
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 .אוכלוסיות בין פערים לצמצום שווה הזדמנות מתן .א

 

  

 .והמעורבות השותפות, המודעות, הרגישות להעלאת הורים העצמת .א

   

 . הרך הגיל בתחומי העוסק האנושי ההון פיתוח .א

 

  

 . הולמים אופטימליים בתנאים ומסגרות תכניות פיתוח .א

  

 ". יחידה גאוות" העלאת תוך, מתמיד ארגוני פיתוח .א

 

  
 עניין בעלי עם ושותפויות ופורה מקיף קשרים מערך ופיתוח יצירה .א

 כלוסיותאו את לקדם מ"ע, ל"ובחו הארצית, האזורית, המקומית ברמה

 .היעד
  

 

 

 ראה) * מקצועית שפה פיתח המרכז-העבודה תהליכי בכלל ומצוינות איכות

 ייחודית(, הפעילות מתחומי אחד בכול האיכות תהליכי את המתאר, מטה מפורט מסמך

 את למתג הצליח אף בגינן אשר, שלו הפעולה מתחומי אחד בכל מקצועיים אינדקסים עם

" שואבת אבן" המהווה,  הרך הגיל בתחום בישראל מוביליםה וכאחד משמעותי כמרכז עצמו

, בנוסף. ומהעולם מהארץ לרגל לעלייה ומקום העירונית ברמה יוזמות ולפיתוח ללמידה

, וחינוכיים טיפוליים ממקצועות ושני ראשון לתואר סטודנטים משלב הרך לגיל המרכז

 בן, בירושלים עבריתה האוניברסיטה: השונות מהאוניברסיטאות לפרקטיקום המגיעים

 חשוב'. הסטאז בתום במרכז לעבוד ממשיך אף מהם ורבים, ספיר מכללת, אביב תל, גוריון

 תו ואת ומצוינות לאיכות הממשלה ראש מטעם הלאומי הפרס את קיבל המרכז כי לציין

 המקומי השלטון מטעם הארצי פרס את וכן בניהול לאיכות-איזו ISO הבינלאומי התקן
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 מעיסוקו נובעים אלו משמעותיים השיגים .הרך לגילך החינוך בתחום וינותמצ איכות על

 להשתפר ורצון בקרה, מעקב, בחינה תוך, ומצוינות איכות סטנדרט של בהטמעה הקבוע

 ביותר הגבוהה ברמה ומקצועית אימננטית ביצוע  כזרוע במרכז רואה הרשות  . וללמוד

 מחלקותיה כלל על הרשות. רמותיו בכלל הרך לגיל המוניציפאלי החינוך בתחום בתחומה

 וסיוע תמיכה תוך זאת, בעשייתו שוטף באופן ומעורבים המרכז לפעילות ומחויבים שותפים

 המקצועיות בוועדות גם היתר בין  ביטוי לידי באה  זו מעורבות,        במשאבים

 יאותהבר, החינוך, הרווחה בתחומי השונות בתכניות  את לקדם מנת על שמתקיימות

 שירותים במעטפת דהיינו, לרוחב הן מתפרס מריאן מרכז שמציע השירות. והקליטה

, המניעה, ההדרכה, ההתפתחות, ההעשרה, החינוך בתחומי הנוגעת) מאוד רחבה

 ומקצועיים איכותיים בשירותים דהיינו, לעומק והן(,  ועוד החומרי הסיע, הטיפול

 .  לעילא

 תרומתו שכן, העיר תושבי עם מיטיב האמור עירוניה המרכז כיצד לתאר מילים די אין

 ,רשותית מבט מנקודת. אובייקטיבים מדידה בכלי להימדד יכולה אינה לעיתים ההיקף רחבת

 הדרכתית, הפגתית, טיפולית, חינוכית כתובת, למעשה הלכה, מהווה המרכז כי רואים אנו

 10,000 למעל שירות ומספק משפחותיהם ובני הרך בגיל העיר ילדי לכלל והעשרתית

 מקבלים העיר רובעי כלל, א לכיתה יותר מוכנים מגיעים הילדים. בשנה והורים ילדים

 . להצלחה שווה והזדמנות מגוונים מענים

 העיר למשפחות ייחודית תמיכה מעטפת יוצרים שתוארו המגוונים השירותים כלל

, עולמם את מעשירים, הילדים של המסוגלות תחושת את מעצימים  ,צעירים ילדים להן

, עירונית ברמה ומניעה איתור לנו מאפשרים, ולימודיים התפתחותיים פערים מקדמים

 .ומחסור פערים של למניעה גם ומביאים המשפחתי התא את ומווסתים מארגנים
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 מרכז מריאן לגיל הרך והמשפחה, 

 מדיניות האיכות של מרכז מריאן

0-טיפול בגלאי )-איתור-בטחת רצףלקיחת אחריות משותפת על הילדים וה

6) 

 רציונל : .א

 נבנות שעליה המרכזית התשתית מוקמת שבה התקופה היא המוקדמת הילדות

 בשנים שהתפרסמו ,המוח בתחום מחקרים .האדם של ויכולותיו אישיותו

 בשנות תומכת ומעשירה סביבה של העצומה החשיבות על מלמדים ,האחרונות

 התלות .הרך בגיל להשקיע הצורך בדבר ההבנה את ומחזקים ,הראשונות החיים

 לתכנון המוצא נקודת כן על .מוחלטת בו המטפלים במבוגרים הרך בגיל ילד של

 ,באופייה "אקולוגית" היא הרך הגיל בתחום ושירותים של תכניות ולהפעלה

 .סביבתו לבין בינו ולמערכות היחסים הילד של חייו מעגלי לכלל ומתייחסת

 בשלבים עוד ,מוקדמת והתערבות איתור ,מניעה שעניינן ניותתכ של חשיבותן

 .סיכון מצבי ולמנוע פערים להקטין ומאפשרת מכרעת,הילד חיי של המוקדמים

 יותר ויקרות ממושכות שהן,וטיפול שיקום תכניות על עדיפות אלה תכניות

חוזקה  זו טענה .הילד של בהתפתחותו פגיעה זוהתה שכבר לאחר ומופעלות

 דולר שבעה נחסכו הרך לגיל בתכניות שהושקע דולר כל שעל ,שהעידו םבמחקרי

 טיפוליים או חינוכיים למענים זכו שלא בילדים שהופנו לטיפול ,המדינה מקופת

 ומצוקה. סיכון במצבי מצויים כן ועל
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 הרך-הגיל מרכזית לפעילות תיאורטית גישה .ב

-תחותיתההתפ הגישה היא הרך לגיל המרכז פעילות את המנחה הגישה

 על המבוססת הילד של הכוללת להתפתחותו סיכונים ולצדה מניעת ,האקולוגית

 .1986של ברונפנברנר  התיאוריה

 לסביבתו הילד שבין הגומלין ביחסי רואה שהיא בכך מתבטא זו גישה של ייחודה

 להתפתחותו המפתח את והתרבותית הקהילתית ,החינוכית ,המשפחתית

 לרבות( והחינוכית במיוחד המשפחתית ,השונות תהמערכו של יכולתן .המיטבית

לילד  להעניק ,)בהן שוהה שהילד פורמאליות-והלא הפורמאליות המערכות

 ואמונה לגילו המתאימה גרייה ,ביטחון ,וקבלה אהבה לו המספקת סביבה

 מעמידה גם זו גישה .התקין התפתחותו התשתית למהלך היא זו יכולת ,ביכולתו

 בגידולו חלק המערכות הנוטלות בין פעולה לשיתוף ולתהיכ את מרכזי במקום

 .הילד של ובחינוכו

 אלה פעולות של המהותית חשיבותן את אפוא רואה הרך לגיל המרכז

 ;והתערבות העשרה ,מניעה שעניינן תכניות לילדים בניית :התקינה להתנהלותו

 עמקצו של אנשי המקצועיות חיזוק ;להורים והעשרה מיומנויות ,ידע מתן

 ובין אלה מערכות בין הגומלין יחסי העצמת ;משפחותיהם ועם ילדים עם העובדים

 .הרך הגיל בתחום ביישוב המצויות המערכות השונות

 בו התכניות לכן .ומניעתית התפתחותית גישה הינה הרך המרכז לגיל של הגישה

 מענה ומתן הילד של ההתפתחותיים הצרכים מתוך הבנת ומיושמות מתוכננות 

 ,לגילו ההתפתחותיות בהתאם במטלות לעמוד ילד לכל לו. לאפשר תאיםהמ

  .בו חי שהוא והקהילתי המשפחתי ולהקשר הייחודיים לכישוריו ,לאישיותו

 : מטרות הפעילות של המרכז .ג
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ליצור שוויון הזדמנויות, לצמצם פערים ולפתח את הפוטנציאל הטמון בקרב 

ככל שנשקיע בילדים מוקדם יותר אוכלוסיות היעד תוך הנחה מחקרית בדוקה ש

כך נשפר את יכולתם להגיע להישגים ולפתח את הפוטנציאל הטמון בהם באופן 

 מתן המאפשרים רך-לגיל תכניות של הרחבה והפעלה פיתוח האופטימאלי.

 הילדים לאוכלוסיית ,והתפתחות טיפול ,מניעה בתחומי איכותיים שירותים תכניות

 .מקצוע שיולאנ ,למשפחותיהם ,הרך-בגיל

 התערבות להעניק במטרה ,התפתחותיים וסביבתיים קשיים עם ילדים איתור * 

 ,בו הגלום הפוטנציאל מיצוי ילד לכל ולאפשר לכך הזקוקים לאלו מוקדמת

 א. וכיתה גן :החינוך ובמסגרות הכללי בתפקודו

 ומתן ילדיהם של לצרכים , הרך-בגיל לילדים הורים בקרב המודעות הרחבת *

 בשלבי ,כהורים בפניהם העומדים האתגרים להתמודדות   עם אפקטיביים כלים

 .ילדם של השונים ההתפתחות

-הגיל אוכלוסיית עם העובד טיפולי-החינוכי הצוות של המקצועיות רמת * העלאת

 .ביישוב הרך

 ברשות. הרך-הגיל בתחום מערכתית ועבודה פעולה-שיתופי * יצירת

 :הצרכנים לכלל והנגשתו הרך-בגיל היישובי השירותים מערך ותכלול * ריכוז

 .וקהילה משפחה ,הורים

 ד. יעדים להשגה:

מרבית הילדים בעיר שיש להם קושי התפתחותי, רגשי או משפחתי, יאותרו . 1

לחייהם. עבור כל ילד שאותר עם צורך ייחודי כלשהו,  כבר בשנים  הראשונות 

 משפחתו. תיבנה תכנית התערבות המותאמת לצרכיו ולצורכי 
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גן, קידום התפתחותי -ן (מערך תומך מעון“: מעגדוגמאות לתכניות איתור

 במעונות,

במרכז לגיל הרך המצויה  יחידה התפתחותית: דוגמאות לתכניות טיפוליות

בנגישות ובזמינות לילדי היישוב ונותנת מגוון של מענים טיפוליים לאלו הזקוקים 

נים הדרכה להורים ולאנשי החינוך, לכך. בנוסף אנשי המקצוע של היחידה נות

כדי ליצור רצף טיפולי בין: הבית, המסגרת החינוכית והיחידה הטיפולית. 

שמטרתן לתת מענה טיפולי קבוצתי לילדים  :תכניות העשרה התפתחותית

הזקוקים להעשרה מותאמת התפתחות. כמו: הדרכה ביתית, הבית הירוק, 

 פסיעות ראשונות תוכנית הט"ף.

וסיוע להורים למצות את  ת מניעה, הדרכה והתערבות להוריםתכניו. 2

תפקידם ההורי והמשפחתי באופן מיטבי: מתן הדרכה, סיוע ותכניות התערבות 

להורים צעירים במטרה לצמצם פגיעה ביחסים בין ההורים לילדים כבר מהשנים 

 הראשונות לחיי הילד.

קות, משחקייה, : קבוצות הדרכה להורים ותינודוגמאות לתכניות מניעה

הרצאות, קבוצות פעילות משותפת ,קבוצת הורות, הכנה ללידה ,פסיעות 

 ראשונות ועוד.

: תכניות אלו מיועדות להורים אשר דוגמאות לתכניות התערבות להורים

ידי שירותים שונים בקהילה, כזקוקים לסיוע ולהדרכה אינטנסיבית. -אותרו על

דלת פתוחה, הדרכה ביתית  : תכנית הקן,דוגמאות לתכניות התערבות

 ,האתגר ועוד.

, באמצעות מתן השתלמויות והדרכה לאנשי מקצוע אדם מקצועי-פיתוח כוח. 3

הרך: היעד: כל איש מקצוע בדרגים השונים -העובדים עם אוכלוסיית  הגיל

הרך והמשפחה משתלם מידי שנה בנושאים שתכליתם -העובד עם ילדים בגיל

 שיפור תפקודו המקצועי.
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פרופסיונאליים כמו: מטפלות מעונות יום, סייעות -אנשי מקצוע פארא מאות:דוג

בגני הילדים ישתלמו  בנושאים הקשורים בפרקטיקה של חינוך ילדים לדוגמא: 

כיצד לבנות תכניות פעילות לילדים בגילים  שונים, עבודה עם הורים, התפתחות 

שנה בנושא או  ילדים וכדומה. אנשי מקצוע בדרגים אחרים, ישתלמו מידי

 נושאים הקשורים בהתפתחותם המקצועית, 

חידושים בהתפתחות הילד ועוד. נושאי ההשתלמות ייקבעו בכל שנה במשותף 

 עם גורמים רלבנטיים במרכז.

משאבים  מערכתית לאיגום ידע,-בניית מערך ארגוני יישובי של עבודה רב.4

הרך -לדי הגילשירותים לטובת י-א, וכן יצירת עבודה מתואמת  בין“וכ

הרך -: הסתכלות כוללת ומתואמת על צרכים של ילדים בגילהיעדומשפחותיהם: 

 ומשפחותיהם, בניית רצף של  מענים  חינוכיים וטיפוליים עבור הילד ומשפחתו.

פורומים ועדות היגוי, המתכנסות באופן קבוע במטרה להבנות  דוגמאות:

עבודה  משותפת ומותאמת בין השירותים והתכניות שיש ביישוב. ועדת היגוי 

-רך: כוללת את נציגי השירותים המרכזיים ביישוב, אשר המרכז לגיל-מרכז גיל

 הרך מפעיל. 

 מגוון תחומי פעילות במרכז מריאן: .ד

 :מפעילה תוכניות איתור, מניעה וטיפול על ידי  יחידה להתפתחות הילד

 רפואי .-צוות רב מקצועי ופרא

 לילדים מעוכבי התפתחות מעון שיקומי 

 

 הוראה מתקנת ומוכנות  לכיתה )משכ"ל( מרכז לשיפור כישורי למידה :

 א'.  
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 הקמה ופיתוח מעונות יום, צהרונים, קטי  :מסגרות חינוכיות ייחודיות

 מערך גני הילדים.. גנים, קייטנות והפעלת

 

  סדנאות והרצאות להורים, תכניות  :תכניות הדרכה וייעוץ להורים

תכניות  הדרכה ביתיות, מרכז תמיכה לנשים לאחר לידה )מתנ"א(

)פסיעות ראשונות, בית  -שנים 3 –העשרה להורים לילדים בגילאי לידה 

 ירוק(, וכן תוכנית  העצמה ופיתוח של מתנדבות . 

 

 הפעלת  -מרכזי פעילות להורים וילדים אחה"צ :רה וקהילהתוכניות העש

 מגוון חוגים ותוכניות העשרה.

 

  מרכז פדגוגי   :פיתוח ההון האנושי לאנשי המקצוע בתחום הגיל הרך

למחנכות )מרפ"ד(, הדרכה והשתלמויות למנהלות מעון, מטפלות   

 . 2+  1וגננות, קורסים מקצועיים למטפלות סוג 

 

 תכניות חינוכיות, העשרה  וטיפול  :ת עם גופים שותפיםתכניות מיוחדו

תכניות  לקידום ילדים בסיכון )התוכנית הלאומית  לילדים והורים,

"התחלה טובה".( כדוגמת: תוכנית הקן, הטף, מעג"ן, מרכז לטיפול 

 במשפחות עם צרכים מיוחדים ועוד. 

    

 פולי:הטי -הדגשים לייחודיות המרכז ברצף החינוכיו.         
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באופן מקיף ורחב לכלל הארגונים  המרכז מקושר במישור העירוני -

והאוכלוסיות הקשורות והנוגעות לגיל הרך: ילדים, הורים ואנשי מקצוע. 

 .)גורמי: רווחה ,חינוך, בריאות וטפול שונים(

בכל  המרכז לגיל הרך בקשר מקצועי רחב עם אגפי הרשות המקומית -

ל פעילויות ותוכניות חינוכיות טיפוליות הקשור ליוזמה, תכנון והפעלה ש

 .והעש רתיות לגיל הרך  במרקם העירוני

עם מחלקת  המרכז עובד ופועל בתיאום מלא ושיתוף פעולה שוטף -

הגנים ברשות וזאת, תוך התמקדות בתחומי פעילות בתחום מומחיותנו, 

 מתבצעת חלוקת עבודה מקצועית וארגונית בכלל  הרצפים בתחום.

 ה מוקד ומרכז פעילות  ומקושר עם מרבית הארגוניםהמרכז מהוו -

פורום הפועלים בעיר בתחום הגיל הרך. הביטוי לכך הוא הקמה והפעלת 

)ג'וינט(,  PACTוהפעלת התוכניות המרכזיות של מנהלות מעונות מוביל 

)קרן רש"י(,קופות חולים, טיפות חלב, אגפי הרשות השונים: חינוך, 

וד, ונחשב כבר סמכא מרכזי בכול הקשור רווחה, בריאות, קליטה, וע

 לתחום הגיל הרך במגוון תחומי התערבות .

של צוותים מקצועיים במרכז ותחת   המרכז פועל תחת פיקוח  קפדני -

פיקוח של משרדי ממשלה רלוונטיים כגון: משרד הבריאות בתחומי 

ההתפתחות והמעון השיקומי, משרד הרווחה והתמ'"ת במעונות היום 

ם וההכשרות המקצועיות כדוגמת: קורס מטפלות וכן קורס והצהרוני

 סייעות לעובדות בגנים וכיו"ב.

ועם רקע וניסיון רב  אי נטרדספלינארי מומחה-מקצועי-מופעל צוות רב -

במגוון תחומי הגיל הרך  בכלל רצפי ההתערבות. הן גילאית)מלידה ועד 

 רמים שותפים.שנים( והן תחומית: ילדים, הורים, אנשי מקצוע וגו 9ו  6
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המרכז נחשב כאחד המרכזים המקצועיים הגדולים והאיכותיים   -

ומשמש מקום למידה, יזום ופיתוח תכניות הדרכה,  מבצע  בישראל

 כינוסים מקצועיים והכשרות בתחום ההון האנושי בגיל הרך.

 

המרכז קיבל את הפרס הלאומי  -איכות ומצוינות בכלל תהליך העשייה -

תחום החינוך לגיל הרך מטעם משרד ראש הממשלה לאיכות ומצוינות ב

וכן היה לגוף הראשון בישראל בתחומו שקיבל את תו התקן הבינלאומי 

 לאיכות בתחום הניהול)איזו מטעם מכון התקנים הישראלי(.

ועל פי יעדים  ומדדי   המרכז עובד עפ"י תכניות עבודה מפורטות -

 הערכה ובקרה לאורך כול שנת הפעילות השוטפת.

,תוך  מרכז עבר תהליך ייחודי ומגבש של תכנון וגיבוש אסטרטגיה -

גיבוש חזון, יעוד, ערכים ואינדקסים מקצועיים המתאימים והייחודיים 

 לפעילותו בכלל תחומי ההתערבות בגיל הרך במרכז. 

תוך היזון  הדדי ופעילות מתואמת  ,המרכז פועל על פי תפיסת הרצף -

את התהליך שכולל: איתור ואבחון  בין כלל השותפים, על מנת להבטיח

מקצועי ביותר, הכוונה, ייזום ופיתוח תכניות מותאמות והשמה במסגרות: 

חינוכיות ,טיפוליות ,קהילתיות והנגשת השירותים לאוכלוסיות היעד. 

הדגש מושם על הפעלה דיפרנציאלית ומערכתית תוך הבטחת והשגת 

 היעדים  השגת והערכה מתמדת ומעצבת.  

  

 טיפול:-איתור–ירוט התוכניות ותרומתם להבטחת רצף ז. פ

 . פירוט התוכניות בתחום הורים:1 

מרכז תמיכה לנשים קשר עם גורמי בריאות ,רווחה, חינוך.  -פרויקט מתנ"א-

טרום ולאחר לידה. תוכנית התערבות ביתית לתמיכה באם והדרכה ראשונית 

תינוק לחיזוק -קציה אםבכל הקשור לילוד. בתוכנית זו מושם דגש על אינטרא
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תינוק והפנייתם בהתאם לטיפת -ההתקשרות ולאיתור בעיות הקשורות לאם

 חלב להמשך מעקב .

אימהות ותינוקות  קבוצתקשר עם גורמי בריאות ,רווחה -פסיעות ראשונות -

לאחר לידה. עוסקת בהיבטים שונים של חווית האימהות וההסתגלות אליה. 

צוע מומחים בגיל הרך וצוות פאר הרפואי. מושם בתוכנית זו משולבים אנשי מק

דגש על התפתחות התינוק, איתור ואבחון ובהתאם לצורך הפניית ההורים 

 לרופא מטפל/מכון להתפתחות הילד.

מפגש קשר עם גורמי בריאות, רווחה, חינוך לא פורמלי . -הבית הירוק- 

כה להורים חוויתי להורים וקטנטנים כבר מראשית החיים,הנותן מענה והדר

ילד -בנושאים הקשורים להורות והתפתחות הילד, תוך חיזוק הקשר הורה

בסביבה מקבלת ומעשירה. בתכנית משולבים צוות פאר הרפואי לחידוד נורות 

אדומות בהתפתחות. במפגש שמתקיים לאורך כל השנה, מאותרים ילדים בעלי 

ון להתפתחות רופא מטפל, מכ-קשיים שונים ומופנים לגורמים מטפלים, כמו

 הילד, יעוץ פסיכולוגי, קבוצות הורים ועוד.

הדרכה אישית בבית  קשר עם גורמי רווחה, בריאות-תוכנית הדרכה ביתית -

להורה ולילד לקבוצות ייחודיות בשילוב מפגשים קבוצתיים. תוכנית הדרכה 

העמקה בתחומי ההתפתחות השונים .זוהי תוכנית  –שנים  3 -לגילאי שנה

מניעה לאיתור קשיים התפתחותיים, קידום הילדים בהתאם והפניית התערבות ו

ההורים לגורם מטפל כמו רופא ילדים/ מכון להתפתחות הילד באם הקושי 

משפחה צעירה לילד בן שנה, השתתפה - למשל : מצריך אבחון וטיפול אחר.

הופנתה לרופא ילדים על רקע חשש לקושי בתקשורת.  -קודם המתנ"א

עד האבחון שאכן נתן  -PDD-. חשש ללהתפתחות הילד לאבחוןהופנתה למכון 

תשובה חיובית, האם קיבלה הדרכה התפתחותית מותאמת . הילד שולה 

במסגרת מתאימה מחוץ לעיר. כיום האם בקשר מאד טוב עם המרכז מתייעצת 
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,משתפת ומקבלת תמיכה רגשית עדיין מהמתנדבת שליוותה אותה במתנ"א. 

 .שולבו בפרויקט מסיכון לסיכוי במעון הצבעוני -עיריםמס' משפחות לילדים צ

 .תוכנית "הקן" הינה קשר עם גורמי רווחה, חינוך, בריאות –" תוכנית  "הקן-

תוכנית קהילתית לליווי ותמיכה של משפחות עם ילדים מגיל לידה ועד גיל שש 

שנים מקרב הרווחה. משפחות אלו נמצאות על רצף הסיכון . כניסה לבית 

חה מאירה צדדים רבים לגבי קשיי הילדים כמו ההורים. ישנו קשר רציף המשפ

עם מסגרות החינוך של הילד באם מתעורר קושי התפתחותי . המשפחה 

גורם -מופנית להמשך טיפול אם דרך המכון להתפתחות הילד ועם כל תוכנית

 אחר שיכול לסייע לילד בקידומו המיטבי.

תחומית -נית התערבות מערכתית רבתכנית מעגן היא תכ -תוכנית מעג"ן-

בתחומי ההתפתחות השונים, עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות 

החינוך בגיל הרך. צוות המעגן פועל בשיתוף עם הצוות החינוכי בתוך מסגרות 

 -החינוך בגיל הרך, כמערך של בעלי מקצוע מן התחומים ההתפתחותיים  

 כולוג/ית מרפא/ה בעיסוק, קלינאי/ת תקשורת, פסי

-התפתחותי/ת, יועצ/ת חינוכי/ת, מדריך/כה פדגוגי/ת בהרכבים שונים.  צוות רב

מקצועי זה מהווה גורם  היוועצות ותמיכה למחנכים ולהורים לגבי הילדים 

במסגרת, ומהווה גורם מתערב בכל רובדי המניעה. תכנית מעגן יוצרת את 

ם על אפיוני הילדים הלומדים השילוב בין התחומים הטיפוליים והחינוכיים העוני

 במערכת החינוך הקדם יסודי.

, מולאו טפסים ילדים מהגנים הנמצאים מתאימים להעלאה בוועדות שילוב -

בהתאם על ידי המעגנת טית ביחד עם הגננת לגבי שנה הבאה. בתוכנית נעשה 

 מעקב אחרי ילדים אלו לבדיקה אם אכן שולבו. הכניסה לגן הינה לשלוש שנים .

הקורס קשר עם גורמי בריאות  -ורס הכנה ללידה בגישה ההוליסטיתק-

-מועבר בגישה הוליסטית המתייחסת לאירוע הלידה, בשלושת הרמות של גוף
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רוח. הכנת בני הזוג לקראת הלידה הקרבה ובאה, שהיא האירוע -נפש

המשמעותי ביותר בחיינו, ובחיי התינוק הנולד. קשר ישיר עם טיפות חלב בעיר. 

וקות משולבים בתוכנית פסיעות ראשונות, יש משפחות שמשתלבות התינ

במתנ"א וההמשך כמובן בתוכניות נוספות. הרצף נשמר, רואים את הילד 

 וההורה במצבים שונים וניתן לאתר קשיים ולתת הדרכה מותאמת.

חיזוק  קשר עם גורמי רווחה, בריאות, חינוך – הדרכה הורית פרטנית- 

להורים  -דדותם עם גידול ילדיהם. התוכנית מיועדתותמיכה להורים בהתמו

לילדים בגיל הרך המתלבטים בסוגיות שונות בהורות. המפגש עם ההורה הבא 

לקשייו. -להתייעץ בקשר להתמודדותו עם הילד, פותח צוהר לעולמו של הילד

ההורה מונחה לפנות לגורמים מטפלים מתאימים כמו, רווחה, בריאות ,חינוך 

 חות הילד ועוד. ,מכון להתפת

קו ייעוץ טלפוני להורים להם ילדים בגיל הרך. הקו, מבקש  - קו חם להורים-

לתת להורים עזרה מקצועית, מידית ובכך לאפשר להם הקלה, רגיעה ותחושת 

בטחון. התוכנית מיועדת לכלל ההורים להם ילדים בגיל הרך. ההורה בהתאם 

 . מופנה לגורם מטפל בכל קושי שעולה מול הילד

היחידה להתפתחות הילד פועלת במרכז מריאן - . היחידה להתפתחות הילד3

לגיל הרך ונותנת שירותים מקצועיים הכוללים:  איתור, מניעה, הערכה , הדרכה 

. הזקוקים למענה 9וטיפול פרא רפואי ופסיכו סוציאלי לילדים בגילאי לידה עד 

היחידה נותנת מענה  לקשיים על רקע התפתחותי למיצוי הפוטנציאל האישי .

 לתושבי העיר קריית גת ויישובי הסביבה.

 

 השירותים הניתנים ביחידה:

טיפולי ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, פיזיותרפיה , : רפואי-תחום פרא .1

טיפול פסיכולוגי, וטיפול פסיכו סוציאלי .שירותי אבחון בתחום הריפוי 
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לילדים  –פסיכולוגי  אבחון בתחום הפיזיותרפיה. שירותי אבחון בעיסוק.

 ב"ח ברזילי אשקלון בלבד. –המופנים ע"י המכון להתפתחות הילד 

מסגרת חינוכית שיקומית לילדים עם צרכים מיוחדים  :.  מעון יום שיקומי2 

בגילאי שנה עד שלוש, המוכרים עפ' "חוק המעונות השיקומיים", אשר 

טיפוח , קידום רפואי ל-מקבלים מענה חינוכי מקצועי בשילוב צוות פרא

 ושיקום הילד בהתאם ליכולתו, תוך מתן מענה לצורכי המשפחה.

קידום ילדים מעוכבי התפתחות באמצעות טיפול  :תוכנית מסיכון לסיכוי. 3

וגרייה אינטנסיביים במסגרת החינוכית על מנת להגדיל את הסיכוי 

ית להשתלבותם בעתיד במסגרת חינוכית וחברתית נורמטיבית. במסגרת התוכנ

הילדים זוכים לטיפולים הפרא רפואיים במסגרת המעון ולליווי ותרגול של סייעת 

 מידי יום.

עד  6מסגרת משלימה לילדים בגילאי : ADHDמועדונית לילדים הסובלים מ.4

המאובחנים כסובלים מהפרעת קשב . במסגרת המועדונית מופעלת תוכנית  10

החינוך. ביה"ס מפנה לשירותי הילדים מאותרים ע"י מערכת  לעיצוב התנהגות.

הרווחה את פרטי הילד וחומר רקע הכולל אבחון פסיכולוגי, הערכה נוירולוגית 

 המועדונית תשופץ ותשודרג . ודו"ח חינוכי.

תוכנית לאיתור ילדים מעוכבי התפתחות במסגרת : תוכניות איתור ומניעה.5

 מעונות היום והגנים בעיר קריית גת. 

עון ותגבור גרייה התפתחותית לילדים המאותרים. הצוות מתן הדרכה לצוות המ

החינוכי של המעון מונחה לגבי איתור של ילדים מעוכבי התפתחות עפ' 

פרמטרים מקצועיים אחידים. ילדים הסובלים מעיכוב ניכר מופנים לטיפול 

 ביחידה להתפתחות הילד.

ירת השאלה של משחקים וספרים לילדים המטופלים ליצ: ספרית השאלה.6

 רצף טיפולי בין הנעשה בטיפול לבית.
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תוכנית חדשה שהחלה לפעול  3-0. הפעלת מעון יום לאוטיסטים לגלאי 7

אגף -וזאת  בשיתוף הביטוח הלאומי , ומשרד הרווחה 2017בספטמבר 

 השיקום ואגף הרווחה ברשות.

 

 . תכניות חינוכיות  לילדים בגיל הרך: 3 

 : מעונות יום הפעלת -

אן" לגיל הרך אחראי להפעלתם של מעונות ה יום: מעון עופרים, מעון מרכז "מרי

צבעוני ומעון לכיש .פעוטון שדה משה המעונות נמצאים בפיקוח משרד התמ"ת 

העבודה והרווחה ומשרד הבריאות. מסגרות המעון מיועדת לילדים בגילאי –

שנים אשר אימהותיהן עובדות. לצוותי המרכז יש את כלל  3 –חודשים 3

היכולות המקצועיות לקדם ולמנף תחום פעילות זו על פי הסטנדרטים הגבוהים 

הנדרשים להפעלה בתקני משרד הכלכלה  מכלל הבחינות. כיום פועלים בקריית 

, חסדי 1-מעונות,אמונה 3גת מסגרות של ילדי מעונות הכוללים את אירגוני ויצו:

מעונות קרי  3-מ ,כיום ישנו חסך של למעלה7-,חב"ד3-,סלונים1-,גור1-שי

ילדים נוספים) הנמצאים במסגרות פרטיות 250 -פתרונות שאנו צריכים לתת לכ

 או אצל מטפלות פרטיות וכו(.

מסגרות למשפחתונים בכלל רחבי העיר הכוללים כ  40 -.כמו כן פועלות כ

למ"מ ממ"ד( המופעלים על ידי נאות מרגלית והכוללים  15-)חרדיים ( וכן כ25

ילדים בכול משפחתון(.צפי הגידול וכן התפתחות  5ילדים) 200-בסך הכול כ

העיר לכיוון צפון תחייב היערכות אינטנסיבית וכוללת על מנת לתת פתרונות 

למאות רבות של הורים לילדים בגלאים הללו כדי לקדם את בנייתם של מעונות 

 (.0-3ילדים בקבוצת הגיל) 1000רבים כדי לתת פתרונות ליותר מ 
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מעונות נוספים וחדשים  2בתכנון מתקדם להקמת -עונות יום חדשיםהקמת מ -

נוספים בשכונת כרמי גת וכן  12ברובעי הפרחים והבנים וכן תכנון להקמת 

 הרחבת המעונות בצבעוני ובעופרים.

הקט גן הינה מסגרת חינוכית שהוקמה כמענה חינוכי עבור ילדים -קטי גנים -

לבים במסגרת חינוכית לפני הגיעם לגני שנים שאינם משת 3בני שנה וחצי עד 

במסגרת תוכניות לילדים משולבת תוכנית  הרשות שאימהותיהן אינן עובדות.

 לקידום התפתחותי לאיתור וטיפול בילדים בעלי קשיים התפתחותיים.

. המרכז מפעיל קייטנות קיץ בשיתוף מח' החינוך קריית גת -קייטנות קיץ

שנתי נבחר, השוזר בתוכו תכנים ומסרים תוכנית חינוכית איכותית בנושא 

 חינוכיים המטפחים ומקדמים את הילד התפתחותית.

גני חובה וטרום חובה ממ"ד ומ"מ  80הפעלת הפעלת מערך הגנים בעיר: 

 ילדים. 2500 -במסגרתם לוקחים חלק כ 

לצורך חיזוק  –משכ"ל) מרכז לשיפור כישורי למידה(  -הכנת ילדים לכיתה א-

י וכן מיומנות הלמידה שלהם על פי מבחני ובדיקות מקדמיות דימוים העצמ

ואבחונים של הצוותים המקצועיים בכלל המסגרות בייחוד הגנות בגנים ואנשי 

רפואי, יוזמים תגבורים לימודים מותאמים ע"י מומחים -המקצוע בתחום הפרה

 תוך סיוע  ממוקד כמעט ברמה פרטנית ובקבוצות קטנות.

במסגרת תוכנית חדשה עם משרד החינוך תוך  -םהפעלת מערך צהרוני-

 850מסגרות בהם לוקחים חלק כ  42סבסוד כלל ההורים ,התוכנית כוללת כ 

 ילדים ועוד היד נטויה.

 . הדרכה ופיתוח הון אנושי של אנשי המקצוע בתחום: 4 

לאנשי מקצוע  –פיתוח מערך הדרכות, השתלמויות והכשרות מקצועיות 

ם: להגיע "לרמה מקצועית גבוהה ועדכנית של ההון האנושי ולהורים ייעוד התחו
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בתחום הגיל הרך" .במהלך השנים התפתחה הפעילות במרכז ההדרכה, וכיום 

כוללים השירותים הניתנים במקום, במידה מקיפה עוד יותר את ישובי המועצות 

גת התחום כולל: קורסים -האזוריות לכיש ושפיר, ביחד ובמקביל לתושבי קריית

בפיקוח משרד  הכלכלה וכן קורסים  2וסוג  1כשרה מקצועית למטפלות, סוג לה

לסייעות בגני הילדים וזאת  בפיקוח משרד החינוך עם מכללת בית ברל שנפתח 

לפני כחודש וימשך כשנה ומס חודשים וכן בסיומו יקבלו תעודת מקצוע וכן נערך 

 לקורס נוסף בהתאם .

חומי הגיל הרך. סדנאות הדרכה והכנת השתלמויות לאנשי חינוך ומקצוע בת 

עזרי הוראה ופעילות. ספרייה עיונית בדגש על הגיל הרך. חומרים עיוניים 

בנושאים מגוונים, לשימוש אנשי חינוך וטיפול בתחומי הגיל הרך. עזרי המחשה, 

 למשחק ולפעילות, להכנה עבור הילדים במסגרות לגיל הרך.

ר יתוח  אירגוני לאיכות ולמצוינות בכול הקשוקידום ופ -פיתוח מצוינות  בארגון-

למעקב,  מדידה, שיפור מתמיד ומכוונות ללקוח תוך העצמת העובדים וקידומם 

 מבחינה מקצועית ומנטלית.

 :. תרבות העשרה, קהילה ואירועים5 

תחום תרבות ואירועים בגיל הרך הינו תחום המתפתח וגדל משנה לשנה 

חוגים ופעילויות תרבות להעצמת הילד  ומוביל מגוון פעילויות העשרה,

החוגים והפעילויות הינן על פי הגישה התואמת את התפתחות הילד  .והמשפחה

ובסביבה המזמנת למידה וחוויה. בתוך מגוון הפעילויות תוכלו למצוא:  מגוון 

הצגות בעלות מסר חינוכי, מרכז ג'מבורי, סדנאות חווייתיות להורים  -חוגים  

עים סביב חגים, שבוע הספר ועוד. ילדים המאותרים ומטופלים ולילדים, אירו

ביחידה ההתפתחותית מופנים לחוגים השונים לחיזוק והעשרה על פי הקושי 

 הניכר.
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כמו למשל חוגי תנועה המחזקים את כל מערכות הגוף ותורמים לשיפור 

 הקורדינאציה והיציבות . כמו כן יבוצעו מינויי הצגות וחשיפה בפני הקהילה

 והפנינגים לכול המשפחה ויוזמות  כמו : יום בריאות עירוני לגיל הרך ועוד.

 

 

 -במרכז מריאן . הערכה ומדידת תוצאות פרויקטים 6 

נעשה מעקב שוטף ושיטתי אחר המידה בה משתתפי  -  מדידת התוצאות

 הפרויקט חוו את התועלת או השינוי המיועד.

הראשונים המורגשים אצל  התועלות או השינויים-  תוצאות ראשוניות●

המשתתפים ,  הקשורים בצורה המידית ביותר לתפוקות הפרויקט. )בד"כ 

התקדמות כל ילד על פי קצב  -בתוכנית המשכ"ל לילדי הגנים -למשללמידה(

 ממלאים שאלון תפקודי בתחילה וסוף שנה.  -התפתחותו בתחומים שונים

ל הפרויקט לתוצאות מחברות את התוצאות הראשוניות ש -תוצאות ביניים●

ארוכות טווח שהפרויקט נועד להשיג אצל המשתתפים.)בד"כ פעולה( מה הילד 

 עושה היום בתחום בו זוהו הקשיים,הפניות לגורמי טיפול נוספים בקהילה.

התוצאות הסופיות שהפרויקט מעוניין להשיג אצל   -תוצאות ארוכות הטווח●

 המשתתפים. )התועלת המהותית (.

בסיום התהליך במדדים שונים לגבי הטיפול בקשיים מילוי שאלון ●

 ההתפתחותיים והשינויים שקרו בעקבות ההתערבות.  

  

 .בישראל אחרים למרכזים איכותי כמודל מריאן מרכז* 

 מקצועיים צוותים תבל מארצות וכן ישראל מכלל לבקרים מבקרים השנה לאורך 

 ביקרו כה עד, וישראל גת תקריי לתפארת שהוקמה החמד מפנינת ולהתרשמות ללמידה
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 התוכנית ישראל גוינט, הרך לגיל מהוועדה הממשלה ראש משרד מטעם מקצועיים צוותים

 מנת על וזאת שונות מארצות משלחות וכמובן רבות מערים מקצועיים צוותים, הלאומית

 ומקור דגם שיהווה מנת על מריאן מרכז של הייחודית פעילותו אופן את ולבחון להתרשם

 הענפה פעילותו שדבר לאחר וזאת בישראל כאלו דומים מרכזים להקמת ההשרא

 .ולחיקוי ללמידה ראויה דוגמה מהווה והייחודית

 י"ע הן קירות וניתנות התוכניות על מקיפים מידע חומרי מחולקים מהמפגשים אחת בכול

 יואל המרכז ל"מנכ.   שונים עניין בתחומי המקצועיים והצוותים ומנהליו המרכז ל"מנכ

 הדגשת תוך מפורטת במצגת  התוכניות יעדי והמטרות החזון עיקרי את מציג,  רחמים

 שמתמודדים והמשימות והאתגרים התחומים בכלל ההישגים, הפועלות היוזמות עיקרי

 לפיתוח וחשובה מאתגרת, יצירתית חשיבה מובילים השונים המרכז צוותי.    עימם

 צרכים והוריהם הילדים של הצרכים עם מודדלהת כדי גבוהה ברמה מותאמות יוזמות

 כדי,  צרכיהם פי על וילדה ילד לכל והן לקבוצות הן מותאמים להיות וצריכים שמשתנים

 .מהם אחד כול של משמעותי ושיפור קידום להבטיח

  :המרכז של  הפעילות תחומי פירוט 

 1. היחידה להתפתחות הילד- היחידה מוכרת על ידי משרד הבריאות, מעסיקה מגוון 

     ומטפלת רפואיים -פרא מטפלים    לטיפול רפואי הפאר מתחומי מומחים מקצועי אנשי

 מענים למתן במקביל, בשנה ילדים 360-ב. מיוחדים וצרכים התפתחותי עיכוב בעלי

 ככל, להשיג היא העל מטרת.  וליווי הדרכה, לתמיכה הזקוקים, המשפחה לבני ייחודיים

, החינוך במערכת שלהם מרבי שילוב גם כמו, הילדים של ועצמאי מיטבי תפקוד, הניתן

:כוללים ההתפתחותית היחידה שירותי. ובחברה בקהילה  
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1( טיפולים אמבולטוריים- מערך אבחונים וטיפולים פרא- רפואיים במקצועות 

 המכונים ידי על המופנים ילדים עבור תקשורת וקלינאיות בעיסוק ריפוי, פיזיותרפיה

 טיפול מספקת היחידה, כן כמו. בתפקודם פער רקע על החולים וקופות הילד ותלהתפתח

 וטיפול התפתחותית -חינוכית פסיכולוגית ידי על הניתנים, רגשיים קשיים עם לילדים רגשי

.  סוציאלית עובדת יד על הניתן סוציאלי פסיכו  

 

2( מעון שיקומי "ניצנים" רב לקותי- מעון רב לקותי לפעוטות בגילאי חצי שנה עד 

 בפיקוח. ייחודיות מתסמונות או ותקשורתית מוטורית, קוגניטיבית מלקות הסובלים, שלוש

 מעונות חוק"ל בהתאם, פעוטות 14-בכ שנה מידי המעון מטפל, והבריאות הרווחה משרד

 ונבנית מקיף באופן מאובחן ילד כל. סיעודיים או נמוך בתפקוד מרביתם", שיקומיים יום

, המעון של והטיפולי החינוכי הצוות ידי על המיושמת, אישית ולמידה טיפול תתכני עבורו

 המעון במסגר ניתנים, כן כמו. יכולותיו את ולמצות מקסימאלי אופן לקדמו מטרה מתוך

. סוציאלית עובדת די על זכויות במיצוי וסיוע טיפול, תמיכה שירותי  

 

3( מעון שיקומי "יסמין" לילדים על הספקטרום האוטיסטי- בשנה האחרונה פעל מרכז 

. בתקשורת הפרעות עם לילדים שיקומי מעון של לפתיחה להביא מנת על, הרשות עם מריאן

 אנו אלה ובימים זו למשימה התגייסו לאומי וביטוח הרווחה משרד כי לעדכן שמחים אנו

 סטיםאוטי ילדים 10 במסגרתו ושילבנו המעון את מכבר זה שפתחנו לאחר שנה חצי נמצאים

. האוטיסטי בספקטרום בכלל  ומותאם גדול מקצועי רב צוות מצד מקיף טיפול שמקבלים  

 לנכים הקרן לאומי לביטוח המוסד של ממשי מסיוע כתוצאה התאפשרה המעון פתיחת

.בשוטף המעון של התפעול למימון הרווחה משרד של סיוע וכן במסגרתו  
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4( מועדונית טיפולית לילדים עם הפרעות קשב וריכוז- מהווה מסגרת חינוכית - טיפולית 

 בעלות, בעייתיות רב ממשפחות ומגיעים וריכוז קשב מהפרעות הסובלים לילדים משלימה

 מערכתית רב טיפול תכנית ילד לכל נבנית המועדונית במסגרת. מורכב סוציאלי פרופיל

. והמשפחה םחברתיי לשירותים המחלקה, הספר בית עם בשיתוף(, קהילה - בית -ספר בית)  

 

 חושי בוויסות קבוצתי טיפול, התנהגותי רגשי טיפול הילדים מקבלים, לתכנית בהתאם

 משפחתי טיפול גם ניתן, המועדונית במסגרת. רגשית -גופנית -חושית באוריינטציה וחוגים

 המשפחה תפקוד את ולשפר לארגן המבקשים,  להורים קבוצתיים תמיכה ומעני פרטני

 משאבים גויסו כשנה לפני. הילד מצב נוכח והתפקודי הנפשי ההסתגלות ךבתהלי  לה ולסייע

 מקיף באופן לשפץ מנת על זאת כל, והרשות המרכז מטעם משאבים עם ואוגמו, סיוע מקרנו

  .הילדים עבור מותאם טיפולי ציוד ולרכוש מותאמת חצר להקים, המועדונית את

 

 עד לידה גיל) הרך בגיל מיוחדים רכיםצ עם ילדים שילוב  -"לסיכוי מסיכון" תכנית( 5

 בתוך(  רפואיים-פארא) טיפוליים שירותים הנגשת תוך, רגילים יום במעונות(, שנים שלוש

 ומטפלים סוציאלית עובדת של וליווי הדרכה לרבות, למשפחות תומך מערך וקיום המעון

 הומלוו מפוקחת התוכנית .בעיסוק וריפוי פיזיותרפיה, תקשורת קלינאות בתחומי מקצועיים

 בקרב ניכרת התקדמות מוכיחות ההתערבות ותוצאות הרווחה משרד ידי על קפדני באופן

 ומאפשרים התקינה להתפתחותם" הצלה קרש" בגדר היא שעבורם, המשתתפים הילדים

 .  נורמטיביות במסגרות מכן לאחר להשתלב, למעשה הלכה, להם

 תחומית-רב מערכתית התערבות. ןג תומך מערך לפיתוח תכנית  -מעגן תכנית (.6

. הרך בגיל החינוך במסגרות בתפקודם המתקשים ילדים עבור, השונים ההתפתחות בתחומי

 של כמערך, הרך בגיל החינוך מסגרות בתוך החינוכי הצוות עם בשיתוף פועל המעגן צוות

, תקשורת ת/קלינאי, בעיסוק ה/מרפא -  ההתפתחותיים התחומים מן מקצוע בעלי
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 בהרכבים ת/פדגוגי כה/מדריך, ת/חינוכי ת/יועצ, ת/התפתחותי ית/ולוגפסיכ

 יועצת ידי על ומרוכזת בעיר הילדים בגני השנה כל לאורך מתקיימת התכנית  .שונים

 את להבטיח מנת על צמוד וליווי סיוע מקבלים המאותרים הילדים. הרך לגיל חינוכית

 35 מ יותר ועתה אשתקד 24 לכדי םשנתיי לפני גנים 12 מ גדלה התוכנית. התקדמותם

 והכוונה הדרכה, יעוץ המקבלים חינוכיים וצוותים ילדים 300 כ חלק לוקחים בהם מסגרות

 שילוב תוך ממוקד לסיוע כנזקקים שנמצאו הילדים צורכי עם להתמודדות הקשור בכול

 .וכו, ההתפתחותית היחידה כמו אחרות תומכות במסגרות חלקם

 

 :כוללת -הרך בגיל לילדים חינוכיות תלתכניו היחידה. 2 

, הכלכלה משרד בפיקוח יום מעונות ארבעה מפעיל מריאן מרכז -יום מעונות הפעלת( א

 היום במעונות. שלוש עד שנה חצי בגילאי פעוטות 300-ל קרוב כ"בסה משלובים בהם

 העבוד על דגש מושם, ואחרים ראשון צעד, התעשייה באזור-עופרים, הצבעוני: כדוגמת

 בגירויים עשירה חינוכית בסביבה והתנסות למטפלת וקרוב חם קשר, קטנות בקבוצות

 היום מעון הקמת על עלי אנו אלה בימים. ויוזמה חקירה, סקרנות המעודדים, גיל תואמי

 ". כרמים מעון" -גת בכרמי הראשון

ב( קט גן- הינה מסגרת חינוכית לילדים בגילאי שנה וחצי עד שלוש, הממוקמת בשכונה 

 מענה לספק מנת על הוקם גן הקט. אקונומית סוציו מבחינה מאוד כחלשה בעיר הידועה

 במעונות לשילוב זכאים אינם ולפיכך, עובדות אינן שאימהותיהן לילדים והתפתחותי חינוכי

 עונים הילדים מרבית כי עולה המשפחות מפרופיל. הכלכלה משרד של המפוקחים היום

 הוריות חד משפחות, עולים ממשפחות מגיעים מרביתם וכי, סיכוןב ילדים של לקריטריונים

 קוגניטיבי, חברתי, רגשי מענה לילדים מעניק גן הקט .העוני במעגל המצויות ומשפחות

  ותכנים חווייתיות להתנסויות חשיפה, מתאימה גרייה מספק שהוא תוך, ופיזי
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 התפתחות בנושא וידע כלים ,פרטני באופן,  להורים מקנה גן הקט  ,במקביל  .מותאמים

 הביטחון את ומעצים  ההורים של והמיומנויות המודעות את מרחבה ובכך, והורות הילד

 מצליח  הנמוכות העלויות ובשל הרך ליל המרכז ידי על מסובסד גן הקט.  .בהורותם שלהם

 תהזדמנו להעניק, למעשה הלכה, מצליח הוא בכך.  משגת אינה שידן למשפחות נגיש להיות

 ככל -זה מענה שאלמלא, בעיר המוחלשות מהשכבות לילדים והתפתחות לחינוך שווה

.וגרייה  ראויה חינוכית מסגרת ללא בבית נשארים היו הנראה  

 בגני ילדים של היסוד במיומנויות לשיפור להביא מבקשת התכנית -ל"משכ תכנית( .ג

 התכנית'. א בכיתה טובה והשתלבות הצלחה להגדיל ובכך הספר לבית כניסתם לפני חובה

 תשונו מסיבות התפתחותיים פערים או/ו לימודיים פערים המגלים, החובה גני לילדי מיועדת

 אחר בשעות המתקיימת, התכנית. ועוד רגשיים קשיים, השפה, העדינה המוטוריקה בתחומי

 ,ח"שפ, גננות, הורים – בילד הקשורים הגורמים כל עם רצוף קשר על מבוססת,   הצהריים

: הכוללים מגוונים וטיפול הוראה באמצעי משתמשים, במסגרתה. אחרים ומטפלים, א"מתי

 אמצעי, כרטיסיות, וסיפורים שירים, ספרים, עבודה דפי, יצירה חומרי, דידקטיים משחקים

. לילד המדריכה בין התקשורת הוא ביותר החשוב האמצעי כאשר, כתיבה ואמצעי המחשה

 של העצמי והדימוי הביטחון חיזוק :מרכיבים מספר על דגש מושם ביניהם הקשר במסגרת

 כישלון עם והתמודדות להצלחה הזדמנויות יצירת, להצליח ביכולתו האמונה ואת הילד

 .שנה בכול ילדים 140 כ חלק לוקחים זו בתוכנית.  ואכזבה

 

 

 

  3. יחידת הגנים העירונית

 מפעיל כך ובתוך  עירונית ברמה הרך הגיל בתחום הפעילות כלל את מתכלל מריאן מרכז

 2500  כ חלק לוקחים בהם זה לרגע נכון במספר  87-כ, העירוניים הילדים גני כל את גם
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 אהבת, כבוד על בדגש, בגן החינוכי האקלים שיפור: כוללת הילדים גני מערכת יעדי. ילדים

 סביבה וטיפוח ויצירה והסייעות הגננות של הניהול תהליכי שיפר, וחברות התחשבות, הזולת

 החשיבה, הלמידה תחומי בטיפוח המרכז מתמקד, כך בתוך. ומותאמת מתקדמת לימודית

 ומעשירות ייחודיות תכניות באמצעות הרך ילדי בקרב ומוטיבציה ידע והקניית והיצירה

 .ועוד חווידע, השן לבריאות עירונית תכנית, ריתמוסיקה, קהילתיות גינות", גוגלה" כדוגמת

  כלל שולבו במסגרתה" הרך לגיל גוגלה"  שהינה וייחודית ראשונית תוכנית של שילובה

 שמטרתה" גוגלה" למערכת המחשוב תשתית וחיזוק תגבור תוך גת בקריית החובה גני 23

 רפואה,  העשרה, בריאות, חינוך, מדע" ידע תחומי במגוון והידע הסקרנות פיתוח את לקדם

 כמו, החינוכי הצוות ואנשי הילדים, ההורים של שותפותו מעורבות תוך וזאת ועוד ביולוגיה,

 הסברה יקבלו במסגרתה הילדים גני בכלל השן לבריאות החינוך לקידום תוכנית פועלת

  את ולקדם לשפר המטרה שוטף מעקב תוך השנה כול לאורך מקצועי צוות של והדרכה

 במסגרתה התרבותית התוכנית תופעל כן, השן בריאות על בדגש בריא חיים לאורח מודעות

 שנבחר הרפרטואר מיטב עם לילדים הצגות שיכלול" ומותאם עשיר  תרבות סל"  יתקיים

 בגנים ריתמוזיקה: כדוגמת העשרה חוגי יפעלו כן. והגננות המקצועיים הצוותים ידי על

 את לפתח המטרה השונים הגנים לצורכי בהתאם הפעילות מגוון של התאמה תהיה כאשר

 החלה כן.  ולתנועה לשירה למוזיקה אהבה ולפתח הילדים את להעשיר, ליהמוזיקא החוש

 ילדי בקרב אורייניות ומיומנויות בגנים הקריאה קידום על דגש שתשים תוכנית לפעול

 ספריית" וכן חובה הטרום לילדי" בספרייה סיפור"  התוכנית תפעל זו במסגרת הגנים

 לעידוד אהבה לילדים להנחיל שהמטרהכ לקריאה ספר יקבל ילד כול במסגרתה "מה'פיג

 כאשר להבה למרכז הסמוכים החובה גני ילדי לשילוב-"להבה תוכנית" פועלת כן. הקריאה

 המיומנויות את ולפתח ללמוד  להתנסות כדי הגנים ילדי בשנה פעמים מספר מידי יגיעו אליו

 המרכז. בגן הלימודים לתוכנית מותאם דיגיטלי מידע ובצריכת המחשבים מערכת בהפעלת

  וטיפול המערכות שדרוג על דגש שמה המקומית הרשות של משמעותית ותמיכה בשיתוף

 ואנו גנים 15 -כ האחרונים בחודשים כללה שהחלה זו תוכנית -בגנים הפיזי הסובב  וטיפוח
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, ההורים בשיתוף חזותם ושיפור צביעתם הגנים מראה את פיזית לטפח השנה נמשיך

 השתלבו גנים 15,  כן כמו מריאן ומרכז הרשות של ההחזקה וצוותי חינוכיים ה הצוותים

 מהמרכז א"כ, מתנדבים ישתלבו ובמסגרתו מרץ בסוף שיחול הטובים המעשים יום במסגרת

 . וכו מתקנים ותביעת צביעתם הגנים חזות לטיפוח שבתוכנית הגנים הורי מקרב הורים וכן

 

 

 

 

  4. יחידת הצהרונים

. גנים  42  -ב ילדים  850   כיום הכולל, העירוני הצהרונים ךמער את מפעיל המרכז

 ואיכותי מקצועי מענה הנותנת, ומשמעותית המשכית חינוכית מסגרת מהווה הצהרון

 וסייעת גננת צהרון בכל. ורגשי חברתי, פיזי, הקוגניטיבי בתחום הילדים לצרכי ומקצועי

 גני צהרוני מערך את השנה הפעיל ןמריא מרכז .הכלכלה משרד של פיקוח ישנו, מקצועיות

 31 לכדי שנה לפני 8 מ הגדלה וזו תוספתי חינוכי לימודים יום במסגרת גנים 13 -ב ת"מיל

 והרשות החינוך משרד רתימת תוך שכונות היעד אוכלוסיית לצורכי מענים לתת כדי השנה

 חלק לוקחים הםב ביותר נמוכות בעלויות ילדיהם את לשלב יכולת מעוטי להורים לסייע כדי

 . ילדים 450  -לכ -כ

 100-כ חלק לוקחים במסגרתם אשר ארוך לימודים יום -  א"יוח גני 3 פועלים כן כמו

 ידי על המפוקחת, בריאה בשרית צהריים ארוחת מלווים מריאן מרכז של הצהרונים. ילדים

 כוללת והיא, תסייעו ושתי גננת מובילה גן בכל הפעילות את. ילדים לתזונת מומחית תזונאית

 ל"הנ בתוכניות גדולה הצלחה ישנה. הילדים לרווחת חוגים וכן , העשרה, יצירה פעילויות

 לכול ומעל החינוכיים הצוותים וכמובן ההורים, הפיקוח רצון ושביעות ובהיקפן באיכותן הן

 לפעול שהחלה החינוך משרד תוכנית היא-"ניצנים  מתוכנית" הגדולים הנהנים הילדים
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 מסובסדת התוכנית כאשר הילדים לנוחיות חופשות בתקופת אף הפועלת זו תבקריי

, חוגים 2 הכוללת המקיפה בתוכנית לחודש לילד₪  350 -ב החינוך משרד י"ע משמעותית

 חיצוניות ומפעילות סייעות ושתי גננת שכולל גבוהה ברמה מקצועי א"כ איכותית הזנה

 . צמוד  ופיקוח

 על העדה את ממקדת היחידה -"להורות העירוני זהמרכ" – להורות היחידה. 5

 השירותים את כולל. עבורם והעצמה הדרכה תכניות בפיתוח ועוסקת ההורים אוכלוסיית

 :הבאים

 

 פותחה אשר ומניעה התערבות תכנית -לידה לאחר לנשים תמיכה מרכז -א"מתנ תכנית( 1

, התכנית במסגרת. הארץ רחבי בכל הנלמד, ייחודי לאומי למודל כיום הכה מריאן במרכז

 האם עם הנפגשת, מתנדבת של ותמיכה לליווי זוכות הקהילה מכלל לידה לאחר אימהות

 המתנדבת מסייעת, היתר בין. וייעוץ הכוונה, לתמיכה וכמקור קשבת כאוזן ומשמשת ברצף

 למצבים במה ניתנת גם כמו, הילד צרכי בהבנת, יום סדר בבניית, מחודשת בהתארגנות

 לאורך נמצאו אלו כל.  הלידה לאחר שעולים משפחתיים ולקונפליקטים משתנים רגשיים

 כ לוקחות השנה לאורך תפקודה את ומשפרים המשפחה של חוסנה את כמגבירים השנים

 ומעוטות בסיכון לאוכלוסיות חומרי סיוע תוך אלו במסגרות בתוכניות חלק משפחות 200

 . יכולת

 

 לידה בגילאי ילדי להן למשפחות רציפים ותמיכה יווילל קהילתית תכנית -הקן תכנית( 2

 הסוציאליים העובדים י"ע המאותרות,  רווחה משפחות 25 כוללת התכנית. שנים 6 עד

 סיכון מצבי ולצמצם למנוע, לילדים מיטיב טיפול לאפשר התכנית מטרת. הרווחה באגף

. פערים וצמצום יתנורמטיב התפתחות המאפשרת, ומיטיבה מכילה משפחתית סביבה וליצור
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 המשפחות את המלוות, מהעיר מתנדבות ומשלבת סוציאלית עובדת ידי על מרוכזת התכנית

 .וקבוצתי פרטני באופן

 

 בבסיסה.  פעוט -הורה הקשר את לחזק המבקשת טיפולית תכנית -הטף תכנית( 3

 ומקנה לשבוע אחת המשפחות לבתי המגיעה,  מדריכה ידי על הניתנת ביתית הדרכה

 ואיך כיצד, ילד-הורה הקשר וחשיבות המשחק, ההתפתחות בתחומי מיומנויות ןלה

 התפתחות נושאי סביב ייחודיות הדרכה ערכות באמצעות הילד את ולקדם לטפל

 במסגרת. והביטוי הרגשית היכולת פיתוח, מוטוריקה, קוגניציה, שפה: של שונים

 ההדרכה. השנה ךלאור התפתחותיים משחקים ערכת קיבלה משפחה כל התוכנית

 . המשחק על ובדגש סביב הועבר ההתפתחותי הנושא ותיווך

 השונים בהיבטים העוסקת, לידה לאחר ותינוקות אימהות קבוצת -ראשונות פסיעות( 4

 רפואיים פרא  טיפול אנשי מגיעים לקבוצה.  אליה וההסתגלות האימהות חווית של

 . מגוונים במקצועות

 בנושאים להורים הדרכה המספק, ופעוטות להורים  יחווית מפגש -הירוק הבית( 5

 .ומעשירה מהנה בסביבה ילד -הורה קשר חיזוק תוך, הילד והתפתחות להורות הקשורים

-נפש -לגוף בדגש, הקרבה הלידה לקראת הכנה -הוליסטית בגישה ללידה הכנה קורס( 6

      רוח

 תחושת, הקלה מאפשר בכךו מידית מקצועית עזרה מספק -להורים טלפוני יעוץ קו(  7

 הכי ברמה טיפול תוך הפניות לכלל שוטף באופן עונים המקצועיים הצוותים. וידע ביטחון

 למשל כמו מגשרות שילבנו אף כך לשם, הרלוונטיים הגורמים כלל מול אל שיש מקצועית

 את לקבל בידם לסייע כדי עימם מיטבי ושילוב קשרים לקדם כדי האתיופית הקהילה לבני

 .ילדיהם ועבור עבורם שניתן ונכון טוב הכי ירותהש
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 הכוללות, בעיר ההורים לכלל הרצאות מספר מתקיימות שנה מידי -להורים הרצאות( 8

 של סדרות מתקיימים זו במסגרת. ומיטיבה חכמה הורית למנהיגות ובהיר מעשי מודל

 יפולהט, החינוך תחומי, בישראל המומחים טובי עם וזאת מריאן במרכז הרצאות

 עשרות חלק לוקחים הללו הרצאות במסגרת ואחרים, רולידר' פרופ כדוגמת והבריאות

 לקחו  2015 באמצע  שהחלו האחרונות בהרצאות הקהילה גווני מכלל הורים של רבות

 לטובת ההרצאות מערכי התרחבו 2018  בשנת גם וכאמור.  הורים 140 -מ למעלה חלק

 צעירים להורים קורסים, והכשרות סדנאות פתיחת יזם המרכז, היעד אוכלוסיות

 החולים קופות עם פעולה שיתוף במסגרת הראשון בנם לידת לקראת להדרכתם

 נזקקות יעד לאוכלוסיות ובייחוד גם הינה ההנגשה. בתחום מומחים עם סדנאות מתקיימות

 וילדים משפחות לאתר כדי הרווחה אגף כמו ואגפים מסגרות עם קשרים נוצרים כאשר

 .   השונות בתוכניות לשילובם קקיםהנז

 לתמיכה, השונות בתוכניות מתנדבות 75-כ מתנדבות במרכז  -מתנדבות מערך הפעלת. 9

 כאשר הרך בגיל ילדים להם בקהילה שאותרו מאוד נזקקות למשפחות וסיוע ליווי

, דתיות: גת בקריית הקהילות מכלל משפחות לעשרות פרטני באופן מסייעות המדריכות

 המתנדבות של הן העשרתם תוך הקהילה ובכלל חרדיות חדשות עולות ניותחילו

 תוך השנה כול לאורך השונות ההורים לקבוצות הדרכה העשרה והן שוטפת והדרכתם

 .  לנזקקות חומרי סיוע

 

 וההעשרה התרבות תחום על אמונה זו יחידה -ופנאי אירועים, תרבות יחידת.6

 מסובסדים במחירים מגוונים חוגים מפעילה ,כך בתוך. צעירים לילדים למשפחות

 .ועוד מסובסדות ילדים הצגות, חגים סביב הפגה פעילויות, שונות ובשכונות

  הנביאים ברובע כמו בשלוחותיו והן במרכז הן ייחודיים חוגים של מערך מפעיל המרכז 

 אירועים במסגרת והן קטנות בקבוצות הן והעשרות חוגים הותאמו הפעילות במסגרת
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 חוגים כוללות הפעולות והורים ילדים של רבות מאות חלק לוקחים בהם קהילתיים

 אומנות חוג,  קפוארה,  קרטה",  שף של כייף"  ובישול אפיה, לגן בא רן-תנועה:  כדוגמת

 .וציור

, הרך לגיל קהילתי בריאות יום, למשפחה הפנינג: ומועד חגים אירועי מתקיימים כן כמו 

 התוכניות בכלל ועוד העירונית הספרייה בשיתוף עירוני הספר בועש, בשבט טו, פורים

 .  ילדים מאלף למעלה השנה לאורך לוקחים

  7.תוכניות מיוחדות לסיוע  לאוכלוסיות מיוחדות ונזקקות לתמיכה ולסיוע:

 

1( המרכז למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים- מרכז ייחודי הנותן מענה  ל-300 

 מבקש למשפחות המרכז. מוטורית או תקשורתית, קוגניטיבית לקות עם ילד להן משפחות

 סיוע, וייחודיים קבוצתיים תמיכה מעני כוללת אשר, למשפחות רחבה תמיכה רשת לספק

 ושינוי בקהילה מודעות העלאת הורים מנהיגות פיתוח, ופנאי הפגה אירועי, זכויות במיצוי

 הקהילתית בתפיסה טמונה המרכז של תוייחודיו. ועוד נגישות בתחומי עירונית מדיניות

 ולידע להתנסותם רב כבוד מתוך, לעשייה מלאים שותים בהורים רואה אשר, שבבסיסו

.  השנים לאורך צברו  

  2( שילוב נערות בסיכון בתכניות המרכז- במסגרת זו משולבות כ- 20 נערות המלוות 

 ככוח הרך הגיל של הקייטנות במסגרות הטוב ושילובן וקבוצתי פרטני סיוע תוך ס"עו י"ע

 בכך רואות חלקן כאשר  ולהתפתחותן לעצמן והן ולצוותים לילדים הן המסייע חשוב עזר

 כמטפלות השתלבו שכבר חלק וישנן בהמשך אותו ללמוד מתכוונות שהן חשוב כמקצוע

.עבורן גדול הישג וזהו המעונות במסגרת  

 3. יחידת "לב המרכז"- מרכז השאלה עירוני למשפחות לאחר לידה- מרכז השאלה 

 על המטופלות מהמשפחות שעלו צרכים לאור מריאן מרכז ביוזמת שנוסד, ייחודי עירוני
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, סלקלים, עריסות כדוגמת, לידה לאחר למשפחות להשאלה רחב ציוד מספק המרכז. ידינו

 ודצי מספק ובמקביל, אימננטי ציוד ועוד פעילות משטחי, הנקה כריות, חלב משאבות, עגלות

 כל בו עירוני קהילתי מודל על מבוסס הייחודי המרכז. ומשחקים בגדים כדוגמת, למסירה

 את להרחיב לנו מאפשר ההשאלה מרכז. ולהיתרם לתרום במקביל יכולה בעיר משפחה

 חומרי סיוע גם ולהציע, הרך בגיל ילדים להם למשפחות מעניקים שאנו התמיכה רשת

 קהילתית לערבות למוקד האחרונות בשנתיים הפך המרכז. לכך הזקוקות למשפחות

.ולהיתרם לתרום להגיע יכול בעיר תושב כל בו מקום, וחברתית  

 

  

 

 גת בקריית המוחלשות השכונות אחת" בלב מקום"  הנביאים בשכונת -העשרה מרכז. 4  

 חלשות ממשפחות ילדים עבור הזדמנויות לשוויון להביא שמבקש, העשרה מרכז  הקמנו

 מסגרת . בקהילה לשילובם האתיופית הקהילה לבני הרך בגיל ילדים להורי  כןו ובסיכון

 הצהריים אחר בשעות מתקיימת הפעילות .שלוש עד וחצי שנה בגילאי לפעוטות חינוכית

 באוכלוסיית -3 סעיף ראה" )הטף" ו" הקן" תכניות של פעילויותל גם משמש המבנה  והערב

 על דגש שמות אלו תכניות, 6 עד לידה בגילאי ילדים להן מצוקה משפחות עבור(,  מיוחדות

, אלו תכניות במסגרת. ובמשפחה בילד, באם הממוקדים מענים המספקת מוקדמת התערבות

 השמות, ילד -הורה וקבוצות לאימהות והעצמה צמיחה קבוצות ההשערה במרכז מתקיימות

 הורה הקשר לחיזוק ותורמים וחינוכיים שפתיים, רגשיים, התפתחותיים מרכבים על דגש

 .ילד

 את בחזונו הגדיר מריאן מרכז-ארגונית ומצוינות אנושי הון לפיתוח היחידה. 8 

 עוסקת זו יחידה. ובארץ בעיר הרך הגיל בתחום והובלה עדכניות, למקצועיות מחויבותו

 תוך, בכלל הרך הגיל בתחום והעוסקים  בפרט במרכז העובדים של כישוריהם בפיתוח
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 אחד בקנה עולים אלו כל. הערכה וכל מדידה מנגנוני, מתקדמים הדרכה במערכי שימוש

 הכשרה היחידה מספקת, כך בתוך.  שוטפים והתפתחות ללמידה הארגון מחויבות עם

 הטיפוליים לצוותים הכשרה גם כמו, ובצהרונים במעונות, בגנים החינוכיים לצוותים

 ואף הרצאות, השתלמויות, יםקורס של פתיחתם את יוזמת  היחידה. השונות במסגרות

 פיתוח .הרך הגיל בתחום מקצוע ואנשי אוכלוסיות של רחב מגוון עבור פרטניות הדרכות

 במסגרת כאשר הרך הגיל פעילויות לקידום החשובות התוכניות אחת הינה האנושי ההון

 הגיל יחידות לכלל מותאמים הדרכה  מערכי פיתוח תוך יוזמות מתקיימות המרכז פעולות

 ועזרי כלים לפיתוח הדרכה מרכז)ד"מרפ והפעל השתלמויות של קיומן ולקהילה רךה

 וגננות וסייעות מנהלות, מטפלות של רבות עשרות משתלבים זו במסגרת(,והדרכה לימוד

 פועלת, מקצועי מידע מופץ זו במסגרת השונות בתוכניות הרך הגיל בתחומי הפועלות

 ובפיקוח הכלכלה משרד מטעם הכשרה יקורס מתקיימים, ולהשאלה לעיון ספרייה

 קורסי של קיומם וכן 1+2 סוג קורסי במסגרת מטפלות מוכשרות שבמסגרתו המשרד

 . החינוך משרד בפיקוח ברל בית מכללת י"ע בגנים לעובדות סייעות

 בין לתקשורת  סדנאות, ראשונה עזרא: כדוגמת ייחודיות הדרכות מתקיימות, כן כמו

 וכינוסים מיוחדים צרכים עם בילדים מותאם וטיפול איתור יותמיומנו, בטרם, אישית

  וטיפול חינוך, ובריאות תזונה, בטיחות, בתקשורת מותאמים עניין בתחומי מקצועיים

 .     ועוד

 9. היחידה לפרסום, שיווק, קשרי קהילה וגיוס משאבים- גיוס המשאבים במרכז לגיל 

 שיתופי כוללת והיא, הענפה עשייתנו ענתנש עליהם התווך מעמודי אחד את מהווה הרך

 מתנדבים וגיוס תרומה קרנות מול עבודה, והאזור מהעיר וגדולים קטנים עסקים עם פעולה

.  הארגון של העשייה תחומי לכל ונוגעת רוחבית היא המשאבים גיוס פעילות. הקהילה בני

 עניין בעלי רתוםול העירוני השדה בתוך העשייה את להעמיק לנו מאפשרים הקהילה קשרי
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 בראש לנו מאפשר מריאן מרכז תכניות של הפרסום. העיר וילדי משפחות לטובת ומתנדבים

 באופן המענים צריכת ואת המודעות את ולהעלות לקהילה השירותים את להנגשה ובראשונה

 שיתוף, וחינוכי אינפורמטיבי מידע על דגש שימת תוך, זאת. המשפחות לצרכי המותאם

 סיוע גופי עם קשרים יצרים זה בתום.  פעולה שיתוף ויצירת היומיומית יהבעשי הציבור

 קרן, ישראל גוינט, הנגב לפיתוח הרשות, הלאומי הביטוח:  כדוגמת יוזמות למימון שותפם

 במרקם שונים וארגונים ממלכתיים וגופים ממשלה משרדי, שלם קרן, אדלי קרן, גלאנקור

 כמו תעשייה מפעלי עובדי ליוזמות הצטרפו גם לפתהחו בשנה. והארצי האזורי, העירוני

וכו טובים מעשים ביום כמו להירתמות בפעולות להתנדב כדי ואחרים אינטל  

 באמצעיות וכן הפייסבוק במסגרת משתתפים אלפי של פלטפורמה בנינו הפרסום בתחום

 המידע את מביאים בה דרך בעיתונות כתובה ובתקשורת באיימלים וכן ווסאפ קבוצות

.במרכז התוכניות בכלל השתתפותם הרחבת תוך היעד ולקהלי לתושבים  

 

  ולוגיסטיקה רכש לתחום עבודה תוכנית. 10

 בשנתיים והתרחב שגדל במרכז והלוגיסטיקה הפרויקטים, הרכש תחום במסגרת

 מערך כלל והרחבת הרשות גני עשרות שילוב לאור בייחוד משמעותי באופן האחרונות

 פרויקטים של קידומם זה ובכלל המרכז בתוכניות והתרחבות וחפית וכן הצהרונים

  והערכות תכנון,  אוטיסטים לילדים השיקומי במעון טיפול: כדוגמת וחדשים ייחודיים

 בפרויקטים טיפול, נוספים שיקומיים יום מעונות והקמת ההתפתחותית היחידה להרחבת

 גנים הקמת, גת בכרמי כזהמר מבנה שלוחת,  0-3 לילדי יום מעונות הקמת כדוגמת

 הקיימים במבנים וטיפול ועוד ועוד והבנים הפרחים ברובעי וכן גת בכרמי חדשים

 מקצועית עבודה נעשית  והמשתנים העולים לצרכים בהתאם המערכות כלל של ושדרוגם

 מול שוטף וטיפול מכרזים ביצוע הצעות, ספקים בחינת, לרכש הקשור בכול ומבוקרת

 זאתו שונים קניינים
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 בין המקשרת חוליה מהווה זה פעילות תחום כן כמו, עוזרתה בסיוע התחום מנהלת ידי על

 . הארגון של והמסגרות התוכניות כלל

 בהתאם והתוכניות המסגרות לכלל שונות רכישות, מבנה אחזקת: בתוכו כולל זה תחום

 לכלל דימי סיוע ומתן תחזוקה, תיקונים, וחוץ פנים תקשורת, מראש שמוגדר לתקציב

 עם הצרכים כלל בחינת לאחר מתבצעת הפעילות כלל כי לציין חשוב, המרכז מסגרות

. בתחום הפעילות כלל אחר ומתמיד שיטתי מעקב ומתבצע התחומים ורכזות המנהלות

 : השונים למרכיביו התחום מטלות לביצוע והתהליך המשימות עיקרי את נפרט להלן

  :הזמנות ביצוע תהליך-הרכש למנהלת התחום תמנהלו  בין הפעולה שיתוף תהליך.1  

 כאשר  והמוצרים הצרכים פירוט תוך בקשה טופסי ממלאות  התוכניות רכזות /מנהלות

 כמה מול מחיר הצעות בדיקת נערכת, הרכש תחום למנהלת הועברה שהבקשה לאחר

, ביותר והטובה הזולה ההצעה נבחרת, ההצעות שהתקבלו לאחר, המבוקש בתחום ספקים

 3 ל אחת)ת"התל הזמנות ביצוע כאשר. רכישה ומתבצעת הספק של לאישורו נשלחת

 מסוימים קריטריונים פי על מנוהל הציוד ורכישת הזמנה עניין  שצוין כפי ( חודשים

 השנה במהלך חודשים 3-ל אחת מתבצעת תלת הזמנת. כללי נוהל בנספח המצוינים

 תקציב מקבלת רכזת /מסגרת מנהלת לכ -10-12/  7-9/  4-6/  1-3( הזמנות 4 כ"סה)

 להגיש צריכות והמנהלות הרכזות. והפעלה יצירה ולחומרי ניקיון לחומרי שמחולק, תלת

 להגיע צריך- מחיר הצעת טופס גבי על לרכוש שברצונם מוצרים רשימת הרכש למנהלת

 .התלת פתיחת לפני כחודש

 ומסודר שיטתי תהליך ובשג :ת"התל במסגרת שלא עבודות ביצוע או ציודים הזמנת. 2

 הוגדרו שלא שונים ספקים עם התקשרות מתבקשת כאשר, אלו רכישות תהליך לביצוע

 לביצוע הרכש למנהלת הבקשה עם לפנות מנהלת /הרכזת על, השנתי מהתלת חלק
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 מנהלת)  הציוד ת/מקבל חתימת עם משלוח ותעודת הזמנה ללא ציוד מתקבל  לא. הזמנה

 (.  רכזת /מסגרת

 תעודת על לעבור מנהלת /הרכזת על, המסגרת עבור הציוד קבלת בעת: ציוד קבלת. 3 

 שאכן המשלוח תעודת  נחתמים  הבדיקה בסיום. שהוזמנו המוצרים אלו שאכן המשלוח

 . הרכש למנהלת ולהעבירו העתק ולצלם ההזמנה התקבלה

 להגיש לותוהמנה הרכזות  כאשר  ההחזקה עובד י"ע מתבצעים  צילומים :צילומים. 4 

 כך צילומים יתבצעו לשבוע ואחת. צוות בחדר הצילומים במגירת הצילום חומר את

 אישור לקבל יש דחופים צילומים וישנם במידה. ימים שבוע מקסימום תהיה שההמתנה

 . לצלם הבית לאב הוראה שיתנו מנת על ל"המנכ /הרכש ממנהלת

 למנהלת בקשה מגישה שנה תבתחיל רכזת או מנהלת כול : ומפגשים כנסים תיאום.5

 כמות את לציין, ד"מרפ /כנסים אולם /ישיבות בחדר בשימוש צורך על הרכש

 כיבוד בעניין(. תאריכים בצירוף)  השנה כל לאורך לוגיסטיים צרכים וכן המשתתפים

 המוצרים של המלא המפרט עם כיבוד הזמנת טופס  ממלאים התחומים מנהלי, למפגשים

 את שמעדכנת  מנת על הרכש ומנהלת ההחזקה מנהל מול נעשה יםהחדר תיאום. והכמות

 םהאול או החדר מזמין באחריות. בהתאם שיערכו(  בית אב, ניקיון, תרבות) הצוותים כלל

  .  בחדר הקיים הרכוש ותקינות סדר על לשמור

 כלל של השנתי התקציב את הרכש למנהלת מעבירים ורכזת מנהלת כול :שנתי תקציב.6

 .בתקציב חריגות יהיו ושלא הצוותים בין תיאום שיהיה מנת על, מרכזת שהיא תהתוכניו

 המסגרת פי על ותוכנית תוכנית לכול ביחס ההוצאה תבחן השנתית התוכנית במסגרת

 . לשנה תוכנית לאותה שאושרה
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 של המנהלת, תכניות /המסגרות באחת בעיה וקיימת במידה  :בליקויים טיפול נוהל.7

 למנהלת ח"הדו את ומעבירה הבעיה את מתארת אשר ליקויים ח"דו ממלא  המסגרת

 ( . מונע טיפול /מקצוע איש הזמנת) בבעיה שתטפל הרכש

 הרכש למנהלת  מעבירות המנהלות הלימודים שנת כול סיום לפני חודש: בית בדק.8

  הצרכים. הבית בדק מפעילות כחלק לטיפול מסגרת כל עבור בקשות/צרכים של פירוט

 ודעת דעתה ולשיקול  ודחיפותו לצורך בהתאם ויבוצעו  הרכש מנהלת י"ע םנבחני

 .  המקצועית מבחינה ל"המנכ

  11. תחום המנהלה, טיפול במשאב האנושי  בארגון והתנהלות התקציבית השוטפת: 

  

 בתחום המומחה המקצועי הצוות של התמקדות ישנה  זה פעילות תחום במסגרת 

 השוטף לתקציב הקשורים הצרכים בכול וכן במרכז  א"וכ ותהחשבונ והנהלת החשבונאות

 העסקת, ותקצוב מימון גורמי עם קשר, התקציב בקרת תוך הכוללת בתוכנית שאושר

 מתמקדים העיקריים הנושאים  כאשר, העסקתם ותנאי העובדים בצורכי וטיפול העובדים

 מוסדות מול אל דהעבו, תקופתיים כספיים דוחות הכנת, הכספים מערך ניהול: בתחומי

 םבחוזי טיפול, חשבונאי ומעקב בקרה, תקציב התאמות, ופנסיוניים פיננסיים וגופים המס

 העבודה ותוכנית הפירוט עיקרי להלן. אחרים וחיצוניים ממלכתיים גורמים מול אל

 :הפעילות שנת לאורך השוטפת

 עיקרית תאחריו ישנה המרכז של הכספים במחלקת -והבקרה הכספים מערך ניהול.1

 לבצע הינה המטרה כאשר ושלב שלב בכל כספי ופיקוח המרכז של המזומנים לתזרים

 וביצוע אחריות וכן שוטפת התנהלות להבטיח כדי וזאת התזרים על וקבוע שוטף מעקב

  תזרים מניהול חלק. המסגרות לכלל כספיות תקציב יתרות על תקופתי, חודשי מעקב

  ומייעל שחוסך יעיל במבנה והוצאות הכנסות על החולש עבודה שלד גיבוש הוא, התקציבי
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 העבודה היא העבודה מתחומי אחד. המרכז של יחידותיו בכלל הפיננסית ההתנהלות את

. ונציגיו הבנק מול המרכז תנאי לשיפור והולמת חשובה משמעותית שהינה הבנקים מול

 י"ע שאושר המרכז ציבלתק שצמודה שוטפת תקציבית ובקרה מעקב, בנייה לבצע, כן כמו

 . שונים ותורמים מממנים חיצוניים גופים למול וכן ארגונית הפנים במערכת וזאת ההנהלה

 התחום מנהלת זו במסגרת -תקופתיים כספיים דוחות של והכנתם בדוחות טיפול.2

 ורבעוניים תקופתיים דוחות הכנת על ולשקוד להבטיח  פעילותה תחום ומטרת מטרתה

 מנת על  התחומים למנהלי וכן במרכז שונות תוכניות שמממנים צונייםחי גורמים מול

 קבלת להבטיח שחשוב כמובן, במרכז תחום לכל שוטפת תקציבית ובקורת התאמה לבצע

 מנת על אחר מתקצב גורם מכל או בקשר אנו איתם השונות המדינה ממוסדות הכנסות

 ובעיקר בפעילותינו וחשוב כזימר גוף שהינו המקומית הרשות כמו, חיובי תזרים להבטיח

 משמעותית שהגדיל דבר מריאן במרכז לניהול הילדים גני מערך  תחום כל העברת לאחר

 זו במסגרת. ברשות הרפרנטים מול אל ביותר צמודה בקרה מחייב וזה המרכז פעילות את

 תוך מראש שאושרה עבודה תוכנית פי על ומפורטים חודשיים כספיים דוחות מפיקים

 מנהלת איתם נוספים גופים. מיטבי באופן  וניצולן התקציב התאמת של מתמדת בחינה

 נושא בכל הרווחה ומשרד הכלכלה משרד כמו ממלכתיים גופים הינם, עובדת המרכז

 דוחות, הטיפולית ליחידה בהקשר חולים וקופות הבריאות משרד, והצהרונים המעונות

: הם עימם בחוזה חתומים שאנו והבקשה הצורך לפי יותר או חודש מידי מוצאים נוספים

 '..וכו בעיר שונות תכניות הפעלת, אשלים קרן, הלאומית תוכנית, ישראל ינט'גו
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 להבטיח המטרה  -חשובים חיצוניים וגופים הפנסיה המס מוסדות מול אל עבודה. 3

 אותו ומעקב יצירת תוך החיצוניים המוסדות מול אל ותקינה שוטפת זורמת התנהלות

 ביטוח, הכנסה מס: כמו  חיצוניים ומבקרים חיצוניים מוסדות עם התחום מנהלת תנהל

. וקבוע שוטף באופן מוסדות לתשלומי ודאגה חודשי דיווח ישנו, העמותות ורשם לאומי

 ביקורת כמו, ל"הנ הגופים מצד ביקורת לכל השנה לאורך  זמינים להיות דואגים אנו

 דאגה ישנה. בעיר ואוטיסטי שיקומי מעון פעלתה לצורך לאומי ביטוח י"ע שנעשתה עומק

 על ודאגה בחודשו חודש מידי העובדים של והרווחה הפנסיה תנאי לתשלום מתמדת

 '. וכו השתלמות קרן, פנסיה קרנות מבטחים כמו הגופים מול הזכויות רישום

 של בהתחייבויות עמידה להבטיח זה פעילות בתחום המטרה -חשבונאיים ומעקב בקרה. 4

 ודוח השוטפת הגבייה על אחריות שישנה כמובן, למרכז והחייבים השירות מקבלי ללכ

 ספקים מול מתמדת ובקרה צמודה עבודה  החשבונאית הפעילות כל רישום, חייבים

 ותשלומים חשבוניות רישום חשבונותיהם להתאמות הקשור בכל המרכז של חיצוניים

 דאגה ישנה ואחראית  טובה צורהב ומנוהל שוטף הינו הספקים עם הקשר,  שוטפים

, שלנו הספקים מצד והוגנים נעימים יחסים על לשמור מנת על בזמן ספקים לתשלומי

 מתנהל החשבונאי הרישום. הספקים מצד מאוד גבוהה רצון שביעות ישנה כלל בדרך

 חשבון לרואה להגעתם עד הכספיים הדוחות על אחריות וישנה ומקצועי שוטף באופן

 .שנה מידי מבוקר כספי דוח להוצאת

 ל"למנכ תקופתית תקציבית בקרה להציג נדרשת התחום מנהלת הפעילות שנת במהלך 

 הקשור בכל ומבוקרת מאוזנת,  שוטפת עבודה ליצור המטרה. המרכז להנהלת וכן המרכז

 . תקציבית להתנהלות

 דין ולכ פי ועל נאותה מיטבית התנהלות להבטיח המטרה  -עובדים בנושא שוטף טיפול.5

 בחינה ישנה זה בתחום כאשר במערכת עבודתם ותנאי העסקתם לתנאי הקשור בכול
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 בחינה כן כמו. עבודה ודיני עובדים תנאי של בנושא מיטבית והתנהלות לשדרוג קבועה

 גובש, כך לשם. מכך שנגזר מה וכל העסקה בתנאי הקשור נושא בכל מתמיד ושדרוג

 הדמיית שיבצע בכדי העבודה דיני בתחום המומח ד"עו עם והתקשרנו מסודר תהליך

 שואפים אנו כך ועם מאוד חיובית יצאה הביקורת, במרכז השכר תחום לכל ביקורת

 במרכז העובדים עם החוזים את  בעצתו ושינינו שדרגנו כן ועל זה בתחום למצוינות

 . עצמאיים כקבלנים שירותים שנותנים החיצוניים המפעילים עם וכן השונות בתוכניות

 מערכת הוטמעה, אדם וכוח אנוש משאבי בניהול צמודה בבקרה התחלנו שנים כמה מזה

  פורסמו.  העובדים נוכחות על מתמדת בקרה יש וכך למחשב שמחוברת ביומטרית נוכחות

 אמצעי בכל או בטלפון בשעון נוכחות לדווח הקשור בכל ומחודשים חדשים עבודה נהלי

 את ולהטמיע לנסות בכדי לעובדים פעם מידי םמופצי נהלים, במרכז שמוסכם אחר

 . שנעשים האירגוניים השינויים

 עשרות עוד מצטרפים אליהם כאשר עובדים 220-כ כיום עובדים המרכז במסגרות

 ובשונות העובדים במספר מתמדת בעלייה הינה והמגמה ו שעתיים, זמניים עובדים

 העובדים העסקת וזמני ותוכנית תתוכני בכל המיוחדים הצרכים פי על וזה השנה בחודשי

 .בה

 העובדים עם פרטני בטיפול הקשור בכל במרכז היחידות כלל עם מתואמת במרכז העבודה

 צירף: כמו מראש שנקבעו ונוהלים כללים י"עפ לרווחתם ודאגה עובדים שילוב, וצרכיהם

 חברתב עובדים שיתוף, במרכז רווחה לוועדת בתשלומים עובדים שיתוף, ל"לקה עובדים

 מול באירועים עובדים שילוב, השנה במהלך להשתלמויות יציאה לצורך עמיתים און שחר

 בהרמת השתתפות,  המשפחה ליום אירוע, שנתי צוות טיול כמו במרכז הרווחה וועדת

 .אלה באירועים מהמרכז שי וקבלת בחגים כוסית
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 זה פעילות םבתחו המטרה -במרכז הביטוחים נושא כלל של מתמיד ושדרוג טיפול. 6

 ,ביטוחים וכיסויים גיבוי תוך המרכז פעילויות כלל של ומכוסה מוגנת התנהלות להבטיח

 בתחום כאשר, המרכז מצד בכך הכרוכים הסיכונים כלל את למינימום עד להקטין כדי

 הביטוחים בנושא מתמדת לבחינה התחום מנהלת של וצמוד שוטף מעקב ישנו המנהלה

  אירגוניים פנים בביטוחים והן' ג וצד מעבידים חבות טוחבבי  המקומית הרשות מול

 אישיות תאונות ביטוח, משרה ונושאי דירקטורים ביטוח, מקצועית אחריות כמו ייחודיים

 .שברשותנו למעונות מבנה ביטוחי וכן במעונות לילדים

 מלאים כיסויים להבטיח כדי הכיסוי היקפי בייחוד הנושא כלל את לעת מעת בוחן הצוות

 על מקבלים שאנו הכיסויים ואיכות הביטוחים עלות כולל יקרה שלא מקרה לכול וכוללים

  "ביטוח קרות" של במקרה המרכז ולפעילות לפעולות ומיטבי מקסימלי כיסוי להבטיח מנת

 ןלבחו ממשיכים ואנו התחומים בכלל הכוללים הבטיחות וכיסויי חיוניות לגבי קן יישרנו

 .טובה ארגונית לעבודה לדאוג מנת על שמתקבלות יסותהפול את עצמאית ולבדוק

 השכר  בתחומי וכן כולל באופן המנהלה בתחום העבודה כי להדגיש עלינו   -לסיכום. 7

 וגידול התפתחות בו ניכרת כאשר מאוד ואחראית מורכבת עבודה הינה הכספים וניהול

 באופן וגדל הולךה המרכז של הפעילות ואופן מאופי הנגזרות המטלות בכלל שמועתי

 נגזר כאשר השונות ביחידות התקציב מסגרות של גידול עם וזאת( הרע עין בלי)מתמיד

 גדל הספקים מספר גדל העובדים מספר כך עקב, המרכז של העבודה בהיקפי גידול מכך

 .אתנו גדלים אלינו הקשורות והקרנות המוסדות מספר ואפילו
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 והשינויים הגידול לאור המחלקה פעילות תא ולהתאים להגדיל הינה והחזון המטרה

 להמשיך מנת על וזאת הבאות שנתיים בשנה יעבור גם וכנראה עובר זה חשוב שתחום

 לכלל במרכז המשתנים לצרכים ומותאמת גבוהה ובמקצועיות ואיכותי טוב שירות ולתת

 םהחיצוניי הספקים, והסיוע המימון גורמי, לעובדים, התחומים למנהלי: היעד קהלי

 המוסדות עם ושוטף ואיכותי טוב קשר על ושמירה לטיפוח וכמובן אירגוניים והפנים

 .ואחראית מיטבית בצורה עמנו הקשורים

 המערכת ובהתפתחות בהתאמות להמשיך מנת על שנידרש כול את ועושה פועל הצוות 

 שיפעלו המרכז עובדי לטובת וזאת ולצמיחה לשגשוג מתמדת להתייעלות להביא כדי

 תחומי בכלל השירות ומקבלי היעד אוכלוסיות של למענם וטוב מקצועי הכי פןבאו

 .  המרכז עם ארעי או שוטף שבקשר הפעילות

 

האתגרים והמגמות המרכזיות שהחלו בשנת 2018 ויימשכו  ביתר שאת 

 בשנת הפעילות החדשה 2019: 

 ביטוי לידי ויבוא  אשר, ומיוחדים חדשים אתגרים בפיננו מציבה 2019  הפעילות שנת

 לטובת וחשובים חדשים שירותים של ובפתיחה קיימים שירותים של משמעותית בהרחבה

 לצורכי ייחודיים מענים לתת כדי והרעיונות התוכניות של ולמימושן העיר משפחות

 : ביניהם בתחום מקצוע  ואנשי הורים ילדים היעד אוכלוסיות

 ומספק ממשוכת היערכות לאחר פתחנ אשר ,לאוטיסטים השיקומי היום מעון פתיחת.1

 כולל והוא הארץ בדרום מסוגו חלוצי הוא המעון. הספקטרום על פעוטות 10-ל מענה כיום

 תחושתי, שפתי, רגשי, פסיכולוגי טיפול לרבות מורחב טיפולי וסל מותאמים אמצעים

 יםהחברתי והשירותים הרווחה משרד, המקומית הרשות לתמיכת הודות נפתח הוא. ומוטורי

 .לאומי בביטוח לנכים שירותים לפיתוח הקרן ובסיוע
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 גנים 17  נפתחו זו בשנה. מיוחד חינוך גני לרבות, בעיר הילדים גני מספר הרחבת. 2

 צוות של הרחבה תוך, זאת. ילדים 575 ליותר מענה נתנו אשר, האחרונות בשנתיים חדשים

 העשרתם, טיפוחם, גניםה נראות לשיפור מתמיד מאמץ להבטיח מנת על הגנים אחזקת

 .  והצטיידותם

 ואמצעים ציוד שפע בו ,לידה לאחר למשפחות העירוני ההשאלה מרכז פתיחת. 3

 כי המבטיח, בארץ ייחודי קהילתי למודל הפך המרכז. הרך בגיל ילדים להתפתחות חיוניים

 לנתינה, הדדית לערבות מרגשת פלטפורמה ומאפשר מחסור ידעו לא העיר ילדי

 רבים להדים זוכה והוא שבוע מידי משפחות 50 מעל מהשירות נהנות כיום. ריותולסוליד

 .משפחות של רבות מאות ממנו נהנות השנה לאורך. והארץ העיר בחבי

 

 מוזיקלי מפיק י"ע המלווים  ילדים 12 -מ המורכבת "המרכז לב" מקהלת הפעלת. 4

 העלאת ומסייעת ומוטוריות תתקשורתיו, קוגניטיביות לקויות עם הינם הילדים,   מקצועי

 המענים הרחבת של נדה'אג מתוך, זאת. ולמוגבל לשונה הסובלנות והגברת המודעות

 מענים להעניק מריאן מרכז של היכולת ושיפור מיוחדים צרכים עם ילד להן למשפחות

 .וסובלנות שילוב, הכללה על הקפדה תוך, עבורם גם מותאמים

 

 בשנת נמשך גם וכך 2018  בשנת כאשר, 'א תהלכי להכנה משכל תכנית הרחבת .5

. שנפתחו הקבוצות ובמספר המשתתפים הילדים במספר משמעותי גידול חל שבה ט"תשע

 לוקחים הללו תכניות בכלל א לכיתה למוכנות ילדים לשילוב קיץ קייטנות נפתחו כן וכמו

 .ילדים 150 -כ חלק

 

  משולבים בהם, מסגרות 42 -ל  מסגרות 20-מ גדל אשר ,הצהרונים מערך הרחבת. 6

 תכנית ידי על ומפוקחים מסובסדים  הצהרונים כלל 2018  בשנת. ילדים 850   -כ
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 את לשמר מנת על רבים מאמצים הושקעו,[ הגידול אף על. החינוך משרד בשיתוף" ניצנים"

 ועל ההעשרה פעילויות על, הילדים תזונת על מרבית הקפדה תוך, המסגרות של האיכות

 .המובילים יםהצוות

 הדרכות כדוגמת, מיוחדות לאוכלוסיות הלאומית התוכנית במסגרת התוכניות הרחבת. 7

 ,הקן כמו תכניות, הטף, להורים הדרכה תכניות תוך להורות המרכז וחיזוק להורים ביתיות

 30 -מ ליותר גנים 12- מ התוכנית כלל ושילוש  גנים לילדי מעגן תכניות פעילות הרחבת

 . זו  חשובה לתוכנית שהצטרפו ילדים מאות שכוללים העיר רחבי ללבכ מסגרות

 במספר משמעותי גידול חל השנה כאשר ,האנושי ההון פיתוח יחידת הרחבת. 8

 מרכז את שממצב באופן, זו יחידה כנפי תחת שהופקו וההרצאות ההשתלמויות, הקורסים

 ילהג בתחום וחינוכיים ולייםטיפ צוותים שלך ולהכשרה ללמידה וחלוצי מוביל כמרכז מריאן

 אשר, הרך הגיל בתחומי מקצועי אנשי 250 מעל היחידה בהכשרות השתתפו השנה. הרך

 אלו פעילות כיווני כי ספק אין.  לצרכים ומתאמים מגוונים והכשרה העשרה מתכני נהנו

 כאמור    בהם יש, הרך בגיל הפעילות תומי בכלל המקצוע אנשי מטב י"ע לעומק שנבחנו

 פתרונות שיתנו  האיכותיות המרכז פעולות של  והקידום העשייה, התנופה את להמשיך דיכ

 הכוללים  המגוונים הפעילות בתחומי  וזאת מקצוע ואנשי הורים, ילדים לאלפי ומענים

 של הפעלתם המשך את להבטיח מנת על.  בשטח הצרכים סמך על שגובשו והמותאמים

 ליצירת לפעול להמשיך יש, המורכבת התקציבית יאותהמצ אף על, היעדים והשגת התכניות

 צרכים מול אל וזאת משאבים וגיוס איגום, נוספים סיוע גופי עם משמעותיות שותפויות

 .הפעילות שנת לאורך ומשתנות העולות, קיימות ומצוקות

 30 -מ במעלה גנים 24 מ גנים לילדי  -ן"מעג תוכנית של משמעותית הרחבה. 9

 והן ד"בממ והן מ"במ הן המערכות בכלל גנים ילדי של גדול להיקף מענה שנותנים מסגרות

 .החרדי
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 שיקומי מעון הקמת וכן שנייה קומה 'ב שלב ההתפתחותי היחידה להרחבת הערכות.10

 לאומי לביטוח המוסד וכן הרווחה משרד מול אל והערכות בתהליך נמצא הנושא– נוסף

 בחודשים כבר מפורט בתכנון ונתחיל תאושר ה"שבע מסודרת ובקשה תכניות שקיבל

 . הקרובים

 את השנה להפעיל החל מריאן מרכז, ולמתבגר לילד הפסיכיאטרית היחידה הפעלת. 11

 המקצועית ברמה הן, מריאן מרכז כנפי תחת להיות עברה אשר, הפסיכיאטרית היחידה

 ועל תוואחזק המבנה שיפוץ את השלמנו. והאחזקתית הלוגיסטית ברמה והן והטיפולית

 . גבוהה ברמה ומקצועי מיומן א"כ קליטת תוך במקום הניתנת הטיפולית התשתית הסדרת

 

 את השלים מריאן מרכז ",כרמים מעון" גת בכרמי הראשון היום מעון בניית. 12

 חודשים 4 בגילאי ילד להן למשפחות מענה נותן  אשר,   גת בכרמי הראשון  המען הקמת

 2019 בתחילת ותתרחב  2018 בספטמבר החלה הפעילות .לכיתות בחלוקה, שנים 3 עד

 במדדי המעון כאשר, ונוספת שלישית כיתה פתיחת כדי ותוך המשרד י"ע אישורה לאחר

 דבר פיקוח תחת מעון להיותו הרווחה ממשרד סמל לאחרונה קיבל שהוצבו לשינו האיכות

 נושא לקדם כדי פועלים אנו הכנסה רמת פי על למשפחות דיפרנציאלי סבסוד המאפשר

 .  זה חשוב

 

 השנה הצפוי המשמעותי הגידול לאור ,העיר רחבי בכל ילדים גני הקמת.13 

 ובשאר הבנים ברובע בנייה תנופת עקב והן גת כרמי אכלוס עקב הן, גת בקריית

 ילדים של לצרכיהם יענו אשר חנוכיות מסגרות לפתיחת נערכים אנו, העיר חלקי

 המשפחות היות הוא בעיר הנוכחי ההתיישבות גל של משמעותי מאפיין. העיר

 הוא חינוכיות מסגרות בפתיחת הצורך ולכן הרך בגיל ילדים להן צעירות משפחות
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 עוד 2019 בספטמבר בתחילת ה"בע ייפתחו החדשה הלימודים שנת לקראת .מידיי

 .גת כרמי לתושבי וחדשים נוספים גנים 11

 

 

 

 מענה תספק השלוחה ,גת רמיבכ מריאן מרכז של השלוחה פתיחת. 14 

, תרבות במעני תתמקד היא. גת בכרמי המתגוררות הצעירות העיר למשפחות

 הכנה, הורים קבוצות דוגמת, להורים ובמענים, קהילה ואירועי חוגים כדוגמת

 מאמצים משקיעים אנו אלו בימים. הורית והדרכה ראשונות פסיעות, ללידה

 השלוחה. מיטבי באופן השלוחה ותהצטייד השלמת לצורך ומשאבים באיתור

 להצטיידות תקציב הקצאת תוך המרכז פיקוח תחת החינוך משרד כשלוחת הוכרה

 .2019 מרץ-פברואר בחודשי להיפתח עתיד ה"ובע

 

 מתוגברת הפעלה המשך שגובשה השנתית התוכנית יעדי כלל הפעלת.15   

 ההון פיתוח, יםהור: הפעילות תחומי בכלל  השנתית התוכנית כלל של ומורחבת

 לילדים חינוך תכניות, וצהרונים גנים, העשרה, התפתחותית יחידה, האנושי

 . לכך משאבים וגיוס לביצוען אמצעים והקצאת מסגרות פיתוח,

 

 : כוללים בפנינו הניצבים האתגרים.16

 

 איזון-מסגרותיו על ושמירה המרכז יחידות לכלל התקציב יעדי גיבוש -2019 תקציב*
 פי על המרכז פיתוח המשך להבטיח כדי מאוזנת והתנהלות  תקציבים מאזנים לע ושמירה

 .השנתית בתוכנית שהוגדרו ומטרותיו יעדיו
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 לקומה ההתפתחותית היחידה להקמת– -ההתפתחותית ליחידה' ב שלב של והקמה תכנון* 

 מותאם מענה להעניק כדי-המרכז מבנה בשטח נוסף שיקומי מעון הקמת כולל שנייה

 .וגדלה ההולכת היעד אוכלוסיית רכילצו

 

 ר"כמגע-מריאן מרכז שלוחת ותפעול ההכנות סיום-גת בכרמי הרך לגיל מרכז שלוחת* 

 .2019 שנת של שלוש-החודשיים במהלך היעד( גת בכרמי כשלוחה הרך לגיל מרכז)

 

 כולל גת בכרמי החדשים מעונות לתפעול והערכות תכנון-גת בכרמי חדשים תמעונו* 
 ומוקם שהולך המעונות במתחם חדש מעון ופתיחת החדש למבנה הקיים המעון מעבר

 . 6/2019 עד יסתיים

 

 ראשון צעד הפעלת המשך בחינת, גן הקט סגירת ובכללם-פנימיים אירגוניים שינויים*

 כדי משה שדה ובכללם המדינה י"ע שאושרו הממלכתיים הקבע למבני ההורים ולהעברת

 .ואירגונית מקצועית והן יביתתקצ הן המערכת את לייעל

 

 הנהלת י"ע -במרכז הרשות של חדשות תכניות והטמעת לקבלה המרכז והערכות תכנון* 

 כלל מעבר: כדוגמת באמצעותו לתפעול חדשות יוזמות לשילוב-ומנהליו ל"והמנכ המרכז

 יוחלט אם) באמצעותו וכולל מלא לתפעול והגנים המיוחד החינוך של ההיסעים נושא

 (.הבחינות מכלל בהתאם נערך-לכך ביחס הרשות מדיניות י"וע באמצעות היהי שכך

 

 כדוגמת קיימות ותכניות וחיזוק תפעול המשך-וטיפול חינוך למסגרות ממדים הקמת* 

 של סיוע באמצעות והמועדונית אוטיסטים לילדים המעון כמו למסגרות דים"ממ הקמת

 .והרשות הרווחה משרד

 

 מעונות, שיקומיים מעונות הקמת כמו -חדשות יוזמות של והקמה בתכנון  שותפות*
 גידול לאור הפרחים ברובע מעון הקמת כדוגמת הוותיקה בעיר והן גת בכרמי הן רגילים

 .ועוד הרובע באוכלוסיית

 

  ,האנושי ההון מערך כלל של מתמיד לשיפור מרכזי כיעד האנושי ההון פיתוח הדגשת* 

 לשיפור מרכזי כיעד יחידותיו בכלל ומותאם מושכל באופן וקידומו הכשרתו, שדרוגו

 ברובד בעיקר התמקדות תוך. שותפים וגורמים ילדים, הורים השירות למקבלי השירות

 . הרך הגיל בילדי בטיפול משמעותיות כדמויות וטיפוחן המטפלות, הסייעות
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 רכזהמ מחזון אינטגראלי כחלק -העבודה תהליכי בכלל והמצוינות האיכות הדגשת* 

  תוצאות והשגת יעדים בחינת צמודה בבקרה צוות בפיתוח באמצעים, בכלים  יעדיו,

, הכוונה-איתור ששרת ויצרת והשגתם תוצאות והערכת מתמדת התייעלות תוך מדודות

 . השוטפת העובדה בתפיסת חשוב כיעד כולל טיפולי רצף יצירת קרי-וטיפול יעוץ

 

 למען המרכז יעדי לצורכי והתאמתם נתםבחי-חדשות יוזמות  של ותכנון תוחפי* 
 המוגדרים הרך בגל ילדים בשכבת השקעה של מודל בחינת כדוגמת אוכלוסיותיו
 בגיל לילדים למצוינות מרכז להקמת תוכנית הוריהם ועבור עבורם לפתח כדי כמוכשרים

 וגזירת הצרכים של דקדקנית בחינה לאחר וזאת תחומים במגוון מותאמת מצוינות-הרך

 .לכך פוטנציאליים שותפים גיוס תוך משאבים והקצאת נתתוכ

 

 :כללי סיכום.13

 ששמה הפעילות תחומי בכלל ברורה  איכות מדיניות משקף זה וכולל  מקיף  דוח  פירוט 

 סגיו, אירגוני הבין הרצף יצירת, האנושי ההון טיפוח, העבודה תהליכי בכול מיוחד דגש

 הפעילות מערכי את להתאים כדי ומשתנות ותיצירתי מובנות מערכות והקמת משאבים

 השנה לאורך בדיקתם התהליכים כלל בחינת תוך הנצפים לשינויים בהתאם וההדרכה

  זו במדיניות שמוצג כול התחומים בכלל העבודה להמשך ומסקנות המלצות וגיבוש

 וההדגשים המטרות, היעדים, העבודה דרכי, החשיבה כיווני את משקף  לעיל ושנעשה

 אנו בפניהם הרבים האתגרים את מציינת גם כאשר הפעילות בשנת הביצוע הליכיבת

 .ותחום תחום בכול פרטני באופן וכן כללי באופן עומדים

 בחינת תוך, ומובנה שיטתי בתהליך גובש,  האמור בדוח שמוצגת כפי הכוללת התוכנית

 התוכנית ייעד את לקדם מנת על והשותפים הארגון משאבי מול אל דקדקנית צרכים

 לעשרות ומשותפת משולבת, מתואמת תהיה הכוללת הפעילות . היעד אוכלוסיות לטובת

 בתמיכת במרכז המקצועיים הצוותים כלל של מתמיד מאמץ תוך וזאת וארגונים גופים

 . המרכז ל"מנכ של צמוד מקצועי וקידום ובליווי המרכז הנהלת
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  בייחוד היעד אוכלוסיות כלל בקרב ומקיפה רחבה, מיוחדת לב תשומת ונמקד נמשיך 

 שככל להפנימה שצריך הקריטית הבסיסית  ההנחה כאשר, מיוחדים צרכים ועם הנזקקות

 של עתידם  את נבטיח,  המקצוע ובאנשי בהורים, בילדים הן הרך בגיל מוקדם שנשקיע

 האופטימאלי  באופן וילדה ילד בכול הטמון הפוטנציאל את שימצאו כדי ילדינו

 פי על אחד כול שניתן והסביבה האמצעים, הכילים הענקת תוך שניתן ככול סימליוהמכ

 .וכישוריו יכולותיו

 הנהלת, העיר ראש, הרשות בתמיכת  עירוני מעין לתאגיד אלו בימים שהפך מריאן מרכז

 ורבים נוספים פרויקטים  למנף כדי במרץ ונפעל נמשיך, ה"בע נוספים ושותפים המרכז

 .לסיוענו הנזקקות היעד תאוכלוסיו לטובת

 

 הפרט את שמקדמות יוזמותיו ובאיכות בתרומתו במרכז מכירות אוכלוסיות ויותר יותר

 תואוכלוסיו שכונות תושבי וחילוניים דתיים, וותיקים עולים:  הקהילות מכלל והקבוצות

 ולקבל אליו להגיע וטוב שנעים כמקום במרכז רואים כולם וחלשות חזקות, נורמטיביות

 ולמחויבות מתמדת להתמקצעות ולדאוג כבדה אחריות להרגיש לנו גורם וזה ירותש

 .ובשבילם למענם עבורם

 פערים לצמצום, לכול הזדמנויות שיווין ליצירת מתמשך למאמץ תמיד ישאף המרכז

 ברמת הן קהילתיים -והחברתיים החינוכיים, ההתפתחותיים הן הרך הגיל ילדי בקרב

 נוספות יעד לאוכלוסיות הגעה תוך התמחותו בתחום והקהילות הקבוצה ברמת והן הפרט

  התפתחותה לאור ואוכלוסייתה העיר גידול כמו בפתח אתגרים עם ולהתמודד וחדשות

 שיהיו ילדים עם משפחות אלפי יקלטו בה צפונה והן הקיימים בגבולותיה הן העיר של

  זקוקים בוודאי
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 של להנגשה הינה החשובות מותהמשי אחת, לכך בהתאם להיערך ויש לשירותנו

 ההנהלה לכלל ומשמעותי גדול ואתגר מאמץ תחייב, ספק אין אשר ואיכותן השירותים

  העובדים וצוות

 

 של ובתמיכה המרכז ל"מנכ של ברשותו השוטפת הפעילות את המנהל הבכיר ולצוות

 מהבחינה גם  הקשיים למרות כי לציין חשוב,  המקומית הרשות ושל המרכז הנהלת

 בכלל פעולותיו להרחיב ומדוד מקצועי דעת בשיקול ה"בע יצליח המרכז התקציבית

 עם קשר על שמירה  תוך ונוספות חדשות יעד אוכלוסיות ויותר יותר שילוב תוך תחומים

 . הקיימות

 

 

 

 

 

 אגפיה ומנהלי הרשות עם הפעולה שיתופי, השוטפת בפעילותו המרכז כי לציין יש-

 והורים ילדים של למענם המרכז פעילות את ומינפו העצימו רק יםהמקצועי ואנשי ורכזיה

  יותר ממנפת, עירוני מעין לתאגיד הפיכתנו כי ספק ואין בעיר האוכלוסייה רבדי מכלל

 ובמקצועיות באיכות והורה משפחה, בית לכול בשורתו את להביא המרכז יכולת את

 . הערכה לכול הראויים

 

 ופינה פינה בכול ניכרים, תחומיו מגוון על המרכז של ותהפעיל והתוצאות המרכז הישגי-

 הענק הגידול  והראיה משאבים בו להשקיע שיש כמקום במרכז באה המשתתפים והיקף

 שירות מקבלי 10,000 לכדי שנים 4 מ בפחות השירות מקבלי והכפלת המרכז במשתמשי
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 אנשי, ילדים, םהורי)בהם  תקדים חסר הישג וזהו הפעילות תחומי בכלל השנה לאורך

 לעליה למקום מכבר זה  הפך המרכז-. ונצליח נעשה יחד, נטויה היד עוד  ה"ובע( מקצוע

 ולמקבלי לעובדיו, ולכולנו לעיר גאווה ומהווה מהאזור ובוודאי הארץ רחבי מכול לרגל

 . השירות

 ישראל ממשלת ראש מטעם לחינוך ישראל של הלאומי בפרס זכייתנו כי ספק אין - 

 עד וזאת  2012 בשנת הבינלאומי התקן תו קבלת וכן 2011 לשנת ולמצוינות תלאיכו

   שנת עד משופר תקן תו ונקבל השנתי המבדק נערך אלו בימים כאשר 2018   שנת

 רבות הערכות  וכן הפנים שר י"ע 2016 בשנת המקומי השלטון פרס קבלת וכן  2021

 . עמנו העובדים מקצועייםה הגופים מצד הפעילות תחומי בכלל לשבח וציונים

 

 קודש בעבודה שאת בייתר להמשיך כוח נותן וזה גאווה לבינו את ממלאים, אלו כול

 אנו.  והוריהם הרך הגיל ילדי את לשרת בחלקנו שנפלה גדולה זכות וזו– זו מיוחדת

 ולטפחם לשמרם,  היוזמות ואת המרכז חזון את לממש נשכיל   ה"בע כי, תקווה

 ציבורית ושליחות קודש עבודת זו בעבודתו רואה הצוות כלל  ודוע עוד  ולפתחם

 חברה להבטיח ובכך וישראל גת קריית ילדי עתיד את להבטיח כדי הראשונה  מהמעלה

 .  לילדיה טוב ועתיד וצודקת, שוויונית, טובה

 

  

  .."  הרך בגיל מתחיל ילדינו עתיד.."  כי
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 סים"המתנ רשת פעילות

 

  

  2018 סים"המתנ רשת פעילות סיכום

 ועלפ התאגיד, גת קריית לעיריית וספורט נוער, תרבות שירותי המעניק עירוני מעין תאגיד  הינה סים"המתנ רשת

 ,פנאי, תרבות: תחומים במגוון חברתיות תכניות וביצוע חשיבה על בדגש החברה למען קהילתי יחברת כארגון

. הילתיוק אישי לפיתוח מנוף הינה זו פעילות, והמגזרים  אוכלוסייה ולכל גיל לכל והשכלה העשרה,  ספורט, נוער

 בשנת, התרבות חוםבת והן הספורט בתחום הן מרשימים והישגים פעילויות של ענפה שנה מסכמים אנו

 .התרבות בתחום והשקעה מצוינות על והספורט התרבות שרת בפרס בארץ הראשון במקום זכינו 2015

 .והספורט התרבות בתחומי הצטיינות אות קיבלנו ברציפות  שנים ארבע במשך

 הלאוכלוסיי פעילות והתאמת הנגשה התחדשות על דגש בשימת התושבים צרכי את ענינו לנגד רואים אנו

 .במקביל מובילה הרשת אשר פיזיים לפרויקטים ובנוסף זאת כל, בשנה ולתקופה

 .ועוד העונות 4 בקאנטרי ופנאי תרבות מתחם הקמת, בשכונות חדשים קהילתיים מרכזים הקמת

שת  תנ ר ם"המ ת סי קרי ת ב ה ג חודי מודל מהוו ת עבודה של יי תי ל הי פה ק קי , מ

ת תנ ה הנו ענ ל מ ל כ ת ל צו ל קבו ם הגי המגזרי הו ו ל עי ת מפ שכונו ם ב כזי  מר

ם תיי ל הי ם ק שרי שה המאפ אי תכני של הנג ם פנ חוגי כי ו ת קרוב ה  . לבי

שת  ם בר מי סכ ה מ פה שנ ת של ענ לויו עי ם פ שגי הי ם ו מי שי ם הן מר חו ת  ב

ט ר ספו הן ה ם ו חו ת ת ב  .התרבו
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ם אנו אי נו לנגד רו כי את עני ם צר שבי תו מת ה שי ש ב ת על דג שו שה התחד  הנג

התאמת ת ו לו עי ה פ סיי לו כ או הו ל פ קו ת ה ל שנ ל, ב את כ סף ז ם ובנו טי ק פרוי  ל

ם שר פיזיי שת א לה הר בי ל מו קבי  .במ

ש ת חידו כ ם ברי טי פ שו ה, ה כ ת ברי מודי ת לי עי צו ק קפת מ מו שטח ה ת ב לו עי  פ

חב ת, נר חו ת ה מל מבנ ה ו הל ה. הנ כ מת הברי ק ך ממו מו ס ק ב אר ם לפ טי פ שו , ה

ם מי לו בי ם אנו א קדי קמת על שו ם ה ת מתח אי תרבו פנ טרי ו קאנ ת 4 ב נו עו  ה

הכ ל ל שר חדר ו ם, כו טודיו ספא מתח ס ם ו שי מו, לנ ת כן כ ש עבודו ה חידו פריי ס  ה

ת ני רו עי קמת ה ה ם ו ם יד מתח  .לבני

ץ קי לף ב חו הנו ה ם נ פי לדי אל ר מי עי ת ה סגרו ת במ טנו שת קיי תנ ר מ ם"ה  סי

ם חוגי ה ם ו שוני ת, ה עו פ ץ מהו קי פיב ה מ כר א כי טב של ז"פ וב ם מי מני  הא

ם לי בי מו תר ה ץ ביו  .באר

 יעיל ובאופן קצר זמן בפרק מידיים פרויקטים לבצע היכולת היא הרשת של  לטיםהבו היתרונות אחד

 .עירוניים וחוץ עירוניים גורמים עם פעולה ושיתוף משאבים איגום  תוך ומקצועי

 :רקע

 נוער, תרבות שירותי המעניק עירוני מעין לתאגיד  הפכה סים"המתנ רשת 1.1.2015 מתאריך החל

 וביצוע חשיבה על בדגש החברה למען קהילתי חברתי כארגון פועל התאגיד, גת קריית לעיריית וספורט

 ולכל גיל לכל והשכלה העשרה,  ספורט, נוער, פנאי, תרבות: תחומים במגוון חברתיות תכניות

 כלכלי קושי של בתקופה בעיקר וקהילתי אישי לפיתוח מנוף הינה זו פעילות, והמגזרים  אוכלוסייה

 העיר תושבי לכלל לאפשר מנת על שנדרש כל ותעשה לקהילה מחויבת סים"מתנה רשת, חירום  ועתות

 .ומגזר מגדר גיל לכל מגוונות פעילויות ממבחר ליהנות

  :הרשת של האחריות תחומי מגוון להלן

 .עירוני ספורט מרכז.1
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 .וחוגים תרבות מרכז.2

 .עירוניות ספריות הפעלת.3

 .והשכלה למידה חינוך. 4

 .קהילהו חברה פעילות.5

 .קהילתיים מרכזים.6

 .והסברה פרויקטים.7

 .חינוכי רדיו. 8

 .אירועים. 9

 .נוער. 10

 .חירום בשעת הפעלה. 11

 מגרשים, כושר מתקני הכוללים העיר ברחבי ספורט מתקני הקמת, עממי ספורט -עירוני ספורט מרכז. 1

 .ספורט פרחי, מאמאנט ליגת, פרהס בבתי זוזו יקטפרו, ותחרותי הישגי ספורט, ספורט חוגי,  משולבים

 .נפש לכל השווים מסובסדים במחירים מופעל אשר -העונות 4 קאנטרי 

 והפך שנים 7מזה המתקיים הלילה ומרוץ עירוני ספורט יום, שכונות ליגת, בוגרים קטרגל -ספורט אירועי

 שנה בכל האירוע את םפוקדי אשר הארץ מכל רצים בקרב העיר של  למיתוג תורמת אשר בעיר מבורכת למסורת

. 

 םג מקיימת  הספורט רשות בנוסף, מאמנט וליגת נשים כדורעף כמו חדשות יוזמות מובילה הספורט רשות כן כמו

 נבנים שנה בכל.  ושחייה  כדורסל אופניים על רכיבה, טניס: מיוחדים צרכים עם לאנשים ספורט פעילויות

 בכדורגל נשים קבוצת זכתה השנה .העיר וברחבי הספר תיבב התושבים עבור חדשים ספורט מתקני  ומשופצים

 .המדינה באליפות

 .ועוד C בשטח כדורגל מגרש הקמת כגן פיזיים פרויקטים מובילה הרשת בנוסף

 

 

 וחוגים תרבות מרכז. 2
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 לצד זה חיים שבה הטרוגנית עיר היא גת קריית

 לכל. עולים, ותיקים, צעירים, דתיים, חילונים זה

 מחלקת. משלו והעדפות כיםצר יש מגזר

 העיר לתושבי המאפשרת תכנית בונה התרבות

 וליהנות להיחשף והגיל האוכלוסייה שכבות מכל

 הנגשת על דגש תוך ומגוון עשיר תרבותי מהיצע

  .התרבות תוכניות

ת נו ם עו נויי מ ת ה רו שי ת ע נו גוו מ : ו

ע פ ל ש ת ש גו צ  התאטראות ממיטב ה

  '.ועוד שבע באר, חיפה, גשר, הקאמרי, לסין בית, הבימה: בארץ

ם סדרת  טי ר צ נ בי, אורחים אומנים עם קו ר ר ע מ ל מופעי, היוצרים ממיטב ז חו  הלהקות עם מ

 בשעות זהב מנוי, הקולנוע מבקרי מטובי הרצאות עם איכות סרטי סינמטק סדרת ,בארץ המובילות

 השנ מגיל ילדים דרותס'. ועוד מושונוב,  צפיר טוביה:  הוותיקים היוצרים מיטב עם לגמלאים הבוקר

 '.ועוד הישראלי השעה, גושן,  הקיבוץ,  לנוער ארצי, פורת אורנה:  הילדים תאטראות ממיטב עשר ועד

 ,אישית העצמה, אפ סטנד מופעי, הרצאות: ומבוגרים לצעירים סגנונות ממגוון ייחודים תרבות ערבי

 .יהישראל השעה התאטרון בשיתוף הוקרה ערב, אלימות, מינית הטרדה

 למסורת כבר שהפכו חינם כניסה ועד מסובסדים ממחירים מושקעים פסטיבלים מתקיימים השנה במהלך

 המובילים האומנים עם הקיץ בסוף נוער פסטיבל, המשפחה לכל ומופעים להצגות חנוכה פסטיבל: כמו

 .השכנות המועצות עם פעולה בשיתופי הבינלאומי האישה יום ואירועי קיץ אירועי, בארץ

 

 מפעל, היהודית הסוכנות: כמו שונים גופים עם פעולה שיתופי מקיימת התרבות מחלקת השנה מהלךב

 .שונים ממשלה ומשרדי אינטל, הפייס

 

 

 : תחומים במגוון חוגים

!ביותר הטובים המדריכים עם סים"המתנ רשת בחוגי בחרו גת תיקרי ילדי, שלו החוג את יש אחד לכל  

מאות ילדים ומבוגרים  נהנים ממיטב החוגים והמדריכים, ברשת המתנ"סים בקריית גת החוגים  

 מתקיימים בשעות הבוקר ואחה"צ  בתחומי העשרה רבים

הילדים והמבוגרים בוחרים להשתתף בפעילות קבועה לאורך כל השנה בתחומי המדע הטכנולוגיה 

 והחשיבה, המחול, השירה והספורט.

המרכז למחול מובמנט בניהולו של רון כהן  שוקק  בפעילויות מקצועיות בסטנדרטים גבוהים במיוחד 

חניכי המרכז מופיעים באירועים עירוניים מייצגים את קריית גת בכבוד בכל רחבי הארץ ואף זוכים 

 בתחרויות ארציות השנה זכו במקום הראשון בתחרות המחול הארצית 
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 I believe2019   

 ועוד מגוון תחרויות שבהם זכו במקום השני והשלישי

 בגיל 13 ו 11 לגילאי איזורית בתחרות גת קריית חניכי זכו זה בחוג שאף סייף הם הקיימים הספורט חוגי

  בנות 11

  

 

   סייף חוג
לשעבר הארץ אלופת -לאסט דראי שירלי בהדרכת  

 אל -כברק מהירה טקטיות החלטות קבלת ויכולות טכניות יכולות עם ואתלטיות זריזות המשלב ספורט הוא סייף

.ולגוף למוח אימון הוא סייף", גופני שחמט" בעולם מכונה הספורט לשווא  

, עצמאות מפתח החוג. הריכוז יכולת ושיפור עצמי ביטחון חיזוק, נכונה יציבה, עצמית הגנה: ילמדו הילדים בחוג

( ס"המתנ ייד על יסופקו הסייף חליפות. )ארציות לתחרויות התלמידים יצאו השנה במהלך. מתפרץ וכוח מהירות

.האולימפיים הספורט ענפי מבין והיוקרתיים האלגנטיים הספורט מענפי אחד הוא סייף  

 

הייטק חוגי  
  הירש מיכה של בניהולו                        

  גלידה להכין? פיראטים ספינת לבנות רוצים המחר של הייטקיסים -היום לגו בונים

  שלכם חברים עם מגניב רובוטים רבק לערוך? בעצמכם שבניתם לגו מערבל בעזרת

האוהבים וחכמים סקרנים לילדים מתאים החוג'? אלנג'צ בלייזר ולשחק   

.וההייטק הטכנולוגיה, ההנדסה, המדע בעולם המתעניינים. ולשכלל להמציא, לבנות  

.וסיפוק הנאה מלא, חוויתי, אתגרי חוג  

  

ורובוטיקה לגו הייטק חוג  

 ופקודות חיישנים באמצעות וכלים מכונות להפעיל, הנדסי מלגו אחר דגם ללולשכ לבנות תוכלו שיעור בכל

..יודעים תמיד לא גדולים ילדים שגם חדשים דברים ולגלות אלנג'צ הלייזר בתחום יכולותיכם את לפתח ,מחשב  

 

לגו קט חוג  

 ילדכם אוהב לשחק בלגו? בונה וממציא דברים נפלאים?

 בחוג לגו קט של ד"ר לגו מתנסים הילדים בפעילות מגוונת של יצירה ובנית דגמים בלגו הנדסי . 

 בחוג נפתח יכולות באמצעות תכניות בניה ומשחק המעשירים את עולם הידע ההבנה ההמצאה והדמיון.  

 הילדים לומדים לגלות לחקור לשכלל ולפתור בעיות כמו מדענים צעירים.
 

 

 " הבא הדור מהנדסי -  טריקים-רובו" חוג

  המצליחה התוכנית –" ורובוטיקה הנדסה" לתוכנית להצטרף אתכם ניםמזמי אנו

 !! שבתוכנו והממציא המהנדס את נגלה יחד. בתחומה ביותר והיוקרתית

 , ריגול כלי, ותעופה רכב כלי, פארק בלונה מתקנים ,אוטומטיות מכונות ,רובוטים:  ונבנה נתכנן בחוג
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 ! מלהיבים מתקנים המון ועוד ,ממונעות חיות

 
  מהנדס ידי על פותח החוג

 "והנדסה ברובוטיקה צעיר ומתכנן מהנדס" תעודת הבוגרים יקבלו התוכנית בסיום

 

 : מעודד החוג

 ההמצאה ויכולת החשיבה פיתוח. קוגניטיביות ויכולות עדינה מוטוריקה פיתוח

 .וריכוז וקשב,  חברתיים כישורים פיתוח

  ! העתיד את עבורך מהנדסים

 

יירבנ פיסול חוג  

.לעולמם הקרובים סיפורים מתוך חיים בעלי של דמויות יצרו הילדים. סיפור בעקבות יצירה  

לגילם המותאמות בטכניקות בעצמנו שנכין נייר מעיסת מפוסלות הדמויות  

 

 

 

 

ליברה פיקה קפוארה  

כהן" לוקו" בן של בניהולו  

.וקרב אקרובטיקה מוזיקה, ריקוד בין המשלבת לחימה אמנות  

.הפורטוגזית השפה ועם הברזילאי  הפולקלור עם ראשונית היכרות כוללת בשיעור הלמידה  

    

לחימה לאומניות המרכז  
בר יעקב של בניהולו  

 לשיפור תורם. עצמית ושליטה משמעת, סובלנות, לזולת כבוד של לערכים המחנכת יפנית לחימה אומנות-ודו'ג

,עצמית והגנה חוןביט, זריזות, גמישות, הקואורדינציה, גופני הכושר  

 

ועיצוב לספורט המרכז    

לוגסי -ל'אברג אסתר של בניהולה ונשים לנערות  

! ביותר הטוב הספורט למרכז אלינו הצטרפי? למעניין הגופני האימון את ולהפוך בריא חיים אורח לקיים מעוניינת

,הזהב לגיל בריאותית התעמלות, כוח אימון,  פילאטיס: הסטודיו חוגי  

-Kickboxing ,hllt עמוק עיצוב תחנות, וחיטוב עיצוב, מדרגה      שיש מהיר הכי האירובי האימון

BOX TRX ,קטלבס: חדשניים באביזרים מאובזר סטודיו  

        

תיאטרון ללימודי המרכז  
 ולפתח התיאטרון עולם את לחוות בואו ונוער לילדים פורת אורנה תיאטרון בשיתוף קורנפולד תהילה בהדרכת

 ההקשבה, הריכוז יכולת את זו התנסות...ועוד סצינות אלתור, כתוב טקסט עם התמודדות ובמה משחק כישורי

 כל ובו חגיגי בערב מגיע התהליך של ושיאו הצגות של גנראליות בחזרות צפייה משלב החוג. בצוות והעבודה

.סיום מופע מעלה קבוצה  
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ונוער למבוגרים מקצועי תיאטרון  

ארי בן ענת: וניהול בימוי  

 על לעמוד שחולם מי וכל לדבר משוגעים עבור ומיועדת, הפקות בהעלאת שממוקדת, מקצועית תיאטרון קבוצת

 חיזוק. רבה והשקעה מסירות מחייב גם אך ותעוזה דמיון, צוות עבודת שמפתח מופלא כלי הינו התיאטרון הבמה

מקצועיות ישותדר. חברתית ועשייה יצרה של למקום בהם החבוי ותיעול העצמי הדימוי  

  תהצוו שאר כלפי מלאה ומחויבות הפעילות לשעות מעבר חזרות, ארוכים טקסטים שינון, בזמנים עמידה: גבוהות

  

לשירה המרכז  
כוכב אבי המאסטרו של בניהולו  

 התחילו וטובים רבים ועוד רביזדה שי, חדד נוריאל, אמזלג עדן, טייב נינט שבו במקום ללמוד יכולים אתם כאן

עמידה, קול פיתוח לימוד תוך שלכם והתנועה השירה כישרונות את לפתח, דרכם את  

הקלטות. הקצב וחוש המוזיקלית השמיעה חידוד, במה על  

.ועוד עירוניים במופעים השתתפות, מקצועי באולפן  

 

"מובמנט" למחול המרכז  

כהן רון של בניהולו  

 הרך לגיל הכנה, ברייקדאנס, אז'ג סטריט, מודרני, הופ היפ, אז'ג, הקלאסי הבלט יסודות לרכישת לימודים תכנית

 אישית בין תקשורת, משקל-שיווי ריתמיקה, יסוד מיומנויות,  קואורדינציה, טכניקה פיתוח על בדגש. ועוד

ורמות גילאים לפי ומעלה 3 לגילאי מיועד עצמי ודימוי בטחון, וחברתית  

.לקוחות בשירות מפורטת ותשע מערכת ורמות גילאים לפי ומעלה 3 לגילאי מיועד  

 

 

 לאמנות חינוך של תכנית היא ארצי תרבות סל. התרבות סל נושא את גם בתוכו כולל  התרבות תחום

 ועד גן מגילאי, בישוב התלמידים כלל נחשפים התכנית באמצעות, הפורמאלי החינוך במסגרת הפועלת

. תוספרו קולנוע, תיאטרון, מחול, יקהמוס, פלסטית אמנות: השונים האמנות בתחומי למופעים ב"י כיתה

 נהנים התלמידים'. ועוד החברתית המעורבות הגברת, רוחנית העשרה, האופקים הרחבת: התכנית מטרת

 מתקיימת הצגה/מופע לפני. שנתי רב ובתכנון מדורג באופן שנה מדי שונים בתחומים אמנות ממופעי

 .הצפייה לאחר מיםהרש ועיבוד מראש הכנה כולל נלווית חינוכית פעילות

 2018 וםהסיכ בשנת הפעילות של כמותיים נתונים

 .מנויים 2150 כ"סה. לשנה משנה גידול מגמת
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  מהפעילות תמונות 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 . הניידת והספרייה החרדית הספרייה,  העירונית הספרייה את מפעילה הרשת  -עירוניות ספריות. 3

 ונגישות חדשניות מחשוב עמדות בספרייה, לשנה משנה גדל  והמספר, הזמן כל מתרחבות הספריות פעילויות

 .סמלי בתשלום פקסים  ושליחת צילום,  כריכה, הדפסה שירותי אלחוטי באופן למידע

 .ומבוגרים לילדים סופרים עם מפגשים ,מספרים בתים תערוכת ,לילדים קסומות סיפור שעות

 .ותהשונ בשכונות המועדונים אל המגיעה הניידת הספרייה את העירונית הספרייה מפעילה הקריאה עידוד במסגרת

 לאוכלוסייה המתאימות תכניות מגוון על אחראי למבוגרים השכלה להשלמת המרכז -והשכלה למידה חינוך. 4

 ,אתיופיה לעולי השכלה השלמת, תיכונית השכלה השלמת, ם"הלו עד, עממית קתדרה, תיכונית, תהילה: הבוגרת

 .לכל שווה הזדמנות מתן באמצעות המבוגרים אוכלוסיית בקרב פערים מצוםצ התכנית מטרת
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 תבשעו התושבים לכלל ספורט וחוגי השתלמויות,  למידהו העשרה קורסי מתקיימים הנביאים בקמפוס גם כן כמו

 .הצהריים ואחר הבוקר

 חיי את לשפר במטרה םהשוני המגזרים עבור השכונתיים ברובעים קהילתיות מנהלות -וקהילה חברה פעילות. 5

 .חירום ובעת שגרה בזמן האוכלוסייה לצרכי מענה מתן באמצעות התושב

, פעילים תושבים גיוס,  התושבים בקרב מנהיגות ופיתוח להעצמה שונים קורסים מתקיימים זו פעילות במסגרת

 .ועוד הורים סיירת שכונות ועדי בחירת, חגים ציוני, גיבוש ימי

6. תרבות יהודית- התרבות היהודית חרטה על דגלה להפוך את היהדות נגישה לכלל התושבים בעיר ואת 

המורשת היהודית לנחלת הכלל מתוך אמונה כי ביכולת עקרונות המסורת היהודית לחבר באחווה את כולם  

  ומשום כך פועלת התרבות היהודית באופן המאפשר לכלל התושבים ליהנות מפעילויות במהלך השנה.

, שנהה מעגל סביב לקהילה תכניות, מצווה בת/בר תכניות: פעילויות מגוון י"ע תכניה את מפיצה הודיתיה התרבות

 עורישי, ונוער לילדים קיץ פעילות, חברתי מדרש בית, עירוניים יהודים תרבות מופעי, בכדורסל כנסת בתי ליגת

 .בעיר מגוונות קהילות עם פעולה שיתופי תוך נשית העצמה, בקהילה יהדות

  בין .לפרט ורגישות אכפתיות מתוך בעיר והמגזרים הקהילות לכלל רוחבי שירות מעניק המרכז -חרדית תרבות

 ...ועוד השכלה תעסוקה, ופנאי תרבות, העשרה חוגי, מועדוניות מפעיל המרכז השירותים

 הפעילויות מגוון והנגשת חיבור ולצורך  סים"המתנ רשת של והשיווק ההסברה פעילות במסגרת -הסברה. 7

 .אונליין עדכון הכולל- אינטרנטה אתר  הוקם לתושבים

 םע סים"המתנ ברשת המתקיימות הפעילויות מגוון את כולל המגזין, למיילים הצורך לפי מופץ – תרבות ניוזלטר

 .מידע של שוטפת לקבלה לתפוצה רישום אפשרות

 .בעיר האב בתי לכל והפצה עותקים 20,000ב שנתית פעילות חוברת הפקת

 .האינטרנטית ובמדיה המקומית בעיתונות תדמית כתבות פרסום

 .בפייסבוק ממומן פרסום

 .מיוחדים צרכים עם לאנשים מונגש אינטרנט אתר

 .הרוסית לשפה גם מתורגם -השבוע פעילות את המסכם שבועי סרטון הפקת

 .ואזורית מקומית עיתונות, חוצות בשלטי פרסום
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 את ללמוד האפשרות את ומבוגרים צעירים לתושבים לתת במטרה הוקם ירהלש המרכז -ופיוט שירה מרכז

 .בסיומה שיא מופע גם ומתקיים השנה במהלך מופעים נערכים כן כמו, שונים בסגנונות הפיוט שירת

 מפעילות השנה במהלך נהנות אשר זמר חבורות 4 מופעלים בקהילה תרבות פרויקט במסגרת -זמר חבורות

 .פעילות שנת כל בסוף שיא מופע ומקיימות הזמר בתחום שרהוהע וממגוון שוטפת

 .התיכוניים הספר מבית תקשורת ממגמת תלמידים משדרים גת קול ברדיו -גת קול רדיו

 .הרדיו במסגרת או פרטנית הכשרה שעברו מהקהילה בוגרים אנשים ברדיו משדרים בנוסף

 ילמדו המשתתפים בו התקשורת בתחום קיץ ייטנתק קורס ומקיים ומבוגרים לנוער הכשרה קורסים מציע הרדיו

 .ברדיו יתנדבו ובהמשך בארץ המרצים ממיטב הרצאות כולל רדיו

 ועד הצהריים משעות ופתוחים העיר ברחבי בשכונות הפזורים ונוער לילדים  מרכזים -קהילתיים מרכזים.6

 יםהצהרי אחר בשעות נוער ולבני יםלילד וליווי תמיכה, סיוע המעניק חם כבית ומשמשים המאוחרות הערב שעות

 םהפעלת תוך הצהריים אחר בשעות נוער ובני ילדים בקרב ברחובות שוטטות במניעת מסייעת זו פעילות: והערב

 המועיל פעילות. שלהם הביטוי ויכולת בהתפתחותם משמעותי גורם המהוות תוצאות מניבות בפעילויות והעסקתם

 . ולימודית רגשית אישית חברתית המבחינ והתפתחותם בקידומם עוזרת זו

  בלתי חינוך לפעילות  מרכזי מוקד מהוויםו  המבוגרת לקהילה  גם שירות נותנים הקהילתיים  המרכזים

 תוך  המאוחרות הערב שעות ועד בבוקר 08:30 מהשעה החל פתוחיםו הרובע לתושבי פנאי ותרבות פורמאלי

 בהתאם הכול, רבים נושאים ומקיפה גמישה, מגוונת הפעילות, הגילאים ולכל האוכלוסייה שכבות לכל מענה מתן

 .ולרצונם התושבים לצורכי

, צהרונים: כגון התושבים לצרכי בהתאם  חדשים פרויקטים והקמת קיימים פרויקטים יהולנ  -פרויקטים .7

 – בקהילה תרבות, רווחה מועדוניות, בסיכון לילדים תרבות, יחדיו מוטב, מיוחדים צרכים עם לאנשים פעילות

 , אלימות ללא עיר, ה"להב, זמר חבורות

 המאפשרת החינוך משרד ביוזמת תכנית,  הגדול ופשהח של הספר -בית תכנית  את מפעילה סים"המתנ רשת

 אטרקציות, וכיף הנאה פעילויות שילוב תוך הלימודים שנת לסיום בצמוד לשעון מסביב למידה של המשכיות

 .  הקיץ בחופשת וחוויות

 .הלימודים שנת במהלך העיר ברחבי הספר בבית הצהרונים את גם מפעילה הרשת כן כמו

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%99
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 עבור מהנות פעילות מגוון מתקיימים בהם הפגה מוקדי מפעילה הרשת חירום עתותב -חירום לשעת מוכנות

 אפיית בבלונים עיצוב, בישול סדנאות, תיאטרון, יצירה סדנאות,  ואמנים קוסמים להטוטנים של מופעים, הילדים

.ועוד פיתות  

 4,000-כ זו מפעילות נונה האחרון במבצע, המאוחרות הצהריים שעות עד יום בכל התקיימה ההפגתית הפעילות

 בלוח עמידה, מקצועיות דרשה זו הערכות ,תושבים 10,000-מ למעלה לעיר מחוץ לפעילות הוצאו ובנוסף ילדים

.הצוות של מופתית והתארגנות זמנים  

.אלו תקופות הישנות לטובת ומוכן ערוך להיות מנת על והשתלמויות הכשרות עובר הצוות שגרה בזמני גם  

 םיו, מיוחדים ובמועדים בחופשות, השנה במהלך אירועים של רחב מגוון מקיימת אירועים מחלקת – אירועים .8

, נוער פסטיבל, תימניאדה, מתגייסים כנס, דתיים עצמאות, עצמאות,  חלה הפרשת ערב, פורים אירוע, יםירושל

 עקיבא בני הקפות, סינטטי מגרש פתיחת, עדות ערב, תורה שמחת

.לילה רוץמו  
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 תמיד במקום הראשון –רשות הספורט קריית גת 

י ה, ימרשות הספורט בקריית גת מקיימת מידי שנה אירועים שונים המתאימים לכלל האוכלוסייה, כגון: מרוץ ליל

 בריאות לנוער ולמשפחות, אולימפיאדת ילדים, אירועי קיץ בשילוב פעילויות ספורט.

רגל -טק     סל, ליגת שכונות, ליגת בתי כנסת בכדורסל,     -וטורנירים , כגון מחניים, קט ובנוסף, ליגות שונות

 רגל בוגרים, כדורגל, אתלטיקה קלה, יום ספורט לבתי הספר היסודיים, מאמאנט, ועוד. -לבתי ספר, קט

רעף, שחייה, כדורגל, כדו ומעלה, בטניס, אושו )קונג פו(, ג'ודו, 3וכמובן חוגי ספורט בענפים שונים החל מגילאי 

אגרוף, אתלטיקה והתעמלות אומנותית במסגרת פרויקט פרחי ספורט, בית ספר לכדורגל, ליגת בתי כנסת 

 בכדורסל, בית ספר לכדורסל, טניס שולחן, כדורעף, לקרוס ועוד.

 קצת נותנים מספריים:

 קט, התעמלות אומנותית,ספורטאים פעילים במסגרות האיגודים השונים: כדורגל, כדורסל, קרי 550 •

 כדורעף ועוד.

 ילדים. 250בבית ספר לכדורגל מתאמנים  •

 .ספורטאים 170במרכז הטניס מתאמנים  •

 ספורטאים. 1,189בשנת תשע"ז היו בקרית גת  בסך הכל •

 אגודות/עמותות ספורט. 8בעיר קיימות  •
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רצים מתחרים  600 ברציפות שמתקיים מירוץ הלילה לזכרו של יבגני גלרמן ז"ל. מדי שנה 10שנה  •

ילדים עם צרכים מיוחדים ובני  200משתתפים במקצה העממי +  1000במקצים התחרותיים + 

 משפחותיהם במקצה לקידום המודעות לספורט בקרב בעלי צרכים מיוחדים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " וקס בית" -"ותיקים אזרחים" תחום פעילות סיכום תקציר

 2020 ותיקים לאזרחים אב תכנית-גיל ידידותית מועצה גת קריית

 כמשאב active ageing-"פעילה זקנה"

 חברתי-כלכלי-קהילתי

 

  מנהלים תמצית

 ייחודיות תכניות ומיסוד השירותים פיתוח בתחום יזומה מדיניות,  גת קריית עיריית מובילה כעשור מזה

 קריית עיריית. יםהשונ המגזרים לכלל העיר ברחבי" הוותיקים התושבים" כלל של חייהם איכות לשיפור

" במקום הזדקנות" של המערבי בעולם היום המקובלת המקצועית התפיסה את למעשה אימצה,  גת

 תושבים" של קהלים ויותר ליותר מאפשרים אשר מגוונים ושירותים מסגרות לפיתוח לאות ללא ופועלת

 .הטבעי בביתם, בקהילה להזדקן" וותיקים

 14%-כ המהווים", וותיקים אזרחים" המוגדרים תושבים  8,800 -ל מעל כיום מונה גת קריית העיר
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 . העיר אוכלוסיית מכלל

 מדדים  בסיס על וגם  נתון זמן בכל למדידה הניתנים השונים הנתונים בסיס על, ספק כלל אין

 ".שקטה" במהפכה מדובר אם גם, בתחום במהפכה מדובר אכן, אחרות לערים השוואתיים

 בשיתוף(,2009 משנת החל,) האחרונות השנים כל לאורך בתהליך ובילומ בכיר שותף", וקס בית"

 לשרות' המח, הרווחה אגף עם ובעיקר המקומית הרשות אגפי כל עם רבים וממשקים מלא פעולה

 וינט'ג אשל, ממשלה משרדי, וצעירים נוער אגף(,מטופלים תושבים 2700-כ מונה" )הוותיק אזרח"ה

 .עסקיה והמגזר השלישי המגזר,  ישראל

 תושבים" 5,000 -ל קרוב ובעקיפין במישרין" וקס בית" שירת, 2017 התקציבית הפעילות בשנת

 של מלא או חלקי מימון כולל, המגזרים לכל ותרבות העשרה פנאי בפעילות העיר ברחבי" וותיקים

 .הוותיקה לאוכלוסייה השונים הקהילתיים במרכזים הבוקר פעילות

 נתונים מסד בניית  תוך,  השואה בניצולי הטיפול נושא את האחרונות יםבשנ עצמו על לקח",וקס בית"

 בשיתוף הזכויות ומיצוי המידע מוקד פתיחת עם  לתושב  שרות ומיסוד השואה ניצולי כלל של עירוני

 ".ידיד" זכויות מרכז

 תלשרו המחלקה בשיתוף, ת"מופ, גת בקריית ומועשר ייחודי מועדון נפתח 2017 בשנת לכך בנוסף

 קהילה של נוספת חדשה מסגרת נפתחה ואף שואה ניצולי 30 חברים בו  ברשות" הוותיק האזרח"

 .שואה לניצולי בלעדית תומכת

 יסוד ונתוני מקצועי כללי פרופיל– גת קריית

 .תושבים 60,000-כ מונה גת קריית העיר

, הרווחה אגף י"ע ומטופלים מוכרים  2,700 -כ מתוכם" וותיקים אזרחים" 8,800-כ גת בקריית

 .הוותיק האזרח לשרות המחלקה

 (.%10 -כ הינו הארצי הממוצע. )%14  -כ על כיום עומד בישוב" הוותיקים האזרחים" שיעור

 הזדקנות" של המערבי בעולם המקובלת המקצועית התפיסה את אימצה גת בקריית המקומית הרשות

 ".במקום

", וותיקים אזרחים" של אב בתי  900  -כ המשרתות(  24\7) תומכות קהילות 4  פועלות  גת בקריית

 . 1.2017 מחודש החל הפועלת בלבד שואה בניצולי וסיוע לטיפול ייחודית  קהילה הינה 4' מס קהילה

 קבלת, בתרופות הנחה, שנתי למענק הזכאים מוכרים  שואה ניצולי תושבים 1,867 -כ גת בקריית

 .ל"חו וקצבאות חודשי תגמול

  ףנוס  זכויות למיצוי פוטנציאל בעלי שואה ניצולי תושבים 861  -כ גת בקריית  2017 תשנ לסוף נכון

 .הקיימות לזכאויות

 אוכלוסיית לטובת הבוקר בשעות קהילתיים מרכזים 11 סים"המתנ רשת במסגרת פועלים 2017 בשנת

 :היעד

 "וקס בית" 

 בלב מקום 
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 הכרמל 

 התמרים 

 ישראל שבטי 

 נועם 

 הערבה 

 הספרדי המועדון 

 דרום שער" קהילתי מרכז" 

 גרופית מועדון 

 עוצם מרכז  

 

  ופרויקטים תכניות והפעלת פעילות תקציר

 השנה כל לאורך( 7\24: )גת בקריית תומכת קהילה הפעלת. 

 אב בתי 214 מונה -'א קהילה. 

 אב בתי 219 מונה–' ב קהילה. 

 אב בתי 213 מונה–' ג קהילה. 

 (.1.2017 החל שואה וליניצ קהילת.)אב בתי 182 מונה–' ד קהילה 

 (.בית מרותקי 100 מול אל מתנדבים 10.)גת בקריית" קשר קו" תכנית הפעלת 

 (.מלגות מקבלי סטודנטים 20.)גת בקריית" הוותיק לאזרח פרח" תכנית הפעלת 

 (.אב בתי 500 מעל".)ובידידות בכבוד" תכנית במסגרת  לידידות הקרן 

 וקס בית"ב נפש לתשושי יום מרכז פתיחת." 

 שואה ניצולי עבור, גת בקריית חמישית תומכת קהילה להקמת הרווחה משרד אישור. 

 וותיקים אזרחים מליאת" פעילות השקת." 

 האוצר משרד נתוני מאגר בסיס על שואה ניצולי 900 -ל זכויות מיצוי הליך ביצוע. 

 בסיס על חברתי לשוויון המשרד במימון שנתית תלת פעילות השקת  

 "מקומיות ותלרשוי קורא קול." 

 גת בקריית" זהב טיפת" מיזם השקת. 

 גת בקריית+ 60 לגילאי הכוון מרכז הקמת אישור. 

 ישראל וינט'ג, ואשל הרווחה משרד בשיתוף בית מרותקי עבור תכנית הפעלת. 

 הנוער ותנועות הספר בתי, העירונית הנוער' מח בשיתוף דוריות בין תכניות מיסוד. 

 וותיקים כיתות הפעלת 

 אוכלוסיית לטובת הבוקר בשעות בעיקר  העיר ברחבי הקהילתיים המרכזים של  יעיל תפעול 

 .התושבים לכלל ואחיד מועשר  ותקצוב מידה אמות בסיס על" וותיקים אזרחים" של היעד
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 בטיפול התחום למינוף עתידית ובראייה  הקצר בטווח  ואינטגרטיבית  סינרגטית  תשתית יצירת 

 בראייה וספורט בריאות תכניות קידום. גת בקריית" וותיקים זרחיםא" של היעד באוכלוסיית

 .הוותיקים התושבים לטובת עירונית

 

 

 

 בלב מקום במועדון דורית-בין פעילות
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 תומכות קהילות במסגרת הפוגה וימי סיורים

 

 

 

 

 

 גת קריית ספריות רשת פעילות סיכום

 :דבר פתח. א

 ספרייה שירותי מתן למען המרץ במלוא פועלת סים"המתנ לרשת שייכתה גת קריית העירונית הספרייה

 .  והעשרה תרבות פעילויות לצד והסביבה העיר לתושבי והמידענות הקריאה בתחום איכותיים

 של שלוחות המהווים נוספים סניפים שני נפתחו 2011 בשנת העיר תושבי בקרב הקריאה עידוד במסגרת

 קריית בעיר החרדי הציבור כלל את המשרתת" גת קריאת" החרדית ייההספר:  והם העירונית הספרייה

 שונים מתחמים אל המגיעה ספרים ועגלות מחצלות פופים עם מעוצבת משאית,   ניידת הספרייה וכן גת

 לילדים ויצירה סיפור שעת של מרתקת פעילות מעבירה הניידת הספרייה וספרנית העיר ברחבי

 .ולהורים

 את לסכם גאים אנו וכעת עינינו לנגד היה הספרייה חזון 2017 שנת החולפת הבשנ פעילותנו בכול

 .2017 שנת,  החולפת בשנה פעילותנו

  גת קריית ספריות רשת פעילות סיכום. ב
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 המגיע הסטודנטים לקהל יותר רחב מענה במתן הצורך אבחון לאור – קהל קבלת שעות הרחבת -

 לקהל שעריה את פתחה הספרייה  עבודות כתיבת לצורך ייםאקדמ חומרים ולחפש ללמוד בכדי לספרייה

 10:00מ שנהוג כפי ולא בבוקר 08:00:00 מהשעה החל הבחינות תקופת בחודשי התושבים ולכלל זה

 .בערב 19:00 ועד

 הקהל לשימוש מידע מאגרי' מס נרכשו זו שנה במהלך –  העירונית בספרייה דיגטליים שירותים

 כותר ומאגר נקדן מילים רב, סאלד מאגר, חיפה של המאמרים מפתח: וגמתכד הסטודנטים וקהל הרחב

 עלות ללא גישה ישנה הללו המאגרים לכל. תחומים במגוון בעברית מקוריים עיון ספרי 3000כ המכיל

 .מנוי לכל שניתן וסיסמא משתמש שם באמצעות מהבית גישה אף ולחלקם מהספרייה

 חדשים מנויים  1000 -כ נוספו 2017 שנת במהלך –   המינויים\המשתתפים היקף הרחבת-

 החרדית הספרייה של פתיחתה עם חדשים מנויים 2200-וכ העירונית הספרייה של ההשאלה לספריית

 .מנויים 9100כ הוא הספריות ברשת המנויים' מס סך. מעלה במרכז" גת קריאת" המחודשת

 וכן הרחב הקהל בפני הספרייה בחשיפת יום מידי מושקע אשר רב עמל פרי הינו המנויים' מס הגדלת

 להשתמש ואף משירותיה ולהתרשם בעבר הספרייה את לפקוד זכו לא אשר יעד אוכלוסיות בפני

 .אלו בשירותים

 

 -  מעלה מרכז במבנה"  גת קריאת" המחודשת החרדית הספרייה פתיחת  -

 

 ה"מעל במרכז העירונית יההספרי של שלוחה לפתיחת חגיגי טקס נערך 2017 שנת החולפת השנה בסוף

 דהאן בועז, דהרי אבירם העיר ראש במעמד נערך הספרייה פתיחת טקס. החרדי הקוראים ציבור לטובת

 . וקוראים תושבים, והספורט התרבות במשרד הספריות על הממונה

.  חרדית לתרבות ה"מעל מרכז של והמזמין המרשים החדש במבנה ממוקמת" גת קריאת" הספרייה

  למצוא הקוראים ציבור יכול ובה העירונית הספרייה של סניף מהווה" גת קריאת" החרדית הספרייה

 אירועי של רחב מגוון יתקיימו בספרייה, כן כמו.. הגילאים לכל להשאלה קריאה ספרי של רחב מגוון

 רוהמס, המקצועי הספרייה צוות... ועוד סופרים עם מפגשים, ילדים הצגות: כגון הגילאים לכל תרבות

 .ובהדרכה מסוימים ספרים אודות ייעוץ במתן, לקריאה הספר בבחירת לקוראים מסייע והאדיב

 



 
 

285 

 

 

 

 גני ילדי בקרב הקריאה עידוד במסגרת – הספרייה עם הגנים ילדי של והיכרות חשיפה פעולות-

 גת קריית ועיריית הרך לגיל מריאן מרכז בין פעולה שיתוף נוצר גת קריית בעיר חובה וטרום החובה

 מהצגה ונהנו הבוקר בשעות בספרייה החובה טרום  גני ילדי כלל בקרו בה אשר השישית השנה וזוהי

 .יצירה והכנת הזמנים מכל ילדות שירי" שלנו השירים"   פלאים תאטרון מאת מרתקת

 

 

 

 החופש את פתחה, בארץ הספריות שאר עם יחד, גת בקריית העירונית הספרייה - ארצית סיפור שעת

 .  סיפור שעת עם דולהג

 זהר הסיפורים מספר  עם"  העצים ומלך סולטן ה" סיפור משעת נהנו והוריהם ילדים 120-מ למעלה

 .קורה מתיאטרון קרניאל
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 מספרי מיטב עם ציבוריות ספריות 100-בכ הארץ רחבי בכל זמנית בו התקיימה, הקסומה הסיפור שעת

 מנהלי ואיגוד בישראל הסיפורים מספרי אמנות קידוםל העמותה עם פעולה ובשיתוף בישראל הסיפורים

 הספריות

 

 

 

 

 יזמה העירונית בספרייה והעשרה תרבות פעולות קיום במסגרת – ויוצרים סופרים עם מפגשים -

 והתיכוניים היסודיים הספר בתי לילדי המבוגרים לקהל סופרים – קוראים מפגשי העירונית הספרייה

,   הרחב לקהל שלו מאיר הסופר עם מפגש:  כדוגמת ומרגשים מפרים ,מרתקים כמפגשים התגלו אשר

 התיכוניים הספר בתי לילדי עתיר מקמל נאוה הסופרת עם ומפגש לפיד ליהיא,  קור אבשלום עם מפגש

 ...ועוד נחמיאס חני,  בסן דני עם מפגש: כדוגמת יוצרים עם מפגשים של רחב מגוון וכן

 

 פתיחת לכדי עד הורחב העירונית בספרייה המתקיימים והסדנאות גיםהחו מערכת – וסדנאות חוגים -

 .  .ועוד ממוחשב מחסן ניהול,  טכנית אנגלית קורס: כדוגמת הכלכלה משרד מטעם קורסים של רחב מגוון
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 העברי הספר ושבוע הקריאה חודש אירועי במסגרת שנים כשש מזה  – 2017 הספר שבוע הפנינג -

  560 -כ והשתתפו נהנו 2017 שנת החולפת בשנה וגם העירונית הספרייה בחזית ענק הפנינג נערך

 ןוכ מקומיות להקות של הופעה,  ספרים יריד,  ענקיים יצירה מתחמי כלל אשר בהפנינג והורים ילדים

 לאלוף תעודה הוענקה בה השנייה השנה זו.  המטמון תאטרון מאת"  מרקדות אגדות"   מחול מופע

 ר"יו בוזגלו רבקה' הגב,  דהרי אבירם מר,  העיר ראש במעמד העירונית הספרייה של הקריאה אלופת/

 תעודה הוענקה 2017 שנת החולפת בשנה. סים"המתנ רשת ל"מנכ שמחון בן אמיר ומר דירקטוריון

 ספרים 189 קראה אשר המקסימה פרטוק לענבר, העירונית הספרייה של לנוער הקריאה לאלופת

 .   החולפת השנה במהלך

 

 

 במסגרת  – "הטובים המעשים יום" במסגרת" שושנה" קליטה במרכז הניידת הספרייה פעילות -

 הצגה של פעילות וקיימה" שושנה" קליטה במרכז הניידת הספרייה בקרה" הטובים המעשים יום"

 .זו מפעילות מאוד נהנו אשר המרכז לילדי יצירה"+ והגזר  אליעזר"
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 במסגרת הניידת הספרייה פעלה 2017 שנת החולפת בשנה – בצהרונים ידתהני הספרייה פעילות

 שונים צהרונים לשני הניידת הספרייה הגיעה השבוע מימות יום בכל.  הילדים בגני השונים הצהרונים

 . אמיר פוריה ידי על שהועברה ויצירה סיפור שעת" יצירפור" מפעילות נהנו הצהרונים וילדי

 

 

 

 

 

 

 

 - HP indigo  במפעל הניידת יההספרי פעילות

 להם והקריאו יכולת מיעוטי ממשפחות ילדים המפעל עובדי אימצו", הצלחה סיפור" פרויקט במסגרת

 למפעל והגיעה זו בפעילות חלק לקחה הניידת הספרייה. במפעל הצהריים בשעות לשבוע אחת סיפורים

HP indigo מהספרייה ספר לשאול הפרויקט לילדי אפשרות נתנה וכן ויצירה סיפור שעת של לפעילות 
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 .הניידת

  

 אתגרי עם ולהתמודד במרץ לפעול תמשיכנה סים"המתנ לרשת השייכות גת בקריית הספריות רשת

 שיתוף תוך ובאזור גת קריית בעיר התושבים לכלל שירותיהן את ולפתח ליזום לעשות לפעול העתיד

 . משותף עניין בעלי וארגונים מוסדות

 

 

 2018לשנת השכלת מבוגרים למחלקה הסיכום פעילות  

 

  כיתות תג"ת להשלמת השכלה למבוגרים במסלול שבסיומו יקבלו  2פתיחת

 שנות לימוד מטעם משרד החינוך. 12התלמידים תעודת 

 .שילוב של עולים חדשים וחיילים משוחררים במסלול לימודים מותאם עבורם 

 קיום מבחני התאמה כאן בעירנו  -תאמות לקבלת הקלות בבחינותהנגשת מבחני הה

כדי לאפשר לתלמידים מכל השכבות לגשת לבחינה עם ההתאמות הנדרשות 

 עבורם.

  הגשת ערעורים עבור תלמידים שלא הצליחו לעבור את בחינות הגמר בהפרש

 מועט של ניקוד. 

 י העיר.הגשת בקשות תמיכה עבור פתיחת כיתות תהיל"ה לפעילות ברחב 
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  בניית מסלול אישי עבור כל תלמיד בהתאם לעברו הלימודי ולמקצועות הנדרשים

 במטרה לזרז את זכאותו לתעודה.

 .הנפקדת תעודות עבור תלמידים שאין ברשותם כל תעודה על לימודיהם מן העבר 

 .כיתות עברית עבור אוכלוסיית יוצאי אתיופיה 

 ם. גיוס ואיתור מועמדים פוטנציאליים ללימודי 

  .מעקב פרטני אחרי כל תלמיד מרגע השתלבותו בלימודים ועד קבלת התעודה 

 

 2018 הסיכום בשנת הפעילות של כמותיים נתונים

 ת"תג כיתות 2 נפתחו. 

 40 לימוד שנות 12 תעודת לקבלת ממתיניםו לימודיהם את סיימו תלמידים . 

 תלמידים 220כ לימוד שנות 12 השלמת במסלול השתתפו כה עד. 

 כיתות 20 גת-קריית ברחבי פועלות ה"תהיל תוכנית סגרתבמ. 

 

 : מהפעילות תמונות 3
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  הנביאים קמפוס פעילות סיכום

 י"עפ נוער ובני חיילים, סטודנטים, לצעירים, השלישי לגיל והעשרה פנאי השכלה מרכז הינו נביאים קמפוס

 :בקמפוס המתקיימות פעילויות מפרט להלן. התאמה

 לבודדות גם חם ובית חברותה סבתות מועדון. 

 (.בבית ללמוד באפשרותם שאין לסטודנטים) למבחנים והכנה עבודות הכנת, לסטודנטים תגבור כיתות 

 שונים בתחומים ידע והעשרת קריירה פיתוח, השתלמות גמול צורך י"עפ קורסים, תושב לכל מענה. 

 רפואיות בעיות בעלי ולאנשים השלישי לגיל בריאות מועדון. 
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 והעשרה הלמידה במערכת בשילובם( וצעירים מבוגרים) מיוחדים צרכים לבעלי סיוע -נתן עמיתים 

 .מהחברה כחלק

 חברתיים ומפגשים בפעילות משתלבים אשר נפש לתשושיי טוב שכולה עמותה - אנוש מועדון . 

 גהמל לקבלת מתנדבים סטודנטים. 

 לקהילה מתרומה כחלק מובחרות מיחידות חיילים אירוח. 

 שונות ברמות חדשים לעולים עברית אולפן. 

 איש 250-300 בין יום מידי מגיעים למרכז. 

 הציבור לרשות 7:30-22:00  ה מהשע החל פתוח הינו המרכז. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   נוער מחלקת
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 לעסוק הנוער את ומעודדת בעיר הנוער לבני ומוביל משמעותי, מרכזי גורם מהווה הנוער מחלקת

 נותנת, כן כמו. ועצמם סביבתם כלפי ואחריות מסירות, יזמה ,מנהיגות, קהילתית-חברתית במעורבות

, תאיכותי פנאי תרבות ביצירת, לערכיה ובחשיפתם הנוער בקרב ציונית יהודית זהות בטיפוח יד המחלקה

 .מקומיים יריםצע וכישרונות עניין תחומי בחיזוק

 בתולטו לטובתם שיזמו ערכית-חינוכית פעילות לכל מקצועית ותמיכה תקציבי גיבוי מקבלים הנוער בני

  .העיר

 תיתמערכ בראייה והילדים הנוער לבני חינוכי רצף של מנגנון יצירת ביכולת מתבטאת המחלקה ייחודיות

  .פורמאלי לתיב לבין פורמאלי חינוך בין מקשר גורם ומהווה ערב עד מבוקר

 

 

 המים תאגיד פעילות

 
 גת-קריית מי של 2018 שנתי ח"דו

 

 :גת.ק מי - כללי רקע .1
 

 .וביוב מים כתאגיד הפועלת בע״מ חברה היא גת.ק מי

 וביוב מים תאגידי חוק להוראות ובהתאם מכוח, 2008 בשנת הוקמה בע״מ גת.ק מי חברת

 -קריית העיר בתחום ביוב לסילוק שירותים ומתן מים אספקת שירותי מתן לצורך, 2001, התשס״א

 .גת

 

 :החברה של האחזקות מבנה        
           
 .גת קריית עיריית של מלאה בבעלות גת קרית מי           

 
 

 :החברה של העיקריים הפעילות תחומי      
 :הינם מ"בע( 2008) גת. ק מי של העיקרים הפעילות תחומי

 .גת קריית של והביוב מיםה מערכת של ותפעול תחזוקה .1

 .בקולחין טיפול ומערך לביוב שאיבה תחנות של ותפעול תחזוקה .2

 .גת קריית של והביוב המים מערכות ופיתוח שיקום .3

 .גת בקריית העירונית הניקוז מערכת תחזוקת .4

 .גת קריית בשפכים לטיפול מכון של ופיתוח תחזוקה, תפעול .5

 .תעשייה שפכי בגין ואכיפה ניטור .6

 .  גת קריית ובניה לתכנון לועדה סניטאריות וכניותת אישור .7
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 :החברה דירקטריון      
 

 דירקטוריון חברת ר"יו -טולילה בן ציפי' גב -

 דירקטוריון חברת – שניר מזל גב׳ -

 דירקטוריון חבר - אזולאי עמי מר -

 דירקטוריון חברת -מרציאנו אהובה' גב -

 דירקטוריון חבר -דיין שלמה מר -

 דירקטוריון חברת – פדידה הדס -

 אביטן עמי מר החברה ל"מנכ עומד החברה בראש              

 
 :החברה עם ההתקשרות פרטי

 מהשעה ה׳-א׳ ימים הקולי במענה  לבירורים: 1-800-563-565 שמספרו חינם בטלפון :טלפוני שירות

 מהשעה ו׳ יום 08:30-22:00 מהשעה ה׳-א׳ ימים תשלומים 08:30-12:30 מהשעה ו׳ יום 08:30-17:00

08:30-12:00 

 08-6812550: לקוחות שירות פקס 2 קומה, העיר לב בקניון הגביה מחלקת :קהל קבלת סניף 

 

 
 :המחלקה פעילות ימי

  08:30-14:30: ה׳-ד׳-ב׳ ימים 08:30-15:00, 16:00-18:00: ג׳-א׳ ימים

  gat.co.il-mei@tpniyo: ציבור לפניות ל"דוא
 08-6815414: פקס, 08-6883468:טלפון גת-קריית 5/1 לכיש שדרות:  ההנהלה משרדי

 

 

 :2018 בשנת החברה ידי על שסופקה המים כמות .2
 

 ק"מ 7,724,087 אינטל כולל, ק"מ 4,435,240 אינטל ללא ממקורות רכישה

 

 ק"מ 7,425,120 -אינטל כולל, ק"מ 4,126,273 אינטל ללא לצרכנים מכירה

 

 5.21% אינטל כולל 10.39% אינטל ללא גביה פחת 3.8% אינטל כולל  6.7% אינטל ללא מים פחת

 

 

 2018 בדצמבר 31 ליום נכון החברה של הצרכנים מספר .3
 

 17,966 - מגורים

  32 - בריאות

 16 - מפעלים

 351 - מוסדות

mailto:pniyot@mei-gat.co.il
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 308 – גינון

 1,129 – ומלאכה מסחר

 274 - בנייה

 304 - אחר

 

 2017 בדצמבר 31 ליום נכון החברה של הצרכנים מספר     

 

 16421 -מגורים

 31 -בריאות

 16 -מפעלים

 390 -מוסדות

 223 -גינון

 1088 -ומלאכה מסחר

 208 -בנייה

 262 -אחר
 

 
 :גת-קרית מי של המים מקורות .4

 ". מקורות" מחברת גת לקריית המסופקים למים חיבור נקודות 11 קיימות גת בקריית

 

 :החברה פעילויות של סביבתיות השלכות

 הטיפול בתהליך לפגיעה לגרום עלולים תעשייה ממפעלי חריגים תעשייתיים שפכים הזרמת .1

 .דין כל פי ועל בתקן עומדת איננה הקולחין איכות מכך יוצא וכפועל ש"במט בשפכים

 .לכיש לנחל גולמיים שפכים להזרמת לגרום עלולה גת קריית ש"במט תקלה .2

 בפארק ופגיעה לכיש לנחל קולחין להזרמת לגרום עלולה אינטל שאיבה תחנת והפסקת תקלה .3

 .אליאב לובה

 

 

  2018 בשנת החברה שערכה ההשקעות של כללי תיאור .4

 
( : תבור, גלבוע, הכרמל רחובות) 6 בגליקסון והביוב המים מערכות שדרוג .1

3,000,000  .₪ 

 : ( השומרון, ולןהג שדרת, הבשן רחובות) 4 גליקסוןב המים מערכת שדרוג .2

800,000 .₪ 
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: ( השומרון, הזיתים הר רחובות) 7 גליקסוןב והביוב המים תומערכ שדרוג .3

1,400,000  .₪ 

 ₪.  1,200,000:  חנויות 12, יחזקאל ברחוב והביוב המים מערכות שדרוג .4

 גת קריית עיריית בשיתוף פים"שפ פרויקט – והביוב המים תומערכ שדרוג .5

 ₪.  3,200,000( : ישראל ומלכי גרא בן אהוד, נזק בן עתניאל רחובות)

 ₪.  1,200,000: 90, 86, 84 גת שדרות ברחוב והביוב המים מערכות שדרוג .6

 ₪.  4,000,000:  35 כביש וקולחין מים צנרת הטיית .7

 ₪.  700,000:  ישעיהו ברחוב והביוב המים מערכות שדרוג .8

 ₪.  500,000:  העיר ברחבי( שונות) נוספות עבודות .9

 ₪ .  4,612,863 שפכים לטיהור במתקן השקעות כ"סה .10

 

 :הבאות ההשקעות מתוכננות 2019 בשנת

 .שקלים 1.500.000:-אדוריים ברחוב המים מערכת שדרוג. 1

 : גת קריית עיריית בשיתוף יחזקאל ברחוב והביוב המים מערכות שדרוג. 2

 .שקלים 1.500.000

 

 :2018 בשנת וביוב מים תבאספק שאירעו ותקלות שיבושים בדבר פרטים .5

 זורם ביוב, סתימות, ביוב שחרור בנושא לחודש בממוצע קריאות 85  טופלו 2018 בשנת

  ונזילות מים פיצוצי בנושא לחודש בממוצע קריאות 150-ו ביוב ופיצוצי

 

 2018 לשנת כ"סה- מים סגירות מעקב

 

 

    

 שעת הסגירה מהות כתובת תאריך
 סגירה

 תשעו כ"סה פתיחה שעת

 4 14:00 10:00 מים מערכת שדרוג ואזמרגד, האודם, טופז, יהלום 24.01.2018

 3 13:00 10:00 מים מערכת שדרוג השקד+  התאנה 30.01.2018
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 4 16:00 12:00 מים מערכת שדרוג הרימון 11.02.2018

 4 14:00 10:00 מים מערכת שדרוג אלול תמוז 20.02.2018

 4 14:00 10:00 מים מערכת רוגשד ד"מחב ר"האדמו 21.02.2018

 4 18:00 14:00 מים מערכת שדרוג והאודם טופז, אזמרגד 21.02.2018

 4 13:00 09:00 מים מערכת שדרוג והחלוץ ו"ביל, י"ניל 7.03.2018

 4 14:00 10:00 מים מערכת שדרוג ושוהם ספיר 7.03.2018

 4 13:00 09:00 מים מערכת שדרוג המסחרי מרכז 14.03.2018

 4 13:00 09:00 מים מערכת שדרוג ואזמרגד האודם, טופז, יהלום 20.03.2018

 4 18:00 14:00 מים מערכת שדרוג יאוש בן גדעון 20.03.2018

 6 14:30 08:30 מים מערכת שדרוג גת כרמי מתחם 06.05.2018

 5 14:00 09:00 מים מערכת שדרוג הרימון 24.05.2018

 4 14:00 10:00 מים מערכת שדרוג ואלול סיון, וזתמ, פולק ישראל 31.05.2018

 7 15:00 08:00 מים מערכת שדרוג 07, 04, 03, 02, 01 – גת כרמי מתחם 10.06.2018

 4 13:30 9:30 מים מערכת שדרוג ד"מחב אדמור 19.06.2018

 ישראל מלכי, המלך דוד, יהושפט, אסא 01.07.2018

 34 ישראל ושבטי

 4 13:30 9:30 מים מערכת שדרוג

 4 13:30 9:30 מים מערכת שדרוג 62, 60, 58, 56, 52, 31 לכיש 01.08.2018

05-

06.08.2018 

 הזית, לוז, השקד, תאנה, אשכולית
 וההדרים

 5 04:00 23:00 מים מערכת שדרוג

 4 13:00 09:00 מים מערכת שדרוג ע"וגדנ ל"צה, תותחנים 7.08.2018

 4 13:00 09:00 מים מערכת שדרוג חושן אבני 13.08.2018

, המלך דוד, ישראל שבטי, ישראל מלכי 16.08.2018
 ואסא יהושפט

 4 13:30 9:30 מים מערכת שדרוג

, נופך, ברקת, שבו, ספיר, חושן אבני 16.09.2018

 ירקון ונחל ישפה, אחלמה

 5 15:00 10:00 מים מערכת שדרוג

07-

08.10.2018 

 הזית, הלוז, השקד, התאנה, האשכולית
 הדריםוה

 7 6:00 23:00 מים מערכת שדרוג

 7 06:00 23:00 מים מערכת שדרוג גת כרמי 16-17.10.2018

 7 06:00 23:00 מים מערכת שדרוג מגדים רובע 17-18.10.2018

 3.5 12:30 09:00 מים מערכת שדרוג ישראל מלכי רובע 24.10.2018

31.10.2018-

01.11.2018 

 7 6:00 23:00 מים מערכת שדרוג גת כרמי

 4 13:00 09:00 מים מערכת שדרוג גת כרמי 21.11.2018

 4 15:30 11:30 מים נערכת שדרוג כסלו 21.11.2018

 4 13:00 09:00 מים מערכת שדרוג (02 מתחם) גת כרמי 29.11.2018

 4 13:30 09:30 מים מערכת שדרוג גת' ושד לכיש' שד, ישעיהו 29.11.2019
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 2 17:00 15:00 מים מערכת גשדרו גת כרמי 12.12.2018

 4 13:00 09:00 מים מערכת שדרוג הנביא ושמואל הנביא אליהו 16.12.2018

 4 15:00 11:00 מים מערכת שדרוג וטופז אודם, יהלום 17.12.2018

 3 12:00 09:0 מים מערכת שדרוג וברקת שבו 23.12.2018

 4 14:00 10:00 מים מערכת שדרוג וטופז אודם, יהלום 24.12.2018

 4 14:00 10:00 מים מערכת שדרוג יוסף בית 25.12.2018

 
 2018 בשנת לצרכן השירות איכות. 7

 : טופלו החולפת בשנה

 ותיקה גת קריית בניה היתרי 26

 ותיקה גת קריית גמר תעודת 14

  גת כרמי בניה היתרי 36                      
     גת כרמי גמר תעודת 42

 

 ההנהלה למשרדי שהגיעו הציבור בפניותו בתלונות טיפול .8

 .פניות 17133 ב השנה במהלך טיפלה הגביה מחלקת

 (החישוב ואופן נפשות מספר בנושא עיקרן) ומיילים פקסים, מכתבים 226

 . דקות 5 לתושב ממוצע המתנה זמן, 2018 בשנת למחלקה פרונטליות פניות 16907

  ביוב או מים מערכות העתקת, חובות להסדר הגעה, כלכלים קשיים בשל בתשלום קושי)

 (.תוספות או שיפוץ בעת העירוני לקו חיבור

 דקה לשיחה ממוצע ההמתנה זמן -  2018 בשנת הטלפוני למוקד טלפוניות פניות 46644
 .  שיחה לכל שניות  ושתים ועשרים

 

 

 :התקופתי החשבון עריכת אופן בדבר הסבר. 9

 לרשת האחריות נכס בכל הכללי המים למד עד, העירונית המים לרשת אחראית "בע״מ( 2008) גת.ק מי"

 מאביזרים או מנזילות הנובע מים לאובדן האחריות לרבות הלקוח על מוטלת ותקינותה הפרטית המים

 הנוכחית הקריאה בין ההפרש. מים מד קריאות פי על נקבעת המים צריכת .הפרטית ברשת תקינים שאינם
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 באופן ייקרא המים שמד כדי. הקריאה ליום נכון מ״ק ביחידות הצריכה כמות את קובע הקודמת לקריאה

 המים מד את לקרוא ניתן לא כאשר, קריאתו את המאפשרת מקסימאלית נגישות קיימת כי לוודא יש תקין

 זה ספח. בדואר או, בבנק המשלמים לאלו נועד החשבון של התחתון הספח .הערכה פי על הצריכה נקבעת

 .״ בע״מ( 2008) גת.ק ״מי״ל תהנשלח הקבלה הוא

 ניתן. פרטיו כל את לבדוק יש החשבון קבלת עם: התקופתי המים חשבון של בירור לעריכת בקשה הגשת

 במידה. לתשלום שנקבע האחרון מהמועד ימים 30 בתוך המים חשבון של בירור לעריכת בקשה להגיש

 למים הממשלתית לרשות לפנות תובאפשרו, שהגיש בבקשה החברה החלטת על לערער מעוניין והצרכן

-03: פקס 03-6369602: טל׳ 61203: מיקוד אביב תל, 20365. ד.ת 14 המסגר בכתובת, ולביוב

 www.water.gov.il אינטרנט אתר כתובת 7605702
 

 החברה של האינטרנט באתר למצוא ניתן נוספים ועדכונים המלא השנתי ח"הדו את
 mei-gat.co.il :בכתובת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 2018 בשנת לצרכניה החברה ששילמה הפיצויים כל סך בדבר מידע.  10

     

     

     

http://www.water.gov.il/
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גובה הפיצוי 

 בש"ח
 סעיף

מס' הפרות 

בשנת 

2018 

סכום הפיצוי 

 )₪(לתושב 

50 

ימים על  3אי משלוח תשובה ללקוח בתוך 

  פנייתו שהתקבלה
0 

ימים על  14ללקוח בתוך  אי משלוח תשובה

  סטטוס פנייתו
0 

 מד לא הוחלף בזמנו
 

0 

 0   אי מתן הודעה לצרכן על החלפת מד

אי שליחת הודעה לצרכן על צריכה חריגה/ 

  ימים 5חריגה מאוד תוך 
0 

אי רישום הודעה בחשבון המים בדבר חיוב 

בהערכה בתוספת סיבה בגינה בוצעה 

 ההערכה

  0 

 נה מד מים שלא נבדק במבדקהחברה שהתקי
 

0 

 0   לא נשמר צילום קריא של מד המים

אי עדכון הצרכן על תוצאות בירור לפי התקופה 

  הקבועה בכללים
0 

אי עדכון הצרכן על תוצאות הבדיקות הנוספות 

 בתקופה הקבועה בכללים
  0 

המנכ"ל לא הודיע לצרכן על תוצאות בירור 

קופה הקבועה צריכה במקרים חריגים בת

  בכללים
0 

 0   אי תיעוד כנדרש פניית צרכן

100 

 0   הערכה למד תקול מעבר למותר

אי שליחת איש שטח להתראה על צריכה 

 חריגה מאוד תוך יום עסקים
  0 

 1000 10 ימי עבודה 7חיבור צרכן מעל 

200 
אי החזר תשלום בגין בדיקות נוספות )בוררות 

 (3ר בטופס הצלבות / עריכת ברו /
  0 
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 אי החזרה לצרכן במועד תשלום יתר
 

0 

החברה לא אפשרה לצרכן להסדיר את 

 התשלום לפי הכללים
  0 

 0   ביצוע פעולות גבייה בניגוד לכללים

 1000 10   סה"כ

 

 

 

עלון לתושב - 
pdf.2018
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ציב.6 ק ה ית ריי עי  : ה

gat.muni.il-http://www.qiryat/תקציבים-אגף 

 

 

ת. 7 ברו ני חו לו ע ע ו ר מיד בו צי ת ל שו הר  ש

ה סמ   פר

ת   שנ  :8201 ב

 בעברית( גת וכרמי גת קרית) ופרסום שיווק חומרי והפקת ערכיה, כתיבה ,

 .וברוסית באנגלית

 סים"המתנ רשת מידע חוברת. 

 א לכתה ליםהעו לתלמידי מידע חוברת'. 

 גת בכרמי חדש יסודי ספר בית פתיחת בדבר לציבור מידע. 

 הביניים לחטיבת העולים לתלמידים מידע חוברת. 

 לעיר תדמית סרטי והפקת עריכה. 

 כרמי, חינוך מוסדות בינוי, חינוך: בנושאים לתושבים מידע סרטי והפקת עריכה 

 וסדר בטחון, יםהמ תאגיד, העיר ברחבי תשתיות פיתוח, גשרים הקמת, גת

 נוער, ספורט פרחי, ופנאי ספורט מתקני, ונגישות מיוחדים צרכים, ציבורי

 .וצעירים

 טקסים, ועצמאות כרוןיז טקסי: לציבור נגיש כמידע חי בשידור טקסים העברת 

 '. וכד הצטיינות ערבי, הצדעה טקסי, צעדות, עירוניים

 

 

http://www.qiryat-gat.muni.il/אגף-תקציבים
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ם .8 עדי ת מו מו קו מ ם ו ה תן ב עיין ני קי ל חו  ב

עזר   ה

ת של   שו  :הר

ם או ת ני ב פו ל ש ט א ם מר ה ע נ מו מ ל ה ש ע פ ע חו מיד ה ה מ ל  ,דיין ש

פון ל ט ת ב רו כי ף מז ג א ר ה פו שי ת ל כו ת אי רו שי  .08-6886755 ה

ת ב תו כ ב ר ו שו קי שרד ה מ םה ל ני   http://rashoyot.moin.gov.il: פ

 םרש אצל הרשומים הרשות של המידע אגרימ תיאור .9

-א"תשמה,הפרטיות  הגנת  חוק לפי המידע מאגרי

1981: 

 השבחה היטל .1

 כושר ומתקני משחקים מתקני בדיקה דוחות .2
 חירום במצבי בנפגעים טיפול רשימת .3

 עירוני שבבים .4

 נסיעות מיוחד חינוך .5

 עסקים רישוי .6

 חירום מכלולי .7

 פרטיות נכים חניות .8

 חרדי חינוך – ילדים גני רישום .9

 (נופהת) הצעירים למרכז פונים .10

 עירוני גביה .11

 ]הבניה על ופיקוח רישוי .12

 קרקע ייעודי .13

http://rashoyot.moin.gov.il/
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 בהוראה עירייה לעובדי שכר .14

 106 מוקד .15

 עמידר פניות .16

  קהילתית שיניים מרפאת .17

 רואה מוקד .18

 

 :הרשות שבמימון ומלגות קרנות .10

 סטודנטים 50 - ח"פר מלגת .1

 סטודנטים 167 -פיס פרח מלגת .2

 242 -גבוהים ללימודים סטודנטים - עירייה מלגת .3

 

 

 שהוענקו תמיכות .11

gat.muni.il-http://www.qiryat/הל לי-מנ ל ת--כ כו מי  ת

 12. מידע אודות בקשות מידע 

 ד"מס
 

 אחוזים מספר

 91 42 המבוקש המידע כל את מסרה הרשות 1

 חלקי באופן המבוקש המידע את מסרה הרשות 2

 מידע למסירת הבקשה את דחתה הרשות 3  

  4 
 אגרה תשלום אי בשל הופסק בבקשה הטיפול

  5 
 לפונה הנוגעים מטעמים הופסק בבקשה הטיפול

4 9 

http://www.qiryat-gat.muni.il/מנהל-כללי--תמיכות
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 הסתיים טרם בבקשה הטיפול 6

 100% 46 כ"סה  

שנענו בבקשות טיפול זמני אודות מידע  

 באחוזים במספר הטיפול זמן 

 53 22 יום 15 עד 

 26 11 יום 30-ל 16 בין 

 14 6 יום 60-ל 31 בין 

 7 3 יום 120-ל 61 בין 

 יום 120 מעל 
  

%100 42 כ"סה   

 

 :העירייה באתר הקצאות ספר. 31

gat.muni.il-http://www.qiryat/ם סי כ ת-נ או צ ק ה  ו

 :עשר םשני פרק העירייה פקודות .41

 של וסמכויותיה חובותיה       

 מועצה   

 ולסמכויות לחובות סייגים': א סימן

 דין כל להוראות ובכפוף השר מאת מניעה באין.233

 מצווה שעיריה אחרת פעולה וכל', ב בסימן המפורשים בענינים תחומה בתוך תעשה עיריה

http://www.qiryat-gat.muni.il/נכסים-והקצאות
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 עיר בנין בשטח או עיריהה בתחום, מוסמכת והיא, אחר דין כל לפי או הפקודה לפי לעשות

 הוראה כשאין והכל  -' ג בסימן המפורשים בענינים לעשות, העיריה תחום את הכולל

 דין כל או הפקודה להוראות ובכפוף, מקצתם או כולם, אלה בענינים השר מאת אחרת

 .אחר

 הממונה סמכות .234

, הממונה של ווהוראותי דרישותיו אחר העיריה תמלא 233 בסעיף הנזכרים הענינים בכל

 .השוטף התקציב ועם שאושרו העזר חוקי עם בהתחשבות שיהיו ובלבד

 עיריה של חובותיה': ב סימן

  רחובות.235

 :אלה פעולות העיריה תעשה רחובות בענין

 ;רחוב כל של והבניה הרוחב, הרום, השיוור על תפקח (1)

 רכוש שאינו רחוב של וניקוזו תאורתו, הזלפתו, ניקויו, לתיקונו תדאג (2)

 ;הפרט

 ;ברחוב גבול והסגת מכשולים ותסיר תמנע (3)

 או, והככרים הסמטאות, הרחובות, הדרכים לכל שמות תקרא (א) (4)  

 ותדאג, א235 בסעיף לאמור בכפוף, בכך צורך כשיש שמותיהם תשנה

 ;במספרים אלה במקומות הבנינים ולסימון בולטים במקומות לקביעתם

 של תיקונם או בנייתם בשעת תאונות נגד נאותים רותזהי אמצעי תנקוט (5)

 .תעלות או ביבים, רחובות

 ושינוים ציבוריים מקומות של שמות קריאת.א235

  - זה בסעיף( א           

ת בו חו  ר
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 ;נינה או נין, נכדה או נכד, אחות או אח, הורה, ילד, זוג בן  -" משפחה בן" 

 .מהם חלק או, ציבורי גן, נהשכו, כיכר, סמטה, רחוב, דרך  -" ציבורי מקום" 

 מועצת זימנה כן אם אלא, אישיות של שם על ציבורי מקום תקרא לא העיריה (ב) 

 או לפניה להופיע, סביר במאמץ לאתרם היה שניתן, האישיות של משפחתו בני את העיריה

 .טענותיהם את ולהשמיע, שקבעה ועדה לפני

 

 :אלה כל התקיימו כן אם אלא, ציבורי מקום של שם תשנה לא העיריה (ג) 

, בעיתון התפרסמה הציבורי המקום שם את לשנות הכוונה על הודעה (1)

 הדיון לפני לפחות חודש, בדבר הנוגע ציבורי ובמקום העיריה במשרדי

 א1 בסעיף כאמור יהיה בעיתון הפרסום; השם שינוי על העיריה במועצת

 ;ביםהמחוי בשינויים, 1965 -ה"תשכ, והבניה התכנון לחוק

 הדיירים לנציגות או הציבורי המקום לנציגות אפשרה העיריה מועצת (2)

 ועדה לפני או לפניה להופיע, הענין לפי, הציבורי למקום סמוך המתגוררים

 ;טענותיה את ולהשמיע, שקבעה

 או, אישיות של שם, לשנות מתכוונים שאותו, הציבורי המקום שם היה (3)

 בני את העיריה מועצת זימנה  - כאמור שם הציבורי למקום המוצע השם היה

 או לפניה להופיע, סביר במאמץ לאתרם היה שניתן, האישיות של משפחתו

 ;טענותיהם את ולהשמיע, שקבעה ועדה לפני

 אחד של שם, לשנות מתכוונים שאותו, הציבורי המקום שם היה(, 3) פסקה להוראות בכפוף (4)

 האישיות של משפחתו ובני ממלכתית או לאומית, דתית משמעות בעל שהוא שם או האומה מגדולי

 בתוך השם שינוי את, לכך הסמיכה שהממשלה שרים ועדת או הממשלה אישרה – אותרו לא או התנגדו

 שרים ועדת או הממשלה החליטה לא; השם את לשנות כוונתה על המועצה הודעת קבלת מיום ימים 60

 את נתנה כאילו אותה רואים, הימים 60 בתוך לכך הסמיכה שהממשלה
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 ;לשינוי הסכמתה

 .המועצה מחברי שלישים שני של ברוב התקבלה השם לשינוי ההחלטה (5)

 תביאן, העיריה מועצת שקבעה ועדה לפני, זה סעיף לפי, טענות הושמעו (ד) 

 .המלצותיה עם יחד, המועצה לפני הועדה

  בניינים. 236

 :אלה ותפעול העיריה תעשה בנינים בענין  (א)      

 ;בנינים של ותיקונם שינוים, הריסתם, הקמתם על תפקח (1)

 ;לבנינים הקשורים פתוחים ושטחים חצרות של ריצופם על תפקח (2)

 רבייתם מניעת להבטיח כדי, ובנייתם לבנינים בורות התקנת על תפקח (3)

 ;יתושים של

 בצדדים המירווחים ועל סמוכים בנינים של החזית קו על תפקח (4)

 שמותר המגרשים שטחי של שיעורם ועל בנין מגרשי של מידתם על, מאחורו

 ;בנינים עליהם להקים

 

 בנינים של שורה בתוך שהם במקום בנינים של החזית הגבהת על תפקח (5)

 ;רחוב עם הגובלים רצופים

, מסוג בנינים הקמת על, אחרת בדרך או איסור הטלת ידי על אם, תפקח (6)

 ;מהם בחלק או, מיוחדים ברחובות או באזורים, דיםמיוח ממראה או מדגם

, בנינים הקמת בשעת תאונות נגד לנקוט שיש זהירות אמצעי תקבע (7)

 ;ותיקונם שינוים, הריסתם

 ומסוקים מנופים, מעליות פירי, מעליות של ופעולתם בנייתם על תפקח (8)

ם ני  בני
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 מפני להבטיח כדי בה צורך שתראה ככל לבדיקתם ותדאג תסדירם, בבנינים

 העלולה לאדם חבלה או מוות סכנת מפני לביטוח ותדאג, אתם בקשר תאונות

 .מהם לבוא

  - זה סעיף לענין (ב)    

 לכ ולרבות, אחר חומר או עץ, ברזל, חמר, בטון של ובין אבן של בין, מבנה כל  - "בנין"

 רהמחוב כל או מבנין חלק או, בליטה או כרכוב, גזוזטרה, מרפסת, ארובה, גג, קיר, יסוד

 או, תוחם או המקיף אחר מבנה או כלונסאות גדר, גדר, עפר סוללת, קיר כל או, בהם

 .שטח או קרקע, לתחום או להקיף מיועד

  ביוב.237

, תמשתנו, אסלות, נקזים, ביבים של שינוים, בנייתם, תכניתם על העיריה תפקח ביוב בענין

 שטיפת, בהם והשימוש, סניטריים זריםואבי אמבטיות, מישטפים, שופכין בורות, כסא בתי

 .פתוחים ושטחים חצרות, רצפות של וריצופם אסלות

  מים מפעלי.238

 פרטי אדם או אחר ציבורי גוף כל או עיריה ידי על שהוקמו מים מפעלי בענין (א)

 :אלה פעולות העיריה תעשה, העיריה תחום בתוך מים הספקת לשם

 המסופקים המים הזדהמות או יתירה צריכה, לרעה שימוש, בזבוז תמנע (1)

 ;פרטי או ציבורי לשימוש

, שסתומים, צינורות של והחומר העצמה, הטיב, המידה את תקבע (2)

 אשר אחרים קיבול ובתי ומכשירים אסלות, קרקע סוליות, בורות, ברזים

, סידורם אופן וכן, ואצירתם הסדרתם, הספקתם, מים להובלת ישמשו

 ;בהם השימוש בדבר ותורה, ותיקונם חידושם, קםסילו, שינוים, מיקומם

 והשימוש זקפים צינורות ידי על הציבורית המים הספקת את תסדיר (3)

 ;בהם

ב  ביו
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, המונים, החמרים ואת מדידה ידי על המים הספקת את תסדיר (4)

 ;אתה בקשר או זו למטרה המשמשים והמיתאמים האביזרים

, אחרים ולצרכים בית צרכיל מים יסופקו שלפיהם התנאים את תסדיר (5)

 עם בקשר וההיטלים כאמור שיסופקו מים בעד שישולם המחיר את וכן

 .ההספקה התקנת

 

 בדרך או המקומית בעיתונות, המודעות לוחות על, רבעון מדי, תפרסם עיריה (1) (ב)

 השתיה מי של התברואתית איכותם על מידע, השר שיקבע כפי, אחרת

 ראויים שאינם מים של התברואתית איכותםל בהשוואה בתחומה המסופקים

 העיריה תשלח כן; 1940, העם בריאות פקודת לפי שתיה כמי לשמש

 ;כאמור מידע ובו שנתי חצי דוח, חודשים לשישה אחת, לתושביה

 במידע שייכללו הפרטים את יקבע, הבריאות שר עם בהתייעצות, השר (2)

 (; 1) בפסקה כאמור

 כמשמעותם  - "שתיה מי"ו" תברואתית איכות", זה קטן בסעיף (3)

 . 1940, העם בריאות בפקודת

 מזון ומצרכי פומביות מכירות, שווקים.239

  - ומכירתם מכירה לשם החסנתם, אדם לצריכת ומשקאות מאכלות והכנת שווקים בענין

 :אלה פעולות העיריה תעשה

 תפומבי למכירה ומקומות מצרכים למכירת ציבוריים שווקים תסדיר (1)

 אחרים ותשלומים שכירות דמי, אגרות ותקבע ומקרקעין מיטלטלין של

 תקים וכן, פומבית למכירה במקומות או בשווקים השימוש בעד שישולמו

 ;כאמור מקומות או שווקים
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 משקאות של וביעורם סילוקם, חילוטם, תפיסתם, בדיקתם בדבר תורה (2)

 שאר או ירקות, רותפי, דגים, בשר של וכן, אדם לצריכת ראויים שאינם

 מהם דוגמאות ונטילת למכירה הצגתם או מכירתם מניעת, פסידים מזון צרכי

 .בדיקה לשם

------------ 

 .פרסומו מיום חודשים שישה בתוך, 2001–א"תשס( 75' מס) חוק של תחילתו *

 

 מטבחיים בתי.240

 לפגוע ליוב, ותסדירם מטבחיים בתי העיריה תקים אדם לצריכת בהמות שחיטת בענין

  - תבטיח, זו סמכות של בכללותה

 ;גופותיהם ובדיקת שחיטתם לפני חיים בעלי של סניטרית בדיקה (1)

 וסילוק, בדיקתם  לשם, לשחיטה המובלים חיים בעלי של עצירתם (2)

 ;חולים שנמצאו חיים בעלי

 ;שמתו או שנשחטו חולים חיים בעלי של גופותיהם סילוק (3)

 לשם עירוניים מטבחיים בבתי שנשחטו חיים בעלי של גופותיהם סימון (4)

 .כאמור שחיטתם ציון

 מסוכנות מלאכות.241

 לבריאות להזיק העלולים עסק או מלאכה כל העיריה ותסדיר תסוג מסוכנות מלאכות בענין

 הוא ראוי הציבור טובת של אחרת שמבחינה או, לציבור סכנה מקור להיות או הציבור

 .להסדירם

 ונוחותו הציבור בריאות,  תברואה.242
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 :אלה פעולות העיריה תעשה, ונוחותו הציבור בריאות, תברואה בענין

 שמטרתן לבדיקות ותדאג למניעתו או מטרד כל להסרת אמצעים תנקוט (1)

 ;הקיימים המטרדים הם מה לברר

 פינוי בעד האגרות את ותקבע בית מכל ואשפה סחי פינוי בדבר תורה (2)

 ;כאמור

, ביבים של והרקתם ניקוים, החזקתם, הסדרתם, בדיקתם בדבר תורה (3)

, מים מירוצי, מזחילות, מיפלשים, שופכין בורות, אסלות, כסא בתי, נקזים

 ;סניטריים ואביזרים אפר בורות

 קיבול כלי ושאר ציבוריים אשפה פחי ומותקן טוב במצב ותקיים תתקין (4)

 או מטרד יהוו שלא ופןבא שיוחזקו ותדאג אשפה בהם ומאספים שמניחים

 ;לבריאות מפגע

 ציבוריים שופכין ובורות משתנות, מחראות, טוב במצב ותקיים תתקין (5)

 ;לבריאות מפגע או מטרד יהוו שלא באופן ומוחזקים בנויים שיהיו ותדאג

 ;הפרט רכוש שאינם רחובות של וניקוים לטאטואם תדאג (6)

 המהוה במידה פרטי או וריציב במקום ואשפה סחי של הצטברות תמנע (7)

 הנובע ציבורי מטרד כל להסרת אמצעים ותנקוט הציבור לבריאות סכנה

 ;אחר מקור מכל או, ציבוריים ובין פרטיים בין, נקז או שופכין מבור

 והנחת בארות או מים מירוצי, תעלות, זרמים של הזדהמותם תמנע (8)

 לגרום העלולה, רבא פי על או מים מירוץ או תעלה, זרם גדות על אשפה

 ;להזדהמותם

 או שפכין לסילוק ישמשו גשמים מי לסילוק המיועדים שצינורות תמנע (9)

 שלא ציבורי ביב אל נקזים של התקנתם ותאסור מאסלה או כסא מבית סחי

 ;ברשות
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 או שלהם הנקיון מצב את לברר כדי ובנינים בתים בדיקת בדבר תורה (10)

 .שרצים ושאר עכברים, עכברושים להשמדת אמצעים ובדבר אחר לענין

 

 תיאטרונים. 243

 רהציבו הגנת בדבר ותורה אחרים ציבוריים עינוג ובתי תיאטרונים ותבדוק תסדיר העיריה

 .בהם דליקה סכנת מפני

 מלונות. 244

 אחרים ומוסדים, לינה בתי, אירוח בתי, אכסניות, פנסיונים, מלון בתי תסדיר העיריה

 .בהם כיוצא

 (.לבוט) .245

  מודעות.246

 או לוחות גבי על או עסק במקומות וטבלות שלטים, מודעות הצגת על תפקח העיריה

 .הצגתם תאסור או, אחרים במקומות

  אחרים חיים ובעלי כלבים.247

 או הפקר כלבי של והשמדתם כלבים של והחזקתם רישומם בדבר תורה העיריה( א)

 התנאים לפי שלא, ציבוריים במקומות ,לשוטט להם מניחים או, מוחזקים שהם כלבים

 .שנקבעו

 באופן אחרים חיים בעלי החזקת תסדיר, חזירים החזקת תמנע או תסדיר העיריה( ב)

 מעבר או מרעה תמנע או ותסדיר לבריאות מפגע או ציבורי מטרד תהווה לא שהחזקתם

 .חיים בעלי של

 דליקות.248

ת נו לו  מ

ת עו  מוד

ת קו לי  ד



 
 

314 

 

 וכלים מימלטים, צינורות, מים דליי ,דליקות לכיבוי מכשירים ותקיים תתקין העיריה

 במקרה במים השימוש את תסדיר וכן, דליקה של במקרה שימוש או בטיחות לשם אחרים

 .דליקה של

 והפעלתו חירום לשעת המשק הכנת.א248

, זמן אותו ולהפעלתו חירום לשעת המשק של להכנתו הדרוש כל את תעשה העיריה( א)

 השר להוראות בכפוף הכל, אחר חיקוק עליהם חל אשר וציוד אדם כוח של גיוסם למעט

 מי או הממשלה שאישרה לתכנית ובהתאם בדבר הנוגע בתתום הפעולות על הממונה

 לפי המועצה ושל שר של, שהסמיכה מי של, הממשלה של החלטותיהם; לכך שהסמיכה

 .ברשומות פרסום טעונות אינן זה סעיף

 ,בדבר הנוגעות המקומיות הרשויות עם צותבהתייע, הפנים שר יכין כספים שנת לפני( ב)

 .חירום לשעת המשק לצרכי מבנים ולהקמת ציוד לרכישת הבאה הכספים לשנת תכנית

 מחצית שהוא, המדינה מאוצר סכום. כספים שנת בכל, הפנים לשר יעביר האוצר שר(  ג)

 על טיחלי הפנים שר(; ב) קטן בסעיף כאמור בתכנית המאושרות ההוצאות אומדני כל סך

 .בדבר הנוגעות המקומיות הרשויות בין האמור הסכום של חלוקתו

 אינטרנט אתר.ב248

 – השאר בין, תפרסם שבו, תשלום ללא לציבור נגיש אינטרנט אתר ותפעיל תקים עיריה

 בהתאם פרסם הפנים ששר אליה בנוגע מידע וכן לפרסם שעליה מידע (1)

 דין פי על פרסום –" פרסום, "זו בפסקה; פרסמו שהשר לאחר, העיריה להודעת

 ;בעיתון או ברשומות

 ימי משני יאוחר לא, פתוחות בדלתיים המועצה ישיבות של פרוטוקולים (2)

 .כאמור ישיבות של תמלילים או והקלטות, במועצה אישורם מיום עבודה

 עיריה של סמכויותיה': ג סימן

  הסמכויות.249
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 :הן עיריה של סמכויותיה

 ועבודות בנינים (1)

 ולקיים ולבנות אחרות ציבוריות עבודות לעשות, ציבור בניני ולקיים בנותל

 ;ובתים חנויות

 ומוסדות מפעלים, שירותים (2)

 המועצה לדעת שהם ומוסדות מפעלים, שירותים ולנהל לקיים, להקים 

 ;ובניהולם בהחזקתם, בהקמתם להשתתף או, הציבור לתועלת

 ציבוריים מפעלים (3)

 ;הציבור לתועלת מפעלים הם כי בכתב השר עידה שעליהם, מפעלים לבצע 

 נאמנים (4)

 :ציבור לצרכי שנוצרה נאמנות כל של כנאמנים, השר בהסכמת, לפעול

 אמצעים למעוטי שיכון (5)

 — זו ולתכלית, אמצעים למעוטי שיכון לספק

 אחרים בנינים או בתים לרבות, קרקע כל לחכור או לרכוש (א)

 ;שעליה

 ;קעקר כל על שיכונים להקים (ב)

 חכירה להחכירה או למכרה כדי, קרקע כל לחכור או לרכוש (ג)

 זולת אדם ידי על אמצעים למעוטי שיכונים להקמת, משנית או ראשית

 ;העיריה

 אחרים שיכונים או בנינים, בתים ולשפר לתקן, להרחיב, לשנות (ד)

 ;לעיל כאמור הוקמו או שנרכשו

ם תי רו  ,שי

ם לי ע פ  מ

ת סדו מו  ו

ם לי ע פ  מ

ם ריי בו  צי

ם מני א  נ
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 בכל, כאמור, חריםא שיכונים או בנינים, בתים, קרקע לצייד (ה)

 קרקע כפיה דרך תרכוש שלא ובלבד, הדרושים והנוחות והריהוט הציוד

, 1943(, ציבור לצרכי רכישה) הקרקעות לפקודת 2 בסעיף כמשמעותה

 ;פקודה אותה של להוראותיה בהתאם אלא

 

 מחסה בתי (6)

, עניים מום-ובעלי נכים בהם לאכסן כדי מספיקים מחסה-בתי להקים 

 ;יד-פשיטת ולמנוע לעבודה המסוגלים עניים יועסקו שבהם עבודה ומקומות

 ציבוריים מרחצאות (7)

 ;ציבוריים רחצה-ובתי שחיה בריכות, מרחצאות ולהסדיר לקיים, להקים 

 ציבוריים גנים (8)

 ומקומות וגינות גנים להסדיר, לקיים, לשפר, לתכנן, להתוות, להתקין, לספק

 בהוצאות ולהשתתף, עליהם ולפקח, הציבור לשימוש אחרים נופש או מרגוע

 ייגבו שלא ובלבד, הציבור לשימוש אדם שהתקינם כאמור מקומות של קיומם

 באמצעות לרבות, אחרת דרך בכל או עזר בחוק, מקומות לאותם כניסה דמי

 ואולם(, כניסה דמי – זו בפסקה) כלשהו תשלום או היטל, מס, אגרה הטלת

 במקרים כאמור מקומותל כניסה דמי לגבות לעיריה להתיר השר רשאי

 ;הכנסת של הסביבה והגנת הפנים ועדת באישור שקבע כללים ולפי, חריגים

 

  עצים( 9)

 ובלבד, עצים סוככי ולהקים, ציבורי מקום בכל או רחוב בכל עצים ועלנט

 ;הראוי מן יותר כך ידי על ייפגעו לא המקום או שהרחוב

 רחובות של' וכו ממכר( 10)

ת או צ ח  מר

ם ריי בו  צי

ם צי  ע
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 או, העיריה נכס שהוא רחוב כל אחרת בקרקע להחליף או להחכיר, למכור

 ;זו פקודה לצרכי עוד דרוש שאינו, ממנו חלק

 בורייםצי רחובות( 11)

 רחוב כל של התקין למצבו ולדאוג הפרט רכוש שאיננו רחוב כל לסלול 

 ;כאמור

 מדרכות סלילת(12)

 סלילה, לסלול רחוב הגובלים מקרקעין מבעלי לדרוש או מדרכות לסלול

 ;מקרקעיהם את הגובל הרחוב לאורך מדרכה, ראשונה

 מדרכות ניקוי( א12)

 המנהלים מכל או מבעליהם לדרוש — רחוב הגובלים עסקים סוגי לענין

 הגובל הרחוב לאורך המדרכה את לנקות, להם האחראים או למעשה אותם

 ;אותם

  בנינים הריסת( 13)

 בלתי שהם או, אוורור מפריעים או המעכבים, בנינים ייהרסו כי לצוות

 ;מסוכנים שהם או, הציבור לבריאות אחרת מבחינה מזיקים או סניטריים

 הבתים חזיתות של המראה שמירת( א13)

 ;ושיפוצן סיודן לרבות, הבתים חזיתות של המראה שמירת בדבר להורות 

 

 נקיטת בדבר מגורים בתי או עסקים של למחזיקים או לבעלים להורות( ב13)

 דרך, אזעקה מערכות על פיקוח לרבות, מגוריהם או עסקיהם למיגון אמצעים

 שיחולו יכול כאמור ותהורא; מפגע מהוות הן אם וניתוקן, הפעלתן, התקנתן
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; זה לענין העיריה שהגדירה מסוימים אזורים על או בנינים או עסקים סוגי על

 כהיתר אותה יראו, המיגון אמצעי את המתאר במפרט המלווה כאמור הוראה

 לחוק 145 סעיף לפי בניה

 

 מגורים בית לגבי יינתנו לא כאמור הוראות; 1965–ה"תשכ, והבניה התכנון

 .זה חוק של תחילתו לפני למההוש שבנייתו

 'וכו ברזל גרוטאות, בהן להשתמש שחדלו מכונות( 14)

 וחפצים ברזל גרוטאות, שנתבלו מכונות של הנחתן את לאסור או להסדיר

 ייעשה ומה חפצים אותם של סילוקם על ולהורות, הרבים ברשות אחרים

 שוםמ בהן שיש בנסיבות היחיד ברשות או הרבים ברשות כשהונחו, בהם

 ;הסביבה תושבי של בנוחותם פגיעה

 'וכו ביבים בניית( 15)

, שופכין בורות, כסא בתי, נקזים, ביבים יבנו כי מקרקעין מבעלי לדרוש

 ולשמור לקיים בהם המחזיקים מן או מבעליהם ולדרוש, משתנות או מחראות

 שבידי תרופה בכל לפגוע בלי, שנבנו לאחר כאמור המיתקנים את נקי במצב

 ;הבעלים נגד יקיםהמחז

 חיים ובעלי תוצרת מכירת( 16)

 מכירתם איסור ידי על, עליה ולפקח חיים ובעלי תוצרת מכירת להסדיר

 ;אחרת בדרך או ציבורי שוק שאיננו במקום

 חירום בשעת מזון מצרכי מכירת( 17)

 ;עליהם ולפקח, מזון מצרכי של ומחירם מכירתם את חירום-בשעת להסדיר

שר  קפוא בשר( 18) א ב פו  ק
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 ;עליהן ולפקח ומכירתו העיריה לתחום קפוא בשר של הכנסתו להסדיר

   תברואה( 19)

 כדי, סניטריים בלתי שהם סביר חשד עליהם שיש, בנין או בית לכל להיכנס

 שבו, בהם למחזיק צו ולהוציא, אחר לצורך או בהם הנקיון מצב את לברר

 ;בצו המפורשים האמצעים את לנקוט יידרש

 

  חנויות של וסגירתן פתיחתן( 20)

, קפה בתי, מסעדות  ,מלאכה ובתי חנויות של וסגירתם פתיחתם להסדיר

 ושל, באלה כיוצא אחרים ומוסדות קנטינות, מזנונים, משקה בתי, תה בתי

 פלוני סוג של או ציבורי עינוג של אחרים ומקומות תיאטרונים, קולנוע בתי

 של בכללותה לפגוע בלי — ולקבוע, וסגירתם פתיחתם על ולפקח, מהם

 זו פסקה של שתקפה אלא; פלוני ביום וסגירתם פתיחתם שעות — הסמכות

 ;בצו עליו יורה שהשר פטור לכל בכפוף יהא

 לגבי ממנו בחלק או שיפוטה בתחום( 20) פסקה פי על סמכותה את להפעיל רשאית עירייה (21)

 שבמסורת בטעמים בהתחשב, המנוחה ימי

 לפקודת א18 בסעיף כמפורט —" המנוחה ימי; "אבב תשעה יום ולגבי דתית

 — ישראל ומועדי שבת, זה לענין, 1948–ח"תש  ,והמשפט השלטון סדרי

 בחוק כמשמעותו — "באב תשעה יום"; צאתם ועד המועד או השבת מכניסת

 ;1997–ח"תשנ(, מיוחדת הסמכה) באב בתשעה עינוגים בתי פתיחת איסור

 חקלאיים עניינים( 22)

 ;151 בסעיף כמשמעותו חקלאי ענין כל להסדיר

 בנהרות השיט על פיקוח( 23)

ה א רו  תב
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 בדבר ולהורות עליו ולפקח העיריה תחום בתוך בנהרות השיט את להסדיר

 ומובילי מלחים ושל בלבד נהרות באותם השטות סירות של ורישום רישוי

 או החוף על אלה לסירות בקשר עבודה או יד משלח בכל העושים סירות

 ;במים

 עלמין בתי( 24)

 ;קברים של וארכם עמקם את ולקבוע עלמין בתי להסדיר

   עינוגים  היטל( 25)

 — אולם, ציבוריים לענוגים הנמכרים כרטיסים על היטל להטיל

 להוראותיה בהתאם שהותקנו עזר חוקי לפי אלא ההיטל יוטל לא (א)

 ;הפקודה של

 ;בצו עליו יורה שהשר פטור לכל בכפוף יהא זו פסקה של תקפה (ב)

 ' וכו ברחובות כספים איסוף( 26)

 או וסרטים סמלים מכירת ידי על ציבוריים במקומות כספים איסוף על לפקח

 ;אותו לאסור או לאלה דומים באמצעים

  ועובדיה המועצה לפקידי גימלה תכניות( 27)

 ;השר ידי על שאושרה העיריה עובדי לטובת תכנית כל ולבצע להתקין

  שוראי תעודות( 28)

 מוסמכת או נדרשת שהיא הענינים מן ענין כל בדבר אישור תעודות להוציא

 ;אחר דין כל לפי או הפקודה לפי לעשותם

   כללית סמכות (29)

 בריאות, העיריה תחום על שמירה לשם הדרוש מעשה כל, כלל בדרך לעשות
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 מוסדות ולקיים להקים, הממונה של ברשותו, וכן, בו והבטחון הציבור

 ;בהם ולסייע, ולחינוך הציבור ותלבריא

 ואגודות חברות ייסוד( 30)

 בגדר שהיא מטרה לכל אחרת אגודה כל או שיתופית אגודה, חברה לייסד

 הנאה זכות או ערך ניירות או מניות לרכוש, ותפקידיה העיריה סמכויות

, מסייעות שמטרותיה, אחרת אגודה או שיתופית אגודה, חברה כל של אחרת

, זה לענין; בעלים דרך בהם ולנהוג, כאמור מטרה כל להשגת, ההמועצ לדעת

 שיתופית אגודה, חברה –" אחרת אגודה כל" או" שיתופית אגודה", "חברה"

 ;דין פי על בישראל שהתאגדו, אחרת אגודה או

 אחרים גורמים עם שיתוף( 31)

 או יחד מתפקידיה  תפקיד כל ולמלא מסמכויותיה סמכות כל לבצע

 אגודות, חברות, אחרות מקומיות רשויות, המדינה מוסדות עם בשותפות

 ;אחרים אנשים או וגופים שיתופיות

  הסמים נגע  צמצום לעניין פעולות( 32)

 הקמת למען ולפעול המסוכנים הסמים בנושא ומניעה חינוך פעולות לבצע

 המשרדים עם התייעצות לאחר, ושיקומם סמים בנפגעי לטיפול מוסדות

 .בסמים למלחמה הלאומית הרשות ועם בדבר הנוגעים

 

 עירוניים תאגידיים.א249

 אגודה, עמותה, חברה והוקמה( 30)249 סעיף לפי סמכויותיה פי על העיריה פעלה 

 בידי ויש, ותפקידיה העיריה סמכויות במסגרת שמטרותיה אחרת אגודה או שיתופית

 תאגיד — להלן) רכאמו בתאגיד ההצבעה כוח מחצית או ההון מחצית לפחות העיריה

 :אלה הוראות יחולו(, עירוני
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; העירוני התאגיד של המנהל בגוף נציגיה את תקבע העיריה מועצת (1)

 ;העיריה עובדי או המועצה חברי גם שיהיו יכול אלה נציגים

 העיריה סמכויות במסגרת יהיו העירוני התאגיד שפעולות כך על להקפיד העיריה נציגי חובת (2)

                                                                                                                ;התאגיד כלפי חובתם על עדיפה תהיה לעולם לעיריה חבים שהם האמון בתחו; ותפקידיה

 של ותהכוח יחסי, האפשר ככל, שיישמרו כך ייבחרו, המועצה חברי שהינם, כאמור העיריה נציגי(3)

 ;במועצה הסיעות

 לייצוגם הולם ביטוי יינתן, המועצה חברי שאינם העיריה נציגי בקרב (א3)

 נציגי קביעת לפני בסמוך; הענין בנסיבות שניתן ככל, המינים שני בני של

 חוות העיריה מועצת לפני תונח( 1) בפסקה כאמור המועצה ידי על העיריה

 נציגי בקרב הולם ייצוג קיום בדבר העיריה של המשפטי היועץ של דעתו

 ;המועצה חברי שאינם העיריה

 (;נמחקה) (4)

 בלבד כך בשל עירוני תאגיד על יחולו לא( א)א122 סעיף הוראות (5)

 .שלו המנהל בגוף העיריה נציג הוא העיריה עובד או המועצה שחבר

 מיוחדות עירוניות חברות.ב249

 לפי שייקבעו למטרות(, 30)249 יףסע הוראות לפי חברה הקמת לאשר רשאי השר(  א)

 בידי ויש, ותפקידיה העיריה סמכויות במסגרת יהיו החברה שמטרות ובלבד(, ג) קטן סעיף

 הדירקטורים מספר מחצית לפחות למנות הזכות או ההצבעה מכוח מחצית לפחות העיריה

 (.מיוחדת עירונית חברה – זה בסעיף) שלה

 עליה ויחולו א249 סעיף הוראות עליה יחולו לא, מיוחדת עירונית חברה הוקמה(  ב)

 :אלה הוראות

 החברה בדירקטוריון מטעמה הדירקטורים את תקבע העיריה מועצת (1)

 נציגים או העיריה עובדי שיהיו יכול כאמור דירקטורים; המיוחדת העירונית

 ;העיריה מועצת חברי שאינם הציבור מקרב
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 ככל, המינים שני בני של לייצוגם הולם ביטוי יינתן הדירקטורים בקרב (א1)

(, 1) בפסקה כאמור, הדירקטורים קביעת לפני בסמוך; הענין בנסיבות שניתן

 בדבר העיריה של המשפטי היועץ של דעתו חוות העיריה מועצת לפני תונח

 ;הדירקטורים בקרב הולם ייצוג קיום

 יקלהחז או אחר תאגיד לייסד רשאית תהיה לא מיוחדת עירונית חברה (2)

 בתאגיד, דירקטורים למנות מהזכויות או ההצבעה מכוח, מההון כלשהו שיעור

 .אחר

 שלשמן המטרות את יקבעו, המשפטים שר עם בהתייעצות, האוצר ושר השר (ג) 

, דיווח חובות, כאמור חברה מבנה לענין הוראות וכן, מיוחדת עירונית חברה להקים ניתן

 השר רשאים כן; שלה במקרקעין לעשיה ביחס תוהוראו עליה שיחולו ובקרה פיקוח דרכי

 חברה על שיחולו נוספות הוראות לקבוע, המשפטים שר עם בהתייעצות האוצר ושר

 .זה סעיף לפי שתוקם מיוחדת עירונית

 דירקטוריון ראש ליושב, לדירקטור לכהונה ופסלות כשירות תנאי יקבע השר (ד) 

 בחברה העיריה מטעם דירקטורים של ינוימ ודרכי, מיוחדת עירונית בחברה כללי ולמנהל

 .כאמור

 בשינויים, יחולו זה סעיף הוראות כי, עיריה בקשת לפי, לקבוע רשאי השר (ה) 

 זה סעיף של תחילתו לפני שהוקם א249 בסעיף כמשמעותו עירוני תאגיד על, המחויבים

 בו יימותומתק( ג) קטן סעיף לפי בתקנות שנקבעו המטרות את תואמות שמטרותיו ובלבד

 עירונית חברה להקמת תנאי המהוות, קטן סעיף אותו לפי, שהותקנו התקנות הוראות

 .מיוחדת

 – אלה כל בצירוף העיריה בידי תוגש( ה) קטן לסעיף בהתאם לאישור בקשה (ו) 

 ;החברה של ההתאגדות מסמכי (1)

 ;החברה לבין העיריה שבין ההסכמים כל (2)



 
 

324 

 

 הגשת לפני שהסתיימה לשנה חשבון רואה יביד מבוקרים כספיים דוחות (3)

 ;הבקשה

 וכן, ולפעולותיה לחברה הקשר, השר שידרוש, נוסף ומידע מסמך כל (4)

 .ולהתחייבויותיה לנכסיה

 המסמכים בשינוי( ה) קטן לסעיף בהתאם אישורו להתנותאת רשאי השר (ז) 

 של מטרותיו להשגת דרוש לו שייראה אחר תנאי ובכל( 2) או( 1()ו) קטן בסעיף האמורים

 .זה סעיף

(, ז) קטן סעיף לפי שקבע התנאים ומולאו העיריה החלטת את השר אישר (ח) 

 .האישור מתן ביום החל זה סעיף הוראות החברה על יחולו
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