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 מבוא .1

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

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

 .ואשר מותר לפרסמוזכאי לו בתחום הנוגע לפעילותה ולאחריותה 

רנט. על הפונה הבקשה מוגשת לממונה על יישום החוק בכתב או באמצעות האינט

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

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

 .מידע

 למותר לציין, כי על המבקש לפעול בתום לב.
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 מבנה ארגוני .2
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  סמך יחידות, אגפיה, הרשות מבנה פירוט .3

 (בכירים תפקידים בעלי שמות כולל)     

 ראש העיר וסגניו .א

 העיר ראש

 .העירייה ראש -דהרי אבירם מר

 העירייה ראש מ"ומ סגן

 (.הקליטה תיק) העירייה ראש מ"ומ סגן  - אפריימוב יעקב מר

 העירייה ראש ניתסג

 .כספים ועדת ר"יוו העירייה ראש ניתסג – סהלו שולמית גברת

 העיר מועצת .ב

  דהריאבירם  מר

   אפריימוביעקב  מר

  שולמית סהלוגברת 

  גברת אהובה נאור

 מר ציון טליגאוקר

 מר דוד בן לולו

 ' ויקטור בורכוביץמר 

 מר בנימין חסון 

  עמי ביטוןמר 

 מר יאיר עמר
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 חיים שלום מר

  ל'אברגחיים  מר

 ארתור נייאזובמר 

 שי זולדןמר 

  מר יעקב שינדלר

 אילן חזןמר 

 מר סניצר יבגני

  העירייה רותומזכי ליכל נהלימ .ג

 .העירייה מזכיר  – ישראל אליאס מר

 :ומחלקות אחריות תחומי

 נכסים

 ביטוח

 רכב

 תקשורת

 התנדבות

 אינוונטר

 בהוראה אדם כוח

 הפנים משרד

 הרישוי משרד

 אש כיבוי, וגהות בטיחות
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 המשפטי היועץ לשכת .ד

 .המשפטי היועץ -חי יקיר ד"עו מר

 הציבור תלונות על וממונה העירייה מבקר .ה

 .העירייה מבקר -ברוך משה מר

 העירייה ותדובר .ו

 .העירייה דוברת – כהן מיכל גברת

 וכספים נהלימ .ז

 .גזבר העירייה – וולמן שמואל מר

 :ומחלקות אחריות תחומי

  גזברות

 תקציבים אגף .ח

 .תקציבים אגף מנהל – כהן אריה מר

 :ומחלקות אחריות תחומי

 רים"תב

 מחלקת ארנונה

 אגף חשבות .ט

 מנהל אגף החשבות –ר עמר תומ מר

 חשבונות הנהלת
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 השירות איכות לשיפור אגף .י

 .השירות איכות שיפורל אגף מנהל – דיין שלמה מר

 :ומחלקות אחריות תחומי

  חוק חופש המידע

  רישום מאגרי מידע

 בביקורות ליקויים תיקוןעל  פיקוח

 פיקוח על ביצוע פניות המוקד

 הציבור פניותמעקב בטיפול ב

  יווח דוחות תפוקה ודמעקב 

 ארכיון

 הציבור פניות מנהלת

 .הציבור פניות מנהלת – כהן אירית גברת

 אנוש משאבי אגף .יא

 .אנוש משאבי אגף מנהלת -גבע תיקי גברת

 :ומחלקות אחריות תחומי

 שכר

  שירות תנאי

  גמלאות

 הדרכות והשתלמויות

 דיווח ובקרת נוכחות
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 עובדה רווחת

 תקינה

 מכרזי כוח אדם

 דסהההנ אגף .יב

 .העיר מהנדס -גברת מיכל חיימוביץ

 :ומחלקות אחריות תחומי

 ועדה לתכנון ובנייה

 רישוי 

 בנייה פיקוח

  פיקוח על ביצוע פרויקטים

 תשתיות מבני ציבור

 היטלים

 אגרות

 ציבורי וסדר טחוןיב אגף .יג

 .ציבורי וסדר טחוןיב אגף מנהלת – חביבה טל גברת

 :ומחלקות אחריות תחומי

 עירוני פיקוח

  חירוםשירותי 

 ביטחון עירוני

 עירוני מוקד
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 ת מוסדות חינוךאבטח

 עיר ללא אלימות

 שיטור עירוני

 מוקד רואה

 החינוך פיאג .יד

 המ"מ והממ"ד החינוך אגף מנהלת – גור זהבה גברת

 .חרדי חינוך אגף מנהל -ביטון משה מר

 :ומחלקות אחריות תחומי

 בתי ספר יסודיים ועל יסודיים

 סים"קב

 השמה

 נוער קידום

 רווחה חינוכית

 שירות פסיכולוגי

 נגישותלצרכים מיוחדים ו אגף .טו

 .לצרכים מיוחדים ונגישות אגף מנהלת  - בוזגלו רבקה גברת

 :ומחלקות אחריות תחומי

  הנגשת העיר

 בריאות

 מועדוניות צרכים מיוחדים
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  הסעות

 לוגיסטיקה

 מפעלי שיקום לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים 

 ם, נכים, בריאות הנפש()עיוורים,חרשי

 חינוך בלתי פורמלי לצרכים מיוחדים

 ע"שפ אגף .טז

 .ע"שפ אגף מנהל  -'פייסחוביץ לאון מר

 :ומחלקות אחריות תחומי

 חשמל

 ומדרכות כבישים

 כללית אחזקה

 רישוי עסקים

 מסגרייה

 רחוב ריהוט

 משחקים מתקני

 וטרינריה

 הגינה הקהילתית

 אגף לאיכות הסביבה .יז

 מנהלת אגף לאיכות הסביבה. –הדס פדידה  גברת
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 :ומחלקות אחריות תחומי

 ניקיון

 הדברה

 אשפה ותברואה

 מפעלים ותעשייה –איכות הסביבה 

 מיחזור

 גינון

 רווחה אגף .יח

 .רווחה אגף תמנהל -גברת נחמה כהן 

 :ומחלקות אחריות תחומי

 שירותים קהילתיים:

 שיקום האסיר

 מניעת התמכרות

 שירותים כוללניים פרטניים:

 ט ומשפחה אזור א'פר

 פרט ומשפחה אזור ב'

 משפחתונים

 מרכז אומנויות

 מועדוניות
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 יחידות פונקציונאליות:

 לנערה יחידה

 לזקן יחידה

 תחנה לייעוץ נישואים

 יחידה לילד בסיכון

 שיקום שכונות

 יחידה לקליטה עירונית

 מנהלת היחידה גברת אודליה סבג -מרכז לקידום צעירים  –מרכז תנופה 

 יחשוב ותקשורתאגף מ .יט

 מנהל אגף מיחשוב ותקשורת –מר אלי אבוטבול 

 תחומי אחריות:

 מיחשוב

 טלפוניה

 אגף לוגיסטיקה .כ

 מנהל אגף לוגיסטיקה –מר אלון ראובני 

 תחומי אחריות:

 ניהול חשבונות לספקים

 קליטה וספקת הטובין

 ניהול מלאי
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 לבנים יד בית .כא

 דהרי אבירם מר העירייה ראש בראשות מנהל ועד

 : עדוהו ציגינ

 .נגישות אגף מנהלת -בוזגלו רבקה גברת

 .כללי מנהל אגף מנהל – ישראל אליאס מר

 .קליטה מנהל -אזולאי יוסי מר

 הדיור תרבות .כב

 .הדיור לתרבות האגודה סניף מנהל -ניסים גבי מר

 העירייה עובדי ועד .כג

 .העירייה עובדי ועד ר"יו -ראובן אלקבץ  מר

 עירוניים תאגידים .כד

  גת קריית לפיתוח הכלכלית רההחב -ל"חכ

 .ל"חכ יתל"מנכ – גברת אילנית לוגסי

  המים תאגיד

 .גת מי  ל"מנכ – מר יוסי בן חמו

 (מסחרי תעשייה אזור) גת.ש.י

 גת.ש.י ל"מנכ – דגן יהל מר

  עמה התקשרות ודרכי הרשות מענה .4

 , העירייה של האינטרנט באתר במידע לעיין ניתן

  gat.muni.il-www.qiryat:קישורה להלן

http://www.qiryat-gat.muni.il/


 

 

15 

 2015 תלשנ המקומית הרשות פעילות עיקרי סקירת. 5

 פרוייקטי אגף ההנדסה

 תכנית מתאר

 גידול אוכלוסייה בעיר  תחזית 2035לשנת  גת-תיכוללנית לקריתכנית מתאר 

 אלף תושב 120הינה  2035עד שנת 
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 יסמין–פינוי בינוי 

 יחידות דיור. 400-כ קבלה היתר בניה  ,ובע הפרחים תוכנית של פינוי ובינוי התוכניתבר
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 רובע הפרחים
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 שד' גת–פינוי בינוי 

 יחד' 300 -בניה של כתכנון התוכנית בהליכי 
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 )יסקי(-פינוי בינוי מתחם הלוטם

 יחידות דיור. 1200-כ מתוכננותתכנון התוכנית בהליכי 
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 בעות ברובע הפרחים קו ציר עצמאותשדרוג ת

 של קרקע. ,לניצול מיטבייצירת מסגרת תכנוני 
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 תוכנית למרכז העיר רובע פ"ז

 .מוסיפה אזורים מסחריים משרדים ומגורים  במרכז העירתוכנית ש
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 מתחם רכבת

קידום של תוכנית מרכז עסקים במתחם הרכבת. 
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 יצירת נספח פרוגרמתי למוסדות ציבור

 אבן דרך להתחדשות עירונית.

 תוכנית לסגירות עונתיות

 התוכנית מאפשרת לבתי עסק לסגור באופן זמני מקום לאירוח.

 תוכנית לשטחים פתוחים

 הוספת זכויות בנייה לשטחים פתוחים בעיר.

 שדרוג תב"ע אזור תעשייה ישן

 ד מאזור תעשייה ובתי מלאכה למתחמי בילוי ,מסחר ומגורים.עושינוי י
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 רמי גתכ

 .35יח"ד מצפון לכביש  8000-מתחם מגורים הצפוי לכלול כ

 .03-04בשבועות הקרובים ישווק מתחמים  02,07,01שווקו מתחמים 

 .07מגרשים לבנייה מתחם  נמסרו  2015בחודש יוני 

 02יחלו במסירת מגרשים לבניה במתחם  2016בחודש יוני 

 02-07תאורה למתחמים ת מים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל ובמקום בוצעו תשתיו

 01פורסם מכרז לבנית תשתיות למתחם 

 35הסתיים גשר על נחל לכיש, בבניה מעבר עלי על כביש 
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 מפת ייעודי קרקע -כרמי גת
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 מחלף בין העיר הותיקה לכרמי גת . -"מפרידנים"
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 מצב קיים 2016-2015 ספורט

אימונים מדשא סינטטי ,מסלול  , המתחם כולל מגרש cבהקמה מגרש אימונים חדש במתחם 

 ריצה ,חדרים ומקלחות לקבוצות ,חדר שופטים וטריבונות.

 

 מצב קיים
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 רובע רמות דוד -מרכז קהילתי גוגנהיים

מרכז קהילתי משולב ברובע דוד נמצא בשלבים סופיים המבנה הוקם בשיתוף משרד השיכון 

 מ"ר בשתי קומות. 600-של כ ,בשטח כולל
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 מבוא שניר 144אמת ואמונה במגרש -כיתות גןהקמת שתי 
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 בית יוסף.302הקמת גן ילדים אמת ואמונה מגרש 
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 .6בעל שם טוב  -300הקמת גן תפארת ישראל מגרש 

 

 



 

 

34 

 שיקום בניינים ישנים

 במסגרת של ישן מול חדש קידום של שדרוגים של תשתיות וחזיתות בעיר ותיקה.

 שדרוג קמפוס נביאים

 כיתות בקמפוס ושדרוג פיתוח והסדרי תנועה. תוספת
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 פארקים וטיילות

 פארק השופטים

 דונם כולל מתקני משחק ,פינות ישיבה והצללות ומגרש חניה 30-חידוש כל הפארק בשטח של כ

 נוסף בחיבור מגדעון בן יואש.
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 טיילת השופטים

כות ,פינות ישיבה ,פרגולות ,שתילת שיקום הטיילת בין שד' לכיש לשד' קוממיות כולל פיתוח מדר

 עצים ,צמחייה ותאורה.
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 מעוז בית"ר
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 כבישים ,מדרכות וכיכרות

  רח' שבעת המינים וחיבורו בכיכר לדרך הדרום . -10תכנון המשך כביש 

כביש המוביל לשוק ולאזור המלאכה וחיבור בצומת מעגלית לדרך הדרום ולחניה של 

 מרכז ביג.

 דרוםתכנון הרחבת דרך ה 

הרחבת דרך הדרום לכביש דו מסלולי דו נתיבי מכיכר המשטרה ועד לתכנון נת"י מחלף 

 .35על כביש 

 התכנון כולל קיר אקוסטי פיתוח נופי ושביל אופניים.

  תכנון שיקום כבישים ברובע החורש השלמת תכנון לשיקום רחובות ,ברוש ,האלה, שיטה

 ושיקמים כולל פיתוח נופי, תאורה וחניות.

 כנון רחוב השופטיםת

הסדרה בטיחותית רחוב השופטים בקטע צומת לכיש ,צומת קוממיות כולל תכנון 

 כיכרות בצמתים של אהוד בן גרא ושמגר בן ענת.

 .תכנון הסדרי בטיחות ברחוב  גאון הירדן בקטע אדורים רח' הגבורה 

   .תכנון ושיקום מתחם עתניאל בן קנז 

 10תכנון כביש                                                  
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 כיכרות

 תכנון כיכרות בצמתים מסוכנים כולל הסדרת מעברים נוחים ובטיחותיים במקומות הבאים:

  שופטים –שד' לכיש                     

 

2015 
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2016-2015 

 אנדרטה לכבוד מייסדי העיר-כיכר המייסדים

 מיקום האנדרטה

 

 סקיצה לאנדרטה
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 מערב –קריית גת הרחבת 

 קידום תוכנית שכונה מערבית

 יחידות דיור 8000-שיכלול כ 40תוכנית מייצרת שכונה חדשה מעבר כביש 
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 גת מערב -שך קרייתהמ
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 בתי ספר/ גנים –פרויקטים 

 כיתות 8 -מבנה דו קומתי  43רחוב עדלום  –ספר לבנות שלב ב' -בית
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 5ברחוב סטרומה  –מקווה 
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 -בית הספר "רוגוזין" –דה מרכז למי

 בשיתוף עם הסוכנות היהודית
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 פרויקטים עתידים

 שיקום עתידי-רחבת איבצןתכנון 

שיקום ופיתוח נופי של השטחים הציבוריים במתחם הרצל. שדרוג המראה הנופי הכללי, מתן 

 פתרונות הנגשה , בטיחות וניקוז.

 העבודה כוללת :

 מדרגות בשולי מגרשים וכניסות לבתים.פירוק ובניה מחדש של קירות גדר ו .א

 ריצוף שבילים . .ב

 שיקום אזור משחקים. .ג

 שיקום ועיבוי הצמחייה הקיימת. .ד

 .הכנת מערכת השקיה חדשה .ה

 אומדן ראשוני  לשיקום ופיתוח. .ו
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 תכנון יד לבנים
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 שיקום ופיתוח  –המשמר האזרחי 
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  -שיקום רחוב המחתרות

 

 7שד' השופטים -יר תומךשיקום מדרכה ציבורית + ק
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 שכונות ותיקות בעיר קריית גת –התחדשות עירונית 

 -מתחם הקוממיות

 -מתחם השופטים

 -מתחם גליקסון

 מתחם הקוממיות  ומתחם השופטים:

 פירוט העבודה למתחמים הנ"ל  נקרא שיפוץ "מוגבל" )בסיסי(,

 )תיקון וצביעה כוללני בקומת עמודים )לובי 

 םחשמל בקומת העמודי 

 רצפת בטון כולל ריצוף 

 פיתוח חצר: גינון, שבילים וגדרות 

 

 מתחם גליקסון:

 מורחב" -פירוט העבודה למתחם הנ"ל נקרא "שיפוץ כללי

 איטום גג 

 ניקוי וצביעת מעטפת 

 תשתיות ביוב ומים 

 חדרי מדרגות 

 מערכת חשמל 

 .שיפוץ מקלטים ומחסנים 

 תיקון ארונות חשמל ומעקות 

 רצפת בטון כולל ריצוף 

 יתוח חצר: גינון, שבילים וגדרות.פ 
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 הדמייה-גליקסון-שיפוץ חזיתות

 

 שיפוץ מבנים
 מועדונים /מועדוני ספורט( 10אשר נבנו במימון מפעל הפיס ) –שיפוץ מבני ציבור 
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 פרויקטי אגף שפ"ע

 כבישים ומדרכות

 שודרגו ברחבי העיר כבישים ומדרכות . 2015במהלך שנת 

 ושב ע"י תיקוני ליקויים באופן יומיומי אגף שפ"ע  דואג לרווחת הת

ואף משדרג מקומות קיימים הן מתוך דאגה בטיחותית לתושב והן מבחינה אסתטית למען תושבי 

 :להתרשמות תמונות להלן. העיר

 עקב בעיות ניקוז ושיפועים הותקנה אבן ניקוז  שהביאה לפתרון  -רחבת חנויות גליקסון

   הבעיה ולרווחת התושבים .

 לפני

 

 

 

 

 

 

 

 אחרי
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  הריצוף שודרג בריצוף משתלבות ובנוסף תוקן שיפוע לניקוז  –נווה חנה –משעול הדישון

 מי הגשמים.
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  בעבר הותקנו בעיר נישות לאשפה כיום עם שדרוג מערך האשפה הן –נישות להריסה

 דוגמא:תברואתי ולכן נהרסו ושודרגו לפינות ישיבה. להלן  היוו מפגע

 לפני 

 

 אחרי
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  עקב בעיות שקיעות ריצוף )בטיחות( תוקנו הליקויים –רחבת חנויות רחוב חידקל

 לרווחת תושבי האזור. 

 לפני                                                             

                  

 

 אחרי                                                                              
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  שביל הליכה מקשר בין רחוב הגפן ללשכת תעסוקה נועד לרווחת –שביל לשכת תעסוקה

 התושב ופיתוח העיר.

 לפני                        

 

                     אחרי     
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  ת והחלפת שביל כולל שדרוג מערכת התאורה  לטובת בטיחות החלפת מדרגו – 58לכיש

 העוברים והשבים.

 לפני

 

 אחרי

 

   



 

 

61 

  תיקוני כבישים ברחבי העיר
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  חשמל

 אגף שפ"ע  הוציא פרויקטים לפועל מסוג 2015גם בשנת 

 ,תאורה סולארית ,חיישני נוכחות בבתי ספר.  LED מסוג פנסים  - התייעלות אנרגטית

לד .תאורה סולארית  ית גת מתקינה פנסי תאורת חוץ על בסיסישנים עיריית קר כבר מספר

 חיישני נוכחות בבתי ספר דבר אשר מוביל לחיסכון אנרגטי וחיסכון כספי.

 מסוג זה. התייעלות אנרגטית כל פרויקט כרמי גת בנוי על בסיס 

 העיר ברחבי תאורה עמודי הוחלפו 

  אין פעילות  מערכות שמכבות את התאורה כאשר מספר מגרשי ספורט מנוהלים על ידי

 במגרש.

 של אגף החינוך . כיתות 50-עוד כ בחופשת קיץ הותקנו מערכות חיסכון ב 

 .הותקנו מערכות תאורה סולאריות 

 .התווספו תמרורים סולאריים 

 :לדוגמא תמונות להלן

  שודרגה מערכת התאורה למערכת מסוג  58לכישLED 
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  עמודי תאורה למערכות מסוג   30 -דרגו כשו –רחוב שבטי ישראלLED 
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 מערכת סולארית במתקן משחקים 
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 אחזקה טכנית

ומוסדות החינוך. מגוון  מערך מחלקת האחזקה הטכנית בעיקרו מתחזק את כל אגפי העירייה

 בעלי מקצוע) מסגרים ,צבעים, רצפים ועוד..(    

 הקימה את כל אירועי העיר          המחלקה הטכנית  2015כמו בכל שנה גם בשנת 

 :2015להלן תמונות המשקפות את פעילותו במהלך 

 איש הותקנו מעקות  500על מנת לאפשר צפייה במשחקי נוער עד  -אצטדיון עירוני

 בטיחות וגדרות לבטיחות הצופים והאורחים.

 לפני

  

 אחרי
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  ודרגו למעקות  תקינות לרווחת עקב אי תקינותן של מעקות הבטיחות הן ש –השופטים

 .תושבי האזור ולבטיחותם

 לפני

  

 אחרי
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 מתקני משחקים וכושר

הותקנו מתקני כושר ומשחקים ואף חלקם שודרגו 2015במהלך שנת   

 להלן תמונות לדוגמא: 
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  הותקנה מערכת מתקני כושר חדשים. –לכיש כניסה לעיר 
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 ריהוט רחוב

  חדשים ברחבי העיר ומתחזקים את הקיים נים ספסליםמדור ריהוט רחוב מתקי

 הותקנו ספסלים ואשפתונים לטובת צופי המשחקים. -מגרש סינטטי רוגוזין 
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 סביבתי פיסול

 הותקנו פסלים 2015בשנת   המדור פיסול סביבתי שם דגש על פיסול ועיצוב העיר על פי אופיי

 להלן דוגמאות: העיר ובבתי הספר. ברחבי והוצבו רבים ומוצגים

 בית ספר "אורט" רוגוזין 
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 רחבי העיר 
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 מחלקת מים

  בוצעו ע"י מחלקת המים של אגף שפ"ע עבודות רבות הקשורות לאגפי  2015במהלך שנת

העירייה ומוסדות החינוך בין היתר מחלקת המים עושה עבודות תחזוקה רבות בגני 

 ים ושומרים על נוחות הילדים.  הילדים  ובכך מונעים מפגעים תברואתי

 טיפולית קהילתית גינה

 מחומרים ממחוזרים 2009 בשנת הוקמה גת בקרית הטיפולית הקהילתית הגינה 

 12 כוללת כחמישה דונם והיא  הגינה של גודלה ,לעיר הדרומית הכניסה באזור וממוקמת

 מרפא. וצמחי פרי עצי עטופות קסומות ישיבה פינות ,גינות

 שמעצים מתהליך חינוכי חלק הינו בה הצמחים גינה וגידול סתם אינה ילתיתהקה הגינה 

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

 .ויוצרים ממקבלים לנותנים אותם שהופך המיוחדים הצרכים

 ובכל חלקותמחולקת ל הגינה המיוחדים. הצרכים בעלי כלל את ומשלבת מונגשת הגינה 

 .מתנדבים בשיתוף חיים וטיפול בבעלי גינון באמצעות טיפול אחרת קבוצה מקבלת שטח

 חיזוק הדימוי תוך ומבוגרים ילדים והעצמת הטיפול את לקדם בגינה הפעילות מטרת 

 .השנה לאורך חיים בבעלי וטיפול בגינון עבודה באמצעות העצמי
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 פרויקטי האגף לביטחון וסדר ציבורי

  ניידת בטיחות בדרכיםהפעלת 

של  יםלאומית לבטיחות בדרכים התקבלה לציי הרכבהבמסגרת שיתוף פעולה עם החברה 

עירוני ניידת בטיחות של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. הניידת נמסרה ההפיקוח 

מגוון תפקידי אכיפה עם דגש על נושאי בטיחות בכבישים לצורך ביצוע למחלקת הפיקוח 

העיר. הניידת תפעל במוקדים הומי ברחבי  יטחוןאת במטרה לשפר את הבהעירוניים, וז

 .ומרכזי חנויות אדם כמו מוסדות חינוך, מתחמים קהילתיים

 

 

 

 

  הטמעת חוקי אכיפה סביבתיתהמשך 

סמכויות פקחי סמכויות פקחים( הגדיר את  -)אכיפה סביבתיתחוק הרשויות המקומיות 

ות סביבה, שעד כה נאכפו ע"י גופים מדיניים כגון: באכיפת חוקי איכמקומיות הרשויות ה

 ומשטרת ישראל.  המשטרה הירוקההגנת הסביבה, חקלאות,  משרדי

חוק שמירת הניקיון, חוק בין החוקים שהוגדרו במסגרת אכיפת הפקחים הסביבתיים: 

, פקודת היערות חוק לסילוק ומחזור צמיגיםלמניעת מפגעים )רעש, ריח וזיהום אוויר(, 

 . הצומח ועודוק הגנת וח

שעבר הכשרה והוסמך כפקח איכות סביבה, החוק החדש פקח מטעם העירייה על פי 

מוסמך בין היתר לבצע את הפעולות הבאות: חיפוש )למעט במקום המשמש למגורים 

 שיעשה בצו בי"מ(, חקירת עדים וחשודים האזהרה, תפיסת מוצגים, עיכוב במקום.

פי להוציא קנסות מוגדלים על עבירות איכות סביבה  בנוסף מוסמך פקח סביבתי על

ובמקרים חמורים בתאום עם יועץ משפטי של הרשות להגיש כתב אישום נגד מבצע 

 העבירה הסביבתית.
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  שיפוץ מקלטים בשיתוף פיקוד העורף 

במהלך מבצע עמוד ענן פיקוד העורף החליט לבצע שיפוץ למקלטים   ברחבי העיר קריית 

 גת.

 הם: 2015שופצו בשנת המקלטים ש

 18הקוממיות  .א

 הבשן .ב

 56שד' גת  .ג

 17התמרים  .ד

 7התמרים  .ה

 יששכר .ו

 בילו .ז

 72שד' גת  .ח

 מבוא ישעיהו .ט

 הציפורן .י

לשעות   לתקניים ושמישים המקלטים והפיכת תיקון ליקויים :מטרת השיפוץ

 .חירום
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  ממשק מערכתGIS  ומערכתCRMC  

מוקד  CRMCשקות עם מערכת לצורכי אגף הביטחון והתממ Gisהתאמת מערכת 

 ניהול פניות של העירייה.

 שכבות המידע המוצגים במערכת:

 מרחבים מוגנים 

 מצלמות 

 צופרים 

 שירותי הצלה 

 אס"ל 

 נקודות חלוקת מים בחירום 

  תשתיות 

 נתוני דיור 

בנוסף המערכת מציגה נתוני בפניות למוקד העירוני על גבי מפה לצורכי תצוגה 

 גיאוגרפית של הפניות
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 שומר סף" מערכת פתיחת מקלטים מרחוק" 

מקלטים ברחבי העיר,  עם סיוע של  32-התקנת מערכת לפתיחת מקלטים מרחוק  ב

 הקרן לביטחון העורף בישראל. 

 .שליטה ובקרה מתקדמת, פתיחה אוטומטית של מקלטים מרחוקמאפשרת מערכת 

של כל  מערכת זו תאפשר בזמן אמת של ירי רקטות וטילים פתיחה בו זמנית

  המקלטים ויאפשרו מחסה מיידי ובטוח לכל התושבים.

 דוגמא למערכת "שומר סף" שמותקנת במקלט:      

  

 

 רשימת מקלטים עם המערכת "שומר סף": 
 

 עין צוקים .א

 עין יורקעם .ב

 עין הבשור .ג

 צופר .ד

 אר אורהב .ה

 קטורה .ו

 תמנע .ז

 יהל .ח

 ממשית .ט

 עין עברונה .י

 עין נטפים .יא

 ניצנה  .יב

 עין בוקק .יג

 עין גדי .יד

 מבצע חירם .טו

 עין מור .טז

 גרופית .יז

 שיזפון .יח

 אלמוגים .יט

 חלוצה .כ

 עובדת .כא

 שיבטה .כב

 רותם .כג

 ימין .כד

 עובדה .כה

 חורב .כו

 מבצע יואב .כז

 נחשון .כח

 הרימון .כט

 שד' משה  .ל

 אשכולית .לא

 23ירמיהו  .לב
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 הרחבת פעילות מוקד רואה לאתרים נוספים 

, ולכן בצורה יוצאת דופן יעילותו במהלך השנתיים האחרונות המוקד הוכיח את

פרויקט הרחבה משמעותי של כמות המצלמות ברחבי העיר. נכון להיום בחלנו תה

  .מצלמות באזור התעשייה 33 -כ, ומצלמות ברחבי העיר 101-כ ותפועל

 בכל נתיב יציאה וכניסה לעיר ממוקמת מצלמה לזיהוי לוחיות רכב, 

 .LPRמצלמות  14סה"כ יש 

מצלמות  2מצלמות מתנייעות, ובנוסף עוד  35מצלמות קבועות ו 115בסה"כ 

הממוקמות על ניידות השיטור, מצלמה אחת קבועה ומצלמה שניה היא מצלמה 

 מתנייעת הממוקמת על גג הרכב.

 



 
 

82 
 

 תאגיד המים פרויקטי

 לכיש בשדרות וביוב מים קווי החלפת  

 

 לכיש בשדרות ביוב קו החלפת  

 ת.א( 2000 גת בפרויקט מים וקו הביוב צנרת שדרוג (. 
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 הנביאים ברובע הכביש ושיקום ביוב קו החלפת 

 

 הגפן ברחוב ביוב קו החלפת 
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 הקוממיות ברחוב הכביש ושיקום ביוב קו החלפת 

 היוצר ברחוב הכביש ושיקום ביוב קו החלפת 

 הבנים ורובע הצפונית בשכונה המים לתשתיות חיבור 

 

 הדישון ברחבת מדרכות ושיקום הביוב צנרת דרוגש 

 8 ירמיהו  ברחוב והביוב המים קווי החלפת 

 אשר במשעול מים קו 

 החלמונית ברחוב ביוב קו העתקת 

 הכרמל ברחוב המים מערכת שדרוג  
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 אמציה ברחוב משתלבות באבנים וריצוף חדש ביוב קו הנחת 

 

 העיר ברחבי שוחות הגבהת 

 העיר ברחבי יםדירתי מים מדי החלפת 

 בשפכים הטיפול וטיוב והביוב המים מערכות של שוטפת אחזקה 

 העיר שפכי כל מוזרמים ואליו לעיר צפונית שוכן גת-קריית ש"מט

 3.5 ביממה ק"מ אלף -12 כ ש"למט המוזרמים כמות השפכים ,והתעשייה

 המיועדים כקולחין ויוצאים טיפול השפכים עוברים .בשנה ק"מ מליון

 שלישוני טיפול בעיצומו לשם נמצא המתקן שדרוג תהליך להשקיה.

 את המתקן רכש התאגיד .מאכל גידולי להשקיית לשמש יוכלו והקולחין

 עסק ןרישיו התאגיד קיבל לאחרונה. ש"המט בתפעול מרץ במשנה ופועל

 עם הדוק וקשר פיקוח תחת מתקיימת ש"המט פעילות .ש"לניהול המט

 ש"המט של הקירוי עבודות .סביבהה והמשרד להגנת הבריאות משרד

 ,בנוסף .בארץ שם ובעלות חברות מובילות 2 ידי על באינטנסיביות יבוצעו

 טיפול לאישור להגנת הסביבה ולמשרד הבריאות למשרד תכניות הוגשו

 -13 כ בעלות של 2015 שנת לקראת להסתיים שאמורות עבודות שלישוני,

 .לפחות ח"ש מיליון
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 חינוךפרוייקטים אגף ה

 יסודיים

 שיקאגו  -תוכניות יחד 

 רבדים 

הפרויקט פועל בכלל בתי ספר היסודיים בעיר. הפרויקט פועל בתמיכה ובהובלת עיריית קרית גת, 

אגף החינוך, משרד החינוך, פדרציית שיקגו, חברת גזית גלוב והעמותה לתפנית בחינוך מיסודה 

 של קרן רש"י. 

יסודיים סיוע פדגוגי וחומרי בכלל הספר הם המגיש לבתי מיזם רבדים הנו מערך תמיכה משלי

 ירובדי העשייה החינוכית. זהו גוף פרופסיונאלי של משאבים, ידע  ותפיסת עבודה המסייע לבת

בהשגת מטרות החינוך )שהוגדרו על ידי משרד החינוך  הםהספר לשפר את האפקטיביות של

ניפה של מענים ושירותים פדגוגיים הספר מ יובחזון בית הספר(. מיזם רבדים מספק לבת

הספר מתוך  יהמתחברים והמשלימים לתשומות ומאמצי משרד החינוך. מענים אלו ניתנים לבת

מתכללת המביאה בחשבון את הצרכים הייחודיים והמאוויים שלו. התמיכה -ראייה אינטגרטיבית

הספר והיא  ית בבתהספר נוגעת בכל אחד מזירות הפעולה המרכזיות של העשייה החינוכי יבבת

נעשית באמצעות איגום משאבים, הנגשת אנשי מקצוע, העצמת הצוות החינוכי המקומי, פיתוח 

מעורבים בתהליך החינוך התפיסות עבודה, הנגשת תכניות ויצירת שותפויות  בין גורמים שונים 

 בבית הספר. 

ובכול אחד מהילדים,  פעולתו של מיזם רבדים היא פעולה כוללנית הנוגעת בבית הספר כארגון,

כולל תלמידי כיתות א'. בכול בית ספר נבנית תכנית ייחודית על ידי ההנהלה וצוות המורים .  

תלמידי א', כמו שאר תלמידי בית הספר, נהנים מהמשאבים והתכניות התוספתיות שפועלות 

  בבית הספר. הפעולות הנוספות בכיתות א' מרוכזות ברובן בשלושה תחומים מרכזיים:

 קידום הישגים במקצועות הליבה והשקעה כבר בכיתות א' על מנת למנוע היווצרות פערים.

 רגשיים ומתן מענים מותאמים לילדים אלה. –איתור ילדים עם קשיים אישיים 

 תרבותית.  –העשרה חברתית 

כך למשל מתקיימות בכיתות א',  בבתי ספר שונים התכניות הבאות )יש לציין שאלה דוגמאות 

ועלות השנה בבתי הספר. בכול בית ספר פועלות חלק מהדוגמאות המצוינות על פי החלטת שפ

 הנהלת בית הספר( :
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 :בתחום הלימודי

לקידום מיומנויות חשיבה מורכבת ; שעות תגבור בשפה ובמתמטיקה;  –אשכולות חשיבה 

פריה עם תכנית ללימוד חוויתי של מתמטיקה )בשיתוף עם בית יציב(; שעות ס -מתמטיכיף 

 הספרנית והמחנכת במקביל; עזרה בהכנת שיעורי בית ועוד 

 העצמה ומתן מענים רגשיים: –בתחום הפרט 

יוגה, העצמה באמצעות כדורגל, טיפול בשיטת אלבאום, העצמה באמצעות בעלי חיים, הוראה 

 על פי מיפוי ואיתור; אבחונים מקצועיים ועוד.  –מתקנת 

 תרבותית –העשרה חברתית 

רון בובות, תיאטרון ודרמה, ביקור במוזיאון, מפגשי טבע, ביקור בחווידע, שיעורי תנועה, תיאט

 שיעורי מוסיקה, שיעורי גו'דו ועוד. 

 פותחים עתיד 

תוכנית אשר נוטעת בכל ילד וילדה את האמונה, כי טמון בהם אוסף ייחודי של יכולות, עוצמות 

עצמי חיובי, להגיע להישגים בלימודים ולנהל חיים וכישרונות. על מנת לסייע לילד בפיתוח דימוי 

עצמאיים כבוגר, מעניקה התוכנית לכל ילד ליווי של מבוגר משמעותי המזהה ומעצים את 

עוצמותיו ומפתח אותן. בנוסף, מעניקה התוכנית סיוע בהנגשה של שרותים חברתיים זמינים 

ר: רשב"י, בן צבי, אפרים בן דוד, וליווי למשפחה כולה בתהליך. התוכנית כבר פועלת בבתי הספ

 שפרינצק, משואה. 

 אתגרים

תוכנית המקדמת את הספורט האתגרי ככלי חינוכי ושיקומי לטובת אוכלוסיות בעלות צרכים 

מיוחדים. התוכנית פותחת פתח לשילוב ולצמיחה בפני ילדים, בני נוער ובוגרים בעלי צרכים 

 מודדות והצלחה.מיוחדים וזאת על ידי יציאה לחיק הטבע, הת

 *  מאפשרים כל אחד, בכל מגבלה, בכל גיל ובכל הארץ

 *  מציעים מגוון של ענפי ספורט חוץ מועדונים ונופש פעיל בים, באויר וביבשה

 *  מכוונים להעצמה ולצמיחה אישית תוך הבלטת היכולות ולא הקשיים

 *  גמישות בהפעלת הקבוצה בהתאם לדינאמיקה הקבוצתית

 שילוב בקהילה כחלק מרציונל ההתערבות*  מעודדים 
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, כולל דרך שינוי עמדות מתנדבים  *  פועלים לשינוי עמדות בקהילה ביחס לאוכלוסיה המשתתפת

 ושיתוף בין גורמים בקהילה.

 *  עושים שימוש בכל גווני האתגר, החל מנופש פעיל ועד התערבות עיקרית ואינטנסיבית

 מטרות התוכנית

 מית ובהערכה העצמית*  גידול בתפיסה העצ

 *  גידול במימוש העצמי

 *  שיפור בהתאמה החברתית

 *  הפחתת התנהגויות שליליות

 *  הרחבת שיתוף הפעולה

 *  עלייה בביטחון העצמי

 *  שיפור בגיבוש זהות חברתית

 *  שיפור בהיבט החברתי

 כל ישראל חברים –מורשה 

פר בחינוך הממלכתי והחמ"ד. התוכנית התוכנית פועלת לקידום חינוך יהודי וערכי בבתי הס

 מחזקת את הקשר ואת שיתוף הפעולה בין הזרמים ליצירת שפה יהודית וחברתית משותפת. 

 מטרות התוכנית

*  קידום בתי הספר כ"קהילה של ערבות", קהילה המגלה רגישות, אחריות וערבות הדדית כלפי 

מינה את כל חבריה לקחת חלק בעשייה החברתית. קהילה המז  –כל חבריה ברוח ערכי היהדות   

 חברתי. לת לחיזוק הקשר שבין תלמוד למעשההחינוכית ופוע

*  התוכנית מקדמת תוכניות חינוכיות הנותנות ביטוי למגוון הזדהויות של התלמידים, המעשירות 

 הישראלית והמעמיקות את הקשר עם ביתם ועם קהילתם. –את זהותם היהודית 

פיתוח הוראה דיאלוגית ושיח מיטבי ופועלת לקידום למידה משמעותית *  התוכנית מסייעת ב

 ולמעורבות תלמידים פעילה  ויוזמת.

 תוכנית הזנה 

 הסעדה למוסדות החינוך ביום חינוך ארוך על פי חוק "ארוחה יומית לתלמיד" בצו יוח"א.
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 ועדון הטייסתמ

ו' ופועלת איתם  –ות ה' תלמידים מכית 20קבוצת טייסים בעידוד קרן אילן רמון מאמצת  

ובקבוצה כולה  לסיורים  4 – 3בשלושה מישורים, במישור האישי "אחד על אחד", בקבוצות של  

ולחוויות. המועדון יפעל ברצף מספר שנים עם אותם התלמידים. אימוץ טייסת להובלת שינוי 

 ערכי והעמדת מבוגר משמעותי.-התנהגותי חברתי
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 )אומר( פותחים עתיד בית ספרי

מידי שנה במשך ₪  1,200,000תכנית מערכתית בשיתוף קרן היסוד ועיריית קריית גת, שתשקיע 

בבית הספר משואה. התכנית מטפלת בבית הספר בכל ₪(  6,000,000חמש שנים )סך הכול 

ההיבטים: פיזי, ארגוני, פדגוגי וטיפולי. מדובר כאמור במערכת תמיכה הוליסטית הכוללת ייעוץ 

י, פינות ישיבה, ספרייה עזרה להכנת שיעורי בית, תמיכה לימודית והעשרה וטיפולים ארגונ

 מגוונים לפי צורך.

 פר"ח 

חונכות והפעלת סטודנטים בבתי הספר, במועדוניות , ילדי אסירים ולקויי ראייה, פעילות יחידנית 

ם ולכישוריהם. ופעילויות קבוצתיות שונות בחוגים ובפרוייקטים רבים ושונים בהתאם ליכולת

תחומי הפעילות רבים ומגוונים וכוללים עזרה לימודית, העשרה, בריאות, מדעים, מנהיגות, טבע , 

 משפטים ועוד. 

פר"ח מפעיל תוכניות חונכות רבות בקרב תלמידי המקיפים. מטרת התוכנית היא לשפר את 

ות איכותית וכן לכוונם סיכויי החניכים לקבל זכאות לתעודת בגרות ולסייע להם לקבל תעודת בגר

 להמשיך דרכם בצבא ובחיים. 

 פעילות מדעית חוויתית.  –כמו כן פועלת התוכנית בחווידע טבע 

 עת הדעת 

תוכנית זו כוללת תוכנית לימודים אינטראקטיבית המותאמת לדרישות משרד החינוך ותוכנת 

יתה ומחוצה לה. ניהול דיגיטלית פתוחה המציעה כלים לניהול הוראה, למידה והערכה בכ

התוכנית פועלת בניהולה ובתיווכה של המורה ומטרתה לאפשר לה להביא את התלמידים 

להישגים גבוהים תוך פיתוח הבנה, חשיבה, הנאה ועניין בלמידה. התוכנית פועלת בבתי הספר 

 בישראל זו השנה הרביעית. 

 מוטב יחדיו 

תית חברתית המשלבת תושבים ואנשי אשלים ששמה לה למטרה בניית תש–תוכנית מטעם ג'וינט 

מקצוע הפועלים במשותף לקידום איכות החיים של הילדים ובני הנוער ברובע "נביאים" בקרית 

 גת. 

ילדים, נוער, הורים וקהילה  –אוכלוסיית היעד של התוכנית היא בראש ובראשונה תושבי השכונה 

וגעת לשכונה. התוכנית הארצית ובנוסף אנשי המקצוע הפועלים בשכונה ובמעטפת העירונית הנ

הורים, תושבים פעילים ואנשי מקצוע לוקחים  5,000-ילדים ובני נוער, כ 20,000 -נותנת מענה לכ

חלק בתוכנית.
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 חינוך לקיימות 

ההתקדמות המדעית והפיתוחים הטכנולוגיים בעולם הביאו לקידמה באורח החיים של האדם, 

יש אפוא חשיבות רבה בהערכה נכונה של השפעת  בעית. אך בה בעת פגעו פגיעה קשה בסביבתו הט

 האדם על הסביבה למענו בהווה ולמען הדורות הבאים. זוהי חובה קיומית ומוסרית.

להביא להטמעת ויישום משרד החינוך רואה בחינוך לקיימות יעד מרכזי והציב לעצמו כמטרה 

צוות ד בשיתוף פעולה מלא עם . הצוות עובהחינוך לקיימות במערכת החינוך הפורמלית בישראל

  .המשרד להגנת הסביבה והארגונים הירוקים

העוסקות הן ברמה הרעיונית והן ברמה   בחמש השנים האחרונות פותחו תכניות לחינוך לקיימות

בתי הספר עוברים בהדרגה  בארבעה היבטים: ידע, מיומנויות, ערכים, התנהגויות .   היישומית,

,קיום סדנאות, סיור באתרי מחזור,  באמצעות למידה בכיתות –ירוק" תהליך הסמכה "לבית ספר 

 צפייה בהצגות ועוד.

 כמו כן מתקיימות פעילויות ויוזמות נוספות הבאות לחזק ולהטמיע את הנושא בקרב התלמידים. 

 אמנה יישובית 

יוחד התנהגותי בעבודת מוסדות החינוך ובמ –אמנה בבסיסה נועדה להאיר את הפן הערכי, האתי 

על רקע המגוון החברתי, התרבותי היישובי וכן כתוצאה מההתפתחות המואצת ביישוב ובמערכת 

 החינוך.

יש חשיבות רבה בהטמעת האמנה בין כל הגורמים השותפים לעשייה החינוכית בתוך בתי הספר 

 הורים, תלמידים ומורים. 

רכים לתקשורת בין הורים האמנה כוללת תקנון להתנהלות תלמידים, אמנה למורים ולהורים וד

לצוות החינוכיי בבית הספר במטרה ליצור אחידות בשפה ובתקשורת בין תלמידים, הורים 

 ומורים. 

על מנת להציב את מערכת החינוך בשורה אחת, מתבקשת קביעת דרך פעולה אחידה בהתנהלות 

 היום יומית ואורחות החיים בין בתי הספר. 
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 בטיחות בדרכים 

עלת למען הבטיחות בדרכים. העיר משתפת פעולה עם המטה לבטיחות בדרכים ועם קריית גת פו

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומקיימת מגוון פעילויות, ביניהן חלוקת ערכות בטיחות לגני 

הילדים, לאחר השתלמות שעברו הגננות , תלמידי כיתות ד' משתתפים בפעולות הדרכה ללמידת 

ידי העיר צופים בהצגות, שומעים הרצאות, מבקרים בבית לוינשטיין, רכיבה על אופניים,  תלמ

ש"ש(,  4תלמידי כיתות יב' מקבלים הדרכת "נהגים צעירים" באמצעות סימולטור )כל כיתה 

ובנוסף במסגרת פיילוט, הוקצתה לעיר ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ניידת להגברת 

 האכיפה וההסברה לנושא. 
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 הרפתקה בעולם המדע  –העשרה חווידע + 

 נושאים במגוון ייחודית מדעית פעילות המקיים לילדים חוויתי מדע מרכז הינו גת קרית  חווידע

 במעבדה ההפעלות. העיניים בגובה ממש, לילדים וידידותיים מתקדמים מדעיים ובאמצעים

 ומוגשות יום היום מחיי להם המוכרות מדעיות לתופעות הספר ובית הגן בגילאי ילדים חושפות

 .ומרתקת חווייתית בצורה לילדים

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

 תוך המדעי העיקרון את המסביר בטבע תופעות או מדעי חוק מציג מתקן כל. השונים והמתקנים

 .והנאה התנסות

. ועוד אור, מים, חשמל, אוויר כמו נושאים במגוון ימודל לסדנאות התכנסות מקום היא המעבדה

 להתכנסות מקום והיא ביותר המתקדמים באמצעים ולניסויים לחקירה משמשת המעבדה

 . מהנה מדעית סיפור ולשעת לימודית

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

בשעות אחה"צ החווידע פתוח לקהל הרחב לפעילויות מדעיות  .מראש בתיאום ,הביניים וחטיבות

 והעשרתיות ולחגיגות ימי הולדת ייחודיות בתיאום מראש.
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 Youniversity–  אקדמיה לנוער 

הוקמה ביוזמת המשרד לפיתוח הנגב והגליל והינה מיזם  YOU-niversityהאקדמיה לנוער 

קדימה מדע ועיריית קרית גת. מטרת המיזם להביא את   WORLD ORTמשותף עם ארגון 

 האקדמיה לבני הנוער בנגב ובגליל בתחומי המדע והטכנולוגיה.

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

פן חוויתי ומאתגר המרכז חוויה יוצאת דופן באיכותה. חוויה שמטרתה לחשוף את בני הנוער באו

 לעולם המופלא של המדע והטכנולוגיה, כל אחד ואחת לפי טעמו וטעמה.

 צביעת ,אריגה על נול ,טכניקות תפירה ורקמה ידניות :לומדיםקורס שבו  -אופנה כחוט למחשבה

 יצירת בדים ,בדים שונים – גזירה ותפירה ,הוצאת גזירה ,לקיחת מידות ,בדים וקיבועם

 ,בסיסיות במכונה טכניקות תפירה ,יצירת טקסטיל מחומרים ממוחזרים, בטכניקות שונות

 קישוטים שונים ואביזרי אופנה משלימים לצד העשייה

יסודות האסטרופיזיקה: את חוקי הטבע כפי  הכרה עםהיקום.  להכרתקורס -  חלל ואסטרונומיה

 לצורך הבנת התהליכים המתרחשים ביקום. שהתגלו על כדור הארץ ומיושמים

 הקורס מציע למידה שונה, חווייתית ומעניינת המשלבת תכנון, בניית דגמים, - מהנדסים צעירים

של חשיבה,  בדיקתם ושיפורם. הלומדים מתמודדים עם בעיות אתגריות, תוך פיתוח מיומנויות

 וחשיפה לתחומי הפיסיקה וההנדסה.

"י שילוב של מפגשים הקורס פותח לסטודנטים צוהר לעולם הרפואה והמדע ע - פרחי רפואה

 ומעשיים, בהם נלמדים נושאים שונים הקשורים לגוף האדם ובריאותו. עיוניים

מטרת הקורס הינה הכרות מעשית עם מקצועות האדריכלות והעיצוב תוך  -  עיצוב ואדריכלות

 ביכולת של העוסקים במקצועות אלה לשנות את הסביבה הפיזית בה אנו חיים. הכרה

הסטודנטים יתכננו, יצרו . ת הקורס: חשיפה למהפכת ההדפסה התלת ממדיתמטר - עיצוב מוצר

ויעצבו מוצרים. ירכשו כלים מעשיים של שרטוט, בנית מודלים , ילמדו לעבוד על תוכנות שרטוט 

 במחשב וייחשפו לעתיד שמתהווה עכשיו: הדפסת מוצרים במדפסות תלת ממד.

שגים הקשורים לחומרת המחשב, מערכת הקורס מפגיש את המשתתפים ,עם מו -טכנאי מחשב

 הפעלה ודרכי פעולתו של המחשב.

הקורס מקנה לתלמידים ידע והבנה בשפת הצילום בהיבט הטכני והן   - צילום ועריכת וידאו

 ולפתח את ההתבוננות ואת היצירתיות )צילום "יפה" מול צילום עם מסר(. בהיבט האומנותי
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 ם עם העולם המופלא של הרובוטים תוך פיתוח חשיבההקורס מפגיש את הסטודנטי - רובוטיקה

 טכנולוגית בתחומי הרובוטיקה. -יצירתית

שימוש בפיזיקה על מנת לפשט, למצוא קשר ומכנה משותף,  - פיסיקה שימושית )טילים ורקטות(

 התופעות המרכיבות את עולמנו.  וכך להבין טוב יותר את

איך לזקק קולה ויין, ליצור משחת . הכימיהקורס חקר חוויתי להכרת יסודות  - WOW-כימי

שיניים של פילים, להכין גבישים, למצוא את הנוסחה לשוקולד מושלם ולהבין מה קורה לגרעין 

 תירס שהופך לפופקורן? מה קורה לגוף במאמץ ואיך הכימיה קשורה לכל פרט בעולם שסביבנו? 

רם, נשפר את הזיכרון והסבלנות, במסגרת הקורס: נפתח את מיומנויות החשיבה ושיפו - שח מט

 נפתח הגיון בריא, יכולת להתמודד עם מצבי לחץ, חשיבה לוגית ופיתוח היצירתיות.

 השנה לתחרות : קבוצות 3הודות לתרומתם של פדרציית שיקאגו ניגשות  -  FLLרובוטיקה 

 FLL – FIRST LEGOעסוקים מחודש אוקטובר בהכנה לתחרות רובוטיקה ששפרינצק, הרצל ובגין 

League . 

 בנוסף מגיעים בכל יום רביעי בשעות הבוקר לחוויה מדעית תלמידים מכיתות ו' בעיר , ונחשפים

 לעולם הפיסיקה והוטרינריה )אילוף כלבים(.
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 אות הפעיל המצטיין בבתי הספר היסודיים 

-רבות החברתיתלעידוד מעורבות חברתית החל מגיל צעיר, העמיד מחוז דרום את נושא המעו

קהילתית ואזרחית בראש סדר העדיפויות המחוזי  ע"י הענקת תעודה חברתית ערכית בנוסף 

. בוועדה 2013-לתעודת ההישגים. קריית גת אימצה את התכנית וחילקה תעודות הערכה ב

 הבוחרת משתתפים ילדים מבתי הספר השונים. 

הפעולה בין משרד החינוך, המנחות שנה לקריית גת הודות לשיתופי  60השנה התקיים בסימן 

 המחוזיות לבין הרשות בראשות מנהלת אגף החינוך.

בהשתתפות נציגי רשות, ממונים על החינוך, גב' זהבה גור, מנהלת אגף  החינוך בעיר,  

ובהשתתפות נציגי משרד החינוך: המחמ"ד מר חטואל דוד, מפקחת דליה בן שבת, אלי שטרית 

מאיר מלכה מפקח רשותי, מדריכים, מנהלים, מורים, תלמידים מנהל מינהל חברה ונוער, 

 ומשפחותיהם, האולם היה מלא עד אפס מקום.

את הטקס ניהלו לאה חג'בי ומאיה חניה מנחות מחוזיות וכן שרי אמזלג יחד עם פרלמנט הילדים 

 בעיר.

של  במבואה של מרכז הפיס עמדה תערוכה מרשימה "סיכת הבטחון שלי". המקהלה והתזמורת

  ביה"ס דוד אלעזר פתחו את הערב בניגון שמח.

 3בתום הברכות התקבלו בכבוד והדר "יקירי העיר" שתרמו רבות לעיר. אחריהם עלו ובאו 

תלמידים פעילים מכל בי"ס בתשואות רמות. רבים ציינו שהטקס הביא כבוד גדול לעיר 

 ילדי החסד. -ולתלמידים

 "אשריה עם שאלו הם בניו".
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 סיסמא לכל תלמיד 

במטרה לקחת חלק בשיפור שרות החינוך תוך כדי קידום תהליכי  2010המיזם פועל בעיר משנת 

, זאת באמצעות כלים 21-ההוראה והלמידה במערכת החינוך כפי שנדרש בעידן המאה ה

 ותהליכים מתוקשבים מתקדמים על מנת לצמצם את הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית. 

קיימות השתלמויות לנאמני מחשב לאורך השנה. התלמידים מקבלים בכל מסגרת מת

. התלמידים   S.Pבהשתלמויות הדרכה בנושאי אינטרנט, אופיס ובניית אתרים בטכנולוגיית 

מיישמים את הידע והמיומנויות לצורך פעילויות חברתיות ופרוייקטים בתחום המנהיגות 

 החברתית. 

יישוב כמה פרוייקטים מיוחדים ביניהם: הקמת אתרים במסגרת הפעילות השוטפת מתקיימים ב

שיתופיים שנבנו על ידי רכזות התיקשוב. האתרים עוסקים במנהיגות וצרכנות נבונה.  כמו כן, 

 ישנו פורטל חינוכי יישובי שמעודכן באופן שוטף. 
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 הנואם הצעיר בשיתוף עם "רוטרי"

אגף החינוך בעיריה בשיתוף ארגון רוטרי בעיר,  לקרית גת , ערך 60 - במסגרת ציון אירועי ה

באשכול הפיס, את טקס "הנואם הצעיר" , במהלכו עלו לבמה בזה אחר זה נציגים מכלל בתי 

 הספר היסודיים בעיר ונאמו כל אחד על נושא הקרוב לליבו הקשור לעיר קרית גת.

הלו והממונים על הטקס התקיים במעמד ראש העיר אבירם דהרי, סגנית ראש העיר שולמית ס

 החינוך .

יד יצחק בחסות  ס"על מיזם "הנואם הצעיר" שהחל בבי מספרתזהבה גור מנהלת אגף החינוך 

ארגון רוטרי בעיר ועל הצלחתו המרובה שהביאה להחלטה לקיים את הפרוייקט בכל בתי הספר 

 בעיר ולהפכו למסורת מידי שנה.

סביב הפרוייקט הן ברמת ההכנה , הכתיבה  מנהלת אגף החינוך סיפרה על היערכות בתי הספר

החקר והן ברמת הרטוריקה והקניית כישורי הדיבור והנאום שיש בהם כדי להעצים את 

  התלמידים.
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 מקיפים

 שוחרות 

תכנית נוספת בשיתוף עם חיל התקשוב והאלקטרוניקה בצבא שמטרתה לפתח יכולות במקצועות 

בצבא תסייע להשלים את ההכשרה המקצועית למען  טכנולוגיים כך שהקליטה ליחידה מובחרת

העתיד. שיתוף הפעולה בין הצבא לבתי הספר מניב תועלת רבה לשני הצדדים: ביה"ס מכשיר כ"א 

טכנולוגי מעולה לטובת היעדים האסטרטגיים של הצבא  והמדינה, ובתמורה השוחרים זוכים 

 יית ההייטק.להשתחרר מהצבא לאחר תרומה משמעותית ומקצוע עתידי בתעש

 גרעין נח"ל 

 11על מנת לקדם את תפיסת העולם המעודדת שירות משמעותי בצה"ל, יושב בעיר גרעין נח"ל ובו 

חיילים. בבקרים החיילים נמצאים בבתי הספר התיכוניים ובשעות אחר הצהריים הם פזורים 

 ים.במתנ"סים ברחבי העיר. את הפעילות מממנת בחלקה העירייה בנוסף לגופים האחר

 טיפוח אתר חטיבת אלכסנדרוני 

חללי הפלוגה הדתית של חטיבת אלכסנדרוני )אנדרטת פ"ז( שנפלו בקרב על  87-אנדרטה גדולה ל

 מנשייה נמצאת בקריית גת ומטופחת ונשמרת על ידי פעילות של בני הנוער במקום.-עיראק אל

 כיתת מופת 

בשיתוף רשת אורט בביה"ס שבו כיתת המופת לקידום מצוינות מדעית ותרבותית , נפתחה 

 אוכלוסיית התלמידים מהרמה הסוציואקונומית הנמוכה בעיר.

 אומץ , אומץ אורט, תל"ם 

קידום תלמידים הנמצאים בסטטוס נשירה גלויה או סמויה, הבאת התלמידים לתעודת בגרות, 

 להבנה והפנמה של חשיבות ההשכלה.

  שערים לבגרות  בבי"ס שלאון –כל ישראל חברים 

התלמידים  אחוזי שינוי עומק וארוך טווח במטרה להעלות את למען "שערים לבגרות" פועלת

-בית חיזוק ידי-על זאת .גיאוגרפית-החברתית בפריפריה מאזורים ספר-בבתי הזכאים לבגרות

 ארגוני וייעוץ ליווי כוללים התכנית מרכיבי. וארגונית פדגוגית כפלטפורמה והבנייתו הספר

, השונים לצוותים קבועות מערכת של ישיבות מיסודן, הספר-בית להנהלת דיםצמו ופדגוגים

 . משותפים ועוד פדגוגיים עבודה-כלי של הקנייה
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-לווין. על קורט של" השינוי לניהול מודל" הינו התכנית של הפעולה דרכי את היטב שמציג המודל

 ,הפשרה: עיקריים יםשלב לשלושה המתחלק מתמשך תהליך הינו ארגוני שינוי זה, מודל פי

 לצורך והמקדמים המעכבים הארגוניים הגורמים את לזהות יש ראשית, כלומר. והקפאה הטמעה

 מנת-על השינוי את מקפיאים השלישי ובשלב, השינוי את מבצעים הבא בשלב. התנעת השינוי

 ייעוץ, ליווי תוך השינוי הטמעת של השני בשלב כעת נמצאים אנו. המבנה החדש את לייצב

 .החינוכי להנהלה ולצוות וארגוניים פדגוגים ותמיכה

 

 "שלאון" התכנית בביה"ס

אקלים ה .ספריות-שהשפיעו על כלל המערכות הבית ותחילופי מנהלבסוף שנת תשע"ג  ביה"ס עבר

וכן בין הצוות וההנהלה נפגעו. התעורר קושי  בתוך הצוות אמוןהיחסי התערער ומורים החדר ב

. קושי זה הצטרף לאתגר לא פשוט ואכיפתם בקרב תלמידים ומורים נהלים ברוריםבהגדרת 

קושי של הצוות ו ,שינוי באוכלוסיית התלמידים -שעומד בפני בית הספר בשנים האחרונות

אלה. כל אלה גרמו לירידה דרסטית באחוז  לקידום תלמידים הנכוניםכלים ה החינוכי בהתאמת

אשר התחלנו את העבודה בביה"ס לפני שנתיים הזכאות לבגרות במהלך כמה שנים ברציפות. כ

 בלבד! 40%עמד אחוז הזכאות על 

בשנתיים שעברו מאז נעשו שינויים גדולים בבית הספר שאחד המשמעותיים בהם הוא העובדה 

שכיום ניתן להגיד בברור כי צוות ההנהלה מחויב ומגויס להובלת שיקום בית הספר ומיצובו 

 מחדש.

 לומדים בענן 

ט ע"ש בוים מוביל בתהליכי התחדשות ומצויינות בבית הספר והשיק מיזם תיקשוב מקיף אור

המילה האחרונה  –ייחודי אשר מאפשר למורים ולתלמידים לקיים למידה דיגיטלית, חדשנית 

מבית היוצר של מינהל החקר ופיתוח של אורט ישראל. בית הספר החל פיילוט לפרוייקט "למידה 

בבית הספר, קיבלו מרשת "אורט" מחשבי כרומבוק וספרים מורים  37בענן" במסגרתו 

 דיגיטליים. 

 קידום נערות למדעים –" סודקות את תקרת הזכוכית " 

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

 ים. מתמטיקה, פיזיקה, טכנולוגיה, מחשבים ומדע -הרחבת לימודי הנערות לתחומי 

 התוכנית פועלת השנה בארבעה בתי ספר ביוזמת ראש העיר ואגף החינוך.
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במימון משותף של כי"ח, אינטל  –"כל ישראל חברים"  –התוכנית הינה יוזמה ייחודית של כי"ח 

 ועיריית קרית גת. 

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

 מכיתה ח' בשלושה מסלולים הפועלים בו זמנית: החל 

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

 טק הישראלי, ביקור בחברות כגון: אינטל. -בעיקר במפגש קרוב עם נשים מצליחות מעולם ההיי

ול זה מאופיין על ידי סדנאות העלאת תחושת המסוגלות העצמית של הנערות. מסל –הצלחה 

 העצמה עצמית ומיגדרית. 

העלאת ההישגים של הנערות בחטיבת הביניים במטרה להגיע למקצוע מדעי  –מצויינות לימודית 

 יחידות לימוד במתמטיקה.  4-5מוגבר בתיכון בצד 

ת של מסלול זה מאופיין על ידי תיגבורים אישיים וקבוצתיים לנערות ותמיכה במערכת החינוכי

 בתי הספר. 
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 לקידום הפיסיקה והמדעים  –מצוינות 

תוכנית 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.

 מגשימים  –תלמידים מצטיינים 

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

הלימודים, לאיתור התלמידים ולהשתלבות בכוח ההוראה עבור התלמידים שמתאימים לתכנית. 

 התלמידים נפגשים יום בשבוע בשעות אחר הצהריים  מכיתה ט' והשתלבותם ביחידה מובטחת.

 

 

 

 

 

 ת מתן תעודה חברתית ערכי

 –תעודה חברתית ערכית הינה נדבך נוסף בתוכנית המחוזית למעורבות חברתית קהילתית 

 אזרחית. 

תעודה חברתית ערכית מהווה כלי שיקוף והערכה ומבטאת את החשיבות שמשה"ח מייחס למימד 

החברתי ערכי בעבודת בית הספר. התעודה נועדה לחזק את התלמידים הראויים לציון מיוחד, 

מזמנם ומרצם למען הזולת ומהווים בהתנהגותם דוגמא לאחרים. התעודה החברתית המשקיעים 

מתייחסת למכלול ההתנהגויות ותפקוד התלמיד בתחום החברתי ערכי בכיתה, בבית הספר 

ובקהילה ועל כן תשקף הערכה בשני מימדים: מעורבות חברתית קהילתית ואזרחית, תפקוד 

 חברתי ערכי. 

 מלגות פולין 

 יתנות לתלמידי החטיבה העליונה למסע לפולין, משלחות תלמידים. מלגות הנ
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 תוכנית עזריאלי להעצמה חינוכית 

תוכנית עזריאלי פועלת בחטיבות הביניים בכלל בתי הספר המקיפים בעיר בשיתוף מלא עם מנהלי 

 בתי הספר וצוותי ההוראה. 

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

 בשלושה מעגלים: 

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

 אחה"צ.-ומתקיימת בשעות הצהריים

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

 שעה וחצי.

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

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

 בפרט. ההתבגרות ולגיל להורות  בכלל הקשורים

 אגף החינוך.  –התוכנית פועלת במימון קרן עזריאלי ועיריית קרית גת 
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  נוער שותה מים

תוכנית לימוד מרתקת בחסות רשות המים, הטכניון, משרדי התמ"ת והחינוך ותעשיית המים 

הענפה בישראל. תלמידי חט"ב ותיכון לומדים את נושא המים והסביבה , ביקור במפעלי תאגידי 

המים, ההתפלה והשבחת הקולחים בכל הארץ, במעבדות מכון המים בטכניון ובאתרי המבקרים 

, במפעלי טכנולוגיות המים ובאתרי ההיסטוריה והמורשת בנושא המים. של חברת מקורות

התלמידים שומעים הרצאות מטובי המנהלים, המדענים והמהנדסים, עורכים ניסויים ולומדים 

במערכת לימוד מקוונת. תכני התוכנית ממוקדים מדע וטכנולוגיה, גיאוגרפיה, סביבה , היסטוריה 

כנים מותאמים לתוכניות הלימוד של משרד החינוך בדגש על וטכנולוגיות מים מתקדמות . הת

מדע וטכנולוגיה, סביבה, ההיסטוריה ומורשת המים. בארות, אמות, בורות, בריכות ונקבות 

מרחצאות, מהבניאס ועד לכינרת מקיסריה ועד ירושלים ומצדה מולם מוצב ההווה והעתיד כמו 

 חדשים לירושלים. פרוייקט הזרמת מים ממערך ההתפלה וקווי המים ה

הפעילויות נערכות בניהול מורי הכיתות בהנחיה ותמיכה של הצוות שפיתח את המיזם בזיקה 

לתוכנית הלימוד של משרד החינוך. לתוכנית הרב תחומית מרכיבים של עבודת חקר בצוות, ניהול 

ות. בסיום ויזמות, כלכלה אזרחות ומנהיגות. המערך המאתגר מקנה ידע, מיומנויות חקר ואוריינ

 הפעילות מתקיימת תחרות נושאת פרסים יוקרתיים ברשות המים. 

 

 

 

 

 

 

 )מרחב לימודי אחר(  -תוכנית מל"א  

תוכנית באחריות משרד החינוך בשיתוף התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. תיגבור לימודי, 

התוכנית מיועדת לתלמידי מענה טיפולי וחוויתי בשיתוף צוות בית הספר וקציני הביקור הסדיר. 

 כיתות ח'. 
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 שעות מנ"ע 

שעות תיגבור לימודי / חונכות אשר ניתנים לתלמיד בסכנת נשירה בביה"ס. השעות ניתנות לטווח 

קצר לאחר בניית תוכנית התערבות בקהילה.  שעות ההוראה ניתנות ע"י מורים / סטודנטים בעלי 

 ידע / רקע בלימוד פרטני ומתן תמיכה רגשית. 

 כיתות הגשמה 

 יב'.-שילוב ילדי החינוך המיוחד עם החינוך הרגיל, כיתות י'

הכשרה מקצועית, בגרות טכנולוגית, סדנאות רגשיות / טיפוליות . ליווי ע"י קבס"ים ויחידת נוער 

 וצעירים. בניית התוכנית 

 +  יישום באחריות אגף החינוך. 

 עיר באנרגיות חדשות 

 תעשידע, מיפוי שימוש העיר בחשמל והמלצות לחיסכון בחשמל. קורס במימון חברת החשמל ו

 נגישות להשכלה גבוהה בנגב 

מטרת התוכנית היא הגברת הסיכויים של תלמידי הדרום להתקבל למחלקות התחרותיות 

באוניברסיטה, להביא לידי מימוש את היכולת של צעירי הדרום, תוך שיפור הישגיהם הלימודיים 

יפתם ללימודים באוניברסיטה, חיזוק הדימוי העצמי שלהם, יצירת קשרים בבחינות הבגרות, חש

 חברתיים בין תלמידים יהודים ובדואים, חילוניים ודתיים. 

כמו כן , מקבלים התלמידים: שיעורי תיגבור בהתאם לצרכי בית הספר בדגש על לימודי 

המתכונת ובחינות  מתמטיקה, אנגלית ומקצועות אחרים, ימי לימוד מרוכזים לקראת בחינות

הבגרות, קורס פסיכומטרי בעלות נמוכה מאוד, הכשרת רכזי התוכנית, פעילויות העצמה לחיזוק 

 הדימוי העצמי והגבהת החלום.  
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 תוכנית הנשיא לגילוי וטיפוח מדעי וממציאי העתיד 

תוכנית הפותחת בפני צעירים מוכשרים ויצירתיים מסלול מהיר להשתלבות בעולם המרתק של 

מחקר ופיתוח כבר בזמן הלימודים בתיכון ובונה את הנבחרת העתידית של יזמים וחוקרים 

 באקדמיה ובתעשייה. 

משתתפי התוכנית הייחודית מקבלים הזדמנות להעמיק את ידיעותיהם במדעים, בדגש על ראייה 

רב תחומית ובין תחומית והתמודדות עם בעיות פתוחות. במקביל, הם נחשפים להתנסויות 

 טק והביוטכנולוגיה וזוכים להצצה לזירת המחקר האוניברסיטאי העדכני ביותר. -תעשיית ההיב

 

 

 

 

 

 

 מקיף שלאון  -אקדמיה לספורט  

הקמת אקדמיה לספורט לתלמידי קרית גת והסביבה ופתיחת מגמה ייעודית בספורט החל 

הוליסטית של  מחטיבת הביניים אשר תתן מענה בשעות הבוקר ואחר הצהריים מתוך תפיסה

החינוך בעיר בכלל והחינוך הספורטיבי בפרט. העצמה ואיתור ילדים מוכשרים בספורט, תוך 

בניית מסלול לימודים מקיף וסביבה לימודית תומכת. פיתוח מצויינות ומשמעת ספורטיבית 

 ולימודית.

 מבוא לאווירודינמיקה  –מלט"ים 

 תוכנית פיילוט בקרית גת .

הבנת הכוחות הפועלים על מטוס, הבנת דרגות החופש של מטוס, הבנת  מטרות הפרוייקט הינם

 עקרונות ההיגוי של מטוס תוך שימוש בכוחות הפועלים עליו. הכרות עם מושגים 
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 מדריכי מוגנות 

במסגרת תחום החינוך בתוכנית "עיר ללא אלימות", משולבים בבתי הספר מדריכי מוגנות אשר 

יע למערכת בהתמודדותה עם אלימות ועם התנהגויות סיכון מהווה גורם סמכות מבוגר המסי

 נוספות המתרחשות בין כתלי בתי הספר. 

מדריך המוגנות מהווה דמות בוגר משמעותי ומודל לחיקוי, התומך ברצף הנוכחות הבוגרת בכל 

חלקי בית הספר. במהלך יום הלימודים מקפיד המדריך לסייר בכל חללי בית הספר: שער, מסדר, 

ריה, חצר , הסעות, שירותים ועוד. במסגרת תפקידו המדריך מסייר בכל הזירות הרלוונטיות קפיט

בבית הספר, מסייע "בהרגעת הרוחות" ובנקיטת צעדים למניעת הסלמה לפני ובזמן אירוע אלים, 

 מדווח על אירוע אליו נחשף לאיש צוות האחראי לטפל באירוע.

 נ.מ.ש )נוער מוביל שינוי(

אשר מהווה מוקד חינוכי חברתי משמעותי עבור בני נוער בסיכון. התוכנית  תוכנית מניעה

מתמקדת בתכנים המחוללים תהליכי למידה והתפתחות המקדמים העצמה, מאפשרים 

 השתלבות, יוצרים שוויון הזדמנויות ומצמצמים בכך את ההדרה. 

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

התוכנית בשינוי עמדות שליליות כלפי החוק, למען קיום חברה בריאה וצודקת, על ידי לימוד 

 והדרכה הקשורים לביטחון ולשמירת החוק ופעילויות שטח מגוונות משטרתיות.

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

 טרטגיות להוראה מתקנת חברתית, המקדמת העצמה ככלי טיפול. שימוש באס

תוכנית זו מאפשרת לבני נוער לבחור בדרך הנכונה מתוך תפיסה כי אדם בעל שיוך, מחויבות 

נמנע מפשיעה. בתהליך שבני נוער עוברים מולידה בהם תחושת אחריות על  –חברתית וסובלנות 

של אחריות מתוך בחירה. כמו כן התוכנית מובילה עצמם ועל אחרים המאפשרת להם לבנות חיים 

לשינוי התנהגותי במידת השליטה העצמית, באמון ביכולת העצמית, במעורבות בקהילה ותורמת 

 לשיפור במיומנויות אישיות וחברתיות, אחריות וביטחון עצמי. 
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school-y 

ת למשתמשים מציע מערכת למידה אינטרנטית ייחודית וכוללת המאפשר yschoolפרוייקט 

להיכנס וללמוד בכל זמן, באמצעות כל טכנולוגיה, מחשבים, טאבלטים וטלפונים חכמים 

המחוברים לרשת האינטרנט באופן ישיר ומיידי וללא כל התקנה. כמו כן בפרוייקט: ספריית 

 שיעורים במגוון מקצועות. 3,500שיעורים מצולמים, קורסים לבגרות מעל 

 ורך השנה. הוראה נגישה ואישית לכל א

 יזמים צעירים 

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

לעולם היצירה, היזמות והעסקים, ומעודדת חשיבה חדשנית ומקורית . במהלך שנת לימודים 

ית מקימות הקבוצות תוכנית חברה עסקית,  מגייסת הון, מפתחת מוצר, בונה תוכנית עסק

ושיווקית, עוסקת בייצור ושיווק, תוך חשיפה לתעשייה ולעולם העסקים, משתתפת בירידי 

 מכירות איזוריים ומקומיים ומשלימה מחזור חיים שלם של חברה. 

 hpהקבוצות פועלות בליווי סטודנטים מצטיינים ממכללת ספיר ומתנדבים מהתעשייה )חברת 

 אינדיגו(.

 פלומטיה, הסברהמנהיגות, די –שגרירים צעירים 

תוכנית הפועלת בחסות ובתמיכת משרד החוץ ובתיאום מול משרד החינוך. מדובר בהכשרת 

 קבוצת תלמידים. 

 בסוף ההכשרה, הקבוצה תצא למשלחת בחו"ל לפעילות הסברתית ע"י משרד החוץ.

בני הנוער המשתתפים בתוכנית יהיו אזרחים מעורבים ותורמים במדינת ישראל, ירחיבו את 

 גלי ההשפעה והמעורבות מע

החברתית שלהם, ייצגו את מדינת ישראל בקהילה הבינלאומית וישתלבו במנהיגות העתידית 

 במדינה. 
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 "מארי קירי" 

לפני שלוש שנים נפתח מסלול ייחודי לתלמידי תיכון מצטיינים בשיתוף אוניברסיטת  בן גוריון  

לקה לכימיה, במסלול  לתואר ראשון, בנגב,  במסגרתו לומדים התלמידים כקבוצה נפרדת במח

 בתכנית הנקראת על שם המדענית "מארי קירי" 

הדבר עולה בקנה אחד עם חזון העיר לפיו יש להציע  לתלמידים המצטיינים מגוון  (.1867-1934)

 הזדמנויות למידה במגוון תחומי הדעת והיצירה.

בפתיחת מסלול זה יעד חשוב לאור הביקוש ההולך וגובר לבוגרי מסלול כימיה, אנו רואים 

 להובלת תלמידנו למצוינות  מדעית  בתחום הנדרש מאוד במפעלים ובחברות בדרום ובארץ בכלל.

המחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון  בנגב  בשיתוף עיריית באר שבע, משרד החינוך, חברת 

למען קידום יעד זה  אדמה, מדערום, קרן רש"י ומרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע החליטו לפעול

 ופותחים גם בשנה הבאה מחזור חדש לתכנית "מארי קירי".

  מהי תכנית מארי קירי?

עיקרה של התכנית הוא הענקת חינוך במדע ובכימיה ברמה אקדמאית לתלמידי תיכון, באחת 

המחלקות הדינמיות והצעירות ביותר בישראל היום. תלמידים המסיימים בהצלחה מסלול זה, 

המשיך ישירות את לימודיהם במחלקה לכימיה תוך דחיית שירות צבאי או במסגרת יוכלו ל

 העתודה.

שנים במסגרת התיכון  3תלמידים מצטיינים מכיתות ט' אשר ילמדו לאורך   40 -בתכנית יקלטו כ

 נקודות זכות לתואר ראשון.בקורסים במחלקה לכימיה ויצברו 

לב מאוחר יותר להמשיך את לימודיהם במחלקה נקודות אלה יעמדו לזכותם במידה ויחליטו בש

 לכימיה באוניברסיטת בן גוריון או בכל מוסד אקדמי אחר בארץ.
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 -מטרות התכנית

 -חשיפת תלמידים מוכשרים למדעי הכימיה, במיוחד תלמידים עם נטייה למצוינות מתמטית

 פיזיקלית

ר תקדם את התעשייה הכימית יצירת עתודה של בוגרי כימיה בעלי רמת הישגים גבוהה ביותר, אש

יצירת מודעות בקרב התלמידים, הורים ומורים לחשיבותה , ואת המחקר האקדמי בישראל

 .ומרכזיותה של הכימיה בתעשיית ההייטק הישראלית

 

 

 

 

 

 דרום  –אורות לנוער 

 מיזם חדש וייחודי אשר מביא תועלת גדולה וחשובה לכל הנוער בעיר ובפרט לנערים בתיכון .

רצאות עם מסרים חינוכיים במגוון נושאים: שמחה, שמחה פנימית, אהבת הזולת, נוער בסיכון, ה

 מניעת אלימות, עיצוב האישיות, כיבוד הורים, התמכרויות, גיל הבגרות, מידות, דרך ארץ ועוד...

 מרכז למידה אורט ע"ש בוים 

מפעילות תנועות נוער ועד בני נוער בישוב חשופים למגוון פעילויות מזדמנות בישובים, החל 

לפעילות חוגית במרכזים קהילתיים באם הם קיימים בישוב. מרכז נוער יישובי מיועד לתת מענה 

ברצף על פני רצף הסיכון. בני הנוער בגילאים אלו חשופים  12-18כוללני לבני הנוער בגילאים שבין 

ך גיבוש הזהות האישית למגוון דילמות וקשיים שמזמן להם גיל ההתבגרות בד בבד עם תהלי

שלהם, כמו גם התלבטות לגבי עתידם הקרוב והרחוק. לפיכך קיים צורך לתת מענה רחב ככל 

 הניתן כמתבקש ממכלול הצרכים הקיימים. 

המרכז מכיל בתוכו מגוון שירותים ומענים לבני הנוער בשכונה / יישוב. כאשר הרעיון המנחה הוא 

המרכז את הפעילות, ובכך לאפשר מפגשים אקראיים בין בני שלכל נער יהיה מענה לצרכיו במקום 

 הנוער, כשמתוכם ניתן לצאת לפעילויות מובנות. 
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 מטרות התוכנית

 לאפשר לנערים / נערות לקבל מענה לבעיותיהם בהיבטיהם השונים תחת קורת גג אחת.

בעיות קשב  להגדיל את היקף האיתור של ילדים במצבי סיכון )כולל איתור של בעיות התפתחות,

 וריכוז וליקויי למידה(.

מרכז הנוער המוצע יהווה יחידת בסיס לפעילות רחבה יותר שיצמח מאיגומי משאבים ביישוב. 

בשל האופי הכוללני של המרכז יש לאגד משאבים כספיים ואנושיים ולאפשר פעילות רחבה תחת 

ולצמצום ע"פי צורכי  קורת גג אחת. המודל המוצע כאן הינו מודל מודולארי הניתן להרחבה

הישוב. המרכז יתן מענה רחב ככל הניתן בכל מגוון הדרכים. לכל נער/ה המשתתפים במרכז תהיה 

תוכנית עבודה שחלקה קבוצתית וחלקה פרטנית. התוכנית תתבסס על הכרות עם הנער, תחומי 

 הצורך והכוחות שלו. 

 ער. בצוות המלווה של המרכז יכללו גם נציגי הורים ונציגי נו

 שעות כל פעם. 4-ימים בשבוע, לא פחות מ 5המרכז יפעל 

 נערים ונערות .  40-70המרכז יתן מענה ל:  
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 כלל מערכתי )יסודיים + מקיפים(

 איזורי בחירה מבוקרת

תוכנית לעיצוב פדגוגיה עתידנית, לגיבוש מדיניות חינוך עירונית שתכלול מרכיב של בחירת 

יות שינוי נוספות במטרה להענות לבחירות תושבי העיר לגבי חינוך ילדיהם, הורים, לצד אסטרטג

. השאיפה היא רליצור דרכים חלופיות לקיום אינטגרציה ולקידום איכות החינוך בכל חלקי העי

למצוא את האיזון הנכון בין רצונות התלמידים והוריהם לגבי בתי הספר הרצוי להם לבין רצונה 

  את מטרותיה, תוך שמירה על הערכים המרכזיים  של מערכת החינוך לקדם

  ytekמרכז למידה   –פרוייקט המח"ר )מדע, חלל , רובוטיקה( 

טכנולוגי בשיתוף הטכניון. התוכנית מתמקדת  –צמצום פערים בחינוך עוסקת בחינוך מדעי 

מח"ר רפואית, אווירונאוטיקה וחלל, מרכז -בתחומי תוכן עכשויים כגון: מחשבים, הנדסה ביו

 יוקם בכל המקיפים בעיר. 

שיפור וקידום הישגיהם , תובנותיהם והמוטיבציה של תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות 

הביניים בלימודי מתמטיקה ומדע בעזרת לימודי מדע, טכנולוגיה, מתמטיקה, רובוטיקה וחלל 

רום להעלאת בגישה הקונסטרוקטיביסטית. חשיפה זו בגיל צעיר בדרך חוויתית ומהנה תג

המוטיבציה של התלמידים ללימוד מדע וטכנולוגיה, תביא לחשיפתם לתחומים חדשניים 

 5וכתוצאה מכך עשוייה להגדיל את מספר התלמידים הבוחרים מקצועות ריאליים ברמה של 

 יח"ל ולפתוח אופק אקדמי הנדסי לתלמידים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ייתםעל זכ רמב"םהתעודה הוענקה לתלמידי בי"ס חמ"ד *  
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  pactתכנית  

תכנית פאקט של הג'וינט לטיפול בילדים ובנוער בסיכון מצליחה בכל מקום בו היא זוכה לשיתוף 

פעולה של כל הגורמים העירוניים. בקריית גת יו"ר הוועדה היא סגניתו וממלאת מקומו של ראש 

וך שמו להם העיר ששייכת לקהילה האתיופית ביישוב וביחד עם ראש העיר ומנהלת אגף החינ

למטרה לקדם כל אחד מילדי העיר וביניהם ילדי הקהילה האתיופית. בעקבות שיתופי הפעולה 

יוצא הדופן בעיר, קריית גת אימצה את דפוסי החשיבה של התכנית גם לילדים נוספים והפכה את 

 המענה האישי לכל תלמיד לשפה עירונית שיש לה תוצאות מרשימות.

 הקשר הרב דורי 

רכית חינוכית הבונה גשר ערכי בין דורי ומחזקת את מערכת הקשרים בין תלמידי בית תוכנית ע

 הספר לבין האוכלוסייה המבוגרת, באמצעות הסביבה הטכנולוגית.

מטרות התוכנית הן: רכישת מיומנויות מחשב )למבוגרים(, חשיפה לסיפורים אישיים של ותיקים, 

 ותיקים. –זוק הקשרים תלמידים לערכים ומורשת בתהליכי חקר )לתלמידים(, חי

 שלטי חוצות לעידוד מצוינות 

כל הצלחה בתחום החינוך מצוינת בשלטי חוצות. כל פרס חינוך לבית ספר, הישגים של מגמה 

מסוימת, בוגר ביישוב שמקבל תעודת הצטיינות על פרויקט כלשהו, בוגר שמסיים תואר ראשון 

 העיר מברכת על הישגיו.שמו מתנוסס על שלטי החוצות וכל  –וכדומה 

 יסודיים וחט"ב  –מיל"ת מסגרת יום לימודית תוספתית 

 הינה מסגרת יום לימודית תוספתית להארכת יום הלימודים בחלק מחטיבות הביניים בעיר.

התוכנית נותנת מענה איכותי בתחום הלימודי ובתחום החברתי לתלמידים אשר זקוקים לתיגבור 

 ות שלאחר סיום יום הלימודים. לימודי ולמסגרת פעילות בשע

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

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

 לתוכניות העשרה וכן לפעילות חברתית , לרבות פעילות חוויתית וטיולים. 

עיריית קרית גת , משרד החינוך והעמותה  –ת במימון משותף של אגף החינוך התוכנית פועל

 לתפנית בחינוך.

 התוכנית פועלת בהצלחה מרובה ונותנת מענה הוליסטי למאות מתלמידי חטיבות הביניים בעיר.
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 ההשתתפות בתוכנית פתוחה לתלמידים המתאימים המאותרים על ידי צוות בית הספר. 

 תעשידע 

תוף מיקרון ותעשיידע אשר חושפת את תלמידי בתי הספר היסודיים ובתי הספר תוכנית בשי

המקיפים לתעשייה על היבטיה השונים, ומפתחת עתודה של כוח אדם איכותי, מקצועי ומשכיל 

בתחום הכלכלי חברתי של המדינה. תחום נוסף שיסייע בשילוב מוצלח של בוגרי מערכת החינוך 

 באתגרי התעשייה העתידית. 

 מיכה אישית במנהליםת

ראש העיר,  הממונים על החינוך ומנהלת אגף החינוך נגישים למנהלים ועומדים לרשותם בכל עת. 

בעת הצורך הם מגיעים לבתיהם של המנהלים ומסייעים בפתרון בעיות ודילמות. הם מלווים 

 מה חינוכית.אישית את המקרים הקשים ויוצאי הדופן, וכמובן נענים ומגייסים תקציבים לכל יוז

 יחידה לילד ולמתבגר

הרשות הקימה יחידה לילד ולמתבגר במטרה לטפל טיפול מיטבי בילדים חריגים. היחידה 

מאוישת על ידי רופאה פסיכיאטרית, מנהלת היחידה הפסיכיאטרית בבית החולים באשקלון, 

הערב  רפואי נוסף. היחידה פועלת במימון מלא של העירייה ופתוחה עד שעות-וצוות פרא

 המאוחרות כדי לאפשר לקהל נגישות מקסימלית.

 פרוייקט אחווה במשטרה 

פרוייקט קהילתי ראשון מסוגו משותף למשטרה ולמכללת אחווה בו סטודנטים של המכללה, 

נק"ז. הפרוייקט  2שעות תמורת  60יהודים וערבים יחד, יבצעו פעילות קהילתית משמעותית של 

רית גת בהיבטי תוכן מקצועי ותיאום מול אגף החינוך בעיריית ינוהל ע"י נציג תחנת משטרת ק

 קרית גת ועוזרת דיקן הסטודנטים מצד המכללה בהיבטים של גיוס הסטודנטים מיון והשמה. 

 מטרות התוכנית

 יהידוק הקשר והמעורבות החברתית בתחומי קהילה בהיבטים של הגברת הביטחון האזרח* 

 עמידה ביעדי המשטרה . בקרב ילדים, נוער וקשישים תוך  

 ודנטים לצד פיתוח הידע והמצוינותפיתוח מודעות אזרחית ומנהיגות חברתית בקרב הסט* 

 האקדמית.  

 י מ"מ דוד אלעזר, בי"ס יסודי מ"מהתוכנית כבר פועלת בבתי הספר: מקיף רבין, בי"ס יסוד* 

 בן צבי  שפרינצק, בי"ס יסודי מ"מ   
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 שירות פסיכולוגי  

יכולוגי חינוכי פועל בפריסה כלל עירונית, בכל מסגרות החינוך בעיר,מגיל גן חובה, עד השרות הפס

ממלכתי, ממלכתי דתי והמוכר שאינו רשמי )חרדי(.  אנו  –למקיפים וכולל , בכל זרמי החינוך 

 כל פסיכולוג  –גאים בחיבור הקבוע שלנו "לשטח" 

ליהם הוא אחראי, תוך התחברות לצוות שומר על קשר קבוע ורציף עם צוותי מסגרות החינוך ע

 החינוכי ומתן מענה מותאם בזמן אמת.

 תוכניות שפ"י 

ייעוץ לצוותי ניהול, ייעוץ במסגרת צוותים בין מקצועיים, הדרכה למורים, הדרכה להורים, 

התערבויות טיפוליות קצרות מועד, אבחונים פסיכולוגים, השתתפות בוועדות )שילוב, השמה, 

 רבויות ראשוניותהחלטה( והתע

)מערכתיות ואישיות( בעת מצבי לחץ וחירום. מעבר לכך, בעזרת תכניות התערבות נוספות ) תכנית 

, רבדים, מטיב"ה ועוד( , התאפשר לנו להרחיב באופן  משמעותי את השירותים 360 –לאומית 

 שאנו נותנים. במסגרת ההרחבה הנ"ל, שירותי 

יע לשפ"ח לסדרה של פגישות הדרכה, כמו גם טיפולים "דלת פתוחה", בו הורים יכולים להג

 פסיכולוגים קצרי מועד למתבגרים. 

 )התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון(  360

 ותגני טרום חובה, ייעוץ לצו 14-שירותי ייעוץ שוטפים ב – איתור והתערבות בגני טרום חובה* 

 במשך שנת הלימודים. החינוכי והדרכות להורים,   

 פתחותיותהדרכה להורים לילדים צעירים שמתמודדים עם סוגיות הת – לת פתוחה לגיל הרךד* 

 ילדיהם. עד חמישה מפגשי הדרכה, ללא עלות. ודילמות הקשורות לגידול   

 התבגרות, המתמודדים עם סוגיותייעוץ להורים של ילדים בגיל ה – דלת פתוחה לגיל ההתבגרות* 

 ורים, ללא עלות, או לחילופין, עדה. עד חמישה מפגשי ייעוץ לההתפתחויות הקשורות לגיל ז   

 חמישה עשר מפגשי טיפול למתבגר עצמו.   

 ילדים בגיל בי"ס יסודי, עם קשייםהתערבות אישית ומערכתית, ל – תכנית אישית לילד* 

 וותהילד, הדרכה להוריו וייעוץ לצמורכבים. ההתערבות כוללת תהליך טיפולי אישי מעמיק עם    

 שאחראי על העבודההמסגרת החינוכית, תוך תאום מלא עם הפסיכולוג של השפ"ח    

 הפסיכולוגית באותה מסגרת.   
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 מטיב"ה

תכנית מטיב"ה הינה תכנית התערבות אינטנסיבית, שנועדה לסייע בטיפול בילדים בעלי הפרעות 

הורי הילדים ותהליכי התנהגות. התכנית כוללת טיפול קבוצתי לילדים בתוך ביה"ס, הדרכה ל

ייעוץ לצוותים החינוכיים של הילדים. בשפ"ח יש צוות מטיב"ה )ארבעה פסיכולוגים ורכזת 

התכנית(, שעובר הכשרות מקצועיות בתחום ומקיימים דיונים מקצועיים סביב אופני ההתערבות 

תחום הרצויים. בעקבות הצלחת התכנית בקרית גת, צוות מטיב"ה בשפ"ח , אף נותן הדרכה ב

 לשפ"חים אחרים ברחבי הארץ.

 מרכז אבחון להתאמות לבגרות

זה מספר שנים שצוות שפ"ח קרית גת נרתם לביצוע אבחונים פסיכודידאקטים להתאמות 

לבחינות הבגרות, עבור ילדים אשר זכאים למלגות ממשרד החינוך. ההפניות הן דרך מסגרות 

 החינוך.

 פרוייקטים נוספים

בחשיבות התאום בין גורמי האבחון והטיפול השונים לבין הצוות המקצועי מכיוון שאנו מאמינים 

הקבוע של מסגרות החינוך, אנו שואפים להיות מעורבים מקצועית בפעילות של פרוייקטים 

נוספים. יש מספר פרוייקטים נוספים, שדרכם צוות השפ"ח מבצע אבחונים פסיכולוגים, 

 רים.התערבויות טיפוליות וייעוץ להורים ולמו
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 התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון  –שמיד 

 תוכניות לילדים ונוער בסיכון. בשיתוף אגף הרווחה והבריאות

 התוכניות הפועלות הן: 

 הערות משתתפים משרד שם התוכנית

 חינוך מעג"ן

 כיתות גן, 12

ילדים מהמגזר החרדי. ויחידה נוספת  300 -כ

 ים נוספיםילד 300כ  –לגנים מ"מ וממ"ד 

 צוותים. 2אנשי מקצוע פרא רפואי. בעיר פועלים  3צוות מעג"ן מונה 

 בריאות מעון רב תכליתי מקדם בריאות
 הורים לילדי המעון. 15 -קבוצות, כל קבוצה כ  2

 

לשתי קבוצות, קבוצת המעון וקבוצת הצהרון במעון הרב  –מפגשים  8

 תכליתי "אמונה".

 חינוך הט"ף
 משפחות 30

 

מדריכות נפגשות עם המשפחות בבתיהן וגם למפגשים  2=רכזת ו כ"א 

 קבוצתיים.

דלת פתוחה לייעוץ פסיכולוגי בגיל 

 הרך
 משפחות 160כ  חינוך

 טיפול אינטנסיבי קצר מועד.

 מפגשים באמצעות השפ"ח. 6 – 5כל משפחה מקבלת 

 שעות. 2.5 -פסיכולוגיות נפגשות עם הגננת וצוות הגן אחת לחודש ל 2 דיםיל 25 –גנים מ"מ, בכל גן כ  12 חינוך איתור והתערבות בגני טרום חובה

 מתנדבות + סטודנטיות מצוותות דרך קבע לכל משפחה למשך השנה. 20 משפחות, מוכרות רווחה להן ילדים בגיל הרך. 25 רווחה הקן

 ביקור במוזיאון עומר. םתקצוב חלקי לתכנית עירונית של כלל ילדי הגני חינוך צעדים ראשונים במוזיאונים

 נערים / נערות 15 -קבוצות, כל קבוצה כ  2 בריאות להתבגר בריא
קבוצה אחת בבית ספר שלאון וקבוצה שנייה בשכונת מוטב יחדיו עם נירים 

 בשכונות

 חינוך קידום נוער לעולם התעסוקה
 נערים מקידום נוער 15-כ

 
 דורגלקורס עוזרי מאמני כ -מופעל ע"י גבעת וושינגטון

 רווחה מועדונית לבעיות התנהגות
ד' מרחבי העיר המאובחנים -ילדים בכיתות א' 12

 עם בעיות קשב וריכוז.
 ימים בשבוע בשעות הצהריים עד הערב. 5

 נערות קצה מטופלות ע"י נירים בשכונות. נערות 15 -כ  רווחה מועדון טיפולי לנערות במצוקה

 –טיפול באמצעות כלים יצירתיים 

 יקה ותיאטרוןמוס
 רווחה

סדנאות תיפוף, אחת לנערים ואחת לנערות.  2

 בנוסף סדנת נערים

 הופ. -להיפ

 נערים / נערות. 30 -כל הסדנאות מתקיימות אחת לשבוע בהיקף של כ

 ק.שותפות עם התוכנית העירונית הקיימת המופעלת בבית ספר שפרינצ נאמנות לכל שנת הלימודים. 2תקצוב  רווחה פותחים עתיד

 חינוך תעשייחד
 חנ"מ–מקיפים  3כיתות הכוון/ הגשמה  ב 

 תלמידים. 45 –כ 
 רכז ואנשי מקצוע מגוונים, רכישת תעודת מקצוע.

 מופעלת  בבתי ספר : גרוס, שלאון ורוגוזין. בני נוער בכיתות ח' 45–כ  חינוך מל"א

 חינוך תוכנית אישית ע"פ צרכי הילד
ילדים במהלך  30תקציב שנתי יענה על הצורך של 

 השנה.

מפגשים לכל ילד  25תכנית אינטנסיבית.ניתן ע"י השירות הפסיכולוגי עד 

 במהלך השנה.

 תכנית אינטנסיבית קצרת מועד.ניתן ע"י פסיכולוגים מצוות  השפ"ח מתבגרים130 -מענה ל כ –מפגשים  6 – 5 חינוך דלת פתוחה למתבגרים בסיכון
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 רך הרגליים"תלמידי כתות ד' בעיר "לומדים ד

יחודית במסגרתה תרו תלמידים את יכנית ותהשנה  אגף החינוך בעיריית קרית גת הפעיל

רחובותיה של העיר קרית גת ,למדו על האתרים החשובים בעיר ,חקרו אותם ,שילבו משחקים 

 ופעילות בפארקים וביקרו בפארק התעשייה .

מכל בתי הספר, במסגרת תכנית  בשלושת ימי הפעילות השתתפו מאות תלמידי כתות ד' בעיר

תות אודות העיר קרית גת במסגרת הנושא השנתי י"לומדים דרך בהרגליים" לאחר שלמדו בכ

  להיווסדה של קרית גת . 60- לרגל ציון שנת ה

מיזם לומדים דרך הרגליים עלה על סך כל חלקיו : התלמידים והמורים נהנו ממש מחויית למידה 

 שוקלים להמשיך לקיים את הפרוייקט גם בשנים הבאות. , כמו כן,  מעמיקה ומהנה

לעיר וכן לחידון  60 - מיזם זה מצטרף לתכנית "הנואם הצעיר" השנתית שהוקדשה לשנת ה

 . 60התנ"ך שיתקיים השנה אף הוא בסימן 
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 שנה לקרית גת  60חידון התנ"ך במסגרת 

חידון תנ"ך שנתי בהשתתפות תלמידי  עיר מסורת להיווסדה של קרית גת, חודשה ב 60-בשנת ה

 כתות ו' מבתי הספר בעיר. חתן החידון העירוני הוא יגל אביסדריס מבית הספר "משואה". 

החידון ע"ש עו"ד רס"ן במיל' אמיר שלום ז"ל התקיים במעמד ראש העיר אבירם דהרי, משפחת 

חבר המועצה ציון טליגאוקר ויואב דתי -הממונה על החינוך הממלכתי שלום, מנהלת אגף החינוך

 שלוסברג אשר תכנן והפיק את החידון. את החידון הנחה לא אחר מאשר ד"ר אבשלום קור.

לאחר הכנות של מספר חודשים בהובלת אגף החינוך שכללו סיורים בעמק האלה, חידונים בבתי 

היכל התרבות הספר ולימודים מעמיקים בסיפורי התנ"ך, התכנסו כל תלמידי כתות ו' עיר ב

ובתשואות רמות ושלטים מקושטים עודדו את תשעת המתחרים בגמר חידון התנ"ך העירוני: 

אביב  בר זאמר )הרצל(,  אופיר אמסלם )בן צבי(,  נועם וקסלר )דוד אלעזר(,  שיראל בר )בגין(, 

 )יד יצחק( מישל סלומון  עמית פויירשטיין )שפרינצק(,  יגל אביסידריס )משואה(,  יפרח )רשב"י(, 

 ועומר אזרזר )אפרים בן דוד(. 

החידון נפתח בשאלה מטעם נציג משפחת שלום, עדיאל שלום, אשר סיפר לתלמידים על אחיו 

אמיר שנפטר לפני שנתיים והוא מילידי קרית גת: "אמיר היה איש עניו וצנוע, איש של חסד, אהב 

להתחיל במסורת חדשה של קיום   ומאוד ילדים וחשבנו על דרך מיוחדת להנציח את זכרו. בחרנ

חידון התנ"ך לזכרו מדי שנה ואני מבקש להודות לראש העיר אבירם דהרי על תמיכתו ברעיון 

ימי  80ולסיוע של זהבה גור מנהלת אגף החינוך וכמובן לבתי הספר שנרתמו . אמיר היה עושה 

ביותר להוקיר את  מילואים בשנה, הוא היה איש מלא נתינה ואני בטוח שזו הדרך המתאימה

 לקרית גת". 60-זכרו. זכינו שחידון התנ"ך הראשון מתקיים בשנת ה

ראש העיר, אבירם דהרי שליווה את החידון ואף הציג שאלה מיוחדת למשתתפים בירך את 

הנוכחים ואמר: "תודה לכם שנרתמם להנצחת פועלו של עו"ד אמיר שלום, איש חסד ודמות 

התנ"ך שימש ומשמש לנו מקור ואנו הולכים לפיו אלפי שנים. כדי  לחיקוי. אנחנו עם הספר, ספר

לחזק את המקור שלנו, ביקשנו לערוך את חידון התנ"ך העירוני שמעלה את קרית גת מעלה מעלה. 

 אני מאחל לכם חידון ערכי וחינוכי והמון הצלחה".

ף קהל הילדים. החידון התקיים בשלושה שלבים ובמהלכו נשזרו קטעי פנטומימה והמחזה בשיתו

  לצד החידון הוצגה לקהל תמונה בחלקים והיה עליהם לזהות את האתר המרכזי שהוצג בעיר.

 לאורך החידון ועל אף השאלות הקשות, הפגינו המשתתפים בקיאות מרשימה ולהלן הזוכים:
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 נקודות אביב יפרח מבית הספר רשב"י 63במקום השלישי עם 

 רזר מבית הספר אפרים בן דודנקודות עומר אז 69במקום השני עם 

יגל אביסידריס  -  נקודות 78עם   במקום הראשון, חתן חידון התנ"ך העירוני הראשון בקרית גת

 מבית הספר משואה.

 על פי החלטת משפחת שלום, שלושת המקומות הראשונים זכו גם במענק כספי. 
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 שנות יצירה בקרית גת 60 -עיר פוגשת אמנות 

מנותי בבתי הספר בקרית והמיזם "עיר פוגשת אמנות" הוצג בשוק העירוני וחיבר בין המימד הא

מנות במשרד החינוך מחוז וגת לבין המרחב הציבורי והקהילה המקומית ביוזמת הפיקוח לא

 גה "דרום, מרכז פס

ם, זהבה גור ובהשתתפות תלמידיהממונים על החינוך והגב' קרית גת ואגף החינוך בהובלת 

 בעלי עסקים ומפעלים.  מורים, מנהלי בתי הספר, תושבי העיר, 

האירוע במעמד ראש העיר, אבירם דהרי ורעייתו אשר התרשמו עמוקות מהיצירות המגוונות 

והמושקעות שהוצגו. תושבי העיר שהגיעו לבצע את הקנייה השבועית שלהם בשוק העירוני , נהנו 

 הפכו את דוכני המזון לחגיגיים במיוחד. מתערוכה ייחודית והתרשמו מהיצירות ש

התערוכה שהוצגה בשוק העירוני, כללה יצירות אמנות של ילדי ומורי קרית גת והיא מתבססת על 

השתלמות שנערכה לאורך השנה אשר גיבשה והובילה את תהליכי היצירה בבתי הספר בשיתוף 

ל ילדי הגנים, בתי הספר הקהילות השונות בעיר. בתערוכה ניתן היה להתרשם מיצירות ש

היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים. העבודות מספרות את סיפורה של קרית גת למן ימי 

הקמתה והן מייצגות נושאים שונים בעיר תעשייה, אישים ואנשים, אנדרטאות, מבנים ומקומות 

 בעיר והן משלבות טכניקות שונות כולל ציור, אריגה, חיבור והדבקה.
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 החרדי ח"במוס חינוכיים יקטיםפרו

 פעילות לגני הילדים בספרייה העירוניות . -הספרייה העירונית  .1

 פתיחת שלוחה לקידום וטיפול אישי בנוער חרדי נושר . –קידום נוער חרדי  .2

 .ו-הספר כיתות א ת הנלמדים בבתי ולתלמידים מתקשים בכל המקצוע תגבורים - תגבורים .3

ח' לישיבות, מלמדים מכינים את התלמידים לבחינות לקבלה לישיבות הכנת תלמידי כיתות  .4

 הטובות ביותר.

 מעג"ן :  .5

 תחומית בתחומי ההתפתחות השונים עבור ילדים -מעגן היא תכנית התערבות מערכתית רב

 המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל הרך.

וך בגיל הרך, במערך של בעלי צוות המעגן פועל בשיתוף עם הצוות החינוכי בתוך מסגרות החינ

 מרפא/ה בעיסוק, קלינאי/ת תקשורת, פסיכולוג/ית  -מקצוע מן התחומים ההתפתחותיים 

מקצועי זה -התפתחותי/ת, יועצ/ת חינוכי/ת, מדריך/כה פדגוגי/ת בהרכבים שונים. צוות רב

ם מהווה גורם היוועצות ותמיכה למחנכים ולהורים לגבי הילדים במסגרת, ומהווה גור

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

  מדים במערכת החינוך הקדם יסודי. הילדים הלו אפיוניוהחינוכיים העונים על 

בבריכה  מדי שנה אנו מוציאים את תלמידי כיתות ה' ללימודי שחייה -קורס שחייה  .6

 . העירונית

, תמרורים, חציה מעברי, רמזורים הכוללים בדרכים זהירות תבערכו הדרכה חובה גני - ב"זה .7

 ...ועוד עבודה חוברות, מדבקות

מדבקות,  ,משחק כדי תוך חובה מגיל לילדים בדרכים זהירות כללי הקניית - הילדים בגני

 חוברת עבודה ועוד.
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 רמזורים יםתמרור נסיעה מסלול על אופנים על רכיבה מעשית פעילות – היסודיים הספר בבתי

 לבטיחות הלאומי המטה בשיתוף' ו -'ד כיתות משתתפים. בדרכים זהירות כללי וכל חציה מעברי

 . בדרכים

 

    

 

 

 

 

 

הקניית כללי זהירות בדרכים לילדים מגיל חובה תוך כדי משחק, מדבקות חוברת  -בגני הילדים 

 עבודה ועוד. 

נים על מסלול נסיעה תמרורים רמזורים פעילות מעשית רכיבה על אופ –בבתי הספר היסודיים 

ו' בשיתוף המטה הלאומי לבטיחות  -מעברי חציה וכל כללי זהירות בדרכים. משתתפים כיתות ד'

 בדרכים. 

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

נה לימוד ושמירת כללי הזה"ב וחשיבות בשיתוף המטה הלאומי לבטיחות בדרכים. הפעילות מק

 שמירת החיים שלנו ע"פ כללי התורה.
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 חינוכיים. סל תלמיד, השתתפות תקציבית למוס"ח לרכישת ציוד. פרויקטים -חוק נהרי  .8

 ועדות השמה ושילוב. .9

בריאות ,  פעילות ספורט בחדר כושר שלוש פעמים בשבוע . לתלמידים ואברכים    –חדר כושר  .10

 הדרכת מדריך מוסמך מר גנדי זוונצקי בחדר כושר.ב

 הספרומשרתים בבתי אברכים מתגייסים לשירות לאומי אזרחי  -שירות לאומי אזרחי .11

 ובמוקדי פעילות רשותיים בעיר.

ע"י המחלקה רווחה חינוכית  למשפחות שאין להם מחשב ומעוניינים  –מחשב לכל ילד  .12

 מקבלים לאחר קורס קצר מחשב אישי .  המחשב, יישומילהכשיר את ילדיהם בהכרת 
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 נגישותה אגףפרוייקטי 

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

 .והאישי בפיזי הן ההיבטים בכלל מיוחדים צרכים בעלי לאוכלוסיית

 זו מיוחדת לאוכלוסיה וההנגשה הטיפול נושא כל את המאגם ארצי ודייח כאגף הוקם זה אגף

 : כדוגמת

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

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

 .הציבורית והסביבה בביתו בחייו בהקלה וכלה לו המתאים דיהלימו למוסד התלמיד בליווי

 , 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 המוסדות במרבית הופנם הנגישות נושא כי רואים אנו להיום נכון
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 באגף ייחודיות ויוזמות תוכניות

 הציבור לבריאות המחלקה

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

 מיוחדים לצרכים באגף תנמצא המחלקה מיוחדים. צרכים לבעלי וסיוע החיים איכות ושיפור

 ה.המחלק של העיסוק תחומי בין .בעירייה

 .והמגזרים הגילאים לכלל הבריאות על לשמירה והסברה מניעה .1

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

 נעורים, מרפאת ,לנוער וייעוץ מידע מרכז ,ושבתות בחגים מרקחת בית ר,.א.מ מכון דיאליזה,

 ...ועוד דחופה רפואה שירות גם בקרוב כאשר הנפש לבריאות ומרכז שיניים מרפאת שרה, יד

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

 .ישום אחר ומעקב ליווי

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

 .נגישות על דגש שימת תוך מיוחדים צרכים

 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 ומשרד
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 חניות נכים 

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

 לאחזקה עירוניים ציבוריים במוסדות או ברשות הרלוונטיים הגורמים עם פעולה בשיתוף

  .לחוק בהתאם

 הפיקוח מחלקת עם ובשיתוף  פרטיות נכים חניות של נתונים בסיס האגף ידי על הוקם כן כמו

 למקום או לביתו סמוכה חניה המבקש תושב מוגבל   כל יר.בע הנכים חניות כל של מיפוינעשה 

 עומד והוא ובמידה נבדקת בקשתו הרלוונטיים, המסמכים בצרוף לאגף בקשה מגיש עבודתו

 והתקנת סימון לשם תשתיות לאגף דהיינו- הביצוע לאגף בקשה נשלחת שנבדקו בקריטריונים

 .החניה

 

 

 

 

 

 

 גת בקרית ציבוריות תחנות הנגשת

 י"ע שאושרה ותוכנית שהתבצע מיפוי לאחר, בעיר האוטובוס תחנות להנגשת תוכנית הגובש

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

 . אוטובוס תחנות 107 הנגשנו זה בפרוייקט

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

  בנושא העבודות הסתיימו אלה ובימים התחנות רשא הונגשו 2013 -2010 בשנת
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 פרוייקט הנמכות מדרכה ברחבי העיר:

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

מדרכות ברחבי העיר, נעשה מיפוי של המדרכות המונגשות ואלו המצריכות הנגשה וכן, כיכרות 

 וצמתים.  

 מוסדות חנוך הנגשת 

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

 .אקוסטיות תקרות, נכים שירותי, מעקות, רמפות)

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

 הילדים  לטובת גנים' במס השירותים הורחבו, ראייה ייללקו גן, שמיעה לקויי לילדים הים

 מוגבלויות בעלי ילדים למדו בהם ספר בתי הונגשו. במקום שעובד הפארפואי ולצוות המוגבלים

 .חדש תיכון שלאון,  רבין ס"בי: כגון פיזיות
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  ADHDלילדי  מועדוניות

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

 רווחה לילדי .1

 ברווחה 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 בתי,סבי רקע על מבעיות כסובלים אובחנו אלו

 המועדונית לפיכך בעיותיהם. בשל להכילם מתקשה (החינוכית גם ולעיתיםית )המשפחת

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

 מהשיח חלק וויהי הקבוצה עם בשיתוף ייקבעו והגבולות החוקים מערכת להתמודדות.

 שמרכז קבוצה לכל אישי מדריך יש כאשר קטנות בקבוצות הינה הילדים עם הקבוצתי. העבודה

 .היום לאורך הקבוצה להפעלת ואחראי הילד צרכי את

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

 .כדורסל וחוג ירהיצ חוג וכן משחק, פרטני, רגשי טיפול בית,
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 בוגרים" "חיוכים מועדון הפעלת

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

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

 .שרות בת בליווי ממנה וחזרה לפעילות מוסעים הילדים אליו השונות ללקויות פיזית הותאם

 אחה"צ בשעות בשבוע פעמים שלוש המתקיימת ענפה פעילות מקיים המועדון

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

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

 .הדרמה חוג במסגרת הצגה מעלים הנוער בני השנה בסיום .לחיים"
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 טיפולית קהילתית גינה

 וממוקמת ממחוזרים מחומרים 2009 בשנת הוקמה גת בקרית הטיפולית הקהילתית הגינה

 ישיבה פינות ,גינות 12 הכוללת דונם כחמישה הגינה של גודלה ,לעיר הדרומית הכניסה באזור

 בה הצמחים וגידול גינה, סתם אינה הקהילתית הגינה ,מרפא וצמחי יפר עצי עטופות קסומות

 את ומחזקת והעצמה נתינה ,השקעה בחובו וטומן הילדים את שמעצים חינוכי מתהליך חלק הינו

 .ויוצרים לנותנים ממקבלים אותם שהופך המיוחדים הצרכים בעלי של העצמי הדימוי

 

 

 

 

 

 

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

 .מתנדבים בשיתוף חיים בבעלי וטיפול גינון באמצעות טיפול אחרת קבוצה מקבלת

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

 .השנה לאורך חיים בבעלי וטיפול בגינון עבודה באמצעות
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 העירונית בספרייה העשרה ילותפע

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

 בעלי וארגונים שירותים ,מוסדות של לשיתוף ופועלת ובאזור בעיר הציבור לכלל מענה הנותן

 והעשרה תרבות ילותפע מקיים הספרייה בשיתוף האגף .והקריאה הספר לאהבת משותף עניין

 .מיוחדים וצרכים מוגבלויות עם לילדים שנתית

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

 ..ועוד הסיפור בעקבות יצירות עושים צמודה, מתרגמת: כגון

 

 

 

 

 

 מועדוני אל מגיעה ,ניתהעירו הספרייה של חסותה בת שהיא ,הניידת הספרייה השנה במהלך

 בסיוע בספרים ועיון חופשית מקריאה הילדים נהנים כן כמו .המיוחדים הצרכים בעלי הילדים

 .הספרייה צוות

 ילדי שאר עם קשר ליצירת ותורמת הילדים בקרב הקריאה את ומעודדת תורמת זו מהנה פעילות

 .העירונית בספריה הקהילה

 

 

 

 

 

 



 
 

145 
 

 המיוחד החינוך ילדי הסעות

 כ של הסעתם על אחראי ההשמה ועדות/החינוך אגף בשיתוףלצרכים מיוחדים ונגישות  האגף

 .לה ומחוצה בעיר המיוחד החינוך במסגרות הלומדים ילדים  500

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

 האגף חפית כך לצורך .לצורכיהם בהתאם החינוך במסגרות הילדים את לשלב היא מטרתנו

 .יום מידי והקבוצתית הפרטנית ברמה וטיפול היסעים של שלם מערך

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

 על לדווח דואגת המלווה, 'בנוסף  בחזרה ו החינוכי למוסד ועד מביתם הנסיעה במהלך

  ' חה, המוסד ומשרדנו.  במהלך הנסיעה, איש הקשר בין המשפ ההתנהלות

 פניות בנושא דיור ציבורי:

 הציבורי בדיור סיוע

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

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

 של ישירה פניה: השיכון ממשרד סיוע בקשת טפסי מילוי: הכולל טיפול ניתן התוכנית במסגרת

 של פניות ישנם כן כמו. הבקשה ונסיבות אופי אודות מידע לקבלת בעיר עמידר למנהלת האגף

 בקשתם -לביתם הכניסה דרכי בהנגשת סיוע המבקשים פיזיות נכויות עם מיוחדים צרכים בעלי

, זה בשלב הנענות פניות ישנן. בקשתם לוילמי פועלים אנו האגף ובסיוע ההנדסה לאגף מופנית

 אושרה לדיור שבקשתם פונים אף וישנם בירושלים השיכון משרד לטיפול ממתינות אחרות

 :הפניות מהות,    הציבורי הדיור בנושא פניות 1,200-כ כה עד  נתקבלו באגף

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

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

 . ועוד בריאותיות ובעיות מיוחדים צרכים עקב דירות החלפות

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

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

 .השיכון משרד מול ד"בשכ להגדלה בקשה להגשת פניות
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 משרד של בקריטריונים העומדים מורכבת נכות בעלי לתושבים הניתנת דירה – נר דירות

 . אלה משרדים מול והתנהלות הבקשה בהגשת מסייעים אנו השיכון ומשרד הבריאות

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

 .זכאות תעודות חידוש

 חירום בשעת מיוחדים לצרכים גףהא

 במיוחד ומוגבלות מיוחדות אוכלוסיה לקבוצות פרטני באופן לסייע הינה התוכנית מטרת

 .חירום בשעת תומך ופיזי רגשי לסיוע הנזקקות

 העיר אזורי בכלל המיוחדים הצרכים בעלי של מיפוי ביצע ילתיותהקה המנהלות בשיתוף האגף

 והתאים מהנצרכים אחד כל של הפיזי ומיקומם הרפואי ומצבם מגבלותיהם את בחשבון לקח וכן

 .חרום בשעת ביותר המהיר באופן לסייע במטרה קשר איש לכך

 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"

 



 
 

147 
 

 גת קריית – דחופה רפואה לשרותי מרכז

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

 .בעיר ונגיש מרכזי מקום – גבריאל"-בית" של

 

 

 

 

 

 

 :הכולל שירותים סל יינתן במרכז

 ומשפחה ילדים ברפואה מוסמך רופא שירות 

 דם בדיקות 

 (רדיולוגיה מכון) רנטגן שירותי 

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

 .וחגים בשבתות
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 נפש לתשושי יום מרכז

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

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

 ושילוב תפקוד לאפשר מנת על מענים ולהתאמת צרכיהם לזיהוי בהתאם והעשרה חברתית

 .יום-היום בחיי מיטיב

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

 וארוחת בוקר ארוחת הפעילות כוללת בשבוע. ימים חמישה במהלך יום בכל שעות 5  למשך

 .צהריים

 כגון: במועדון האנשים לקבוצות הרלוונטיים לצרכיהם בהתאם ופעילויות הקבוצה הפעלת

 רחצה, הלבשה, עזרה כגון אישי ויחס טיפול מקבלים הקשישים .יצירה גופנית, עבודות פעילות

  .צמודה מטפלת ידי על ניתנת העזרה .באכילה
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 :ציבור מוסדות הנגשת

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

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

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

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

 תחל מכן ולאחר אישור לעבור שאמורה הספריה להנגשת תוכנית גובשה. למבנה והכניסה בחצר

 .העבודה

 

 המיוחדים הצרכים לבעלי מתנדבים הפעלת תוכנית

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

 .ומוגבלים מבוגרים ילדים הכוללת היעד אוכלוסיית למען להתנדב במטרה

 במגוון ועוזר והמבוגרים הילדים של לבתיהם בשבוע פעם מגיע המתנדב זו פעילות במסגרת

 המתנדב בין שנוצר הטוב הקשר וכדו'. טיול פעילות מחשב, הבית, שיעורי הכנת ת:פעילויו

 הקיץ בקייטנות גם פועלים המתנדבים .השבוע במהלך גם והתייעצות מאפשר שיחות לתושב

 .המבוגרים של פעילויותוב

 קיץ קייטנות

 זאת לאוכלוסייה מותאמות קייטנות מפעיל המתנ"סים רשת בשיתוף מיוחדים לצרכים האגף

 הפועלות הנורמטיביות במסגרות הן המיוחדים הצרכים בעלי הילדים מרבית את לשלב במטרה

 העיר ברחבי יםהילד לכלל ייחודית והפעלה העשרה לפעילות מסגרות ייזום תוך והן בקהילה

 וליווי הדרכה בתוספת אלו בקייטנות מיוחדים צרכים בעלי ילדים שילוב על דגש ישנו כאשר
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 קשב קשיי בעלי לילדים קייטנה מפעיל הרך לגיל המרכז בשיתוף האגף כן כמו .צרכים תואמי

 .וריכוז

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

 .זקוקים הם לו

 שבועיים חוגים

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

 .בשילוב אקדמיים קורסים במסגרת העשרה ולימודי

 :ראיה לקות בעלי תושבים

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

 .  בארנונה ההנחה

 " לבנים יד" בית

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

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

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

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

 .פעיל שותף האגף בו" לבנים

 פעולה שיתופי – אנוש מועדון

 עם לאוכלוסיה מותאמים מענים לתת במטרה אנוש עמותת עם משותפות פעילויות יוזם האגף

 לפעול במטרה משפחות כארגון 1978 בשנת הוקמה אנוש עמותת. נפשית המגבל

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

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

 קריית באנוש. הרשות ובשיתוף מתנדבים באמצעות רבעיק, הנוספים בצירים לפעול המשיכה וכן

 .צוות אנשי שישה עובדים גת

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

 .נוספות ופעילויות ובחו"ל בארץ נופשים טיולים, ומסיבות, כיף ימי מתקיימים
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 וועדות השמה

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

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

 סטטטורית שתפקידה לקבוע זכאות לחינוך המיוחד.

 ., קריית גת6באגף הנגישות משעול פז  הוועדות מתקיימות על  פי זימון מראש

 08-6117347טלפונים:  
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 פרויקטי רשת המתנ"סים

  6201-5201סיכום פעילות רשת המתנ"סים 

 רקע:

רשת המתנ"סים הפכה  לתאגיד מעין עירוני המעניק שירותי תרבות ,נוער  1.1.2015החל מתאריך 

וספורט לעיריית קריית גת, התאגיד פועל כארגון חברתי קהילתי למען החברה בדגש על חשיבה 

 מגוון תחומים: תרבות, פנאי, נוער, ספורט , העשרה והשכלה לכל גילוביצוע תכניות חברתיות ב

ולכל אוכלוסייה  והמגזרים, פעילות זו הינה מנוף לפיתוח אישי וקהילתי בעיקר בתקופה של קושי 

לאפשר לכלל  כלכלי ועתות  חירום, רשת המתנ"סים מחויבת לקהילה ותעשה כל שנדרש על מנת

ילויות והכסף לא יהווה מחסום. כאות לפועלה של הרשת תושבי העיר ליהנות ממבחר הפע

בפעם השלישית בפרס שרת התרבות והספורט על מצוינות   2014בשנת  זכתה הרשתוחיזוקה 

אחד היתרונות הבולטים  של הרשת היא היכולת לבצע פרויקטים  והשקעה בתחום הספורט בעיר.

ם משאבים ושיתוף פעולה עם גורמים מידיים בפרק זמן קצר ובאופן יעיל ומקצועי תוך  איגו

 עירוניים וחוץ עירוניים.

 להלן פירוט פרויקטים קיימים ועתידיים :

   במסגרת פרויקט השרה "לא  אירועי הקיץבחודש אוגוסט הפיקה הרשת את

איש מהעיר והאזור, אירועים אלו פתחו את  15,000-לדאוגוסט", בהם השתתפו כ

כאשר במהלך השנה יתקיימו חגיגות ית גת ישל קרה להווסד 60-אירועי ציון חגיגות ה

 נוספות בהפקת הרשת ובכלל.

  הרשת מקימה מתחם ג'ימבורי בשיתוף עיריית קריית גת ו"שותפות ביחד", במתחם גם

 מתקני ג'ימבורי ניידים לעתות חירום.

  בחודשים הקרובים יוקם אתר אינטרנט מתקדם ומונגש גם עבור אנשים עם צרכים

 מיוחדים.

רשת המתנ"סים היא ייחודית בארץ הן במבנה הייחודי והן בתמהיל  ומהווה מודל לחיקוי כמרכז 

פנאי ותרבות לתושבי העיר והאזור, כמו כן בכל שנה תחומי פעילות הרשת מתרחבים ומתווספים 

 לה תכניות ופרויקטים חדשים לפי צרכי הקהילה ולמענה.
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  להלן מגוון תחומי האחריות של הרשת:

 ז ספורט עירוני.מרכ .1

 מרכז תרבות וחוגים. .2

 הפעלת ספריות עירוניות. .3

 חינוך למידה והשכלה. .4

 פעילות חברה וקהילה. .5

 מרכזים קהילתיים. .6

 פרויקטים. .7

 פרויקטים גיוס כספים ופרסום

הוקם אתר אינטרנט חדש מונגש גם לאנשים עם צרכים מיוחדים: לקוי ראייה אתר אינטרנט  

 .ולקויי שמיעה

 לרכוש כרטיסים דרך האתר.בנוסף ניתן 

 101,708כניסות לאתר  במהלך השנה 

  19,000מבקרים קבועים 

 41%כניסה דרך גוגל 

מופץ לפי הצורך למיילים, המגזין כולל את מגוון הפעילויות המתקיימות ברשת  –ניוזלטר 

 .עם אפשרות רישום לתפוצה לקבלה שוטפת של מידעהמתנ"סים 

 .אוהדים5226 ים מונה  עמוד פייסבוק של רשת המתנ"ס

 ליווי פרסומי לכל המחלקות של הרשת.

 .הפקת חוברת פעילות שנתית והפצה לכל בתי האב בעיר

 פרסום כתבות תדמית בעיתונות המקומית ובמדיה האינטרנטית

 .פרסום ממומן בפייסבוק

 .פרסום בשלטי חוצות, עיתונות מקומית ואזורית

 בכל סוגי המדיה.פרסום ושיווק ומיתוג אירועי המתנ"ס 
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  גיוס כספים ופרויקטים

במסגרת הפעילות מתבצע איתור קרנות מתאימות לצורך גיוס כספים, הכנת  תכנית/ פרויקט 

מתאים מרגע קבלת אישור תמיכה מתבצע מעקב באופן שוטף אחר הפעלת הפרויקטים והפעלת 

 פרויקטים, הגשת דוחות ביצוע .

שרד התרבות בגין פעילות חבורות זמר הכוללת הפקת הגשת בקשת תמיכה למ  -תרבות בקהילה

 אירועי שיא והעשרה תרבותית במהלך השנה. 

 משרד החינוך.-הגשת דוחות על פעילות המחלקה    -תרבות תורנית

 .+  ג'וינט60תכנית הליכה בטבע ל

 משרד המדע. -חוגים מדעיים ברשויות המקומיות

הגשת כרטיס פרויקט  לשותפות  -ר בתקופת הקיץפעילות בני נוע -מחנה תקשורת ברדיו קול גת

 ביחד , מעקב אחר ביצוע והגשת דוחות.

 שותפות ביחד. -תרבות לילדים בסיכון

התאמת פרויקט לקול קורא תוך הבנת צרכי האזור  ומיתוג הפסטיבל   -פסטיבל חנוכה אזורי

בתקופת חופשת  כאזורי אשר נותן מענה למשפחות תושבי העיר והאזור כולל אשקלון ואשדוד

 מפעל הפיס. -לאחר קבלת אישור תמיכה נדרש הכנת תכנית ומעקב אחר ביצוע בפועל –חנוכה

 .2016אושרה תמיכה לשנת 

 התקבל אישור על תמיכה לרכישת מעלית לספרייה העירונית. -נגישות לספרייה העירונית

 JNF– ציוד למרכזים הקהילתיים

זכייה במקום השלישי בקטגוריות  -ת המקומיותהגשת מועמדות לפרס שרת התרבות לרשויו

 ספורט.

מחנה תקשורת רדיו קול גת, פעילות במרכזים הקהילתיים, תרבות לילדים  -בקשת תמיכה

 שותפות ביחד. -בסיכון

 אישור ביטוח לאומי. –התקבל אישור לקבלת ערכות הנגשה  -לקוי ראייה -הנגשת הצגות
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 מרכז תרבות וחוגים

 

על הכרה בחשיבותה של התרבות  ני בארץ בתחום התרבות שנתיים ברציפותזכייה במקום הש

וחיי הישוב במתן העדפה תקציבית להזרמת המשאבים הנחוצים לעידוד הפעילות התרבותית 

והיצירה המקומית. השקעה ביצירה המקומית טיפוח וקידום יוצרים ומבצעים מקומיים . קיום 

ים , שמעשירים את חיי התושבים בני כל השכבות מופעי תרבות מקצועיים מקומיים ומיובא

 גוני. –ופותחים בפניהם אפיקים לאולם תרבות רב 

מחלקת התרבות בונה תוכנית המאפשרת לתושבי העיר מכל שכבות האוכלוסייה והגיל להיחשף 

 הנות מהיצע תרבותי עשיר ומגוון תוך דגש על הנגשת תוכניות התרבות לתושב. יול

תרבותי רחב עבור התושבים: הצגות תיאטרון, קונצרטים, הרצאות, מחול, כולל בתוכו היצע 

סינמטק, ערבי זמר ועוד , המטרות המרכזיות של המרכז : הגדלת מס' המנויים והנהנים ממופעי 

תרבות , הרחבת המגוון התרבותי עבור תושבי העיר והאזור) פרינג',מחול, אופרה( , ביצוע 

ה בקהילה, פסטיבל אורנה פורת בחנוכה אשר הפך למסורת  פרויקטים מיוחדים כדון: אופר

 ומתקיים כבר שלוש שנים.

ספורט, פנאי ומופעים בקריית גת ו תרבות  יום שלם גדוש פעילות בחודש אוגוסט הרשת הפיקה

, תושבי העיר והאזור 15,000 -כביום זה נהנו  "לא לדאוגוסט" 24במסגרת יום ספורט תרבות 

 להווסדה של העיר. 60-תיחת חגיגות האירוע זה ציין את פ
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 עוד נהנו התושבים ממופע  במסגרת פרויקט בימות מפעל הפיס  2015במהלך חודש ספטמבר 

 פרויקט זה דרש היערכות ומקצועיות של צוות עובדי הרשת.

בנוסף במהלך כל עונה מתקיים פרויקט תרבות  למען ילדים ונוער בסיכון  אשר נועד לחשוף ילדים 

 ומשפחותיהם למופעי תרבות איכותיים.אלו 

השנה התווסף למחלקה מתחם ג'מבורי אשר הוקם בתמיכת "שותפות ביחד" ועיריית קריית 

 גת, המתחם יפתח לקהל הרחב בימים הקרובים ואף יופעל כנייד בתקופות חירום.

חקי : לגו הנדסי, ג'ודו, מחול, טיסנאות, אילוף כלבים, אמנות, משחוגים במגוון תחומים

תפקידים, שף צעיר והמרכז ללימוד תיאטרון בשיתוף תיאטרון אורנה פורת, כל שנה נפתחים 

חוגים חדשים בהתאם לצרכי התושבים, השנה נפתחו: מדע ותעופה, גיטרה וחלילית, אנגלית 

 ביצירה.

תחום התרבות  כולל בתוכו גם את נושא סל התרבות אשר חושף את ילדי בית הספר לתרבות 

 ית ומחנך אותם לצריכה תרבותית בהווה ובעתיד.איכות

 

  

 

 

 מגוון הסדרות אשר התקיימו בעונה זו:

הצגות + בונוס ממיטב התיאטראות  7סדרות הכוללות  2 -תיאטרון נוער ומבוגרים   .1

 . בארץ לאחר בחינה מדוקדקת וצפייה ע"י ועדת הרפרטואר המורכבת ממנויי התיאטרון

הבנויה מארבעה קונצרטים ממיטב התזמורות עם סולנים -סדרת קונצרטים קלאסיים .2

 ומנצחים מהארץ ומחו"ל. 

בנויה משמונה סרטים זרים וסרטים ישראליים, כולל הרצאות מרתקות -סדרת סינמטק .3

 ארץ בתחום הקולנוע.ממיטב המרצים ב

לקהל הרחב, ערבי הזמר  השנה קיימנו את ערבי הזמר כמופעים פתוחים –ערבי זמר   .4

 התקיימו באווירה חמה וביתית סביב שולחנות יין גבינות וכיבוד קל. 
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. בהצגות מופיעים 2-5הצגות ונותן מענה לגילאים הצעירים  5מנוי הבנוי על –סדרת ילדים .5

 .כוכבי הילדים האהובים בארץ. הצגות הילדים 

ף אל עולם ההצגות ללא תיאטרון שוקו נותן אפשרות להיחש-תיאטרון בובות שוקו .6

 מחסומים בגובה העיניים ההצגות נבחרות בקפידה ומעודדות חוויה איכותית 

הצגות שנבחרות בקפידה מתוך קלאסיקות ישראליות ועולמיות המעבירות -קסם של מנוי .7

 5-9הצגות לגילאי  4מסרים של ערכים, כבוד, קבלת השונה, נתינה  וכד' המנוי כולל 

 .השנה צפו בהצגות

 רויקטים מיוחדים:פ

חשיפת התושבים מגיל הרך עד גיל הזהב לתחום המחול תוך גיוס משאבים על  מנת  .1

 לאפשר לכלל  התושבים צפייה במופעי מחול במחיר לכל כיס.  

במהלך -ובמימון חלקי של מפעל הפיס פסטיבל חנוכה בשיתוף תיאטרון אורנה פורת .2

במשך שלושה ימים כולל קבלת חופשת החנוכה נהנו הילדים מפסטיבל שהתקיים 

פנים חגיגית, סדנאות יצירה ללא תשלום, מופעים מגוונים כמו קסמים וליצנות ומתן 

במה ליוצרים מקומיים, הצגות מרפרטואר תיאטרון אורנה פורת כל זאת במחירים 

 .מסובסדים 

 

 

 

 ימי תרבות לתושבים במימון מפעל הפיס. .3
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תרבות בעיר. סל תרבות ארצי היא כנית סל ניית תת מחלקת תרבות אחראית על במנהל

כנית של חינוך לאמנות הפועלת במסגרת החינוך הפורמאלי, באמצעות התוכנית נחשפים ת

כלל התלמידים בישוב, מגילאי גן ועד כיתה יב למופעים בתחומי האמנות השונים: אמנות 

 פלסטית, מוזיקה, מחול, תיאטרון, קולנוע וספרות. 

ת: הרחבת האופקים, העשרה רוחנית, הגברת המעורבות החברתית, פיתוח מטרת התוכני

כישורי הערכה וטיפוח הטעם האישי וחוש ביקורת, סובלנות וקשב לזולת, תשתית 

 תרבותית משותפת המהווה היכרות עם פניה הרבות של התרבות הישראלית.

ייו הבוגרים המטרה העיקרית היא להכשיר את התלמיד שיהא שוחר אמנות איכותית בח

ומתן כלים שיאפשרו לתלמיד לזהות ולפענח תכנים אומנותיים, אסתטיים ותרבותיים 

 ולהעריך את מורכבותם ומשמעותם.

בשנה זו נחשפו התלמידים למגוון הצגות ומופעים כמו: ביקורים במוזיאונים, מפגשי 

 סופרים 

 שיתופי פעולה בקהילה

 יום האישה הבינלאומי .1

 ת פרויקט הפרדת פסולת בשיתוף הרשות.הפקת אירועים במסגר .2

בנוסף מתקיימים שיתופי פעולה עם ארגונים רבים בקהילה כמו: ויצו, אמונה, נווה חנה, הוסטל, 

 תרבות יהודית ועוד...

 

 

 

 

 



 
 

159 
 

 מחלקת תרבות מנהלת מרכז חוגים עשיר ומגוון בבית רחל וישראל פולק:

 המרכז למחול 

תלמידים, הסטודיו מנוהל על ידי רון כהן  300-ר , בו לומדים כהמרכז המקצועי והגדול ביותר בעי

רקדן וכוריאוגרף בינלאומי הרוקד גם בלהקת ורטיגו. במרכז מועסקים מורים מקצועיים  –

 במגוון סגנונות המחול: גא'ז, פלמנקו, היפ הופ, בלט, ברייקדאנס, מחול מודרני, סטריט גאז.  

ועד למידה מקצועית והתנסות בכל  3ר למידה החל מגיל מסלולים ומאפש 3-הסטודיו מחולק  ל

 סגנונות הריקוד.

בסוף שנת הפעילות  רקדני הסטודיו מעלים מופע סיום מרשים בהיכל התרבות בנוכחות ההורים 

 ואורחים רבים, בנוסף התלמידים מופיעים בכל האירועים העירוניים המתקיימים בעיר.

ודיו בתחרות מרום כוכב ואף זכו במקום הראשון. בהמשך רקדני המסלול המקצועי ייצגו את הסט

 ישתתפו המשתתפים בתחרויות נוספות , בסיום העונה יעלו יחדיו מופע משותף מול קהל. 

 

 חוגי שירה 

ילדים בגילאים שונים, החוגים מועברים ע"י המנהלים המוזיקליים אבי  80 -במרכז משתתפים כ

לימוד טכניקות ושיטות שירה שונות, עמידה על במה, תנועה כוכב ומלי אזולאי. במסגרת החוג : 

 וכוריאוגרפיה , פיתוח חוש קצב ושמיעה מוסיקלית .

 הלהקות מופיעות באירועים המרכזיים של העיר , ובמופע סיום מרהיב על במה מול קהל. 
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 חוגי אומניות וליצירה 

ילדים בשלושה  40 -מנות . החוג מונה כהחוגים מועברים ידי חנה בן שמחון , מורה מוסמכת לאו

מסלולים שונים: ציור למתחילים, ציור למתקדמים ופיסול בנייר. החוג  מפתח את הדמיון 

 והיצירתיות , מוטוריקה עדינה , למידת טכניקות שונות, הכרת אומנים ועבודתם ועוד.

 המרכז לעיצוב וחיטוב הגוף, לזומבה ופילטיס

נערות ונשים. החוגים מועברים ע"י דנה בלילטי גולן  120-דות , וכיל 50-במרכז משתתפות כ

מדריכה ומורה מקצועית במגוון תחומים.  החוג מקנה לילדות הרגלים לאורח חיים בריא בשילוב 

למידה של תנועות ריקוד בסגנונות שונים, בקצב המותאם לגילם. החוגים לנערות ונשים, עיצוב 

 צוב הגוף. דינאמי ופילטיס , לחיטוב ועי

 

 

 

 

 חוגי לימודי תיאטרון 

פועל בשיתוף תאטרון אורנה פורת לילדים ונוער,  ומונחה על ידי שחקנית מקצועית.  החוגים 

ילדים  ומפתח את כישורי הבמה , באופן   40-מיועדים לילדים מכיתה א עד כיתה ו'. החוג מונה כ

נרליות של התיאטרון, נפגשים עם אומנים, יצירתי ומהנה. במהלך השנה , הילדים צופים בחזרות ג

 ובסיום השנה מעלים הצגה  מלאה בפני קהל. 
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 חוג לריקודי בטן

נשים בהדרכתה של לירון אזולאי בוגרת מכון וינגייט. לירון  30-ילדות וכ 30-בחוג  משתתפות כ

זוק שרירי מדריכה לפי השיטה הבריאותית וקבוצות גיל. החוג תורם רבות לצמצום היקפים, חי

 הבטן, שיפור היציבה, שיפור דימוי הגוף, ופריקת מתחים נפשיים.

 

 

 

 

 

 חוג אילוף הכלבים

קבוצות למידה קטנות,  3חוג לאילוף כלבים בהדרכתו של משה גואטה מדריך מוסמך. החוג מונה 

 ילדים. 20 -וכ

וף החוג מקבל תעודה בחוג הילד לומד להכיר , לזהות ולהבין את כלבם בצורה טובה יותר , ובס

של מאלף צעיר. החוג תורם לחיזוק הביטחון העצמי , כושר מנהיגות, התמודדות עם בעיות קשב 

 וריכוז  , בדרך של הנאה וכיף.

 

 

 

 

 חוג לגו הנדסי

 ילדים. 50 –בהדרכת יוסי ריגלר מדריך מקצועי. החוג מונה כ 

ה ע"י הדגמות והסברים, בתהליך של בחוג נלמדים עקרונות וחוקים בסיסים בפיזיקה ומכניק

 חקירה ויישום הנלמד ע"י בניית דגמים בלגו הנדסי הממחישים את הנלמד. 
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 MMA-ג'ודו ו –המרכז לאומנות לחימה 

שנות ותק  22פעמים אלוף ישראל ומאמן נבחרת ישראל לשעבר, בעל  14בהדרכת יעקב בר, 

 בתחום.

ונות. החוג מיועד לשיפור היכולת הפיזית והמנטאלית, ילדים לפי קבוצות גיל ש 80החוג מונה  כ

במסגרת החוג מתקיימת בנוסף מפגשים בין מועדונים טקסים לחלוקת תעודות וטילים בשיתוף 

 ההורים לחרמון ועוד..

 

 

 

 

 

 חוג טיסנאות 

ז, ילדים ומנוהל על ידי שי עובדיה. החוג תורם לפיתוח מיומנויות כגון: כושר ריכו 20-החוג מונה כ

דיוק, שיפור המוטוריקה והקרדיטציה. החוג משלב לימוד תיאורטי בסיסי, בניית טיסן והטסה 

 קבוצתית. 

 פעילויות נוספות:

 ריקודי עם מתקיימים פעמיים בשבוע שלישי ומוצ"ש. .1

 ימי שלישי ורביעי פועל כל השנה.-שומרי משקל .2

כגון: צב"ר, כנסים מסיבות סיום בתי ספר, אירועים למפעלים  –שכירויות בית רחל  .3

 שונים, סדנאות, הרצאות ועוד..

 

צוות מחלקת התרבות שותף מלא לכל הפעילויות והאירועים המתקיימים -אירועים עירוניים

 בעיר במהלך השנה : פורים, זיכרון,  עצמאות ועוד... 

, נותן מענה לכלל הפעילויות ברשת המתנסים, ברישום לחוגים, קייטנות -מרכז שירות לקוחות

רצוף לא הפסקה, כולל בימי  19:00עד השעה  8:00מידע, מכירת כרטיסים ועוד פועל משעה 

 הופעות והצגות בהם העבודה נמשכת עד שעות הלילה המאוחרות.  
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 הספרייה העירונית 

הספרייה העירונית קריית גת פועלת במלוא המרץ למען מתן שירותי ספרייה איכותיים בתחום 

 ושבי העיר והסביבה לצד פעילויות תרבות והעשרה . הקריאה והמידענות לת

מיקוד מטרה חשובה זו, חייבה את הצוות המקצועי של הספרייה להחל תהליך ממושך ושיטתי 

 .של חזון הנגזר מצורכי אוכלוסיות היעד ובהתאם לזאת נכתב

לים הספרייה העירונית מהווה מרכז תרבותי וחברתי הנותן מענה לכלל הקה: חזון הספרייה 

 בעיר. 

הספרייה העירונית מציעה מקום נעים, נוח וזמין בו יכול כל אחד לקבל שרותי ספרייה נאותים  

 לצד פעילויות תרבות והעשרה.

כל זאת ברמה מקצועית, באיכות ובמצוינות ראויים תוך שיתוף של מוסדות, שירותים וארגונים  

 בעלי עניין משותף.

היה לנגד עיננו  כאשר עתה אנו  גאים    לסכם את פעילותנו  בכול פעילותנו בשנה החולפת החזון

 בשנה החולפת ואת יעדנו המרכזיים לשנה החדשה לאורו של חזון זה.

  :2014סיכום פעילות הספרייה העירונית קריית גת לשנת 

רחב יותר של שעות פעילות לאור אבחון הצורך במתן מענה   –הרחבת שעות קבלת קהל 

בבוקר ולא כפי שהיה נהוג  10:00ה פותחת את שעריה לתושבים החל מהשעה , הספרייהספרייה

 .כיום הספרייה פתוחה לקהל הרחב ולרווחתו בימים ובשעות הבאים: 11:00בעבר ב

 . 13:00 – 08:00ו' 19:00  – 10:00ה'  –א' 

ת במהלך שנה זו הושקה תוכנה אינטרנטי – "עלי כותרים" –השקת תוכנת ניהול ספרייה חדשה 

חדשה, תוכנת ניהול ספרייה " עלי כותרים".  המערכת מאפשרת למנויים חיפוש בקטלוג של 

הספרייה מהבית ואפשרות להזמין ספרים באמצעות האינטרנט. כמו כן, מאפשרת המערכת לנהל 

קטלוג משותף למס' רב של ספריות. בנוסף, תוכנה זו מהווה את אתר האינטרנט של הספרייה 

 תן לקבל מידע עדכני על הספרייה ועל מגוון השירותים הרחב שהיא מציעה.העירונית, בו ני

מנויים חדשים לספריית  389 -נוספו כ 2014במהלך שנת  –  המינויים\הרחבת היקף המשתתפים-

 מנויים חדשים לספרייה החרדית "קריאת גת".  455-ההשאלה של הספרייה העירונית וכ

אשר מושקע מידי יום בחשיפת הספרייה בפני הקהל הרחב  הגדלת מס' המנויים הינו פרי עמל רב

וכן בפני אוכלוסיות יעד אשר לא זכו לפקוד את הספרייה בעבר ולהתרשם משירותיה ואף 

 להשתמש בשירותים אלו.
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במסגרת עידוד הקריאה בקרב ילדי גני  – פעולות חשיפה והיכרות של ילדי הגנים עם הספרייה-

ית גת נוצר שיתוף פעולה בין מרכז מריאן לגיל הרך ועיריית קריית החובה וטרום חובה בעיר קרי

 גת ובמסגרתו כלל ילדי טרום החובה ביקרו בספרייה בשעות הבוקר ונהנו משעת סיפור ויצירה.

 כמו כן, קיבלו הילדים ספר +תיק ספר מהספרייה.

 

 

 

 

 

 

  פעילות של שעת סיפור +יצירה לכלל ילדי הגנים החרדיים 

בשנה זו נרקם שיתוף פעולה ייחודי במינו ומוצלח בין הספרייה העירונית לאגף החינוך  לראשונה

החרדי בעיריית קריית גת, אשר במסגרתו בקרו כלל ילדי גני חובה +טרום חובה בבוקר בספרייה 

 העירונית  ונהנו מהפעלה מוזיקלית ושעת סיפור ויצירה אותה הכינו כלל הילדים.
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במסגרת קיום פעולות תרבות והעשרה בספרייה העירונית יזמה הספרייה  – פריםמפגשים עם סו

סופרים לקהל המבוגרים ולילדי בתי הספר היסודיים אשר התגלו  –העירונית מפגשי קוראים 

 כמפגשים מרתקים, מפרים ומרגשים.

 

 

 

 

 

ססות על הספרייה העירונית יזמה הקמת מערך מנויים להצגות אשר מבו  - הצגות תרבות -

 הצגות בפני מאות ילדים והורים. 2014ספרות ילדים . במסגרת זו התקיימו במהלך שנת 

 

 

 

 

 

 

 

מערכת החוגים והסדנאות המתקיימים בספרייה העירונית הורחב עד לכדי  – חוגים וסדנאות

 פתיחת חוגי הכנה לכיתה א' , חוגי מחשב בסיסי לחד הוריות ועוד......

במסגרת שיתוף פעולה בין הספרייה העירונית למרכז מריאן והביג נערך   – 2014שבוע הספר  -

הפנינג ענק "שבוע הספר העברי" במסגרת חודש הקריאה בביג קריית גת. באירוע זה השתתפו 

מאות ילדים והורים. כמו כן, התקיים יריד ספרים, ביתני הפעלה והצגה לילדים עם כוכבת 

 הילדים מיכל צפיר.
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   יה הניידת במרכז קליטה "שושנה" במסגרת "יום המעשים הטובים"פעילות הספרי

במסגרת "יום המעשים הטובים" בקרה הספרייה הניידת במרכז קליטה "שושנה" וקיימה פעילות 

 של הצגה "אגדת השיח הקטן" +יצירה לילדי המרכז אשר נהנו מאוד מפעילות זו.

 

 

 

 

 

  – יתן"פעילות הספרייה העירונית בימי מבצע "צוק א

בימי מבצע "צוק איתן" שימשה הספרייה העירונית כמרכז הפגה לילדי כוחות הביטחון ובכלל 

 .   7:30-16:00במשך תקופת כל ימי המבצע בין השעות: 

 ילדים ע"י צוות ספרניות מהספרייה  80-90בכל יום הופעלו 

 וצוות סייעות ממרכז מריאן לגיל הרך. 

 סיפור, הצגות, מופעי קוסמים וליצנים הילדים נהנו בכל יום משעות 

 וכן מסדנאות הפעלה כגון: סדנת איפור, יצירה ועוד...

 : 2015ג. יעדים מרכזיים לשנת 

  כאשר אנו נערכים לשיפוץ פנימי של  הספרייה לאוכלוסייה בעלי צרכים מיוחדים הנגשת

המוגבלויות הספרייה וכן התחלנו לתכנן את התקנתה של מעלית על מנת להקל על בעלי 

 ולהנגיש את הספרייה עבורם.   

 שנים? )כתיבת  5כתיבת תכנית כיצד תראה הספרייה בעוד כ-גיבוש תכנית חומש

 פרוגרמה(

 ,כולל מסגרות החינוך ביישוב והרחבת שיתופי  חיזוק הקשר בין הספרייה והקהילה

 פעולה תוך מתן דגש על שירות מקצועי ואיכותי.

 לבילוי איכותי של שעות הפנאי בקריית גת  תי וחברתיהעצמת הספרייה כמרכז תרבו

 והרחבת מגוון השירותים.

 ומפגשי איכות בספרייה למגוון גילאים . פתיחה והרחבת מערך החוגים 

 והמנויים לפעולות הספרייה.   הרחבת היקף המשתתפים 



 
 

167 
 

 והגישה מרחוק באמצעות הספרייה הניידת . כניסה   מאמץ לשיפור מתמשך של השירות

 קומות חדשים ומתן שירותים לאוכלוסיית הקשישים והמבוגרים בעיר.למ

 

 ד. לסיכום:

 הספרייה העירונית מהווה כיום מרכז תרבותי וחברתי הנותן מענה לכלל הקהלים בעיר ובאזור.

הספרייה מציעה מקום נעים נוח וזמין בו יכול כל אחד לקבל שרותי ספרייה נאותים לצד פעילויות 

 תרבות והעשרה .

הספרייה העירונית תמשיך לפעול במרץ ולהתמודד עם אתגרי העתיד לפעול ולעשות ליזום ולפתח 

את שירותיה לכלל התושבים בעיר קריית גת ובאזור תוך שיתוף מוסדות וארגונים בעלי עניין 

 משותף .

 

 רדיו קול גת

ומשדר מבית  2002, שהוקם בשנת 106FMקהילתי המשדר בתדר -רדיו קול גת הוא רדיו חינוכי

רחל וישראל פולק, בחסות רשת המתנ"סים של קריית גת וחלק ממיזם הרדיו החינוכי של קול 

 ישראל, משרד התקשורת ומשרד החינוך.

את השידורים ברדיו קול גת מפעילים תלמידי בתי הספר השונים בקריית גת שמשדרים בתחנה 

ורס רדיו , שבסיומו הם משתלבים במסגרת פרויקט המעורבות החברתית.  התלמידים עוברים ק

בהתנדבות בתחנה עד סוף כיתה י"ב. עוד משדרים בתחנה תלמידים ממגמת התקשורת של בית 

 הספר התיכון "מאיר", והשידור הוא חלק מהמחויבות שלהם במגמה.

לצד התלמידים משדרים בתחנה גם מתנדבים מהקהילה, המשדרים כל אחד בתחומי התעניינותו, 

 מו האישי ולתחומי העניין של התושבים.בהתאם לעול

תכניות אישיות ,תכניות לימים ואירועים מיוחדים  לוח השידורים מעניין ומגוון ובו תכניות מגזין,

 והרבה מוסיקה טובה.
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 פרויקטים מיוחדים:

קורס המכשיר בני נוער לעבודת התנדבות ברדיו  -2014שהסתיים במרץ -3קורס רדיו לנוער -

חברה ונוער במשרד החינוך. במהלך הקורס הוכשרו כעשרים וחמישה תלמידים  בשיתוף מינהל

מבתי הספר בעיר שמתנדבים ומשדרים ברדיו במסגרת שבועית קבועה, משתתפים בסדנאות 

 העשרה וכו'.

מפגשים עם אופיר בן  8סדנה של  -שת"פ עם הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול-

הרדיו תשדירי שירות למניעת שימוש בסמים ואלכוהול בקרב בני  שטרית שבסופן הפיקו תלמידי

 נוער שרצים בתחנה.

 

 , ידיעות 10גל"צ, ערוץ  -סיורי העשרה לתלמידי הרדיו לערוצי תקשורת אזוריים  וארציים

 אחרונות , רדיו דרום.
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 תכניות לימים ואירועים מיוחדים ושידורים חיים מהשטח:

יו קול גת בימי שידור מיוחד ליווה את המאזינים בימי המבצע עם רד -מבצע "צוק איתן"-

 מוסיקה, דיווחים ומגזינים .

 

 תכנית העוסקת במשלחת לפולין-יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 שידור מסקר ומלווה את יום שיא התנדבות בבית ספר מאיר.

מיוחד לרגל יום העיוור אפיק סופיר ושמעון רויטברוד ביום שידורים -יום ההזדהות עם העיוור-

 6\6שחל ב 

 

 שידור מיוחד לכבוד הפזמונוער שנערך בספטמבר, ערב עדות באוקטובר -

 שידור מיוחד לכבוד היום הבינ"ל למען שוויון זכויות אצל בעלי מוגבלויות בהגשת אפיק סופיר -

 יל גולן וכד'שידורי ספיישל מיוחדים לכבוד הופעות שהתקיימו בקריית גת כמו רותם כהן, אי -

הפקת תכניות מקדימות , יום שידורים מיוחד שליווה את יריד התעסוקה של –יריד תעסוקה -

 הבוגרים ושל הנוער.
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 תכנית מיוחדת העוסקת באיכות סביבה לרגל  טקס שנערך בעיר בנושא.-הפרדה במקור-

 שידור המלווה את מוקדי ההתנדבות השונים בעיר.-יום המעשים הטובים-

 שידור מלווה של קרנבל פורים העירוני.-וריםקרנבל פ

 תכניות מיוחדות בלוח השידורים:

-"k-pop שנים, התכנית היחידה בארץ המביאה  3תכנית המשודרת כבר  -" עם ויקה דינקין

 למאזינים את תרבות הפופ הקוריאני .

 

 .מגזין האקטואליה המקומי של רדיו קול גת, עם כל מה שקורה בעיר -"תגידו בגת"

תכנית בה מתארחים אומנים מתחום הזמר הים תיכוני. היו כאן: -"חיים טובים" עם חיים סוזנה-

 אגם בוחבוט, רגב הוד, יוני אילן,

 אירוח אנשים מהקהילה עם סיפור חיים ועשיה מיוחד.-" עם יחזקאל קימרון106"פרופיל -

 סיכום שבוע אישי.-"ענבר ברדיו" עם ענבר חג'ג'-

 ית הספורט של רדיו קול גת בהגשת אליאב ביטון תכנ-"106"יציע -

 

 , fm 106ניתן להאזין לרדיו בתדר 

  www.kolgat.co.ilבאינטרנט בכתובת 

 בסמארטפונים. radio kol gatובאפליקציה 

תר האינטרנט של כמו כן ניתן להתעדכן על הנעשה ברדיו דרך אתר הפייסבוק של הרדיו ודרך א

 רשת המתנ"סים.

http://www.kolgat.co.il/
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 :2015פרויקטים מתוכננים לשנת 

 ח. המחנה מתקיים בשבועיים -מחנה תקשורת שמתקיים בכל קיץ ומתאים לכיתות ז

הראשונים של יולי, חושף את התלמידים לעולם התקשורת. המחנה מעשיר וחושף 

 .את התלמידים לעולם שלם שייתכן שלא היו נחשפים לו בשום מקום אחר

  ,במהלך חודש אפריל ומאי מתוכננת סדנת העשרה לתלמידי הרדיו בנושא תחקיר

עריכת מוסיקה ותוכנת עריכה, שתכשיר את התלמידים לקיים תחקירים למטרות 

 של העיר. 60-שונות ברדיו במטרה להכין פינות מיוחדות על קריית גת, לקראת שנת ה

 של העיר קריית גת 60-הפקות מיוחדות לרגל שנת ה. 

 תכנית שבועית "אתכם בדרך  -שת"פ בין רדיו קול גת ללשכת התעסוקה המקומית

 בהגשת אורית זנבה, מנהלת לשכת התעסוקה בעיר.  -לעבודה"

  כמו בכל שנה בחודש מרץ רדיו קול גת ילווה את קרנבל פורים ביום שידורים מיוחד

 שבו נדווח מהשטח, נארח תושבים באולפן וכד'. 

 יום שידורים מיוחד שמלווה את בתי הספר ביום המעשים  -םיום המעשים הטובי

 הטובים ואת התנדבותם במקומות השונים

 "בחודש יוני מתוכנן פרויקט מיוחד לקראת סוף שנת הלימודים "קולות התלמידים- 

 בפרויקט זה נאסוף קולות מתלמידי בתי הספר השונים שיקדישו שירים ברדיו

  רדיו קול גת, סדנאות משדרות בנושאים שונים.שידורי הקיץ של  -אוגוסט –יולי 

 תלמידי בתי הספר השונים מדרגים את השירים שעשו להם -הפקת מצעד עברי שנתי

 את השנה ואנחנו עורכים ומגישים.

  בשיתוף פעולה עם מנהל חברה ונוער. 4קורס רדיו 

 תלמידי בית הספר השונים מדרגים את השירים הלועזיים-הפקת מצעד שנתי לועזי 

 שעשו להם את השנה

 

 המרכז לתרבות יהודית 

 

 קריאת מגילה ומסיבת פורים

  המרכז לתרבות יהודית קיים קריאת מגילה ומסיבת פורים לכל  15/3/14בתאריך

איש תושבי העיר. במהלך המסיבה התקיים  200-המשפחה בתיכון גרוס. השתתפו כ

 היא מסורת ארוכה.מופע בובות ומופע פלייבק. קריאת מגילה זו בתיכון גרוס 
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 יום העצמאות לציבור הדתי 

במתחם השפרו סנטר התקיים אירוע ערב יום העצמאות לציבור  5/5/14בתאריך 

איש מהציבור הדתי בעיר. להקת כלים  600הדתי לאומי. במהלך הערב נכחו כ

 שלובים הנעימה את הערב והתקיימה הרקדה.

 

 

 

 

 

 סיבת ל"ג בעומרמ 

 מרכז לתרבות יהודית קיים חגיגה עם עשרות משפחות בסניף בל"ג בעומר תשע"ד ה

 בני עקיבא שנהנו מהישיבה המשותפת סביב המדורה ושירת שירי ארץ ישראל. 
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 מופע משותף של ז'קי לוי ואריאל הורביץ

  התקיים בהיכל אדית אירוע השקת המרכז לתרבות יהודית החדש.  20/5/14בתאריך

הפורום לתרבות יהודית הפועל בעיר. היכל אדית היה זהו האירוע הראשון הגדול של 

מלא עד אפס מקום והאורחים נהנו מכיבוד עשיר ומהופעה יפה של ז'קי לוי ואריאל 

 הורביץ.

 
 

 טורניר כדורסל לבתי כנסת

 נובמבר המרכז לתרבות יהודית בשיתוף מחלקת הספורט קיימו -לאורך חודשים מאי

רניר התקיים באולם הספורט של תיכון חדש. טורניר כדורסל של בתי הכנסת. הטו

שחקנים לקחו חלק בטורניר. בית הכנסת  80 -שבעה בתי כנסת לקחו חלק בטורניר. כ

 שניצח זה בית הכנסת הפועל בתיכון גרוס. 

 

 סדרת הרצאות של הרבנית אידית איצקוביץ

 ת שיתוף פעולה של המרכז לתרבות יהודית ובית הכנסת היכל אדית הביא ליציר

סדרת הרצאות של הרבנית אידית איצקוביץ. עשרות נשים תושבות קרית גת 

 והסביבה הגיעו מדי מספר שבועות לשמוע שיעור תורה מרתק מפי הרבנית. 
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 חגיגות שמחת בית השואבה

  המרכז לתרבות יהודית קיים כמדי שנה את שמחת בית השואבה במוצאי שבת של

עקיבא. להקה הרקידה את המשתתפים חול המועד סוכות בבית הכנסת של בני 

 ועשרות משפחות מהקהילה הדתית בעיר לקחו חלק באירוע.

 
 חגיגות שמחת תורה והקפות שניות

  אירוע שמחת תורה והקפות שניות של המרכז לתרבות יהודית התקיים בפארק

שצמוד למתנ"ס. באירוע זה היו דוכני יצירה שהופעלו על ידי בנות השירות של בת 

מאות מתושבי העיר לקחו חלק באירוע זה. להקת משיב הרוח הופיעה בערב  עמי. 

 שמחת תורה. 

 

 הופעה של יונתן רזאל

  המרכז לתרבות יהודית קיים הופעה של יונתן רזאל בהיכל אדית.  30/9/14בתאריך

האולם היה מלא עד אפס מקום. הציבור הדתי בירך על הבאת אומנים איכותיים 

 דתיים לעיר. 



 
 

175 
 

 
 

 וגי משניות לילדיםח

  המרכז לתרבות יהודית מקיים חוגים שבועיים לילדים בגילאי  2014החל מאוקטובר

לשינון פרקי אבות. החוגים מועברים בצורה חווייתית לילדים על ידי המורה  4-10

 שמוליק אריאלי ועשרות ילדים לוקחים בהם חלק.

 
 מסיבת חנוכה למשפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים

 המרכז לתרבות יהודית קיים בשיתוף מרכז מריאן מסיבת חנוכה  21/12/14אריך בת

למשפחות עם צרכים מיוחדים. במהלך המסיבה נכחו עשרות משפחות והילדים נהנו 

 ממופע חיות. באירוע הדליקו נרות ראש העיר מר אבירם דהרי וחבר הכנסת אלי ישי.
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 הדלקת נרות חנוכה בבתי קשישים

 המרכז לתרבות יהודית בשיתוף בנות השירות של בת עמי ובני עקיבא  במהלך החנוכה

קשישים. פעילות זו שמחה רבות את הקשישים  185הדליקו חנוכיות בבתיהם של 

 והכניסה אור לבתיהם.

 

 הופעה של אהוד בנאי 

 

  המרכז לתרבות יהודית קיים הופעה של אוהד בנאי. למופע זה  28/12/14בתאריך

 אולם היה מלא.  היה ביקוש רב וה
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 תשע"ה:-מחלקת נוער  תשע"ד

מחלקת הנוער מהווה גורם מרכזי, משמעותי ומוביל לבני הנוער בעיר ומעודדת את הנוער לעסוק 

כלפי סביבתם ועצמם. כמו כן,  יזמה, מסירות ואחריות קהילתית, מנהיגות,-במעורבות חברתית

הנוער ובחשיפתם לערכיה, ביצירת תרבות נותנת המחלקה יד בטיפוח זהות יהודית ציונית בקרב 

 פנאי איכותית, בחיזוק תחומי עניין וכישרונות צעירים מקומיים.

ערכית שיזמו לטובתם -בני הנוער מקבלים גיבוי תקציבי ותמיכה מקצועית לכל פעילות חינוכית

  ולטובת העיר.

וער והילדים בראייה ייחודיות המחלקה מתבטאת ביכולת יצירת מנגנון של רצף חינוכי לבני הנ

  מערכתית מבוקר עד ערב ומהווה גורם מקשר בין חינוך פורמאלי לבין בלתי פורמאלי.

כמו כן גורמי הנוער ברשות פועלים בצורה שיתופית מיטבית, שמועילה ושתועיל ליצירת פעילויות 

 איכותיות, רבות ומגוונות.

 מועצת הנוער העירונית   

ת מנציגים של בתי הספר התיכוניים וארגוני הנוער בעיר קריית גת, מועצת הנוער העירונית מורכב

ספר בוחר את נציגיו למועצת התלמידים, ומבין תלמידים אלה  -מכיתות ט' עד יב'. כל בית

נבחרים הנציגים למועצה העירונית. חברי המועצה העירונית בוחרים את נציגיהם למועצה 

ספרית  -גלגל המועצות", המתחיל במועצה הביתהמחוזית, והמחוזית לארצית. זהו למעשה "

 ומסתיים בארצית.

 הערכים המנחים את חברי המועצה הם:

אותה מגלה  כל חבר  אחריות, מעורבות חברתיתאישית,  הבאה לידי ביטוי בדוגמה ייצוגיות

בו דוגלים חברי המועצה לפיו יש לקבל את  כבוד הדדימועצה בנוגע למעשיו ולהחלטות המועצה ו

 שונה, לכבד את חופש הביטוי, להילחם למען זכויות הפרט ולהתנגד לכל ביטוי של אלימות.ה
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ישיבות מועצה וביניהן עבדנו על בניית התכנית השנתית, בניית תקנון  43נערכו  2014במהלך שנת 

 המועצה, בחירות פנימיות, עבודה בוועדות, גיבוש והטמעת ערכים ופעילויות העשרה.
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 השקת קוד אתי 2014

לאחר תהליך ארוך בן שנתיים, מועצת הנוער העירונית השיקה קוד אתי לבני הנוער המייצגים את 

העיר ומדריכים במסגרות החברתיות השונות. הקוד האתי נכתב בשיתוף עם כל חברי מועצות 

ת, התלמידים בעיר והוא מושתת על חמישה ערכים בסיסיים: שיתוף פעולה, אחריות ומחויבו

 כבוד, דוגמה אישית ומעורבות חברתית.
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  -יריד תעסוקה לבני נוער

בחודש יוני התקיים יריד תעסוקה אליו הגיעו מעסיקים שמחפשים עובדים ובני נוער שמעוניינים 

 לעבוד...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יום שיא עירוני
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 "יצאת צדיק" -יום המעשים הטובים
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שוק תחפושות קהילתי לילדים 

 נזקקים
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ורים אירועי פ

 לנוער
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ערב "שרים לזכרם" לעילוי נשמתם 

 של שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו
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 אבירם דהרימר  -מפגש עם ראש עיריית קרית גת

חברי מועצת הנוער העירונית נפגשו לשיח משותף עם ראש העיר בכדי להציג את העשייה 

החינוכית, את התכנית השנתית ולדון בענייני הנוער בעיר. מפגש בין ההנהגה הצעירה של העיר 

 למקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות. 
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 תאטרון בובות של מחלקת הנוער

 

הנוער וחניכי המד"צים יצאו לשמח את ילדי מועדון גליקסון בהמחזת סיפור יציאת  נציגי מועצת

 מצריים באמצעות תיאטרון בובות שהכינו במיוחד עבור הקהילה לקראת חג החירות.
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  מד"צים קריית גת : "להוביל, להנהיג ולהדריך!" 

ותה  השמינית. התכנית תכנית המד"צים, מדריכים צעירים, פועלת בקריית גת  זו שנת פעיל

 -פיתוח מנהיגות, השני -יב'. התכנית פועלת בשלושה צירים האחד -מיועדת לתלמידי כיתות ז'

-מעורבות חברתית קהילתית. התכנית בנויה במתכונת תלת שנתית )ז' -הכשרה להדרכה והשלישי

 הקיים בכל יעד.י"ב( באופן ספיראלי, כלומר, בכל שנה מתווסף ידע נוסף ומעמיק לידע  -ט' וי'

 התכנית פועלת מכיתה ז' עד י"ב לפי המסלול  הבא:

 נחשפים לתכני המנהיגות.  -ניצני מד"צים   -כיתה ז'

יוצאים לכנס ארצי בו תלמידי כיתות ח' מתנועת המד"צים מכל הארץ  -טרום מד"צים  -כיתה ח'

 מתכנסים ליומיים של הכשרה בנושא "מנהיגות".

בכיתה ט' בני הנוער עוברים קורס הכשרה במחלקת הנוערהשמקנה  -קורס הדרכה  -כיתה ט'

 כרטיס מד"צ והיתר הדרכה מטעם משרד החינוך.

בכיתה י' מקבלים את תעודת ההדרכה הרשמית בטקס ארצי מכובד ומתחילים להדריך  -כיתה י'

 ו'.-קבוצות מנהיגות צעירות מכיתה ג'

ריכים בוגרים( שבסופו מקבלים תעודת בכיתה י"א עוברים קורס מד"בים )מד  -כיתה י"א

 הכשרה נוספת ומעמיקה יותר להדרכה ולרכזות. 

בכיתה י"ב תחום האחריות גדל והמד"בים )מדריכים בוגרים( הופכים לרכזים של  -כיתה י"ב

המד"צים. במסגרת תפקיד הרכזים, עליהם לתת סיוע בבניית מערכי הפעולות של צוותי ההדרכה 

 הדרכה שהם ממונים עליו על מנת לייעל את תהליך ההדרכה.  ואף למשב את צוות ה
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הסמינרים מתקיימים ברמה  -בתום כל שנת פעילות מתקיים סמינר מעבר לשנת הפעילות הבאה

המחוזית או ברמה הארצית. בתום סמינר ההכשרה בכיתה ט' מתחילים החניכים להדריך 

היגות העירוניות לילדים. חניכי כל במסגרת תכנית הבת של המד"צים, "מנהיגת", קבוצות המנ

 מחזור בתכנית מקיימים בכל שנה פרויקט קהילתי.

מדריכי תנועת המד"צים יצאו לסיור ייחודי באלון שבות שבגוש עציון.  -הקונגרס הציוני -טיולים

המהלך הקונגרס נערכו דיונים של בני הנוער מכל הארץ בנושאים כגון: אהבת הארץ, ציונות, 

 בה למען המולדת. גבורה והקר

הובילו מדריכי המד"צים בשיתוף פרלמנט הילדים את  2014בשנת   -פרויקטים קהילתיים

פרויקט משלוח המנות לילדים חולים בביה"ח ברזילי. המדריכים ונציגי הפרלמנט אספו דברי 

דים חולים במחלקת הילדים מתיקה וארזו משלוחי מנות ולכבוד חג הפורים נסעו לשמח יל

 ליבברזי

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2015הפרויקטים שהתבצעו בנוסף לפעילות השגרתית לפי מרץ 

מדריכי המד"צים ישתבצו בכניסה לסופרים מרכזיים בעיר ויאספו  -קמחא דפסחא .1

 מתושבי העיר מצרכים בסיסיים לטובת אנשים מעוטי יכולת. 

צת הנוער לקראת חג הפסח מדריכי המד"צים בשיתוף עם נציגי מוע -תיאטרון בובות נייד .2

העירונית יכינו תיאטרון בובות נייד ויציגו אותו בפני ילדים משכונות מצוקה. התיאטרון 

יעסוק בסיפור יציאת מצרים בשל ההקשר לחג הפסח הקרב ובא ובסוף ההצגה 

 המדריכים יכינו עם הילדים יצירה חגית לשולחן הסדר. 
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 "מנהיגים עתיד!" -קבוצות מנהיגות לילדים -מנהיגת

ו'. -ית בת של תכנית המד"צים. זוהי שנת פעילותה השנייה. התכנית מיועדת לחניכי כיתות ג'תכנ

הקבוצות נפגשות אחת לשבוע במתנ"ס ומודרכות על ידי מד"צים בוגרי קורס הדרכה של משרד 

החינוך. תכני ההדרכה המועברים נוגעים בכלים לפיתוח מנהיגות, בערכים שונים ובתכנים 

מנת לממש את ערכי הדגל של התכנית כל שכבה מקבלת פרויקט חברתי קהילתי  מעשירי ידע. על

אותו היא מובילה בעיר. הפעילות מועברת על ידי משחקים ופעילויות כיפיות. בנוסף לפעילויות 

 אלו אנו מקיימים גם ימי שיא וטיולים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרלמנט הילדים:

הספר היסודיים בעיר ומורכב מנציגי מועצות  הפרלמנט מהווה את הגוף המייצג של תלמידי בתי 

ו'. פעילות הפרלמנט משותפת למחלקת הנוער העירונית -תלמידים בית ספריות בכיתות ה'

ולמכללה לאיכות השלטון. הפרלמנט נפגש אחת לשבוע לפעילות ומודרך על ידי צוות ההדרכה 

ן להעצים ולעצב את דור הבוגר של תכנית המד"צים בליווי חיילת. הפרלמנט נוסד מתוך רצו

מנהיגי המחר. קבוצה זו, שמהווה גוף אחד מרוכז ומייצג של תלמידי בתי הספר היסודיים בעיר, 

 שמה לה כמטרה ליצור מנהיגים צעירים שיפעלו בקהילה בפרט ומול בתי הספר היסודיים בכלל.

"ל( על מנת יצור במסגרת פעילות הפרלמנט ייערכו בחירות לבעלי תפקידים )יו"ר, ס"יור ומזכ

אילוסטרציה של פרלמנט מן המניין. אני סמוכה ובטוחה כי האצלת סמכויות ומתן אחריות 

לתלמידים בגיל צעיר עשויים למנף אותם הן מבחינה אישית והן מבחינה חברתית. חשוב לי לציין 

 כי בתכנית זו החניכים נתרמים ותורמים כאחד. 

שנים לעיר קריית  60לקראת אירועי חגיגות  -חון שלי""קריית גת סיכת הביט -פרויקט קהילתי

גת, מחלקת הנוער העירונית בקריית גת בשיתוף עם הגב' זהבה חן מהמכללה לאיכות השלטון 
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העלו רעיון למיזם שימתג את העיר קריית גת באופן חיובי, ויוביל לחיזוק תחושת השייכות לעיר 

 קריית גת בקרב הילדים והנוער תושבי העיר. 

 יעדים ומטרות:

טיפוח שדרת מנהיגות עירונית שתשחזר את ההיסטוריה של קריית גת, מקימיה, תושביה,  -

 מפעליה, מוסדותיה וההוויה הקהילתית המיוחדת שלה.

 העצמת תושבי קריית גת על ידי פעילות מיוחדת שתוסיף גאוות יחידה לעיר. -

 חיזוק תחושת השייכות לעיר ולקהילה. -

 חברתית מקורית ויצירתית. -טיפוח חשיבה אזרחית -

 עידוד קשר בין דורי בין ההנהגות הצעירות לבוגרות. -

 פיתוח כלים יצירתיים וטכנולוגיים שימתגו את הנוער והעיר פרסומית ושיווקית. -

 . הובלת תהליך ערכי, מתמשך שיקיף כל בית אב בעיר וישתף מנהיגים בארץ ובעולם -

 הרקע למיזם:

רה"ב,  נסגר מפעל שפרנס את רוב התושבים בעיר. התושבים שהיו , בעיירה קטנה בא1998 -ב

קהילה נוצרית הומוגנית מבחינה דתית, מצאו עצמם ללא מקורות פרנסה ומצב האבטלה והייאוש 

חלחל לבתים והשפיע גם על הילדים. בעיירה זו לא היו יהודים, שחורים או בעלי אמונה אחרת. 

באחת הכיתות בבית הספר ללמד את תכנית הלימודים בתוך כל המציאות הזו, החליטה מורה 

באופן שונה ובכך להעצים את תלמידיה. התוכנית הייתה לימודי "השואה" שהייתה רחוקה וזרה 

 לילדים.

למורה היה רעיון: כל תלמיד היה צריך לחקור, לחפש, לכתוב, ולהציג בפני הכיתה, סיפור 

 paperיה על התלמיד לתלות בעזרת אטב נייר ) ש"תפס" אותו  מתקופה זו. לאחר הפרזנטציה, ה

clip.על קיר מיוחד בכיתה את סיפורו ,) 

מאחר שכל הקיר התמלא בסיפורים עם אטבים, עלה רעיון נוסף, לאמן את התלמידים בכתיבת 

מכתבים בארה"ב ובעולם ולבקש שישלחו לכיתה סיפורים עם אטב. התלמידים התלהבו והחלו 

סיפורים צמודים לאטבים. מכל המכתבים המרגשים, התקבל מכתב לקבל מאות מכתבים עם 

מקלינטון נשיא ארה"ב ששלח להם אטב מוכסף משולחנו עם חותמת הנשיאות וכן מדודתה של 

 אנה פרנק שגם הגיעה לבקר.

 הרעיון:

, מהווה השראה כיצד קהילה קטנה, מובטלת ולא חשובה במיוחד, הפכה  paper clips -סיפור ה

ילה מפורסמת וממותגת ערכית בזכות מורה אחת, כיתה אחת וכשלושים תלמידים, להיות קה

 דרך סיפורים נוגעים ללב, אטבי נייר, ערכים והמון מוטיבציה. 
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ברצוננו לשים את תושבי קריית  -מהווה השראה למיתוג העיר קריית גת paper clips -רעיון ה

. ברצוננו לחזק את תחושת השייכות 60-הגת על הפאזל האנושי והתרבותי שלהם במרכז חגיגות 

  סיכת הביטחון שלי. -של הילדים והנוער לעיר שלנו ולכן העלנו את רעיון : קריית גת

 מובילי הפרויקט:

קבוצת פרלמנט הילדים העירוני המורכבת מנציגי מועצות התלמידים הבית ספריות ממרבית בתי 

 .הספר ברחבי העיר

 ט:מערך אופרטיבי ליישום הפרויק

סיכת  -. הכשרת הנציגים מפרלמנט הילדים העירוני לקראת הובלת הפרויקט "קריית גת1

 הביטחון שלי".

. העברת ההכשרה למועצות התלמידים הבית ספריות ע"י נציגי הפרלמנט שנמצאים בכל בית 2

 ספר.

 -ות ד'. נציגי מועצות התלמידים הבית ספריות ידברו על הפרויקט במסגרת שיעורי החינוך בכית3

 ו' בבתי הספר היסודיים בעיר.

 ו'.-. שיתוף ההורים באמצעות שליחת מכתבים המפרטים על הפרויקט להורי תלמידי כיתות ד'4 

 . איסוף הסיפורים ע"י נציגי מועצת התלמידים הבית ספרית.5

סיפורים ייחודיים לטובת הצגתם בתערוכה שתתקיים בטקס "אות הפעיל  10. כל ביה"ס יבחר 6

 צטיין".המ

 שורות( שיוצג בפני הקהל בטקס. 10. זיקוק סיפור אחד )עד 7

 . כל ביה"ס יעצב סיכת ביטחון הייחודית לביה"ס שלו ויביא אותה להצגה בטקס.8

 . הזמנת גיבורי הסיפורים לטקס והעלאתם לבמה לקבלת תעודות הוקרה.9

יטחון שלי " כאירוע המסכם, סיכת הב -קריית גת -בסימן -. קיום טקס "אות הפעיל המצטיין10

 בין היתר, את פרויקט סיכת הביטחון.
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יום המעשים הטובים בקריית גת, יום זה הוא פרויקט הדגל השנתי של  -יום מעשים טובים

במטרה לעודד את רוח ההתנדבות  2007עמותת רוח טובה מקבוצת אריסון, המתקיים משנת 

 והערבות ההדדית בחברה הישראלית. 

פעמיים קורמים עור וגידים בכל רחבי הארץ -ום זה, אלפי פרויקטים התנדבותיים חדלקראת י

לרבות העיר קריית גת וכל אדם המעוניין לעשות טוב מוזמן להצטרף לפעילות התנדבותית ביום 

 זה. 

 מתוך אתר העירייה:

יום המעשים הטובים בקרית גת: מאות מתנדבים לקחו חלק בלמעלה ממאה מוקדי התנדבות 

 בעיר עשרות תמונות מיום הפעילות עומדות לרשותכם באתר הרשמי ובדף הפייסבוק של העירייה

יום המעשים הטובים של עמותת "רוח טובה" התקיים השבוע ובקריית גת הגדילו משמעותית את 

פעילויות ההתנדבות בקהילה. בין הפעילות העניפה בהובלת מחלקת הנוער העירונית בניהולה של 

ה ובהובלת היחידה להתנדבות בניהולה של מרטין ממו, ניתן היה למצוא פעילויות בת אל אלי

שיפוץ וצביעה בעשרות אתרים בעיר כולל מועדוניות, גנים ובתי ספר, פעילויות למען אוכלוסיית 

 .האזרחים הותיקים ולחיזוק הקשר הבין דורי בין הורים וילדים

מפעל "אור לעיוור" זכה לסיוע ★לתושבי העיר  תלמידי בית ספר הרצל הפליאו בקונצרט חגיגי★

תיכון מאיר קיים יריד שנקל למכירת תוצרת יד שניה ופעילות פסיפס בבית ★מתלמידי התיכונים 

 מולדת עם קשישים

בתיכון זאב בוים: צביעת בתים ואיסוף מצרכי מזון, צביעת גדר יד יצחק, שיפוץ מבנה גן ★

ן קשישים בתמרים. הנוער הכינו עבורם וחילקו לאנשים עתניאל בן קנז, חלוקת חמסות במועדו

המבוגרים, ביקור בבית החולים ברזילי, צביעת כיתות בתיכון, הכנת חצר לילדי מועדונית אילון 

הזבולוני בשיתוף משתלת בועז, פעילות אור ירוק, ציור קיר במועדון התמרים ושיפוץ מתקנים 

 .בחצר

בבית. חולים ברזילי לשמח חולים, פעילות מועצת הנוער  בתיכון שלאון: יום בריאות, ביקור★

 ביחד עם מעש 

  "בתיכון רבין: צביעת מועדונית נחשון, שכבת ז החליטו שב"יום מעשים טובים★

  .נותנים יום חופש למנקות ומפנקים בתה נענע ועוגיות את צוות בית הספר

ת מוצרים לתושבי קריית גת בתיכון גרוס: בין שלל הפעילויות המדהימות של גרוס, אריז★

ואיסוף מצרכים לנזקקים, חלוקת ערכת בדיקת חמץ לעוברים ושבים, יום כיף למנקות בית הספר 

ושליחתם לקפה גרג לפינוקים, פרויקט צאלה של מעגלים, שיפור חזית בית הספר בשיתוף עם 

 .מרכז קיימות עירוני, חברותות עם בית הספר משואה קריית גת
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ים שופצו ושודרגו כך לדוגמה המועדון ברחבת מבצע נחשון שופץ לחלוטין על ידי עשרות מקלט ★

ילדי השכונה, מוקד הקליטה, וצוות מרכז הצעירים "תנופה", עובדי אינטל, ותלמידי בית ספר 

 .רבין, פעילות שהיא דוגמה לשיתוף פעולה שהוביל לתוצר מרהיב

ל הרך שם שילשו את נפח הפעילות משנים כן, התקיימה פעילות ענפה במרכז מריאן לגי-כמו★

גני ילדים, במועדנית לילדים עם בעיות קשב וריכוז,  15קודמות ופעלו בעשרים מסגרות בניהם 

במרכזי העשרה ובשיתוף עובדי המרכז לגיל הרך, בני נוער, עובדי אינטל, ועובדים מחברת "חשמל 

 . "ישיר

ירות בדרכים, חלוקת כריכים וממתקים ברחבי העיר התקיימה פעילות של התרמת דם, זה★

 .לחיילים בתחנת הרכבת ושורה ארוכה של פעולות התנדבות נוספות ומבורכות

בת אל אליה, מנהלת תחום נוער בקרית גת שיבחה את כל המתנדבים וציינה כי ביום המעשים 

מסגרת הטובים ישנו ריכוז רב של פעילויות התנדבות אך הפעילות נמשכת לאורך כל השנה: "ב

מתלמידי כיתות י' שעוסקים בפעולות התנדבות ונושא זו הוא  100%מעורבות חברתית, יש לנו 

חלק בלתי נפרד מהחינוך בקרית גת. כל רכזי החינוך והמעורבות החברתית בבתי הספר נרתמו 

והדבר ראוי להערכה". בימים אלו מקדמים בתחום נוער פרוייקט ייחודי של הגדלת מאגר מח 

ראל. בתחום הנוער מסבירים כי מדובר בבדיקת דם פשוטה כאשר המטרה היא להפוך עצם ביש

את התרומה למסורת ולהגדיל את המאגר. התרומה עצמה כרוכה בגיוס רב של כספים ולכך 

 .נערכים במחלקה בימים אלה

מרטין ממו, מנהלת היחידה להתנדבות עירונית ציינה כי פעילות היחידה נפרסה ביום המעשים 

ובים בעשרות מוקדים ובסיוע של חיילי מג"ב ובית ספר "אורט תל נוף" של חיל האוויר. הט

לדבריה, "היחידה עושה עבודת קודש לאורך כל השנה בתמיכה במשפחות רווחה, ביחידה לנערה 

וגם בגיל הרך, במחלקה לזקן והרשימה עוד ארוכה. אנחנו משתדלים לסייע ולהאיר זרקור על כל 

תנו בקהילה ולשפר את חייהם עד כמה שניתן. יום המעשים הטובים הוא דרך מי שזקוק לעזר

 ."להדגיש את פעילות ההתנדבות מצוינת

בעמותת רוח טובה ציינו לטובה את ההיערכות הלוגיסטית לקראת יום המעשים הטובים בקרית 

 .רות לגופיםגת והוסיפו כי זו העיר היחידה בארץ שבה הציוד לצורך פעולות ההתנדבות הועבר ישי

במחלקת הנוער ציינו אגף הלוגיסטיקה בעירייה אשר סייע ככל שניתן למתנדבים בשטח. 

בפעילויות לקחו חלק גם רשת המתנ"סים, מועצת הנוער העירונית, מרכז הצעירים "תנופה", 

המרכזים הקהילתיים, תלמידי ומורי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים, הורים, מסגרות 

 .וד. ישר כח לכל הפעיליםמבוגרים וע
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 הצבת כיתות מנהיגות קק"ל בבתי הספר בעיר

 

מחלקת הנוער מסייעת במימון קק"ל להקים כיתות מנהיגות ייחודיות, אשר עשויות ממבנה עץ 

וממוקמות בחצר בית הספר. הכיתה היא פתוחה ומזמינה עבור התלמידים. המורים מקיימים בה 

המסורתית. התלמידים  תוחים שלא במסגרת הרשמית של הכיתהשיעורים חברתיים ודיאלוגים פ

גם בהפסקות ובשעות אחר הצהריים וכך מתחזק החיבור לסביבה ולטבע. בקרית  מגיעים לכיתה

בשנת  .האחת בתיכון שלאון והשנייה נחנכה כאמור בבי"ס שפרינצק כיתת, גת קיימות כעת שתי

 לחנוך כיתות כאלו.מחלקת הנוער תסייע לעוד ארבעה בתי ספר  2014

 

ו' של -ד' הלמידה בכיתת המנהיגות נבנתה בשני שלבים כאשר בשלב הראשון נציגים מכיתות

מועצת התלמידים בשפרינצק יצאו להכשרה שנתית של תכני כיתת המנהיגות ולאחר מכן לימדו 

בעצמם את יתר חברי המועצה ותלמידי בית הספר הצעירים. בשלב השני התחזקה המהות של 

 .סביבתית בכיתת המנהיגות-ויציאה ללמידה חוויתית בירת הלימוד המסורתי בכיתותש

 

" מקלט המרתף"  פעילות של תנועת הנוער "המכבי הצעיר" הממוקם ברחוב -מועדון נוער

 לטובת פעילות בלתי פורמלית. 16:30-19:30האשכולית ופועל בימי שלישי וחמישי בין השעות 

 

  -יריד תעסוקה לבני נוער

בחודש יוני התקיים יריד תעסוקה אליו הגיעו מעסיקים שמחפשים עובדים ובני נוער שמעוניינים 

 לעבוד...
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 קהילתית-תכנית התפתחות אישית  מעורבות חברתית

תכנית מעורבות חברתית הינה תכנית שבה אחד מיעדיה המרכזיים של מערכת החינוך בבית 

להיות מעורבים ופעילים בבית הספר, בקהילה, בתנועות  רהספר ובקהילה הוא לחנך את בני הנוע

מצטרפת אל התכניות החינוכיות ערכיות המוטמעות במערכת  הנוער ובחברה ככלל. תכנית זו

 ומחזקת את הבסיס הערכי של ההתנדבות כאורח חיים.  החינוך בבית הספר ובקהילה

 

 

 

  

 

 

 

 ןתמונה מתוך טקס אות הפעיל המצטיי
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 ות הנוער בעיר קריית גתפעילות תנוע

 בני עקיבא

תנועת נוער דתית החורטת על דגלה את הסיסמה 'תורה ועבודה'. מחנכת לחיי תורה, שמירת  

 מצוות ולנכונות להירתם ולתרום בכל מעשה ציוני ומשימה לאומית נדרשת. 

 200 -כיב'. הסניף נמצא ברובע הנביאים ומונה -הפעילות בסניף פונה לילדים ונוער בכיתה ד'

חניכים ובוגרים פעילים. בנוסף, בשנה האחרונה מבנה התנועה עבר שיפוץ פנים וחוץ וכן עבודות 

 . פיתוח ע"י עיריית קריית גת

 

 אחרי לשטח

י                                             -מסגרת מקדימה לשאר הפרויקטים בעמותה, מיועדת לכיתות ט' 

ת בני הנוער עם ארצם וממחישים כי ניתן לשנות ולהשתנות באמצעות חוגי הסיירות מפגישים א

חינוך לאהבת הארץ ולמורשתה, העצמה  :פעילות אקטיבית למען הקהילה. בין מטרות התנועה

הפעילות ,מעורבות  ומנהיגות צעירה בפרט בקרב אוכלוסיות רווחה,אישית, חינוך לאזרחות פעילה

  .מתקיימת בקמפוס נביאים

 

 

 

 

 



 
 

197 
 

 אחרי לצה"ל ולדרך

פרויקט הליבה של תנועת אחרי הוא קורס ההכנה לצה"ל. קורס זה משלב הכנה פיזית ומנטאלית 

יב'. ההכשרה  -לקראת שירות צבאי, לצד הכשרת מנהיגות צעירה, מיועד לבני נוער בכיתות יא'

ש, צו ראשון כוללת אימונים פיזיים, העשרת הידע בנושא צה"ל והכנה כללית לימי שדה, ימי גיבו

 מציעה מגוון טיולים וימי כיף התורמים ימי מיון ועוד בנוסף לשני אימונים בכל שבוע, התנועה

 .הפעילות מתקיימת בפארק פ"ז להעלאת מורל ולגיבוש הקבוצות

 

 אחרי לבגרויות

יב' ומכין אותם -פרויקט המיועד לתלמידי כיתות יא'

חינוך יח"ל, מתוך  3לקראת הבגרות במתמטיקה של 

לערכים ומנהיגות במסגרת הפרויקט מתקיימים מפגשים 

שבועיים בקמפוס נביאים הפעילות כוללת יציאה לסדרות 

 חנוכה ופסח, פעילויות חברתיות וכדו

 

 מקום בלב

תנועת נוער דתית הפועלת בשעות המערכת הבית ספריות וגם בשעות 

יכים הפנאי ובחופשות. בנוסף לפעילויות השבועיות יוצאים החנ

חניכים  120-לטיולים, מחנות, סמינרים וימי שיא,בקריית גת ישנם כ

המודרכים באמצעות צוות הדרכה בוגר. הפעילות מחוץ לשעות בית 

 .הספר מתקיימת במועדון מקום בלב בשכונת חב"ד
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 נוער מד"א

ת כגון שעות. במהלכו עוברים חוויו 60הנערים המצטרפים אל נוער מד"א עוברים קורס בסיסי של 

נבחנים על החומר התיאורטי לאחר הקורס, הנערים  –ימי חילוץ, ימי גיבוש, טיולים וכמובן 

מתנדבים בתחנת מד"א. עולים לאמבולנס כשיש קריאות, ועוזרים לחובש/ פראמדיק במהלך 

הנסיעה. בנוסף ישנן פעילויות שונות ומגוונות: 'קמחא דפסחא', ימי גיבוש וכיף, מפגשים 

קורסי קיץ וכו'. הנערים המוכשרים מדריכים את פרחי מד"א בעיר; תנועת הכנה חברתיים, 

 ט'. -לקראת הקורס המיועדת לתמידי כיתות ח'

 .בני נוער 130-קבוצת מתנדבי נוער במד"א מונה כ
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  -גרעין נח"ל

חיילים הפועלים לעידוד  7יר בעיר גרעין נח"ל אשר מטרתו עידוד שירות משמעותי בצה"ל , בע

 מטרה זו בבוקר החיילים בביתי הספר ובערב פועלים במסגרת פעילות רשת המתנ"סים

 

 תנועת נוער מכבי צעיר

פועל במקלט המרתף ברחוב האשכולית תנועת נוער ציוניות חינוכית  -תנועת נוער מכבי צעיר

הגשמה עצמית וקהילתיות שמקורו תנועת מכבי עולמי מחנכת למנהיגות יוזמה אישית 

 דמוקרטית

 כנפיים של קרמבו

כנפיים של קרמבו, תנועת הנוער, לילדים עם צרכים מיוחדים, הראשונה והיחידה מסוגה בעולם. 

בשנת  הקמה, בתהליך סניפים של רב מספר ועוד הארץ סניפים ברחבי 40התנועה מפעילה כ 

צרכים מיוחדים  עם 7-21בגילאי חניכים  21הפעילות תשע"ה פעילים בתנועה בקרית גת 

 66בתנועה  סה"כ פעילים  מהחינוך הכללי.  14-18חונכים, בני נוער בגילאי  45-מורכבים, ו

  ובני נוער. ילדים

 .יחד אנו בוראים עולם מופלא של חברות, הנאה ועשייה למען הקהילה
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 בת מלך )חב"ד(

ה להוסיף ולחזק ערכים חסידיים כמו ח' מהציבור החרדי במטר-תנועה הפונה לשכבות הגיל א'

-סניפים, בקריית גת הסניף מונה כ 50-אהבת ישראל, כשרות ושליחות. התנועה הארצית מונה כ

מדריכים. הסניף מתכנס פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ. פעם בשנה ישנו -חונכים 18-חברות, ו 150

 כנס ארצי. 

 

 היכלי העונג )גור(

 שנה. 20-ד לפני כארגון נוער חרדי חסידי שנוס

חזון הארגון נשען על עקרונותיה של חסידות גור כפי שעוצבו ע''י גדולי הדורות שקדמו, והם 

 שואבים את חיוניותם מחמישה עקרונות: אחדות, צניעות, אמונה, התלהבות וחסידות.

ות והם פועלים פעמיים בשבוע בשע 9-14בקרית  גת מונה הארגון כמה מאות בני נוער בגילאים  

 אחר הצהריים.

 שבט ערבה -תנועת הצופים 

תנועת נוער היא תנועה דמוקרטית ,אהבת הארץ, וערכי כבוד בין אדם לרעהו הקיימת בעיר כבר 

 ו'-חניכים מכיתות ד' 200שנה ומונה מעל  13

שנים ופועל בתוך מבנה פיס ייחודי לתנועה, שעלותו הכוללת  12שבט ערבה פעיל בקריית גת כבר 

 ון ש"ח. בעבר הצופים פעלו במתנ"ס אידית. בתנועה מתקיימות פעילויות צופיות, ערכיותמלי 1.5

יב(הפעילות פונה לילדים ונוער -באמצעות השכבה הבוגרת )כיתות י'ומשמעותיות המועברות 

יב', במהלך השנה החניכים לוקחים חלק בטיולים, מחנות וטקסים ברחבי הארץ. -בכיתות ד'

 יחנ 170-השבט מונה כ
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 קבוצת ארכיאולוגיה: 

 "העבר עוד לפנינו..."ארכיאולוגים צעירים מגלים את העבר

י"ב -הפרויקט "העבר עוד לפנינו" הינו פרויקט ראשון מסוגו בארץ, קבוצת בני נוער מכיתות י'

 יובילו את הפרויקט.

רץ הזיקה שבין אדם לקהילתו ולמדינתו נשענת על מורשתו התרבותית והחיבור אל העבר. א

ישראל מהווה מקור חשוב לאתרי עתיקות ולממצאים השופכים אור על התרבות וההיסטוריה של 

 האנושות כולה. 

בעיר קריית גת מס' מוקדי החפירות הארכיאולוגיות הינן מועטות במס', יש בידנו הזדמנות חד 

ני נוער פעמית וייחודית באתר חורבת פטוט שבאזור התעשייה שתשלב אתר עתיקות עם קהילה וב

 בחפירה ארכיאולוגית בשימור ופיתוח לקליטת קהל ותיירות.

בני הנוער עוברים הכשרה באמצעות סדנאות בנושאי מנהיגות, הדרכה וארכיאולוגיה מה שיהפוך 

 את הנערים לשגרירי האתר שיעבירו אותה במסורת.
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 גיה. למפגש הראשוני בארכיאולו 1עם קצת חשש ובהרמת גבה הגיבו תלמידי כיתה ט

עולם העבר?, עתיקות?, מורשת מה רוצים מהם??? אך כבר במפגש השני האווירה השתנתה ועולם 

 כך, אלא משולב בחיינו פה במדינת ישראל. -כך, וזר כל-העבר לא נראה רחוק כל

אז התחלנו במלאכה, התלמידים נחשפו לנושאים מגוונים בארכיאולוגיה בהפעלות חווייתיות, 

ל אוכל ועוד. ביחד בנינו מערך של הפצת הארכיאולוגיה לקהילות שונות סדנאות, טעימות ש

 בקרית גת. 

התלמידים הוכשרו להדריך ולפעיל והכינו את מערך ההדרכה שאותו הדריכו והעבירו לקהילות 

שונות בעיר.אז ההדרכה הראשונה הייתה מרגשת, הגענו לבי"ס הרצל להדריך את כיתות ה'  , 

את יכולת ההדרכה,  1הם הבוגרים שלו( . ושם הפגינו תלמידי ט 1ט)שחלק מתלמידי כיתה 

 הארגון, האחראיות ופשוט היו מדהימים. 

העבירו את נושא הארכיאולוגיה בשילוב מצגת, ממצא ארכיאולוגי, סדנא בנושא צמחי מרפא 

 וכיבוד בתה צמחים. 

 .מרכז הכנה לצה"ל

אזרחי נועד להוות אבן שואבת לכלל -לאומימרכז הכוונה לבני נוער לשירות בצה"ל, לשירות 

האוכלוסיות המעורבות בנושא "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל", במגמה שכלל צעירי הרשות 

-יראו בשירות משמעותי זכות אזרחית ראשונה במעלה, ישתלבו בשירות צבאי או שירות לאומי

 וגרת, משמעותית ופורייה.אזרחי משמעותי ויסיימו את שלב שירותם בהצלחה בדרכם לאזרחות ב
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 תכנית בין דורית תנועת "אחותי" עם מחלקת נוער עירונית

 "אחיות למען הקהילה"

 רציונל התוכנית:

מחלקת הנוער חברה לתנועת "אחותי" במטרה ליצור שיתוף פעולה בין דורי מבוגרים ונוער בפן  

ים בתחומים שונים תרבותי של המסורת האתיופית למען הקהילה דרך העצמה ולמידת עמית

באמצעות פיסול, קליעה ותפירה, למכור את התוצרים ועם הכסף לעשות פרויקטים  ומגוונים

 למען הקהילה שהן יחליטו עליו ביחד.

י"ב מהתיכונים בקריית גת יחד עם פעילות מתנועת -אוכלוסיית היעד לתכנית תלמידים מכיתה י'

 "אחותי".

ות בין דורית בפרט בגיל הצעיר, נמצא כמשפיע על חינוך למעורבות חברתית ככלל והתנדב

שעסקו  . בני נוערועל יחסם של בני הנוער לחברה ולקהילה גם בבגרותםההתנדבות בעתיד 

בהתנדבות, גילו אחריות חברתית רבה יותר, ריכזו ידע רב יותר בנוגע לעצמם ובנוגע לאחרים, 

  לטות.טיפחו כישורים חדשים וגילו נכונות רבה יותר לקבל הח

מזרחית, ולכן הקימה מרכזים של כלכלה -תנועת "אחותי" הוקמה מתוך אידיאולוגיה פמיניסטית

כלכליים, והמבטיחים לא רק התעצמות כלכלית, -פמיניסטית, הפועלים כקואופרטיבים חברתיים

 כי אם גם סולידאריות, דיאלוג המשכי וקשר פוליטי ויצרני בין קבוצות נשים שונות בחברה.

ית גת תנועת "אחותי" עורכת פעילויות שעושות שינוי דווקא מתוך הבנת הרגישות בקרי

התרבותית של המסורת האתיופית מתוך צורך לספר ולשמר אותה וזאת על ידי למידת תרבות, 

 אומנות ותמיכה על בסיס מצב סוציו אקונומי נמוך/ חברתי/רגשי.

  פרויקט "יוצרים גדולים יוצרים קטנים"

ט' מכל -.במהלך התוכנית נפגשים תלמידי כיתות ז'-תפת למחלקת הנוער ומפעל הפיסתכנית משו

מפגשים, עם אומנים ויוצרים מהשורה הראשונה. התלמידים נפגשים  12בתי הספר בעיר, במשך 

בקבוצות לפי תחומי עניין, כדוגמת: קבוצת שירה בהנחיית בן ארצי, קבוצת מחול בהנחיית רננה 

 רז ועוד...
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 המרתף -מכבי צעיר 

מועדון המרתף, מועדון נוער בהקמה אשר יופעל באמצעות גרעין הנח"ל של בוגרי תנועת 'מכבי 

המועדון יהווה מקום חינוכי לאמנויות הבמה: ריקוד, תיאטרון ומוזיקה באוריינטציה .'צעיר

 יא -הל היעד: בני נוער בכיתות ח' מנהיגותית,

 

 

 

 

 

 

 

 ותיקי העיר נוער קריית גת מוקיר את

 יקיר העיר

יא' מהעיר קריית גת, -בני נוער נבחרים מכיתות ט'

בעלי כושר מנהיגות והאהבה להיסטוריה לוקחים חלק 

בפרויקט מרתק שבמהלכו הם ילמדו את השינויים 

שהתחוללו בעיר דרך מעשי המנהיגות של 

תושביה,במהלך הפרויקט מקבלים  בני הנוער כלים 

וייהנו מהרצאות מגוונות על רבים מתחום המנהיגות 

ידי מרצים מהשורה הראשונה.בסוף הפרויקט יתקיים 

טקס הענקת אות יקיר הנוער בעיר לזוכים שפועלם 

 יפורסם בחוברת המתעדת את תרומתם לעיר.

  -גרעין נח"ל

חיילים הפועלים לעידוד  11בעיר גרעין נח"ל אשר מטרתו עידוד שירות משמעותי בצה"ל , בעיר 

 בבוקר החיילים בביתי הספר ובערב פועלים במסגרת פעילות רשת המתנ"סים. מטרה זו
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 גת-מרכז הכנה לשירות משמעותי בקריית

אזרחי נועד להוות אבן שואבת לכלל -מרכז הכוונה לבני נוער לשירות בצה"ל, לשירות לאומי

הרשות  האוכלוסיות המעורבות בנושא "נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל", במגמה שכלל צעירי

-יראו בשירות משמעותי זכות אזרחית ראשונה במעלה, ישתלבו בשירות צבאי או שירות לאומי

 אזרחי משמעותי ויסיימו את שלב שירותם בהצלחה בדרכם לאזרחות בוגרת, משמעותית ופורייה.

 

 

 פרויקט בית ספרי מרכז הכנה לשירות משמעותי –הדמיית צו ראשון בקריית גת 

 

 היגות קק"ל בבתי הספר בעירהצבת כיתות מנ

 

מבנה עץ מ אשר עשויות ,ייחודיותת מנהיגות וכיתמחלקת הנוער מסייעת במימון קק"ל להקים 

היא פתוחה ומזמינה עבור התלמידים. המורים מקיימים בה . הכיתה ת בחצר בית הספרווממוקמ

ית. המסורת שיעורים חברתיים ודיאלוגים פתוחים שלא במסגרת הרישמית של הכיתה

גם בהפסקות ובשעות אחר הצהריים וכך מתחזק החיבור לסביבה  התלמידים מגיעים לכיתה

האחת בתיכון שלאון והשנייה נחנכה כאמור בבי"ס  ת,כית ולטבע. בקרית גת קיימות כעת שתי

 מחלקת הנוער תסייע לעוד ארבעה בתי ספר לחנוך כיתות כאלו. 2014בשנת  .שפרינצק
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 עיריםמרכז אופק לנוער וצ

מידע  על מלגות  ,מגוון פעילויות עבור הנוער והצעירים בעירמרכז אופק לצעירים מקיים 

 לסטודנטים, תעסוקה, אירועי תרבות וירידים עבורכם ולמענכם.

 סיור קולינרי בשוק מחנה יהודה

התקיים סיור קולינרי בשוק מחנה יהודה ובשכונת נחלאות  17.04.15ביום שישי בתאריך 

 ם.שבירושלי

 מרכז למידה "אופק בשבילך"

 תכנית "אופק בשבילך" להצטיין בלימודים, לימודים באופן  פרטני או קבוצתי ללא עלות.

 קבוצת כושר

 מתקיים פעמיים בשבוע בתשלום סמלי. -+18מיועד לגילאי 

 מתקיים פעמיים בשבוע .

 עוצרים את המינוס

בה למדו איך לנהל נכון את תקציב התקיימה סדנה עם הכלכלן שלמה מעוז  30.4.15בתאריך 

 הבית.
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 אירועי עירוניים

 חגיגות פורים  ועצמאות אלפים נהנו ממופעים של רמי קליינשטיין, גיא והל ועודד פז.
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 תקציר סיכום פעילות תחום "אזרחים ותיקים"

 2014"בית וקס" לשנת 

 2020ב לאזרחים ותיקים תכנית א-קריית גת מועצה ידידותית גיל

 יחברת-כמשאב כלכלי active ageing-"זקנה פעילה"

 תמצית מנהלים 

 רקע

בעידן של תוחלת חיים ארוכה ואחוז הולך וגדל של קשישים בישראל,חזונם של פרנסי העיר 

אש"ל,המשרד "לאזרחים ותיקים" ומשרד הרווחה,ליצור חברה אשר -קריית גת,ג'וינט ישראל

 ם" ייהנו בה מדימוי חיובי ומאיכות חיים גבוהה."אזרחיה הותיקי

האוכלוסייה הותיקה ובני משפחותיהם יוכלו להיות חלק אינטגראלי מחברה כזו וליהנות בה 

 משירותים אינטנסיביים נגישים ואיכותיים. 

המשימה העיקרית)תפיסה אסטרטגית(,הייתה להפוך את נושא הטיפול באוכלוסיית "הגיל 

ת "האזרחים הותיקים" בקריית גת לחלק אינטגראלי בפעילות הרשות השלישי",אוכלוסיי

המקומית בכלל ורשת המרכזים הקהילתיים בפרט,תוך מיקוד המאמץ ביצירת מסגרות ותכנים 

 בעלי מאפיינים,קהילתיים, חברתיים ותרבותיים. 

שמעותי מ דמוגרפיהביא לשינוי  90-למעשה,גל העלייה הגדול מחבר העמים אשר התרחש בשנות ה

מהעולים הינם  15%-אשר בא לידי ביטוי במרכיב אוכלוסיית "האזרחים הותיקים" ביישוב) כ

ששיעור  ךהכללית, כ"אזרחים ותיקים"(במקביל לעלייה המתמדת בשעורי תוחלת החיים 

 מכלל האוכלוסייה. 14%-"האזרחים הותיקים ביישוב עומד כיום על כ

ית לטיפול וקידום פרויקטים בתחום "האזרחים הוחלט על הקמת מחלקה ייעוד 2010בשנת 

 הותיקים" במקביל לניהול ופיקוח על פעילות המועדונים השונים.

המרכז הקהילתי החדש החל למעשה בשלב זה בנטילת האחריות  על מגוון הפעילות למען קהל 

 דהקליטה, המשר דהרווחה, משר דכגון: משריעד זה,תוך איגום משאבים משמעותי משותפים 

קריית גת,חברת "עמידר",המוסד לביטוח  תישראל, עירייג'וינט -לותיקים", אש"ל"אזרחים 

לקריית גת,קרן וקס,האגודה למען הזקן בקריית גת,עיריית קריית גת והמגזר  לאומד הקרן

 העסקי.

,האמיר אחוז הלקוחות  מקרב "האזרחים הותיקים" 2009-2010במהלך פרק זמן של שנה תמימה 

 יל והן באופן סביל  כלקוחות פוטנציאליים)עתידיים(.הן באופן פע
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 רציונל 

להבטיח לכל גמלאי ו"אזרח ותיק" באשר הוא,כבוד,בריאות  תגהינהמשימתנו העיקרית,בקריית 

 טובה,רווחה,עצמאות ובעיקר הזדקנות פעילה ויצירתית.

בי,של העיר קריית גת אימצה למעשה את התפיסה המקצועית המקובלת היום בעולם המער

ופועלת לפיתוח שירותים ומסגרות בתחומי הדיור,הבריאות,הרווחה,הפנאי "הזדקנות במקום" 

 ותחומים נוספים,שיאפשרו לתושבים רבים יותר להזדקן בקהילה בביתם הטבעי.

 האסטרטגיה העירונית מכוונת לבצע תמורה במספר מישורים: 

מנגנונית ותכנונית והקשר הישיר עם מעורבות ואקטיביות של הגמלאי והאזרח הוותיק,גמישות 

 גמלאי ו"אזרח וותיק".

המערך העתידי העירוני המוצע על מרכיביו ,מאפשר לקריית גת לפתח שיח הכוונה אישי ולממש 

 מענים מותאמים,גמישים ומדויקים יותר למגמות ההתפתחות של העיר.

עתו ונוכחותו של הפרט לחזק שיתופי פעולה,למצות תכניות ומשאבים קיימים,ולהגדיל את השפ

 ע"י השתתפות התנדבות ומענים המעודדים אקטיביות.

העירונו והאזרח הוותיק,המשפחה,הרובע והמנגנון  יהרבדים: הגמלאהמערך העתידי יפעל בכל 

נשמע והם עושים  םשוטף, קולהמערך בנוי כך שרצונותיהם של קהלי היעד ידועים באופן  כלל

התכנונית והיישומית תושג ע"י תשתיות  תהחיים. הגמישוי תחומ לוהקהילה, בכלמען עצמם 

רובעי ושיתופי פעולה בין המגזרים ונותני השירותים -למנגנון העירוני םוהידע, השותפיהמידע 

 בעיר.

מערך עתידי זה  צריך לשאוף להגדלת ההדדיות בין הגמלאי והאזרח הוותיק לרשות המקומית 

ובמרחב הציבורי  םההתנדבות, השירותיורית בתכניות הפעילות הבין ד תולתכניותיה, להגדל

 והנגישות. ןהמוגנות, הביטחולחיזוק 

 )אסטרטגיה ויישום( 2020תכנית אב לאזרחים ותיקים 

הולכים ומשתנים.   הבאוכלוסייה, ומאפייניהאזרחים הוותיקים  זיותר, אחוהעולם נעשה מבוגר 

תרבות פנאי, זמן פנוי,  תגבוהה, צריכהשכלה כיום אזרחים ותיקים מאופיינים במוביליות ורמת 

אלה כבר נכונות מספר שנים ומדינות בעולם החלו להפנים כי יש  תועוד. עובדובריאות טובה 

את השירותים  םהוותיקים, להתאילעשות מאמצים לשילוב אופטימאלי של אוכלוסיית 

 –החיים הגיאוגרפית ההתמקדות הינה בסביבת ועיקרגדלה  הלאוכלוסייהמקומיים והלאומיים 

יישובית המהווה את מסגרת ההתייחסות הראשונית והמרכזית של האזרחים הותיקים, כפרטים, 

 כקהילה כקבוצה חברתית וכמסגרת לקבלת שירותים.
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( תהליך המעוצב על Active Ageing( רואה בהזדקנות פעילה )WHOארגון הבריאות העולמי )

וביטחון בחיי האדם  תטובה, השתתפובריאות  םריוביחד, גורידי מספר גורמים אשר לבד 

תהליך העיור והעלאת תוחלת  -המבוגר. הארגון רואה מול עיניו שתי מגמות עולמיות ברורות

הארגון מדריך לערים ידידותיות גיל, המאפשר לכל עיר בעולם  ופרסםהחיים של אזרחיו. ברוח 

תשתיות,  בכל תחומי החיים: בריאות,להיערך נכונה למתן שירותים תואמי גיל לאזרח הוותיק 

 עיר ידידותית לאזרחים ותיקים.   במונחים מעשיים, ועוד.  פנאי תרבות, חינוך, תחבורה, תעסוקה,

בישראל ההתמודדות עם סוגיית התבגרותה של האוכלוסייה הוגדרה כיעד עדיפות לאומית עם 

נת מצב של האזרחים .תמו2006החלטת הממשלה על הקמת המשרד לענייני גמלאים בשנת 

אלף איש  750-מונה כיום כ  מלמדת אותנו כי אוכלוסייה זו 2010הוותיקים בישראל לשנת 

,מספרם של האזרחים הוותיקים  2030פי התחזיות, בשנת  למהאוכלוסייה. ע 10%-המהווים כ

 מכלל תושבי ישראל. 14%-מיליון איש שיהוו כ 1.4-צפוי להגיע ל

המרכז הקהילתי החדש" לקחת חלק פעיל בהפעלת מסגרות של ההחלטה האסטרטגית מצד "

מרכזים קהילתיים לאוכלוסייה הוותיקה ברחבי העיר ומחלקה ייעודית כ"בית וקס" להובלת 

עולה בקנה אחד עם החלטת הרשות המקומית להוות אחת  תהליכים וליווי תכניות ופרויקטים,

יף של כתיבת תכנית אב יישובית לזקנה מעשר רשויות מקומיות פורצות דרך במימוש תהליך מק

 . 2011השלטון המקומי בשנת  משרד הפנים, בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים,

 זה מהווה ערך מוסף מוחשי וממושך לתושבי העיר והסביבה ע"י: ךספק, מהלללא כל 

 הרחבת מעגל התעסוקה לכלל הציבור עקב הרחבת השירותים לאזרחים הוותיקים. .1

עקב הרחבת רפרטואר התכניות לאזרחים  םהוותיקיהפנאי לכלל האזרחים הרחבת פעילות  .2

 ותיקים.

 הקטנת הנטל על רשויות הרווחה והבריאות. .3

 הוותק והמומחיות של האזרחים הוותיקים באמצעות התנדבותם. מינוף כוח הניסיון, .4

-תימינוף תהליכים חברתיים של בני נוער ובוגרים עם אזרחים וותיקים ליצירת מרקם חבר .5

 קהילתי איכותי יותר.

 ( לאורך כל השנה7\24הפעלת קהילה תומכת בקריית גת: )

 כלל האוכלוסייה(. קהילת יוצאי חבר העמים, בתי אב מנויים )קהילת יוצאי אתיופיה, 700-כ .1

 קהילות תומכות. 3 .2

 ימי הפגה וסיורים בשנה. 20 .3
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 הרצאות ומפגשי אקטואליה. 30 .4

 משרד הרווחה וחברת "עמידר". התביעות, הפעלת תקציב ועידת בקרה תקציבית, .5

 תכנית אב קהילה אתיופית בקריית גת:

ומעלה  60איגום תקציב ותכניות להפעלת תכנית אב לקהילה אתיופית עבור זקנים בגלאי  .1

 .2014מרץ -בחודשים ינואר

 שמועדונים, רכלטובת האוכלוסייה הבוגרת.)רכש והצטיידות ₪   60,000ניצול תקציב של  .2

סיור לאזור ים  םשערותיה", יותיאטרון קהילתי "לבנות היו  עאתנית, מופוהצטיידות תעסוקה 

 לאימון אישי ומשפחתי.( תהמלח, סדנאו

 הפעלת תכנית "קו קשר" בקריית גת:

 מתנדבים. 15 -ומעלה 55.מספר מתנדבים בגלאי 1

 זקנים. 80-.מספר זקנים מקושרים )מרותקי בית(2

 .9:00-13:00א'+ד'בין השעות .ימי פעילות המוקד 3

 אחת לחודש. –.ביקורי בית 4

 .חלוקת שי בחגים לפעילים ולזקנים המקושרים בבתיהם.5

 .פעילות הכשרה וגיבוש שוטפת ומגוונת ע"י בית וקס,המחלקה לזקן והיחידה לעבודה קהילתית. 6

  הפעלת תכנית "כתף בזמן אמת" בקריית גת:

 סייה לתכנית.מתנדבים מכלל האוכלו 23.גיוס 1

 .גיוס רכזת לתכנית.2

 חודשי פעילות. 10.הכשרה ותחזוקת המתנדבים והרכזת למשך 3

 .2014.סיום שלב א' של התכנית במהלך חודש יולי 4

 בתי אב של קשישים.  20-.ביקורי בית  וקשר רציף בין המתנדבים ל5

  הפעלת תכנית "פרח לאזרח הוותיק" בקריית גת:

 .2012וגשה לקרן העיזבונות של משרד המשפטים בשנת .התכנית  המקורית ה1

 .2014.התכנית אושרה לפעילות לקראת סוף שנת 2
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 .שיתוף פעולה בין בית וקס,הקרן לידידות ומרכז תנופה.3

 .גיוס סטודנטים מתנדבים במסגרת מלגה כחלק מהתכנית,4

 חודשי פעילות. 7.הכשרה ותחזוקת המתנדבים למשך 5

 ותפת למתנדבים והזקנים במועדון "מקום בלב" אחת לחודשיים..פעילות חברתית מש6

 .2015.סיום פעילות מתוכננת לשלב א' חודש יוני 7

 "אמנים ותיקים למען אזרחים ותיקים" –מופע שנתי מרכזי 

 .מופע משולב לאזרחים ותיקים,עוזי פקס,שרי וגבי שושן.1

 גמלאים ואזרחים ותיקים רכשו כרטיסים למופע. 550. 2

 ניות עבור ניצולי שואה בקריית גת )במסגרת עמך(.תכ

 .הפעלת מועדון וקבוצה טיפולית עבור ניצולי שואה .1

 .4-.פעילות מתמשכת זו השנה ה2

 ניצולי שואה. 15.מס' משתתפים 3

 תכניות עבור ניצולי שואה בקריית גת:

 מופעים  2-מופעים מוסיקליים בבית וקס

 טיולים 2-ימי הפגה לחמי יואב

 מי הפוגה במסגרת תכנית "רוח חמימה".י 2

 תקציב משרד הרווחה:-הפעלת מועדונים למבוגרים

תכנון,איגום תקציבים,ביצוע בקרה ודיווח של פעילות העשרה ופנאי במועדוני מבוגרים  .1

 בקריית גת.

 מרכז קהילתי בית וקס. .2

 מועדון מקום בלב. .3

 מועדון נועם. .4

 מועדון הכרמל. .5
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 מועדון התמרים. .6

 ות העשרה לרכז יום מולדת אחת לרבעון.סיוע לפעיל .7

 "מזרח" .-מקהלה בוכרית .8

 "שלום".-מקהלת הוטרנים .9

 "שרים בגת".-חבורת הזמר .10

 הפעלת מועדוני מבוגרים בבית וקס+מקהלות )שנתי(:

 משתתפים. 50-כ -.מועדון וטרנים1

 משתתפים. 35-.מועדון עולי רומניה2

 משתתפים. 35-.מועדון דוברי אידיש3

 משתתפו 40-בוקר של כייף".מועדון "4

 תיעוד והנצחה)פיילוט(:

 .פעילות במסגרת תכניות העשרה משרד הרווחה.1

 זקנים . 6. פעילות קבוצתית ואישית של 2

 .ליווי מקצועי ואישי ע"י מנחה מוסמך.3

 .תוצר הפעילות,תיעוד והנצחה ע"י כתיבה ועבודות פסיפס.4

 חודשים. 12.משך פעילות 5

 נים(:תיעוד והנצחה)וטר

 .פעילות במסגרת תכניות המשרד לקליטת עלייה.1

 .תיעוד מלא של סיפור חיים ממלחמת העולם השנייה ועד היום.2

 משתתפים. 25. 3

 .רכז מנהלות קהילתיות)וטרנים( מרכז את הפרויקט.4
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 פעילות תרבות,פנאי,העשרה והשכלה:

 ותכשיטנות.  עשרות משתתפות בפעילות חוגי האמנות,יצירה,מלאכת יד,פסיפס.1

-צ'י,פלדן-.עשרות משתתפות בפעילות הספורט והבריאות במסגרת חוגי הטאי2

 קרייז,פילאטיס,התעמלות בריאותית ויוגה.

. הרצאות במסגרת "בוקר של כייף" )שירה בציבור,היסטוריה,קולנוע,יהדות,פיוטים וזמירות 3

 מפגשים בשנה. 7ועוד(,

ניות קתדרה ותהיל"ה,סיוע בריכוז נתוני הלומדים .גיוס משתתפים,פתיחת כיתות לימוד בתכ4

חוגים פעילים ברחבי העיר ממוצע  14ברחבי העיר בשיתוף פעולה עם  תחום השכלת מבוגרים.)

 משתתפים בשנה(. 400,בסה"כ  16משתתפים לפעילות 

 הקרן לידידות  במסגרת תכנית "בכבוד ובידידות" לטובת זקנים בקריית גת:

 יית גת ע"י רכזת מטעם הקרן לידידות..ריכוז התכנית בקר1

 זקנים משתתפים בתכנית. 550-.כ2

 .התכנית בפיקוח הקרן לידידות ומשרד הרווחה.3

 .2014שמיכות בחורף  600.חלוקת 4

 .חלוקת מזון ותרופות על בסיס חודשי.5

 .הפעלת עשרות מתנדבים ברחבי קריית גת.6

 .פינות ידידות במועדוני זקנים  2.אישור הקמת 7

 עגלות קניות לזקנים לקראת חגי תשרי. 600.חלוקה ע"י מתנדבים של 8

 המחאות לתשלום חשבונות חשמל לזקנים בחג החנוכה. 600.חלוקה ע"י מתנדבים של 9

 

 ימי "צוק איתן":

אבות קהילה באופן רציף הכולל ביקורי בית,קשר עם בני משפחה ושמירה  3פעילות  .1

 על שגרה בכל בתי האב.

ד טלפוני ב"בית וקס" במסגרת הקרן לידידות ותכנית "כתף בזמן אמת" הפעלת מוק .2

 בתי אב. 500-מתנדבים ל 20ע"י 
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זקנים בקריית  80הפעלת מתנדבי "קו קשר" מבתיהם ליצירה ושמירה על קשר עם  .3

  גת.

 מנות מזון מוכנות לבתי זקנים ברחבי העיר. 600חלוקת  .4

 חבי העיר.מנות מזון "יבשות" לבתי זקנים בר 350חלוקת  .5

נובמבר -הוצאה אל הפועל של ימי הפגה עבור זקנים בקריית גת במהלך חודשים יולי .6

2014 . 

זקנים ואנשי צוות מלווים מכל רחבי העיר ובשיתוף כל  800 -אוטובוסים,כ 16-כ .7

 הגורמים

חדרים(  25זקנים ) 50ימי פעילות, 4הוצאה אל הפועל של נופשון לבית מלון למשך  .8

 במימון אשל ובשיתוף פעולה עם המחלקה לשרות הזקן .באזור ירושלים 

 כל הפעילויות במימון משרד הרווחה,אשל והקרן לידידות. .9

 

 2015תקציר פעילות מתוכננת לשנת 

 .הפעלת תכנית פעילות חברתית למרותקי בית בקהילות תומכות בקריית גת )תכנית פיילוט(.1

שנתית לטיפול במצוקת -השרות לזקן ואשל,תכנית דו-מון משרד הרווחהתכנית פיילוט במי   

 הבדידות של הזקן המרותק בביתו.

.מיסוד "קפה אירופה" בקריית גת המיועדת לניצולי השואה,פעילות אחת לשבוע לדוברי עברית 2

 ורוסית בשני מוקדים ביישוב.

 תרומת קרן שיקגו.   

 למרותקי בית ,קרן שיקגו. .הפעלת תכנית לפעילות חברתית ותמיכה3

 .פעילות לגיבוש והכנה לחרום למתנדבים,קרן שיקגו.4

 .פעילות לחיזוק וגיבוש צוות המטפלים בזקנים,קרן שיקגו.5

 .רכש אביזרי בטיחות )והתקנתם(,לקהילות תומכות,קרן שיקגו.6

משרד .מיסוד תכנית להכשרת מנהיגות עבור הקמת מועצת אזרחים ותיקים עירונית,תקציב 7

 הרווחה.

.מיסוד תכנית להכשרת מתנדבים ויצירת תשתית להקמת מרכז שרות לייעוץ וליווי האזרח 8

 הוותיק ע"י אזרחים ותיקים,

 בשיתוף אשל,"ידיד" ושי"ל ובמימון משרד הרווחה.   
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 .המשך הפעלת תכנית "קו קשר".9

 .המשך הפעלת התכנית "כתף בזמן אמת".10

 ייף"..המשך פעילות "בוקר של כ11

.סדנאות חדשות בתחומי התפירה,חקר המוח,זוגיות ומיניות בגיל השלישי,סדנאות בישול 12

 ואפייה,יצירה ואומנות ועוד.

.ליווי וסיוע בפעילויות שוטפות במרכזים הקהילתיים בשעות הבוקר,תקציב מועדוני זקנים 13

 משרד הרווחה.

העשרה, רחבי העיר במסגרת תכניות .מיסוד תכניות לכלל אוכלוסיית היעד ב"בית וקס" וב14

 הרווחה. דמשר

.המשך סיוע ושיתוף פעולה עם הקרן לידידות בתכנית "בכבוד ובידידות"  הפועלת מ"בית 15

 וקס".
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 המרכז להשלמת השכלה למבוגרים

 החזון -עיר לומדת 

גוון ומעלה, להשלים ולהרחיב השכלתו, כישוריו וידיעותיו במ 18מתן אפשרות לכל תושב, מגיל 

 ."רחב של תחומי ידע ועיסוק לכל אורך החיים, בהתאם לעקרונות "עיר לומדת

גת מאפשרת למבוגרים להרחיב את השכלתם, לרכוש ידע ולהרחיב -רשת המתנ"סים בקריית

 אופקים באמצעות המרכז להשלמת השכלה למבוגרים בניהולה של הגב' רחלה ארליך.

מסגרות המתאימות לאוכלוסייה המבוגרת בשיתוף המרכז להשכלת מבוגרים אחראי על מגוון ה

האגף לחינוך מבוגרים, מחוז דרום, המשרד  –הרשות המקומית, בתיאום עם משרד החינוך 

לאזרחים ותיקים וגופים כמו משרד הביטחון, היחידה להכוונת חיילים משוחררים, משרד 

לאפשר צמיחה  כל זאת כדי להעשיר את הפוטנציאל האישי של תושבי העיר, -הכלכלה 

 והתפתחות של המעוניינים בכך, ולחזק את האוכלוסייה באמצעות השקעה במשאב האנושי.

 המרכז להשכלת מבוגרים מפעיל תכניות שונות וביניהן:

 תהילה

תמיכה בהשלמת השכלת יסוד למבוגרים: לימודי עברית, מחשבים, אנגלית, תנ"ך, ידיעת הארץ, 

לימודים בפיקוח משרד החינוך ומזכים את הלומדים בתעודת יהדות, פרשת השבוע, אקטואליה. ה

 גמר מוכרת.

 למי מיועדת תהילה?

 למבוגרים שבשל נסיבות חייהם נמנעה מהם השכלת יסוד מסודרת.

 הקתדרה העממית

צ'י, תכשיטנות, -לימודי העשרה מגוונים בתחומים שונים: התעמלות בריאותית, ברידג', טאי

גוריון, סדנאות בישול, ידיעת הארץ, יידיש, שירה -רסיטת בןצילום, הרצאות מטעם אוניב

 וסיפורת, אנגלית, מחשבים, תפקוד המוח, מוזיקה, 'רואים עולם', מועדון סרט הטוב.

 למי מיועדת הקתדרה העממית?

למבוגרים המעוניינים למלא את שעות הפנאי שלהם בתוכן מעניין, מגוון ומעשיר שלא לצורך 

 תעודה פורמאלית.
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 יכוניתת

שנות לימוד. לימודי הבנת  12השלמת השכלה תיכונית למבוגרים לקראת השגת תעודת בוגר 

הנקרא, חיבור עברי, מתמטיקה, מחשבים, אזרחות וגיאוגרפיה. תלמידים שעוברים את הבחינות 

בהצלחה מקבלים תעודה מוכרת של משרד החינוך ויכולים לפנות ללימודי המשך וכן לקורסים 

 לבוגרי תיכון של משרד הכלכלה.מקצועיים 

 למי מיועדת תיכונית?

שנות לימוד בתיכון המעוניינים לקבל תשתית השכלתית לקראת  12למי שלא הצליחו להשלים 

לימודי המשך, למי שקורסים מקצועיים של משרד הכלכלה אינם פתוחים בפניהם בשל היעדר 

 בכיתות ייעודיות עבורם.שנות לימוד. ליוצאי אתיופיה הזכאים ללימוד  12תעודת 

תושבים יקרים! המרכז להשכלת מבוגרים בניהולה של רחלה ארליך מזמין אתכם ליצור קשר, 

 להתעניין ולהתייעץ לגבי מסגרת הלימודים או ההעשרה המתאימה לכם. 

בואו לגלות עולם מלא של אפשרויות להתפתח, ללמוד, להשכיל ולהרחיב אופקים במרכזים 

 העיר. זה מגיע לכם! הקהילתיים ברחבי

 המסגרות שפועלות היום :

 תג"ת עד הלום

 כיתה משולבת הטרוגנית  –תג"ת 

 חיילים משוחררים –תג"ת 

 כיתה משולבת –פתיחת כיתת תג"ת )תעודת גמר תיכון( 

 נפתחה כיתת תג"ת במסגרת התוכנית להשלמת השכלה. 08.03.15ביום א' 

 

מתנ"סים, האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך מחוז שותפים לתוכנית: עיריית קריית גת, רשת 

 דרום 

 שנ"ל על מנת שיוכלו להשתלב בהכשרה תעסוקתית. 12תלמידים המעוניינים להשלים  20בכיתה 

 שעות בכל יום. 4הכיתה פועלת שלושה ימים בשבוע ,

 

 צלחה.כל השותפים לעשייה רואים חשיבות רבה בקיום הכיתה. לנו לא נותר אלא לאחל להן בה
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דורית: מיזם חדש המשלב לימוד אזרחים ותיקים בכיתות בתי הספר בעיר. בקרוב -הכיתה הבן

 שנות לימוד ללא תשלום. 12בקרית גת: כיתת מסלולי בוקר וערב להשלמת תעודת 

דורי הבא לשלב לימוד בין -כיתת הלימוד לאזרחים הוותיקים היא חלק ממיזם לימוד בן

וך מבנה בית הספר, כך שישנה אינטראקציה בין הדורות הן בלימוד המבוגרים לבין הילדים בת

והן במפגשים בהפסקות במהלך היום. מיזם זה הינו פרי חשיבה של המשרד לאזרחים ותיקים 

ומשרד החינוך, מתוך רצון להפיק את המרב מדור הוותיקים, בעלי הניסיון והידע, ולהוליך זאת 

 לתלמידי הדור החדש.

מודים התשע"ה נפתחה בשעה טובה כיתת לימוד להשכלת מבוגרים בבית ספר בתחילת שנת הלי

משתתפים בני הגיל השלישי  50-תיכון בית דוד בישיבת חב"ד. הכיתה הטרוגנית ומורכבת מכ

כאשר חלקם מגיעים בקביעות וחלקם מגיעים מידי פעם. המשתתפים נהנים מחוויה לימודית 

, יהדות, ציונות, היסטוריה ומורשת. כך למשל במהלך חגי מגוונת ומעשירה הכוללת לימודי עברית

תשרי התקיימה פעילות רוחנית מתוגברת הכוללת: הרצאות בנושא חג ומועד, לימוד הלכות, 

חלוקת סלי מזון ועזרה לנזקקים. אל הלימודים הפרונטליים בכיתה מתלווים גם סיורי לימוד 

ם נוהגים לציין יחד ימי זיכרון של בני מעשירים באתרים שונים ברחבי הארץ. המשתתפים ג

משפחתם. הצוות החינוכי האמון על העברת התכנים הם מורי בית הספר, דבר המחזק עוד יותר 

 את הקשר של המשתתפים לסביבה הלימודית הצעירה והדינמית. 

כאמור, על פיתוח המיזם הייחודי הזה אחראים המשרד לאזרחים ותיקים, משרד החינוך ועיריית 

גת בראשותו של מר אבירם דהרי, אשר חברו יחדיו  במטרה למצוא מסגרת מתאימה -רייתק

 לאוכלוסייה הוותיקה. 

התוכנית משתייכת לפעילות הענפה של רשת המתנ"סים בקרית גת בניהולו של המנכ"ל  אמיר בן  

ם שמחון ורבקה בוזגלו, יו"ר דירקטוריון הרשת. המיזם מנוהל תחת המרכז להשכלת מבוגרי

בניהולה של הגב' רחלה ארליך ובסיוע של הגברת  הודיה קדמי, מרכזת בכירה חינוך מבוגרים 

במשרד לאזרחים וותיקים. "זה המקום לקרוא לאזרחים ותיקים לבוא ולהצטרף למיזם וכך 

לרכוש השכלה, חברים, חוויות ולהיות שותפים מלאים למיזם חשוב זה. מדובר במעין רצף דורי 

 בות וחינוך", אומרת ארליך. של השכלה, תר

בעתיד הקרוב, צפויות  להיפתח עוד מספר כיתות לימוד להשכלת מבוגרים שיופעלו מתוך בתי 

הספר התיכוניים ברחבי העיר. המעוניינים בפרטים נוספים או בהצטרפות לתוכניות  השונות 

 053-3413959, 08-6602504יכולים לפנות לרשת המתנ"סים בקרית גת בטלפונים: 
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 קמפוס נביאים -מרכז השכלה והעשרה

                                                               
מס'  מלל / שעות / ימים שם הפעילות

 מחזורים
כמות 

 משתתפים
 בשיתוף עלויות

  מועדון ספורט
 בוקר

 כל השבוע 
מדי בוקר 

מגיעות נשים 
 לפעילות ספורט

 פילאטיס  -ימי א
 יוגה  -ימי ב
 בונה עצם -ימי ג'
 פילאטיס -ימי ד

 פלדנקרייז -ימי ה'
 טאיצי ימי א וג'

 ריקודי בטן -ימי ד'
 

  בעלות נשים 81 כל השנה

  מועדון ספורט
 ערב

 עיצוב וחיטוב -ימי א
 זומבה -ימי ב
 פילאטיס -ימי ג
 קיקבוקס -ימי ד

 אירובי -ימי ה'
 

  בעלות 60 כל השנה

 18:00-20:00 -ימי ד ריקודי בטן 
חוג שנותן מענה לכל 

אזור ק. מלאכי, 
 אשדוד, מושבים.

  בעלות 25 כל השנה

 בעלות 6-7 מחזורים 2 אחד בערב 1 תפירה וגיזרה  

  מרכז  בעלות 30 מחזורים 3 פעמיים בשבוע ערב 1+2הנח"ש
תנופה 

ושיקום 
  שכונות

 בעלות 28 מחזורים 2 פעם בשבוע ערב חשב שכר בכיר  

 בעלות 10 מחזורים 3 ערב פעם בשבוע עברית  

 בעלות 10 מחזורים 1 ימי ב'  אנגלית עם לילך  

  אנגלית עם
 אליהו בינדר

  בעלות 10 מחזורים 1 ימי א'

 בעלות  4 אחת לשבוע ימי ב' צרפתית
 סמלית

 

 בעלות  8 אחת לשבוע ימי ד' ספרדית
 סמלית

 

 קורסים בשיתוף  מדברות עבודה
 עמותת ידיד

  בעלות 20 מחזורים 3

 קידום )קורס לנוער  פסיכומטרי
 גם(, אנקורי, הייקיו

 4 -קידום
 1 -אנקורי
 3 -הייקיו

  בעלות 25

 בעלות 25 כל השנה הכנה לבגרות אחריי לבגרויות  

 פעילות שטח פעמיים  אחריי לשטח
 בשבוע

ללא  בני נוער 100 כל השנה
 עלות

 

 בעלות 30 4מס' קורסים של  גמולי השתלמות  
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 -מכללת אקדמון
 ה*פסיכולוגי

 * משאבי אנוש

 מכללת מעוף- 
 תכנית מעגלים

בעלות  25 1 כל השנה
 תקורה

 

 מועדון אנוש- 
 אירוח 

ללא  15 1 
 עלות

 

  הסוכנות  –מעוף
 לעסקים קטנים

 *קורס פייסבוק
* קורס שיווק 

 באינטרנט

  בעלות 30 1

  אנגלית
 וולסטריט

מרכז  בעלות 10 מחזורים 3 אחת שבוע בערב
 תנופה

 בעלות 10 מחזורים 2 אחת לשבוע ניית ציפורנייםב  

 בעלות 25 1 אחת לשבוע ימי ו'  -מכללת קי  

  השתלמות
 מתנדבים 

פעילות עירונית 
 הכשרת מתנדבים

ללא  30 בשנה 2
 עלות

 

  עמותה שכולו
 טוב

פעילות שנתית  
אנשים בעלי צרכים 

 מיוחדים

  בעלות 20 כל השנה

 בעלות 15  2 בורביטוח לאומי, תג קורסי מטפלות  

  ללא  20 כל השנה אחת לשבוע  מועדון סבתות
 עלות

 

  רגעים יפים של
 בוקר

הרצאות שונות, 
 נושאים שהועברו:
רפואת הרמב"ם, 

שזירת פרחים, 
גוונים משתנים, 

 וכיו'

מחיר  30 
 סימלי

 

  , קורסי בטיחות
הדברה, טיפוס 

 גובהה ועוד'.

מגיעים מהנדסים 
 מיפן, אינטל וכיו'.

  בעלות 25 י הצורךלפ

  סדנתup-run  (
בהדרכת צמרת 

 מרכז תנופה(

מרכז  בעלות 20 2 אחת לשבוע
 תנופה

  השתלמות רואי
 חשבון, יעוצי מס

  בעלות 20-25 2 

  חבורת זמר
 אוקראינית

  בעלות 20 כל השנה אחת לשבוע

  סדנא תרופות
סבתא ומצחי 

 מרפא

  בעלות 10 1 

  סדנת שיפוץ
 פנימי לחיצוני

בעלות  5 1 לשבועאחת 
 סמלית

 

  סדנא גוונים
 משתנים

  בעלות 8 1 

  בעלות 20 כל השנה  דיאט קלאב  

  השתלמות משרד
 התחבורה

  בעלות 35 1 
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 קורס פקחים- 
מפעם איכות 

 הסביבה

מפגשים פעמיים  18
 בשבוע בוקר

  בעלות 35 1

  השתלמות שוק
 ההון

  בעלות 35 1 מפגשי בוקר 4

  השתלמות
 ויסוניק

  בעלות 50 1 י השתלמותימ 4

  השתלמות הלמן
עובדי  -אלדובי
 אינטל

השתלמות חד 
 פעמית

  בעלות 35 1

  השתלמות מאיה
 טורס

 7השתלמות בת 
 ימים

  בעלות 35 1

  השתלמות
 חברות סיעוד

מט"ב , חלופה, 
 בריאות.-תגבור, מתן

  בעלות 25 2

  ,השתלמויות
סדנאות מרכז 

 תנופה

מי עדן, כנס שב"ס, 
מנהיגות בישול , 

 סטודנטים ועוד.

ללא  300 כל השנה
 עלות

 

  משרדים יושבים
 בקמפוס:

מרמנת, תרבות 
הדיור, פתרונות 

 חירום

  בעלות  כל השנה

  : איש 1,951סה"כ משתתפים. 

 500 -, משתתפים 20 -השתלמויות שונות בשנה. 
 

 2014מנהלות קהילתיות  ומרכזים קהילתיים 

על רק מבצע עופרת יצוקה וצורך  2009מו בפברואר המנהלות הקהילתיות בקרית גת הוק

המנהלות שולבו במרכזים הקהילתיים בשכונות וניהלו את  2014שהתעורר עקב כך, בשנת 

פעילותם הקהילתית בעיקר למבוגרים, אזרחים וותיקים, עקרות בית , עולים חדשים ובכלל, 

 ן.ולקחו חלק חשוב באירועים מרכזיים עירוניים ובמבצע צוק אית

איבצן, התמרים, שבטי ישראל, מקום בלב, הכרמל, בית  2014מרכזים קהילתיים שפעלו בשנת : 

 חם, עולי בוכרה, ווטרנים וניצולי שואה, ופדרציה עולי רוסיה.

 ערוצי הפעולה של המנהלות הקהילתיות/ מרכזים קהילתיים
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 2014פעילות במרכזים הקהילתיים 

 

.   

 קבוצת התיאטרון הקהילתי בתמרים 2העצמה נשים בתמרים                     איור 1איור   

חוג יצירה  משתתפים בשיעור שבועי    180
בתמרים

 

 תושבים משתתפים בחוג שבועי                                      220

 י למידהתלמידים באולפנים וקורס       80
 תושבים בטיולים וסיורים     לימודיים  3180

 תושבים השתתפו במסיבות ואירועים  2900

 

 פניות טיפול בפניות ציבור תושבי הרובע     600

 מקהלת הווטרנים בהדרכת דוד אלגין  -להקת השלום 
ם לחיזוק תושבי הדרום מאות צופים במופעים בבתי אבות , בעיר ובנתיבות, בצוק איתן ביצעה קונצרטי

 בנתיבות, שדרות, אשקלון ובאר שבע
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 לג בעומר ברובעים

 

  

 ערב עדות

 איש 1000התקיים זו השנה השלישית ברוב עם השתתפו מעל 

 

 הפנינג בנושא "קיימות" ביום המעשים הטובים ברובע גליקסון

,  התקיימו סדנת יצירה מחומרים שכלל  פעילויות חווייתיות ויצירתיות בנושאי איכות הסביבה

בשימוש חוזר , סדנת איפור אקולוגי. צביעת פנים עם צבעים העשויים מחומרים טבעיים, 

והליצנית רעותי טוטי הלהיבה את הילדים,  הסדנאות בביצוע " הדוב הירוק"  חברה להסברה 

 סביבתית חווייתית 
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 פרוייקט בר מצווה

הקהילתיות מארגנות  בשיתוף חב"ד פרוייקט בר מצווה בו זו השנה השלישית שהמנהלות 

 הורים וילדים שהגיעו למצוות ,  60לוקחים חלק 

ילדים למשפחות   -במסגרת הפרויקט ארגנו הסעה לכותל לילדים שהגיען למצוות ובני המשפחה

 קשות יום שאין להוריהם היכולת הכלכלית לקיים אירוע משפחתי , 

דור תפילה טפילין ןטלית, אורגנה תפילה חגיגית בכותל ולאחר מכן כל חתן בר מצווה קבל ס

 ארוחת צהריים חגיגית עם שירה ורקודים ובשמחה גדולה

 

 חלוקת חבילות

ה שחלוקת חבילות המזון לחג לנזקקים מחולקות בהמלצת ראש העיר מהמרכזים יזו השנה השני

 .הקהילתיים ובכך למעשה  נחסך המאמץ מהתושב כמו בעבר 

בוצעה סמוך לביתו במרכז הקהילתי שבקרבתו ע"י רכז המנהלת ובשיתוף עבודה  לוקה הח

 .קהילתית

 
 2014פעילות חוגים  ושעורים במרכזים הקהילתיים 

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' מס"ד
מרכז קהילתי 

 התמרים
 

10:00-12:00 
יצירה עם 

 מרים וקנין
 התמרים

10:00-12:00 10:00-12:00  
 

10:00-12:00 
תיאטרון עם יעקב 

 אמזלג
 תמריםה

העצמה נשית יעלה 
 בניה

 התמרים

 פעילות חופשית
 משחקיה

מרכז קהילתי 
 התמרים

 
יצירה עם 

 מרים וקנין
 התמרים

 10:00-12:00 
קבוצה של דוברי 

 רוסית עם דוד אלגין
מרכז קהילתי 

 התמרים

 19:00-22:30 
 שיעור תורה 

מרכז קהילתי 
 התמרים

 

 מרכז קהילתי 
 נועם

 

8:30-12:00 
שיעור תורה 

 לגברים
 מרכז נועם

 12:00-8:30  8:30-12:00 
10:00-12:00 

 \מלכה -ספורט
מרכז קהילתי שבטי  

 ישראל
 

 שיעור תורה לגברים
 מרכז נועם

 שיעור תורה לגברים 
 מרכז נועם

18:00-21:00 
 פעילות נשים

 מרכז נועם

10:00-11:00 
 םורט נשיפס

 שבטי ישראל
מרכז קהילתי 

 שבטי ישראל
תזונה  11:00-12:00 

 נכונה
 שבטי ישראל

 10:00-12:00 
 אולפן עברית
 שבטי ישראל

 

 10:00-11:00 10:00-12:30  10:00-12:30 10:00-12:30מרכז קהילתי 
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 מקום בלב
 

קורס עברית 
 )דיאנה(

 מקום בלב

מקהלת   (יהדות ומורשת )אלגין
השלום 

 )בוריס, דוד(

 טאי צ'י )ילנה(

19:00-21:00 
מאם לאם 

)אחת 
 לשבועיים(

 18:30-20:00 18:30-20:00 11:00-12:30 
מועדון הודיה )ע.  

 הודית(
סדנת פסיפס 

 לנשים
 חוג יצירה )רחל(

 מרכז קהילתי
 האיבצן

 עמותת ידיד
ייעוץ וסיוע 

 משםפטי
לבני העדה 
 האתיופית

10:00-12:30 
 ליצירה עם רח

17:00-20:00 
 אולפן עברית

 10:00-12:30 
 גינון

                        :   דוד אלגין                   .הרכז
 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' מס"ד

1 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 
שיעור 

במועדון 
 וטרנים

שיעור במועדון נכי 
 מלחמה

דה פרטנית עם עבו
 אלמנות 

עבודה ארגונית 
במועדון נכי 

 מלחמה

עבודה ארגונית 
 בבית וקס

2 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00 
-שיעור יהדות

 מולדת
מקום -שיעור יהדות

 בלב
-שיעור יהדות

 בתמרים
חזרה עם המקלה 

 במקום בלב
-שיעור יהדות
 שבטי ישראל

3 12:00-16:00 12:00-16:00 12:00-16:00 12:00-16:00 12:00-16:00 
-עבודה פרטנית חגי ישראל

 מוזיאון בית וקס
עבודה פרטנית עם 

ראש הקהילה 
 הווטרנים

-עבודה פרטנית
 מוזיאון בית וקס

-עבודה פרטנית
 מוזיאון בית וקס
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 ת גתימרכז: להב"ה קרי

 2014תקופה:   דוח לשנת 

     

 סה"כ  פרמטרים 

 100 )קורסים/סדנאות/משימות מתוקשבות(   מספר הדרכות

 2,075 מספר לומדים

 מבוגרים ילדים התפלגות לומדים     

 654 258 לא כולל סיפריה דיגיטאלית  -קורסים 

 35 168 סדנאות

   168 משימות מתוקשבות

 16 776 ספריה דיגיטאלית

 705 1370 סה"כ

 מספר קורסים ילדים-התפלגות לפי סוגי הדרכה   
מספר 

 מסיימים
 129 6 קורס הכרת המחשב והאינטרנט   

 Power Point 6 129קורס   

 168 8 משימות מתוקשבות  

 125 7 סדנאות  

 43 2 סקראץ  

 776 31 סיפריה דיגיטלית   

 1,370 60 סה"כ  
    
 מספר לומדים מספר קורסים מבוגרים-התפלגות  לפי סוגי הדרכה  

  
 348 18 קורס הכרת המחשב והאינטרנט

  
 Word 6 125קורס 

  
 Excel 8 122קורס 

  
 Power Point 3 59קורס 

  
 35 3 סדנאות )פייסבוק,עריכת סרטים(

  
 16 2 פלאש

 705 40 סה"כ  
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 2014חברתיים לשנת -תחום פרויקטים חינוכיים –סיכום פעילות 

שושן עסקה במגוון רחב של נושאים -ניהולו של שלמה בןחברתיים תחת -פרויקטים חינוכיים

 ותחומים:

 הורחבו  2014: מועדוניות חיוכים בוגרים פועלת זה כחמש שנים, בשנת מועדונית חיוכים

 -מיוחדים ונפתחו חוגים כגון-ימי הפעילות של חניכי המועדונית לילדים בעלי צרכים

יצאו ילדי המועדונית לטיולים ברחבי תנועה. כמו כן -אומנות, שירה, תיאטרון וכישורי

 לחיים.-הארץ בשיתוף עמותת קו

 :הספר בעיר וזאת מתוך כוונה לתת -נפתחו לראשונה צהרונים בבתי 2014בשנת  צהרונים

מענה להורים העובדים בשעות שלאחר סיום הלימודים. ילדי הצהרון נהנו מארוחה חמה 

 בית. -יומזינה, מחוגים חווייתיים ומעזרה בהכנת שיעור

 : רשת המתנ"סים בשיתוף המועצה הציונית לישראל נערכו לקיום חידון   חידון הציונות

גת זכתה במקום -ציונות מקומי כהכנה לחידון מחוזי וארצי. ואכן משפחה מקרית

 הראשון המחוזי. 

 הרשות המקומית השתתפה בפיילוט הארצי של משרד  הספר של החופש הגדול: -בית

-ב, בעיר פעלו כלל בתי-הספר בקייטנות הקיץ לכיתות א-לות בתיהחינוך בנושא הפע

תלמידים השתתפו במיזם זה הכולל: פעילויות  1000 –הספר היסודיים ולמעלה מ 

 העשרה, טיולים, חוגים וחוויות קיץ למיניהם.

  :הופעלו גם קייטנות  הספר-במקביל לקייטנות הקיץ  שהתקיימו בבתיקייטנות המתנ"ס

 ת למור על רצף פעילות ומתן מענה לילידי הכיתות הגבוהות יותר.המתנ"ס על מנ

 איתן והכרזה למעבר לשגרת חירום הטיל ראש-עם פרוץ מבצע צוק איתן" :-מבצע "צוק-

העיר על רשת המתנ"סים להיערך לפתיחת מוקדי הפעלות במקלטים הפרושים ברחבי 

ר ועד שעות הערב הבוק-מוקדים משעות 150העיר. במהלך ימי החירום הופעלו כ 

שבמהלכם חולקו מזון ומים, משחקי חברה וערכות יצירה, הפעלות והצגות על ידי 

אומנים שונים ומגוונים ובנוסף, המוקדים צוידו במאווררים, מסכי טלוויזיה וציוד נלווה 

לשם הפגת המתח במוקדים. בנושף יצאו אלפים מתושבי העיר להפגות חווייתיות 

 ים ואתרי בילוי ברחבי הארץ.   מים, מוזיאונ-בפארקי

 :2015הייתה שנה ברכות עשייה ומיזמים חדשים נמשכו לתוך שנת  2014שנת  לסיכום 

 איתן שבמהלכו פעלו המוקדים כבשגרה.   -ובולטת במיוחד ההיערכות בעת מבצע צוק
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 ברשות הספורט העירונית 2014שנת 

ורט בתחום הספורט על הפעילות הענפה רשות הספורט העירונית  זכתה בפרס שרת התרבות והספ

והמגוונת בעיר לאוכלוסיות שונות הכוללת  אירועי ספורט בתחומים שונים תחרותיים ועממיים: 

ימי ספורט ובריאות בבתי ספר, מרוץ הלילה המתקיים כבר  חמש שנים יום בריאות האישה, 

, פרויקט זוזו, אליפות הטניס ומהווה אירוע דגל לתושבי העיר והאזור ,מסע גולני, מסע אופניים

 פיתוח תחומי הכדורגל והכדורסל , שדרוג מתקני ספורט ועוד.

כדורשת אימהות חדשות כמו כדורעף נשים וליגת כמו כן רשות הספורט מובילה יוזמות 

, בנוסף רשות הספורט  מקיימת גם פעילויות ספורט לאנשים עם צרכים מיוחדים: המוצלחת

ים כדורסל  ושחייה.  בנוסף בכל שנה נבנים ומשופצים  מתקני ספורט טניס, רכיבה על אופני

 חדשים עבור התושבים בבתי הספר וברחבי העיר.
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 מתקני ספורט:

 שיפוץ מגרשי הטניס 

 

 

 שיפוץ מגרשי הפטנאק 

 

 

 

  הקמת מגרש אימונים דשא סינטטי בשטחC – .בסמוך לבית הספר יד יצחק 
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 תמונה

  בשטח  פארק אגוז.התקנת מתקני כושר קרבי 

 

 

 

 תמונה

 

 

 

  התקנת מתקני כושר קרבי ברחוב שלמה המלך 

 

  

 

 סיום עבודות באולם אלון והתאמתו לדרישות הליגה הלאומית בכדורסל. -
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 פעילות רשות הספורט

ספורטאים מצטיינים בעיר מתחומי ספורט שונים מקבלים מלגת הצטיינות.  -מצטיינים בספורט

מלגות בכפוף  לקדם ולעודד ספורטאים פוטנציאלים וסיוע במתן למטרה שמה לה רשות הספורט

 . לקריטריונים שפורסמו בעיתונים המקומיים

 לדרגים הגבוהים ביותר. םהועדה אישרה מתוך הערכה ורצון לתת הזדמנות לקידום הספורטאי
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 5-מרוץ לילה ה

 

 

הלילה לזכרו של החייל יבגני גלרמן השנה זו השנה החמישית  בה מתקיים מרוץ   -  מרוץ הלילה

ז"ל, האירוע מוצלח ביותר אליו מגיעים רצים מכל הארץ, בשנה שעברה השתתפו  במרוץ כ 

 רצים.1000

 פעילות ספורט בשיתוף האגף לצרכים מיוחדים

            .                                                   ADHD ,PDDפעילות טניס שדה ייחודית לילדים עם 

 כדורסל לנפגעי נפש.

 : עיר פעילה ובריאה

כאשר גם קריית גת הצטרפה לפרויקט, אשר  2012פרויקט עיר פעילה ובריאה החל  בשנת 

במסגרתו מתקיימות פעילויות מקדמות שמירה על אורח חיים בריא בעיר וכולל פעילויות 

 ספורטיביות ברחבי העיר במגוון תחומים ללא עלות.

הנו יוזמה של ארגון הבריאות העולמי בסניף האירופי, המאגד את הרשתות  עיר הפעילהרעיון ה

הלאומיות של הערים הבריאות. 'רשת ערים בריאות בישראל', הפועלת למען קידום בריאות 

האוכלוסייה וצמצום הפערים הבריאותיים שבה, הצטרפה ליוזמה יחד עם משרד הבריאות, 

 .ועוד החינוך, קופות החולים, רשת המתנ"סיםמשרד התרבות והספורט, משרד 
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 החל בעיר ספורט פעילויות של רחב ומנעד הןילמינ ליגות, תחרויות מגווןערכה   הספורט רשות 

 חלק ולקחו חבריהם את לכבד באו אשר העיר מנכבדי ם רבי אליה קיבצה אשר רגל קט מליגת

 .בעירבריא  ואורח חיים יתהחבר התחום את המקדם זה תחרותי מהווי

 מפורסם אשר רשת כדור משחק בעיר,  "נטאהמאמ" ליגת את קידמה הספורטרשות  ועוד זאת

 הוכחה לספורט ואהבתם ליבם אשר אימהות. בעירנו פה גם לתודעה נכנס וכיום הארץ ברחבי כבר

 במשחקים המרץ במלוא התחילו, האימונים לתלם ונכנסו באו קודם לניסיון קשר שום לבלי

 .זה לענף ואהבה נלאית בלתי רבגוניות, מקצועיות ווהוכיח

 

, הפטאנק בתחום תחרויות, הספר לבתי ספורטה ימי במסורת להמשיך דאגה הספורטרשות 

, כדורגל, סל קט בתחרויות ןוכ, הטניס בענף ותחרויות טורנירים, עבודה למקומות תחרויות

 . בעיר היסודיים ספר בתי בין לתחרותקלה  אתלטיקה אליפות, במחניים תחרויות

 רוח עיקרון על כולו כל המושרש" זוזו פרויקט" תכנית ספר בתי 7-ב התקיימו השנה  במהלך

 בריא בשיתוף משרד החינוך. חיים כדרך הספורט



 
 

237 
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 :2015צפי לשנת -רשות הספורט

 : מתקנים

 .סיום בניית מגרש אימונים סינטטי הכולל מסלול אתלטיקה 

 ב  בתיכון חדש.שיפוץ מגרש משול 

 .שיפוץ מגרש מיני פיץ בבית ספר בגין 

 .הקמת מגרש מיני פיץ  בבית הספר חב"ד 

 .התחלת עבודות שיפוץ ושדרוג  הבריכה הלימודית 

 אירועים שונים:

כמידי שנה רשות הספורט העירונית מקיימת אירועים שונים ומגוונים המתאימים לכלל 

לני, ימי בריאות לנוער ולמשפחות, אירועי קיץ בשילוב האוכלוסייה, כגון: מרוץ לילה, מרוץ גו

 פעילויות ספורט.

 ספורט הישגי ומקצועני 

 ניהול והובלת פעילות נוער ובוגרים בתחומים  כדורגל, כדורסל וכדורעף 

 במסגרת ליגות ואיגודים מקצועיים בארץ.

 להלן פירוט המשתתפים:

 קנים.שח 15 –מכבי  כרמי גת קריית גת כדורסל בוגרים 

 שחקנים. 70 -מכבי כרמי גת קריית גת כדורסל מחלקת נוער

 שחקנים. 25  -מכבי כרמי גת קריית גת  כדורגל בוגרים

 שחקנים. 122 -מכבי כרמי גת קריית גת כדורגל מחלקות נוער

 שחקניות. 20 -כדורעף נשים

 

 -פרויקט רצים להצלחה

ח כישורים גופניים בקרב בני נוער יוצאי פרויקט אשר מטרתו  מצוינות ומנהיגות  באמצעות פיתו

 אצנים. 50 -אתיופיה , אצנים מקצוענים מענף האתלטיקה הקלה בניהולו של רחמים גאשה

 

 ספורט עממי   

 שחקניות. 200 -קבוצת מחניים בנות     

 שחקנים. 200 –קבוצת קטסל      

 שחקנים. 200 -קבוצת קטרגל ילדים     

 חקנים .ש 200 -ליגת שכונות     

 שחקנים. 160 -קטרגל בוגרים     
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 והמשפחה הרך לגיל מריאן מרכז -פרויקטים

 2015סקירה כללית של פעולות המרכז לשנת  

  2016ההדגשים, האתגרים ופעילות לשנת  

 פתח דבר: .א

שהחלה הציבה  בפנינו אתגרים חדשים ורבים וכן התאמות ושינויים  2016שנת הפעילות 

הילד במרכז נת שבה החלנו בשנה החולפת המרכז ממשיך ומדגיש את והמשך פעילות מגוו

תוך שיפור תפקודו ויכולותיו להתמודדות במאמץ לפתח כלים טיפוליים, חינוכיים 

ה וחיזוק \חינוכית בה גדל הילד –וקהילתיים מותאמים תוך חיזוק הסביבה החברתית 

כדי לבצע אתגר גדול זה  וזאת, משמעותיות בחיי הילד תהתא המשפחתי והוריו כדמויו

הצוות המקצועי ימשיך בהשקעה ללא לאות של משאבים הן כספיים והן בהון האנושי 

ופיתוחו המתמיד תוך יצירת שותפויות משמעותיות , איגום משאבים ורתימת כלל בעלי 

העניין על מנת לקדם את יעדי התוכנית הכוללת ולהשגת מטרותיה. כיווני פעילות אלו 

ף ויקדמו את  אוכלוסיות היעד הנזקקות לסיוענו ולתמיכתנו הן במה ימשיכו למנ

הפרטנית והן הקבוצתית והכוללת ויעמיקו את פעילותו והיקף משתתפיו כתוצאה 

מהרחבת הפעילות, שילוב אוכלוסיות נוספות וחדשות כפי שקרה לפני כשנתיים  עם 

"מ בכלל רחבי העיר צירוף תחום חדש למרכז והינו תחום פעילות הגנים הממ"ד והמ

וזאת עם הפיכתו של המרכז לתאגיד מעין עירוני שינוי שמאפשר המשך מינוף הפעילות, 

הפעלת יוזמות חשובות בגיל הרך בתחומי החינוך ,הטיפול והקהילה למענם של 

אוכלוסיות הגיל הרך, הוריהם וכן אנשי המקצוע בתחום וזאת אל מול שינויים טובים 

נת הפעילות החולפת ואת הישגיהם המשמעותיים התחלו לראות אלו שהחלו להתרחש בש

,תוך מיסוד הפעילות בכלל תחומי 2016כבר בימים אלו ויקבלו יתר קידום ותנופה בשנת 

הרחבת הפעילות לאוכלוסיות \הפעילות בייחוד בתוכניות החדשות כדוגמת: גני הילדים

רחבת   פעילות מעונות וה, הקמה הקמת מעון יום לילדים אוטיסטיםמיוחדות כמו: 

כדי לת מענים לצורכי אוכלוסיית היעד ההולכת וגדלה וזאת תוך הקמתם של  היום

מעונות נוספים הן במתחמים " הישנים"  רובעי הפרחים והבנים וכן במתחם העיר 

החדשה " כרמי גת", גידול זה מחייב אותנו להמשך ההתאמות ויזום התוכניות תוך מתן 

יל הרך, הקמת תשתיות מותאמות ומתן מענים מקצועיים הן פתרונות לילדים בג

טיפוליים והן פדגוגיים וקהילתיים והעשרתים לקהלי היעד תוך חיזוק, קליטה והכנת 

 הצוותים בכלל תחומי הפעילות במרכז.

מגמות מתפתחות וחיוביות הללו מחייבות את צוותי העבודה במרכז לתת מענים  

עים והאזורים בקריית גת לכלל אוכלוסיות היעד וכן והעמקת הפעילות גם בכלל הרוב
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ומותאמות לקהלי יעד נצרכים כדוגמת :ילדים בסיכון, משפחות  תליזום תכניות ייחודיו

רווחה שילוב עולים, וכן שילובם של אוכלוסיות נוספות מכלל המגזרים בכלל אזורי העיר 

ת הזרע לטובת כלל כמו למשל הכנת מבנה גן מרים למרכז פעילויות העשרה בשכונ

האוכלוסיות ליצירת עוגנים איכותיים דווקא באזורי " מצוקה" ,אין ספק כי התרחשויות 

מערך חיוביות הללו כבר חייבו היערכות מתאימה  להפעלה מתמשכת ואיכותית של 

 מסגרות למאות ילדים . 20שכולל   הצהרונים

התוכניות במסגרת  לות שלכן  ניתנים הדגשים והתייחסות מיוחדת  להרחבת כלל הפעי

לאוכלוסיות מיוחדות בשיתוף כמו: הדרכות ביתיות להורים וחיזוק  התוכנית הלאומית

, תוכנית הקן, תכניות כמו תוכנית הטףהמרכז להורות תוך תכניות הדרכה להורים, 

גנים נוספים   12לילדי גנים והכפלתו לעוד  תוכנית מעגן"הרחבת פעילות תכניות :"

גנים וכן הערכות להפעלת תוכנית מיוחדת     לטיפול בילדים  24 -ום לוהפעלתה כי

אוטיסטים במסגרת בניית מעון ייחודי עבורם במבנה הערבה וזאת בסיוע ותמיכה של 

הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי וכן גיוס תורמים כמו מגבית יהדות 

ת לילדים בגיל הרך עם צרכים בריטניה וזאת על מנת לתת פתרונות עומק לצורכי משפחו

 מיוחדים.

 המרכז פועל לחזק ולהרחיב את הפעילות הכוללת בקרב משפחות והורים במסגרת

שהחלנו להפעיל  המרכז העירוני לטיפול במשפחות עם ילדים לבעלי צרכים מיוחדים

לפני כשנתיים וזאת תוך הצלחה גדולה  לקדם ולטפל במאות משפחות וילדיהם וכן 

דם מנהיגות הורים מתוכם תוך הכשרתם המתאימה ורתימתם לעשייה  במקביל לק

לקידום יוזמות עבורם ולפתח תכניות העשרה והדרכה מותאמות  תקהילתי-חינוכית

 למאות משפחות בעלות צרכים מיוחדים שאותרו מכלל הקהילות בעיר.  

ובתמיכה השוטף של מנכ"ל המרכז  והצוותים המקצועיים במרכז מריאן ברשותו ובניהול

והעיקריים וזאת על  גובשו כיווני הפעולה המרכזייםועידוד ותמיכה של הנהלת המרכז ,

סמך בחינה מדוקדקת של הצרכים של  כלל אוכלוסיות היעד, המשאבים העומדים 

לרשותנו וכן לאור התנסות ובחינת התוכניות /שפעלו לאורך כלל שנת הפעילות השוטפת  

הרינו להביא לעיונכם את עיקרי התוכניות והפעולות וכן  העומדת לפני סיום, לאור זאת

 כיווני הפעולה והמגמות והאתגרים העיקריים לשנת הפעילות החדשה.

התנופה, העשייה  אין ספק כי כיווני פעילות אלו יהיה בהם כאמור כדי להמשיך את

ורים והקידום  של פעולות המרכז האיכותיות  שיתנו פתרונות ומענים לאלפי ילדים, ה

וזאת  בתחומי הפעילות המגוונים  הכוללים והמותאמים שגובשו על סמך ואנשי מקצוע 

הצרכים בשטח וזאת כדי להבטיח את המשך הפעלתם של התכניות והשגת היעדים וזאת 

למרות המציאות המורכבת בייחוד מבחינה תקציבית דבר שמחייב את כולנו בכלל רמות 
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 איגום וגיוס משאביםעם גופי סיוע נוספים,  תיותליצירת שותפויות משמעוההתערבות 

וזאת     אל מול צרכים ומצוקות קיימות, העולות ומשתנות לאורך שנת הפעילות דבר 

כול הזמן ולכן נדרש מאתנו  להיות עם " אצבע על הדופק "שמחייב אותנו את כולנו 

כניות לטובת מאמץ רב וזאת כדי להבטיח את אותן שותפויות להמשך הפעלת עשרות התו

קידומם של אוכלוסיות היעד הנזקקות תוך יצירת שותפויות של עשרות רבות של 

ארגונים, בעלי עניין, שותפים אסטרטגיים הן ברמה מקומית, אזורית והלאומית תוך 

העמקת הקשרים המקצועיים עם הרשות המקומית אשר  תגדיל כנראה את סיועה  

הטובים והתוצאות המצוינות  םור ההישגיוהמשך תמיכתה בפעולות המרכז וזאת לא

שהתקבלו בכלל שנת הפעילות שהסתיימה וכן לאור כך שהרשות רואה במרכז לאור 

הישגיו ויכולותיו הלכה למעשה  כגורם מקצועי ומשמעותי ובעל יכולות מוכחות לקדם 

ף את יוזמות הגיל הרך למענם של אוכלוסיות היעד באופן מקצועי וממוקד וזאת, כדי למנ

 ולקדם תכניות למענם של קהילות ואוכלוסיות רבות ונוספות בפריסה עירונית רחבה.

חייבו: יצירתיות, בחינת צרכים מדוקדקת ,יצירת  2016התוכניות שהחלו לפעול בשנת 

שותפויות כוללות בכלל תחומי הפעילות ,איגום משאבים,  סיוע ותמיכה של גורמים 

ית המביאה להישגים בקרב מאות רבות של שותפים רבים המאמינים בדרך המקצוע

ילדים, הורים ואנשי מקצוע מכלל האוכלוסיות, האזורים והקהילות בעיר, כאשר יוזמות 

מתן ותוכניות אלו שגובשו המשתפות גורמים ויוצרות שיתופי פעולה מקצועיים תוך 

והתאמת השירותים ונגשתם לאוכלוסיות היעד  שירותים ברמה איכותית גבוהה

יבטיחו את המשך העשייה הברוכה של כלל הצוותים הפועלים במרכז לטובת  להלקהי

השגת מטרות ויעדי התוכנית הכוללת כפי שגובשו בתוכנית עבודה אופרטיבית מפורטת 

שנידונה בכלל תהליכי התכנון בקרב הצוותים המקצועיים שנידונו בוועדות ובהנהלת 

והחלה התבצע כמתוכנן  2015בסוף שנת  לביצוע   תוכנית עבודה מקיפה שאושרההמרכז 

 על פי היעדים שנקבעו בכול אחד מתחומי הפעילות המופעלים במרכז.   2016בשנת 

להלן, עיקרי התוכניות הפועלות ,היוזמות ,ההדגשים והאתגרים העתידיים, לא לפני שנציג את 

ם נר לרגלינו ומצפן באופן כללי המשמשי המרכז החזון ,הייעוד הארגוני ,הערכים ומטרות עיקרי:

 לעשייה המיוחדת המתקיימת במרכז מריאן.  

 

 א נ י   מ א מ י ן... .ב

 החזון שלנו: .1

מרכז לגיל הרך מקצועי עדכני ומוביל בישראל, למיצוי יכולות התפתחותיות של הילדים 

והילדות תוך ראיית הילד במרכז, בשוויון הזדמנויות, העצמת ההורים המשפחה 

 ים, ובשיתוף בעלי עניין.הסביבה וצוות העובד
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 הייעוד הארגוני שלנו: .2

מיצוי יכולות וכישורים של ילדים וילדות מסיימי תכניות במרכז מריאן לגיל הרך 

והמשפחה, לתפקוד מיטבי במסגרות חינוכיות חברתיות וקהילתיות, העצמת הוריהם 

 לשביעות רצונם, בסביבה מקצועית צומחת ותומכת. -ושיתוף בעלי עניין 

 רכים שלנו:הע .3

 כלל המשאבים ימוקדו סביב פיתוח יכולות וכישורים של הילדים הילד במרכז :

 והילדות בקריית גת והאזור, המשתתפים בתכניות המרכז.

 :תפקוד מיטבי ומרבי של הילדים והילדות, באמצעות ההורים ואנשי  העצמה

 המקצוע כדמויות המשמעותיות ביותר בחייהם.

 :אוכלוסיית הגיל הרך )ילדים, הורים, אנשי מקצוע( יקבלו כלל  שוויון הזדמנויות

 מענה שוויוני והולם, מרבי ומיטבי, פרטני וכללי העונה לצורכיהם.

 :קיום סביבה מקצועית תומכת ומתאימה לצורכי אוכלוסיות היעד  מקצועיות

 תוך מכוונות העובדים להשגת תוצאות הארגון.

 :ויפנימו את אמנת השירות לאיכות כלל עובדי המרכז יכירו  יושרה ואמינות

 ולמצוינות.

  :שיפור מתמיד בסביבת העבודה לתפקוד מיטבי של נותני מכוונות ללקוח

 השירות ולטובת צורכי הלקוחות.

 הרחבת מעגל השותפים לטווח הקצר ולטווח הארוך, לצורך שיתוף בעלי עניין :

 יצירת תנאים אופטימליים למימוש ייעוד המרכז.

 המטרות שלנו: .4

מיצוי פוטנציאל התפתחותי של הילדים והילדות באמצעות פיתוח וקידום  .א

 היכולות והכישורים שלהם.

 מתן הזדמנות שווה לצמצום פערים בין אוכלוסיות. .ב

 העצמת הורים להעלאת הרגישות, המודעות, השותפות והמעורבות. .ג

 פיתוח ההון האנושי העוסק בתחומי הגיל הרך.  .ד

 ים אופטימליים הולמים. פיתוח תכניות ומסגרות בתנא .ה

 פיתוח ארגוני מתמיד, תוך העלאת "גאוות יחידה".  .ו

רה ושותפויות עם בעלי עניין ברמה יצירה ופיתוח מערך קשרים מקיף ופו .ז

 המקומית, האזורית, הארצית ובחו"ל, ע"מ לקדם את אוכלוסיות היעד.

 במרכז מריאן לגיל הרך( םגובש על ידי הצוותים המקצועיי)
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    במרכז מריאן לגיל הרך-ותוכניות פרויקטים .ג

 :היחידה ההתפתחותית .1

 טיפולים פרא רפואיים לילדים מעוכבי התפתחות: איתור, מניעה וטיפול* 

באמצעות  רפואיים מגוון רחב של תכניות וטיפולים פראהיחידה ההתפתחותית מציעה:*       

, מרפאות בדיבור, אנשי מקצוע מומחים בתחומי טיפול שונים כדוגמת: מרפאות בעיסוק

פיזיותרפיה, עו"ס, פסיכולוגית וכן מתקיימים אבחונים וטיפולים פסיכולוגיים, 

 התייחסות להיבטים פסיכו סוציאליים, טיפול רגשי ועוד.

*היחידה פועלת תחת פיקוח צמוד וקפדני של בית החולים ברזילאי אשקלון המרכז      

מפעילה מערך טיפולים מובנה ושיטתי להתפתחות הילד, משרד הרווחה והבריאות וכן 

בתמיכה ובסיוע של כלל קופות החולים בעיר: מכבי, מאוחדת, לאומית וכללית. 

המקבלים טיפולים לאורך כול  0-9ילדים בשנה בגלאי  350-ההתייחסות ביחידה הינה לכ

 השנה.

תרפיה , נרכשו אמצעים וערכות אבחון, ציוד פיזיוהוקמו  חדרי טיפול*במסגרת זו      

אשר  הלבן" "סנוזליין" הוקם חדר מיוחד הנקרא "החדרמותאם, חדרי תצפית וכן *

מטרתו לטפל באופן ייחודי בילדים עם בעיות וקשיים מיוחדים בוויסות החושי. כמו כן 

מתקיים פרויקט הכנה לילדים העולים יולי בכול שנת פעילות -,*במהלך חודשי מאי

ת מיטבית לכיתה א'. *היחידה יזמה את מערך על מנת להכינם להשתלבו לכיתה א'

האבחונים הפסיכו דידקטיים המבוצעים במרכז על ידי פסיכולוג מומחה .* כמו כן, צוותי 

, לילדים "נורמטיביים" עם היחידה מפעילים תוכנית טיפולית ייחודית מסיכון לסיכוי

ם טיפול עיכובים התפתחותיים קלים וגבוליים במעון רגיל על מנת לחזקם ולקד

מוקדם ככול שניתן ולשלבם בהמשך במסגרות מתאימות ואף נורמטיביות  םבבעיותיה

במסגרות החינוכיות)ראו פירוט מצ"ב מטה(. בימים אלו צוות היחידה פועל  בימים אלו 

 (0-3להקמת מעון יום לטיפול  בילדים אוטיסטים  בגלאי)על מנת לקדם תוכנית ייחודית 

שרד הרווחה והביטוח הלאומי שתיתן מזור למשפחות ולילדים וזאת בתמיכה וסיוע של מ

 הנזקקים לתמיכה ולסיוע נגיש ואיכותי בקהילה.

  פרויקט מסיכון לסיכוי: 

במסגרת תוכנית זו המרכז פיתח את אחד הפרויקטים בייחודיים באזור הדרום וזאת 

לאתר ולשלב בשיתוף שירותי הרווחה ברשות, משרד הרווחה, גו'ינט ישראל   וזאת כדי 

השנים האחרונות מאז שהחל   8 -ילדים בעלי צרכים מיוחדים במעון רגיל. במהלך ה

ילדים תוך שילובם במעון רגיל כאשר כל אחד מהילדים  75 -הפרויקט, טופלו במסגרתו כ
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מאובחן ומאותר כבעל צורך ייחודי בעיכוב התפתחותי הקיים אצלו בתחומי המוטוריקה, 

ה ישנה מטפלת אישית המלווה אותם בצמוד, \ודיבור כאשר לכל ילדהשפה, ריפוי ועיסוק 

כאשר ניתנים מערכי טיפול פרא רפואיים ייחודיים כל זאת בליווי עו"ס , התוכנית 

מפוקחת ומלווה באופן קפדני על ידי משרד הרווחה. תוצאות ההתערבות מוכיחות 

תם "קרש הצלה" התפתחות והתקדמות ניכרת ובעצם תוכנית זו מהווה עבור מרבי

להתפתחותם התקינה בעתיד כאשר רבים מהם לאחר טיפול אינטנסיבי ומבוקר זה 

משתלבים במסגרות נורמטיביות בגנים רגילים או במסגרות מותאמות בהתאם לרמת 

 .התפתחותם

 :מועדונית וטיפול בילדים עם בעיות וקשיי קשב וריכוז 

חודיות הקיימות בישראל מאחר מפעילה את אחת התוכניות היי היחידה ההתפתחותית

שצוות היחידה בשיתוף אגף הרווחה רואים בתוכנית זו כתוכנית אתגרית ביותר המהווה 

עבור הילדים מסגרת חשובה שתביא לידי שיפור משמעותי בתפקודם של הילדים בגילאי 

אשר סובלים מבעיות קשב וריכוז, מרביתם ככולם מטופלים בטיפול תרופתי עם  6-10

בתחום הלימודי והרגשי, והתפקודי החברתי   ובאשר לכך ישנו קשר הדוק ועמוק קשיים 

עם המערכות בקהילה, בית ספר, משפחה וגורמים טיפוליים כאשר הגישה המערכתית 

הזו הביאה לידי שיפור והתקדמות מדהימה בקרב הילדים המטופלים אשר באה לידי 

 ביטוי בשיפור בכל רמות החסך אשר פורטו.

, הכשיר המרכז  מבנה מתאים ברחוב המרגלית ורכש בשיתוף אגף הרווחה לשם כך

ברשות אמצעים וציוד מותאמים וכן הותקנו משחקים מיוחדים לילדים בגן המבנה 

והצלחת התוכנית והתקדמות הילדים ושביעות רצון ההורים הינה מעבר למשוער. 

משמעותי שחל  בקרב ילדים כאשר עם השיפור ה 12במסגרת המועדונית לוקחים חלק  

הילדים ועל סמך דוחות מעקב והחלטות הצוות המקצועי  מסיימים פעילותם 

ומשתלבים ילדים אחרים בהתאם. התוכנית מפוקחת על ידי אגף הרווחה ומפקחי אגף 

בימים אלו  הרווחה ומבוצעת במסגרת התוכנית הלאומית לקידום ילדים בסיכון.

בסיוע קק"ל בריטניה בהיקף רחב לרווחת ילדי  השלמנו שיפוץ והתאמה של המועדונית

המועדונית בכול נקשור לאמצעים , משחקים  שיפוץ חדרים שילוב מכשור וציוד מתקדם 

 ..2016ומותאם והמבנה יחנך לקראת סוף חודש מרץ או תחילת אפריל 

  הפעלת המעון שיקומי: 

בישראל הכולל  במסגרת היחידה מופעל מעון שיקומי מיוחד במינו, אחד האיכותיים

עם קשיי התפתחות משמעותיים, ילדים המוגדרים כנכים סיעודיים  0-3ילדים בגילאי 14

אנשי  6עם עיכובי התפתחות קשים, חלקם עם פיגור ואוטיזם כאשר במסגרת זו פועלים 
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בעלי תפקידים בתחום הפרא רפואי הפועלים עם הילדים לאורך כל היום,  4-מקצוע ו

תוכנית למידה אישית )תל"א( המותאמת לצורכי כל ילד וילד. השבוע והשנה על פי 

הילדים והוריהם משולבים בפעולות מותאמות נוספות במרכז כדוגמת אירועים 

 קהילתיים, ג'מבורי וכו'.

התוכנית מפוקחת באופן צמוד על ידי פיקוח משרד העבודה והרווחה ומשרד הבריאות. 

ה על אופן פעילות המסגרת והישגיה הטובים ישנה הערכה גדולה של גופי הפיקוח והבקר

כאשר הילדים עם תום פעילותם משתלבים במסגרות טיפוליות וחינוכיות המשכיות 

כמו כן השנה נתבשר לתגבור  בהתאם להמלצות הצוות הרב מקצועי במסגרת היחידה.

המעון באמצעים נוספים בתמיכה וסיוע של קרן שלם לשילוב אמצעים וחידוש ציודים 

 וחתם ולמענם של ילדי המעון.לרו

 (3-0תכנון להקמת מעון לילדים אוטיסטים לגלאי:) 

החל התכנון המפורט של הקמת המעון לילדים אוטיסטים כאשר מרכז מריאן בשיתוף 

משרד הרווחה ואגף הרווחה ברשות, מקדם את הקמתו של מעון יום לילדים אוטיסטים 

חוב הערבה וזאת לאור ניסיוננו (,וזאת במסגרת הסבת מבנה קיים בר0-3לגלאי)

והצלחתנו זה שנים בהפעלת מסגרות דומות כדוגמת: המעון השיקומי שהינו "נחשב"  

 כאחד הטובים באזור ולאור הישגיו הטיפוליים בקרב הילדים השוהים במסגרת זו. 

תוכנית זו באה על רקע העובדה שבשנים האחרונות יותר ויותר ילדים מאובחנים עם 

ורת בכלל ישראל וכך גם לגבי ילדי קריית גת, כאשר     המאובחנים נאלצים הפרעת תקש

ילדים  10-14-לנסוע אל מחוץ לעיר על מנת, לקבל את הטיפול לו הם זכאים. מדובר בכ

המתוכננים להשתלבות. חשוב לציין כי, חלקם של ההורים שממילא מתקשים להתמודד 

הילד למחוץ לעיר וזאת בן היתר  עם האבחנה הקשה והמורכבת מתקשים  להסיע את

 מתוך חשש  לשלומו של ילדם ואז הילד נאלץ להשתלב במסגרת שאינה הכי מתאימה לו.

צוות מרכז מריאן והרשות המקומית נעתרו לאתגר הגדול הזה ובימים הללו מתגבשת 

תוכנית אדריכלית מקצועית בתיאום אנשי המקצוע של הביטוח הלאומי המסייע במימון 

לות הכוללת כאשר מגבית יהדות בריטניה נרתמה לסייע ביתר. בימים אלה מע 90%

יושבים הצוותים המקצועיים על מנת לקדם את כלל ההערכות התכנונית והמקצועית 

 2016כדי לקדם את התוכנית בתאם ונקווה כי בע"ה התוכנית תצא לפועל עד לסוף שנת 

וזו אחת התוכניות הכי  כדי בע"ה להביא מזור לילדים הנזקקים ולמשפחותיהם

משמעותיות וחשובות על מנת לסייע לאוכלוסיות מיוחדות בקהילה  בקריית גת והמעון 

 הינו יהיה ייחודי ומתקדם מכל הבחינות באזור . 
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 מרכז להורות:  .2

 )תוכנית מתנ"א )מרכז לתמיכה בנשים אחרי לידה: 

ייחודי ברמה לאומית פרויקט מתנ"א) מרכז לתמיכה בנשים אחרי לידה(,הינו פרויקט 

שפותח במסגרת צוות החשיבה של מרכז מריאן וכיום נלמד ומועתק לאזורים אחרים 

משפחות בסיכון, משפחות רווחה, משפחות  200 -בארץ. התוכנית מתייחסת בלמעלה מ

חד הוריות, נערות במצוקה אשר להם ילדים בגיל הרך כאשר התוכנית תומכת באימהות 

, להקל עליהם ככל שניתן בסיוע החומרי וכן לסייע להם באופן מבחינה רגשית וחומרית

קבוצתי ובתמיכה אישית בהתמודדות עם אופן הטיפול בילדיהם, התמודדות עם מצבי 

דיכאון אחרי לידה וקשיים תוך משפחתיים המביאים לידי פגיעה באיכות הטיפול 

קנות להם בילדיהם כל זאת במטרה לחזקם כדמויות משמעותיות בחיי הילד, לה

מתנדבות בקרב הקהילה העושות  25מיומנויות להתמודדות. התוכנית מלווה על ידי 

ימים כלילות ומאמצות את המשפחות הנצרכות ביותר באופן שוטף ויומיומי  תוך קבלת 

הדרכה וייעוץ צמודים על ידי מיטב אנשי המקצועי מתחומי הטיפול, ההדרכה והייעוץ 

שפחות באופן צמוד לאורך שנה שלימה עד לשיפור כאשר המתנדבות מלוות את המ

 משמעותי במצבם ולתמיכה רגשית ולשילוב ילדיהם במסגרות מותאמות.

)מרכז להשאלת ציוד ואמצעים (   "" לב המרכזפרויקט  *התוכנית הזו מפעילה את 

לנשים אחרי לידה , האמצעים כוללים: עריסות, מיטות, עגלות, ביגוד, מוצצים וכו'. 

המקצועי במרכז ההורות הסכים לקדם תוכנית לסיוע חומרי אישי הכוללת  הצוות

הענקת סל מתנה ללא תמורה בסך של מאות שקלים  למשפחה, הסל הכולל :טיטולים, 

אוכל, מוצצים, בקבוקים, בגדים מתאימים וכל אמצעים חיוניים ובסיסיים הנדרשים 

ודל לחיקוי וראויה לכל לטיפול בתינוק עם חזרת האם לביתה. התוכנית משמשת מ

הערכה ונלמדת על ידי ערים ורשויות אחרות שיותר ויותר מאמצות אותה ואנו גאים בה 

בימים הללו נערכים להרחבת התוכנית  התוכנית פועלת במסגרת המרכז למשפחה .

לגידול היקפי הסיוע והאמצעים תוך גיוס גורמי תמיכה וסיוע שמסייעים בציוד 

 2106יפוץ והרחבת המהנה הקיים וחנוכתו במהלך חודש מרץ  ובאמצעים רבים תוך ש

מתוך כוונה להפכו לעירוני המשתלב אוכלוסיות יעד  "ללב המרכז",כאשר שמו משתנה 

נוספות וכן בתקווה לקבלת מבנה נוסף כדי לתת מענה לכלל האמצעים הרבים המובאים 

הניתנים בשוטף אליו ואין בידי המהנה הקיים להכיל את היקפי הסיוע הטובים 

 לאוכלוסיית היעד.
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 *:תוכנית הקן 

תוכנית הקן, פועלת במרכז מריאן לגיל הרך במסגרת הכרה ביכולות הצוות המקצועי 

. 6שבמרכז לקדם טיפול איכותי בקרב משפחות רווחה להם ילדים בגילאי לידה עד גיל 

חה והצוותים משפחות רווחה  המאותרות על ידי העו"ס באגף הרוו 25התוכנית כוללת 

המקצועיים במרכז מריאן כאשר כלל המשפחות הינם משפחות להם ילדים להם ילדים 

בגיל הרך. מטרת התוכנית לסייע למשפחות להתמודדות מיטבית עם הטיפול האיכותי 

בילדיהם, למנוע ולצמצם מצבי סיכון, ליצור שוויון הזדמנויות ולאפשר התפתחות 

 -משפחתית תומכת התוכנית שהחלה לפעול לפני  כוגדילה טובה של הילדים בסביבה 

מתנדבות מהקהילה כדוגמת : אחיות בפנסיה, גננות לשעבר,  22ארבע שנים , משלבת 

נשות חינוך וכן נשים עם מוטיבציה המעוניינות לתרום לטובת קידום משפחות וחברה 

ה טובה בקהילה. חשוב לציין כי התוכנית משלבת סטודנטיות וסטודנטים לעבוד

 סוציאלית לתואר שני המלוות ומסייעות לתוכנית.

הצוותים המקצועיים מגיעים לביתי המשפחות בכלל רחבי העיר כאשר, התוכנית פועלת 

על סמך גיבוש תוכנית אישית ומקצועית המותאמת לכל משפחה כאשר מבוצעת בקרה 

ובה קפדנית ביחס להתקדמות המשפחות ולאור ההערכות הקיימות ההתקדמות הינה ט

 ומשמעותית בכלל הפרמטרים הנמדדים. 

 הדרכה בטיפוח פעוטות(: * תוכנית הטף(: 

פעוט לצורך התפתחותו -תכנית ההדרכה נועדה על מנת לקדם את חיזוק הקשר הורה

שנתית להורים ולפעוטות בני שנה עד שלוש. התכנית מופעלת -דו תקוגניטיבי-הרגשית 

ות הרגשית והקוגניטיבית של הילד תוך במסגרת ביתית וקבוצתית ומתמקדת בהתפתח

אקונומי. התוכנית -כדי התאמתה לכל משפחה מכל מוצא, רמת השכלה ומצב סוציו

החלה לפעול לפני כשנתיים במסגרת התוכנית הלאומית לקידום אוכלוסיות הסיכון 

* קידום : כשמטרותיה העיקריות מתמקדות בשיתוף גוינט ישראל ומשרד הרווחה

 ית של הפעוטות ההתפתחות הרגש

פעוט על מנת לספק -* קידום ההתפתחות הקוגניטיבית של הפעוטות* חיזוק הקשר הורה

הזדמנויות לתרגול ולרכישת מיומנויות לקראת כניסת הילד  למערכת החינוך 

הפורמאלית ולהגדיל את סיכוייו למימוש הפוטנציאל שלו* צמצום מספר הפעוטות 

ם המוטורי, רגשי ושפתי.* צמצום פערים חינוכיים הנמצאים בסיכון התפתחותי בתחומי

 ולימודיים בקרב ילדים בגיל הרך הבאים מאוכלוסיות מוחלשות.
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* הגברת הביטחון העצמי של ההורה כמספק סביבה חינוכית, מעשירה וחווייתית 

 לילדו.* חשיפת ההורה לשירותים הניתנים בקהילה.

רך המאותרות על ידי אגף הרווחה  משפחות לילדים בגיל ה 30התוכנית שילבה כבר 

והנזקקות לתמיכה, ליווי וסיוע אינטנסיבי  הן ביקורים בבתי המשפחות והן השתתפות 

בפעילות הדרכה וייעוץ קבוצתיים וכן שילובם בתוכניות העשרה בקהילה ובפעילות 

 מרכז מריאן.  

  * ייעוץ וסדנאות להורים לילדים בגיל הרך:  הדרכה, תכניות 

עד שנה במסגרת  0תוכנית זו מופעלים יוזמות ייחודיות להורים לילדים בגילאי במסגרת 

וכן תוכנית המהווה רצף לילדים בני שנה עד שנתיים  פסיעות ראשונות"תוכנית "

כמו כן, מתקיימות סדנאות להנחיית הורים והדרכתם  הבית הירוק".במסגרת תוכנית "

 בכל הקשור לגיל הך.

כניות אלו עשרות רבות של הורים כאשר אם מתגלות בעיות לאורך השנה לוקחים בתו

שמחייבות התייחסות פרטנית אזי מופנים הילדים לקבלת יעוץ, טיפול אינטנסיבי בקרב 

 צוותי העבודה במרכז.

  *יוזמות ייחודיות: הרצאות להורים וקורסים להכנה ללידה: 

טובי המומחים במסגרת זו מתקיימים סדרות של הרצאות במרכז מריאן וזאת עם 

בישראל, תחומי החינוך, הטיפול והבריאות כדוגמת פרופ' רולידר, ד"ר עדנה כצנלסון 

אלול ואחרים במסגרת הרצאות הללו לוקחים חלק עשרות רבות של -וד"ר נועה לויאן

לקחו חלק למעלה   2015הורים מכלל גווני הקהילה בהרצאות האחרונות שהחלו במהלך 

החלנו שוב בתוכנית ההרצאות להורים שבה לקחו  2016בשנת  הורים.  וכאמור 140 -מ

בתחומי עניין שונים כמו פרופ' רולידר  מו מחיםהרצו  םמשפחות ביניה 120חלק כ 

ואחרים,  כמו כן, המרכז יזם פתיחת קורסים להורים צעירים להדרכתם לקראת לידת 

נאות עם מומחים בנם הראשון במסגרת שיתוף פעולה עם קופות החולים מתקיימות סד

 בתחום.

כמו כן, יזמנו את המשך ההפעלה של יוזמה שהחלה אשתק"ד במסגרת שיתוף פעולה 

וזאת ברובע הנביאים שבמסגרתה ניתנים :ייעוץ  " מוטב יחדיו"פורה ומצוין עם פרויקט 

והדרכה פרטניים וקבוצתיים להורים לילדים בגיל הרך וכן מתקיימת פעילות העשרה, 

מרכז פעילות לילדים והורים" על ידי -ת קהילתיות במסגרת תוכנית "מפ"לחוגים והפעלו

מדריכות מקצועיות בעלויות סמליות על מנת להבטיח הנגשה, שוויון הזדמנויות 
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להשתלבות ואיכות פעילות  גם למשפחות ולילדים מעוטי יכולת.  בימים אלו אנו נערכים 

הכינם לקראת לידת בעיקר אלו ליזום קורסים להכנה ללידה לנשים בהריון כדי ל

 בעומדות ללדת את ילדים הראשון בע"ה.

 *:המרכז העירוני למשפחות עם צרכים מיוחדים 

המרכז העירוני לטיפול במשפחות ובילדים מקרב אוכלוסיות מיוחדות החל לפעול מזה 

כשנה תחת חסות והפעלה של מרכז מריאן לגיל הרך בתמיכה וסיוע של גוינט ישראל וכן 

ד הרווחה ואגף הרווחה ברשות כאשר מטרתו לשלב משפחות ואוכלוסיות מיוחדות משר

בעלות צרכים מיוחדים כדי לקדם מודעות ,פעילות מותאמת  ושירותים ייחודים ברמה 

 גבוהה וממוקדת בצורכי אוכלוסייה חשובה זו.

שפחה במסגרת זו ישנה מנהלת עו"ס וכן תכוניות חינוך, הדרכה, העשרה וחוויה לכול המ

 ולילדים במסגרת זו.

משתתפים מתוכם של  20-כן גובשה והחלה לפעול מזה כשנה, קבוצת מנהיגות  של כ

המשפחות אשר  מקבלים ייעוץ והדרכה  בכול הקשור לקידום צורכי האוכלוסייה 

במישורים רבים  כמו כן הם מעלים רעיונות ותוכניות לביצוע תוך הרתמות לטובת 

קיימים ימי כייף והעשרה , טיולים והרצאות מקצועיות הפעלתם וזימתם. כן מת

מותאמות לצרכיהם וכן ימי הפגה , הפעלת משחקייה, גמבורי עבר הילדים וכן טיפול 

 רגשי משפחתי וסדנאות בנושאים שונים.

משפחות  מכלל אזורי העיר  300מאז החל המרכז לפעול לוקחים בו חלק למעלה מ 

ם והן חילוניים עולים וותיקים מכלל הקהילות ומכלל הקהילות הן דתיים וחרדי

וההשתתפות והמעורבות הולכת וגדלה וכולנו שמחים על כך שהתוכנית נותנת מענה 

ומשמשת בית חם לכול הפעילות העירונית בתחום חיוני וחשוב זה למשפחות ולילדים 

 בעלי הצרכים המיוחדים תוך רימת כלל הגופים והשותפים  לעבודת קודש זו.    
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 תכניות חינוכיות וטיפוליות לילדים: .3

  *:)תוכנית משכ"ל )מרכז לשיפור כישורי למידה 

תוכנית  משכ"ל)מרכז לשיפור כישורי למידה( משלבת במסגרתה ילדי גנים אשר אותרו 

מקרב ילדי החובה בגני הרשות על ידי הצוותים המקצועיים בגני הילדים בעיקר גננות 

לאחר שנערך להם מבדקים על מנת למקד את  האם המכירות את הילדים היטב

"חולשותיו" של כול ילד וילד  על מנת לבנות תוכנית אישית לתגבור ולקידומו. במסגרת 

ילדים  ומסתייעים ברמה כמעט אישית בקבוצה של עד  125 -התוכנית לוקחים חלק כ

שגובשו  שניים ושלושה ילדים לאורך השנה במרכז מריאן על פי תוכנית תגבור מקצועית

על ידי גננות מומחיות בלמידה מתקנת כאשר גננות מוסמכות בעלות ידע ניסיון רב 

בשיפור כישורי למידה, חיזוק דימוי עצמי  וזאת על מנת לשפר את יכולותיו החשיבתיות 

ולמידתיות של כל ילד וילדה על פי יכולותיו והכנתו המיטבית לקראת השתלבותו לכיתה 

לאורך כל השנה אחה"צ במרכז מריאן מלווה על ידי רכזת א'. התוכנית מתקיימת 

חשוב לציין כי התוכנית מקצועית וכן על ידי ההורים התומכים והמלווים אותה בצמוד.  

 125לכדי  70גדל היקף המשתתפים מ  ומסובסדת משמעותית ולכן השנה לאור הצלחתנ

לכיתה א הינה  םהילדים מתקדמים באופן משמעותי ונקודת הפתיחה שלהם בהיכנס

 מצוינת וטובה.

 *תוכנית לפיתוח מערך תומך מעון גן(: -תוכנית מעג"ן( 

תוכנית מעגן) תוכנית לפיתוח מערך תומך גן(, שהחלה לפני  כשלוש שנים ושילבה 

גנים התרחבה בשנה החולפת )קרי בתחילת שנת הפעילות החדשה תשע"ה(  12במסגרתה 

גני ילדים( והיא פועלת הן במגזר  24לת כיום בקרב גנים נוספים ) קרי פוע 12ושילבה עוד 

החרדי והן בקרב ילדי המ"מ והממ"ד בגני הרשות וזאת לאור הצלחתה  המשמעותית 

 -בקרב הצוותים החינוכיים וילדי הגנים הנהנים ממנה. במסגרת זו משתלבים יותר מ

צוותים ילדים בגני הטרום חובה) ככול שנקדים כך ייטב(  שאותרו על ידי ה 150

חינוכי והפאר רפואי )מרפאות בעיסוק, מרפאות בדיבור –המקצועיים מהתחום הטיפולי 

וכו( וכן יועצות מומחיות בתחומי ההתפתחות והגיל הרך ,כאשר הילדים המאותרים 

כנזקקים מקבלים סיוע אישי בתחומי התפתחות ולמידה שונים כאשר המדריכות 

תורם ובקידומם של הילדים תוך תמיכה והדרכת מסייעות באופן צמוד לצוותי הגן   באי

 הוריהם.
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 *. תוכנית  לאיתור ולקידום התפתחותי במעונות 

כוללת הפעלת מערך של אנשי מקצוע לאיתור -התוכנית לאיתור ולקידום התפתחותי

ילדים בגיל הרך במעונות היום בקרב הארגונים השונים הפועלים במרקם העירוני         

מריאן( אלא של אירגוניים נוספים כדוגמת ויצו, חב"ד, מרכז מריאן  )לא רק של מרכז

ואחרים שבמסגרתם מאותרים ילדים בגלאים צעירים על מנת לטפל בקשיים שישנם 

מוטורי, רגשי, שפה וכו' תוך הדרכת הצוותים של המטפלות -מלכתחילה בתחומי: הסנסו

כלוסייה ובכללם ילדים בני ילדים מכלל רובדי האו 60-במעונות. בתוכנית משולבים כ

הקהילה האתיופית המשתלבים במסגרת תוכנית פק"ט להכנת השתלבותם הנאותה 

בהמשך פעילותם במעון והשתלבותם המיטבית בגני הטרום חובה בהתאם ,כאשר 

משתלבים אנשי  מקצוע מומחים מתחומי ההתפתחות וכן משולבים אמצעי אבחון 

וכנית משיגה תוצאות טובות ומקדמות ומאתרת ולמידה מותאמים לכול ילד וילד. הת

בזמן מוקדם ככול שניתן קשיים שחלקם של הילדים מגיעים ליחידה ההתפתחותית 

לטיפולים אינטנסיביים להמשך טיפול בהתאם לצורכיהם ובכך לאתר בעוד מועד 

 והשקעה מוקדמת שתבטיח שיפור ניכר וטיפול בבעיות שאותרו.

  *עפרוני:-קט גן 

ט גן  שפעל במבנה הערבה שהופך כאמור למעון יום לילדים אוטיסטים בע"ה, תוכנית הק

למבנה בצמוד לגן מרים ברחבת יששכר  כאשר  2015לספטמבר  1עבר להפעלה  החל מ 

שנים על מנת לתת  1.5-3ילדים ,בגלאי  20המסגרת הפועלת במסגרתה משולבים  

במסגרות מעונות משרד הכלכלה פתרונות חינוכיים איכותיים לאימהות שאינן משולבות 

,כאשר מסגרת זו הינה  מסובסדת ומיוחדת קטנה ומתאימה לצורכי הילדים ופועלת כגן 

לילדים הצעירים ובאיכות גבוהה ששמה דגש על היבטים חינוכיים, התפתחותיים 

ורגשיים חברתיים, כאשר מלבד העבודה הקבוצתית והאישית עימם מתקיימת הדרכת 

ומנויות מקצועיות לפיתוח כישורי ילדיהם התוכנית דואגת לשלב הורים לשיפור מי

ילדים בגיל המתאים במסגרת בן היתר כדי להבטיח הקניית הרגלים התנהגותיים, 

מיומנויות חברתיות וחינוכיות שיקטינו את הפערים עם השתלבותם בגני הטרום חובה 

 בהמשך.

ימת עובדי אינטל להתקנת דשא חשוב לציין כי מבנה זה שופר ושופץ ללא ה כר תוך רת

סינטטי וצביעת המבנה וגינון המבנה כאשר בצד החצר האחורית הוכנה חצר מוגנת 

ומאובטחת ועם כלל המתקנים המתאימים לילדים בגלאים הללו כאשר ההורים הביעו 

 את שביעות רצונם המלאה מהטיפול המיטבי במבנה ובילדים. 
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   * ( 3-0מעונות יום לילדים בגלאי): 

במסגרת זו מרכז מריאן מפעיל מערך של מעונות יום מהטובים שיש ברמה איכותית 

שנים במעונות  0-3ילדים בגלאי  200 -גבוהה, במסגרת זו ניתנים פתרונות ליותר מ

כדוגמת: צבעוני, עופרים באזור התעשייה כאשר רמת הצוותים המטפלים, מנהלי 

צמם, כאשר לצערנו בגלל החסך של התוכנית ושביעות רצון ההורים מדברים בעד ע

 מסגרות לאוכלוסייה זו, ישנה רשימת המתנה למסגרותינו,.

אנו תקווה להתרחבות מסגרת זו לקראת השנה הבאה מאחר שההורים מוקירים 

ומעריכים את איכות הטיפול הניתן לילידיהם במסגרותינו מבנה המעונות מפוקחים ע"י 

מתמיד תוך התייחסות שוטפת לצורכי המסגרות משרד הכלכלה ומטופלים באופן שוטף ו

והמבניים שכולם  םהן החינוכיים וטיפוליים בהתאם והן להיבטים הלוגיסטיי םולהיבטי

 נועדו שלפר ולהתאים באופן מתאים את כלל הפעילויות לילדים בכול גיל וגיל..

  2016*תכנון להקמת מעונות חדשים ונוספים בשנת: 

אגף מעונות -יאן והרשות המקומית אל מול משרד הכלכלההצוות המקצועי של מרכז מר

היו מקדם את בנייתם של  מעונות וספים הן בעיר הוותיקה והן בכרמי גת כאשר חשוב 

לציין כי לאור הצרכים ההולכים וגדלים וכן בן היתר לאור גידול באוכלוסיית העיר 

בנייתם של מעונות והצורך של נשים לצאת לשוק העבודה עולה הצורך הדחוף לקדם את 

חדשים ברמה גבוהה כפי שמרכז מריאן מפעיל ובמסגרת תכנון משרד הכלכלה להקמת 

והרחבת כלל מעונות היום בישראל גם קריית גת נעתרה לאתגר והגישה בקשות להקמה 

מעונות נוספים הן בתוככי העיר הוותיקה והן לתכנון לשכונה החדשה"  9ולתכנון של 

 כרמי גת". 

 2015מעונות נוספים חדשים שהחל בסוף שנת  2ישנו תכנון לקדם בניית בשלב זה ,

)שחלה בתוכו תנופת בניה מואצת ברובע הפרחים 2016ובתקווה לבנותם במהלך שנת 

) וברובע הבניםשמחייבת הערכות ומענים לצרכים הקיימים והצפויים בעתיד הקרוב( 

 מענים לצורך חשוב זה(. אזור שגדל והבניה במסגרתו הולכת ונשלמת ומחייבת מתן

צוות ממחלקת ההנדסה והצוות המקצועי במרכז מריאן קידמו את הבקשות אל מול 

 2016להקמתם בע"ה בשנת   המשרד הכלכלה והנושא נמצא בשלבי תכנון תוך ציפיי

ואשר על ידי מרכז מריאן באיכות ובמקצועיות הידועים לאור ההתנסות הטובה שהייתה 

 ות.עד כה במסגרות הקיימ
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     :הפעלת מערך הגנים המ"מ והממ"ד * 

בשנה החולפת החל מרכז מריאן להפעיל את כלל מערך הגנים העירוניים ברשותה מקומית 

מגוון תכניות מותאמות, מגוונות הן המ"מ והן הממ"ד. במסגרת זו החל להפעיל המרכז 

חינוכית החזון  וברמה מקצועית גבוהה, אשר ממקדות את הילד בגיל הרך במרכז העשייה ה

 שלנו הינו:

"להביא כל ילד וילדה לידי מיצוי יכולותיהם, תוך מתן שוויון הזדמנויות והעצמה לפיתוח 

הפוטנציאל הטמון בהם בעזרת משאבים הולמים וצוותי חינוך איכותיים ומצוינים בסביבה 

 חינוכית פיזית ומתאימה למימוש החזון"

גנים הפרוסים בכלל רחבי העיר  51נת תשע"ה כאשר במסגרת הפעילות בגנים פועלים בש

ילדים )חשוב לציין כי השנה הזו במיוחד  שולבו  סייעות שניות בכלל גני  1648 -והם כוללים כ

הטרום חובה בגני הרשות אשר מסייעות לאורך כול שנת הפעילות בגני הטרום חובה באותם 

סייע לשלב ככול שניתן את ילדי על מנת ל 3 -גנים אשר מרבית הילדים הינם בגלאים מתחת ל

 השנתון הצעיר במיוחד להשתלב היטב ונכון בפעילותם בשנה הראשונה במסגרת.

מערך הגנים שעברו להפעלה ולטיפולו של מרכז מריאן לגיל הרך והמשפחה, כאשר החלנו 

בשדרוג בכלל תחומי הפעילות  וזאת תוך מתן דגש בעשייה החינוכית לטיפוח כלל הילדים על 

חברתי, טיפוח הסובב הפיזי -הצרכים בכישורי החשיבה והלמידה, טיפוח התחום הרגשי פי

 ושדרוג האמצעים על מנת לשפר את הסביבה החינוכית בה שוהים ולומדים הילדים.

החינוך, התוכניות שהחלו לפעול בשנת הלימודים הקרובה כוללות תכניות בתחומי: 

ניות הינן: שילובה של תוכנית ראשונית , התוכהבריאות, העשרה החברתית והתרבותית

גני החובה בקריית גת תוך  19במסגרתה שולבו כלל   "גוגלה לגיל הרך" וייחודית שהינה 

תגבור וחיזוק תשתית המחשוב למערכת "גוגלה" שמטרתה לקדם את פיתוח הסקרנות 

ד וזאת תוך והידע במגוון תחומי ידע" מדע, חינוך ,בריאות ,העשרה , רפואה ,ביולוגיה ועו

תוכנית לקידום  מעורבות ושותפות של ההורים ,הילדים ואנשי הצוות החינוכי, כמו פועלת

בכלל גני הילדים במסגרתה יקבלו הסברה והדרכה של צוות מקצועי  החינוך לבריאות השן

לאורך כול השנה תוך מעקב שוטף המטרה לשפר ולקדם את המודעות לאורח חיים בריא 

סל תרבות  עשיר "שן, כן תופעל התוכנית התרבותית במסגרתה יתקיים  בדגש על בריאות ה

שיכלול הצגות לילדים עם מיטב הרפרטואר שנבחר על ידי הצוותים המקצועיים  "ומותאם

כאשר תהיה התאמה של מגוון  ריתמוזיקה בגנים: והגננות. כן יפעלו חוגי העשרה כדוגמת

לפתח את החוש המוזיקאלי, להעשיר את הפעילות בהתאם לצורכי הגנים השונים המטרה 

הילדים ולפתח אהבה למוזיקה לשירה ולתנועה . כן החלה לפעול תוכנית שתשים דגש על 

ומיומנויות אורייניות בקרב ילדי הגנים במסגרת זו תפעל התוכנית "  קידום הקריאה בגנים

לד יקבל ספר במסגרתה כול י "ספריית פיג'מה"וכן  סיפור בספרייה" לילדי הטרום חובה
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-"תוכנית להבה"לקריאה כשהמטרה להנחיל לילדים אהבה לעידוד הקריאה. כן פועלת 

לשילוב ילדי גני החובה הסמוכים למרכז להבה כאשר אליו יגיעו מידי מספר פעמים בשנה 

ילדי הגנים כדי להתנסות  ללמוד ולפתח את המיומנויות בהפעלת מערכת המחשבים 

 תאם לתוכנית הלימודים בגן.ובצריכת מידע דיגיטלי מו

גנים מסגרת יום  8 -שמהווים במערך צהרוני גני מיל"ת מרכז מריאן מפעיל השנה את 

ילדים כאשר ייתכן שבמהלך השנה תשע"ו  ויתכן אולי  280 -לימודית חינוכית תוספתית לכ

 ילדים במסגרתה יוענקו 385 -גנים נוספים כך שתקיף כ 3בתשע"ז תורחב התוכנית לעוד 

תכוניות העשרה לילדים, בקרה ומעקב אישיים ברמת הפרט, ארוחה חמה ועוד. כמו כן 

 ילדים.  100-יום לימודים ארוך אשר במסגרתם לוקחים חלק כ -גני יוח"א  3פועלים 

המרכז בשיתוף ותמיכה משמעותית של הרשות המקומית שמה דגש על שדרוג המערכות 

 26 -תוכנית זו שהחלה כללה בחודשים האחרונים כ -בגנים וטיפוח  הסובב הפיזיוטיפול  

גנים ואנו נמשיך השנה לטפח פיזית את מראה הגנים צביעתם ושיפור חזותם בשיתוף 

ההורים, הצוותים ה חינוכיים וצוותי ההחזקה של הרשות ומרכז מריאן כמו כן , הגנים 

גרתו ישתלבו ( ובמס15,3,2016השתלבו במסגרת יום המעשים הטובים שיחול בסוף מרץ)

מתנדבים, עובדי מהמרכז וכן הורים מקרב הורי הגנים , וועד הגנים שבתוכנית לטיפוח חזות 

הגנים צביעתם ותביעת מתקנים ובכללם תלמידי תיכוניים, חיילי צה"ל וכן מתנדבים 

מאינטל וכן מבית המשפט בקריית גת ועוד היד נטויה, כמו כן גובשה תוכנית מפורטת 

עברו פעילויות העשרה וחינוך ע"י מפעילים חיצוניים מתנדבים בגנים כאשר במסגרתה אף יו

מסגרות הפרוסות בכלל אזורי ה עיר הן  26-מתנדבים ב כ 150 -התוכנית תקיף למעלה מ

 בגנים רגילים והן בגנים לחינוך מיוחד. 

 יום המעשים הטובים במסגרות חינוכיות ובגנים*- 

ות גני הילדים כפרויקט הדגל של יום המעשים הטובים התמקדנו בשיפור חז 2016השנה מרץ 

ואנו שמחים לעדכן כי בשיתוף פעולה עם מגוון גורמי סיוע ושותפים נאמנים הצלחנו ביום 

גנים,  26י לשיפור חזות ל מיוחד זה וגם ימים נוספים שלאחריו להעניק ולתת מענה משמעות

המשפט בקריית גת, מאינטל, מבסיס זאת בשיתוף מתנדבים רבים של תלמידי תיכון   מבית 

פלוגות, מבנות השירות הלאומי ובני ותלמידי מכינת לכיש ועובדי מרכז מריאן ובסיוע עובדי 

 הרשות.

נבחנו הצרכים  ,מוקדו המשאבים וגובשה תוכנית מקיפה במסגרתה נצבעו, נשתלו ושופרו 

יוחד וכולנו שמחים על כך.  עשרות גנים בכלל אזורי העיר הן גנים מ"מ והן ממ"ד ולחינוך המ

נוספים, שנהנו  מפעילות העשרה, סדנאות  גנים  9 -חוויתי והעשרתי ל  ניתן מענה  -בנוסף

והצגות באותו יום מיוחד זה  הכול בהתנדבות מלאה ומכול הלב של עשרות מתנדבים 

 ומתנדבות.
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ביום  מנות וברכותאיסוף משלוחי חשוב לציין כי בכלל גני הילדים בעיר הובלנו יוזמה  של 

המעשים הטובים. המשלוחים נאספו וחולקו הן לחיילי צה"ל והן  למחלקה האונקולוגית 

לילדים בסורוקה, בה מאושפזים ילדים חולי סרטן. יישר כוח לכול מה שלקח חלק ביוזמה 

 ייחודית וברוכה זו.

    הקמת גנים נוספים  חדשים בשנת הפעילות תשע"ז * 

גנים חדשים  3לגנים לשנת תשע"ז כמו שהיה בתשע"ו בו נפתחו  לאור הרישום המוגבר

נוספים גם בשנה זו לאור הרישום המוגבר לגנים הממ"ד והמ"מ  ביחס ל אשתקד וכן לאור 

גידול באוכלוסייה שמחייב בחינה ומתן פתרונות הולמים לצורכי הגידול הצפוי ולתת מענים 

גנים  3-4ם בשנת תשע"ז יוקמו בע"ה עוד איכותיים לילדים העתידים להשתלב במערך הגני

נוספים כדי  לתת מענה הולם לצרכים ההולכים וגדלים וזה מבשר טובות שכן ירבו.. הצפי 

 ביחס  לאשתק"ד שכך יימשך בע"ה.  10% -ילדים וזהו גידול נוסף של כ 1800שירשמו כ 

 :הפעלת מערך הצהרונים במסגרת העירונית* 

מסגרות בגני הרשות  20  -ב מערך צהרונים העירוני כלל מרכז מריאן החל להפעיל את 

-3ילדי גנים בגלאי    425-הפרוסים בכלל האזורים בעיר. במסגרת פעילות זו לוקחים חלק כ

,כאשר ישנו רצף חינוכי בגנים כהמשך ליום הלימודים בגן. הצהרון מופעל כיום לימודים 6

צוותים חינוכיים)גננות וסייעות(  במסגרתם פועלים 16.30עד השעה  14.00ארוך משעה 

 ניתנים ארוחות חמות, מופעלים חוגי העשרה איכותיים המותאמים  לצורכי הילדים. 

בגני  לתגבור הלימודי חשוב לציין כי במסגרת תכניות פק"ט נמשכת  הפעלת התוכנית

צות ילדי גנים שיקבלו סיוע לימודי בקבו 120 -בקרב כ אוריינות שפתית ומתמטית -הילדים

קטנות לאורך השנה במסגרת גני הילדים שבהם אותרו כבעלי צורך לתגבור לחיזוקם 

 ולשיפור מיומנויותיהם הלימודיות וחיזוק דימוים העצמי .

 –השירות הפסיכולוגי הייעוצי כמובן  בילדי הגנים התמיכה הסיוע והייעוץ הצמוד של 

כלל תכניות   ברשות במסגרתו ניתנים חינוכי)שפי"ח( בגני הילדים המופעל על ידי אגף החינוך

בתחום האבחון, הייעוץ והטיפול בכול הקשור לצורכי הילדים בגנים ע"י פסיכולוגים 

מומחים בתחום וזאת תוך תמיכה בצוותים החינוכיים בגנים. כמו כן מופעלת תוכנית  

רה של על ידי השירות הפסיכולוגי לטובת ילדי הגנים במסגרתו ניתנת סיד הדלת פתוחה""

פניות  200 -שיחות ייעוץ להורי הילדים והילדים בגיל הרך במסגרתה לוקחים חלק למעלה מ

 של הורים לקבלת ייעוץ, טיפול והדרכה. 
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 :"הפעלת בה"ס להורים בגני הילדים " שימחה* 

במסגרת התוכנית שמרכז מריאן והרשות המקומית הגישו בשנת תשע"ו "קול קורא" כאשר 

"ס להורים לילדי גנים שהינה יוזמה ראשונית וייחודית שמטרתה לקדם התוכנית להקמת בה

שיח מחנכים והורים והעשרת הילדים, שהינה תוכנית נחשונית -את תוכנית "שימחה"

וראשונית וזכתה  להדים חיוביים  ולתקצוב ייחודי ואושרה על ידי משרד החינוך ועל ידי 

ת היגוי יישובי שבו לוקחים חלק צוות הפיקוח במחוז, כאשר במסגרת זו הוקם צוו

המפקחות, הצוות המקצועי במרכז מריאן, השירות הפסיכולוגי כאשר מנהלת המרכז 

להורות במרכז מובילה את התוכנית הכוללת אשר במסגרתה שולבו הגנים העירוניים הן 

הורים  1,000 -המ"מ והן ממ"ד בתוכנית מקיפה וכוללת שבמסגרתה לוקחים חלק למעלה מ

ים שסידרה של סדנאות מקצועיות בתחומי החינוך, הטיפול, הדרכת הורים בנושאים וילד

ילד, תפקיד המשחק בגיל הרך ,יחסי אחים במשפחה, –כדוגמת: הצבת גבולות ,קשר הורה 

ועוד. במקביל לפעילות שמתקיימת בשעות הערב ילדי הגנים משתלבים בפעילויות העשרה 

ת: תיאטרון, דרמה ותנועה יצירה בעקבות סיפור ,ציור וחוגים איכותיים ברמה גבוהה כדוגמ

סדנת תזונה נבונה ועוד פעולות מגוונות ומהנות. על פי ההתנסויות -ואומנות , כייף של שף

הראשונות שהחלו מעורבות ההורים רבה והילדים נהנים ושמחים וכלל הגורמים מציינים 

לדים כאשר משולבים טובי אנשי לשבח את ההערכות, רמת ההיענות הגבוהה של ההורים והי

המקצוע מתחומי הפסיכולוגיה וייעוץ המומחים בתחום הדרכת הורים. התוכנית שהחלה 

נאחל לכולנו המשך שנת פעילות שקטה, בתחילת השנה תמשך עד סיומה בחודש יוני .  

פורייה ומעל לכול מאתגרת ורבת פעילויות מהנות בטוחות ומלמדות ושהילדים  יימשכו 

ות מכול רגע משהותם במסגרות החינוכיות שכלל צוות מרכז מריאן וכן הצוותים ליהנ

החינוכיים בגנים : גננות וסייעות מפקחות ומנהלות יאתגרו את עצמם ובוודאי ישקיעו את 

 כול כולם במלאכת קודש חינוכית זו לטובת עתיד ילדינו.

והחינוך לגיל הרך במיוחד חשוב לציין כי במוקד הפעילות הינו קידום כלל נושא החינוך 

בכלל ובפרט  תוך שדרוג וקידום מערך הגנים וראיית הילדים בגיל הרך כבסיס חשוב ביותר 

לבנייתה ולהתפתחותה הן של הקהילה ברמת הכלל והן להתפתחותם של הילדים כול אחד 

ואחת על פי יכולותיו וכישוריו כאשר המערכת מעמידה את כול משאביה לטובת כך. נאחל 

 .כולנו המשך שנת לימודי פורייה שקטה, בטוחה ומוצלחתל

 מקווים כי גם בשנת תשע"ז נצליח לקדם יוזמה חשובה זו.אנו 
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 תרבות והעשרה לילדים בגיל הרך: .4

 *: חוגי העשרה  ופעולות תרבות קהילתיות המותאמים לילדי הגיל הרך 

כמו ברובע הנביאים   המרכז מפעיל מערך של חוגים ייחודיים הן במרכז והן בשלוחותיו

במסגרת הפעילות הותאמו חוגים והעשרות הן בקבוצות קטנות והן במסגרת אירועים 

קהילתיים בהם לוקחים חלק מאות רבות של ילדים והורים הפעולות כוללות חוגים 

רן בא לגן, אפיה ובישול " כייף של שף",   קרטה , קפוארה , חוג אומנות -כדוגמת:  תנועה

כן מתקיימים אירועי חגים ומועד: הפנינג למשפחה, יום בריאות קהילתי לגיל וציור. כמו 

הרך, פורים, טו בשבט, שבוע הספר עירוני בשיתוף הספרייה העירונית , כן גם מתקיימת 

סידרה של מינויי הצגות לילדים והוריהם , הצגות המותאמות לגילאי הילדים ועם מסר 

ים וכחלק משלים לכלל הפעילות הפורמאלית חינוכי משמועתי הן לילדים והן להור

 המתקיימת בגנים ובמעונות כאשר גם בשנה זו תמשך הפעילות ביתר שאת ועוד.  

 הדרכה והשתלמויות בגיל הרך:-פיתוח הון אנושי .5

פיתוח ההון האנושי הינה אחת התוכניות החשובות לקידום פעילויות הגיל הרך כאשר 

זמות במסגרת היחידה לפיתוח ההון האנושי את במסגרת פעולות המרכז מתקיימות יו

הפעלתו של מערך הדרכה, השתלמויות והפעל מרפ"ד)מרכז הדרכה לפיתוח כלים ועזרי 

לימוד והדרכה(,במסגרת זו משתלבים עשרות רבות של מטפלות, מנהלות וסייעות וגננות 

, פועלת הפועלות בתחומי הגיל הרך בתוכניות השונות במסגרת זו מופץ מידע מקצועי

ספרייה לעיון ולהשאלה, מתקיימים קורסי הכשרה מטעם משרד הכלכלה ובפיקוח המשרד 

ובימים אלו אף המרכז בוחן   1+2שבמסגרתו מוכשרות מטפלות במסגרת קורסי סוג 

ומקדם פתיחת קורס ייחודי להכשרת סייעות בשיתוף הרשות המקומית ו"שחר און" הגוף 

 ת במסגרת פעילותו המקצועית השוטפת.המקצועי המשלב את עובדות הרשו

כן מתקיימות הדרכות ייחודיות כדוגמת: עזרא ראשונה, סדנאות  לתקשורת בין  וכמ

אישית, בטרם, מיומנויות איתור וטיפול מותאם בילדים עם צרכים מיוחדים ועוד. בתחום 

ת ארוך שיכללו קורסי סייעות ,קורס מטפלו 2016זה חל שדרוג תוך הרחבת היוזמות לשנת 

להכשרת מטפלות למעונות החדשים, השתלמויות רחבות ומותאמות תוך הקמת פורום 

 מנהלות מסגרות וכן שדרוג בכלל תחומי ההכשרה לעובדות במערכת.

במסגרת זו החלו להתבצע הדרכות והנחייה של צוותי המרכז לטובת עובדי המרכז כדוגמת 

בנושאי טיפול וייעוץ והכוונה לצוותי מנהלת תחום ההדרכה עו"ס , מנחלה ומקדמת הדרכה 

 המטפלות במעונות.
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כן נערכים לקיום כנס ראשון בקריית גת במסגרת " שולחן עגול" לגיל הרך כדי להציג לבחון 

תחום חותך ארגונים כדי למצור נושאי רוחב –ולקדם נושאי גיל הרך ברמה עירונית 

בין הארגונים בכלל היישוב  משותפים ובכך לתת מענה מתאים תוך איגום משאבים כולל

 מכלל הקהילות והמגזרים.

 איכות ומצוינות מרכז מריאן לגיל הרך: .6

 למרכז מריאן לגיל הרך:-*פרס הוקרה לאומי לחינוך 

המרכז זכה בפרס הלאומי של ישראל בתחום החינוך במסגרת פרס ראש הממשלה לאיכות 

לותיו בתחומי פעילותו המגוונים ולמצוינות במגזר הציבורי בישראל על מצוינות ואיכות פעו

וביכולותיו ליזום, לפתח ולקדם תחום חשוב זה באופן ראוי לדוגמא ולחיקוי. הפרס ניתן על 

ידי יו"ר וועדת הפרס שופט בית המשפט העליון )בדימוס( מר צבי טל. להלן נימוקי קבלת 

 הפרס:

 תעודת הוקרה על מצוינות במנהיגות

 ולמשפחה!!! למרכז מריאן לגיל הרך מוענקת

כעמותה רשומה ומאז התפתח, הרחיב והעמיק את פעילותו. הדבר בא  1992המרכז הוקם בשנת 

הגיל הרך ובהיקף המשאבים  תלידי לביטוי בהיקף הלקוחות, במספר התכניות לאוכלוסיו

העומדים לרשותו. בהתאם לחזון שהתוותה מנהיגותו, פועל המרכז מתוך תחושת שליחות 

 ות המרכז ולקהילה.ומחויבות ללקוח

מנהיגות זו השכילה לזהות ולייצר הזדמנויות לקידום שירותיו והישגיו של המרכז, זאת במיוחד 

בחמש השנים האחרונות. במטרה לצמצם פערים ולפתח את הפוטנציאל הטמון בקרב אוכלוסיית 

של ההורים  המרכז מוביל בגיוון תכניות, במקצועיות הצוות, במעורבות הגבוהה ,הגיל הרך-היעד

ובשילוב בין ילדים ממשפחות חזקות לבין ילדים בעלי צרכים מיוחדים. בין הפעילויות במרכז: 

תכניות להתפתחות הילד, מעון שיקומי לילדים מעוכבי התפתחות, מרכז לשיפור כישורי למידה 

 להוראה מתקנת, מסגרות חינוך ייחודיות, תכניות הדרכה וייעוץ להורים, פעילויות תרבות

והעשרה לילדים ולהורים, פיתוח ההון האנושי לאנשי המקצוע בתחומי הגיל הרך ותכניות 

 בשיתוף גופים חיצוניים שונים.

המרכז מתמיד בשאיפתו לטיפוח האיכות ומצוינות, מקיים השוואה מתמדת בינו לבין מרכזים 

 אחרים בארץ ובחו"ל ומפעיל שיטה סדורה להפקת לקחים.

ת מגמת עלייה במספר התכניות שהמרכז מפעיל, וכן  עלייה ניכרת במספר בשנים האחרונות ניכר

 המשתתפים בתכניות אלה. 
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ההוקרה על מצוינות במנהיגות את תעודת  מרכז מריאן לגיל הרך ולמשפחהעל כל אלה מקבל 

במסלול   2011לאיכות ומצוינות ע"ש יצחק רבין ז"ל לשנת  במסגרת תחרות הפרס הלאומי

 .החינוך

 

 

 

 2018-2015לאיכות ולמצוינות בניהול -*איזו בינלאומי: 

וזאת עד  יתו תקן לאיכות בינלאומ 2016מרכז מריאן קיבל בחודשים האחרונים מינואר 

בחודשים טרם כך עבר המרכז וכלל צוותיו  מבחני המבדק הקפדניים של מכון התקנים  2018

ארגון  \כך בעצם הפך המרכז  לגוףהישראלי, יוזמה פרי הצוות המקצועי של המרכז  ועל ידי 

הראשון בישראל בתחומו העובר והמקבל איזו חברתי איכותי על ניהול מתקדם והתייעלות 

בכול הקשור לאיכות ניהולית בכלל רבדי הפעילות שלו. כולנו גאים על כך ובימים אלו הוארך 

יצת דרך שנים לאור הישגיו והתקדמותו בתחום זה ,דבר שמשמש פר 3 -תוקף האיזו ל

 משמעותית לארגונים חברתיים אחרים הבאים בעקבותיו בישראל.
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 *מרכז מריאן כמודל איכותי למרכזים אחרים בישראל.

ביקרו צוות מקצועי מטעם משרד ראש הממשלה מהוועדה לגיל הרך  2016וכן  2015במהלך שנת 

מנת להתרשם ולבחון את  וכן ביקור נציגים מפרס ע"ש, המתמחה בחינוך ובחינוך לגיל הרך על

אופן פעילותו הייחודית של מרכז מריאן על מנת שיהווה דגם ומקור השראה להקמת מרכזים 

דומים כאלו בישראל וזאת לאחר שדבר פעילותו הענפה והייחודית מהווה דוגמה ראויה ללמידה 

 ולחיקוי.

ן וסיוע ממלכתי אחת מהמטרות הוועדה לבחון דגם פעילות ייחודי ללמידה וכן בחינת עיגו

לפעילות המרכזים לגיל הרך ברמה לאומית תוך סיוע במימון ובעיגונם לאורך זמן לאור חשיבותם 

 הקריטית בהתפתחותו של דור העתיד של ילדינו. 

בראש הצוות עמדה חברת הוועדה הגב' עירית בירן בליווי של מר אייל גבאי מנהל בכיר במשרד  

יור במרכז כאשר נפגשו לשיבת עבודה עם כלל מנהלי התחומים החינוך בירושלים, אשר הגיעה לס

שסקרו בפניהם את עיקרי התוכניות הפעולות והיוזמות כאשר חולק חומר כתוב וחוברות עבודה 

 מפורטות .

ביקרו נציגי וועדת הפרס ע"ש רוני פיינשטיין ז"ל  והתרשמו עמוקות  15,3,2016כמו כן בתאריך 

ית המבוצעת במסגרות מרכז מריאן והראויים הם לדעתם לכול מהפעילות האיכותית וייחוד

הערכה והוקרה וכן לפרס מחמיא המשקף את אופי ,איכות והיקפי הפעילות למען החברה בקריית 

גת בתחום הגיל הרך, הרשות המקומית באמצעות מזכיר העירייה מר ישראל אליאס והרשות 

ון והפרס יחולק בטכס רשמי בתל אביבי בפרס הראש 2016וצוות מרכז מריאן זכו בסוף מרץ 

מבין עשרו רבות של מגישים ומועמדים לקבלתו. הפרס ניתן על ייחודיות ויזמות  14,4,2016ב

 כולנו גאים על כך.-עירונית ממנפת בתחום החינוך לגיל הרך

מנכ"ל המרכז יואל רחמים, הציג את עיקרי החזון והמטרות יעדי התוכניות  במצגת מפורטת תוך 

דגשת עיקרי היוזמות הפועלות, ההישגים בכלל התחומים והאתגרים והמשימות שבפתחה של ה

,כאשר חברי הוועדה אף סיירו במרכז ונפגשו מנהלות בתחומי הפעילות  2016שנת העבודה 

השונים וכן עם קבוצת המתנדבות במסגרת המרכז להורות ונפגשו עם המתנדבות והתרשמו 

משפחות, הורים וילדיהם בסיכון ורווחה והביעו את שביעות רצונם מאופן עבודתן  המיוחדת עם 

 והתרשמותם העמוקה מעומק העבודה היסודית הנעשית בכלל הפעולות במרכז.

חברי  הוועדה ציינו לשבח את  אופן  פעילותו המגוונת והמקיפה של המרכז הנותן השראה ומשקף 

ופן מקיף ורחב אוכלוסיות יעד רבות עשייה חינוכית חשובה מהמעלה הראשונה והמתייחסת בא

 מקרב :הילדים ,ההורים ואנשי המקצוע בתחום הגיל הרך ועל כך כולנו גאים. 
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 לסיכום:  

התוכניות והפעולות הרבות הנעשות בשוטף במרכז משקפות  ונגזרת היא מתפיסה  סקירה

עבודה, היעדים מקיפה שנעשתה לעיל משקפת באופן נהיר את כיווני החשיבה, דרכי ה אסטרטגית

,המטרות וההדגשים בתהליכי הביצוע בשנת הפעילות כאשר גם מציינת את האתגרים הרבים 

 אנו עומדים באופן כללי וכן באופן פרטני בכול תחום ותחום. םבפניה

, תוך בחינת צרכים בתהליך שיטתי ומובנה התוכנית הכוללת כפי שמוצגת בחוברת זו, גובשה

רגון והשותפים על מנת לקדם את יעדי התוכנית לטובת אוכלוסיות דקדקנית אל מול משאבי הא

וזאת תוך  וארגונים הפעילות הכוללת תהיה מתואמת, משולבת ומשותפת לעשרות גופים היעד .

מאמץ מתמיד של כלל הצוותים המקצועיים במרכז בתמיכת הנהלת המרכז ובליווי וקידום 

 מקצועי צמוד של מנכ"ל המרכז .

תשומת לב מיוחדת, רחבה ומקיפה בקרב כלל אוכלוסיות היעד בייחוד בנזקקות  גם השנה נמקד

ועם צרכים מיוחדים, כאשר ההנחה  הבסיסית הקריטית שצריך להפנימה שככל שנשקיע מוקדם 

שימצאו את בגיל הרך הן בילדים, בהורים ובאנשי המקצוע , נבטיח את  עתידם של ילדינו כדי 

באופן  האופטימאלי והמכסימלי ככול שניתן תוך הענקת  וילדההפוטנציאל הטמון בכול ילד 

 הכילים ,האמצעים והסביבה שניתן כול אחד על פי יכולותיו וכישוריו.

מרכז מריאן שהפך לפני קצת יותר משנה לתאגיד מעין עירוני  בתמיכת הרשות ,ראש העיר, 

פרויקטים נוספים ורבים  הנהלת המרכז ושותפים נוספים בע"ה, נמשיך ונפעל במרץ כדי למנף 

לטובת אוכלוסיות היעד הנזקקות לסיוענו. יותר ויותר אוכלוסיות מכירות במרכז בתרומתו 

ובאיכות יוזמותיו שמקדמות את הפרט והקבוצות מכלל הקהילות : עולים וותיקים, דתיים 

כמקום  וחילוניים תושבי שכונות ואוכלוסיות נורמטיביות ,חזקות וחלשות כולם רואים במרכז

שנעים וטוב להגיע אליו ולקבל שירות וזה גורם לנו להרגיש אחריות כבדה ולדאוג להתמקצעות 

 מתמדת ולמחויבות עבורם למענם ובשבילם.

התפתחותיים, חינוכיים  ליצירת שיווין הזדמנויות לכול, לצמצום פעריםהמרכז ימשיך וישאף 

הגעה לאוכלוסיות יעד נוספות וחדשות וקהילתיים ברמת הפרט והקהילות בתחום התמחותו תוך 

של העיר הן   הולהתמודד עם אתגרים בפתח כמו גידול העיר ואוכלוסייתה לאור התפתחות

בגבולותיה הקיימים והן צפונה בה יקלטו אלפי משפחות עם ילדים שיהיו בוודאי זקוקים 

שירותים לשירותנו ויש להיערך בהתאם לכך, אחת המשימות החשובות הינה להנגשה של ה

ואיכותן אשר אין ספק, תחייב מאמץ ואתגר גדול ומשמעותי לכלל ההנהלה וצוות העובדים 

ולצוות הבכיר המנהל את הפעילות השוטפת ברשותו של מנכ"ל המרכז ובתמיכה של הנהלת 

המרכז של הרשות המקומית ברשות ראש העיר מר אבירם דהרי אשר רואה עין בעין את צורכי 

מץ לסייע בידה לאור הצלחתו של מרכז עד כה ,חשוב לציין כי למרות הקשיים  האוכלוסייה והמא

גם מהבחינה התקציבית המרכז יצליח בע"ה בשיקול דעת מקצועי ומדוד להרחיב פעולותיו בכלל 

תחומים תוך שילוב יותר ויותר אוכלוסיות יעד חדשות ונוספות תוך  שמירה על קשר עם 

 הקיימות. 
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בפעילותו השוטפת ,שיתופי הפעולה עם הרשות ומנהלי אגפיה ורכזיה ואנשי יש לציין כי המרכז 

המקצועיים רק העצימו ומינפו את פעילות המרכז למענם של ילדים והורים מכלל רבדי 

האוכלוסייה בעיר ואין ספק כי הפיכתנו לתאגיד תמנף יותר ומשמעותית את יכולת המרכז להביא 

 באיכות ובמקצועיות הראויים לכול הערכה.  את בשורתו לכול בית ,משפחה והורה

הישגי המרכז והתוצאות הפעילות של המרכז על מגוון תחומיו ,ניכרים בכול פינה ופינה והיקף -

המשתתפים באה במרכז כמקום שיש להשקיע בו משאבים והראיה שהיקף המשתתפים של 

משתתפים בשנה  10,000-שנים לכדי  קרוב ל 5 –משתתפים לפני יותר מ  1,500 -המרכז גדל מ

המרכז הפך  זה -החולפת )הורים, ילדים, אנשי מקצוע( ובע"ה עוד היד נטויה ,יחד נעשה ונצליח. 

מכבר למקום לעליה לרגל מכול רחבי הארץ ובוודאי מהאזור ומהווה גאווה לעיר ולכולנו, לעובדיו 

 ולמקבלי השירות . 

ומי של ישראל לחינוך מטעם ראש ממשלת בנוסף לכול זאת אין ספק כי זכייתנו בפרס הלא-

וזאת עד שנת   2012בשנת  יוכן קבלת תו התקן הבינלאומ 2011ישראל לאיכות ולמצוינות לשנת 

כאשר בימים אלו קיבלנו וזאת לאחר מבדק שנתי מדוקדק שנסתיים בתחילת שנה זו ,תו   2015

תחומי הפעילות מצד הגופים וכן  הערכות רבות וציונים לשבח בכלל  2018תקן משופר עד שנת 

המקצועיים העובדים עמנו ,רק ממלאים את לבינו גאווה וזה נותן כוח להמשיך בייתר שאת 

וזו זכות גדולה שנפלה בחלקנו לפעול ולעשות למענם של אלו הנזקקים –בעבודה קודש מיוחדת זו 

 לכך.  

הפעלת התוכניות, זו ההזדמנות כדי להודות מקרב לב לכל השותפים בתהליכי החשיבה, ב

בשותפות פיננסית ורעיונית וכן, למשפחת קוריין היקרה מהולנד, לקרן היסוד, לכל חברי הנהלת 

המרכז  וליו"ר אלון כנעני ולצוות העובדים במרכז, וכן לרשות המקומית לכלל מנהלי האגפים 

יועו לתוכניות השותפים בעשייה ייחודית זו ובייחוד לעומד בראשה מר אבירם דהרי על תמיכתו וס

 המרכז ולרווחת ילדינו, נודה להם מראש על כך. 

ואת  שנשכיל לממש את חזון המרכזאני תקווה, כי השם והשותפים יעמדו לצדינו בע"ה בכך 

הצוות החלו לפרוח ודאגתנו לשמרם ולטפחם ולפתחם  כאשר  היוזמות שפורטו לעיל שרבים מהם 

נו שמחים להירתם ולעשות למענם ולשרתם ולפעול ,א מכוון מטרה להמשך התפתחותו של המרכז

למענם ובכך להבטיח חברה טובה ,שוויונית, וצודקת ועתיד טוב לילדיה  שיתרמו הן לעצמם, 

לקהילה ולמדינה  ונמשיך במרץ את קידום המשימות והיעדים שנקבעו בתוכנית עבודה זו לשנת 

2016 

  .."  עתיד ילדינו מתחיל בגיל הרך.."  כי

 ברכה

 יואל רחמים

 מנכ"ל המרכז

 ראש העיר-מר אבירם דהרי העתק:

   ןסגנית רה"ע ויו"ר הדירקטוריו –גב' שלומית סהלו            

 חברי הנהלת המרכז          
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 תמונות  מפעילויות המרכז בתחומים השונים:
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 תכניות לאוכלוסיות מיוחדות :

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתנדבות תוכנית מתנ"א בצילום  משותף.*
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 *מתנדבות תוכנית הקן לסיוע למשפחות רווחה מקבלות תעודות הוקרה על פועלן.

  

 

 במסגרת "פסיעות ראשונות"-*פעילות הורים ילדים בגיל הרך
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 שעת סיפור לילדים והורים–* תאטרון בובות 

 

 לדים.פעילות חווייתית הורים וי-* ליטוף בעלי חיים 
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 הענקת טיפולים פאר רפואיים למאות ילדים נזקקים על ידי טובי המומחים ביחידה ההתפתחותית.* 

 

 

 *סדנאות להורים במסגרת בה"ס להורים במסגרות החינוכיות ובגנים.
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 *סדנאות להורים במסגרת בה"ס להורים במסגרות החינוכיות ובגנים.

 

 במרכז מריאן.*סיום חוג לקפוארה לילדים בגיל הרף 
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 פורים תשע"ו -*אירועים לילדי הגיל הרך

 

 *התקנת מתקני משחקים חדשים בגני הילדים.

 

 *שיפור חזות והכניסות למעונות היום בפנים ובחוץ.
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 של צוותי מרכז מריאן והרשות במסגרות החינוכיות ובגנים-תשע"ו  –*יום מעשים טובים 
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 לרווחת הילדים. *שיפור וטיפוח מראה מעונות היום

 

 

 

 *שיפור חזות הגנים
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 *ציורי קיר ושיפור הכניסות ומראה הגנים.

 

 

 *  שיפור חזות המסגרות החינוכיות בגנים והתקנת הצללות ומתקנים. 
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 *ביקור ילדי הגנים במוזיאון בעומר.
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 *פעילות העשרה מגוונת במסגרות החינוכיות.

 

 הפרדה במקור "שמירה על סביבה ירוקה"-דרכה ולמידה*ילדי הגנים משתלבים בתוכנית ה

 

 ביקור רה"ע והצוות החינוכי במסגרות הגנים להתרשמות מהתקדמות התוכניות.* 
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 הצלת חיים.-מד"א-*הדרכת צוותים חינוכיים בעזרא ראשונה

 

 *חיזוק תשתית המחשוב ושילוב תוכנית מתקדמת" גוגלה" בכלל גני החובה.
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 גוגלה לגיל הרך.-בים ותוכנות מתקדמות*התקנת מחש
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 .ילדי הגנים חוגגים  -*יום עצמאות לילדי הגנים

 

 פורים תשע"ה.-ילדי והורי מעון עופרים חוגגים -*פעולות העשרה לילדים והורים במעונות
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 *הפנינגים קהילתיים ואירועי חגים בחצר מרכז מריאן  

 

 נות מילדי גני ילדי קריית גת לטובת ילדי בה"ח ברזלי באשקלון* צוות מרכז מריאן והרשות במשלוח מ

 " עתיד ילדינו מתחיל בגיל הרך......."
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  איכות הסביבהפרויקטי אגף 

 אגף איכות הסביבה מאגד בתוכו את היחידות הבאות:

 פיקוח על הגינון –מחלקת גינון  .1

 פיקוח פינוי אשפה ואחזקת טמוני קרקע. .2

 טרקטוריסטים. .3

 ובות )טיאוט מכני + קבלני(.ניקיון רח .4

 תברואנים. .5

 הדברה ולוכד נחשים. .6

 מחזור. .7
 

 האגף נוגע במישרין לאיכות חייו של התושב.

 דואג לניקיון סביבתו של האזרח ולרמה תברואתית גבוהה, המביאה למניעת מחלות.

 בנוסף, מקדם את כל נושא הפרדת פסולת במקור.

 ר כמה שיותר למעננו ולמען הסביבה.מדיניות הרשות לדחוף להפרדת הפסולת למחז

 

 אגף איכות הסביבה הוא אגף שמטרתו העיקרית היא לתת שירות לתושבים.

 טיפול בכל סוגי הפניות, ומאמץ תמידי לפתור כל סוגיה או בעיה שעולה לרווחת התושבים.
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 פרויקטים
  הפרדה במקור

"רטובה"; כל יתר סוגי  -הפרדה של הפסולת הביתית לשני זרמים )פסולת פריקה ביולוגית
"יבשה"( או יותר, בכלי אצירה נפרדים. התושבים מפרידים את הפסולת למתקנים  -הפסולת 

 נפרדים, לפסולת רטובה או יבשה, כבר בבית.

הזרם הרטוב יועבר למפעל לטיפול בפסולת הפריקה ביולוגית, והזרם היבש יועבר לתחנת מעבר 
י פסולת למיחזור, ומשם למפעל מיחזור פסולת. פסולת למיון פסולת, לצורך מיון של מרכיב

שאינה ברת מיחזור תועבר לאתרי הטמנה לפסולת מעורבת. בשיטה זו הפסולת המופרדת נקייה 
 יחסית ובעלת ערך גבוה יותר למיחזור.

בתי  13,309-עיריית קריית גת ביצעה במסגרת פרויקט "הפרדה במקור" פעולות הדרכה והסברה ב
ליטר בצבע חום, שקיות קומפוסט, עלון הסברה,  10ביקור בבתים, חלוקת מיכל אב, הכולל 

 שקיות מגנט לכל בית ביחד עם הסבר אישי ומפורט כיצד להפריד פסולת רטובה ויבשה.

 :פסולת הפרדת "וחזון "פרויקט על מטרות

 עירונית חיים לאיכות שיובילו לצרכים תברואתיים מענה עם יותר יותר, ירוקה נקייה עיר 1. 

 יותר. משופרת ובריאה

 להטמנה. הפסולת כמויות . הקטנת 2

 לרשות. כספי חסכון 3. 
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 טקס השקה להפרדת פסולת

 :'א שלב בשכונות ספר בתי ותלמידי הילדים גני העיר ראש ,ס"להגה השר פעילות עם

 

 

 

 :חוצות שלטי באמצעות העיר וברחבי המקומית בעיתונות פרסמנו
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 קרקע טמוני

 טמוני קרקע לפסולת יבשה כשבצמוד יוצב פח חום למחזור פסולת רטובה. 350-הצבת כ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 מסתורים לפחים

 

 הוצבו מסתורים לבתים צמודי קרקע ולמתחם טמוני קרקע
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 הדרכות בבתי אב:

 .בעיר התושבים בתי בכל 2 הדרכה בסבב אב התחלנו הדרכות בבתי 14,141בוצעו 

 שאלון למלא גם מתבקשים התושבים כמוכן .החום בפח לשימוש תזכורת מהווה 2 ההדרכ סבב

 .בנושא

 .ומגנט עלון ,תאגיד תמיר של לאריזות כתומות שקיות זה בביקור לתושבים מחולקים  ,בנוסף
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 הסברה במוסדות חינוך:
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 מחזור
 ור פסולות בצבעים שונים ברחבי העיר .בשנים אחרונות מוצבים פחים ייעודיים למחז

 כל אחד מהם מיועד לקלוט פסולת מסוג אחר, וזו מועברת אחר כך למפעלי המחזור.

 הפחים הייעודיים הם:

שמיועד לפסולת אריזות זכוכית הזכוכית הממוחזרת משמשת לעשיית מוצרי המתקן הסגול 
עירוניים , הם משמשים לאפקט זכוכית חדשים , זכוכית הממוחזרת משמש לחספוס כבישים בי

 ניצנוץ בחזית בניינים .

שמיועד למחזור טקסטיל כגון חולצות מכנסיים, תכולת המכולה עוברת מיון המתקן האפור 
 לשלושה קטוגרויות: שימוש חוזר, מחזור לחומר גלם וחיתוך לשימוש כמטליות בד לניקוי.

ליטר  1.5 משל בקבוקי שתיה בגודלמיועדת למכלי פלסטיק כמו ל המחזורית לבקבוקי פלסטיק
 ומעל.

 נועד למחזור נייר מועבר למפעלים להלבנת התכולה לשימוש חוזר. המתקן העגול הירוק

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

 מיועד לפסולת רטובה מועבר למפעלי קומפוסט. הפח חום

 שמיועדת לקרטוניםנייה קרטו

 

 המתקן האפור מיועד למחזור בגדים
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 המחזורית מיועדת לבקבוקי פלסטיק

 

 המתקן הסגול מיועד לפסולת אריזות זכוכית

 

 המתקן העגול הירוק נועד למחזור נייר
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 פח ירוק                                                                   פח חום                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קרטונייה
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 הנהגות ירוקות בבתי הספר

במסגרת מדיניות הרשות לקידום איכות הסביבה והקיימות בעיר על ידי עידוד הנהגות ירוקות 
 נאמני סביבה, בקהילה, בתנועות הנוער ובבתי הספר.

ד להגנת הסביבה והאגף לאיכות פועל אגף החינוך של עיריית קריית גת בשיתוף עם המשר
הסביבה על מנת לטפח ולפתח את קבוצות תלמידי ההנהגות הירוקות של בתי הספר בעיר 

 ולקדמם שלב אחר שלב לעבר קיום אורח חיים בריא בסביבה מקיימת. 

ההנהגות הירוקות פועלות לקידום והעלאת המודעות בקרב התלמידים ומשפחותיהם אודות 
האדם על פני כדור הארץ בשאיפה לשינוי ושיפור הרגלי הצריכה וההתנהגות  ההשלכות של פעולות

 של כולנו.

בתי הספר המשתתפים בתוכנית, שפרינצק, דוד אלעזר, בגין, הרצל, יד יצחק, אפריים בן דוד 
ורשב"י, רמב"ם הם בתי ספר  אשר הוסמכו ע"י המשרד להגנת הסביבה כבתי ספר ירוקים או 

 בתהליך של הסמכה.

 תוכנית קמה ביוזמתו והובלתו של אילן חזן הממונה על איכות הסביבה במועצת העיר.ה

 חושבים ירוק רואים רחוק בקרית גת
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 תוכנית גינון:

 אגף איכות הסביבה בנה תוכנית אדריכלית והותאם כל תא שטח לסרגל הערכה.

 דשים.לביצוע שוטף של עבודות הגינון ולהקמת פארקים ושטחי גינון ח

 התוכנית באה להקל על הבקרה והפיקוח אחר שטחי הגינון בעיר.
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 אירועים חברתיים

 שומרים על הסביבה בקרית גת

אירוע חווייתי בחנוכה בנושא הפרדה במקור לילדי שכונות שופטים וקוממיות כולל הצגה, 
 סדנאות יצירה בקומפוסט, שעת סיפור ועוד
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 אירוע חווייתי סביבתי בט"ו בשבט 
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 אירוע שיא חווייתי לתלמידי המגזר החרדי
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 מנהיגות סביבתית בקהילה

 תוכנית למנהיגות סביבתית )קיימות(:

התוכנית נועדה להקנות ידע וערכים בנושאי סביבה וקיימות, ולתת לקהילה כלים לחשיבה 
 ולראיה רב מערכתית, תוך התייחסות לנושאי סביבה. ביקורתית

 

 

 

 

 

 בניית ריהוט גינה במועדון הכרמל
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 קורס פעילי סביבה בקהילה

 הקורס התנהל בשני המועדונים: "אמונה" ו"כרמל". -
 -מפגשים פלוס יום סיור למתקן קיימות באופקים ולמרכז דודאים 6-כל מועדון השתתף ב -

 מפגשים. 14סה"כ 
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  2015-חהפרויקטי אגף הרוו

 פרט ומשפחה

 :"סיכוי" פרויקט

 שפיר האזוריות המועצות בשיתוף גת בקריית החברתיים לשירותים' במח פועל" סיכוי" פרויקט

 . התעסוקה במעגל והשתלבות תעסוקתי קידום, אישית העצמה, מטרתו. ולכיש

, תעסוקתי אבחון, שונות סדנאות בתוכו ומשלב ברציפות מחזורים שישה מזה מתקיים הפרויקט

 .                                             הפרויקט מטעם מלגה י"ע מלא באופן הממומנת מקצועית בהכשרה השתלבות

 :שלבים שלושה בן תהליך ים/המשתתפות ים/עוברות ובמהלכו שנתיים הינו מחזור כל משך

 לסדנאות בשבוע פעמיים המשתתפות נפגשות ובו שנה כחצי משכו - האישית העצמה .א

  העצמה

 בו שלב( הראשונה השנה של השנייה מחציתה) -מקצועית והכשרה תעסוקתי אבחון .ב

 שלב זהו. יותר וקרובים ממשיים נעשים והמשתתפים המשתתפות עם והקשר ההיכרות

 והיכולות הרצונות את התואם לימודים תחום בחירת ובעקבותיו תעסוקתי אבחון הכולל

 במלואה ממומנת המלגה) ללימודים ויציאה הכשרה םמקו מציאת, ים/המשתתפות של

 (.הפרויקט י"ע

 מתחיל, במהלכו ם/ולחלקן הלימודים בתום( השנייה השנה ממחצית) -פעיל עבודה חיפוש .ג

 של פעיל חיפוש, עבודה לראיון הכנה, ח"קו ,כתיבת עבודה מציאת של פעיל תהליך

, העצמה למטרת למידה וסדנאות קבוצתיים מפגשים התהליך משלב עבודה. מקומות

 הנבחר, ההכשרה בתחום פרקטיקום לקראת והכוונה העשרה, העצמי הביטחון חיזוק

            .                                                                                                          בתעסוקה השתלבות -תהליך ובסוף( ללימודים יציאה)מקצועית  הכשרה

 בינאישית תקשורת, העבודה שוק עם הכרות:  כגון שונים בנושאים עוסקות הסדנאות

, זמן ניהול, אישית אפקטיביות, ועבודה בית קונפליקט עם התמודדות, ואסרטיביות

 נרכשות מיומנויות הצגת, קוגניטיבי אימון, מבוגרים ולמידת למידה סגנונות, תדמיתנות

 . ועוד  בלימודים

 מבחינה ומאוזן יציב חיים אורח לניהול החשובים בתחומים שיעורים מתקיימים, וסףבנ

          .                                                                                                                            ומחשבים משפחתי תקציב ניהול כגון כלכלית

' ב ובשנה בשבוע פעמיים -'א שנה) כולו התהליך לאורך מתקיימים קבוצתייםה המפגשים

 בהתאם פרטנית ליווי תכנית ומשתתפת משתתף לכל נבנית, כשבמהלכם( בשבוע פעם

                                                     .                                                                                               האישיים וליכולות לצרכים
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 ס"עו, הפרויקט ס"עו – מקצוע אנשי של מעטפת י"ע שוטף באופן מלווה הפרויקט

                               (.                                                                           התעסוקה בתחום מומחה חיצוני גוף מטעם) קבוצה מנחות, המשפחה

 מענה, זיהוי של והמשתתפים המשתתפות עם יחד משותף תהליך מאפשרת זו מעטפת

 מכשול להוות עשויים אשר שונים וקשיים חסמים, רגשיים/ חומריים לצרכים ותמיכה

                                                  .                                                        הפרויקט ולסיום להצלחה בדרך

 ממצוקה רב דורית להורות מטפחת ועצמאות אימהות -קבוצת יחדיו

פותחה כשיטת התערבות קבוצתית ופרטנית למען משפחות זנוחות עם ילדים רכים,  "יחדיו"

 שהתפתחותם בסיכון, במטרה לקדם את ההורות. 

 . שימוש בחיזור אינטנסיבי כדי להגיע אליהן ודגש על טיפוח.בשלב ראשון הדגש הוא הנשים עצמן

 בשלב השני הדגש הוא הקניית מיומנות הוריות.

 השלב השלישי  והאחרון התמקד בעזרה עצמית והדדית.

 ונוצר מפגש אנושי חדש. התגבשה עם סיום השלב הראשון, קבוצת הנשים 

 ביטוי גם מחוץ לשעות ההפעלה.ידי באו למפגשים אלו 

קשובות  האימהותבשלב השני הוספנו נדבך נוסף של הקניית המיומנויות ההוריות. בשלב זה היו 

 ופתוחות לדון בהורות שלהן, ביחסיהן עם הילדים וברכישת דרכי התמודדות חדשות.

בשלב האחרון של התוכנית. הנשים מגלות יוזמה ואחריות להמשך פעילותן העצמאית בעתיד. 

בוע לשעתיים. הקבוצה הונחתה על ידי שתי עובדות סוציאליות בעלות ם בשיהקבוצה פעלה פעמ

הכשרה מתאימה )אתי סתיו ומירי מלול(. מבנה המפגשים דומה בכל השלבים ) התכנסות, 

בין היתר להגביר  , עיבוד וסיום(, אם כי התכנים משתנים. המבנה הקבוע נועדחוויתיתהתנסות 

 את תחושת היציבות והקביעות.

  לילדים ונוער  מועדונית

אשר פועלות לאחר שעות הלימודים ומספקות את צורכיהם האישיים, החברתיים  מסגרות

המועדוניות פועלות חמישה ימים בשבוע ומלוות מקצועית ע"י עובדת  וההתפתחותיים של ילדים.

 סוציאלית מטעם אגף הרווחה: 

 פועלות שלוש מועדוניות משותפות :

מועדונית המשותפת לאגף הרווחה ואגף החינוך, פועלת בין  –  מועדונית "אלון הזבולוני" .א

ו' שאותרו דרך עו"ס או דרך ביה"ס  –ילדים  מכיתות א'  15, מונה  12:00-19:00השעות 

והתקבלו לאחר שעברו ועדת קבלה .במועדונית ארוחת צהריים וערב, עזרה בשיעורי בית 
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 ופעילות חברתית. 

משותפת לעמותת ל"שובע" ועיריית קריית גת , פועלת  מועדונית –בית הנוער "קדימה"  .ב

 ילדים ובני נוער. מקבלים סיוע חברתי ולימודי.  50, מונה כ  12:30-18:30בין השעות 

המועדונית נפתחה ע"י צוות אגף הרווחה בהנחיית  -  A.D.H.Dמועדונית "הפרחים"  .ג

ת המרכז לגיל הרך. סילבי דויאב עו"ס מדר"צ, מופעלת ע"י עירית קריית גת באמצעו

ילדים  12, במועדונית משולבים 17:00 – 12:30המועדונית שוכנת ברח' המרגלית שעות 

 )קשב וריכוז(.   ADHDהמאובחנים עם 

 שיקום ונכויות

 רצף השירותים והתוכניות המופעלות באגף בתחום נכויות 

לויות, באמצעות שיקום תעסוקתי מנסה לתת מענה לצרכים של אנשים מוגב -שיקום תעסוקתי

תוכניות ומסגרות תעסוקתיות. מטרתו לעזור למשתקמים להשתלב במעגל העבודה, לשפר את 

בעיר שני מפעלים  איכות חייהם והדימוי העצמי שלהם ולספק להם תעסוקה שבצידה הכנסה.

 :םמוגנים המשלבים נכים בעבודה המותאמת ליכולותיה

 מוגנת בשיתוף חברת "דנאל " המיועדת ת תעסוקה מפעלי עבודה שיקומיים )מע"ש( מסגר - מע"ש

 , אינם יכולים להשתלב בעבודה בשוק החופשילי שומיועדת לבעלי פיגור שכ

במע"ש החניכים משתתפים בתוכניות הכנה לחיי עבודה, שימור למידה, פעילות חברתית ושימור 

  אומנות ועוד..ים, מיומנויות חברתיות ופעילויות העשרה בתחומים : טיולים, מוסיקה, מחשב

משתקמים לקויי ראייה ונכים  70 -מפעל תעסוקתי שיקומי המעסיק כ - מפעל "אור לעיוור "

מקריית גת והאזור שאינם מסוגלים להשתלב בשוק העבודה הפתוח בשל מוגבלותם. המפעל 

 מספק סביבת עבודה מותאמת ליכולות המשתקמים לצד פעילות חברתית וקהילתית .

 ול בנערההיחידה לטיפ

 פרויקטים במסגרת היחידה לנערה

פעמים בשבוע( אשר מספקת,  3מסגרת שהייה והשתייכות בשעות אחר הצהריים ) - בית חם"

סביב ארוחה חמה, גם מידע מהימן, הכוונה, מניעה והעשרה ומעניק כלים להתמודדות עם 

 קונפליקטים וקשיים ובהכנתן של הנערות לחיים.

הנערות המשתתפות בפרויקט משולבות בעבודה בקיץ  -עסוקהפרויקט העצמת נערות בת .א

 והפרויקט נערך בשיתוף פעולה עם המרכז לגיל הרך.

סדנא חוויתית סביב יצירת סבונים. יצירת מרחב יצירתי לחיזוק  -סדנת אמהות בנות .ב
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 הקשר בין אמהות לבנות, הזדמנות לזמן איכות קירבה ושיתוף פעולה.

מפגשים, וסדנת סטיילינג ודימוי  6כה נערכו סדנת יצירה בת במהל -קבוצת נערות בוגרות .ג

 עצמי למשך שלושה מפגשים.
 

 שיתופי פעולה של היחידה לנערה עם גורמים בקהילה:

היחידה לנערה מקיימת קשרי עבודה רציפים עם כל הגורמים בקהילה המצויים בקשר עם נערות 

 ומשתפת פעולה באופן מלא עם היחידה לקידום נוער.

לנערות  חונכות אישית וקבוצתיתחידה גם מקיימת שיתוף פעולה עם ארגון "ידידים" המקיים הי

 הזקוקות לכך.

בו משתלבות נערות  "נערות למען הקהילה"ארגון "בת עמי" מקיים שירות לאומי ייחודי, 

 המוכרות ליחידה לנערה ואשר קיבלו פטור מצה"ל.

 ת מניעה אתגרית של נערות .נפתחה קבוצ נירים בשכונותבשיתוף פעולה עם 

 נוער וצעירים

  וצעירים לנוער היחידה במסגרת תוכניות

 מרווה נוער, ממרכז בני של מפגשים 25 וכלל חודשים כשלושה ארך הפרוייקט: תיאטרון קבוצת

 במהלך. התיאטרון כלי באמצעות עצמית להיכרות למסע יציאה.  נוער וקידום לנערה מהיח'

, כישלונות עם השלמה, בעבר התבוננות, בזמנים עמידה, עצמית למשמעת התייחסות ניתנת המסע

 בסיום.)ועוד קשיים עם התמודדות, עצמית בחירה, שלנו האישית ובזהות במסכות התבוננות

 .(קהל בפני ,השואה בנושא הצגה העלתה הקבוצה המפגשים

 מתוך ונולדה( צ"ונ שרות) הרווחה אגף+החינוך אגף של יוזמה הינה התוכנית: הגשמה כיתות

 הרגיל מהחינוך משיגים תת ותלמידים המיוחד החינוך מכיתות התלמידים של צורכם הבנת

 למידה עידוד הכוללים להם המיוחדים המענים סיפוק תוך הרגיל החינוך בכיתות משולבים להיות

 של יוזמה הינה התוכנית אב: יכיל התעסוקתי הצד. תעסוקתי אופק מתן תוך טיפולי מענה לצד

 החינוך מכיתות התלמידים של צורכם הבנת מתוך ונולדה( צ"נו שרות) הרווחה אגף+החינוך אגף

 סיפוק תוך הרגיל החינוך בכיתות משולבים להיות הרגיל מהחינוך משיגים תת ותלמידים המיוחד

 הצד. תעסוקתי אופק מתן תוך טיפולי מענה לצד למידה עידוד הכוללים להם המיוחדים המענים

 .מוצר ופיתוח מקצועית תעודה רכישת, מקצועי אבחון: יכיל סוקתיהתע

-רגשי/טיפולי מענה, התמדה יכולת פיתוח, יצירתיות זיהוי בתהליך התלמיד שיתוף תוך זאת כל

 ינתן. צ",אחה קבוצתי/אישי טיפול מתן יישקל מסוימים במקרים, יוזמה נקיטת, אישית העצמה

 . צ"לנו' היח, הרווחה אגף י"ע
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 גינון* רכיבה מדריכי עוזרי*-תעסוקה/הכשרה.3. לימוד.2. שילוב.1: נתיבים ארבעה כניתבתו

 מקצועית תעודה רכישת, מקצועי חון.ס"עו-חיים כישורי, תיפוף, הופ-היפ-מניעה/טיפול.4. טיפולי

 .מוצר ופיתוח

-רגשי/טיפולי מענה, התמדה יכולת פיתוח, יצירתיות זיהוי בתהליך התלמיד שיתוף תוך זאת כל

 ינתן. צ",אחה קבוצתי/אישי טיפול מתן ישקל מסוימים במקרים, יוזמה נקיטת, אישית העצמה

 . צ"לנו' היח, הרווחה אגף י"ע

. בארץ רשויות 20 ב רק קיימת אשר ויוקרתית ייחודית תוכנית הינה אפיקים -אפיקים תוכנית

,  18-25 בגילאי וצעירות לצעירים מסייעת התכנית. וינט`והג הרווחה משרד שותפים לתוכנית

 התכנית במסגרת. איכותי תעסוקה למסלול להגיע, העבודה בעולם מקומם את מצאו טרם אשר

 מסלול בתכנון מקצועי לליווי זוכים המשתתפים. התעסוקה לעולם הכנה המשתתפים עוברים

 עיתמקצו והכשרה, תעסוקתי אבחון,  וחצי שנה במשך וקבוצתי אישי לווי הכוללת, הקריירה

 . בעבודה והשתלבות חיפוש בתהליך וסיוע

 :הלאומית התוכנית בשיתוף יצירתיים בכלים שימוש קבוצות

 לומדים לשבוע אחת קבוע באופן נפגשים אשר נוער בני 10 של קבוצה– אפריקאי תיפוף קבוצת

 הקבוצה של  וסדנאות הופעות מתקיימות זו במסגרת. מקדמת תקשרת דפוסי על ועובדים תיפוף

 .  בקהילה שונות מסגרותב

 .קבוצות שתי התקיימו השנה

 מתקיימת, מעורבת שנייה קבוצה. אתיופיה יוצא לנוער אחת קבוצה – הופ היפ קבוצות שתי

 בכתיבת ומתנסים כתיבה הנוער בני לומדים הקבוצות במסגרת. ישראל שבטי קמפוס עם בשיתוף

 .סינגל הוצאתו הקלטות לאולפן בהגעה יתנסו בהמשך, מעולמם טקסטים
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 מתופפים קבוצת

, תקשרת ומיומנויות חיים כשורי קבוצת -וצעירים לנוער והיחידה מרווה מרכז נוער קבוצת

 .פיינטבול מפגשי וארבעה טיפולית רכיבה מפגשי שישה התקיימו הקבוצה במסגרת

 לנערות קבוצת רכיבה על סוסים

  

 במסגרת הורים קבוצות שתי יתהנחי  -" אלימות ללא עיר" פרויקט בשיתוף תוכניות

 מקיף. )ספר ובתי בסמים למלחמה הרשות הקריה אורות, אלימות ללא עיר, צ"נו בין פעולה שתוף

 במסגרת(. בשכונות נירים בשיתוף) נערים קבוצות 2 הנחיית( גרוס ומקיף מאיר מקיף, רוגוזין

, העצמה, גבולות, שרתתק דפוסי שיפור של משמעותי תהליך והנערים ההורים עוברים הסדנאות

 . הורית סמכות

 להכשרת מוסמך מדריך י"ע מקיף קורס עברו הנוער בני :ראשונה עזרה מדריכי קורס

 הנוער בני קבלו הקורס בסיום". מתקדמים חירות פתרונות" חברת מטעם ראשונה עזרה מדריכי

 בחברה התנדבל התחייבו כן כמו. שונים במתארים ראשונה עזרה להגיש אותם המסמיכה תעודה

 יתאפשר בנוסף. בהם ההשקעה על כתמורה התחילו בטרם להם שנמסר שעות מספר למשך

 .החופש בתקופת ראשונה עזרה מגישי המעסיקות בחברות לעבוד לנערים
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 היחידה להתמכרויות

  נקיים למכורים התמודדות קבוצת

 33, חודשים שמונה הקורס משך. אלון יעל ס"ועו פרץ גאולה ס"עו ידי על שהונחתה, רכבת קבוצת

  נשים 4 -  מטופלים 20 בה השתתפו התקופה לאורך, מפגשים

 .גברים 16 – ו

 האבחון תהליך כהרחבת, הדרך בתחילת למטופלים טיפולי קבוצתי מענה מתן: הקבוצה מטרות

 וחיזוק המודעות והרחבת מידע מתן, וליווי תמיכה לצורך שייכות קבוצת יצירת. נשירה ומניעת

 . ומכוון מלווה, תומך טיפולי כגורם היחידה עם שרהק

 . חדשיםם למטופלי ונגישות זמינות תאפשרמ, רכבת כקבוצת, הקבוצה מבנה

 נפילות ומניעת זיהוי, התנהגות דפוסי, ההתמכרות מחלת: כגון שונים בנושאים עסקה הקבוצה

 .  היומיום בחיי יותהתמודדו, מקדמת תקשורת יצירת, החלטות קבלת, רגשות זיהוי, ומעידות

  נשים פסיפס קבוצת

 ההנחיה(. היחידה במסגרת מטופלים כולם לא) מכורים של ולאימהות לנשות טיפולית קבוצה

 . חיצונית ומנחה חזן יסכה ס"עו ידי על נעשית

 לייעץ בבקשה ליחידה המגיעות ונשים אימהות, ביחידה שעלה צורך בעקבות הוקמה הקבוצה

 .הימורים/אלכוהול/בסמים המשתמשים בעליהן/ילדיהן עם לנהוג כיצד להם

 או האימהות של בהתמודדות עוסקת. 2015 שנת בתחילת לפעול ותמשיך מפגשים 15 בת הקבוצה

. וכנשים כאימהות ובהעצמתן להתמודדות כלים מתן, המכור הבעל או המכור ילדם עם הנשים

 לאורך. בעקבות שעלו תכניםה ועיבוד הפסיפס עבודת מעשי מחלק בנויים הקבוצה מפגשי

, הכוחות, ההתמודדויות, הקשיים את המייצג מפסיפס עץ יוצרות והאימהות הנשים התהליך

 . בהן הטמונים והתקווה החוזקות

 עם הקשר – היחידה במסגרת טיפולי לתהליך מכורים לגייס היא זו קבוצה מטרת בנוסף

 .טיפולי לתהליך ילדיהם של גיוס מאפשר הבית בתוך להתמודדות כלים ומתן האימהות

  .  אלימות ללא עיר פרויקט ידי ועל בסמים למלחמה הרשות ידי על מומנה זו קבוצה כי לציין יש
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 למחלת קשר שלהן הנשים כל השתתפו זה מיוחד בערב – בטן ריקודי סדנת -  האישה יום

 משפחה ובנות םמכורי של אימהות, מכורים נשות, לאלכוהול או/ו לסמים מכורות: ההתמכרות

 . נוספות

 עבור פנאי זמן להן לאפשר היתה הערב מטרת, מפנקת ומארוחה בטן ריקודי מסדנת נהנו הנשים

 . עבורן ככתובת ליחידה התקרבות וכן זו ממחלה הסובלות נוספות נשים עם הכרות, עצמן

 . מכורים של משפחה בנות 16 השתתפו זה בערב

 היחידה למטופלי O.T.D פעילות

ופעילות שטח שהקנתה למידה חווייתית ומהנה למטופלי היחידה, פעילות מגבשת,  סדנא

 משחררת ומאתגרת.  

 .היחידה צוות בהשתתפות אלון יעל ס"עו ידי על הונחתה

הסדנא שמה דגש על מיומנויות כגון: העצמה אישית וקבוצתית, אני כחלק מהקבוצה, עבודת 

 ., הקשבה ועודצוות,  תקשורת בין אישית, תקשורת בקבוצה

 . פעילות משחררת ומהנה, פעילות מצוינת ליום כיף וגיבוש

 .מטופלים 20 השתתפו זו בסדנא

 "כח של שקופים מעגלים" הרצאה – השנה ראש

 כחלש אותו שראינו מקום איך ראינו זו בהרצאה. הכרכרה תיאטרון ובימאי מחזאי, משולם ארז

 . ולסביבתו לאדם כח של למקור להפוך יכול

 . בהם והשימוש בהם הכרה, בנו שיש הכוחות על אור השופכת רצאהה

 . היחידה מטופלי כל והשתתפו הוזמנו זו בהרצאה

 השנה לראש מזון חבילות גיוס

 . מטופלים 20 השתתפו זה בערב
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 - אסירים ילדי ח"פר פרויקט

 נערכו קטהפרוי במסגרת. כשנתיים מזה משוחרר אסיר או בפועל אסיר שאביהם לילדים פרויקט

 . שעתיים במשך( סטודנטים) וחונכים הילדים  בין שבועיים דו מפגשים

 של וביקורים השנה במהלך החונכים עם אוריינטציה מפגשי, הילדים אצל בית ביקורי נערכו

  . ההורה לביקור בכלא הילדים

 זמן, חרבא אמון בניית, עקבי, זמן לאורך,  מסודר,  משמעותי קשר יצירת: הם הפרויקט מטרות

 האב את והחונך הילד של משותף ביקור. פרידה ושל קשר של מתקנת חוויה ,בוגר אדם עם איכות

 שלא משפחות עם קשר יצירת. האב עם הקשר והידוק ביצירה החונך של סיוע, הכלא בבית

 .חדשים מטופלים גיוס, האסיר ושיקום בהתמכרויות לטיפול ביחידה מטופלות

 .  ילדים 9 השתתפו זו בשנה. א"רש רכזת ס"עו, אלון יעל הנה הפרויקט אחראית

 נוער לבני תיאטרון קבוצת

 בנערה לטיפול היחידה, לנוער שרות", מרווה" מרכז ונערות לנערי משותפת תיאטרון קבוצת

 . נוער בקידום התקיימה, מפגשים 25, חודשים שלושה במשך פעלה הקבוצה. נוער וקידום וצעירים

 יציאה למסע להיכרות עצמית באמצעות כלי התיאטרון. הטיפול הקבוצתי כלל

במהלך המסע ניתנת התייחסות למשמעת עצמית, עמידה בזמנים, התבוננות בעבר, השלמה עם 

 כישלונות, התבוננות במסכות ובזהות האישית שלנו, בחירה עצמית, התמודדות עם קשיים ועוד.

 . קהל בפני, פיס אשכול רכזבמ, השואה בנושא הצגה העלתה הקבוצה המפגשים בסיום

 .ובאלכוהול בסמים למלחמה והרשות נוער קידום, וצעירים נוער שרות ידי על מומנה הקבוצה

 "משאלה" פרויקט

. המבחן שרות עם בקשר ונמצאים ראשון פלילי הליך נגדם המתנהל נוער לבני המיועד פרויקט

 נוער שרות, ם"על עמותת, אלישר משטרת, לנוער המבחן שירות של בהשתתפות נערך הפרויקט

 ".  מרווה" ומרכז ובאלכוהול בסמים למלחמה הרשות, וצעירים

 השימוש השלכות, הפלילי ההליך לגבי מידע: כגון שונים לתכנים הנערים את חשפה התוכנית

 טיפול לגורמי וחשיפה  חיים כישורי, חברתי לחץ, נוער בני בקרב אלימות, אלכוהול או/ו בסמים

 .ושיקום
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 :בקהילה פעולה שיתופי

 "קידום" עמותת בשיתוף כפולה התחלואה לאוכלוסיית מוגן דיור פתיחת

 עירונית היגוי ועדת הוקמה, כפולה מתחלואה הסובלים למטופלים משמעותי במענה הצורך לאור

 הנפש לבריאות המרפאה, האסיר ושיקום בהתמכרויות לטיפול היחידה בין פעולה שיתופי לבחינת

 ".קידום" עמותת של שיקום סל ושירותי ריאותהב ומשרד

 למטופלים הניתן השירות לשיפור חשיבה לצורך משותפים מפגשים מספר נערכו השנה לאורך

 . השונות במסגרות אלה

 מתחלואה הסובלים מטופלים 5 למגורי ייחודית דירה השנה במהלך נפתחה, זה מהליך כתוצאה

. נקי מכור ומדריך שיקום ס"עו י"ע מלווים, שיקום סל שירותי מקבלים אלו מטופלים. כפולה

 שתן בדיקות למתן, האסיר ושיקום בהתמכרויות לטיפול ליחידה המטופלים מופנים, בנוסף

 .    לצרכיהם מתאימה טיפולית תוכנית ולבניית

 " פיצוציות סמי" בנושא עיון יום

  ביוזמת נערך העיון יום. נוער בבני, השונות במסגרות, מטפלים/הפועלים מקצוע לגורמי עיון יום

 משטרת, האסיר ושיקום בהתמכרויות לטיפול היחידה, ובאלכוהול בסמים למלחמה הרשות

 . ובאלכוהול בסמים למלחמה הלאומית הרשות י"ע מומן הפרויקט. העירוני החינוך ואגף ישראל

, אכיפה קשיי, וקשיו דרכי, סכנות, השפעות, הפיצוציות סמי על מידע ניתן העיון יום במסגרת

, וההסברה המניעה, האכיפה' מע נציגי שכלל מקצועי פאנל נערך, כן כמו. ועוד בתופעה הטיפול

 בנוגע ורעיונות דילמות והועלו השונים השירותים הוצגו הפאנל במסגרת. והטיפול החינוך

 .זו תופעה עם להתמודדות

 הנפש בריאות הוסטל

 דיירי עם, והשני הטיפולי הצוות עם האחד, פרץ גאולה ס"עו של בהנחייתה, מפגשים שני נערכו

 .ההוסטל

 באלכוהול שימוש בנושא מידע מתן, בה הניתנים והמענים היחידה חשיפת היתה המפגשים מטרת

 . ובהימורים
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  קבוצת התמודדות

 12קבוצה טיפולית למכורים נקיים, הנמצאים בתהליך טיפולי במסגרת היחידה. קבוצה בת 

ה בהתמודדות עם החיים ללא הסם, חיזוק הביטחון העצמי ורכישת כלים מפגשים. עסק

להתמודדות עם קשיי היומיום. כמו כן, הקבוצה היוותה רשת ביטחון עבור המשתתפים ונוצרו 

 קשרים בינאישיים קרובים ותומכים. 

 יצירת שיתופי פעולה עם מועדון התמרים וחיזוק הקשר עימם. 

 פרויקט תעסוקתי

על בשיתוף עם החכ"ל וחברת המשקם, הפועלת למטרת העסקת עובדים בעלי כושר פרויקט הפו

 עבודה מוגבל.

פרויקט זה בא לתת מענה לנפגעי התמכרויות בעלי אחוזי נכות ו/או לנפגעי התמכרויות אשר אינם 

מצליחים להשתלב במעגל העבודה הן בשל עבר של שימוש בסמים, אלכוהול, הימורים ו/או ריצוי 

 והן בשל מצבם הבריאותי. מאסרים

הפרויקט כולל יצירת מקומות עבודה למכורים הנמצאים בתהליך שיקומי והעסקתם, כמו כן 

  שילובם בהכשרות מקצועיות שונות. 

  פורים

חלוקת משלוחי מנות למטופלי היחידה. המשלוחים נתרמו על ידי תורם המבקש להישאר בעילום 

 שם.

  ערב פסח למטופלים

ימן יציאה מעבדות לחרות, מתלות בחומרים לחיים נקיים. קיימנו סדר פסח ערב מרגש בס

כהלכתו, קראנו יחד עם המטופלים הגדה המותאמת לנושא ההתמכרות. המטופלים שיתפו 

בסיפורי הגאולה הפרטיים, בחוזקות ובכוחות. בנוסף, ערכנו סעודה עשירה ומלאה בכל טוב ממנה 

 נהנו המטופלים. 

 שבועות

יבוש וחיזוק הקשר עם היחידה. המטופלים נהנו מסדנת תיפוף שהונחתה על ידי חזי פעילות ג

חביבי , בה למדו על הקשבה אחד לשני, החשיבות של כל קול ביצירת ההרמוניה המוסיקלית 

 המשותפת.  בנוסף, טעמו מכיבוד חלבי כמנהג החג.   
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 תוכניות עתידיות...

 פסיפס. קבוצה טיפולית למכורים נקיים באמצעות 

 צעדים למכורים הנמצאים בתהליך טיפולי. 12קבוצת 

 קבוצה טיפולית באמצעות תיפוף למטופלי היחידה. 

 קבוצת פוטותרפיה למטופלים/ות ולבני/ות זוגם/ן. 

 . פסיכו אקטיבייםקבוצת פוטותרפיה לבני נוער המשתמשים בחומרים 

 .פסיכו אקטיבייםרים קבוצה טיפולית באמצעות תיפוף לבני נוער המשתמשים בחומ

 היחידה לטיפול בזקן

 תוכניות במסגרת היחידה לטיפול בזקן

  פעילות, המוגבלים הקשישים אוכלוסיית לכלל שירותים של רב מגוון מספק - מולדת יום מרכז

קשישים, מופעל  200 – כ יום במרכז מבקרים. אישי חמות וטיפול ארוחות, תעסוקתית חברתית

. 19:00 -16:00הזקן, המועדון פועל במהלך שלושה ימים בשבוע בשעות על ידי האגודה למען 

   אוכלוסיית קשישים עצמאיים הנהנים מפעילות חברתית מגוונת. 

 . פרטי ובאופן רווחה תקציבי, סיעוד חוק באמצעות

 גיוס משאבים , ליווי ופיקוח. -פעילות המחלקה

חברתי הנותן מענה ייחודי  מועדון – מועדון לאוכלוסיית קשישים יוצאי אתיופיה

לאוכלוסיית הקשישים יוצאי אתיופיה. המועדון פועל במסגרת מרכז יום "מולדת" בשעות 

הבוקר. הקשישים  נהנים ממגוון שירותים כגון: הפעלה חברתית, טיולים, מסיבות, התעמלות, 

ריית גת ארוחות והסעה  מביתם למועדון. הפעילות ממומנת על ידי משרד הרווחה, עיריית ק

 והאגודה למען הזקן.

 

 בעיר פועלות שתי מסגרות של דיור מוגן: דיור מוגן ציבורי:

 מפעילה חברת "עמידר". –יחידות דיור  106כ  –"בית גת" 

 מפעילה חברת "עמיגור". –יחידות דיור  138כ  -"חרמון"   

 מאוכלוסיית הקשישים עולים מחבר העמים. 90% –בדיור מוגן מתגוררים כ 
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 יחידה למניעת התעללות והזנחה של קשישים: ה

 במסגרת הפרויקט הוקמה מזה כשנתיים, היחידה למניעת התעללות והזנחה בקשישים.

פיתוח מודל התערבות המוצע בשלושה מישורים: פרטני, קבוצתי וקהילתי,  -מטרת הפרויקט 

 במטרה לפתח כלי להתערבות ולצמצום תופעת ההתעללות כלפי זקנים בעיר.

מסגרות חברתיות, ייעוץ והדרכה לניצולי שואה מארצות אירופה והבלקן,  – יצולי שואהנ

 לוחמי גטאות, מחנות ריכוז, ברה"מ לשעבר, ארצות צפון אפריקה.

 הכשרת מתנדבים לטיפול בניצולי שואה.

 "קפה אירופה" לדוברי עברית ורוסית.

 קבוצת הנחייה וטיפול במסגרת "עמך" ב"בית וקס".

 ן לצוותים מקצועיים במסגרת העירונית.ימי עיו

 מעורבות בתהליכי תיעוד ניצולים ברמה העירונית.

 טיפול במיצוי זכויות ועדכונים שוטפים בסיוע המשרד לאזרחים ותיקים.

 הצטרפות לפרויקט "לעד" במסגרת הסוכנות היהודית לישראל.

 קיום ימי הפוגה וטיולים עבור אוכלוסיית ניצולי שואה.

 מופעים מוסיקליים עבור ניצולי שואה ב"בית וקס". 2קיום 

 קבוצת כתיבה יוצרת ופסיפס לשימור ותיעוד זיכרונות.

 

  חברתיים מועדונים•

 במסגרת בפעולות הרווחה באגף לזקן לשירות והמחלקה" וקס בית" תמיכת המשיכה 2015 בשנת

 ותיקים לאזרחים רתייםחב  מועדונים בהפעלת סיוע י"ע, גת בקריית" הגיאוגרפיות השכונות"

 . הבוקר בשעות

 קהילתית לעבודה המחלקה, הקהילתיות המנהלות עם העבודה בתהליך מלאה פעולה שיתוף

 . שכונתיים מועדונים ומנהלי
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 :במועדונים שוטפת פעילות מתקיימת 2015בשנת 

 (.העמים חבר) האוס בקלאב" נעים מפגש"•

 (.מעודת וכלוסייהא) האוס בקלאב האידיש מועדון" לושן מאמה"•

 .גליקסון בשכונת הכרמל מועדון•

 ".יצחק יד" במתחם ההודית הקהילה מועדון•

 ".וקס בית"ב רומניה עולי קהילת מועדון•

  תומכות קהילות•

 בית: "בשיתוף אנוש ומוקד סקיולייף' חב י"ע המופעלות תומכות קהילות 3 קיימות  גת בקריית

 הינה תומכת קהילה. ל"ואש הרווחה משרד, גת קריית קןלז המחלקה, גת קריית ס"מתנ –" וקס

 ממגוון וליהנות  בביתו המבוגר של חייו איכות לשיפור שירותים מגוון לספק שנועדה תוכנית

. ותרבותית חברתית פעילות, קהילה אב שירותי, רפואיים שירותים, מצוקה מוקד: שירותים

 ".סוק בית" במועדון ברובה מתקיימת החברתית הפעילות

  "קשר על שומרים" •

. בודדים קשישים של צרכים ואיתור תמיכה לצורך מתנדבים באמצעות המופעל טלפוני מוקד

 ".וקס בית"ב בשבוע פעמיים פועל המוקד

 הקרן לידידות במסגרת תוכנית " בכבוד בידידות לטובת זקנים בקריית גת"

זקנים משתתפים בתוכנית,  500כ ריכוז התוכנית בקריית גת על ידי רכזת מטעם הקרן לידידות

ומעלה המתקיימים מקצבת זקנה בלבד. התכנית בשיתוף הקרן לידידות  80מדובר בזקנים מגיל 

 והמחלקה לזקן.

 הפעילות במסגרת התוכנית:

חלוקת מזון ותרופות על בסיס חודשי, כרטיסים לרכישת מזון, סיוע ברכישת ציוד בסיסי , הפעלת 

 ריית גת  ואישור הקמת שתי פינות ידידות במועדוני זקנים.שירות למתנדבים ברחבי ק

 המלצה על זקנים מתאימים, עבודה משותפת עם הרכזת. -פעילות המחלקה

 הפעלת תוכנית "קו קשר" בקריית גת

ומעלה יוצרים קשר פעמיים בשבוע עם קשישים מרותקים ימי פעילות  55מתנדבים בגילאי  15 -כ

 , ביקורי בית אחת לחודש. 13:00 -ל 09:00ד' בין השעות  -המוקד א' ו
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 חלוקת שי בחגים לפעילים וזקנים המקושרים בבתיהם. 

הכשרה וגיבוש המתנדבים על ידי עו"ס במחלקה בשיתוף עו"ס עבודה  -פעילות המחלקה

 קהילתית , רכזת מטעם בית וקס וצוות בית וקס.

 "כתף בזמן אמת"

בתי אב של קשישים,  20רה ובחירום המתנדבים ל מתנדבים מכלל האוכלוסייה קשישים בשג 23

 בשיתוף צוות בית וקס.

 גיוס משאבים, הקמה וליווי.

מתנדבים למען ביקורי בית וקשר רציף בין המתנדבים לבין הזקנים, במימון אש"ל ,  -הפעילות

 מופעל על ידי פעילות המחלקה.

  מיועד לגמלאים עצמאיים -מועדון לגמלאים בית וקס

 הניתנים: חוגי העשרה, ספורט, סדנאות ועוד... השירותים

 המועדונים במימון משרד הרווחה.

 היחידה לעבודה קהילתית

 :מועדוני נשים

 מנהל נשים עירוני -1  

 חד הוריות -2  

 מועדון האיבצן -3  

 מועדון הודיה -4  

 מועדון גרופית -5  

 מועדון קווקז -6  

 מועדון סבתא גרופית -7  

 קהילתי יוצאי אתיופיה תאטרון -8  
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 :פעילים ושכונות

 ופינוי בינוי,  38ועדי בתים, הכנת תושבים לתוכניות תמא  -שבטי ישראל -1

 פתיחת מועדון מבוגרים בשעות הבוקר במרכז הקהילתי.

 בתושבים. מועדונים שכונתיים בבוקר ואחה"צ, וטיפול פרטני 3 -שער דרום -2

 קבוצת סריגה.תיאטרון קהילתי,  -מרכז קהילתי התמרים -3

 הקמת קבוצת מנהיגות שכונתית מגדים. -4

 קבוצת מנהיגות 'אם לאם' שכונת הנביאים. -5

 :קליטה

 שת"פ עם מוקד קליטה בתחומים: -1    

 א. פורום תעסוקה לעולי אתיופיה   

 ב. פיתוח תוכנית לצעירים בסיכון   

 ג.פעילות תרבותית טיולים ואירועים   

 מעונות יום מימון-ד. נתיבים לתעסוקה   

 ה. קורס תיאוריה באמהרית   

 :אוכלוסיות מיוחדות

 מועדון קרן אור למבוגרים עם נכויות -1 

 מועדון החרשים -2 

 מועדון "יחדיו" מבוגרים עם פיגור -3 

 מועדונית יום טוב לפיגור ואוטיזם -4 

 מימון מעונות יום -נתיבים לתעסוקה -5 

 קורס תיאוריה באמהרית -6 
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 :הילתי כלכלי ותעסוקהפיתוח ק

 גיוס משאבים בקהילה עבור תכניות רווחה וליווי עמותת לשובע לנוער     -1

 בסיכון    

 קבוצת נשות עסקים פעילות -2

 פיתוח יזמות למרכז תרבות ליוצאי אתיופיה -3

 ליווי והשמה בתעסוקה לפוני הרווחה כולל טיפול הוליסטי בחסמים  -4

 משפחתיים    

 ול לשכת התעסוקה ופורום תעסוקה.שותפות מ-5
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 פעילות מרכז צעירים תנופה 

מדי שנה אלפי צעירים מגיעים למרכז "תנופה", מרכז עירוני הנותן מענה לכלל צעירי העיר בגילאי 

בתחומי השכלה גבוהה, תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מעורבות חברתית, חיילים  18-35

 להשכלה הנגישות את להגביר למטרה לעצמו שם הצעירים מרכזמשוחררים ועולים צעירים.

 זה ממוצע. סטודנטים 1,500 הינו בעיר ראשון לתואר הלומדים הסטודנטים מספר כיום. גבוהה

 . .הארצי לממוצע זהה

 

המרכז מסייע לצעירי העיר בקבלת מידע על מלגות ארציות ומקומיות  - 2015טקס חלוקת מלגות 

  .יםבסכום כולל של כמה מיליוני שקל
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 עתידים 

תכנית "עתידים"  -מרכז הצעירים מצטיין בכמות התלמידים המשתלבים בעתודה אקדמית 

מאפשרת לבוגרי תיכון מצטיינים לדחות גיוס וללמוד לתואר אקדמי בתחומים מגוונים. 

 –במהלך הלימודים, זוכים הסטודנטים לסיוע כלכלי, חברתי ואקדמי משמעותי ובסיומם 

  ."ל ומשרתים שירות מקצועי ומשמעותי, בהתאם לתואר אותו למדומתגייסים לצה

תלמידים והורים עם פוטנציאל מתאים  80-קיום של כנס עתידים בישוב אליו הגיעו למעלה מ

 )פסיכומטרי, קב"א ודפ"ר תואמים את הדרישות(

 

  

 

                                                         

 ,מעורבות חברתית והשכלה גבוהה  יריד תעסוקה 

ביריד נכחו מעסיקים רבים, מכללות, מכוני פסיכומטרי ועוד. מעל  –בשיתוף קניון לב העיר 

 צעירים לקחו חלק ביריד. 300
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 פרוייקט "מחשב לכל קצין" -עידוד חיילים למסלולי קצונה 

 ס"שב, ל"בצה םהקציני קורסי לבוגרי ניידים מחשבים 150 מעל חולקו 2010 משנת החל

 אסטרטגית ראייה ומתוך קצונה למסלולי להגיע העיר צעירי את לעודד מטרה מתוך ומשטרה

 ..ויוקרתי איכותי צבאי שירות לעודד

 

 

 

  "סטודנטים הנמצאים בשנה האחרונה ללימודים משולבים  –תוכנית המתמחים "הדבר הבא

סיון לקראת יציאתם לשוק במקומות עבודה במגזר הציבורי והעסקי במטרה לרכוש ני

 שבו" הבא הדבר" המתמחים פרויקט של שלישי מחזור פתיחתהעבודה בתום הלימודים. 

 הם אותו לתחום בהתאם התמחות במקומות בהתמחות המשתלבים סטודנטים חלק לוקחים

 בעיר הן, העסקי במגזר והן הציבורי במגזר הן רבה בהצלחה סטודנטים השתלבות -לומדים

מתקיימת בסוף  -אינטל" במראה מתנה" סדנת .איכותיים התמחות במקומות לה מחוצה והן

בסופו  מעסיק אצל עבודה ראיון עם התמודדותהתוכנית. בסדנה זו חווים המשתתפים 

 ושיפוץ לשדרוג והכוונה טיפים הכולל למרואיינים אישי ומשוב כלים ומתן מקבלים משוב, 

 .שלביהם כל על עבודה ונותלראי וממוקדת מקצועית הכנהו מיקוד ח"קו

 

 

 

 

 לאפשר כדי. בעיר מוזלת בעלותשל המכונים המובילים  לפסיכומטרי הכנה קורסי פתיחת 

 ראשון.  לתואר ההכרחיות הסף מבחינות לאחת להתכוננות הפוטנציאלים לסטודנטים

 צעיירים השתתפו בקורסי הכנה לבחינה. 150 -כ
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  חיילים משוחררים לומדים 

שנות לימוד לחיילים משוחררים שמעניקה לצעירים הזדמנות מצוינת  12 כיתה להשלמת

להתחיל את חייהם האזרחיים ברגל ימין ללא תשלום וללא שימוש בכספי הפיקדון נפתחה 

 גת.-גת בשיתוף משרד הביטחון ומשרד החינוך מתנ"ס ועיריית קריית-בקריית

 

 

 

  

 סדנאות הכנה לקראת שחרור 

חיילים תושבי העיר  500 -מדי שנה כ –החיילים לקראת השחרור קריית גת מכינה את 

 משתתפים בסדנאות הכנה לשחרור הנותנות להם כלים לקראת היציאה  לחיים האזרחיים.
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 UP&RUN 

גת, יוצאי צבא או שירות -, תושבי קריית28 -22  התוכנית פונה לצעירים וצעירות בגילאי

מבחינה תעסוקתית מקצועית. התוכנית, הממומנת  אשר מעוניינים לפתח את עצמם לאומי,

במהלך שנתיים  מהווה ליווי אישי לצעירים אלה במשך שנתיים.  ע"י קרן יהודית אמריקאית

ובהמשך ללוות אותם במציאת  אלה, מטרתה להעצימם, לקדמם לעבר לימודים מקצועיים

  עבודה ובהשמה המותאמת למקצוע שרכשו.

 בתוכנית לפיתוח המקצועי והתעסוקתי שלהם. צעירים השתלבו 30בפתיחה 

 

 

 

 

 אפיקים 

 של תוכנית אפיקים למען קידום מקצועי ותעסוקתי של בני העיר בגילאי 3נפתח מחזור 

 18-35. 

במטר לקדמם מבחינה תעסוקתית ומקצועית  18-25התוכנית פונה לצעירים רווקים בגילאי 

סדנאות ואבחון תעסוקתי. בסופו של התהליך,  על ידי מתן כלים ומיומנויות תוך ליווי אישי,

 להכשרות מקצועיות על פי תוצאות האבחון המקצועי. הצעירים יוצאים
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 עולים:

 האתיופית הקהילה יוצאות שירות בנות 18ל גבוהה להשכלה הנגשה ערב 

 באופקים האתיופית הקהילה ליוצאי איזורי ההוגב השכלה בכנס משתתפים 40 של הסעה 

  מעצימות הרצאות העיר קיום לב קניון בשיתוף בארומה הרצאות "קפה אין"סדרת 

 משרות למציאת כלים, אטרקטיבי כיעד אתיופיה, בחיים שינוי עשיית: בנושא קהילה

 .וכד 21-ה במאה קריירה ,בכירות

 

 

 

 

  למורשת המחברות הרוסית דוברי לקבוצת "עתיד במדבר" ביביליודרמה סדנאותסדרת 

 היהודית

 

 

 

 

 .כנס חשיפת שירותים במרכז הקליטה שושנה 
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 העיר לצעירי שף מאסטר תחרות בוצעה בו,  עירוני עדות ערב היו נוספים שיא אירועי 

 .השונות התרבויות התחברו האוכל ודרך שונות קהילות 11 יוצאי

 

 

 

 2 התפוצות לבית ביקורים. 

 

 

 

 

 הכוון סדנת של פגשיםמ -שליםא וינט'ג בשיתוף מוצא נקודת קבוצת של לפועל הוצאה 

 לקבלת כלים קיבלו הצעירים בסדנה-"אשלים-גוינט" בשיתוף" מוצא נקודת" תעסוקתי

 .ח"קו וכתיבת לראיונות הכנה ,תקציב ניהול ,בחוזקות שימוש ,עצמית מודעות ,החלטות
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 מעורבות חברתית:

ים וקבוצות מנהיגות תחום מעורבות חברתית מהווה פלטפורמה לעשייה חברתית של צעיר

 הפועלות ליצירת שינויי בסביבה ובכל תחומי החיים. 

 קידום למען העיר תושבי סטודנטים מנהיגות קבוצת נפתחה גלוב גזית מנהיגות קבוצת -1

קט המעניק לנוער חוג העשרה פעם בשבוע, פרוי ייזמו הסטודנטים. חינוכי עירוני פרוייקט

 חוג דרמה. 

 

 צעירי של דעתם את ולשמוע לפגוש הגיעו ם"חכי 7 – אחריות םולוקחי מעורבים צעירים -2

 בהשתתפות הבחירות לפני פוליטיקאים פאנל קיום. אקטואליים לנושאים בנוגע העיר

 ". ארגו" במסעדת העיר צעירי
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לרגל יום הזיכרון  שואה ניצולת מפגש צעירים עם –"זיכרון בסלון" לרגל יום השואה  -3

 ל מנת לחזק את זיקתם של צעירי העיר עם זיכרון השואהולגבורה  ע לשואה

 

 

 

 

 13-כ השתתפו בה קשישים עם נרות הדלקת של בחנוכה תנדבותה - התנדבות בחנוכה -4

 צעירים

בתי אב. מלווים קשישים  12סטודנטים בני המקום שובצו ל 12 -פרויקט פרח לקשיש -5

 יית הקשישים בעיר. אחת לשבוע במטרה להפיג את תחושת הבדידות בקרב אוכלוס

 

 

 

 

 

 ,א"חדו) הליבה במקצועות מתקשים לסטודנטים לסייע -מרכז למידה גזית גלוב -6

 או תנאי על שבסטטוס א שנה סטודנטים על דגש שימת, (מיקרו ,אלגברה, סטטיסטיקה

 .מהאקדמיה הנשירה את לצמצם כדי זאת, תקין לא ממוצע

 .לצעירים הדיבייט וםבתח כלים והענקת העשרה -"סדנת "לשלוט במסר -7
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 -סיגד בסלון -8

"סיגד בסלון"  הצעירים נפגשו באחד הבתים של התושבים בעיר באירוח מסורתי  . 

 עילות על משמעות חג הסיגד בישראל. פבבתים הוגשו מאכלים מסורתיים ו

 

 -פיס מנהיגות -9

ילדים סטודנטים בני המקום במטרה ליצור שינוי בתפיסת ה 20המונה כ מנהיגות קבוצת

 העברת מערכי פעולה בדרך חווייתיתכלפי השפה באנגלית, 

 חברתית ואחריות למנהיגות כלים מקבלים הסטודנטים
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יום שבו סטודנטים ומתנדבים שיפצו מועדונית עם ילדי   -חנוכה מאירים במועדונית""  -10

 המועדונית.
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 במסגרת הרצאות של "קפהאין"  -" הרצאה " סוגיות שיווקיות -11

סדנה נכחו צעירים ובעלי עסקים תושבי קרית גת וקיבלו כלים לשיווק העסק שלהם ב

 . באמצעות גישת "מחשבה מחוץ לקופסא" 

 

 עסוקה:ת

 למעסיקים וכנס גיוס של משטרת ישראל מחוז ירושלים מרוכזים ראיונות מיי 4התקיימו 
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 יקטי מינהל כלליפרו

 נכסי העירייה 

שוטף של הנכסים העירוניים, לרבות: רכישה ורישום זכויות מחלקת נכסים מטפלת בניהול ה

קנייניות, הקצאת קרקעות ו/או מבנים לתאגידים שאינם למטרת רווח, להפעלת והקמת מוסדות 

 ציבוריים ברחבי העיר לרווחת תושבי העיר ו/או העברתם בהתקשרויות  אחרות.

 רכישה ורישום זכויות קנייניות  .1

בוריים ברחבי העיר וברישום הזכויות בלשכת רישום טיפול ברכישת מקרקעין צי

 המקרקעין כמפורט להלן:

או מי מטעמה  המוחזקים ע"י העירייהרכישה ורישום זכויות קנייניות בנכסים  .א

וטרם הוסדרה רכישת הזכויות/החזקה בהם כגון: מבני ציבור שונים )מוסדות חינוך, 

בילים, מתקנים הנדסיים זיקות תרבות ועוד (, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים, ש

 הנאה לציבור ועוד.

בשכונות ותיקות וחדשות, לצורך  במגרשים ריקיםרכישה ורישום זכויות קנייניות  .ב

הקמת פרויקטים שונים כחלק מפיתוח העיר, כגון: מגרשים המיועדים לבניית מבני 

בישים ציבור מרכזי ספורט, פיתוח ובניה של מגרשים ציבוריים פתוחים,  הרחבת כ

 ועוד. 

החדשה כחלק מפיתוח והכשרת  בשכונת כרמי גתרכישה ורישום זכויות קנייניות  .ג

השכונה לאכלוסם של תושבי העיר הכולל: הקמתם של מוסדות חינוך, תרבות דת 

וקהילה שונים, הקמתם של פארקים ושטחים ירוקים נוספים ברחבי השכונה, דרכים 

 ומתקנים הנדסיים.    

הנ"ל פועלת מחלקת הנכסים בהלכי הפקעה )בהתאם לחוק התכנון במסגרת הטיפול 

 והבניה(, חכירה, שכירות, רשות שימוש/הפעלה/ ניהול מול בעלי המקרקעין לרבות: 

 רשות מקרקעי ישראל -

חברות משכנות כגון חברת עמידר: העברת נכסים שייעודם ציבורי ונמצאים   -

 רות בנכסים שאינם ציבוריים.  בשימושה של העירייה לבעלותה, ו/או חידוש התקש

 הסוכנות היהודית. -

 בעלים פרטים שונים. -
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 הקצאת קרקעות ומבנים ציבוריים והסדרת שימוש קיים  .2

טיפול בהקצאות קרקעות ומבנים לתאגידים הפועלים ללא מטרת רווח   בתחום  הרשות 

ולותיהם בנושאי: חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב כדי לסייע לפע

לטובת הציבור, בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית 

 של משרד הפנים.

של גופים  בהסדרת שימוש קייםמחלקת הנכסים פועלת בהתאם לנוהל כאמור, ומטפלת 

המוגשות ע"י תאגידים  ובבקשות חדשותשונים בנכסי העירייה טרם נוהל ההקצאות 

 להקצאת:

 ית מוסדות ציבורלבני קרקע  -

להפעלתם של מוסדות חינוך שאינם ממלכתיים ו/או מבנים עירוניים קיימים  -

 ממלכתיים דתיים ומוסדות תרבות וקהילה שונים.

 התקשרויות חוזיות אחרות   .3

הסדרת שימוש של גופים המקיימים פעילויות )ציבוריות ואחרות( שונות במבנים  .א

ות חוזיות באמצעות מכרז, הסכמי ציבוריים קיימים, לרבות הסדרת התקשרוי

 הפעלה, הסכמים עם תאגידים עירוניים, שכירויות וכיו"ב.

 התקשרויות בהסכמי מכר לרכישת / למכירת נכסים. .ב

 ניהול ספרים .4

בהתאם לדרישות משרד הפנים מנהלת המחלקה ספר נכסים וספר הקצאות קרקעות 

 ומבנים אשר פתוחים לעיון הציבור.
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 אנושפרויקטי אגף משאבי 

 מעבר לתוכנת נוכחות חדשה 

במהלך השנה האחרונה הוטמעה בהצלחה מערכת נוכחות חדשה בשם "סינריון". המעבר 

למערכת נותן לעובדים ולמנהלים כלי שליטה ובקרה בזמן אמת על נוכחות והיעדרויות של 

עובדיהם ומאפשר שקיפות מלאה של הנתונים. כמו כן, המערכת מאפשרת ייעול תהליכים 

 יהול זמן העבודה ביעילות.ונ

 תלושי שכר חדשים 

בשנה זו בוצע מעבר לתלושי משכורת חדשים, קריאים וידידותיים יותר לעובד. בנוסף, צוות 

האגף ביצע הדרכות לכלל עובדי האגפים ונמסרו הסברים על אופן קריאת התלוש בצורה 

 נכונה. 

 ם ונשכרים. התקבלו משובים טובים מהדרכות אלו והעובדים יצאו מרוצי

  פרויקט תיקים אישיים  לעובדים 

 עוצבו תיקים אישיים מהודרים לעובדי העירייה, המחולקים לפי נושאים.

החלוקה לנושאים מאפשרת עיון ענייני ונוח בהתאם לנושא הנדון:  קליטת העובד, קידום 

 והערכה, השתלמויות, החזר הוצאות, היעדרויות, משמעת.

 

 ישיים לעובדיםפרויקט סריקת תיקים א 

תיקים  1500-כ -בוצעה סריקה  למחשב של כל מסמכי התיקים האישיים של העובדים

 )לעובדים מסוימים יש מספר תיקים(.

כיום לכל העובדים יש תיק אישי סרוק, התיק ממוין לפי נושאים: קליטה לעבודה, ותק, 

 ועוד.  הוראות שכר, רכב, קורסים והשתלמויות, השכלה, נתוני ניוד, נוכחות

בלחיצת כפתור פשוטה ניתן לאתר  את המסמך הרצוי מהתיק האישי, פעולה זו חוסכת זמן 

 רב.
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כל התיקים האישיים של העובדים מעודכנים בזמן אמת באמצעות סריקה שוטפת של 

 המסמכים.

 

 פרויקט הסדרת עובדים בהתאם להנחיות משרד הפנים 

בוצעו מכרזים רבים להסדרת עובדים  העסקת כל עובדי העירייה הוסדרה בפרויקט זה,

 שנתקבלו שלא כדין בהתאם להנחיות משרד הפנים ובליווי צמוד של משרד הפנים.

לכל עובדי העירייה הוגדר  תפקיד, מסלול קידום הכולל מתח דרגות ,האם נתקבל במכרז 

 ונתונים נוספים המסדירים את העסקתם בעירייה.

  משרד הפנים ובפורמט מטעמופרויקט מצבת עובדים שוטפת בהנחיית                                                                                             

עיריית קריית גת הגישה ראשונה מבין הרשויות את מצבת העובדים למשרד הפנים ואף 

 קיבלה משוב חיובי על הדוח.

 מורים, עובדי פרויקטים, גמלאים.הפרויקט כלל הכנת דוח של עובדי העירייה, 

בדוח נרשמו הנתונים של העובדים והגמלאים  מבחינת תפקיד, מתח דרגות, אופן קבלה 

 לעירייה, שכר וכדומה.

 הדוח מועבר מידי שנה למשרד הפנים וכולל העדכונים הנדרשים.

 מכרזים 

בהתאם  אגף משאבי אנוש אחראי על עריכת ופרסום מכרזים לקליטת עובדים לעירייה,

 להנחיות משרד הפנים.

מסמכים להגשת מועמדות לתפקיד הועברו לאתר העירייה וכל מועמד יכול למלא את 

 הטפסים ולהעבירם עם המסמכים הנוספים לאגף משאבי אנוש.

האגף מתאם ועדות בחינה למועמדים הרלבנטיים, שותף לוועדת הבחינה ולבחירת המועמד 

 המתאים וקליטתו לעירייה.

ג בוועדת הבחינה מקבל לידיו תיקייה המכילה את נתוני המועמדים מסודרים לפי כל נצי

 השכלתם וניסיונם, ומציגה תמונה תמציתית של כלל המועמדים.
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 מתן מענה בתקופות חירום 

אחריות על שיבוץ כוח אדם בשעת חירום במוקדים השונים וגיוס העובדים למתן מענה 

עם כלל העובדים ושיבוצם בהתאם לצרכים  לתושבים וילדיהם באמצעות יצירת קשר

 המתעוררים בזמן חירום.

 מצבת חירום 

בתי ספר, התאמת  7-מתקני קליטה בעיר המוגדרים ב 7הכנת מצבת לשעת חירום, הכוללת 

תפקידים, זמינות, מיקום ויכולת של עובדי ההוראה בבי"ס השונים ועובדי העירייה לדרישות 

ירייה. לאחר תהליך ארוך של אישור מול משרד הכלכלה משרד הכלכלה, ריתוק עובדים לע

 ומשרד הביטחון וכן מעקב שוטף של זמינות העובדים.

 פרויקט פרקטיקום לסטודנטים 

סטודנטים למשאבי אנוש עוברים הכשרה מקצועית באגף משאבי אנוש ורוכשים ניסיון 

 בתחומים שונים.

 מעשי.עם סיום הלימודים, בנוסף לתואר מקבלים גם ניסיון 

תרומתם של הסטודנטים לאגף משאבי אנוש בעשייה הרבה הינה מבורכת ותורמת לשני 

 הצדדים

 עובדת סוציאלית לרווחת הפרט ולטיפול שוטף בפניות העובדים 

מזה כשנתיים פועלת באגף עובדת סוציאלית העוסקת ברווחת הפרט ומסייעת לעובדים במתן 

נושאים הקשורים לתנאי העסקתם. במסגרת  מענה לפניותיהם  לאגף משאבי אנוש במגוון

 תפקידה פונה אף למוסדות וגורמים ממשלתיים לטיפול שוטף בבעיותיהם של העובדים. 

הנושאים בהם ניתן לפנות לעובדת הסוציאלית מתמקדים ברווחת עובדי העירייה: קשיים 

 אישיים, קשיים בעבודה, קשיים כלכליים וכד'.

ובדים, גמלאים ועובדים שעזבו בכל נושאי משאבי אנוש ונפגשת בנוסף, נותנת מענה לפניות ע

 עם עובדים במהלך כל השבוע הן טלפונית והן פרונטלית.

 כמו כן, נמצאת בקשר עם עובדי עירייה חולים, יולדות, עובדים עם קשיים הזקוקים לסיוע.

 למטרה זו הוקצה משרד שממוקם במקום דיסקרטי השומר על צנעת הפרט.

 מוצע מהווה שירות נוסף ומשלים המיועד לרווחת עובדי העירייה.השירות ה

 תיקי פיצויים מסודרים לפי א' ב' עם קובץ ממוחשב לאיתור שם הגמלאי/ עוזב 

גמלאים ועוזבים רבים פונים רבות ומבקשים אישורים על תקופת עבודתם, אישורי פרישה , 

 , שחרור קופות.161טפסי 

ם את הפורשים והעוזבים ממוינים לפי שמות העובדים עם לצורך כך בנינו תיקים הכוללי

 לבקשתו. מענה מידיקבצי אקסל  לצורך איתור הגמלאי  במערכת ומתן 
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 קידום עובדים 

 בניית מסלולי קידום והגדרת תפקיד לכלל עובדי העירייה.

 קליטת עובדים חדשים לעירייה ודירוגם בדירוג דרגה בהתאם לתפקידם: עו"ס, פסיכולוגים,

מהנדסים, הנדסאים, לבורנטים, אדריכלים, עובדי חינוך ונוער, סייעות, מלוות להסעות ועוד. 

כמו כן, טיפול בזכויות העובד כגון קופות, קרנות פנסיה, ימי מחלה וחופשה והמשך ליווי 

 העובד לכל אורך תקופת עבודתו.

 השתלמויות 

וקבלת גמולי השתלמות , רוב  השתלמויות בהשתתפות העירייה בימי עבודה לקידום עובדים

הנהנים מהתוכניות הנ"ל הם עובדים המקבלים שכר נמוך וזו הזדמנות לשפר את שכרם 

 והרגשתם.

  קליטת עובדות ניקיון  שהיו עובדות קבלן לעירייה, שיפור תנאי העסקתן

 ותחושתן

 היררכיה 

 בניית היררכיה ארגונית.

 מיפוי משימות האגף 

ל משימות עובדות האגף אשר נעשות בכל יום עבודה לפי תחומי הפקת דוח יומי הממפה את כ

עיסוק. מהדוחות אנו לומדים כיצד לשפר את הטיפול בעובדים ואת אופן ביצוע המשימות 

 העומדות בפני האגף.

 הכנת תקציב שנתי 

הכנת התקציב השנתי לעירייה חל מחודש ספטמבר ועד לסוף השנה. הכנת התקציב דורש 

ל השינויים באגפים ובמחלקות השונות בעירייה כגון: מחלות, חל"ד, חל"ת, איסוף חומר של כ

קליטות עובדים חדשים, צמצומים, העלאות בדרגות ובשכר, שינויים בתפקידים, ניודים, 

פרישות וכו'. עם התייחסות לשנה הנוכחית וצפי לשנה הבאה. חישוב וסיכום פרטני של כל 

ציביים בהתאם ובסיום הגשת דוחות מלאים וסופיים עובד, מחלקה ואגף, פתיחת סעיפים תק

 של כל הסעיפים התקציביים לאגף תקציבים, לגזברות וללשכת רה"ע.

בנוסף לתקציב השנתי נערך גם התקציב השנתי לרווחת העובד והגמלאי הכולל בתוכו 

הוצאות כגון: כרטיסי ברכה לימי הולדת, הרמת כוסית, טיולים, שי לחג, שי לפורשים, 

 נאות ועוד.סד
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 שי לעובדים 

 אחריות על מתן שי לחג לעובדים ולגמלאים באופן אישי לכל עובד וגמלאי.

 מניעת הטרדה מינית 

קיום יום עיון בשיתוף עם הממונה על הטרדות מיניות בעירייה, לכלל העובדים בנושא מניעת 

 הטרדה מינית והטמעת הנושא.

 

 בריאות  

יה בשיתוף עם מחלקת בריאות, קיום יום עיון , הדרכת פרויקט "עיר בריאה" לעובדי העירי

 וליווי העובדים בתחומי ספורט, תזונה נכונה ועוד.

 טקסי הרמת כוסית 

אחריות וארגון טקס הרמת כוסית בראש השנה בט"ו בשבט ובפסח בהשתתפות ראש העיר, 

 חברי מועצה, עובדי העירייה וועד עובדים.
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 :2016פרויקטים המתוכננים לשנת 

 בניית תכניות עבודה מותאמות תפקיד לכלל העובדים והקפדה על עמידה בתוכניות. .1

 פרויקט הדרכות לעובדים לשיפור השירות בשיתוף עם אגף שיפור השירות. .2

טיפול בתיק אישי ממוחשב לעובד הכולל פרמטרים כגון השכלה, שפות, תחביבים,  .3

 גרה ובחירום.עיסוקים נוספים וכד'. נתונים אלו ישמשו את המערכת בש

המשך הטמעת תוכנת נוכחות חדשה, תוכנה אינטרנטית הכוללת אוטומציה ומצמצמת  .4

את ההתערבות הידנית ומשפרת את התפוקה. התוכנה מאפשרת הצגה וגישה לעובדים 

מתוכנן לבצע את סנכרון הנתונים   2016ומנהלים בהתאם לרמות ההרשאה. בשנת 

שיאפשר חיסכון בזמן עדכון נתונים שוטפים ממשאבי אנוש ושכר עם הנוכחות, מהלך 

 הקשורים בעובד שיקלטו פעם אחת בלבד, כאשר היום הדבר נעשה בשלוש מערכות.

הפקת חוברת לעובדים המאגדת את המידע הדרוש לגבי זכויותיהם וחובותיהם כעובדי  .5

 הרשות המקומית.
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 : העירייה יתקציב .5

gat.muni.il-http://www.qiryat/תקציבים-אגף 

  פרסמה שהרשות לציבור מידע ועלוני חוברות .6

 :5201 בשנת  

  שנים להיווסדה של קרית גת 60הפקת חוברת לרגל 

 הפקה ועדכון מפת העיר 

  פעם בדור נפתח בפניך חלון הזדמנויות" – כרמי גתפרוייקט" 

 חוברת האגף לצרכים מיוחדים 

  "חוברת מידע רשת המתנ"סים –"יש במה להתגאות 

 'חוברת מידע לתלמידים העולים לכיתה א 

 חוברת מידע לתלמידים העולים לחטיבת הביניים 

  העזר בחוקי לעיין ניתן בהם ומקומות מועדים .7

 :הרשות של  

 ,דיין שלמה המידע חופש על הממונה עם מראש טלפוני בתאום

 .08-6886755 השירות איכות לשיפור האגף מזכירות בטלפון

 : פניםה למשרד הקישור ובכתובת

http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=m 

http://www.qiryat-gat.muni.il/אגף-תקציבים
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 אגרי המידע של הרשות הרשומים תיאור מ .8

 אצל רשם מאגרי המידע לפי חוק  הגנת הפרטיות,|     

 :1981-תשמ"אה     

 

 היטל השבחה .1

 דוחות בדיקה מתקני משחקים ומתקני כושר .2
 ת טיפול בנפגעים במצבי חירוםרשימ .3

 מאגר שבבים עירוני .4

 חינוך מיוחד נסיעות .5

 רישוי עסקים .6

 מכלולי חירום .7

 חניות נכים פרטיות .8

 חינוך חרדי –רישום גני ילדים  .9

 תנופה .10

 מאגר גביה עירוני .11

 רישוי ופיקוח על הבניה] .12

 ייעודי קרקע .13

 שכר לעובדי עירייה בהוראה .14

 106מוקד  .15

 פניות עמידר .16

 ילתית מרפאת שיניים קה .17

 

 

 קרנות ומלגות שבמימון הרשות: .9

 מלגת פר"ח 

 מלגת סטודנטים ללימודים גבוהים 

 להלוואות לסטודנטים הפריים השתתפות העירייה בריבית. 
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 תמיכות שהוענקו .10

gat.muni.il-http://www.qiryat/תמיכות--כללי-מנהל 

 

 

 12. מידע אודות בקשות מידע 

 
   

 מס"ד   
 

 אחוזים מספר

 88 22 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 1

2 
 הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

 

0.00 

 הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 3

  4 
 המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית

1 4 

הרשות הפנתה את המבקש לקבלת המידע  5

 8 2 מאת רשות ציבורית אחרת

6 
הרשות הפנתה את המבקש למקום בו המידע 

 פורסם ברבים

עשרות רבות של בקשות 

בהתאם למקום שהופנו 

 הפרסום

 7 
 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

 

0.00 

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים  8

 לפונה

 

0.00 

 הטיפול בבקשה טרם הסתיים 9

 

0.00 

 הבקשה בדיון משפטי 10

 

0.00 

 100% 25 סה"כ

 

 

 

 

http://www.qiryat-gat.muni.il/מנהל-כללי--תמיכות
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 מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו

 באחוזים במספר זמן הטיפול 

 60 15 יום 15עד  

 
 16 4 יום 30-ל 16בין 

 
 12 3 יום 60-ל 31בין 

 
 8 2 יום 120-ל 61בין 

 
 4 1 יום 120מעל 

 100% 25 סה"כ 

 

 

 ה:באתר העיריי ספר הקצאות. 13

gat.muni.il-http://www.qiryat/והקצאות-נכסים 

http://www.qiryat-gat.muni.il/נכסים-והקצאות
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 פקודות העירייה פרק שנים עשר: . 14

 וסמכויותיה של חובותיה       

 מועצה   

 סימן א': סייגים לחובות ולסמכויות

 ן.באין מניעה מאת השר ובכפוף להוראות כל די233

עיריה תעשה בתוך תחומה בענינים המפורשים בסימן ב', וכל פעולה אחרת שעיריה 

מצווה לעשות לפי הפקודה או לפי כל דין אחר, והיא מוסמכת, בתחום העיריה או 

  -בשטח בנין עיר הכולל את תחום העיריה, לעשות בענינים המפורשים בסימן ג' 

, כולם או מקצתם, ובכפוף והכל כשאין הוראה אחרת מאת השר בענינים אלה

 להוראות הפקודה או כל דין אחר.

 סמכות הממונה .234

תמלא העיריה אחר דרישותיו והוראותיו של  233בכל הענינים הנזכרים בסעיף 

 הממונה, ובלבד שיהיו בהתחשבות עם חוקי העזר שאושרו ועם התקציב השוטף.

 סימן ב': חובותיה של עיריה

  .רחובות235

 ות תעשה העיריה פעולות אלה:בענין רחוב

 תפקח על השיוור, הרום, הרוחב והבניה של כל רחוב; (1)

תדאג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו  (2)

 רכוש הפרט;

 תמנע ותסיר מכשולים והסגת גבול ברחוב; (3)

תקרא שמות לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והככרים,  )א( (4)  

א, 235נה שמותיהם כשיש צורך בכך, בכפוף לאמור בסעיף או תש

ותדאג לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבנינים במקומות 

 אלה במספרים;

תנקוט אמצעי זהירות נאותים נגד תאונות בשעת בנייתם או  (5)

 תיקונם של רחובות, ביבים או תעלות.

 רחובות
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 א.קריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינוים235

  -א( בסעיף זה            

 בן זוג, ילד, הורה, אח או אחות, נכד או נכדה, נין או נינה;  -"בן משפחה"  

 דרך, רחוב, סמטה, כיכר, שכונה, גן ציבורי, או חלק מהם.  -"מקום ציבורי"  

העיריה לא תקרא מקום ציבורי על שם של אישיות, אלא אם כן זימנה  )ב( 

האישיות, שניתן היה לאתרם במאמץ סביר,  מועצת העיריה את בני משפחתו של

 להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיהם.

 

 העיריה לא תשנה שם של מקום ציבורי, אלא אם כן התקיימו כל אלה: )ג( 

הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי התפרסמה  (1)

בר, חודש לפחות לפני בעיתון, במשרדי העיריה ובמקום ציבורי הנוגע בד

הדיון במועצת העיריה על שינוי השם; הפרסום בעיתון יהיה כאמור 

 , בשינויים המחויבים;1965 -א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה1בסעיף 

מועצת העיריה אפשרה לנציגות המקום הציבורי או לנציגות  (2)

ה או הדיירים המתגוררים סמוך למקום הציבורי, לפי הענין, להופיע לפני

 לפני ועדה שקבעה, ולהשמיע את טענותיה;

היה שם המקום הציבורי, שאותו מתכוונים לשנות, שם של  (3)

זימנה   -אישיות, או היה השם המוצע למקום הציבורי שם כאמור 

מועצת העיריה את בני משפחתו של האישיות, שניתן היה לאתרם 

שמיע את במאמץ סביר, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, ולה

 טענותיהם;

(, היה שם המקום הציבורי, שאותו מתכוונים לשנות, שם של 3בכפוף להוראות פסקה ) (4)

אחד מגדולי האומה או שם שהוא בעל משמעות דתית, לאומית או ממלכתית ובני משפחתו של 

אישרה הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך, את  –האישיות התנגדו או לא אותרו 

ימים מיום קבלת הודעת המועצה על כוונתה לשנות את השם; לא החליטה  60י השם בתוך שינו

 הימים, רואים אותה כאילו נתנה את 60הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך בתוך 

 הסכמתה לשינוי;

ההחלטה לשינוי השם התקבלה ברוב של שני שלישים מחברי  (5)

 המועצה.
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עיף זה, לפני ועדה שקבעה מועצת העיריה, תביאן הושמעו טענות, לפי ס )ד( 

 הועדה לפני המועצה, יחד עם המלצותיה.

  . בניינים236

 בענין בנינים תעשה העיריה פעולות אלה:  )א(      

 תפקח על הקמתם, הריסתם, שינוים ותיקונם של בנינים; (1)

 תפקח על ריצופם של חצרות ושטחים פתוחים הקשורים לבנינים; (2)

תפקח על התקנת בורות לבנינים ובנייתם, כדי להבטיח מניעת  (3)

 רבייתם של יתושים;

תפקח על קו החזית של בנינים סמוכים ועל המירווחים בצדדים  (4)

ומאחור, על מידתם של מגרשי בנין ועל שיעורם של שטחי המגרשים 

 שמותר להקים עליהם בנינים;

 

ום שהם בתוך שורה של תפקח על הגבהת החזית של בנינים במק (5)

 בנינים רצופים הגובלים עם רחוב;

תפקח, אם על ידי הטלת איסור או בדרך אחרת, על הקמת בנינים  (6)

מסוג, מדגם או ממראה מיוחדים, באזורים או ברחובות מיוחדים, או 

 בחלק מהם;

תקבע אמצעי זהירות שיש לנקוט נגד תאונות בשעת הקמת בנינים,  (7)

 ותיקונם; הריסתם, שינוים

תפקח על בנייתם ופעולתם של מעליות, פירי מעליות, מנופים  (8)

ומסוקים בבנינים, תסדירם ותדאג לבדיקתם ככל שתראה צורך בה כדי 

להבטיח מפני תאונות בקשר אתם, ותדאג לביטוח מפני סכנת מוות או 

 חבלה לאדם העלולה לבוא מהם.

  -לענין סעיף זה  )ב(    

ה, בין של אבן ובין של בטון, חמר, ברזל, עץ או חומר אחר, ולרבות כל מבנ  - "בנין"

כל יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה, או חלק מבנין או כל 

המחובר בהם, או כל קיר, סוללת עפר, גדר, גדר כלונסאות או מבנה אחר המקיף או 

 תוחם, או מיועד להקיף או לתחום, קרקע או שטח.

 בנינים
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  .ביוב237

בענין ביוב תפקח העיריה על תכניתם, בנייתם, שינוים של ביבים, נקזים, אסלות, 

משתנות, בתי כסא, בורות שופכין, מישטפים, אמבטיות ואביזרים סניטריים, 

 והשימוש בהם, שטיפת אסלות וריצופם של רצפות, חצרות ושטחים פתוחים.

  .מפעלי מים238

על ידי עיריה או כל גוף ציבורי אחר או אדם פרטי בענין מפעלי מים שהוקמו  )א(

 לשם הספקת מים בתוך תחום העיריה, תעשה העיריה פעולות אלה:

תמנע בזבוז, שימוש לרעה, צריכה יתירה או הזדהמות המים  (1)

 המסופקים לשימוש ציבורי או פרטי;

תקבע את המידה, הטיב, העצמה והחומר של צינורות, שסתומים,  (2)

בורות, סוליות קרקע, אסלות ומכשירים ובתי קיבול אחרים ברזים, 

אשר ישמשו להובלת מים, הספקתם, הסדרתם ואצירתם, וכן אופן 

סידורם, מיקומם, שינוים, סילוקם, חידושם ותיקונם, ותורה בדבר 

 השימוש בהם;

תסדיר את הספקת המים הציבורית על ידי צינורות זקפים  (3)

 והשימוש בהם;

 

את הספקת המים על ידי מדידה ואת החמרים, המונים, תסדיר  (4)

 האביזרים והמיתאמים המשמשים למטרה זו או בקשר אתה;

תסדיר את התנאים שלפיהם יסופקו מים לצרכי בית ולצרכים  (5)

אחרים, וכן את המחיר שישולם בעד מים שיסופקו כאמור וההיטלים 

 בקשר עם התקנת ההספקה.

 

י רבעון, על לוחות המודעות, בעיתונות המקומית או עיריה תפרסם, מד (1) )ב(

בדרך אחרת, כפי שיקבע השר, מידע על איכותם התברואתית של מי 

השתיה המסופקים בתחומה בהשוואה לאיכותם התברואתית של מים 

; כן 1940שאינם ראויים לשמש כמי שתיה לפי פקודת בריאות העם, 

דוח חצי שנתי ובו מידע תשלח העיריה לתושביה, אחת לשישה חודשים, 

 כאמור;

 ביוב
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השר, בהתייעצות עם שר הבריאות, יקבע את הפרטים שייכללו  (2)

 (; 1במידע כאמור בפסקה )

כמשמעותם   - "איכות תברואתית" ו"מי שתיה"בסעיף קטן זה,  (3)

 . 1940בפקודת בריאות העם, 

 .שווקים, מכירות פומביות ומצרכי מזון239

ות ומשקאות לצריכת אדם, החסנתם לשם מכירה בענין שווקים והכנת מאכל

 תעשה העיריה פעולות אלה:  -ומכירתם 

תסדיר שווקים ציבוריים למכירת מצרכים ומקומות למכירה  (1)

פומבית של מיטלטלין ומקרקעין ותקבע אגרות, דמי שכירות ותשלומים 

אחרים שישולמו בעד השימוש בשווקים או במקומות למכירה פומבית, 

 ים שווקים או מקומות כאמור;וכן תק

תורה בדבר בדיקתם, תפיסתם, חילוטם, סילוקם וביעורם של  (2)

משקאות שאינם ראויים לצריכת אדם, וכן של בשר, דגים, פירות, ירקות 

או שאר צרכי מזון פסידים, מניעת מכירתם או הצגתם למכירה ונטילת 

 דוגמאות מהם לשם בדיקה.

------------ 

 , בתוך שישה חודשים מיום פרסומו.2001–( תשס"א75וק )מס' תחילתו של ח *

 

 .בתי מטבחיים240

בענין שחיטת בהמות לצריכת אדם תקים העיריה בתי מטבחיים ותסדירם, ובלי 

  -לפגוע בכללותה של סמכות זו, תבטיח 

 בדיקה סניטרית של בעלי חיים לפני שחיטתם ובדיקת גופותיהם; (1)

בדיקתם,   ם המובלים לשחיטה, לשםעצירתם של בעלי חיי (2)

 וסילוק בעלי חיים שנמצאו חולים;

 סילוק גופותיהם של בעלי חיים חולים שנשחטו או שמתו; (3)

סימון גופותיהם של בעלי חיים שנשחטו בבתי מטבחיים עירוניים  (4)

 לשם ציון שחיטתם כאמור.
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 .מלאכות מסוכנות241

יה כל מלאכה או עסק העלולים להזיק בענין מלאכות מסוכנות תסוג ותסדיר העיר

לבריאות הציבור או להיות מקור סכנה לציבור, או שמבחינה אחרת של טובת 

 הציבור ראוי הוא להסדירם.

 .תברואה , בריאות הציבור ונוחותו242

 בענין תברואה, בריאות הציבור ונוחותו, תעשה העיריה פעולות אלה:

ניעתו ותדאג לבדיקות תנקוט אמצעים להסרת כל מטרד או למ (1)

 שמטרתן לברר מה הם המטרדים הקיימים;

תורה בדבר פינוי סחי ואשפה מכל בית ותקבע את האגרות בעד  (2)

 פינוי כאמור;

תורה בדבר בדיקתם, הסדרתם, החזקתם, ניקוים והרקתם של  (3)

ביבים, נקזים, בתי כסא, אסלות, בורות שופכין, מיפלשים, מזחילות, 

 ורות אפר ואביזרים סניטריים;מירוצי מים, ב

תתקין ותקיים במצב טוב ומותקן פחי אשפה ציבוריים ושאר כלי  (4)

קיבול שמניחים ומאספים בהם אשפה ותדאג שיוחזקו באופן שלא יהוו 

 מטרד או מפגע לבריאות;

תתקין ותקיים במצב טוב, מחראות, משתנות ובורות שופכין  (5)

וחזקים באופן שלא יהוו מטרד או ציבוריים ותדאג שיהיו בנויים ומ

 מפגע לבריאות;

 תדאג לטאטואם וניקוים של רחובות שאינם רכוש הפרט; (6)

תמנע הצטברות של סחי ואשפה במקום ציבורי או פרטי במידה  (7)

המהוה סכנה לבריאות הציבור ותנקוט אמצעים להסרת כל מטרד 

ציבוריים, או מכל ציבורי הנובע מבור שופכין או נקז, בין פרטיים ובין 

 מקור אחר;

תמנע הזדהמותם של זרמים, תעלות, מירוצי מים או בארות והנחת  (8)

אשפה על גדות זרם, תעלה או מירוץ מים או על פי באר, העלולה לגרום 

 להזדהמותם;

תמנע שצינורות המיועדים לסילוק מי גשמים ישמשו לסילוק  (9)

התקנתם של נקזים אל שפכין או סחי מבית כסא או מאסלה ותאסור 
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 ביב ציבורי שלא ברשות;

תורה בדבר בדיקת בתים ובנינים כדי לברר את מצב הנקיון שלהם  (10)

או לענין אחר ובדבר אמצעים להשמדת עכברושים, עכברים ושאר 

 שרצים.

 

 . תיאטרונים243

העיריה תסדיר ותבדוק תיאטרונים ובתי עינוג ציבוריים אחרים ותורה בדבר הגנת 

 בור מפני סכנת דליקה בהם.הצי

 . מלונות244

העיריה תסדיר בתי מלון, פנסיונים, אכסניות, בתי אירוח, בתי לינה, ומוסדים 

 אחרים כיוצא בהם.

 )בוטל(. .245

  .מודעות246

העיריה תפקח על הצגת מודעות, שלטים וטבלות במקומות עסק או על גבי לוחות או 

 במקומות אחרים, או תאסור הצגתם.

  .כלבים ובעלי חיים אחרים247

)א( העיריה תורה בדבר רישומם והחזקתם של כלבים והשמדתם של כלבי הפקר או 

כלבים שהם מוחזקים, או מניחים להם לשוטט, במקומות ציבוריים, שלא לפי 

 התנאים שנקבעו.

)ב( העיריה תסדיר או תמנע החזקת חזירים, תסדיר החזקת בעלי חיים אחרים 

ם לא תהווה מטרד ציבורי או מפגע לבריאות ותסדיר או תמנע מרעה באופן שהחזקת

 או מעבר של בעלי חיים.

 .דליקות248

העיריה תתקין ותקיים מכשירים לכיבוי דליקות, דליי מים, צינורות, מימלטים 

וכלים אחרים לשם בטיחות או שימוש במקרה של דליקה, וכן תסדיר את השימוש 

 במים במקרה של דליקה.

 .הכנת המשק לשעת חירום והפעלתוא248

 מלונות

 מודעות

 דליקות
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)א( העיריה תעשה את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו אותו 

זמן, למעט גיוסם של כוח אדם וציוד אשר חל עליהם חיקוק אחר, הכל בכפוף 

להוראות השר הממונה על הפעולות בתתום הנוגע בדבר ובהתאם לתכנית שאישרה 

ך; החלטותיהם של הממשלה, של מי שהסמיכה, של הממשלה או מי שהסמיכה לכ

 שר ושל המועצה לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות.

)ב( לפני שנת כספים יכין שר הפנים, בהתייעצות עם הרשויות המקומיות הנוגעות 

בדבר, תכנית לשנת הכספים הבאה לרכישת ציוד ולהקמת מבנים לצרכי המשק 

 לשעת חירום.

ר יעביר לשר הפנים, בכל שנת כספים. סכום מאוצר המדינה, שהוא )ג(  שר האוצ

מחצית סך כל אומדני ההוצאות המאושרות בתכנית כאמור בסעיף קטן )ב(; שר 

 הפנים יחליט על חלוקתו של הסכום האמור בין הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר.

 ב.אתר אינטרנט248

ללא תשלום, שבו תפרסם, בין עיריה תקים ותפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור 

 –השאר 

מידע שעליה לפרסם וכן מידע בנוגע אליה ששר הפנים פרסם בהתאם  (1)

פרסום על פי  –להודעת העיריה, לאחר שהשר פרסמו; בפסקה זו, "פרסום" 

 דין ברשומות או בעיתון;

פרוטוקולים של ישיבות המועצה בדלתיים פתוחות, לא יאוחר משני ימי  (2)

 ום אישורם במועצה, והקלטות או תמלילים של ישיבות כאמור.עבודה מי

 סימן ג': סמכויותיה של עיריה

  .הסמכויות249

 סמכויותיה של עיריה הן:

 בנינים ועבודות (1)

לבנות ולקיים בניני ציבור, לעשות עבודות ציבוריות אחרות ולבנות 

 ולקיים חנויות ובתים;

 שירותים, מפעלים ומוסדות (2)

לנהל שירותים, מפעלים ומוסדות שהם לדעת המועצה להקים, לקיים ו 

 לתועלת הציבור, או להשתתף בהקמתם, בהחזקתם ובניהולם;

 ,שירותים

 מפעלים

 ומוסדות
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 מפעלים ציבוריים (3)

לבצע מפעלים, שעליהם העיד השר בכתב כי הם מפעלים לתועלת  

 הציבור;

 נאמנים (4)

 לפעול, בהסכמת השר, כנאמנים של כל נאמנות שנוצרה לצרכי ציבור:

 אמצעים שיכון למעוטי (5)

 —לספק שיכון למעוטי אמצעים, ולתכלית זו 

לרכוש או לחכור כל קרקע, לרבות בתים או בנינים אחרים  )א(

 שעליה;

 להקים שיכונים על כל קרקע; )ב(

לרכוש או לחכור כל קרקע, כדי למכרה או להחכירה חכירה  )ג(

ראשית או משנית, להקמת שיכונים למעוטי אמצעים על ידי אדם 

 יריה;זולת הע

לשנות, להרחיב, לתקן ולשפר בתים, בנינים או שיכונים  )ד(

 אחרים שנרכשו או הוקמו כאמור לעיל;

לצייד קרקע, בתים, בנינים או שיכונים אחרים, כאמור, בכל  )ה(

הציוד והריהוט והנוחות הדרושים, ובלבד שלא תרכוש דרך כפיה 

י לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכ 2קרקע כמשמעותה בסעיף 

 , אלא בהתאם להוראותיה של אותה פקודה;1943ציבור(, 

 

 בתי מחסה (6)

מום עניים, -מחסה מספיקים כדי לאכסן בהם נכים ובעלי-להקים בתי 

-ומקומות עבודה שבהם יועסקו עניים המסוגלים לעבודה ולמנוע פשיטת

 יד;

 מרחצאות ציבוריים (7)

 רחצה-להקים, לקיים ולהסדיר מרחצאות, בריכות שחיה ובתי 

 מפעלים

 ציבוריים

 נאמנים

 מרחצאות

 ציבוריים
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 ציבוריים;

 גנים ציבוריים (8)

לספק, להתקין, להתוות, לתכנן, לשפר, לקיים, להסדיר גנים וגינות 

ומקומות מרגוע או נופש אחרים לשימוש הציבור, ולפקח עליהם, 

ולהשתתף בהוצאות קיומם של מקומות כאמור שהתקינם אדם לשימוש 

או בכל הציבור, ובלבד שלא ייגבו דמי כניסה לאותם מקומות, בחוק עזר 

דרך אחרת, לרבות באמצעות הטלת אגרה, מס, היטל או תשלום כלשהו 

דמי כניסה(, ואולם רשאי השר להתיר לעיריה לגבות דמי  –)בפסקה זו 

כניסה למקומות כאמור במקרים חריגים, ולפי כללים שקבע באישור 

 ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת;

 

  עצים( 9)

לנטוע עצים בכל רחוב או בכל מקום ציבורי, ולהקים סוככי עצים, 

 ובלבד שהרחוב או המקום לא ייפגעו על ידי כך יותר מן הראוי;

 ר וכו' של רחובותממכ( 10)

למכור, להחכיר או להחליף בקרקע אחרת כל רחוב שהוא נכס העיריה, 

 או חלק ממנו, שאינו דרוש עוד לצרכי פקודה זו;

 רחובות ציבוריים( 11)

 לסלול כל רחוב שאיננו רכוש הפרט ולדאוג למצבו התקין של כל רחוב 

 כאמור;

 סלילת מדרכות(12)

מקרקעין הגובלים רחוב לסלול, סלילה לסלול מדרכות או לדרוש מבעלי 

 ראשונה, מדרכה לאורך הרחוב הגובל את מקרקעיהם;

 ניקוי מדרכותא( 12)

לדרוש מבעליהם או מכל המנהלים  —לענין סוגי עסקים הגובלים רחוב 

אותם למעשה או האחראים להם, לנקות את המדרכה לאורך הרחוב 

 הגובל אותם;

 עצים
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  הריסת בנינים( 13)

הרסו בנינים, המעכבים או מפריעים אוורור, או שהם בלתי לצוות כי יי

סניטריים או מזיקים מבחינה אחרת לבריאות הציבור, או שהם 

 מסוכנים;

 שמירת המראה של חזיתות הבתיםא( 13)

להורות בדבר שמירת המראה של חזיתות הבתים, לרבות סיודן  

 ושיפוצן;

 

בתי מגורים בדבר  ב( להורות לבעלים או למחזיקים של עסקים או13)

נקיטת אמצעים למיגון עסקיהם או מגוריהם, לרבות פיקוח על מערכות 

אזעקה, דרך התקנתן, הפעלתן, וניתוקן אם הן מהוות מפגע; הוראות 

כאמור יכול שיחולו על סוגי עסקים או בנינים או על אזורים מסוימים 

את  שהגדירה העיריה לענין זה; הוראה כאמור המלווה במפרט המתאר

 לחוק 145אמצעי המיגון, יראו אותה כהיתר בניה לפי סעיף 

 

; הוראות כאמור לא יינתנו לגבי בית 1965–התכנון והבניה, תשכ"ה

 מגורים שבנייתו הושלמה לפני תחילתו של חוק זה.

 מכונות שחדלו להשתמש בהן, גרוטאות ברזל וכו'( 14)

טאות ברזל להסדיר או לאסור את הנחתן של מכונות שנתבלו, גרו

וחפצים אחרים ברשות הרבים, ולהורות על סילוקם של אותם חפצים 

ומה ייעשה בהם, כשהונחו ברשות הרבים או ברשות היחיד בנסיבות 

 שיש בהן משום פגיעה בנוחותם של תושבי הסביבה;

 בניית ביבים וכו'( 15)

 לדרוש מבעלי מקרקעין כי יבנו ביבים, נקזים, בתי כסא, בורות שופכין,

מחראות או משתנות, ולדרוש מבעליהם או מן המחזיקים בהם לקיים 

ולשמור במצב נקי את המיתקנים כאמור לאחר שנבנו, בלי לפגוע בכל 

 תרופה שבידי המחזיקים נגד הבעלים;

 מכירת תוצרת ובעלי חיים( 16)
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להסדיר מכירת תוצרת ובעלי חיים ולפקח עליה, על ידי איסור מכירתם 

 וק ציבורי או בדרך אחרת;במקום שאיננו ש

 מכירת מצרכי מזון בשעת חירום( 17)

חירום את מכירתם ומחירם של מצרכי מזון, ולפקח -להסדיר בשעת

 עליהם;

  בשר קפוא( 18)

 להסדיר הכנסתו של בשר קפוא לתחום העיריה ומכירתו ולפקח עליהן;

  תברואה ( 19)

ם בלתי סניטריים, להיכנס לכל בית או בנין, שיש עליהם חשד סביר שה

כדי לברר את מצב הנקיון בהם או לצורך אחר, ולהוציא צו למחזיק 

 בהם, שבו יידרש לנקוט את האמצעים המפורשים בצו;

 

 פתיחתן וסגירתן של חנויות ( 20)

מסעדות, בתי   להסדיר פתיחתם וסגירתם של חנויות ובתי מלאכה,

ות אחרים כיוצא קפה, בתי תה, בתי משקה, מזנונים, קנטינות ומוסד

באלה, ושל בתי קולנוע, תיאטרונים ומקומות אחרים של עינוג ציבורי או 

בלי לפגוע  —של סוג פלוני מהם, ולפקח על פתיחתם וסגירתם, ולקבוע 

שעות פתיחתם וסגירתם ביום פלוני; אלא  —בכללותה של הסמכות 

 שתקפה של פסקה זו יהא בכפוף לכל פטור שהשר יורה עליו בצו;

( בתחום שיפוטה או בחלק ממנו 20עירייה רשאית להפעיל את סמכותה על פי פסקה ) (21)

 לגבי ימי המנוחה, בהתחשב בטעמים שבמסורת

א 18כמפורט בסעיף  —דתית ולגבי יום תשעה באב; "ימי המנוחה" 

, לענין זה, שבת ומועדי 1948–תש"ח  לפקודת סדרי השלטון והמשפט,

 — "יום תשעה באב"ועד ועד צאתם; מכניסת השבת או המ —ישראל 

כמשמעותו בחוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב )הסמכה 

 ;1997–מיוחדת(, תשנ"ח

 עניינים חקלאיים( 22)

 ;151להסדיר כל ענין חקלאי כמשמעותו בסעיף 

 קפוא בשר

 תברואה
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 פיקוח על השיט בנהרות( 23)

להסדיר את השיט בנהרות בתוך תחום העיריה ולפקח עליו ולהורות 

ר רישוי ורישום של סירות השטות באותם נהרות בלבד ושל מלחים בדב

ומובילי סירות העושים בכל משלח יד או עבודה בקשר לסירות אלה על 

 החוף או במים;

  בתי עלמין( 24)

 להסדיר בתי עלמין ולקבוע את עמקם וארכם של קברים;

  היטל  עינוגים ( 25)

 —יבוריים, אולם להטיל היטל על כרטיסים הנמכרים לענוגים צ

לא יוטל ההיטל אלא לפי חוקי עזר שהותקנו בהתאם  )א(

 להוראותיה של הפקודה;

תקפה של פסקה זו יהא בכפוף לכל פטור שהשר יורה עליו  )ב(

 בצו;

 איסוף כספים ברחובות וכו' ( 26)

לפקח על איסוף כספים במקומות ציבוריים על ידי מכירת סמלים 

 לאלה או לאסור אותו;וסרטים או באמצעים דומים 

 תכניות גימלה לפקידי המועצה ועובדיה ( 27)

 להתקין ולבצע כל תכנית לטובת עובדי העיריה שאושרה על ידי השר;

  תעודות אישור( 28)

להוציא תעודות אישור בדבר כל ענין מן הענינים שהיא נדרשת או 

 מוסמכת לעשותם לפי הפקודה או לפי כל דין אחר;

  ית סמכות כלל (29)

לעשות בדרך כלל, כל מעשה הדרוש לשם שמירה על תחום העיריה, 

בריאות הציבור והבטחון בו, וכן, ברשותו של הממונה, להקים ולקיים 

 מוסדות לבריאות הציבור ולחינוך, ולסייע בהם;

 ייסוד חברות ואגודות( 30)
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לייסד חברה, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת לכל מטרה שהיא 

ויות העיריה ותפקידיה, לרכוש מניות או ניירות ערך או זכות בגדר סמכ

הנאה אחרת של כל חברה, אגודה שיתופית או אגודה אחרת, שמטרותיה 

מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור, ולנהוג בהם דרך 

 –בעלים; לענין זה, "חברה", "אגודה שיתופית" או "כל אגודה אחרת" 

 או אגודה אחרת, שהתאגדו בישראל על פי דין;חברה, אגודה שיתופית 

 שיתוף עם גורמים אחרים( 31)

מתפקידיה יחד או   לבצע כל סמכות מסמכויותיה ולמלא כל תפקיד

בשותפות עם מוסדות המדינה, רשויות מקומיות אחרות, חברות, 

 אגודות שיתופיות וגופים או אנשים אחרים;

 פעולות לעניין צמצום  נגע הסמים ( 32)

לבצע פעולות חינוך ומניעה בנושא הסמים המסוכנים ולפעול למען 

הקמת מוסדות לטיפול בנפגעי סמים ושיקומם, לאחר התייעצות עם 

 המשרדים הנוגעים בדבר ועם הרשות הלאומית למלחמה בסמים.

 

 א.תאגידיים עירוניים249

, אגודה ( והוקמה חברה, עמותה30)249פעלה העיריה על פי סמכויותיה לפי סעיף  

שיתופית או אגודה אחרת שמטרותיה במסגרת סמכויות העיריה ותפקידיה, ויש 

 —בידי העיריה לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה בתאגיד כאמור )להלן 

 תאגיד עירוני(, יחולו הוראות אלה:

מועצת העיריה תקבע את נציגיה בגוף המנהל של התאגיד העירוני;  (1)

 שיהיו גם חברי המועצה או עובדי העיריה;נציגים אלה יכול 

במסגרת סמכויות  חובת נציגי העיריה להקפיד על כך שפעולות התאגיד העירוני יהיו (2)

העיריה ותפקידיה; חובת האמון שהם חבים לעיריה לעולם תהיה עדיפה על חובתם כלפי 

                                                                                                                התאגיד;

נציגי העיריה כאמור, שהינם חברי המועצה, ייבחרו כך שיישמרו, ככל האפשר, יחסי הכוחות (3)

 של הסיעות במועצה;

בקרב נציגי העיריה שאינם חברי המועצה, יינתן ביטוי הולם  א(3)

בות הענין; בסמוך לפני לייצוגם של בני שני המינים, ככל שניתן בנסי

( תונח לפני 1קביעת נציגי העיריה על ידי המועצה כאמור בפסקה )



 
 

355 
 

מועצת העיריה חוות דעתו של היועץ המשפטי של העיריה בדבר קיום 

 ייצוג הולם בקרב נציגי העיריה שאינם חברי המועצה;

 )נמחקה(; (4)

בלבד  א)א( לא יחולו על תאגיד עירוני בשל כך122הוראות סעיף  (5)

 שחבר המועצה או עובד העיריה הוא נציג העיריה בגוף המנהל שלו.

 ב.חברות עירוניות מיוחדות249

(, למטרות שייקבעו 30)249)א(  השר רשאי לאשר הקמת חברה לפי הוראות סעיף 

לפי סעיף קטן )ג(, ובלבד שמטרות החברה יהיו במסגרת סמכויות העיריה ותפקידיה, 

ת מחצית מכוח ההצבעה או הזכות למנות לפחות מחצית ויש בידי העיריה לפחו

 חברה עירונית מיוחדת(. –מספר הדירקטורים שלה )בסעיף זה 

א ויחולו עליה 249)ב(  הוקמה חברה עירונית מיוחדת, לא יחולו עליה הוראות סעיף 

 הוראות אלה:

מועצת העיריה תקבע את הדירקטורים מטעמה בדירקטוריון  (1)

המיוחדת; דירקטורים כאמור יכול שיהיו עובדי  החברה העירונית

 העיריה או נציגים מקרב הציבור שאינם חברי מועצת העיריה;

בקרב הדירקטורים יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים,  א(1)

ככל שניתן בנסיבות הענין; בסמוך לפני קביעת הדירקטורים, כאמור 

חוות דעתו של היועץ המשפטי של (, תונח לפני מועצת העיריה 1בפסקה )

 העיריה בדבר קיום ייצוג הולם בקרב הדירקטורים;

חברה עירונית מיוחדת לא תהיה רשאית לייסד תאגיד אחר או  (2)

להחזיק שיעור כלשהו מההון, מכוח ההצבעה או מהזכויות למנות 

 דירקטורים, בתאגיד אחר.

קבעו את המטרות השר ושר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים, י )ג( 

שלשמן ניתן להקים חברה עירונית מיוחדת, וכן הוראות לענין מבנה חברה כאמור, 

חובות דיווח, דרכי פיקוח ובקרה שיחולו עליה והוראות ביחס לעשיה במקרקעין 

שלה; כן רשאים השר ושר האוצר בהתייעצות עם שר המשפטים, לקבוע הוראות 

 חדת שתוקם לפי סעיף זה.נוספות שיחולו על חברה עירונית מיו

השר יקבע תנאי כשירות ופסלות לכהונה לדירקטור, ליושב ראש  )ד( 

דירקטוריון ולמנהל כללי בחברה עירונית מיוחדת, ודרכי מינוי של דירקטורים 

 מטעם העיריה בחברה כאמור.
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השר רשאי לקבוע, לפי בקשת עיריה, כי הוראות סעיף זה יחולו,  )ה( 

א שהוקם לפני תחילתו 249ם, על תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף בשינויים המחויבי

של סעיף זה ובלבד שמטרותיו תואמות את המטרות שנקבעו בתקנות לפי סעיף קטן 

)ג( ומתקיימות בו הוראות התקנות שהותקנו, לפי אותו סעיף קטן, המהוות תנאי 

 להקמת חברה עירונית מיוחדת.

ן )ה( תוגש בידי העיריה בצירוף כל בקשה לאישור בהתאם לסעיף קט )ו( 

 –אלה 

 מסמכי ההתאגדות של החברה; (1)

 כל ההסכמים שבין העיריה לבין החברה; (2)

דוחות כספיים מבוקרים בידי רואה חשבון לשנה שהסתיימה לפני  (3)

 הגשת הבקשה;

כל מסמך ומידע נוסף, שידרוש השר, הקשר לחברה ולפעולותיה,  (4)

 בויותיה.וכן לנכסיה ולהתחיי

השר רשאי להתנותאת אישורו בהתאם לסעיף קטן )ה( בשינוי המסמכים  )ז( 

( ובכל תנאי אחר שייראה לו דרוש להשגת מטרותיו 2( או )1האמורים בסעיף קטן )ו()

 של סעיף זה.

אישר השר את החלטת העיריה ומולאו התנאים שקבע לפי סעיף קטן  )ח( 

 ה החל ביום מתן האישור.)ז(, יחולו על החברה הוראות סעיף ז

 


