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 פתח דבר

עיריית דימונה שמה לה השנה מטרה להשתדרג מבחינת העברת המידע לציבור באמצעים 

מקוונים. לאור זאת, אנו משדרגים בימים אלה את אתר האינטרנט העירוני, השקת אפליקציה 

ובחלק  2106עילויות של אגפי העירייה בשנת עירונית ועוד. דו"ח לתושב זה מפרט את הפ

 . להערות, הארות ושאלות ניתן לפנות למחלקת הדוברות במייל:2017ו 2015מהמקרים גם את 

megera@dimona.muni.il. 

 בברכה, 

 דוברות עיריית דימונה
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 דבר ראש העיר

מקומות עבודה חדשים, תוספות  1000 ימונה צועדת בבטחה לעבר העתיד:ד

תקציב של מיליוני שקלים, השקעות גדולות בחינוך, תרבות ותשתיות, תוספת 

 אלפי יחידות דיור והתקדמות טכנולוגית של שירותי העירייה.

דימונה עוברת תהליך ייחודי בו היא משנה את פניה בתחומים רבים ועתידה 

לעיר מרכזית וחזקה, המספקת שירותים ברמה גבוהה לתושביה בפרט להפוך 

 ולתושבי הנגב המזרחי בכלל. 

בראש  ;בתחילת כהונתי כראש העיר שמנו מספר תחומים בקדמת הבמה

מקומות עבודה  1000-ובראשונה, החלטנו לטפל בנושא התעסוקה בעיר, והצלחנו להוסיף כ

הורדנו בחצי את אחוז האבטלה בעיר, וידנו עוד  מפעלים חדשים. בסך הכל 8באמצעות הקמת 

 נטויה.                       

 48תוספת של  –בעזרת מאמצים מקומיים ולאומיים, הגדלנו את תקציב העירייה באופן דרמטי 

מיליון שקלים בכל שנה, המאפשרים לנו לייצב את המערכת, לאזן את תקציב העירייה ולצמצם 

מצטבר. בנוסף, התאפשר לנו להגדיל את ההשקעה הכוללת לרווחת את הגירעון התקציבי ה

התושבים בחינוך, בתרבות, בספורט, ברווחה ובהבטחת עתידה הכלכלי והחברתי של העיר 

ובשנתיים האחרונות אף זכינו בפרס ניהול תקין. התוספת הינה תוצאה של צדק חלוקתי 

מיליון שקל נוספים  8( ו12(, נבטים )6מר )מיליון(, מ.א. ת 22שבמסגרתו קיבלנו ארנונה מקמ"ג )

 משיפור הגבייה בעיר. 

באמצעות שיתוף פעולה עם ממשלת ישראל, גייסנו והבטחנו לעתיד סכומים חסרי תקדים של 

כתקציבי פעילות נוספים שמאפשרים לנו להשקיע באוכלוסייה המקומית בעזרת  מיליארד שקל

מת פרויקטים משמעותיים בתחום הבילוי מלגות לסטודנטים, הקמת מפעלים חדשים והק

 והפנאי, הספורט, החינוך והתרבות.

בימים אלה אנו נכנסים לתהליך פנים ארגוני ארוך טווח, שבסופו נוכל לספק שירותים טובים 

יותר לתושב. בין השאר אנו עומלים על יצירת שירותים דיגיטליים חיוניים )אפליקציה עירונית, 

(, על תהליכי שיתוף הציבור, על תכנית עבודה מקושרת תקציב ועל אמנת אתר אינטרנט נוח ונגיש

 שירות עירונית מחייבת.

בעתיד הקרוב, ייחתם הסכם הגג אשר ישנה את פני העיר ובמסגרתו ישווקו אלפי יחידות דיור 

לצד פיתוח תשתיות תחבורתיות, הקמת מבני ציבור, פארקים והתחדשות עירונית כוללת. מהלך 

 ה יהפוך את דימונה לעיר עם איכות חיים גבוהה, לצד יוקר מחייה נמוך. דרמטי ז

 אם לא נעמוד על הנגב, לא תעמוד תל אביב" אמר דוד בן גוריון."

 הנגב בכלל ודימונה בפרט עומדים זקוף ובראש מורם. 

 שלכם, 

 בני ביטון, ראש העיר 
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 תעודת זהות-דימונה במספרים

 
 משפחות מצפון אפריקה. 36 על ידי 1955העיר נוסדה בשנת 

באזור דימונה ממוקמים מפעלי כיל, הקריה למחקר גרעיני, גן לאומי ממשית וקריית ההדרכה 
 של צה"ל. 

 

 

 

 

  

תושבים  38,744
  

 מטר 600
מעל פני הים 

  

 תחום השיפוט 
  דונם 172,000

השטח הבנוי הוא 
  דונם 5000

דימונה ממוקמת בנגב 
 25המזרחי לצד כביש 

 לאילת המוביל

 פרס ניהול תקין 

2016 ,2017 

זכאות לבגרות  77%  תיכונים 8 בתי ספר יסודיים  12 גני ילדים 69 תלמידים 7,467
(66% -)הממוצע הארצי
  

 פרס החינוך 
 2014היישובי 

עלייה במדד החינוך המבוסס 
 38על מבחני המיצ"ב מ

 (2016) 51( ל2012)

 שני תיכונים הערכיים ביותר 

2017 

 203תקציב העירייה עלה מ
 251( ל2013מיליון שקל )

 2017מיליון שקל ב
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 חינוך בדימונה

דימונה ממשיכה לחתור למצוינות ולהשקיע השקעות נרחבות בחינוך מותאם 

 וייחודי לכל תלמיד ותלמיד

ימונה שמה לעצמה יעד לקדם את המצוינות כערך עירוני ולטפחו בכל מעגלי העשייה, לצד טיפוח ד

 החינוך הערכי והמעורבות החברתית. 

, המוענק ליישובים 2014לא בכדי זכתה דימונה בפרס החינוך היישובי מטעם משרד החינוך לשנת 

יים וחדשניים בתחום החינוך: שבלטו בהשקעה יתרה בחינוך ובביצוע תוכניות ותהליכים ייחוד

בשנים האחרונות נבנו בעיר עשרות מוסדות חינוך בסטנדרט בנייה גבוה, אולמות ספורט חדשניים 

בבתי הספר היסודיים ומרחבי למידה ייחודיים. בנוסף, בתי ספר ומוסדות נוספים נמצאים בשלבי 

כותי.תכנון ובניה על מנת לספק בכל שכונה בעיר מענה חינוכי ראוי ואי  

בגני הילדים אנו מפעילים תכניות חינוכיות רבות, כגון: בריאות וחינוך גופני, מדעים ומתמטיקה, 

טיפוח מיומנויות שפה וחשיבה, איכות הסביבה, ספריית פיג'מה, מסורת ויהדות ועוד. חלק מגני 

גן מדעי, גן תקשורת, גנים ירוקים ועוד.  -הילדים בעיר הם גנים מתמחים   

  , עם אפשרות להארכה באמצעות צהרון להורים עובדים.15:30ודים מסתיים בשעה יום הלימ

בתי ספר לאומניות, אומניות  -בבתי הספר היסודיים פועלות עשרות תכניות חינוכיות מגוונות 

הבמה, בית ספר למוסיקה, בית ספר לשפות, בית ספר למצוינות במדעים ועוד. בעקבות העמקת 

בי החינוך בעיר לבחירה של ההורים, וכך ילמד ילדם לפי הייחודיות הייחודיות, נפתחו מרח

הרצויה. במסגרת בתי הספר היסודיים הרשות מפעילה תכניות שונות, כגון: עוצמה לכל, 

תעצומות, תוכנית אמירים, תוכנית אורח חיים בריא, תוכניות ספורט, תקשוב, מצוינות 

 ורובוטיקה. 

 17:00נימיית יום המאפשרת הארכת יום הלימודים עד לשעה בכל בתי הספר היסודיים פועלת פ

 להורים עובדים.

בתיכונים בעיר קיימות מגמות שונות, כגון: רפואנים בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון, מגמת סייבר, 

שלוחה של ביה"ס הטכני של חיל האוויר, כיתת נחשון בשיתוף משרד החינוך ומשרד הביטחון 

דימונה הפכה לאימפריית רובוטיקה, ומספר קבוצות העפילו לתחרויות  ועוד. בשנים האחרונות

 בינלאומיות ואף זכו השנה! 

.2017תיכון ליהמן ותיכון זינמן נבחרו לתיכונים הערכיים ביותר בשנת   

 שירותי התמיכה במסגרת תכנית השילוב

גורמי מקצוע  תחומית ע"י-ביצוע הערכה חינוכית רב: בניית תכנית אישית ומעקב, הערכה  .1

 ומעקב קבוע ע"י צוות בין מקצועי., הדרכת הצוות המטפל ,שונים, בניית תכנית חינוכית

תמיכה מסוג של הוראה, טיפול ייעוץ והכונה: הוראה ע"י מורה לחינוך מיוחד, הבנייה  .2

פי מערכת קבועה ובהתאמה לחומר הנלמד בכיתה. -שיטתית של תכנית הלימודים על

הכוונה והדרכה ע"י עובדי הוראה ממקצועות הבריאות, מומחי תחום, זאת טיפול, ייעוץ, 

רגשית , בהתאמה לצרכיו של התלמיד, לפיתוח יכולתו להשתלב מבחינה לימודית

 וחברתית.
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בציוד , תמיכה מסוג התאמות: עיקרה של תמיכת ההתאמה הוא בשינוי בסביבה .3

 ובפעילויות.

ממערך התמיכה הכולל הניתן עפ"י רמת התפקוד של תמיכה מסוג סייעת: סיוע הוא חלק  .4

 התלמיד ועל האופן שבו יתרום סיוע זה לקידומו.

 

 דוגמאות ליוזמות המעודדות שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים

ממוקמים בסמוך לגנים רגילים. השילוב מתבצע מבחינה חברתית: ימי הולדת,  גני ח"מ .1

שילוב פרטני בהתאם לתוכנית האישית של חוגים משותפים, פעילות משותפת בחצר, ו

התלמיד לפיתוח יכולות לימודיות/ תקשורתיות/ חברתיות/ רגשיות. הגנים משתלבים בכל 

 פעולות התרבות והעשרה ככל הגנים ברשות.

 השילוב מגוון ומתבצע באופנים שונים:  – בית ספר לח"מ .2

 כלל בית הספר משולב בפעולות חברתיות בבתי ספר רגילים.  ✓

ילוב בחווה החקלאית: יזמות בראייה עסקית, ייצור ושיווק ברמה העסקית בקהילה, ש ✓

 בבתי ספר ובעיר.

שילוב קבוצה בוגרת בפרויקט שנתי בנושא רובוטיקה והכנת דגמים בנושא רעידת  ✓

 אדמה והתגוננות בבית ספר ע"ש "מנחם בגין".

הכולל יציאה שיתוף פעולה יצירתי במסגרת האומנויות  -" כוללאנה" פרוייקט ✓

 ."עמי אסף" משותפת למוזיאונים. נעשה בשיתוף בית ספר 

ספר "נועם -מסורת ומורשת חגי ישראל, נעשה בשיתוף בית, העמקת החינוך לערכים ✓

 .חיים"

 שילוב לימודי של קבוצת תלמידים בחינוך  בבית ספר "יצחק שדה".  ✓

 שילוב תעסוקתי בקהילה. ✓

 ט"עח –כיתות ח"מ בבית ספר רגיל יסודי  .3

פתיחת כיתות: הפרעות התנהגות ומגבלה שכלית התפתחותית בבתי ספר רגילים,  ✓

 כתחליף לשיבוץ בבתי ספר לח"מ.

 כל  תלמידי הכיתה משולבים בכל הפעילויות החברתיות והתרבותיות של שכבת הגיל. ✓

שילוב לימודי יחידני/קבוצתי ע"פ נקודות החוזק של התלמיד, בשאיפה שכל תלמיד  ✓

 ת בגרות אחת לפחות.ייגש ליחיד

 שילוב תלמידים בחוגים בתנועות נוער, בתוכנית קיץ ובקייטנה עירונית. ✓

שילוב תלמידים במסגרת מעורבות חברתית למען הקהילה: בית העיוור, בית אבות,  ✓

 גני ילדים, מתנסי"ם ויום מעשים טובים.

 גיוס לשירות לאומי / צה"ל. ✓

חינוך הרגיל )הפרעות תקשורת, אבחנות תלמידים עם לקויות מורכבות בשילוב מלא ב .4

 פסיכאטריות, לקויות שמיעה, לקויות ראייה(

תלמידים עם הפרעות תקשורת נפגשים אחת לשבוע במתי"א בשעות  -קבוצת שווים  ✓

 אחה"צ.

 קבוצת תמיכה להורים לילדים בעלי הפרעת תקשורת. ✓
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 מערך הסברה והדרכה במסגרת החינוך הרגיל. ✓

 ת קיץ עירוניות בליווי התמיכות הדרשות לכל תלמיד. שילוב תלמידים בתוכניו ✓

  :הישגים ופרסים .5

 מ."צמצום הפניות לח ✓

 שירותלאומי./  ל"העלאת מספר התלמידים המתגייסים לצה ✓

 לחינוך הרגיל.  ()גנים וכיתות מ"החזרת תלמידים ממסגרות ח ✓

אנשים  על הישגים בתחום הכולל" אות ציון לשבח מנשיא המדינה לעיר דימונה" קבלת ✓

 בעלי מוגבלויות בחברה הישראלית.

 

 תוכנית הרובוטיקה

 רציונל

גדולי העתידניים בעולם קבעו שמקצועות העתיד שיביאו לפריצת הדרך המשמעותית ביותר למין  

כל אחד בנפרד או השילוב ביניהם. המשימה שלנו  ,טכנולוגיה וגנטיקה –האנושי הם: רובוטיקה, ננו 

רי העתיד. לכן, בחרנו לשלב את תחום הרובוטיקה בתכנית הלימודים לחשוף את תלמידנו לאתג

 בבתי הספר היסודיים ובחט"ב.

תכנית הרובוטיקה היא תכנית יוקרתית, החותרת באופן מתמיד למצוינות, היא נמצאת בחזית 

המדע הטכנולוגי ופורצת דרך המותאמת לצרכים העכשוויים והעתידיים. רובוטיקה הוא נושא רב 

אי לכך, בהלימה . המשלב בתוכו הנדסת מכונות, הנדסת אלקטרוניקה והנדסת תוכנהתחומי 

למדיניות העירונית, הוחלט למנף את הנושא ולבנות תשתיות לפעולות מתמשכות בתחום, בשיתוף 

קדימה מדע, ארגון שחורט על דגלו בין השאר את קידום החינוך המדעי   World ORTפעולה עם

 . טכנולוגי בישראל ביחד

 

 יעדים

 קיום פעילות לימודים בתחום הרובוטיקה בכל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. ✓

 העלאת המוטיבציה, ההנאה וההנעה בלימוד מדע וטכנולוגיה. ✓

 גיוס משאבים לבניית תשתיות לפעולות מתמשכות בתחום. ✓

 הגדלת מספר התלמידים בחינוך הטכנולוגי מקצועי. ✓

 

 

 מטרות ✓

דית בתחום הרובוטיקה במסגרת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי קיום פעילות לימו ✓

לפחות פעילות  -בהשתתפות תלמידים מכל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים 

 לימודית מתמשכת אחת, ובה משתתפות קבוצות תלמידים מכל אחד מבתי הספר.

וגיה ועידודם השתתפות בתחרויות רובוטיקה כאמצעי לחשיפת תלמידים לתחומי הטכנול  ✓

 להתנסות בנושאים אלו.

 jr. FLL    ,FLL כגון: FIRSTעידוד תלמידים להשתתפות בתחרויות בשיתוף חברת  ✓

,FRC  סטאר באשכול הפיס.-ובתחרות רובו 
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 שנתיות לאותם תלמידים שנחשפו לתחום.-בניית תשתיות לפעולות מתמשכות רב ✓

 קה. הרחבת מניפת התלמידים המשתתפים בתחרויות הרובוטי ✓

 

   עקרונות פעולה

 עקרון הרצף : ✓

 

 

 

 

 התבססות על ההון האנושי המקומי.   ✓

 שעות למנטורים חדשים .   30מתן הכשרה של  ✓

 יצירת קהילת לומדים )מנטורים/ תלמידים(.  ✓

 כולם משתפים פעולה ועוזרים אחד לשני.  ,למרות שמתחרים זה בזה –אדיבות מקצועית  ✓

 איגום משאבים.   ✓

 קבוצות מארחות זו את זו כדי ללמוד אחת מהשנייה.  –בית פתוח  ✓

 . jr.fllו   fllאירוח פסטיבלים:  ✓

טקס הוקרה עירוני בסיום עונת הרובוטיקה לכל התלמידים המשתתפים בפעילות לאורך  ✓

 השנה.

 הישגים תוצרים והערכה

 הרחבת מניפת התלמידים המשתתפים בתכניות רובוטיקה •

 : Jr.FLLתחרות 

 מס' תלמידים משתתפים  צות משתתפות מס' קבו שנה"ל 

 54 9 תשע"ג

 96 16 תשע"ד

 252 42 תשע"ה

 

 : FLLתחרות 
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 מס' תלמידים משתתפים  מס' קבוצות משתתפות  שנה"ל 

 40 4 תשע"ג

 100 10 תשע"ד

 150 15 תשע"ה

 

 תחרות רובוסטאר: 

 מס' תלמידים משתתפים  מס' קבוצות משתתפות  שנה"ל 

 60 3 תשע"ג

 52 4 שע"דת

 80 4 תשע"ה

 

 תשע"ה(: –סה"כ מס' התלמידים המשתתפים בתחרויות הרובוטיקה השונות )בשנים תשע"ג 

 תשע"ה תשע"ד תשע"ג

154 248 482 

 

 הישגים בתחרויות השונות

✓ Jr.fll .כולם זוכים : 

✓ Fll נבחרות זכו בגביעים בתחרויות האזוריות ונבחרת אחת העפילה  4מתוך  3 -: תשע"ג

 10מתוך  8 -נוקיה וזכתה בפרס מקום ראשון בתחום המחקר. תשע"ד היכל מר הארצי בלג

לגמר הארצי בנוקיה מתוכם שתי  נבחרות העפילו 3נבחרות זכו בגביעים בתחרויות אזוריות, 

מקום שני והעפלה  -ופרס האליפות ,פרס פתרון חדשני מקום שני ,נבחרות זכו בפרסים

 ת בקנדה.                          לתחרות הרובוטיקה הבינלאומי

 

 הישגים ברמה בינלאומית

הכי   pit -נבחרות ומקום ראשון בקטגוריה ה 74בעולם בביצועי הרובוט מתוך  19מקום  ✓

העפילו לגמר הארצי  6נבחרות זכו בגביעים בתחרויות אזוריות,  15מתוך  10  -יפה. תשע"ה 

תכנון מכני מקום ראשון, פרס ההשראה מקום מתוכן זכו בפרסים: פרס  3במנורה מבטחים, 

 שני, פרס האסטרטגיה והחדשנות מקום שני. 
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בתחום החקר: פיתוח אתרים, פיתוח אפליקציה, מציאת פתרון לבעיית מיפוי צוברי הגז  ✓

במדינת ישראל והצגת הפתרון בכנסת ישראל בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות חכ' 

 מירי רגב.  

  

קבוצת הרובוטיקה של בית ספר 

זינמן זכתה במקום ראשון בתחרות 

FIRST  2017ב העולמית . 
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 תוכנית בסיסית שנתית -ים תשע"ו גני הילד

החכמה  .למדתי בגן ילדים ,כיצד להתנהג ,"כל מה שאני צריך לדעת לגבי איך ומה לעשות

 ."אלא דווקא בארגז החול בגן אינה נמצאת על פסגה של גבעת האוניברסיטה

 )רוברט פולגוב(

 מקס פרץ.מר  -ראש המינהל 

 ד"ר פזית אלגי גבאי. -סגנית ראש המנהל

 .הגב' תמי אזולאי - םת מח' גנימנהל

 .דפנה אייזקסהגב'  –מפקחת על גני הממ"ד 

 .קרן סרוסיהגבר'  -מפקחת על גני המ"מ  

 

 החינוך בגני הילדים

 ,נעשית בדרכים מגוונות בו ההוראה .גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית לכל ילדי העיר

במטרה לקדם ולטפח את יכולותיו   ,למידה הפעילות ומבוססת על מתן הזדמנויות בהתאם לסוגי

. תפקיד החינוך בגן הילדים החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל הרך הרגשיות, ,הקוגניטיביות

על כך, נוסף  . מטען תרבותי ולעצב עמדות אינטלקטואליותליצור  ידע,ולהקנות ערכים  הוא

לקיום מצוות ולמידות , מונהלא את יסודות החינוךלילדים דתית מקנה -המסגרת הממלכתית

 טובות.

 

 מידע כללי

  36 , גני ממ"ד  12, 3-6גיל גני ילדים לבני  48פועלים בדימונה  ,בשנת הלימודים התשע"ו

 .נים של החינוך המיוחדג 4-ו גני ממלכתי

מפעילים בגני , גני הילדים בשיתוף משרד החינוך וקרן רש"י לקתאגף החינוך בעיריית דימונה, מח

 מסגרת מי"ת לגני הטרום חובה.במסגרת יוח"א לגני חובה ובים יום לימודים ארוך הילד

 

 שעות פעילות בגני הילדים

 .07:30-15:30 בין השעות  -' ה ',, ד'ב ,'בימים א –בגני הטרום חובה הפעילות 

 .12:45 -ב וביום ו'  14:00בשעה  מת הפעילותביום ג' מסתיי 

עד מסתיימת הפעילות  ו' וביום 07:30-16:00  בין השעות –' , ה'ד ,', ג', ב'בימים א –בגני חובה 

 .12:00השעה 

 

 צוות הגן

 גננות וסייעות בפיקוח משרד החינוך והרשות.מצויות בגן חובה 

שתי סייעות וגננת בפיקוח משרד החינוך , מצויות תלמידים 30בגני טרום חובה בהם שוהים מעל 

 והרשות.

 

 תכנית לימודים

 רד החינוך והרשות.בפיקוח מש
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 הזנה

מזינה ואיכותית העונה על צרכיהם התזונתיים והבריאותיים , הילדים נהנים מארוחת צהריים חמה

 .של ילדי הגן

 

 אשכולות הליבה בגני הילדים

 תרבותית סביב הציר המרכזי של הוראה בגן הילדים-אשכולות הליבה נבנים ונלמדים בגישה רב

 כדלקמן:הינם  (מועד ומסורת ,ימי חגהמכיל ציר לוח השנה העברי )שהוא 

 שפה. יכישור •

 .מדעיםבמתמטיקה והקניית ידע בסיסי ב •

  .מחול וקולנוע ,אמנות חזותית, תיאטרון, מוסיקהחשיפה לתרבות:  •

 לבטיחות אישית. ו כוללים חינוך לבריאותהכישורי חיים  •

 .בטיחות בדרכיםנושא  •

 חינוך גופני. •

 

 :הם כגוןלסוגיי ביטוי משחקיים יצירתית ובאמצעוחיובית  חשיבהב הלמידה בגן הילדים מתרחשת

הילדים רוכשים מיומנויות למידה בצורה  תנועה ועוד., חשיבה, חברה בנייה, דרמטי,-משחק סוציו

 "לומד עצמאי". בשיטתדיפרנציאלית ומפתחים יכולות לקראת לימוד עצמאי 

 

 תוכניות הלימוד

נית החושפת את הילדים לרכיבי השפה הדבורה קריאה וכתיבה: תוכ תשתית לקראת •

 אוריינות ועוד. ,ארגון סביבה מוכנות לספר, קשרי אות צליל, והכתובה, ידע על אותיות,

גישה חיובית כלפי מתמטיקה, חשיפה ח תוכנית ליבה העוסקת בטיפו -חשיבה מתמטית  •

טגרטיבית הכרת מושגים מתמטיים ושימוש נכון בהם בגישה אינ לאוריינות מתמטית,

 משמעותית.

תוכנית העשרה יחידנית בתחום כישורי השפה הדבורה  והמילולית  –תגבור שפתי  •

 )במרכז לגיל הרך(. קשיים שפתיים בעלימטרתה צמצום פערים אצל ילדים ש

 

 תוכנית העשרה בגני הילדים

יתוח מודעות פחינוך גופני,  יום של תכלת, ספריית פיג'מות, ריתמוסיקה, קונצרט גן, בגני חובה:

 איכות הסביבה.ל

איכות פיתוח מודעות לחינוך גופני,  קונצרט גן, ריתמוסיקה, ספריית פיג'מות, בגני הטרום חובה:

 הסביבה.

 

 

 סל תרבות
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, תרבות הארציהנבחרו בקפידה מרפרטואר סל ה, אשר הצגות וקונצרטים ברמה גבוהחשיפה ל

 סים עירוניים ועוד.קט ,חקלאיתפעילויות מיוחדות כגון: פעילות בחווה הושילוב 

 

 תשע"ו-קטים מרכזיים באגף החינוךפרוי

 

  2016בוצעו בשנת שלושה פרויקטים 

 

 תוכנית רובוטיקה עירונית . 1

מר אביהו בן נון :"דימונה מובילה בארץ ומשמשת דוגמה לערים אחרות  ,ישראל FIRSTיו״ר 

קבוצות  2 -ו Fll 16וניור,'קבוצות ג 56ה יש בהטמעת תכניות הרובוטיקה מכיתות א׳ ועד יב׳. בדימונ

FRC.  הישג המיוחד רק לעיר דימונה הודות לתמיכה האדירה שלYOUniversity  ושיתוף הפעולה

היא  .עם עיריית דימונה״. זוהי תכנית יוקרתיתפורצת דרך, החותרת באופן מתמיד למצוינות

נושא  ינווהעתידיים. רובוטיקה ה מותאמת לצרכים העכשווייםונמצאת בחזית המדע הטכנולוגי 

תחומי המשלב בתוכו הנדסת מכונות, הנדסת אלקטרוניקה והנדסת תוכנה. אי לכך, בהלימה -רב

 למדיניות העירונית, הוחלט למנף את הנושא ולבנות תשתיות לפעולות מתמשכות בתחום.

 

 אקדמיה לנוער(YOUniversity)  מרכז יוניברסיטי. 2

חברו להקמתם של מרכזים  ,והמשרד לפיתוח הנגב והגליל 'מה מדעקדי 'World ORTארגון 

חינוכיים שיפעלו במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי בחמש רשויות.המרכזים מציעים לילדי 

הטכנולוגיה. והעירתכנים מקוריים וחדשניים בסטנדרטים אקדמיים, הלקוחים מעולמות המדע 

פוטנציאל האישי של כל אחד  וחיזוק תחושת בכל מרכז פועלות מספר תכניות שמטרתן מיצוי ה

המסוגלות, תוך הבאה לידי ביטוי של המצוינות האישית והצבת רף גבוה של מטרות והישגים. 

ה לאומית שואף המיזם להוות נדבך חשוב ביצירתו של דור חדש של בוגרים ובוגרות שישתלבו יבראי

 בלימודים גבוהים בדגש על תחומי המדע והטכנולוגיה. 

 

 תוכנית עזריאלי . 3

תוך  ,"מכון עזריאלי להעצמה חינוכית" הינה תכנית הוליסטית בחטיבות הביניים למניעת נשירה

  שיפור כישורי למידה והעצמה חברתית והורית.

, במטרה להתמודד עם האתגר רד החינוךמשוהתוכנית מופעלת ע"י קרן עזריאלי, הרשות המקומית

יתות ז' עד ט' מהוות את קו פרשת המים בחייהם של תלמידים הלאומי, על פיו שנות הלימוד בכ

 רבים, שלב המחייב תמיכה והדרכה ייחודיות במטרה למנוע את עצם האפשרות לנשירה בעתיד.

שמטרתם לשפר  ,התוכנית מורכבת משלושה מעגלים: מעגל לימודי, מעגל חברתי ומעגל המשפחה

ם ולהתמקד בתפקיד שממלאים ההורים את כישוריהם הלימודיים והחברתיים של התלמידי

 בתהליכי הלימוד של ילדיהם.

 . דימונה ביניהם ישובים בארץ 28-והתוכנית פועלת כיום ב 2004המכון הוקם בשנת 
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 2017לשנת  שלושה פרויקטים מתוכננים

 

תוכנית "עוצמה לכל" של האוניברסיטה העברית  - הרחבת תוכנית עוצמה לכל בתי היסודיים .1

צמה וע"לשוני בין תלמידים בעלי צרכים שונים בכיתה.  ,נותנת מענה ייחודי בקריאהההתכנית היא 

הן:  התכנית. חלק ממטרות מאפשרת לקדם את התלמידים בעלי ההישגים החלשים בקריאה "לכל

הבאת תלמידים בעלי הישגים חלשים בתחום הקריאה מכיתות ב' ליכולת קריאה מדויקת ולשיפור 

. התוכנית בדימונה עובדת בשלוש טיפוח תחושת המסוגלות של כל תלמיד ותלמידו הבנת הנקרא

השנים האחרונות ולאחר שהוכיחה כי היא מעלה את הישגי התלמידים, תורחב השנה לכל בתי 

 הספר היסודיים. 

 

 כנפיים של קרמבו. 2

ים מיוחדים, תנועת נוער מובילת שינוי חברתי, לילדים עם ובלי צרכ " הינהכנפיים של קרמבו"

סניפים ברחבי הארץ ועוד מספר רב  50-הראשונה והיחידה מסוגה בעולם. התנועה מפעילה קרוב ל

-7חניכים בגילאי  1,200פעילים בתנועה מעל   בשנת הפעילות תשע"ה .של סניפים בתהליך הקמה

סה"כ   הכללי.מהחינוך  12-18חונכים, בני נוער בגילאי  3,000 -עם צרכים מיוחדים מורכבים, וכ 21

 ר.בשנת הלימודים תשע"ז יפתח סניף בדימונה. ובני נוע  ילדים 4,000בתנועה מעל   פעילים

 

 חיזוק הייחודיות בבתי הספר ובניית מרחבי חינוך לפי הייחודיות. 3

זו השנה השלישית שדימונה נמצאת בתוכנית של אגף מו"פ משרד החינוך של אזורי בחירה 

, מהווה אבן דרך משמעותית בקידום יעדי זעבודה של הרשות לשנה"ל תשע"תכנית  המבוקרים. 

בשנתיים שחלפו  פיתוח ייחודיות בית ספרית.בבחירה מבוקרת ו,במרחבי חינוךאזורי,בהתכנית

חוזקה הייחודיות בכל בתי הספר ובשנת הלימודים תשע"ז ייבנו בבתי הספר מרחבי חינוך 

  את הייחודיות.בשטחים הפתוחים בבתי הספר התואמים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של קרמבו בדימונה סניף כנפיים ליל המדע בבית ספר בגין
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 המרכז לגיל הרך

 -קהילתי רב שנים, הינו מרכז התפתחותי טיפולי 14 -המרכז לגיל הרך, הפועל בדימונה למעלה מ

ושיפור הפועל במסגרת מחלקת החינוך. הוא הוקם במטרה להוביל תהליך של העלאת  ,תחומי

השתלבות מתאימה וטובה  לרמה שתאפשר להם ,ההישגים ההתפתחותיים של ילדים בגיל הרך

בשלבים הבאים של  יכוי רב יותר להצלחהבני הגיל הרך סל, וכמו כן על מנת להעניק בעולם הידע

 . חייהם

היחידה להתפתחות הילד מעניקה מענה טיפולי, אבחוני, הדרכתי  - יחידה ההתפתחותיתה

טיפולים  4,500 -כ נערכו ביחידה 2015ילדים והוריהם בשנה. בשנת  450 -מקצועי כוללני לכו

 מאותרים 250 -כו ילדים בשנה במעונות וטיפות חלב 100 -ואבחונים. בנוסף לכך היחידה מאתרת כ

ילדים מאפשרות לצוות המרכז המטפל להיחשף בפני מספר רב של בגני הילדים. תוכניות האיתור 

וההדרכה מן החינוכיות עצתוך המסגרות הישירה אל  ההגעה )או גננות והורים(, זאת בזכות

 שמועברת לצוותים החינוכיים והטיפוליים.

בסיס . מענה נרחב בכל התחומיםמעניקות היחידה מפעילה מספר רב של תכניות ותיקות וחדשות ה

 התערבותסיוע ו להעניק וסביבתיים, במטרה התפתחותיים קשייםבעלי  ילדים תכליתה הוא איתור

 הכללי בו, בתפקודו הגלום הפוטנציאל מיצוית א ילד לכל לכך, ולאפשר הזקוקים לאלו מוקדמת

 הגיל בתחום המערכתית והעבודה הורחבו שיתופי פעולה  2015החינוך. כך למשל, בשנת   ובמסגרות

 ידי-עלטיפות החלב בעיר מוסדות האחת בתוך  ,ת איתור חדשותושתי תכני ובעיר. הופעל הרך

כמו כן, צוות המרכז מפתח ומפעיל תכניות  בעיר. תכליתי רב מעון פיזיותרפיסטית והשנייה בתוך

 הדרכה וליווי נרחב ומקיף לאימהות צעירות. ", אם הדרך"להדרכת הורים כדוגמת תכנית 

 הרך, לצרכים בגיל לילדים הורים בקרב המודעות כחלק מתפיסת המרכז, אנו פועלים רבות להגברת

נרחיב  2016בשנת  כהורים. הםבפני העומדים האתגרים עם להתמודדות כלים מתןלו ילדיהם של

 הקבוצתיים, נקים הטיפולים ניישם ונרחיב את מערך פסיכולוגי,-את  המענים בתחום הרגשי

 טיפוליים ועוד.  ואביזרים למשחקים השאלה ספריית

כצוות היגוי לתכנים  ,ביחידה זו פועלת תפיסה קהילתית ששותפים לה גם הורים -יחידת ההעשרה

הורים וילדים בגיל הרך, אם בחוגים  3,300 -שנה לוקחים ביחידה זו קרוב ל ולהרחבת המענים. בכל

המיוחדים ואם בתכניות ופעילויות נקודתיות ומתמשכות. במהלך כל שנה, אנו מרחיבים ומגדילים 

הושם דגש גם על חוגים מדעיים )טעימות מדע, לגו אתגרי(  2015את היצע החוגים לגיל הרך. בשנת 

 טף , טקטיגן גן ועוד.  -א', מוזיקהכיתה ם וילדים כדוגמת מוכנות ללצד חוגים להורי

מקיים מערך של הרצאות, סדנאות וקבוצות להורים במגוון תחומים: ליווי לגיל הרך  המרכז

התפתחותי והכנה ללידה, הורות, תזונה, קשב וריכוז ועוד. במהלך כל השנה מתקיימות בתוך 

שיתופי אמצעות ב הדברים נעשיםת וימי שיא לילדים ולהורים. המרכז ומחוצה לו, פעילויות, סדנאו

 ו ועוד."פעולה נרחבים עם ארגונים אחרים בעיר כדוגמת מרכז צעירים, הספרייה העירונית, ויצ

, הצגות, מופעיםלפעילויות ההדרכתיות והטיפוליות, מתקיימות במרכז פעילויות פנאי כמו  בנוסף

 וכה ופסח, משחקייה לתושבי שכונת יוספטל ועוד. ייטנות בגני הילדים בחופשות חנק
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הרחבת והטמעת פעילויות הפנאי והתרבות  בנושאשיבה את קו הח, צוות המרכז ימשיך 2016בשנת 

צועדים "תוך הידוק שיתופי הפעולה. כמו כן יפעלו תכניות חדשות כגון:  ,להורים וילדים בגיל הרך

 אורח חיים בריא. בבתזונה ו , שתי תכניות העוסקות"אפשרי בריא"ו "בראש
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 אגף הנדסה

השקעה אדירה בשדרוג השכונות הוותיקות, לצד בנייה חדשה של מבני מגורים 

 ומתחמים ציבוריים

 

דימונה נמצאת בתנופה אדירה בבנייה חדשה של שכונות ואזורים חדשים בעיר, לצד צמצום 

הוותיקות בעיר. רחובות הרצל, בבא סאלי, יגאל אלון והמעפיל נמצאים  הפערים ושדרוג השכונות

בתהליך שדרוג בעלות של מיליוני שקלים, כולל בניית מגרשי משחקים חדשים לרווחת התושבים. 

 מיליון שקלים בהוספת גני משחקים ושדרוג המתקנים הקיימים.  2-בשנה הקרובה יושקעו מעל ל

מיליון שקל )לראשונה  2נטטי בכל גני הילדים בעיר בעלות של בנוסף, הותקנו משטחי דשא סי

מיליון שקל ובתי ספר נוספים בעיר, כמו גם  7בישראל!(, בית ספר אפלמן שופץ בעלות של 

 מיליון שקלים. 5.5הקונסרבטוריון שודרגו בעלות כוללת של 

ל בית ספר בן עטר כיתות, ולאחרונה החלה בנייתו ש 12בימים אלה נבנה בית ספר "צביה" ובו 

בעוד כשנה וחצי ייפתח מיליון שקל.  12ת חדשה בעלות של כיתות וישיבה תיכוני 18החדש עם 

מעונות יום נוספים בשדרות ירושלים, יצחק  3-מ"ר ו 1500מתנ"ס חדש בשכונת השחר בגודל של 

ק, מתקני פארק חדש נבנה כיום ליד שכונת ממשית, עם סקייט פארק, פאמפטר שדה ושאול המלך. 

הוא האגם על שם שמעון פרס הדובדבן שבקצפת משחקים לילדים ואזורי בילוי לכל המשפחה, ו

מקומות ישיבה, שמאפשר  2,500מיליון שקלים, הכולל אמפי ענק עם  32ז"ל אשר נבנה בעלות של 

קיום אירועי תרבות ברמה הגבוהה ביותר, שטחים ירוקים ומתקני משחקים לכל המשפחה לרווחת 

 תושבים. ה

2015 

 מיליון ש"ח.  40עלות השקעה:  –אגם דימונה  •

, ייחנך האגם לטובת 2016התוכניות לבנייתו הורחבו, שודרגו ושופרו, כך שבשנה הקרובה, 

 ורווחת תושבי דימונה והסביבה.

 מיליון ש"ח.  12עלות השקעה:  -הקאונטרי  –הבריכה המחוממת  •

זור תעשיה חדש, הפשרת מגרשים לשיווק ליזמים תוכניתו ובנייתו כוללים עבודת פיתוח א

 מיליון ש"ח. 17בעלות של 

 מיליון ש"ח. 11המשך עבודת פיתוח שכונת ממשית: עלות השקעה:  •

 העבודות יכללו פיתוח שצ"פים, גינון, מרצפות, תאורה, מדרכות ומתקני משחקים. 

  ₪.מיליון  3עלות השקעה:   - 2015 –בניית שני גני ילדים בממשית  •

 ₪.מיליון  3עלות השקעה:   – 2016 –בניית גנים תלת כיתתיים  •

כל השלמת העבודות הייתה בעבר מתבצעת באחריות המדינה. כיום  –עבודת פיתוח  •

המדינה סומכת את ידה על אגף ההנדסה העירוני ומאפשרת לו לבצע לתכנון את העבודות 

לרשות. כל העבודות נעשות באופן עצמאי, דבר שחוסך בעלויות ובתקציבים משמעותיים 

 בפיקוח צמוד ומקצועי של האגף.

 תכנון ובניית משטח החלקה על קרח. •
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2015-2016 

פרויקט הפיכת הבריכה העירונית המשתרעת על שטח של עשרים דונם,  –בריכה מחוממת  •

מבריכת קיץ ופעוטות, לבריכה מחוממת לשימוש גם בעונת החורף. המטרה להפוך את 

קטיבי אשר ישתלב בתרבות הפנאי בכל ימות השנה, לרווחת ולטובת המקום לאתר אטר

התושבים. עד כה הוכנה תוכנית אב למתחם אשר הגדירה את הצרכים, תכננה את העמדת 

המבנים בשטחים ואפיינה את הפונקציות הנדרשות למתחם המחודש. בין היתר: העתקת 

ת, הכנות לביצוע בניית חדר בריכת הפעוטות, בניית בריכה מחוממת עם מלתחות מודרניו

מ"ר, תכנון חדרים לאימון בפילאטיס וחוגים כמו זומבה ועוד,  500כושר המשתרע על 

מתחם ג'ימבורי לילדים, מתחם קפיטריה ומזון ועוד. הכל לטובת ורווחת הציבור הדימונאי 

ת והאורחים המגיעים לעיר. כל מבקרי האגם יוכלו ליהנות גם  משירותי הבריכה המחוממ

 הנמצא בסמוך.

מקומות ישיבה.  3,000פרויקט עצום זה יכלול בניית אמפי ובמת אירועים ובו  –האגם  •

באגם מתוכננים הפעלת סירות פדלים, בניית מתקני שעשועים ומשחקים לילדים בהשקעה 

הקמת פארק עם שבילים מסודרים לג'וגינג' והליכות ובניית מזרקה ₪, מיליון  1של 

 .מוסיקאלית ומוארת

 

2016 

 25גבריאל, יצחק שדה ונועם חיים, בהשקעה כוללת של  –בניית שלושה אולמות ספורט  •

מ"ר )קטנים יותר(. באולם  840האולמות יצחק שדה וגבריאל ישתרעו על פני ₪. מיליון 

 מקומות ישיבה. 1000מ"ר, מתוכננים  2,500נועם חיים אשר ישתרע על שטח בנוי של 

וקבלת אישורי ממשלה )עוד אין החלטה( לגבי הקמת מתחם  הכנת תכניות -היפודרום  •

היפודרום לאומי בדימונה. ההיפודרום מתוכנן להיבנות באזור פארק ממשית )מאחורי פרץ 

 הקניון(. –בוני הנגב 

 מיליון ש"ח. 10 -בניית שלושה מעונות יום בעלות כוללת של קרוב ל •

 .הראשון לגילאי חודשיים עד שנה: ברחבת שאול המלך

 סמוך לביה"ס שילה. –השני ברחוב יצחק שדה             

 בשכונת ממשית )פינת תל לכיש(. -השלישי ברחוב שדרות ירושלים  

 פרויקט שילוט רחובות שילוט ומספור בתים: •

לצערנו קיימים עדיין מבנים מבני ציבור וחינוך ללא מספר או שילוט מכוון, פעמים מדובר 

של חברת "עמידר". על מנת לסיים את הסאגה הזו הוחלט על  אף במבנים של העירייה או

ידי חברה מקצועית )חברת בלונשטיין, העוסקת במיפוי ומפות -הכנת תוכנית כוללת על

לערים(, שביצעה מיפוי ומספור של העיר כולה )בתי מגורים, מוסדות חינוך ומוסדות 

 ציבור(.

לוט על בתים ומוסדות כך הרשות תצא לביצוע של מספור בתים ושי 2016במהלך 

 שהמספרים והרחבות יהיו נהירים, אחידים וברורים יותר. 
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 הסכם גג

בשל מצוקת הדיור הקיימת כיום בארץ, המדינה מבקשת לשווק קרקעות לבניה. הבעיה היא שראשי 

ערים אינם נוטים לתת הסכמתם לשיווק, מהטעם הפשוט והנכון שלצד פיתוח שכונות חדשות, 

הוותיקות מוזנחות. מבחינה תקציבית קשה עד מאוד לתת מענה לפיתוח העיר באופן כולל, השכונות 

להשקיע בתשתיות הקיימות ובאותה מידה לפתח את השכונות החדשות. לעיתים חולף זמן רב מרגע 

ספר, בתי כנסת, מקוואות -הבנייה ועד מתן אישור לתקציבים לבניית מוסדות ציבור )גני ילדים, בתי

 בגין עיכובים אלה סובל הציבור. ועוד(.

הסכם גג מטרתו לאפשר לשני הצדדים, המדינה והרשות העירונית, להיענות לצרכים המשותפים 

במקביל. דהיינו המדינה מקבלת "אור ירוק" לשיווק שטחים חדשים ובמקביל הרשות מקבלת 

טיפול בתשתיות ישנות, תקציבים ייעודיים לבניית מוסדות הציבור ולפיתוח שכונות ותיקות הכולל 

הקמת מבני ציבור כלל עירוניים ועוד. ההשקעות המדוברות כאן מגיעות לתקציבי ענק של מאות 

 מיליוני שקלים.

בימים אלה מצויה עיריית דימונה בתהליך של משא ומתן מול משרד השיכון ומשרד האוצר, 

להצטרפות דימונה להסכם,  שמטרתו להיכלל בתוכנית הסכם גג. החדשות הטובות הן כי הסיכויים

 גדולה ביותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אגם דימונה ע"ש שמעון פרס 

 קאנטרי קלאב החדש בדימונה
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 אגף שיפור פני העיר

2015 

נוי מפינה מוזנחת לפינה שהפך ליד גן אופירה, הממוקם  נווה חורש –תבלינים הפארק  •

 התושבים.וגנני העירייה ומתבצעת על ידי משותפת הפארק אחריות לטיפוח ה פורחת.

יצרה לכלוך והוסיפה הוחלפה צמחיה סבוכה שו נוכשה ובשכונה ותיקה ז –שכונת נווה דוד  •

 ובמקום נשתלו עצי פרי., טופח השטח נוקה. מפגעים

מבחר פרחי עונה  בכל הכיכרות בעיר נשתלים פעמים בשנה שלוש–עונה הפרחי שתילת  •

 .ססגוניים אשר משווים לעיר מראה מרהיב.

בצמתים, שטח הקרקע ת כיכרובהלך השנה שופרו ושודרגו ה –מראה כיכרות התנועה  •

 בד לשנת השמיטה )דבר שלא ימנע שתילות(.-חיפוי אלנבנה והוחלף 

 ובה ניטעהפינה טרופית הוקמה שטח מכבי אש סמוך למול כיכר הנבל,  -הכניסה לעיר  •

 המראה מרשים ויותר אווירה נעימה לבאים לדימונה. .ירוקה צמחיה טרופית

 

2016 

. בשנה זו נשתלו ותחזוקת הקיים , טיפוחשמירהפ"ע היא אחת מהמטרות החשובות של מחלקת ש

לאורך הכביש מכיכר הספורט ליער בן גוריון  ,עצים 500-ו בשבט כ"ט מיוחד לכבוד פרויקטב

 צמוד למגרש הטניס )לכיוון האגם(.ה

ויהפוך  כהלכה יטופל לבקשת התושבים השטח המוזנח צפוי לעבור שינוי,  אלנקווה וב רחגם 

 לפינה פורחת.לת מסביבה מרוש
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 הקרן לפיתוח דימונה

2015 

 אזור התעשייה:

התחיל בשיתוף אגף ההנדסה של העירייה ₪,  24,000,000תקציב פיתוח אזור התעשייה עמד על  

במטרה להפיכתו מאזור תעשייה לפארק תעשיות. במסגרת השינויים מתוכננים: בניית כיכרות, 

 ה למפעל וישי, החלפת עמודי תאורה.שיפוץ והרחבת כביש הכניס

 

 במקביל החלה קליטתם של שלושה מפעלי דגל: 

 עובדים. 40 -מפעל לייצור מגבוני נייר טואלט אשר יעסיק כ –בד" -"על

 עובדים. 60 -מפעל לייצור בד לא ארוג לטיטולים אשר יעסיק כ  -"אבגול" 

 בדים.עו 30 -מפעל למחזור ריאגנטים אשר יעסיק כ –"דלק סאן" 

 עובדים. 120 -חברת תעבורה נכנסת במקום מפעל הסיקט ותעסיק כ

 

ובמקביל ישנו אישור להקצאת קרקע לעוד  2016עסקאות אושרו ליזמים אשר יעלו לקרקע בשנת 

 מפעלים. 11

 

 

2016 

אזור  2015כאשר בהמשך לשנת ₪  37,000,000 –תקציב הפיתוח של אזור התעשייה הוגדל ל 

 פארק תעשיות מודרני.התעשייה יהפוך ל

 

 יוקמו המפעלים:

 עובדים. 30אשר יעסיק  –מפעל אספלט ירוק  .1

 עובדים 30יעסיק  –מפעל לייצור בלוקים ירוקים  .2

 עובדים 40 –מפעל לדים מזוז  .3

 עובדים. 20 –מפעל לממתקים  –אבי זרזיב .4

 עובדים. 40 –מפעל לעיבוד תמרים ליצוא  –רמי אבוחצירה  .5

 דים.עוב 35 –פטריות דניאל  .6

 עובדים 30 –דים אריזות  .7

 עובדים 25 –פרזול  .8

 עובדים. 30 –אבנר אשוש אלומיניום  .9

 טוב טעם .10

 בניה להשכרה לתעשייה. –א.ל. שמשון  .11
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 מרכז הצעירים יעדים

מלווים את הצעירים שלנו מהשחרור הצבאי, דרך האקדמיה ועולם התעסוקה ועד 
 חיי קהילה

 

עד  20ק את כל השירותים הרלוונטיים לצעירים מגילאים מרכז הצעירים מהווה מרכז אשר מספ

ואף מעבר לכך. המרכז מתרכז בשלושה צירים מרכזיים: פיתוח קהילה, השכלה גבוהה  40לגיל 

 וחיילים משוחררים ובהכשרות מקצועיות.

הוצאנו לפועל סדרת טיולים למשפחות צעירות לחרמון, סופרלנד, פסטיבל  פיתוח קהילה במסגרת

פורחים ועוד. בנוסף, קיימנו מספר אירועים קהילתיים כמו ל"ג בעומר קהילתי שלקחו בו  כדורים

איש, הופעה של הזמרת דקלה לכבוד יום האישה וסדרת הרצאות ומפגשים כמו  700חלק יותר מ

בשנה האחרונה הקמנו קבוצה  בל אברמוביץ', אמיר אוחנה ועוד."זיכרון בסלון" והרצאות של יו

יוצרים מקומיים אשר מלווים  11ווה אמיתי, "אינדימונה". בתוכנית משתתפים שהיא מקור גא

 ציאים סינגל. יוצרי אינדימונה אףולבסוף אף מו  במשך שנה שלמה, הם מעלים מופעים אישיים

 . מו ערב הוקרה למאיר אריאל בעירקיי

 

כתוצאה מכך אנו כמרכז צעירים אנו רואים את עצמנו כפלטפורמה ליוזמות קהילתיות מקומיות, 

משפחות. הקבוצה הובילה במהלך השנה פעילויות שבועיות  130 מפעילים קבוצת הורים בה חברים

שוטפות, אירועי שיא ביום המשפחה, מסיבת פורים, התנדבות הורים וילדים בבית אבות, מכירת 

 חצר ועוד.

חיילים  400אנחנו מקיימים פעמיים בשנה סדנא ל ההשכלה והחיילים המשוחררים בתחום

משוחררים. מבחינת השכלה גבוהה אנו מפעילים שלוחה של האוניברסיטה הפתוחה בדימונה שבה 

קורסי פסיכומטרי בעלות  3סטודנטיות וסטודנטים, בנוסף אנו פותחים  130-לוקחים חלק כ

-מסובסדת כל שנה. מרכז הצעירים מציע ייעוץ מקצועי בתחומים אלה ובשנה האחרונה קיימנו כ

שעות ייעוץ. כחלק מהייעוץ האקדמי קיימנו יריד לימודים ענק. גאוותנו הגדולה היא שיכולנו  800

שעות  34,000מיליון שקל. הסטודנטים מחזירים יותר מ 3 סטודנטים עם מלגות בסך 265לסייע ל

 חזרה לקהילה.

אנו מקיימים ירידי תעסוקה, מסייעים עם מלגות להכשרות  בתחום ההכשרות המקצועיות

קצועיות ובנוסף פותחים אצלינו במרכז קורסי הכשרה כמו קורס ניהול רשתות, קורס מנהלי מ

 עבודה, קורס ריתוך, קורס סייעות לגני ילדים ועוד.

2015 

 תחום ההשכלה הגבוהה 

תעסוקה ולמוביליות חברתית. מתוך הבנה זו, להתואר הראשון הינו תנאי הכרחי בדרך לקריירה, 

זיהינו חלק בפעילותינו במרכז השכלה הגבוהה להכרחית לעתידה של העיר. הופכת משימת הנגשת ה

, בעקבות חסמי המרחק, תנאי האשר עולם ההשכלה הגבוהה אינו נגיש עבור ,גדול מאוכלוסיית היעד

החלטנו להתמקד באוכלוסייה זו ובשנה שעברה לפיכך קבלה, מודעות ופערים חברתיים וכלכליים. 

חינוך ומדיניות  –רסיטה הפתוחה בדימונה שכלל שני מסלולי לימוד הקמנו קמפוס של האוניב

סטודנטים. השנה הרחבנו את הפעילות בעוד שני מסלולי לימוד: ניהול ומדעי  70בו למדו , וציבורית
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 100בהם לומדים ארבעה מסלולי לימוד לתואר ראשון  בקמפוס הדימונאי  . כיום ניתן למצואהרוח

 סטודנטיות וסטודנטים.

וכלוסיית הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה בדימונה הינה מגוונת, אך ישנה נוכחות א

נשים מעל  ןמהלומדים הינ 67+, הורים צעירים ואימהות חד הוריות )30משמעותית של אוכלוסיית 

לסטודנטים הכוללים ליווי אישי, קורסים במיומנויות למידה תמיכה (. בנוסף, יצרנו מעטפת 30גיל 

המרבית. אנו ממשיכים לגדול ולהתפתח בקמפוס דימונה על  הצלחתםתרגולים, על מנת לאפשר את ו

 יסיימו את התואר הראשון שלהם בדימונה. רבים ככל שיותר  מנת שסטודנטים

 הפנינג משפחות צעירות  -תחום קהילה ותרבות פנאי 

אירועי  שמונהשנה שחלפה קיימנו ב ,ועל פי תכנית העבודה ,מהשנה שעברה 546בהמשך לתקציב 

הפנינג למשפחות. מתכונת התוכנית מבוססת על הפערים בין לוח השנה העברי לזה של מערכת החינוך. 

 שמונהבהם ההורים עובדים, בנינו סדרה של , שמתוך ניסיון לתת מענה לימי החופש הנוספים במערכת

 ימי הפנינג בהתאם ללוח השנה היהודי.

בשיתוף פעולה רחב )חשיבה והוצאה לפועל( של כל הגורמים הרלוונטיים  הויביצוע סדרה זו תלהצלחת 

ז כא"ן וקהילת כבעיר: מערכת החינוך, המרכז לגיל הרך, הספרייה העירונית, מתנ"ס דימונה, מר

 צעירי דימונה. 

 קורס בנייה ירוקה –תחום צמיחה דמוגרפית 

פ "ר. שכונה זו מתוכננת כשכונה חכמה עשכונת השח -שכונה חדשה ,בימים אלו ממש בדימונה נבנית

הבנייה הירוקה בישראל, תוך התחשבות מלאה בסביבה. אחד מתפקידי רכזת הצמיחה  תקני

הדמוגרפית, הינו ליווי תושבים בתהליכי בניית בית. אנו רואים חשיבות עליונה לתת מענה לאלו 

בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה  ,נפתח קורסלאור זאת בנייה ירוקה.  ע"פ מודל של הבוחרים לבנות

, כל זאת את יסודות התכנון הירוקלעומקם מנת להכיר  במטרה ,ירוקה, חברת ערים ועיריית דימונה

 בריאה וחסכונית. חשיבהמתוך 

 ,יחדבהתגבש הרעיון של גיבוש קבוצת רוכשים שבה מספר בונים  ,אנשים עשרההשתתפו שבו בקורס 

ציוד משמעותי ולרכישת באופן עלויות  להוזלת ,בלנים בנושאים שוניםלק הפונהיתאגדו לקבוצה אחת 

 חומרי בנייה ירוקה. קבוצה זו נוצרה בעזרת הקורס.ו

 

 בפיקוח משרד הכלכלה 1קורס מטפלות במעונות יום סוג  -תחום הכשרה מקצועית 

שלהבת קורס שביעי שנפתח בדימונה, בעקבות צורך שעלה ממעסיקים כמו גנים של מתנ"ס,  וזה

בנות, רובן אימהות שמפנות   25-משתתפות כ קורס ת, עיריית דימונה ועוד. בכל"הדרום, אמונה, נעמ

קורסים המ  לטובת הלימודים. הקורסים מסובסדים ע"י פרויקט שיקום שכונות. מניסיוני ןאת זמנ

השמה. יש ברמת הני ומעשי( וגם ולימודית )מבחנים עי מבחינה גם 90%ישנה הצלחה של , הקודמים

 .לציין, שישנם קורסים נוספים בדימונה שפועלים במתכונת הזו
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2016 

 תחום ההשכלה הגבוהה 

 ח ומפעל הפיס."מזה שנתיים אנו מפעילים שיתוף פעולה יוצא דופן בין הרשות המקומית, כיל, פר

שעות  ארבעתמורת ₪  10,000סטודנטים מקבלים מלגה בסך של  220פעולה זה  ףבמסגרת שיתו

שעות שנתיות(. השנה אנו מתכוונים להרחיב שיתוף פעולה זה, לאור הביקוש הרב המגיע  132שבועיות )

 סטודנטים הנדסאים. ממספר הסטודנטים הגדל ולאור השאיפה לחבר לתוכנית זו גם

 טיולים למשפחות ולצעירים  -תחום קהילה תרבות ופנאי 

אפשרויות הת חיי קהילה בעיר. לאחר חשיבה על הינה בניי ,אחת המטרות המרכזיות של מרכז צעירים

עלה הרעיון להפעיל תכנית טיולים  ,פעילות שתסייע לגיבוש קהילת צעירים ומשפחות צעירותקיום ל

צא ברגל, וצא טיול מאורגן למשפחות. הטיול יובתדירות של פעם בחודש בימי שישי י .למשפחות

בת כניסה לאתרי תיירות ושמורות טבע, פעילות באוטובוס מאורגן או ברכבים פרטיים. בטיול משול

אפיית פיתות והכנת  כוללאקטיבית להורים וילדים, ארוחת בוקר וצהרים משותפת של הקבוצה 

 קבלות שבת. , ובישולי שדה

 תחום צמיחה דמוגרפית

עלו צרכים רבים מן השטח הנוגעים  2015במהלך שנת  ,בעקבות פעילותנו בתחום הצמיחה הדמוגרפית

, ליווי קבוצת צעירים המתעניינים במכרזי מחיר  למשתכן תיוע והכוונה בכל הקשור בבניה עצמילס

 ואף סיוע ומתן שירות לשוכרי דירות.

נקבע מפגש אדריכלים ויועץ משכנתאות )"כאן גרים  2015בעקבות קורס בניה ירוקה שהתקיים בשנת 

 צה זו.עוד מפגשים רבים לקבובהמשך מתוכננים להתקיים בכיף"( ו

 תחום החיילים המשוחררים

בנות השרות הלאומי הינן אוכלוסייה . לראשונה בדימונה, הוחלט לקיים כנס לבנות השירות לאומי

 דגש בעבודתנו השנה בדימונה.  תת להל חפציםדומיננטית במדינת ישראל ואנו 

ת במסגרת מרכז אחת הפעילויות המרכזית והמשמעותית ביותר עבור אוכלוסיית החיילים, אשר נעשי

הינה קיום של סדנאות הכנה  ,הצעירים ובאחריות רכזות חיילים משוחררים וההשכלה הגבוהה

לקראת שחרור אשר נעשות בשיתוף הרשות המקומית, קרן גרוס, היחידה להכוונת חיילים 

אוכלוסיית בתוך הפעילות הזו ישנה החמצה של משוחררים, צה"ל ועמותת 'קולות בנגב'. נראה כי 

בו הבנות יקבלו מידע רלוונטי לקראת סיום  ,רצון לאפשר כנס בנות שרות קייםנות השרות ועל כן, ב

 .שרותן במגוון נושאים: לימודים, תעסוקה, זכויות, זכויות העובד, ניהול תקציב, קבלת החלטות ועוד

 אופן המיטבי לקראת סיום שירותן. להיערך ב ןכלים שיסייעו לה ןכן ניתנים לה וכמ

 ום הכשרה מקצועיתתח

גיה וטכנאי אלקטרוניקה/מכונות, בפיקוח מה"ט )המכון הממשלתי לטכנולבשנה זו נפתח מסלול של 

פתיחת מסלול זה עלה בעקבות דרישה לאנשי מקצוע בתחום אלקטרוניקה/מכונות בומדע(. הצורך 

לעובדי רכבת קורסי טכנאי מכונות  שניבעבר נפתחו . (VISHAY) למפעלים באזור כמו מפעל דייל

-עד לאנשים מובטלים בומסלול השלישי יהיה מיהדרגו בתוך מקום עבודתם. וומפעלי ים המלח, שש
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ע"י הקורס כמו כן יסובסד . לתחום זהבאופן מקצועי דרגו ועובדים במפעלים שיש 20%-כלו  80%

 ות. פרויקט שיקום שכונ
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 מתנ"ס דימונה

 "ס פעוטוני המתנ •

מערך הפעוטונים של מתנ"ס דימונה, אשר פועל בשיתוף ובליווי פדגוגי של "רשת התחלה חכמה", 

פעוטונים הפזורים ברחבי העיר. לאור הביקוש הרב, שביעות רצון  חמישההפעיל עד לשנה הנוכחית 

התושבים והצמיחה הדמוגרפית בעיר, זיהו במתנ"ס וברשות המקומית את הצורך שבפתיחת 

בשכונת ממשית המתפתחת, מייד  ₪,אלף  100-נוסף, וזה נפתח בהשקעה של למעלה מ פעוטון

 בתחילת שנה"ל תשע"ו, ואוכלס במלואו.

מגמת הרחבת השירותים לגיל הרך נמשכת, ובשנת הלימודים הבאה ובזאת שלאחריה, יקימו 

 ₪. מיליון  1.3המתנ"ס והרשות המקומית עוד שני מעונות נוספים, בעלות של 

 ל הקייטנות של מתנ"ס דימונהמפע •

בחופשת הקיץ.  ,מפעל הקייטנות של מתנ"ס דימונה, הינו תכנית הדגל של המתנ"ס והעיר בכלל

בקיץ האחרון נרשמה קפיצת מדרגה משמעותית, כאשר קיבל המתנ"ס לידיו את ניהול כל הקייטנות 

ית אשר התקיימה בעיר, לרבות קייטנת הגנים אשר התקיימה בשישה מוקדים, קייטנה ישראל

לאומי, קייטנת "מעבר לדמיון" המיועדת לציבור הכללי, -בביה"ס נועם חיים עבור הציבור הדתי

היו מהמוצלחות שידעה עירנו, ובקרב  2015בית הספר של החופש הגדול וכו'. הקייטנות של קיץ 

 ות רצון רבה.עהמשתתפים והוריהם, נרשמה שבי 1,500

 ל אורות המחולאירועי חנוכה במתנ"ס ופסטיב •

כמדי שנה, לאורך כל השנה מספק המתנ"ס מענה מגוון ועשיר לקראת חגי ישראל. כך היה בחנוכה 

האחרון, כאשר לקראת החג פרסם המתנ"ס תכנית המותאמת לפלחים השונים. את התכנית פתחה 

 500-לתרבות תורנית, אליה הגיעו למעלה מ לקהההצגה "יוסל'ה קמצן קדוש" בהובלת המח

תתפים. כמו כן, במהלך חופשת החג הוקרנו סרטים בסינמטק עבור ילדים/נוער/מבוגרים, מש

 . עודהתקיימו הצגות לכל המשפחה, תחרויות ספורט, שיחות והרצאות ברוח החג ו

את השבוע הגדוש חתם אירוע השיא: פסטיבל אורות המחול ע"ש מוטי אלפסי, המתקיים ביוזמת 

מתחמי אורגנו שית. במסגרת הפסטיבל מתקיימות הצגות, ובהפקת המתנ"ס, זו השנה השלי

תחרויות להקות מחול ארציות, שהן גולת הכותרת של נערכו הרקדה המוניים אל תוך הלילה ו

 פסטיבל זה ומוסיפות כבוד רב למתנ"ס ולעיר דימונה בכלל.

דימונה משתתפים, מ 3,000-את אירועי המתנ"ס בחופשת החג ואת הפסטיבל עצמו פקדו למעלה מ

 ומחוצה לה.

 אירועים והופעות •

לאורך כל השנה שואף המתנ"ס לספק מענה הולם לצרכי התושבים גם בגזרה זאת של אירועי 

ומופעי תרבות, לצד הפעולות והתכניות השגרתיות הפועלות לאורך כל השנה. בין האמנים שהיו 

, סקאזי ועוד. גם זירת ארי-פה: עידן חביב, יהונתן רזאל, גולן אזולאי, רותם כהן, ארז לב
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הקומיקאים לא נשארה ריקה, כאשר רק בשנה האחרונה הגיעו לכאן מני עוזרי, חן מזרחי, גדי 

 וילצ'רסקי ועוד.

מגמת ההשקעה בתרבות פנאי ממשיכה בכל הכח וכבר בשנה הקרובה צפויים להגיע לכאן מיטב 

אוז ויונתן רזאל על במה אחת, האמנים וההרכבים מהמבוקשים ביותר בארץ; ליאור אלמליח, קובי 

שולי רנד וחנן בן ארי, האנדלוסית ועמיר בניון, יהורם גאון במופע ארץ ישראלי לכבוד יום ירושלים 

 ועוד. 

 ספורט •

₪ מליון  2-מנה מהפך בתחום הספורט בעיר דימונה. רק בשנה זו הושקעו למעלה מיס 2015שנת 

ובחלק מהמקרים לסטנדרטים בינלאומיים.  ,בשיפוץ מבנים והתאמתם לסטנדרטים גבוהים יותר

 ₪. אולם "רבין" בעלות של כחצי מליוןו₪ אלף  600-בתוך כך שופצו אולם "גאון" בעלות של כ

של  הובאצטדיון העירוני, בית₪  ףאל 300-ברחבי העיר הוחלפו ושופצו עשרות מתקנים בעלות של כ

נותנת זו השקעה  .בשיפוץ ושדרוג המקום₪ אלף  300-קבוצת הכדורגל מ.ס דימונה, הושקעו עוד כ

לעיר עם ביסוסה של דימונה כמוליכת הטבלה, בדרך לעלייה היסטורית  רב אותותיה ומביאה כבוד

 לליגה א'. 

לצד ההשקעה הכספית במבנים ומתקנים, הושקעו כספים רבים גם בחינוך לספורט ובאירוח 

טק", המתקיימת זו השנה השלישית -עהם הוא מרוץ "טביתחרויות ברמה הארצית, כשהבולט בינ

צפויה דימונה לארח מרוץ  2016משתתפים מכל הגילאים. גם בשנת  6,000-ברציפות ובו השתתפו כ

קבוצות  250-בול, בהשתתפות של כ-חשוב וגדול זה, לצד יוזמה חדשה של אירוח תחרות סטריט

 נים.המשך השקעה במתקני ספורט ובענפים השוצפויה מכל רחבי הארץ וכן 

 חינוך בלתי פורמלי •

, בדגש על ההתפתחות רגשית, 0-3במתנ"ס דימונה ובמרכז לגיל הרך, מתקיימות פעילויות לגילאי 

קוגניטיבית וחברתית, מתוך התפיסה כי חוויות למידה בגילים אלה משפרות ומעודדות למידה 

נוער: "הצופים", תחת המטריה של מחלקת הנוער פועלות ארבע תנועות  בגילאים מאוחרים יותר.

"בני עקיבא", "הנוער העובד והלומד" ו"כנפיים של קרמבו" המשלבת אף נוער בעל צרכים מיוחדים. 

ה" וקבוצות מדריכים צעירים "תנועת אחריי", "בנות בתי בנוסף, פועלים בעיר שלושה ארגוני נוער:

 בי דימונה.בני נוער תוש 1,100-ארגוני ותנועות הנוער נותנים מענה ליותר מ בעיר.

אלף שקל לכחצי מיליון שקל,  160-בשנים האחרונות הגדלנו את תקציב תנועות וארגוני הנוער מ

אלף שקל. מבנה הנוער  350ובימים אלה אנו משפצים את מבנה שבט הצופים "שגיא" בעלות של 

לות כוללת אלף שקל, ובקרוב ייבנו שני מועדוני נוער בע 350העירוני שופץ ושודרג בעלות כוללת של 

מחלקת הנוער שמה דגש מיוחד   והשני בשכונת השחר. -כונת ממשית אחד בש -מיליון שקל 2.6של 

על קבוצות מנהיגות והכנה לצה"ל ולשם כך אנו מפעילים מועצת נוער עירונית אשר מקבלת 

ער החלטות בנוגע לפרויקטים שיופעלו בעיר. בין היתר, מקיימת המועצה יריד תעסוקה, מסיבות נו

קבוצות הכנה לשנת  2קבוצות הכנה לצבא,  7ח'(, -ועוד. בנוסף, פועלת גם מועצת נוער צעירה )ז'

שירות ומכינות, נוער "לתת", סיירת מעורבות חברתית ועוד. מחלקת הנוער מפעילה, בנוסף, מועדון 

ית ועוד, וכן ליצנות רפואית, גרפיטי, יזמות עסק -תכניות הכשרה לנוער  14נוער עירוני אשר מפעיל 

  חדר מוזיקה, אולפן הקלטות וסטודיו לריקוד. 
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בחופשת הקיץ מופעלות קייטנות מסובסדות לילדי הגנים, לילדי בתי הספר היסודיים וקייטנה 

וסטודנטים אמריקאים. התכנים האיכותיים והערכיים  Yeshiva Universityלנוער בשיתוף עם 

נערים ונערות מדימונה לצאת לשנת שירות ולמכינות  50-הניתנים בארגונים הללו, הביאו מעל ל

 השונות, ועל כך גאוותנו!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתנ"ס חדש אשר ייבנה בשכונת השחר

 מועצת נוער בפגישה עם ראש העיר פרויקט בת מצוה 

 תנועת אחריי

 שבט "שגיא", שבט הצופים בעיר
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 אגף הרווחה והשירותים החברתיים

 

2016-2017 

 :על אגף הרווחה

האגף הינו גוף הפועל עפ"י חוק הסעד והנחיות משרד הרווחה, המחייבים כל רשות מקומית להפעיל 

רווחה. המשאבים העיקריים לפעילות האגף הינם ממשרד הרווחה והשירותים מחלקה לשירותי 

 החברתיים ועיריית דימונה.

אגף הרווחה מהווה יחידה מקצועית בתוך עיריית דימונה אשר ייעודה, שיפור איכות החיים וטיפול 

 במצוקות חברתיות, המבוססת על ערכי שוויון וצדק לרווחת תושבי העיר.

האגף עוסקות במניעה וטיפול אינטגרטיבי, הגנה, שיקום וסיוע לכל אדם, משפחה מחלקות ויחידות 

וקהילה, הנתונים במצב משבר זמני או מתמשך, מפאת מוגבלות, עוני והדרה חברתית, קשיי תפקוד, 

 אבטלה, הזנחה, אפליה או ניצול.

בעלות צרכים  האגף מתכנן, מפתח מענים ויוזם תוכניות ושירותים, תוך התמקדות באוכלוסיות

מיוחדים. פיתוח השירותים והתוכניות השונות נעשים בשיתוף פעולה ובשותפות עם מחלקות 

נוספות ברשות ומחוצה לה, עם גופים רלוונטיים מהמגזרים השונים, במטרה לספק שירות מקיף, 

 איכותי וכולל.

 :המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית

 מרכז 'אישה לאישה' דימונה

לקה לעבודה סוציאלית קהילתית מופעל מרכז אישה לאישה דימונה )רחבת האלון במסגרת המח

(. המרכז עוסק בשיפור יכולתו של האדם להשפיע על חייו וסביבתו באמצעות שיתופו הפעיל 1

בקבלת החלטות ובפעולות הקשורות לאיכות חייו. המרכז פתוח בכל ימות השבוע ומקיים מגוון 

 ותוכניות קהילתיות לאורך כל השנה, לכל קשת הגילאים. פעילויות, הרצאות, סדנאות

הסדנאות וההרצאות שנערכות הן בהתאם לצרכי התושבים ובנושאים שמועלים על ידם. זאת 

באמצעות שיתוף תושבים, עבודה מול ארגונים וקהילות, גיוס משאבים, העצמת תושבים וקהילות, 

 קבוצות ועוד.ארגון קבוצות, קידום נושאים עירוניים, הנחיית 

במהלך השנה המרכז מאפשר מקום מפגש לקבוצות נשים רבות ומגוונות ומעודד תהליכי שינוי 

והעצמה. כן, נערכות פעילויות סביב חגים, אירועים בגינה הקהילתית עם תושבי הקהילה 

ופעילי/בוגרי קורס גינון קהילתי, הרמות כוסית ופעילות למתנדבים ופעילי הקהילה, פרויקטים 

ותוכניות שונות במסגרת המרכז וביניהן: אוניברסיטה בע"מ, 'זיכרון בסלון', 'ספר עד הבית', סדנא 

בנושא תעסוקה בשיתוף עם עמותת בעצמי ועמידר, פעילויות שונות לילדים ונוער בדגש על חיבור 

ת, חוג ילד, סדנת אפיה לאמהות וילדו -בין דורי, פעילות משותפת הורים וילדים לחיזוק קשר הורה

כדורגל אבות ובנים, סדנאות העצמה ופעילויות לאמהות ולילדים מכלל הקהילה, סדנאות 

 ופעילויות של הקהילה העברית, טיולים וימי כיף לפעילי הקהילה מרחבי העיר.

 .073-2756121לפרטים ויצירת קשר: 
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יברסיטת בן במסגרת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית ובשיתוף עם אונ -אוניברסיטה בע"מ

בדימונה. התוכנית מייצרת חיבור חדשני בין  6 -גוריון בנגב מופעלת תוכנית זו, זו השנה ה

בין מוקדי כוח וידע ציבורי לבין אוכלוסיות, שאינן יכולות להגיע למוקד  -האוניברסיטה לבין העם

ומאפשרת  18-55ידע זה בדרך אחרת. האוניברסיטה פותחת את שעריה בפני האוכלוסייה בגילאים 

שנים של למידה בתחומים:  3להן לרכוש השכלה חיונית ומעשית בסביבה אקדמית. התוכנית כוללת 

 פסיכולוגיה, רפואה ומנהל עסקים.

במסגרת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית ובשיתוף עם מתנ"ס דימונה,  -'זיכרון בסלון'

רך השנה פרויקט 'זיכרון בסלון'. מחלקת הנוער, מרכז יעדים והאגודה למען הקשיש דימונה נע

בסלון הבית, בין  -היוזמה, שהינה יוזמה ארצית, מאפשרת לציין את ערב יום השואה קצת אחרת

משפחה וחברים, במפגש המורכב מעדות של שורד שואה המספר את סיפור הישרדותו את 

 המלחמה, חלק אומנותי שיתופי ודיון על זיכרון השואה בימינו.

הייתה חיבור בין כלל תושבי הקהילה, בכל קשת הגילאים וזאת דרך יצירת  מטרת הפרויקט

שותפויות, חיבור בין התושבים הרלוונטיים, הטמעה, העלאת מודעות וחשיפה של הקהילה והדורות 

 -זו השנה הראשונה שהפרויקט נערך ברמה עירונית והתקיים ב 2017הבאים לנושא השואה. בשנת 

 מוקדים ברחבי העיר. 18

 עבודה קהילתית גיאוגרפית

העבודה הקהילתית ברחבי השכונות )מרחבים, נצחון ונווה דוד( בדימונה מתמקדת בהעצמה של 

הקהילה בכלל ותושבי השכונות בפרט, בפיתוח מנהיגות מקומית והגברת מעורבות התושבים בקרב 

 הקהילה עצמה ואל מול הרשות המקומית.

ערך מיפוי קהילתי שמטרתו שמיעת צרכי התושבים, פיתוח במסגרת העבודה הקהילתית בשכונות, נ

קבוצת מנהיגות מקומית, העצמה וחיבור בין התושבים בתוך השכונה ובין קהילות ותרבויות שונות 

 ובהמשך פיתוח שירותים קהילתיים המבוססים על צרכיהם וקול התושבים.

בשיתוף פעולה ובשותפות עם  מטרת העל של העבודה הקהילתית בשכונות היא גיוס כוחות הקהילה

 הרשות המקומית למען שיפור חיי התושבים בשכונה ומתן מענה לצרכים שעולים ברמה הקהילתית.

כן, במסגרת העבודה הקהילתית בשכונות יוצרים חיבור וקשר ישיר עם התושבים, מעודדים אותם 

 וונות, לכלל האוכלוסייה.לפעול עצמאית ולמען שיפור חייהם בשכונה ונערכות פעילויות שונות ומג

 משחקייה 'כיף לקטנטנים' )שכונת נצחון(

, 6במסגרת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית, מופעלת משחקייה הנותנת מענה לילדים עד גיל 

להוריהם וכן למתנדבים ולפעילים. המשחקייה יוצרת תשתית ארגונית רב מערכתית ובין תחומית 

, ומספקת מקום בטוח לשהייה עם הילדים. דרך כך, יוצרת הפועלת לקידום הגיל הרך בשכונה

תמיכה ורשת חברתית לבאי המועדון )הילדים והוריהם( ומחזקת את יכולת ההתפתחות של הילד 

במישורים רבים )מוטורי, קוגניטיבי סוציאלי ושפתי( וכך מאפשרת להם למצות את הפוטנציאל 

רכות פעילויות מגוונות וביניהן: פעילויות הגלום בהם ולהתפתח בצורה תקינה. במשחקייה נע

משחק וסיפור, העשרה בתחומים שונים באמצעות גננת/מנחה מקצועית, מתקיימים מפגשים 

חברתיים חווייתיים לאמהות צעירות וכן טיולים, ימי כיף, סדנאות בנושאי בריאות ותזונה, טיפוח 

 נה קהילתית וכדומה.ואיפור, בישול ואפייה, אירועי שיא סביב חגים ועדות, גי

 מועדון קשישים נצחון ו'קפה אירופה'
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שנים ומופעל באמצעות אגף הרווחה  4 -מועדון לבני גיל הזהב בשכונת הנצחון ונווה דוד, שפועל כ

עיריית דימונה והאגודה למען  -המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית -והשירותים החברתיים

 המועדונים(. 2 -)ב קשישים 60 -הזקן דימונה. במועדון יש כ

פעמים בשבוע וזוכים למגוון פעילויות שונות וביניהן: פעילות  3במועדון, הקשישים מבקרים 

אקטואליה ופעילות חברתית, טיולים, ימי כיף, אירועי שיא וסביב חגים, פעילויות בנושא תזונה 

יה חמה וכיבוד קל ובריאות, סדנאות בישול ואפיה, אירועים סביב עדות ומאכלים ואף זוכים לשת

 בבוקר, ואחת לשבוע עורכים ארוחת צהריים שחברי המועדון מכינים.

 'בית אפרים' -מועדון מופ"ת

המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית, והאגודה  -במסגרת אגף הרווחה והשירותים החברתיים

 למען הקשיש דימונה, מופעל שירות קהילתי זה לאזרחים ותיקים.

 .7:30-14:30קשישים מידי יום, בין השעות  70 -בעיר ובו מבקרים כ יהמועדון הוא ייחוד

חמה, ארוחות בוקר וצהרים  הבמסגרת פעילות המרכז נהנים ותיקי העיר מפעילויות, חוגים, שתיי

עשירה ומזינה, מיחס חם ואכפתי ומסגרת חברתית תומכת וכל זאת במקום מאובזר ומטופח 

 המשרה אווירה חמה, נעימה וביתית.

חברי ובאי המועדון נהנים מחוגים כגון: טיולים, ימי כיף, ציון חגים ואירועים וימי הולדת )בשיתוף 

המשפחה(, שי בחגים וימי הולדת, מלאכת יד, אומנות, ארומתרפיה, מוסיקה, טיפוח ואסתטיקה, 

 .מניקור פדיקור, צבע ותספורות, פעילות גופנית ועוד, ונהנים מפעילות מגוונת וזמן איכות

 מרכז גישור ודיאלוג קהילתי 

שיקום שכונות, פועל מרכז גישור ודיאלוג  -במרכז אישה לאישה בדימונה ובשיתוף עם משרד הבינוי

קהילתי בדימונה. המרכז פועל ליצירת שינוי חברתי ברמה העירונית, תוך הטמעת השפה הגישורית 

נותן מגוון מענים לציבור באופן  והנחלת שפה דיאלוגית בקרב האוכלוסייה המגוונת בעיר. המרכז

זמין ונגיש, תוך שימת דגש על התערבות מוקדמת ומניעה. במקביל פועל המרכז לפיתוח הקהילה, 

 באמצעות הטמעת שיח ודפוסים של משא ומתן, קידום ערכים של סובלנות, פיתוח דיאלוג ועוד.

משפחות ויחידים המתמודדים במסגרת המרכז קיימת תוכנית 'שכר מצווה', הנותנת ייעוץ משפטי ל

מטרת התוכנית להרחיב את הנגישות למערכת המשפטית ולהגן גם על זכותו של מי שאין בידו עם 

 האמצעים לשכור שירותים משפטיים. 

 .073-2756121לפרטים ויצירת קשר: 

 ופרויקט נושמים לרווחה מרכז עוצמה

המחלקה לעבודה בסיוע  זה שנתייםומופעל מלרווחת תושבי העיר דימונה נפתח  'מרכז עוצמה'

מרכז עוצמה מעניק מעטפת קהילתית עבור משפחות בעיר.  ולשכות הרווחהקהילתית  סוציאלית

 אשר מעוניינות לשפר את רווחתן הכלכלית והחברתית.

המרכז שם לעצמו מטרה להעצים את לקוחות המרכז באמצעות שילוב בסדנאות ובקבוצות שונות, 

וי ומענים בתחומים שונים כגון: תעסוקה, ליווי כלכלי, מיומנויות בסיסיות, הכוללות הדרכה, ליו

סדנאות פנאי, העצמה ועוד. כמו כן, המרכז שואף ליצור רשת תומכת למיצוי זכויות מול מוסדות 

 המדינה עבור לקוחות המרכז.
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תמיכה,  ציע ליווי צמוד, סיוע במיצוי זכויות, איתור משאבים, יצירת רשתמצוות רב מקצועי 

 התאמת מענים ארגוניים ועוד. 

 

תכנית נושמים לרווחה, ביוזמה ובהובלה של משרד הרווחה, בשיתוף הג'וינט וקרן רש"י, לשיקום 

משפחות בעוני, אשר בחרה בעיר דימונה להיות שותפה לתהליך. התכנית מאפשרת לכל משפחה 

יחדיו )תעסוקה, חינוך,  להסתייע במלווה מומחה צמוד שיסייע למשפחה בתחומים שהוגדרו

בריאות, התנהלות כלכלית ועוד( תוך רכישת ידע ומיומנויות שיובילו לשינוי וליציאה מתלות 

 לעצמאות.

 

 משחקיית השחר )קהילת העבריים(

. 6במסגרת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית, מופעלת משחקייה של ילדים וטף עד גיל 

 שכונת כובשי אילת.שנים וממוקמת ב 5 -המשחקייה פועלת כ

במסגרת המשחקייה, נערכות פעילויות שונות לילדים והורים, בדגש על חיבור בין דורי. הילדים 

וההורים נחשפים לסדנאות העשרה, הכנות לכיתה א', ימי כיף, אירועי שיא וסביב חגים ומסורת, 

ה ובנושא הורות טיולים משותפים לבני המשפחה, סדנאות לילדים בנושאים שונים, סדנאות העצמ

לאמהות וכן העצמה אישית ותעסוקתית, וסדנאות בנושא תזונה ובריאות. כל משתתפי המשחקייה 

 נוטלים חלק בהכנות וקיים שיתוף פעולה מלא בין כל האמהות בפעילות. 

 גינות קהילתיות 

אלית אגף שפ"ע והמחלקה לעבודה סוצי -הפרויקט הוא תוצר של שיתוף פעולה בין עיריית דימונה

 שיקום שכונות.  -קהילתית עם משרד הבינוי והשיכון

גינות קהילתיות יוצרות הזדמנויות לחיזוק הקהילה, למפגש חברתי בין האנשים הפועלים בה, 

העצמה של האוכלוסייה המקומית, חיבור בין דורי, פיתוח רגישות, אחריות ציבורית וחברתית 

רבותם באמצעות שותפות תושבים, הקניית ידע, וכישורי מנהיגות, העצמת הקהילה והגברת מעו

חוויה והתנסות בתחום הגינון וטיפוח סביבתי, גידול מזון עצמי ואורגני, יצירת גינה קהילתית 

 לרווחת התושבים בשכונה וכלל הקהילה.

 נופש הורים וילדים בתנאי סדנאות

 נופש בתנאי בסדנאותזורים, מח 3 -השתתפו,  ,5-12בגילאי  וילדים הורים 130 -כ ,2016במהלך שנת 

 מסדנאות יהנוירחל" בירושלים. המשפחות  במלון "רמת ימים שלושהשך במ התקיימו אשר

יעילה וסדנאות מגע. כל זאת במסגרת הפוגה בבית  אישית, הקשבה, הורות-בין אטרון, תקשורתית

 מלון פסטורלי עם ארוחות סביב השעון, בריכה ופעילויות חווייתיות. 

 

 להתנדבות היחידה

היחידה ההתנדבותית מרכזת את כל פעילות ההתנדבות של יחידים וקבוצות בעיר בשגרה ובחרום, 

ופועלת לגיוס מתנדבים נוספים. במסגרת הפעילות ההתנדבותית, ניתנת הזדמנות לכל אדם, 

להתנדב באפיק הקרוב לליבו אשר יגרום לו סיפוק והנאה, תוך הדרכה מקצועית, ייעוץ 

ההתנדבות מאפשרת מפגש בין אישי, ערכי ומלמד, בו שני הצדדים יוצאים נשכרים. אנו  ותמיכה. 

 . מוקירים ומעריכים את פעילות המתנדבים באמצעות ערבי הוקרה, טיולים, מתנות, אירועים ועוד
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 :נוער וצעירים

 מרכז אופק

ר וצעירים במצבי ייחודי בדרום, לאיתור, מניעה וטיפול לנוע המרכז הינו מרכז קהילתי טיפולי

סיכון. במרכז צוות רב מקצועי המוכוון לעבודה טיפולית עם נוער וצעירים. במרכז מטופלים עשרות 

נערים ונערות הנהנים מליווי שוטף ומשתתפים בפרויקטים שונים מטעם המרכז, בהתאם 

 לצרכיהם.

ם על הטיפול המרכז נותן מענה פרטני, מעקב וליווי. במרכז קיים צוות של עו"סים האמוני

ומדריכים הנמצאים במרחבים שונים לצורך איתור, יצירת קשר וליווי של נוער במצבי סיכון. הפניה 

 .למרכז היא דרך גורמי חינוך או פנייה עצמאית

 תכנית אפיקים

כלכלי, שאינם לומדים  -, שמטרתה לסייע לצעירים נטולי עורף משפחתי18-27תוכנית לצעירים בני 

עבודה מסודרת/ איכותית ומתקשים בהשתלבות במסגרות. התוכנית אורכת כשנה ואינם עובדים ב

וחצי ומסייעת לצעירים להשתלב באופן מיטבי בשוק העבודה, דרך ליווי אישי, סדנאות קבוצתיות 

 והכשרה מקצועית בהתאמה אישית.

 תכנית סיכויים

ובני נוער  12-18בגילאים תוכנית שמטרתה היא צמצום מימדי העבריינות החוזרת בקרב בני נוער 

עולה, שנחשדו או ביצעו עבירה בעבר, באמצעות שילובם בקהילה ויצירת רשת בטחון. התכנית 

מעניקה ליווי אישי לנער ולהוריו, בניית תוכנית אישית על פי צרכי הנער ומתן חונכות אישית לנער 

וש באמצעים יצירתיים, על ידי סטודנטים. במסגרת התוכנית מתקיימת עבודה קבוצתית תוך שימ

בפעילות   כגון: מוסיקה, תיאטרון, בעלי חיים ועוד וכן, כל משתתפי התוכנית לוקחים חלק

 התנדבותית למען הקהילה.

 קידום נוער

היחידה לקידום נוער פועלת כ"רשת בטחון" שפורס משרד החינוך ברשויות המקומיות, לטיפול 

ינוך הפורמאליות או מתקשים לתפקד ולהסתגל שנשרו ממסגרות הח 14-18בבני נוער בגילאי 

בתוכה. במסגרת היחידה ניתנים מספר מענים: עובד חינוכי טיפולי לקידום נוער, שירותי השלמת 

חברתית, הכנה ושילוב בעולם התעסוקה והכנה  -השכלה )היל"ה(, פעילות קבוצתית חינוכית

 לצה"ל.

מוכנים לעשות ו 14/18בירה פלילית בגילאי מיועדת לנערים/נערות אשר ביצעו ע -תוכנית מיל"ה

שינוי חיובי ומשמעותי בחייהם. המשתתפים מקבלים כלים להתמודדות ביום יום, לוקחים חלק 

, התנדבות בקהילה, מיניות, חוק נוער, בתוכניות מניעה כגון: אלימות במשפחה, סמים ואלכוהול
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ים. למסיימי התוכנית בהצלחה נמחק שיחות עם ההור, שיחות אישיות, פעילויות ספורט מגוונות

  הרישום הפלילי.

 רכיבה טיפולית לילדים ונוער

רכיבה טיפולית מספקת מענה לצרכים הרגשיים של הילדים ומסייעת לגשת אל הבעיה לפני 

שמתעצמת. כפועל יוצא, הלשכות לשירותים חברתיים ומרכז אופק לנוער וצעירים של אגף הרווחה, 

ענה הטיפולי והחוויתי עבור ילדים ונוער באמצעות רכיבה טיפולית בחוות החליטו להרחיב את המ

הרועים. הילדים והנערים מגיעים לחווה כקבוצה, רוכבים יחד ועובדים כקבוצה שלמה, דבר 

המאפשר אינטראקציה חברתית המדמה את החיים בצל המשפחה והכיתה ומאפשרת קבלת 

לות, דחיית סיפוקים ויכולת חיקוי חיובית. השנה סמכות, התמודדות עם מצבי לחץ, עמידה בגבו

 פתחו קבוצות נוספות לילדים ונערים תושבי העיר דימונה. יי

 

 היחידה לטיפול ומניעת אלימות במשפחה 

מציעה מענה למשפחות, זוגות ויחידים מדימונה אשר הופנו על ידי רשויות החוק והרווחה היחידה 

לשם , הפועלים עם כלל הקהילה צוות רב מקצועיידה כולל או פנו בעצמם לקבלת סיוע. צוות היח

מנע מאלימות ויצליחו ליישב סכסוכים ישיפור מערכת היחסים בין בני המשפחה באופן בו יוכלו לה

בנושא של גידול  ת משותפת. כמו כן, המרכז מציע סיוע והדרכה סביב התפקוד ההוריובהתמודד

להורים וילדים אשר מהוה מקום מפגש לילדה/ה עם  הילדים. במסגרת היחידה פועל "מרכז קשר"

ההורה הלא משמורן/ הורה לאחר גירושין או פרידה של ההורים. במרכז הקשר ניתנת הדרכה 

 .וסביבה בטוחה לשם מימוש הקשר וחיזוקו

 .073-2756144/5לפרטים ויצירת קשר: 

 היחידה לשיקום ומוגבלות

, הסובלים מעיכוב התפתחותי, נכויות 3-55, בגילאים היחידה מספקת שירות עבור ילדים ומבוגרים

חושיות וגופניות. היחידה עוסקת באיתור וטיפול במטרה להביא לכדי שיקום ושיפור תפקודו 

ודימויו העצמי, ככל האפשר, במגוון תחומי החיים, בקרב ילדים, בני נוער ובוגרים, על מנת שיוכלו 

וזאת בתפיסה הוליסטית הנותנת התייחסות טיפולית להשתלב במסגרות החינוכיות והתעסוקתיות 

לכלל המשפחה ולא רק לאדם המוגבל. כן, במסגרת היחידה ישנו מענה מיוחד עבור האדם עם 

 מוגבלות שכלית התפתחותית, הכולל עו"ס בתחום, האמונה על טיפול, תיווך ופיתוח שירותים.

יוני לאדם עם מוגבלות שכלית היחידה שמה לעצמה למטרה להבטיח איכות חיים ויחס שיוו

 התפתחותית בעיר, על ידי תגבור משאבים, עידוד בחירה אישית ומיצוי הפוטנציאל האישי.

 יחידת התמכרויות ושיקום האסיר

היחידה מיועדת לאוכלוסיית המכורים )סמים ואלכוהול( בדימונה, המעוניינים להיגמל ולהשתקם, 

)כולל אסירים בפיקוח( המעוניינים בשינוי ושיקום. כמו גם לאוכלוסיית האסירים המשוחררים 

 היחידה מורכבת מצוות רב מקצועי המוכוון לטיפול באוכלוסייה זו.

תהליך הטיפול כולל מפגש ראשוני עם איש מקצוע, המבצע הערכה למידת ההתאמה לטיפול. 

נה נמצא הערכה זו מתבססת על רצון הפונה לעבור שינוי בדמות גמילה ושיקום. במידה והפו
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מתאים, הוא נשלח לועדת אבחון בהשתתפות גורמי מקצוע, בו נבנית לו תוכנית טיפולית בהתאם 

 לצרכיו.

 .073-2756143לפרטים ויצירת קשר: 

 המיזם המשותף למשפחות: משפחות

פרי שיתוף פעולה של משרד הרווחה והשירותים   פיילוט ייחודיי וחדשני המתקיים בעיר דימונה,

עיריית דימונה   קרן לילדים בסיכון של הביטוח הלאומי וקרן רש"י ועמותת יחדיו.החברתיים, ה

שיפור ובנבחרה לערוך את הפיילוט בעיר במטרה לסייע למשפחות נבחרות, בכל תחומי חייהם, 

סיוע רגשי  בין המענים הניתנים למשפחות ניתן למצוא הרווחה המשפחתית של הורים וילדים.

 י, הדרכה הורית, סיוע לימודי לילדים, ופעילויות העשרה ופנאי. וחומרי, קואצ'ינג איש

 

 מפ"ה )משפחות פוגשות הזדמנות(

תוכנית המשותפת לאוניברסיטת בן גוריון, ג'וינט ישראל, ביטוח לאומי ומשרד הרווחה ומטרתה 

פרקטיקה מודעת עוני. העבודה עם  -לעבוד עם משפחות החיות בעוני בפרקטיקה מתאימה

 ת עם דגש ולאחר שעברו הכשרה מתאימה לטיפול בגישה זו.המשפחו

 

 

 

 שיחה עם שי פירון במסגרת "זיכרון בסלון" שיח תושבים עם שכונת מרחבים

 אזרחים ותיקים בבית אפרים שיפוץ מבנה ועדת טיפול ותכנון
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 תעסוקה

 

משרות חדשות, כתוצאה מכך  1000-מה שהביא לתוספת של כ -נפתחו בעיר שמונה מפעלים חדשים

 (. 2017)נכון לחודש אפריל,  8.4%ומעבודה נוספת אחוז האבטלה בדימונה ירד באופן משמעותי ל

ר מפעלים נוספים ותאפשר מוקדי תעסוקה איכותית לתושבים ומקורות בעתיד הקרוב תקלוט העי

 הכנסה נוספים לעירייה. 

 בנוסף, בשנים הקרובות יוקם באזור התעשייה מרכז מסחר, קניות ובתי קולנוע. 

עקב תהליך הפיתוח המואץ, תוכננה בנייתו של כביש טבעתי שיקיף את העיר וייתן מענה תחבורתי 

מיליון שקלים שבו נמשיך את  25א אנו יוצאים במכרז לשלב א' בעלות של לתושבים. בשבוע הב

הכביש בשכונה הצפונית וניצור חיבורים נוספים. בשלב זה נוסיף יציאה נוספת מהעיר ובסוף הבנייה 

הכוללת תתווסף גם יציאה רביעית בצומת ערוער שתקצר את זמן הנסיעה לבאר שבע באופן 

שלב א' יסתיים ותושבים יוכלו לצאת ולהיכנס מהעיר בלי לעבור משמעותי. תוך עשרה חודשים 

  במרכזה.

 

מרכז "רשות מקדמת תעסוקה נגב מזרחי" הינו מרכז הכוונה וליווי אזורי לתעסוקה עבור תושבי 

 דימונה וירוחם המעוניינים במציאת עבודה או שדרוג תעסוקתי.

למקסם את פוטנציאל התעסוקה של המרכז, הוקם ע"י משרד הכלכלה ועיריית דימונה, בכדי 

 תושבי דימונה וליווה עד כה אלפי מועמדים במציאת תעסוקה.

ליווי המשתתפים לעבודה כולל היכרות אישית עם מבקש העבודה, בניית קורות חיים, הכנה 

לראיונות, מתן מידע לגבי משרות פנויות, ובחינת התאמה להזדמנויות תעסוקה רלוונטיות, 

 מתושבי העיר. 2500-עד כה ליווה המרכז כ יות.ולהכשרות מקצוע

  

המרכז עומד בקשרי עבודה טובים עם מאות מעסיקים מהאזור המבקשים לגייס עובדים 

 איכותיים, והיה מעורב באלפי השמות מוצלחות במקומות עבודה.

המרכז מסייע למעסיקים בפרסום המשרות בתפוצה מקומית ואזורית רחבה, איתור וגיוס 

 מתאימים, קיום ימי גיוס וראיונות , מתן מידע על אפשרויות להכשרת עובדים ועוד. מועמדים

 כל שירותי המרכז ניתנים ללא תשלום.

 

 מפעל על בד
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 מפעלים חדשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-מרכז תקשוב
call center  קופת
150-חולים כללית
עובדים

80-'אבגול'מפעל 
עובדים

-אריזותדים
אריזת חומרים  

30-ל"כיעבור 
עובדים

'  דלקסאן'מפעל 
מחזור חומרים  

60-כימיים
עובדים

-מרכז הבלוקים
ייצור בלבני בנייה  
-בטכנולוגיה ירוקה

עובדים25

ייצור  -בר מתכות
40-קונסטרוקציות
עובדים

פרופיל הנגב  
-לייצור אלומיניום

עובדים30

נגרייה  גאנםאבו 
20-לריהוט ביתי
עובדים

ייצור  -"יורו בטון"
-בטון לתשתיות

עובדים40

עיבוד -אבוחצירא
-ואריזת תמרים

עובדים40

30-מתכת שדי
עובדים

מפעל בלוקים אבו  
עובדים40-קוש

מפעל מגבונים  
עובדים80-עלבד

40-"מסעד צנרת"
עובדים

30-מפעל פרזול
עובדים

אייל ישר ייצור  
40-אספלט

עובדים

טופ טיב ייצור  
-כלים חד פעמיים

עובדים30

-מפעל בוני הארץ
עובדים30

ייצור כלים  " אבאל"
20-חד פעמיים
עובדים

Brand miller-
-אנרגיה סולארית

עובדים20

ייצור  " ס'מנצ"
-ואריזת פיצוחים

עובדים20

ברזל  מרוואן"
40-"לבנייה

עובדים

ייצור  זרביב
10-חטיפים

עובדים

 השר הכלכלה אלי כהן בפתיחת מפעל על בד
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 הפנים לעתיד

 

 בעידן של חדשנות עולמית, תחום החדשנות בדימונה תופס אף הוא תאוצה:

NETGEV - ברשויות  2016פים ראשונה מסוגה, הוקמה בשנת רשת מתחמי עבודה משות

השותפות באשכול נגב מזרחי, על מנת לייצר גיוון תעסוקתי איכותי, ולהוביל את הנגב להיות חוד 

החנית של תחומי תעסוקה חדשניים. המתחם כולל חללי עבודה מעוצבים, מערכות תקשורת 

ליווי אישי ועוד אינספור כלים  מהמתקדמות בעולם, קורסים טכנולוגיים, הרצאות ומפגשים,

 שיסייעו לתושבים ליזום ולהצליח. 

בעקבות תהליכים ממשלתיים שהופכים את האזור כולו לכוח סייבר עולה, הובלנו, יחד עם 

אוניברסיטת בן גוריון, מהלך שיוביל להקמה של שלוחה אקדמית ללימודי סייבר בדימונה. בשנת 

ודנטים במכללת הסייבר של דימונה ובעתיד ייבנה המוסד סט 120הלימודים תשע"ט יחלו ללמוד 

 האקדמי בעלות של עשרות מיליוני שקלים.  

על מנת לשדרג את השירות לתושב יוכנסו בקרוב כלים דיגיטליים כמו: אפליקציה עירונית, שדרוג 

 אתר האינטרנט העירוני ואף הקמנו אתר אירועי תרבות שמרכז את כל מה שקורה בעיר. בנוסף,

נכנסה העיר לתוכנית "עיר חכמה" שתספק לנו נתונים שוטפים שיעזרו לנו לשפר את השירות לתושב 

 בתחומים רבים. 

 

 

 

 

 

 

 מתחם נט גב דימונה

 עיר חכמה www.kipodimona.com אתר אירועי תרבות
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 תרבות בעיר

 

 שמים דגש על יצירת תרבות מקומית איכותית והבאת תרבות מגוונת מישראל והעולם

תרבות הפכה לאגף, על כל בשנים האחרונות חל שינוי מהותי בתפיסת התרבות בעיר. מחלקת ה

המשתמע מכך, ויחד עם גופי הסמך השונים בעיר )המתנ"ס, המחלקה לתרבות יהודית, מחלקת 

 הנוער, מרכז הצעירים ותיאטרון דימונה( היא מספקת תרבות מגוונת ואיכותית. 

ו בשנה האחרונה הגדלנו את התקציב באופן משמעותי והוספנו תכנים חדשניים. לאחרונה אף אישרנ

 מיליון שקלים. 5ש לעיר בעלות של את הקמתו של מוזיאון חד

   

הופעות של האופרה הישראלית, להקת  –אגף התרבות מקפיד על הבאת תוכן איכותי ומגוון לעיר 

פסטיבל נשמה  -בת שבע, תחרות רובינשטיין לפסנתר וכדומה, וכן על קיום פסטיבלים רבים בעיר 

, מרוץ מכוניות הדראג, פסטיבל הבירה, פסטיבל שירה, פסטיבל של קהילת העבריים, פסטיבל רחוב

אורות המחול ופסטיבל פולקלור בינלאומי. בנוסף, פועלים בעיר תיאטרון דימונה עם הפקות מקור 

וחוץ ומנוי הצגות עשיר, סינמטק דימונה עם תכנייה מרשימה ובנוסף לכך גם הספרייה העירונית 

  ם במה להרצאות מגוונות. ך נותניהמחודשת והמרכז לגיל הר

 

אנו מאמינים כי תרבות הינה חובה ולא מותרות, ופועלים להביא, בנוסף, אף אמנים מהשורה 

אברהם טל, עדן בן  -הראשונה להופעות בעיר. בשנים האחרונות הופיעה שורה מרשימה של אמנים 

סטטיק ובן אל תבורי, עומר  זקן, אביב גפן, אייל גולן, ליאור נרקיס, משה פרץ, שרית חדד, משינה,

אדם, אברהם פריד, אביתר בנאי, שולי רנד, יהורם גאון, קובי אוז, חנן בן ארי ועוד רבים וטובים, 

 ובשנים הקרובות מגמה זו תימשך. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אייל גולן בהופעה באגם פסטיבל רחוב פריד בהופעה באגם אברהם 

 משינה בהופעה פסטיבל פולקלור
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 יצירת קשר

 

 08-6563111 -עיריית דימונה

 08-6563228 -לשכת ראש העיר

 www.dimona.muni.il -אתר אינטרנט

 "עיריית דימונה" -פייסבוק

 www.kipodimona.com -אתר אירועי תרבות

 "עיריית דימונה" -ערוץ יוטיוב

 


