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תושבים יקרים,

ברכות חמות עם הצטרפותכם למשפחת מרכז מריאן לגיל הרך בקרית גת.
ללמוד  הבאה  הלימודים  בשנת  ילדכם  יזכו  עולם  לבורא  והודיה  בשבח 

במסגרת מעשירה ואיכותית, שטובת הילדים ורווחתם עומדת לעיניה.
מרכז מריאן זוכה פרס ראש ממשלת ישראל לאיכות ומצוינות בניהול, הפך 
שם דבר בכל הנוגע להקמה והפעלת מסגרות חינוך ומעונות יום לילדי העיר 

קרית גת.
התושבים  ורבים  מהיר  בקצב  העיר  אוכלוסיית  צומחת  האחרונות  בשנים 
החדשים הבאים להתגורר בה. אנו פותחים עוד ועוד מסגרות הן בשכונות 
הוותיקות והן בשכונות החדשות ומתאימים את מערך שירותי מרכז מריאן 

לעיר הגדלה, לביקוש הרב לרישום לגנים ולצרכיה המשתנים של העיר.
בנוסף לתפעול מערך גני הילדים, הצהרונים ומסגרות מעונות  היום, מעניק 
מרכז מריאן בקרית גת מסגרות טיפוליות מקצועיות ופארא רפואיות לילדים 
וסיוע  הכשרה  מערך  מציע  המרכז  מיוחדים.  צרכים  בעלות  ולמשפחות 
סדרות  להורים,  בי”ס  של  ייחודית  מסגרת  בהצלחה  מקיים  ואף  להורים 

הרצאות, סדנאות ומסלולי הכשרה.
הזוכים  העיר  לילדי  והעשרה  פנאי  תרבות,  חוגי  מגוון  מציע  מריאן  מרכז 

להצלחה רבה.
בחוברת שלפניכם תוכלו להתרשם ממגוון היוזמות, הפעילויות והשירותים 

המקצועיים שמעניק מרכז מריאן לילדי הגיל הרך, להורים ולבני המשפחה.
אכן, “עתיד ילדינו מתחיל בגיל הרך” ואנו מבטיחים להעניק לילדיכם – ילדי 

העיר התחלה טובה ועתיד מבטיח.
מעשירה  לימודים  שנת  הרכים,  ולילדיכם  יקרים  הורים  לכם  מאחל  אני 

והשתלבות נעימה בגן.
ולצוות הנהלת מרכז מריאן, לגננות, למטפלות ולסייעות ברכת הצלחה, “לכו 

מחיל אל חיל”.

בברכה,
אבירם דהרי,
ראש העיר



ברכות לקראת מעבר ילדכם לגנים העירוניים 
בהנהלת מרכז מריאן

בהתרגשות רבה הגיעה השעה, וילדכם הקט מסיים את דרכו במעון, בפעוטון 
ובמשפחתון, ויוצא לצעוד בדרך חדשה בגני הילדים של הרשות המקומית. 
גם עבור ילדי טרום החובה אשר שעולים לגני החובה, שלב אחרון לפני בית 
הספר, מדובר במעבר מרגש ומשמעותי. שנות הגן ידועות כבעלות השפעה 
רבה על ההתפתחות הקוגניטיבית, השפתית, החברתית, המוטורית והרגשית 
של ילדי הגיל הרך, ואנו כאן בכדי להבטיח כי השהות במסגרת הגנית תהיה 
מיטבית עבור ילדינו הרכים, ותאפשר להם ללמוד, לחקור, לצמוח, לצחוק 

ולפרוח. 

הרשות המקומית ומרכז מריאן לגיל הרך, ימשיכו לפעול ללא לאות על מנת 
לספק לילדי הגנים את כל צורכיהם החינוכיים, הלימודיים והרגשיים, תוך 
שיפור מתמיד של האקלים החינוכי והסביבה הפיזית. יחד, נמשיך להוות 
עוגן חינוכי ופדגוגי עבור ילדי הגיל הרך בעיר. יחד, נפעל על מנת למצות 
את הפוטנציאל הטמון בילדי העיר ונטפח את כישוריהם הייחודיים. יחד, 
נאיר בזרקור גדול את דרכם ונבקש לחזק את ביטחונם ואת האמונה שלהם 

ביכולותיהם.

אנו מאחלים הצלחה וברכה לילדי הגנים המתוקים, הן לילדים שזוהי שנתם 
הראשונה בגני הרשות והן לילדים שממשיכים איתנו לעוד שנה במערכת 
נפלאה זו. מי ייתן ותהא זו שנה פורייה, מהנה, מאתגרת, מצמיחה ומלמדת. 

נמשיך לצעוד אתכם, יד ביד, בשבילי הגנים והגיל הרך ונבטיח דרך צלחה 
ובטוחה.

יואל רחמים
מנכ״ל מרכז מריאן

רבקה בוזגלו
ממונה על גני הילדים

בברכה,



 רישום ילדים לגנים
לשנת הלימודים התשע״ט

תאריכי הלידה של החייבים ברישום לגני חובה גיל 5 לשנת הלימודים תשע״ט הינם:
י״ט בטבת תשע״ג - 1 בינואר 2013

עד כ״ח בטבת תשע״ד - 31 בדצמבר 2013

תאריכי הלידה של החייבים ברישום לגני ט.חובה גיל 4 לשנת הלימודים תשע״ט הינם:
כ״ט בטבת תשע״ד - 1 בינואר 2014

עד ט׳ בטבת תשע״ה - 31 בדצמבר 2014

תאריכי הלידה של החייבים ברישום לגני ט.חובה גיל 3 לשנת הלימודים תשע״ט הינם:
י׳ בטבת תשע״ה - 1 בינואר 2015

עד י״ט בטבת תשע״ו - 31 בדצמבר 2015

חריגי גיל רך - ילדים שנולדו עד 15.1.2016 )כולל( יש לכתוב מכתב בקשה שיועבר למחוז,
את המכתב יש להגיש לגב׳ רבקה בוזגלו הממונה על הגנים, במשרדי אגף נגישות,

בכתובת משעול פז 6, על מנת לעבור ועדת חריגים במחוז.

מועדי הרישום לשנת הלימודים התשע״ט
הרישום לבתי הספר ולגני הילדים ע״פ חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התשע״ח 

יחל ביום רביעי א׳ בשבט התשע״ח - 17.01.2018
ויימשך עד יום שלישי כ״א בשבט - 06.02.2018

הרישום לגני הילדים יתקיים במרכז מריאן לגיל הרך
שד׳ העצמאות 28, קרית-גת



שעהתאריך
יום רביעי - 17.1.2018

א׳ בשבט - במרכז לגיל הרך
09:00 עד 13:00 רישום לגנים מ״מ, ממ״ד וממ״ח
16:00 עד 18:00 רישום לגנים מ״מ, ממ״ד וממ״ח

יום חמישי - 18.1.2018
ב׳ בשבט - במרכז לגיל הרך

09:00 עד 13:00 רישום לגנים מ״מ, ממ״ד וממ״ח

יום ראשון - 21.1.2018
ה׳ בשבט - במרכז לגיל הרך

09:00 עד 13:00 רישום לגנים מ״מ, ממ״ד וממ״ח
16:00 עד 18:00 רישום לגנים מ״מ, ממ״ד וממ״ח

יום שני - 22.1.2018
ו׳ בשבט - במרכז לגיל הרך

09:00 עד 13:00 רישום לגנים מ״מ, ממ״ד וממ״ח

יום שלישי - 23.1.2018
ז׳ בשבט - במרכז לגיל הרך

09:00 עד 13:00 רישום לגנים מ״מ, ממ״ד וממ״ח

להלן מועדי הרישום:

לתשומת ליבכם
 החל מיום רביעי, א׳ בשבט 17.1.18

 יתבצע הרישום לכלל הגנים, הן לגנים הממלכתיים )מ״מ(, 
הן לממלכתיים דתיים )ממ״ד( והן לגנים הממלכתיים חרדיים )ממ״ח(.



המסמך הנדרשהקריטריון
חוזה שכירותתושבים הגרים בשכירות

תושבים ללא ארנונה
וללא חוזה דירה על שמם

תצהיר עדכני המתייחס לשנת הלימודים עם פרטי 
ההורה והילד הנרשם, שם יש לציין את הכתובת 

בפועל + ספח תעודת זהות התואמת לתצהיר.
תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודת זהות של שני מיופה כוח

ההורים מקור בלבד וכן לצרף מכתב אישור חתום 
במידה ותעודת הזהות אינה מקורית נדרש להביא 

ייפוי כוח נוטריוני.
טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת + כתובת תושבים חדשים

עדכנית בקרית גת. תעודת זהות עם ספח פרטי 
הילדים

מסמכים הדרושים לכלל הנרשמים

תעודת זהות של שני ההורים עם כתובת עדכנית הכוללת את הספח ובו 
פרטי התלמיד.

חשוב להדגיש שהורים שעברו דירה מעיר אחרת יבדקו מול משרד הפנים 
שאכן הם מעודכנים ורשומים בקרית גת.

 כל שאלה בנושא הרישום יש לשלוח לכתובת המייל:
Rishum.marianne@gmail.com 



רישום באמצעות האינטרנט

תשלום אגרת החינוך

הערות
חשוב להבהיר ולציין כי הרישום באינטרנט מיועד לתושבי קרית גת בלבד 

אשר קלוטים במרשם התושבים במשרד הפנים.

www.cityedu.co.il

www.citypay.co.il

לנוחיותכם גם השנה עיריית קרית גת ומרכז מריאן לגיל הרך 
ולמשפחה, פותחים בפניכם את האפשרות לבצע רישום ילדכם 

באמצעות האינטרנט:

 מיום ראשון א׳ בשבט התשע״ח 17.1.2018
ועד ליום חמישי ט׳ בשבט התשע״ח 25.1.2018

לאחר מועד זה לא תהיה אפשרות להמשיך להירשם דרך אתר 
האינטרנט ויש לפנות למשרדי אגף נגישות, בכתובת משעול פז 6.

בסיום הרישום יש לוודא כי בקשתך לרישום נקלטה במערכת ואכן 
מופיע מספר בקשה. יש להדפיס אישור רישום למעקב.

 ניתן לשלם את אגרת החינוך במזכירות מרכז מריאן
או באתר -

בשם רשות יש לבחור ״מרכז מריאן קרית גת״.

התשלום פתוח מיום קבלת האגרה.



קדימויות לשיבוץ גני ילדים
ילדי חובה שאינם עולים לכיתה א’ ונשארים שנה נוספת בגן החובה . 1

חייבים ברישום לאחר שקיבלו המלצה להישארות.

במקביל יבצעו ההורים רישום לכיתה א’.. 2

הרישום . 3 בתקופת  רישום  לבצע  חייבים  גן  באותו  הממשיכים  ילדים 
הרשמי.

השיבוץ לגני חובה ייעשה על פי זמני הרישום ותאריך הלידה של הילד. . 4
גילאי 4 המבקשים גן חובה, עדיפות תינתן לילדים בגילאי 5.

גני חינוך מיוחד
מעוכבי שפה  גנים   6 מתוכם  וממ”ד.  מ”מ  מיוחד,  חינוך  גני   8 ישנם  בעיר 
והתפתחות ו-2 גנים על הרצף האוטיסטי. במוכר שאינו רשמי ישנם 4 גנים 

של חינוך מיוחד.

לגנים הנ”ל מופנים ילדים שעברו ועדות השמה וקיבלו זכאות לחינוך מיוחד 
ואין צורך ברישום.

בגנים אלו נמצא צוות פרא-רפואי מקצועי )מתי”א( שנותן מענה לצרכי הילדים.

הגנים הנ”ל מתוגברים בצוות סייעות מיומן.

בחינוך  ליכולתם  בהתאם  ילדים  שהיו  המיוחד  החינוך  בגני  הייסוד  הנחת 
הרגיל.

בגני החינוך המיוחד בעיר קיימת תכנית שילוב וחלק מהילדים משתלבים 
בבתי הספר ובגנים רגילים.



צרכים מיוחדים
הורים יקרים, הורים לילדים בעלי לקויות שונות כגון: שמיעה, ראייה ונכות 
פיזית המצריכות הנגשה בגני הילדים, וילדים עם בעיות רפואיות אשר נזקקים 
לסייעת צמודה, יש להעביר את הטפסים הרלוונטיים במהלך חודש פברואר 

לאגף הנגישות, לידי הגב’ גאולה שושן, בכתובת: משעול פז 6, קרית גת.

הורה עצמאי )הורים פרודים(
הורים יקרים, נבקשכם:

הורים פרודים מתבקשים להצטייד בצילום תעודות זהות של שני ההורים, . 1
עם כתובת מגורים עדכנית. בעת הרישום תחויבו לחתום על כתב הצהרה 

לצורכי רישום לגן הילדים.

אפוטרופוס הבא לרשום את הילד/ה לגן הילדים חובה עליו לצרף פסק . 2
דין המעיד על היותו אפוטרופוס החוקי של הקטין.



צהרון / תכניתגילאים שמות הגניםשם הרובע
חובהאשכוליתהמגדים

טרום חובהאשכולית 
מיל״תרב גילאיגן זית חדש

מיל״תחובהמריםגני ישראל
מיל״תרב גילאיתמר

מיל״תטרום חובהתרצה
טרום חובההעליההקוממיות

טרום חובהאשכול שרה
יוח״ארב גילאיכרמלגליקסון
מיל״תחובהעתניאלשופטים

חובהיפתח
חובהיפתח

חובהדוד
טרום חובהיפתח
טרום חובהיפתח

טרום חובהשלמה
מיל״תטרום חובהיעל

חובהעין עיינותשער דרום
טרום חובהערבה

טרום חובהחיל היםההעפלה
חובהגבורה
חובהגבורה

רב גילאיאקסודוסצה״ל
טרום חובהחושן

טרום חובהאקסודוס
טרום חובההראל

חובהבגיןאתרי המקרא
חובהבגין
חובהבגין
טרום חובהבגין

טרום חובההאצל חדש
טרום חובההאצל

טרום חובהאדוריים
טרום חובהאדוריים חדש

* יתכנו שינויים בהגדרת הגנים לפי גילאי הילדים

רשימת גני הילדים בקרית גת  ע״פ רובעים עירוניים ומגמות
רשימת גני ילדים ממלכתיים



צהרון / תכניתגילאים שמות הגניםשם הרובע
מיל״תרב גילאיהאגסהמגדים

מיל״תרב גילאיהזית
מיל״תטרום חובהתרצהבני ישראל
יוח״אחובהגן רחל )יחזקאל(הנביאים

יוח״אחובהגן יחזקאל
חובהאשכול שרההקוממיות

מיל״תטרום חובהניצן
טרום חובהגיבורי ישראל
טרום חובהאשכול שרה

יוח״אחובהגולןגליקסון
מיל״תטרום חובהמוריה

טרום חובהאור החייםהשופטים
מיל״תטרום חובהיעל

טרום חובהרמב״ם
טרום חובהרש״י
טרום חובהיש״י

טרום חובהשלמה
טרום חובהמרדכי
חובהרמב״ם
טרום חובהגלעד

חובהשמשון
חובהעין עיינותשער דרום

טרום חובהערבה
חובהחיל היםצה״ל

רב גילאיעטרת עמרם
טרום חובהדביר

* יתכנו שינויים בהגדרת הגנים לפי גילאי הילדים

* יתכנו שינויים בהגדרת הגנים לפי גילאי הילדים

יוח״א - יום חינוך ארוך בגנים הרשומים בלבד
מיל״ת - מסגרת יום לימודית תוספתית בגנים הרשומים בלבד
שאר הגנים יכללו בתכנית ״ניצנים״ בהתאם למספר הנרשמים

רשימת גני הילדים בקרית גת  ע״פ רובעים עירוניים ומגמות
רשימת גני ילדים ממלכתיים-דתיים



צהרון / תכניתגילאים שמות הגניםשם הרובע
טרום חובה בנותחיה מושקההנביאים

טרום חובה בנותעטרת חיה
טרום חובה בניםמנחם

חובה בניםשניאור זלמן
טרום חובה מעורביוסף יצחק

יוח״אחובה בניםלוי יצחק
יוח״אחובה בניםדב בער
יוח״אחובה מעורבשמואל

יוח״אחובה בנותחנה
טרום חובה מעורבאדורייםאתרי המקרא

חובה מעורבאדוריים
רב גילאיגן דודהשופטים
רב גילאיגן האגסהמגדים

רשימת גני ילדים ממלכתיים-חרדיים



רובע הפרחים

רובע הבנים

כרמי גת מתחם 07

הורים יקרים
אנו שמחים לבשר

על פתיחת
גנים חדשים

באיזורי:

כרמי גתהפרחיםרובע הבנים
גן חובה מ״מגן חובה מ״מגן חובה מ״מ
גן חובה מ״מגן טרום חובה מ״מגן חובה ממ״ד

גן חובה ממ״דגן טרום חובה ממ״דגן טרום חובה מ״מ
גן חובה ממ״דגן טרום חובה מ״מ
גן טרום חובה מ״מגן טרום חובה ממ״ד

גן טרום חובה מ״מ
גן טרום חובה ממ״ד
גן טרום חובה ממ״ד



 
 

ריכוז פעילויות ותכניות  העשרה לילדי הגנים



 
 

ריכוז פעילויות ותכניות  העשרה לילדי הגנים



החל הרישום

לצהרונים
לשנת הלימודים תשע״ט

כל הסיבות הטובות לבחור בצהרוני תכנית ״ניצנים״

כיצד נרשמים?
הרישום יחל במועד הרישום לגני הילדים במרכז מריאן לגיל הרך
וימשך על לסוף שנת הלימודים, וזאת על-בסיס מקום פנוי בלבד.

מחיר: 585 ₪
לחודש לילד
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