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בס״ד

מידעון רישום
לגני הילדים



בברכה,
אבירם דהרי,
ראש העיר

לק״י

תושבים יקרים,

בשבח והודיה לבורא עולם שלוחות לכם ברכות חמות עם 
הצטרפותכם למשפחת מרכז מריאן לגיל הרך בקרית גת.

גם בשנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, יזכו ילדיכם ללמוד 
במסגרת מנוסה ומקצועית, מעשירה ואיכותית שטובת ילדי 

העיר בראש מעייניה.
מרכז מריאן לגיל הרך בקרית גת, זוכה פרס ראש ממשלת 
ישראל לאיכות ומצוינות בניהול ובעל תו תקן ISO ישראלי 
ובינלאומי, הפך שם דבר בכל הנוגע להפעלת מסגרות חינוך 

עשרות  מריאן  מרכז  במסגרת  נפתחו  האחרונות  בשנים  לילדים.  יום  ומעונות 
רבות של גני ילדים, מעונות יום ומסגרות לימוד חדשות מותאמות לצרכי העיר 

המתחדשים ולגידול המשמעותי באוכלוסיית תושבי העיר.
גני ילדים, מעונות יום, מסגרות טיפוליות לילדים עם צרכים מיוחדים, צהרונים, 
טיפוליות  מסגרות  מריאן  מרכז  מפעיל  ולצידם  חלקיות  יום  ומסגרות  קייטנות 
מקצועיות ופרא רפואיות לילדים ולמשפחות בעלות צרכים מיוחדים באמצעות 

המרכז למשפחות.
המרכז מציע מערך הכשרה וסיוע להורים ואף מקיים בהצלחה מסגרת ייחודית 
של בית ספר להורים, סדרת הרצאות וסדנאות. מרכז מריאן אף מציע מגוון חוגי 
תרבות, פנאי והעשרה לילדי העיר ולאחרונה נפתחה שלוחה חדשנית של המרכז 

בכרמי גת לטובת העשרת הורים וילדים.
על כל מערך השירותים והמסגרות הללו מנצח צוות מרכז מריאן במקצועיות 

ויעילות כשטובת ילדינו ורק היא עומדת בראש מעיניהם.
גם השנה נערוך את הרישום לגנים ע"פי אזור המגורים, כך נוכל להיערך באופן 
יעיל לפתיחת גני ילדים בהתאם לצרכי ההורים, להיקפי הרישום וזרם הגן במבוקש  

ברובעי העיר השונים וכן לווסת עומסי רישום בגנים ברחבי העיר.
אני סמוך ובטוח שלאחר השלמת ההיערכות, יפעל מערך גני הילדים באופן יעיל 

ומותאם לצרכי העיר.
החוברת שלפניכם תסייע בידכם להשלים את תהליך הרישום לגני הילדים  בהצלחה.
למנכ"ל  מריאן,  מרכז  הנהלת  לצוות  גם  שלוחה  והוקרה  הערכה  תודה,  ברכת 
המרכז יואל רחמים, ליו"ר ההנהלה הגב' מזל שניר, לצוותים המקצועיים, לגננות, 

למטפלות, לסייעות ולחברי ועד ההורים.
אני מאחל לכם הורים יקרים ולילדיכם הרכים, שנת לימודים מעשירה והשתלבות 

נעימה וקלה בגן.
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ברכות לקראת מעבר ילדכם לגנים העירוניים
בהנהלת מרכז מריאן

הורים יקרים, רגע לפני רישום ילדכם לשנת הלימודים החדשה לגני הרשות הפועלים ע״י מרכז 
מריאן אנו רוצים ראשית לברך את כלל הילדים שסיימו את שהותם במסגרת גני ילדים בשנה 
החולפת והעולים לכיתה א ומאחלים להם דרך צלחה בהמשך התפתחותם האישית  ובע״ה 
יעלו מעלה מעלה ומקווים כי משך השנים שהיו במסגרותינו עשינו את כול שניתן כדי להבטיח 
להם הענקת הכלים החינוכיים, הערכיים והיכולות להתמודד היטב עם אתגרי העתיד שעימם 
יצטרכו להתמודד ,בטוחים כי עשינו את המיטב עבורם כדי שישתלבו הכי טוב שאפשר בהמשך 

לימודיהם בשלבי החינוך הבאים.
שנית, ביחס לילדים העולים לגני טרום חובה, המעבר מהמשפחתונים מהמעונות ומהבית הינו 
מעבר משמעותי, מאתגר ומרגש, אנו כלל הצוותים החינוכיים והמנהלתיים מקבלים אתכם 
בזרועות פתוחות בחום ובאהבה למסגרות הגנים האיכותיות ולצוות חינוכי מצויין ומקצועי 
החינוך  במלאכת  להמשיך  כדי  בידו  שיש  והידע  יכולותיו  כול  את  בכם  להשקיע  המצפה 
המאתגרת להמשך התפתחותם תוך הקניית הרגלים, ערכים וידע ומיומנויות שיסייעו בידם 
להיותם ילדים הממצאים את הפוטנציאל האישי שלהם ויהוו בסיס איתן להמשך עתיד מבטיח 

ולהיותם מי שהם חולמים להיות.
ליתר הילדים הממשיכים במסגרותינו שנה נוספת, בוודאי חוויתם את ההשקעה מכל הלב של 
הצוות החינוכי ושל כל העוסקים במלאכה, כדי להמשיך ולדאוג שכל ילד וילדה יגדלו עם חוויות 

נעימות, ידע נצבר תוך התייחסות לכל ילד וילדה כעולם ומלואו.
ההתפתחות  על  רבה  השפעה  כבעלות  ידועות  הילדים,  בגן  הילדים  שוהים  בהם  השנים 
בכדי  כאן  ואנו  הרך,  הגיל  ילדי  והרגשית של  הקוגניטיבית, השפתית, החברתית, המוטורית 
להבטיח כי השהות במסגרת הגנית תהיה מיטבית עבור ילדינו הרכים, ותאפשר להם ללמוד, 

לחקור, לצמוח, לצחוק ולפרוח. 
הרשות המקומית ומרכז מריאן לגיל הרך, ימשיכו לעשות את כול שנידרש ולפעול במרץ וללא 
לאות על מנת  להעניק לילדי הגנים את כל צורכיהם החינוכיים, הלימודיים והרגשיים, תוך 

שיפור מתמיד של האקלים החינוכי והסביבה הפיזית.
ההורים הינן דמויות משמעותיות בהתפתחות בחיי כול ילד וילדה, אנו נקדם שותפות אמיתית 
כנה ומעורבות הורים על בסיס כבוד הדדי והערכה אישית ומקצועית של הצוותים העמלים 
בחינוך ילדיכם. יחד נפעל למיצוי הפוטנציאל הטמון בילדי העיר ונטפח את כישוריהם הייחודיים 

והאמונה ביכולות כול ילד וילד להגשים את חלומם!!! 
בע״ה וישועתו שתהיה לכולנו זו השנה שנה פורייה, מהנה, מאתגרת, מצמיחה ומלמדת ונמשיך 

ללוות אתכם בדרך המבטיחה להגשמת חלומות ילדיכם ולהבטחת עתידם.

״כי עתיד ילדכם מתחיל בגיל הרך״

נעמה שימקו
מנהלת מחלקת הגנים

יואל רחמים
מנכ״ל מרכז מריאן לגיל הרך

בברכה,
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הרישום לגני הילדים לשנת התשפ״ב יתקיים ביום חמישי א׳ בשבט, 
14/01/2021 הרישום יבוצע עפ״י אזור מגורים.

הרישום יתבצע באמצעות האינטרנט ובמוקד רישום שיפתח במרכז 
מריאן לגיל הרך ויפעל במשך שבוע .

המצויים  הילדים  גני  רשימת  מבין  גנים  שני  לבחור  יוכל  הורה  כל 
ברובע בו הוא מתגורר.

ילדי גני טרום חובה וילדי גני החובה ישובצו ע״י מרכז מריאן לגיל 
הרך תוך נסיון להתחשב בהעדפת ההורים.

 
בעמודים 14-18 מופיעות רשימות גני הילדים אשר יפורסמו גם בדפי 
הפייסבוק ובאתרי האינטרנט הרשמיים של עיריית קרית גת ומרכז 

מריאן לגיל הרך.
 

בדבר שאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות מרכז מריאן לגיל 
הרך בטלפון - 08-6812368

* בכפוף לתנאי התו הסגול והוראות משרד הבריאות

לבדיקת איזור המגורים שלכם
היכנסו לאתר מרכז מריאן -

www.marianne.co.il
או התעדכנו בעמוד הפייסבוק שלנו

הודעה בדבר רישום לגני הילדים לשנת התשפ״ב
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תאריכי הלידה של החייבים ברישום לגני חובה גיל 5 לשנת הלימודים תשפ״ב:
כ׳ בטבת תשע״ו - 1 בינואר 2016

עד ב׳ בטבת תשע״ז - 31 בדצמבר 2016

תאריכי הלידה של החייבים ברישום לגני ט.חובה גיל 4 לשנת הלימודים תשפ״ב:
ג׳ בטבת תשע״ז - 1 בינואר 2017

עד י״ג בטבת תשע״ח - 31 בדצמבר 2017

תאריכי הלידה של החייבים ברישום לגני ט.חובה גיל 3 לשנת הלימודים תשפ״ב:
י״ד בטבת תשע״ח - 1 בינואר 2018

עד כ״ג בטבת תשע״ט - 31 בדצמבר 2018

חריגי גיל

בהתאם להחלטת משרד החינוך,
לא יתאפשר רישום של ילדים שטרם מלאו להם 3 שנים,

לפי חוק לימוד חובה. לפיכך לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו אחרי ה- 31 
לדצמבר 2018.

יובהר, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו
מתאריך 1 בינואר 2019 ועד 15 בינואר 2019 )כולל(

גן מוכר שאינו רשמי

 הורים המעוניינים שבנם / בתם ילמדו בגן שאינו רשמי,
 יסדירו את הרישום בגנים עצמם. 

 יש להגיע עם תעודות זהות הכוללות ספח בו רשומים הילדים
וכתובת מגורים מעודכנת.

גילאי הרישום  - לשנת הלימודים התשפ״ב



6

שעהתאריך
יום חמישי - 14.1.2021

א׳ בשבט - באמצעות מענה טלפוני
09:00 עד 13:00רישום לגנים מ״מ, ממ״ד וממ״ח
16:00 עד 18:00 רישום לגנים מ״מ, ממ״ד וממ״ח

יום ראשון - 17.1.2021
09:00 עד 13:00 רישום לגנים מ״מ, ממ״ד וממ״חג׳ בשבט - באמצעות מענה טלפוני

יום שני - 18.1.2021
ד׳ בשבט - באמצעות מענה טלפוני

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 שלישי - 19.1.2021
09:00 עד 13:00 רישום לגנים מ״מ, ממ״ד וממ״חה׳ בשבט - באמצעות מענה טלפוני

יום רביעי - 20.1.2021
09:00 עד 13:00 רישום לגנים מ״מ, ממ״ד וממ״חו׳ בשבט - באמצעות מענה טלפוני

ע״פ חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התשפ״ב,
הרישום לכלל גני הילדים )מ״מ, ממ״ד וממ״ח(

יחל ביום חמישי, א’ בשבט התשפ״א, 14.01.2021

* הרישום מותנה בהוראות משרד החינוך והבריאות,
ובהתאם למתווים בזמן קורונה.
* באם תתאפשר קבלת קהל -

יתבצע הרישום בהתאם להוראות/פרסומים.
* אנא עקבו אחר העדכונים באמצעי התקשורת ובאינטרנט.

להלן מועדי הרישום:

מתי יחל הרישום?

באמצעות האינטרנט ומענה טלפוני

כיצד ניתן להירשם בזמן הקורונה?

מקפידים על כללי התו הסגול
והוראות משרד הבריאות

במרכז מריאן
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שימו לב:
לצורך רישום אינטרנטי, יש להצטייד בקוד האישי שלכם, הרשום 

בטופס אגרת דמי הרישום.
בבחירת הרשות יש לבחור “קריית גת- מרכז מריאן״ < להקליד את 
תעודת זהות ההורים < להקליד את תעודת זהות הילד < להקליד את 
הקוד האישי המופע בטופס האגרה < לבסוף להמשיך בבחירה וברישום

הרישום באינטרנט יימשך עד ליום חמישי, ח׳ בשבט התשפ״א, 21.1.2021. 
לאחר מועד זה, לא תהיה אפשרות להירשם דרך האתר אלא רק 

באמצעות הגעה למרכז מריאן.
חשוב להבהיר כי הרישום האינטרנטי מיועד לתושבי קריית גת בלבד, 

אשר קלוטים במרשם התושבים במשרד הפנים.

www.cityedu.co.il

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

באמצעות כתובת האינטרנט:

www.citypay.co.il

* במידה ואבד הטופס ניתן להגיע למזכירות מרכז מריאן
בתיאום מראש/ ע״פ הוראות משרד הבריאות

בשם רשות יש לבחור ״מרכז מריאן קרית גת״.

באמצעות האתר

באמצעות הגעה לבנק הדואר
ניתן להגיע עם האגרה שקיבלתם במכתב הרישום

אל הדואר ולשלם במקום.

ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

2. רישום באמצעות אתר האינטרנט

תשלום אגרת חינוך/ביטוח תלמידים
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בתום תהליך השיבוץ יישלחו מכתבי שיבוץ לבתי האב.

הרשות תעשה כל מאמץ לשבץ את התלמיד בהתאם לבקשת ההורה,
בכפוף לשיקול דעת מקצועי, ועל בסיס מקום פנוי בגן המבוקש.

יחד עם זאת, אין הרשות מחויבת לשבצו בגן המבוקש.

הגשת ערעור:
הורה רשאי לערער בכתב על שיבוץ בנו/בתו החל מעת קבלת הודעת השיבוץ,

kiryatgateducation@gmail.com :באמצעות שליחה למייל

קריטריונים להגשת הערעור:
סיבות אישיות, סיבות רפואיות )בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים(,

זרם חינוכי, גיל הילד וקרבה גיאוגרפית.

ערעור על השיבוץ בגן ניתן להגיש פעם אחת בלבד.
ניתן לציין בערעור שתי עדיפויות.

ועדת ערר תתכנס תוך 14 ימים.

דגשים בתהליך הרישום והשיבוץ
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המסמך הנדרששהקריטריון
חוזה שכירות חתוםתושבים 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

חוזה חתום ע״י עורך דין שבו מועד הכניסה לדירה דירה בבניה / בקנייה
לא יאוחר מ- 1 לאוקטובר לאותה שנת לימודים

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

חשוב להדגיש שהורים שעברו דירה מעיר אחרת יפנו למשרד הפנים ויוודאו 
שאכן הם מעודכנים ורשומים כתושבי קרית גת.

הורה עצמאי )הורים פרודים(
הורים יקרים, נבקשכם:

שני . 1 של  זהות  תעודות  בצילום  להצטייד  מתבקשים  פרודים  הורים 
ההורים, 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.

מסמכים הדרושים לכלל הנרשמים
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רישום תלמידים ממשיכים - גני טרום חובה
ילדים הממשיכים באותו גן חייבים לבצע רישום בתקופת הרישום הרשמי

קריטריונים לשיבוץ
אזור מגורים וקירבה לגן.

גיל – גיל הילד בהתאם לתאריך הלידה - בסדר יורד מהמבוגר ביותר 
לצעיר ביותר.

רצף חינוכי - תלמיד הלומד בשנה הנוכחית בגן ומבקש שיבוץ לאותו 
גן )עם אותו סמל מוסד(.

הרכב גילאי – לא יותר משתי קבוצות גיל בכיתת הגן )הרכב הגילאים 
בכל כיתת גן נקבע בסוף תקופת הרישום על פי שיקולים פדגוגיים 

מערכתיים(.

הורה  )ילד,  הקרוב  המשפחתי  המעגל  של  חריגות  רפואיות  סיבות 
ואחים( בצירוף מכתבים עדכניים.

השארות ילדי חובה שנה נוספת בגן
ילדי השארות אינם נדרשים ברישום במועד הרישום. 

התהליך יבוצע באופן הבא: גננת הגן תעביר המלצה לשירות הפסיכולוגי, 
תלמידים שהוחלט להשאירם שנה נוספת בגן, יקבלו מכתב החלטה 
מהשירות הפסיכולוגי, הרשות תקבל את ההמלצה ותשריין מקומות 

בעבור תלמידי שנה שניה.

שילוב תלמיד טרום בכיתת חובה
תלמידים ישובצו על פי השנתון אליו שייכים,

מקרים בהם יאושר שילוב תלמיד טרום בכיתת חובה יהיו רק כאשר 
גן החובה הוגדר כ-דו גילאי ועל בסיס מקום פנוי, כלומר לאחר שיבוץ 

כל ילדי החובה לגן.

שיבוץ
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ימים ראשונים בפתיחת שנת הלימודים בגני ילדים

הורים  הראשון.  מהיום  כסדרם  הלימודים  יתקיימו  חובה  בגני   .1
המעוניינים לאסוף את ילדיהם מוקדם יותר יוכלו לעשות זאת בתיאום 

עם הגננת.

2. בגנים בהם ילדים בני 3-4 יתקיימו הלימודים כדלהלן:

* ביום הראשון לשנת הלימודים: בשעות 08:00-10:00

* ביום השני לשנת הלימודים: בשעות 08:00-11:00

* מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם.

3. על אף הנאמר בסעיף 2, ילדים שזו להם שנת הלימודים השניה בגן 
הילדים, ישהו בגן מהיום הראשון עד השעה 14:00. הורים המעוניינים 

לאסוף את ילדיהם מוקדם יותר יוכלו לעשות זאת.

 ,14:00 והשני בשעה  ביום הראשון  הלימודים  יסתיימו  יוח״א  בגני   .4
מהיום השלישי כסדרם.

שחרור מוקדם של הילדים

בקשות ליציאה מוקדמת בשעה 13:30 יועברו למפקחת על גני הילדים 
באמצעות הגננת.

במקרים חריגים משעה זו )כמפורט בחוזר המנכ״ל( תופנה הבקשה 
למנהל המחוז או מי מטעמו.

*הכתוב לעיל תקף בעת שגרת לימודים.

גני הילדים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים מהווים מסגרות חינוכיות 
את  ולטפח  לקדם  המסגרת  מטרת   .6 עד   3 בני  לילדים  לימודיות 
יכולותיהם הקוגנטיביות הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילדים 

בגיל הרך, וכן להקנות להם ערכים, ידע ומטען תרבותי.

הגנים פועלים 10 חודשים בשנה, למעט חופשות המאושרות על ידי 
משרד החינוך.

מספר הילדים בגן: עד 35 )על פי תקן משרד החינוך(

סייעת שניה - תשובץ בכיתות טרום חובה בלבד בהן ישובצו למעלה 
מ-30 תלמידים ובהתאם לרפורמת הסייעת השניה.

מידע כללי גני ילדים
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לבירורים נוספים
אגף נגישות - כתובת: כיכר פז 6 קרית גת | טלפון: 08-6116341

מתי״א - כתובת: הגבורה 11 קרית גת | טלפון: 08-6602815

שעות הפעילות הגן

גן הילדים הוא מסגרת לימודית חינוכית המאורגנת בסדר יום מתוכנן 
העונה על צרכי כל ילד כפרט ועל צרכי הילדים ככלל.

הוצאת ילדים מן הגן לפני סיום הלימודים עלולה לשבש את העשיה 
החינוכית ואת ההתנהלות השגרתית.

יום הלימודים מתחיל בשעה 08:00 בדיוק. השער ייסגר ב- 08:15 ויפתח 
כל רבע שעה עד לשעה 09:00.

בקשה לסייעת רפואית

הורים המבקשים סייעת רפואית צמודה לילד/ה הזקוק/ה להשגחה 
צמודה בגני העירייה בחינוך הרגיל בלבד מתבקשים להמציא מסמך 
רפואי מרופא מומחה )תוקף המסמך שישה חודשים(. את המסמך יש 

להעביר לאגף נגישות לצורך בדיקת זכאותו לקבלת תקן.

באחריות ההורית: הורים שכבר אושרה לילד/ה סייעת בשנת תשפ״א, 
מתבקשים להמציא מסמך מרופא מומחה בתוקף. כמו כן לעדכן על 
כל שינוי בפרטים אישיים או כל שינוי במוסד בו ילמד הילד/ה בשנת 

הלימודים תשפ״ב.
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בעיר ישנם 11 גני חינוך מיוחד, מ״מ וממ״ד. מתוכם 6 גנים מעוכבי 
 שפה והתפתחות ו-5 גני תקשורת. 

במוכר שאינו רשמי ישנם 4 גנים נוספים של חינוך מיוחד.

לגנים הנ״ל מופנים ילדים שעברו ועדות איפיון וזכאות וקיבלו זכאות 
לחינוך מיוחד על כן אין צורך ברישום.

בגנים אלו נמצא צוות פרא-רפואי מקצועי מטעם מתי״א שנותן מענה 
לצרכי הילדים.

הגנים הנ״ל מתוגברים בצוות סייעות מיומן.

מהילדים  וחלק  שילוב  תכנית  קיימת  בעיר  המיוחד  החינוך  בגני 
משתלבים בבתי הספר ובגנים רגילים בתיאום עם מחלקת גני הילדים.

גני חינוך מיוחד
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רשימת גני ילדים - עפ״י רובעים
צהרוןמגמהסמל מוסדט.ח/חובהשם הגןשם רובע

מלכי 
ישראל

והשופטים

מיל״תמ״מ605444חובהעתניאל
מיל״תמ״מ605485ט. חובהיעל

מיל״תממ״ד605816ט. חובהיעלים
ניצניםמ״מ136077חובהיפתח
ניצניםמ״מ136085חובהיפתח
ניצניםמ״מ450866ט. חובהיפתח
ניצניםמ״מ463125ט. חובהיפתח

ניצניםממ״ד 605758ט. חובהרמב״ם
ניצניםממ״ד605527חובהרמב״ם 

ניצניםממ״ד335562ט. חובהרש״י 
ניצניםממ״ד900225חובהשמשון
ניצניםממ״ד605436ט. חובהשלמה
ניצניםמ״מ605659ט.חובהשלמה 

ניצניםמ״מ605402ט.חובהדוד
ניצניםממ״ד372581ט. חובהמרדכי 

מיל״תמ״מ605618חובהמריםבני ישראל
מיל״תממ״ד604900ט. חובהתרצה
מיל״תמ״מ605832ט. חובהתרצה
מיל״תמ״מ572289חובהתמר

ניצניםממ״ד621938ט. חובהכלניתפרחים
ניצניםמ״מ621946ט. חובהסחלב
ניצניםמ״מ621896חובהנרקיס

מיל״תמ״מ605667ט. חובהאשכולית
מיל״תמ״מ605410חובהאשכולית
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צהרוןמגמהסמל מוסדט.ח/חובהשם הגןשם רובע

מלכי 
ישראל

והשופטים

מיל״תמ״מ605444חובהעתניאל
מיל״תמ״מ605485ט. חובהיעל

מיל״תממ״ד605816ט. חובהיעלים
ניצניםמ״מ136077חובהיפתח
ניצניםמ״מ136085חובהיפתח
ניצניםמ״מ450866ט. חובהיפתח
ניצניםמ״מ463125ט. חובהיפתח

ניצניםממ״ד 605758ט. חובהרמב״ם
ניצניםממ״ד605527חובהרמב״ם 

ניצניםממ״ד335562ט. חובהרש״י 
ניצניםממ״ד900225חובהשמשון
ניצניםממ״ד605436ט. חובהשלמה
ניצניםמ״מ605659ט.חובהשלמה 

ניצניםמ״מ605402ט.חובהדוד
ניצניםממ״ד372581ט. חובהמרדכי 

מיל״תמ״מ605618חובהמריםבני ישראל
מיל״תממ״ד604900ט. חובהתרצה
מיל״תמ״מ605832ט. חובהתרצה
מיל״תמ״מ572289חובהתמר

ניצניםממ״ד621938ט. חובהכלניתפרחים
ניצניםמ״מ621946ט. חובהסחלב
ניצניםמ״מ621896חובהנרקיס

מיל״תמ״מ605667ט. חובהאשכולית
מיל״תמ״מ605410חובהאשכולית

מיל״תממ״ד604918חובההאגסמגדים
מיל״תממ״ד626697ט. חובההאגס

יוח״אמ״מ605386חובהכרמלגליקסון
יוח״אממ״ד604926חובהגולן

מיל״תממ״ד605691ט. חובהמוריה
אתרי

המקרא
ניצניםמ״מ136069ט. חובהבגין
ניצניםמ״מ605568חובהבגין
ניצניםמ״מ605709ט. חובהבגין
ניצניםמ״מ150151חובהבגין

ניצניםמ״מ463117ט. חובהאדוריים
שער דרום

והעפלה
ניצניםמ״מ608877חובהעין עיינות
ניצניםממ״ד605345חובהעין עיינות

ניצניםמ״מ605972ט. חובהערבה
ניצניםממ״ד605360ט. חובהערבה

ניצניםמ״מ900233ט. חובהאקסודוס
ניצניםמ״מ900241ט. חובהאקסודוס

ניצניםמ״מ450874ט. חובהאצ״להקוממיות
מ״מ605675ט. חובהעלייה
מיל״תממ״ד605923ט. חובהעלייה

מיל״תממ״ד605428ט. חובהניצן
ניצניםממ״ד533109ט. חובהג. ישראל

ניצניםמ״מ118315ט. חובהאשכול שרה
ניצניםממ״ד117770חובהאשכול שרה
ניצניםממ״ד125682ט. חובהאשכול שרה

ניצניםמ״מ605956חובהגבורהצה״ל
ניצניםמ״מ605337חובהגבורה

ניצניםממ״ד900209חובהחיל הים
ניצניםמ״מ900217ט. חובה חיל הים
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* יתכנו שינויים בהגדרת הגנים לפי גילאי הילדים
יוח״א - יום חינוך ארוך בגנים הרשומים בלבד

מיל״ת - מסגרת יום לימודית תוספתית בגנים הרשומים בלבד ובהתאם למספר הנרשמים
שאר הגנים יכללו בתכנית ״ניצנים״ הצהרון יפתח בהתאם למספר הנרשמים ובכפוף 

למתווים משרד החינוך/בריאות

ניצניםמ״מ621979ט. חובהפעמוןכרמי גת
ניצניםמ״מ621961ט. חובהשיר

ניצניםמ״מ621953חובהצליל
ניצניםממ״ד621920ט. חובהסול

ניצניםממ״ד621912חובהמיתר
ניצניםמ״מ626820ט. חובהאורן
ניצניםמ״מ626812ט. חובהאלון

ניצניםמ״מ626804חובהברוש
ניצניםממ״ד626747ט. חובהתאנה

ניצניםממ״ד626713ט. חובהשקדיה
ניצניםממ״ד626648חובהאגוז
ניצניםמ״מ638791ט. חובהאלה

ניצניםמ״מ638718חובהשיבולים
ניצניםממ״ד638775ט. חובהאלומה
ניצניםממ״ד638759חובהעומר

הבנים
ורמות דוד

ניצניםממ״ד576165ט. חובהגלעד
ניצניםמ״מ576157ט. חובההארז
ניצניםממ״ד450858ט. חובהאיתן
ניצניםממ״ד621904חובהדרור

הורים יקרים,
רשימת הרובעים שלפניכם היא העומדת בבסיס מערך השיבוץ. 
במידת הצורך העירוני, יפורסמו באתר האינטרנט ובפייסבוק 
של מרכז מריאן שיוכים נוספים בין כתובות מגורים לבין גנים 

ברובעים אחרים.
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צהרון / גילאים שמות הגניםשם הרובע
תכנית

ניצניםטרום חובה בנותגן חב״ד - חיה מושקאהנביאים
ניצניםטרום חובה בנותגן חב״ד - דבורה לאה
ניצניםטרום חובה בנותגן חב״ד - עטרת חיה

ניצניםטרום חובה בניםגן חב״ד - שניאור זלמן
ניצניםטרום חובה מעורבגן חב״ד - יוסף יצחק

יוח״אחובה בניםגן חב״ד - לוי יצחק
יוח״אחובה בניםגן חב״ד - שלום דב בער

יוח״אחובה בנותגן חב״ד - חנה
יוח״אחובה בנותגן חב״ד - מלכות

ניצניםטרום חובה מעורבאדוריים ממ״חאתרי המקרא
ניצניםחובה מעורבאדוריים ממ״ח

ניצניםחובה מעורבגן חב״ד - כרמי גתכרמי גת
ניצניםטרום חובה מעורבגן חב״ד - כרמי גת

ניצניםטרום חובה בניםגן חב״ד- מנחםצה״ל
ניצניםטרום חובה בניםגן חב״ד - ישראל

רשימת גני ילדים ממלכתיים חרדיים



נרשמים מהבית
לשנת הלימודים תשפ״ב 2021

08-6863076

079-969-6423

Kiryatgateducation@gmail.com

*הרישום יתבצע בהתאם להנחיות
התו הסגול / משרד הבריאות

08-6812368

08-6863069

רישום יתקיים באגף החינוך החרדי ובעמותות בצרוף נספח ד'. 
החל מיום חמישי א׳ בשבט התשפ״א - 14.1.2021

ועד יום רביעי כ״א בשבט התשפ״א - 3.2.2021
בכתובת כיכר פז 87 מעל מוקד רואה קומה 1 - 08-6874531
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צהרון / גילאים שמות הגניםשם הרובע
תכנית

טרום+חובהגן אור שלמה
חובהגן חניכי הישיבות

טרום+חובה
טרום+חובהגן אוהל מרים ומשה

טרום+חובהגן ברסלב
טרום+חובהגן בנות רחל

טרום+חובהגן אמת ושלום
טרום

רב גילאיגן חסידי סלונים
רב גילאי
רב גילאי

רב גילאיגן חסיד בויאן
רב גילאי

רב גילאיגן חסידי בעלזא
טרום+חובהגן כלל חסידי
טרוםגן חסידי גור

טרום+חובה
טרום+רב גילאי

טרום+חובה

רשימת גנים מוכר שאינו רשמי חינוך חרדי



נרשמים מהבית
לשנת הלימודים תשפ״ב 2021

08-6863076

079-969-6423

Kiryatgateducation@gmail.com

*הרישום יתבצע בהתאם להנחיות
התו הסגול / משרד הבריאות

08-6812368

08-6863069
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החל הרישום

לשנת הלימודים התשפ״ב
לצהרונים

כל הסיבות הטובות לבחור בצהרוני תכנית ”ניצנים“

ארוחת צהריים בשרית
חמה ומזינה,

בליווי תזונאית צמודה!

5 ימי פעילות
ימים א׳-ה׳,

משעת סיום הלימודים
עד 17:00

תכנית לימודים מקיפה,
איכותית ועשירה
עם מגוון חוגים!

גננת / סייעת מובילה
וצוות מיומן
בכל צהרון!

ליווי והדרכה
פדגוגית

קייטנה בזמני
חופשות החגים
בהתאם למתווה

* פתיחת צהרון מותנית ברישום של 22 ילדים
* הרישום יתבצע על בסיס מקום פנוי בלבד, נא הקדימו רישומכם!

* נא להצטייד בת״ז וב- 150 ₪ דמי מקדמה (יופחתו מהתשלום החודשי +שוטף)
מחיר: 585 ₪ לחודש לילד (תלוי תקציב משה״ח)

* הצהרונים יפעלו בהתאמה למתווים ולהוראות משרד הבריאות ומשרד החינוך בתקופת קורונה.

הרישום יחל במועד הרישום לגני הילדים באמצעות האינטרנט/אפליקציה
וימשך על לסוף שנת הלימודים, וזאת על-בסיס מקום פנוי בלבד.
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