בס״ד

עיתון עירוני
לעידוד עסקים
מקומיים
מאי ,שבועות
ה’תשפ"א 2021

חינוך מצוין
מתחיל
מהגיל הרך

״כאן בונים״ 16-17

עשרות כיתות ,גני ילדים ומעונות
ומעונות יום חדשים בבניה

חוזרים להיכל 30-31

עידן רייכל ,יהורם גאון ,נתן גושן,
ישראל קטורזה ועוד...

בס"ד

חסמים ,בצמצום פערים ,בהשבחה ובטיפוח הקרקע מתוכה

מוריה זגורי
• יו"ר דירקטוריון מרכז
צומחים ילדים שהדרך לחיים עצמאיים ,ראויים ומספקים פתוחה
מריאן לגיל הרך ולמשפחה
• בת 45
בפניהם.
• נשואה ואם לחמישה ילדים
קריית-גת מחויבת לתת מענה איכותי בתחום החינוך הקדם יסודי
• חברת מועצת העיר
בניהול
• בעלת תואר שני
לכל תושביה ,להעניק הזדמנות שווה להצלחה לכל ילד וילדה
מערכות חינוך
ולתמוך בהורים המתמודדים עם אתגרי חיים מסוגים שונים.
• אשת חינוך מזה  23שנה
זוהי גם מטרת העל של מרכז מריאן והוא עוסק בהגשמתה
לפני חמש שנים קיבל מרכז מריאן את האחריות על תפעול

יום יום ,שעה שעה.

המערכת החינוכית ,הטיפולית והשיקומית לכלל ילדי העיר קריית-

ברוח חג השבועות

גת ולשמש זרוע ביצועית של הרשות לקידום המענים לצרכי הילדים

בפתח,

העומד

והמשפחות החל מגיל לידה ועד העלייה לכיתה א'.

חג

עיריית קריית-גת ומרכז מריאן פועלים בשיתוף פעולה ,תוך הכרה

רוצה לברך את

ביכולת המקצועית של מרכז מריאן ,בניסיון ובמוניטין שנצבר

כל

השותפים

במשך שלושים שנות פעילותו בעיר ובמחויבות הבלתי מתפשרת

לעשייה,

שלו

הקציר,

אני

את

להשקעה

העובדות והעובדים

בילדים .בחודשים

המסורים

ואת

האחרונים קיבלתי

הצוותים החינוכיים

את

והטיפוליים הזורעים בדמעה וקוצרים את פירות השקעתם ברינה:

תפקיד יו"ר הנהלת

מלאכת החינוך והטיפול אינה קלה .היא כרוכה בהתמדה ,בנחישות,

מרכז מריאן ,תוך

באמונה ובסבלנות .אני מודה לכם על המחויבות ,המסירות,

הבנת

הזכות

הנתינה ,והדאגה לילדים ועל מלאכת הקודש הנפלאה והראויה

והחובה

לטפח

שבוודאי מסבה לכם סיפוק ,גאווה ונחת.

על

עצמי

ולהצמיח את דור

להורים היקרים אני רוצה להודות על האמון ועל השותפות במשימה

העתיד של העיר

החשובה לטפל ,לחנך ,להעשיר ולהעניק אהבה ללא תנאי לתינוקות,

קרית גת .בתפקידי אני משמשת החוליה המקשרת בין הרשות הפעוטות והילדים הרכים.
לבין המרכז ודואגת למימוש החזון המשותף יד ביד עם ראש העיר נמשיך לספק לילדיכם ,שהם גם ילדינו ,מסגרת חמה ומחבקת,
אבירם דהרי ועם מנכ"ל מרכז מריאן יואל רחמים וצוותו המקצועי סביבה בטוחה ותומכת במערכת קשובה השואפת להמשיך
והמסור.
מעצם היותי אמא ,אשת חינוך ועובדת הוראה ,אני מודה על הזכות
לעמוד בראש ארגון העוסק בעיצוב דמותו של דור העתיד בתקופת
חיים משמעותית להתפתחותו .אנו עוסקים באיתור ובהסרת
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להשתפר ולהצטיין.
בברכת חג שמח
מוריה זגורי
יו"ר דירקטוריון מרכז מריאן

גם בקרית גת
אלדן פותחת סניף חדש
ומזמינה את תושבי האיזור לחגיגות הפתיחה!

לרגל פתיחת הסניף:
מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים
והטבה בלעדית במיוחד בשבילכם

שדרות הברזל  12קרית גת
מכירת רכב

ליסינג פרטי

ליסינג תפעולי

eldan.co.il | *3003

בכפוף לתקנון .המבצע בתוקף עד ה14.6-

השכרת רכב
בארץ ובחו״ל
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בס"ד

מרכז מריאן לגיל הרך

ועד העלייה לכיתה א' בשיתוף פעולה מלא עימה ועם משרדי

ולמשפחה גדל ומתרחב

הממשלה ,שותפים בעלי עניין ברמה האזורית והארצית ותורמים

יחד עם קריית-גת שנמצאת מהארץ ומחו"ל.
בתנופת

פיתוח

מואצת,

אנו פועלים במלוא המרץ כדי לפתח את התשתיות הפיזיות,

והוא נערך לגידול של כ 20-הארגוניות ,האנושיות והטכנולוגיות שיאפשרו לנו להעניק לילדי
אחוזים

בהיקף

הילדים קריית-גת ולהוריהם את הטוב ביותר ,בדגש על איתור מוקדם

המתחנכים במסגרותיו כבר

של קשיים התפתחותיים וטיפול בהם ,הדרכת הורים ,גישור על

בשנת הלימודים הקרובה.

פערים חברתיים-כלכליים וחתירה בלתי פוסקת לקידום יכולותיהם

כמנכ"ל

מרכז

מריאן ,וכישוריהם של ילדי העיר בסביבה מעצימה ואוהבת.

האחריות שלי מתבטאת בניצוח על ההיערכות לגידול מבורך זה

הפרסים הארציים

בהיבטים פיזיים ,מקצועיים וארגוניים וזאת כדי שנוכל להמשיך

והלאומיים

אותם

להעניק מענה מיטבי לילדים ולהורים בשנת הלימודים הבאה וגם

קיבלנו,

וביניהם

בשנים שיבואו בעקבותיה בע"ה.

הפרס

הלאומי

מתוך מחויבות לחזון שלנו הדוגל במתן הזדמנות התפתחותית שווה

מטעם

רה"מ

לילדים בכל רחבי העיר ,אנו מקפידים שמרכז מריאן יקים מבני

לאיכות

ומצוינות

חינוך וטיפול חדשים ויחד עם זאת ישפץ וישדרג את הוותיקים ,כדי

בחינוך לגיל הרך,

להתאימם לסטנדרטים המודרניים המקובלים כיום בתחום הבינוי,

פרס

השלטון

העיצוב והנגישות.

המקומי

ליזמות

בשנת הלימודים

ולמצוינות

הבאה אנו צפויים

הרך

וכמובן

בגיל
תו

להפעיל כ 100-גנים

התקן הבינלאומי  ISOלאיכות בניהול ,כל אלה הם הישגים אליהם

ולחנך במסגרתם

הגענו בזכות עובדינו המצוינים ,ההנהלה התומכת והרשות מכוונת

כ 3,200-ילדים.

המטרה שלצדנו.

לצד צמיחה חסרת

אני שמח על הפניית הזרקור על העשייה המשמעותית של

תק די ם ז ו  ,א נו

מרכז מריאן שהיא מקור בלתי נדלה לגאווה עירונית ולהשראה

דואגים לכך שהפן

עבור ארגונים רבים ברחבי הארץ ומזמין אתכם לעיין ולהתרשם

הטיפולי והשיקומי

מהפרויקטים ,האירועים וההישגים שלנו.

באיכותו הבלתי

אני מודה לכל שותפינו ובראש ובראשונה לראש העיר אבירם

מתפשרת ,ימשיך להיות בלב העשייה שלנו .ההיערכות שלנו דהרי ,לעיריית קריית-גת ,ליו"ר הדירקטוריון מוריה זגורי ולכל
לשנה הבאה מתבטאת באיתור ובגיוס כוח אדם מתאים למחלקות חברי ההנהלה ,לכל עובדות ועובדי מרכז מריאן ,למשפחת קוריאן
השונות ,בשדרוג תהליך הרישום והשיבוץ ,בשיפור דרכי התקשורת שבחרה להנציח את מריאן ז"ל באמצעות הקמת המרכז ותמיכה
עם ההורים ובמיסוד מנגנוני בקרה והדרכה ארגוניים שיבטיחו את בו ,למתנדבות ,למתנדבים ולהורים שמביעים בנו אמון שנה אחר
העמידה שלנו באתגרים שניצבים בפנינו.
מרכז מריאן מאמין בעקרון הרצף החינוכי והוא מברך על המנדט
שניתן לו על-ידי הרשות להעניק לכל ילדי העיר סביבה חינוכית
מיטבית וללוות את התפתחותם משלב ילדותם המוקדמת
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שנה.
חג שבועות שמח
יואל רחמים
מנכ"ל מרכז מריאן

עשיתי שיננית
כבר פעמיים
השנה

עשיתי לי
יופי של חיוך

עשיתי
טיפול משמר
מבלי לשלם יותר

הצטרפתי למאוחדת עדיף/שיא

עשיתי טוב לבריאות שלי
מבוטחי מאוחדת שיא משלמים
רק  ₪20לטיפולי שיניים משמרים*
ביקור ראשון אצל שיננית ללא עלות ,ביקור שני בחצי מחיר

תעשו טוב לבריאות שלכם
והצטרפו עוד היום!
*בכפוף לתקנון מאוחדת שיא

משלמים פחות .מקבלים יותר.
*3833 | meuhedet.co.il
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בס"ד

רוצים לגמול את ילדכם
מהחיתולים ולא יודעים מתי
להתחיל ואיך עושים את זה נכון?
מרכז מריאן מקדם תכנית עירונית לגמילה מחיתולים
לפעוטות העולים לגני עירייה על-מנת להבטיח את
הצלחת התהליך ותרומתו לביטחון ילדיכם.
הצטרפו לסדנת גמילה מחיתולים של מנחת ההורים
ענבר גבריאלי שתדריך אתכם איך לעבור את התהליך
בשלום ואפילו בכיף.
• מעון כרמים -יום ד'  12/5ב20:00-
• מעון עופרים -יום ד'  18/5ב20:00-
• מעון שקד 25/5 -ב20:00-
• מעון צבעוני  30/5 -ב20:00-
• מעון חב"ד יהלומים 1/6 -ב20:00-
• גן גילגול (פרטי) 11/5 -ב20:30-
• פעוטון שייקה (פרטי) 20/5 -ב20:00-
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מרכז ההשאלה "לב המרכז" במקלט עין עברונה
לשירות משפחות שידן אינן משגת:
במרכז ההשאלה ניתן למצוא עריסות ,סלקלים,
משאבות הנקה ,עגלות ,אמבטיות ובגדי תינוקות
מיד שניה.
לתרומות או לקבלת שירות ניתן לפנות לעדה
בטלפון .054-2517276
תכנית משכ"ל לקידום מוכנות ילדי העיר לכיתה א'
בהובלת פנינה כפיר חידשה את פעילותה:
התכנית מסובסדת משמעותית ע"י מרכז מריאן
והיא פועלת לתת נקודת פתיחה דומה לכל ילדי
העיר לקראת המעבר מהגן לבית הספר בעזרתן של
גננות ומורות מוסמכות בקבוצות לימוד קטנות.
"לשחק ,ללמוד ,להצליח" ,סדרת המשחקים
הדידקטית האיכותית הגיעה לצהרונים:
מדובר בתשעה משחקים שפותחו על-ידי מכון
מסיק על-מנת לקדם את מוכנותם של הילדים
לכיתה א' .צוותי החינוך קיבלו הדרכה לקראת הגעת
המשחקים לצהרונים.
רוצים לתקשר איתנו בנוחות ובקלות?
שמרו את מספר הוואטסאפ שלנו .050-2628449
במקרה הצורך תוכלו לשלוח אלינו הודעה ואנו
נעביר אותה לגורם הרלוונטי שייתן לכם מענה.
שימו לב ,המספר מיועד להודעות וואטסאפ בלבד.

תתחדשו!
פתחנו! את המרכז הראשון
להתפתחות הילד בכרמי גת
מגוון אבחונים וטיפולים
במרכז להתפתחות הילד או באופן מקוון:
ריפוי בעיסוק | קלינאות תקשורת | פיזיותרפיה | עבודה סוציאלית
שדרות לכיש  163קרית גת | 076-8135566
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בס"ד

מנהלת האגף :עו"ס זוהר אסיף
מרכז מריאן לגיל הרך ולמשפחה מעניק מעטפת טיפולית מקצועית
איכותית רחבה לילדים עם צרכים מיוחדים ומעוכבי התפתחות
באמצעות האגף להתפתחות הילד המשרת את כלל ילדי העיר
בתחומי הריפוי בעיסוק ,ריפוי בדיבור ,פיזיותרפיה ,טיפול רגשי
והדרכת הורים.
המטפלים באגף הם פיזיותרפיסטים ,מרפאים
בעיסוק ,קלינאי תקשורת ,עובדים סוציאליים
ועוד ,שנותנים מענה טיפולי משלים למסגרות
החינוכיות השונות ומסייעים לפעוטות ולילדים
הלומדים בהן להתקדם ולהתפתח.
היחידה להתפתחות הילד
מעניקה טיפול לילדים עד גיל  9אשר לומדים
במסגרות החינוך הרגילות ובמסגרות החינוך
המיוחד וזקוקים לעזרה מקצועית בשל קשיי
שפה ,תנועה ,קשב וריכוז ,ויסות החושי ועוד,
כל זאת באמצעות עובדי היחידה שהם בעלי
השכלה רלוונטית וניסיון בתחומם.
כדי לקבל את שירותי היחידה ,יש לפנות דרך
קופת החולים ולקבל ממנה טופס התחייבות.
המעונות השיקומיים
אנו מפעילים מעון רב נכותי (שנמצא זמנית בביה"ס שבזי
בכרמי גת) ומעון לילדים על הרצף האוטיסטי (נמצא ברחוב
היסמין) .המעונות מטפלים בילדים עד גיל  3עם עיכוב התפתחותי

מנהלת המרכז :עו"ס גל עטיה.
תכנית תמיכה והעצמה לילדים עם צרכים מיוחדים ,להורים,
לאחים ,ולסבים אשר מתמקדת בפעילויות הפגה ,הרחבת
ידע וסיוע במיצוי זכויות לצד חיבור מתנדבים לעשייה ,פיתוח
שירותים ,שינוי מדיניות והעלאת המודעות והסובלנות.
להצטרפות למעגל המשפחות ולקבלת מידע שוטף יש ליצור
קשר עם עדה גואטה בטלפון .054-2517276
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משמעותי או עם בעיות רפואיות
מורכבות באמצעות צוות חינוכי
מקצועי עם ותק וניסיון של 25
שנים .המעונות מעניקים סביבה
חינוכית ושיקומית מותאמת
לכל ילד והם מפוקחים ע"י
משרד הבריאות ומשרד הרווחה.
פרויקט מ'סיכון לסיכוי'
זהו פרויקט לילדים עד גיל  3עם עיכוב
התפתחותי קל עד בינוני המשולבים
במסגרת רגילה במעון הצבעוני ומקבלים
בו את הטיפול הפרא-רפואי לו הם זקוקים
בשילוב הדרכה מקצועית שמועברת לצוות
המעון המטפל בהם.
פרויקט מעגן
תכנית עירונית הפועלת בגני ילדים ומעונות
יום נבחרים שמעניקה לצוותים החינוכיים כלים
לקידומם של ילדים עם קשיים התפתחותיים
ולאיתור ראשוני של קשיים אצל ילדים לצורך
הפנייתם לטיפול ביחידה.
לקבלת שירות של האגף להתפתחות הילד ,ניתן להתקשר
בימים א-ה בין השעות  ,16:00 –08:00לטלפון .08-6863084

מענה מקצועי לילדים ובני נוער עם בעיות
רגשיות ונפשיות מורכבות

מנהלת היחידה :עו"ס מירב זינר
היחידה מטפלת בילדים ובני נוער בגילאי  18-6הסובלים מבעיות
רגשיות ונפשיות מורכבות ,מספקת אבחון ומעקב פסיכיאטרי
של ד"ר רונן אליהו וכן טיפול רגשי והדרכה להורים בהתאם
להמלצתו הרפואית.
הצוות המקצועי של היחידה נמצא בקשר עם גורמי החינוך
והרווחה בקהילה על מנת להעניק לילד ולמשפחתו מעטפת
טיפולית כוללנית.
לאחרונה השיקה היחידה שירות חדש להדרכת הורים ולמתן
מסגרת חברתית לילדים עם  ASDבתפקוד גבוה.
קבלת קהל בימים :א ,ב ,ד ,ה 14:30-9:00
טלפון08-6881072 :
יש להצטייד בטופס  17מקופת החולים וכן בדו"חות רפואיים
ואבחונים קודמים.

מרכז בילוי וקניות
קרית גת

09

10

11

כשר

בהזמנה מעל
₪150
קימצ'י
(חמוצים יפניים)
במתנה

מתחם ישפרו סנטר | 1700-70-77-08
בית...

בלי ה

מט

מותנה בהצגת השובר
ובישיבה במקום בלבד!
בתוקף עד 27.5.21

לחם שום
מתנה!
מותנה בהצגת השובר
בקנייה מעל  150ש"ח
בתוקף עד 27.5.21

מזכרת בתיה077-9349500 :
קרית גת08-9919919 :

Cafe cream

גלידריה קפה קרים

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

שד' מלכי ישראל  178קרית גת (מתחם ישפרו סנטר)

קינוח חינם
בהזמנה
ב  ₪ 250ומעלה
מותנה בהצגת השובר
ובישיבה במקום ,שווי הקינוח
כ  40ש"ח
בתוקף עד 27.5.21

12

דרך הדרום  20מתחם איי-סולומון קרית גת

לפניות בנושא קופוניםpirsumkg1@gmail.com | 053-744-7120 :

מרכז בילוי וקניות
קרית גת

הסנטר של
קריית גת
אופנה והנעלה

כללי

מזון ומשקאות

קפה-קרים
גלידריה

Cafe - Cream

~

 

cafe & bakery

נותני שירות

חשמל ואלקטרוניקה

מ ו צ ר י

ח ש מ ל

קרית גת | שדרות מלכי ישראל  | 178חניה חינם

נס ציונה | באר שבע | ערד | הדסה עין כרם | בית שאן | מודיעין

| www.ispro.co.il | 08-6889010

13

טוסט נקניק פלוס
בקבוק שוופס
37

₪

34

₪

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

שד לכיש 077-5436592 | 16

משלוח חינם
על כל קניה
מהשקל הראשון
מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

בקניית סירת פירות
קבלו יין

מתנה

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

למגש פירות/סושי
פירות מנצח חייגו:
058-7654-774
או כנסו לאתר שלנו
www.fruitystyle.co.il

עסקית צהריים
50

₪

35

₪

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

14

אזוה"ת קרית גת ,טבת  9מתחם תחנת דלק 08-6860101 | 050-8160605 | Ten

15

16

17

בגט שווארמה+שתיה

53

₪

44

שווארמה ובשרים על האש

₪

תחנה מרכזית קרית גת
להזמנות ומשלוחים:
050-5741450

ללובשי מדים בהצגת תעודה
מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

40

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

ג
לי
ד

גלידת בוטיק
איטלקית בייצור
ביתי  1/2קילו
₪ 50
₪

ת

יק איטלקית.
וט
ב

שדרות גת 203

תוספת חינם

בקניית מגש פיצה
מותנה בהצגת השובר
שווי התוספת  5ש"ח
בתוקף עד 27.5.21

מארז פחזניות
₪ 40
₪

30

בקנייה מעל  100ש"ח
מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

18

להזמנות חייגו | 08-6655471 :שדרות לכיש 37

19

מארז קינוחים
מתנה

בקניה מעל  150ש"ח
מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

מנת פלאפל+שתיה

27

₪

25

₪

קונדטוריה ודברי מאפה,
קינוחים אישיים לארועים ולכל
שמחה ,עוגות ,לחם פרנה ,חלות
ועוד...
מבוא סיון  | 8ירין053-4203335 .

כיכר פז 6
08-6887041

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

בהזמנה
מעל  300ש"ח

 3סלטים
של  250גרם
מתנה
מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

el keren
אוכל לשישי שבת
קייטרינג עם תפריט משתנה
מדי יום

 10%הנחה
בסגירת ארוע

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

20

050-7989957

21

בגט שניצל+שתיה

42

₪

35

להזמנות
08-8696065

₪

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

בגט שניצל+שתיה

42

₪

35

₪

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

לכיש 3
(ליד המאפיה)

למשלוחים052-5233711 :

שייק איט

19

₪

17

₪

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

בגט שווארמה+שתיה

49

₪

35

₪

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

22

מתחם ישפרו סנטר קרית גת
08-6889973

23

10

הנחה
%
בקניית אוכל
לשבת
מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

טלפון להזמנות053-2888800 .

פחית שתיה
מתנה
בהזמנת בגט/פיתה
שניצל ב ₪ 35

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

חטיפים לכלבים

 11ב 90 -ש"ח

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

תוספת חינם

בקניית מגש פיצה
מותנה בהצגת השובר
שווי התוספת  5ש"ח
בתוקף עד 27.5.21

24

למשלוחים08-6813368 :

25

מורי רול
42

₪

35

₪

טלפון להזמנות
050-6507027

מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

 50%הנחה
על הזמנת מנה
שניה של קינוח
מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

להזמנות  | 054-471-10-10מתחם ביג קרית גת

על כל הזמנה
פחית שתייה
חינם
 take awayבלבד,
מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

שתייה חינם

בקניה מעל  100ש"ח
מותנה בהצגת השובר
בתוקף עד 27.5.21

26

שד׳ לכיש 08-9956156 | 14

27

בס"ד

• בכל מעון פועלות שלוש כיתות לימוד :כיתת תינוקות ,כיתת • במעונות מתקיימות פעילויות העשרה מגוונות כמו הפעלות
פעוטות וכיתת בוגרים כשהרישום אליהם נעשה באופן מקוון דרך ריתמוסיקליות ,תכניות לקידום בריאות ומתן כלים והכוונה להורים
אגף מעונות היום.
להתמודדות עם שלבי התפתחותיים ותופעות כמו :גמילה ,נשיכות,
• שיבוץ הילדים למעונות נעשה באמצעות ועדות קבלה ושכר קשיי דיבור וכד'.
הלימוד בהם מדורג בהתאם לקריטריונים לפיהן נקבעת הדרגה.
• ביטחון ילדי המעונות ובריאותם נמצאים בראש דאגתנו ולכן דאגנו
• הצוות בכל מעון כולל מנהלת ,אחראית כיתה וצוות מחנכות לשדרג את המבנים והחצרות במעונות הוותיקים כדי שגם הם יהיו
בכיתות לפי התקן הנדרש .מנהלת מחלקת המעונות אחראית על מוגנים ,מטופחים ובטיחותיים כמו המבנים החדשים ,וזאת לצד
כל המעונות ומדריכה פדגוגית מתכללת ומפקחת על כלל המעונות התקנה של מצלמות פיקוח ובקרה בכל המעונות.
תוך שימת דגש על האיכות והייחודיות.
• מרכז מריאן נערך לעתיד והוא עוסק בתכנון ,בנייה ופיתוח של
• ההורים מעורבים ושותפים במשימה החינוכית והדבר מתבטא מעונות חדשים בכרמי גת וברובע הפרחים לצד בניית כיתה נוספת
בערוצי תקשורת פתוחים עמם לצד זמינות ואוזן קשבת לפניותיהם במעון הצבעוני ,כדי לתת מענה לגידול המואץ של העיר ולקליטת
בכל עת.
משפחות צעירות באזורים הללו.
• העבודה החינוכית והטיפולית במעונות נעשית בהתאם לתכנית • מטרתנו היא לתת לילדי המעונות את המיטב כדי שהם יגיעו לגנים
פדגוגית הכוללת הקניית הרגלי חיים יומיומיים ,גריה התפתחותית העירוניים עם בסיס משמעותי ותשתית ראויה לפיתוח כישורי למידה
ע"י עבודה רב מערכתית על תחומי מוטוריקה ,דידקטיקה ,קוגניציה ,ולהתפתחות תקינה.
פיתוח שפה עשירה ,רכישת מיומנויות חברתיות ורגשיות ,הקניית
מושגים בתחום המורשת והתרבות וכן מועדים וחגים סביב מעגל
השנה.

מעון שקד

מנהלת נעמי צרפתי
לנעמי ותק של  20שנים בעבודה במעונות
היום והיא צמחה בתוך מעונות היום שלנו.
במסגרת העבודה השוטפת במעון חשוב לה
לקדם כל ילד בהתאם ליכולות שלו.
נעמי מטמיעה בקרב מטפלות המעון את
עקרון התיווך של פרופ' ראובן פוירשטיין ,וזאת
כדי
להוביל את הילדים ללמידה משמעותית
והפנמה.

מעון עופרים

מנהלת עינב בן סימון
עינב נמצאת לקראת סיום לימודיה לתואר
ראשון בחינוך לגיל הרך.
היא השתלבה בניהול מעון עופרים כדי
להביא אליו רוח רעננה שמבקשת לשמור על
הקיים מצד אחד ,ולערוך בחינה מחודשת של
הפעילות הפדגוגית המסורתית מצד שני.
מלבד הפעילות הקבוצתית חשוב לעינב לתת
ביטוי לאינדיבידואל ולייחודיות של כל ילד,
להבין את דפוסי ההתנהגות שלו ולתת לו
מענה רגשי מותאם לצרכיו.

מעון הצבעוני

מנהלת דינה מגיס
דינה היא בעלת תואר ראשון כללי בחינוך
ומשאבי אנוש .היא הגיעה לתפקיד אחרי
שניהלה את המעון השיקומי ומכאן
האוריינטציה ההתפתחותית הרחבה שלה.
דינה מאמינה ביצירת רצף חינוכי בין מסגרת
המעון לבית והיא שואפת ללמוד מההורים מה
מעניין את הילד ולשתף אותם בנעשה במעון,
כך שהם יוכלו להתייחס לתכנים שהילד נחשף
אליהם במעון ולחזק את הלמידה גם במסגרת
זמן האיכות המשפחתי.
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מעון כרמים

מנהלת מיטל בן טולילה
מיטל היא בעלת תואר ראשון בחינוך וחינוך
מיוחד .היא רואה חשיבות עליונה במתן כבוד
לילד ,להורה ולצוות העובדים.
ערך הכבוד בא לידי ביטוי בזמינות שלה לרחשי
הלב של הילדים ,ההורים והצוות ,בהקשבה
ובנכונות לתת מענה לכל דאגה שמובאת
לפניה.

מנהלת מחלקת המעונות:
יהודית יזומבק.

בס"ד

כל  96גני עיריית קריית גת ,הממלכתיים ,ממלכתיים-דתיים
וממלכתיים חרדיים ,הם גני קס"ם המתמקדים בשלושה צירים:
קבוצת השווים -עידוד האינטראקציה עם קבוצת השווים כחיונית
לפיתוח מיומנויות חברתיות.
סביבה -פיתוח ההכרה ,השייכות ,האכפתיות והמעורבות של הילד
כלפי סביבתו.
מבוגר משמעותי – חיזוק הקשר עם הגננת ,הסייעת והדמויות
הנכנסות לגן באופן קבוע.

סיורים ,תצפיות ,דיאלוגים ,משחקים ,שיח אקראי ,דקלום ,ספרות
וחשיפה לעולם התרבות.
• הצוותים החינוכיים בגן מחנכים לעצמאות ,ללקיחת אחריות,
לפתרון בעיות ולחיזוק הכישורים החברתיים של הילדים.
• ההתייחסות לקשיים בהם נתקלים ילדי הגן היא כאל הזדמנות
לשינוי שיטת הלמידה והצוותים מעודדים חשיבה משותפת על
פתרונות ולהתמודדות עם הקושי.
• הילדים נחשפים לתאטרון ,לסדנאות מוזיקה ולגינון חווייתי מתוך
מגמה לגשר במהירות ובהנאה על תקופת הריחוק החברתי והסגר
ולהעשיר את סדר היום בגן.
• המפקחות ונציגי משרד החינוך מלווים את הגנים ,כדי להבטיח
למידה חווייתית ומשמעותית לצד שימת דגש על התפתחות רגשית
תקינה ,שגרת יום שמחה ומוכנות מיטבית לגן חובה ולכיתה א'.
מנהלת מחלקת גני ילדים :נעמה שימקו

בקרית גת פועלים שלושה סוגי צהרונים המאריכים את יום
הלימודים בגנים ונותנים מענה בזמן חופשות משרד החינוך בחגים.
מיל"ת
תכנית כלל ארצית לקידום תלמידים בתחום הלימודי והחברתי.
התכנית מאריכה את יום הלימודים בגן ומעניקה מעטפת טיפולית
מטפחת לקבוצת תלמידים מובחנת כדי לקדמם באמצעות תשומת
לב מיוחדת ויחס אישי.
השנה כוללת התכנית העשרה של הצגות תאטרון מבית אורנה
פורת וסדנת תיפוף.
העלות החודשית למשתתפים:
.₪ 193
גני הילדים המשתתפים בתכנית
הצהרונים מיל"ת :גן מרים ,גני
תרצה ,גני האשכולית ,תמר ,אגס
מוריה ,ניצן ועתניאל.
יוח"א
בגנים אלו נהנים הילדים מיום
לימודים ארוך כשצוות המחנכות,
הגננת והסייעת ,מלווה אותם
לאורך כל היום .מטרתה של
התכנית היא להבטיח לילדים
שעות רבות יותר של שהות
במסגרת חינוכית בדגש על משחקים דידקטיים למוכנות לכיתה א'
צמצום פערים וקידום הישגים.
תכנית יוח"א פועלת בגנים גולן וכרמל ובגני החינוך המיוחד ללא
עלות מצד ההורים.

ניצנים
מרכז מריאן מפעיל את הצהרונים בגני הילדים העירוניים כמסגרת
המשך חינוכית ליום הלימודים בגן הבוקר של הילד/ה או בגן סמוך
לו לרווחת הילדים והוריהם.
הצהרונים פועלים במסגרת תכנית "ניצנים" של משרד החינוך
ונמצאים תחת פיקוחו .בצהרונים מתקיימת תכנית חינוכית
המבוססת על פעילויות העשרה לצד
ארוחת צהריים חמה בפיקוח תזונתי.
חוגי ההעשרה שמגיעים השנה
לצהרונים פעמיים בשבוע הם בעלי
חיים ,ריתמוסיקה ,תנועה לגיל הרך,
תיאטרון סיפור.
צהרוני ניצנים פועלים במהלך
החודשים ספטמבר ועד יוני בימים
א–ה בין השעות  17:00-14:00בהתאם
למודל ההפעלה שנבחר בתחילת כל
שנה ע"י ועדת ההיגוי היישובית צוות
הצהרונים הוא מקצועי ומיומן והוא
מקבל ליווי והדרכה לאורך השנה.
קייטנת הצהרונים בחגים
עלות חודשית למשתתפים.₪ 585 :
קורס הכשרה למובילות צהרונים
כדי להבטיח את איכותן של מובילות הצהרונים בהתאם לדרישות
של משרד החינוך ,פתח מרכז מריאן הכשרה ייעודית למובילות
ותיקות ואיכותיות ללא תעודת גננת מוסמכת .ההכשרה נועדה לתת
להן ידע וכלים בתחומי התפתחות הילד ובניהול הפעילות השוטפת
בזיקה לצרכיהם ההתפתחותיים והרגשיים של ילדי הצהרון.
מנהלת הצהרונים :אביגיל אסור.

סדר היום בגנים גמיש
ומעודד לימודי חקר וסביבה.
• הגננות מזמנות לילדים
חוויות מרחיבות ידע כמו
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