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הכניסה לגן העירוני היא צעד חשוב ומשמעותי ,המלווה
בהתרגשות ובחששות.
חשוב לנו שתהליך הרישום יהיה בעבורכם קל ,נגיש וזמין.
אנו נלווה אתכם ממועד הרישום עד השיבוץ.
בברכת הצלחה,
מדור הגיל הרך

משהו חדש מתחיל
מילים :אילאיל תמיר
לחן :דני רובס

משהו מתחיל מתגלגל ברחובות
משהו אחר יורד במדרגות
משהו קורה ,תופס לו בזנב
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
מישהו מוכר עומד ומסתכל
אמצע הרחוב ומישהו אוכל
כמה רעשים הופכים כבר למקצב
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
דברים קורים תמיד בזמן נכון
באים הולכים בין ההמון
את עיניי תראי ,ומגע מקרי בי
ניסים קורים ,הכל עוד אפשרי
האם פתאום את תעברי?
ערב שוב יורד לעיר העסוקה
חושך מתגנב ,מונית שם מחכה
חתול רחוב קטן גווע ברעב

משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
ריח מתוקים מציץ מהחלון
שם במרחקים עולה כבר אור ראשון
קטע של כורע מתחתיו
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
דברם קורים תמיד בזמן נכון....
כל הנקודות כבר מתחברות לקו
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
דברים קורים תמיד בזמן נכון....
רגע של שלווה ,אני עוד פה לבד
זוג צעיר עובר ,מחזיק לו יד ביד
מעבר לפינה פנים ,חיוך רחב
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו....
מתחיל אצלי עכשיו....

הורים יקרים,
אני שמח לפתוח בפניכם את הרישום לגני הילדים לשנת תשפ"ב.
הרישום ,כמדי שנה ,מבוצע באופן דיגיטלי לחלוטין על מנת
להקל עליכם ולבצע את התהליך בצורה הידידותית ,הנוחה
והמהירה ביותר.
בשנה החולפת התמודדנו כולנו עם משבר הקורונה ,אשר
הפר את שגרת חיינו ואילץ אותנו לקטוע יותר מפעם אחת את
הלימודים בגני הילדים ובבתי הספר.
על אף השנה המורכבת ,אגף החינוך ,המדור לגיל הרך וצוותי
הגנים עשו מעל ומעבר על מנת להגיע לכל ילדה וילד ,ולספק
להם חוויה חיובית וסביבה בטוחה ואוהבת.
תכנית הצהרונים המשיכה לפעול לפי ההנחיות ,ולאפשר להורים לצאת לעבוד תוך אספקת תוכן
איכותי ,קייטנות ופעילויות לילדים המשתתפים.
במהלך השנה עסקנו ללא הרף בשיפור ושדרוג גני הילדים ,עם שיפוצי פנים וחוץ שמסייעים עוד
יותר בהפיכת הגנים לבית שני לילדים שלנו .חנכנו גם את גן תבור ,גן תקשורתי בשכונה ד' ,וגני ילדים
חדשים עתידים להיחנך בקרוב בשכונת בנה ביתך וגלי ים.
ההשקעה בגיל הרך מחזירה את עצמה עשרות מונים – זהו העתיד של כולנו.
אני מאחל לכולם שנת לימודים מוצלחת ופורייה,
דוד אבן צור
ראש העיר קריית ים
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תהליך הרישום:
תקופת הרישום – ( 1.2.21-28.2.21י"ט בשבט – ט"ז באדר התשפ"א)
ניתן להירשם בדרכים הבאות:

 .1באמצעות אתר האינטרנט  ,www.kiryat-yam.muni.ilלאחר מועד הרישום האתר
ייסגר לרישום מקוון .יש לשמור על העתק הרישום שנעשה באינטרנט.
 .2באמצעות מוקד טלפוני  ,072-2457314 -יפתח בין התאריכים ( 1.2.20-28.2.21י"ט בשבט
– ט"ז באדר התשפ"א) בין השעות 8:00-20:00

זכאי רישום
גילאי חובה – גיל – 5
כל מי שנולד בין התאריכים ( 1.1.16-31.12.16כ' בטבת התשע"ו – ב' בטבת התשע"ז)
גילאי טרום חובה – גיל – 4
כל מי שנולד בין התאריכים ( 1.1.17-31.12.17ג' בטבת התשע"ז – י"ג בטבת התשע"ח)
גילאי טרום טרום חובה – גיל – 3
כל מי שנולד בין התאריכים ( 1.1.18-31.12.18י"ד בטבת התשע"ח – כ"ג התשע"ט)
השיבוץ יעשה בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגר לצעיר ביותר.
לתשומת ליבכם :על אף שילדכם מבקר בגן עירוני עליכם לדאוג לרישומו מחדש.
רישום תושבים/עולים חדשים יתבצע באמצעות מיילshimritv@k-yam.co.il :
או בפקס 04-8789772 :בלבד!
למייל/פקס יש לצרף המסמכים הבאים:
צילום ת.ז מעודכנת כוללת ספח  /תעודת עולה – חובה.
אישור מאגף הגבייה על כתובת המגורים – רח' משה שרת  ,10בניין העירייה.
טופס ביטול רישום מהרשות ממנה עברתם.
לתשומת ליבכם :ילדים אשר לא יירשמו במועד ,ישובצו בהתאם לאפשרויות הקיימות.
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עקרונות מנחים לשיבוץ
גילאי חובה – שנתון  ,2016לפי כתובת מגורים בפועל של הילד.
גילאי טרום חובה – שנתון  ,2017לפי כתובת מגורים בפועל של הילד ותאריך לידה.
גילאי טרום טרום חובה – שנתון  ,2018ע"פ מקומות פנויים ולא מחויב בקרבת מקום המגורי
(יעשה מאמץ לשיבוץ בקרבת מגורים).
הודעה בדבר השיבוץ תפורסם באתר האינטרנט של עיריית קריית ים במהלך חודש יולי.
כמו כן ,ישלח כרטיס כניסה לבית התלמיד.
ערעור על שיבוץ -ניתן לערער בכתב על השיבוץ תוך  7ימים מקבלת הודעת השיבוץ.
ועדת ערעורים מורכבת מנציגים מהמחלקות הבאות :מדור גיל רך ,פניות הציבור ,שירות פסיכולוגי
והמחלקה לשירותים חברתיים.
אפשר להגיש ערר על השיבוץ במקרים הבאים בלבד:
בעיות סוציאליות  +אישור סוציאלי.
בעיות רפואיות חריגות  +אישורים רפואיים.
העתקת מגורים  +אישור מאגף הגבייה על כתובת מעודכנת.
תשובות להחלטות ועדת הערר ימסרו טלפונית /דואר במהלך חודש יולי .2021
החלטת ועדת הערר הינה סופית!
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צהרוני ״ניצנים״
רשת המתנ"סים קריית ים בשיתוף העירייה ובפיקוח משרד החינוך מפעילים את תכנית "ניצנים"
המשך יום לימודים בגני הילדים ובתי הספר.
פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות המתנ"ס בטלפון  04-8750678שלוחה .0

מועדי רישום

· רישום באמצעות אתר האינטרנט ,www.matnasky.com :החל מיום שני 1 ,בפברואר
( 2021י"ט בשבט התשפ"א) ועד יום חמישי 30 ,ביולי ( 2021כ"א בתמוז התשפ"א).
· רישום פרונטלי במזכירות המתנ"ס :החל מיום שני 8 ,בפברואר ( 2021כ״ו בשבט התשפ״א)
ועד יום חמישי 30 ,ביולי ( 2021כ"א בתמוז התשפ"א) בימים א' -ה' ,בין השעות 8.00-12.00
ו.16.00-19.00 -
· לא יתאפשר רישום לבעלי חוב משנים קודמות.
· פרטים נוספים באתר המתנ"ס לשונית צהרונים.
פתיחת מסגרת הצהרון מותנית במינימום נרשמים.
ייתכן איחוד של שני מסגרות גנים לצהרון.
ישנם גנים בהם לא יפתח צהרון (הרשימה מופיעה באתר המתנ"ס והעירייה)
בברכת הצלחה ושנת לימודים פוריה,
אגף צהרונים ,רשת המתנ"סים קריית ים  
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ביטול רישום
הורים המבקשים לבטל את רישום ילדיהם לגן ,חייבים להודיע על כך בכתב.
ביטול עקב מעבר דירה בלבד יתבצע עם אישור רשמי של אזור המגורים החדש אליו עובר
הילד( ,ארנונה או חוזה חתום ע"י עורך דין) וצילום תעודת זהות עם הכתובת החדשה.
ביטול רישום לגילאי  4 - 3שלא לשם העתקת מגורים ההורים חייבים להודיע על כך בכתב
ובחתימתם למחלקת רישום גני ילדים לא יאוחר מתאריך – ( 30.6.2021כ' בתמוז)
לא יתבצע ביטול ללא מסמך כתוב בחתימת ההורים .היה והורים יהיו מעוניינים להחזיר את
הרישום על כנו לאחר הודעת הביטול ,אין הרשות מתחייבת לשיבוץ הראשוני( ,טרום הביטול).

רישום לגן מוכר שאינו רשמי
יש לצרף אישור המוסד על קבלת הילד לגן – "נספח ד'".

רישום כוזב
על פי הנחיות משרד החינוך רישום כוזב הינו עברה פלילית ,אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים
על מקום מגוריו הקבוע של התלמיד ,תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות
המסורות בידי הרשות נגד ההורים ולהוצאת הילד מהגן .על מנת למנוע אי נעימויות נבקשכם
לעדכן את כתובת התלמיד בתעודת זהות ורישומי הארנונה.

חריגי גיל  -מתחת לגיל 3
לתשומת לבכם ,החל משנת הלימודים התשפ"א לא מתאפשר רישום למי שלא מלאו לו 3
לפי חוק לימודי חובה.
ויובהר ,לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ –  1.1.2019עד – ( 15.1.2019כולל).

הורים פרודים /גרושים
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל
את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל /או תוגבל האפוטרופוסיות של אחד ההורים
לא תחול חובה זו) .יצוין כי ניתן יהיה לבטל רישום שאין בו הסכמת שני ההורים באמצעות הגשת
בקשה למדור רישום .במצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה ,על ההורים לפנות
להכרעה שיפוטית בעניין ולהציג למדור רישום את ההחלטות שהתקבלו.
חובה למלא את טופס הצהרה על "הורים פרודים/גרושים" המופיע באתר הרישום ולשלוח
בפקס –  ,04-8789772לידי מדור גיל רך .ראו הנספח בסוף החוברת (עמוד .)11
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ילדים עם צרכים מיוחדים
הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות המחייבות התארגנות מיוחדת לקראת שנת
הלימודים ,יודיעו על כך למדור גיל רך בעת ביצוע הרישום ויצרפו מסמכים רפואיים רלוונטיים.
אם הרושם אינו הורה או אפוטרופוס של הילד ,עליו להמציא ייפוי כוח חתום ע"י ההורים.

ועדות זכאות ואפיון
ועדות זכאות ואפיון לגני חינוך מיוחד יחלו בתחילת ינואר  2021ויסתיימו בסוף מאי .2021
יש להגיש הבקשה לזימון ועדת זכאות ואפיון בצרוף דוחות פסיכולוגים לאגף החינוך ,שד' משה
שרת  .10לא יתקבלו דוחות לאחר  15באפריל .2021

אגרת חינוך
אגרת חינוך כוללת תשלום עבור :ביטוח ,סל תרבות.
התעריף יקבע ע"י משרד החינוך ויגבה בתחילת שנה"ל.

ילדים עם זכאות לסייעת רפואית
ילדים שמשרד החינוך אישר להם זכאות לסייעת רפואית ,חייבים לדווח על כך במעמד הרישום.
לבירור -ניתן להיכנס לאתר משרד החינוך – זכאות לסייעת.
לידיעתכם לא ניתן לשבץ יותר מסייעת רפואית אחת בגן!
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גמילה מטיטולים
הורים יקרים ,רוב הילדים בגילאי  3 - 2.5שנים יכולים לשלוט בצרכיהם .הצלחת תהליך הגמילה
תלויה ברצון הילד וביכולתו ,אך במידה רבה גם בכם – ההורים.
גן הילדים העירוני ממתין בשמחה לקליטת ילדכם הצעיר ,אך היכולת שלנו לסייע בתהליך זה
מוגבלת .בשל כך תהליך הגמילה מטיטולים צריך להסתיים טרם כניסתו לגן.
לילד לא גמול קשיים גדולים יותר בהסתגלות לגן הילדים .ולכן ,אנו מבקשים את התגייסותכם
המלאה בסיוע לילדכם להשלים את תהליך הגמילה טרם כניסתו לגן .הורים הזקוקים להדרכה
יוכלו לפנות לתחנות טיפות חלב ולמרכז גיל רך.
לתשומת ליבכם – בגנים העירוניים אין תנאים להחלפה ,הסתגלות מיטבית של ילדיכם בגן
מותנית בשותפות אמת בין הבית והגן.

חיסונים לתלמידי הגיל הרך – חשוב!!!
עוד לפני שילדכם מגיע לגן ,דאגו שיהיה מוגן!
החיסונים בישראל אינם חיסוני חובה אבל הרשמה לגן הוא מועד מצוין לבדיקה האם ילדכם
קיבל את כל החיסונים המומלצים.
גשו לטיפת חלב לבדיקת מצב החיסונים והשלימו את החסר.

רישום לגני הילדים
העירוניים
אגף החינוך  -מדור הגיל הרך
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מדור גיל רך באגף החינוך בעיריית קריית ים
קבלת קהל -ימים א ,ג ,בין השעות 8.30-12.00
מענה טלפוני לאחר תקופת הרישום
בימים א ,ג –  ,13-15בימים ב ,ד ,ה – 8-13
מענים עירוניים בתחום הגיל הרך:
שמרית ז'ורנו – מנהלת מדור גיל רך ,8789773 -קבלת קהל בימי ג׳ אחה"צ ,בתיאום מראש.
ניתן לפנות במיילshimritv@k-yam.co.il -
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מזכירת מדור גיל רך
שמרית וקנין

04-8789773

04-8789772

shimritv@k-yam.co.il

מנהלת צהרונים רשותית,
עינת אלשיק

04-8789710

04-8789772

einat_a@k-yam.co.il

רכזת גיל רך ומשפחה
מתנ"ס ענת שבת

04-8750678

04-8743945

שרות פסיכולוגי

04-8751909

04-8747389

מרכז להורים וילדים
בגיל הרך

04-8751360

תחנות טיפות חלב

רחוב אלון
077-9616784
שד' ירושלים
077-9400329

073-7941515
073-7941647

מרכז הורות במרכז צעירים

,04-8772825
שלוחה 107

04-8768817

גם בענייני חוגים והעשרה
kiryatya@matnasim.org.il

הפנייה דרך ט .חלב /שרות
פסיכולוגי /רווחה

כתב הצהרה והתחייבות להורים
פרודים/גרושים/עצמאיים
לצרכי רישום/העברה וביטול רישום לגני הילדים
 .1אני הח״מ___________נושא מס׳ זהות_________ עורך הצהרה והתחייבות זה ,בתמיכה לבקשתי לרישום/ביטול
רישום/העברת:
הקטין ______________הנושא מס׳ זהות_________(להלן:״הקטין״) ללימודים בגן/בית ספר_____________
בעיר קריית ים.
הקטין______________מס׳ זהות_________(להלן:״הקטין״) ללימודים בגן /בית ספר__________________
בעיר קריית ים ,עבור שנת הלימודים__________.
 .2אני מצהיר/ה כי כתובת מגורי הינה____________________________________________________.
(חובה לצרף תצלום תעודת זהות עדכני וספח עם כתובת תואמת את העיר קריית ים)
 .3הנני מצהיר ומתחייב כי (יש לבחור באחת ההחלפות הבאות):
א .הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם מר/גברת__________ נושא/ת מספר
תעודת זהות_____________ אשר כתובתו/ה________________________טלפון_________________
(להלן:״האחראי הנוסף״) ,וכי הרישום/ביטול הרישום /העברת הקטין נעשה בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו.
תאריך___________________שם מלא (האחראי הנוסף)____________________________________
חתימה___________________ ,דוא״ל________________________________________________.
(חובה לצרף תצלום ת״ז וחתימה ההורה השני על גביה או מכתב חתום ע״י ההורה השני האשר ומסכים לרישום המבוקש).
ניסיתי ללא הצלחה לאתר את האחראי הנוסף וליידעו בדבר הרישום/ביטול הרישום/ההעברה ולקבל את הסכמתו.
ב.
(חובה לצרף הצהרת ההורה הרשום ,מאומת ע״י עו״ד כדין ,המאתת ע״י עו״ד כדין ,המאמתת את ההצהרה המפרטת את
ניסיונות האיתור שבוצעו).
הנני האפוטרופוס החוקי והבלעדי של הקטין והנני האחראי באופן בלעדי לחינוכו.
ג.
(חובה לצרף פסק דין עדכני /או תעודת לידה רשמית מטעם משרד הפנים ו/או הצהרת ההורה העצמאי מאומתת כדין ע״י עו״ד).
 .4הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב ההצהרה וההתחייבות זו נכון .ידוע לי כי אם ימצא שהמידע שנמסר איננו
אמת ,רשאיתהעירייה לבטל /או לשנות הבקשנ וכי אהייה צפוי לעמוד בעונשים הקבועים בדין.
 .5ההני מתחייב להודיע למחלקת לרישום בעירייה על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר .אם ימצא
שהמידע לא עודכן תוך  14ימים מיום השינוי ,רשאית העירייה לבטל ן/או לשנות את הבקשה ואין בכך כדי להוות עילה
לתביעה כנגדה ו/או כדי לגרוע מזכויותיה האחרות על פי דין.
 .6הנני מצהיר כי אמסור כל מסמך הדרוש לרשות לצורך טיפול בבקשה.
 .7בחתימת ההורים על גבי הטופס ,שניהם ,לרבות הורה השני ,מסימים לרישום כלל האופציות (העדיפויות) שמולאו על
ידי ההורה הרושם בפועל ,בין באמצעות טופס זה ובין באמצעות אתר האינטרנט המאפשר רישום אינטרנטי.
שם מלא (ההורה הרושם)_______________________ מס׳ נייד_______________________________
דוא״ל___________________________________חתימה_________________________________

את הטופס המלא יש לצרף כקובץ באתר הרישום המקוון /לפקס .04-8789772

רישום לגני הילדים
העירוניים
אגף החינוך  -מדור הגיל הרך
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שנת לימודים
פורייה ומוצלחת!
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