הודעה להורים

רישום ילדים לגני חובה ,רשות וטרום רשות
ילידי 2015-2016-2017
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מקום פנוי ובהתאםםליששיוקבוצלויעל בסיס לשנה”ל תשפ”א 2021-2020

עיריית נתניה

מינהל חינוך וחברה
האגף לגיל הרך

המערכת.

הרישום יתבצע דרך אתר האינטרנט בלבד בכתובתwww.cityedu.co.il :
בין התאריכים א׳ בשבט  -כ״א בשבט 16.02.2020-27.01.2020

לאחר כ"א בשבט 16.02.2020 ,לא תהיה אפשרות להירשם באמצעות אתר האינטרנט.
המאחרים לרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולי המערכת.
עפ"י החוק הנכם רשאים לרשום את בנכם/בתכם למוסד לחינוך ממלכתי ,חינוך ממלכתי דתי ,ממלכתי חרדי או מוכר שאינו רשמי.
יובהר כי חובת הרישום והביקור בגן ילדים מוכר רשמי או מוכר שאינו רשמי חלה על ילדים מגיל  3ואילך כמפורט להלן:

גילאי 5

(חובה)

מ -י' בטבת תשע"ה ()01.01.2015
עד -י״ט בטבת תשע"ו ()31.12.2015

גילאי 4

(רשות)

מ -כ׳ בטבת תשע"ו ()01.01.2016
עד -ב' בטבת תשע"ז ()31.12.2016

גילאי 3

(טרום רשות)

מ -ג׳ בטבת תשע"ז ()01.01.2017
עד -י״ג בטבת תשע"ח ()31.12.2017

ערב הסברה להורים לילדים בגילאי  3ולילדים שזו שנתם הראשונה במערכת הגנים העירוניים יתקיים ביום ראשון ט״ו בטבת,
 12.1.2020בשעה  ,19:30אודיטוריום מנהל חינוך ,רח' אחימאיר  9נתניה .במפגש זה יינתן מידע לקליטה מיטבית בגנים העירוניים.
הרישום לערב ההסברה באמצעות האתר העירוני ( .)www.netanya.muni.ilערב זה יצולם וישודר בפייסבוק העירוני.
ניתן להרשם באתר עד לתאריך  .6.1.2020מספר המקומות מוגבל ,כל הקודמ/ת להרשם זוכה!

לתשומת ליבם של הורים שילדם מבקר השנה בגן עירוני ,עליכם לדאוג לרישומו מחדש לשנה הבאה!
מענה טלפוני בנושא הרישום בלבד יפעל מיום רביעי כ"ה בטבת  22.01.2020עד יום ראשון כ"א בשבט 16.02.2020

בין השעות ( 13:00-08:30לא כולל יום ו') 09-8362896
רישום חריג  -לתושבים חדשים  /לעולים חדשים בלבד
יתקיים במחלקת רישום במנהל החינוך ,ברח׳ טשרניחובסקי  ,12בקומת כניסה ,בין התאריכים 16.02.2020-27.01.2020
בימים א'  -ה' בין השעות  13:30 - 08:30ביום ג' בין השעות  15:30 - 08:30מידע נוסף באתר העירוני *
אופן תשלום האגרה

הורים לילדים שזו שנתם הראשונה בגנים העירוניים  -טרם הרישום עליהם להחתים טופס הוראת קבע בבנק ולהעביר למח' הגביה
לפקס 09-9743706 :או  ,09-8358866יש לוודא הגעת הפקס בטלפון .072-3252144 :לחלופין ,ניתן בעת הרישום למלא פרטי כרטיס אשראי.

מזרח העיר

דרום העיר

מרכז העיר

כתובת
מרכזים
רח’ אברהם עובדיה 33
מתנ”ס נאות גנים
רח’ נרי יצחק 1
בית הגיל הרך במתנ”ס רבין
רח’ נחום 35
מתנ”ס רמת ידין
רח’ שמורק 25
המרכז לגיל הרך
רח’ יצחק אריה לוין  1ליד בי”ס נורדאו
מתנ”ס נורדאו
רח' גולדה מאיר 6
מרכז לגיל הרך ע"ש הארי וג'נט ווינברג
רח׳ בני ברמן 6
מתנ”ס פולג (עיר ימים ,אירוסים)
רח’ שמעון ברכה 12
מתנ”ס נאות הרצל
רח’ אבא הלל סילבר 24
בית גינסבורג המרכז לגיל הרך

צהרונים:
החינוך מיוחד:
שיבוץ בגני חינוך מיוחד דורש דיון זכאות ואפיון.

שכונה
נאות גנים
עמליה
דורה
נאות שקד
קרית נורדאו
קרית נורדאו
עיר ימים
מרכז העיר
סלע

איש קשר
מירי קרובי
נעמה עשור ,סיגי סעדה ,מלי מאמא
מירי מוראירטי
לימור שם טוב
רחלי זוהר וחגית בנאי
קרן הרוש
שרה איזיק
אתי ג’נאח
שרה אשכנזי

אוטובוס מונגש לרווחת תושבי העיר
ייתן מענה לרישום לגני ילדים.
מיקום האוטובוס ושעות הפעילות יפורסמו
באתר העירוני ובעיתונות.

ניתן להירשם לצהרון דרך אתר האינטרנט של המתנ"סים או ישירות במשרדי המתנ"סים .מידע נוסף באתר העירוני *.

הנגשה לתושבים בעלי מוגבלות (הורים וילדים)

הנכם זכאים לרישום מוקדם ( 15חודשים לפני המועד של תחילת הלימודים) לצורך
הנגשת המוסד הלימודי .פרטים נוספים באתר העירוני ובחוברת הרישום

הוועדות למתן זכאות יחלו בתחילת ינואר  2020ויסתיימו בסוף מאי .2020
יש להגיש את הבקשה לוועדה לא יאוחר מיום  ,31.3.2020בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטים:
אבחון פסיכולוגי  /רופא התפתחותי  /קלינאית תקשורת  /ריפוי בעיסוק  /בדיקת שמיעה  /בדיקת ראיה /
שאלון גננת .הנחיות נוספות ניתן לקבל באתר אגף החינוך המיוחד www.netanya.muni.il
או במשרדי האגף ברח’ טשרניחובסקי  12קומה  1חדר  ,66טל’ 09-8362824/09-8362859 :פקס09-9743731 :

בברכת הצלחה לילדכם,
האגף לגיל הרך  -מחלקת רישום גני ילדים

* למידע מפורט נוסף ראו באתר העירוני www.netanya.muni.il

עיצוב והדפסה דפוס אקספרס נתניה 09-8342754

הורים הזקוקים לסיוע והדרכה ברישום באמצעות אתר האינטרנט מוזמנים לפנות למוקדי הסיוע במתנ"סים ובמרכזי הגיל
הרך .מוקדי הסיוע יפעלו במהלך כל תקופת הרישום  16.02.2020-27.01.2020בימים א'-ה' בין השעות  13:00-09:00וביום
ב' בין השעות ( 18:00-16:00למעט מתנ"ס רבין ,מתנ"ס ק .נורדאו ,המרכז לגיל הרך ק .נורדאו) ביום שישי אין קבלת קהל.

אוטובוס ״נתניה עד הבית״

