
99 גיליון 674  י"ז בחשון תשע"ט  26.10.18  www.news8.co.il

 kiryat8  | עיריית קריית-שמונה  |  עיריית קריית-שמונה  :איתכם בכל עתwww.k-8.co.il |

הגן יפעל ע"י צוות מיומן ומקצועי ויכלול פעילות 
העשרה מגוונת.

יש להצטייד בארוחת בוקר.
במסגרת הקייטנה לא יתקיימו הסעות.

בחופשת חנוכה תפעיל הרשות את הגנים במתכונת קייטנה  
בין התאריכים 4.12.18-10.12.18 )לא כולל יום שישי( בין השעות 07:30-13:00 

עלות הקייטנה 

 100
הגנים בהם תתקיים הפעילות:

גן עופר )מ"מ( - רח' דן 
גן אביב )מ"מ( - רח' יסמין 

גן גליל )ממ"ד ( - רח' הרי יהודה 
גן ראשונים - )מ"מ ( - רח' יסמין
גן זמיר )מ"מ( - רח' הר הצופים 
גן מאור )מ"מ (  - רח' ההגנה  

גן תאנה )מ"מ ( - רח' אורי אילן
גן אורנים )ממ"ד( – רח' אורי אילן

גן סלע )ממ"ד ( – רח' דן 
גן סביון )מ"מ ( – רח' דן

גן ורדים  )מ"מ( – רח' חבצלת 
גן גפן ) ממ"ד ( – רח' המכבים

גן שקד )חנ"מ ( – רח' סלמנוביץ

גן נורית )חנ"מ ( – רח' הלבנון
גן סיגלית )חנ"מ ( – רח' הרצל 

גן ציון )ממ"ד( – רח' הנשיא
גן בני מלך ) ממ"ד( – רח' הרצל 

גן בנות מנחם ) ממ"ד ( – רח' יהודה הלוי
גן בנות חנה )ממ"ד( – רח' יהודה הלוי

גן הרדוף )ממ"ד( – רח' הלבנון
גן השלום ) ממ"ד ( – רח' ארנון

גן לילך ) ממ"ד ( – רח' הנרייטה סאלד
גן ברוש ) חנ"מ ( – רח' ההגנה

גן אירית )חנ"מ( – רח' עליית הנוער 
גן יסמין )ממ"ד( – דוד רזיאל
גן "חפץ חיים" – רח' מקורות 

פתיחת גן מותנית במספר הנרשמים וביצוע התשלום, 
מספר המקומות מוגבל בכל גן. השיבוץ לקייטנה הינו על 

בסיס " כל הקודם זוכה".
גנים ארוכים עובדים כרגיל! 

28.10.18  עד ה- 7.11.18 באמצעות:  הרישום לקייטנה יחל ביום ראשון הקרוב  
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בגנים שלא תפתח פעילות, יוכלו הילדים 
להרשם בגנים בקרבת מקום.


