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הורים יקרים,

בהתרגשות גדולה הגיעה העת 
לרשום את ילדיכם הרכים לתחילת 

דרכם במוסדות החינוך של המועצה,
לגנים ולכיתה א', וכן למתבגרים 

לחטיבות הביניים.

נושא החינוך וההשכלה הוא נושא מרכזי המנחה אותנו 
במועצה המקומית קריית ארבע חברון, למען דור העתיד שלנו!  

בימים אלה התחילה ההרשמה למגוון הרחב של גני הילדים 
ובתי הספר שביישובנו ואתם הורים יקרים מהרו לרשום את 

ילדיכם למוסדות הנראים והמתאימים לכם ולילדכם.

אני מאחל לכם ולילדיכם בחירה מושכלת  במוסדות החינוך 
הטובים שלנו ואנו עובדי המועצה המקומית ועובדי אגף 

החינוך נמצאים כאן למענכם ולמען ילדיכם! 

דרך צלחה לכולנו,
אליהו ליבמן.

ברכת ראש המועצה 
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דבר מנהל
אגף חינוך וחברה

הורים יקרים,
תקופת הערכות לפתיחת שנת לימודים חדשה היא תמיד מרגשת 

ומאתגרת, והשנה- במיוחד. כשאנו נמצאים במצב מאתגר בקנה 
מידה עולמי שעוד ידובר רבות וילמד בספרי ההיסטוריה של העולם 

בכלל, ושל עם ישראל- בפרט.
בחלקנו נפלה הזכות להיות בתקופה מאתגרת ולהיות חלק 

ממעצבי ההיסטוריה.
לאורך כל השנה הנוכחית, אגף החינוך פועל לחיפוש דרכים 

חינוכיות ופדגוגיות חדשניות, בצד התכניות המסורתיות והחשובות 
שעד כה. להיות משמעותי לכל תלמיד ותלמידה, לעזור ולסייע 

בבניית חלומות ובהקניית כלים חדשים להגשמתם.
גם בתחום הרישום לגני ילדים ולבתי הספר, אנו מחפשים חדשנות, 

ולקראת שנת הלימודים תשפ"ב, אנו פותחים את אזורי הרישום 
בבתי הספר. המשמעות המרכזית היא שכל משפחה יכולה לבחור 

את בית הספר, המוסד החינוכי שבו היא רוצה שהילדים שלה 
יתחנכו. כן נקפיד על זמני תקופת הרישום ובאמצעות האינטרנט 

בלבד.
כמו כן, נמשיך לקדם חדשנות יוזמות חינוכיות במערכת החינוך 
שלנו, תוך שימת דגש על פיתוח אישי של כל תלמיד ותלמידה.

אני מזמין אתכם להשמיע את דעתכם ולהיות שותפים אתנו 
בחשיבה ערכית וחינוכית בכל נושא.

ניתן לתאם פגישה אישית או טלפונית עם מזכירת האגף,
במס' טלפון- 9969536.

בברכה ובהערכה
הרב ד"ר יוחנן קירשנבוים

מנהל אגף חינוך וחברה
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דוא"לטלפוןתפקידשם
 הרב ד"ר יוחנן

קירשנבוים
 מנהל
האגף

02-9969596Hinuch.M@kiryat-arba.muni.il

 מזכירתתפארת יעקב
האגף

02-9969536Hinuch@Kiryat-arba.muni.il

 רכזתרחל כהן
האגף

02-9969541rahelkoen@gmail.com

 רכזת גילרות הזמי
הרך

02-9969559hizmiru@gmail.com

 רכזת חינוךמיכל מנחם
מיוחד

02-5325245shefi@kiryat4.org.il

 רכזתסיון בן שטרית
צהרונים

02-9969567Sivan248@gmail.com

 קדמיאלה
העצני

02-9969520kadmi@walla.co.ilקב"ס

02-9969567moriya3049@gmail.comקב"סמוריה יאיר
aharonb100@gmail.comקב"סאהרון ברקוביץ

 מנהלאבישי אופק
קידום נוער

02-9969536ofekavishay@gmail.com

 מנהלתרויטל שנור
שפ"ח

02-5325245shefi@kiryat4.org.il

 מנהלעופר גרינבאום
הפסג"ה

02-5323820pisga4@gmail.com

 מנהלתנורית כהן
ספריות

02-5330612nurchoen@gmail.com 

פרטי התקשרות- 
צוות אגף החינוך

http://Hinuch.M@kiryat-arba.muni.il
http://Hinuch@Kiryat-arba.muni.il
http://rahelkoen@gmail.com
http://hizmiru@gmail.com
http://shefi@kiryat4.org.il
http://Sivan248@gmail.com
http://kadmi@walla.co.il
http://moriya3049@gmail.com
http://aharonb100@gmail.com
http://ofekavishay@gmail.com
http://shefi@kiryat4.org.il
http://pisga4@gmail.com
http://nurchoen@gmail.com 
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נהלי הרישום
למוסדות חינוך

הרישום יתבצע דרך האינטרנט בלבד!

מועדי הרישום :

לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים:
פתיחת הרישום: יום ראשון, ב' באדר תשפ"א, 14.2.21
סיום הרישום: יום חמישי, כ"ז באדר תשפ"א, 11.3.21

האתר מאובטח. 

לחטיבות ביניים ולתיכון )במזכירות המוסד(
פתיחת הרישום: יום ראשון, ט״ז באדר תשפ"א, 28.2.21

סיום הרישום: יום ראשון, ח' בניסן תשפ"א, 21.3.21. 

הרישום דרך האתר המועצה אפשרי בתנאי ש:
א. הכתובת הרשומה בתעודת הזהות היא בקרית ארבע. 

ב. הילדים רשומים במחלקת הגביה של המועצה ובמרשם 
האוכלוסין של משרד הפנים.

תהליך הרישום באינטרנט באתר המועצה פשוט, מובנה ומוסבר:
עליכם להיכנס לאתר המועצה:

 www.kiryat4.org.il        רישום למוסדות חינוך 
א. מלאו את הפרטים הנדרשים על פי ההנחיות .

ב. ללא פרטים מעודכנים בת"ז, לא יהיה ניתן לבצע 
רישום. 

ג. בסיום תהליך הרישום וודאו כי תופיע ההודעה "בקשת 
הרישום נקלטה בהצלחה". 

ד. הדפיסו את האישור ושימרו אותו לצורך בירורים עתידיים.

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=50
https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=50
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לאחר התאריך הנ"ל הורים שעדיין לא רשמו, יוכלו להגיע לרישום 
באגף החינוך, בתאום מראש עם מזכירת האגף

בטלפון  02-9969536
תמורת דמי רישום בסך של 150 ₪ + תעודת זהות .

נהלי רישום לגני ילדים:
• רישום

רישום הוא הליך פורמלי בלבד להגשת בקשה למוסד חינוך מסוים, 
בסיום תקופת הרישום מתכנסת וועדת שיבוץ. וועדת שיבוץ דנה 
ומאשרת את בקשות הרישום על בסיס תקנים של הגנים בישוב.

שיבוץ ילדי הגן – קריטריונים:
*השיבוץ ייעשה על פי גיל הילד ואזור מגוריו או על פי בקשת הוריו 

לגן "על אזורי". 
* תינתן עדיפות לילד הממשיך שנה שניה בגן , )בתנאי שההרשמה 

תתבצע בתקופת הרישום בלבד.(
* ילדים שנרשמו לאחר מועד ההרשמה ישובצו בהתאם 

לאפשרויות, על בסיס מקום פנוי.
* שיבוץ הגננות בגנים, ייעשה בחודשי הקיץ על ידי מפקחת משרד 

החינוך. 
הודעת השיבוץ תשלח להורים במהלך חודשי הקיץ.

לתשומת ליבכם:
ייתכנו שינויים בהגדרות הגנים ובאזורי הרישום, בהתאם לנתונים 

ואילוצים שנדע עליהם רק בתום תקופת הרישום.

ערעורים: 
לאחר קבלת הודעת שיבוץ, ניתנת אפשרות להגיש בקשת ערעור 

מנומקת למזכירות אגף החינוך. בקשה זו יש להגיש עד 7 ימים 
מיום קבלת הודעת השיבוץ. ועדת ערעורים תתכנס, במהלך הקיץ 

לדיון בבקשות ותיידע את ההורים בהתאם.
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• גילאי הרישום
- גיל -5  גילאי חובה- ילדים שנולדו בין התאריכים:

כ' בטבת התשע"ו- 1.1.2016  ועד ב' בטבת התשע"ז- 31.12.2016
- גילאי -4 גילאי טרום חובה- ילדים שנולדו בין התאריכים:

ג' בטבת התשע"ז- 1.1.2017  ועד י"ג בטבת התשע"ח- 31.12.2017
- גילאי -3 גילאי טרום טרום חובה- ילדים שנולדו בין התאריכים:

י"ד בטבת התשע"ח- 1.1.2018  ועד כ"ג בטבת התשע"ט- 31.12.2018

לתשומת ליבכם, ילידי שנתון גיל 3 )שנתון 2019(- ילדים משנתון זה 
אינם יכולים להיכנס לגני המועצה עפ"י החלטת משרד החינוך.

• שנה נוספת בגן חובה
הורים השוקלים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה, יפנו 

למנהלת הגן לשם תהליך מסודר של התייעצות עם פסיכולוג הגן, 
קביעת תכנית עבודה ומעקב.

בתקופת הרישום ההורים ימלאו "טופס השארת ילד שנה נוספת 
בגן חובה" )טופס מקוון באתר המועצה(, לטופס זה יש לצרף את 

המלצת הגננת.
הגשת בקשה להישארות שנה נוספת בגן תתאפשר עד יום ראשון 

א' בניסן תשפ"א, 14.3.2021.
הגננת תתאם עם פסיכולוג הגן הערכה על מנת לקבל את 

המלצתו.
לאחר המלצת הפסיכולוג, ההורים יקבלו תשובה בדוא"ל עד ליום 

רביעי ט״ו בסיון תשפ"א, 26.5.2021 האם בקשתם אושרה או לא.
אם הבקשה אושרה, על ההורים לשלוח חזרה בדוא"ל את 

החלטתם האם להשאיר את הילד בגן חובה או להעלות לכיתה א'- 
עד יום חמישי ז׳ בתמוז תשפ"א, 17.06.2021.
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• שעות פעילות הגנים:
הגנים נפתחים בשעה: 8:00 בבוקר. אפשרות להגעה מוקדמת לגן, 

להורים עובדים, בשעה 7:30, מותנה ברישום מראש באגף החינוך.

שעות איסוף הילדים מגני טרום חובה: 13:45-14:00 
                                           גני חובה: 15:30-16:00

                        נקודת יציאה נוספת- 13:30-14:45  
הורה שמגיע אחרי השעה 14:00 ייקנס בסכום של 100 ₪ על כל זמן 

של איחור.

גם ילדים ממשיכים הלומדים בגנים בתשפ"א חייבים ברישום 
לשנה"ל תשפ"ב

• ילדים שאינם גמולים:
על מנת לאפשר לילדכם השתלבות קלה בגן, אנו מבקשים 

להקדים ולסיים את תהליך הגמילה לפני פתיחת שנה"ל. 

מידע כללי:
בקשות מיוחדות המצריכות הגעה למשרד בתקופת הרישום- 

בתאום עם המזכירה:
1. רישום לגן רגיל שאינו באזור המגורים.

2. במקרה והרישום האינטרנטי נסגר לגן מסוים, מחוסר מקום 
וההורים מעוניינים להיכנס לרשימת המתנה.

3. הורים גרושים/פרודים עם הסכם חתום/יפוי כח מ-2 הצדדים.

תשלומי הורים:
 במהלך השנה תגבה המועצה תשלומים שונים:

*ביטוח תאונות אישיות- 48 ש"ח לשנה
*סל תרבות – 50 ש"ח

*הזנה לגני הילדים כ- 1,154 ₪ לשנה )ארוחה חמה 5 ימים בשבוע(
*דמי שכלול וריתמוסיקה ישולמו ישירות למנהלת הגן בתיאום עם 

ועד הורים. 
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גנים נפרדים:
הורים המעוניינים לרשום לגנים הנפרדים )בלב הקריה( עליהם 

להירשם אך ורק מטעמים של הקפדה על הפרדה, ולא משום 
שיקול אחר כגון: קרבה לבית, גננת וכד'. ההרשמה לגנים אלה 

תיסגר כאשר הגן יתמלא על פי התקן, הקדימו להירשם!

אחריות ליווי לגן:
* הבאת הילדים לגן והחזרתם בתום יום לימודים, הינה באחריות 

הבלעדית של ההורים.
*בגן חובה, לאחר חתימה על מסמך, ניתן לשחרר בסוף יום ללא 

ליווי.
* בגן טרום, מחויב בליווי של בן 10 ומעלה.

*בנקודת היציאה הנוספת בגן חובה - 13:30-13:45 בליווי ההורים 
בלבד!

רגישויות למזון ומתן תרופות :
הורים לילדים בעלי רגישות למזון או בעיות בריאות אחרות 

מתבקשים ליידע את מחלקת גני הילדים במהלך הרישום ולהמציא, 
מסמכים מתאימים על מנת להיערך לקליטה מיטבית של הילדים 

בגן. מתן תרופות אסור לצוות הגן לרבות אקמול.

תכניות העשרה בגני הילדים:
• צהרוני ניצנים

ניצנים הינה תכנית המאריכה את יום הלימודים גם בגני טרום- 
חובה עד השעה 16:00 ע"י צוות מקצועי שבו סייעת הגן הרגילה 

ואשת צוות נוספת. במסגרת התוכנית הילדים זוכים ל: פעילויות 
חברתיות, פיתוח חשיבה יצירתית, חוגי העשרה וארוחת צהריים 

חמה ומזינה. 
• הרישום לצהרונים וקייטנות: חנוכה, פסח וקייטנת הקיץ תעשה 

דרך אתר המועצה. הרישום לצהרון כולל הזנה.
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• יום חינוך ארוך ותוכנית הזנה
גני חובה )כולל תלמידים בגילאי טרום חובה, הלומדים בגנים אלה( 

מתנהלים במתכונת יום חינוך ארוך ומסיימים בשעה 16:00 בגנים 
אלה. יש לרשום את הילד לתכנית הזנה מסובסדת )בעלות של 

7.00 ₪ ליום הזנה, נכון ליום כתיבת חוזר זה( טופס הרישום נמצא 
באתר המועצה. פרטים נוספים יימסרו לקראת תחילת שנה"ל עפ"י 

החלטת משרד החינוך.
עפ"י הנחיות משרד הבריאות ומנהלת ההזנה, ילדים בעלי 

רגישות למזון כלשהוא- מחויבים לדווח על רגישותם, הן לצורך 
קבלת מנה מיוחדת והן לקבלת אישור לאכול מהמנות הרגילות.

• מרכז תגלית
מרכז תגלית הינו מרכז העשרה לגיל הרך בתחום המדע והאומנות. 

במרכז, הילדים פועלים ומתנסים בצורה 
אישית וקבוצתית. והכל מתוך חוויה.                                                                                                      

השנה נעסוק במרכז בנושא:  חומרים בסביבה הקרובה לאדם.
הילדים בביקורם במרכז, יחקרו את התכונות השונות של החומר,  

ויתנסו במיומנויות השונות של אריגה סריגה ותפירה. הנושאים 
הנלמדים במרכז הם בשיתוף מלא עם מנהלות הגנים. הנלמד 

מהווה המשך ישיר לנלמד בגן.

• מרכז ניוטון
כחלק מפיתוח המצוינות בקרית-ארבע פועל מרכז ניוטון. ניוטון הוא 

מרכז העשרה לגיל הרך הפועל במתחם בית-ספר גוונים בכניסה 
נפרדת. התוכנית פותחה בידי מומחים במשרד המדע והטכנולוגיה 
אשר זכו בפרס ראש-הממשלה. בניוטון מפתחים ומנתחים תהליכי 

חשיבה לצד קישורים חברתיים. הילדים רוכשים אסטרטגיות למידה 
בתחומי הזיכרון, המתמטיקה והתמצאות במרחב. הפעילות במקום 

היא חווייתית תוך שימוש באביזרי משחק, בשולחן אלקטרוני 
בתוכנות ייעודיות במחשב. הפעילות המשתנה ממליאה לצוותים 

קטנים מקנים לילד כלים חברתיים לצד תחושת מסוגלות והעצמה 
אישית. הכלים שהמרכז מעניק מהווה בסיס איתן לפיתוח מצוינות.
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טלפון בגןאזורי הרישוםסוג הגןשם הגן

לב הקריה- 
גני טרום

02-6223863על אזורי **נפרד בנותגן פרג 

 גן 
רקפת

בניינים: בנים/ בנות
400,500,20-29,10-

16, אשמורת 
יצחק

02-6228691

על אזורי חינוך בנים/ בנותגן איריס
מיוחד

02-6228691

בניינים: -31בנים /בנותגן ורד 
 ,300 ,1-10 ,39

מדורגים א' ב' 
ג', נופי כרמים, 

גבעת גל

02-6228667

גן 
סיגלית

02-6228667כנ"לבנים/ בנות

גן גפן 
חב״ד

על אזורי ** חמד נפרד בנות
ברוח חבד

02-6228650

גן רותם- 
חב"ד 

על אזורי ** חמד נפרד בנים
ברוח חבד

02-6228650

לב הקריה 
גני חובה

גן 
צבעוני 

02-6223863על אזורי **נפרד בנות

על אזורי- חנ"מבנים/בנותגן ניצן

02-6228650על אזורי **נפרד בניםגן אלון

גן נופי כרמים
סיתוונית

02-9969582בנים/ בנות

רשימת
גני הילדים 
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טלפון בגןאזורי הרישוםסוג הגןשם הגן

02-9969582על אזורי חנ"מבנים /בנותגן דקל

בניינים:30, 1-16, בנים/ בנותגן אורן
300מדורגים א' , 

ג' גבעת גל

02-5003788

גן  
אתרוג 
מכינה

ת"ת חברון 
בנים

הרישום כרוך: 
במבדק התאמה, 

תשלום שנתי 
נוסף, אישור 

צוות המכינה. אין 
הסעות לילדים

02-6228657

לב הקריה 
רב גילאי

ממלכתי-רב גן כלנית 
גילאי

02-9969527על אזורי

רמת 
ממרא גני 

טרום

02-5004602על אזוריבנים/ בנותגן לילך

02-5633231על אזוריבנים/בנותגן נרקיס 

רמת 
ממרא גני 

חובה

02-5004602על אזוריבנים/ בנותגן עירית  

02-5795981על אזוריבנים/ בנותגן מור 

02-5386892על אזורי-חנ"מבנים/ בנותגן נורית 

גן רימון-נופי ממרא
טרום

02-5386863נופי ממראבנים/ בנות

גן ארז-
חובה 

02-5386863נופי ממראבנים/ בנות

*ייתכנו שינויים בהגדרות הגנים ע"פ נתוני הרישום.
** לציבור המעוניין בהפרדה בסדר עדיפות ראשון ולא ע"פ קרבה לגן.
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• זמני רישום:
רישום הוא הליך פורמלי בלבד והוא הבעת בקשה, לאחר 

תקופת הרישום מתכנסת וועדת שיבוץ, שתפקידה לאשר את 
בקשת הרישום או להציע חלופה אחרת. כל הורה בוחר שני 

בתי ספר, עדיפות ראשונה וכן עדיפות שנייה.
יודגש, כי אין  התחייבות לאשר עדיפות ראשונה, וכן אין 
התחייבות לאשר בקשה שהגיעה לאחר תקופת הרישום.

• גיל רישום לכיתה א':
י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( עד י"ט  בטבת התשע"ו )31 

בדצמבר 2015(
הורים שאינם תושבי היישוב, מתבקשים להגיע אל מזכירות 

אגף החינוך עם ת.ז. והספח על מנת לרשום את ילדם.

• העברה בין בתי ספר:
בקשות העברה עבור תלמידי א'-ז' תשפ"א, לשנת הלימודים 

תשפ"ב, ניתן למלא באתר המועצה בין התאריכים:
יום א', ט' באדר תשפ"א, 21.2.2021  ועד ליום ראשון כ"ג באדר 

תשפ"א, 7.3.21.

הורים רשאים להגיש בקשה ברורה ומנומקת לאגף החינוך,  
להעביר את בנם/ בתם, במהלך תקופת הרישום

העברות יתבצעו רק לאחר בירור מעמיק ויסודי עם בתי הספר.
לא יתקבלו בקשות לאחר תאריך זה.

נהלי רישום
לבתי ספר יסודיים
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תשובות יינתנו, לאחר חוות דעת הצוותים החינוכיים, החל מיום 
ראשון, כ"ט בניסן תשפ"א, 11.4.21. 

את 'בקשה ההעברה' ניתן להגיש רק באתר המועצה באופן 
מקוון.

שימו לב לא תדון בקשת העברה אלא לאחר מיצוי תהליכי 
עומק בבית הספר ממנו מבקשים העברה.

• ערעורים:
לאחר קבלת הודעת שיבוץ, ניתנת אפשרות להגיש בקשת 

ערעור מנומקת למזכירות אגף החינוך. בקשה זו יש להגיש עד 
7 ימים מיום קבלת הודעת השיבוץ. ועדת ערעורים תתכנס, 

במהלך הקיץ לדיון בבקשות ותיידע את ההורים בהתאם.

• רישום תושבים חדשים:
תושבים חדשים מחויבים להגיע לאגף חינוך וחברה על מנת 

לעבור קליטה במערכת טרם הרישום במוסדות החינוך. 
לצורך הקליטה יש להצטייד במסמכים הבאים:

תעודת זהות הורים כולל ספח הילדים , כתובת עדכנית היא 
תנאי לרישום! טופס ביטול רישום ממקום המגורים הקודם.

שירותים בסיסיים נוספים של אגף החינוך:

1. כללי:
אגף החינוך תומך ומלווה את בתי הספר הן בתחום הלימודי- 

ערכי והן בתחום הלוגיסטי. 
השנה הוכנסו תכניות העשרה, תכניות ליווי פרטני, שעות 

נוספות במערכת השעות, סייעות ועוזרי הוראה, חוגים 
ופעילויות עזר נוספים. ובתחום הלוגיסטי- רכש מחשבים וציוד 

בית ספרי וכיתתי, בינוי, שיפוץ ואחזקה ושירותי משרד. 
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2. השירות הפסיכולוגי החינוכי )שפ"ח(
השירות הציבורי הדומיננטי לילדים ונוער בישראל הוא 

השירות הפסיכולוגי. השירות הפסיכולוגי בקרית ארבע מונה 
כ-6 פסיכולוגים המחולקים למסגרות החינוך השונות ברחבי 

הקריה.
מתווה השירות הפסיכולוגי מגדיר את ייעודו של השירות 

הפסיכולוגי- ייעוצי )שפ"י( בישראל לקידום רווחתם ובריאותם 
הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. ייעוד זה 

מתממש בעבודה השירותים הפסיכולוגיים-חינוכיים )שפ"ח( 
ברמת מערכת החינוך והקהילה, הפרט והמשפחה, בעתות 

שגרה ובחירום. השירות הפסיכולוגי- חינוכי מיועד לתלמידים, 
להורים, לצוותי החינוך בגני הילדים ובבתי הספר ולגורמים 

הקהילתיים הוא שואף לספק שירות לגילאי 3-18 ובחינוך 
המיוחד לגילאי 3-21.

השירותים הפסיכולוגיים- חינוכיים מתמקדים בשלושה 
תחומים- טיפול, אבחון והערכה ובעבודה מערכתית:

• איתור קשיים של תלמידים )לימודיים, רגשיים, התנהגותיים, 
חברתיים( וליווי הצוות בבניית תכנית טיפולית שתיתן מענה 

לקשיים אלו.
• הערכת צרכים לתלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

• ייעוץ למנהלים ומורים.
• אבחון מערכתי ובניית תכניות התערבות מערכתיות.

• התערבויות פסיכולוגיות )טיפול, ייעוץ והדרכה( מיועדות 
לילדים, להורים ולמשפחות וכוללות טיפולים פרטניים ו/או 
קבוצתיים, קצרי מועד או ארוכי טווח, עפ"י גישות מגוונות 

המקובלות מבחינה מקצועית.

לפרטים נוספים:
מחלקת שפ"ח, בטלפון: 02-5325245
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3. ביקור סדיר
הקב"ס )קצין ביקור סדיר( הוא הגורם המקצועי הפועל 
להבטחת ביקור סדיר ומניעת נשירה גלויה וסמויה של 

תלמידים בגני ילדים ובתי ספר, עד תום כיתה י"ב, עפ"י חוק 
לימוד חובה.

תפקידי הקב"ס:
• איתור תלמידים נושרים ואיתור תלמידים בסכנת נשירה.

• אכיפת חוק לימוד חובה.
• שותפות, בנייה והפעלת תכניות התערבות חינוכיות- 

טיפוליות למניעת נשירה.
• טיפול בפרט- הקב"ס משמש כתובת לפניות התלמידים, 

הוריהם וצוותי החינוך בבתי הספר ובישובים. הקב"ס משמש 
כמקור מידע ותמיכה וכגורם מקצועי מגשר, מטפל, מייעץ 
ומכוון )הקב"ס משתתף בישיבות צוות בין מקצועיות ויוזם 

ישיבות(
• הנחיה ויעוץ לצוותים חינוכיים בדרכי הטיפול בנושרים 

ובתלמידים בסיכון- מציאת מסגרות. 

לפרטים נוספים:
מחלקת קב"ס, בטלפון: 02-9969520
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4. היחידה לקידום נוער
היחידה לקידום נוער- אופק, תהווה הגוף המקצועי המוביל 

מטעם הרשות המקומית לטיפול בנוער במצבי סיכון, היחידה 
פועלת לצמצום גורמי הסיכון ולהעצמת גורמי החוסן בקרב 

הנוער בקרית ארבע

מטרות היחידה:
• להוות כתובת לכל הנערים בסיכון ברשות. ליצור קשרים 

אישיים עם בני הנוער הזקוקים לתמיכה, סיוע הכוונה וייעוץ 
על מנת להשתלב מחדש בחברה ובקבוצת השווים.

• ליצור מענה המאפשר לכל נער לממש את היכולות 
והכישרונות שלו, למצות את הפוטנציאל האישי במגוון תחומי 

החיים, ולהגיע למצוינות בהם.
• לקדם בני נוער מנותקים לרכישת השכלה פורמאלית, 

להכינם לעולם התעסוקה, לשירות משמעותי, לרכישת כישורי 
חיים, לחיזוק המסוגלות העצמית ולגרום למעורבותם בקהילה 

ולנתינה עבורה.
• ליצור מענה טיפולי ומניעתי לנוער עולה בסיכון הנותן דגש 

לעבודה הייחודית עימם.
• להוות כתובת מקצועית עבור גורמים העוסקים בנוער בסיכון 

ברמה הרשותית )מחלקת הנוער, בתי הספר והתיכונים, 
הורים(.

• להנחיל לנוער בסיכון המטופל ביחידה את ערכי: אהבת 
האדם, אהבת הארץ והמדינה, אחריות, כבוד, מעורבות 

חברתית והשלמת השכלה.

לפרטים נוספים:
אבישי אופק, מנהל היחידה, טלפון: 02-9969536
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5. מערך הסעות
המועצה מפעילה מערך הסעות לבתי הספר והגנים עבור 

תלמידים הזכאים לכך, בהתאם ובכפוף לאישור משרד 
החינוך. כדי לייצור מערך הסעות יעיל ומדויק אנו מבקשים את 

עזרתכם בשיתוף פעולה ובהבנה. 
פניות הקשורות לזכאות, מסלולי הסעה, בקרה, מוגנות 

ובטיחות יש לפנות
לרחל כהן, רכזת הסעות בטלפון: 02-9969541

6. ספריה עירונית
• שת"פ עם גני ילדים ובתי ספר בקריית ארבע-חברון
• ביקור שתים-שלוש כיתות בכל יום מכל בתי הספר

• ביקור שבועי של גן ילדים בספריה עם הדרכה
• שעת סיפור אחת לשבוע

• חוג אנגלית לגיל הרך
• חוג כתיבה יוצרת לכיתות ג-ו- עם מיכל שראל 

זמני פעילות

לפרטים נוספים:
גב' נורית כהן, מנהלת הספריות, טלפון: 02-5330612

Libraryk44@gmail.com

ברמת ממרא: טלפון: 02-9960273
ראשון-חמישי 16:00-18:00 

שישי 10:30-12:30
בנופי ממרא: טלפון: 02-5386858

שני, רביעי 16:00-18:00 
שישי 12:00-14:00

בקרית ארבע: טלפון: 02-9961945
ראשון-חמישי 09:00-12:00

ראשון, שלישי וחמישי 18:15-14:00
שני וחמישי 16:00-18:15

שישי וערב חג 10:00-12:00

http://Libraryk44@gmail.com 
http://Libraryk44@gmail.com 
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מידע על
בתי הספר

בישוב

קרית ארבע - חברון
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"ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב"

אני מאמין שלנו: תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל - לאורו של הרב 
קוק.

אנו בונים בסיס רוחני איתן ללימוד תורה עמוק וחוויתי הנוטע בבנות 
אהבת תורה וחיבור לערכים ומצוות מתוך שמחה.  עבודת המידות בנפש 

התלמידה בראש הסולם תוך שימת דגש על העצמת כל בת ופיתוח 
אישיותה, יכולותיה וכישוריה המיוחדים.

מנגינת האוירה: אנו ממשיכים להוות משפחה גֵדלה, חמה ומכילה עם 
קשר אישי בונה ומעצים בין צוות בית הספר, תלמידות והורים. לאורך 

השנה מתבצעים פעילויות חברתיות מגוונות סביב מעגל השנה ומבצעי 
ערכים, למידה ואקלים.

בית הספר עבר שיפוץ והוא רחב ומאיר עיניים. ברחבי בית הספר 
קיימות פינות לימוד והפוגה , בית מדרש, חממה טיפולית, גן שעשועים 
ומרחבי למידה מגוונים המאפשרים לכל בת למצות את היכולות שלה 

תוך שמחה, הנאה והבעה עצמית. 
חוד החנית של בית הספר מחנך לטובת הכלל, לעזרה הדדית וקבלת 

השוני מאדם לאדם, ובכך "רק מוסיף והולך". הצוות החינוכי חם ואוהב, 
שחי גדל ומגדל את ילדיו בתוך קהילת עיר האבות קרית ארבע חברון. 
הצוות שם דגש על המענה הרגשי והחברתי של כל תלמידה בקבוצת 
השייכות שלה. בנוסף הצוות לא מוותר על מקצועיות ולומד ומתקדם 

בכל עת במגוון תחומי הלמידה.יוזם, מקדם ומחדש ביחד עם הבנות 
תהליכים של צמיחה והתפתחות אישית.

ממ"ד אלוני ממרא
מנהלת: יעל קליין 

לפרטים: מזכירות: 02-9962358
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צלילי המענה הרגשי: מתוך הבנה כי התפתחות רגשית בריאה היא חלק 
מהצמיחה האישית, קיימים אצלנו מגוון מענים רגשיים המיטיבים עם 
הבנות בעזרת טיפולים במרחבים שונים כגון: חינוך מיוחד וסל שילוב, 

תרפיות באומנות ובתנועה, חדר שלווה ואביב, קבוצות חברתיות. בביה"ס 
יש יועצת, פסיכולוגית ומטפלות מוסמכות.

תוים לתוכנית הלימודים: בית הספר שם לו במרכז הלמידה את 
מקצועות הקודש כעמוד התווך לחינוך הבנות. שעות הקודש מתוגברות 
)תורה, נביא, הלכה, משנה, גדולי ישראל, שו"ת עם רב בית הספר ,סיירת 
וטיולי תנ"ך(. הלמידה חוויתית ומעמיקה במטרה להאהיב על הבנות את 

תורתנו הקדושה. לימודי החול נלמדים בהתאמה לתוכנית משרד החינוך 
תוך התאמת תוכנית לימודים אישית.

בנוסף אנו מתגברים בשעות העשרה במגוון תחומים ומאפשרים לכל 
תלמידה  לבטא את כישוריה המיוחדים: מוזיקה, חממה, ארכיאולוגיה, 

דרמה ועוד.
תרועת המיזמים העיקריים: 

בית מדרש "מה אהבתי" - לבנות כיתות ג-ו בהובלת הרב אורן, רב בית 
הספר. במטרה להעשיר ולהעצים את הבנות בלימוד התורה והמצוות 

לאחר שעות הלימודים.

בית קפה הורים וילדים "מקום בלב"- מאפשר זמן לשיח אישי ופיתוח 
קשר של הורים עם ילדיהם. בית הקפה מנוהל על ידי התלמידות ומצמיח 

בהן כלי חוסן ומנהיגות. הבנות לומדות את סודות הבישול והאפיה , 
ורוכשות מיומנויות של ניהול עצמי, אחריות, עבודת צוות והשגת יעדים.

"כיתה בשליחות"- כדי להפנים בתלמידות את ערך הנתינה והתרומה 
לכלל, לכל שכבה יש שליחות קבועה במהלך השנה כגון: הוקרת תודה 

לאנשי הקהילה, אמירת פרקי תהילים בהפסקות.
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 אלוני ממרא ככה זה כשאוהבים
מוזמנים לחוות אתנו את מנגינות הלב מתוך בית הספר, 

ולהצטרף למשפחתנו.
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משפחה אחת גדולה-
בית הספר חברון בנות הינו בית הספר הוותיק בקרית ארבע. 

בית ספר עם מסורת של יובל שנים ועם ניסיון חינוכי עשיר 
ביותר.

כמו במשפחה, גם אצלנו לכל בת יש את המקום שלה, יחס 
אישי, קשר מורה-תלמידה, מעקב על התקדמות לימודית 

ומענה רב תחומי לתלמידות.

כמו במשפחה- אנחנו מסתכלים על 
החוזקות של כל תלמידה ובונים יחד תהליך 

התקדמות במגוון תחומים. 

כמו במשפחה- אנחנו דואגים לכל תלמידה 
בכל עניין כי כל תלמידה היא אחת מבנות 

המשפחה שלנו.

כמו במשפחה - אנחנו דואגים 
לערכים הרוחניים ולהתקדמות 

הלימודית של כל תלמידה.

כמו במשפחה - אנחנו רואים כל 
תלמידה כיצד בעתיד היא תבנה 

בית נאמן בעם ישראל – כי העתיד 

ממ"ד בנות
מנהל בית הספר: 

אלמוג גמדני 052-4317447      
מזכירות- 02-9961050 

לק"י

משפחה אחת גדולה- בית הספר חברון בנות הינו בית הספר הוותיק בקרית ארבע. בית ספר עם 
מסורת של יובל שנים ועם ניסיון חינוכי עשיר ביותר. כמו במשפחה, גם אצלנו לכל בת יש את המקום 

שלה, יחס אישי, קשר מורה-תלמידה, מעקב על התקדמות לימודית ומענה רב תחומי לתלמידות.

כמו במשפחה- אנחנו מסתכלים על החוזקות של כל תלמידה ובונים יחד תהליך התקדמות במגוון 
תחומים. 

כמו במשפחה- אנחנו דואגים לכל תלמידה בכל עניין כי כל תלמידה היא אחת מבנות המשפחה שלנו.

כמו במשפחה - אנחנו דואגים לערכים הרוחניים ולהתקדמות הלימודית של כל תלמידה.

 כי העתיד –כמו במשפחה - אנחנו רואים כל תלמידה כיצד בעתיד היא תבנה בית נאמן בעם ישראל 
כבר כאן ואצלנו בונים את היסודות להמשך.

 כיתות. 20 תלמידות ב400במשפחת חברון בנות לומדות כ

במשפחת חברון בנות אנחנו מחנכים לאהבת ה', לתפילה ולקיום מצוות מתוך חיבור לתורה ולעם 
ישראל.

במשפחת חברון בנות לומדים לאהוב את הארץ מתוך חיבור לאבות לאמהות הקדושים הטמונים 
בחברון.

במשפחת חברון בנות ניתנים מענים רבים (רגשיים, חברתיים ולימודיים) לתלמידות- קבוצות 
 חברתיות, התנדבות, חממה טיפולית, "למרחב", חדרי שלווה, תרפיות למיניהן ועוד ועוד

במשפחת חברון בנות יש הובלה לימודית גבוהה כדי לתת לכל תלמידה את היכולת להתמודד 
ולהצליח בהמשך הדרך.

 מסורת ארוכת –במשפחת חברון בנות אנחנו חלק משרשרת מופלאה מהאימהות הקדושות ועד ימינו 
שנים המתחדשת בכל פעם יותר ויותר.

מוזמנים להצטרף למשפחה שלנו
לפרטים:

9961050מזכירות- 

0524317447אלמוג גמדני (מנהל) 
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כבר כאן ואצלנו בונים את 
היסודות להמשך.

במשפחת חברון בנות
לומדות כ400 תלמידות ב20 

כיתות. 

במשפחת חברון בנות אנחנו מחנכים 
לאהבת ה', לתפילה ולקיום מצוות 

מתוך חיבור לתורה ולעם ישראל.

במשפחת חברון בנות לומדים 
לאהוב את הארץ מתוך חיבור לאבות 
לאמהות הקדושים הטמונים בחברון.

במשפחת חברון בנות ניתנים מענים 
רבים )רגשיים, חברתיים ולימודיים( 

לתלמידות- קבוצות חברתיות, 
התנדבות, חממה טיפולית, "למרחב", 

חדרי שלווה, תרפיות למיניהן ועוד ועוד 

במשפחת חברון בנות יש הובלה לימודית גבוהה כדי לתת 
לכל תלמידה את היכולת להתמודד ולהצליח בהמשך הדרך.

במשפחת חברון בנות אנחנו חלק משרשרת מופלאה 
מהאימהות הקדושות ועד ימינו – מסורת ארוכת שנים 

המתחדשת בכל פעם יותר ויותר.

מוזמנים להצטרף למשפחה שלנו      

לק"י

משפחה אחת גדולה- בית הספר חברון בנות הינו בית הספר הוותיק בקרית ארבע. בית ספר עם 
מסורת של יובל שנים ועם ניסיון חינוכי עשיר ביותר. כמו במשפחה, גם אצלנו לכל בת יש את המקום 

שלה, יחס אישי, קשר מורה-תלמידה, מעקב על התקדמות לימודית ומענה רב תחומי לתלמידות.

כמו במשפחה- אנחנו מסתכלים על החוזקות של כל תלמידה ובונים יחד תהליך התקדמות במגוון 
תחומים. 

כמו במשפחה- אנחנו דואגים לכל תלמידה בכל עניין כי כל תלמידה היא אחת מבנות המשפחה שלנו.

כמו במשפחה - אנחנו דואגים לערכים הרוחניים ולהתקדמות הלימודית של כל תלמידה.

 כי העתיד –כמו במשפחה - אנחנו רואים כל תלמידה כיצד בעתיד היא תבנה בית נאמן בעם ישראל 
כבר כאן ואצלנו בונים את היסודות להמשך.

 כיתות. 20 תלמידות ב400במשפחת חברון בנות לומדות כ

במשפחת חברון בנות אנחנו מחנכים לאהבת ה', לתפילה ולקיום מצוות מתוך חיבור לתורה ולעם 
ישראל.

במשפחת חברון בנות לומדים לאהוב את הארץ מתוך חיבור לאבות לאמהות הקדושים הטמונים 
בחברון.

במשפחת חברון בנות ניתנים מענים רבים (רגשיים, חברתיים ולימודיים) לתלמידות- קבוצות 
 חברתיות, התנדבות, חממה טיפולית, "למרחב", חדרי שלווה, תרפיות למיניהן ועוד ועוד

במשפחת חברון בנות יש הובלה לימודית גבוהה כדי לתת לכל תלמידה את היכולת להתמודד 
ולהצליח בהמשך הדרך.

 מסורת ארוכת –במשפחת חברון בנות אנחנו חלק משרשרת מופלאה מהאימהות הקדושות ועד ימינו 
שנים המתחדשת בכל פעם יותר ויותר.

מוזמנים להצטרף למשפחה שלנו
לפרטים:

9961050מזכירות- 

0524317447אלמוג גמדני (מנהל) 

      

לק"י

משפחה אחת גדולה- בית הספר חברון בנות הינו בית הספר הוותיק בקרית ארבע. בית ספר עם 
מסורת של יובל שנים ועם ניסיון חינוכי עשיר ביותר. כמו במשפחה, גם אצלנו לכל בת יש את המקום 

שלה, יחס אישי, קשר מורה-תלמידה, מעקב על התקדמות לימודית ומענה רב תחומי לתלמידות.

כמו במשפחה- אנחנו מסתכלים על החוזקות של כל תלמידה ובונים יחד תהליך התקדמות במגוון 
תחומים. 

כמו במשפחה- אנחנו דואגים לכל תלמידה בכל עניין כי כל תלמידה היא אחת מבנות המשפחה שלנו.

כמו במשפחה - אנחנו דואגים לערכים הרוחניים ולהתקדמות הלימודית של כל תלמידה.

 כי העתיד –כמו במשפחה - אנחנו רואים כל תלמידה כיצד בעתיד היא תבנה בית נאמן בעם ישראל 
כבר כאן ואצלנו בונים את היסודות להמשך.

 כיתות. 20 תלמידות ב400במשפחת חברון בנות לומדות כ

במשפחת חברון בנות אנחנו מחנכים לאהבת ה', לתפילה ולקיום מצוות מתוך חיבור לתורה ולעם 
ישראל.

במשפחת חברון בנות לומדים לאהוב את הארץ מתוך חיבור לאבות לאמהות הקדושים הטמונים 
בחברון.

במשפחת חברון בנות ניתנים מענים רבים (רגשיים, חברתיים ולימודיים) לתלמידות- קבוצות 
 חברתיות, התנדבות, חממה טיפולית, "למרחב", חדרי שלווה, תרפיות למיניהן ועוד ועוד

במשפחת חברון בנות יש הובלה לימודית גבוהה כדי לתת לכל תלמידה את היכולת להתמודד 
ולהצליח בהמשך הדרך.

 מסורת ארוכת –במשפחת חברון בנות אנחנו חלק משרשרת מופלאה מהאימהות הקדושות ועד ימינו 
שנים המתחדשת בכל פעם יותר ויותר.

מוזמנים להצטרף למשפחה שלנו
לפרטים:

9961050מזכירות- 

0524317447אלמוג גמדני (מנהל) 
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בית חינוך חב"ד ממ"ח "בנות חברון" הינו בית ספר יסודי 
צומח לבנות המתנהל ברוח חסידות חב"ד

ומיועד לכל משפחה. 

המוטו שלנו: להאיר זו השליחות שלנו!

הצוות רואה בעבודתו 
החינוכית שליחות, בנוסף 

ללמידה המשמעותית בכל 
מקצועות הדעת, ופועל לגלות 

את החוזקות ואת הכוחות 
המיוחדים שבכל תלמידה 
ולסייע לה בגיבוש זהותה 

הייחודית מתוך חיבור לקודש.

האווירה: 
בביה"ס מרחבי למידה פעילה מרהיבים והלמידה היא בכיתות 

קטנות המאפשרות יחס אישי ותשומת לב לכל תלמידה. 

חב"ד בנות
כתובת: בית חב"ד-בית חיה מושקא

מנהלת: גב' מושקא ברוד
מקבלים לכיתות: א'-ה' 

לפרטים נוספים, 
מנהלת בית הספר: 054-7701394
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בית הספר מתאפיין באווירה משפחתית של אחדות, שמחה 
וחדוות למידה ולומדות בו תלמידות מכל גווני הקשת של בנות 

קרית ארבע והיישובים מסביב. 
בית הספר מחנך ברוח של שליחות, ומכוון את התלמידות 

להיות דוגמה חיה לסביבה כולה - במחשבה, דיבור ומעשה. אנו 
מעמיקים בתכנים חסידיים ומקיימים התוועדויות סביב במעגל 

השנה.

תכנית הלימודים: 
התכנית כוללת לימודי קודש ברמה גבוהה )תורה, נביא, הלכה 

וחסידות(, תכנית חברתית המקנה ערכים ומידות טובות, 
לימודי ליב"ה והעשרה: שפה, אנגלית, מתמטיקה, מדעים 

ועוד, בליווי ובפיקוח של משרד החינוך. ביה"ס מפעיל מערך 
חינוך בלתי פורמאלי משלים בשעות אחר הצהריים וקייטנות 

בחופשות חגים וקיץ. 
ביה"ס מפעיל יום לימודים ארוך, והוא כולל חוגים ושיעורי קרן 

קר"ב . קיימת אפשרות לצהרוני "ניצנים" מטעם הרשות.

הצוות 
החינוכי:

בצוות 
ההוראה 

שלנו מורות 
מקצועיות 

ומסורות 
בעלות 

תואר ראשון 
אקדמאי. 
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הצוות שם דגש על למידה משמעותית וחווייתית ומעודד 
יצירתיות, חקר ויזמות. אנו פועלים בגישה של אהבה ואמון 

בכוחותיה של כל תלמידה, בדגש על מצויינות ומנהיגות.

מעטפת רגשית: 
באורח קבע מלווה את העבודה בביה"ס צוות מקצועי-טיפולי 
מורחב הכולל יועצת, מורת שילוב, מדריכת מתי"א, מרפאה 
בעיסוק ועוד, בהכוונת השירות הפסיכולוגי היישובי.  ניתנות 

שעות שילוב ומערך תגבור לתלמידות הזקוקות לכך.
סטודנטיות מטעם מכללת "בית רבקה" למורות - "השליחות", 
באות להתגורר בקרית ארבע בתקופת התנדבותן ומשתלבות 
בצוות ההוראה בבית הספר, מקיימות פעילות חברתית ערכית 

במהלך השנה ומהוות דמויות משמעותיות עבור התלמידות.
אנו מזמינים כל משפחה לבוא, להכיר, להתרשם ולהירשם.
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"כל מה שילד צריך, הוא מבוגר אחד שיאמין בו"
)הרב קרליבך(

בית הספר הממלכתי - 'גוונים', הוא בית חינוך חם ומשפחתי   
למגוון ילדי קרית ארבע והר חברון.

בית הספר מתנהל עם צוות חינוכי מקצועי ומסור, שעושה 
הכל למען התלמידים וקידומם, עם יחס אישי ודאגה לרווחה 

הנפשית של כל אחד ואחת. 
אנו בגוונים,  מחנכים לערכים של כבוד, סובלנות וקבלת 

השונה. מפתחים סקרנות, אחריות אישית וחברתית וכישורי 
מנהיגות. כחלק מהרוח החלוצית של קרית ארבע, אנו שמים 

דגש על זהות יהודית ישראלית.
חשוב לנו להוביל כל תלמיד למצוא את החוזקות והיכולות 

שלו ולהביא 
למימושם. 

בבית הספר ניתן 
דגש על לימודי 

הליבה - עברית, 
אנגלית )מכתה 
א'(, מתמטיקה 
ומדעים ברמה 

גבוהה. 

בי"ס ממלכתי – 'גוונים'
מנהלת: ענבל גונן

תאום שיחה ופגישת היכרות - 052-4697275
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בנוסף למקצועות הלימוד זוכים הילדים לתחומי העשרה ב: 
דרמה, מוזיקה, מקהלה, שחמט וטכנולוגיה. בנוסף למקצועות 

הלימוד, זוכים הילדים לתחומי העשרה כגון דרמה, מוזיקה, 
מקהלה וטכנולוגיה. 

תחושת המשפחה והקהילה נבנית על ידי כינוסים ואירועים 
בית ספריים - מידי חודש וסמוך לחגים ואירועים חשובים. 

אירוע מיוחד כזה נערך בחנוכה האחרון, כאשר בית הספר יזם 
במגבלות הקורונה מתחם דרייב-אין אליו הוזמנו כל משפחות 

התלמידים בריכבם. בסיוע המועצה והמתנ"ס הוקמה במה 
ומסך ענק, בהם שמענו דברי ברכה והדלקת נר חנוכה, השיא 

היה הקרנת סרט שבו השתתפו ושיחקו כל תלמידי בית הספר. 
זו היתה חוויה ייחודית ומחממת לבבות המשקפת את העשיה 

החינוכית שלנו בביה"ס.

בימי הקורונה והסגרים, בנוסף על הלמידה מרחוק, טרחו 
המורות להגיע לכל תלמיד/ה הביתה, לבקרם, לשמוע מה 

שלומם ולראות איך הם עוברים את התקופה המאתגרת הזו. 

השנה אנו זוכים בסיוע המועצה לטיפוח הכניסה והמרחבים 
הפנימיים של בית 

הספר, במטרה 
להנעים את השהות 

של התלמידים 
ולאפשר להם מקום 
ראוי למשחק ופנאי. 
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אנו שמחים לראות כי 
התלמידים מרגישים בנוח 

לגשת לכל אחד מאנשי 
הצוות ולשוחח איתם 

על כל מה שהם צריכים 
מתוך אמונה שיקבלו יחס 

טוב ומכבד ובעיקר אוזן 
קשבת.

בית הספר עוזר  ומנתב את תלמידיו, בסיום כיתה ח', לבתי 
ספר השונים בירושלים, והבוגרים מתקבלים לבתי ספר 

מצטיינים ואיכותיים.

אם אתם מחפשים בית ספר לילדיכם,

'גוונים'
הוא בית מצוין לגדול בו.
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ממ"ד בנים
מנהל: שלמה לוינגר

לפרטים מזכירות: 02-9962844
     

בית החינוך חמ"ד 'חברון' בנים
בס"ד 

זוכה פרס החינוך הדתי

מחפשים בית חינוך לערכים ודרך ארץ,  מצויינות ומידות טובות? 

מקומכם איתנו!
ברוכים הבאים למשפחת חמ"ד 'חברון' בנים

חינוך  
למצויינות

בנין האישיות 
והמידות

יחס אישי 
חם ואוהב

תורת חיים 
כנדבך מרכזי

קבלת השונה 
מתוך סבלנות 

וסובלנות

הכשרת 
התלמידים 

לחדשנות

חיבור לעיר 
האבות

אהבת העם 
התורה 
והארץ

אקלים חינוכי 
מיטבי

צוות מנוסה 
ומקצועי

מסלול תורני

לימוד תורה 
מתוך אהבה 

ושמחה

בית החינוך 'חברון' בנים
ראשיתו עוד בימי הממשל הצבאי בחברון שם 

התחילו ללמוד  כמנין  תלמידים, שיחד עם הוריהם סללו את הדרך לחידוש הישוב 
היהודי בעיר האבות. מתוך אמונה בדרך זו של שילוב חיי תורה עם גאולת הארץ, 

מחנך הצוות את תלמידיו.

מתוך אותה רוח גדולה אנו רואים עצמנו שליחים בדרך זו להמשיך ולהאיר 
את חינוך הבנים בעיר האבות:

בתורה -  בית החינוך מקנה לתלמידיו את התורה באהבה, בשינון ומקיים בהם "תורת ה' תמימה משיבת נפש"
במצויינות - חוגי מצויינות בתחומי המדעים המתמטיקה והנגינה לילדים מצטיינים.

בצוות מסור ומקצועי -  הצוות החינוכי ומוביל בתחומו ומוביל את תלמידינו למיצוי יכולותיהם.
באקלים מיטבי -  בית החינוך מקנה לתלמידיו  מידות טובות, כבוד והערכה לכל אדם, הורה, חבר ומורה.

במשפחה -  כל תלמיד זוכה לתשומת לב אישית חמה ומשפחתית.

השליחות החינוכית הביאה את בית הספר להישגים רבים 
ועם השנים בית הספר הוביל בתחומי מצויינות רבים:

זוכה פרס החינוך הדתי -  על מיצוי סגולות התלמיד , על התייחסות אישית 
לכל תלמיד בהכלה וברגישות, על חיזוק לימוד התורה ועל איכות גבוהה של 

השגים לימודיים חינוכיים ערכיים והתנהגותיים.

פרס הערכה מחוזי בתחום האקלים - על יצירת אקלים חינוכי מיטבי בבית 
הספר.

פרס הערכה מחוזי בתחום הכלה וקידום - על מתן מענה מענה אישי 
ומותאם לכל תלמיד.

 mmdheb@gmail.com :לפרטים: 02-9962844  דוא"ל  
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משפחת תלמוד תורה חברון ברקאי 
מהו הסיפור שלנו?

בחינוך לגדלות 
אי אפשר להתפשר על פתרונות 

קטנים.

דרוש חינוך גדול, חינוך שרואה מעבר לפתרונות הרגילים 
שכרוכים, כמעט תמיד, בוויתור על חלקים מהותיים מהשלמות 

החינוכית אותה אנו מחויבים להעביר לילדנו.
תלמוד תורה חברון, חושב מעבר, מצליח לשלב ערכים של 
שאיפות גבוהות בקודש, לתורה ויראת שמיים ונתינת כלים 

מעשיים להצלחה בחיים. לחקירה, לחישוב ולהצלחה בעולמות 
העתידיים של פרנסה, אקדמיה 

וקידמה. 
דרוש פתרון גדול שחושב מעבר. 

שמצליח לברור את הערכים 
המשותפים ולייצר מסלול חינוכי שלם 

ואיכותי שמצמיח את התלמידים 
בקודש וחול גם יחד. 

החזון הגדול שלנו - מסלול מצטיינים 
בני תורה

ממ"ד ת"ת ברקאי
המנהל: רב ברוך מימון

לפרטים והרשמה
מזכירות התלמוד תורה 9961802 - 02
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התעלות בקודש:
- מעלות ברקאי: לשנן, להעמיק, להחכים.

- ערכים ויראת שמיים
- פרוייקטים ותגבורים תורניים להיקף וגדלות בתורה.

מצוינות לימודית במקצועות הליבה
- העשרה מדעית ומתמטית 

- פיתוח מיומנויות
- אנגלית מוגברת

- מענה פרטני: לימודי ורגשי

כשתורה עמוקה פוגשת מצוינות לימודית
השמים הם הגבול!

גם התעלות בקודש וגם מצויינות בחול
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הת"ת הוקם לפני כ 18 שנה בברכת הרב מרדכי אליהו והרב 
יעקב יוסף זצ"ל, על מנת לתת מענה תורני לילדי חברון. עם 

השנים גדל הת"ת ועבר לקרית ארבע. היום לומדים בת"ת ילדים 
מהקריה ומהישובים סביב.

ילדי הת"ת מתפללים ולומדים כל יום)!(במערת המכפלה. יש 
לנו זכות כתושבי קרית ארבע חברון, להיות קרובים וסמוכים על 
נחלת אבותינו. תפילת הבנים אצל האבות בוודאי יש בה מעלה 

עצומה. רואים בחוש כי ילדים ש"נדבקו" במקום הזה, ניכרת 
עליהם רוח טהרה וקדושה מיוחדת.

התלמידים מתחנכים לאור הערך של אהבת העם וארצנו 
הקדושה. אהבת כל יהודי באשר הוא יהודי. תלמוד התורה 

איננו סקטוריאלי או מקדם אג'נדה חינוכית מסוימת, אלא בעל 
צביון כללי ומכנה משותף רחב, בו יכולים הורים מזרמים שונים, 

להרגיש בנח לשלוח את 
ילדיהם היכולים להרגיש 

מחוברים למקום.

הלימוד בנוי על שיטת 
השינון של התורה והנ"ך. 

קוראים לזה "זילברמן" 
אבל למעשה, זו שיטת 

"תלמוד תורה מערת המכפלה"
בשיטת הרב זילברמן זצ"ל

לפרטים והרשמה: 
מזכירות: 02-9966123 | 052-7460522

הרב עמית- 054-2389068
Ttmachpela@gmail.com
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חז"ל, וכך נהגו אבותינו בכל הדורות ללמד את ילדיהם תורה. 
התורה נקראת "שירה"- מצוות כתיבת ס"ת נלמדת מהפסוק 

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת"- ילדי הת"ת שרים את 
התורה בשמחה ובאהבה. מחזה מרגש!

שינון זה מלווה כמובן בלימוד מעמיק של המקרא. לאחר שזוכים 
ללימוד המקרא, לומדים משנה ותלמוד כמובן.

הרמב"ם והשולחן ערוך פוסקים שאדם חייב ללמד את בנו תורה 
עד שיידע תורה שבכתב כולה )כולל נביאים כתובים(. אנחנו 

משתדלים לעמוד במשימה זו, ולכן מוקדשים סדרי הלימוד 
בבקר ללימודי הקודש. לימודי החול נלמדים בעיקר בשעות 

הצהריים.

הלימוד בת"ת נמשך לאורך כל השנה, על מנת לא לאבד את 
רצף הלימוד, ובוודאי בגלל החשיבות החינוכית הגדולה בהעסקת 

הילדים בתוכן משמעותי וחיובי, במקום שישבו בטלים בזמני 
החופשות.

לאחר תשעה באב )או בחול המועד(, כאשר כלל התת"ים יוצאים 
לחופשה, הלימודים אינם חובה אלא רשות. הילדים יוצאים לנופש 

עם הוריהם ובזמנים שהם כאן, אנחנו מעודדים ומצ'פרים אותם 
לבוא ללימוד זמן מסוים, על מנת לשמור על הגחלת.

רב תודות לצוות המסור עד מאד, לאבות המקיימים 
"ולמדתם אותם את בניכם" 

ולאמהות שעליהן נאמר 
"במה נשים זוכות- ששולחות ילדיהן ללמוד תורה"
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תלמוד תורה "קנין תורה" 

קם מתוך אמונה שהתורה היא סביבתו הטבעית

של הילד, ומתוך מטרה להצמיח

 את הבניין הנפשי של הילד בישראל.

בתלמוד תורה מושם דגש על לימוד התורה

בעמקות, מתוך חיבור חי לתכנים ולמלמדים,

בדגש על אהבת תורה, אהבת הילד,

 ושמחת חיים מתוך דיבוק חברים. 

לימוד לקניין תורה באהבה.

פרטים והרשמה- טלפון:02-9605524
kinyantora@gmail.com מייל 

אהבת
תורה יראת

שמיים
יחס
אישי

שמחת
חיים

דיבוק
חברים

תלמוד תורה "קניין תורה"
מנהל הרב פורת נגר

לפרטים והרשמה: 02-9605524
    kinyantora@gmail.com :דוא"ל
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ד"בס

היא נשענת הרבה על אותו  . היא תקופת הבחרות, התקופה שבאדם שהיא מלאה עוז וששון החיים"
מפני  , יד האדם להביא את כל הרגשות הצפונים בו לידי תחיהתעיזשבהם , הצד היפה שבחיים

(הרב קוק." )ששדה החיים עודנו לפניו בכל היקפו

50מעלמונההשנה.ב"יכיתהעד,בצמיחהתורניתאולפנא,חברוןמבשרתאולפנת
.'ט-'זבכיתותתלמידות
בראשיתוהארץהעםאהבת,ומצוותתורהאהבת,טובותלמידותמחנכתהאולפנא

.גאולתינוצמיחת
והפנמההזדהותמתוךבהעמקה,בארצוי"עמתחיית,הלכה,ך"תנ-קודשלימודי❖

.וללומדיהלתורהויראהכבודבנייתתוךהטובאלהפנימיהרצוןאתלהעלותבמטרה
במשרדהלימודיםלתוכניתבהתאםהבנותשלהכלליהידעהרחבת-חוללימודי❖

כוללמלאהלבגרותלמידה.הקודשטהרתעלהינםשהתכניםהקפדהתוך,החינוך
תוכלנהוהבנות,גבוההלהשכלההמוסדותבכללימודיםהמשךשתאפשר,מגמות

.מיטביבאופןמקצועיתלהשתלב
לעולמןהנוגעיםבנושאיםוהעשרהאומנות,תנועה,מחולשיעורי-והעשרהחוגים❖

כלאתמביעותהבנות.בפרטובדורנובכללהחייםעלובריאנכוןולמבטהבנותשל
.ושמחהטהרהבבריאותהחייםכוחות

באוירההנעוריםכוחותשלוהכוונתםהחברתייםהכישוריםפיתוח-חברתיחינוך❖
חברתיותפעילויותמתקיימות.בתכלשללייחודיותמקוםשנותנתומגובשתשמחה
...ועודשיחות,התנדבות,מדריכהפעילויות,כתהערבי,טיולים:מגוונות

המיוחדתהאוירה!בהןומאמיניםאותןמעריכים,מכבדים,שאוהביםמרגישותהבנות
.בהןשקייםהטובאתמקרבןלהוציאלהןומאפשרתאותןומעצימהבונההזו

:ציטוטים מהבנות

•

•

האולפנאב "לקראת שנת תשפ
פותחת שעריה לקליטת בנות נוספות  

'  י-'לכיתות ז

לפרטים ויצירת קשר  
:לראיון וליום היכרות

052-3619685היכל 
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האולפנה בקרית ארבע היא אולפנה תורנית שש-שנתית 
השואפת לחנך את בנותיה להתקדמות וצמיחה מתמדת בכל 

התחומים: הלימודי, החינוכי, האישי והחברתי, והכול מתוך 
הקודש וברוח משנתו של הרב קוק זצ"ל.

האולפנה מחנכת את בנותיה לאמונה ויראת שמיים, מידות 
טובות, אהבת התורה והארץ, ערך המלאכה, שמחת היצירה, 

ובניין המשפחה.

באולפנה יש מגמות בחירה 
מגוונות, הנותנות מענה 

לכישרונות הבנות ולנטיות 
ליבן: פיזיקה, לימודי א"י, 

תיאטרון, ביולוגיה, קולנוע, 
ספרות, עיצוב גרפי, אומנות 

והיסטוריה. המגמות כולן 
ברמת 5 יחידות לימוד וניתן 

אף לשלב בין שתי מגמות.
המסלולים באולפנה הינם מסלול עיוני, מסלול מב"ר וכיתה 

מקדמת. צוות הוראה מקצועי, מסור ומיומן משקיע רבות 
ביצירת אקלים לימודי לא-תחרותי המאפשר לכל תלמידה 

להשתלב ברמת הלימוד המתאימה לה, למצות את יכולותיה 
ולשפר את הישגיה. רמת הזכאות לבגרות עומדת על כ-90%.

אולפנא
ראש האולפנא: הרבנית שילה הלוי

לפרטים מזכירות: 02-9961973     
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האווירה המשפחתית 
באולפנה באה לידי ביטוי 

בקשרים החמים בין אנשי 
הצוות השונים לבין הבנות. 

מחנכות צעירות לצד ותיקות 
יוצרות קשר אישי קרוב 

וחם עם הבנות. האקלים 
האנושי החיובי בא לידי ביטוי 

גם בקשרים החמים בין 
השכבות הבוגרות לשכבות הצעירות, באווירה של הכרת הטוב 

וביחס המכבד כלפי עובדי האולפנה בכל התחומים.
באולפנה יש אפשרות לפנימייה מלאה או חלקית. צוות 
מקצועי רחב מלווה את בנות הפנימייה ודואג לצרכיהן 

הרגשיים, החברתיים והלימודיים ומעשיר את השהייה בפנימייה 
בפעילויות חברתיות מגוונות.
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הפעילות החברתית העשירה 
מאפיינת את האולפנה מאז 

הקמתה לפני כ-40 שנה. 
יש בה הווי חברתי מיוחד 

ורוח התנדבות לטובת כלל 
ישראל, רוח שבאה לידי ביטוי 

בפעילויות למען הקהילה הן 
בקרית ארבע והן בישובים 

אחרים.
השבתות באולפנה מתקיימות בממוצע אחת לחודש באווירה 

של קדושה והתרוממות רוח, אווירה היונקת מהתפילה במערת 
המכפלה, ומלווה בשירה אדירה ובמרצים מרתקים.

לצד הפעילות החברתית השוטפת ישנם אירועים שונים 
המתקיימים במסגרת כיתתית, שכבתית וכלל-אולפנית, כגון: 

טיולים, שבתות סמינריון, ימי עיון, פעילות ראש חודש, פאנלים 
ודיונים לליבון בעיות השעה בחיי עמנו.

תלמידות האולפנה מעורבות בתחומים שונים בהם ניתנת להם 
האפשרות להביע את דעתן ולהשפיע על קבלת ההחלטות 

באולפנה דבר שתורם להרגשת השייכות והאחריות, כל זאת 
לצד בניית האישיות מתוך בחירה, עמל ויצירה. 

אנו מכשירים את בוגרות האולפנה שלנו, להשתלבות מוצלחת 
כמנהיגות ומשפיעות בתחומים מגוונים, עם סיום לימודיהן 

באולפנה ויציאתן לעולם הרחב.
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חטיבת הביניים התורנית שעל יד הישיבה התיכונית קרית 
ארבע, קולטת את תלמידי קריית ארבע, הר חברון וחברון. 

כחטיבת ביניים תורנית מרבית שעות הלימודים בחטיבה הינם 
לימודי קודש.

היום נפתח בתפילה בבית המדרש, ממשיך בלימוד גמרא, 
משנה ותורה, לצד הלכה, אמונה ופרשת שבוע.

מתוך הערכת מרכזיותם וחשיבותם של לימודי הגמרא, 
מתקיימת תוכנית ייחודית בחטיבה ללימוד גמרא בחמש 
הקבצות - דבר המאפשר לכל תלמיד להתקדם בהתאם 

ליכולתו.  

אף בלימודים הכלליים 
מושם דגש רב על קידום כל 

תלמיד תוך שאיפה למצוינות. 
מקצועות מתמטיקה ואנגלית 

נלמדים בהקבצות. על 
מנת להוסיף ולקדם את 

התלמידים, בחטיבה קיימת 

חט"ב בנים
תורה מתוך שמחה

בחטיבת הביניים התורנית קרית ארבע
מנהל: הרב מנחם סעדיה 

להרשמה בדוא"ל
9961103@gmail.com

ווצאפ 02-5452605. מזכירות: 02-9962282



42     | חוברת מידע מערכת החינוך קרית ארבע- חברון 

ספריית אנגלית, בה כל תלמיד יכול לשאול ספר בהתאם 
לרמתו ולהתקדם.  שיעורי מדעים מתקיימים במעבדה 

משוכללת, ושיעורי החינוך גופני באולם ספורט ובמגרש חדש. 
בשורות הבאות ברצוננו לפתוח בפניכם צוהר, לחלק מהעשייה 

הרבה והברוכה בחטיבה.

טיפוח מצוינות תורנית 
בחטיבת הביניים נפתחו קבוצות לימוד של לומדי רמב"ם 

יומי, סוגיה יומית בגמרא וקבוצת המתמידים שבה לומדים 
התלמידים משנה לפני תפילת שחרית ובדרך זו זוכים לסיים 

את משניות סדר זרעים ומועד!

חינוך לערכים ואהבת הארץ
בחטיבה הוכנה תוכנית חברתית מובנית ושיטתית, ע"י היועצת 
החינוכית הגב' בתיה גולדמן ומחנכי הכיתות. התוכנית עוסקת 

במגוון נושאים, המעסיקים את הנוער והמשפיעים על עיצוב 
ההתנהגות והלך הרוח. גיבוש חברתי, תרומה לחברה, מידות 

ותכונות אישיות – הם חלק מרכזי בתוכנית זאת. הפעילות 
מתקיימת בזמן הלימודים עצמם וגם אחריהם )ערבי כיתה(.

כחלק מהחינוך לאהבת הארץ, יוצאים תלמידי החטיבה 
לשמונה ימי טיול בשנה 

אשר תכניהם ומסלוליהם 
מותאמים לערכים בהם אנו 

עוסקים בבית הספר.
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שנת בר מצווה
תלמידי כיתות ז שנמצאים בגיל הכניסה בנעם עול מצוות 

לומדים בשנה זו בפעילויות שיחות ושיעורים על בגרות, 
אחריות, תפילה, כותבים עבודת שורשים והשיא הוא ערב בר 

מצווה בו מסיימים את ש"ס המשנה.

הכוון לישיבות תיכוניות
תלמידי החטיבה זוכים מידי שנה להכנה לקראת קבלתם 

לישיבות תיכוניות. ברוך ה', זוכים תלמידי החטיבה להצלחה 
רבה במבחנים ואין ספק שההכנה המקצועית שקיבלו 

התלמידים מצוות החטיבה לפני המבחנים, מסייעת רבות 
להצלחתם. 
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ישיבת יתק"א נוסדה באלול תשמ"ט, על ידי הרב אבינועם  
הורוביץ תלמיד הרב צבי יהודה קוק זצ''ל, העומד בראשה 

עד היום. בישיבה כ-370 תלמידים מכיתה ז' עד י"ב, 
המגיעים מכל רחבי הארץ, ובוגריה נמצאים בצמתים 

מרכזיים רבים בחברה הישראלית.

הישיבה מפתחת קהילה משפחתית אידאליסטית, המחברת 
בשמחה: אהבת התורה, אהבת העם ואהבת הארץ.

לימוד התורה מהווה את לב הלמידה, ומכוון לגדל כל תלמיד 
בהתאם  לאופיו ואישיותו להיות לבן תורה- ירא שמים.

גם האבות שותפים בלימוד תורה עם הבנים
בכל ליל חמישי- ב'משמר' – שבו חותמים את השבוע.

מחויבות ללמידה ושאיפה למצוינות: אנו מעודדים את 
התלמידים ללמוד ברמה הגבוהה ביותר  שהם יכולים, ולהביא 

כל תלמיד להצטיינות המקסימלית לפי כישרונותיו ונטיותיו. 
רוב התלמידים מסיימים 

עם תעודת בגרות מלאה 
ואיכותית. ב"ה כבר כמה 

שנים ברצף, עומדת 
הישיבה על זכאות 

לבגרות של 95% כולל 
כיתות החינוך המיוחד.                                                                                                                                        

ישיבה תיכונית קריית ארבע - יתק''א
ראש הישיבה: הרב אבינועם הורוביץ

מנהל התיכון: הרב גבי ביבי
פרטי התקשרות: 02-9962281/2 
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השנה זכתה הישיבה במקום הרביעי בדירוג מוסדות התיכוניים 
בארץ, תעודת כבוד לעיר האבות והבנים!

הישיבה מקיימת מסלולים למצטיינים בקודש ובחול, לצד 
מסלול לתלמידי החינוך המיוחד, בסימן ''שבת אחים גם יחד''... 

* פיתוח כישרונות: הישיבה הקימה מרכז אומנויות גדול 
כדי לאפשר לכל תלמיד לפתח כשרונות חבויים, בהרכבים 
המוזיקליים, באולפן ההקלטות, בחוגי ציור ואמנות, בנגרות 

בקרמיקה ועוד. לצד אולם כושר חדש וחוגי ספורט. 

* בישיבה הביתית- פנימייה וחדר אוכל ברמה גבוהה, תנאים 
מצויינים, פעילויות חברתיות רבות וטיולים חודשיים ושנתיים. 

יתק"א-משפחה לתמיד:
*הבסיס לעבודתנו 

החינוכית הוא הקשר 
האישי,

אהבה ואכפתיות..
הרמי"ם המדריכים 

והמורים, מפתחים קשר 
חם ועמוק עם התלמידים 

על ידי שיחות אישיות, 
חוגים בבית הרם והמדריך.
*בישיבה יש קשר וחיבור 
משמעותי בין התלמידים 
בשכבות השונות., מתוך 

הקשר החם שנוצר 
בישיבה.
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הרמי"ם וראש הישיבה 
ממשיכים ללוות את 

התלמידים שנים רבות 
לאחר סיום לימודיהם. 

*הישיבה הקימה למען 
בוגריה, את תכנית 

הבוגרים-'עוז לחיים', 
המיועדת לזוגות צעירים 

שסיימו שרות צבאי, 
ומעוניינים לשלב לימוד 

תורה משמעותי בישיבה, 
יחד עם לימודים אקדמיים 

לרכישת מקצוע. עבורם 
בנתה הישיבה שכונת 

מגורים צמודה.
*הישיבה ה'חברונית' - מושפעת מרוח החסד של אברהם 

אבינו, ומתוך תחושת אחריות לחיזוק החברה הישראלית, יסדה 
הישיבה בשנת תשנ''ט, את פרויקט ההתנדבות "עם הפנים 
לעם ישראל" במסגרתה מתנדבים השמיניסטים בכל שבוע 
במוסדות חינוך ורווחה בבאר שבע. במשך השנים הצטרפו  
למעלה ממאה מוסדות לפרויקט, שקיבל את השם ''לאורו 
נלך''-לזכרו של הרב נריה זצ''ל, ובמסגרתו משרתים היום 

למעלה מ6000 תלמידים ותלמידות בכל רחבי הארץ.
*הישיבה יסדה את פרויקט 'והדרת' במסגרתו מגיעים זקני 

קרית ארבע מידי יום, לפעילות מגוונת ועשירה בישיבה, 
כשגולת הכותרת היא הפעילות המשותפת בלימוד ובמשחק, 

עם הדור הצעיר...

הישיבה שואפת שפרויקט זה יתפשט בכל רחבי הארץ.



אנחנו כאן לשרותכם תמיד
אגף חינוך וחברה

טלפון: 02-9969536
hinuch@kiryat-arba.muni.il  :דוא״ל

http://hinuch@kiryat-arba.muni.il

