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אגרת מידע
לקראת
פתיחת שנה"ל
תשפ"ג

תלמידים והורים יקרים.
"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם
לצורתו המתוקנת,שהנקודה המרכזית
שבה היא לעשותו טוב וישר" (הרב קוק)
הרב קוק מיטיב לתאר במשפט אחד את כל מטרתו של
החינוך :לעשות את האדם טוב וישר.
אני יכול להעיד ,כי במעט הזמן שאני נמצא כאן בעיר
האבות ,אני רואה אנשי חינוך מסורים ,שמטרתם היא
אחת :להפוך את הילדים שלכם לטובים ולישרים ,והכל
מתוך מסירות ומקצועיות ,וכמובן בחום ובאהבה גדולה.
פתיחת שנה ממלאת את הלב בהתרגשות ובציפייה
לקראת הבאות.
אנו באגף החינוך עשינו כל מאמץ כדי שהשנה תיפתח
בצורה הטובה ביותר .בהזדמנות זו אני רוצה לומר תודה
לכל צוות אגף החינוך ,שבמסירות ובשקט עובד שעות
רבות כדי שנצלח את כל האתגרים שמביאה איתה
השנה החדשה.
וכן תודה לכל עובדי המועצה ולעומד בראשה אליהו
ליבמן על ההתגייסות לקראת פתיחת השנה.
אני מאחל לכולנו שנת לימודים פוריה ומלאה בעשיה
ברוכה ,ובעזרת ה' שבסוף השנה נוכל להסתכל אחורה
ולומר שנהיינו יותר טובים וישרים
בברכת שנה טובה וברוכה
יותם סלע
מנהל אגף החינוך.

לו"ז פתיחת שנת הלימודים:
על מנת להקל על קליטתם של תלמידים בשלבי מעבר
למסגרות חדשות בימים ראשונים הוחלט על ההנחיות הבאות:

גנים:
ילדי גיל :3
ביום חמישי ה' אלול תשפ"ב ( )1.9.22הילדים בגנים עד
השעה  ,10:00ביום שישי ו' אלול תשפ"ב ( )2.9.22עד
השעה .11:00
החל מיום ראשון ח' אלול תשפ"ב ( – )4.9.22מערכת
רגילה עד השעה 14:00

ילדי גיל  4בטרום חובה:
מהיום הראשון לימודים כרגיל עד השעה .14:00

גני חובה-יוח"א (כולל ילדי גיל  4בחובה):
ביום חמישי ה' אלול תשפ"ב ( )1.9.22עד  ,14:00ביום
שישי ו' אלול תשפ"ב ( )2.9.22כרגיל עד השעה .12:00

שעות הגן במהלך השנה:
טרום:
א'-ה' 07:55-14:00
יום שישי 07:55-12:45
חובה:
א'-ה'  ,07:55-15:45כולל הזנה
יום שישי 07:55-12:00
ילדי הורים עובדים רשאים להביא ילדים מהשעה  7:35לאחר רישום
באגף החינוך .אפשרות נוספת לסיום הלימודים בגן חובה בשעה.13:30 :
מותנית במילוי טופס מתאים ,שנמצא אצל הגננות ,ובחתימת הורים.
הבאת הילדים לגן והחזרתם לביתם בתום הלימודים  :בתחום אחריותם
הבלעדית של ההורים (חוזר מנכ"ל תש"פ) .יש להקפיד על לקיחה בזמן
כדי להימנע מקנסות .לא יתאפשר לשלוח ילד ללא ליווי הורים/ילד
מגיל  12ומעלה בתום יום הלימודים.

בתי ספר יסודיים:
כיתות א'-ו'/ח':
ביום חמישי ה' אלול תשפ"ב ( )1.9.22עד השעה
 .13:00החל מיום שישי ו' אלול תשפ"ב (,)2.9.22
יפעל במתכונת יוח"א כרגיל.

תלמוד תורה קניין תורה:
ביום שני ב' אלול תשפ"ב ( )29.5.22משעה 8:10-
( 12:50לימודי קודש) .יהיו הסעות מהישובים (וכן
בימים שלישי ורביעי ג-ד אלול).

אולפנית חברון
ביום רביעי ד' אלול תשפ"ב ( )31.8.22משעה
.8:30-12:30
תשלומי הורים:

יתק"א

ביום שני ב' אלול 29.8.22( 29.8.22

חט"ב יתק"א ,אולפנא ,חט"ב אולפנא
ביום חמישי ה' אלול תשפ"ב ()1.9.22

תשלומי הורים:
השנה תשלומי הורים ותל"ן (תוכנית לימודים
נוספת) יצטמצמו ,כפי שכבר פורסם
ובהתאם להחלטות ועדת החינוך של הכנסת.
דמי שכלול בגנים-ע"פ החלטת הגננת
בתיאום עם ההורים.
סל תרבות בגנים₪ 50 :
ביטוח תאונות₪ 69 :

צהרונים

צהרונים ייפתחו ביום ראשון ח' אלול ()4.9.22
בבתי הספר ובגנים.
התשלום הינו  ₪ 100לחודש.

תוכנית הזנה:
תוכנית ההזנה תחל ביום ראשון ח' אלול ()4.9.22
בבתי הספר ובגנים.
פרטים באתר המועצה ובטופס שחולק לציבור.
הרשמה באתר או במזכירויות בית הספר בלבד.
ניתן לשלוח בקשות הנחה למייל Hinuch@kiryat-arba.muni.il

הסעות תלמידים:
תלמידים הנוסעים לבתי ספר ביישוב ומחוץ ליישוב:
ונופיהורים:
הסעות רמת ממראתשלומי
ממרא לביה"ס:
בוקר

 -07:00קריית ארבע -מהתחנות בקריה -לחט"ב
יתק"א.
 -07:05מנופי ממרא -לרמת ממרא -לביה"ס אלוני
ממרא ממשיך לקרית ארבע.
 -07:10מרמת ממרא -לביה"ס :ת"ת ,ממלכתי,
ממ"ד ואולפנא (תלמידים לתפילה).
 -07:40מרמת ממרא -לביה"ס בקרית ארבע:
ממ"ד ,ת"ת,חב"ד,גוונים וקניין תורה-
לא תתאפשר עלייה של בנות האולפנא להסעה זו.
 -08:05מרמת ממרא –לאולפנא לבנות.

אוטובוס נוסף לתושבי נופי ממרא בבוקר
דרך הכביש החדש למטה:
 -07:40מנופי ממרא – לאלוני ממרא
 -7:50מנופי ממרא דרך רמת ממרא לכל בתי הספר
היסודיים והאולפנא
פיזור בצהריים ע"פ מערכות ביה"ס (ייתכנו שינויים לאחר
החגים) .לא תתאפשר העלאת טרמפיסטים או הורי
תלמידים להסעה זו .הסעה זו הומוגנית לתלמידים בלבד
בהוראת משרד החינוך.

הסעות גבעת האבות -וגבעת גל:
גבעת גל:
לביה"ס וגני חובה בלבד.
סבביםהורים:
החל מ  7:25ועד  -7:55ב 3-תשלומי

גבעת האבות:
 -7:45לביה"ס בקרית ארבע ולגני חובה בלבד.
פיזור בצהריים ע"פ מערכות ביה"ס.
הסעה האחרונה ב .16:00
אין אפשרות להעלות טרמפיסטים-ההסעה מיועדת רק לתלמידים.

הסעות חינוך מיוחד:
ההסעות יהיו באותה המתכונת של שנה"ל תשפ"ב לפי הפרוט הבא:
 - 06:30ירושלים
 - 06:45-07:20גוש עציון  +בית"ר  +בית שמש  +קרית גת
חזור  -ע"פ מערכת השעות של בתי הספר.
לשאלות ובירורים ,אנא צרו קשר עם רחל כהן בטלפון02-9969541 :
או באגף החינוך .02-9969536

תלמידים הלומדים בביה"ס אקסטרניים
בירושלים:
על מנת לקבל החזר נסיעות על התלמיד להצטייד ברב קו.
יש לשלוח למייל אגף החינוך Hinuch@kiryat-arba.muni.il
את המסמכים הבאים:
אישור לימודים מביה"ס (ולציין אם יש לימודים
ביום שישי)  +מס' ת.ז  +כתובת מעודכנת  +מספר
פלאפון  +מס' רב קו
תלמיד שלא יגיש אישור מבית הספר לא יוכל לקבל החזר נסיעות.

בימים אלו נשלחות אליכם ע"י מוסדות החינוך אגרות בהן
הורים:השעות הבית ספרית
ומערכת
מפורטות תכניות הלימודים
תשלומי
לפתיחת השנה בהתאם למתווה הנ"ל ולאחר אישורם ,כאמור,
ע"י הרשות ומשרד החינוך.
תודתנו לכל העוסקים במלאכה לילות כימים בהכנתה של שנה"ל,
בראשם מנהלי בתי הספר ,מנהלות הגנים ,צוותי ניהול וצוותי
הוראה ,ראש המועצה ,מנכ"ל המועצה והגזבר ,צוות אגף
החינוך ,מחלקת שפ"ע ,מנהלי ועובדי הרשות ,אבות הבית,
מזכירות ועובדי ניקיון.
שתהא הברכה שורה בחינוך ילדינו.
בריאות איתנה ובשורות טובות,
שנת לימודים פורייה,
בכבוד רב,
אגף החינוך

