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אגרת לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ב

הורים, תלמידים וצוותי חינוך יקרים,

ולחוסנה של  החיים  לאיכות  מהווה גם מדד  היא  חיינו,  היא מרכז  החינוך ברשות שלנו  מערכת 

הקהילה שלנו. בעתות מצוקה ומשבר היא מקור לתעצומות נפש, לביטחון ולתקווה.

זכינו, ב"ה, למערכת חינוך מצוינת, למנהלים ולאנשי צוות מעולים שבשנת הלימודים האחרונה, 

בצל משבר הקורונה, התגלו במלוא עוצמתם ומסירותם החינוכית-ערכית ואיכותית לחינוך ילדינו 

ועל כך תודתנו הגדולה.

לפני כחודש סיימנו בהצלחה רבה את מפעל  "ביה"ס וגנים של החופש הגדול", לילדי גנים וכתות 

א'-ח' אשר נהנו מתכניות איכותיות, מגוונות ועשירות. השנה התכניות פעלו במשך חודש מלא 

ובבתי  בגנים  התכניות  רכזי  את  ולהעריך  להוקיר  להודות,  ההזדמנות  זו  החינוך.  מסגרות  ברוב 

טוב  רצון  והרבה  יוזמה  יצירתיות,  מחשבה,  שהשקיעו  המצוינים  ההדרכה  צוותי  ואת  הספר 

להצלחה.

אנו בעיצומן של ההכנות לקראת פתיחת שנה"ל ועדין בצל ההתמודדות עם נגיף הקורונה, שנה 

המציבה בפנינו שני אתגרים גדולים: לשמור על בריאותנו, לקיים שגרת חיים,  ולהעמיד מערכת 

ולימודיים מתוך הכלה, מצוינות, ערבות הדדית ואחריות  חינוך החותרת להשגת יעדים חינוכיים 

אישית וציבורית.

והגנים,  הספר  בתי  מנהלי  עם  פגישות  כללה  השעה,  ואתגרי  הזמן  בנסיבות  הקיץ,  היערכותנו 

להכנת תכניות פדגוגיות חדשניות. זאת כמובן, לצד ביצוע משימות רגילות, כגון: שיבוץ תלמידים, 

איוש משרות ריכוז והוראה, הכנתם הפיסית של בתיה"ס ותכנון מקיף ועמוק, חינוכי ופדגוגי בסימן: 

הכלה והשתלבות במיקוד על מצוינות ומצטיינים, תלמידים מאתגרים וכישורי שפה.

אנו מצפים ונערכים בהתרגשות גדולה לפתיחת השנה.

מתווה הלימודים בצל נגיף הקורונה מחייב אותנו להיות טובים, איכותיים ומשמעותיים יותר עבור 

ילדינו ותלמידנו, לגלות יצירתיות, שותפות ואחריות אישית של מורים, הורים ותלמידים גם יחד.

ייחודית וחדשנית,  ולהפעיל ביתר שאת פדגוגיה  ומחייבת אותנו ליצור  השנה החדשה מאפשרת 

למידה עצמאית וחינוך לאחריות אישית. 
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להלן הנחיות ומתווה
לו"ז פתיחת שנה:

יום שני, א' אלול (9.8.21) - תלמוד תורה זילברמן

יום שלישי, ב' באלול (10.8.21) - תלמוד תורה "קנין תורה"

יום שלישי ט"ז אלול (24.8.21) - ישיבה תיכונית- יתק"א

יום חמישי, י"ח באלול (26.8.21) - חב"ד בנות

יום ראשון, כ"א באלול (29.8.21) -  אולפנית חברון. 

יום שני, כ"ב באלול (30.8.21) -  אולפנת קרית ארבע

יום שלישי, כ"ג באלול (31.8.21) - חט"ב יתק"א 

יום רביעי, כ"ד באלול (1.9.21)- מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית-דתית 

יסודי.

עקרונות הפעלת מערכת החינוך:
מנת  על  וזאת  התלמידים,  לכל  סרולוגיות  בדיקות  לבצע  ביותר  ממליצים  אנו 

לשמור על שגרת לימודים סדירה לאורך כל השנה וללא בידודים. 
בדיקה זו היא באחריות ההורים וצריכה להתבצע לפני פתיחת שנה"ל. 

פרטים נוספים בפרסומי המועצה בשיתוף פיקוד העורף.

1. כיצד יתקיימו הלימודים?
בהתאם לתוכנית הלאומית להפעלת מערכת החינוך, כל התלמידים, החל מגיל גן 
ועד לכיתה י"ב ילמדו באופן פיזי בבתי הספר, במתכונת מלאה ורגילה, ללא חלוקה 
לקבוצות. כל בית ספר יוכל להתאים את מערכת השעות ומרחבי הלמידה לצרכים 

שלו.

2.כיצד ינהגו התלמידים וצוותי החינוך בשטח בית הספר?
יקפידו על הנחיות הבריאות שכוללות, שמירה על היגיינה אישית ואוורור כיתות. 
המורים  בחדרי  השיעורים,  בזמן  בהפסקות,  האפשר,  ככל  מרחק  על  ישמרו 

ובמרחבי הפעילות המשותפים במוסד החינוכי ובפעילויות חוץ.

3.האם חלה חובת עטית מסיכה ? אם כן על מי והיכן בשטחי בית הספר?
הלימוד,  בכיתות  מסיכה  לעטות  נדרשים  ומעלה  א'  מכיתה  החל  התלמידים  כל 
ובכל פעילות חינוכית המתקיימת במבנים ובמרחבים סגורים לרבות בזמן הסעה 
מאורגנת (למעט בבחינות, שיעור חינוך גופני ואלו הפטורים בתקנות הבריאות). 

כמו כן, חלה חובת עטית מסיכה בהתקהלויות בשטח פתוח מעל 100 איש.

ההורים ייפרדו מהילדים בפתח הגן, או ישהו בחדר עם מסכה. 
בתום הפעילות ההורים ייקחו את ילדיהם מפתח הגן.

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.

בתי ספר יסודיים:
כיתות א'-ו'/ח': 

2.9.21), יפעל  ביום רביעי (1.9.21) עד השעה 13:00. החל מיום חמישי, כ"ה ב אלול,( 
במתכונת יוח"א כרגיל, ללא הזנה, עד אחרי החגים. 

תשלומי הורים
פורסם  שכבר  כפי  יצטמצמו,  נוספת)  לימודים  (תוכנית  ותל"ן  הורים  תשלומי  השנה 

ובהתאם להחלטות ועדת החינוך של הכנסת.
דמי שכלול בגנים-ע"פ החלטת הגננת בתיאום עם ההורים.

סל תרבות בגנים: 50 ₪
ביטוח תאונות: 49 ₪

 

צהרונים
צהרנים ייפתחו מיד אחרי החגים, ביום ראשון, כ"ז בתשרי, 3.10.21, בבתי הספר ובגנים.

תוכנית הזנה
תוכנית ההזנה תחל מיד אחרי החגים, מיום ראשון, כ"ז בתשרי, 3.10.21, 

בבתי הספר ובגנים.
פרטים באתר המועצה ובטופס שיחולק לציבור.

הרשמה באתר או במזכירויות בית הספר בלבד. 
.Hinuch@kiryat-arba.muni.il ניתן לשלוח בקשות הנחה למייל

הסעות  תלמידים
תלמידים הנוסעים לבתי ספר ביישוב ומחוץ ליישוב: 

07:00  קריית ארבע- מהתחנות בקריה- לחט"ב יתק"א.

הסעות רמת ממרא ונופי ממרא לביה"ס:
בוקר

07:05 מנופי ממרא- לרמת ממרא- לביה"ס אלוני ממרא ממשיך לקרית ארבע.
07:10 מרמת ממרא- לביה"ס: ת"ת, ממלכתי, ממ"ד ואולפנא (תלמידים לתפילה).

07:40 מרמת ממרא- לביה"ס בקרית ארבע: ממ"ד, ת"ת, גוונים וקניין תורה- 
לא תתאפשר עלייה של בנות האולפנא להסעה זו.

08:05 מרמת ממרא –לאולפנא לבנות.

אוטובוס נוסף לתושבי נופי ממרא בבוקר:
07:40 מנופי ממרא – לאלוני ממרא

7:50 מנופי 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 מהשכונות:
גבעת גל:

החל מ 7:25 ועד 7:55 ב-3 סבבים, לביה"ס וגני חובה בלבד.

גבעת האבות:
7:45 לביה"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:

ירושלים-הגוש-בית"ר :
ההסעות יהיו באותה המתכונת הקבועה, לפי הפרוט הבא:

06:30 ירושלים
06:45-07:20 גוש עציון

7:20-7:30בית"ר
 

חזור-ע"פ מערכת השעות של בתי הספר.

לשאלות ובירורים, אנא צרו קשר עם רחל כהן בטלפון: 02-9969541 
או במזכירות אגף החינוך 02-9969536.

תלמידים הלומדים בביה"ס אקסטרניים בירושלים:
על מנת לקבל החזר נסיעות על התלמיד להצטייד ברב קו. 

ביום  לימודים  יש  אם  (ולציין  מביה"ס  הלימודים  אישור  החינוך את  לאגף  להגיש  יש 
שישי) וכן מס' ת.ז עם כתובת מעודכנת ומספר פלאפון, 

  .Hinuch@kiryat-arba.muni.il :לשלוח לדוא"ל
תלמיד שלא יגיש אישור מבית הספר לא יוכל לקבל החזר נסיעות.

בימים אלו נשלחות אליכם ע"י מוסדות החינוך אגרות בהן מפורטות תכניות 
הלימודים ומערכת השעות הבית ספרית 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,
אגף חינוך וחברה

4.מה קורה כאשר בית הספר מצוי ברשות שהופכת לאדומה או כתומה?
גני הילדים, כיתות א'-ד': ימשיכו ללמוד כבשגרה בכיתות מלאות.

צהרונים: ימשיכו ללמוד כבשגרה בכיתות מלאות.

כיתות ה'-ו': ימשיכו ללמוד, ובמקביל בית הספר יפעל לצמצום מגעים, בהתאם 

לצרכים ולתנאי המקום.

בהתאם  פועלים  שהם  ובלבד  מלאות,  בכיתות  ללמוד  ימשיכו  ז'-י"ב:  כיתות 

לקריטריונים הבאים: 

שיעור פטורי הבידוד (מחוסנים, מחלימים, עברו בדיקות יומיות עם תוצאה שלילית) 

בשכבות או כיתות ז'-י' הוא יותר מ-50%; 

שיעור פטורי הבידוד בשכבות או כיתות י'-י''ב הוא יותר מ-70%.

למסגרות  מעבר  בשלבי  תלמידים  של  קליטתם  על  להקל  מנת  על 
חדשות בימים ראשונים הוחלט על ההנחיות הבאות:

גנים:
ילדי גיל 3: 

ביום רביעי-חמישי (1-2.9.21) הילדים לגנים עד השעה 10:00,
ביום שישי (3.9.21) עד השעה 12:00

החל מיום ראשון (5.9.21) – מערכת רגילה עד השעה 14:00

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

גני חובה-יוח"א (כולל ילדי גיל 4 בחובה): 
יום רביעי-חמישי (1-2.9.21) עד 14:00. מיום שישי כרגיל.

שעות הגן במהלך השנה:
טרום חובה:  

א'-ה' 07:55-14:00 
יום שישי 07:55-12:45

חובה: 
א'-ה' 07:55-15:45, כולל הזנה.

יום שישי 07:55-12:00
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להלן הנחיות ומתווה
לו"ז פתיחת שנה:

יום שני, א' אלול (9.8.21) - תלמוד תורה זילברמן

יום שלישי, ב' באלול (10.8.21) - תלמוד תורה "קנין תורה"

יום שלישי ט"ז אלול (24.8.21) - ישיבה תיכונית- יתק"א

יום חמישי, י"ח באלול (26.8.21) - חב"ד בנות

יום ראשון, כ"א באלול (29.8.21) -  אולפנית חברון. 

יום שני, כ"ב באלול (30.8.21) -  אולפנת קרית ארבע

יום שלישי, כ"ג באלול (31.8.21) - חט"ב יתק"א 

יום רביעי, כ"ד באלול (1.9.21)- מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית-דתית 

יסודי.

עקרונות הפעלת מערכת החינוך:
מנת  על  וזאת  התלמידים,  לכל  סרולוגיות  בדיקות  לבצע  ביותר  ממליצים  אנו 

לשמור על שגרת לימודים סדירה לאורך כל השנה וללא בידודים. 
בדיקה זו היא באחריות ההורים וצריכה להתבצע לפני פתיחת שנה"ל. 

פרטים נוספים בפרסומי המועצה בשיתוף פיקוד העורף.

1. כיצד יתקיימו הלימודים?
בהתאם לתוכנית הלאומית להפעלת מערכת החינוך, כל התלמידים, החל מגיל גן 
ועד לכיתה י"ב ילמדו באופן פיזי בבתי הספר, במתכונת מלאה ורגילה, ללא חלוקה 
לקבוצות. כל בית ספר יוכל להתאים את מערכת השעות ומרחבי הלמידה לצרכים 

שלו.

2.כיצד ינהגו התלמידים וצוותי החינוך בשטח בית הספר?
יקפידו על הנחיות הבריאות שכוללות, שמירה על היגיינה אישית ואוורור כיתות. 
המורים  בחדרי  השיעורים,  בזמן  בהפסקות,  האפשר,  ככל  מרחק  על  ישמרו 

ובמרחבי הפעילות המשותפים במוסד החינוכי ובפעילויות חוץ.

3.האם חלה חובת עטית מסיכה ? אם כן על מי והיכן בשטחי בית הספר?
הלימוד,  בכיתות  מסיכה  לעטות  נדרשים  ומעלה  א'  מכיתה  החל  התלמידים  כל 
ובכל פעילות חינוכית המתקיימת במבנים ובמרחבים סגורים לרבות בזמן הסעה 
מאורגנת (למעט בבחינות, שיעור חינוך גופני ואלו הפטורים בתקנות הבריאות). 

כמו כן, חלה חובת עטית מסיכה בהתקהלויות בשטח פתוח מעל 100 איש.

ההורים ייפרדו מהילדים בפתח הגן, או ישהו בחדר עם מסכה. 
בתום הפעילות ההורים ייקחו את ילדיהם מפתח הגן.

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.

בתי ספר יסודיים:
כיתות א'-ו'/ח': 

2.9.21), יפעל  ביום רביעי (1.9.21) עד השעה 13:00. החל מיום חמישי, כ"ה ב אלול,( 
במתכונת יוח"א כרגיל, ללא הזנה, עד אחרי החגים. 

תשלומי הורים
פורסם  שכבר  כפי  יצטמצמו,  נוספת)  לימודים  (תוכנית  ותל"ן  הורים  תשלומי  השנה 

ובהתאם להחלטות ועדת החינוך של הכנסת.
דמי שכלול בגנים-ע"פ החלטת הגננת בתיאום עם ההורים.

סל תרבות בגנים: 50 ₪
ביטוח תאונות: 49 ₪

 

צהרונים
צהרנים ייפתחו מיד אחרי החגים, ביום ראשון, כ"ז בתשרי, 3.10.21, בבתי הספר ובגנים.

תוכנית הזנה
תוכנית ההזנה תחל מיד אחרי החגים, מיום ראשון, כ"ז בתשרי, 3.10.21, 

בבתי הספר ובגנים.
פרטים באתר המועצה ובטופס שיחולק לציבור.

הרשמה באתר או במזכירויות בית הספר בלבד. 
.Hinuch@kiryat-arba.muni.il ניתן לשלוח בקשות הנחה למייל

הסעות  תלמידים
תלמידים הנוסעים לבתי ספר ביישוב ומחוץ ליישוב: 

07:00  קריית ארבע- מהתחנות בקריה- לחט"ב יתק"א.

הסעות רמת ממרא ונופי ממרא לביה"ס:
בוקר

07:05 מנופי ממרא- לרמת ממרא- לביה"ס אלוני ממרא ממשיך לקרית ארבע.
07:10 מרמת ממרא- לביה"ס: ת"ת, ממלכתי, ממ"ד ואולפנא (תלמידים לתפילה).

07:40 מרמת ממרא- לביה"ס בקרית ארבע: ממ"ד, ת"ת, גוונים וקניין תורה- 
לא תתאפשר עלייה של בנות האולפנא להסעה זו.

08:05 מרמת ממרא –לאולפנא לבנות.

אוטובוס נוסף לתושבי נופי ממרא בבוקר:
07:40 מנופי ממרא – לאלוני ממרא

7:50 מנופי 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 מהשכונות:
גבעת גל:

החל מ 7:25 ועד 7:55 ב-3 סבבים, לביה"ס וגני חובה בלבד.

גבעת האבות:
7:45 לביה"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:

ירושלים-הגוש-בית"ר :
ההסעות יהיו באותה המתכונת הקבועה, לפי הפרוט הבא:

06:30 ירושלים
06:45-07:20 גוש עציון

7:20-7:30בית"ר
 

חזור-ע"פ מערכת השעות של בתי הספר.

לשאלות ובירורים, אנא צרו קשר עם רחל כהן בטלפון: 02-9969541 
או במזכירות אגף החינוך 02-9969536.

תלמידים הלומדים בביה"ס אקסטרניים בירושלים:
על מנת לקבל החזר נסיעות על התלמיד להצטייד ברב קו. 

ביום  לימודים  יש  אם  (ולציין  מביה"ס  הלימודים  אישור  החינוך את  לאגף  להגיש  יש 
שישי) וכן מס' ת.ז עם כתובת מעודכנת ומספר פלאפון, 

  .Hinuch@kiryat-arba.muni.il :לשלוח לדוא"ל
תלמיד שלא יגיש אישור מבית הספר לא יוכל לקבל החזר נסיעות.

בימים אלו נשלחות אליכם ע"י מוסדות החינוך אגרות בהן מפורטות תכניות 
הלימודים ומערכת השעות הבית ספרית 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,
אגף חינוך וחברה

4.מה קורה כאשר בית הספר מצוי ברשות שהופכת לאדומה או כתומה?
גני הילדים, כיתות א'-ד': ימשיכו ללמוד כבשגרה בכיתות מלאות.

צהרונים: ימשיכו ללמוד כבשגרה בכיתות מלאות.

כיתות ה'-ו': ימשיכו ללמוד, ובמקביל בית הספר יפעל לצמצום מגעים, בהתאם 

לצרכים ולתנאי המקום.

בהתאם  פועלים  שהם  ובלבד  מלאות,  בכיתות  ללמוד  ימשיכו  ז'-י"ב:  כיתות 

לקריטריונים הבאים: 

שיעור פטורי הבידוד (מחוסנים, מחלימים, עברו בדיקות יומיות עם תוצאה שלילית) 

בשכבות או כיתות ז'-י' הוא יותר מ-50%; 

שיעור פטורי הבידוד בשכבות או כיתות י'-י''ב הוא יותר מ-70%.

למסגרות  מעבר  בשלבי  תלמידים  של  קליטתם  על  להקל  מנת  על 
חדשות בימים ראשונים הוחלט על ההנחיות הבאות:

גנים:
ילדי גיל 3: 

ביום רביעי-חמישי (1-2.9.21) הילדים לגנים עד השעה 10:00,
ביום שישי (3.9.21) עד השעה 12:00

החל מיום ראשון (5.9.21) – מערכת רגילה עד השעה 14:00

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

גני חובה-יוח"א (כולל ילדי גיל 4 בחובה): 
יום רביעי-חמישי (1-2.9.21) עד 14:00. מיום שישי כרגיל.

שעות הגן במהלך השנה:
טרום חובה:  

א'-ה' 07:55-14:00 
יום שישי 07:55-12:45

חובה: 
א'-ה' 07:55-15:45, כולל הזנה.

יום שישי 07:55-12:00
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להלן הנחיות ומתווה
לו"ז פתיחת שנה:

יום שני, א' אלול (9.8.21) - תלמוד תורה זילברמן

יום שלישי, ב' באלול (10.8.21) - תלמוד תורה "קנין תורה"

יום שלישי ט"ז אלול (24.8.21) - ישיבה תיכונית- יתק"א

יום חמישי, י"ח באלול (26.8.21) - חב"ד בנות

יום ראשון, כ"א באלול (29.8.21) -  אולפנית חברון. 

יום שני, כ"ב באלול (30.8.21) -  אולפנת קרית ארבע

יום שלישי, כ"ג באלול (31.8.21) - חט"ב יתק"א 

יום רביעי, כ"ד באלול (1.9.21)- מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית-דתית 

יסודי.

עקרונות הפעלת מערכת החינוך:
מנת  על  וזאת  התלמידים,  לכל  סרולוגיות  בדיקות  לבצע  ביותר  ממליצים  אנו 

לשמור על שגרת לימודים סדירה לאורך כל השנה וללא בידודים. 
בדיקה זו היא באחריות ההורים וצריכה להתבצע לפני פתיחת שנה"ל. 

פרטים נוספים בפרסומי המועצה בשיתוף פיקוד העורף.

1. כיצד יתקיימו הלימודים?
בהתאם לתוכנית הלאומית להפעלת מערכת החינוך, כל התלמידים, החל מגיל גן 
ועד לכיתה י"ב ילמדו באופן פיזי בבתי הספר, במתכונת מלאה ורגילה, ללא חלוקה 
לקבוצות. כל בית ספר יוכל להתאים את מערכת השעות ומרחבי הלמידה לצרכים 

שלו.

2.כיצד ינהגו התלמידים וצוותי החינוך בשטח בית הספר?
יקפידו על הנחיות הבריאות שכוללות, שמירה על היגיינה אישית ואוורור כיתות. 
המורים  בחדרי  השיעורים,  בזמן  בהפסקות,  האפשר,  ככל  מרחק  על  ישמרו 

ובמרחבי הפעילות המשותפים במוסד החינוכי ובפעילויות חוץ.

3.האם חלה חובת עטית מסיכה ? אם כן על מי והיכן בשטחי בית הספר?
הלימוד,  בכיתות  מסיכה  לעטות  נדרשים  ומעלה  א'  מכיתה  החל  התלמידים  כל 
ובכל פעילות חינוכית המתקיימת במבנים ובמרחבים סגורים לרבות בזמן הסעה 
מאורגנת (למעט בבחינות, שיעור חינוך גופני ואלו הפטורים בתקנות הבריאות). 

כמו כן, חלה חובת עטית מסיכה בהתקהלויות בשטח פתוח מעל 100 איש.

ההורים ייפרדו מהילדים בפתח הגן, או ישהו בחדר עם מסכה. 
בתום הפעילות ההורים ייקחו את ילדיהם מפתח הגן.

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.

בתי ספר יסודיים:
כיתות א'-ו'/ח': 

2.9.21), יפעל  ביום רביעי (1.9.21) עד השעה 13:00. החל מיום חמישי, כ"ה ב אלול,( 
במתכונת יוח"א כרגיל, ללא הזנה, עד אחרי החגים. 

תשלומי הורים
פורסם  שכבר  כפי  יצטמצמו,  נוספת)  לימודים  (תוכנית  ותל"ן  הורים  תשלומי  השנה 

ובהתאם להחלטות ועדת החינוך של הכנסת.
דמי שכלול בגנים-ע"פ החלטת הגננת בתיאום עם ההורים.

סל תרבות בגנים: 50 ₪
ביטוח תאונות: 49 ₪

 

צהרונים
צהרנים ייפתחו מיד אחרי החגים, ביום ראשון, כ"ז בתשרי, 3.10.21, בבתי הספר ובגנים.

תוכנית הזנה
תוכנית ההזנה תחל מיד אחרי החגים, מיום ראשון, כ"ז בתשרי, 3.10.21, 

בבתי הספר ובגנים.
פרטים באתר המועצה ובטופס שיחולק לציבור.

הרשמה באתר או במזכירויות בית הספר בלבד. 
.Hinuch@kiryat-arba.muni.il ניתן לשלוח בקשות הנחה למייל

הסעות  תלמידים
תלמידים הנוסעים לבתי ספר ביישוב ומחוץ ליישוב: 

07:00  קריית ארבע- מהתחנות בקריה- לחט"ב יתק"א.

הסעות רמת ממרא ונופי ממרא לביה"ס:
בוקר

07:05 מנופי ממרא- לרמת ממרא- לביה"ס אלוני ממרא ממשיך לקרית ארבע.
07:10 מרמת ממרא- לביה"ס: ת"ת, ממלכתי, ממ"ד ואולפנא (תלמידים לתפילה).

07:40 מרמת ממרא- לביה"ס בקרית ארבע: ממ"ד, ת"ת, גוונים וקניין תורה- 
לא תתאפשר עלייה של בנות האולפנא להסעה זו.

08:05 מרמת ממרא –לאולפנא לבנות.

אוטובוס נוסף לתושבי נופי ממרא בבוקר:
07:40 מנופי ממרא – לאלוני ממרא

7:50 מנופי 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 מהשכונות:
גבעת גל:

החל מ 7:25 ועד 7:55 ב-3 סבבים, לביה"ס וגני חובה בלבד.

גבעת האבות:
7:45 לביה"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:

ירושלים-הגוש-בית"ר :
ההסעות יהיו באותה המתכונת הקבועה, לפי הפרוט הבא:

06:30 ירושלים
06:45-07:20 גוש עציון

7:20-7:30בית"ר
 

חזור-ע"פ מערכת השעות של בתי הספר.

לשאלות ובירורים, אנא צרו קשר עם רחל כהן בטלפון: 02-9969541 
או במזכירות אגף החינוך 02-9969536.

תלמידים הלומדים בביה"ס אקסטרניים בירושלים:
על מנת לקבל החזר נסיעות על התלמיד להצטייד ברב קו. 

ביום  לימודים  יש  אם  (ולציין  מביה"ס  הלימודים  אישור  החינוך את  לאגף  להגיש  יש 
שישי) וכן מס' ת.ז עם כתובת מעודכנת ומספר פלאפון, 

  .Hinuch@kiryat-arba.muni.il :לשלוח לדוא"ל
תלמיד שלא יגיש אישור מבית הספר לא יוכל לקבל החזר נסיעות.

בימים אלו נשלחות אליכם ע"י מוסדות החינוך אגרות בהן מפורטות תכניות 
הלימודים ומערכת השעות הבית ספרית 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,
אגף חינוך וחברה

4.מה קורה כאשר בית הספר מצוי ברשות שהופכת לאדומה או כתומה?
גני הילדים, כיתות א'-ד': ימשיכו ללמוד כבשגרה בכיתות מלאות.

צהרונים: ימשיכו ללמוד כבשגרה בכיתות מלאות.

כיתות ה'-ו': ימשיכו ללמוד, ובמקביל בית הספר יפעל לצמצום מגעים, בהתאם 

לצרכים ולתנאי המקום.

בהתאם  פועלים  שהם  ובלבד  מלאות,  בכיתות  ללמוד  ימשיכו  ז'-י"ב:  כיתות 

לקריטריונים הבאים: 

שיעור פטורי הבידוד (מחוסנים, מחלימים, עברו בדיקות יומיות עם תוצאה שלילית) 

בשכבות או כיתות ז'-י' הוא יותר מ-50%; 

שיעור פטורי הבידוד בשכבות או כיתות י'-י''ב הוא יותר מ-70%.

למסגרות  מעבר  בשלבי  תלמידים  של  קליטתם  על  להקל  מנת  על 
חדשות בימים ראשונים הוחלט על ההנחיות הבאות:

גנים:
ילדי גיל 3: 

ביום רביעי-חמישי (1-2.9.21) הילדים לגנים עד השעה 10:00,
ביום שישי (3.9.21) עד השעה 12:00

החל מיום ראשון (5.9.21) – מערכת רגילה עד השעה 14:00

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

גני חובה-יוח"א (כולל ילדי גיל 4 בחובה): 
יום רביעי-חמישי (1-2.9.21) עד 14:00. מיום שישי כרגיל.

שעות הגן במהלך השנה:
טרום חובה:  

א'-ה' 07:55-14:00 
יום שישי 07:55-12:45

חובה: 
א'-ה' 07:55-15:45, כולל הזנה.

יום שישי 07:55-12:00
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להלן הנחיות ומתווה
לו"ז פתיחת שנה:

יום שני, א' אלול (9.8.21) - תלמוד תורה זילברמן

יום שלישי, ב' באלול (10.8.21) - תלמוד תורה "קנין תורה"

יום שלישי ט"ז אלול (24.8.21) - ישיבה תיכונית- יתק"א

יום חמישי, י"ח באלול (26.8.21) - חב"ד בנות

יום ראשון, כ"א באלול (29.8.21) -  אולפנית חברון. 

יום שני, כ"ב באלול (30.8.21) -  אולפנת קרית ארבע

יום שלישי, כ"ג באלול (31.8.21) - חט"ב יתק"א 

יום רביעי, כ"ד באלול (1.9.21)- מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית-דתית 

יסודי.

עקרונות הפעלת מערכת החינוך:
מנת  על  וזאת  התלמידים,  לכל  סרולוגיות  בדיקות  לבצע  ביותר  ממליצים  אנו 

לשמור על שגרת לימודים סדירה לאורך כל השנה וללא בידודים. 
בדיקה זו היא באחריות ההורים וצריכה להתבצע לפני פתיחת שנה"ל. 

פרטים נוספים בפרסומי המועצה בשיתוף פיקוד העורף.

1. כיצד יתקיימו הלימודים?
בהתאם לתוכנית הלאומית להפעלת מערכת החינוך, כל התלמידים, החל מגיל גן 
ועד לכיתה י"ב ילמדו באופן פיזי בבתי הספר, במתכונת מלאה ורגילה, ללא חלוקה 
לקבוצות. כל בית ספר יוכל להתאים את מערכת השעות ומרחבי הלמידה לצרכים 

שלו.

2.כיצד ינהגו התלמידים וצוותי החינוך בשטח בית הספר?
יקפידו על הנחיות הבריאות שכוללות, שמירה על היגיינה אישית ואוורור כיתות. 
המורים  בחדרי  השיעורים,  בזמן  בהפסקות,  האפשר,  ככל  מרחק  על  ישמרו 

ובמרחבי הפעילות המשותפים במוסד החינוכי ובפעילויות חוץ.

3.האם חלה חובת עטית מסיכה ? אם כן על מי והיכן בשטחי בית הספר?
הלימוד,  בכיתות  מסיכה  לעטות  נדרשים  ומעלה  א'  מכיתה  החל  התלמידים  כל 
ובכל פעילות חינוכית המתקיימת במבנים ובמרחבים סגורים לרבות בזמן הסעה 
מאורגנת (למעט בבחינות, שיעור חינוך גופני ואלו הפטורים בתקנות הבריאות). 

כמו כן, חלה חובת עטית מסיכה בהתקהלויות בשטח פתוח מעל 100 איש.

ההורים ייפרדו מהילדים בפתח הגן, או ישהו בחדר עם מסכה. 
בתום הפעילות ההורים ייקחו את ילדיהם מפתח הגן.

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.

בתי ספר יסודיים:
כיתות א'-ו'/ח': 

2.9.21), יפעל  ביום רביעי (1.9.21) עד השעה 13:00. החל מיום חמישי, כ"ה ב אלול,( 
במתכונת יוח"א כרגיל, ללא הזנה, עד אחרי החגים. 

תשלומי הורים
פורסם  שכבר  כפי  יצטמצמו,  נוספת)  לימודים  (תוכנית  ותל"ן  הורים  תשלומי  השנה 

ובהתאם להחלטות ועדת החינוך של הכנסת.
דמי שכלול בגנים-ע"פ החלטת הגננת בתיאום עם ההורים.

סל תרבות בגנים: 50 ₪
ביטוח תאונות: 49 ₪

 

צהרונים
צהרנים ייפתחו מיד אחרי החגים, ביום ראשון, כ"ז בתשרי, 3.10.21, בבתי הספר ובגנים.

תוכנית הזנה
תוכנית ההזנה תחל מיד אחרי החגים, מיום ראשון, כ"ז בתשרי, 3.10.21, 

בבתי הספר ובגנים.
פרטים באתר המועצה ובטופס שיחולק לציבור.

הרשמה באתר או במזכירויות בית הספר בלבד. 
.Hinuch@kiryat-arba.muni.il ניתן לשלוח בקשות הנחה למייל

הסעות  תלמידים
תלמידים הנוסעים לבתי ספר ביישוב ומחוץ ליישוב: 

07:00  קריית ארבע- מהתחנות בקריה- לחט"ב יתק"א.

הסעות רמת ממרא ונופי ממרא לביה"ס:
בוקר

07:05 מנופי ממרא- לרמת ממרא- לביה"ס אלוני ממרא ממשיך לקרית ארבע.
07:10 מרמת ממרא- לביה"ס: ת"ת, ממלכתי, ממ"ד ואולפנא (תלמידים לתפילה).

07:40 מרמת ממרא- לביה"ס בקרית ארבע: ממ"ד, ת"ת, גוונים וקניין תורה- 
לא תתאפשר עלייה של בנות האולפנא להסעה זו.

08:05 מרמת ממרא –לאולפנא לבנות.

אוטובוס נוסף לתושבי נופי ממרא בבוקר:
07:40 מנופי ממרא – לאלוני ממרא

7:50 מנופי 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 מהשכונות:
גבעת גל:

החל מ 7:25 ועד 7:55 ב-3 סבבים, לביה"ס וגני חובה בלבד.

גבעת האבות:
7:45 לביה"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:

ירושלים-הגוש-בית"ר :
ההסעות יהיו באותה המתכונת הקבועה, לפי הפרוט הבא:

06:30 ירושלים
06:45-07:20 גוש עציון

7:20-7:30בית"ר
 

חזור-ע"פ מערכת השעות של בתי הספר.

לשאלות ובירורים, אנא צרו קשר עם רחל כהן בטלפון: 02-9969541 
או במזכירות אגף החינוך 02-9969536.

תלמידים הלומדים בביה"ס אקסטרניים בירושלים:
על מנת לקבל החזר נסיעות על התלמיד להצטייד ברב קו. 

ביום  לימודים  יש  אם  (ולציין  מביה"ס  הלימודים  אישור  החינוך את  לאגף  להגיש  יש 
שישי) וכן מס' ת.ז עם כתובת מעודכנת ומספר פלאפון, 

  .Hinuch@kiryat-arba.muni.il :לשלוח לדוא"ל
תלמיד שלא יגיש אישור מבית הספר לא יוכל לקבל החזר נסיעות.

בימים אלו נשלחות אליכם ע"י מוסדות החינוך אגרות בהן מפורטות תכניות 
הלימודים ומערכת השעות הבית ספרית 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,
אגף חינוך וחברה

4.מה קורה כאשר בית הספר מצוי ברשות שהופכת לאדומה או כתומה?
גני הילדים, כיתות א'-ד': ימשיכו ללמוד כבשגרה בכיתות מלאות.

צהרונים: ימשיכו ללמוד כבשגרה בכיתות מלאות.

כיתות ה'-ו': ימשיכו ללמוד, ובמקביל בית הספר יפעל לצמצום מגעים, בהתאם 

לצרכים ולתנאי המקום.

בהתאם  פועלים  שהם  ובלבד  מלאות,  בכיתות  ללמוד  ימשיכו  ז'-י"ב:  כיתות 

לקריטריונים הבאים: 

שיעור פטורי הבידוד (מחוסנים, מחלימים, עברו בדיקות יומיות עם תוצאה שלילית) 

בשכבות או כיתות ז'-י' הוא יותר מ-50%; 

שיעור פטורי הבידוד בשכבות או כיתות י'-י''ב הוא יותר מ-70%.

למסגרות  מעבר  בשלבי  תלמידים  של  קליטתם  על  להקל  מנת  על 
חדשות בימים ראשונים הוחלט על ההנחיות הבאות:

גנים:
ילדי גיל 3: 

ביום רביעי-חמישי (1-2.9.21) הילדים לגנים עד השעה 10:00,
ביום שישי (3.9.21) עד השעה 12:00

החל מיום ראשון (5.9.21) – מערכת רגילה עד השעה 14:00

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

גני חובה-יוח"א (כולל ילדי גיל 4 בחובה): 
יום רביעי-חמישי (1-2.9.21) עד 14:00. מיום שישי כרגיל.

שעות הגן במהלך השנה:
טרום חובה:  

א'-ה' 07:55-14:00 
יום שישי 07:55-12:45

חובה: 
א'-ה' 07:55-15:45, כולל הזנה.

יום שישי 07:55-12:00
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להלן הנחיות ומתווה
לו"ז פתיחת שנה:

יום שני, א' אלול (9.8.21) - תלמוד תורה זילברמן

יום שלישי, ב' באלול (10.8.21) - תלמוד תורה "קנין תורה"

יום שלישי ט"ז אלול (24.8.21) - ישיבה תיכונית- יתק"א

יום חמישי, י"ח באלול (26.8.21) - חב"ד בנות

יום ראשון, כ"א באלול (29.8.21) -  אולפנית חברון. 

יום שני, כ"ב באלול (30.8.21) -  אולפנת קרית ארבע

יום שלישי, כ"ג באלול (31.8.21) - חט"ב יתק"א 

יום רביעי, כ"ד באלול (1.9.21)- מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית-דתית 

יסודי.

עקרונות הפעלת מערכת החינוך:
מנת  על  וזאת  התלמידים,  לכל  סרולוגיות  בדיקות  לבצע  ביותר  ממליצים  אנו 

לשמור על שגרת לימודים סדירה לאורך כל השנה וללא בידודים. 
בדיקה זו היא באחריות ההורים וצריכה להתבצע לפני פתיחת שנה"ל. 

פרטים נוספים בפרסומי המועצה בשיתוף פיקוד העורף.

1. כיצד יתקיימו הלימודים?
בהתאם לתוכנית הלאומית להפעלת מערכת החינוך, כל התלמידים, החל מגיל גן 
ועד לכיתה י"ב ילמדו באופן פיזי בבתי הספר, במתכונת מלאה ורגילה, ללא חלוקה 
לקבוצות. כל בית ספר יוכל להתאים את מערכת השעות ומרחבי הלמידה לצרכים 

שלו.

2.כיצד ינהגו התלמידים וצוותי החינוך בשטח בית הספר?
יקפידו על הנחיות הבריאות שכוללות, שמירה על היגיינה אישית ואוורור כיתות. 
המורים  בחדרי  השיעורים,  בזמן  בהפסקות,  האפשר,  ככל  מרחק  על  ישמרו 

ובמרחבי הפעילות המשותפים במוסד החינוכי ובפעילויות חוץ.

3.האם חלה חובת עטית מסיכה ? אם כן על מי והיכן בשטחי בית הספר?
הלימוד,  בכיתות  מסיכה  לעטות  נדרשים  ומעלה  א'  מכיתה  החל  התלמידים  כל 
ובכל פעילות חינוכית המתקיימת במבנים ובמרחבים סגורים לרבות בזמן הסעה 
מאורגנת (למעט בבחינות, שיעור חינוך גופני ואלו הפטורים בתקנות הבריאות). 

כמו כן, חלה חובת עטית מסיכה בהתקהלויות בשטח פתוח מעל 100 איש.

ההורים ייפרדו מהילדים בפתח הגן, או ישהו בחדר עם מסכה. 
בתום הפעילות ההורים ייקחו את ילדיהם מפתח הגן.

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.

בתי ספר יסודיים:
כיתות א'-ו'/ח': 

2.9.21), יפעל  ביום רביעי (1.9.21) עד השעה 13:00. החל מיום חמישי, כ"ה ב אלול,( 
במתכונת יוח"א כרגיל, ללא הזנה, עד אחרי החגים. 

תשלומי הורים
פורסם  שכבר  כפי  יצטמצמו,  נוספת)  לימודים  (תוכנית  ותל"ן  הורים  תשלומי  השנה 

ובהתאם להחלטות ועדת החינוך של הכנסת.
דמי שכלול בגנים-ע"פ החלטת הגננת בתיאום עם ההורים.

סל תרבות בגנים: 50 ₪
ביטוח תאונות: 49 ₪

 

צהרונים
צהרנים ייפתחו מיד אחרי החגים, ביום ראשון, כ"ז בתשרי, 3.10.21, בבתי הספר ובגנים.

תוכנית הזנה
תוכנית ההזנה תחל מיד אחרי החגים, מיום ראשון, כ"ז בתשרי, 3.10.21, 

בבתי הספר ובגנים.
פרטים באתר המועצה ובטופס שיחולק לציבור.

הרשמה באתר או במזכירויות בית הספר בלבד. 
.Hinuch@kiryat-arba.muni.il ניתן לשלוח בקשות הנחה למייל

הסעות  תלמידים
תלמידים הנוסעים לבתי ספר ביישוב ומחוץ ליישוב: 

07:00  קריית ארבע- מהתחנות בקריה- לחט"ב יתק"א.

הסעות רמת ממרא ונופי ממרא לביה"ס:
בוקר

07:05 מנופי ממרא- לרמת ממרא- לביה"ס אלוני ממרא ממשיך לקרית ארבע.
07:10 מרמת ממרא- לביה"ס: ת"ת, ממלכתי, ממ"ד ואולפנא (תלמידים לתפילה).

07:40 מרמת ממרא- לביה"ס בקרית ארבע: ממ"ד, ת"ת, גוונים וקניין תורה- 
לא תתאפשר עלייה של בנות האולפנא להסעה זו.

08:05 מרמת ממרא –לאולפנא לבנות.

אוטובוס נוסף לתושבי נופי ממרא בבוקר:
07:40 מנופי ממרא – לאלוני ממרא

7:50 מנופי 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 מהשכונות:
גבעת גל:

החל מ 7:25 ועד 7:55 ב-3 סבבים, לביה"ס וגני חובה בלבד.

גבעת האבות:
7:45 לביה"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:

ירושלים-הגוש-בית"ר :
ההסעות יהיו באותה המתכונת הקבועה, לפי הפרוט הבא:

06:30 ירושלים
06:45-07:20 גוש עציון

7:20-7:30בית"ר
 

חזור-ע"פ מערכת השעות של בתי הספר.

לשאלות ובירורים, אנא צרו קשר עם רחל כהן בטלפון: 02-9969541 
או במזכירות אגף החינוך 02-9969536.

תלמידים הלומדים בביה"ס אקסטרניים בירושלים:
על מנת לקבל החזר נסיעות על התלמיד להצטייד ברב קו. 

ביום  לימודים  יש  אם  (ולציין  מביה"ס  הלימודים  אישור  החינוך את  לאגף  להגיש  יש 
שישי) וכן מס' ת.ז עם כתובת מעודכנת ומספר פלאפון, 

  .Hinuch@kiryat-arba.muni.il :לשלוח לדוא"ל
תלמיד שלא יגיש אישור מבית הספר לא יוכל לקבל החזר נסיעות.

בימים אלו נשלחות אליכם ע"י מוסדות החינוך אגרות בהן מפורטות תכניות 
הלימודים ומערכת השעות הבית ספרית 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,
אגף חינוך וחברה

4.מה קורה כאשר בית הספר מצוי ברשות שהופכת לאדומה או כתומה?
גני הילדים, כיתות א'-ד': ימשיכו ללמוד כבשגרה בכיתות מלאות.

צהרונים: ימשיכו ללמוד כבשגרה בכיתות מלאות.

כיתות ה'-ו': ימשיכו ללמוד, ובמקביל בית הספר יפעל לצמצום מגעים, בהתאם 

לצרכים ולתנאי המקום.

בהתאם  פועלים  שהם  ובלבד  מלאות,  בכיתות  ללמוד  ימשיכו  ז'-י"ב:  כיתות 

לקריטריונים הבאים: 

שיעור פטורי הבידוד (מחוסנים, מחלימים, עברו בדיקות יומיות עם תוצאה שלילית) 

בשכבות או כיתות ז'-י' הוא יותר מ-50%; 

שיעור פטורי הבידוד בשכבות או כיתות י'-י''ב הוא יותר מ-70%.

למסגרות  מעבר  בשלבי  תלמידים  של  קליטתם  על  להקל  מנת  על 
חדשות בימים ראשונים הוחלט על ההנחיות הבאות:

גנים:
ילדי גיל 3: 

ביום רביעי-חמישי (1-2.9.21) הילדים לגנים עד השעה 10:00,
ביום שישי (3.9.21) עד השעה 12:00

החל מיום ראשון (5.9.21) – מערכת רגילה עד השעה 14:00

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

גני חובה-יוח"א (כולל ילדי גיל 4 בחובה): 
יום רביעי-חמישי (1-2.9.21) עד 14:00. מיום שישי כרגיל.

שעות הגן במהלך השנה:
טרום חובה:  

א'-ה' 07:55-14:00 
יום שישי 07:55-12:45

חובה: 
א'-ה' 07:55-15:45, כולל הזנה.

יום שישי 07:55-12:00

7



להלן הנחיות ומתווה
לו"ז פתיחת שנה:

יום שני, א' אלול (9.8.21) - תלמוד תורה זילברמן

יום שלישי, ב' באלול (10.8.21) - תלמוד תורה "קנין תורה"

יום שלישי ט"ז אלול (24.8.21) - ישיבה תיכונית- יתק"א

יום חמישי, י"ח באלול (26.8.21) - חב"ד בנות

יום ראשון, כ"א באלול (29.8.21) -  אולפנית חברון. 

יום שני, כ"ב באלול (30.8.21) -  אולפנת קרית ארבע

יום שלישי, כ"ג באלול (31.8.21) - חט"ב יתק"א 

יום רביעי, כ"ד באלול (1.9.21)- מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית-דתית 

יסודי.

עקרונות הפעלת מערכת החינוך:
מנת  על  וזאת  התלמידים,  לכל  סרולוגיות  בדיקות  לבצע  ביותר  ממליצים  אנו 

לשמור על שגרת לימודים סדירה לאורך כל השנה וללא בידודים. 
בדיקה זו היא באחריות ההורים וצריכה להתבצע לפני פתיחת שנה"ל. 

פרטים נוספים בפרסומי המועצה בשיתוף פיקוד העורף.

1. כיצד יתקיימו הלימודים?
בהתאם לתוכנית הלאומית להפעלת מערכת החינוך, כל התלמידים, החל מגיל גן 
ועד לכיתה י"ב ילמדו באופן פיזי בבתי הספר, במתכונת מלאה ורגילה, ללא חלוקה 
לקבוצות. כל בית ספר יוכל להתאים את מערכת השעות ומרחבי הלמידה לצרכים 

שלו.

2.כיצד ינהגו התלמידים וצוותי החינוך בשטח בית הספר?
יקפידו על הנחיות הבריאות שכוללות, שמירה על היגיינה אישית ואוורור כיתות. 
המורים  בחדרי  השיעורים,  בזמן  בהפסקות,  האפשר,  ככל  מרחק  על  ישמרו 

ובמרחבי הפעילות המשותפים במוסד החינוכי ובפעילויות חוץ.

3.האם חלה חובת עטית מסיכה ? אם כן על מי והיכן בשטחי בית הספר?
הלימוד,  בכיתות  מסיכה  לעטות  נדרשים  ומעלה  א'  מכיתה  החל  התלמידים  כל 
ובכל פעילות חינוכית המתקיימת במבנים ובמרחבים סגורים לרבות בזמן הסעה 
מאורגנת (למעט בבחינות, שיעור חינוך גופני ואלו הפטורים בתקנות הבריאות). 

כמו כן, חלה חובת עטית מסיכה בהתקהלויות בשטח פתוח מעל 100 איש.

ההורים ייפרדו מהילדים בפתח הגן, או ישהו בחדר עם מסכה. 
בתום הפעילות ההורים ייקחו את ילדיהם מפתח הגן.

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.

בתי ספר יסודיים:
כיתות א'-ו'/ח': 

2.9.21), יפעל  ביום רביעי (1.9.21) עד השעה 13:00. החל מיום חמישי, כ"ה ב אלול,( 
במתכונת יוח"א כרגיל, ללא הזנה, עד אחרי החגים. 

תשלומי הורים
פורסם  שכבר  כפי  יצטמצמו,  נוספת)  לימודים  (תוכנית  ותל"ן  הורים  תשלומי  השנה 

ובהתאם להחלטות ועדת החינוך של הכנסת.
דמי שכלול בגנים-ע"פ החלטת הגננת בתיאום עם ההורים.

סל תרבות בגנים: 50 ₪
ביטוח תאונות: 49 ₪

 

צהרונים
צהרנים ייפתחו מיד אחרי החגים, ביום ראשון, כ"ז בתשרי, 3.10.21, בבתי הספר ובגנים.

תוכנית הזנה
תוכנית ההזנה תחל מיד אחרי החגים, מיום ראשון, כ"ז בתשרי, 3.10.21, 

בבתי הספר ובגנים.
פרטים באתר המועצה ובטופס שיחולק לציבור.

הרשמה באתר או במזכירויות בית הספר בלבד. 
.Hinuch@kiryat-arba.muni.il ניתן לשלוח בקשות הנחה למייל

הסעות  תלמידים
תלמידים הנוסעים לבתי ספר ביישוב ומחוץ ליישוב: 

07:00  קריית ארבע- מהתחנות בקריה- לחט"ב יתק"א.

הסעות רמת ממרא ונופי ממרא לביה"ס:
בוקר

07:05 מנופי ממרא- לרמת ממרא- לביה"ס אלוני ממרא ממשיך לקרית ארבע.
07:10 מרמת ממרא- לביה"ס: ת"ת, ממלכתי, ממ"ד ואולפנא (תלמידים לתפילה).

07:40 מרמת ממרא- לביה"ס בקרית ארבע: ממ"ד, ת"ת, גוונים וקניין תורה- 
לא תתאפשר עלייה של בנות האולפנא להסעה זו.

08:05 מרמת ממרא –לאולפנא לבנות.

אוטובוס נוסף לתושבי נופי ממרא בבוקר:
07:40 מנופי ממרא – לאלוני ממרא

7:50 מנופי 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 מהשכונות:
גבעת גל:

החל מ 7:25 ועד 7:55 ב-3 סבבים, לביה"ס וגני חובה בלבד.

גבעת האבות:
7:45 לביה"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:

ירושלים-הגוש-בית"ר :
ההסעות יהיו באותה המתכונת הקבועה, לפי הפרוט הבא:

06:30 ירושלים
06:45-07:20 גוש עציון

7:20-7:30בית"ר
 

חזור-ע"פ מערכת השעות של בתי הספר.

לשאלות ובירורים, אנא צרו קשר עם רחל כהן בטלפון: 02-9969541 
או במזכירות אגף החינוך 02-9969536.

תלמידים הלומדים בביה"ס אקסטרניים בירושלים:
על מנת לקבל החזר נסיעות על התלמיד להצטייד ברב קו. 

ביום  לימודים  יש  אם  (ולציין  מביה"ס  הלימודים  אישור  החינוך את  לאגף  להגיש  יש 
שישי) וכן מס' ת.ז עם כתובת מעודכנת ומספר פלאפון, 

  .Hinuch@kiryat-arba.muni.il :לשלוח לדוא"ל
תלמיד שלא יגיש אישור מבית הספר לא יוכל לקבל החזר נסיעות.

בימים אלו נשלחות אליכם ע"י מוסדות החינוך אגרות בהן מפורטות תכניות 
הלימודים ומערכת השעות הבית ספרית 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,
אגף חינוך וחברה

4.מה קורה כאשר בית הספר מצוי ברשות שהופכת לאדומה או כתומה?
גני הילדים, כיתות א'-ד': ימשיכו ללמוד כבשגרה בכיתות מלאות.

צהרונים: ימשיכו ללמוד כבשגרה בכיתות מלאות.

כיתות ה'-ו': ימשיכו ללמוד, ובמקביל בית הספר יפעל לצמצום מגעים, בהתאם 

לצרכים ולתנאי המקום.

בהתאם  פועלים  שהם  ובלבד  מלאות,  בכיתות  ללמוד  ימשיכו  ז'-י"ב:  כיתות 

לקריטריונים הבאים: 

שיעור פטורי הבידוד (מחוסנים, מחלימים, עברו בדיקות יומיות עם תוצאה שלילית) 

בשכבות או כיתות ז'-י' הוא יותר מ-50%; 

שיעור פטורי הבידוד בשכבות או כיתות י'-י''ב הוא יותר מ-70%.

למסגרות  מעבר  בשלבי  תלמידים  של  קליטתם  על  להקל  מנת  על 
חדשות בימים ראשונים הוחלט על ההנחיות הבאות:

גנים:
ילדי גיל 3: 

ביום רביעי-חמישי (1-2.9.21) הילדים לגנים עד השעה 10:00,
ביום שישי (3.9.21) עד השעה 12:00

החל מיום ראשון (5.9.21) – מערכת רגילה עד השעה 14:00

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

גני חובה-יוח"א (כולל ילדי גיל 4 בחובה): 
יום רביעי-חמישי (1-2.9.21) עד 14:00. מיום שישי כרגיל.

שעות הגן במהלך השנה:
טרום חובה:  

א'-ה' 07:55-14:00 
יום שישי 07:55-12:45

חובה: 
א'-ה' 07:55-15:45, כולל הזנה.

יום שישי 07:55-12:00

פרטי התקשרות עם אגף החינוך
hinuch@kiryat-arba.muni.il :מזכירות האגף: טלפון: 02-9969536� מייל

rachelkoen@gmail.com :רכזת האגף: טלפון: 02-9969541� מייל

hizmiru@gmail.com :מנהלת גנים: טלפון:02-9969559 מייל

shefi@kiryat4.org.il :רכזת חינוך מיוחד: טלפון 02-5325245 מייל

kadmi@walla.co.il :טיפול בפרט-ביקור סדיר: טלפון: 02-9969520 מייל

alfbet.r@gmail.com :שירות פסיכולוגי-חינוכי: טלפון: 02-5325245 מייל

sivan248@gmail.com :רכזת צהרונים: טלפון: 02-9969567 מייל

בברכת שנה טובה ובריאות איתנה
לכלל תלמידי קרית ארבע חברון

צוות אגף חינוך וחברה


