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 כ' אב, תשע"ו

 2016אוגוסט,  24 

 

 לכבוד

 הורי ותלמידי הר חברון

 

 שלום וברכה.

 

בקרוב וכולנו ממתינים לסיום החופש, מי בקוצר רוח )ההורים...( ומי שהיה תפתח שנת הלימודים 

נו לסיום החופש, את ההתרגשות והפרפרים י)התלמידים...( אך לא משנה מה יחסעוצר את השעון 

 בבטן כולנו חשים.

כל שנה מביאה איתה חידושים ובשורות ואנו שמחים להודיע שגם אנחנו מתחדשים ואחד השינויים 

  :י עשיה חדשיםאפיקהמרכזיים יהיה בנושא ההסעות שבו אנו פותחים שני 

תכנס רכזת מוגנות שתפעל להעלאת האקלים ת הלימודים הקרובה החל משנ –אפיק חינוכי  .א
 .החיובי והחינוכי בהסעות

עובד מטעם שנת הלימודים הקרובה יתחיל לעבוד בחברה לפיתוח בהחל   -אפיק ארגוני  .ב
יהיה זמין לאורך כל שעות היום על  העובדהחינוך,  שכל תפקידו הוא הסעות מחלקת חינוך,

  .לדאוג לרווחת ילדינוו דיילתת מענה מכדי מנת לטפל בבעיות שעולות מהשטח 
 

אנו מודים לו על מסירותו והשקעתו לשנת שבתון,  מנהל בי"ס דביר יוצאאהרן פניאל  ,בנוסף לכך

, תושבת חברון , את אהרן תחליף השנה מרים גרבובסקילאורך השנים ומאחלים לו בריאות איתנה

 צוות המורים בבי"ס היא תצליח בסיועאנו בטוחים ששהיתה מחנכת בחטיבה באולפנא בק. ארבע, 

יוחאי סביון מנהל מח' הנוער המיתולוגי שעשה את  ,בתחומי הנוער יש חידושיםם בתפקידה. ג

עבודתו נאמנה ובמסירות רבה לאורך השנים, מונה למנהל משאבי אנוש. אנו מאחלים ליוחאי הצלחה 

 .יוחאי תחליף אסנת אבו וגם לה אנו מאחלים הצלחה רבה בתפקידו החדש. את

 
מוסדות החינוך השונים ואנו מצפים בקוצר רוח להגעת ילדכם  לאורך הקיץ פעלנו להתחדשות ושיפוץ

 למעונות, לגנים ולבתי הספר.
 

יום בובגנים ובבתי הספר  ,29.8אב  ה"כשנת הלימודים תחל במעונות בימי הסתגלות החל מיום ב' 
 ברשויות הסמוכות. , מי בבתי הספר במועצה ומי 1.9.16אב  ח"כ ',ה
 

 ומספקים שירותי פועלים בפיקוח והשגחה של המועצה ומשרד התמ"ת המעונות  – מעונות היום
 052-8990214חני שפירא  חינוך וכישורי חיים לגיל הרך על פי תוכנית עבודה לכל מעון.

 14:00שעה בפיקוח של משרד החינוך ובליווי המועצה ויפעלו עד ה גנ"יבמועצה פועלים  - גני הילדים
  הכשרה מקצועית מסודרת לאורך השנה. רעובצוות הגנים  .למעט יום שישי ,בכל יום

 052-8990212 -ענת ליפשיץ  -לפרטים 

ך יסוסיא ודביר ששייכים לזרם הממ"ד ובית ספר תמרים ששי -בתי ספר  3ברשות פועלים  - בתי"ס
 פרטים על כך. הזנהקרן קרב ו ים שונים כגוןקטפרוי יםלזרם המוכר שאינו רשמי. בבתי הספר פועל

 .החינוך לפרטים ניתן לפנות למוסדות ישלחו בהמשך על ידי בתי הספר.
 



 בס"ד

 
 אגף החינוך והמתנ"ס                                          

   www.hrhevron.co.il  E-mail: hilikg@hrhevron.co.il  02-0060150, פקס:02-0060114/164, טל. 0043550ים, מיקוד ד.נ. הר חברון, פארק תעשייה מיתר
 תלם שמעה  עתניאל  עומרים  סנסנה  סוסיא  נגוהות  חבר -מעלה מעון  ליבנה  כרמל  בית יתיר  בית חג"י  אשכולות  אדורה  אביגיל 

 

 
 טחה יאת ילדיכם בב שיסיעובשיתוף עם החברה לפיתוח אנו דואגים להסעות לפי החוק  –הסעות 

 .08-6254807/6  -לפי המערכות השונות שאנו מקבלים מבתי הספר. לפרטים 
 052-8903676רחלי ממן  –בנושאי אקלים ויוזמות חינוכיות 

 מלווה את מוסדות החינוך השונים וזמין אף לסייע לכם ההורים בעת  גיוהפסיכולהשירות  – שפ"ח
 052-8990333 –, שלומית מנהלת השפ"ח 02-9969184איריס  –לפרטים  .הצורך

 המועצה ישמח לסייע.  במידה וישנם קשיים בשיבוץ ילדכם במוסדות החינוך, יונתן קב"ס –קב"ס 
 052-720325יונתן אלימלך  –לפרטים 

תוכלו לקבל אבחונים וטיפולים במרכז להתפתחות הילד תוכלו לקבל  – המרכז להתפתחות הילד
 . כולל טיפולים רגשיים, אבחוני קשב וריכוז והדרכות הורים בכל תחומי ההתפתחות 

 073-2370600 שפיראחיה  –לפרטים 

  וטיפול, תרופתי, רפואי מעקב הכולל פסיכיאטרי שרות המעניקה הנפש לבריאות יחידה – מרקם
 02-9969146 אייל מיכל -לפרטים  .החולים קופות כל ידי על מוכר השרות .פסיכותרפי

 יתית חינוכית ימתנ"ס הר חברון מלווה ופועל בשיתוף עם רכזי הנוער בישובים לפעילות חוו –נוער 
 למען קידום בני הנוער בישובים בפרט ובהר בכלל.  פהיענ

 הורים ובני נוער מוזמנים  .כאשר בני הנוער שלנו נקלעים לקשיים, נכנסת להב"ה לתמונה –להב"ה 
 052-8990216 –נדב רייכמן  –לפנות בכל עניין. לפרטים 

ספריה בחסות  פועלת ישוב כלבן הינן גאוות יחידה קהילתית רחבה. ספריות הר חברו –ספריות 
  –אמונה אריאל  –לפרטים  ת מענה תרבותי קהילתי לכל המשפחה.מטרת הספריות לת .המתנ"ס

052-6070599 

מתנ"ס הר חברון מסייע לישובים לפתח פעילויות תרבות וחוגים ענפות  –תרבות, חוגים וקהילה 
 הר. תרבות הפנאי בצורה רוחבית לכלל הובמקביל דואג לפעילויות בתחום 

 052-5665880 –יעל חמאוי  –לפרטים 

משהו לא ברור? צוות אגף  דבר,התבלבלתם, לא ברור למי לפנות, סתם רוצים ל –מענה כללי 
 02-9969114/164 –כרמית ומאירה  –והמתנ"ס ישמח לעמוד לשירותכם. לפרטים החינוך 

 
החזרי נסיעות, בגרויות ונהלים נוספים תוכלו למצוא באתר המועצה תחת אגף החינוך  -נהלים שונים 

 או על ידי סריקת הברקוד המצורף /http://www.hrhevron.co.il/108והמתנ"ס בכתובת  
 
 

 נת התחדשות, אנו שמחים לעמוד לשירותכם ומאחלים לכם ולבני משפחותיכם ש
 מלאה בשמחה ואושר וכמובן בהצלחה רבה בלימודים.

 

 בברכה,

 

 חיליק גוטמן

 מנהל אגף החינוך והמתנ"ס

http://www.hrhevron.co.il/108/

