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 , תשע"זו אלול

 2102אוגוסט,  28

 (2102)מוס"ח,  82878סימוכין: 

 והורים יקרים,תלמידים 

 שלום רב,

 אנו עומדים בפתיחת שנת הלימודים תשע"ח.

ברות, מחקונים ספרים ו ככל שתחילת השנה מתקרבת אלינו,רת כבכל שנה, ההתרגשות גוב

 פגש עם חברים.יוקובעים להשעות מארגנים מערכת 

 

הכשרנו את קנינו ציודים חדשים ו שיפצנו את מוסדות החינוך,ת שנה, ו נערכים לתחילגם אנ

 צוותי החינוך.

ילדי המעונות טנא עומרים. וליבנה  יםכבכל שנה אנו גדלים. השנה יפתחו גנים חדשים בישוב

 לפי הישובים השונים. 3-2%ותלמידי בתי הספר גדלו ב 

 בנוסף, התחדשנו השנה בפרוייקטים רבים, וביניהם:

ישובים מפוקחים ומודרכים על ידי צוות אגף החינוך והמתנ"ס היום במעונות  מעונות היום:

 ומשרד הרוווחה, והשנה אף תתווסף למעונות תוכנית של ספריית פיג'מה.

עצה. הגנים גני ילדים בפיקוח של משרד החינוך ובליווי המו 10במועצה פועלים  גני ילדים:

כבכל שנה, אנו נערכים להוספת סייעת שניה בגנים בהם יש מעל . 01:11פועלים עד השעה 

חוג ריתמיקה,  –בגנים פועל מערך העשרה בתחומים שונים בנוסף .  3-1ילדים בגילאי  31-ל

 סדנאות והצגות מגוונות בהן הילדים ייחשפו לתכני תרבות, וכן טיול או שניים במהלך השנה.

  צוותי הגנים לאורך השנה.שיר את כ, אנו פועלים להכמו כן

אנו שמחים לבשר כי המועצה החליטה להיכנס לתוכנית ניצנים,  תוכנית ניצנים: - ניםצהרו

ב. אנו פועלים עם -מתוך רצון להוזיל את עלויות הצהרונים לילדי הגנים וכיתות אוזאת 

הישובים להפעלת הצהרונים שיכללו ארוחת צהריים חמה, פעילות העשרה וצוות מקצועי 

, נבחרה על הצהרונים פיקוח ובקרהסיוע, שיקבל את ילדיכם באהבה ובשמחה. לשם ליווי, 

 .רכזת צהרונים רשותית

לאחר שנה בה הפעלנו תוכנית ניסויית בתחום ההסעות, שמחנו לראות כי ישנה  הסעות:

התקדמות ניכרת בתחום ארגון ההסעות ובתחום החינוך למוגנות בהסעות. נרשמה ירידה 

במספר התלונות על מחסור בהסעות, המתנה להסעות, ואף ירידה בתלונות על בעיות 

 הסעות. אנו גאים בתוצאות אלו ונמשיך בעבודה בתחום חשוב זה. חינוכיות ב

רכזת  –רכזת הסעות חינוך בחל"פ, או לרחלי ממן  -בכל שאלה ובעיה, ניתן לפנות לחן בראל 

 מוגנות בהסעות. )פרטים שלהן בטבלה המצורפת(.

ם היום חשוב לציין כי באחריות בתי הספר לקבל את התלמידים בתחילת יום הלימודים ובסיו

 לקבוע מורה תורן שימתין עם התלמידים בתחנה.

סוסיא ודביר השייכים לחמ"ד  –בתי ספר  3בהר חברון פועלים  :חברון בתי הספר בהר

ומרכז למידה תמרים הפועל בזרם המוכר שאינו רשמי. בבתי הספר פועלים פרוייקטים שונים 

 שלחו בנוסף מבתי הספר(. כגון השאלת ספרים, הזנה, קרן קרב וכו'. )פרטים על כך י
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בתי הספר עברו לפרויקט ניהול עצמי, דבר שיאפשר השקעה פדגוגית וכלכלית גדולה השנה 

 יותר בתלמידינו.

השנה הפעלנו בשיתוף הישובים מערכי קייטנות בגני הילדים, ובנוסף הופעלו  קייטנות:

 .ובקרית ארבע קייטנות עד כיתה ז' לילדי הר חברון שלומדים בהר חברון

המוכנים לסייע בכל דבר וענין מקצועיים צוותי מוסדות החינוך מלווים פסיכולוגים  את שפ"ח:

טיין שסיימה את -הפסיכולוגיה. זה הזמן להודות לשלומית גילי הטיפול והקשור לנושא

 תפקידה ולקבל בברכה את גל תמים סיקולר שנכנסה לנהל את השירות הפסיכולוגי.

בית ספר, במידה  –תפקידו לעזור בשיבוץ ילדכם במוסד חינוכי  –דיר סיקור בצין ק קב"ס:

 קב"ס המועצה ישמח לסייע. אלימלך ונתקלתם בקושי כלשהו. יונתן 

אנו מפעילים בשיתוף עם הישובים פעולות רבות לבני הנוער, בין אם במסגרת תנועת  נוער:

ח, על מנת -מאמץ לגילאי זהנוער ובין אם במסגרת רכזי הנוער. בנוסף לכך, אנו מרכזים 

 למנף את הגילאים הללו.

כאשר בני הנוער שלנו נקלעים לקשיים, נכנסת להב"ה לתמונה. הורים ובני נוער  להב"ה:

 . לצוות להב"ה פנות בכל ענייןלמוזמנים 

במרכז להתפתחות הילד נערכים אבחונים וטיפולים רב מקצועיים  :המרכז להתפתחות הילד

 רקע של בעיות התפתחותיות מגיל לידה ועד גיל תשע שנים. לילדים המופנים על

צוות המרכז פועל מתוך אתיקה מקצועית ומקפיד על  המרכז מוכר ע"י משרד הבריאות.

השירות ניתן בתחומים: מוטוריקה גסה ועדינה, תקשורת ושפה, קשיים  .סודיות רפואית

 קוגניטיביים, קשב וריכוז וקשיים רגשיים.

  .אמצעות הסדרים עם קופות החולים או באופן פרטיהטיפול מתבצע ב

 רותים הבאים:יהיחידה לבריאות הנפש ומרכז החוסן מעניקה את הש  :מרקם

טיפול רגשי דרך קופות החולים במסגרת הרפורמה בבריאות הנפש. ניתן לקבל טיפול רגשי, 

 השרות מוכר על ידי כל קופות החולים.  הערכה פסכיאטרית ומעקב תרופתי.

טיפול רגשי ממוקד טראומה וחרדה על רקע המצב הבטחוני. ניתן לכלל תושבי במועצה ילדים 

  במסגרת מרכז החוסן. ומבוגרים

. בכל ישוב פועלת ישובית ומועצתית גאוות יחידהמקור ספריות הר חברון הינן  :ספריות

 מענה תרבותי קהילתי לכל המשפחה. ספריה בחסות המתנ"ס. מטרת הספריות לתת

ות הפנאי בצורה לפעילויות בתחום תרבמקיים מתנ"ס הר חברון  :רבות, חוגים וקהילהת

 .פתח פעילויות תרבות וחוגים ענפותמסייע לישובים לובמקביל  רוחבית לכלל ההר

 :מענה כללי 

לא ברור למי לפנות, סתם רוצים לברר משהו לא ברור? צוות אגף החינוך  ,התבלבלתם

 12-77970019091 –ומאירה  עופרה –והמתנ"ס ישמח לעמוד לשירותכם. לפרטים 

  בברכה,                

 חיליק גוטמן             

 מנהל אגף החינוך והמתנ"ס

 וצוות האגף             
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 אגף החינוך ומתנ"ס

 

 מייל נייד טלפון במשרד תפקיד שם

02-9969114 מנהל האגף חיליק גוטמן 919  052-4486860 hilikg@hrhevron.co.il 

 anatl@hrhevron.co.il 052-8990212 02-9969117 גנים ענת ליפשיץ

 carmit@hrhevron.co.il 052-8119796 02-9969147 נהלניתמ כרמית טולדנו

  hannys@hrhevron.co.il 052-8990214 02-9969148 מעונות חני שפירא

 ofra@hrhevron.co.il 052-5665090 02-9969114 מזכירת חינוך עופרה יצחק

 meira@hrhevron.co.il 052-8990407 02-9969164 מזכירת מתנ"ס מאירה בכר

 osnat@hrhevron.co.il 052-6071208 02-9969115 נוער אוסנת אבו

 yaelh@hrhevron.co.il 052-5665880 02-9969116 תרבות וחוגים יעל חמאוי

 yonatane@hrhevron.co.il 052-7203285 02-9969668  קב"ס יונתן אלימלך

 nadavr@hrhevron.co.il 052-8990216 02-9969149 להבה רייכמן נדב

 ramaman76@gmail.com 052-8903676  מוגנות בהסעות רחלי ממן

7790238-12 ספריות אמונה אריאל  052-6070599 emunaa@hrhevron.co.il 

7797081-12 מנהלת השפ"ח רגל תמים סיקול  182-3712829 galts@hrhevron.co.il 

7797081-12 מזכירת השפ"ח איריס נאמן  1302087-182  irisn@hrhevron.co.il 

 יוכי קלמנזון

 המרכז 

8771202-182 073-2370600 להת' הילד  

yochyk@hrhevron.co.il 

 hayas@hrhevron.co.il  073-2370600 מזכירת המרכז חיה שפירא

7797019-12 מרקם יעל דמרי  8771331-182  mirkam@hrhevron.co.il 

7797019-12 מזכירת מרקם מיכל אייל   mirkam@hrhevron.co.il 

 oshrat@hrhevron.co.il 181-2812092  צהרונים אושרת שלם

 hen@hlp.co.il 181-1798122 08-6281822 הסעות חן בראל
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