


"הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש." )מסכת אבות(
הורים יקרים,

בקיץ האחרון, עמלו במחלקות ההנדסה והשפ"ע בהכנת גני הילדים ובתי הספר לקראת 
שנת הלימודים הבעל"ט. לראשונה, שיתפנו תלמידים מבתי הספר במועצה בהכנת בתי 
הספר לקראת שנת הלימודים הבאה. אנו רואים בכך מעשה חינוכי מהמעלה הראשונה 

ואנו מצפים שהם יקחו אחריות על שמירת החצר וכיתות הלימוד גם במהלך שנת 
הלימודים.

בשדות נגב, אנחנו מאמינים כי החינוך של הילד מתחיל מגיל הלידה ועל כן, אנו ממשיכים 
בהשקעה מהגיל הצעיר לפיתוח הפוטנציאל ולקידום מצוינות בקרב הילדים. גם השנה 
ימשיכו לבקר בגן המדעי המחודש וליהנות מסדנאות תזונה נכונה לטובת החינוך לבריאות. 

בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים אנו, בשיתוף משרד המדע, נחל בהפעלת חוגים 
ייחודיים בתחומי המדעים השונים, בדגש על מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה. 

'ניצנים' לצהרונים בבתי הספר  אנו רואים הזדמנות ואתגר בהפעלה נכונה של תוכנית 
היסודיים לכיתות א'-ב' והרחבתה של התוכנית לכיתות ג' בסבסוד המועצה. מטרתה של 
התוכנית היא לפתח כישורים נוספים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי אצל ילדינו. על מנת 

למצות את הפוטנציאל הגלום בכל ילד וילדה בשדות נגב. 

לסיום, עם פתיחתה של שנת הלימודים תשע"ח, אני מברך אתכם בהצלחה רבה, 
שתהיה לכם שנת לימודים פוריה ומוצלחת, שנה שלווה ובטוחה.

תמיר עידאן

"דור לדור ישבח מעשיך" )תהילים קמ"ה(
משנה לשנה אנו משתבחים בדורות חדשים המצטרפים למערכת החינוך 

בשדות נגב. מעבר להתרגשות הגדולה בכניסתם של ילדי כיתה א' לבית הספר. 
אנו כרשות רואים זכות גדולה ושליחות לאפשר לילדינו להשתלב בצורה מיטבית 

במערכת החינוך ברשות ובהכנתם לאתגרים שצופן לנו העתיד.
בשנים האחרונות המועצה השקיעה משאבים רבים בבינוי, פיתוח ושדרוג מוסדות 
החינוך והם הותאמו למאה ה-21, אשר מטרתם הינה העשייה החינוכית, עליה 

מופקדים צוותי ההוראה והחינוך המסורים והמקצועיים שלנו.

נתפלל לשנת לימודים טובה וברוכה, שנת עשייה ושגשוג. 

מוטי אדרי



עם סיום חופשת הקיץ וחזרת ילדינו ללימודים בגני הילדים ובבתי הספר אנו מאחלים 
להם שנה טובה ופורייה. לקראת שנה"ל התשע"ח נערכנו לתת מענה, לחדש ולשדרג הן 

בהיבט הפיזי והן בתכני.   
הגיל הרך:

כבכל שנה הגידול במספר הילדים בגיל הרך פותח גני חדשים ברשות וכיום ישנם 29 
גני ילדים בסה"כ ביישובי המועצה. במהלך השנה יבנו עוד 2 גני ילדים חדשים ממוגנים 

הודות לגידול המבורך במספר הילדים במועצה. בנוסף לשיפוצי הקיץ ולהצטיידות 
הרגילה השנה כל חצרות גני הילדים טופלו בצורה יסודית בהצללות, דשא סינטטי 

ומתקני משחק במיליוני ₪. בשנה שעברה חנכנו את הגן המדעי המחודש עם קהילת 
ריו דה ז'נרו. השנה התקבלה תרומה נוספת מקהילה זו להקמת מרכז רובוטיקה, צפייה 
מתקדמת ופלנטריום לגיל הרך. אגף זה ישלים בצורה חווייתית וויזואלית את העקרונות 
המדעיים הנלמדים בגן המדעי. השנה מתוכננת מהפכת מחשוב מותאמת לגיל הרך 

בכל גני הילדים במועצה – ברכישת מחשבים, תוכנות ופעילות באתרים לגיל הרך.

בתי הספר היסודיים:
השנה יפתחו מספר שיא של כיתות א' - 10 כיתות בסה"כ בבתי הספר היסודיים. הגידול 
המשמעותי הינו תוצאה של ההרחבות היישוביות. השנה תחל לפעול ברשות תכנית 
"ניצנים" לכיתות א'-ב' במימון משרד החינוך ולכיתות ג' במימון הרשות. במהלך הצהרון 

יינתנו חוגי העשרה, הזנה והכנת שיעורי בית עד לשעה 16:00. 
בשנה זו תמשיך לפעול תוכנית רובוטיקה בכל בתי הספר במתכונת הרגילה עם חידוש 

משמעותי – הקמת מרכז מח"ר )מתמטיקה, חלל ורובוטיקה( ניסיוני במהלך שנת 
הלימודים של הטכניון בבית ספר מעגלים. מרכז זה יהווה גם מוקד קהילתי לחוגים גם 

אחרי שעות הלימודים. יוזמה ברוכה נוספת של הקהילה, הרשות ובית ספר "נועם 
תושייה" היא הקמת חממה לימודית מודרנית ומתקדמת ללימוד מדעי החקלאות עם 

מדריכים מקצועיים מהקהילה ומתוכנית קרב. לימודי החקלאות יקרבו את ילדינו 
למסורת החקלאית האזורית, אנו מצפים כי יוזמה זו תאומץ ע"י כל בתי הספר ברשות.



בתי הספר העל יסודיים:
לשנה"ל  מצטיינים  ספר  כבתי  הוכרזו  צביה  ואולפנת  בנות  נריה  הספר  בתי 
התשע"ז בהיבטים הערכיים, החינוכיים והלימודיים. אנו מצפים כי מגמה זו תימשך 

וגם השנה בתי הספר התיכוניים ברשות ימשיכו במגמה לצרף יותר תלמידים 
למגמות מוגברות במתמטיקה, אנגלית ומדעים.

בנריה בנים יפתחו השנה 2 כיתות ז' תקניות, הודות למהפך, שחל השנה בבית 
ספר. בכל כיתות בית הספר הוקמו כיתות חכמות ונבנה חדר מחשבים וטכנולוגיה 

חדש בנוסף לחידוש חדר המורים. 
תוכנית "כיבוש החלל" בבתי הספר התיכוניים ברשות – בשיתוף משרד המדע אנו 
מתחילים השנה בהיערכות לשליחת ננו - ליווין לחלל. תכנית שתימשך כשלוש 

שנים ובמהלכה יבנה חדר "נקי" בקריית החינוך, יחלו הכשרות של המורים 
לפיסיקה, תגובש קבוצה מכל בתי הספר העל יסודיים במועצה שתחל לימודי 
חלל, תקשורת ופיסיקה במטרה לבנות תכנית עבודה מחקרית-יישומית בשיתוף 

מו"פ שדות נגב.



פתיחת שנה"ל תשע"ח, יום שישי י' אלול 1/9/17 
ימים שישי וראשון, 1-3.9.17 ימי הסתגלות בין השעות 11:30-8:00

יום שני, 4.9.17 יום הסתגלות, בין השעות 12:00-8:00
יום שלישי, 5.9.17 יום הסתגלות, מומלץ לקצר את היום

החל מיום רביעי 6.9.17 יום מלא

פתיחת שנה"ל תשע"ח, יום רביעי  ח' אלול 30/8/17 
יום רביעי, 30.8.17 יום הסתגלות עד לשעה 10:00

יום חמישי, 31.8.17 יום הסתגלות עד לשעה 11:00
יום שישי, 1.9.17 יום הסתגלות עד לשעה 12:00

החל מיום ראשון 3.9.17 יום מלא 
• מדובר על ילדים חדשים בלבד, ילדים שזו להם שנה שניה/שלישית 

  מהיום הראשון יום מלא.

• מדובר על ילדים חדשים בלבד, ילדים שזו להם שנה שניה/שלישית 
  מהיום הראשון יום מלא.

מעונות "אמונה": מעגלים, תושיה, זמרת ושוקדה 

מעונות "אמילי": בית הגדי ותקומה 

גני ילדים – טרום חובה
שנה"ל תשע"ח תחל ביום שישי 1.9.17, בין השעות 12:45-7:30

גני ילדים – חובה
שנה"ל תשע"ח תחל ביום שישי 1.9.17, בין השעות 12:00-7:30

בתי ספר יסודי ותיכון
שנה"ל תשע"ח תחל ביום שישי 1.9.17, על פי מתכונת ההסעות 

ובהתאמה לשעות הלימודים בכל בית ספר. 





מרבית התלמידים במועצה מוסעים יומיום לבית הספר ובחזרה. האווירה בזמן 
הנסיעה משפיעה על בטיחות הנסיעה ועלולה לסכן את התלמידים הנוסעים בה. על הנהג 
מוטלת אחריות כבדה בהסעת התלמידים בבטחה בכל יום, על כן, בזמן הנסיעה נקפיד על 

התנהגות נאותה ונסייע לנהג להביאנו בבטחה למחוז חפצנו. 
בעת ההמתנה לאוטובוס: 

• יש להגיע לתחנת ההסעה מספר דקות לפני יציאת האוטובוס. 
• בעת ההמתנה יש לעמוד על המדרכה בלבד. 

• אין להתקרב לאוטובוס עד לעצירתו המוחלטת. 

בעת העלייה לאוטובוס והירידה ממנו: 
• איסוף והורדת תלמידים תתאפשר בתחנות המאושרות בלבד. 

• העלייה והירידה מהדלת הקדמית בלבד באופן מסודר וללא דחיפות.
• עם הירידה יש להתרחק מספר צעדים מדופן האוטובוס.

• אם יש צורך לחצות כביש - יש להמתין עד לעזיבת האוטובוס את התחנה, 
   ורק אחר-כך לחצות בבטחה.

במהלך הנסיעה: 
• חובה לשבת בעת הנסיעה, אין לעמוד או להסתובב באוטובוס. 

• חגורת הבטיחות תהיה חגורה בכל מהלך הנסיעה ועד לעצירה מוחלטת. 
• יש לשמור על ניקיון האוטובוס ועל תקינות האביזרים בו. 

• חשוב לא להסיח את דעתו של הנהג מהנהיגה, לכן יש להימנע 
  מצעקות, מריבות והשלכת חפצים. 
בעת אירוע חריג יתקיים הנוהל הבא: 

• הנהג יעצור את האוטובוס במקום בטוח, המלווה הבוגר )אם נמצא בהסעה( 
  יוכל לטפל באירוע עם עצירת האוטובוס. הנהג יחזור לנסוע רק לאחר שתושג רגיעה. 

• הנהג ידווח על האירוע באופן מיידי למחלקת התחבורה במועצה, כולל שמות 
  המעורבים ויפעל על פי הנחיות מנהל המחלקה.

• באירוע חריג במיוחד - תזעיק מחלקת התחבורה את השוטר הקהילתי למקום. 
טיפול בהתנהגות חריגה של תלמיד בעת הסעה: 

• אחריות בית הספר לברר ולטפל בכל אירוע חריג המדווח לו ולדווח למחלקת החינוך. 
• מחלקת החינוך תקבע נוהל לטיפול באירוע חריג בהסעה, כולל עדכון ההורים 

   וצעדים חינוכיים ואף השעיית תלמיד מההסעה במקרים חריגים במיוחד.
• על ההורים לשתף פעולה עם הצעדים המשמעתיים שנקבעו על ידי 

  בית הספר  ומחלקת החינוך.



החל משנת הלימודים תשע"ח נצא בהפעלתה של תוכנית 'ניצנים' – צהרונים לילדי 
כיתות א'-ב' מטעם משרד החינוך. המועצה החליטה להרחיב את התוכנית ולהעניק 

אפשרות גם לילדי כיתות ג' להשתתף בה.
הצהרונים יפעלו מיד עם תום שעות הלימודים ועד לשעה 16:00, בימים ראשון – חמישי, 

בכל בתי הספר היסודיים. עם סיום הצהרון יצאו הסעות מכל בתי הספר ליישובים. 
הצהרונים יכללו:

•  ארוחת צהריים מלאה על פי תוכנית ההזנה הלאומית )בתשלום נפרד(.
• עד שני חוגים בשבוע, במגוון תחומים בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי הרשותית. 

• צוות מקצועי הכולל מדריכים ורכזים.  
• פיקוח כולל של משרד החינוך והמועצה: רמת השירות, הסטנדרט הפדגוגי, איכות 

   הצוות המקצועי והכשרתו.

הצהרונים יחלו את פעילותם במהלך החודש הראשון לשנת הלימודים תשע"ח, 
בהתאם להנחיות משרד החינוך. 

עלות לילד בכיתות א'-ב': 150 ₪ לחודש - ) סה"כ 1,500 ש"ח שנתי( 
עלות לילד בכיתה ג': 280 ₪ לחודש )סה"כ 2,800 ש"ח שנתי( - בסבסוד המועצה

התשלום עבור ההזנה יגבה בנפרד, בהתאם לתעריפים של תוכנית ההזנה הלאומית: 

לפרטים: מחלקת ילדים ונוער 08-9938100/4 | להרשמה: מחלקת גביה  08-9938934/5 
WWW.SDOTNEGEV.ORG.IL  :או באתר המועצה

בגני הילדים תמשך פעילותה של תכנית מיל"ת גם בשנת הלימודים הבאה 
)למעט גני הקיבוצים  שם תופעל תוכנית 'ניצנים'(.

90 ש"ח לחודש )סה"כ 900 ש"ח שנתי(



תחום/מחלקה                   שם                 טלפון משרד             פלאפון

     שם המעון                 טלפון                 מנהלת המעון             פלאפון

לשכת ראש המועצה       רחל לוי זכות                      9938901       054/3838559
מחלקת חינוך          יהודית מוגרבי     9938911       052/2718990
מדור גנים ושפ"ע          ברכה טויטו                      9938913       050/7641919

מנהל מחלקת חינוך      מוטי אדרי                      9938910       050/7357447

קצין ביקור סדיר          הרצל כהן                      9938966       050/7653798

מנהלת מדור גנים ומעונות     אירית אליה- דהן     9938912       050/6234607

מנהל מחלקת תחבורה      יעקב בן לולו         9938923       050/5231775

קב"ט המועצה         רפי בביאן                      9938953       050/5584909

בית הגדי                             08-8569067      חנה סופר       050/9282115
תושיה                             08-9945556      תמר עמר       050/7913185

תקומה                             08-9945135   שלומית חבני        052/5253431

אושרית ארובס       052/4482116 שוקדה                             08-9249266 
מעגלים                             08-9945801      גלית מדר       053/8547087

סעד                                                            שושי פאל       052/3938485

עלומים                                                            רבקה קיי         054/7792759

אושרית ארובס       052/4482116 זמרת                             08-9249266 



   שם היישוב          שם הגן                טלפון          נציג המועצה        פלאפון     רבש"צ הישוב



פלאפון אב בית/  שם בית הספר       מזכירה              מס' טלפון    שם המנהל             פלאפון 
נציג מועצה

בית הגדי        מירי צור                 9941088                                                                          פורטל דוד        050-7641377

יחיאל מזוז

אורן חדד

050-7641949

050-2070449
מעגלים        נחמה אלמסי      9941038  אמנון אברג'ל     050-6551526    גולן אלגבסי        053-2141350

   תיכון נריה בנים      פנינה דידי                9938927     איציק בן נעים       054-7310642   בוכובזה אליעזר     053-2001555

  אולפנת צבייה     שולה סימקוביץ     9938980    הרב רוני קלינווד    052-4295188    רפי מזוז        050-3500127

  תיכון נריה בנות   מלכה טרבלסי     9938984                                                                 אילן אבוטבול      052-5929631

אבניאל כהן        050-6551528   נורית כהן-חדד   050-7398378 תושיה        חנה אטיאס        9942370 

יחזקאל לנדאו    052-3934501    ברוכי אשכול      054-8087064 סעד        חגית איבגי           6683700 

איילת קלימי       054-5330752  




