
                                                                                                                        

 

בחוברת זו תוכלו למצוא את כל הפרטים אודות החוגים ופעילויות הספורט במועצה האזורית בני שמעון 

על מנת שנוכל  כולל מיקום, מועדים ומחירים.  2019-2020"ף  ת, ילדים, נוער ובוגרים לשנת תשלפעוטו

 . והתשלוםלשרת אתכם ביעילות  אתם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום 

 פרטי עובדי המחלקה ודרכי ההתקשרות: 
 .   8532400  מחלקת הספורט והחוגים, המועצה האזורית בני שמעון, צומת בית קמה, ד"נ הנגב,

 yosi@bns.org.il , 9911705-08יוסי טוביאנה, מנהל אגף התרבות והספורט  

 davidh@bns.org.il, 9915890-08דוד חמו , מנהל המתקנים  

 tzur@bns.org.il ,     9915840-08חוגים  רכז צור טורנר 

   omero@bns.org.il,   1736991-08  קציבאית המחלקה ת –עומר אורן 

 yuliac@bns.org.il ,  9915889-08רכזת גבייה  -יוליה כהן

 

       08- 9915837  פקס:.                                         

 www.bns.org.ilפרטים נוספים באתר האינטרנט של המועצה                           

                           

 מידע כללי

)על פי הרשמה בפועל( ותסתיים בתאריך  01.09.19  בתאריך  ראשוןביום  חל פעילות החוגים ת  ▪
30.6.2020    . 

 נלקחו בחשבון חופשות חגי תשרי וחופשות החגים לאורך השנה.  החוגים עבורתשלום ב ▪
- מפגשים של חוג המתקיים פעם בשבוע ו 34 – מחלקת ספורט וחוגים מתחייבת למינימום  ▪

 ספטמבר(  1-מפגשים של  חוג המתקיים פעמיים בשבוע)לחוגים שמתחילים ב  68
 . מאלי של משתתפיםמותנה במספר מיני תו של כל חוג והמשך הפעילותפתיח ▪

 

 הסדרי הרשמה ותשלום

 תורישום יעיל ומהיר ניתן לבצע בכתובת הבא ▪
http://www.cmptweb.com/Ts_Fml_Login.aspx?cid=21  

 www.bns.org.il ובאתר המועצה  ▪
 ללא הרשמה מראש לא תתאפשר השתתפות בחוג)ההרשמה אינה מחויבת בתשלום(  ▪
שימו לב ! הסכום הנקוב לכל חוג הינו מחיר שנתי ולנוחיות המשלמים אנו מחלקים אותו   ▪

 תשלום.)למי שיצטרף לחוג במועד מאוחר יבוצע תחשיב נפרד(לעשרה חודשי 
המחירים הינם עבור הפעילות השוטפת ואינם כוללים פעולות העשרה, הסעות מיוחדות,   ▪

 אירועים מיוחדים, סדנאות, ערבי סיום וכדומה. 
ביטולים במהלך השנה מעבר לכך אי הגעה תחויב בתשלום   3ישנם  למשתתפים בלימודי מוסיקה  ▪

 תקנון.והל השתתפות ותשלום בהמשך ה נ -מלא  שיעור
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לכל חניך יש אפשרות להשתתף בשני מפגשי ניסיון ללא כל התחייבות )לא כולל שיעורי מוסיקה(.  ▪
אם יחליט לפרוש לאחר מפגש אחד או שניים וימסור על כך הודעה למחלקת הספורט והחוגים  

החניך ימשיך את השתתפותו בחוג  במידה ובטלפון, פקס או דוא"ל לא יחויב החניך בתשלום. 
 יחויב על שני מפגשי הניסיון בתשלום השנתי לחוג. 

עבור ימים  , לא יתקיימו חוגים וימים מיוחדים המפורטים בהמשך בחלק מחופשות ביה"ס וחגים ▪
 (.בתמחור החוגיםנלקחו בחשבון חגי תשרי  אלה לא יוחזר כסף )

-08, 08-9915889בטל'  ויוליה ו לעומרבאמצעות כרטיס אשראי שפרטיו יימסרניתן לשלם  ▪
  10ניתן לשלם עד ) בהוראת קבע בכרטיס אשראי,  בהמחאה לפקודת 'קרן בני שמעון' 9911736

 (. תשלומים ללא ריבית והצמדה
 

 נהלי פרישה והחזרים 
 ההורים ולא של המאמן/המדריך.  ו* הודעה על פרישה מחוג היא באחריותם הבלעדית של החניכים 

תום  תשלומים יוחזרו מ מועד הודעת הפרישה הוא התאריך הקובע ולא תאריך ההשתתפות האחרון ! 

 החודש בו התקבלה ההודעה על הפרישה. 

   08-9915837או לפקס    omero@bns.org.il הודעת פרישה תישלח לדוא"ל 

 https://eventbuzz.co.il/lp/event/prishaאו בכתובת: 

 לא תתקבל הודעת פרישה בטלפון)אלא לפורשים לאחר שני שיעורי ניסיון(

 * משתתף הפורש לאחר שני שיעורי ניסיון )והודיע בזמן( לא יחויב כלל. 

 רי מוזיקה יחויב המשתתף החל מהשיעור הראשון )גם אם פרש לאחריו(.* על שיעו

 . 31.12.2018מהיתרה למוסרים הודעת פרישה עד   100%* החזר בשיעור 

לשימוש   100%)או זיכוי בסך  31.3.2019מהיתרה למוסרים הודעת פרישה עד   50%* החזר בשיעור 

 ו שאחריה. בפעילות פנאי בקרן בני שמעון למשך השנה הנוכחית וז

. 2031.3.20מוסרים הודעת פרישה לאחר * אין החזרים ל  

לא יינתן החזר כספי, אלא זיכוי להשתתפות    931.3.201* לפורשים מטעמי מחלה, פציעה וכדומה אחרי 

)יש להמציא אישורי מחלה/פציעה( בפעולות אגף הקהילה למשך השנה הנוכחית וזו שאחריה.  

 

 , נוער ילדים -"פוח חופשות במערך החוגים לשנת תשל

  1 -בספטמבר 29  "ףהתש תשרי' באעד  תשע"ט אלולבכ"ט , ראשון, שני ושלישיהימים   - ראש השנה

 . 2019באוקטובר 

 . 9201 אוקטוברב 9-8 ,"ףהתש תשריי' ב-, ט'הימים שלישי ורביעי – יום הכיפורים

 .  2019אוקטובר ב 14-13, "ףהתש בתשריט"ו  -י"ד  ראשון ושני,הימים  -סוכות ערב וחג 

 יפעל מערך החוגים כרגיל    -2019באוקטובר   19-15, "ףהתשבתשרי  -כ'-'ט"ז  -בחול המועד סוכות

https://eventbuzz.co.il/lp/event/prisha


                                                                                                                        

 

באוקטובר   21-20ט התשע"בחשוון ב כ" –בתשרי, כ"א ראשון ושניהימים   - הושענא רבה ושמחת תורה

2019  . 

 יפעל מערך החוגים כרגיל !!  -בחנוכה

 . 2020במרס  11-10, "פט"ו באדר התש-, י"דשלישי ורביעיהימים   – ושושן פורים פורים

באפריל   16-8 "ףהתש באייר בעד כ" י"ד (,)שבוע רביעי עד חמישיהימים  –  , ואסרו חגחול המועד פסח

2020 . 

 לאחרלא יתקיימו חוגים המסתיימים  , 2020באפריל  21יום רביעי, כ"ו בניסן התש"פ  -בערב יום השואה

 .  19:00השעה  

לא יתקיימו חוגים   2020באפריל  27,  יום שני, ג' באייר התש"פ -בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 .  19:00השעה   לאחרהמסתיימים 

 . 2020באפריל   28 , "ףהתש איירב ד', שלישייום  -יום הזיכרון לחללי צה"ל

 . 2020באפריל  29ה' באייר התש"ף, , רביעייום   -יום העצמאות 

 .  2020במאי  11 "ףהתש איירב זי" ,שני יום -ל"ג בעומרערב 

 2020במאי   30-28ה' עד ז' בסיון התש"ף, , שבת הימים חמישי עד  – שבועות חג 

 חוגי בוגרים – "פם לשנת תשלוח חופשות במערך החוגי                

 החוגים  לבוגרים פועלים כל השנה פרט ל:

 ערבי חג וחגים שיש בהם שבתון.  

 חול המועד פסח 

 ( 19:00המסתיימים אחרי שעה  ערב יום השואה וערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. )חוגים 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

 

 נוהל הנחות במערך חוגי הפנאי והספורט  ב"בני שמעון" 

 

 זכאות להנחות לתושבי מ.א בני שמעון 

 ההנחות ניתנות לפעילויות ומסגרות המופעלות ישירות ע"י המועצה ושלוחותיה בלבד.   •
 בור החוגים()או כשישלימו את כל התשלומים ערק למשלמים לשנה מלאה והנחות יינתנ •

 שימו לב! משפחה הזכאית להנחה על פי מבחן הכנסה לא תוכל לקבל הנחה נוספת.  •
 

 מסגרות הכלולות בנוהל הנחות: 

 חוגי פנאי וספורט.

 מבוגרים, סינפונייטה, תזמורת קיבוצית וכדומה.   מנויים שנתיים

 אולפן למחול חצרים 

 

 הנחה על חוג שני לילדים ונוער למשפחה.    5%  – הנחת ילד שני 

 הנחה על חוג שלישי לילדים ונוער למשפחה.  10% –  הנחת ילד שלישי

ולמשלמים לשנת חוגים   הנחת ילד שני ושלישי ניתנים לחוג אחד בלבד לכל משתתפ/ת •
 מלאה בלבד.

 

   הנחת וותיקים 

 ממחירו המלא של החוג.   10%הנחה של  -
 

   סההנחה על פי מבחן הכנ

₪ בשנה. )הנחה זו תקבע בהתאם    850-ממחיר החוג ולא יותר מ 50% -הנחה של עד -
 לקריטריונים של המשרד לשירותים חברתיים(. 

 

   www.bns.org.il לבקשת הנחה על פי מבחן הכנסה יש למלא טופס הנחה הנמצא באתר המועצה: 

בטל'   עומר אורןולצרף את כל המסמכים הנדרשים ולתאם הגשת המסמכים עם יש למלא את כל הטפסים 

08.9911736   

 .   bns.org.il oomer@ עומראו בדוא"ל ל  במעטפה סגורהאת טפסי הבקשה ניתן למסור ידנית 

 טפסי בקשת הנחה ניתן לקבל בפנייה למחלקת ספורט וחוגים. 

 

http://www.bns.org.il/


                                                                                                                        

 

 

 הנחת נסיעות לחוגי ילדים  

 לנוסעים עצמאית לחוג המתקיים פעם בשבוע.  10%הנחה בסך  -

 לנוסעים עצמאית לחוג המתקיים פעמיים בשבוע. 20%הנחה בסך  -

הסעות לנוער בגיל תיכון בקבוצות בלבד !! במקרה של נערים/ות בודדים/ות  •
 ההגעה עצמאית. 

 פרטי הסעות 

 ה בלבד. האיסוף והפיזור מתחנות ההסע  -
אין הסעות למערך חוגי ילדים עד כיתות ו' כולל. ההסעות והליווי לגילאים אלה  -

 באחריות ההורים.
הסעה לחוג. הם מוזמנים ליצור קשר עם  במידה והורי הילדים ירצו  לארגן -

כמו כן כל ההורים יחתמו על מסמך נטילת  ,המחלקה ולקבל הצעת מחיר להסעה
 אחריות לוודא שילדיהם אכן יצאו והגיעו למחוז חפצם.

 על ביטול נסיעה יש להודיע מראש.  הסעה שתצא ריקה תבוטל להמשך השנה. -

                                      

 הצהרת בריאות

תפות בפעילות אני מצהיר/ה בזאת כי מצבי הבריאותי תקין ואינו מונע השת

האמורה. ידוע לי כי יתכן והפעילות כרוכה במאמץ גופני ולפיכך נדרשת כשירות 

רפואית. אני מתחייב/ת לוודא בכל עת שכשירותי הבריאותית מתאימה לפעילות בה 

 בחרתי להשתתף וכן מתחייב/ת להודיע באופן מיידי על כל שינוי במצבי הבריאותי.

י פעילותי במסגרת זו היא בריאות זו, אני מצהיר/ה כעם חתימתי על הצהרת 

הבלעדית. כן אני מצהיר/ה כי לא תהיה לי או למי מטעמי כל טענה ו/או  יבאחריות

תביעה בגין נזק אשר עלול להיגרם לי תוך כדי ועקב הפעילות עקב ליקוי במצבי 

 הבריאותי.

 הקטין/ה:הסכמה בכתב של אחד מהורי                               

אני מצהיר/ה בזאת כי מצב הבריאות של ילדיי הנרשמים לחוגי/קבוצות ספורט תקין 

ואינו מונע השתתפות בפעילות האמורה. ידוע לי כי יתכן והפעילות כרוכה במאמץ 

גופני ולפיכך נדרשת כשירות רפואית. אני מתחייב/ת לוודא בכל עת שכשירותו 

דיע בה בחרו להשתתף וכן מתחייב/ת להו הבריאותית של ילדיי מתאימה לפעילות

 בריאותם. באופן מידי על כל שינוי במצב

                                            



                                                                                                                        

 

 ביטוחים                                                          

 קבוצות וחוגי ספורט ותנועה -ונוער ביטוח ילדים                         

-לחוק הספורט המחודש, נבקש להבהיר כי כל תלמיד)מגילאי גן 10עפ"י תיקון 

כיתה יב'( הלומד במערכת החינוך מבוטח במסגרת ביטוח תאונות אישיות של 

משרד החינוך ועל כן אינו מחויב בעריכת ביטוח עפ"י חוק  הספורט. ניתן למצוא 

ת ספורט( את פוליסת הביטוח של משרד החינוך ופירוט באתר המועצה)מחלק

 וק הספורט. הוריםההבדלים בין פוליסת הביטוח של משרד החינוך לזו שלפי ח

₪  145לרכוש כיסוי ביטוחי רחב יותר שעפ"י חוק הספורט)בעלות של  יםהמבקש

 ( בכתובת:30.09.19-לא יאוחר מהלהיכנס לאתר ההרשמה) יםלשנה( מתבקש

http://www.cmptweb.com/Ts_Fml_Login.aspx?cid=21  

 
 ולרכוש ביטוח עבור ילדם.

 
אישיות של  וח תאונותהביטוח שיוחל באופן אוטומטי הוא ביט ,בהעדר הרכישה

                                      משרד החינוך.

 (20)מעל גיל ביטוח בוגרים                                    

בוגרים אינם מבוטחים בביטוח תאונות אישיות. למועצה יש כיסוי בפוליסת צד ג' 

אחריות   פוליסותהמכסה את אחריותה לנזק שנגרם ברשלנותה, ולמאמנים יש 

 מקצועית המכסה את אחריותם בתחום המקצועי.

ספורטאים ירשמו לקבוצת ביטוח -בוגרים המעוניינים לרכוש ביטוח תאונות אישיות

 בוגרים ונבטח אתכם בנפרד.

  ₪ לשנה 212עלות הביטוח 

הביטוח. האחריות לברור תנאי  ןלענייאו מתווך   למען הבהר, המועצה איננה סוכן

ות , ההחלטה לרכוש ביטוח וכן הטיפול בתביעות ביטוח הן באחריות רוכש הפוליס

כי לא   הביטוח. רוכשי הביטוח מאשרים בעצם רכישת הביטוח באמצעות המועצה

יבואו בכל טענה או דרישה , מכל סוג ובכל ענין בנושא הביטוח, אל המועצה או מי 

  מטעמה.

 

 



                                                                                                                        

 

 

 

 "ףנהלים לשנת תש -לימודי מוסיקה פרטניים 

 

שלום לתלמידים ולהורים בלימודי מוסיקה פרטניים גיטרה, פסנתר, אורגן, חלילית, 

 חליל צד, תיפוף אפריקאי, כינור, אקורדיון וכלי נשיפה למיניהם.

להלן מערך נהלים שיעזור לכולנו ללמוד מוסיקה ולהימנע ככל שניתן מאי הבנות 

 כמות: ו/או אי הס

 

 ניסיון( יתשלום לחוגי מוזיקה חלים מהשיעור הראשון )אין שיעור •

 שימו לב בשיעורי מוסיקה התשלום על פי קיום שיעורים בפועל •

 שיעור.האי הגעה לשיעור מעבר לנוהל הביטולים תחויב כאילו התקיים  •
•  

 הודעות על ביטולים יתקבלו בנוהל הבא:

שעות , לכל  24שיעורים בהתראה של  3לכל תלמיד ניתנת האפשרות לבטל עד 

 מו התלמידים/ותשעות ישל 24-כל ביטול בהתראה של פחות ממהלך השנה. 

 100% יםהתלמיד מוביטולים בשנה ישל 3מעלות השיעור, ובנוסף מעל  100%

  על כל ביטול. מעלות השיעור

 נוהל מורה/תלמיד

 יו. לו"ז נקבע בתחילת השנה ישירות בין המורה והתלמיד/ה /הור •

באחריות ההורים לוודא את זמני השיעור, מחירי השיעור ולערוך מעקב לשיעורים  •

 בהם השתתף/ה ילדיהם.

החליפו את שעת השיעור בניהם ומסרו  שינוי בלו"ז רק בתנאי ש שני תלמידים/ות •

 הודעה למורה, תיאום ההחלפה באחריות התלמידים/הורים.

במידה והמורה אינו יכול להגיע כמובן שעליו להודיע מוקדם ככל שניתן גם לתלמידים  •

 על ביטול השיעור. וחוגים וגם למחלקת ספורט

דיווח המורים)ללא התשלום עבור חוגי המוזיקה יתבצע עבור כל חודש על פי  •

קבלת אישור הורים מידי חודש(, או לחילופין יתבצע תשלום מראש עבור ממוצע 

 השיעורים הצפוי במהלך השנה.
                                         


