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הורים ותלמידים יקרים, 

עבור  ובעיקר  כולנו,  עבור  מאוד  מאתגרות  היו  ותשפ"א  תש"פ  השנים 
ממנהלי   – כולם  שלנו  החינוך  מערכת  ועובדי  ההורים,  התלמידים, 

ומנהלות בתי הספר ועד מדריכי ומדריכות הנוער ביישובים. 

אנו עומדים משתאים מול המקצועיות, הגמישות המחשבתית, ההשקעה 
והרצינות שבה נעניתם כולכם לאתגרים שהקורונה הטיחה בנו. 

לכם  לומר  יכולים  אנו  הנגיף  עם  התמודדות  של  שנה  כמעט  בתום 
בביטחון – בני שמעון היא דוגמא ומופת להתמודדות נכונה, בכל הרמות, 

מהקהילתית ועד לארצית. 

וזה בזכות כל אחת ואחד מכם. 

אימון  אלא  עובדות,  של  שינון  לא  זה  ש"חינוך  אמר  איינשטיין  אלברט 
אותנו  לימדה  האחרונה  שהשנה  מרגישים  אנו  לחשוב".  איך  המוח  של 

לחשוב.

לשנת תשפ"ב הבאה עלינו לטובה כך אנו מקווים, אנו נכנסים עם חיסון, 
ובוודאי עם הרבה יותר ניסיון של איך נאבקים במגיפה הזאת.

הגנים,  ותלמידות  לתלמידי  לאחל  רוצים  אנו  הבאה,  השנה  לקראת  אז 
בתי הספר, וכל מערכות החינוך בבני שמעון – שנה טובה, בריאה, מלאת 
לימוד ועם הרבה מאוד בית ספר, טיולים, פעילויות בחברה מחוץ לבית, 

וכל אותן פעילויות שכולנו כל כך מתגעגעים אליהן. 

אמיר ברזילי 
מנהל אגף חינוך

ניר זמיר
ראש המועצה



חריגי גיל רך :  לתשומת לבכם, החל משנת הלימודים תשפ"א לא מתאפשר 
רישום של מי שטרם מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה.

יובהר, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 1.1.2019 עד 15.1.2019 )כולל(.

שימו לב: חייבים לעבור תהליך רישום כל שנה מחדש!
אין מעבר אוטומטי משנה לשנה

הישארות  לגבי  המתלבטים  הורים 
ילדם בגן שנה נוספת, חייבים לבצע 
רישום לכיתה א' ולאחר מכן לפנות 

להתייעצות בשירות הפסיכולוגי.

ם:
גני

א':
ה 

ת
כי

 מ- י' בטבת התשע"ה
1 בינואר 2015

 עד י"ט  בטבת התשע"ו
31 בדצמבר 2015

גילאי 5:
כ' בטבת התשע"ו

1 בינואר 2016

ב' בטבת התשע"ז
31 בדצמבר 2016

גילאי 4:
ג' בטבת התשע"ז 

1 בינואר 2017

 י"ג בטבת התשע"ח
31 בדצמבר 2017

גילאי 3:
 י"ד בטבת התשע"ח 

1 בינואר 2018

 כ"ג בטבת התשע"ט 
31 בדצמבר 2018

מועדי וגילאי הרישום:

מועדי הרישום    הרישום לבתי ספר ולגני ילדים לשנת הלימודים התשפ"ב יחל:
ביום חמישי  א' בשבט התשפ"א 14.01.2021 

עד יום רביעי  כ"א בשבט התשפ"א 03.02.2021
חובה לקיים את הרישום במועדים אלה. 

יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר 
)רשמי או מוכר שאינו רשמי( חלה על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל 

הרישום כמפורט בסעיף הבא
גילאי הרישום



 www.bns.org.il באמצעות אתר האינטרנט

המועצה לשירותכם < חינוך < הרשמה לשנת תשפ"ב

המסמכים הדרושים לרישום:
ת"ז של שני ההורים שבה מצויינת כתובת מעודכנת .	•

הורים שירשמו לאחר תקופת הרישום, אגף החינוך 
רשאי לשבץ את ילדיהם בהתאם לשיקול דעתו.

רישום ידני באגף החינוך במועצה יתבצע במקרים הבאים:

תושבים חדשים שאינם רשומים במרשם משרד הפנים 	•
המסמכים הדרושים: תעודת זהות כולל ספח, אישור תושבות וטופס 

ביטול רישום מהרשות הקודמת )ללא אישור זה לא יבוצע רישום(.

שנה נוספת בגן חובה	•
 המסמכים הדרושים: אישור הישארות מהשירות הפסיכולוגי.

יש להגיש עד תאריך 31/05/2021

משפחת אומנה/ אפוטרופוס	•
 המסמכים הדרושים:  צילום תעודת זהות כולל ספח

אישור בדבר אומנה/ אפוטרופס

1

2

אופן הרישום:



שיבוץ :

במהלך חודש יולי נפרסם קישור לאתר השיבוץ שבו תוכלו לראות את פרטי 
השיבוץ של ילדכם.

אגרת חינוך

תגבה בהתאם לפרסום אגרות לימוד המאושרות משנה לשנה

חינוך חברתי

אצלנו במועצה פועלת ׳תכנית ניצנים׳ לכיתות א-ב של משרד החינוך מזה כ-4 
שנים. במתכונת המועצתית התכנית פועלת בתוך מסגרות החינוך החברתי 

ביישובים החל מתום יום הלימודים ועד השעה 16:00. 
ש״ח   200  ( להורה  ש״ח   2,000 בסך  שנתי  סבסוד  ישנו  התכנית  במסגרת 

לחודש( בהתאם להנחיות משרד החינוך. 

הרישום מתבצע אצל מנהלי החינוך בישובים.  



צרכים•מיוחדים:

רישום מוקדם למוסדות החינוך ניתן לבצע עבור ילדים עם מוגבלויות 
שהותקנו  והתקנות  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  לחוק שוויון  בהתאם 

מכוחו.
במסגרת  ההתאמות  לביצוע  מתאים  זמן  לרשות  לאפשר  מנת  על 

החינוכית טרם כניסת הילד למסגרת.
לרישום מוקדם יש לפנות ללי בן חמו מזכירת האגף.

בריאות:
הורים לילדים עם אלרגיה מסכנת חיים, יפנו למאיה גולן

 mayag@bns.org.il בצירוף המסמכים הרלוונטיים מהרופא המומחה. 

נגישות:
במוסד  הנגשה  המצריכה  שמיעה  או  ראיה  לקות  עם  לילדים  הורים 
 1 נספח  בצירוף   yifat@bns.org.il במייל  כלפה  ליפעת  יפנו  החינוכי 
לאנשים  זכויות  שיוויון  תקנות  לפי  להתאמות  בקשה  מטופס   2 ונספח 

עם מוגבלויות.



שרותי חינוך מיוחדים:

)סל  מיוחד  חינוך  לשירותי  זכאות  קבלת  לצורך  ואפיון-  זכאות  ועדת 
/למורה  לגננת  לפנות  יש  מתאימה(  חינוכית  מסגרת  אישי/  תמיכות 
פסיכולוגי/  דו"ח  כגון:  קבילים  מסמכים  על  הנחיות  ולקבל  בהקדם 
רופא התפתחותי/ קלינאית תקשורת/ ריפוי בעיסוק וכן בדיקת שמיעה 

וראיה מהשנה האחרונה. 

מעג"ן:•

צוות מעג"ן מלווה את כל יחידות הגיל הרך במועצה ע"י הדרכה לצוותים 
התפתחות  בתחום  מומחיות  מדריכות  בצוות  במסגרות.  החינוכיים 
הילד- מרפאה בעיסוק, פיזיותרפיסטית, קלינאית תקשורת ומדריכה 
חינוכית. ניתן ליצור קשר עם הגננת או רכזת הגיל הרך בישוב לבקשות 

או שאלות לאחת המדריכות המלוות את הגן. 



מנהל האגף 
אמיר ברזילי 

amirb@bns.org.il

מזכירת האגף 
לי בן חמו

08-9911707
Leeb@bns.org.il

 
מנהלת גיל הרך 

חנה רוטבלט 
08-9911723

hanar@bns.org.il

מנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי
קרן אקר

08-9915885
054-9930304

Kerena@bns.org.il

מזכירת שירות פסיכולוגי חינוכי 
מאיה גולן 

08-9911726
mayag@bns.org.il

מועצה אזורית בני שמעון
חפשו אותנו בפייסבוק     

www.bns.org.il ובאתר האינטרנט

לשירותכם מועצה אזורית בני שמעון 
אגף החינוך


