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הורים ותלמידים יקרים
"שגרה"  ולמרות שפירושה של המילה  למרות האתגרים הרבים שחווינו בשנתיים האחרונות, 
את  שצלחה  רק  לא  שמעון  בני  של  החינוך  מערכת  בעבר,  שהיה  כפי  ברור  כך  כל  לא  כבר 

האתגרים הללו בהצלחה, אלא אף הובילה ושימשה דוגמא לרשויות אחרות מכל רחבי הארץ. 

מהטובות,  היא  כי  האחרונות  השנתיים  לאורך  הוכיחה  הרמות,  בכל  שלנו,  החינוך  מערכת 
שלנו,  והנבונים  האמיצים  התלמידים  אתגר.  לכל  נכונה  והיא  בישראל,  והחדשניות  הגמישות 
ההורים הקשובים, הסבלניים, המעורבים, וכמובן עובדי מערכת החינוך שלנו  - כולכם תרמתם 

למעבר המוצלח של המשברים והאתגרים. בלעדיכם – כולכם – כל זה לא היה אפשרי. 

לימודים, הן היו מלמדות  אנו סבורים שלמרות שהשנתיים האחרונות לא היו מלאות בשגרת 
ומעשירות מאוד. למדנו כולנו הכלה, וקבלה, וסבלנות וסובלנות, וקיבלנו שיעור חשוב בנושא 

מגיפות, ושיעור לא פחות חשוב על בני אדם. 

בשבחה  מדבר  שעברה,  השנה  של  הרישום  בחוברת  כאן,  שציטטנו  איינשטיין  אלברט  אותו 
של ההשכלה, אמר גם ש"חינוך הוא מה שנותר כששוכחים את כל מה שלמדנו בבית הספר". 
במובן זה, הקורונה, והאירועים הגדולים האחרים של השנתיים האחרונות לימדו אותנו שיעורים 
חשובים מאוד. שיעורים שימשיכו ללוות אותנו גם לאחר תום חוק לימודינו במערכות החינוך 

של המועצה. 

את שנת תשפ"ג הבאה עלינו לטובה כך אנו מקווים, נתחיל בתקווה שתהה שנה רציפה, שקטה, 
מערכות  וכל  הספר,  בתי  הגנים,  ותלמידות  לתלמידי  נאחל  לקראתה,  האפשר.  ככל  ו"רגילה" 
החינוך בבני שמעון – שנה של חזרה לתלם, של בריאות ולימוד, של חברים וטיולים והרפתקאות 

ושל הרבה הרבה חינוך. 

שנת לימודים מוצלחת לכולכם!

אמיר ברזילי
מנהל אגף החינוך

ניר זמיר
ראש המועצה
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החל מיום שני א' בשבט התשפ"ב, 03.01.22 
ועד יום ראשון כ"א בשבט התשפ"ב, 23.01.22

על פי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"ג

מועדי וגילאי הרישום

ילדים שנולדו מתאריך כ"ד בטבת התשע"ט 
ועד ג' בטבת התש"פ

)1 בינואר 2019 - 31 בדצמבר 2019(

ילדים שנולדו מתאריך י"ד בטבת התשע"ח 
ועד כ"ג בטבת התשע"ט

)1 בינואר 2018 - 31 בדצמבר 2018(

ילדים שנולדו מתאריך ג' בטבת התשע"ז ועד 
י"ג' בטבת התשע"ח

)1 בינואר 2017 - 31 בדצמבר 2017( גילאי הרישום

נים
ג

גילאי 5

 א'
תה

גילאי 4כי

גילאי 3
הורים המתלבטים לגבי הישארות 

ילדם בגן שנה נוספת, נדרשים לבצע 
רישום לכיתה א' ולאחר מכן לפנות 

להתייעצות בשירות הפסיכולוגי.

תקופת הרישום לבתי ספר ולגני ילדים

יובהר כי חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן 
ילדים מוכר )רשמי או מוכר שאינו רשמי( חלה על 

ילדים בגילאי 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט.

חובה לקיים את הרישום במועדים אלה.

לפי חוק לימוד חובה החל משנת 
הלימודים תשפ"א

לא מתאפשר רישום
של מי שטרם מלאו לו 3.

)ילדים שנולדו
מתאריך 1.1.2020

ועד תאריך
15.1.2020 כולל(.

חריגי גיל רך

בגן הילדים ולקראת 
כיתה א’ יש לעבור 

תהליך רישום כל שנה 
מחדש!

אין מעבר אוטומטי 
משנה לשנה

שימו 

ילדים שנולדו מתאריך כ' בטבת התשע"ו 
ועד ב' בטבת התשע"ז

)1 בינואר 2016 - 31 בדצמבר 2016(
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איך נרשמים?

.1

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

.2

הקלידו

מספר זהות ההורה 

מספר זהות הילד

זיהוי התושב
מלאו את כל השדות

חתמו בסוף הטופס

וודאו שמופיעה הודעה
"הרשמתך נקלטה בהצלחה!"

הדפיסו )אם תרצו( אישור רישום

מילוי הטופס

פרטי זיהוי 
אלו ישמשו 
גם לבדיקת 

השיבוץ 
באינטרנט

שימו 

במקרה של הורים 
החיים בנפרד, 

יש לצרף באתר 
הרישום טופס 

הצהרה

שימו 

מקליקים
כאן

5

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=1596


6

אופן הרישום במצבים מיוחדים

המסמכים הדרושיםתיאור המצב המיוחד

תושבים חדשים שאינם רשומים במרשם 
משרד הפנים

הרישום ייעשה בטופס הבא בלבד
bns.automas.co.il/toshav-hadash

יש לצרף את המסמכים הבאים לבקשה:
■ צילום תעודת זהות כולל ספח של שני ההורים.

■ אישור תושבות ממזכירות הישוב 
■ טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת

)ללא אישור זה לא יבוצע רישום(

בקשה להישארות שנה נוספת בגן חובה
קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת 

היא תהליך שבו ההורים הם שותפים משמעותיים מאוד יחד עם 
הגננת, פסיכולוג הגן וגורמים חינוכיים וטיפוליים נוספים המכירים 

את הילד 

■ יש לבצע הרשמה  סדירה לכיתה א' באתר
■ במקביל- להעביר למדור רישום אישור מהשירות     

הפסיכולוגי על מועמדותו של הילד להישארות שנה 
נוספת בגן.

)לא יאוחר מתאריך 31/05/2022(

■ ההרשמה תתבצע רק באמצעות מילוי טופס אומנה/ משפחת אומנה/ אפוטרופוס
 אפוטרופוס בקישור הבא:

bns.automas.co.il/yeled-omna

■ יש לבצע הרשמה באתר הייעודי. במהלך הרישום הורים גרושים, פרודים או יחידניים
תדרשו לצרף טופס הצהרה להורים החיים בנפרד.

katzr.net/d5dcdf

בקשה לביטול רישום
במקרה של העתקת מגורים לרשות אחרת, יש להגיש בקשה 

למועצה לביטול רישום למוסד חינוכי. לבקשה יש לצרף צילום ת.ז 
וספח, אסמכתא המעידה על מעבר עתידי לדוגמא - אישור רכישת 

דירה חתום ע”י עו”ד, אישור מהרשות וכו’. 

■ טופס בקשה לביטול רישום קישור
bns.automas.co.il

6

על פי הוראות משרד החינוך, יגבה תשלום עבור שירותים נלווים על-פי המוגדר בחוזר מנכ"ל משרד החינוך 
"תשלומי הורים" כגון: ביטוח תאונות אישיות, סל תרבות ומוזיאון, הזנת בוקר, תל"ן ותוכניות ייחודיות. מסמך 

המפרט את גובה התשלומים ישלח אליכם בתחילת שנת הלימודים.

https://bns.automas.co.il/toshav-hadash
https://bns.automas.co.il/toshav-hadash
https://bns.automas.co.il/yeled-omna
https://katzr.net/d5dcdf
https://bns.automas.co.il/bitul-rishum
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שיבוץאופן הרישום במצבים מיוחדים

ערר על שיבוץ בגני הילדים
ניתן להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ בגן באמצעות טופס 

בקשת ערר.

הגשת הערר תתאפשר בין התאריכים 24-28 ביולי 2022.

ערר שיוגש לאחר המועד שנקבע, לא יתקבל ולא ידון. 

ועדת ערר תידון בהתאם לקריטריונים הבאים: סיבות אישיות / 
משפחתיות / רפואיות חריגות. כל שינוי יעשה על בסיס מקום 

פנוי בגן המבוקש ושיקולי דעת מערכתיים - פדגוגיים!

אסמכתאות לבקשת ערר כגון: חוות דעת רפואית / פסיכולוגית 
יש לצרף לטופס הבקשה.

תשובות להחלטות ועדת הערר ישלחו בדואר האלקטרוני 
בתאריכים 7-11 באוגוסט 2022.

השיבוצים יבוצעו ע״י מנהלות החינוך בישובים
ומנהלת גיל הרך.

הקישור למערכת 
יתפרסם

בסמוך למועד

שימו 

הנרשמים בתקופת הרישום יוכלו לצפות 
בשיבוץ ילדיהם במערכת השיבוץ

החל מה-21 ליולי 2022
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אופן הרישום במצבים מיוחדים

חינוך חברתי
במועצה פועלת ׳תכנית ניצנים׳ של משרד החינוך 

משנת 2017. במתכונת המועצתית התכנית פועלת 
בתוך מסגרות החינוך החברתי ביישובים החל מתום 

יום הלימודים ועד השעה 16.00/16.30 )משתנה 
מישוב לישוב(.

במסגרת התכנית ישנו סבסוד שנתי בסך 2,000 
ש״ח להורה )200 ש״ח לחודש( בהתאם להנחיות 

משרד החינוך)כיתות א-ב(. 
הרישום לתכנית ניצנים מתבצעת אצל מנהלי 

החינוך בישובים.

מעג“ן
צוות מעג"ן מלווה את כל יחידות הגיל הרך 

במועצה ע"י הדרכה לצוותים החינוכיים במסגרות. 
בצוות מדריכות מומחיות בתחום התפתחות 

הילד - מרפאה בעיסוק, פיזיותרפיסטית, קלינאית 
תקשורת ומדריכה חינוכית. 

ניתן לפנות לגננת או לרכזת הגיל הרך בישוב 
לבקשות או שאלות למדריכות המלוות את הגן. 

שירות פסיכולוגי חינוכי
צוות הפסיכולוגיות והפסיכולוגים בשפ"ח 

מלווה את מסגרות הגיל הרך מגיל 0-6 בשגרה 
ובחירום.

הצוות נותן הדרכה רציפה לגננות ולפי הצורך 
להורים במעורבות השפ"ח עם ילדיהם.

ניתן לפנות לגננת או לרכזת הגיל הרך בישוב 
לבקשות או שאלות לפסיכולוג המלווה את הגן.

שירותים נוספים

8



9

מענים מיוחדים

אנחנו בבני שמעון מאמינים כי עלינו כמועצה וכחברה מוטלת החובה לספק לתושבים שלנו את מירב התנאים לאורח 
חיים שוויוני ומכבד, לכן אנחנו פועלים למען פיתוח קהילה המכבדת כל אדם ומאמינה בזכות הבסיסית של כל אחת ואחד 

לתחושת שייכות תוך הכרה וקבלת ייחודיותו. להלן אפשרויות התמיכה לילדי הגנים ובתי-הספר הזקוקים לליווי פרטני.

סייעת רפואית
הורים לילדים הסובלים מאלרגיות מסכנות חיים ובעיות רפואיות שונות 

עשויים להיות זכאים לסיוע רפואי במסגרת ימי הלימודים ופעילויות 
משרד החינוך בחופשות. הורים המבקשים סייעת רפואית צמודה לילד 

מתבקשים להמציא מסמך רפואי מרופא מומחה )תוקף המסמך 6 
חודשים(. את המסמך יש להעביר לאגף החינוך בחודש מאי 2022.  

כמו כן, הורים לילדים אשר בשנת תשפ"ב אושרה להם סייעת רפואית 
מתבקשים להעביר מסמך בתוקף לרכזת כח אדם של החינוך המיוחד 

galitb@bns.org.il :גלית בן-אבט למייל
education.gov.il :למידע נוסף

נגישות
הורים לילדים הזקוקים להנגשה 

פיזית במוסד החינוכי, יציינו 
באתר הרישום כי נדרשת הנגשה.

במקביל, יש לשלוח טופס 'בקשה 
להנגשה פיזית במוסד חינוכי' 

ליפעת כלפה במייל:
 yifat@bns.org.il 

katzr.net :קישור לטופס

סל תמיכות אישי
)בהתאם להחלטת ועדת זכאות ואפיון(

במסגרת סל תמיכות אישי זכאי הילד לשעות ליווי
)סייעת אישית( וטיפול )מורת שילוב, מטפלים פרא-רפואיים(.

את סל התמיכות יקבל הילד במסגרת חינוכית רגילה. 

זכאות  ועדת  לעבור  הילד  על  אישי,  תמיכות  סל  לקבל  בכדי 
ואפיון. זוהי ועדה מתוקף חוק הקובעת את זכאותו של תלמיד 
שלו  התפקוד  רמת  את  מיוחדים,  חינוך  לשירותי  מוגבלות  עם 

ואת היקף סל השירותים.

9

https://pob.education.gov.il/Talmidim/Pages/physician-assistant.aspx
https://katzr.net/b6c22d
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מענים מיוחדים

מסגרת חינוך מיוחד
)בהתאם להחלטת ועדת זכאות ואפיון(

בכדי ללמוד בגן/כיתה/בי"ס חינוך מיוחד יש לעבור ועדת זכאות 
ועדה מתוקף חוק הקובעת את זכאותו של תלמיד  זוהי  ואפיון. 
שלו  התפקוד  רמת  את  מיוחדים,  חינוך  לשירותי  מוגבלות  עם 
ואת היקף סל השירותים. לאחר קבלת הזכאות ובהתאם לרצון 
ההורים , תאותר המסגרת החינוכית המתאימה ביותר עבור הילד.  

במועצה קיימות מס' מסגרות חינוך מיוחד:
גן ורד לילדים מעוכבי התפתחות בקיבוץ משמר הנגב.

גן רותם לילדים על הספקטרום האוטיסטי בקיבוץ בית קמה. 
כיתות לילדים על הספקטרום האוטיסטי בבי"ס ניצני הנגב. 

בי"ס עדני הנגב לנוער עם קשיים נפשיים בקיבוץ שובל. 

הסעות
ילד אשר ילמד במסגרת חינוך מיוחד יהיה 

זכאי להסעה מביתו אל המסגרת החינוכית, 
ובחזרה. 

הילד יהיה זכאי למלווה בהסעה בהתאם לסוג 
הלקות ולהחלטת משרד החינוך.

למידע נוסף מפורטל הורים
pob.education.gov.il

למידע נוסף ניתן לפנות לשירות הפסיכולוגי חינוכי.

10

https://pob.education.gov.il/Talmidim/special-education/Pages/Entitlement-Committee.aspx
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מענים מיוחדים

שעות שילוב
)בהתאם להחלטת וועדה רב מקצועית(

נציגו,  או  פיקוח  ממתי"א,  נציג  בנוכחות  מתכנסת  מקצועית  רב  וועדה 
פסיכולוג, נציג רשות, ההורים וכל נציג מטעמם אם מעוניינים בכך.

במסגרת  שילוב  שעות  לקבלת  הילד  של  זכאותו  את  קובעת  הוועדה 
הילד  מהתפתחות  מתאימים  מסמכים  להמצאת  בהתאם  החינוכית 

והשפ"ח )שירות הפסיכולוגי חינוכי(. 

ניתן לפנות לגננת או רכזת הגיל הרך בישוב לקבלת פרטים על תמיכה זו.  

בכל הנוגע לסל תמיכות של שירותי חינוך מיוחדים ניתן לקרוא בפורטל 
parents.education.gov.il הורים

תכנית “לגדול ביחד“
תכנית "לגדול יחד" הינה תכנית ייחודית 

הפועלת במועצה ומשותפת לאגף לשירותים 
חברתיים ולאגף החינוך. 

ילדים המאותרים לתכנית ונמצאים זכאים 
לשירותיה, מקבלים ליווי פרטני במסגרת הגן.

במקביל, ניתנת הדרכה וליווי להורים. 

ניתן ליצור קשר עם הגננת או רכזת הגיל הרך 
בישוב לקבלת פרטים על התכנית. 
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https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education/committees/professional-team-committee
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אמיר ברזילי, מנהל האגף 
amirb@bns.org.il

לי בן חמו, אחראית מדור רישום 
rishum@bns.org.il | 08-9911707

 
חנה רוטבלט, מנהלת גיל הרך 

hanar@bns.org.il | 08-9911723

קרן אקר, מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי
kerena@bns.org.il

מאיה גולן, מזכירת שירות פסיכולוגי חינוכי 
mayag@bns.org.il | 08-9911726

אושרית  לנצ’נר, מנהלת תחום טיפולי וחינוך מיוחד
oshritl@bns.org.il | 08-9915898

www.bns.org.il    |  מועצה איזורית בני שמעון  

לשירותכם מועצה אזורית בני שמעון - אגף החינוך
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