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דברי פתיחה
יקריםהורים יקרים ותלמידים  הורים  שלום 

תהליך הרישום המוצג בפניכם בחוברת זו הוא 

לכאורה הליך טכני, אבל הוא גם מאפשר הצצה 

קטנה לעשייה העצומה שמתרחשת לקראת כל 

שנת לימודים במשך חודשים רבים שקודמים לה. 

ההיערכות והעשייה של אגף החינוך מתחילים 

והמגמות,  הנתונים  וניתוח  ילדינו  ברישום 

המבנים  להתאמת  בהיערכות  וממשיכים 

ושיפוץ  חדשים  ספר  בתי  בבניית   – הנדרשים 

חינוכיות  תכניות  בניית  הוותיקים,  והרחבת 

מתקדמות ומגוונות – ממדעים ועד ידיעת הארץ 

ומוזיקה, ליווי והעצמת מנהלי מוסדות החינוך 

שלנו, השתלמויות וגיבוש צוותי מורים ללמידת 

שונים,  בנושאים  מיוחדים  שיא  ימי  עמיתים, 

פיתוח מענים לילדים המיוחדים, ועוד ועוד. 

מדדי  לפתח  הקרובה  בשנה  מתכוונים  אנו 

הערכה לבתי הספר, לפתח את נושא המדעים 

ולפתח עתודה ניהולית.

זכינו ויש לנו בבנימין מערכת חינוך מהאיכותיות 

בישראל – אנשי חינוך מעולים, הורים מעורבים 

ותלמידים מקסימים. 

נמשיך  לשנה  שמשנה  לכולנו  מאחל  אני 

מערכת  את  ולהעצים  להתקדם,  להתפתח, 

החינוך של כולנו.  

ישראל גנץ

ראש המועצה האזורית מטה בנימין

למוסדות  התלמידים  לרישום  מתכוננים  אנו 

והחוברת  תשפ"ב  לשנה"ל  בבנימין  החינוך 

שלפניכם אמורה לסייע לכם בכל המידע הנדרש 

האיכותיים  החינוך  למוסדות  הרישום  לצורך 

והמגוונים שלנו.

לצער כולנו תחילת שנה"ל הנוכחית התאפיינה 

בחוסר יציבות של מערכת החינוך במדינה כולה 

בבנימין  אנו  אך  הקורונה  נגיף  השלכות  עקב 

שהפגיעה  מנת  על  הכל  עושים  ועדיין  עשינו 

ביותר  הקטנה  תהיה  ובלמידה  בתלמידים 

המועצה  עובדי  כל  בזכות  וזאת  האפשרית 

החינוך  צוותי  כל  בזכות  וכמובן  וראשיה 

הנפלאים בכל המוסדות.

בע"ה, שנת  אנו מקוים ששנה"ל תשפ"ב תהיה 

לקבל  יזכו  ותלמידנו  וטובה  מלאה  לימודים 

את המענים המצוינים והמגוונים הניתנים להם 

בבנימין ומחוצה לה.

נודה לכם מאד על קיום הרישום בזמני הרישום 

ולפי ההנחיות המפורטות בחוברת.

בברכת שנת לימודים בריאה ומוצלחת.

אוריאל עובדיה

מנהל אגף החינוך
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מחלקת מעונות:

02-9977104

efratH@binyamin.org.il

מחלקת חינוך מיוחד:

02-9977188

chenr@binyamin.org.il

מחלקת שירות פסיכולוגי:

02-9700600

lilyan@binyamin.org.il

רשות ההסעות:

02-9977277

מילכה רוזנברג

rhasaot@binyamin.org.il

מחלקת אחזקה ובטיחות:

02-9977662

sharona@binyamin.org.il

מחלקת ביקור סדיר:

02-9977103

liorB@binyamin.org.il

מחלקת מוכש"ר:

02-9700699

izikg@binyamin.org.il 

מזכירה - אתי בן שמעון:

 02-9700645

eti@binyamin.org.il

צהרוני "ניצנים":

02-6492734

Zuriel@binyamin.org.il

הורים יקרים
כניסתכם  עם  ילדכם  ואת  אתכם  מברך  אני 
חוברת  לכם  להגיש  ומתכבד  החינוך  למערכת 
רישום  לצורך  הדרוש  המידע  כל  את  המרכזת 
ספר  ובתי  תורה  תלמודי  ילדים  לגני  ילדיכם 
בישוב. החינוך בעיניי הוא הליבה של העשייה 
צומחים  ברשות  המוכש"ר  מוסדות  הרשותית. 
ומתחנך  שלומד  העתיד  דור  צומח  ואיתם 

במערכת חינוך ערכי ואיכותי. 
גדלו  המוכש"ר  מוסדות  האחרונות  בשנים 
 9 מתוכם  מוכש"ר,  גני   59 ישנם  כיום  וצמחו, 
סמינר  יסודי,  ספר  בתי   13 מיוחד,  חינוך  גני 
לבנות, אולפנה, ישיבה קטנה לצעירים. בסה"כ 
מתחנכים במוסדות המוכש"ר למעלה מ 5,000 

ילדים כ"י. 
החינוך  בקידום  רבה  חשיבות  רואים  אנו 

בפיתוח  רבות  משקיעים  אנו  ולכן  המוכש"ר 
תכניות ויוזמות פדגוגיות. 

הכניסה לגן הינו שלב חשוב, משמעותי ומרגש. 
לנו חשוב שתהליך הרישום יהיה בעבורכם קל, 
נעים, נגיש וזמין, אנו עומדים לרשותכם ונשמח 

לסייע בכל פנייה ממועד הרישום ועד לשיבוץ.

לתשומת  ליבכם! עליכם לדאוג לרישום הילדים, 
בחוברת הרישום תמצאו את כל נוהלי הרישום 

והשיבוץ לגני הילדים ולבתי ספר. 
מנת  על  בעיון  הרישום  חוברת  את  קראו  אנא 

להקל עליכם את הליך הרישום. 
 

הרב יצחק גור - מנהל המחלקה
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נוהלי רישום
מועדי הרישום לשנה"ל תשפ"ב הינם בין התאריכים: 

א' שבט תשפ״א 14.1.2021, עד כ"א שבט תשפ״א 3.2.2021. 
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** הרישום מתבצע במשרדי הגנים בלבד.
** בהתאם לחוק לימוד חובה על הורי כל 

תלמיד לרשום את ילדם למוסד חינוכי.
למוסד  בהנגשה  צורך  ויש  במידה   **
החינוכי להורה או לילד נא ציינו זאת בעת 

הרישום. 
ברמת  אלרגי  ילד  של   רישום  בעת   **
בהליך  זאת  לציין  חובה  חיים,  המסכנת 

הרישום. 
בתעודת  להצטייד  יש  הרישום  בעת   **
זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת 

וספח עם  פרטי הילדים. 
** הורים אשר לא שינו את כתובתם למטה 

בנימין לא יוכלו לבצע רישום. 

מועדי הרשום לשנה"ל תשפ"ב 
הינם בין התאריכים: 

א' שבט תשפ"א  14.1.2021
עד כ״א שבט תשפ״א 3.2.2021 

** חובה להציג אישור ועדת אכלוס.
ביישובי  לגור  המתעתדים  תושבים   **
בנימין מתבקשים להביא אישור בכתב על 
תשפ"ב  הלימודים  לשנת  הרישום  ביטול 

ממקום מגוריהם הנוכחי. 
** תושבים המעוניינים לבטל את הרישום 
מתבקשים להודיע על כך במכתב למחלקת 

חינוך מוכש"ר בפקס 153-2-9977103.
** על ההורים להיות עקבים שאכן קיבלו 

אישור על קבלת הילדים. 
לפנות  יש  בסירוב  נתקלתם  באם   **
למחלקת ביקור סדיר או במייל לגב' אתי 

בן שמעון:
eti@binyamin.org.il  ולקבל אישור. 



גני ילדים
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חריגי גיל מתחת לגיל 3 

לא תתקבלנה בקשות לילדים 

שנולדו לאחר התאריך 1.1.18 

הישארות שנה שנייה בגן חובה
הורים המעוניינים שילדם יישאר שנה נוספת בגן חובה יפנו במידית לגננת הגן. 

שנה  להישארות  המועמדים  הילדים  הפסיכולוגי את שמות  לשירות  מעבירה  הגננת 
שניה בגן. הורים לילד חייבים לרשום לכיתה א' בכל מקרה ובמקביל ימתינו לקבלת 

תשובת השירות הפסיכולוגי להישארות ילדם בגן. 

קדם יסודי



ם  
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 יל
גני

איילת השחר

גני חב״ד

איילת השחר

אמרי חיים 6, תל ציון

הרב ינון ישראלי

אמרי חיים 6, תל ציון

אהבת ישראל 70, תל ציון

הגב׳ יהודית שוב

אמרי חיים 6, תל ציון

אהבת ישראל 57, תל ציון

אהבת ישראל 70, תל ציון

קהילת יעקב 6, תל ציון

אהבת ישראל 57, תל ציון

אהבת ישראל 55, תל ציון

כוכב יעקב

גני חב״ד ממ״ח

גני ולמדתם

חניכי הישיבות דרכי משה

בית יעקב

גני חב״ד ממ״ח

בנות ציון

תורת משה

בת מלך

גני החושן

02-9978517

052-3383266

02-9978517

054-5687068

052-7689658

02-9979016

02-9978002

054-5687068

052-7167397

02-9978002

02-5671329

02-97008002

כתובתגנים טלפון

כתובתגנים טלפון

כתובתגנים טלפון
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קדם יסודי
גני בנות

גני מודיעין

גני בנים



גני ילדים
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היום הראשון בגן
וחברים  חדש  צוות  חדש,  בגן  הקליטה 
המלווה  גדולה  משימה  היא  חדשים, 
ודורשת  בהתרגשות, סקרנות, חשש משינוי 

מאמץ והשקעה.
ילדים צעירים הם מכווני משימות ומסוגלים 
ורצוי  כדאי  אחת  משימה  פעם  בכל  לבצע 
היכנס  טרם  הגמילה  את  לבסס  וחשוב 
הפעוט לגן. שתפו את הילד בתהליך העומד 

לבוא והכינו מראש. 
השרו בו ביטחון, עודדו את הילד! 

הכנה מוצלחת משאירה את הילד עם חוויה 
התורמת  מסוגלות,  הצלחה,  של  חיובית 
לדימוי העצמי שלו ומצידת אותו בכלי נוסף 

אותו יכניס "לארגז הכלים" של החיים.
החינוך  במערכת  הראשונים  הצעדים 
צעד  היא  הילדים  לגן  והכניסה  הפורמלית 
של  ארוכה  בשרשרת  ומשמעותי  חשוב 
מעברים, אותה יחווה התלמיד  במהלך חייו 
ואשר עשויים להשפיע על איכות השתלבותו 

במערכת החינוך בעתיד. 
ובחששות  בהתרגשות  מלווה  לגן  הכניסה 
על  ויקל  לילד  יסייע  ומרגיע  חיובי  ומסר 
המסגרת  כללי  קבלת  תוך  בגן  השתלבותו 

החדשה. 

חשוב שתהליך הסתגלות לגן יהיה הדרגתי. 
מוקדם  הלימודים  יסתיימו  הראשונים  בימים 

יותר לכן כדאי וחשוב שההורים יערכו לקבל את 

החינוכי  הצוות  אלו.  מוקדמות  בשעות  הילדים 

יסייע לתלמידים.

 

הבאת ילדים לגן והחזרתם לביתם
)ע"פ חוזר מנכ"ל( 

והחזרתם  בבוקר  לגן  והכנסתם  הילדים  הבאת 

היא  לביתם  הגן  מפתח  הלימודים  שעות  אחרי 

יקדימו  לא  ההורים  ההורים.  של  באחריותם 

להביא את ילדיהם לגן לפני שעת הפתיחה ולא 

לא  ילד  הלימודים.  סיום  אחרי  לקחתם  יאחרו 

ליווי של  בלי  יום הלימודים  לביתו בסיום  ילך 

ילד מעל  מבוגר מורשה מטעם ההורים או של 

גיל 10 . עם זאת, משרד החינוך ממליץ כי ליווי 

הילד אל הגן ובחזרה יתבצע על ידי אדם מעל 

את  לשחרר  רשאית  אינה  הגן  מנהלת   .12 גיל 

הילדים ולשלחם לפי השעה שנקבעה ע"י משרד 

החינוך. אם קיים הכרח מוצדק לשחרר את אחד 

הילדים לפני הזמן הקבוע, יבוא לקחתו ההורה 

הגננת  הורים.  אישור  לו  שיש  מטעמו  מי  או 

תבהיר להורים כי עליהם לעדכן את צוות הגן 

במקרה שילדם נעדר. 

מתן תרופות
לרבות  בגן,  תרופה  כל  לתת  אסור  הגן  לצוות 

אקמול. על ההורים מוטלת האחריות שלא לשלוח 

שאר  הדבקת  למנוע  מנת  על  לגן,  חולה  ילד 

הילדים.

ביטוח תאונות אישיות
כל ילד הנרשם לגן בכל הגילאים מחויב בתשלום 

ע"י  הנקבע  אישיות  תאונות  ביטוח  עבור  חד"פ 

ועדת החינוך של הכנסת. גובה התשלום לתשפ"א 

התשלום  החינוך.  משרד  דרישת  פי  על  יקבע 

ייגבה דרך מזכירות הגן ובתי הספר בישוב.

סידור רישום ליסודי ועל יסודי

הורים יקרים, 
לרישום במועד קיימת חשיבה רבה. 

** הרישום מתבצע בבתי הספר

ובתלמודי תורה.

להורים המעוניינים לרשום את ילדיהם בבית 

קיימת  בנות,   / בנים  מנחם  תורת  הספר 

אפשרות להירשם דרך אתר המועצה. 

ילדיהם  את  לרשום  ההורים  על  חובה   **

לכיתה א'. 

** במקרה ויש צורך להשאיר את הילד שנה 

נוספת בגן יש לבצע רישום. 

א'  לכיתה  ילדיהם  את  ירשמו  ההורים   **

במזכירות בית הספר במקביל יפנו למשרדי 

הגנים עם בקשה להתכנות השארת הילד בגן 

שנה נוספת. 
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סידור רישום ליסודי ועל יסודי

הורים יקרים, 
לרישום במועד קיימת חשיבה רבה. 

** הרישום מתבצע בבתי הספר

ובתלמודי תורה.

להורים המעוניינים לרשום את ילדיהם בבית 

קיימת  בנות,   / בנים  מנחם  תורת  הספר 

אפשרות להירשם דרך אתר המועצה. 

ילדיהם  את  לרשום  ההורים  על  חובה   **

לכיתה א'. 

** במקרה ויש צורך להשאיר את הילד שנה 

נוספת בגן יש לבצע רישום. 

א'  לכיתה  ילדיהם  את  ירשמו  ההורים   **

במזכירות בית הספר במקביל יפנו למשרדי 

הגנים עם בקשה להתכנות השארת הילד בגן 

שנה נוספת. 

מועדי רישום:
א' שבט תשפ"א 14.1.2021

עד כ"א שבט תשפ"א 3.2.2021 



שירות מיוחד לחינוך מיוחד
המחלקה לחינוך מיוחד אחראית על טיפול בילדים עם צרכים מיוחדים בגילאי 3-21 

ופועלת למען שילובם במסגרות חינוכיות בהתאמה לצרכיהם.
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הסבר על ועדות זכאות ואיפיון יסודי ועל יסודי
ועדת הזכאות והאפיון היא ועדה מתוקף 
תלמיד  של  זכאותו  את  הקובעת  חוק, 
מיוחדים,  חינוך  לשירותי  מוגבלות  עם 
סל  היקף  ואת  שלו  התפקוד  רמת  את 
בין  למעבר  עד  או  שנים  ל-3  השירותים 
ועדה  של  לקיומה  עד  או  חינוך,  שלבי 
או  שנים,  מ-3  הקצר  זמן  בפרק  חדשה 
התלמיד  בתפקוד  משמעותי  לשינוי  עד 

)הטבה או החמרה(.

הרכב הועדה
ועדת זכאות ואיפיון מורכבת מ-6 חברים: 
נציג  עובד משרד החינוך,   - הועדה  יו"ר 
הרשות המקומית, 2 מפקחים כוללים של 
משרד החינוך - האחד של חינוך מיוחד 
נציגיהם,  או  הרגיל  החינוך  של  והשני 
ברשות  השפ"ח  מטעם  חינוכי  פסיכולוג 

המקומית, נציג הורים.

מי מוגש לועדה
לאחר  מתקיים  ואפיון  זכאות  בועדת  דיון 
שמסגרת חינוכית, גן או בי"ס, מיצתה את 
באמצעים  לתלמיד  לסייע  האפשרויות  כל 
העומדים לרשותה, כולל קבלת שעות עזרה 
החינוכי  המוסד  כלל  בדרך  השילוב.  מסל 
זכאות  לועדת  התלמיד  את  המפנה  הוא 

אמרי חיים 6, תל ציוןאיילת השחר

אהבת ישראל 57, תל ציון

אמרי חיים 6, תל ציון

אהבת ישראל 70, תל ציון

אמרי חיים 6, תל ציון

בית יעקב יסודי

חניכי הישיבות דרכי משה

תורת מנחם, חב״ד

תורת משה

02-9978517

02-9978002

02-9979016

02-5663031

02-9978517

כתובתבית הספר טלפון

תלמודי תורה ובתי ספר בנות

רמ״א 8, גני מודיעיןחינוך עצמאי בנים

רמ״א 8, גני מודיעין

מהר״ץ 10, גני מודיעין

חינוך עצמאי בנות

נוות יעקב בנות

08-9764687

08-9764687

08-6634002

כתובתבית הספר טלפון

בתי ספר גני מודיעין
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שירות מיוחד לחינוך מיוחד
המחלקה לחינוך מיוחד אחראית על טיפול בילדים עם צרכים מיוחדים בגילאי 3-21 

ופועלת למען שילובם במסגרות חינוכיות בהתאמה לצרכיהם.

11

הסבר על ועדות זכאות ואיפיון 
ועדת הזכאות והאפיון היא ועדה מתוקף 
תלמיד  של  זכאותו  את  הקובעת  חוק, 
מיוחדים,  חינוך  לשירותי  מוגבלות  עם 
סל  היקף  ואת  שלו  התפקוד  רמת  את 
בין  למעבר  עד  או  שנים  ל-3  השירותים 
ועדה  של  לקיומה  עד  או  חינוך,  שלבי 
או  שנים,  מ-3  הקצר  זמן  בפרק  חדשה 
התלמיד  בתפקוד  משמעותי  לשינוי  עד 

)הטבה או החמרה(.

הרכב הועדה
ועדת זכאות ואיפיון מורכבת מ-6 חברים: 
נציג  עובד משרד החינוך,   - הועדה  יו"ר 
הרשות המקומית, 2 מפקחים כוללים של 
משרד החינוך - האחד של חינוך מיוחד 
נציגיהם,  או  הרגיל  החינוך  של  והשני 
ברשות  השפ"ח  מטעם  חינוכי  פסיכולוג 

המקומית, נציג הורים.

מי מוגש לועדה
לאחר  מתקיים  ואפיון  זכאות  בועדת  דיון 
שמסגרת חינוכית, גן או בי"ס, מיצתה את 
באמצעים  לתלמיד  לסייע  האפשרויות  כל 
העומדים לרשותה, כולל קבלת שעות עזרה 
החינוכי  המוסד  כלל  בדרך  השילוב.  מסל 
זכאות  לועדת  התלמיד  את  המפנה  הוא 

ואיפיון )לאחר קיום תהליך  הידברות עם 
לפנות  יכולים  הורים  גם  אולם  ההורים(, 
לועדה ולבקש לקיים דיון בעניינו של ילדם 
מענה  מקבל  אינו  שהוא  חשים  הם  כאשר 
לועדה  יוגשו   - בנוסף  לצרכיו.  מתאים 
דיפרנציאלי  סיוע  היום  עד  שקבלו  ילדים 

)סיוע אישי(.

המסמכים הדרושים
 + * שאלון הפניה לועדות אפיון וזכאות 
שאלון ראמ"ה תיעוד מפורט של תוכנית 
במוסד  ויושמה  שגובשה  התערבות 

החינוכי.
* מסמכים קבילים

* בדיקות ראיה ושמיעה עדכניות
* ויתור סודיות חתום ע"י ההורים

באמצעות  תהיה  לועדה  הפנייה  נוהל 
הזנת מסמכים לתוכנה )באחריות המוסד 

החינוכי(.
ישירה  בהגשה  מסמכים  יתקבלו  לא 

למחלקת חינוך מיוחד.

מוזמנים לועדה
מוזמנים  וזכאות  איפיון  בוועדת  לדיון 
לומד  שבו  החינוכי  מהמוסד  צוות  איש 
התלמיד. וכן ההורים והתלמיד. כל תלמיד 
אינה  נוכחותו  אולם  בעניינו,  לדיון  מוזמן 
)כדאי  הוריו  וברצון  ברצונו  ותלויה  חובה 



המחלקה לחינוך המיוחד

12

אנו  החינוכי(.  הצוות  עם  בעניין  להתייעץ 
של  בהגעתם  מיוחדת  חשיבות  רואים 
תלמידים לדיונים בעניינם ורוצים לראותם 
החינוכי.  עתידם  לגבי  בהחלטות  שותפים 
מתבקשים  למתורגמן,  הזקוקים  ההורים 

לפנות לרונית סגל - רכזת חינוך מיוחד.

מהלך הדיון
הנוכחים  שומעים  בועדה,  הדיון  במהלך 
דיווח של נציגי המוסד בו לומד התלמיד 
את  לועדה,  לפנייה  שהביאו  הסיבות  על 
לגבי  רצונם  ואת  ההורים  של  בקשתם 
כן,  כמו  החינוך.  במערכת  דרכו  המשך 
הממצאים  עיקרי  את  הועדה  שומעת 
עבר  הוא  אותו  הפסיכולוגי  האבחון  של 

לקראת הועדה.

החלטת הועדה
חברי  בנוכחות  נקבעת  הועדה  החלטת 
יגבשו  הועדה  חברי  בלבד.  הועדה 
של  התיפקוד  לרמת  ביחס  דעתם  את 
זכאות  יקבעו  הועדה  חברי  התלמיד. 
מיוחדים  חינוך  לשירותי  זכאות  אי  או 
לאחר הועדה - הורים יקבלו את החלטת 
הועדה + פרוטוקול הדיון. לאחר 14 יום 
מקבלת ההחלטה - ישלחו ההורים על גבי 
טופס שימסר בועדה  את בחירתם לסוג 
הזכאות  תמומש  בה  החינוכית  המסגרת 
רגילה  כתה   / גן  מיוחד:  חינוך  לשירותי 
במוסד חינוך רגיל / כיתה במוסד חינוך 
רגיל שבה ניתנים שירותי חינוך מיוחדים 
/ מוסד חינוך שניתנים בו שירותי חינוך 

מיוחדים / גן לחינוך מיוחד(.
על  ההורים  הודיעו  לא  בהם  במקרים 

בחירתם בתוך התקופה האמורה, רשאית 
החינוכית  המסגרת  על  להחליט  הועדה 

המתאימה לתלמיד.

ועדת שיבוץ
התלמידים  את  המשבצת  השיבוץ,  ועדת 
להחלטת  בהתאם  מתאימה  למסגרת 
התחשבות  ומתוך  ואיפיון  זכאות  וועדת 
ברצון ההורים, מתחילה את עבודתה עם 

סיום הועדות.

לו״ז
ודיונים  שנים(   3 )בתום  חוזרים  דיונים 
ולתיכון(  חט"ב  )ליסודי,  במעברים 
יתקיימו מתאריך 1.11.2020 ועד לתאריך 

.31.1.21
יתקיימו  חדשים  תלמידים  לגבי  דיונים 
 15.5.21 לתאריך  עד   1.1.21 מתאריך 

)לילדי גנים עד 31.5.21(.
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בכל שאלה ניתן לפנות לצוות המחלקה 
לחינוך המיוחד:

אסנת בן דוד - מנהלת משרד
02-9977188

רונית סגל - רכזת חינוך מיוחד 
)ממלכתי, ממ"ד(

02-9977185
ronitse@binyamin.org.il

רינת פריברט - רכזת חינוך מיוחד 
)חרדי(

02-9977194
טליה אילוז - רכזת סייעות

  02-9977148

סיוע רפואי לילדים בעלי בעיות
בריאותיות ואלרגיות מסכנות חיים

בריאותיות  מבעיות  הסובלים  לילדים 
מצבי  למניעת  בהשגחה  צורך   / חריגות 
שזקוקים  חיים  מסכנת  אלרגיה   / סיכון 
ניתן  החינוכי  במוסד  סייע/ת  של  לליווי 
את  לבדוק  ע"מ  אילוז  לטליה  לפנות 
הרפואיים.  המסמכים  סמך  על  הזכאות 
 1.3.21 לתאריך  עד  להגיש  ניתן  בקשות 

למייל שכתובתו:
talyai@binyamin.org.il



מחלקת קציני ביקור סדיר. הסעות. צהרוני ניצנים
מחלקת קציני ביקור סדיר

מנהלת המחלקהֿ )קב״סית לבנים(:

ליאור בן הרוש

טל' 052-5666227

liorB@binyamin.org.il :מייל

קב״סית לבנות: מוריה פרנסיס

טל' 052-7906357

fransis@binyamin.org.il :מייל

לאכיפת  אחראים  הסדיר  הביקור  קציני 

חוק חינוך חובה, איתור  וניטור תלמידים 

וניהול  וגלויה  סמויה  נשירה  במצבי 

מעברים בהתאם לצרכיהם של התלמידים. 

נעשה  המתקשים  התלמידים  איתור 

באמצעות דיווחים ממשרד החינוך, צוותי 

בישוב  וקהילה  נוער  גורמי  הספר,  בתי 

המחלקה  בעצמם.  ותלמידים  הורים  וכן 

לביקור סדיר מפעילה תכניות התערבות 

שונות לטיפוח וגישור על פערים לימודים 

וחברתיים, הן ברמה הקבוצתית, והן רמת 

המענה הפרטני. 

ברמה הקבוצתית:  מועדוניות משפחתיות, 

מרכזי למידה, מרכזי היל"ה וכו'. 

תכנית  בניית  הפרטני:  המענה  ברמת 

רגשי  וליווי  החינוכית  במערכת  אישית 

ולימודי דרך תכניות טיפול של המועצה 

ולסיים  נשירה  למנוע  במטרה  והמתנ"ס, 

את חוק חינוך חובה בהצלחה. 

הסעות
תחום ההסעות מרוכז בחל"פ

מוקד החל"פ:

02-9977250 / 9873*

 hasaot@binyamin.co.il

להלן הנחיות מיוחדות לתלמידי המוכש"ר: 

הרשתות  של  במוסדות  הלימודים   **
והחינוך  יוסף"  "בני  התורני  חינוך  מעין 

נסיעות  החזרי  ויקבלו  יבקשו  העצמאי 

ישירות מהמוסדות. 

המוכש"ר שאינם  במוסדות  הלומדים   **
שייכים לשתי הרשתות הנ"ל יגישו בקשה 

על  הממונים  ואישור  לעיון  שתועבר 

המוכש"ר במשרד החינוך ובתנאי שמוסד 

ביותר  הקרוב  המוסד  הוא  הלימודים 

למקום מגוריו של התלמיד . 

פטור,  במוסדות  הלומדים  תלמידים   **
אינם זכאים להחזר נסיעות. 

ניתן  נסיעות  החזר  בנושא  שאלה  בכל 

לפנות במייל לעדי אסייג

adias@binyamin.org.il
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צהרוני ניצנים וניצנים בחופשות
המועצה מפעילה את צהרוני ניצנים בגנים ובבתי ספר.

השנה, ניתן דגש מיוחד על הנושא הפדגוגי . 



צהרוני ניצנים וניצנים בחופשות
המועצה מפעילה את צהרוני ניצנים בגנים ובבתי ספר.

השנה, ניתן דגש מיוחד על הנושא הפדגוגי . 




