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 מילוי הטופס אינו מבטיח קבלה לביה"ס !  - מועמדות טופס
 פרטים

    שם משפחה          _____________   שם פרטי ___________

 מין: בת / בן    מס' ת. זהות    _________________    

 תאריך לידה ____________   

     ארץ לידה ______________      תאריך עליה  __________

 כתובת מלאה  ______________________טלפון בבית _________________

 ילדים או בתי ספר בהם ביקר/ה הילד/ה עד כה:גני 

1    __________________ .2__________________ . 

 סיבת בקשת המעבר __________________________________________________

 _____________________________________________________       מצב בריאות

 בעיות התפתחות _____________________________________________________

 _____________________________________________________טיפולים מיוחדים 

 אשפוזים            _____________________________________________________

 הורה                                                                         הורה                            פרטי ההורים
 _____________________________  __________________________משפחה   שם + שם 

 _____________________________  __________________________ תעודת זהות     'מס

 _____________________________  __________________________ תאריך לידה          

 _____________________________  __________________________ ארץ לידה             

 _____________________________  __________________________תאריך עליה          

 _____________________________  __________________________מס' שנות לימוד     

 _____________________________    __________________________מצב משפחתי        

 _____________________________  __________________________מקצוע                  

 _____________________________  __________________________טלפון נייד             

 _____________________________  __________________________כתובת מייל           

 אפוטרופוס משותפת או יחידני ? __________________

 בי"ס  או גן                      ת. לידה                   שם                 פרטי אחים ואחיות

1__________          ____________           _____________                         .__ 
2____________          ____________           _____________                         . 
3_____________                         .  ____________   ____________ 
4____________           _____________                         .   ____________ 
  

 לחינוך ילדנו, מבקשים אנו בזאת לקבלו/ה לכיתה ___ בשנה"ל ______ בבי"ס שקד בק.טבעון.כנושאים באחריות 
 

 : ___________ההורה: ____________        חתימת ההורהתאריך: _____________        חתימת 

 
 
 

תמונת             
 המועמד/ת
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 אמנת בית ספר שקד

 
 מותאמת לצורכי  חברתית של רודולף שטיינר,-בית ספר שקד פועל ברוח תפיסתו שהחינוכית

 זמננו . העשייה החינוכית מכוונת אל התפתחות הרמונית של הילד בגופו, נפשו -החברה הישראלית בת
 ואופן ההוראה נובעים וגר חופשי בעולם. תכנית הלימודים ורוחו, כך שיוכל לפעול כמב

 .יו בכל גיל ושלב בחייו בבית הספרעמוקה של התפתחות הילד וצרכ מהבנה
 

 כשלעצמה  אינו רואה ברכישת ידע מופשט, הישגיות ופיתוח כשרים אינטלקטואליים מטרה הספר-בית
השגת רמת הלימודים  הספר היא-. ויחד עם זאת, אחת ממטרותיו החשובות של ביתה'(-בכיתות היסוד )א'

 .ח'(-ות משרד החינוך, בכיתות הבוגרות )ו'המקובלת, בהתאם לדריש
 

 הספר מביעים בזאת אמון בכל הקשור בעיקרי חינוך וולדורף ,וכן את רצונם -הורים השולחים את ילדם לבית
 שילדם יתחנך בדרך זו .

 
 הספר בכל הקשור לשאלות חינוכיות, תכני לימוד ואופן העברתם .-, כן מכירים ההורים בסמכותם של מורי בית -כמו

 הספר .-די לקדם את מטרות ביתהמורים רואים חשיבות רבה בשיתוף פעולה ועבודה משותפת עם ההורים, כ
 

 הספר .-הספר, נא למלא, לחתום ולהחזיר אל מזכירות בית-על מנת להשלים את רישום בנכם/בתכם לבית
 
 
 
 
 

 אנו הורי הילד ה/ : __________________, מקבלים עלינו את האמנה .
 

 שם: __________________ חתימה : ____________________
 

 __________________ חתימה: ____________________שם : 
 

              תאריך: ______
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