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

    ___________שם פרטי _____________            שם משפחה 

 בן / בת: מין_________________           זהות . ת' מס

 ____________   תאריך לידה 

      __________ תאריך עליה    ______________  ארץ לידה 

 _________________טלפון בבית ___________________ ___ מלאה כתובת

 _________________________________________דואר אלקטרוני 

 :ה עד כה/ה הילד/ילדים או בתי ספר בהם ביקרגני 

1 .    __________________2 .__________________ 

 __________________________________________________סיבת בקשת המעבר 

 

        _____________________________________________________מצב בריאות

 _____________________________________________________בעיות התפתחות 

 _____________________________________________________טיפולים מיוחדים 

 _____________________________________________________אשפוזים            

 האב                           האםפרטי ההורים
 __________________  ____________________שם ושם משפחה   

 __________________  ____________________מס תעודת זהות    

 __________________  ____________________תאריך לידה          

 __________________  ____________________ארץ לידה             

 __________________  ____________________ תאריך עליה         

 __________________  ____________________ שנות לימוד    ' מס

 __________________    ____________________  מצב משפחתי      

 __________________  ____________________   מקצוע               

 __________________  ____________________  טלפון נייד           

 

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

1                         ._______________          ____________           __________ 
2                         .         ____________           _________________________  
3                         ._____________  ____________ ____________   
4                         .    _________________________          ____________ 
  

 .טבעון.קס שקד ב" בבי______ל "בשנה___ ה לכיתה / אנו בזאת לקבלומבקשים, כנושאים באחריות לחינוך ילדנו
 

 ___________: חתימת האב____________        : חתימת האם_____________        : תאריך
 

  )2 עמוד נא לחתום על האמנה( •
 
 

 
 
 

         תמונת    
 ת/המועמד
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 אמנת בית ספר שקד
 

   מותאמת לצורכי, חברתית של רודולף שטיינר-סתו שהחינוכיתבית ספר שקד פועל ברוח תפי
  .זמננו-החברה הישראלית בת

 
 כך שיוכל לפעול , נפשו ורוחו, העשייה החינוכית מכוונת אל התפתחות הרמונית של הילד בגופו

 תכנית הלימודים ואופן ההוראה נובעים מהבנה עמוקה של התפתחות . כמבוגר חופשי בעולם
 .ו בכל גיל ושלב בחייו בבית הספרהילד וצרכי

 
  ופיתוח כשרים אינטלקטואליים תהישגיו, הספר אינו רואה ברכישת ידע מופשט-בית

 הספר היא השגת רמת הלימודי -אחת ממטרותיו החשובות של בית. מטרה כשלעצמה
 הספר יפעל כך שהתלמידים יוכלו להשתלב -בית. בהתאם לדרישות משרד החינוך, המקובלת

 .ואילך' ספר אחרים החל מכיתה ד-בבתי
 

 העמותה . הורים וחברי הנהלת עמותת שקד, הספר מנוהל במשותף על ידי נציגות מורים-בית
 .הספר-כלכלית על בית-משמשת כגוף האחראי משפטית

 
 הספר -את תקציב  בית, תוך הקשבה רגישה לצרכיהם ויכולתם של השותפים, צוות הניהול קובע

 השלמת שכר למחנכים וצרכים , משכורות מורי המקצוע, רי הלימודממנו ממומנים חומ
 .מיוחדים אחרים

 
 , הספר מביעים בזאת אמון בכל הקשור בעיקרים חינוך וולדורף-הורים השולחים את ילדם לבית

 .וכן את רצונם שילדם יתחנך בדרך זו
 

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

 
 כדי לקדם את מטרות , המורים רואים חשיבות רבה בשיתוף פעולה ועבודה משותפת עם ההורים

 .הספר-בית
 
 

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

 
 
 

 .מקבלים עלינו את האמנה_, _________________: ה/אנו הורי הילד
 
 

 ____________________: חתימה __________________      : שם
 

 
 ____________________: חתימה__________________      : שם 

 
 

 ________________: תאריך
 


