
 Department of Education                           מחלקת חינוך
___________________________________________________________ _______________________________________________ 

 :FAX   04-9539257: פקס        : 04-9539208TEL: טלפון
 יחידת הנוער – 04-9539248קצינת ביקור סדיר   – 04-9539235  מדור גני ילדים – 04-9539283

 

1 
 

 בית הספר האנתרופוסופי היסודי שקד -ח'-כיתות ב'

 ___ ___לשנת הלימודים טופס בקשה לרישום 

 מקוון באתר המועצה. ה רישוםה במעמד, שדותיו מולאו שכל ,להגיש את טופס הבקשה יש

 הקדמה

 הפועל  ברוח תפיסתו החינוכית חברתית של רודולף שטיינר. ,חודייבית ספר שקד הינו בי"ס ממלכתי  י

על פי תמונת האדם וההתפתחות הילד תכנית הלימודים ואופן ההוראה נובעים מהבנה עמוקה של התפתחות הילד וצרכיו בכל גיל  
 האנתרופוסופית.

המשך יטה מיטיבה של הילד בבית הספר ול, הדבר הכרחי לקלישנה חשיבות רבה להלימה בין הנעשה בבית הספר לבין החינוך בבית 
  התחנכותו במסגרת זו . 

 .במעמד ההרשמה המקוונת וניתן לסמנה בדירוג העדיפויות בישוב המגורים בכתובת תלויה אינה לבית הספר ההרשמ

 ההרשמה לבית הספר הינה דרך אתר המועצה בלבד. להרשמה דרך בית הספר אין תוקף.  חשוב:

 

 פרטי הילד/ה

  : _____________תאריך לידה   ת"ז:   הילד/ה:שם 

 ז /  נ  מגדר:        כתובת מגורים:

    אנו מבקשים לרשום את ילדנו לכיתה:__________

 סמן את האפשרות המתאימה:

  תושבי טבעון 
 תושבי חוץ 

 
   פרטי הבקשה

 לא  /כן –החינוך האנתרופוסופית  גישתהחיה בזיקה חינוכית לאנו מגדירים עצמנו כמשפחה )להקיף(:  

 :נמוכה( -3בינונית,  -2חשיבות גבוהה, -1)שקד  דרג את הסיבה המרכזית בגינה תרשום את ילדך לבית ספר

תדורג פעמיים המועצה תבחר באופן שרירותי סיבה במידה ו הדירוג פעמיים( אותו )אין לחזור על -חובה לבחור לכל סיבה דירוג שונה
 חובה לדרג את כל הסיבות. . את הדירוג

   ותפיסותיולרוח בית הספר בבית חינוכית הגישה החיים וההלימה בין אורחות 
  שילוב אמנויות ומלאכות 

   אנתרופוסופיתפדגוגיה    
 

      שם מגיש/ת הבקשה:

  ______  תאריך הגשת הבקשה:   קרבה לילד/ה: ) אם / אב / אחר( 

    מייל:   טלפון:   חתימת מגיש/ת הבקשה:

 חיים בנפרד יש למלא במעמד ההרשמה המקוונת את הטופס המתאים. פרודים/יחידני/  /במקרה של הורים גרושים
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 במקרה של הורה יחידני יש לצרף בהרשמה המקוונת תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטין.

 )להקיף( : כן/לא שקדילמדו אחים/אחיות של הילד/ה בבית הספר  תשפ"ג בשנת הלימודים  •
 בתשפ"ג________________________________________ שקדבציין את שמות האחים/אחיות שילמדו  •

 

בצירוף על גבי טופס זה חתימת שני ההורים נדרשת , אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים/ילד/ה להורים גרושיםעבור * 
המופיע באתר  וכתב הצהרה במעמד הרישוםבו מופיעים שמות הילדים,  ,תעודת זהות וספח עדכני של שני ההורים

 .המועצה

 תושבים חדשים

 :את המסמכים הבאיםבמעמד ההרשמה צרף ל מתבקשיםטבעון רשומה במרשם האוכלוסין איננה בקריית תושבים חדשים שכתובתם 

מועד צפוי לכניסה   ,בישוב כתובת עתידית למגורים  :בו מצוינים מאומת על ידי עורך דין רכשחוזה שכירות/ .1
 . וחתימות לדירה

 רשום מהרשות ממנה מגיעים.  ביטול .2
 . צילומי תעודות זהות וספח עדכני של שני ההורים .3

 

 תושבי חוץ

מענה והמחויבות של מועצת טבעון לתת  על בסיס שיקולי הרשותתעשה לבית הספר שאינם תושבי קריית טבעון קבלת תלמידים 
בכפוף לאישור של הרשות בה מתגורר פרמטרים המופיעים בחוברת ההרשמה הנמצאת באתר. זאת  בסיס על כן כמו,  לתושביה
ולכל המאוחר  החלטה תימסר רק לאחר סיום תהליכי השיבוץ והערעורים ברשות במהלך חודשי הקיץה. לאישור לימודי חוץ התלמיד

 לשנתה /מקומו להבטיח מנת עלה /התלמידת /מתגורר בה ברשות חינוכי למוסד להירשם ממליצים אנולפיכך, . 20/8/2022ב 
 . ג"תשפ הלימודים

 בכפוף למילוי תנאים אלה:  הבקשה תידון

 באתר המועצה ללמוד במוסד חינוכי במועצה.לתושב חוץ  הוגשה בקשה מקוונת  .1

 . באתר המועצה , שכל שדותיו מולאו,טופס זה הוגש .2

 ה. מהרשות בה מתגורר הילד/ אישור לימודי חוץ והתחייבות לתשלום אגרת חוץ  הועלה .3

 על באתר המועצה חתמו ההורים במועד ההרשמה המקוונת במידה ולא התחיייבה הרשות השולחת לתשלום אגרת חוץ  .4
 לתשלום אגרת חוץ למועצה המקומית קרית טבעון.  םהתחייבות

 

כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי מסירת פרטים מדויקת על מקום המגורים  רישום)א(  7על פי חוזר מנכ"ל סב/חשוב: 

 הקבוע של הנרשם.

 שם ממלא הטופס________________חתימת ממלא הטופס__________תאריך מילוי הטופס:_________________

 

  בכבוד רב,         
 
 קרויטורוטלי רביב                                     
 מנהלת המחלקה לחינוך                                     

  


