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                                                                                      טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ .        

 עולה לכתה :_________ שם משפחה:________________  ם התלמיד/ה:____________  ש

    :האם יש אחים נוספים שלומדים בבי"ס זכר / נקבה    מס' ת"ז:_____________  

 ____________________תאריך לידה עברי: ___ _________        תאריך לידה לועזי : ____________

   ת.ד   _________ : _מס' בית __________________________ רחוב:

 _  _______טלפון בית:_____________   ______מיקוד:______________________  : ________ישוב

 :ומשפחה הורים פרטי

     שם האם:       שם האב:

       ת.ז.        ת.ז. 

      שנת לידה:        שנת לידה:

     מקום עבודה:       :מקום עבודה

     תפקיד בעבודה:       תפקיד בעבודה:

      טלפון בעבודה:      טלפון בעבודה: 

     טלפון נייד:       טלפון נייד: 

email :       email_________________________  :  

    מס' שנות לימוד:      מס' שנות לימוד: 

   : נשואים/ גרושים / חד הורי / אלמן/המצב משפחתי של ההורים

 ______________________________________________________הערות: 

 )נא לפרט גיל האח/ות ומקום הלימודים שלהם(: אחים

1________________________________. 2 ______________________________.

3________________________________. 4______________________________. 

              שם מלא, קרבה ומספר טלפון:  - איש קשר לשעת חירום

              

 תאריך הגשת הטופס: _____________                                                   

 !טים בכתב ברור וקריאלמלא את הפריש 

 .דת זהות של שני ההורים כולל ספחולצרף צילום תענא 
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 כרותה

 תארו את ילדכם: מהם הדברים האופייניים לו/לה?  

 התייחסו ליכולת התארגנות, יכולות חברתיות, יכולת הבעה בע"פ, ציור, תחומי עניין, פעילות גופנית, פעילות

 בשעות הפנאי ומצב רוח:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 מה הוא/היא אוהב/ת? מה מרגיז אותו/אותה?   .או צרכים מיוחדים, אם קיימים אנא ציינו קשיים

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 כן / לאהאם ילדכם קיבל שילוב בגן ? 

 אבחון.. אם כן אנא צרפו את ה כן / לאהאם ילדכם עבר אבחון בעבר ?  

 . אם כן פרטו איזה __________________________________ כן / לאהאם ילדכם קיבל טיפול רגשי בעבר ? 

 

אנא ציינו שינויים אירועים משמעותיים שחלו בחיי ילדכם )מעבר גיאוגרפי, גירושים במשפחה, חזרה 

 :מחלות וכו'(   בתשובה/שאלה, מוות,

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

 

ישה חברים ולא פחות. )אנו נהיה מחויבים לבחור אחד יש לכתוב חמ -חברים איתם ילדכם מעוניין להיות בכיתה

 מהם(:

1. _________________ 2  __________________ .3____________________ . 

4  __________________ .5____________________ . 
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 זהות יהודית ומסלול חינוכי

 

ביה"ס קרוב דוגל  בחינוך ובחיים קהילתיים משותפים למשפחות בעלות אורחות חיים יהודיים שונים על בסיס 

המורשת היהודית, מתוך קבלה של גישות שונות וללא שיפוטיות. אנו רואים חשיבות רבה בביחד הזה ורוצים מאד 

כדי להצליח עלינו לשלב את כלל הילדים  לשמר אותו תוך הבניית זהות ייחודית לכל תלמיד ותלמידה בבית הספר.

 .מחד, ומצד שני ליצור קבוצות זהות מובחנות שבה כל ילד יוכל למצוא את מקומו

 לניסיון זה מספר משמעויות אופרטיביות בבית הספר:

תלמידים בעלי זהויות יהודיות שונות, תוך ניסיון להגיע  ,צוות בית הספר משתדל לשלב בכל כיתת אם .א

 רי אופטימאלי.לאיזון מספ

תוכנית הלימודים כולה נשענת על חיבור טבעי למורשת היהודית על גווניה, לתכנים יהודיים, ולמעגל  .ב

שעות הלימוד המוקדש  זהותית. מספר-החיים היהודיים. שיעורים אלה נלמדים במסגרת כיתתית רב

 לנושאי יהדות הוא גבוה יותר מבית ספר ממלכתי. 

 שבוע הלימודים בשתי הזדמנויות:כיתות האם נפרדות במהלך  .ג

בכל בוקר נחלקות כיתות האם לשתי קבוצות: קבוצה הפותחת את היום בתפילה וקבוצה הפותחת  -

 .)מכיתות ג' ואילך( את היום ב"שיח שחרית"

 כלל הילדים פותחים את הבוקר במסגרת כיתת האם בפתיחת בוקר שכוללת תפילה ב'-)בכיתה א'

 .(שילוב של תפילה ושיח – וטקסטים  מותאמים נוספים

במסגרת לוח השיעורים משובצים שיעורים בנושאי יהדות בהן נעשית הפרדה לשיעור 'הלכות חיים'  -

ולצידו שיעור 'אורחות חיים' וכן לשיעורי משנה נפרדים . במסגרת שיעורים אלו נחלקים הילדים 

נושאים מנקודת מבט לקבוצה הלומדת נושאים מנקודת מבט דתית וקבוצה הלומדת את אותם ה

 יהודית שאיננה דתית. 

ההנחה החינוכית שלנו היא שהילדים המשתייכים לקבוצת הזהות הדתית יקיימו ריטואלים דתיים  -

במהלך התפילה, שיעורי יהדות(, נטילת ידיים וברכת  בבית הספר כגון: חבישת כיפה )לכל הפחות

 .  המזון

 ונערכים לחלוקה לקבוצות השיוך  אנו מקדישים מחשבה רבה ליצירת הרכב הכיתה,

על מנת לסייע בהרכבת הכיתות וקבוצות הלימוד, נבקשכם לבחור בעבור ילדכם את אחד מהמסלולים המפורטים 

 ליד המסלול המתאים(: Xלהלן )אנא שמנו 

 מסלול א': השתתפות בתפילה בבוקר ובשיעורי יהדות ברוח דתית  ]____[

 בשיעורי יהדות ברוח שאינה דתית ]______[מסלול ב': השתתפות בשיח שחרית ו

 :אנא פרטו מדוע בחרתם במסלול הנבחר

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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 רתי:יחינוך  יצ

 

בניית תוכנית לימודים עשירה, ומעמיקה כחלק מהתפיסה החינוכית הכוללת של בית הספר, ניתן דגש מיוחד ל

מהתהליכים החינוכיים. תכנית זו כוללת בין המשתמשת בכלים יצירתיים ולעיתים בלתי שגרתיים בחלק ניכר 

 היתר:

 נושאים רבים נלמדים באופן רב תחומי ורב מימדי – התנסותית למידה 

  הילדים שרים, מדקלמים, מציירים,  -  רוחהו אומנותהתחומי  תוכנית הלימודים כוללת הרחבה של

 .ומנגנים מתעמליםמטיילים יוצרים במלאכות יד, משחקים, 

 ותודעה סביבתית גבוהה באמצעות יציאה אל הטבע אקולוגית פיתוח תודעה.  

 .  הידע בתחומי מותההתקד אופןעל ו והשבועהיום -על סדר, הלימודים תפיסה זו משפיעה על עיצוב תוכנית

בין היתר, יש לכך השפעה בולטת על תוכנית לימוד הקריאה והכתיבה. תהליך זה אורך בבית הספר  כשנתיים, 

  .וף כיתה ב' הילדים משיגים שליטה במיומנויות הללוכאשר לקראת ס

עמדתכם כהורים בהקשר זה חשובה במיוחד כחלק מהתהליך החינוכי והפדגוגי.  אנא שתפו אותנו בתפיסתכם 

 ובתחושותיכם בנושא זה, או הרחיבו על הסיבה שבגללה אתם חושבים שהתוכנית תתאים לילדכם:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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 תיאום ציפיות 

 

 בית הספר הינו בית ספר קהילתי, והורי התלמידים הם חלק אינטגראלי מפעילותו השוטפת. 

 )נא לפרט תחומי עניין וזמנים אפשריים להתנדבות( הייתם רוצים להיות שותפים בבית הספר : באיזה אופן

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 הערות / דברים נוספים שחשוב שנדע:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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  אנא אשרו כי אתם מודעים ומבינים ש:

  ואנחנו מבינים ומקבלים את רוח ביה"ס, ואת הביטויים  )מופיעה באתר(קראנו את אמנת ביה"ס

 היצירתיים והמשלבים של תוכנית הלימודים והמערך החינוכי.  

  כרוכים בתשלומי הורים המתחלקים לתשלומי חובה ולתשלומים לעמותת  אנו מבינים כי הלימודים בקרוב

"סובב" . גובה התשלומים לעמותת 'סובב' נקבע על ידי חברי העמותה מידי שנה בהתאם לצרכי בית הספר 

 ורצון קהילת בית הספר.

 במידת הצורך ניתן להגיש בקשה לקבלת מלגה.

  ילדינו ברשת האינטרנט למטרות  חינוכיות וקהילתיות אנו מאשרים / לא מאשרים שימוש בצילומים של

 (בחירתכם את סמנו אנא) שאינן מסחריות.

 הריני מאשר/ת להעביר לביה"ס קרוב, כל מידע אודות תפקודו הלימודי, רגשי והתנהגותי 
 
 אשר ידוע לכם על בני/ בתי ______________, לצורך דיון בצוות בין מקצועי. 

 _____________________ ס"שם הגן/ביה

 ____________________________טלפון ___________________הגננת/המורה שם 

 

                                                        

 _________          _______________    _____________________:  החתימשם ההורים ו

 

 תודה רבה, 

 צוות בית ספר קרוב!


