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 שלום רב,
 אנו שמחים ומברכים על פנייתכם לרישום ילדכם לתיכון של עמותת רימון.

 מצורפת בזאת ערכת הרשמה למצטרפים חדשים.
 

 בנוסף לשאלוני פרטים, מצאנו לנכון להדגיש נושאים בתרבות בית הספר ובתרבות הבית,
 שחשוב לנו שיהוו נקודת מוצא משותפת למסע החינוכי המשותף לנו ולכם.

 
 אנא קראו את הדברים בעיון והקפידו למלא את כל הנדרש בערכה זו.

 
 לאחר שתשלימו את תהליך הרישום נזמין את הילדים ליום לימודים מיוחד ולמפגש אישי.

 במקביל יערכו מפגשים להיכרות עם שיטת החינוך והתאמתה לאתגרי הגיל.
 
 

 הערכה כוללת:
 מבוא לחינוך וולדורף: אנא הקדישו לקריאת המבוא את הזמן הנדרש. מבוא זה1.

 חשוב להבנת בית הספר והתפיסה החינוכית.
  רקע על בית הספר היסודי והתיכון.2.
 רקע על עמותת רימון.3.
 תהליך קליטת תלמידים לכיתות ט'-י'.4.
 שיקולים לבניית הכיתה ולקליטת תלמידים.5.
 פרטים לשנת הלימודים תשע"ח.6.
 טופס בקשה להרשמה לתיכון רימון לשנה"ל תשע"ח.7.
 אמנה בין עמותת רימון, התלמיד וההורים.8.
 הצהרה והתחייבות ההורים.9.

 הצהרת הורים על בריאות ילדם.10.
 

 פרטים על גובה התשלומים ועל דרך התשלום יימסרו בהמשך התהליך.
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  1. מבוא לחינוך וולדורף
 רקע

 חינוך וולדורף נוסד בתחילת המאה ה-20 על ידי המחנך, הפילוסוף והוגה הדעות רודולף
 שטיינר (1861-1925). מאז התפתחה תנועת בתי הספר וולדורף והיא מונה היום מאות בתי

 ספר ואלפי גנים ברחבי העולם.
 בישראל נפתח בית ספר ראשון בקיבוץ הרדוף ב-1989 וכיום פועלים כ-20 בתי ספר ברחבי

 הארץ, מתוכם חמישה ממשיכים גם לתיכון ושישה מהם מוכרים כבתי ספר ממלכתיים.
 חינוך וולדורף נובע מתוך תפיסת התפתחות האדם לאור האנתרופוסופיה. מתוך השקפה זו,

 נתפס הילד כיישות מתפתחת שכישוריה מתפתחים בהדרגה עם ההתבגרות. תפיסה זו
 מציעה תכנית חינוכית המתייחסת לשאלות התוכן, הדרך וההתאמה לגיל.

 היכולות העיקריות אליהן פונה החינוך הן חשיבה, רגש ורצון על מרכיביהן השונים, ואילו
 תחומי הלימוד מהווים את האמצעי להעמקת היכולות הללו.

 דרישות המציאות במאה ה-21, כמו גם מאות מחקרים עדכניים, מדגישות את חשיבות
 הקניית מיומנויות החיים בנוסף להקניית ידע. כל אלה רואים ביכולות רגשיות, באומנות,

 בכוחות רצון, בסקרנות, בגמישות, בפיתוח יכולות חברתיות וביצירתיות נדבכים מרכזיים
 בבניית אישיות המתבגר ובכך מאירים את הפילוסופיה שמאחורי חינוך וולדורף כרלוונטית

 במיוחד.
 

 התפיסה התרבותית-חינוכית של חינוך וולדורף בחטה"ב ובתיכון
  בתחילת גיל ההתבגרות מתעוררת בנער/ה החשיבה המופשטת.

 כמו בכל לידה, התהליך כולו מלווה בכאב ואובדן של מציאות קודמת, והרך הנולד גדל
 בהדרגה. יחד עם החשיבה המופשטת , מתעוררים גם הספק והביקורתיות, כחלקים חשובים

 שלה.
 גם במישור הגופני והרגשי חלה התעוררות, אלא שזו מאופיינת בעוצמות חזקות – לא

 הדרגתיות, ביכולות שליטה מוגבלות ובהיסחפות לעבר קצוות של תחושות והבעות רגשיות
 ושל שימוש או אי שימוש בכוחות רצון.

 סימנים להתעוררות כזו ניתן למצוא בנטייה של בני נוער לציניות, עצלות, חוסר עניין, מצבי
 רוח קיצוניים וחוויות סף מסוכנות.

  זו המעטפת המחוספסת, שדרכה מנסה לפרוח יישותם הייחודית.
 ליווי נכון של הנערים והנערות יוביל אותם, דרך גבולות בהירים, להיכרות עם העצמאות

  והאחריות, במידה ובאופן שישמחו לגלות את יכולותיהם החדשות.
 

 שאלות של זהות, של ערכים ושל אידיאלים עשויות להביא לחיפוש שיוביל מצד אחד למפח
 נפש של חוסר אמון, אך מצד שני גם להתרחשות סוערת שמולידה יצירתיות של רגש, עשייה

 וחשיבה.
 מפגש חינוכי בגיל זה חייב להיות מושתת על אמון וכבוד. הצוות החינוכי מחוייב לאותנטיות,

 כך שהנער/ה יחושו שהמבוגרים שסביבם מאמינים במה שהם עושים.
 העשייה החינוכית תתמקד ביצירת עניין בעולם. ככל שבני הנוער יגלו עניין בעולם, יוכלו

 למצוא גם מטרות אליהן תוכל נפשם לשאוף. יצירת העניין בעולם אפשרית בעזרת התנסות
  אישית, למידה מתוך ההתנסות ואתגרים קשים הניתנים להגשמה.
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 דווקא בגיל זה מקבלות בחינות ומדידות משמעות חיובית ובתנאי שהן מוצגות כאתגר אישי

 ושיקוף אובייקטיבי – שני אלמנטים הנחוצים מאוד לבני הנוער לאמוד את עצמם.
 גם העבודה הקבוצתית חשובה מאוד. המתבגרים מאופיינים בנטיות הפוכות – רצון

 להתבודדות וחיפוש פנימי, יחד עם רצון להחצנת התנהגויות ולהתחברות לקבוצות חברתיות.
 דרך עבודה קבוצתית, עם ליווי, ניתן להוביל את המתבגרים לאתגרי סף קבוצתיים ולחוויות

 שמחה משותפות.
 גם האומנות חשובה ביותר בגיל זה. בתקופת הילדות האומנות מהווה בסיס לפיתוח חיי רגש
 בריאים, בתחילת גיל ההתבגרות היא משמשת עוגן לחיי רגש מאוזנים ולשמירה על היכולת

 לזהות את היפה והאמתי.
 

 ברור שכל תחום של לימוד ועשייה צריך להיות מוגש לתלמידים ברמת מקצועיות גבוהה ותוך
 כדי דרישות ביצוע גבוהות, הן באיכות והן בכמות. חווית המקצועיות מהווה שביל, עליו יכולים
 התלמידים להתקדם להגשמת היכולות המתפתחות בתוכם, אך לא תמיד מוצאות את הדרך

 להגשמה.
 

 תרבות הפנאי
 המתבגרים מבקשים עצמאות בקבלת החלטות. מחד, ברור שלא ניתן להשתמש בסמכות

 ההורית המקובלת כדי למנוע מהם התנסויות, מאידך - ללא גבולות, הם יתקשו לפלס ולזהות
 את דרכם האישית.

 המתבגרים זקוקים לגבולות, באמצעותם יוכלו לפרוץ את דרכם. הגבולות מסייעים להגדרת
 הזהות ובמקביל מגדילים את רמת המניעה של גורמי סיכון הנמצאים מכל עבר, סביב.

 ככלל, עשייה פעילה עדיפה על קליטה - נגינה עדיפה על הקשבה למוסיקה, עיסוק בספורט
 עדיף על צפייה בספורט, קריאת ספר עדיפה על קריאה במחשב, כתיבת שירים עדיפה על

 כתיבת מיילים וסמסים, פעילות חברתית עדיפה על תקשורת בפייסבוק וטיולים בטבע
 עדיפים על שופינג.

 האם ניתן לעמוד בעשייה בהיקף כזה?  זה קשה, אך ניתן לשאוף לכך.
 ככל שתרבות הפנאי תכיל יותר עשייה פעילה, ימצאו  חידושי הטכנולוגיה והמציאות

 התרבותית את המינון הנכון בחיי הנער/ה, מבלי שיגרמו נזק ובמקרים רבים אף יסייעו לחוויה
 של חיזוק השליטה בעולם.

 חשוב להדגיש – ככל שהמתבגר צעיר יותר, המינון הופך לדרמטי יותר.
  סדר יום עמוס ופעיל תומך במינונים נכונים ומונע היסחפות למחוזות חסרי שליטה.

 
 טלוויזיה, מחשב, סמארטפונים ושאר מכשירי מדיה מודרניים מסכנים באופן ממשי את

 השמירה על איזון. הכוח הטמון באמצעי מדיה אלה, משפיע מאוד על המתבגרים ומושך
 אותם לפסיביות,  ומשם הדרך לציניות ולחוסר עניין קצרה ביותר.

 ברוב המקרים איסור על שימוש במדיה אינו ריאלי, אך הגבלתו למינימום, שליטה בתכנים
 ואיזונו על ידי עשייה אחרת, יאפשרו למתבגרים לחצות את תקופת ההתבגרות הראשונית

 באופן שיאפשר להם להגדיל בהדרגה את השליטה העצמית שלהם במדיה, כמו גם בגירויים
 אחרים.

 לצורך הבהרה – השימוש במדיה אינו חיוני לדעתנו בגיל ההתבגרות. נהפוך הוא – ניתן
 להתנהל היטב גם ללא אמצעי התקשורת, אלא שהמלחמה נגד מציאות זו משיגה בדרך כלל
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 את ההיפך. הטכנולוגיה עצמה אינה רעה – היא אמצעי מצוין לתקשורת מסוימת, להעברת

 מידע ואפילו לעיבודו. מלחמה במדיה יוצרת דימוי שאינו מייצג את האמת.
  לכן, כמו בשאר מאפייני החינוך בגיל זה, האותנטיות, הגבולות והאיזון הם החשובים ביותר.

 
 

http://www.antro.co.il :ניתן למצוא מידע נוסף על אנתרופוסופיה באתר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. בית הספר, חטה"ב והתיכון ברימון בשנה"ל תשע"ח
 

 בבית הספר היסודי רימון כתות א' עד ח'. כתה ט' נפתחה לראשונה בשנת הלימודים1.
 תשע"ז. תיכון רימון הוא בית ספר צומח, ויכלול בשנת הלימודים תשע"ח כתות ט'

 ו-י'. בית הספר פועל מתוך משנת החינוך האנתרופוסופית שהותוותה על ידי רודולף
 שטיינר.

 שנה"ל תשע"ח היא שנתו האחת-עשרה של בית הספר, והרביעית בה הוא פועל2.
 בפרדס חנה כרכור.

 בית הספר יכלול בתשע"ח מעל ל-300 תלמידים.3.

 בשנת הלימודים תשע"ז קיבל בית הספר היסודי מעמד ממלכתי ועבר לבעלות משרד4.
 החינוך. בשנה זו פעל בית הספר התיכון כחלק מבית הספר היסודי, ובשנת

 הלימודים תשע"ח יקבל מעמד של בית ספר עצמאי.
 בית הספר נמצא בפיקוח משרד החינוך, משתתף בפורום החינוכי של פרדס חנה5.

 כרכור וחבר בפורום הארצי לחינוך אנתרופוסופי.
 כחלק מהתפיסה החינוכית, בית הספר מחלק תחומי אחריות בין מורי בית הספר6.

 (מנדטים) ומנהל בית הספר מרכז את פעילות המנדטים השונים הפועלים מתוך
 אוטונומיות.

 
 תכנית
 כיתות החטיבה פועלות מתוך תפיסת התפתחות הילד, כפי שתוארה במבוא.●

 אוכלוסיית המשפחות בבית הספר כוללת מספר רב מאוד של משפחות, שאין להן
 בהכרח קשר ישיר לאנתרופוסופיה, אלא לבחירה בחינוך שנובע מתוכה.

 התכנית החינוכית נבנתה מתוך רצון לתת מענה גם למשפחות אלה וגם כמענה
 לשאלות העולות מתוך המציאות הישראלית-יהודית בתחילת המאה ה-21.
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 עיקרי התכנית החינוכית:

 רב תחומיות, מתוך הכרה בנער/ה כבעלי צרכים רחבים - מעבר להבנת ידע, לשינון●
 ולהיבחנות, העונים על צרכים מסויימים בחשיבה - גם בתחומים נוספים של חשיבה

 יצירתית וגמישה, כוחות רצון, רגש, אמנות וכישורים חברתיים.
 מיומנויות לימוד המותאמות לגיל מהוות בסיס לחשיבה מופשטת, שתבשיל בשנות●

 התיכון – מתודות של חשיבה בשלבים, יכולת סיכום ופירוק, הבעה בכתב ובעל פה.
 אנגלית, כתחום שההתקדמות בו בגיל זה חיונית לתחושת ההצלחה של התלמידים.●
 מוסיקה, כתחום שצובע את האווירה הבית ספרית, יוצר מחויבות לאיכות●

 אובייקטיבית ומאפשר עבודה אישית וקבוצתית, וגם כהמשך מקצועי לתחום שנמצא
 בבית הספר ולא מקבל מענה ברוב בתי הספר באזור.

 מדעים, כתחום שדרכו אפשר לחקור, להסתקרן, להתנסות ולאהוב את הלמידה.●
  מתמטיקה, שפה ושאר התחומים הנדרשים בליבה ובמיצ"ב.●
 מקצועות הומניים – בעיקר היסטוריה וספרות. אמנויות, מלאכות, ספורט, פרויקטים●

 אקולוגיים – מדעיים, פרויקטים חברתיים, טיולים ואתגרים פיזיים.
 פיתוח עניין בעולם (עירנות וסקרנות), בתשובה למציאות המטילה על המתבגרים●

 תרדמת וחוסר עניין.
 חשוב להדגיש, כי רמת הלימודים מאפשרת לתלמידים, בכל שלב, להשתלב במערכות חינוך

 רגילות ואיכותיות בכל מקום בארץ, על אף שאנו שמים דגש גם על תחומי לימוד ועשייה
 נוספים.

 ברוב שעות היום תפוצל הכיתה לקבוצות לימוד קטנות.
  תינתן תמיכה אישית וקבוצתית לתלמידים הזקוקים לכך.

 
 

 3. העמותה
 

 עמותת רימון הוקמה בשנת 2006 ע"י קבוצת הורים שבחרו לחנך את ילדיהם ברוח1.
 חינוך וולדורף.  את העמותה מנהלים הורים מתנדבים יחד עם הצוות החינוכי.

 עד לשנת תשע"ו הייתה העמותה הבעלות הרשמית של בית הספר ומתוקף כך גם2.
 הייתה מעורבת בניהולו ובניהול תקציבו, וזאת במשותף עם הצוות החינוכי ובהגדרת

 תחומי אחריות. החל משנת תשע"ז עברה הבעלות על בית הספר למשרד החינוך
 והעמותה ממשיכה לתפקד כגוף התומך בפעילות בית הספר, מפעילה את גני

 הילדים, הפעילות הבלתי פורמלית ופעילות הקהילתית בכלל.
.3 
 אסיפת העמותה היא הגוף המאשר ומבקר את הניהול התקין של הארגון. האסיפה4.

 מורכבת ברובה מהורים בגנים ובבית הספר שבחרו בכך.
 בעמותה פועלים גם צוותים לפי נושאים ולפי הצורך. הצוותים אינם קבועים, ניתן5.

 להצטרף אליהם, ולהקים יוזמות חדשות, קבועות או זמניות כדוגמת – צוות קהילה,
 צוות בינוי ותכנון, צוות מדיה, צוות אקולוגי, צוות גיוס כספים, צוות שיווק, צוות יחסי

 ציבור, צוות לתמיכה בהקמת תיכון וצוותים נוספים המוקמים לפי הצורך.
 בנוסף לגנים ולבתי הספר, מפעילה העמותה את קמפוס רימון – סמינר מבוא6.

 לאנתרופוסופיה וסמינר חינוך, וכן קורסים ללימוד מבוגרים מתוך האנתרופוסופיה.

 עמותת רימון לחינוך אנתרופוסופי  ●  רח' היוגב 1, פרדס חנה, ת.ד. 1259, מיקוד 3711102
 טלפון rimon.office@gmail.com● www.rimon-edu.org.il  ● 04-6380626 ● פקס

04-6388829 
 

http://www.rimon-edu.org.il/


                                                     
 חשוב להבהיר כי כל הצרכים של בית הספר שלא יקבלו מענה ממשרד החינוך יתמכו7.

 על ידי העמותה, לפי מידת יכולתה.
 בשנה"ל הנוכחית, תשע"ח, מתחנכים בגני העמותה ובבית הספר מעל ל-500 ילדים8.

 בחמישה גנים ובכיתות א' עד ט'.
 בית הספר היסודי והגנים ממוקמים במתחם ה"חקלאי" בפרדס חנה. חטיבת הביניים9.

 והתיכון נמצאים במתחם "סדנאות" ברחוב תדהר (סמוך לביג פרדס חנה).
.10www.rimon-edu.org.il  :אתר העמותה 

 
 

 4. תהליך הקליטה לתיכון
 

 תהליך קליטה לכתה ט':
 מילוי טפסי היכרות1.
 השתתפות ביום הפתוח2.
 שיחה אישית של נציגים מהצוות החינוכי עם ההורים והתלמיד/ה3.
 השתתפות במפגשי היכרות עם שיטת החינוך, אתגרי הגיל ותכנית הלימודים4.
 החלטת התלמיד והמשפחה על רצונם להשתלב בבית הספר, מילוי טפסי ההרשמה5.

 וחתימה על האמנה הבית ספרית.
 מתן תשובה והרשמה סופית בבית הספר ובמועצה.6.

 תהליך קליטה לכתה י':
 מילוי טפסי היכרות1.
 פגישת היכרות עם נציגי הצוות החינוכי2.
 אירוח התלמיד בכתה (תיאום המועד מול נציגי הצוות החינוכי)3.
 שיחה אישית של נציגים מהצוות החינוכי עם ההורים והתלמיד/ה4.
 החלטת התלמיד והמשפחה על רצונם להשתלב בבית הספר, מילוי טפסי ההרשמה5.

 וחתימה על האמנה הבית ספרית.
 מתן תשובה והרשמה סופית בבית הספר ובמועצה6.

 
 

 
 

  5. שיקולים לבניית הכיתה
 

 גיל התלמיד/ה.1.

 סדר עדיפות לקליטת תלמידים:2.
 המשכיות: תלמידי כיתות א'-ו', המסיימים שנת לימודים בבית הספר רימון.2.1.
 איחוד אחים ומשפחות: תלמידים למשפחות בעלות אחים/יות במערכת או2.2.

 ילדים לאנשי הצוות החינוכי.
 המשכיות בדרך חינוכית: תלמידים שלמדו בבתי ספר ולדורף במקומות2.3.

 אחרים ומבקשים להמשיך את הדרך החינוכית שבחרו.
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 קשיים אישיים ולימודיים – אין סף קבלה בתחום זה, אך יש שיקולים הערה:

 שנידרש לקחת בחשבון:
 תלמידי הכיתה אינם ממויינים על פי הישגים ו/או כשרון.2.4.
 המערכת והדרך החינוכית מאמינה בעבודה כיתתית ובעיסוק בתחומי עשייה2.5.

 רחבים. סיבות אלה גורמות למיעוט של שעות פרטניות והתאמת תכניות
  לימוד אישיות.

 כיתה יכולה להכיל כמות סבירה של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. במידה2.6.
 שמספר הפניות גבוה מכך, יחול סדר העדיפות המפורט בסעיפים הקודמים.

 המספר היחסי של בנים ובנות בכל כיתה.3.
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 6. פרטים לשנת הלימודים תשע"ח
 

 ימים ושעות לימוד
 שנת הלימודים תשע"ז תחל ב-1.9.17 ותסתיים ב 20.6.18 (או בכל תאריך אחר1.

  שייקבע על ידי משרד החינוך). פרטים לגבי לוח החופשות יימסרו בהמשך.
 תחילת יום הלימודים: 208:15.
 סיום יום הלימודים: בין 13:15 ל-15:30, על פי מערכת שעות שתפורסם בחודשי3.

 הקיץ.
 בכיתה ט' יתקיים אחת לשבועיים יום לימודים ארוך שיסתיים בשעה 19:00. יום זה4.

 יוקדש לעשייה, בנייה, פעילות קהילתית, וגיבוש וחיזוק הכיתה (היום יקבע בשבועות
 הקרובים).

 
 נגישות

 מבני בית הספר נגישים לתלמידים בעלי מוגבלות פיזית.
 

  התשלום לבית הספר ולעמותה
 בית הספר גובה כספים על פי המותר בחוק ובכפוף לאישור הייחודיות שיתברר1.

 בחודשים הקרובים.
 מימון הוצאות נוספות שמאפשרות את תכנית הלימודים המורחבת ומימון הוצאות2.

 נוספות החלות על העמותה יגויס בדרך שתתאפשר על ידי החוק, כך שניתן יהיה
 לקיים את כל התכניות החינוכיות ולעמוד בכל ההתחייבויות הכספיות.

 מאחר ואנו נמצאים בתהליך מעבר כרגע והפרטים אינם ידועים (גם לממונים עלינו),3.
 פרטים מדויקים יימסרו בהמשך תהליך ההרשמה.

 הסעות
 בית הספר לא מספק הסעות. קיימות הסעות בהתארגנות הורים .

 
 ספרי לימוד

 רוב התחומים בבית הספר נלמדים ללא ספרי לימוד, כשכל מורה בוחר את דרך הלימוד, את
 המקורות עליהם הוא מסתמך ומספק אותם לתלמידים. בתחומים בהם נעזרים בספרים, בית

 הספר משאיל את הספרים לתלמידים. מחיר ההשאלה יתברר יחד עם פרטי התשלום
 האחרים.
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 7. טופס בקשה להרשמה לחט"ב ולתיכון 'רימון', שנה"ל
 תשע"ח

 
 נא מלאו את הפרטים בטופס במלואם. לידיעתכם, המידע שיינתן על ידיכם הוא לשימוש

 פנימי של העמותה ויישאר חסוי. אם המקום אינו מספיק, אנא כתבו תוספות בצדו השני של
 הדף.

 
 פרטי התלמיד/ה

 שם משפחה ________________

 תמונת הילד/ה
 שם פרטי _______________

 בן/ בת
 תאריך לידה ________________

 מס' תעודת זהות ________________
 ארץ לידה _____________

  בית ספר קודם (ציינו אם יש יותר מאחד) __________________
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 

 שם וטלפון של מורה/ יועצת לשיחה: _____________________
 נא לצרף 2 תעודות אחרונות ואבחונים, במידה ונעשו.

 

 

 
 האב האם פרטי ההורים

   שם פרטי/משפחה
   מספר תעודת זהות

 כתובת – יישוב, רחוב ומספר
 בית

  

   מצב משפחתי
   טלפון בבית

   טלפון נייד
   טלפון בעבודה

e-mail   
   מקצוע

   מספר שנות לימוד
  טלפון חירום

 
 בי"ס נוכחי, גן, או אחר תאריך לידה בן/ בת שם אח/ות
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 רקע חינוכי
 מסגרת חינוכית עכשווית:

_____________________________________________________________ 
 שם המורה: ______________טלפון: ______________________________

 
  נא לצרף 2 תעודות אחרונות ממסגרת לימודים קודמת, ואבחונים, במידה ונעשו.

 
  כיצד הילד/ה השתלב/ה במסגרת הזו מבחינה חברתית ומבחינה לימודית?1.

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 האם הילד/ה השתתף/ה בחוגים בשנים האחרונות? אם כן, באילו?2.
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 מהי ההיכרות שלכם עם חינוך וולדורף?3.
_____________________________________________________________  

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 מהן הציפיות שלכם מחינוך וולדורף? ומהו החשש שלכם מחינוך זה, אם קיים?4.
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

  מדוע לדעתכם בית הספר בשיטת חינוך וולדורף מתאים לילדכם?5.
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 כיצד הייחודיות של בית ספר וולדורף כשלנו מתקשרת לדרך החינוכית שלכם ולאורח6.
 חייכם בבית?

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 האם יש אחים ואחיות? באיזו מסגרת חינוכית?7.
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 מה הן השפות המדוברות בבית?8.
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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 האם הילד/ה סובל/ת מהפרעות קשב, תוקפנות, פעלתנות יתר, רגישות מיוחדת או9.

  כל תופעה אחרת העלולה להשפיע עליו או על סביבתו?
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 מבני בית הספר נגישים לאנשים בעלי מוגבלות פיזית. האם לילד/ה או לכם ההורים10.
  מוגבלות פיזית?

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 אנו מאשרים, כי כל הפרטים שלעיל נכונים. בנוסף אנו מאשרים פנייה למסגרת החינוכית בו
 נמצא/ת כרגע ילדנו/תנו וכן לגורמים המטפלים ומרשים להם למסור לכם פרטים מלאים על

 הילד/ה, מחלותיו/ה, מצבו/ה הנפשי והגופני והטיפולים שהוא/היא עובר/ת או עבר/ה. הובהר
 לנו, כי נתונים אלה, לאחר בדיקתם על ידכם, ביחד עם נתונים נוספים, כאמור בפרקים הדנים

 בתהליך קליטת ילדים לבית הספר ובשיקולים לבניית הכיתה ולקליטת תלמידים, עשויים
 להוות שיקול לקליטתו או לאי קליטתו של הילד/ה לבית הספר.

 
 האם השתתפתם ביום פתוח או בימי היכרות?       כן/לא        (הקף את התשובה

 בעיגול) ________________________________________________________
 האם יש אח/ות מועמד/ת לגני רימון או לבית הספר. אם כן, לאיזה

 גן/כיתה?______________
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 שאלון לתלמיד/ה

 
 מה את/ה אוהב/ת בבית ספרך הנוכחי?1.

________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 אילו מקצועות את/ה מעדיף/ה?2.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________  

 באילו מקצועות את/ה מרגיש/ה חזק/ה?3.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________  

 באילו תחומים את/ה מרגיש/ה צורך בחיזוק?4.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________  

 כיצד את/ה מבלה את שעות הפנאי? (תחביבים, חוגים, חיי חברה, תנועת נוער וכו')5.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________  

  כתוב/כתבי מדוע הנך רוצה להצטרף לכיתה ברימון?6.
___________________________________________________________
___________________________________________________________

____________________________ 
 

 חתימת התלמיד/ה: _________________
 

 :הערות הצוות הפדגוגי
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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 8. אמנה בין עמותת רימון, התלמיד/ה וההורים
 
 

 אמנה זו מהווה בסיס להבנה והסכמה למאמץ משותף לטובת התלמיד/ה – של הצוות
 החינוכי, של התלמיד/ה ושל ההורים. האמנה מבוססת על שאיפה שמטרתה לאפשר את
 התפתחות הילדים לאור תפיסת התפתחות האדם, מתוך האנתרופוסופיה וכפי שתוארה

 לעיל, במבוא לערכת ההרשמה.
 השאיפה להתאמת דרך הפעולה של המבוגרים נובעת מתוך הרצון העז לתת לתלמיד את

 התנאים המתאימים להתפתחותו. המאמץ להגשמת דרך זו מצופה מהצוות החינוכי, מהדרך
 הארגונית, מהתכנים, מהחומרים, מהאסתטיקה, מדרישות המשמעת ומכל תחום שיש בו

 זיקה להשפעה חינוכית.
 

 גם המשפחה, בהצטרפותה לדרך חינוכית זו, מביעה את רצונה שילדה/תה יתחנך/תתחנך
 בדרך זו, מתוך בחירה באיכויות השונות שלה. רצון זה הינו בסיס למחויבות למאמץ, שתואם

 את ההשקפה האמורה בהקשר להתפתחות הילד והוא חל על כל משפחה ומשפחה.
 חשיבות המאמץ עולה על התוצאות, על ההצלחות ועל הכישלונות.

 
 התלמיד/ה, בחתימה על אמנה זו, מביע/ה את רצונו/ה להתחנך בדרך המתוארת לעיל

 ולעבור, בעזרת המבוגרים, דרך אתגרים בתחומים שונים.
 

 אמנה זו מחדדת את ההבנה שליווי הילדים הוא מסע משותף לצוות החינוכי ולמשפחה.
 המשפחה והתלמיד/ה מכירים בסמכותו של הצוות החינוכי בקביעת סדר היום החינוכי: מבנה

 היום, החומרים, התכנים, הדרישות השונות ואופן העברתם והצוות החינוכי מכיר בייחודו/ה
 של כל תלמיד/ה ושל משפחתו/ה ומכבד ייחוד זה.

 ההיכרות העמוקה הנדרשת למען יישום השאיפות המשותפות קוראת לתקשורת גלויה,
 מלאה ורצופה. דרך שאלות משותפות, התגברות על קשיים וחיפוש מתמיד, נחשפת הדרך
  המיוחדת לכל תלמיד. מתוך כך חשוב מאוד גם לתקשר על כל רגישות או בעיה בריאותית.

 התרבות בבית והעיסוקים השונים לאחר שעות הלימודים הינם המשך ישיר לתרבות החינוך
 בבית הספר והחשיבות לשמור על קשר ראוי מצריכה את המשפחות לעירנות, להעמקה

 בהבנת הדרך החינוכית, בהשתתפות בערבי הורים והרצאות ובנכונות לשנות לעתים הרגלים
 בשעות שלאחר הלימודים.

 בחיי בית הספר יש הזדמנויות לעשייה משותפת ולתמיכה של הורים – בחגים, באירועים,
 בבנייה פיזית ובאירועים נוספים. עבודה משותפת במרחב בית הספר מחזקת את הקשר בין
 הילד להוריו, בין ההורים לצוות ומאפשרת למשפחות, למורים ולתלמידים ליצור מעיין קהילה

 החשובה לליווי הילדים המתבגרים.
 אנו מסכימים עם הנאמר לעיל ומתחייבים בחתימתנו למלא את חלקנו באמנה זו.

 
 
 

_______________________________ ________________    
        חתימת התלמיד/ה        חתימת האב     חתימת האם
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 9. הצהרה והתחייבות ההורים
 

מבקשים ________________ זהות תעודת ,__________________ של הוריו/ה         אנו,
 לרשום את ילדנו/תנו לבית הספר רימון לחינוך אנתרופוסופי, לשנת הלימודים תשע"ז.

 
לרבות זו, הרשמה ערכת את והבנו קראנו כי בזה, ומאשרים מצהירים אנו מטה               בחתימתנו
לעיל הנאמר כל עם מסכימים אנו כי לעיל, המפורטים ההרשמה תנאי ואת האמנה               את
באמנה חלקנו את למלא מתחייבים אנו וכי פיה על לפעול ומתחייבים זו הרשמה               בערכת

 הרשומה מעלה וכן לעמוד בכל המחויבויות שיידרשו מאתנו על פי החוק וימסרו מעת לעת.
 

כי נכונים, לילדנו/תנו בנוגע הספר בית לידי שהעברנו הפרטים כי מצהירים, אנו              בנוסף,
במצב כלשהו שינוי שיחול במידה וכי ילדנו/תנו לגבי רלוונטי מידע כל הספר בית לידי                העברנו

 בריאותו/ה של ילדנו/תנו נעדכן את הצוות הפדגוגי ואת נציגי בית הספר בדבר.
 

תמונות מועלות אליו אינטרנט אתר מתחזקים לו המסייעת רימון ועמותת הספר             בית
 מטקסים, מההווי ומפעילויות ביה"ס והגנים.

 ___ סמנו כאן אם אינכם מאשרים, שתמונות שבהן מופיעים ילדיכם תופענה באתר. 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

____________________________________ 
 שם האםשם האב

 
 

____________________________________ 
 חתימת האםחתימת האב

 
 

 תאריך: __________________
 

 מסמך זה אינו מהווה התחייבות לקליטת הילד/ה לבית הספר רימון ו/או התחייבות סופית של
  המשפחה לבחור בבית ספר זה במידה ויקלטו.

 הודעה בדבר קליטת/אי קליטת הילד/ה לבית הספר תימסר להורים לאחר החלטת הצוות
 הפדגוגי בעניין. לאחר הודעה זו יוכלו ההורים לקבל את החלטתם הסופית.
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