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 גנים הפועלים לאור משנתו החינוכית של רודולף שטיינר -" שקד"גני וולדורף 

    2104-9830205רח' יהודה הנשיא  גן שקד
     3204-95353 3רח' שרת  גן לילך

   04-9531653 12רח' התשבי   גן אלרועי
 04-9533957  1רח' השקמה    אוריםגן 

 10רח' שכון המזרח     גן אלה 
 

 ותשע" – טופס בקשה להרשמה לגנים
 מילוי הטופס אינו מבטיח קבלה לגנים

 
הקבלה לגני עמותת שקד מתבססת על גורמים כמו גיל הילד, מוכנות פיסית ורגשית, מוכנות ההורים לפעול על פי 

, ובתלות במערכת איזונים הקשורה למצבת הילדים בגן. בתהליך הקבלה יש מפגשי חובה עקרונות של חינוך וולדורף
-לכל ההורים )ותיקים וחדשים במערכת( ובהרבה מקרים ראיונות. צוות הגנים יודיע בהקדם האפשרי על קבלה או אי

 קבלה לגן. התהליך הוא רציני ויסודי ואורך זמן רב. נא להתאזר בסבלנות.
 

 בן/בת               תמונה                                                                             תאריך _________                   

 שם הילד:  משפחה __________    פרטי __________   תאריך לידה __________
 

 ארץ לידה  _____________      ת.ז. _______________
 

 אב אם 
   שם

   תאריך לידה
   ת.ז.

   כתובת
   טלפון בית

   סלולארי
   אימייל
   מקצוע

   ארץ לידה
 
 גן/בית ספר בו האחים מבקרים/חים: שם/גיל/מיןא

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 
 מקווה למצוא בחינוך זה? המדוע אתה בוחר בחינוך וולדורף עבור ילדך? ומה את

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_____________________ 
 

הגן בו ילדך מבקר עכשיו וגנים בהם היה בעבר שם 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 __________________________________ שלה ומספר הטלפון הנוכחית שם הגננת

 
 האם אחד ההורים לומד אנתרופוסופיה? באם כן, באיזו מסגרת? מספר השנים? 

____________________________________________________________________ 
 

 )חומר קריאה ניתן להשיג אצל הגננים(רבה הטלוויזיה על הילדים בגיל הרך ובמיוחד  המדיה האלקטרונית השפעת 
 השאלות הבאות נובעות מהעובדות העולות ומתרבות לגבי השפעה זו

ום? סופי שבוע?( בצפייה בטלוויזיה, ווידאו, משחקי מחשב? כמה זמן בממוצע מבלה ילדך )בי
__________________________________________ 
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מוכן  תהי/ההאם באם המחנך יחשוב כי שינוי בהרגלים יהיה לתועלתו של ילדך? 

 ילדך לשנות את הרגלי הצפייה בטלוויזיה ואת הרגלי משחק המחשב של 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 ?במיוחד ממנה נהנה והילד ,בה משתתפת המשפחה כלש הפעילות מהי

__________________________________________________________________________ 
 ?מיוחדים עניין תחומי יש לילד האם

 
 

על הילדים להיות עצמאיים בשירותים ולהתחיל לפתח מיומנויות של נעילת נעליים, הלבשת  ,לגן ותמוכנכחלק מה
 מכנסיים וכן הלאה.  אנא ציין באם לילד קושי במיומנויות אלה

    ______________________________________________ 
 

   האם הילד משתמש במוצץ?___________
 

 אנא תאר בקצרה את
_____________________________________________________________________דך__________יל

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 בדיאטה קבועה?  כן/לאהאם הילד מקבל תרופות קבועות או נמצא 

 __________________________________________________________________אנא פרט _
_________________________________________________________________________ 

 
 האם הילד טופל אצל קלינאית תקשורת/מרפאה בעיסוק/פיסיותרפיה או עומד לפני אבחון?

__________________________________________________________________________ 
 

 האם הילד אלרגי לתרופות/מזון/גורמים סביבתיים
__________________________________________________________________________ 

 
 אנא רשום את הסטוריית המחלות של הילד 

 
__________________________________________________________________ 

 
? האם קיימים ממצאים רפואיים אחרים שעלינו להיות מודעים אליהם

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 "שקד" ני וולדורףגכנושאים באחריות לחינוך ילדנו, אנו מבקשים בזאת לקבל את ילדנו ל 

 
 ______________    __  __שם ההורים ________

  
 ____________________    ______       חתימה

 
 

 להעבירנא  +אמנה חתומהאת הטופס + התמונה:  

 לכתובות האימייל– ganeishaked@gmail.com 

  ,ותשע" רישום לגניםולציין " 36013קרית טבעון מיקוד  62ת.ד.  –לשלוח בדואר לכתובת נא בנוסף" 

  ו/או לא חתום טופס ללא תמונהלהתייחס ללא נוכל  

  יובל ללבירורים ושאלות ניתן לפנות ganeishaked@gmail.com 
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 שקד גני אמנת

 
 לצורכי המותאמת שטיינררודולף  של חברתית החינוכית תפיסתו ברוח פועלים שקד גני

 .זמננו בת הישראלית החברה
 

 ורוחו, נפשו בגופו, הילד של הרמונית התפתחות אל מכוונת החינוכית העשייה
 אלו, ובשנים ממטרות נובעת החינוכית בעולם. הדרך חופשי כמבוגר לפעול כך שיוכל

 את לעורר שתפקידם המחנך, של האישית והדוגמה המעשה על הדגש מושם הראשונות

 .הצעיר הילד של והעשייה השמחה הרצון, כוחות
 

 תאפשר אשר ובטוחה, נעימה ומאוזנת, הרמונית ,פיזית לסביבה נדאג אנו ,כמחנכים

  .ולהתנסות לשחק פנוי להיות לילד
 

 -דמוקרטי באופן נבחרת אשר הורים, נציגות ידי על במשותף מנוהלים הספר תיוב הגנים
 האחראי כגוף משמשים אשר שקד, עמותת הנהלת ידי ועל המחנכים נציגי ידי על ,חשאי

 לצורכיהם רגישה הקשבה תוך קובע, זה ניהול צוות הספר. ובית הגנים על כלכלית-משפטית

 ,הלימוד – חומרי ניםמממו וממנו ס,"וביה הגנים תקציב את השותפים, של ויכולתם

 .המחנכים ושכר( 'וכו פסיכולוג , רופא) המקצוע אנשי משכורות
 

  ,וולדורף חינוך בעיקרי ותמיכה אמון בזאת מביעים ,לגן ילדם את השולחים הורים
  וכן את הרצון לשיתוף פעולה עם צוות הגנים. זו בדרך יתחנך שילדם רצונם את
  חינוכיות, לשאלות הקשור בכל הגנים-מחנכי של בסמכותם ההורים מכירים ,כן-כמו

  .העברתם פןווא לימוד-תכני
בו אתם ההורים מתחייבים להשתתף במפגשי לימוד חינוך  ,כית זו, נדרש שיתוף פעולה אקטיביעל מנת לחזק ולתמוך בדרך חינו

 .וולדורף לגיל הגן

 
 

 כדי ההורים, עם משותפת ועבודה פעולה בשיתוף רבה חשיבות רואים בגנים המחנכים

 .הגנים מטרות את לקדם
 

 בבוא ס"לביה הקבלה בעתיד, ס"לביה הילד לקבלת ערובה מהווה אינה שקד לגני קבלה

 .לגופו מקרה בכל תישקל ,העת
 
 
 

 .צרף לטופס המועמדותול םולחת ,למלא נא ,לגן בתכם/בנכם רישום את להשלים מנת על
 
 

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

 ____________________ :חתימה ______________ :האם שם
 

 ____________________ :חתימה ______________ :האב שם
 

 ____________ :תאריך
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