
  

 

 

 

 

 

 

 

 שלום רב,

אנו מברכים אתכם על התעניינותכם לרשום את בנכם/בתכם לבית הספר העל אזורי תפן 

. כםחינוך ילד ומודים לכם שבחרתם לראות בנו שותפים עתידיים להשקעה החשובה מכל,

אנו רואים בכך  ,גרת חינוכית ראויה היא החלטה חשובה מאין כמותהסכי בחירת מ ,ברור לנו

 אמון בדרכנו החינוכית.  הבעת

האינטימית וההכרות האישית היא האווירה  ,המנחים אותנו בעבודת החינוךאחד היסודות 

 .משמעותית המאפשרת עשייה חינוכית הנוצרות בבית הספר,

לקלוט קטן  באפשרותנומספר התלמידים שיש  ,על מנת לשמר את הדברים הללו ,לצערנו

 .אלינוממספר הפונים להצטרף 

 

 החינוכית, לקהילתנויחולי הצלחה לכולם ותקווה להצטרפותכם א 

 תפן. העל אזורי ספרהבית בצוות המחנכים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תפן על אזורי, ביה"ס הטמדריך לנרשמים לשנת הלימודים תשע"

 :דברים שצריך לדעת

 :תשלומי ההוריםגובה . 1

 טרם נקבע סופית. טע"לשנה"ל תש תשלום ההורים

 עבור ילד אחד במשפחהלשנה  היו תשלומי ההורים(, חע"השנה )תש ללי, מידע כל

 כדלקמן:

 ₪  5,200  -מגן טרום חובה עד כיתה ו' 

 ₪  6,400  -   '(    י"ב-חטיבת ביניים )ז'

 אך אינו כולל תשלום להסעות סל תרבות, טיולים, חוברות, כולל: ספרים,לבית הספר  תשלום ההורים

 ., עשויים לחול שינויים מסוימיםחלשנה"ל תשע" בתשלום ההורים                       

 :צורת התשלום. 2

להבטחת מקום  תשלומי ההוריםלשלם את  הנכם מתבקשיםעם קבלת התשובה החיובית מבית הספר, 

 לעד עשרה תשלומים. , ניתן לפרוס את הסכום20/06/2018 -וזאת לא יאוחר מה התלמיד בביה"ס

 מו על שטר עירבון להסדרת שכר הלימוד.משפחות חדשות יחת

 :ביטול הרשמה. 3

 לאותה השנה. משכ"ל 10%שאיר בבי"ס הרשמה עד סוף אוגוסט, יאת הנרשם שהתקבל לבית הספר וביטל 

 עזיבת בית הספר במהלך שנת הלימודים.4

 תשלוםמ₪  1000 ו ממנה , ייגבתחילת חופשת הסוכותתלמיד עד משפחה המודיעה על עזיבת 

 שאר הכסף יוחזר .ו, ריםההו

 . תשלום ההוריםיוחזר  לא, תלמיד לאחר מועד זה משפחה המודיעה על עזיבת 

המעיד על מצבו/ה הבריאותי של התלמיד/ה . הרישום לביה"ס יש לצרף אישור רפואי  - אישור רפואי .5

וחדת של הצוות המצריכה טיפול מיוחד או היערכות מי ,מחייב אותנו להיות מודעים לכל בעיה רפואית

 .    ובריאותו לטובת הילדחיונית א יהחינוכי והרשות המקומית . העברת המידע ה

 הסעות:. 6

 נושא. למשרד החינוך אינו מממן הסעות לבית ספר על אזורי ולכן בית הספר אינו אחראי 

לו אל בית נושא זה, כלפי תלמיד שיוצא מאזור הרישום שלגם הרשויות השולחות מסירות מעצמן אחריות 

 ספר "על אזורי". 

לפיכך ההורים הם שאחראים על נושא הסעת ילדיהם, בתחבורה ציבורית/ בהתארגנות הורים מישוב / או 

 באופן פרטי.            

 לא כולל את העלות הכספית הכרוכה בהסעות. תשלום ההורים לבית הספר              

 :ועדת הנחות. 7

 הם: הכנסה ממוצעת לנפש ומצב משפחתי.ההורים תשלום הקריטריונים להנחה ב

 .או באתר בית הספר טפסים ניתן לקבל במזכירות 

 :בקשות, בעיות, התלבטויות וטענות. 8

 בלבד. בכתבכל בעיה, בקשה, טענה, התלבטות וכו' יש להפנות לועדת הקבלה 

 :ניתן לקבל מידע נוסף ועדכונים. 9

 lisia@tefenschool.org.il -.או בדוא"ל  9872551-04בטלפון    

 www.tefenschool.org.il –באתר בית הספר    

  תאריך סיום. 10

 .  2018כל תהליך הקבלה לביה"ס יסתיים עד סוף יוני 
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  :תהליך הקבלה

 :מילוי טפסים. 1

, +ספחת זהות,צילום תעוד דכנית של הילדלצרף לטפסים תמונה ע חובה - טופס נתוני תלמיד •

 .אם קיימים ,אחרונה ואבחוניםצילום תעודה 

 שאלון להורים •

 )בכתב יד בלבד!( שאלון לנרשמים •

 טופס הורים לנרשמים לחטיבה הצעירה )גנים+א'( •

 חברות בעמותה כתב התחייבות ליש לחתום על  •

 ללית של העמותה.בהתאם להחלטות האסיפה הכ ,התחייבות לתשלום תשלומי הורים •

 שהרישום אינו מחייב את ביה"ס לקבל את התלמיד.הקובע  טופס הצהרהחתימה על  •

 . ויתור סודיותכתב חתימה על  •

 . אישור רפואי •

 

 למזכירות ביה"סיגיעו ש יטופלו רק טפסים –לתשומת לבכם 

 המסמכים הנדרשים.כל בצירוף  10//201803עד לתאריך 

 

 היכרות עם ביה"ס ימפגש. 2

 חמישי                                                     ביום יתקיים  ,לעולים לכיתה י' רב חשיפה למגמותע •

 . הספר ברחבת בית  19:00בשעה  82/201/51

 9872551-04  –במזכירות בית הספר  בהרשמה מראשימי ביקורים למתעניינים  •

 9:00  הבשע -    2/23,  2/9 –יום שישי  -יבה הצעירה  )גנים+כיתה א( לחט •

 10:00בשעה  – 8/2 –חמישי  יום -לחט"ב •

 מוזמנים ההורים והתלמידים הנרשמים והמתענייניםמפגשי ההיכרות ל •

 

 הודעות קבלה / אי קבלה.  3

 . הגיש את כלל המסמכים הנדרשים במועדו  תהליך הקבלהעבר את רק למי ש ,מיילההודעות תישלחנה ב

 

 אישורי העברה. 4

הוא מגיע רשות ממנה ,יוגש בעבורו למיד שיתקבל לביה"ס מגילאי גן טרום חובה ועד לכיתה ט' )כולל( כל תל

 העברה.ת בקשאישור ל

 רק תלמידים שיקבלו אישור העברה מהרשות שלהם יוכלו ללמוד בבית הספר!

 

 

 

 

 תאריך _____________________



 טופס נתוני תלמיד

 

 גן טרום חובה/גן חובה  _______/תה לכי        *טע"הרשמה לשנה"ל תש

 פרטי ההורים פרטי התלמיד

 אבא אמא   

   שם משפחה  שם משפחה

   שם פרטי  שם פרטי

   ת.ז.  ת.ז. של הילד

   טלפון נייד  טלפון נייד

   טלפון בבית  טלפון בבית

 דואר אלקטרוני

 )בכתב ברור(

דואר  

 אלקטרוני

 )בכתב ברור(

  

   פחתימצב מש  כתובת

   לידהשנת   תאריך לידה

   מקצוע  בן/בת

   שנות השכלה  

   מקום עבודה  

 :אחיםפרטי ה 

 ____ בביה"ס / גן _____שם: ___________ ת. לידה:____________ לומד/ת בכיתה 

 ____ בביה"ס / גן _____שם: ___________ ת. לידה:____________ לומד/ת בכיתה 

 ____ בביה"ס / גן _____. לידה:____________ לומד/ת בכיתה שם: ___________ ת

 ____ בביה"ס / גן _____שם: ___________ ת. לידה:____________ לומד/ת בכיתה 

 :פרטי המוסדות החינוכיים בהם למד/ה בנכם/בתכם

1_________________________________ . 

2_________________________________ . 

3______ .___________________________ 

 _____________________בחונים()חובה לצרף אבחון כלשהו בעבר? האם ילדכם עבר א

 __) לצרף טופס ועדת שילוב(__________האם הילד עבר וועדת שילוב בבית הספר הקודם?

 האם הילד נזקק בעבר לעזרה באחד מהתחומים הבאים:

 __________________________________הוראה מתקנת ____________________

 קלינאית תקשורת ____________________________________________________

 ריפוי בעיסוק _______________________________________________________

 ייעוץ פסיכולוגי _____________________________________________________

 ___________________________________________________אחר __________

 טלפון של ממליץ מורה/ מחנך/ מדריך אליו ניתן לפנות לקבלת מידע נוסף: ___________

_________________________________________________________________ 

בטפסים חייב לקבל את הנרשם , בית הספר אינו מתלצורך איסוף פרטים ראשוניים*הרשמה זו הינה 

 אלה.

 שאלון להורים:

 ?ספר תפןהלבית מדוע הנכם מעוניינים לרשום את ילדכם 



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ?מה לדעתך תפקיד בית הספר

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ______________מה בדרכנו החינוכית מתאים לילדכם?__________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 מה עלול להקשות עליו במסגרת חינוכית כמו שלנו?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ________________________ מה הן הציפיות הלימודיות והחברתיות שלכם מהמסגרת החינוכית בתפן?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 מבטך לתכונות המפורטות של ילדך:מנקודת בהרחבה התייחס 

 _______________________________________________________________יכולת התארגנות

____________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ קשירת קשרים חברתיים

___________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ אחריות אישית

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ בטחון עצמי

____________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________האם היו בעבר בעיות של אלימות  )פרט( 

____________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ תחומים חזקים בבית הספר

 _____________________________________________________________ מקצועות עם קשיים

? האם לדעתך צפויים קשיים ומה נוכל לעשות על מנת להקל על הקליטה

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 הנרשמים לחטיבת הגיל בתפןטופס למילוי עבור הילדים 

 הורים יקרים, 

 על מנת שנקבל תמונת כוללת של ילדכם אנא מלאו את הפרטים הבאים. 

 

 שם הילד/ה:  ________________________  לגן/כיתה _________

 מקום מגורים:__________________________________________________

 ___________________________למה בחרתם בבית ספר תפן?____________

 ספרו על הילד/ה )כישורים מיוחדים , נקודות חוזק, קשיים (

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 מה הוא/היא עושה בשעות הפנאי ? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 באיזו מסגרת נמצא הילד/ה עכשיו:____________________________________

 שם הגננת/מטפלת:________________    מספר טלפון: ___________________

 _____________________מה הגננת מספרת על הילד/ה:_______________

     ___________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 האם טופל/מטופל במסגרת כלשהי ? )גננת שיח/התפתחות הילד/קלינאית תקשורת/ריפוי     

 בעיסוק  וכדומה?    

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 :תארו את התנהלותו/ה עם

 חברים: _____________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 בני משפחה: __________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ציינו הרגלים בסדר היום )שינה,אכילה,שירותים(:

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 האם לילדכם חפץ משמעותי)מוצץ,בקבוק וכד'(____________________________



 ו'( כיצד הוא/היא  מתנהל/ת  במעברים)בבוקר,בין מסגרות וכ

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 האם לדעתכם צפויים קשיים בקליטה?_________________________________

___________________________________________________________ 

 מידע שחשוב  לדעת על הילד/ה)קשיים מיוחדים, מגבלות פיזיות(: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 טופס התחייבות לחברות בעמותה 

 

 .אם התלמיד יתקבל לביה"סא. התחייבות לחברות בעמותת ההורים 

 בית הספר הוקם ע"י קבוצת הורים שהתאגדה לעמותה, ששמה לנגד עיניה מספר מטרות:

 ציונים והישגיות יהפכו לערך בפני עצמו.מתן אפשרות ללמוד מגוון תחומי לימוד מבלי ש .1

 הענקת האפשרות לתלמידים לבחור את מסלול לימודיהם, תוך שיתוף פעולה עם מוריהם. .2

 קיום אינטגרציה חברתית. .3

 הקניית דפוסי דיון, מעורבות ונטילת אחריות. .4

 תוך חשיפה למצבי בחירה והכרעה. ,עמידה בהתחייבות בנוגע לתכנית הלימודים .5

אה יחידנית וקבוצתית במסגרות רב גילאיות כשלצידן תכניות אישיות, סדנאות, טיולים, הפעלת הור .6

 שיחות ועוד.

 שיתוף ההורים בקביעת דרך ביה"ס  ועוד. .7

 המופיע בתוספת לחוק העמותות., העמותה מתנהלת על פי התקנון המצוי 

 להשפיע.וה, להיבחר החברות בעמותה מאפשרת לחבריה לקחת חלק בכל פעילותיה, להצביע למוסדותי

 מתוקף תקנון העמותה למען ביה"ס מתחייבת העמותה לנהל רשימה עדכנית של חבריה .

 

הנני מודיע/ה מראש על פרישתי מעמותת ההורים ביום סיום הלימודים של בני/בתי בבית הספר )אלא אם 

לימודי בני/בתי את כן אחליט אחרת ואודיע על כך בכתב למזכירת העמותה לא יאוחר מחודש לפני סיום 

 לימודיהם בביה"ס(.

 שם האם: ___________       שם האב: ___________     

 

 ת"ז האם: ___________       ת"ז האב: ___________     

 

 חתימת האב: ___________                  חתימת האם: ___________

 

 תשלומי הוריםהתחייבות לתשלום ב. 

 

 תשלומי ההוריםאת הסדיר ל מתחייביםהננו  ,יתקבל לביה"ס____________ ______אם בני/בתי 

 -לא יאוחר מהבשנה"ל במסגרת החינוכית של בית ספר תפן , ו, כתנאי להישארותלביה"ס עפ"י הנדרש

20/06/2018. 

 לאותה השנה. משכ"ל 10%שאיר בבי"ס , י20/08/2018ית הספר וביטל הרשמה עד נרשם שהתקבל לב

שאר ו, תשלום ההוריםמ₪  1000 ו ממנה , ייגבתחילת חופשת הסוכותתלמיד עד דיעה על עזיבת משפחה המו

 הכסף יוחזר .

 . תשלום ההוריםיוחזר  לא, תלמיד לאחר מועד זה משפחה המודיעה על עזיבת 

 

  חתימת האב: ___________        חתימת האם: __________

 

 תאריך:____________

 

 



 הצהרה

 

 ................................ ת.ז: ................................אם : 

 ..................................... ת.ז: ........................... אב : 

 

שנינו ביחד וכל אחד לחוד, הורי המועמד לביה"ס הניסויי בתפן, מודעים לכך שמספר המקומות בבית הספר 

 הוא מוגבל.

 את כל המסמכים הנדרשים. אנו מתחייבים להעביר לבית הספר בהקדם האפשרי                     

תהיה סופית ומוחלטת ואנו מוותרים מראש על כל טענה ומענה, או תביעה בגין החלטת  בית הספרהחלטת 

 הועדה.

, מיד עם במלואו התשלום השנתיאת ביה"ס, אנו מתחייבים לשלם לעמותה וכל להיקלט בבמידה וילדנו י

 .ביה"סההודעה מ קבלת

 מהווה תנאי לקליטה בבית הספר בתפן. ,ידוע לנו ש"אישור העברה" מהרשות אליה אנו שייכים

 ולראיה באנו על החתום:

 

 ..................                          .........................אם:.................................           אב:

 תאריך                                                             ימת ההורים                               חת

 

 

 כתב ויתור סודיות
 

אנו ההורים של התלמיד/ה  )שם פרטי ומשפחה( ________________ מסכימים  שתוצאות האבחון 

ימסרו לצוות הטיפולי  ,או כל חוות דעת חינוכית _____הפסיכולוגי  שנערך/ יערך  לבננו / ביתנו _______

 של בית הספר הניסויי בתפן.

 

 תאריך: ________ חתימת האם:___________   חתימת האב: _________  

 

 

 

 

 אנו שמחים לפתוח בהליך הצטרפותכם לבית הספר העל אזורי תפן.

 בלנות.תהליך הקבלה הוא רציני ויסודי ואורך זמן רב, נא להתאזר בס

 

 בכבוד רב,

 צוות הניהול בבית הספר וועד עמותת ההורים


