
 
  

בית החינוך  

 המשותף חוף השרון

 ע"ש פולין והלר בע"מ )חל"צ( 

  09-9596-509 -הנהלת בית הספר: טלפון   6099000כתובת: דואר שפיים, שפיים 
 563-9596-09 -פקס   info@hofhasharon.orgדואר אלקטרוני: 

 553-9596-09 -חטיבת הביניים: טלפון   www.hofhasharon.orgכתובתנו באינטרנט: 
 09-9596-558 -פקס  1מתוך  1עמוד  470625סמל מוסד: 

 __תש_ –חוף השרון תלמיד/ה  הצהרה על מצב בריאות
 ________________________________________  אל: מחנך/ת הכיתה 

 _______________    ______________מאת: הורי התלמיד/ה  ___________    
 השם הפרטי                   מס' ת"ז                           הכיתה                                        

 תאריך הלידה: _________________       המין: ז/נ

 הכתובת:______________________________________________________

 שם האם: _______________ מס' הטלפון הנייד:  _______________________

 שם האב: _______________ מס' הטלפון הנייד: ________________________

 )סמן את האפשרות הנכונה(:אני מצהיר/ה כי 

 בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בכל פעילות הנערכת בבית הספר ומטעמו. לא ידוע לי על מגבלות .1

 יש לבני/לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות בבית הספר ומטעמו, כדלקמן: .2

 פעילות גופנית -
 פעילות בחדר כושר -
 טיולים -
 תחרות ספורט של בתי הספר -
 _________________________________________________________פעילות אחרת:  -

 __________________________________תיאור המגבלה: ___________________________

 ___________________ידי:__________-לפיכך מצורף אישור רפואי שניתן על
 _______________לתקופה: ____________________________________

 המחלה ואת המגבלות בפעילות: מהותפרט את אם כן,  כרונית. לא/כן. .    יש לבני/לבתי בעיה בריאותית 3
___________________________________________________________________________ 

 _______________________לתקופה: ______ ידי:__________-לפיכך מצורף אישור רפואי שניתן על
 _____________________כאשר מתעוררת בעיה רפואית הקשורה במחלה הכרונית יש ליצור קשר עם: 

 מספר טלפון: __________________________       

 _____________________________________פרט:  בני/בתי נוטל/ת תרופה/ות באופן קבוע: לא/כן. .4

 _________________________________ רט:פ בני/בתי סובל/ת מרגישות לתרופות או למזון: לא/כן. .5

הבריאות של אני מתחייב/ת להודיע למחנך/ת הכיתה על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב  .7
 בני/בתי.

 בכל הקשור למצב הבריאות של בני/בתי.אני מאשר/ת מתן מידע רלוונטי לצוות החינוכי  .8

 להלן מידע נוסף לגבי בריאות ילדי שברצוני ליידע את בית הספר על אודותיו: .9
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

כנית החיסונים וחיסון לפי תאני מאשר/ת כי ידוע לי שבמסגרת שירותי הבריאות לתלמיד יקבל/תקבל בני/בתי  . 10
כנית זו, אלא אם אודיע בכתב ואני מאשר/ת מתן חיסונים לבני/לבתי לפי ת. תהנקבעת על ידי משרד הבריאו

 על התנגדותי לאחות בית הספר. אני מתחייב/ת להעביר את פנקס החיסונים כנדרש.

.  אני מאשר כי בני/בתי יעברו בדיקת בריאות הפה והשיניים על ידי רופא שיניים ויקבלו הדרכה של שיננית לגבי 14
 האופן שבו יש לשמור על בריאות הפה והשיניים.

______________              __________________            _____________ 

 חתימת ההורים    שמות ההורים               התאריך
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