
 
 

 על מצב בריאותה טופס הצהר

 
 תל אביב יפו  , יהודה המכביבית הספר:  אל: 

 
 שם  התלמיד/ה  ___________  ___________    _______________    ____________ 

 הכיתה                            מס' ת"ז                שם המשפחה          השם הפרטי                                        

 

 תאריך הלידה: _________________         המין: ז/נ 

 : כי  את האפשרות הנכונה( הקף בעיגול)  בזאת  אני מצהיר/ה 
 
בפעילויות   . 1 להשתתף  מבני/מבתי  המונעות  בריאותיות  מגבלות  על  לי  ידוע  לא 

 . הנערכות בביה"ס ומטעמו

 

לבני/לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות  יש   . 2
 : בביה"ס  ומטעמו כדלקמן 

 לסמן את המשבצת או משבצות המתאימות(  נא)

 פעילות גופנית במסגרת ביה"ס ומחוצה לו 

 טיולים, סיורים, פעילות ימית או ימי ספורט 

 תחרויות ספורט של בתי הספר 
  :פעילות אחרת _________________________________________ 

 

 תיאור המגבלה: ____________________________________________  

 

 ידי:___________________________ -לפיכך מצורף אישור רפואי שניתן על 

 

 _________________________________________________ לתקופה:  

 

יש לבני/לבתי בעיה בריאותית כרונית )כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה, רגישות למזון,   . 3
וכד'(.   ממארת  פרט:   לא/כן.מחלה 

 _____________________________________________________________ 

 ________________________ _____________________________________ 

 

 . לא/כןבני/בתי נוטל/ת תרופה/ות או ציוד רפואי באופן קבוע ובאופן עצמאי:   . 4

 פרט: _________________________________________________________  

 )דוגמת משאף, כדור, זריקה, נר וכדומה(           

 

  לא/כן.ות או למזון: בני/בתי סובל/ת מרגישות לתרופ . 5

 פרט: _________________________________________________________  

את  ומתאר  למזון  או  לתרופה  הבעיה הבריאותית/הרגישות  על  המעיד  רפואי  אישור  מצורף 
 מהותה. 



 
 

 האישור ניתן על ידי: _______________לתקופה: ___________________ 

 לפנייה בשעת מצוקה  בגין המגבלה הבריאותית:   השם, הכתובת ומספר הטלפון

 

 

 יש לצרף: 2-5.   במידה וסומן כן בלפחות אחת מהשאלות 

 א.  סיכום מידע רפואי עדכני המעיד על המצב הבריאותי או על הרגישות לתרופה או למזון. 

 ב.  מצורף אישור רפואי הכולל התייחסות רופא למהות הבעיה הרפואית וכולל את המגבלות   

 הנגזרות ממנה.       

 מצורף אישור רפואי התקף לשנת הלימודים הנוכחית.       

 האישור ניתן על ידי: ________________ לתקופה ______________.       

 __________. בני/בתי חברים בקופת חולים ___        

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

 

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

 

 מידע נוסף לגבי בריאות ילדי שברצוני ליידע את בית הספר על אודותיו: הערות ו/או להלן  . 9

 ______________________________________________________________ 

__________ ____________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 .   אני מאשר/ת כי ידוע לי שבמסגרת שירותי הבריאות לתלמיד יקבל/תקבל בני/בתי חיסון לפי  10

 תכנית החיסונים הנקבעת ע"י משרד הבריאות כמפורט להלן:        

 בכיתה א': חיסון נגד חצבת         

 

 גדותי  .  אני מאשר/ת מתן חיסונים לבני/בתי לפי תכנית זו, אלא אם אודיע בכתב על התנ11

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

 

 לבני/בתי הייתה תגובה חריגה למתן חיסון בעבר  לא / כן.  אם כן, פרט לאיזה חיסון:  .  12

  ___________________________________________________________ 

 

 יאות לתלמיד יעבור/תעבור בני/בתי בדיקות סקר על אני מאשר/ת כי במסגרת שירותי הבר .  13

 ידי צוות הבריאות, אלא אם אודיע על התנגדותי בכתב לאחות בית הספר. 

       _____________            __________________         ___ ______________ 

   חתימה      שם ההורה              תאריך                   



 
 

 

 

 הורי תלמידי בית הספר  אל:  

 פרסום תמונות ושמות התלמידים באמצעי התקשורת הבית ספרייםהנדון: 

  

ו   אתלעדכן,    נועד של בית הספר  הרשמי  אתר האינטרנט   .1 התלמידים, בכול  את  ההורים 

 הפעילויות של בית הספר ולהעביר מידע באמצעותו.  

של תלמידי בית    ותוצרי למידהים  שמות, חיבור  סרטים,  באתר בית הספר יפורסמו תמונות,  .2

על    הספר. או האפוטרופוס הממונה  ההורים  אישור  לקבל את  צריכים  אנו  חוק,  פי  על 

 התלמיד/ה לפרסום ילדיהם עקב היותם קטינים.  

י. הפרסום יכול להיות מופץ בדפוס,  בית ספר  מנשר /פרסם עיתון ל   עשוי בית הספר בנוסף,   .3

 באתר ברשת האינטרנט.    במדיה דיגיטלית, בדואר אלקטרוני או 

הרצ"ב .4 הטופס  את  מלאו  עד    , נא  הספר  לבית  והחזירו  בחתימתכם  אותו  ליום   אשרו 

מלא את  יאם תרצו לחזור בכם, תוכלו לפנות למנהל בית הספר בכתב ש.    01/09/2022

 בקשתכם. 

הספר   .5 בית  פעילות  במסגרת  באתר  התלמיד/ה  שיתוף  את  המאשרת  חתימה 

לא יהיו להם דרישות ו/או תביעות כלפי בית הספר ו/או  מחייבת את ההורים כי  

   מי מטעמה בגין צילום ו/או פרסום צילום ו/או שימוש בצילום התלמיד. 

 

 בברכה, 

 איתי סוקולובר

 "יהודה המכבי"  מנהל בית הספר

 "יהודה המכבי" מנהל בית הספר  אל:  

בני/ בתי באמצעי התקשורת  תמונות של    הריני להביע את הסכמתי/ אי הסכמתי לשיתוף  

 ( אתר האינטרנט, עיתון וסרט)לרבות דואר אלקטרוני,  של  בית הספר 

 

 ________________   ___________________  _______  _______________ 

 ד . התלמית.ז  כיתה   שם משפחה של התלמיד     שם פרטי של התלמיד 

  

_________  _____________ _____________        _______________ 

 תאריך                   תימת ההורה  ח                    . ההורהת.ז                            שם ההורה  



 
 

        

 בשנה"ל תשפ" –אישור הורים לפעילות חוץ בית ספרית 

 
 שלום רב,

הספר   ילדכם  ליציאת  אישורכם  את  נבקש לבית  מחוץ  הלימודים    לפעילויות  שנת  במהלך 

יפו והנערכות בשעות הלימודים -. אישור זה תקף לפעילויות בגבולות העיר תל אביבבתשפ"

 הסדירות.  

 

ופעילות   בית הספר  גופני בסביבת  חינוך  ופעילות  לימודית  נועד לאפשר העשרה  זה  אישור 

 במוזיאונים, באולמות תיאטרון ובמוסדות תרבות אחרים. ערכית כגון ביקור -חברתית

 

 לפני כל פעילות, תשלח אליכם הודעה בדואר אלקטרוני המציגה את פרטי הפעילות.  

 

 הצוות המקצועי של בית הספר.  ובליווי המחייבים הנהלים לפי נערכות מובן, שכל הפעילויות

 

 בברכה, 

 איתי סוקולובר       
 מנהל בית הספר       

 
 

 
 אישור פעילות חוץ בית ספרית 

הנני מאשר השתתפות בני/בתי בפעילות חוץ בית ספרית כמפורט במכתב המנהל שכותרתו  
 . "בשנה"ל תשפ" –"אישור הורים לפעילות חוץ בית ספרית 

 

 שם התלמיד/ה ____________________________ מכיתה _________. 

 

 _________________  _________________  _________________ 

 חתימה    שם ההורה     תאריך 

 

     
 



 
 

       

     

 

     
 

     
 


