
 

 

 

 

 טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם בישיבה התיכונית

 

 שם התלמיד __________________       מס' ת.ז____________________ 

 כתובת___________________________________________________

 האם __________________   מס' טלפון נייד___________________שם 

 שם האב __________________   מס' טלפון נייד___________________

 . על כל צרה שלא תבוא השם הכתובת ומספר הטלפון לשעת מצוקה

 אני מצהיר כי )סמן את האפשרות הנכונה(:

 עות מבני להשתתף בפעילות הנערכת בישיבה .    לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונ1
 התיכונית ומטעמה.       

 .    יש לבני מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה / חלקית בפעילות בישיבה 2
 התיכונית ומטעמה כדלקמן:       

 ___ פעילות גופנית

 ___ פעילות בחדר כושר

 ___ פעילות בבריכה

 ___ טיולים

 י"ב(-בתי הספר )ט' ___ תחרות ספורט של

 ___ פעילות אחרת __________________________________________________ 

 תיאור  המגבלה:_________________________________________________      

 לפיכך מצורף אישור רפואי שניתן ע ידי:_________________________________      

 _____________________________________________לתקופה:__________      

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

      _____________________________________________________________ 

     :_______________________________.   בני נוטל תרופות באופן קבוע: לא / כן פרט4

      _____________________________________________________________ 

 .   בני סובל מרגישות לתרופות או למזון: לא / כן פרט: ________________________5

      _____________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

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

 האישור ניתן על ידי:____________________ לתקופה:_____________________   

 או נפשית לא / כן פרט:______________________________. יש לבני בעיה רגשית 6

 היה בעבר או נמצא כעת בטיפול לא / כן ________________________________    

 

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

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

 . להלן מידע נוסף לגבי בריאות ילדי שברצוני ליידע את הישיבה התיכונית על אודותיו:9

 _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

אנחנו הוריו של התלמיד_____________ נותנים לכם בזה רשות למסור לצורך טיפול, לכל 
ו לצוות הרפואי של כל בית רופא ו/או אחות שימונו עם צוות הרפואי של בית הספר בעתיד ו/א

ספר אחר אליו יעבור התלמיד, את כל הנתונים הרפואיים המופיעים בכרטיס הבריאות של 
התלמיד. אנו מוותרים על סודיות רפואית כלפי המבקש. לא תהיינה לנו אליכם כל טענה או 

 תביעה מסוג כלשהוא בקשר לנ"ל.   חתימה_________________

 

 נא לצרף:

 חיסונים צילום פנקס

 אישור רופא

 מסמכים רפואיים רלוונטיים

 

 

 

________________               __________________         _________________ 

 תאריך                              שם הורה                                    חתימה


