
 בית חינוך גליל מערבי
 

 
 הנהלה

 

 
 

 פ"אבקשה לרישום לשנה"ל תש

 

 ,רב שלום

 ומודים חינוך גליל מערבי לבית בתכם/בנכם את לרשום התעניינותכם על אתכם מברכים אנו

 .ילדכם חינוך, מכל החשובה להשקעה עתידיים שותפים בנו לראות שבחרתם לכם

 בכך ואיםר אנו, כמותה מאין חשובה החלטה היא ראויה חינוכית מסגרת בחירת כי, לנו ברור

 .החינוכית בדרכנו אמון הבעת

תהליך בקשת הרישום לביה"ס דורש את מילוי הטפסים המצורפים במלואם, וכן צירוף המסמכים 

 הבאים: 

 

  .צילום תעודת הזהות של ההורים כולל הספח שבו רשום/ה הילד/ה וכתובת המגורים 

 .במידה ויש: צילומי אבחונים/חוות דעת פסיכולוגית 

  (ורית מעלה יוסף, מטה אשר)המתגוררים מחוץ לישובי המועצה האז תושבי חוץ 

 אישור לימודי חוץ מהמועצה/העירייה באזור מגוריהם. ףמתבקשים לצר

 .צילום גיליון הערכה/תעודה אחרונה 

 

 

 איחולי הצלחה

 הנהלת ביה"ס
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 פרטי התלמיד/ה

 

   

מין: זכר/נקבה    _______________שם פרטי:     _______________שם משפחה:   

)עפ"י ת.ז.( תאריך עלייה: ________    _____________ארץ לידה:   ________________ תאריך לידה:  

___________תאריך כניסה:   תשפ"א          לשנה"ל     __ ____נרשם/ת לכיתה:  

אמוסע: כן/לשם ביה"ס הקודם:  ____________________     

  ____________ שכונה: __________ מס': ________________ רחוב:  _____רים: ____שם ישוב המגו

טלפון בבית + קידומת: ______________ מועצה/עירייה: _________  _____מיקוד:____  __ד.נ. _____  

קופ"ח ____________       ________________מס' נייד אמא: ___ ______________מס' נייד אבא: __  

e-mail תלמיד: ______________________________________ __________  מס' נייד תלמיד: ___  

 פרטי האם פרטי האב

  שם משפחה  שם משפחה

  שם פרטי  שם פרטי

  מס' ת.ז.   מס' ת.ז.

  תאריך לידה  תאריך לידה

  ארץ לידה   ארץ לידה

  תאריך עלייה  תאריך עלייה

דהמקום העבו   מקום העבודה  

  מס' שנות לימוד  מס' שנות לימוד

  השכלה   השכלה

  עיסוק  עיסוק

  טלפון בעבודה  טלפון בעבודה

  מצב משפחתי   מצב משפחתי

 כתובת במידה וגרושים
 

 כתובת במידה וגרושים
 

18אחים עד גיל  18אחים עד גיל      

e-mail  e-mail  

  

         
 מס' ת.ז.: 
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 בריאותו של ילדם בבית הספר הורים על מצבטופס הצהרת ה
 

  22100מיקוד:  ,נהריה ,56ת.ד. היישוב:  בית חינוך גליל מערבישם בית הספר: 
 

  /ת הכיתה מר/גב': ______________מחנך   אל: 
 _________________    __________________   ___________ :           מאת: הורי התלמיד/ה

 כיתה         שם הפרטי                        מס' ת.ז.                                                             
 מין: ז/נ __________ __________  ___: תאריך לידה

 ______________________________ : דוא"ל: ______________________________ כתובת כתובת
 ___ ______ :ילדים במשפחה__________ מס'  ___ שנת העלייה:ארץ לידה: ___________

 _____________________  ___________ מס' טלפון הנייד:שם האם:____
 ___________ __________ טלפון הנייד:______ מס' שם האב:_________

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

 להשתתף בפעילות הנערכת בבית הספר ומטעמו. מבתיל מגבלות בריאותיות המונעות מבני/לא ידוע לי ע .1

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

 ושר, טיולים, תחרות של בתי הספר.פעילות בחדר כ, פעילות גופנית -

  פעילות אחרת: -
 _________ ________________________________________________ המגבלה:תיאור 

 ______ ___לפיכך מצורף אישור רפואי שניתן על ידי: ______________________________
 __ ____לתקופה: ________________________________________________________

ן, מחלה ישות למזולבתי בעיה בריאותית כרונית )כגון אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה, רגיש לבני/ .3
 _ ___________________________________________________  כן פרט:ממארת וכד'( לא/

_______________________________________________________________________ 
 ________________________ _________ בתי נוטל/ת תרופה/ות באופן קבוע: לא/כן. פרט: בני/ .4

__________________________________________________  _____________________ 
  _____________________בני/בתי סובל/ת מרגישות לתרופות או למזון: לא/כן. פרט: ________ .5

_______________________________________________________________________ 
 ______________ _________________:תקופההאישור ניתן על ידי: __________________ ל

 __ ___השם, הכתובת ומספר הטלפון לפנייה בשעת מצוקה בגין המגבלה הבריאותית: __________
אני מתחייב/ת להודיע למחנך/ת הכתה על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות  .6

 של בני/בתי.

ת בכל הקשור למצב הבריאות של אני מאשר/ת מתן מידע רלוונטי לצוות החינוכי ו/או לצוות הבריאו .7
 /בתי.בני

 להלן מידע נוסף לגבי בריאות ילדי שברצוני ליידע את בית הספר על אודותיו: .8
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
אני מאשר/ת כי ידוע לי שבמסגרת שירותי הבריאות לתלמיד יקבל/תקבל בני/בתי חיסון לפי תכנית  .9

 החיסונים הנקבעת על ידי משרד הבריאות.

חות בית אלא אם אודיע בכתב על התנגדותי לאחיסונים לבני/לבתי לפי תכנית זו, אני מאשר/ת מתן  .10
 .כנדרש םהספר. אני מתחייב/ת להעביר את פנקס החיסוני

 לבתי הייתה תגובה חריגה למתן חיסון בעבר, לא/כן.לבני/ .11
 _____ _______________________________________________אם כן, פרט לאיזה חיסון: 

 _____ _____________________________________________תיאור התגובה: _________
בתי בדיקות סקר על ידי צוות שרת/ת כי במסגרת שירותי הבריאות לתלמיד יעבור/תעבור בני/אני מא .12

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

    _________________________              _______________________            _____________ 
 תאריך                                שמות ההורים                                         חתימת ההורים           
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 אישור הורים על השתתפות בנכם/בתכם בטיול/סיור של"ח

 לכבוד

 הנהלת חט"ב/חט"ע 

 

____ הורי התלמיד/ה: ______________ כתה: _____________מאת )שם ההורים(: _____   

כנית השנתית של פעילויות הלמידה החוץ כיתתית סיורי של"ח לאורך שנה"ל ואת ני מאשר/ת את התא

 הוראות הביטחון והנהלים. 

 ברורים לי ולבני/בתי כללי ההתנהגות בטיול. 

אין/יש לבני/בתי )הקף בעיגול( מגבלות בריאותיות המגבילות או המונעות את השתתפותו/ה באחת 

: מהפעילויות המפורטות

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 אני מאשר/ איני מאשר )הקף בעיגול( לבני/בתי להשתתף בפעילות האטרקציות/כניסה למים. 

הערות: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 מצ"ב אישורים רפואיים.

 

 ____________________                                                             _______________ 

תאריך                                                                      חתימת ההורים               

 

 להלן הוראות ביטחון והבטיחות והנהלים המחייבים את ילדיכם )אנא ששנו להם כללים אלה(:

 חובה לחבוש כובע או כיסוי ראש ולנעול נעליים חזקות, גבוהות ונוחות. .1

בהתאם לעונה ולאזור. אין לשתות מים ממקורות לא חובה להצטייד במים בכמות מתאימה,  .2
מזוהים. באזורים צחיחים וחמים יש להקפיד על הבאת כמות מים מספקת, בשל הצורך בשתייה 

 מרובה. 

אין לעזוב את הקבוצה בלי אישור מפורש של המורה המלווה יש להיצמד לקבוצה. אין לעבור  .3
  מקבוצה או מרכב לרכב ללא אישור האחראי לטיול.

 ההליכה היא בעקבות המלווה ולפני המאסף. .4

 אין לעמוד בזמן הנסיעה. .5

 אין להדליק אש בלי אישור המלווים. .6

 אין להיכנס למערות ולמקומות בלתי מוכרים אלא בהיתר מדריך. .7

 אין לגעת בחפצים חשודים, בחומרי נפץ ובכלי ירייה של המלווים. .8

ט תהיה אך ורק על פי הנחיות יאו שי כניסה למים בשעת טיול לצורכי רחצה, הנאה, לימוד .9
 האחראי לטיול ובאישורו.
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 ט ו פ ס   ו י ת ו ר   ע ל    ס ו ד י ו ת

 

 

הורה  התלמיד/ה: _______________________ מסכים שבית הספר בו לומד/ת בני/בתי 

.יעביר מידע על  תפקודו/ה הלימודי הרגשי והחברתי לבית חינוך גליל מערבי  

/ביתי קיבל/ה זכאות לועדת אפיון ונמצא מתאים, הרני מאשר לרשות המקומית במידה ובני

ולשרות הפסיכולוגי למסור את כל הטפסים: אבחון, הפנייה, החלטת זכאות ופרוטוקול לבית 

 חינוך גליל מערבי.

כל טענות או תביעות מכל סוג שהוא בנדון. /ת על סודיות ולא תהיינה ליהנני מוותר  

 

ת.ז. _____________ חתימה: ___________ : _______________רופס/אופטשם ההורה  

ת.ז. _____________ חתימה: ___________ : _______________/אופטרופסשם ההורה  

 

 


