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  ,הורים נכבדים

 
(, נדרשים כל ההורים למלא את 1.10.81, 2בהתאם להוראות משרד החינוך והתרבות )תשמ"ב/

ההצהרה שלהלן, המבהירה את מצב בריאות בנכם/בתכם. הצהרה זאת מיועדת לאחות ביה"ס 
ותועבר לתיק הרפואי של התלמיד. חשוב ביותר למלא את כל הפרטים הנוגעים לבריאותו/ה 

 ותיו/ה הרפואיות בכל הסעיפים ולעדכן את ביה"ס בכתב על כל שינוי.ומגבל
 
 

 הצהרת בריאות
 

 ___________________  _________________    ____________ מאת הורי התלמיד/ה 
 כיתה               שם פרטי             שם משפחה                       ת.ז.     

 
 

 יגול(אני מצהיר בזאת )הקף בע
שלא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בכל הפעילויות הנדרשות  .1

 במסגרת ביה"ס.
שיש לבני/בתי מגבלות בריאותיות המונעות את השתתפותו/ה בפעילויות הנדרשות במסגרת  .2

 במשבצת המתאימה.( Xביה"ס. )סמן 
                                בשיעורי חינוך גופני                      
 בימי סיור 
 בטיולים ומסעות 
 בשיעורי שחיה     
 )בפעילויות של"ח )גדנ"ע 
 ____________________________ :אחר            

 _________________________הסיבה הבריאותית לאי יכולתו/ יכולתה להשתתף היא:         
 

 כמו כן:        
 ון: _________________________________________לבני / בתי ישנה רגישות למז 
 _______________________________________ :לבני /בתי ישנה רגישות לתרופות 
 ____________________________________ :בני / בתי  לוקח/ת תרופה באופן קבוע 
  )בני / בתי חולה במחלה כרונית )כגון: אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה

 מצ"ב האישורים הרפואיים.    _______________________

אני מתחייב להודיע בכתב למחנך הכיתה או לאחות ביה"ס על כל שינוי ו/או הגבלה שיחולו  .3
אשפוז של בני/בתי  במצב בריאותו/ה במהלך שנת הלימודים, ולעדכן את אחות ביה"ס בכל

 בבית החולים.
אני מאשר מסירת מידע לבעלי התפקידים המופקדים על הנושאים הכרוכים במאמץ גופני  .4

 בכל הקשור למגבלות של בני/ בתי להשתתף בפעילות גופנית.
אני מסכים בזאת שבני/ בתי ייבדק/ תיבדק ע"י הצוות הרפואי של בי"ס לשם קביעת הכושר  .5

 הגופני.
 בריבוע המתאים Xסמן  -  "חחברות בקופ .6
7. קופ"ח כללית   קופ"ח מכבי   קופ"ח לאומית     קופ"ח מאוחדת     אחר 
 

       ___________       ______________     _________________  _________________ 
 ירום                 תאריךשמות ההורים                 חתימות ההורים                מס. טל' לח           

                     
 

 אי החזרת הטופס ע"י ההורים כאילו הצהירו ההורים שילדם בריא
 ואין לו מגבלות במאמץ גופני.

 הצהרתבריאות

 


