תיכון עירוני חדש הרצליה
להצטיין ולהרגיש מצוין!

תמונת תלמיד

כרטיס תלמיד

1

_________
מס' ת.ז 9( .ספרות)
מין ז  /נ (סמן בעיגול)

שם משפחה________________ שם פרטי _____________
ארץ לידה ________
תאריך לידה ______ _____ _____
יום
חודש
שנה

כתובת מגורים
עיר _________ רחוב ________________ מס' ___ כניסה ___ מיקוד _____
מס' הטל' הנייד של התלמיד/ה ________________

פרטי הורים
ת.ז .אב _________________שם משפחה_______________ שם פרטי _________
תאריך לידה מלא ___________________ לאום_____ מס' שנות לימוד ____
טל' נייד _______________ כתובת דוא"ל (מייל) __________________________
ת.ז .אם _________________שם משפחה______________ שם פרטי __________
תאריך לידה מלא ___________________ לאום_____ מס' שנות לימוד ____
טל' נייד _______________ כתובת דוא"ל (מייל) __________________________

סטטוס ההורים
 נשוי/נשואה

 עצמאי/ת

 גרוש/ה

 אלמנ/ה

במקרה שההורים לא מתגוררים יחד ,נא לכתוב את כתובת המגורים של כל אחד מהם:
כתובת אם_____________________________________________________ :
כתובת אב ______________________________________________________ :

מבקש/ת לשלוח דואר  /מידע הקשור לתלמיד/ה ל 2 -הכתובות  -כן  לא 
גורם משלם:

אב

אם

מס' אחים ו/או אחיות מתחת לגיל _______________________ : 18
ביטוח רפואי  -סמן  Xבריבוע המתאים
קופ"ח כללית קופ"ח מכבי קופ"ח לאומית קופ"ח מאוחדת

שד' שבעת הכוכבים  ,2ת.ד ,28 .הרצליה 46505
www.tichonhadash.co.il

אחר

טל ,09-9551614 :פקס09-9568413 :
thadash@gmail.com
סימול מוסד 570192

תיכון עירוני חדש הרצליה
להצטיין ולהרגיש מצוין!
תלמידים עולים :יש לצרף טופס "בירור פרטים על נוסע" ממשרד הפנים
ארץ עליה ___________ תאריך עליה _____ ______ ____
שנה

חודש

יום

לאחר עלייתי ארצה התחלתי את לימודיי בישראל בכיתה ________
תלמידים תושבים חוזרים :יש לצרף טופס "בירור פרטים על נוסע" ממשרד הפנים

גרתי ב___________ במשך _____ שנים .תאריך חזרה ארצה _____ ______ __
שנה

לאחר עלייתי ארצה התחלתי את לימודיי בישראל בכיתה ________

חודש

יום

אבחונים והתאמות לימודיות
האם אובחנת בעבר ?
אבחון דידקטי אבחון פסיכו דידקטי אבחון נוירולוגי
שים לב! אם נערך אבחון – הנך מתבקש להעביר את האבחון לביה"ס ביום הרישום בשני
העתקים.
לידיעתך :חטה"ב אינה מעבירה את האבחונים לתיכון .עדכון התיכון הוא באחריות התלמיד
ומשפחתו.

האם קיבלת התאמות בדרכי היבחנות בחטיבת הביניים ?
אם כן  -מהן ? (תוספת זמן  /הקראת שאלון /היבחנות בע"פ וכד')
___________________________________________________________
______________________________________________________________
האם יש קשיים בתחום הלימודי ?
 אין קשיים בתחום הלימודי
 קשיים בתחום קריאה וכתיבה
 קשיי קשב וריכוז
 חרדת בחינות
 התמדה ומוטיבציה
חבר/ה בנבחרת ספורט  לא

 קשיים במקצועות רבי מלל
קשיים במתמטיקה
 קשיים בלשון
 קשיים באנגלית
 אחר_________________________ :
 כן  -בתחום ________________

בכיתה ט' התנדבתי במסגרת המחויבות האישית ב___________________________
איש הקשר במקום ההשמה הוא_____________________________________ :

שד' שבעת הכוכבים  ,2ת.ד ,28 .הרצליה 46505
www.tichonhadash.co.il

טל ,09-9551614 :פקס09-9568413 :
thadash@gmail.com
סימול מוסד 570192

