
 

 

 

 במסגרת גני יום לימודים ארוך  )תכנית יול"א(לילד/ה  הצהרת בריאות

  -(2020-2021) פ"אלשנת תש

******* 

א ולשלוח למייל למללילד עם בעיה בריאותית חובה על כל הורה 

yula2@migvanim.com 

 

  פרטים אישיים:

  _____________________________________:______שם ושם משפחה הילד/ה

 ' תעודת זהות של הילד/ה:________________________________________מס

 __________________________________________:_תאריך לידה של הילד/ה

 ____________________________________________שם ושם משפחה הורה:

 מס' תעודת זהות של ההורה:________________________________________

 _______________________________________________________:כתובת

 __________________________________________________טל' בית/ נייד: 

 : ____________________________________________________כתובת מייל

 

 אני מצהיר/ה בזאת כי:

ונעות מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת המ ,לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות ]  [ 

 .צהרוני יול"א בגניםבתוכנית 

יש לבני/בתי מגבלות בריאותיות, המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת  ]  [ 

          בתוכנית צהרונים כדלקמן:

י יש ] [     בני/בתי נזקק לסיוע רפואי/אישי בזמן הצהרון )במידה וילדך נזקק/ת לסיוע רפוא

 להגיע למשרדי הצהרונים לחתימה על מסמך המסדיר את הנוהל בנושא(.

 תיאור המגבלה:

_______________________________________________________  

חובה לציין את סוג האלרגיה ולצרף מסמך רפואי עם תאריך  -לבני/בתי יש אלרגיה למזון  

 .2020בתוקף משנת 

 סוג האלרגיה:

 } { צליאק

 } { אלרגיה לשומשום

 } { אלרגיה לביצים



 

 

 } { אלרגיה לבוטנים

 } { אלרגיה לחלב

*** במידה ויש לבנכם/בתכם אלרגיה לאגוזי מלך ו/או קשיו אין באפשרותנו לספק מנה 

 ום ספק בארץ היכול לתת מענה לכך.להי מאחר ונכוןמתאימה, 

או   yula2@migvanim.comל במיי במקרים אלו נא ליצור קשר עם שני/מעיין להמשך טיפול

 03-7600195בטלפון: 

 

 אישור הורים:

 במקרה של אלרגיות, נכבד אך ורק אישור רופא בתוקף. .1

  במידה ויש מגבלות אחרות, נבקש מההורה אישור מיוחד לפעילות פיזית בגנים: .2

לבני/בתי להשתתף בפעילות גופנית /  מאשר / לא מאשרלמרות המגבלה הנני  "

 טיולים / פעילות אחרת. 

אנא ציין באלו אינו יכול להשתתף:  במידה ולא,

_________________________________________________________ 

 לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית ) אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה וכד'(

 :א אישור רפואי  מטעם רופא מומחה")יש לספק למנהלנית תכנית יול 

yula2@migvanim.com  5472594-03פקס או  . 

 

 מידע חשוב למקרה חירום, שימצא גם בתיק היול"א בגן:

 לציין שמות ופרטי התקשרות של שני מבוגרים הניתן לפנות אליהם בשעת חרום:חובה 

 2פון טל 1טלפון  קרבה שם

    

    

 

 בני/בתי מקבל את הטיפול התרופתי כמפורט:

 _____________________________________________סוג/ שם התרופה:

_________________________________________________________ 

תיאור אופן הטיפול:____________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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בני/בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/עצמה בציוד הרפואי הבא )כגון משאף, ערכת זריקות, 

 ערכת טיפול וכו'(:

 

 

 טופס ויתור סודיות:

 לא    \בני/בתי זקוקים לסיוע אישי בשעות הבוקר    כן    

     אחר:     הסיבה: אלרגיה ל: 

 !גם בשעות הצהריים למטה יול"א אגף החינוך לתת מידע וסיועהנני מאשר ל]  [ 

מאשר לצוות הבוקר ליידע את צוות הצהרון בכל מקרה חריג שהתרחש הנני ]  [ 

  .חבלה וכיו"ב( קר ושבו היה מעורב בנם/בתם )חום,בשעות הבו

 *** חל איסור מוחלט על מגוונים לתת לילדכם כל תרופה מכל סוג שהוא***

 

 פרסום: 

אינטרנט/ דף הפייסבוק של הריני לאשר למגוונים לפרסם את תמונות בני/בתי באתר ה [   ]

  .מגוונים

 הריני לאשר למגוונים להשתמש בתמונות בני/בתי בפרסומי מגוונים. ]  [ 

 ידוע לי כי לא יעשה כל שימוש פרסומי אחר בתמונה. ]  [

 וש שהוא.אינני מאשר/ת להשתמש בתמונות בני/בתי לכל שימ ]  [ 

              

 _____/_____/____שם ההורה ____________   חתימה ___________   תאריך 


