
 

 ממלכתי  יסודי  "הביל"ויים", גדרהבי"ס                                      

 הצהרת הורה –טופס 
 

 ____________  כיתה: _____  שם ההורה: ____________ טלפון: _____________ שם התלמיד/ה: _______________  ת"ז: 
 אני מצהיר כי לבני / בתי

 בבוקר או ביומיים הקודמים. 38 __ נערכה מדידת חום בבוקר הפעילות לבני / בתי לא היה חום מעל 
 __ איש מבני המשפחה אינו מחויב בבידוד לפי הנחיות משרד הבריאות.

 __ אין לילדי, לי או למי מבני משפחה המתגוררים עמנו, תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר(.

.ילדי משתתף בפעילות במוסד החינוכי בהסכמתי 
     __________           ________________               ________________                 _______________ 

  ורהתאריך                            שם ההורה                                      ת"ז                                   חתימת הה      
                                 

 עופר, מנהלת ביה"ס שיריבברכה,                     
 
 ממלכתי  יסודי  "הביל"ויים", גדרהבי"ס                                      

 הצהרת הורה –טופס 
 

 ____________  כיתה: _____  שם ההורה: ____________ טלפון: _____________ שם התלמיד/ה: _______________  ת"ז: 
 מצהיר כי לבני / בתי אני

 בבוקר או ביומיים הקודמים. 38__ נערכה מדידת חום בבוקר הפעילות לבני / בתי לא היה חום מעל  
 __ איש מבני המשפחה אינו מחויב בבידוד לפי הנחיות משרד הבריאות.

 או כל תסמין נשימתי אחר(. __ אין לילדי, לי או למי מבני משפחה המתגוררים עמנו, תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה

.ילדי משתתף בפעילות במוסד החינוכי בהסכמתי 
________________               ________________                 _______________                __________ 

  ורהתאריך                            שם ההורה                                      ת"ז                                   חתימת הה      
                                 

 , מנהלת ביה"סירישבברכה,                     
 
 ממלכתי  יסודי  "הביל"ויים", גדרהבי"ס                                       

 הצהרת הורה –טופס 
 

 ____________  כיתה: _____  שם ההורה: ____________ טלפון: _____________ שם התלמיד/ה: _______________  ת"ז: 
 אני מצהיר כי לבני / בתי

 או ביומיים הקודמים. בבוקר 38__ נערכה מדידת חום בבוקר הפעילות לבני / בתי לא היה חום מעל  
 __ איש מבני המשפחה אינו מחויב בבידוד לפי הנחיות משרד הבריאות.

 __ אין לילדי, לי או למי מבני משפחה המתגוררים עמנו, תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר(.

.ילדי משתתף בפעילות במוסד החינוכי בהסכמתי 
           __________     ________________               ________________                 _______________ 

  ורהתאריך                            שם ההורה                                      ת"ז                                   חתימת הה      
                                 

 עופר, מנהלת ביה"ס יבברכה, שיר                    
 
  ממלכתי  יסודי  "הביל"ויים", גדרהבי"ס                                  

 הצהרת הורה –טופס 
 

 ____________  כיתה: _____  שם ההורה: ____________ טלפון: _____________ שם התלמיד/ה: _______________  ת"ז: 
 אני מצהיר כי לבני / בתי

 בבוקר או ביומיים הקודמים. 38__ נערכה מדידת חום בבוקר הפעילות לבני / בתי לא היה חום מעל  
 __ איש מבני המשפחה אינו מחויב בבידוד לפי הנחיות משרד הבריאות.

 לילדי, לי או למי מבני משפחה המתגוררים עמנו, תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר(.__ אין 

.ילדי משתתף בפעילות במוסד החינוכי בהסכמתי 
________________               ________________                 _______________                __________ 

  ורהתאריך                            שם ההורה                                      ת"ז                                   חתימת הה      
                                 

 עופר, מנהלת ביה"ס יבברכה, שיר                    
 
 ממלכתי  יסודי  "הביל"ויים", גדרהבי"ס                                  

 הצהרת הורה –טופס 
 

 ____________  כיתה: _____  שם ההורה: ____________ טלפון: _____________ שם התלמיד/ה: _______________  ת"ז: 
 אני מצהיר כי לבני / בתי

 בבוקר או ביומיים הקודמים. 38הפעילות לבני / בתי לא היה חום מעל  __ נערכה מדידת חום בבוקר 
 __ איש מבני המשפחה אינו מחויב בבידוד לפי הנחיות משרד הבריאות.

 __ אין לילדי, לי או למי מבני משפחה המתגוררים עמנו, תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר(.

מוסד החינוכי בהסכמתי.ילדי משתתף בפעילות ב 
________________               ________________                 _______________                __________ 

  ההורה תאריך                            שם ההורה                                      ת"ז                                   חתימת      
                                 

 סעופר, מנהלת ביה" בברכה, שירי                    


