
 

 

 טופס התחייבות והרשאה
 
 

   תאריך :                          שם החניך :
 

 חלק א' 
 

אני נותן בזאת , במידה ואתקבל כחניך ב"חברת הנוער אשבל", את התחייבותי לבצע ולעבור את המפורט בסעיפים 
 הבאים:

 
 בדיקת תיקים אישיים )ציוד( בעת כניסה לפנימייה 

 )בדיקות אלכוהל וסמים )בדיקת שתן 

 איבחון דידקטי 

 איבחון פסיכולוגי 

 בדיקות רפואיות 

 טיפול פסיכולוגי במידת הצורך 

 איבחון, טיפול ומעקב פסיכיאטרי במידת הצורך 

 
 

    על החתום :                                                   
 
 
 

 אישור הורים : -חלק ב'

 אנו הורי החניך נותנים בזאת את הרשאתינו לסעיפים הנ"ל.

 

    על החתום :       

 
 

  



 

 

 לכבוד

 בית הנוער ( -חברת הנוער אשבל )להלן

 העמותה ( -()להלןדרור בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור החלוץ )ע"ר

 
 

 כתב ויתור על סודיות

 
נותן/ת בזה רשות לכל עובד רפואי ו/או  חניך/ה בבית הנוער שמופעל על ידי העמותה, אני החתום/ה מטה

מוסד רפואי ו/או לכל עובד של המוסד לביטוח לאומי ו/או צבא הגנה לישראל ו/או משרד הביטחון ו/או לכל 

את כל הפרטים ללא  המבקש (, -בית הנוער או לעמותה, )להלןודי למסור לעובד בתחום הסוציאלי ו/או הסיע

מהכלל, ובאופן שידרוש המבקש על מצבי הבריאותי ו/או הסוציאלי ו/או מצבי בתחום הסיעודי ו/או  איוצ

 השיקומי ו/או מחלה שחליתי בה בעבר או שאני חולה בה כעת.

 

ו כל עובד מעובדיכם ו/או כל מוסד ממוסדותיכם, כולל אני משחרר/ת בזה אתכם או כל רופא מרופאיכם ו/א

בתי חולים כלליים ו/או פסיכיאטריים ו/או שיקומיים וכל סניף מסניפי מוסדותיכם, מחובת שמירה על 

סודיות בכל הנוגע למצבי הבריאותי ו/או השיקומי ו/או הסוציאלי ו/או הסיעודי ומתיר/ה לכם בזאת מתן 

 שמי לרבות במוסד לביטוח לאומי. כל מידע מכל תיק שנפתח על

 

הנני מוותר/ת על סודיות זו כלפי המבקש ולא תהיה לי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר 

 למסירת מידע כאמור.

 

 כתב ויתור זה מחייב אותי, את עזבוני ובאי כוחי החוקיים וכל מי שיבוא במקומי.

 
                          תאריך :                                  :חתימה                                 שם:

 
  

 : אישור הורים

 .לנותנים בזאת את הרשאתינו לסעיפים הנ" החניךהורי  אנו

 
 

                               תאריך:                                 חתימה :                               שם :
 



 

 

 לכבוד

 בית הנוער ( -חברת הנוער אשבל )להלן

 העמותה ( -דרור בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור החלוץ )ע"ר()להלן

 
 

  כתב ויתור על סודיות

 
לצוות הפנימיה להעביר נותן/ת בזה רשות  חניך/ה בבית הנוער שמופעל על ידי העמותה, אני החתום/ה מטה

 למחלקת הרווחה והחינוך במקום מגורי. מידע אודותי

 המידע כולל: אבחונים, דוחות רפואיים, דוחות תפקוד מהפנימיה ומידע אודות מצבי הנפשי.

אני משחרר/ת בזה כל עובד מעובדיכם, מחובת שמירה על סודיות בכל הנוגע למצבי הבריאותי ו/או השיקומי 

 למחלקת הרווחה או החינוך בלבד. תן כל מידע ו/או הסוציאלי ו/או הסיעודי ומתיר/ה לכם בזאת מ

 

הנני מוותר/ת על סודיות זו כלפי המבקש ולא תהיה לי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר 

 למסירת מידע כאמור.

 

 כתב ויתור זה מחייב אותי, את עזבוני ובאי כוחי החוקיים וכל מי שיבוא במקומי.

 
                          תאריך :                                   חתימה :                                שם:

 
  

 : אישור הורים

 .לנותנים בזאת את הרשאתינו לסעיפים הנ" החניךהורי  אנו

 
 

                           תאריך:                                  חתימה :                               שם :
 

 



 

 

 פעילות ספורטיבית  –טופס אישור הורים 
 
 

לקחת                                                    מאשר לבני/ביתי                                               אני 

ל ובמסגרת בית הספר בחברת הנוער אשבחלק בפעילויות הבאות במסגרת פעילות החוגים 

 אדם חברה וטבע

 רכיבה על סוסים באורווה     

 במתקני אימון לאופניים וביערות משגב וכרמיאלרכיבה על אופני שטח      

 כהילימודי שחייה בבר     

                                                חתימת ההורה:

הינה מותנית בשמירה על כללי הבטיחות ועל דרישות פעילויות אלו אני מבין כי השתתפות ב

 .פעילותה

                                               יך: חתימת החנ

                                                  תאריך:

 

 אישור שחיה 

  יש לסמן(. כן/לא –בני/בתי יודע/ת לשחות( 

ה יכי בני/בתי ישתתפו בפעילויות הכרוכות בשחי )יש לסמן( מאשר/לא מאשראני 

בבריכה או בחופים  רחצהלרבות  בחברת הנוער אשבל /הלאורך התחנכותו

 מוכרזים בכנרת ובים.

 

                                                חתימת ההורה: 

 
 

  



 

 

  - הבית למדע ועמדה -אדם חברה וטבע  -הרשמה לביה"ס  -כרטיס תלמיד

 הרשמה:________________: תאריך תשע"ז  שנה"ל

 פרטי התלמיד:

תאריך לידה:________  מין: ז/נ שם משפחה:___________      שם פרטי:____________ 

 ארץ לידה: ________    ות _____________מיועד לכיתה:________  תעודת זה

 מס' אחים:_____________  תאריך עלייה:_________ 

                  חד הורית / הורים גרושים / אחרמצב משפחתי: הורים נשואים / 

 

 פרטי האם: 

       תעודת זהות:  שם: _________________________ 

 שנות לימוד / על תיכונית 12שנות לימוד /  10השכלה פורמאלית : ללא /  וע: __________מקצ

 ___________________טלפון נייד: _____ ___________ טלפון בית: ______________

     כתובת )הרשומה בת.ז.(    טלפון בעבודה: 

 כתובת מייל:__________________________________________

 

  פרטי האב: 

       תעודת זהות:  שם: _________________________ 

 ל תיכונישנות לימוד / ע 12שנות לימוד /  10השכלה פורמאלית : ללא /  מקצוע: ____________

 נייד: ________________________טלפון  טלפון בית: _________________________ 

      כתובת )הרשומה בת.ז.(    טלפון בעבודה: 

 כתובת מייל:__________________________________________

 לציין באיזו כתובת מתגורר התלמיד: ___________________________________נא 

      טלפון נייד של התלמיד: 



 

 

 בית ספר "אדם חברה וטבע" -תקנון הבית למדע ועמדה

 

"אדם חברה וטבע" הנו מסגרת לימודית וחברתית איכותית וייחודית הפועלת ברוח "ביתנו פתוח לכל נערה  .1

המישור הלימודי והמישור החברתי. אנו מתחייבים  -ונער". באדם חברה וטבע פועלים בשני מישורים

 העניק לחניכינו את כל האמצעים הדרושים להצלחה לימודית ובתוך כך בחינות הבגרות. ל

ההרשמה וההישארות ב"אדם חברה וטבע" הנה מתוך בחירה חופשית של החניך והוריו, לאחר שהוגדר  .2

להם במדויק אופיו של הבית ושיטותיו החינוכיות. ההרשמה מחייבת הן את החניך והן את הוריו לשיתוף 

 פעולה מלא עם צוות הבית.

ההורים מתחייבים שבנם/בתם נמצאים במצב בריאותי תקין, המאפשר השתתפות בכל הפעילויות  .3

 החינוכיות והחברתיות ומתחייבים לדווח על כל שינוי במצב הבריאותי של החניך.

בניית לכל חניך ממונה מחנך אישי המקיים דיאלוג מתמשך עמו ועם הוריו. המחנך האישי אמון על  .4

התוכנית האישית המתייחסת להתקדמותו הלימודית והחברתית של החניך. המחנך הוא הכתובת לכל דבר 

 ועניין והנחיותיו בכל תחום ותחום מחייבות. 

החניך וההורים מצדם, מתחייבים לעשות את כל המאמצים הנדרשים, על מנת לאפשר לחניך חוויית  .5

מידה בזמנים, ביקור סדיר )הן בפעילויות לימודיות והן לימודים והתחנכות איכותית: מתחייבים לע

חברתיות(, אמינות ועדכון תמידי של המתרחש בבית, אחריות אישית מרבית, שמירה על חוקי המדינה )גם 

 מחוץ לשעות הפעילות הבית ספריות( והנחיות משרד החינוך בכל תחום ותחום.

בתם לא יעמוד בדרישות המינימום המוגדרות לעיל, ההורים ייקחו אחריות מלאה על כל מצב אשר בו בנם/ .6

 ובמיוחד במצבים בהם החניך יסרב או יעבור על הנחיה מפורשת של הצוות החינוכי.

במידה ולא יעמוד החניך בדרישות המינימום המוגדרות לעיל, יתכן ולא יוכל להמשיך להתחנך במסגרת  .7

 מלאה ולאחר פגישת בירור עם החניך והוריו.זו. ההחלטה על הפסקת לימודים תתקבל בישיבה פדגוגית 

האחריות להצלחה בלימודים מוטלת על החניך. "אדם חברה וטבע" יעמיד את כל האמצעים המאפשרים  .8

יהיה הדבר תלוי בחניך בלבד. צוות הבית יעדכן את ההורים באופן שוטף. במידה  -את הצלחתו. מעבר לכך

ודכנו ההורים וייאמר להם במפורש שבנם/בתם לא יהיו זכאים והחניך יגלה חוסר אחריות כלפי לימודיו יע

 לתעודת בגרות או למעבר שנה.

האחריות על הציוד בבית למדע ועמדה ועל שלמותו הפיסית מוטלת על כל הנוכחים בו. חניך שיחבל בציוד  .9

 הבית יידרש לתיקון הנזק, ותשלום עליו.

עות הלימודים בתחומי בית הספר. ההורים ייקחו לפי הוראות משרד החינוך על החניכים לשהות בכל ש  .10

אחריות מלאה ומוחלטת על כל מצב אשר בו בנם/בתם יצא על דעת עצמו מתחומי בית הספר או מתחומי 

 פעילות חינוכית המתרחשת מחוץ לבית הספר ללא אישור מחנך.

הלים וההנחיות שיקבעו ידוע לחניך ולהוריו כי מעת לעת יעודכנו הנהלים ויובאו לידיעת ההורים. כל הנ .11

 בעתיד מחייבות את ההורים ואת החניך.

 

 

 תאריך: _____________   חתימת ההורים: ______________________________ 



 

 

 אישורי הורים

 אני מאשר/ת לבני/ביתי להשתתף בפעילויות בית הספר השונות:

 אחת לשבוע נסיעה לקיבוץ אשבל ליום מגמה. .1

 טיול יומי אחת לחודש.  .2

 שני טיולים רב יומיים במהלך השנה. .3

 ימי חוץ נוספים לפעילויות תרבות ופנאי.  .4

 פעילויות התנדבותיות בכרמיאל. .5

 לא יודע/ת לשחות. )נא להקיף( /בני/ביתי  יודע/ת 

 חתימה ההורה: ________________________  שם החניך:_____________

 

עדכונים מפעילות בית הספר יפורסמו מפעם לפעם באתר רשת "דרור בתי חינוך" וכן בעיתונות המקומית כנהוג 

 בכרמיאל. 

 

אני _________________  הורה של החניך _________________ איני מתנגד/ת לשימוש בתמונות בהן ניתן 

  י על ידי ביה"ס אדם חברה וטבע. לזהות את בני/ביתי או לשימוש ביצירות שנכתבו על ידי בני/בית

  

 חתימת ההורה: ________________________

 
 
 

 הצהרה על ויתור סודיות

אני,  _______________ ת.ז. ______________ הורה של החניך/כה בביה"ס "אדם חברה וטבע", מבקש/ת 

בדיקות ואבחונים פסיכולוגים, להצהיר על ויתור סודיות ומאשר/ת מסירת מידע מכל סוג שהוא, כולל תוצאות 

לידי בא כוח בית הספר אדם חברה וטבע  –פסיכיאטרים ורפואיים וקשר עם עו"ס ומחלקת הרווחה והחינוך בעיר 

 זאת כל עוד בני/ביתי ממשיך/כה ללמוד במסגרת זו ולא לאחר סיום הלימודים מכל סיבה שהיא. –

 אריך: ____________שם:   ________________    חתימה: ___________ ת

 

 אישור רפואי

 נא לצרף אישור רופא על מצב בריאותו של החניך  
  



 

 

 טופס הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם בבית הספר

 שם בית הספר:  _________________ היישוב: ________________________

 _______________________________________אל: מחנך/ת הכיתה מר/גב'  

 מאת: הורי התלמיד/ה  ___________    _______________    _____________
 השם הפרטי                        מס' ת"ז                              הכיתה                                                  

 ________ המין: ז/נתאריך הלידה: _________

 הכתובת:_____________________________________________________

 ארץ הלידה: _____________שנת העלייה: _______ מס' הילדים במשפחה  ____

 שם האם: _______________ מס' הטלפון הנייד:  ______________________

 _______________________שם האב: _______________ מס' הטלפון הנייד: 

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

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

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

 פעילות גופנית -

 פעילות בחדר כושר -

 טיולים -

 י"ב(-תחרות ספורט של בתי הספר )בכיתות ז' -

 פעילות אחרת: __________________________________________ -

 תיאור המגבלה: _________________________________________  

 ידי:___________________________-עללפיכך מצורף אישור רפואי שניתן 

 __________________________________________________________________לתקופה: __ 

 לא/כן. פרט: _____________________ .   יש לבני/לבתי בעיה בריאותית כרונית3

 בני/בתי נוטל/ת תרופה/ות באופן קבוע: לא/כן. פרט: ___________________ .4

 בני/בתי סובל/ת מרגישות לתרופות או למזון: לא/כן. פרט: _______________ .5

 מצורף אישור רפואי המעיד על הבעיה הבריאותית/הרגישות לתרופה או למזון ומתאר את מהותה.  

 האישור ניתן על ידי: ________________לתקופה: ___________________ 

בשעת מצוקה בגין המגבלה הבריאותית: השם, הכתובת ומספר הטלפון לפנייה  
____________________________________________________________________________ 

אני מתחייב/ת להודיע למחנך/ת הכיתה על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של  .6
 בני/בתי.

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

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

 ____________________________________________________________________________ 

       ____________            ___________________________              ______ 

   ההורים חתימת      שמות ההורים             התאריך                 


