
 

 15/8/2021-18/8/2021עם מוגבלות בתפקוד גבוה  5-12קייטנת "חברים מהאגדות" לגילאי 
 טופס הרשמה לקייטנת קיץ

 
 _________________ת.זהות:__________ שם משפחה:___________אני הח"מ , שם פרטי:______

  __________________.זהות:ת מס' ______________שם+שם משפחה : :בתי \מבקש לרשום את בני

 )נא להקיף בעיגול( לקייטנה. נ \ז  :תאריך לידה:_______________ מין

 ______________________:_______דוא"לכתובת ______________________________ :כתובת

 __________________:נייד אב ___________________: אם נייד______  _________:טלפון בבית 

 ________________:טלפון בעבודה

 ____________:______________  קרבה __________:___  שם _______________:טלפון חירום 

   

 השתלבותו נודה לכם באם תספרו לנו: כיר טוב יותר את ילדיכם, ולהקל אתעל מנת לה
 מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים.*הטופס 

 
  ?ומה אוהב לעשות, מה תחומי העניין של ? התחביבים שלומה 

דברים אהובים על החניך אשר יכולים לסייע לו בביצוע מטלות ופעילויות: מזון/ משחק חפץ/ פעילות/  )כולל
 שירים וכו'(

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 במידה ויתעורר קושי, במה נוכל לסייע? )משחק אהוב, שיר, סיפור(
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 ליד התשובות הנכונות Xסמן     עצמאות

 עצמאות בשירותים
 

 יוזם הליכה לשירותים           יש להזכיר ללכת לשירותים      •

 הולך לשירותים במקומות חדשים             מתקשה ללכת לשירותים במקומות חדשים      •

 זקוק לתזכורת            זקוק לעזרה בשטיפת ידיים           השירותיםשוטף ידיו לאחר      •

 סוגר את הדלת בשירותים            זקוק לתזכורת            זקוק לעזרה בסגירת דלת     •

 מנקה עצמו עצמאית          זקוק לתזכורת            זקוק לעזרה     •
 



 

 
 עצמאות באכילה

 

 עצמאי באכילה           זקוק לסיוע         הרגלי אכילה מיוחדים _________________________     •

 
 

 :דברים שכדאי שתדעו עליי

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
  ידוע לי כי:

השתתפותו  של החניך בקייטנה מפאת חוסר הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את  •
 התאמה למסגרת.

 ולא תתאפשר השלמה בימים אחרים. או הפסקת הקייטנה  אין החזר כספי על היעדרות •

 הקייטנה. אך ורק על פי שיקול דעתה של רכז החלוקה לקבוצות תיעשה •

 

 אפון __________ת"ז _______ פלמס' _______)שם ומשפחה(   :הילד רשאי ללכת הביתה בליווי של
 
 
 

_______________      __________     _____________  _____________ 
 תאריך                   שם ההורים             חתימת ההורים    ת"ז ההורים

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 2021 קייטנת קיץ
 

 חניךטופס הצהרה על מצב בריאותו של ה
 

 אבי טללה :הקייטנה אל רכז, נתניה היישוב:, מתנ"ס נאות גנים :קייטנת קיץ 
 

 הקייטנה  אל רכז
 __________מאת הורי התלמיד/ה _________________   _________________  ____

 תאריך לידה+ משפחה            מס'  ת. זהות                 הילדשם                               
 

 כי:בזאת, אני מצהיר/ה 

 לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת בקייטנה ומטעמה.  .1

יש לבני/בתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה / חלקית בפעילות הנדרשת בקייטנה  .2
 ומטעמה, כדלקמן:

 פעילות גופנית -

 פעילות עם בעלי חיים -

 פעילות אחרת _________________________ -

 תיאור המגבלה ________________________ -

 ______לתקופה של: _______מצורף אישור רפואי שניתן ע"י __________________________          
 

 יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית )כגון: אסטמה, אפילפסיה, סוכרת נעורים וכד'(  .3

 פה ________________מצורף אישור רפואי שניתן ע"י  _______________  לתקו
שם, כתובת ומס' טלפון לפנייה בשעת מצוקה בגין המגבלה הבריאותית 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 הזה:פתי תרוהטיפול את הבני/ בתי מקבל/ת   .4

התרופה:  שם וסוג
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
תיאור אופן הטיפול: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

    

 בציוד הרפואי הבא )משאף, ערכת זריקות, ערכת טיפול וכו'(בכוחות עצמו בני/בתי נעזר/ת  .5

 

___________________________________________________________________פרטו:
_______________________________________________________________________ 

 

_______________      __________     _____________  _____________ 
 ההורים    ת"ז ההורים תאריך                   שם ההורים             חתימת

 



 

 
 2021קייטנת קיץ 

 
 טופס הצהרה על רגישות

 
 

 הקייטנה,  אל רכז
 

 ה _________________   _________________  ______________\התלמידמאת הורי 
 + משפחה            מס'  ת. זהות                תאריך לידה הילדשם                                  

 
 
 
 

 אני מצהיר/ה כי:
 
 לא ידוע לי על רגישות כלשהי לבני/בתי.  .1

 

 ידוע לי כי לבני/בתי יש רגישות/רגישויות כדלקמן: .2
 

 סוג הרגישות: ________________________________________________
 תיאור הרגישות: ______________________________________________

דרכי טיפול: 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
 
 
 

_______________      __________     _____________  _____________ 
 תאריך                   שם ההורים             חתימת ההורים    ת"ז ההורים

 
 
 
 
 

פרטו בנוגע למידע הנוסף  על מנת לתת את השירות הטוב ביותר עבור ילדכם , אנא 
 להלן:

 
בקייטנה יוגש מזון מוצק. נא לציין אם קיים קושי כלשהו בעניין זה ומהו  – מזון .1

 -הצורך\הקושי

 
_________________________________________________________ 

 



 

 
 נא לציין אם קיים קושי בעשיית צרכים ומהו הקושי   -שליטה בסוגרים .2

 
 

  –איסוף הילד  .3

 ___________  טלפון: _____________: מורשה לליווי הביתהשם 

  מעוניינים / לא מעוניינים )הקף בעיגול(:במידה ותהיה הסעה 

 

סרטונים בהם /ת בזאת כי תמונות/אני הח"מ מאשר -אישור צילום ופרסום .4

יופיעו ויפורסמו  2018מצולמים בני/ביתי במסגרת פעילות קייטנת חינוך מיוחד 

  בתקשורת הכתובה ו/או האלקטרונית לרבות האינטרנט.

 

 
 !!לידיעתכם

 
עליו רשום שם שיק תל כל משתתף להגיע עם ע 

 . בגדי החלפההמשתתף , בתוך התיק נא לשים 
 

 לכל עניין בזמן הקייטנה. מיניםזל ההורים להיות ע 
 
 

 ,תודה על שיתוף הפעולה
 
 
 

_____________  _____________     _______________      __________ 
 ת ההורים    ת"ז ההוריםשם ההורים             חתימ                   תאריך

 


