
 שם החוג ____________________ שם המדריך___________________    -  הצהרת הורה

 _____נייד___________________________  שם ההורה __ ת.ז_________________שם הילד___________

 אני מצהירים בזאת:

 מעלות 38היום מדידת חום לבני/ בתי ונמצא כי חום הגוף אינו עולה על  נערכה. 

 ( גון אסטמה או כ כרוני מצבהנובע מ או קושי בנשימה שיעול למעטבני/בתי אינו משתעל/ת וכי אין לו/ה קשי נשימה או כאבי גרון
 אלרגיה

 איש מבני המשפחה / הבית אינו מחויב בבידוד לפי הוראות משרד הבריאות. 
 .אני מתחייב/ת לעדכן את מנהל התוכנית על כל שינוי בתנאים שצוינו לעייל 
 לכל אורך הפעילות. הלי כי עליו לעטות עולבני/ בתי יש מסכה ויד 

 חתימת ההורה______________________ תאריך___________________  : באנו  על החתום  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 שם החוג ____________________ שם המדריך___________________    -  הצהרת הורה

 _____נייד___________________________  שם ההורה _______ ת.ז____________שם הילד___________

 אני מצהירים בזאת:

 מעלות 38היום מדידת חום לבני/ בתי ונמצא כי חום הגוף אינו עולה על  נערכה. 

 ( או גון אסטמה כ כרוני מצבהנובע מ או קושי בנשימה שיעול למעטבני/בתי אינו משתעל/ת וכי אין לו/ה קשי נשימה או כאבי גרון
 אלרגיה

 איש מבני המשפחה / הבית אינו מחויב בבידוד לפי הוראות משרד הבריאות. 
 .אני מתחייב/ת לעדכן את מנהל התוכנית על כל שינוי בתנאים שצוינו לעייל 
 לכל אורך הפעילות. הלי כי עליו לעטות עולבני/ בתי יש מסכה ויד 

 _ תאריך___________________חתימת ההורה_____________________  : באנו  על החתום  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 שם החוג ____________________ שם המדריך___________________    -  הצהרת הורה

 _____נייד___________________________  שם ההורה __ ת.ז_________________הילד___________שם 

 אני מצהירים בזאת:

 מעלות 38היום מדידת חום לבני/ בתי ונמצא כי חום הגוף אינו עולה על  נערכה. 

 ( גון אסטמה או כ כרוני מצבהנובע מ או קושי בנשימה שיעול למעטבני/בתי אינו משתעל/ת וכי אין לו/ה קשי נשימה או כאבי גרון
 אלרגיה

 איש מבני המשפחה / הבית אינו מחויב בבידוד לפי הוראות משרד הבריאות. 
 .אני מתחייב/ת לעדכן את מנהל התוכנית על כל שינוי בתנאים שצוינו לעייל 
 לכל אורך הפעילות. הלי כי עליו לעטות עולבני/ בתי יש מסכה ויד 

 חתימת ההורה______________________ תאריך___________________  : על החתוםבאנו    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 _______ שם המדריך___________________שם החוג _____________    -  הצהרת הורה

 _____נייד___________________________  שם ההורה __ ת.ז_________________שם הילד___________

 אני מצהירים בזאת:

 מעלות 38היום מדידת חום לבני/ בתי ונמצא כי חום הגוף אינו עולה על  נערכה. 

  גון אסטמה או כ כרוני מצבהנובע מ או קושי בנשימה שיעול למעטנשימה או כאבי גרון )בני/בתי אינו משתעל/ת וכי אין לו/ה קשי
 אלרגיה

 איש מבני המשפחה / הבית אינו מחויב בבידוד לפי הוראות משרד הבריאות. 
 .אני מתחייב/ת לעדכן את מנהל התוכנית על כל שינוי בתנאים שצוינו לעייל 
 לכל אורך הפעילות. הותלי כי עליו לעט עולבני/ בתי יש מסכה ויד 

 חתימת ההורה______________________ תאריך___________________  : באנו  על החתום  


