
 

 

 

 מודים ________ י רישום לשנת הל  -דף פרטים אישיים 

 

 ________________________ : "זת    _______-___   שם משפחה:   __________ שם הילד: ___________

___ עברי:  לידה  תאריך     ____________ לועזי:   לידה  הילד:   תאריך  מין      נ   /   ז________  

   ___________תאריך עלייה:    _____ארץ לידה: ___ _______ : לגן /   העולה לכית___________ _______:ישוב 

 

 ____________________נייד אבא:    ___________נייד אמא: ________ : בית: ______________ טלפונים

 

 __ _____________ :עיסוק   ___________________: כתובת _____________:ת"ז ____ _______:שם האב

 מס' שנות לימוד אב: _____ שנת לידה אב: ___________  ______________________________ :ב א   "ל דוא 

 

 __ _____________ :עיסוק   ___________________: כתובת _____________:ת"ז ____ _______:ם שם הא

 ________: ____ם: _____ שנת לידה אם מס' שנות לימוד א _____________________________ : םא   "ל דוא 

 

 ממלכתי דתי  / ממלכתי : _____    מעוניין להירשם למוסד___הישוב האחרון בו גר התלמיד:  ______________

 

 ה / אלמן/ה /רווק פרודים /  גרושים /   :עצמאיים נשואים /  : אפיוני משפחה 

 

                                                                        לימודים קודמים של התלמיד: 

 וב שי כיתות  שם גן/בית ספר 

   

   

   

 

 ______________________________לא,  פרט:______________________  /  האם התלמיד עבר אבחון  כן 

 __________________________לא, פרט: ______________________ /  לוב כן האם התלמיד עבר ועדת שי

 _______________________________________________ ט: פרלא,    /  האם התלמיד עבר ועדת השמה כן

 __________________לא, פרט: ______________________________ /  האם יש לתלמיד בעיות רפואיות כן 

 _________________________________________________לא, פרט: _ /  קוק להנגשה אקוסטית כןהאם ז

 ____________________________________________________________הערות נוספות: _________ 

 רשות היא זו המשבצת את התלמיד למוסד החינוכי.  ה

 

 

 בזאת כי כל הפרטים שמילאתי נכונים ה / אני מצהיר

 

 ___________  תאריך:מס' ת"ז: _______________  ______________  :חתימה  _________: _______שם

 



 

 

 

 דף זה על פי הפרוט הבא: להכין ולצרף מסמכים ליש  –שימו לב 

 

  יישוב בו אתם מתגוררים מעודכנת לבת"ז אינה    כתובתה   /  להתגורר בעמק המעיינות  העובר  חדש  רישום תלמיד

 : לטופס פרטים אישיים יש לצרף 

    . ספח פתוח ה עםההורים  צילום תעודת זהות  •

 .  מתגוררים /רשות הקודמת בו התגוררתםמה " ביטול רישום" טופס  •

 .   1.9או אישור על מעבר עתידי ואישור על כניסה לנכס עד ממנהל קהילה/יו"ר ועד המושב   מגורים על אישור  •

ת  ופת השכירות וחתימו מצוינים פרטי המשכיר והשוכר, תק יצרפו צילום עמודי חוזה השכירות בו  ר דירהבשכתושבים  •

 .  המשכיר והשוכר 

 . "כתב הצהרה והתחייבות "על   למלא ולחתום יש  •

 

  לצרף   יש ומעוניין ללמוד במוס"ח בעמק  ( בעמק המעיינות ר גלא ש חוץ תלמיד )  שאינו באזור מיפוי  תלמידרישום 

 : לטופס פרטים אישיים

 . עם ספח פתוחההורים  צילום תעודת זהות  •

 . םמתגורריבה אתם רשות מה" ביטול רישום" טופס  •

 . חייבות"תהה ורכתב הצה"למלא ולחתום על  יש  •

 . "למלא טופס "בקשת העברה  •

 

 : ים אישיים לטופס פרט  יש לצרף  תלמיד תושב עמק המעיינות המעוניין ללמוד במוס"ח מחוץ לאזור המיפוי 

 . עם ספח פתוחההורים  צילום תעודת זהות  •

 . חייבות"תהו הרכתב הצה"למלא ולחתום על  יש  •

 . "למלא טופס "בקשת העברה  •

 

 

 

 

 

 

 

 


