
 ד"בס

 מועמד שאלון
 ההורים י"ע ימולא

 
 אישיים פרטים –' א חלק

 
 ______________ ז.ת' מס: ____________ פרטי שם: ____________ המשפחה שם

 : _______________________ומספר רחוב: ______________________ עיר/ישוב

 : ____________  מיקוד: ________  ד.ת

 : ___________________ בבית טלפון' מס: __________________  נייד טלפון' מס

 : ____________________ עליה תאריך: ________________________ לידה ארץ

 : ___/___/___לועזי לידה תאריך_  : ___/___/__עברי לידה תאריך

EMAIL  

_______________________________________________________________ 
 

 : האב על נתונים

 : _________________________זהות. ת' מס: ___________________  האב שם

 : ___________________________לידה ארץ: ___________________ לידה שנת

 : ____________________  נייד טלפון

 : ______________אב לימוד שנות: __________________ אב בתיכון לימוד מקום

 ____________ בתאריך נפטר   עובד לא   לומד    עצמאי   שכיר :  תעסוקה

 : __________בעבודה טלפון: _________ תפקיד: ____________ עבודה מיקום שם

            EMAIL   

_______________________________________________________________ 
 

 : האם על נתונים

 : _________________________זהות. ת' מס: ___________________  האם שם

 : ____________________________לידה ארץ: __________________  לידה שנת

 : ____________________  נייד טלפון

 : ______________אם לימוד שנות: __________________ אם בתיכון לימוד מקום

 _______בתאריך נפטרה   עובדת לא   לומדת    עצמאית   שכירה :  תעסוקה

 : __________בעבודה טלפון: _________ תפקיד: ____________ עבודה מיקום שם

            EMAIL  

 

 

 __________ רועיהא תאריך  אלמנה    אלמן   גרושים הורים   : חריגים ארועים

 



 

 : אחיות/  האחים על נתונים

 מין גיל משפחה שם פרטי שם 
 או כיתה

 שנות כ"סה
 לימוד

 תעסוקה
 /עבודה מקום

 לימודים

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

 

 : התלמיד של הלימוד מוסדות פירוט

 הערות מיקום המוסד שם כיתות

    

    

    

 

 :____________________המחנך של נייד' מס: _______________הנוכחי המחנך שם

 _________________ נייד' טל' מס: _________ תפקיד___________  שם:  להמלצות

 'ב חלק

? כיתה באיזו? ____ שילוב שעות/  א"מתי/  י"מת שעות קיבל התלמיד האם .1

 ?_________שעות וכמה______

 ?____________השמה ועדת עבר התלמיד האם .2

 הנער של מיוחדים ועיסוקים תחומים .3

______________________________________________________________ 

 ס"בביה התנהגותו הרגלי תיאור .4

______________________________________________________________ 



 חברתיתה תנהגותוה הרגלי תיאור .5

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 ( ___________________פרט)  כן/  לא? קבוע באופן תרופות מקבל התלמיד האם. א .6

 ( ___________________פרט) כן/  לא? כלשהוא אבחון עבר/  הופנה התלמיד האם. ב      

 (פרט) כן/לא? אחר או בעיסוק ריפוי/נוירולוג/פסיכולוג/שיח גננת בטיפול היה האם  .ג

________________________  ס"ביה את ליידע שחשוב המשפחה בחיי אירועיים .ד

 ? ________________________________________התלמיד על השפיעו כיצד

 : _____________הלשכה טלפון( פרט) כן/לא? הרווחה ללשכת קשורה המשפחה האם .7

 : __________________________כתובת: _______________ הרווחה עובדת שם

 לא/  כן|? הנוער ועלית התיישבותי לחינוך המנהל חניך התלמיד האם

 

 _____________ לא /כן? הנוער ועליית התיישבותי לחינוך המנהל חניך התלמיד האם .8

 

: מיוחדות ומשאלות ציפיות

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 עציון אור לישיבת לסייע ברצון אוכל בהם תחומים

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 :לצרף נא

 .הילדים פרטי מפורטים שבו ההורים שני של הספח כולל ההורים שני של ז.ת צילום .1

 .        תתקבל כאשר' ח כיתה של' א מחצית תעודת, השנה כל של' ז כיתה תעודת .2

 .יש אם – שילוב, א"מתי, י"מת, לית"מט, פסיכולוגי, דידקטי, מחוננים: אבחונים .3

 .מעודכנות פספורט תמונות שתי .4

 .רישום דמי ₪ 80 .5

 בטופס ידי על הממולאים הפרטים כל כי לי ידוע. נכונים שמסרתי הפרטים כל כי מצהיר הריני
 לרשות יועבר הנתונים מן חלק כי לי ידוע. ספרי בית פדגוגי ניהול למטרות במחשב ונוהלו יועלו

 מידע מערכות ניהול במסגרת ל"בצה האכיפה לגורמי או/ו והתרבות החינוך למשרד המקומית
 .הקיימים הנהלים פי על וזאת

 

       ___________              ____________                                 ____________ 
 חתימה                                             החותם שם                                       תאריך              


