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אליו.להעבירודעתושיקול{!'{!'

הצהרת uבטופאשרלתלמידיםיאפשרלאפר uהביתמנהל ~
הכרוכהפעילותבכללהשתתףבריאותיתהערהיששלהםהבריאות

פעילותזוהיאםאוהחינוכיד uבמוהיאהפעילותאםבין ,גופניבמאמץ

הצוותאתוינחהההצהרה uטופאתשיקראלאחראלא ,פרית uחוץ-בית-

המטפל.הרפואימהגורםההוראותפיעל~ול~

[j" הביתלעיללאמורבנוטףu התלמידיםמהורילבקשרשאיפר
בצמודהרפואיותההנחיותאתרו uמושכבר ,בריאותמלקויותהטובלים

מהגורםמיוחדאישורכי,והחינד uלמור uשנמהבריאותהצהרת uלטופ

כגון ,שגרתיתבלתיחינוכיתפעילותלקראתבתלמידהמטפלהרפואי

צוותמיוחד.גופניבמאמץהכרוכהפרית uבית--חוץפעילותאוטיול

~ u בעניןהבריאותצוותעםלהתייעץיכולפר. 

[f לאהמחנךעלu טופאתוףu הבריאותלצוותולמטוסההוריםאישורי
לתלמידהבריאותרותיישגרת uבמולבדיקותחיטוביםלמתןפר uהבבית

לתלמיד.הבריאותשירותילנותןמרוכזתבצורהולהעבירם

11n111 למנמn 1111למ 
לקרואמההורים,הבריאותהצהרתי uטופאתוף uלאהגןמנהלתעל &
 .השונותלמגבלותבהתאםבגןלפעילותולהיערךתוכנסאת~

הרלוונטי.במידעהגןצוותאתליידעהגןמנהלתעל ~ו.

[i" בעיהמולנכונהבהתמודדותוהאחרוןהראשוןהכליזה ,ערנות
החבריםשלאפילוגםכן ..ו ,המורהמצדהן ,ההורהמצדהןרפואית.

 .יותרלקלהאתגראתיהפכוואמפתיההקשבה ,תמיכה .בכתה

ובריאה!מוצלחתלימודיםשנתבברכת


