
 בס"ד

 

 אמא יקרה!

 היום הגעת עבור ילדך/ ילדתך, וגם אנו רוצות להיות פנויות לילדים.

 .לשחק, לפעול או להתבונן..לווי אותו בהכרת הגן, פינותיו, הצוות, היי עימו/ה, אפשרי לו/ה 

 במקביל, מלאי טפסים המצורפים.

אותו מוועדת השמה  לב, יש להעביר אלינו כל חומר אודות ילדך/תך. איננו מקבלים ושימ

 כולל כל בדיקה למשל: בדיקות שמיעה וראיה. או השירות הפסיכולוגי.

 

 בשבוע הבא, אי"ה, תתקיים אסיפת הורים ראשונה אליה מוזמנים שני ההורים.

 באסיפה זו תקבלו מידע לגבי יצירת קשר עם כל אחת מנשות הצוות.

 

 לשאלות דחופות, ניתן לפנות למזכירה מרגלית, ויחזרו אליכם עם תשובה, בלי נדר.

 .8:30-14:30בשעות  04-8625444טלפון: 

 

 , בשבוע הראשון.בכל שנה, אין התחייבות להסעות מטעם העירייה -הסעות

 . הודעה תקבלו מן העירייה.)אך לעיתים, ההסעות החלו כסדרן כבר בימים הראשונים(

 

 ,בברכה

 

 רכזת גנים,-מירית לוי

 גננות -בתאל מורינו, טובי הרטמן, מלכי יעקובוביץ



 הורים יקרים, אנא מלאו הפרטים הבאים:

 

 מס ת.ז:_______________________ שם הילד/ה:_______________________ 

 תאריך לידה לועזי:_________________ תאריך לידה עברי:__________________

 טל בבית:_______________________ כתובת:__________________________

 סמנו נשואים בכוכבית(אחים אחיות: )נא 

 

 גיל שם  גיל שם

     

     

     

     

     

     

     

 

 האם יש ביטוח משלים___________    קופ"ח בה מבוטח_______________

 ועדת השמה משנת_____________

 

 פרטי ההורים

 אמא אבא 

   שם

   ת.ז

   השכלה

   מקצוע

   כתובת בעבודה

   טל' בעבודה

   ימי עבודה

   יום חופשי

   פלאפון

 

 רגישויות של הילד כן/לא. __________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 מספרי טלפון נוספים למקרה שבו איננו מצליחים ליצור עמכם קשר:

 טל:______________________ שם:___________________  .1

 טל:______________________ שם:_________________ .2



האם את מעוניינים שניתן אקמול במקרה של חום גבוה, במידה ולא השגנו אתכם בדרכים הנ"ל? 

 כן/לא. מינון:________________

 ע"י:________________________________________הילד הופנה לועדת השמה 

 אבחונים התקיימו ב:_______________________________________________

 עבר בדיקת שמיעה____________________ היכן__________________________

 עבר בדיקת ראיה_____________________ היכן__________________________

 ות:_________________________________________________________בדיקות נוספ

 אנא המציאו כל המסמכים, נצלם ונחזיר. תעזרו לנו מאוד אם תשלחו העתק שנוכל לתייק מייד.

 הערות חשובות:_______________________________________________________

 

 חתימת ההורה:___________________



 בס"ד

 שם הילד/ה:_________________

 אבא ואמא יקרים!

מה ציפיותיכם מהגן?  -לדעתכדי לעזור בעז"ה ולקדם את הילד שלכם: אנו מעוניינות אנו כאן 

 בכל תחום, גם דברים "קטנים".

 במה אתם רוצים שנתמקד בתוכנית הטיפול? )תל"א(

 השתדלו לכתוב מטרה עד שלוש מטרות עפ"י סדר עדיפות!

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 רעיונות נוספים שאפשר בעזרתם לפתח את הגן: )גם גדולים מאוד! גם לטווח ארוך!(

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 , או אודות המשפחה.ספרו לנו קצת היסטוריה אודות הילד/ה שלכם

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 


	אמא יקרה
	טופס להורים

