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 לכבוד 
 ועדת החריגים
 משרד החינוך

 הפיקוח הארצי על החינוך הגופני
 61092אביב -, תל2רח' השלושה  

 03-6896759פקס: 
 

 פנייה לוועדת חריגים 
 מבית ספר אחר(   ה / שעבר   ה / )בקשה לאישור לשחק בנבחרת בית הספר לתלמיד 

 

רות ולחתימה  ויועבר לאישור, להארות/להע ה/הטופס ימולא וייחתם על ידי הורי התלמיד
עביר אותו למפמ"ר והממונה על החינוך הגופני במשרד החינוך.  ת/בית הספר. המנהל י ת/למנהל
 את נכונות העובדות שצוינו בטופס.  לוודא   ת / אחראי  ת/המנהל

 
 למילוי ולחתימה של ההורה/ים 

 __ _אני/אנו _____________ החתום/ים מטה מתגורר/ים באורח קבע ברחוב ____________ 
 

 מספר ______ביישוב __________ מיקוד _________ טלפון _____________מצהיר/ים  כי: 
 
 בני/בתי ______________ מספר זיהוי _____________  שתאריך לידתו/ה _________   (   1
 

 למד/ה השנה בביה"ס ________________ ביישוב ___________ בכיתה ___________        
 
 ביישוב     ________________ ש/ת לשחק בשנה הבאה בנבחרת בי"ס _____(   בני/בתי מבק2
 

 ________  בכיתה _________ בענף ______________ _________     
 
 בני/בתי גר/ה כיום עמי.* (   3

 בני/בתי גר/ה כיום בכתובת נפרדת, ברח' _____________________ בישוב __________       
 

 ______ __________ טלפון _______ ___מיקוד ______      
 
 בני/בתי שיחק/ה עד היום בענף הספורט _______________  של האגודה ____________  (   4
 
 ______________________  באגודה/יעבור/תעבור לאגודה אחרת*בני/בתי נשאר/ה לשחק   (   5
 *  מחק את המיותר.     

 
 ם לאשר לבני/בתי לשחק בנבחרת בית הספר שהוא/היא  אני/אנו פונה/ים לוועדת החריגי (   6

                          ______________)ניתן לצרף מכתב( __________אליו מהסיבות האלה: מבקש/ת לעבור      
 

      _______________ ___________________________________________   _______ 
 
 )למקרה שהסיבה היא שינוי   של כל בני המשפחהמצ"ב אישור משרד הפנים לשינוי כתובת   (   7

 כתובת(.     
 

ידועים לי/לנו כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית של תחרויות בתי הספר כפי  
פרטים ה, ואני/אנו מצהיר/ים כי כל  9.3-15)א( סעיף  3/זס "הוראות קבע"בחוזר המנכ"ל שפורסמו 

 לעיל מדויקים. שמילאתי/מילאנו
 

אני/אנו מייפה/ים את כוחו/ה של מנהל/ת בית הספר _____________ לפנות לוועדת החריגים 
 לדון בענייננו. 

 
 ידוע לי/לנו כי החלטת ועדת החריגים תהיה סופית, ולא יהיה לגביה ערעור. 

 
 בברכה, 

 
 ____________              ____________________ _______________             ____ 

 תאריך           חתימה           שם פרטי ושם משפחה 
 הורה/י התלמיד/ה  
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 הספר -בית   ת / פניית מנהל 
 
 

_____________ מאשר__ אני  הנ"ל    ת/_   הפרטים  כל  כי  ווידאתי  שבדקתי  לאחר   בזאת, 
 הספר -בית ת/שם מנהל     

 
 ספרי-על שיתוף התלמיד/ה בנבחרת בית ה/החריגים וממליץאת הגשת הבקשה לוועדת נכונים, 

 
 

 __________________                   ________________ 
 שם ביה"ס                                                 היישוב 

 
 
 
 

 בברכה,             
 
 

             _______________                   ______________      ________________ 
 חתימה                                        תאריך                              חותמת ביה"ס     

 
 
 

 


