
 

 
 קורס מדצי"ם –אישור הורים "מרכז נתיבה" 

 החזרת טופס זה מלא וחתום הינו תנאי להרשמה.
 

 )נא לסמן(. אני מצהיר/ה בזאת כי:

 להשתתף בפעילויות התנועתיות האמורות.לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני / בתי 1

 יש מגבלה / אין מגבלה 

 . לבני / בתי מגבלות רפואיות. נא לצרף אישור רפואי על ההגבלה ולציין האם היא זמנית או קבועה: __________ 2

 כן/לא. בני /בתי צמחונים. יש לסמן:  כן  / לא   / בני/ביתי חולי צליאק כן/ לא   בני/ביתי טבעוני/ת 3

 בחתימתי אני מאשר/ת כי אני הובא לידיעתי טיב הפעילות, אורכה, תוכנה ואופייה.

 ללא אישור זה  קורסאני מבין/ה כהורה, שמרכז נתיבה לא תוכל לאשר השתתפות של החניך ב •

 הריני לאשר כי תדרכתי את בני/בתי להתנהגות נאותה ושמירה על הכללים. •

 הריני לאשר כי אעדכן אתכם על כל שינוי במצב הבריאותי של בני / בתי   •

 מסמך זה מהווה אישור לקבל תרופות ללא מרשם במידה וימצא צורך בבדיקת חובש/רופא •

ידוע לי כי תמונות של בני/בתי אפשרי ויפורסמו ברשתות חברתיות של מרכז נתיבה או באתר  •

  האינטרנט של מרכז נתיבה.

 בות :הבהרות חשו
 *חניכים שיצטרכו להתפנות הביתה עקב מחלה /פציעה יפונו בתיאום עם ההורים והאזור ובאחריות ההורים .

 *מרכז נתיבה אינה סבלנית כלפי התנהגות שאינה הולמת לחניך/ה ולבעל/ת תפקיד בכנס,

 ספו לא יוחזר! חניך/ה שיפרו את הסדר, ישלחו הביתה במונית או על ידי איסוף ההורים במועד המבוקש וכ

 *יש להימנע מלהביא ציוד יקר ערך לכנס.

 
 ם משיחי םיהודישל  עמותהכמו כן ידוע לנו שהכנס הינו כנס משיחי ומאורגן ע"י 

 הכנס מבוסס על עקרונות התנ"ך, הברית החדשה והאמונה בישוע המשיח. במשךושכל הנלמד 

 _______ ____________ חתימה  _____    __ תאריך ___     ____________________האב / אם שם 

 ----------- ---------ש להביא  י   ------------------ 
 

 ש כתבי הקוד  כלי כתיבה    כלי רחצה + מגבת    ציפית שק שינה או מצעים +     ביגוד חם 

להימנע  לכן אנחנו מבקשים  והכרת הזולת בהתחברותאנו רוצים לבלות את הזמן הקצר שיש לנו 
 במשך הכנס.ונגני המוסיקה למיניהם  יהסלולארטלפון של ה משימוש

 
 (16:00 – 10:00ה' -)א'  03-5547497 : מרכז נתיבהב אתנו לשאלות ובירורים אנא צרו קשר 

 Netivah Merkaz  -או בפייסבוק      etivah@gmail.comn  –דוא"ל ב
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