
 בפ"ירושלים, תש

 

 

 לכבוד: הורי התלמיד/ה: ____________ 

 

 ב פ"תש ה"ללשנ ולשימוש בתמונות התלמידים באתר ביה"ס, חוץאישור גורף לפעילויות  

 הורים יקרים, 

שנתי, אישור  על  לחתום  בבקשה  אליכם  פונה  ל   לושהלש  אני  נועד  האחד  כל  נושאים:  יציאת  את  אפשר 

הספר לבית  מחוץ  התלמידים  כגון  פעילויות  סיורים,  במוזיאון,  השנתי  .  כו'ו   ותהצג  ,ביקור  לטיול  אישור 

או לניוזלטר  \של ביה"ס ווהאינסטגרם  הפייסבוק    פילהעלות לאתר ביה"ס, לדכדי  נועד    השני.  ייצא בנפרד

ביה"ס   ושל  להנאת  \תמונות  ביה"ס,  מחיי  סרטונים  ביה"סאו  מנת .  קהילת  על  נדרש  השלישי  האישור 

ספרית.    שנוכל הבית  המידע  ניהול  מערכת  באמצעות  נוחות  ביתר  מבקשיםלתקשר  את   ןה  אנו  לייעל 

  .כולנומצד   הבבירוקרטיעיסוק בלתי פוסק העבודה בבית הספר, לחסוך ניירת מיותרת ו

הפעילויות   בכל  להשתתף  לבנכם/בתכם  מאשרים  אתם  כי  מצהירים  אתם  הדף  בתחתית  בחתימתכם 

, כמו גם לפעילות ספורט או הספר, ואשר מפורטות מראש באתר בית הספר  שייערכו השנה במסגרת בית

הכיתה.    ת\כ. הורה שיתנגד להשתתפות בנו/בתו יודיע על כך למחנתרבות בסביבת ביה"ס ובידיעת הצוות

, לאחר שקיבלנו את הסכמת כמו כן אתם מתירים לנו בחתימתכם להעלות חומרים מצולמים לאתר ביה"ס

 .אם נרצה לעשות כןה בכתב ב\התלמיד

 נא להחזיר ספח זה למחנך /מזכירות ביה"ס כשהוא חתום על ידכם. 

 

 בברכה, 

 דגן -תומר בליטי

 בית הספר  מנהל

 

 ולהעלאת חומרים מחיי ביה"ס לאתר אישור הורים לפעילויות מחוץ לשטח ביה"ס

 

 אנו מאשרים לבננו/בתנו _________________________ )שם מלא(, מכיתה _______ 

 .  מפורט באתר ביה"סמחוץ לבית הספר, כ שתתף בכל הפעילויות שייערכו השנהלה

 במידה וקיימת בעיה רפואית /אחרת, נא ציינו: 

 _________________________________________________________________ 

 

ורים..[ מחיי ביה"ס לאתר ביה"ס, קישת חומרים ]תמונות, סרטונים,  כמו כן, אנו מאשרים לביה"ס להעלו

ייכללו כתובות מגורים, מספרי טלפון    לאבאמצעים אלו    .או לניוזלטר של ביה"ס\ לדף הפייסבוק הרשמי ו

 דע רגיש אחר על התלמידים וצינעתם, משפחתם, מצבם הכלכלי או הלימודי.או מי

 

 שם ההורים: __________________ חתימה: _____________ תאריך:______________

 

 

 אישור על המשך תקשורת באמצעים מקוונים 

ניהול אינטרנטית, מתקשר עם ההורים בעיקר באמצעות מערכת ביה"ס בזאת שידוע לי כי  ת  \אני מאשר

 . וכי באחריותי להיכנס לאפליקציה ולהתעדכן בה מעת לעת

 _____________   חתימה:      __________  שם: 

 חתימה:  _____________  שם: __________       


