הח"מ יישא בכל אחריות בגין נזקים
שייגרמו היה והמידע שנמסר אינו נכון.
מחלקת החינוך

תאריך____________ :

טופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים
לצרכי רישום /העברה /וביטול רישום לגן ילדים /בי"ס ______ לשנה"ל תשפ"ג
עורך/ת כתב הצהרה והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי לצרכי
מספר זהות
אני הח"מ
רישום /ביטול רישום /העברת קטין _______________ מס' זהות ______________ עורך /ת כתב הצהרה
והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי (להלן  -הקטין) ללימודים בגן ילדים /בית הספר יסודי גשר בכפר שמריהו.
(יש לצרף ספח תעודת זהות עדכני).
אני מצהיר/ה כי כתובת מגוריי הינה
יש להקיף בעיגול את הסעיף המתאים ולפעול בהתאם:
 .1הנני אפוטרופוס/ית חוקי/ת של הקטין ואחראי/ת לחינוכו במשותף עם
____________________ טלפון _______________
מספר זהות __________________ כתובת
(להלן האחראי הנוסף).
הרישום /הביטול /ההעברה נעשים בהסכמת האפוטרופוס הנוסף ועל דעתו (יש לצרף צילום תעודת זהות של ההורה
האחראי הנוסף ולהחתימו על טופס זה).
 .2הנני האפוטרופוס/ית החוקי/ת של הקטין ואחראי/ת בלעדי/ת על חינוכו.
הנני מצהיר  ,כי יש ברשותי החלטה מבית משפט המאפשרת לי לבצע רישום ללא ידיעתו של ההורה הנוסף
(חובה לצרף את פסק דין התומך בעניין).
 .3הנני הורה יחידני לקטין (יש להציג תעודת זהות בצירוף ספח  +תמצית רישום מרשם האוכלוסין של הקטין
ממשרד הפנים).
 .4ניסיתי ללא הצלחה לאתר את ההורה האחראי הנוסף וליידעו בדבר הרישום /ביטול הרישום /ההעברה
(יש להחתים עו"ד על תצהיר זה  ,רק לאחר בדיקה עם מחלקת הרישום הרלוונטית).
המשמורת של הקטין הינה :א .שלי ב .משמורת משותפת
הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב ההצהרה והתחייבות זו נכון .ידוע לי כי אם ימצא שהמידע שנמסר איננו
אמת ,רשאית המועצה לבטל /לשנות את הרישום/העברה.
הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת החינוך על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר.
אם ימצא שהמידע לא עודכן תוך  14ימים מיום השינוי ,רשאית המועצה לבטל/לשנות את הרישום/ביטול
הרישום /ההעברה.
שם מלא של האם /האב _____________ :תאריך ______________ :חתימה_______________ :
שם מלא של האם /האב _____________ :תאריך ______________ :חתימה_______________ :
את הטופס המלא יש להציג במקום הרישום
תצהיר בפני עו"ד
אני החתום/ה מטה ____________________________ מס' רישיון עריכת דין מס'_______________ :
מאשר/ת בזה כי בתאריך _________ הופיע/ה בפני מר /גב' _____________________ ת"ז____________ :
ולאחר שהזהרתיו/ה לומר את האמת ,וכי אם לא יעשה /תעשה כן ,צפויים לו/ה עונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות
הצהרתו/ה הכתובה מעלה וחתם/ה על התצהיר בפני.
חותמת עו"ד_______________________ :
חתימה____________________ :

את התצהיר ניתן להחתים במזכירות בית המשפט אצל עו"ד  /דיין.
יש לצרף צילום ת"ז כולל ספח וכתובת המגורים המעודכנת של המצהיר.
המצהיר יישא באחריות בגין נזקים שייגרמו ,היה והמידע שנמסר אינו נכון .התצהיר חייב להיות תקף למועד
הרישום.
את המסמך יש להגיש באופן ידני במשרדי המועצה ,רח' קרן היסוד  ,,18כפר שמריהו ,בעבור מחלקת החינוך.

