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 יש לצרף צילום ת"ז עם כתובת עדכנית התואמת את הכתובת בתצהיר
 

 עצמאי להורה והתחייבות הצהרה כתב
 

אני הח"מ _________________ תעודת זהות  _____________ עושה כתב הצהרה  .1
 בתמיכה לבקשתי לרישום/לביטול הרישום/העברה של :  זהוהתחייבות 

 _____ תעודת זהות ______________;הקטין ____________

הקטין( ללימודים  –הקטין _________________ תעודת זהות ______________ )להלן 
 ."(חינוכיה מוסדה)להלן: "  בגן ילדים / בבית ספר בעיר כפר סבא

-עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"באני מצהיר שאני הורה  .2
 ;)יש לסמן את האופציה הנכונה( בסטאטוס: רווק/ פרוד/גרוש/אלמן 1992

אני מצהיר  שכתובת מגוריי הינה ____________________ וזאת החל מתאריך  .3
.__________ 

 הנוסף: ההורהפרטי 

טלפון  : _________________כתובת __________ , ת.ז.____________שם 
 ."(הנוסף ההורה)להלן : " ____________

 .ההורים שני של זהות תעודת ספחי לצרף ישלמלא פרטי שני ההורים, וכן  חובה*

 :)יש לסמן את האופציה או האופציות הנכונות( כי ומתחייב מצהיר הנני .4

 של הנוסף  ההורה עםהאפוטרופוס החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף  הנני □
 :ומתקיים אחד מהמצבים שלהלן, לעיל כמפורט הקטין

 .דעתו ועל הנוסף הורההבהסכמת   נעשה/ביטול/העברה הרישום     □

   וליידעו בדבר הרישום / ביטול  הנוסף הורההללא הצלחה לאתר את  ניסיתי     □
 הרישום/ העברה.    

 או

 (.דין פסק לצרףחובה ) חינוכו על בלעדי ואחראי הקטין של המשמורן ההורה הנני □

 או

 )יש לסמן את האופציה הנכונה(: -הואיל ו הקטין של היחידי החוקי פוטרופוסאה הנני □

 ;לקטין נוסף הורה אין □

החלטה של בית משפט לפיה נשללה או הוגבלה האפוטרופסות של ההורה  קיימת  □
מידע  מסירת המונעת החלטה כאמור לעניין מסירת מידע על הקטין, או  ,הנוסף

 (.חובה לצרף החלטה של בית משפט) להורה הנוסף

 .___________________________________________ :אחר □

  .אמתמצהיר, כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה הינו  הנני .5
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 .הרישום את לשנות/ לבטל העירייה רשאית, אמת איננו שנמסר שהמידע יימצא אם כי, לי ידוע .6

 הצהרה בכתב המפורט במידע שינוי כל על מיידי,החינוכי , באופן  למוסדמתחייב להודיע  הנני .7

 .זה והתחייבות

/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ואני מצהיר ומתחייב בזה לשאת באחריות לכל נזק שיגרם לעירייה  .8
 עיריית אתלשפות כן נתונים שגויים על ידי במסגרת תצהירי זה, ו מסירת  בשל שנעשהמרישום 

 .כאמור נזק בגין  סבא כפר

 
______________        ________________ 

  המצהיר חתימת           תאריך        

 

 אישור

/ה הופיע____________  בתאריך כי בזה מאשר"ד עו_______________,  מטה החתום אני
ולאחר /גב' _______________ בעל/ת תעודת זהות ________________ מר בפני

את האמת וכי אם לא יעשה כן, צפויים לו/לה עונשים הקבועים בחוק,  לומר שהזהרתיו/ה
 .בפני התצהיר על/מה וחתם מעלה הכתובה ההצהרהאישר/ה את נכונות 

 

                                                                             ___________________ 

 עו"דחתימה וחותמת                                                                                   

 

 את התצהיר ניתן להחתים במזכירות בית המשפט, אצל עו"ד או דיין.

 .כאחד וגברים לנשים ומיועד זכר בלשון נוחות מטעמי נוסח זה*כתב 

 


