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 עצמאי  להורה והתחייבות  הצהרה כתב
 

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

 :   יםקטינ קטינה/   הקטין/

 ______________; _____ תעודת זהות ____________ 

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

סיוע למשפחות  כהגדרתו בחוק  עצמאית    /שאני הורה עצמאי   מצהירה  /אני מצהיר .2
פרודה/    /  פרודרווקה/    /  בסטאטוס: רווק  1992-שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב

  האופציה הנכונה(   )יש לסמן אתאלמנה    /  אלמןיחידנית/    יחידני /גרושה/    /גרוש
 ____________________  מגוריי הינה ושכתובת

 )חובה לצרף צילום ת"ז עם כתובת עדכנית התואמת את הכתובת בתצהיר(.
 את האופציה או האופציות הנכונות(: X-כי )יש לסמן ב  מצהירה  /הנני מצהיר  .3

 אחראית    /ואחראי   קטינה  / של הקטין  האפוטרופוסית  / האפוטרופוס  הנני  □
  / שפרטיו  קטינה  / הקטין  של   הנוסף    ההורה  עם במשותף    חינוכה   / לחינוכו

כתובת: פרטיה    __________ ת.ז.   ____________ שם  הם: 
"  : )להלן   ____________ טלפון   ההורה _________________ 

ההורים   חובה "(.)הנוסף שני  פרטי  כולל   למלא  שניהם  של  ת.ז.  ולצרף 
 : ומתקיים אחד מהמצבים שלהלן, ספח(

)חובה לצרף  . דעתו  ועל  הנוסף   הורה הבהסכמת      נעשה   לביטו /הרישום     □
 ( מכתב הסכמה חתום על ידי ההורה הנוסף

/    םוליידעו בדבר הרישו  הנוסף  הורה הללא הצלחה לאתר את    ניסיתי     □
 הרישום.    ביטול 

 או

  של   יחידה  /היחידי   חוקית  /החוקי  אפוטרופוסית  /פוטרופוס אה   הנני □
חינוכו   בלעדית  / הבלעדי  אחראית   / והאחראי  קטינה  / הקטין )חובה   על 

ו/או   הפנים  ממשרד  רשמית  לידה  תעודת  ו/או  עדכני  דין  פסק  לצרף 
   תצהיר זה, חתום על ידיך כשהוא מאומת כדין על ידי עו"ד(.

   . אמת פורט בכתב הצהרה והתחייבות זה הינו  , כי המידע הממצהירה  /מצהיר   הנני .4

  לשנות   /לבטל  העירייה   רשאית ,  אמת  איננו  שנמסר  שהמידע  יימצא  אם  כי ,  לי  ידוע  .5
 . הרישום את

  במידע   שינוי   כל  על  ,מידיהחינוכי , באופן    למוסדלהודיע    מתחייבת  /מתחייב  הנני .6
 . זה והתחייבות  הצהרה בכתב המפורט

בזה לשאת באחריות לכל נזק שיגרם    מתחייבת   /ומתחייב  מצהירה  /אני מצהיר .7
נתונים שגויים    מסירת    בשל  שנעשהאו לצד ג' כלשהו כתוצאה מרישום  /ולעירייה  

 . כאמור נזק  בגין  סבא כפר עיריית אתלשפות  כן על ידי במסגרת תצהירי זה, ו
 ______________        ________________ 

   המצהיר חתימת                                 תאריך         
 


