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 תאריך :______________

 תצהיר להורים עצמאיים* )לרבות הורים גרושים או פרודים( )ב(1טופס מס 

 "פלשנה"ל תשצרכי רישום/העברה/וביטול רישום למוסד החינוכי ל

 

עורך/ת  נייד____________ ___אני הח"מ ________________ מספר זהות ______________ .1

  :בתמיכה לבקשתי לרישום/ביטול רישום/העברת קטיןכתב הצהרה והתחייבות 

 .______________ בעיר שם המוסד החינוכי ________________ ת.ז____________שם הקטין 

 ___.___________________  שם המוסד החינוכי בעיר ________ ת.זשם הקטין ___________ 

 עדכני(. ת.זלצרף ספח יש  אני מצהיר/ה כי כתובת מגוריי הינה _______________________ ) .2

 : במשבצת הרצויה Xיש לסמן 

  :הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי .3

מסמך תומך על חינוכו )בכפוף ל הנני אפוטרופוס/ית חוקי/ת של הקטין ואחראי/ת בלעדי/ת 

 החלטה שיפוטית(. להצהרתי לרבות

 ______________קטין ואחראי/ת לחינוכו במשותף עם הנני אפוטרופוס/ית חוקי/ת של ה 

 ___________נייד_____ _____________כתובת _____זהות _____________מספר 

 (.הנוסף פוטרופוסהא-)להלן 

נעשים )יש להקיף בעיגול את הבחירה המבוקשת(  הרישום/ביטול/העברה הנני מצהיר/ה כי 

צילום ת.ז ההורה  + בהסכמת האפוטרופוס הנוסף ועל דעתו )לצרף מכתב מההורה האחראי הנוסף

 הנוסף(.

הנוסף וליידעו בדבר הרישום/ביטול  יסיתי ללא הצלחה לאתר את ההורהכי נ /ההנני מצהיר 

  .הרישום/העברה 

מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו נכון. ידוע לי כי אם ימצא שהמידע שנמסר הנני  .4

 איננו אמת, רשאית העירייה לבטל/לשנות את הרישום/העברה.

וכן  הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת הרישום על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר .5

 העירייה.למסור כל מסמך הנמצא ברשותי לבקשת 

ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל/לשנות את  14אם ימצא שהמידע לא עודכן תוך  .6

 הרישום/ביטול רישום/העברה.

 ________________ ________ חתימה :האם:______________ תאריך :_______ שם
 

 _האב :______________תאריך :_______________ חתימה :________________ שם
 

 ישור בפני עו"דא

 
 אני החתום/ה מטה __________________, מספר רישיון עריכת דין מס': ___________________,

 בפני מר/גב'____________________, ______________ הופיע/ה_______מאשר/ת בזה כי בתאריך 

ולאחר שהזהרתיו/ה לומר את האמת, וכי אם לא יעשה/תעשה כן, צפויים   –.ז.: ___________________________ ת

 לו/ה עונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הכתובה מעלה וחתם/ה על התצהיר בפני. 

 התצהיר חייב להיות תקף למועד הרישום
 

mailto:ganim@rishonlezion.muni.il
http://www.rishonlezion.muni.il/
http://www.rlz-edu.org.il/

