עיריית ראשון לציון  -מינהל החינוך
אגף חינוך על יסודי  -יחידת רישום ושיבוץ
תאריך__________ :
כתב הצהרה על כתובת מגורים בפועל בראשון לציון
(תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם)
אנו החתומים מטה ,גב'/מר __________________ מס' ת.ז_______________:
וגב'/מר_________________ מס' ת.ז -______________:לאחר שהוזהרנו ,כי עלינו לומר את
האמת ,וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,מצהירים בזאת כדלקמן:
 .1הננו האפוטרופוסים החוקיים של התלמיד/ה___________________
מס' ת.ז ( _______________.להלן" :התלמיד/ה").
 .2במועד מתן תצהיר זה ובשנת הלימודים תש"___ – מתגוררים אנו והתלמיד/ה החל
מתאריך __________:בכתובת המגורים __________________:ראשון לציון.
 .3הארנונה בכתובת הינה על שם _______________ מס' ת.ז_____________.
כתובת זו שייכת לבן משפחה (

דוד/ה,

סבא/סבתא,

בן/בת זוג,

אחר_______)

 .4אנו מתחייבים להודיע ליחידת הרישום במנהל החינוך בעיריית ראשון לציון על כל שינוי
בכתובת המגורים הנזכרת בסעיף  2לעיל ,בה מתגורר/ת התלמיד/ה.
 .5ידוע לנו כי אם יימצא כי הדיווח שלנו כוזב ,תהיה עיריית ראשון לציון רשאית לבטל את
הרישום הכוזב ולהעביר את התלמיד/ה לבית הספר/גן ילדים באזור הרישום אליו הוא שייך
עפ"י כתובת המגורים המופיעה בתעודת הזהות וכי אין בכך כדי לגרוע מזכויותיה האחרות
של העירייה על פי כל דין.
 .6אנו מצהירים בזאת ,כי אלו שמותנו ,אלו הן חתימותי נו ותוכן תצהירנו זה -אמת.
______________

_____________________

תאריך
______________

שם הורה  + 1חתימה
_____________________

תאריך
______________
תאריך

שם הורה  + 2חתימה
_____________________
שם בעל הנכס  +חתימה

*** הח"מ יישא בכל האחריות בגין נזקים שייגרמו ,היה והמידע שנמסר אינו נכון.






כתב ההצהרה חייב להיות תקף למועד הרישום.
יש לצרף ת.ז .של שני ההורים עם כתובת מעודכנת התואמת את הכתובת בכתב ההצהרה.
יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס ,לרבות חוזה דירה שבו מתגורר התלמיד/ה ו/או חשבון ארנונה לכתובת
העדכנית
צילום ת.ז .של מחזיק הנכס עם ספח פתוח.
בכל מקום בו מוזכר לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.
כתובת :רח' הכרמל  20ראשון לציון  7526413טל' 03-9547718 :פקס03-9547120 :
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