
                                                      
                                 

 

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

 

  
       

 
                                                                             

 

 כתב  הצהרה והתחייבות
 עצמאי /פרודים/ להורים גרושים 

  
 :עושה כתב הצהרה והתחייבות זה בתמיכה לבקשתי______________ מספר זהות _____________ מ "אני הח

 לרישום      
  
  יטול רישוםלב  
 

 (הקטין: להלן)_________________ מספר זהות ________________ הקטין 
 

 (הקטין: להלן)_________________ מספר זהות ________________ הקטין 
 

 (הקטין: להלן)_________________ מספר זהות ________________ הקטין 
 

 בגנים העירוניים ללימודים 
 

 ______________________החל מתאריך  ________________________ ריי הינה מגו ה שכתובת/אני מצהיר
 

 ____________________________על שם ____________________________ מספר חוזה בכתובת /ארנונה
 
 

 :ת כי/ה ומתחייב/הנני מצהיר .א
 
 ( להורים עצמאיים .  ) הנני אפוטרופוס החוקי והיחידי של הקטין   
 
 .ב החלטה שיפוטית"מצ .ואחראי בלעדי על חינוכושל הקטין הנני אפוטרופוס החוקי      

 
 ______________          מספר זהות ___________________ הנני אפוטרופוס החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם     

ב "מצ .ה/עשה בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתונ ביטול הרישום/הרישוםה כי /הנני מצהיר(. האחראי הנוסף: להלן)
 .צילום תעודת זהות של האבא וחתימתו

 
מספר זהות _________________ ת לחינוכו במשותף עם /הנני אפוטרופוס החוקי של הקטין ואחראי

דעו יולי לאתר את האחראי הנוסף, ללא הצלחה, ה כי ניסיתי /הנני מצהיר( . האחראי הנוסף: להלן)______________
  .ביטול הרישום/הרישוםבדבר 

 
 :המשמורת של הקטין הינה .ב
 
  בת זוגי/של בן    משמורת משותפת              שלי       

 
 רשאית, כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, ידוע לי. ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון/הנני מצהיר   .ג
 .לשנות את הרישום/לבטל"( העירייה: "הלןל)עיריית רחובות  
 

 וכן ידוע לי כי אם יתברר שהצהרתי, ידוע לי כי ניתן יהיה לבדוק את נכונות הצהרתי זו בכל האמצעים החוקיים הקיימים .ד
 .ובכלל זה בגין מסירת מידע כוזב, ה לעונשים הקבועים בחוק/אהיה צפוי, מעלה איננה נכונה ההכתוב 
 

 או תביעה מכל סוג /ולא תהיה לי כל טענה ו, ת בזאת על כל טענה באשר לפגיעה בפרטיותי מכוח כל דין או סכם/הנני מוותר .ה
 .שהוא בקשר עם מסירת המידע כאמור לעירייה 
 
 בעירייה על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה  לחינוך יסודית להודיע למחלקה /הנני מתחייב .ו
  .לשנות את הרישום/רשאית העירייה לבטל, ימים מיום השינוי 41אם יימצא שהמידע לא עודכן תוך . אלתרל 

  
 _______________________: חתימה_________________________  : שם מלא___________________   : תאריך

 
 
  

 
 

 רחובות עיריית
לגני ילדים                המחלקה 

 אגף החינוך

 

עם כתובת מעודכנת . ז.יש לצרף צילום ת
 .התואמת את הכתובת בתצהיר

, קים שיגרמומ יישא בכל האחריות בגין נז"הח
 .היה והמידע שנמסר לא היה נכון

 .חייב להיות תקף למועד הרישוםהתצהיר 
 
 

 אישור                                                                            
 _____' _______גב/הופיע בפני מר_____________  בתאריךד מאשר בזה כי "עו______________, אני החתום מטה 

 
 , צפויים לו עונשים הקבועים בחוק, יה לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן/ולאחר שהזהרתיו_______________ בעל מספר זהות 

 
 .מה על התצהיר בפני/ה את נכונות ההצהרה הכתובה מעלה וחתם/אישר
         _________________         ______________ 

 חתימה וחותמת    תאריך                                                                                 


