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 תאריך:______________
 

 
כתב הצהרה והתחייבות עבור הורים :גרושים/פרודים/עצמאיים לצרכי רישום או 

 ביטול רישום ילדים לגן ילדים/בית ספר

 

נושא מספר זהות _____________ עורך הצהרה והתחייבות זה,  אני הח"מ____________ .1

 בתמיכה לבקשתי לרישום/ביטול רישום/העברת:

________ הנושא מספר זהות________________)להלן "הקטין"( ללימודים הקטין______

 בגן/בית ספר ___________________ בעיר קריית ים.

_______)להלן:"הקטין"( ללימודים בגן/ביה"ס הקטין ______________ מס' זהות_____

 _________________ בעיר קריית ים, עבור שנת הלימודים___________.

 יר/ה כי כתובת מגורי הינה_____________________________________.אני מצה .2

 )חובה לצרף תצלום תעודת זהות עדכני וספח עם כתובת תואמת את העיר קריית ים(

 הנני מצהיר ומתחייב כי )יש לבחור באחת ההחלפות הבאות(: .3

טין ואחראי לחינוכו במשותף עם מר/גברת הנני האפוטרופוס החוקי של הק   .א

__________ נושא/ת תעודת זהות מספר ____________ אשר _

כתובתו/ה__________________ טלפון________________ )להלן: "האחראי הנוסף"(, 

 וכי הרישום/ביטול הרישום/העברת הקטין נעשה בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו.

תאריך____________ שם מלא )האחראי הנוסף(_______________ 

 ___________, דוא"ל____________________________.חתימה_

 )חובה לצרף תצלום ת"ז וחתימה ההורה השני על גביה או מכתב חתום על ידי ההורה                  

 השני המאשר ומסכים לרישום המבוקש(.                 

ול אחראי הנוסף וליידעו בדבר הרישום/ ביטניסיתי ללא הצלחה לאתר את ה    .ב

הרשום, מאומת ע"י עו"ד חובה לצרף הצהרת ההורה הרישום/ההעברה ולקבל את הסכמתו.)

כדין, המאמתת את ההצהרה ומפרטת את ניסיונות האיתור ע"י עו"ד   ת תכדין, המאמ

 שבוצעו(.

חינוכו.)חובה עדי של הקטין והנני האחראי באופן בלעדי להנני האפוטרופוס החוקי והבל     .ג

/או תעודת לידה רשמית מטעם משרד הפנים ו/או הצהרת ההורה לצרף פסק דין עדכני

 העצמאי מאומתת  כדין ע"י עו"ד(.

הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב ההצהרה וההתחייבות זו נכון. ידוע לי כי אם ימצא  .4

וכי אהייה צפוי לעמוד שהמידע שנמסר איננו אמת , רשאית העירייה לבטל/ או לשנות הבקשה 

 בעונשים הקבועים בדין.

הנני מתחייב להודיע למחלקת לרישום בעירייה על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה  .5

ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל ן/או  14לאלתר. אם ימצא שהמידע לא עודכן תוך 

/או כדי לגרוע מזכויותיה האחרות לשנות את הבקשה ואין בכך כדי להוות עילה לתביעה כנגדה ו

 על פי דין.
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 הנני מצהיר כי אמסור כל מסמך הדרוש לרשות לצורך טיפול בבקשה. .6

בחתימת ההורים על גבי הטופס, שניהם, לרבות ההורה השני, מסכימים לרישום כלל האופציות  .7

עות אתר )העדיפויות( שמולאו על יהי ההורה הרושם בפועל, בין באמצעות טופס זה ובין באמצ

 האינטרנט המאפשר רישום אינטרנטי.

 

 שם מלא )ההורה הרושם(______________________מס' נייד____________________

 דוא"ל________________________________ חתימה________________________.

 

 

 *פרטי הקטין ערוכים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.


