
 
 תעודות זהות עם כתובת מעודכנת,  2ההורים בצרוף  2על ידי  הטופס צריך להיות חתום

 בהן כתובת התואמת את הכתובת בכתב ההצהרה, לחילופין ניתן לצרף אישור כתוב  
 של ההורה השני. הח"מ יישא בכל האחריות  בגין נזקים שיגרמו, היה והמידע שנמסר  

 לא היה נכון. כתב ההצהרה חייב להיות תקף למועד הרישום. 

 

 

 ייםאעצמ כתב הצהרה והתחייבות להורים 

אני הח"מ ___________________ מספר זהות ___________________ עושה כתב הצהרה והתחייבות זה   .1
 יכה לבקשתי לרישום / להצגת מועמדות/ לביטול רישום/להעברה. בתמ

 הקטין(     –הקטין _____________________ מספר זהות ___________________ )להלן 

 הקטין(     –הקטין _____________________ מספר זהות ___________________ )להלן 

 הקטין(     –הקטין _____________________ מספר זהות ___________________ )להלן 

   .כתי דתי בעיר מעלה אדומים ממל    ממלכתי         בבית הספר             גן ילדים       - ללימודים  ב 

 הנני מצהיר/ה שכתובת מגורינו הינה ___________________________________ החל מתאריך ___________ 

 . חוזה על שם ________________________________

 אחר __________________________     סבתא          סבא                  דוד/ה       זו שייכת לבן משפחה :כתובת 

   הנני מצהיר ומתחייב כי:  .2

 והנני אפוטרופוס החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכ . 

  במשותף עם ________________________________  ו הקטין ואחראי לחינוכשל  הנני אפוטרופוס החוקי 
 ____________________________________________ מספר זהות ___________________ כתובת 

 אחראי הנוסף( הטלפון ___________________ )להלן 
 הנני מצהיר, כי הרישום / הצגת מועמדות / ביטול הרישום /  העברה, נעשה /ת בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו.

 _________ הנני אפוטרופוס החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם ________________________ 
לאתר את האחראי   ,מספר זהות_____________ )להלן האחראי הנוסף(. הנני מצהיר , כי ניסיתי, ללא הצלחה

 הנוסף וליידעו בדבר הרישום/ הצגת מועמדות/ביטול הרישום / ההעברה. 

 המשמורת  של הקטין הינה: .3

       של בן /בת זוגי        ורת משותפת     משמ   שלי 

  בת זוגי   /ןהנני מצהיר כי ברשותי צו מביהמ"ש המאפשר לי לבצע את הרישום /ביטול הרישום ללא ידיעתנו של ב
 רצ"ב הצו. 

ה כי המידע המפורט בכתב ההצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לי, כי אם יימצא שהמידע שנמסר  /הנני מצהיר  .4
ראשית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום/הצגת המועמדות/ ההעברה וכן, אהיה  בהצהרתי הכתובה איננו אמת, 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, ובכלל זה בגין מסירת מידע כוזב. 

הנני מתחייב/ת להודיע למחלקה לרישום גני ילדים וחינוך יסודי על כל שינוי במידע המפורט בכתב ההצהרה   .5
ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל / לשנות את  14ע לא עודכן תוך  והתחייבות זה לאלתר. אם ימצא שהמיד

 הרישום/ הצגת המועמדות/ העברה. 

כל דין או הסכם, ולא תהיה לי טענה ו/או תביעה מכל  מכח הנני מוותר בזאת על כל טענה באשר לפגיעה בפרטיותי  .6
 סוג שהוא בקשר עם מסירת המידע כאמור לעירייה. 

 _________ שם מלא:__________________________ חתימה: ___________________ תאריך: _________

 תאריך: __________________ שם מלא:__________________________ חתימה: ___________________ 

 :  ___________________ת.ז מצ"ב אישור ההורה השני שם ההורה:___________________________  -או

 ר לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.  בו מוצהבכל מקום  •


