
 

 

 יחידת רישום ושיבוץ –האגף לחינוך קדם יסודי 

 תאריך :______________

 

 תצהיר להורים עצמאיים* )לרבות הורים גרושים או פרודים( )א(:  1טופס מס'  

 "פתשלשנה"ל צרכי רישום/העברה/וביטול רישום למוסד החינוכי ל

 נייד____________ ___אני הח"מ ________________ מספר זהות ______________ .1

  :בתמיכה לבקשתי לרישום/ביטול רישום/העברת קטיןעורך/ת כתב הצהרה והתחייבות 

 .___________ בעיר שם המוסד החינוכי ________________ ת.ז____________שם הקטין 

 ________________  שם המוסד החינוכי בעיר ___________. ת.זשם הקטין ___________  

 ________________  שם המוסד החינוכי בעיר ___________. ת.זשם הקטין ___________ 

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

 ה:/***נא להשלים את המצב המשפחתי של הורי הילד

 / רווק גרוש / פרוד / אלמןמצב משפחתי של האב: פרודה / אלמנה / רווקה    /גרושה מצב משפחתי של האם:

 

 : במשבצת הרצויה Xלסמן יש 

  :הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי .3

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

 החלטה שיפוטית(. לרבותלהצהרתי 

 ______________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 כי /ההנני מצהיר 

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

 ההורה הנוסף(.

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

  .הרישום/העברה 

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

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

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

 למסור כל מסמך הנמצא ברשותי לבקשת העירייה.

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

 
 .התצהיר חייב להיות תקף למועד הרישום

 narkis@rishonlezion.muni.il , או לכתובת דואר אלקטרוני 9547515-03תן לשלוח לפקס: המסמך החתום ניאת 
 לצרף צילום ת.ז עם כתובת המגורים המעודכנת של המצהיר.יש 

 המצהיר יישא באחריות בגיחן נזקים שייגרמו, היה והמידע שנמסר הינו מידע כוזב.
  039547515 פקס:, 03-9547979 טל':  7526413ראשון לציון  20רח' הכרמל  כתובת:

   www.rishonlezion.muni.il  אתר עירוני:  ganim@rishonlezion.muni.ilדוא"ל 
 edu.org.il-www.rlz  פורטל החינוך:
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