אגף החינוך
יחידת הרישום לבתי הספר
כתב הצהרה והתחייבות
עבור הורים :גרושים /פרודים /עצמאיים
לצרכי רישום  /העברה  /ביטול רישום לגני ילדים ובתי ספר
 .1אני הח"מ _________________ מספר זהות _______________
עורך/ת כתב הצהרה בתמיכה לבקשתי לרישום/ביטול/העברה עבור הקטין/נים בעיר רעננה.
שם תלמיד/ה-הקטין/ה

ת"ז תלמיד/ה-הקטין/ה

מוסד  /גן נוכחי

כיתה

 .2אני מצהיר/ה כי כתובת מגוריי הינה ________________________________________
וכתובת ההורה הנוסף שם הורה ______________:הינה באותה כתובת/לא ידוע /בכתובת:
________________________

נייד הורה נוסף _________________

דוא"ל הורה נוסף _______________________________
* חובה לצרף צילום ת"ז עדכנית כולל כתובת וספח הילדים של שני ההורים.
 .3הנני מצהיר ומתחייב כי:
הנני אפוטרופסו/ה החוקי/ת של הקטין ואחראי/ת לחינוכו במשותף עם
מר/גב'__________________ מס' זהות _______________ (להלן – האחראי/ת הנוסף/ת)
הנני מצהיר כי הרישום/ביטול/העברה נעשה/ית בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו.
*חובה לצרף מכתב הסכמה על גבי צילום ת"ז של הרושם והאחראי/ת הנוסף/ת.
הנני מצהיר ,כי אין הסכמה של האחראי/ת הנוסף/ת בדבר הרישום/ביטול הרישום/ההעברה.
( חובה לצרף הצהרת ההורה הרושם ,מאומתת ע"י עו"ד ,המאמתת את ההצהרה).
הנני מצהיר ,כי ניסיתי ,ללא הצלחה ,לאתר את האחראי/ת הנוסף/ת וליידעו/ה בדבר
הרישום /ביטול הרישום/ההעברה( .חובה לצרף הצהרת ההורה הרושם ,מאומתת ע"י עו"ד,
המאמתת את הצהרה ומפרטת את ניסיונות האיתור).
הנני אפטרופוסו/ה החוקי/ת של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו (כאשר הילד נרשם במרשם אוכלוסין ללא פרטי הורה נוסף
או כאשר ההורה השני אינו בחיים או עפ"י קביעת בית משפט) (חובה לצרף פסק דין עדכני ו/או תעודת לידה רשמית מטעם
משרד הפנים ו/או הצהרת ההורה העצמאי מאומתת כדין ע"י עו"ד).
 .4הנני מצהיר/ה  ,כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון .ידוע לי ,כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת,
רשאית העירייה לבטל /לשנות את הרישום/העברה וכי אהיה צפוי לעמוד בעונשים הקבועים בדין.
הנני מתחייב/ת להודיע ליחידת הרישום ולמוסד החינוכי על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה
והתחייבות זה לאלתר .אם יימצא שהמידע לא עודכן תוך  14ימים מיום השינוי ,רשאית העירייה לבטל /
לשנות את הרישום  /ביטול הרישום  /ההעברה ואין בכך כדי להוות עילה לתביעה כנגדה ו/או כדי לגרוע
מזכויותיה האחרות על פי דין.
 .5הנני מצהיר כי אמסור כל מסמך הדרוש לרשות לצורך טיפול בבקשה.
עפ"י חוזר מנכ"ל סב( 7/א) – רישום כוזב מהווה עבירה פלילית ,כך גם אי מסירת פרטים מדוייקים של הנרשם ,לרבות מקום
מגוריו הקבוע ,אני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת( .יש להחתים גם הורה שני)
תאריך________ שם הורה  _____________ 1ת"ז ______________ חתימה _________ דוא"ל ________________
תאריך________ שם הורה  _____________ 2ת"ז ______________ חתימה _________ דוא"ל ________________
*פרטי הקטין ערוכים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
רחוב אחוזה  103מיקוד  4360027המוקד העירוני www.raanana.muni.il *9701
יחידת רישום rishum@raanana.muni.il :טלפון 09-7610632
\Q:\rishum5טפסים והנחיות\טפסים\טפסים \PDFרישום -הצהרה הורים doc.2020

