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 כתב הצהרה והתחייבות
 יחידניים/להורים גרושים / פרודים

עושה כתב הצהרה    מספר זהות:   אני הח"מ: .1
 והתחייבות זה בתמיכה ולבקשתי לרישום / לביטול רישום / להעברת 

 )להלן: הקטין(   מספר זהות:   הקטין 

 הקטין( :)להלן   מספר זהות:   הקטין 

 ללימודים בגן ילדים / בבית ספר במועצה מקומית שהם. 

 .  החל מתאריך:   אני מצהיר/ה שכתובת מגוריי הינה:  

 

 הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי: .2

 על חינוכו.החוקי של הקטין ואחראי בלעדי  ואפוטרופוסהנני 

  החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם:  ואפוטרופוסהנני 
)להלן האחראי הנוסף(. הנני מצהיר/ה כי   מספר זהות: 

 י הנוסף ועל דעתו/ה.אהרישום / הביטול ההעברה, נעשה בהסכמת האחר

   החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם:  ואפוטרופוסהנני 
צהיר/ה כי )להלן האחראי הנוסף(. הנני מ  מספר זהות: 

 העברה. , ללא הצלחה, לאתר את האחראי הנוסף וליידעו בדבר הרישום/ביטול רישום/יניסית
 

 המשמורת של הקטין הינה: .3

 שלי

 משמורת משותפת

 של בן/בת זוגי

 רצ"ב פסק דין בתוקף נכון למועד ההצהרה בנוגע למשמורת על הקטין/הקטינים.

הצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לי כי אם יימצא שהמידע הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב  .4
שנמסר איננו אמת, רשאית מועצה מקומית שהם )להלן: הרשות( לבטל/לשנות את הרישום / 

 הביטול / ההעברה.

ידוע לי כי ניתן יהיה לבדוק את נכונות הצהרתי זו בכל האמצעים החוקיים הקיימים, וכן ידוע לי כי  .5
ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, ובכלל יה איננה נכונה, אהלמעלתובה אם יתברר שהצהרתי הכ

 זה בגין מסירת מידע כוזב.
 

בפרטיותי מכוח כל דין או הסכם ולא תהיה לי כל  לפגיעההנני מוותר/ת בזאת על כל טענה באשר  .6
 טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר עם מסירת המידע כאמור למועצה מקומית שהם.

 

המפורט  באגף חינוך של מועצת שהם על כל שינוי במידע –הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת רישום  .7
ימים מיום השינוי,  15בכתב הצהרה והתחייבות זה לאלתר. אם יימצא שהמידע לא עודכן תוך 

 רשאית המועצה לבטל/לשנות את הרישום/הביטול/ההעברה.
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