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כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים**
לצרכי רישום/העברה/וביטול רישום לגני הילדים ובתי הספר

 .1אני הח"מ (ההורה הרושם) ______________ מס' זהות ____________ עורך כתב הצהרה
והתחייבות זה בתמיכה לבקשתי לרישום/לביטול/להעברת הקטין _____________
מס' זהות ____________( להלן-הקטין) ללימודים בגן ילדים/בבית הספר במזכרת בתיה.
 .2אני מצהיר ( הורה רושם) כי כתובת מגוריי הינה ______________________________.
כתובת דואר אלקטרוני_______________________________________.
 .3שם הורה נוסף ____________ מס' זהות __________ טלפון________________
כתובת הורה הנוסף הינה באותה הכתובת  /לא יודע /בכתובת________________.
כתובת דואר אלקטרוני הורה נוסף_____________________________________.
(חובה לצרף ספחי תעודת זהות עדכניים של שני ההורים).
 .4הנני (ההורה הרושם )מצהיר ומתחייב כי:
הנני אפוטרופוס חוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו
□
(חובה לצרף פסק דין המאשר ביטול אפוטרופסות של ההורה האחר).
הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם האחראי הנוסף:
□
א .הנני מצהיר ,כי הרישום/ביטול הרישום/ההעברה נעשה/ית בהסכמת
האחראי הנוסף ועל דעתו (יש לצרף מכתב מההורה האחראי הנוסף).
ב .ניסיתי ללא הצלחה לאתר את ההורה אחראי הנוסף וליידעו בדבר
הרישום  /ביטול הרישום  /ההעברה (יש לצרף תצהיר).
 .5הנני מצהיר כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו נכון .ידוע לי כי אם ימצא שהמידע שנמסר
איננו אמת ,רשאית המועצה לבטל  /לשנות את הרישום  /העברה.
 .6הנני מתחייב להודיע למחלקת חינוך על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר .אם ימצא
שהמידע לא עודכן תוך  14ימים מיום השינוי ,רשאית המועצה לבטל  /לשנות את הרישום  /ביטול
הרישום  /העברה.
תאריך _____________ שם ההורה הרושם _______________ חתימה____________
תאריך _____________ שם ההורה הנוסף _______________ חתימה_____________
את הטופס המלא יש להציג במקום הרישום/לשלוח לדוא"ל rishum@mbatya.org.il :

או לפקס.00-4955044 :
לתשומת לבכם -מועד הרישום הקובע יהיה המועד בו הועברו כל המסמכים הנדרשים מסמכים להגשה
בעת רישום 2 :תעודות זהות ומכתב מהורה נוסף  /תצהיר
*בכל מקום בו מוזכר לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה
** הורה עצמאי -כלומר רווקה/ה ,גרוש/ה ,אלמן/ה ,פרוד/ה.
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