תאריך __________

תצהיר להורים גרושים/פרודים


יש לצרף צילום תעודת זהות עם כתובת המגורים העדכנית של המצהיר



המצהיר יישא באחריות בגין נזקים שייגרמו ,היה והמידע שמסר אינו נכון

אני הח"מ _______________ ,נושא תעודת זהות שמספרה _______________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן ,אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,
מצהיר/ה ומתחייב/ת כי (יש לסמן בעיגול את מספר הסעיף הרלוונטי):
א .הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין – שם ________________ת.ז_____________ .
(להלן" :הקטין") ,והאחראי הבלעדי על חינוכו (חובה לצרף את ההחלטה השיפוטית).
ב .הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין – שם ________________ת.ז_____________ .
(להלן" :הקטין") ,והאחראי לחינוכו במשותף עם מר/גב' _________________ ת.ז.
________________ (להלן" :האחראי הנוסף") .הנני מצהיר/ה כי הרישום/ביטול
הרישום/העברה של הקטין נעשה/ית בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו/ה.
ג .הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין – שם________________ :ת.ז_____________ .
(להלן" :הקטין") והאחראי לחינוכו במשותף עם מר/גב' _________________ ת.ז.
________________(להלן" :האחראי הנוסף") .הנני מצהיר/ה כי ניסיתי ללא הצלחה
לאתר את האחראי הנוסף וליידעו/ה בדבר הרישום/ביטול הרישום/העברה של הקטין.
הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון .ידוע לי כי אם יימצא כי המידע
שנמסר במסגרת תצהירי זה אינו אמת ,רשאית העירייה לבטל/לשנות את הרשום/ביטול
הרישום/העברה של הקטין.
הנני מתחייב/ת להודיע ליחידת הרישום במנהל החינוך בעיריית אור יהודה על כל שינוי במידע
המפורט בתצהירי זה לאלתר .אם יימצא כי המידע לא עודכן תוך  14ימים מיום השינוי ,רשאית
עיריית אור יהודה (להלן" :העירייה") לבטל/לשנות את הרישום ביטול הרישום/העברה של הקטין.
ידוע לי כי אם יתברר כי האמור בתצהירי זה אינו אמת ,העירייה תהיה רשאית לפעול בהתאם
לזכויותיה לפי כל דין.
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אני מצהיר/ה בזה כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה ,אמת.

תאריך ________________

חתימת המצהיר/ה _______________

אישור
הנני מאשרת בזה כי ביום ____________הופיע בפני עורך-דין _______________ מרחוב
__________ מר/גב' _____________ נושא תעודת זהות שמספרה _____________ ואחרי
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפניי.

____________________
חותמת  +רישיון

_____________________
עורך דין
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