נוסח זה ימולא על ידי הורה המצהיר כי צפוי לעבור כתובת מגורים לקראת שנת הלימודים הבאה:

תצהיר על כתובת מגורים באור יהודה לצורך שיבוץ במוסד לימודים בעיר
*כולל מעבר בין רחובות/שכונות בתוך אור יהודה
הננו הח"מ ______________ נושאים תעודת זהות שמספרה___________________________ ,
מצהירים בזאת כדלקמן:
 .1הננו האפוטרופוסים החוקיים* של בננו /בתנו _________________ (שם הילד ושם משפחה),
בעל/ת תעודת זהות שמספרה______________________(להלן" :הילד).
 .2נכון למועד ההצהרה ,הילד מתגורר בכותב  _____________________ :החל מיום
____________________  .העתק מחשבון ארנונה מתקופת החיוב האחרון מצורף לתצהיר
ומסומן א'.
 .3הילד יעבור להתגורר בכתובת _______________ החל מיום_________________ ועל כן
מבוקש כי ישובץ בהתאם לכותבת מגורים זו (להלן" :הכתובת החדשה").


העתק מהסכם שכירות/רכישה חתום יצורף לתצהיר (ככל שמדובר בהסכם שכירות יצורפו גם
העתקי הביטחונות שנמסרו במעמד החתימה ופרטים מלאים של בעל הנכס ליצירת קשר).

 .4הננו מתחייבים לפעול להגשת אישור ממחלקת הארנונה לפיה נרשמנו כמחזיקים בנכס ,לא יאוחר
מ 14-ימים ממועד כניסתנו לכותבת החדשה לכל המאוחר.
 .5ידוע לנו כי השיבוץ במוסדות הלימוד בעיר נעשה בדרך כלל על סמך מקום המגורים ובהתאם לאזורי
הרישום שנקבעו על ידי אגף החינוך בעירייה.
 .6ידוע לנו כי שיבוץ בננו /בתנו יבוצע על בסיס מקום מגורים כאמור בהצהרה זו ,וכי הננו מתחייבים
להודיע למחלקת החינוך על כל שינוי במקום המגורים טרם המעבר בפועל.
 .7ידוע לנו כי אם יתברר שהצהרתנו אינה אמת או כי הילד עבר למקום מגורים אחר ולא דיווחנו על
המעבר כאמור בסעיף  6לעיל ,העירייה תהיה רשאית להעביר את הילד למוסד לימודים באזור
הרישום המתאים ,ולא תהיה לנו על טענה ו/או תביעה נגד העירייה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
 .8יובהר כי העירייה רשאית לבדוק בכל דרך חוקית העומדת לרשותה ,את נכונות ההצהרה ,ולנקוט
בכל האמצעים החוקיים כנגד הצהרה שקרית ובכלל זה בכל אמצעי אזרחי ו/או פלילי העומד
לרשותה.
 .9הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון .ידוע לי כי אם יימצא שהמידע
שנמסר הינו מידע כוזב ,רשאית העירייה לבטל/לשנות את הרישום/ההעברה ובכלל זה לנקוט בכל
אמצעי נגד מבצעי הרישום.
 .10זהו שמנו ,זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת.
_________________________
שם וחתימה

___________________________
שם וחתימה

הנני מאשר/ת בזה כי ביום ________________ הופיעו בפני העו"ד__________________________ ו-
______________________ הנושאים תעודת זהות שמספרן _______________________________________ ,
ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקובעים בחוק אם לא יעשו כן אישרו את
נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמו עליה בפני.
*במידה וההורים חיים נפרד ולא ניתן להחתים את שני ההורים ,יש לצרף העתק החלטת בית השפט/בית הדין לפיה ההורה שחתם הינו המשמורן".

