כתב הצהרה על כתובת מגורים בפועל
(תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם)
אנו החתומים מטה:
שם ההורה _______________ :מס' זהות _____________ :מס' טלפון נייד____________ :
שם ההורה _______________ :מס' זהות _____________ :מס' טלפון נייד____________ :
מצהירים בזאת כי:

שם הילד (להלן :הקטין/ה)

מספר זהות

תאריך לידה

 .1מתגורר/ים בכתובת ______________ מתאריך _____________
מספר חוזה הארנונה בכתובת הר"מ הינו______________ על שם _____________.
כתובת זו שייכת ל (_____ דוד/ה ______ ,סבא/סבתא____________________ ,
אחר_____________).
 .2אנו מתחייבים להודיע לאגף החינוך על כל שינוי בכתובת.
 .3ידוע לנו שמסירת פרטים שאינם נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של
הקטין/ים תוביל לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות שבידי הרשות לרבות
בכל הליך אזרחי ו/או פלילי העומד לרשותה.
במקרה של הוראה עצמאי – חובה למלא הצהרה והתחייבות להורה עצמאי
שימו לב – יש לסמך במקום המתאים ,מסעיף  2 ,1או 3
הצהרה והתחייבות – להורה עצמאי (רווק/ה ,גרוש/ה ,פרוד/ה ,אלמן/ה)
 .1הנני מצהיר ומתחייב כי:
הנני האפוטרופוס החוקי והיחיד של הקטין/ים.
 .2הנני מצהיר ומתחייב כי הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין/ים ואחראי לחינוכו/ם במשותף עם:
שם ההורה __________________ מספר זהות ______________
כתובת ________________________________ (להלן – האחראי הנוסף).
הנני מצהיר כי הבקשה בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו.
חובה לצרף מכתב מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו.
 .3הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין/ים והאחראי בלעדי על חינוכו/ם.
במקרה של הורים גרושים חובה לצרף פסק דין.

לתשומת לבכם:
 .1יש לצרף צילום ת"ז של שני ההורים עם כתובת מעודכנת התואמת את הכתובת
בכתב ההצהרה.
 .2יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס לרבות חשבון ארנונה לכתובת העדכנית שבה
מתגורר הקטין.
 .3כתב ההצהרה חייב להיות תקף למועד הרישום.
חתימת הורה__________________ :

תאריך____________________ :

חתימת הורה ______________ :תאריך__________________________ :

אישור
הנני מאשר/ת בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני עו"ד_____________________ ,
___________ ו________________-הנושאים תעודות זהות שמספרן ________________________
__________________  ___________________ ,ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי
יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן אישרו את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמו עליה בפניי.


אם ההורים חיים בנפרד ולא ניתן להחתים את שני ההורים יש לצרף אישור לפיו הורה שחתם הינו
המשמורן.

יש לצרף חוזים עדכניים ,ללא חוזה עדכני לא תתקבל הבקשה.

