תאריך _________________ :

כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים* (לרבות הורים גרושים/
פרודים/יחידנים)
לשנת הלימודים תש"פ
*הורה עצמאי – כהגדרתו בחוק לסיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,תשנ"ב.1992-
המצב המשפחתי של האם  :גרושה  /פרודה  /אלמנה  /רווקה
המצב המשפחתי של האב  :גרוש  /פרוד  /אלמן  /רווק
 .1אני החתום/ה מטה ,גב'/מר__________________ ת.ז ,_________________ :לאחר שהוזהרתי,
כי עלי לומר את האמת ,וכי אם לא אעשה כן – אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,עורך כתב הצהרה
והתחייבות זה בתמיכה לבקשתי לרישום/ביטול/העברה עבור
_____________ת.ז_________________(להלן":הקטין") ומצהיר בזאת כדלקמן:
.2

אני מצהיר שכתובת מגורינו הינה __________________________________________
כתובת זו שייכת ל _________________________________
 .3הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי (יש לסמן את הבחירה הרלוונטית) :
o

הנני אפוטרופוסו החוקי של הקטין–– ואחראי/ת בלעדי/ת על חינוכו וזאת בהתאם לפסק דין
הנמצא ברשותי.
-

o

חובה לצרף החלטה שיפוטית והעתק תעודת זהות של ההורה בצירוף ספח שבו מופיעים פרטי הילד.

הנני מצהיר ומתחייב כי הנני אפוטרופוסו החוקי של הקטין ואחראי/ת לחינוכו במשותף עם מר/גב'
_________________ ת.ז ( _____________ :להלן" :האחראי הנוסף")
וכי :
הרישום  /ההעברה של הקטין נעשה/ית בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו/דעתה
בכפוף למכתב הנמצא ברשותי.
ניסיתי – ללא הצלחה – לאתר את האחראי הנוסף וליידעו/וליידעה בדבר הרישום /
ההעברה של הקטין והנני מתחייב לשאת באחריות המלאה לרישום והיה ועיריית
פתח תקווה (להלן " :העירייה") תינזק ו/או תתקבע כתוצאה מהרישום אהיה אחראי
לשפות אותה בגין נזקים אלו.
אין הסכמה של האחראי הנוסף בדבר הרישום/ביטול/העברה של הקטין.

 .4הנני מצהיר/ה  ,כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון .ידוע לי ,כי אם יימצא שהמידע
שנמסר במסגרת הצהרתי זו איננו אמת ,רשאית עיריית פתח תקווה (להלן":העירייה") לבטל /לשנות את
הרישום /ההעברה של הקטין.
 .5הנני מתחייב/ת להודיע ליחידת הרישום במינהל החינוך בעיריית פתח תקווה על כל שינוי במידע המפורט
בהצהרתי והתחייבותי זו לאלתר .אם יימצא כי המידע לא עודכן תוך  14ימים מיום השינוי ,רשאית תהיה
העירייה לבטל /לשנות את הרישום /ההעברה של הקטין.
 .6ידוע לי ,כי אם יתברר ,כי האמור בהצהרתי זו אינו אמת – העירייה תהא רשאית לפעול בהתאם לזכויותיה
לפי כל דין.
.7

אני מצהיר/ה בזאת כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת .

______________

______________
שם+חתימה

תאריך

את התצהיר יש לשלוח לפקס מס' 03-9042129
או למיילganim@ptikva.org.il:

