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__________ ת.ז ,__________________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את  אנו הח"מ,
 האמת וכי נהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא נעשה כן, מצהירים בזה בכתב כדלקמן:

תצהירנו זה בתמיכה לרישום ילדנו/ילדתנו/ילדינו ששמם להלן, למערכת החינוך הננו עושים  .1
 בקריית טבעון לשנת הלימודים _________.

 הילד/ה/ילדים שאנו מבקשים לרשום הם: .2

 
 שם ________________ ת.ז. _____________

 
 שם ________________ ת.ז. _____________

 
 _____________שם ________________ ת.ז. 

 
 שם ________________ ת.ז. _____________

 

, על פי חוזה רכישה/ 1אנו מתעתדים לעבור לגור בקריית טבעון בתאריך ___________  .3
שכירות מיום ___________________ שהעתקו מצורף בזאת, בכתובת 

 .___________________ 

אנו מתחייבים לעבור להתגורר בקריית טבעון בנכס דלעיל, ומודעים לכך כי רישום ילדינו  .4
המנויים לעיל, עתיד להתבצע על סמך התחייבות זאת. ככל שיתברר כי לא עמדנו בהתחייבות 

 זו, אנו מודעים כי רישום ילדינו למערכת החינוך בקריית טבעון יבוטל.  

ות החינוך בקריית טבעון, עולה הביקוש בהרשמה על אנו מודעים לכך, כי בחלק ממוסד .5
ההיצע. אנו מודעים לכך כי ככל שתתקיים הגרלה לשם שיבוץ במוסד חינוך בו הביקוש עולה 
על ההיצע, ההגרלה תיערך רק בין המתגוררים בפועל בקריית טבעון במועד ההרשמה. ככל 

חר ממועד ההרשמה )א' שמועד המעבר המיועד שלנו להתגורר בקריית טבעון יהיה מאו
, ובמקרה כאמור אנו מודעים לכך כי לא נוכל להיכלל בהגרלהכא' בשבט בכל שנה(,  -בשבט

 יובטח שיבוץ במוסד חינוך לפי איזור הרישום או על בסיס מקום פנוי במוסד אחר. 

בכל מקרה, אנו מתחייבים להמציא למחלקת החינוך במועצה המקומית קריית טבעון  .6
לא יאוחר מיום    רנונה או תצהיר מגורים בנוסח המקובל במועצה על שמנוהוכחת חיוב א

 באוקטובר בכל שנה רלוונטית.  1-ה

 להלן שמנו וחתימתנו, ותוכן תצהירנו זה אמת. .7

 
 
 

  _______________ 
 חתימת המצהירים

 
                                                           

באוקטובר לכל שנת  1 -לא תתאפשר הרשמה, אלא לכאלו שעתידים לעבור להתגורר בקריית טבעון עד לא יאוחר מה 1

 לימוד רלוונטית. 
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 אישור חתימה

מ.ר. ____________ ,    הופיעו בפניי עו"ד _______ הנני מאשר בזה, כי ביום _________ 

 - ו ________________________ ה"ה __________ ת.ז. ______ במשרדי ברח' 

, ואחרי שהזהרתים, כי עליהם להצהיר את __________ת.ז. ________    ______________

האמת שאם לא כן, יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אישרו את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמו 

 בפניי.עליה 

 

______________ 

 חותמת

 ______________ 

 חתימה

 

 


