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מסמכים נדרשים לרישום
המסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים :
 תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה ,התואמת את מקום המגורים בפועל .
תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד .לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת .
 מתושבים הגרים בשכירות /תושבים חדשים/מיופה כוח/הורים פרודים-גרושים -.נדרשים טפסים
נוספים אותם ניתן להוריד באתר המושבה
מסמכים נדרשים נוספים ,בהתאם לקריטריונים:

טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.
כל התושבים החדשים במושבה
חוזה שכירות שתוקפו  12חודשים לפחות .החוזה יהיה תקף לתקופת
תושבים הגרים בשכירות
הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום .
חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה
השכירות וכתובת מעודכנת בתעודת הזהות התואמת את הכתובת
בחוזה .
חוזה שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ -1באוקטובר של אותה
דירה בבנייה או בקנייה
שנת לימודים.
תצהיר על כתובת מגורים חתום על ידי ההורה הרושם מעודכן ותקף
תושבים ללא ארנונה וללא חוזה
למועד הרישום ,אליו יצורף חוזה השכירות ,שבו מתגורר הילד ו/או
דירה על שמם
חשבון ארנונה לכתובת העדכנית .
תעודת זהות של מיופה הכוח ,תעודות זהות של  -שני ההורים מקור
מיופה כוח
בלבד וכן מכתב הרשאה חתום .במידה ותעודות זהות של ההורים אינן
מקוריות ,נדרש להביא העתק נאמן למקור .
הורים עצמאיים* -גרוש/ה-רווק/ה בכדי לעודד הורות שווה ולוודא כי שני ההורים מקבלים מידע הנוגע
לילדיהם ,יש לוודא כי כתובות שני ההורים מעודכנות במשרד הפנים .
פרוד/ה –אלמן/ה
יש למלא כתב הצהרה והתחייבות חתום על ידי ההורה הרושם ,מעודכן
ותקף למועד הרישום.
בכל מקרה של ספק בנושא המגורים הפיסי ובפועל תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים בשטח
באמצעים העומדים לרשותה.
לידיעתכם :רישום כוזב הוא עבירה פלילית .אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של
התלמיד ,תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.
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