
              

 

 השרון- מועצה אזורית דרום

 אגף חינוך, נוער וספורט 

 03-9000536פקס:   03-9000530/535טל': 

 

 

 

ועצה לקראת  כתב התחייבות עבור תלמידים שעתידים להתגורר ביישובי המ
 שנת הלימודים הבאה  

אנו הח"מ, הורי התלמיד/ה ____________________________ ת.ז.  
 ____________________ 

(, אנו נתגורר  01.09מצהירים בזאת, כי עד מועד פתיחת שנת הלימודים הבאה _______)__  
 באחד מיישובי המועצה.  

כמו כן, אנו מתחייבים כי מיד לאחר כניסתנו למשכננו החדש אנו נעדכן את כתובתנו וכתובת  
יועבר לאגף   )לגבי  ילדנו במרשם האוכלוסין משרד הפנים. עתק מהספח המעודכן  החינוך 
 .01.09ילדי הגן( או למזכירות בית הספר )לתלמידי ביה"ס(. והכל, לא יאוחר מיום__ 

עפ"י המעודכן    ה/כתובת מגורים של תלמידאנו מודעים ומבינים כי משרד החינוך מתייחס ל
במרשם      האוכלוסין במשרד הפנים ובהתאם לכתובת התלמיד המעודכנת הוא מתקצב 

 את המועצה. 

כתובת המגורים שלנו    01.09כך, אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי אם עד לתאריך __  לפי
ייחשב עפ"י החוק "כתלמיד חוץ" במועצה,   ילדנו  ילדנו תהא מחוץ לתחום המועצה,  ושל 

תקנות לימוד חובה )תלמידים הלומדים ועלינו יהיה לשאת באגרת תלמידי חוץ בסך כקבוע ב
 :  2005-התשס"ה ברשות חינוך מקומית אחרת(,

 ₪; 669בגין תלמיד בגן ילדים ובבית ספר יסודי: 
₪ ובנוסף תשלם בעד שירותים נוספים ע"ס    845בגין תלמיד בחטיבת הביניים:  

 ₪;  3500 -₪, סה"כ 2,655
₪ ובנוסף תשלם בעד שירותים נוספים ע"ס    849בגין תלמיד בחטיבה העליונה:  

 ₪;  3500 -₪, סה"כ 2,651
 . 2017ים נכון לפברואר הסכומים מעודכנ

 
ילדנו כפי שתיקבע בתחילת שנת  עלות הסעתבנוסף, אנו מצהירים ומתחייבים כי נשלם את 

 ליום(.  ₪ 15  -הלימודים  )כ
המועצה   כי  בחתימתנו  ומסכימים  שלנו  האשראי  כרטיס  פרטי  את  מוסרים  אנו  כך  לשם 

ובגין   הסעות  עלות  חוץ,  תלמידי  אגרת  בגין  אותנו    ושירותים   נוספות  ימודל  שעותתחייב 
 ם ולא תהיה לנו כל טענה כנגד המועצה בגין חיובנו האמור. נוספי

אנו מודעים לכך כי רק בהסתמך על הצהרתנו זו, תרשום המועצה את ילדנו למוסדות החינוך  
שבתחומה. עוד ידוע לנו, כי אם לא נפעל כאמור, למועצה שמורה הזכות לבטל את רישום  

 למוסדות החינוך בתחומה לאלתר. ילדנו 

 לראיה, באנו על החתום:

    _________________   _________________     _______________    _    _______    
 חתימה     תאריך                  שם האב                             מס' ת.ז.                       

 _________     _______________  _______________   ________         ________   

 תאריך                          חתימה   שם האם                             מס' ת.ז.                                

 


