
 
 נספח ד'

 
 אישור בקשה לרישום לגן חובה מוכר שאינו רשמי לשנה"ל התשע"ט
 

            שם הבעלות   ______________________                       סמל הבעלות
  

  כתובת הבעלות ____________________________הכרה מיום (( לגילי 5 -6      ___/___/___
                                                                                                           ולגילי 4-3 בצווים))

 
                                     רשיון בר תוקף מספר (סמל הגן חדש – 6 ספרות)

 
        שם התלמיד________________מספר תעודת הזהות

 
 

         תאריך הלידה ___/____/___ שם הגן המבוקש___________________
 
 

        כתובת הגן__________________________________________________________
 

הלימודים שנת תחילת עד ההכרה את אקבל אם רק לגן התלמיד את לקבל מתחייב אני                 

 תשע"ח

______________             ______________            
תאריך הבעלות וחותמת חתימה הבעלות חתימת מורשה שם          

_______/____/____ 
 

 הצהרת הורה

 אני (שם ההורה) ___________________ ת.ז. ______________________

  מצהיר בזאת כי אני ביצעתי את הרישום לגני (שם המוסד) __________________

  סמל המוסד _______________ ולא רשמתי את הילד לגן אחר.

              חתימה  ההורה________________ תאריך _____________

   חובה לצרף ספח ת"ז●

  למלא את הטופס לצרף ת"ז הורים ולהעביר לרכז/ת העמותה.●

 
 


