תצהיר
פרטי הזוג:
אנו הח"מ:
,
ת.ז
שם מלא ____________
שם מלא ____________ ת.ז _______________ .
כתובת מגורים_____________________________ :
לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת כולה ורק את האמת וכי נהיה צפויים/ות לעונשים
הקבועים בחוק אם לא נעשה כן ,אנו מצהירים/ות כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10

.11

אנו נותנים/ות תצהיר זה במסגרת בקשתנו להירשם כבני/בנות זוג במרשם הידועים בציבור של עיריית רמת-
גן (להלן" :המרשם").
אנו מצהירים/ות כי אנו חיים/ות חיי משפחה משותפים ומנהלים/ות משק בית משותף כידועים/ות בציבור
וזאת החל מיום ____.__/__/
אנו מצהירים/ות בזאת כי אנו מתגוררים/ות יחד החל מיום ____.__/__/
אנו מצהירים/ות כי איננו נשואים/ות ואיננו ידועים/ות בציבור של בן/בת זוג אחרים/ות מאלו החתומים/ות
בתצהיר זה.
אנו מתחייבים/ות להודיע לעיריית רמת-גן על כל שינוי שיחול במצבנו הזוגי  -משפחתי.
אנו מתחייבים/ות כי ככל שישתנו הנסיבות באופן שלא ניתן יהיה לראותנו עוד כידועים/ות בציבור ,ו/או במקרה
שלא נהיה זכאים להיכלל במרשם בשל אי-עמידה באחד מהתנאים המנויים בסעיף  5לנוהל מרשם ידועים
בציבור של עיריית רמת-גן (להלן" :הנוהל") ,נפעל על מנת להביא למחיקת הרישום.
אנו מתחייבים/ות שלא לטעון נגד היותנו ידועים/ות בציבור כל זמן שאנו רשומים/ות במרשם ,מצהירים/ות וכי
נהיה מושתקים/ות מלטעון נגד מעמד זה.
ידוע לנו כי הרישום במרשם ומסירת הפרטים לעיל במסגרת הליך הרישום הינם וולונטריים ,ונעשים מרצוננו
ובהסכמתנו החופשית.
אנו מסכימים/ות בזאת כי כל הפרטים שמסרנו לעיל ישמרו במאגר מידע של עיריית רמת-גן וכי העירייה תעשה
בהם שימוש בהתאם לקבוע במטרות המאגר ,הכל כמפורט בנוהל מרשם ידועים בציבור של עיריית רמת-גן.
ידוע לנו כי ההכרה בי ובבן/ת זוגי/תי כבני/ות זוג ידועים בציבור ,תהיה תקפה רק לעניינים מוניציפליים
הקשורים לעיריית רמת-גן המפורטים בסעיף  10לנוהל ,ולא תהיה לי כל השגה ו/או טענה לעיריית רמת-גן בעניין
זה.
ידוע לנו כי אין בעצם רישומנו במרשם וההכרה שניתנה במסגרתו ,לחייב את עיריית רמת-גן לכל פעולה שאינה
מפורטת בנוהל ו/או יש בה לסתור ו/או להחליף את האמור על פי כל דין.
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 .12אנו מעוניינים/לא מעוניינים (מחקו את המיותר) לקבל דיוור ישיר מטעם העירייה בנושאים רלוונטיים למרשם,
בדואר אלקטרוני ,במסרונים ו/או בדואר.
 .13זה שמנו ,זו חתימתנו ותוכן תצהירנו אמת:

שם מלא
שם מלא

תאריך_________ :
תאריך_________ :

חתימה
חתימה

הצהרות עדים:
האנשים הבאים מכירים אותנו ויכולים להעיד על מערכת היחסים הזוגית שלנו הכוללת חיים במשותף וניהול משק
בית משותף.
.1מכר/ה ראשון/ראשונה
שם פרטי

שם משפחה

טלפון נייד

כתובת העד/ה

מספר זהות

שכן/ה ,חבר/ה ,משפחה ,אחר

אנו מכירים
מתאריך:

קירבה

כתובת מייל

חתימה

 .2מכר/ה שני/שנייה
שם פרטי

שם משפחה

טלפון נייד

כתובת העד/ה

מספר זהות

שכן/ה ,חבר/ה ,משפחה ,אחר

אנו מכירים
מתאריך:

קירבה

כתובת מייל

חתימה

אישור
אני הח"מ ,עו"ד

מס' רישיון ______ כתובת

מאשר/ת בזה כי ביום
הופיעו בפני :שם מלא  ____________:ת.ז _________  ,ושם מלא ______________ :ת.ז __________
ואחרי שהוזהרו כי עליהם/ן להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים/ות לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן ,אישרו
את נכונות הצהרתם/ן וחתמו עליה בפניי.
חתימה וחותמת

תאריך_________________ :

לשליחת הטופסmarriage-certificate@ramat-gan.muni.il :
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