הצהרה לזוגות  -לא נשואים
אנו הח"מ ______________________________ֹֹבעל/ת ת"ז _________________ [הסטודנט/ית מגיש/ה הבקשה]
ו  ___________________________________ -בעל /ת ת"ז _________________
לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת וכי באם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,אנו מצהירים
בזאת כדלקמן:
 .1אנו מנהלים משק בית משותף ואנו חיים כזוג לכל דבר ועניין.
 .2אנו חולקים דירה משותפת החל מתאריך ___________ (חובה למלא) (* לפחות  7חודשים לפני מועד החתימה על

ההצהרה) .כתובת המגורים המשותפת שלנו כיום היא( ________________________ :לצרף חוזה שכר דירה).
 .3אם יאושרו לי מגורים במעונות אתגורר בדירה שאושרה לי עם בת/בן זוגי המוצהר/ת בבקשת המעונות
ובתצהיר זה.
 .4ידוע לנו כי אם ניפרד ,עלינו ליידע באופן מידי ובכתב את מדור מלגות ומעונות בביה"ס ללימודי מוסמכים
(סטודנטים לתארים מתקדמים)/משרד המעונות הראשי (סטודנטים לתואר ראשון) ,ונתבקש לעזוב את דירתנו
במעונות ללא כל מחויבות לקבלת מגורים אחרים במעונות.
 .5ידוע לנו כי הטכניון מסתמך על הצהרתנו זו ועל בסיסה רואה בנו כבני זוג וכי אם יתברר כי הצהרתנו זו אינה אמת
ו/או א ינה מלאה ,שלמה או מדויקת ,יהיה בכך כדי לשלול את הזכאות שקבלנו מאת הטכניון והדבר עשוי אף
להיחשב כעבירת משמעת ואף לחייב בתשלום פיצוי מוסכם בגין דיווח כוזב.
אלה שמותינו ,אלה חתימותינו ותוכן תצהירנו אמת.
חתימה________________________ :

חתימה___________________________ :

תאריך________________________ :


יש לצרף צילום של תעודות הזהות של שני בני הזוג כולל הספח.
ֹֹ
אישור עו"ד

הריני לאשר בזאת כי ביום ____________________ ,הופיעו בפני ,עו"ד ______________________________,
שם הסטודנט/ית ת.ז _________________________ .ושם בן/בת הזוג ת.ז,___________________________.
אשר שזוהו על ידי לפי תעודות זהות ,הצהירו וחתמו בפני על התצהיר הנ"ל לאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר את
האמת וכי באם לא יעשו כן יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק.
חותמת  +חתימת עו"ד _______________________

הצהרת מכרים
האנשים הבאים מכירים אותנו ויכולים להעיד שאנו מקיימים את האמור בהצהרה הנ"ל:
 .1מכר ראשון
אני ,הח"מ (שם משפחה)______________(שם פרטי)____________ בעל ת"ז __________________
שכתובתי ב____________________________________________________________________ -
מצהיר בזאת כי אני שכן  /חבר  /חבר לעבודה /משפחה  /אחר ______________ [יש להקיף בעיגול]
של _____________________[שם הסטודנט/ית] ושל_______________________ [שם בן/בת הזוג]
כ _________ -שנים והריני לאשר כי למיטב ידיעתי האמור בהצהרה הנ"ל אמת.
חתימה__________________ :

תאריך___________________ :

 .2מכר שני
אני ,הח"מ (שם משפחה)______________(שם פרטי)____________ בעל ת"ז __________________
שכתובתי ב____________________________________________________________________ -
מצהיר בזאת כי אני שכן  /חבר  /חבר לעבודה /משפחה  /אחר ______________ [יש להקיף בעיגול]
של _____________________[שם הסטודנט/ית] ושל_______________________ [שם בן/בת הזוג]
כ _________ -שנים והריני לאשר כי למיטב ידיעתי האמור בהצהרה הנ"ל אמת.
חתימה__________________ :


תאריך___________________ :

לא ניתן יהיה למלא לגבי  2מכרים שמכירים בן זוג אחד בלבד
אישור עו"ד להצהרת המכרים

הריני לאשר בזאת כי ביום _____________________ ,הופיעו בפני ,עו"ד __________________________
מכר ראשון :שם משפחה____________ שם פרטי_ __________ מס' ת.ז______________________.
מכר שני :שם משפחה______________ שם פרטי __________ ,מס' ת.ז______________________ .
שזוהו על ידי לפי תעודות זהות הנ"ל ,הצהירו וחתמו בפנינו על התצהיר הנ"ל לאחר שהזהרתי אותם כי
עליהם לומר את האמת וכי באם לא יעשו כן יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק.

חותמת  +חתימת עו"ד ________________________

