תצהיר [הסטודנט/ית]
אני הח"מ ,________________ ,ת.ז ___________ .מרח' ____________________ ,לאחר שהוזהרתי
כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזאת כדלהלן:
.1

שמי ,מספר תעודת הזהות שלי וכתובתי הם כאמור לעיל.

.2

אני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשתי לקבלת מגורים במעונות אוניברסיטת חיפה המיועדים לזוגות
נשואים ,עבורי ועבור בן/בת זוגי ,מר/גב' _____________ ,ת.ז ______________ .שהינו/ה ידוע/ה
בציבור שלי ,מתוקף עמידתנו במלוא התנאים המצטברים על פי הנחיות אוניברסיטת חיפה לעניין זה,
זולת רישומנו הפורמלי כזוג נשוי.

.3

הנני מצהיר/ה כי מר/גב' ___________ ואנוכי בני זוג המנהלים חיי משפחה משותפים ,מתגוררים
תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף ,בשותפות כלכלית ,מאז ____________.

.4

הנני מצהיר/ה כי איש מאיתנו אינו נשוי לאחר.

.5

ידוע לי כי במידה ואני ובן/בת זוגי ניפרד ,עליי ליידע באופן מיידי את אוניברסיטת חיפה ואז תפקע
זכאותנו לקבלת מגורים כאמור.

.6

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

__________________

אישור עו"ד
עו"ד,
,
הח"מ,
אני
מ______________________ ,מאשר/ת כי מר/גב'
,
 ,שזוהה/תה על ידי לפי תעודת זהות מס'
לחודש
הצהיר/ה וחתם/מה בנוכחותי היום
על התצהיר הנ"ל לאחר שהוזהר/ה
שנת
על ידי כאמור בגוף התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף 15
לפקודת הראיות (נוסח חדש) תשל"א.1771-

________
מס' רישיון

____________________
 ,עו"ד

תצהיר [ בן/בת זוג של הסטודנט/ית]
אני הח"מ ,________________ ,ת.ז ___________ .מרח' ____________________ ,לאחר שהוזהרתי
כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר/ה בזאת כדלהלן:
.1

שמי ,מספר תעודת הזהות שלי וכתובתי הם כאמור לעיל.

.2

אני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשת בן/בת זוגי ,סטודנט/ית באוניברסיטת חיפה ,לקבלת מגורים
במעונות אוניברסיטת חיפה המיועדים לזוגות נשואים ,מתוקף עמידתנו במלוא התנאים המצטברים
על פי הנחיות אוניברסיטת חיפה לעניין זה ,זולת רישומנו הפורמלי כזוג נשוי.

.3

אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי מר/גב' ___________ ואנוכי בני זוג המנהלים חיי משפחה משותפים,
מתגוררים תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף ,בשותפות כלכלית ,מאז ____________.

.4

אני מצהיר/ה כי איש מאיתנו אינו נשוי לאחר.

.5

ידוע לי כי במידה ואני ובן/בת זוגי ניפרד ,עליי ליידע באופן מיידי את אוניברסיטת חיפה ואז תפקע
זכאותנו לקבלת מגורים כאמור.

.6

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

___________________

אישור עו"ד
עו"ד,
,
�
הח"מ,
אני
מ______________________ ,מאשר/ת כי מר/גב'
,
 ,שזוהה/תה על ידי לפי תעודת זהות מס'�
�
לחודש
הצהיר/ה וחתם/מה בנוכחותי היום �
על התצהיר הנ"ל לאחר שהוזהר/ה
שנת �
�
על ידי כאמור בגוף התצהיר הנ"ל בהתאם לסעיף 15
לפקודת הראיות (נוסח חדש) תשל"א.1771-

________
מס' רישיון

____________________
�

 ,עו"ד

