
 הצהרה לצורכי בקשה ללגמגת סיוע ומעונות לזוגות לא נשואים 
 (מצ"ב דף הסבר) 

 
______________   -אנו הח"מ ____________________ בעל/ת ת"ז __________________ ו   

 
 בעל/ת ת"ז ___________________ מצהירים בזאת, לאחר שהוזהרנו, כי עלינו להצהיר את האמת 

 נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, כדלקמן:וכי באם לא נעשה כן  
 

 הננו עורכים תצהיר זה לצורך הגשת בקשה למעונות לזוגות / משפחות בטכניון בחיפה. .1
 

 אנו מצהירים בזאת:  .2
 א. שאנו מנהלים אורח חיים זוגי. 
 ב. אנו מנהלים משק בית משותף.

 לי הסכם זה יקבלו תוספת   בע-ג. ערכנו בינינו הסכם שיתוף / הסכם ממון בכתב (צרף ההסכם)
 ניקוד.    

 ד. אנו חיים כבני זוג ידועים בציבור לכל דבר ועניין החל מ _______________________. 
 

 , בין במפורש ובין במשתמע, להחיל על מערכת החיים בינינו, את מכלול ומוחלט ומוסכם בינינ  .3
 חיק לכת, כולל הענקת זכויות דיני הנישואין והגירושין, הן הזכויות והן החובות, באופן מר

לבן/בת הזוג בביטוח לאומי, הזכויות למזונות, זכויות לירושה, זכויות פנסיוניות, חזקת 
 שיתוף בנכסים וכד'. 

 
ידוע לנו כי במידה וניפרד, עלינו ליידע באופן מיידי את משרד המעונות, ונתבקש לעזוב את   .4

 רים במעונות. דירתנו במעונות ללא כל מחויבות לקבלת מגורים אח
 

 :החלטנו לבחור בצורת התקשרות זו בינינו משום שאנו .5
 מנועי חיתון על פי הדין הדתי החל עלינו. (כהן וגרושה, ממזרים, בני זוג חד מיניים,  *
 בני זוג בעלי דת שונה וכיו"ב).  
 איננו מעוניינים להינשא בטקס דתי.  *
 , לתקופת מבחן, לשם העניין  ידוע לנו כי  במידה שאנו חברים לתקופת ניסיון * 
 עצמו ואין לנו כוונה להעניק זה לזה זכויות (ליצור מחויבות משפטית הדומה לקשר   
 נישואין) כי אז איננו זכאים לקבל דיור לזוגות.   
 

 
 אלה שמותינו, אלה חתימותינו ותוכן תצהירנו אמת. 

 
 חתימה: ______________________    ____  חתימה: ______________

 
 תאריך: ___________________  

 
ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ 

 הריני לאשר בזאת כי ביום _____________________, הופיעו בפני, עו"ד _________________  
 

 שם הסטודנט ______________________ ת"ז _________________ 
 

 _ שם בן/בת הזוג _____________________ ת"ז ________________
 

ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר את האמת וכי באם לא יעשו כן יהיו צפויים לעונשים  
 הקבועים בחוק חתמו על הצהרה זו, בפני. 

 
 חותמת + חתימת עו"ד _______________________ 

 


