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U

נספח טפסים נדרשים לצורך הגשת בקשה לתמיכה

לצורך קביעת רמת התמיכה נדרש המבקש לצרף לבקשתו המסמכים הבאים:
 .1צילום תעודת זהות של האם )במקרה של אב המהווה הורה יחיד ואשר הילדים נמצאים בחזקתו –
יצורף צילום תעודת זהות של האב( ,כולל הספח בו מופיעים פרטי בן הזוג ופרטי הילדים .ולגבי מי
שאינו ההורה של הילד ומחזיק בילד על פי צו בית משפט – יצורף אישור בית המשפט על מינויו
כאפוטרופסו של הילד.
 .2אישור קבלה למעון.
 3בנוסף  ,יצרפו ההורים האישורים כאמור להלן ,בהתאם למצב הרלוונטי לגביהם )יש לשים לב כי
ביחס לאדם יכולים להתקיים מס' הוראות במקביל(.
ככלל ,צירוף הטפסים נדרש ביחס לשני ההורים )או בני זוג אשר מקיימים משק בית משותף( ,למעט
הורה יחיד כאמור במבחנים אלו:
מעמד המבקש

מסמכים והנחיות

הורים שכירים

 .1הורים שכירים ימציאו תלושי שכר )עבור חודש
עבודה מלא( לחודש שקדם למועד ההרשמה.
 .2לגבי תלושי שכר שאינם ממוכנים – יש
להקפיד על האמור להלן:
על גבי תלוש השכר תוטבע חתימה וחותמת המעסיק.
על ההורה לצרף טופס אישור מעסיק שכירים
בהתאם לנוסח שבנספח .4
 .3הורים העובדים ביותר ממקום עבודה אחד
כשכירים :ימציאו תלושי שכר כאמור  ,מכל אחד
ממקומות העבודה בהם הינם עובדים בהתאם
למפורט בסעיף  1לעיל.
 .4עובד/ת משק בית אשר עובד/ת אצל מעסיק
אחד או יותר  -ימציא /תמציא אישור מעסיק
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שכירים מכל מעסיק בנפרד ,אישור מביטוח לאומי
ותצלום כל המחאות התשלום לחודש שקדם למועד

ההרשמה.
הורה בשנת שבתון )שנת השבתון היא במהלך

 .1אישור ממקום העבודה על היותו בשנת שבתון

שנת הלימודים בגינה מבוקשת התמיכה(

בשנת הלימודים בגינה מבוקשת התמיכה.
 .2תלוש שכר ראשון בשנת הלימודים בגינה
מבוקשת התמיכה.
 .3תלוש השכר של החודש שקדם למועד ההרשמה.

הורה בשנת שבתון כאשר שנת השבתון היא

דרגת ההשתתפות תיקבע עם החזרה לעבודה בפועל

במהלך תקופת ההרשמה ולא בשנה"ל בגינה

ולאחר המצאת המסמכים הרלוונטיים ,בהתחשב

מבוקשת התמיכה

במעמדו ,כמפורט בטבלה זו.

אם אשר לאחר חופשת הלידה החליטה להאריך

אם אשר לאחר חופשת הלידה החליטה להאריך

החופשה כחל"ת יותר מ 60 -ימים.

החופשה כחל"ת יותר מ 60 -ימים תעביר הודעה
למשרד בדבר שהותה בתקופת החל"ת ולא תהיה
זכאית להשתתפות המדינה באחזקת ילדיה מעבר ל-
 60ימים כאמור.

אם השוהה בחופשת לידה

אם אשר בחודש שקדם למועד ההרשמה או במועדי
ההרשמה נמצאה בחופשת לידה – דרגת ההשתתפות
תיקבע עם חזרתה בפועל לעבודה ,ולאחר שהמציאה
תלוש שכר של החודש הראשון בו שבה לעבודתה.
חזרה האם לעבודתה שלא מתחילת החודש  -תעביר
האם תלוש השכר של החודש שלאחר מכן.
דרגת הזכאות תחושב החל מיום כניסת הילד למעון,
ובלבד כי מועד חזרתה לעבודה היה עד ה 1.2 -של
שנת הלימודים .במידה וחזרה לעבודתה לאחר ה1.2 -
של אותה שנת לימודים – תחושב דרגת הזכאות
ממועד חזרתה לעבודה.
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הורה המשלם מזונות יצרף אישור עדכני על גובה
דמי המזונות ,בהתאם לקביעת בימ"ש  -או הסכם
הגירושין.

אב שהינו חייל בשירות סדיר

אב חייל בשירות סדיר יצרף  2תלושי משכורת
מהצבא )על שם האב ועל שם האם( של החודש
שקדם למועד ההרשמה. .

הורה עצמאי

הורה עצמאי יצרף שומה מודפסת ממס-הכנסה
לאחת משתי שנות המס האחרונות.
בנוסף יצרף תצהיר הורה עצמאי בהתאם לנוסח
שבנספח 3

הורה עצמאי העוזר או שותף בעסק בן  /בת זוגו

יוכר /תוכר כעובד/ת  -אם מופיעות הכנסותיו /
הכנסותיה בשומת בן  /בת הזוג ,אשר אליה יצורף
טופס  – 4431הודעה והצהרה לחישוב נפרד של
המס על הכנסת בני הזוג לפי סעיף  66לפקודת
מס הכנסה.
על ההורה לצרף לבקשה  -תצהיר הורה עצמאי
בנוסח שבנספח 3

עצמאים בעסק בעל ותק של פחות משנה

ימציאו למשרד ממס הכנסה או ממע''מ אישור על
מועד פתיחת העסק.
בנוסף יצרפו אישור על פירוט ההכנסה לשנת המס
אחרונה מרואה חשבון או מיועץ מס מוסמך.

הורה /הורים לומדים

יצרף תצהיר "הורה לומד" בנוסח שבנספח.
2בצירוף המסמכים הנלווים בהתאם למפורט בנספח.

משפחות חד הוריות

 .1תצהיר הורים יחידים בנוסח שקבוע בנספח 1
 .2אישור על גובה מזונות ,אם נקבע.
.3הורה שמצוי בהליך גירושין  -ימציא מסמכים
כלהלן:
א .אישור על פתיחת הליך על פי דין על מנת
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להשתחרר מקשר הנישואין וכי הינו פועל במסגרת
הליך זה שנתיים לפחות – מבית משפט רלוונטי.

לחילופין -
ב.אישור הביטוח הלאומי כי האם הוכרה כעגונה,
בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ,התשנ"ה – .1995
לחילופין -
א .דו"ח סוציאלי ממנו עולה כל האמור להלן )תנאים
מצטברים(:
היא חיה בנפרד מבן זוגה ,שהתה במקלט

.1

לנשים מוכות  90ימים לפחות
פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר

.2

הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה שישה חודשים
לפחות או לחילופין  -עו"ס בלשכת לשירותים
חברתיים אישרה כי יש בפתיחת הליך כאמור כדי
לסכן את חייה או חיי ילדיה
עולה חדש
תושב חוזר מובטל

תעודת עולה
 .1תעודת תושב חוזר
 .2אישור כי הינו רשום כדורש עבודה בשירות
התעסוקה.
או
אישור כי הינו מובטל הרשום במשרד
הקליטה.

אב שאינו עובד ,שהינו בעל נכות ,הזכאי לקצבת

אישור על גובה קצבת הנכות.

נכות
הורה שהינו מובטל

אישור מביטוח לאומי על גובה דמי האבטלה ועל
משך תק' האבטלה.

הורה שהינו מקבל הבטחת הכנסה

אישור על קבלת הבטחת הכנסה וגובהה ברבעון
האחרון העדכני.
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.

תצהירים
וטפסים
לדוגמה

* כל התצהירים יכולים להיחתם בפני עו"ד  ,רשם או שופט.
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נספח 1

U

U

תצהיר -הורים יחידים

אני הח"מ :
_____________
שם פרטי ומשפחה

_________
מס ' ת.ז.

__________________
כתובת

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי אם לא אעשה כן אהיה צפויה
לעונשים הקבועים בחוק  ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

הנני תושב ישראל ובהחזקתי ילד/י שאותו/אותם רשמתי למעון/משפחתון.
מתקיים בי אחד מאלה ))סמן  Xבסעיף הרלוונטי(:
0T

) ( אינני נשוי/ה ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגי;
) ( הנני נשוי ומתקיים בי האמור באחת מפסקאות המשנ ה )א() ,ב( או
)ג( ,ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו ; ))סמן  Xבתת סעיף
0T

0T

0T

הרלוונטי(:

)א( אני חי/ה בנפרד מבן זוגי תקופה של שנתיים לפחות ופתחתי
בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלתי במ סגרת
הליך זה שנתיים לפחות;
)ב( אני עגונה  ,כמשמעותה בסעיף  1לחוק הביטוח הלאומי
]נוסח משולב[ ,התשנ"ה–;1995
)ג( אני חיה בנפרד מבן זוגי  ,שהתי במקלט לנשים מוכות 90
ימים לפחות  ,מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה
ביום הראשון לשהותי במקלט כאמור  ,פתחתי בהליך על פי דין
להשתחרר מקשר הנישואין ופעלתי במסגרת הליך זה במשך
שישה חודשים לפח ות; אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור
אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי
ילדה;
) ( אני עולה חדש שנמצא /ת בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן -זוגי
לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ,ואין לי בן זוג אחר;
0T

0T

0T

0T

6

משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
.2

ידוע לי כי תצהיר זה ניתן  ,במסגרת בקשתי לתמיכת משרד התמ ''ת עבור ילדי השוהה
במעון/משפחתון.

.3

ידוע לי כי המשרד רשאי לבדוק נכונות פרטי הצהרתי וכי במידה ויתברר שאינם נכונים
ומדויקים ,יהיה המשרד רשאי לתבוע החזרת הכספים שנתנו לי שלא כדין  ,בצרוף הפרשי
הצמדה וריבית.

.4

הנני מצהיר/ה כי זה שמי ולהלן חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת .

חתימה
U

תאריך
אישור

אני הח"מ עו"ד _______________ כתובת __________________________ מאשר בזה כי
ביום הופיע בפני _____________________ שזיהה/תה עצמה באמצעות ת.ז_____________ .
ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי תהיה צפויה לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא תעשה כן  ,אישר/ה את נכונות הצהרתו /ה דלעיל וחתם/ה עליו/ה בפניי.

___________________
תאריך
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U

U

נספח 2

תצהיר  -הורה לומד

אני הח"מ :
_____________

_________

__________________

שם פרטי ומשפחה

מס ' ת.ז.

כתובת

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי אם לא אעשה כן אהיה צפויה
לעונשים הקבועים בחוק  ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
פרטי הילדים במעון  /במשפחתון שעבורם מבוקשת הבקשה לתמיכה:
שם הילד/ה __________ ת.ז .ילד/ה ______________

שם הילד/ה ________ ת.ז .ילד/ה ______________

שם הילד/ה __________ ת.ז .ילד/ה ______________ שם הילד/ה _________ ת.ז .ילד/ה ______________
)סמך  Xבסעיף הרלוונטי והשלם את הנתונים(
מאשר ומצהיר כדלקמן:
 אני לומד/ת במסלול אקדמי לתואר ____________
במוסד להשכלה גבוהה ______________________
שם המוסד
בתכנית מלאה/חלקית )סמן בעיגול(
U

U

 אני לומד/ת בקורסים להכשרה בפיקוח ממשלתי ,של __________________
שם משרד המפקח
 אני תלמיד "כולל" בישיבה תורנית ______________
שם המוסד
 אני לומד/ת באולפן לעולים חדשים

 אני לומד/ת לצורך תעודת הוראה בתוכנית מלאה  ,המוכרים על ידי משרד החינוך.
 אני עוסק/ת בעבודת מחקר
אני לומד/ת ____________ ימים בשבוע מס' שעות הלימוד השבועיות הינו ___________ .

חובה לצרף אישורים מהמוסדות והרשויות הממשלתיות וכן תוכנית לימודים מפורטת הכוללת שעות
וימים .באישור יצויין במפורש היקף שעות שבועיות בו לומד התלמיד  /ה.
הצהרה בדבר פירוט הכנסות :
U
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** אני מצהיר כי אני מקבל/ת/איני מקבל/ת )סמן/י בעיגול( מלגת קיום חודשית  /מלגת לימודים  /מלגת מחקר
)סמן/י בעיגול(
U

U

U

U

יש לציין גובה המלגה _________________________
** אני עובד/לא עובד במקביל ללימודים שלי )סמן בעיגול(
U

U

יש לציין גובה הכנסה מעבודה _______________________

**חובה לצרף אישור רשמי מהגורם הרלוונטי על גובה ההכנסות )תלוש שכר ,אישור מנותן מלגה
על גובה המלגה ולגבי עוסק בעבודת מחקר גם מספר שעות עבודה שבועיות וכד'(.
תצהיר זה ניתן במסגרת בקשתי לתמיכת משרד התמ ''ת עבור ילדי השוהה במעון /משפחתון.

ידוע לי כי אהיה חייב /ת לדווח למשרד על כל שינוי בתוכנית הלמודים או על הפסקת הלימודים וכי הנתונים שמסרתי
הינם נכונים ומדויקים .

חתימה

תאריך

אני הח"מ עו"ד _______________ כתובת __________________________ מאשר בזה כי
ביום הופיע בפני _____________________ שזיהה/תה עצמה באמצעות ת.ז_____________ .
ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי תהיה צפויה לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא תעשה כן  ,אישר/ה את נכונות הצהרתו /ה דלעיל וחתם/ה עליו/ה בפניי.

___________________
תאריך
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U

אני הח''מ לאחר שהוזהרתי כי
עליי לומר את האמת כולה ואת
האמת בלבד וכי אם לא אעשה כן
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

נספח 3

תצהיר – הורה עצמאי

מס' ת.ז.

שם המעביד

המתגורר/ת ב:
כתובת

 .1הנני בעל/ת עסק או שותפ/ה
בעסק*

שם ומהות העסק
בתפקיד

 .2ימי עבודתי בחודש
הינם

ואני עובד/ת
משעה

ובמעמד
עד
השעה

 .3הכנסתי החודשית האחרונה לחודש

בכתובת
החל מיום
סך
הכל

הייתה

שעות
שבועיות
ש''ח ברוטו

תצהיר זה ניתן במסגרת בקשתי לתמיכת משרד התמ''ת עבור ילדי השוהה במעון/משפחתון
במעון יום של

של ילדי/ילדתי

שם הארגון

כתובת המעון
 .4הנני מצהיר/ה כי זה שמי ולהלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

תאריך
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חתימת המצהיר

משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה

U

אימות תצהיר

אני הח"מ עו"ד _______________ כתובת __________________________ מאשר בזה כי
ביום הופיע/ה בפני _____________________ שזיהה/תה עצמה /עצמו באמצעות ת.ז.
_____________ ולאחר שהזהרתי אותו  /אותה כי עליה /עליו לומר את האמת כולה ואת
האמת בלבד וכי יהיה  /תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  ,אם לא יעשה  /תעשה כן  ,אישר/ה
את נכונות הצהרתו /ה דלעיל וחתם/ה עליו/ה בפניי.
___________________
תאריך

U

חותמת

_________________________
שם  +חותמת

תאריך

חתימת עו''ד/שופט/רשם בימ''ש

*במידה וההורה שותפ/ה בעסק השייך לו/לה ולבעלה  /אשתו עליה /עליו לצרף העתק
מהודעת הנישום לפקיד שומה על העסקת בן  /בת הזוג
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משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
U

נספח 4

אישור מעסיק – שכירים

* טופס זה נדרש לצרף במידה ותלוש השכר אינו ממוכן
אני הח''מ
שם המעביד

כתובת

מס' ת.ז.

מאשר ומצהיר בזה כדלקמן:
.1אני מאשר בזה שמר/גב'

עובד אצלי בתפקיד

 .2שעות עבודתו של מר/גב'

הינן משעה

סך השעות השבועיות
מסתכמות ב
 .1שכרו/ה בחודש מרץ
שנת 2010
* שכרו בחודש האחרון
________

סה"כ שעות
עבודה
שבועיות
עד שעה
שעות

היה

ש''ח ברוטו

אני מאשר/ת שידוע לי כי אישור זה ניתן למשרד התמ''ת לצורך קביעת גובה התמיכה עבור דמי
ההחזקה של ילדו/ילדה של העובד/ת במעון/משפחתון ,וכי כל הפרטים והעובדות במסמך זה הינם
נכונים ומדוייקים.

תאריך
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חתימה

חותמת

משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
U

נספח5

טופס פנייה לוועדת חריגים

 .1פרטי המעון
 .2פרטי הפונה
 .3פרטי הילד
 .4מס' נפשות במשפחה
 .5דרגה שנקבעה לפני הדיון
שם הילד

סמל מעון

כתובת מעון

שם פרטי ומשפחה

תאריך פניה

שם הילד

תאריך לידה
מס' ילדים המבקרים במעון
תאריך כניסה למעון
אב

מס' ת.ז.

אם

 .6סיבות הפניה לועדה

 .7הערות מנהלת המעון

מסמכים אותם יש לצרף :מסמכים רפואיים ,מסמכים המעידים על הוצאות חריגות וצילום תעודת זהות בה
מופיעים הילדים ותלוש שכר עדכני לחודש אחרון.
הנני מצהיר/ה כי הנתונים שנמסרו הינם נכונים

תאריך
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חתימה

