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 לבוגרי קורסי הכשרה מקצועיתמבחני תמיכה למתן מענק התמדה בעבודה 

 2018 -והשירותים חברתיים הרווחה ,העבודהשל משרד 

 

 והרווחה ,העבודהלמשרד  תהמשפטי צתהיועולאחר התייעצות עם  6.2בהתאם להוראת תכ"מ 

לבוגרי ה בעבוד מענק התמדה"(, להלן מבחנים למתן המשרד)להלן: " והשירותים החברתיים

 ,2018 , שנפתחו באישור ובפיקוח המשרד בשנתקורסי הכשרה מקצועית במקצועות נדרשים

 כהגדרתם במבחנים אלו.

 התעסוקה שיעורלאור העובדה ש יחודיים בכל הנוגע לגברים חרדים במבחן זה הוכנסו הסדרים

 שאינם חרדים גברים של התעסוקה שיעורביחס ל משמעותי באופן נמוך הינו חרדים גברים בקרב

שילובם של גברים  לעודד היא מבחן זה מטרת. האוכלוסייה של כלל התעסוקה לשיעור ביחס וכן

באמצעות מתן מענק  חרדים בוגרי קורסי הכשרה מקצועית, בעבודה במקצועות כמפורט במבחן

 התמדה בעבודה. 

 בהחלטת רלאמו בהתאם החרדים הגברים לקבוצת התעסוקה ביעדי עמידהבאופן זה תקודם ה

 1994ת ממשלה מס' כפי שנקבעו בהחלט 2010-2020 לשנים תעסוקה יעדי הצבת בדבר הממשלה

וכן לסייע לגברים חרדיים להשתלב בשוק העבודה בהתאם להחלטת ממשלה  ,15.7.2010מיום 

בדבר שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות הצבאי והאזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת 

והחלטת ממשלה  (28.7.2013מיום  638טת ממשלה מס' החל(בנטל הביטחוני והכלכלי שוויון 

( 9.1.2011מיום  2698החלטת ממשלה מס' )בדבר קידום השירות הצבאי והאזרחי במגזר החרדי 

לרבות שילוב אוכלוסייה זו במקצועות עתירי ידע בהתאם לדו"ח "המחסור בכוח אדם מיומן 

 .26.8.2012מץ בהחלטת ממשלה מיום בטכנולוגיה עילית" אשר או

. 

 

 הגדרות :

 .והשירותים חברתיים הרווחה ,העבודה יר להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרדבכאגף  -"האגף" 

נוהג בדרכי חינוך, אופי  ואבהקפדה הדתית שה ויהודי שומר מצוות, אשר ייחוד: "חרדי גבר"

דים שומרי המצוות, ואשר עומד באחת לבין שאר היהו והקהילה ואורחות החיים, המבחינים בינ

 יותר מההגדרות הבאות:  או

הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים  18עד גיל  וקומות הלימוד של ילדימ .א

שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד 

 החינוך.

 למד בישיבה קטנה. .ב

לפחות,  זכאי בחמש השנים האחרונות, למשך שנה מלאה אחת ההי .ג

ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" )אשר בעבר 

נקראה הבטחת הכנסה לאברכים(, מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד 

 החינוך.
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קיבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[,  .ד

 לאוכלוסייה החרדית. ובשל השתייכות 1986 –התשמ"ו 

לבצע  לקבל פטור משירות צבאי כאמור אולם בחריה יכול הגבר אשר  .ה

  .שירות צבאי/אזרחי

נכלל קורס שהתקיים באישור האגף ובפיקוחו ו – "מקצוע נדרש"קורס להכשרה מקצועית ב

 ;שתפורסם באתר ותעודכן מעת לעת הנדרשים ת המקצועותברשימ

, ים שתפורסם באתרבענף המחשבגם מקצוע הנכלל ברשימת המקצועות  :בכל הנוגע לגבר חרדי

, המוכר ומפוקח ע"י משרד ממשלתי ובלבד שאושר ע"י צוות מקצועי של וכן מקצוע אחר ייעודי

המשרד הכולל את נציגי האגף ונציג הממונה על התעסוקה וממועד שאושר ופורסם באתר 

 (. "קורס שאושר ע"י הצוות המקצועי"האינטרנט של המשרד ) להלן: 

ולהעניק  שברשימה שתפורסם באתרמגמות המשתייכות לענפים האגף יהיה רשאי להוסיף 

תמיכות, לפי מבחנים אלה, בגין המגמות החדשות. רשימת המגמות הרלוונטית להענקת תמיכות 

 .31.12.18תהיה הרשימה התקפה נכון לתאריך  2018בשנת 

הבקשה  יובהר כי התקופה המזכה לקבלת התמיכה, דהיינו מניין חודשי העבודה בגינם הוגשה

שהמבקש החל לעבוד לפני הוספת המקצוע הרלוונטי למבחן התמיכה, תחל לתמיכה, במקרה 

 מיום הוספת המקצוע ותקופת העבודה שלפני הוספת המקצוע למבחן התמיכה לא תיחשב. 

 

 .עבודה לפחות בממוצע חודשי שעות 140משרה שהיקפה  – "משרה מלאה"

 שעות בממוצע חודשי.  139-ל 70משרה שהיקפה בין  –"משרה חלקית" 

סיום הקורס  כתאריך הזכאות הרשום בתעודת התאריך  –" מועד סיום הקורס בהצלחה"

 לתעודה.

 .זכאות לתעודת סיום קורס – "בהצלחה "סיום הקורס

 מענק התמדה המשולם בהתאם למבחנים אלו. –"תמיכה" 

תעודת גמר  – שיםברשימת המקצועות הנדרבמקצועות המפורטים  - ""תעודת סיום קורס

ברשימת ; במקצועות המפורטים והשירותים חברתיים הרווחה ,ממשלתית של משרד העבודה

או תעודת השתלמות כמפורט ליד כל  ממשלתית תעודת גמר –המקצועות בענף המחשבים 

 . , תעודה שאישר הצוותוות המקצועימקצוע. בקורס שאושר ע"י הצ

 :מצטברים תנאי סףהתנאים המוקדמים להגשת בקשה לתמיכה  .1

 על המבקש לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר:

, שהתחיל  בין שפורסמה באתרלמד בקורס להכשרה מקצועית לפי הרשימה  (1)

ובמידה והמבקש הינו גבר חרדי, רשאי ללמוד גם  31.12.18 –1.1.18התאריכים 

או קורס שאושר  ברשימת המקצועות בענף המחשבים יםהקורסים המפורט באחד

 הצוות המקצועי.  ע"י

 סיים את הקורס בהצלחה. (2)

בין אם כשכיר ובין אם כעצמאי במשך שלושה חודשים  בתחום מקצוע הקורסעובד  (3)

  בהיקף שלא יפחת ממשרה חלקית בממוצע חודשי. לפחות



 מדינת ישראל

 

 

 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 02-6662000, טלפון:  91036ירושלים  3166, ת"ד 5משרד ראשי, רחוב בנק ישראל 

 21תוך ( חוד' לפי העניין 12חוד' או  3)השלים את תקופת העבודה המזכה במענק  (4)

 ה.מיום סיום הקורס בהצלח שיםחוד

חודשים  21של  יום מתום התקופה 60 -הגיש את בקשתו לתמיכה לא יאוחר מ (5)

 ממועד סיום הקורס בהצלחה.

 :חיילים  (6)

אותו וסיים  במקצוע נדרש שעבר קורס בהכשרה מקצועיתחובה בשרות . חייל 1(.6)

מצה"ל והתאריך ממנו שחרורו רק לאחר בהצלחה יוכל להגיש בקשה למענק התמדה 

או יום כניסתו  מצה"לשחרורו ודשים להגשת הבקשה יהיה תאריך תחיל ספירת החת

 במהלך שירות החובה השירות במקצוע הקורס. יובהר בזאת כי תקופת לשירות קבע

קבלת המענק לפי צורך ל( 4תקופת עבודה מזכה כמשמעה בסעיף קטן )לא תיחשב 

 מבחן זה. 

ועית במקצוע נדרש . חייל בשירות קבע שהתחיל ללמוד בקורס להכשרה מקצ2(.6)

שירותו במקצוע  בתקופת שירות הקבע וסיים אותו בהצלחה, תיחשב לו תקופת

( לעיל, מיום סיום הקורס, או 4, כמשמעה בסעיף קטן )מזכההקורס כתקופת עבודה 

 מיום תחילת עבודתו במקצוע הקורס, לפי המאוחר מביניהם.

 12.1הוראת מנכ"ל  לא הגיש בקשה למענק השמה מכח - בכל הנוגע לגבר חרדי (7)

בקורסים להכשרה מקצועית לקראת תשלום בתכנית למתן שוברים להשתתפות 

  .בעולם העבודההשתלבות 

במידה ותוגש בקשה לתמיכה ע"י מי שאינו עומד באחד או יותר מתנאי הסף, הבקשה  .א

 .תידחה

 

 :אופן הגשת הבקשה .2

 את הבקשה ניתן להגיש 

להגשתה יהיה, התאריך המוטבע ע"י חברת  והמועד הקובע דואר רשוםבאמצעות   - 

דואר ישראל בע"מ על גבי אישור המשלוח לדואר רשום )על המבקש לשמור את 

 אישור המשלוח(. את הבקשה יש לשלוח לכתובת הבאה:

  העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמשרד 

 אגף בכיר להכשרה ופיתוח כח אדם

 9103101ירושלים  3166, קריית הממשלה, ת.ד.  5רח' בנק ישראל 

 לידי הגב' יפה חמדני                                         

 או 

 tmichotH@labor.gov.ilבכתובת דואר אלקטרוני: 
 
אישור  נתקבלאו בדוא"ל )שבמענה לו  בדואר רשוםובהר כי בקשה שלא תשלח י

 ותיחשב כאילו לא הוגשה.  תיבחן)כגון פקס'( לא אלא בדרך אחרת  (קבלה

 

 המסמכים שיש לצרף לבקשה לתמיכה: .3

mailto:tmichotH@labor.gov.il
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 הבאים:את המסמכים  להגישנדרשים  :עובדים שכירים ( 1)  .א

 

 .צילום תעודת זהות כולל ספח תעודת הזהות .1

והשירותים חברתיים הרווחה  ,תעודת גמר ממשלתית של משרד העבודה .2

 יונים.וגיליון צ

, כשהוא מלא ומאושר על 'גבנספח טופס פתיחת/עדכון פרטי מוטב, כמצורף  .3

שהונפק עד שלושה בצירוף אישור על ניהול חשבון בנק  ידי מגיש הבקשה

 קשיאו צילום חודשים לפני הגשת הבקשה 

תלושי שכר של שלושה חודשי עבודה )במצטבר( או שנים עשר חודשי עבודה   .4

 המעידים על זכאותו לפי מבחנים אלו;  -וקש בבקשה על פי המב -)במצטבר( 

אישור המעסיק או כל אחד מהמעסיקים, במידה שהיו יותר מאחד, ביחס  .5

לעבודה בה הועסק העובד וביחס לחודשים עבורם מבוקשת התמיכה, המעיד 

, תוך פירוט אופי שבנספח ג'על זכאותו לפי מבחנים אלו. האישור יהיה בנוסח 

 העבודה;

 .941097115ממס הכנסה. מס' תיק ניכויים  2018יאום מס לשנת אישור ת .6

הגשת אישור תיאום מס איננה תנאי סף לאישור הבקשה, אולם בהיעדר 

אישור תיאום מס ינוכה שיעור המס הקבוע בחוק מסכום התמיכה שיאושר 

 למבקש, ככל שיאושר.

מה למענק לפי סעיף קטן ומבקש לקבל את ההשללהלן  (א)4מי שקיבל מענק לפי סעיף קטן  (2)

 יגיש את המסמכים הבאים בלבד:להלן,  (ב)4

 .'הנספח חודשים נוספים  9טופס בקשה למענק עבור  .1

 .החודשים הנוספים 9תלושי שכר עבור  .2

 .'בנספח אישור מעסיק בנוסח  .3

 

 עובדים עצמאיים: .ב

 .עודת זהות כולל ספח תעודת הזהותצילום ת  .1

וגיליון  והשירותים החברתיים הרווחה ,התעודת גמר ממשלתית של משרד העבוד .2

 ציונים.

, כשהוא מלא ומאושר על ידי 'גבנספח טופס פתיחת/עדכון פרטי מוטב, כמצורף  .3

שהונפק עד שלושה חודשים בצירוף אישור על ניהול חשבון בנק  מגיש הבקשה

 .קשיאו צילום לפני הגשת הבקשה 

 .תעודה על רישום במע"מ .4

 .שנתי –חשבונות  ניין ניהול פנקסיאישור לע .5

 .'דבנספח פירוט על אופי העיסוק ומשך שעות העבודה בהתאם לנוסח המפורט  .6
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הגשת  .941097115ממס הכנסה. מס' תיק ניכויים  2018אישור תיאום מס לשנת   .7

אישור תיאום מס איננה תנאי סף לאישור הבקשה, אולם בהיעדר אישור תיאום 

התמיכה שיאושר למבקש, ככל מס ינוכה שיעור המס הקבוע בחוק מסכום 

 שיאושר.

 

 

ומבקש לקבל את ההשלמה למענק לפי סעיף להלן  (א)4( מי שקיבל מענק לפי סעיף קטן 2) 

 יגיש את המסמכים הבאים בלבד:להלן,  (ב)4קטן 

 .'הנספח חודשים נוספים  9טופס בקשה למענק עבור .1

 .תעודה על רישום במע"מ. 2

 .שנתי –חשבונות  ניין ניהול פנקסיאישור לע. 3

 .'דבנספח פירוט על אופי העיסוק ומשך שעות העבודה בהתאם לנוסח המפורט  .4

  

 :גברים חרדיים .ג

ברשימת מקצוע נדרש המפורט בעל גבר חרדי המבקש לקבל מענק התמדה 

המקצועי לצרף אחד או קורס שאושר ע"י הצוות המקצועות בענף המחשבים 

 :מהמסמכים הבאים

המעיד כי  18עד גיל שהם  המבקש ילדיבו לומדים  יםימודהלאישור ממוסד  .א

לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או מסוג הם לומדים במוסדות 

 ."פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך

"מלגת לימודים ועידוד מסמך רשמי ממשרד החינוך לפיו אושרה לו  .ב

ה אחת לפחות בחמש מלאהשתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" למשך שנה 

 .השנים האחרונות

אישור לימודים של המבקש מהישיבה הקטנה, בציון השנים בהן למד בה.  .ג

יוער כי במקרה שבו הישיבה הקטנה אינה קיימת עוד, יש לצרף אישור 

מאת האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך ללימודי המבקש 

י הגורמים המורשים על פי בישיבה הקטנה או לחלופין תצהיר חתום בפנ

חוק שבו יצהיר המבקש באילו שנים ובאילו גילאים למד בישיבה הקטנה, 

מסמכים המעידים על נכונות וכן מתי נסגרה, תוך צירוף, ככל הניתן, של 

 הדברים.

 .אישור לפיו ניתן פטור משירות צבאי בשל השתייכות למגזר החרדי .ד

מסמך המעיד על שירות צבאי או אזרחי בהתאם למתווה "השוויון בנטל"  .ה

 או "מתווה חוק טל" שקדם לכך.

 

 



 מדינת ישראל
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 :  סכום התמיכה. 4

, בכפוף למגבלות התקציב העומד לרשות למי שיימצא זכאי עפ"י מבחנים אלוהתמיכה תינתן 

 כאמור להלן: הפעולה, 

a. יהיה זכאי שכיר או כעצמאי( )כ שלושה חודשיםבמשך  בתחום מקצוע הקורסעבד ש מי

 ; באופן יחסי לאחוז משרתו, ₪ 6,000מקסימלית של לקבלת תמיכה 

b. יהיה )כשכיר או כעצמאי(  שנים עשר חודשיםבמשך  בתחום מקצוע הקורסעבד ש מי

אם ניצל זכאותו באופן יחסי לאחוז משרתו. , ₪ 11,000של מקסימלית זכאי לתמיכה 

יהיה זכאי לקבלת ההפרש שבין הסכום  –עבודה לקבלת תמיכה בתום שלושה חודשי 

 שקיבל לסכום הנקוב בסעיף קטן זה;

 

 מניעת כפל תמיכה: . 5

שאושרה לו קבלת תמיכה על פי מבחנים אלו ואשר קיבל ממקור ממשלתי כלשהו,  מי (א)

בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, סכום כלשהו בקשר לקליטתו בעבודה או התמדה בה 

בגובה ההפרש בין סכום  מבחנים אלו"(, יהיה זכאי לתמיכה לפי סףנו מענק)להלן: "

התמיכה שהיה אמור לקבל לסכום אותו קיבל כמענק נוסף. יצוין כי לעניין זה לא 

 .1994-יובאו בחשבון סכומים שנתקבלו לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד

ותו לקבלת דמי קיום ניצל זכמי שאושרה לו קבלת תמיכה על פי מבחנים אלו ואשר  (ב)

ף , יהיה זכאי לקבלת תמיכה בהתאם לסעימאת המשרד/האגףבמהלך תקופת הקורס 

על פי מבחנים אלו לא כמענק התמדה ובלבד כי סך כל הסכום שיקבל כדמי קיום ו – 4

 ₪.  14,000יעלה על 

 

 : הוראות נוספות

אינם מבקש אשר יימצא כי מסר הצהרות שאינן נכונות או שצירף מסמכים ש (א)

הוכיח עמידתו  ף אםא ,נים אלולקבלת תמיכה כאמור במבחמהימנים, תישלל זכאותו 

 .ניםהמבחהזכאות על פי ביתר תנאי 

במקרה שהמבקש לא יעמוד בתנאי מבחנים אלו לאחר אישור בקשתו המשרד רשאי,  (ב)

לו לפי כל דין,  להפסיק את התמיכה  ולקזז כספי  יםהנתונאו סעד בנוסף לכל סמכות 

 כה ששולמו לו מכל סכום אחר לו הוא זכאי מהמשרד. תמי

 המשרד רשאי להחליט על שינוי או ביטול מבחנים אלו בכל עת.  (ג)

 

 

 

 

____________                                         ____________ 

        אביגדור קפלןד"ר                          תאריך
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             כללימנהל        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 נספח א'- ימולא על ידי הלומד 

 

 

 ,העבודהלהכשרה מקצועית של משרד  בוגרי קורסיםבעבודה ל למתן מענק התמדהבקשה טופס 

 והצהרה 2018שנפתחו בשנת  הרווחה והשירותים חברתיים

 

 עותקים 2-הבקשה תוגש ב
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 ______________________אני הח"מ, ____________________________, בעל ת"ז _

בהתאם למבחנים  מענק התמדה הרווחה והשירותים חברתיים  ,העבודהה מבקש בזאת ממשרד

הרווחה  ,עבודהמענק התמדה בעבודה לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית של משרד ה למתן

 .)להלן: "המבחנים"( 2018 - והשירותים החברתיים

 

 פרטים אישיים:

 עודת זהות:מס' ת שם משפחה: שם פרטי:

 

 

    

 מיקוד: יישוב: מס' בית: רחוב:

    

 דואר אלקטרוני: :טלפון בבית :טלפון נייד

   

 

 * יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח התעודה עם כתובת מגורים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרטי הקורס:

 שם הגוף שהעביר את הקורס: שם הקורס:

 

 

  

 סיום הקורס:ת תעודהמקצוע המופיע ב תאריך התחלת הקורס:
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תאריך הזכאות לתעודת סיום הקורס  

: 

 

 )חובה לצרף עותק מהתעודה( 

 

 

 למילוי על ידי המשרד:

 

 

                                      תאריך קבלת הבקשה במשרד :  

 

 )יש להטביע חותמת נתקבל עם תאריך(

 

 

 אני מצהיר בזאת ש:

 :  מבין החלופות הבאותביחס למבקש את ההצהרה הנכונה  V-בלסמן  חובה .1

 בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, , מקבל ממקור ממשלתי כלשהו ני לאלא קיבלתי וא

 וגם לא הגשתי בקשה לקבלסכום כלשהו בקשר לקליטתי בעבודה או התמדה בה, 

 סכום כאמור שעדיין לא קיבלתי תשובה לגביה. 

ו לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, לעניין זה לא יובאו בחשבון סכומים שנתקבל

 .1994-התשנ"ד

 

 

 

 

 

 

 /בין באופן ישיר ובין באופן , אקבל ממקור ממשלתי כלשהו ביקשתי לקבל/ קיבלתי

  עקיף, סכום כלשהו בקשר לקליטתי בעבודה או התמדה בה.

המקור 

 הממשלתי

עבור מה התמיכה 

)שניתנה לי או 

 שביקשתי(

הסכום שאושר 

 לתמיכה

 הסכום אותו

ביקשתי  כתמיכה 

 וטרם אושר
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 להשתתפות שוברים למתן תכנית" 1.6 מספר"ל מנכ להוראת בהתאם שובר לי אושר 

הגשתי  . לא"העבודה בעולם השתלבות לקראת מקצועית להכשרה בקורסים בתשלום

בבקשתי זו אני מוותר על "מענק השמה" מכח הוראת ובקשה לקבלת מענק השמה 

 א אהיה זכאי לקבלו.המנכ"ל ול

 

הרווחה והשירותים  ,העבודהממשרד  במהלך תקופת הקורס דמי קיום לא קיבלתי .2

יש להקיף בעיגול את )₪ קיבלתי דמי קיום בגובה ____  /(לשעבר כלכלה)החברתיים 

 (.לגביך התשובה הנכונה

מענק ) לקבלת תמיכה יתשלול באופן מיידי זכות –מסירת הצהרה שאיננה נכונה ידוע לי ש .3

 .ניםהמבחהזכאות על פי ביתר תנאי  יאפילו אם עמדת ,התמדה(

יכול שיגרור נקיטת אמצעים משפטיים  של הנתונים ואמיתיגילוי מלא  אימודע לכך כי  הנני .4

, לרבות הליכי גבייה וקיזוז תשלומי התמיכה ששולמו לי מכל תשלום אחר לו אני זכאי כנגדי

 .ברתייםהרווחה והשירותים הח ,העבודהממשרד 

להעביר פרטים אלו, לכל  רשאי הרווחה והשירותים החברתיים ,העבודהמשרד ידוע לי ש .5

 רשות ממשלתית אחרת, לצורך בדיקה, אימות והצלבת הנתונים הנמסרים על ידי.  

 /הריני נותן הסכמה בלתי חוזרת והרשאה בלתי חוזרת לכך שהמוסד לביטוח לאומי  .6

לת תמיכה יתנו כל מידע שברשותם לעניין השתלבותי המעסיק שפרטיו צוינו בבקשתי לקב

 בעבודה.

למען הסר ספק, אני פוטר את המוסד לביטוח לאומי / המעסיק מכל חובה שבדין לעניין  .7

סודיות כלפי משרדי הממשלה והחשב הכללי בקשר למידע זה, ומוותר על סודיות ביחס 

 אליי.

כה ולקבלת התמיכה ולכן ההרשאה ידוע לי שהסכמה והרשאה זו הינה תנאי לאישור התמי .8

 בלתי חוזרת, וכל הודעה סותרת שתינתן לאחר מכן לא תהיה תקפה לכל דבר ועניין.

 

 

 

 .קיםמצהיר/ה בזה כי כל הנתונים הנ"ל הנם נכונים ומדויאני 

 

 

 

 מלא:_____________________ שם



 מדינת ישראל
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 ___________ המבקש: חתימת: ___________         תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ימולא ע"י המעסיק –' בנספח 

 

 לכבוד

 אדם-האגף להכשרה ולפיתוח כח

 הרווחה והשירותים החברתיים ,העבודהמשרד 

 ירושלים

 

 אישור



 מדינת ישראל
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__________________________ ת. ז.  , שם מלא:הריני לאשר בזאת שהעובד

 _________________ 

 

 __ עד ___________________                  עובד במפעלנו מתאריך _________________

 יש לציין: "עד היום"( ,עדיין עובדאם )יש לציין מועד סיום העבודה. 

 

 _____________________________  תפקיד/במקצוע

 בהיקף משרה )יש לציין מספר שעות חודשיות( ___________________

 

 (לפרט נא) אופי העבודה:

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

___________________________ ___________________ _____________ 

 תאריך            + חותמת  חתימה        + תפקידמלא שם                 

 

 

__________     כתובת המעסיק: טלפון המעסיק : _

____________________________________ 

 

 

 ג'נספח 

 

 טופס פתיחת /עדכון פרטי מוטב

 

 יש לצרף לבקשה לתמיכה טופס זה בצירוף אישור מקורי של הבנק על בעלות בחשבון. 

 

 פרטים לביצוע תשלומים:

 

 שפרטיו מופיעים להלן.המצאת הפרטים אינה מהווה הוראה בלתי חוזרת לטובת הבנק 



 מדינת ישראל
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 שם המוטב_________________________________________ מס' זיהוי 

 

 כתובת_________________________________________________________ 

 

 עיר ____________________________________

 

 __________ מס' בית _________________רחוב ________________________

 

 ת"ד__________________________ מיקוד ___________________________

 

 מס' טלפון __________________________פקס ________________________

 

 

 פרטי חשבון הבנק של המוטב: 

 

 פרטי הבנק:

 ף___________________שם הבנק ___________________________     מס' סני

 

 כתובת הסניף ___________________________________________________

 

 מס' חשבון _____________________________________________________

 

 

-------------                                                                          ---------------------- 

 תאריך                                                                             חתימת ממלא הטופס    

 

 מבקש שהוא עצמאי  ימולא ע"י  – 'ד נספח

 

 לכבוד

 אדם-האגף להכשרה ולפיתוח כח

 ירושלים הרווחה והשירותים חברתיים ,העבודהמשרד 

 

 אישור

 

 __________________________  י, שם מלא:אנהריני לאשר בזאת ש

 _________________  ע"מ /ת. ז.



 מדינת ישראל
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 תאריך מתאריך __________________ עדבעל/שותף בעסק פרטי ועובד בו 

                  ___________________ 

 יש לציין: "עד היום"( בעסקו הפרטי, עדיין עובדאם המבקש )

 

 ____________ _________________ תחום/במקצוע

 

        )מס' השעות בממוצע( לפחות ביום                        עד השעה                     החל מהשעה 

 .ימים בשבוע                    במשך 

 

את תחום העיסוק של עסקך, תוך הבאת דוגמאות לפעולות אשר  נא לפרט) אופי העבודה:

                                                                                     :בוצעו על ידך כחלק מהעסק(

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

__________________________ ___________________ _____________ 

 תאריך            + חותמת  חתימה                    מלא        שם                 

 

העסק:  לפון בעסק: ___________     כתובתט

 ____________________________________ 

 

 

 

 ה'נספח 
 
 

 
 
 

 חודשים { 12}השלמה ל  –בקשה למענק שני 
 
 
 

 --------------------------:  שם המבקש
 



 מדינת ישראל
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 -----------------------------------:  ת.ז.
 

 -----------------מס' טלפון ליצירת קשר : 
 

 ותלושי שכר. ו אישור מעסיק בנוסח נספח ג'עליך לצרף לבקשה ז הערה חשובה:
 


