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 לגברים חרדיםבחני תמיכה של משרד הכלכלה למתן דמי קיום מ

 2016-במהלך לימודי הכשרה מקצועית 

 

הכלכלה )להלן:  משרדלולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי  6.2בהתאם להוראת תכ"מ 

לומדים בקורסי הכשרה מקצועית לגברים חרדים ה דמי קיוםלמתן  מבחנים, להלן "(המשרד"

, במימון ויתבצעו 2016כהגדרתם במבחנים אלו, אשר ייפתחו במהלך שנת  ,במקצועות נדרשים

 .משרדה באישור ובפיקוח

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

 היא מבחן זה  מטרת. האוכלוסייה של כלל התעסוקה לשיעור ביחס וכן שאינם חרדים גברים

הכשרה מקצועית במקצועות שיפורטו במבחן זה,  בלימודי חרדים גברים של שילובם לעודד

 בכך לסייע להם לעמוד בדרישות הקורס ולסיימו. ובאמצעות מתן דמי קיום לאורך הקורס 

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

 מיום 1994' מס ממשלה החלטת) 2010-2020 לשנים תעסוקה יעדי הצבת בדבר הממשלה

 הצבאי בשירות מיעוטים ובני חרדים שילוב בדבר ממשלהה להחלטת בהתאםו( 15.7.2010

 ממשלה החלטת) והכלכלי הביטחוני בנטל שוויון וליצירת העבודה בשוק שילובם לצורך והאזרחי

ידע בהתאם לדו"ח בנוגע  ( לרבות שילוב אוכלוסייה זו במקצועות עתירי28.7.2013 מיום 638' מס

 .26.8.2012ל"מחסור בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה עילית" אשר אומץ בהחלטת ממשלה מיום 

 

 : הגדרות

 גמלת הבטחת הכנסה או דמי אבטלה המשולמים ע"י המוסד לביטוח לאומי . –"גמלה" 

 האגף הבכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה. –" האגף"

אשר נקבעה כהיעדרות מוצדקת על פי נוהל שקבע האגף,  תהיעדרו –" ת מוצדקותהיעדרות בנסיבו

 . באתר האינטרנט של המשרדכנוסחו מעת לעת, המפורסם 

 אשר מתקיים בהם קורס להכשרה מקצועית.: מרכז הכשרה / בי"ס / מכללה  "מוסד לימודים" 

וכן מקצוע אחר למבחנים אלו,  נספח א'מקצוע הנכלל ברשימת המקצועות שב –"מקצוע נדרש"

, המוכר ומפוקח ע"י משרד ממשלתי ובלבד שאושר ע"י א'ייעודי לענף ההייטק כהגדרתו בנספח 

עסוקה וממועד שאושר צוות מקצועי של המשרד הכולל את נציגי האגף ונציג הממונה על הת

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

היום האחרון ללימודים בפועל בקורס להכשרה מקצועית כפי שמדווח במערכת  – "סיום הקורס"

 . המחשוב של האגף

ללימודים התאריך המופיע באישור מוסד הלימודים על קבלה  –"קבלה ללימודים בקורס" 

 בקורס להכשרה מקצועית.

קורס להכשרה מקצועית במקצוע נדרש המתקיים במימון האגף,  –" קורס להכשרה מקצועית"

 בפיקוחו ובאישורו .
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תכנית למתן  12.1קורס במקצוע נדרש שהוכר עפ"י הוראת מנכ"ל  -"  קורס שניתן בגינו שובר"

לקראת השתלבות בעולם העבודה שוברים להשתתפות בתשלום בקורסים להכשרה מקצועית 

                  )להלן: הוראת המנכ"ל(.                             

 דמי קיום המשולמים בהתאם למבחנים אלו.  –"תמיכה" 

 

 התנאים המוקדמים להגשת בקשה לתמיכה )תנאי סף(: .1

 על המבקש לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר:     .א

 ואבהקפדה הדתית שה ומצוות, אשר ייחוד שומריהודי   -גבר חרדי הינו  (1)

לבין  ונוהג בדרכי חינוך, אופי הקהילה ואורחות החיים, המבחינים בינ

מההגדרות או יותר שאר היהודים שומרי המצוות, ואשר עומד באחת 

 הבאות: 

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

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

 החינוך.

 למד בישיבה קטנה. .ב

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

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

נקראה הבטחת הכנסה לאברכים(, מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד 

 החינוך.

ר משירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, קיבל פטו .ד

 לאוכלוסייה החרדית. ובשל השתייכות 1986 –התשמ"ו 

לבצע שירות  לקבל פטור משירות צבאי כאמור אולם בחר גבר אשר יכל .ה

  ו.שנים ממועד סיום שירות 5-צבאי/אזרחי ובלבד שטרם עברו יותר מ

או קורס שניתן בגינו שובר התקבל ללימודים בקורס להכשרה מקצועית  (2)

 .31.12.16 – 1.1.16שהתחיל בין התאריכים 

 הוא הגיש את בקשתו לתמיכה עד לא יאוחר מתאריך סיום  הקורס. (3)

 אינו מועסק או אינו בעל עסק עצמאי, אינו חייל בשירות סדיר . (4)

 אינו זכאי לגמלה. (5)

 

 במידה והמבקש הנו חייל בשירות סדיר או מקבל גמלה: .ב

קורס להכשרה מקצועית או קורס שניתן בגינו שובר בזמן  חייל שהתחיל (1)

 היותו בשירות סדיר, רשאי להגיש בקשה לתמיכה על פי מבחנים אלו 

ינו זכאי לגמלה, שהתחיל קורס להכשרה מקצועית או קורס שניתן בג (2)

שובר בזמן היותו זכאי לגמלה, רשאי להגיש בקשה לתמיכה על פי 
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מבחנים אלו מיום סיום זכאותו לגמלה ועד לא יאוחר ממועד סיום 

 הקורס. בכל מקרה לא יהיה זכאי לתמיכה בגין תקופת זכאותו לגמלה. 

 הוגשה בקשה לתמיכה ע"י מי שאיננו עומד באחד או יותר מתנאי הסף, הבקשה תידחה.   .ג

 

 אופן הגשת הבקשה לתמיכה: .2

 הבקשה לתמיכה תוגש באופן הבא: 

  –טופס הגשת הבקשה 

למבחנים אלו על צורפותיו, כשהוא  נספח ב'הבקשה תוגש על גבי הטופס המצ"ב כ (א)

 ממולא וחתום על ידי מגיש הבקשה.

 -מקום הגשת הבקשה 

ה הבקשה תוגש למוסד הלימודים בו התקבל ללימודים / לומד בקורס להכשר (ב)

הבקשה תוגש למרכז הכוון תעסוקתי  מקצועית, במקרה של  קורס שניתן בגינו שובר

 )להלן : מרכז ההכוון( .  ייעודי למגזר החרדי כמשמעותו בהוראת המנכ"ל

  –מועד הגשת הבקשה 

ניתן להגיש את הבקשה ממועד הקבלה לקורס ולא יאוחר ממועד סיום הקורס.  (ג)

 התאריך המוטבע ע"ג טופס הבקשה, הנו גשההתאריך הקובע למועד ההיובהר, כי 

 עם חותמת נתקבל של מוסד הלימודים או מרכז ההכוון. 

 

  -המסמכים שיש לצרף לבקשה )מסמכי חובה( 

 לבקשה יצורפו כל המסמכים הבאים:  (ד)

 צילום תעודת זהות, כולל ספח תעודת הזהות; (1)

עליו לצרף  במידה ולא הופנה לקורס בגינו מבוקשת התמיכה ע"י מרכז ההכוון (2)

 :( שלעיל1)א()1אחד מהמסמכים הבאים המוכיחים עמידה בתנאי סעיף 

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

לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או מסוג הם לומדים במוסדות 

 ;"פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי במשרד החינוך

"מלגת לימודים ועידוד השתלבות משרד החינוך לפיו אושרה לו מסמך רשמי מ .ב

אברכי כוללים בתעסוקה" למשך שנה מלאה אחת לפחות בחמש השנים 

 האחרונות 

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

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

ינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך ללימודי המבקש בישיבה הקטנה לח

או לחלופין תצהיר חתום בפני הגורמים המורשים על פי חוק שבו יצהיר 
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המבקש באילו שנים ובאילו גילאים למד בישיבה הקטנה, וכן מתי נסגרה, 

 תוך צירוף, ככל הניתן, של מסמכים המעידים על נכונות הדברים;

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

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

 "מתווה חוק טל" שקדם לכך.

 קבלה על אישורבמידה והבקשה הוגשה לפני תחילת הלימודים יש לצרף  (3)

 .  הלימודים ממוסד מקצועית להכשרה בקורס ללימודים

רשימת  קשה מוגשת לאחר תחילת הלימודים, תצורף על ידי המחוזבמידה והב (4)

יש להביא  שוברבמקום אישור זה. במקרה של קורס שניתן בגינו  בקורסלומדים 

מת הלומדים נכון למועד שיאישור ממוסד הלימודים לפיו המבקש נמנה על ר

 הגשת הבקשה.

א וחתום ע"י כשהוא ממול נספח ג'טופס פתיחת/עדכון פרטי מוטב, המצורף כ (5)

 מגיש הבקשה ואישור מקורי מהבנק על בעלות בחשבון. 

הצהרה בטופס הבקשה  בדבר העדר זכאות לגמלה לתקופה בגינה מבוקשת  (6)

 התמיכה.

מי שהחל את הקורס כשהוא זכאי לגמלה או חייל בשירות סדיר ומגיש את  (7)

הבקשה עם סיום הזכאות / השירות, יצרף את כל המסמכים האמורים. חייל 

 משוחרר יצרף בנוסף את תעודת השחרור. 

 

 בדיקת ועדת התמיכות את הבקשות:  .3

 בדיקת תקינות הבקשה ועמידה בתנאי הסף.

בקשת התמיכה תועבר על ידי מוסד הלימודים לנציג האגף במחוז הרלוונטי של המשרד  

 התמיכות ע"י מרכז ההכוון.  תובמקרה של קורס שניתן בגינו שובר תועבר לוועד

שלא צורפו אליה כל המסמכים המפורטים לעיל, יהיו רשאים נציג האגף או מרכז בקשה  .א

 ההכוון ו/או  ועדת התמיכות  לפנות למבקש בבקשה בכתב להגיש מסמכים משלימים.

הוחלט לפנות למבקש בבקשה להשלמת מסמכים, על המבקש  להעביר את המסמכים עד  .ב

סמכים המשלימים במועד למועד הנקוב בבקשה להשלמת המסמכים. אי הגשת המ

 הנקוב יביא לדחיית הבקשה לתמיכה. 

החלטת ועדת התמיכות בגין עמידת הבקשה בתנאים הנדרשים תישלח למבקש, עם  .ג

 העתק לנציג האגף במחוז הרלוונטי. 

במידה וועדת התמיכות החליטה על אישור הבקשה, תועבר הבקשה להמשך טיפול  .ד

ות על ידי נציג האגף במחוז ובמקרה של קורס ובדיקת התקיימות התנאים הנוספים לזכא

 שניתן בגינו שובר למרכז ההכוון. 
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 תנאים נוספים לקבלת התמיכה:  .4

 התנאים הנוספים ייבדקו ככלל על ידי נציג האגף במחוז הרלוונטי/ נציג מרכז ההכוון. 

 נוכחות מלאה בלימודים בקורס להכשרה מקצועית :  (1)
 

 אופן מלא בלימודים בקורס. על מבקש התמיכה להיות נוכח ב (א)

מעל חמישה ימי לימוד באותו חודש     בנסיבות מוצדקותהיעדרות  נעדר מלימודיומי ש (ב)

, בגין כל יום היעדרות, בנסיבות ₪ 65, יופחת סכום התמיכה החודשי בסך של יקלנדאר

 מוצדקות, מעבר לאותם חמישה ימים.  

וזכאי לקבל מהביטוח הלאומי  וץנעדר בשל שירות מילואים או חופשת לידה/איממי ש (ג)

לא יהיה זכאי  –תשלום בגין אותם ימים, אף לתקופה הקצרה מחמישה ימי לימוד 

 65לתשלום תמיכה על פי מבחנים אלו בגין אותם ימים, ובגין אותם ימים יופחת סך של 

 עבור כל יום. ₪ 

יום היעדרות בגין כל ₪  65, ינוכה סך של שלא בנסיבות מוצדקותמי שנעדר מלימודיו  (ד)

 בנסיבות לא מוצדקות. 

יותר מחמישה ימים בנסיבות    ילמרות האמור לעיל, מי שנעדר באותו חודש קלנדאר (ה)

 לא יהיה זכאי לתשלום תמיכה בגין כל אותו חודש. –לא מוצדקות 

לומד כאמור שנשללה זכאותו לתמיכה יותר מפעמיים, בין אם ברציפות ובין אם לא  (ו)

 י להמשך תמיכה על פי מבחנים אלו.  לא יהיה זכא –ברציפות

, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת השתתפותו של לומד זכאי לעניין הגשתו יודגש (ז)

 . לבחינות או זכאותו לקבלת תעודה

 :שאושר ע"י צוות מקצועי של המשרד בקורס נוכחות (2)

 תנאי. משעות הלימוד החודשיות שיתקיימו בקורס  85%המבקש להיות נוכח בלפחות  על

  .ד' כנספח המצורף חודשי הצהרה טופס באמצעות בדקיי זה

 הודעה עדכנית בדבר שינוי בזכאות לתמיכה :  (3)

לומד שהגיש בקשה לתמיכה ובהמשך נקבע, כי הוא זכאי לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, 

או שהשתנו תנאים אחרים המשפיעים על זכאותו לתמיכה נדרש ליידע באופן מיידי את 

בדבר זכאותו לגמלה וכן, לגבי התקופה  בכתבימודים ולהגיש הודעה עדכנית מוסד הל

 המצורף כנספח ה'.שבגינה הוא זכאי לגמלה. בהתאם לטופס 
  

 

 שיעור התמיכה והתנאים לביצוע התשלום: .5

סכום )להלן: " לחודש ₪ 1,500 גובה התמיכה למי שיימצא זכאי לא יעלה על סך של (א)

 "(.התמיכה החודשי

 65לו  שיאושרמסכום התמיכה  יופחתוסיום זכאותו לגמלה  לאחרתמיכה שביקש  מי (ב)

 . לגמלה זכאי היה עדיין בו יום כל בגין ₪
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במידה והקורס התחיל שלא ביום העבודה הראשון בחודש מסוים או הסתיים לפני סוף  (ג)

לכל יום עבודה בו לא התקיים הקורס ₪  65החודש יופחת מסכום התמיכה החודשי או 

היחסי עבור הימים האמורים )סכום יחסי = סכום התמיכה החודשי חלקי  או הסכום

 ימי העבודה באותו חודש כפול ימי העבודה בהם לא התקיים הקורס(. 

לא התמיכה המקסימלית במהלך קורס הכשרה מקצועית או קורס שניתן בגינו שובר  (ד)

 .  ₪ 8,000 תעלה בכל מקרה על

 מניעת כפל תמיכה (ה)

קבל ממקור ממשלתי כלשהו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, סכום מי שקיבל או זכאי ל

בגובה כלשהו כסיוע כלכלי בתקופת לימודיו בקורס, יהיה זכאי לתמיכה לפי מבחנים אלו, 

בין סכום התמיכה על פי מבחנים אלו  לסכום אשר קיבל או זכאי לקבל מן המקור  ההפרש

ן מענק לפי חוק לקליטת חיילים משוחררים, הממשלתי הנוסף. לעניין זה, לא יובא בחשבו

 . 1994 –התשנ"ד 

 

 אופן תשלום התמיכה: .6

 ישולם ביחס לתקופה הראשונה שאושרה.  הראשוןתשלום סכום התמיכה    (א)

סכומי התמיכה הבאים ישולמו מדי חודש ביחס לחודש שחלף, ובלבד שתנאי הזכאות  (ב)

 ממשיכים להתקיים לגבי מבקש התמיכה.

 תשלום התמיכה יועבר ישירות לחשבון הבנק של המבקש. (ג)

 

 הוראות נוספות: .7

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

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

 .ניםהמבחהזכאות על פי ביתר תנאי 

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

בנוסף לכל סמכות הנתונה לו לפי כל דין,  להפסיק את התמיכה ולקזז כספי תמיכה 

 ששולמו לו מכל סכום אחר לו הוא זכאי מהמשרד. 

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

 

 

 

 __________________                                      תאריך: 

 עמית לנג                                                       
 המנהל הכללי                 

 



 שראלמדינת י

 

 

 

 

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

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

 

 נספח א'

 

 2016רשימת מקצועות המחשב      

 הקורס:עסקי:  

 

 מסלול מגמה שעות

    הקורס: :27מסלול  

 Dot פיתוח ותכנות בסביבת 1

Net 

מסלול  3365 400

27 

פיתוח אפליקציות מובייל  2

 Android/Web בסביבת

מסלול  3417 312

27 

מסלול  IT 450 3373מידע  ניתוח מערכות 3

27 

ופיתוח אפליקציות  תכנות 4

Web/Windows 

מסלול  3381 400

27 

תחזוקת מחשבים אישיים  5

 (MCSAורשתות תקשורת )

מסלול  3420 364

27 

רשתות תקשורת בכיר ניהול  6

MCSE) ) 

מסלול  3442 276

27 

תחזוקת ותמיכה במחשבים  7

 MCSA) ) אישיים

מסלול  3441 286

27 

אבטחת מערכות תקשורת  8

 ITומידע  

מסלול  3445 378

27 

 מסלול JAVA 354 3360תכנות בשפת  9

27 

הדרכה והטמעת מערכות  10

ERP-SAP 

מסלול  3374 244

27 

 התמחות -QA בדיקות תוכנה 11

FOUNDATION-ISTQB 

מסלול  3403 350

27 

ניהול רשתות תקשורת  12

MCSA) ) 

מסלול  3419 340

27 
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ניהול ופיתוח מסדי  13

 Oracleת סביב  DBAנתונים

מסלול  3444 410

27 

 ניהול ופיתוח מסדי נתונים  14

DBA  (MCSA) 

מסלול  3446 410

27 

תחזוקה ותיקון מכשירי  15

 סלולר, סמארטפון

מסלול  3443 282

27 

פיתוח והטמעת יישום  16

 BIמערכות בינה עסקית 

מסלול  3362 354

27 

פיתוח ותכנות מערכות  17

RT/Embedded 

ול מסל 3451 400

27 

     

    

 הקורס: :01מסלול  מתוקצב 

 

 מסלול מגמה שעות

מסלול  3426 430 הטמעת מערכות מידע 1

01 

 Dot תכנות בסביבתפיתוח ו 2

Ne 

מסלול  3365 625

01 

אוגדן פיתוח אפליקציות  3

 מובייל בסביבת

Android/Web  

מסלול  3417 550

01 

מסלול  IT 800 3373מידע  ניתוח מערכות 4

01 

תכנות ופיתוח אפליקציות  5

Web/Windows 

מסלול  3381 800

01 

תחזוקת מחשבים אישיים  6

  MCSAורשתות תקשורת 

מסלול  3420 796

01 

ניהול רשתות תקשורת  7

MCSA) ) 

מסלול  3419 800

01 
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מסלול  3422 800 אבטחת מערכות מידע בארגון 8

01 

)סביבת  QA בודקי תוכנה  9

NET) 

לול מס 3357 600

01 

תכנות מסדי נתונים בסביבת  10

Oracle  

מסלול  3377 700

01 

ניהול ופיתוח מסדי נתונים  11

DBA 

מסלול  3378 700

01 

יישום, פיתוח והטמעת  12

 BIמערכות בינה עסקית 

מסלול  3362 600

01 

  JAVAתכנות בשפת  13

 )בשילוב אנדרואיד(

מסלול  3360 600

01 

 הדרכה והטמעת מערכות 14

ERP-SAP  

מסלול  3374 400

01 

מסלול  3363 800 פיתוח אלגוריתמים מתקדמים 15

01 

פיתוח תוכנה במערכות זמן  16

 RTאמת 

מסלול  3369 760

01 

מסלול  DSP 600 3368 –עיבוד אותות ספרתי  17

01 
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 נספח ב'

 ימולא ע"י הלומד

 

ימודי הכשרה מקצועית במקצועות בקשה לתמיכה לגברים חרדים למתן דמי קיום במהלך ל

 נדרשים 

 והצהרה: 2016שנפתחו בשנת 

 עותקים 2-הבקשה תוגש ב

 

 אני הח"מ, ________________________, בעל ת"ז מס' _______________________

 

מבקש בזאת ממשרד הכלכלה )להלן: "המשרד"(, תמיכה בהתאם למבחנים למתן דמי קיום 

 6.2י הכשרה מקצועית במקצועות נדרשים לפי הוראת תכ"מ לגברים חרדים במהלך לימוד

 )להלן: "המבחנים"(, בגין תקופת זכאותי במשך לימודיי. 

 

 

 פרטים אישיים:

 תעודת זהות: פרמס שם משפחה: שם פרטי:

 

 

  

 

  

 

 מיקוד: יישוב: מס' בית: רחוב:

 

 

 

 

 

 

 

 

 דואר אלקטרוני: טלפון בבית טלפון נייד

 

 

 

 

 

 

 

 צרף צילום תעודת זהות כולל ספח התעודה עם כתובת מגורים.* יש ל
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 :קורס ההכשרה המקצועיתפרטי 

 שם הגוף שמעביר את הקורס ומקום קיום הקורס: :הקורסשם 

 

 

  

 :/מס' אישור שובר מס' פעולה  :תאריך התחלת הקורס

 

 

 

 התאריכים בגינם מבוקשת התמיכה: תאריך סיום הקורס:

 

 

 

"י מרכז ההכוון  כן / לא ע יהופנית

 )יש להקיף התשובה הנכונה( 

 

 

 

מבחנים, בהתאם לכי יחד עם הגשת טופס בקשה זה יש לצרף את כל הנספחים האחרים  יובהר

 ., לרבות ההצהרה שהינה חלק בלתי נפרד מטופס הבקשהכשפרטיהם מלאים כנדרש

 

================================================= 
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 ימוש המשרד: לש

:   לחרדים הכוון במרכזבמוסד הלימודים/ קבלת הבקשה  תאריך

 _______________ )יש לשים חותמת נתקבל(.

 

 את ההצהרה הנכונה ביחס למבקש ולמחוק את המיותר:  V -יש לסמן ב (1

  מהמוסד כיום לקבלת גמלה )אבטלה או הבטחת הכנסה(  אני לא זכאי הריני להצהיר כי

  לביטוח לאומי.

  מהמוסד לביטוח  לקבלת גמלה )אבטלה או הבטחת הכנסה( אני זכאיהריני להצהיר כי

 לאומי. 

הריני להצהיר, כי אני לא עובד, לא מועסק, לא מנהל עסק עצמאי ולא משתכר ממקור 

 עבודה כלשהו. 

הריני להצהיר, כי הנני עובד, מועסק, מנהל עסק עצמאי ומשתכר ממקור עבודה כלשהו. )ידוע 

י כי במידה ואני עובד או מועסק או מנהל עסק עצמאי או משתכר ממקור עבודה כלשהו אני ל

 לא זכאי לתמיכה(.

קיבלתי/ לא קיבלתי שובר במסגרת התכנית למתן שוברים להשתתפות בתשלום בקורסים  

 ."ברצ(. 12.1השתלבות  בעולם העבודה ) הוראת מנכ"ל מס'  לקראת להכשרה מקצועית

 

 ההצהרה הנכונה ביחס למבקש ולמחוק את המיותר:  יש לסמן את (2

 בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, מקבל ממקור ממשלתי כלשהו אני לאלא קיבלתי ו ,

סכום  וגם לא הגשתי בקשה לקבל, כסיוע כלכלי בתקופת לימודיי בקורס סכום כלשהו

 כאמור שעדיין לא קיבלתי תשובה לגביה. 

, בין באופן ישיר ובין באופן מקור ממשלתי כלשהוקיבלתי/ביקשתי לקבל/אקבל מ 

  כסיוע כלכלי בתקופת לימודיי בקורס, כמפורט להלן:עקיף, סכום כלשהו 

 

 

 המקור הממשלתי

 

 נושא התמיכה

 

 הסכום שאושר לתמיכה

הסכום אותו 

ביקשתי  כתמיכה 

 וטרם אושר

    

    

 



 שראלמדינת י

 

 

 

 

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

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

 

 הריני להצהיר כדלקמן:  (3

 

 ____________, בעל ת"ז מס' ____________________אני הח"מ, ______________

 

 

התקבלתי ללימודים / אני לומד בקורס הכשרה מקצועית / אני לומד בקורס שניתן בגינו    .א

 שובר במקצוע נדרש. 

אני מתחייב להודיע למשרד הכלכלה על כל מקרה שיש בו כדי לשנות את מידת זכאותי 

גופים ממשלתיים אחרים, כולל המוסד לתמיכה, לרבות במקרה שאקבל תשלומים מ

 לביטוח לאומי. 

אני מתחייב להחזיר למשרד, מיד עם דרישתו, את התמיכה ששולמה לי, כולה או חלקה,  .ב

אם איני זכאי לה, לרבות במקרה שבו התברר כי אינני זכאי לתמיכה כאמור רק לאחר 

ביעה מהמוסד שהתמיכה שולמה לי בפועל, כגון במקרה של אישור רטרואקטיבי של ת

 לביטוח הלאומי.

ידוע לי שמי שקיבל או זכאי לקבל, ממקור ממשלתי כלשהו, בין באופן ישיר ובין באופן  .ג

עקיף, סכום כלשהו כסיוע כלכלי בתקופת לימודיו בקורס, יהיה זכאי לתמיכה לפי 

המבחנים, רק בגובה ההפרש בין סכום התמיכה על פי המבחנים לסכום אשר קיבל או 

 בל מן המקור הממשלתי הנוסף. זכאי לק

קים וכי הנם נכונים ומדוי אשר מסרתי במסגרת בקשתימצהיר בזה כי כל הנתונים  הריני .ד

 .כל המסמכים אשר צירפתי הינם מהימנים

שלול באופן עלולה ל – או מסמך שאינו מהימן מסירת הצהרה שאיננה נכונהידוע לי כי  .ה

ביתר תנאי  יעמידת האפילו אם הוכח ,ניםלקבלת תמיכה כאמור במבח תימיידי זכו

 .ניםהמבחהזכאות על פי 

המשרד לגבי שינויים  יידוע אי או של הנתונים ואמיתיגילוי מלא  אימודע לכך כי  הנני .ו

, לרבות הליכי יכול שיגרור נקיטת אמצעים משפטיים כנגדי ,לתמיכהבתנאי זכאותי 

לו אני זכאי ממשרד  גבייה וקיזוז תשלומי התמיכה ששולמו לי מכל תשלום אחר

 הכלכלה.

את הפרטים להעביר  יהיה רשאי הכלכלהמשרד ונותן הסכמתי לכך שמודע  הנני .ז

, לצורך בדיקה, אימות והצלבת הנתונים למוסד לביטוח לאומי, בבקשתי זו םהמופיעי

 .בענין זכאותי לגמלת אבטלה או הבטחת הכנסה הנמסרים על ידי

 

______________          _______                          _____________         ______________       ____

 תאריך                         שם מלא                              מס' ת"ז                            חתימה
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 נספח ג' 

 טופס פתיחת /עדכון פרטי מוטב

 

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

 

 פרטים לביצוע תשלומים:

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

 

 __________________ שם המוטב_______________________מס' זיהוי 

 

 ________________________________________ כתובת_________________

 

 עיר ____________________________________

 

 רחוב __________________________________ מס' בית _________________

 

 ת"ד__________________________ מיקוד ___________________________

 

 ________________________ מס' טלפון __________________________פקס

 

 פרטי חשבון הבנק של המוטב: 

 

 פרטי הבנק:

 שם הבנק ___________________________     מס' סניף___________________

 

 כתובת הסניף ___________________________________________________

 

 _______מס' חשבון ______________________________________________

 

 

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

 תאריך                                                                        חתימת ממלא הטופס    
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 נספח ד' 

 ע"י הצוות המקצועי(  ) מיועד רק למי שלמד בקורס  שאושר

 

 תאריך:_____________

 

     :לכבוד

  מרכז הכוון לחרדים  ________________

 

 

מבחני תמיכה לגברים חרדים למתן דמי קיום במהלך לימודי הכשרה מקצועית במקצועות 

 – 2016נדרשים לשנת 

 

 __________ לחודש בלימודים נוכחות על והצהרה אישור

 

 

 הצהרת הלומד: 

 

 י הח"מ ____________________________ ת"ז _______________________אנ

 

 מצהיר כי אני  לומד בקורס שמפורט להלן: 

 

 שם מנהל מס' טלפון כתובת בית הספר שם בית הספר מקצוע

     

ימים ושעות  תאריך סיום תאריך פתיחה 

 לימוד

 

     

 

 

 שם : _____________

 

 חתימה:___________



 שראלמדינת י
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 מוסד הלימודיםישור מנהל א

 

בקורס הנ"ל, החל את לימודיו בתאריך _________, ונכח   מר ____________  לומד

 . בקורסמשעות הלימוד שהתקיימו  85%בלפחות  _____בחודש_____

 

 

 

 

 ___חתימת מנהל המוסד: ______________________   : מנהל המוסדשם 

 

 ___________ :תאריך  חותמת המוסד:_________

 



 שראלמדינת י
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 נספח ה'

 

 הודעה על שינוי בתנאי זכאות :

 

 

 

 

 אני הח"מ ____________________________ ת"ז _______________________

 

 

 : מאז הגשת בקשתי לתמיכה חלו השינויים הבאיםבזאת כי מצהיר 

 

 

 

 מיום ______________ עצמאי עסק בעל או מועסק הנני

 

 ____________________מיוםאבטלה/הבטחת הכנסה  תזכאי לגמל הנני

 

או קורס שניתן בגינו שובר  את לימודיי בקורס הכשרה מקצועית הפסקתי

 __________ביום

 

 _אחר:______________

 

 

 

 שם : _____________

 

 חתימה:___________

 


