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 מבחני תמיכה למתן דמי קיום במהלך קורס הכשרה מקצועית

 2016-של משרד הכלכלה  

 

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

ללומדים בקורסי הכשרה מקצועית במקצועות  דמי קיוםלמתן  מבחנים, להלן "(המשרד"

, באישור במימון ויתבצעו 2016פתחו במהלך שנת כהגדרתם במבחנים אלו, אשר יי נדרשים,

 . משרדה ובפיקוח

 

 : הגדרות

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

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

דקת על פי נוהל שקבע אשר נקבעה כהיעדרות מוצ תהיעדרו –" היעדרות בנסיבות מוצדקות

 . באתר האינטרנט של המשרדהאגף, כנוסחו מעת לעת, המפורסם 

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

 . נספח א'מקצוע הנכלל ברשימת המקצועות שב –"דרשמקצוע נ"

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

 . המחשוב של האגף

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

 בקורס להכשרה מקצועית.

קורס להכשרה מקצועית המתקיים במימון האגף, בפיקוחו  –" קצועיתקורס להכשרה מ"

 ובאישורו, על פי הרשימה המפורטת בנספח א'.

 דמי קיום המשולמים בהתאם למבחנים אלו.  –"תמיכה" 

 

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

 על המבקש לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר:     .א

רס להכשרה מקצועית שהתחיל בין התאריכים התקבל ללימודים בקו (1)

1.1.16 – 31.12.16. 

 הוא הגיש את בקשתו לתמיכה עד לא יאוחר מתאריך סיום  הקורס. (2)

 עצמאי עסק בעל אינומועסק או  אינו (3)

 בשירות סדיר  חייל אינו (4)

 .לגמלה זכאיאינו  (5)

יובהר כי מבחני התמיכה לא יחולו על קורס שניתן בגינו שובר להשתתפות 

 ום לפי "תוכנית למתן שוברים".בתשל

 

../../../NR/rdonlyres/B63C6132-424C-439C-B58B-BBA68E206546/0/היעדרותמוצדקת.doc
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 במידה והמבקש הנו חייל בשירות סדיר או מקבל גמלה: .ב
 

חייל שהתחיל קורס להכשרה מקצועית בזמן היותו בשירות סדיר, רשאי  (1)

להגיש בקשה לתמיכה על פי מבחנים אלו מיום שחרורו ועד לא יאוחר 

י ממועד סיום הקורס. בכל מקרה לא יהיה זכאי בגין התקופה שלפנ

 שחרורו.

זכאי לגמלה, שהתחיל קורס להכשרה מקצועית בזמן היותו זכאי  (2)

לגמלה, רשאי להגיש בקשה לתמיכה על פי מבחנים אלו מיום סיום 

זכאותו לגמלה ועד לא יאוחר ממועד סיום הקורס. בכל מקרה לא יהיה 

 בגין תקופת זכאותו לגמלה.  לתמיכהזכאי 

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

דים בו התקבל ללימודים / לומד בקורס להכשרה הבקשה תוגש למוסד הלימו (ב)

 מקצועית. 

  –מועד הגשת הבקשה 

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

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

 עם חותמת נתקבל של מוסד הלימודים. 

 

  -ף לבקשה )מסמכי חובה( המסמכים שיש לצר

 לבקשה יצורפו כל המסמכים הבאים:  (ד)

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

. במידה הלימודים ממוסד מקצועית להכשרה בקורס ללימודים קבלה על אישור (2)

רשימת לומדים  והבקשה מוגשת לאחר תחילת הלימודים, תצורף על ידי המחוז

 במקום אישור זה. בקורס

כשהוא ממולא וחתום ע"י  נספח ג'תיחת/עדכון פרטי מוטב, המצורף כטופס פ (3)

 מגיש הבקשה ואישור מקורי מהבנק על בעלות בחשבון. 

הצהרה בטופס הבקשה  בדבר העדר זכאות לגמלה לתקופה בגינה מבוקשת  (4)

 התמיכה.
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מי שהחל את הקורס כשהוא זכאי לגמלה או חייל בשירות סדיר ומגיש את  (5)

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

 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.  

מכים המפורטים לעיל, יהיו רשאים נציג האגף ו/או  בקשה שלא צורפו אליה כל המס .א

 ועדת התמיכות  לפנות למבקש בבקשה בכתב להגיש מסמכים משלימים.

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

למועד הנקוב בבקשה להשלמת המסמכים. אי הגשת המסמכים המשלימים במועד 

 ית הבקשה לתמיכה. הנקוב יביא לדחי

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 

 ובדיקת התקיימות התנאים הנוספים לזכאות על ידי נציג האגף במחוז .  

 

 נוספים לקבלת התמיכה:  תנאים .4

 התנאים הנוספים ייבדקו ככלל על ידי נציג האגף במחוז הרלוונטי. 

 נוכחות מלאה בלימודים:  (1)

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

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

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

 מוצדקות, מעבר לאותם חמישה ימים.  

וזכאי לקבל מהביטוח הלאומי  נעדר בשל שירות מילואים או חופשת לידה/אימוץמי ש (ג)

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

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

 עבור כל יום. ₪ 

בגין כל יום היעדרות ₪  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)

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

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

 לא יהיה זכאי להמשך תמיכה על פי מבחנים אלו.   –ברציפות
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, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת השתתפותו של לומד זכאי לעניין הגשתו יודגש (ז)

 . ו זכאותו לקבלת תעודהלבחינות א

 

 הודעה עדכנית בדבר שינוי בזכאות לתמיכה:  (2)

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 

זכאותו לגמלה וכן, לגבי התקופה  בדבר בכתבמוסד הלימודים ולהגיש הודעה עדכנית 

 המצורף כנספח ד'.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
 

ש מסוים או הסתיים לפני סוף במידה והקורס התחיל שלא ביום העבודה הראשון בחוד (ב)

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

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

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

 65לו  שיאושרמסכום התמיכה  יופחתוזכאותו לגמלה  סיום לאחרשביקש תמיכה  מי (ג)

 .לגמלה זכאי היה עדיין בו יום כל בגין ₪

 6,000 לא תעלה בכל מקרה עלהתמיכה המקסימלית במהלך קורס הכשרה מקצועית  (ד)

₪ . 

 מניעת כפל תמיכה (ה)

 
שהו מי שקיבל או זכאי לקבל ממקור ממשלתי כלשהו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, סכום כל

בין  בגובה ההפרשכסיוע כלכלי בתקופת לימודיו בקורס, יהיה זכאי לתמיכה לפי מבחנים אלו, 

סכום התמיכה על פי מבחנים אלו  לסכום אשר קיבל או זכאי לקבל מן המקור הממשלתי הנוסף. 

 . 1994 –לעניין זה, לא יובא בחשבון מענק לפי חוק לקליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד 

 

 ן תשלום התמיכה:אופ .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)
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 הוראות נוספות: .7

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

פי כל דין,  להפסיק את התמיכה וולקזז כספי תמיכה בנוסף לכל סמכות הנתונה לו ל

 ששולמו לו מכל סכום אחר לו הוא זכאי מהמשרד. 

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

 

 

 

 

                      

                                               _______________ 

 עמית לנג                                                            
 המנהל הכללי         

 

                               

 

 

 

 

 



 מדינת ישראל

 

 

 

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

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

 
 נספח א'

לוקה לענפים לצורך קבלת פרוט רשימת המקצועות הנדרשים על פי ח

 2016תמיכה על פי מבחני התמיכה לשנת 
 

 סמל מגמה אשכול ענף
 

 שם המגמה

    
  מטפלות

 סיעוד

 סייעות מאומנות 903

 התמחות בית –סייעות מאומנות  908

 התמחות רב תחומית בהדרכה-מטפל קהילתי 966 

 
 
 

מתכת / 
 מכונות

 

 

 

 ריתוך

 ה מצופהריתוך מבנים אלקטרוד 2104

 ריתוך מבנים, צנרת ומיכלי לחץ 2107

 ריתוך צנרת )אלקטרודה( ומיכלי לחץ 2108

 ריתוך טיג נירוסטה +פלדה 2109

 הכנה למבחני הסמכה בריתוך 2143

  

 מסגרות

 מבנאות אלומיניום  1104

 מסגרות מבנים )א + ב( 1108

 מסגרות מבנים שלב א' 1124

 מסגרות מבנים שלב א' +ריתוך 2169

 
 
 
 
 
 
 
 

מתכת/ 
 מכונות

 

 
 
 

עיבוד שבבי 
 ממוחשב לסוגיו

 CNCתיב"מ  הפעלת מחרטה וכרסומת  2151

 CNCתיב"מ הפעלת מחרטה  2152

 CNCתיב"מ הפעלת כרסומת  2153

 CNCהפעלת מחרטה וכרסומת  2155

תיב"מ  הפעלת מחרטה וכרסומת קונבנציונאלית  2156
 CNC -ו

 CNC -תיב"מ הפעלת כרסומת קונבנציונאלית ו 2158

 שלב ב' CNCתיב"מ הפעלת כרסומת  2160

 CNC –הפעלת מחרטה וכרסומת קונבנציונאלית ו  2161
 שלב א'

 שלב ב'  CNCתיב"ם חריטה וכרסום  2162

כרסום ומשחזה  ,תיב"ם הפעלת מחרטה 2163
 CNC –ו  קונוונציונלית

 בונה מתקנים ומבלטים 2175 טנותמבל

 

 הפעלת מכונות
 

 מפעיל מתקני תעשייה  א' ב'  1110

 בונה תבניות פלסטיקה 1102
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בניית כלים  
 ותבניות

 מתקדמות בבניית כלים )פלסטיקה( גיותטכנולו 1192
 

 בונה תבניות פלסטיק-אומן 2172

    
התמחויות 

 במתכת
 מדידות והבטחת איכות 1198

 
 מדידות מכאניות –הבטחת איכות   2181

 
 מכטרוניקה 1122

 תחזוקת מערכות מיכון תעשייתיות  1196 

 
 

רכב / 
 חשמל

 

 

 מכונאות

  

 אוטוטרוניקה 1206

 אוטוטרוניקה רכב כבד/דיזל 1290

  

  

 
 
 
 

 

 

 חשמלאות

 תחזוקת מבנים וחשמל מעשי 219
 חשמלאי מוסמך אחזקה 1403

 קירור ומיזוג אוויר וחשמל מעשי  1404
 חשמלאי מוסמך 1401

 תאורן -חשמלאי מוסמך 1408

 מכשירים ביתיים –חשמלאי שרות  1411

 חשמלאי מעשי  1426

 חשמלאי מוסמך )רצף ממעשי( 1450

 -חשמלאי מוסמך )רצף / השלמה ממעשי( 1478
 מורחב

 ר באלקטרוניקהעובדי ייצו 1402 אלקטרוניקה

 

 צמ"ה

 מפעילי צמ"ה ונהיגת טרקטור אופני 1201

 תחזוקת כלי צמ"ה 1266

 מכונאות צמ"ה 1209

 
 
 
 
 

 מלונאות

 

 בישול אתני

טבחות ובישול אתני )הכשרה משולבת  1314
 בתעשייה(

 בישול אתני )מוסדי /משולב בתעשייה( 1374

אופנה 
 וטקסטיל

 מכונות אריגה מפעיל 1510 הפעלת מכונות

 מפעיל מכונות אשפרה 1551

ניהול עבודה  שונות
 בחקלאות

 מנהל/ת עבודה במשק חקלאי 2829

 

 מיכון חקלאי

 מפעיל ציוד מכני חקלאי  

 מכונאות  ציוד מכני חקלאי  
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 נספח ב'

 ימולא ע"י הלומד  
 בקשה לתמיכה ללומדים בקורסי הכשרה מקצועית במקצועות נדרשים 

 והצהרה: 2016שנפתחו בשנת 
 

 עותקים 2-הבקשה תוגש ב
 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומיועד לנשים ולגברים כאחד

 
 ____, בעל ת"ז מס' _______________________אני הח"מ, ____________________

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

 6.2ללומדים בקורסי הכשרה מקצועית במקצועות נדרשים במימון המשרד לפי הוראת תכ"מ 
 )להלן: "המבחנים"(, בגין תקופת זכאותי במשך לימודיי. 

 
 

 ים:פרטים אישי
 תעודת זהות: פרמס 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.

 
 

 :קורס ההכשרה המקצועיתפרטי 
 ס ומקום קיום הקורס:שם הגוף שמעביר את הקור :הקורסשם 

 
 

  

 :מס' פעולה )קורס( :תאריך התחלת הקורס

 
 

 

 התאריכים בגינם מבוקשת התמיכה: תאריך סיום הקורס:

 
 

 

  
 
 

מבחנים, בהתאם לכי יחד עם הגשת טופס בקשה זה יש לצרף את כל הנספחים האחרים  יובהר
 .רד מטופס הבקשה, לרבות ההצהרה שהינה חלק בלתי נפכשפרטיהם מלאים כנדרש

 
================================================= 

 לשימוש המשרד: 
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: _______________ )יש במוסד הלימודיםקבלת הבקשה  תאריך

 לשים חותמת נתקבל(.
 
 
 את ההצהרה הנכונה ביחס למבקש ולמחוק את המיותר:  V -יש לסמן ב (1

  מהמוסד גמלה )אבטלה או הבטחת הכנסה(  כיום לקבלת 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. 

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

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

 לא זכאי לתמיכה(.

 

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

 יר ובין באופן עקיף, , בין באופן ישמקבל 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 עקיף, קיבלתי/ביקשתי לקבל/אקבל ממקור ממשלתי כלשהו ,

  ט להלן:כסיוע כלכלי בתקופת לימודיי בקורס, כמפורסכום כלשהו 

 
 

 
 המקור הממשלתי

 
 נושא התמיכה

 
 הסכום שאושר לתמיכה

הסכום אותו 
ביקשתי  כתמיכה 

 וטרם אושר
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 הריני להצהיר כדלקמן:  (3
 

 אני הח"מ, __________________________, בעל ת"ז מס' ____________________
 
 

 מקצועית במקצוע נדרש.  התקבלתי ללימודים / אני לומד בקורס הכשרה   .א
אני מתחייב להודיע למשרד הכלכלה על כל מקרה שיש בו כדי לשנות את מידת זכאותי    

לתמיכה, לרבות במקרה שאקבל תשלומים מגופים ממשלתיים אחרים, כולל המוסד 
 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 
שהתמיכה שולמה לי בפועל, כגון במקרה של אישור רטרואקטיבי של תביעה מהמוסד 

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

כסיוע כלכלי בתקופת לימודיו בקורס, יהיה זכאי לתמיכה לפי  עקיף, סכום כלשהו
המבחנים, רק בגובה ההפרש בין סכום התמיכה על פי המבחנים לסכום אשר קיבל או 

 זכאי לקבל מן המקור הממשלתי הנוסף. 

קים וכי הנם נכונים ומדוי אשר מסרתי במסגרת בקשתימצהיר בזה כי כל הנתונים  הריני .ד
 .ירפתי הינם מהימניםכל המסמכים אשר צ

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 

גבי שינויים המשרד ל יידוע אי או של הנתונים ואמיתיגילוי מלא  אימודע לכך כי  הנני .ו
, לרבות הליכי יכול שיגרור נקיטת אמצעים משפטיים כנגדי ,לתמיכהבתנאי זכאותי 

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

את הפרטים להעביר  יהיה רשאי הכלכלהמשרד שונותן הסכמתי לכך מודע  הנני .ז
, לצורך בדיקה, אימות והצלבת הנתונים ביטוח לאומילמוסד ל, בבקשתי זו םהמופיעי

 לגמלת אבטלה או הבטחת הכנסה. בענין זכאותי הנמסרים על ידי
 

 
 

 
 
 
 

                          _____________         ______________       __________________          _______
 מס' ת"ז                            חתימה                        תאריך                         שם מלא      
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 נספח ג' 

 טופס פתיחת /עדכון פרטי מוטב
 

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

 
 פרטים לביצוע תשלומים:

 
 

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

 __________________ שם המוטב_______________________מס' זיהוי 
 
 

 כתובת_________________________________________________________ 
 

 עיר ____________________________________
 

 ______________ מס' בית _________________רחוב ____________________
 

 ת"ד__________________________ מיקוד ___________________________
 

 מס' טלפון __________________________פקס ________________________
 
 

 פרטי חשבון הבנק של המוטב: 
 

 פרטי הבנק:
 

 ' סניף___________________שם הבנק ___________________________     מס
 

 כתובת הסניף ___________________________________________________
 

 מס' חשבון _____________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
-------------                                                                    ---------------------- 

 תאריך                                                                        חתימת ממלא הטופס    
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 נספח ד'

 
בתנאי זכאות :הודעה על שינוי   

 

 
 

 
 אני הח"מ ____________________________ ת"ז _______________________

 
 

 : בזאת כי מאז הגשת בקשתי לתמיכה חלו השינויים הבאיםמצהיר 
 
 

 
 מיום ______________ עצמאי עסק בעל או מועסק הנני

 
 ____________________מיוםאבטלה/הבטחת הכנסה  תזכאי לגמל הנני

 
 __________ביוםאת לימודיי בקורס הכשרה מקצועית  הפסקתי

 
 אחר:_______________

 
 
 

 שם : _____________
 

 חתימה:___________
 

 
 
 


