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 כלכלהלמתן תמיכות של משרד מבחנים 

 האגף למעונות יום ולמשפחתונים 

 השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או במשפחתון

 

  הכלכלה, להלן המבחנים למתן תמיכות של משרד כלכלהבאישור היועץ המשפטי למשרד ה

 :בשוק העבודה אמהותלצורך עידוד שילובן של 

 :כללי .1

 בלבד. םבאופן שוויוני ועל פי שיקולים ענייניי ויינתנ לפי מבחנים אלו התמיכות  .א

 האמור במבחנים  נוקט בלשון זכר אך מכוון לנשים וגברים כאחד. .ב

 

 :הגדרות .ג

 . הכלכלהמשרד  –"המשרד" 

 למעונות יום ולמשפחתונים. בכיר אגף –"האגף" 

מסגרות חינוכיות טיפוליות אשר קיבלו מטעם המשרד "סמל  –"מעונות יום ומשפחתונים" 

 מעון" או "סמל משפחתון" לפי העניין.

 15 ו אינו עולה עלתושב או אזרח ישראלי , אשר ביום תחילת שנת הלימודים גיל –"תינוק" 

 .(27.5.2012החל מתאריך כל מי שנולד  –"ל תשע"ד בשנה) חודשים 

טרום -טרוםואינו זכאי רישום לגן שאינו מוגדר כתינוק ,  אזרח ישראליאו  תושב  - "ילד"

א' בטבת  :התאריכים ביןכל מי שנולד  –"ל תשע"ד בשנה) חובה של משרד החינוך 

 (. 26.5.2012 -אייר התשע"ב בכ"ט ל עד 8.12.2010 -התשע"א 

של שנת  יום א' בטבת במי שאינו מוגדר כתינוק או כילד ואשר  –"ילד מעוכב התפתחות" 

כל מי שנולד  –"ל תשע"ד בשנה) חודשים 49 גילו אינו עולה על הלימודים אליה הוא נרשם

 (7.12.2010 –כסלו התשע"א בל'  עד 17.11.2009 –התש"ע  חשווןב' ל בין התאריכים:

. ילד מעוכב הילד בדבר עיכוב התפתחות להתפתחות לצרף אישור המכוןחובה לשם כך 

  .התפתחות דינו כדין ילד לעניין מבחן זה )פרט להגדרת הגילאים(

 

    

 .yom-.gov.il/meonoteconomywww –"אתר האינטרנט" 

 

 מטרת התמיכה: .2

 בשוק העבודה.  מהותיאל ש ןשילובעידוד 

 

http://www.moital.gov.il/meonot-yom
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        36410101תקציבית:  התקנ .3

מובהר בזאת כי אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה וכי לא 

תתקבל כל החלטה סופית בדבר התמיכה המאושרת לכל אחד ממבקשי התמיכה עד לאחר אישור 

 .2013תקציב המדינה לשנת 

  :אוכלוסיית היעד .4

באחד מהתנאים , ואשר עומדת ןהמתחנך במעון או משפחתואשר בחזקתה ילד או תינוק  אם

; המפורטים בסעיף )א( שלהלן, ובן זוגה עומד באחד מהתנאים המפורטים בסעיף )ב( שלהלן

   )ג(. ף יהוראות סעראו הוריות וזוג הורים חד מיניים -משפחות חד לגבי

  :הבאות מהקבוצות לאחת משתייכתאם ה .א

 :אם  עובדת .1

 .לפחות שעות שבועיות 24מי שעובדת בהיקף של  .א

שעות עבודת האם )בכל החלופות( יחושבו כשעות עבודתה בפועל  "משרת אם":

על ידי מעסיקה, אך לא יותר משעת ומשולמות + שעות משרת האם המוכרות 

 משרת אם ליום עבודה. 

שלושה ילדים או יותר במעון  במקרה שלהורית או -משפחות חדמקרים של ב .ב

  . לפחות שעות שבועיות 20בהיקף של מי שעובדת  – או בשניהם או במשפחתון

 .בתשלום לידה בחופשתשנמצאת  מי .ג

או תקופה ממושכת יותר, אם היא ) שבועות 14תקופה של הזכאות תהא ל

ופשת חחודש שבו התחילה שבחודש שקדם ל, ובתנאי (זכאית לכך על פי חוק

 היא נחשבה לאם עובדת כהגדרתה במבחנים אלו.  הלידה

 :במסגרת מלגה מחקר עובדת .ד

  .ש"ש לפחות 24בהיקף של  מלגה במסגרת מחקר בעבודת עוסקתש מי

דינה כדין אם עובדת ובלבד  :עצמאית שעובדת או שותפה בעסק של בן זוגה .ה

שומת המס המשפחתית מצוינות ובשתציג אישור אודות שעות עבודתה 

 .בעסקהכנסותיה 

ליציאה כ"אם עובדת" ובלבד כי בתקופה שקדמה  תחשבאם בשנת שבתון:  .ו

 .באחד מהתנאים המפורטים בסעיף זהלשנת השבתון עמדה 
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  :לומדת אם .2

באחד  ממסלולי  הלימודים  לפחות שבועיות שעות 24 של בהיקףאם הלומדת  .א

לימוד ייחשבו השעות  24בלבד  במקרים אלו) (6( עד )1בסעיפים ) שמפורטים להלן

 : ("שעות השבועיות בהן עובדת האם" בטבלת הדרגות 36-כ

 

   מסלולי הלימודים

של האגף הבכיר להכשרה מקצועית  בפיקוחקורס להכשרה מקצועית  .1

של משרד ממשלתי  ובמימון בפיקוחאו  כלכלהופיתוח כוח אדם במשרד ה

 רישום על פי דין.לימודי מקצוע שהעיסוק בו דורש רישוי או או  אחר

  .חדשים לעולים אולפן .2

 לימודי מכינה, )לרבות  מוכר אקדמי במוסד, מוכר ראשוןלימודים לתואר  .3

בחוק המועצה להשכלה גבוהה,  םכמשמעות, השלמה והסבה לתואר זה(

 לימודי. יובהר כי )להלן: חוק המועצה להשכלה גבוהה( 1958–התשי"ח

, ובלבד שהם נערכים ראשון לכל אורכם, דינם כדין לימודים לתואר הרפוא

 .בחוק המועצה להשכלה גבוהה ואקדמי מוכר, כמשמעות במוסד

  לימודים לצורך תעודת הוראה, המוכרים על ידי משרד החינוך. .4

 , השלמה והסבה)לרבות לימודי מכינהימודים לתואר הנדסאי או טכנאי ל .5

במוסד המוכר על ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע ארים אלו( לת

 .או על ידי משרד החינוך כלכלהבמשרד ה

 ,, שאינם מוכרים לתואר ראשוןמדעי התזונהולימודי  לימודי סיעוד .6

ומפוקחים  באופן ישיר או עקיף ע"י משרד הבריאות במוסדות הממומנים

 ל ידו.ע

 

 3באוניברסיטה הפתוחה בהיקף  של  ראשון מוכראם הלומדת לימודים לתואר  .ב

קורסים בסמסטר לפחות, המזכים בנקודות זכות לתואר, ובלבד כי משך תקופת 

ודים לימ)במקרה זה  לא תעלה על שלוש שנים. מבחנים אלוזכאותה לתמיכה לפי 

"שעות השבועיות בהן עובדת האם" בטבלת  36-ייחשבו כקורסים כאמור,  3של 

 .הדרגות(

 

הורים לומדים,  : יובהר כי"על פי תכנית הלימודים מחויבתההתנסות מעשית  שעות"

אשר מחויבים בתוכנית הלימודים שלהם בשעות התנסות מעשית בין אם בתשלום ובין 

 תכניתיצורפו לשעות הלימוד עפ"י  אלו שעות -אם לאו, כתנאי לקבלת התואר 
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י שעות אלו נדרשות לשם הלימודים וזאת בתנאי שיגישו אישור לימודים הקובע כ

 קבלת התואר האקדמי.

 

 :ולומדת עובדת אם .3

 

"שעות השבועיות בהן עובדת )לצורך חישוב  האם עבודתשעות ל יצורפו ימודיםל שעות

 רק בהתקיים אחד המקרים הבאים:   (האם" בטבלת הדרגות

ם עובדת ובנוסף לומדת באחד ממסלולי הלימוד המפורטים האם עונה להגדרת א .א

המזכה )כולל אם הלומדת לפחות קורס אחד ש"ש  24-מ הפחותלעיל בהיקף 

   .במסגרת האוניברסיטה הפתוחה(בנקודות זכות לתואר 

אקדמי מתקדם )מעבר  תוארהאם עונה להגדרת אם עובדת ובנוסף לומדת ל .ב

  .בחוק המועצה להשכלה גבוהה וכמשמעותאקדמי מוכר,  במוסד לתואר ראשון(

 

 .עד לסיום תקופת האבטלה –עובדת איננהו אבטלה לדמי זכאית שהיא אם .4

 
 

  :הבאות מהקבוצות לאחת משתייך האם של זוגה בן .ב

 ן.שבתו בשנת המצוי זוג בן כולל, בן הזוג עובד .1

  

 בן הזוג לומד: .2

האגף הבכיר להכשרה מקצועית ופיתוח  של בפיקוחקורס להכשרה מקצועית ב (.א)

לימודי או  של משרד ממשלתי אחר בפיקוח ובמימוןאו  כלכלההכוח אדם במשרד 

   מקצוע שהעיסוק בו דורש רישוי או רישום על פי דין.

 אולפן לעולים חדשים.ב (.ב)

ראשון או שני מוכר, במוסד אקדמי מוכר )לרבות  לימודי מכינה, לימודים לתואר  (.ג)

בחוק המועצה להשכלה גבוהה,  םכמשמעותהשלמה והסבה לתואר זה(, 

. יובהר כי לימודי רפואה, )להלן: חוק המועצה להשכלה גבוהה( 1958–התשי"ח

במוסד אקדמי דינם כדין לימודים לתואר ראשון לכל אורכם, ובלבד שהם נערכים 

 .בחוק המועצה להשכלה גבוהה וכמשמעותכר, מו

  לימודים לצורך תעודת הוראה, המוכרים על ידי משרד החינוך. (.ד)

לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי )לרבות לימודי מכינה, השלמה והסבה  (.ה)

במשרד לתארים אלו( במוסד המוכר על ידי המכון להכשרה בטכנולוגיה ובמדע 

 או על ידי משרד החינוך. כלכלהה
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שאינם מוכרים לתואר ראשון, במוסדות  מדעי התזונהלימודי סיעוד ולימודי  (.ו)

 הממומנים באופן ישיר או עקיף ע"י משרד הבריאות ומפוקחים על ידו.

קורסים  3באוניברסיטה הפתוחה בהיקף  של  ראשון מוכרלימודים לתואר  (.ז)

תה בסמסטר לפחות, המזכים בנקודות זכות לתואר, ובלבד כי משך תקופת זכאו

 לתמיכה  לפי מבחנים אלו לא תעלה על שלוש שנים.

  ."כולל"ב לימודים  (.ח)

 
, לימודים כשעות יוכרו  -" ת על פי תכנית הלימודיםומחויבהמעשית שעות התנסות "

 .בכפוף להגשת האישורים הנדרשים

 

  .מלגה במסגרת מחקר בעבודת עוסקה בן זוג .3

 .עד לסיום תקופת האבטלה –בן הזוג זכאי לדמי אבטלה  .4

  עד לסיום תקופת זכאותו. –הבטחת הכנסה  מקבלבן הזוג  .5

 בגין נכותו.  ה מגורם ממשלתיבקצ בן הזוג נכה המקבל .6

 
 

 : יודגש

ייכת לאחת הקבוצות המנויות לעיל או שבן זוגה אינו משתייך לאחת שאינה משת אם

 . 12דרגתה  תהיהלא תהא זכאית לסבסוד ו –הקבוצות המנויות לעיל 

 

  הורית חד משפחה .ג

 הוריות, כאשר לגבי -ההוראות שלעיל יחולו בשינויים המחויבים על משפחות חד

 זכאי הרי שהוא 1992-הוריות, התשנ"ב-שהוא הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד אב

 (4( עד )1))א(4 בסעיףלתמיכה בתנאי שהוא עומד, בשינויים המחויבים, באחת מהדרישות 

  .בלבד

 

 הורים חד מיניים .ד

בשינויים  עליו הוראות אלו ויחול :משותף בית משק המנהל מיניים חד  הורים זוג

 לאםבדרישות כפי שקבוע במבחנים אלו ביחס  /תעומד /תהמחויבים, ובלבד כי אחד

 הזוג.  /בתבמבחנים הנדרשים מבן /הוהשני
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 התמיכה ואופן חישובה: .5

 : כללי .א

המשרד זכאי בהתאם לאמור במבחנים אלו, להשתתפות  נכלל במסגרת אוכלוסיית היעד יהיה מי ש

למעט אם קיבל , משפחתוניםב , או או ילדיו, לפי העניין,  במעונות יום 1בעלות דמי החזקת ילדו

אותה תקופה  רהמקומית, עבוברשות  הפנייה למעון או למשפחתון  ע"י הלשכה לשירותים חברתיים

 . בגינה הוא מבקש תמיכה לפי מבחנים אלו

 

מרבי  הקבוע בהתאם לצו חודשי הנגזרת מן המחיר הבמעונות יום ומשפחתונים, השתתפות המדינה 

, 2012–ג"התשע, (פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים

הקובעות את השתתפות ההורה והשתתפות המדינה  הטבלאות הסופיות. כפי שיעודכן מעת לעתו

 : מתייחסות, בין היתר, למשתנים הבאים

 ; כ"תינוק" או כ"ילד" הילד גילו וסיווגו של 

 שהותו במעון או במשפחתון;

 . מלכ"רכהגוף המפעיל סיווג 

 

בכל אחת מדרגות ההשתתפות. בטבלאות  הממשלתית התמיכה גובה טבלאות מפורסמות שנה בכל

, דרש להשליםיהסכום המרבי שההורה יו דרגה כלנקבע הסכום המדויק בו תשתתף המדינה ביחס ל

טבלאות שכר ")להלן:  אלו במבחנים כהגדרתם"תינוק"  ותעריף"ילד"  תעריף בין בהבחנה זאת כל

 (."לימוד

, שוויםתשלומים חודשיים  12-כל שנת הלימודים ומחולק לבנקבע בהתייחס לפעילות  האמור התעריף

)לרבות  . התשלום החודשי אינו מושפע ממספר ימי הפעילות באותו חודש ספציפי בלבד נוחות לצרכי

 מבחן להוראות בהתאם, בלבד חודשים 11-ל הגביה את לחלק למעון אפשרות ישנה (.אוגוסט חודשב

 . זה

"תינוק" כ או"ילד" כ הילד של סיווגו ישתנה לא  הלימודים שנת משהחלההסר ספק יובהר כי  למען

 . לימודים שנת אותה כל למהלך רלוונטי יהיה וסיווגו

בלוחות המודעות  , בעיתונות, כלכלהמתפרסמות באתר האינטרנט של משרד הטבלאות שכר הלימוד 

פתיחת בסמוך למועד  משפחתוניםהמעונות והיל מערך במשרדי הארגון המפעו / במשפחתון  במעון

 .שנת הלימודים

 

 :ובמבחני התמיכה שינויים בגובה ההשתתפות .ב

הממשלה רשאית לפי שיקול דעתה או בהתאם למגבלות התקציב שעומד לרשותה לצורך זה לשנות 

מעלה או מטה הכל  יאו את גובה ההשתתפות הממשלתית, כלפ  במהלך שנת הלימודים את המבחנים

                                                 
1
 "תינוק" אלא אם נאמר מפורש אחרתמטעמי נוחיות , החל מנק' זו במבחנים השימוש במונח ילד משמעו אף  
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והחליטה לעשות כן, תפרסם את החלטתה באופן הדומה לפרסום מבחני כפי שתמצא לנכון. היה 

 תמיכה אלה. 

 

 :כדלקמן יהיה לנפש ההכנסה  חישוב אופן .ג

 

. זאת, פרט למקרים ככלל, דרגת  ההשתתפות נקבעת על בסיס חישוב רמת ההכנסה לנפש במשפחה

 .הכנסה לנפש"קביעת רמת השתתפות שלא לפי מבחן שעניינו " שלהלן )ה(בסעיף המפורטים 

מרכיבי השכר אשר יילקחו  בחשבון לצורך חישוב גובה שכר הברוטו הינם המרכיבים אשר מובאים 

 בחישוב  השכר ברוטו לצורך חיוב  מס הכנסה.

 

 חישוב הכנסה לנפש במשפחה של שני הורים: .1

  

 שכר אם ברוטו 100%שכר אב ברוטו +  100%                                        

 -------------------------------------------------------הכנסה לנפש  =               

 (18מספר הנפשות במשפחה )הורים + ילדים עד גיל                                         

 

 :חישוב הכנסה לנפש במשפחה חד הורית .2

בהכנסת הוריות )התחשבות -קנות משפחות חדתהחישוב יהיה בהתאם ל

 :1998–הורה יחיד בחישוב דמי אחזקת ילד במעון יום(, תשנ"ח

 

 שכר אב / אם ברוטו 50%                                                   

 ----------------------------------------------------------------הכנסה לנפש =              

 + נפש נוספת (18)הורה + ילדים עד גיל מספר הנפשות במשפחה                                  

 

המתחנכים במעון  )אם ו/או אב ( חברי קיבוץ הוריםחישוב דרגת הזכאות עבור ילדי  .3

בהתאם לרמת ההכנסה לנפש של חבר בקיבוץ, כפי שנקבעה יקבע   המופעל על ידי קיבוץ

לחברי  במעונותלימוד הגובה התמיכה יהיה בהתאם לטבלת שכר בשומת המס לקיבוץ. 

  . קיבוצים

ילד שאינו ילד של  –לעניין מבחנים אלו  )ולרבות הטפסים הנדרשים לצורך הגשת בקשה( 

דרגת ו "ילד חוץ" : יחשב כהמתחנך במעון המופעל על ידי קיבוץחבר קיבוץ הורה 

 לטבלתיקבע על פי מבחן הכנסה לנפש וגובה התמיכה יהיה בהתאם תהזכאות  ביחס אליו 

  .במעונות שכר הלימוד 
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 חישוב דרגת הזכאות עבור ילדי אם בחופשת לידה:  .4

שבועות או יותר מכך אם נקבע  14)גובה הדרגה בתקופת חופשת הלידה עצמה  (.א)

עבודת האם שקדם לחודש תחילת חופשת  לחודש בהתאם תיקבע ( מפורשות בחוק

 אם לגבי נכון כאן האמור כל י)יובהר, כ בחלוקה למספר הנפשות החדש הלידה

)שאין לה ילדים  חדשה אם. דרגה נקבעה כבר שלילדיה במערכת המוכרת

   (. הרגילים הכללים פי על זכאות להראות תידרש - במערכת(

את דרגת הזכאות )תוך צירוף על האם לדווח על הלידה ולבקש לשנות לשם כך,  (.ב)

 ספח ת.ז רשמי(. 

 אישור באמצעות בתום חופשת הלידה האם נדרשת לדווח על חזרה לעבודה (.ג)

מהחודש  12ותיקבע דרגת זכאות  התמיכהופסק ת. אם לא תעשה כן, מעסיק

 לאחר סיום חופשת הלידה. 

במהלכו תמשיך )נתן לה חודש נוסף יה, יבמידה והאם דיווחה על חזרה לעבוד (.ד)

להמצאת תלוש שכר , כדרגה זמנית( לקבל את הדרגה שקיבלה בחופשת הלידה

, שתחול ועל פיו תיקבע דרגת הזכאות החדשהלחודש עבודה מלא עדכני 

 . רטרואקטיבית מחודש החזרה לעבודה במועד

 

  משרדההשתתפות  דרגת  .ד

 :תיקבע בהתחשב במשתנים הבאים, במצטברלילד בדמי ההחזקה  שרדהמדרגת  השתתפות 

 הכנסה לנפש במשפחה.   רמת .1

     .שעות עבודת / לימודי האם, בהתאם למפורט במבחנים אלו .2

דרגות  קטנה יותר. המדינה רמת ההשתתפות –ככל שהדרגה גבוהה יותר  – 3-12בדרגות 

  הן דרגות ייחודיות כמפורט במבחנים אלו. 14-15

 גובה  השתתפות המדינה השבועיות בהן עובדת האםמספר השעות 

 על פי מבחן הכנסה ש''ש ואילך  36

 על פי מבחן הכנסה +  דרגה אחת  ש''ש   32-35

 על פי מבחן הכנסה + שתי דרגות ש''ש 28-31

 דרגות 3על פי מבחן הכנסה +  ש''ש 24-27

להן שלושה ילדים או יותר במעון   ביחס לאמהות ש''ש ומעלה 20

 או במשפחתון או בשניהם

על פי מבחן הכנסה, אך בכל מקרה, לא 

 .   5יותר מדרגה 

  על פי מבחן הכנסה למשפחות חד הוריות ש''ש ומעלה 20

על פי החלטת  –הערבית  הש"ש לאמהות המשתייכות לאוכלוסיי 24

 29.1.2012-מיום  - 4193ממשלה מספר 
 מבחן הכנסהעל פי 
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 הוראות מיוחדות לעניין חישוב רמת ההכנסה לנפש: .3

 : משפחה לה יותר מילד אחד במעון או במשפחתון (.א)

   .)כלומר הסיוע יוגדל( על פי מבחן הכנסה בהפחתת דרגה אחתדרגת הזכאות תחושב  (1

 טבלת שעות העבודה/לימודים שלעילמשפחה שעל פי  מבחן הכנסה ובהתאם ל (2

השוהים במעון או במשפחתון,  ,בגילאי הרישום ,ילדים 2ולה   3דרגה נקבעה לה  

  ביחס לכל אחד מילדיה שבמעון או במשפחתון. 14לדרגה תהיה זכאית 

 - טבלת שעות העבודה/לימודים שלעילמשפחה  שעל פי מבחן הכנסה ובהתאם ל (3

, השוהים במעון או בגילאי הרישוםומעלה, ילדים  3ולה   3דרגה נקבעה לה 

 ביחס לכל אחד מילדיה שבמעון או במשפחתון.  15לדרגה  , תהיה זכאית במשפחתון

 

משפחה אשר לה שני ילדים או יותר במעון או במשפחתון או בשניהם ואחד יודגש כי 

לא יובא במניין הילדים אותו ילד  -מן הילדים אינו זכאי להשתתפות מפאת גילו  

 לעיל.( 3)–( 1ההוראות  בסעיפים )לעניין 

 

 : נכות אחוזי בעלזוג  בן (.ב)

גובה קצבת הנכות   –נכות ומעלה  50%שאינו עובד, בעל  בן זוגבמידה ומדובר ב (1

 . יחושב כשכר עבודת האב ברוטו אותה הוא מקבל מהמדינה

גובה קצבת הנכות  - 50% -שאינו עובד, בעל נכות נמוכה מ בן זוגבמידה ומדובר ב (2

האב ברוטו אך לדרגת הזכאות אותה הוא מקבל מהמדינה יחושב כשכר עבודת 

 . סף דרגה אחתוותתשתיקבע למשפחה 

יחשב  –ה מגורם ממשלתי באינו מקבל קצשאינו עובד ו נכהבמידה ומדובר בבן זוג  (3

 לסבסוד הזכאית ולכן לא תהיה זכאות הלאוכלוסייכבן זוג שאינו עובד ואינו שייך 

 . (12)דרגה 

הנכות  קצבתגובה  –ומדובר בבן זוג עובד שמקבל קצבה מגורם ממשלתי  במידה (4

 אותה הוא מקבל מהמדינה יתווסף לשכר עבודתו ברוטו. 

אינו זכאי לתמיכה על פי מבחנים  –אינו עובדבעל אחוזי נכות כאמור שהורה יחיד  (5

 . אלו

 :אבטלה דמי המקבלים אם או אב (.ג)

 תחושב ההכנסה עפ"י גובה דמי האבטלה. 

 שתקבע תהיה בתוקף עד לסיום תקופת האבטלה. דרגת ההשתתפות 

אלא  –( שאינה מקנה סבסוד 12דרגה יקבל )יופסק הסיוע  –עם סיום תקופת האבטלה 

 .  הזכאותאישורים עדכניים, לצורך בחינת המשך יומצאו אם 
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זכאי לקבלת  זה מבחן בדרישות העומדהיה ומי מבני הזוג  – הכנסה /השלמתטחתהב (.ד)

  .בפועל ההכנסהבטחת / השלמת הכנסה, יתווסף גובה הקצבה בחישוב ל

 תתווסף לחישוב ההכנסה בפועל.  – הכנסה ממלגה (.ה)

                            תחושב הכנסתו על פי תלוש השכר בשנת השבתון בניכוי ההחזר – שבתון בשנת הורה (.ו)

תלושי השכר  3על הלימודים המפורט בתלוש השכר. שעות העבודה ייקבעו לפי 

  ם שקדמו למועד  היציאה לשנת השבתון.יהחודשי

הדרגה תיקבע עד לחודש מרץ של אותה שנת  - לימודים באוניברסיטה הפתוחה (.ז)

לאחר מועד זה, מותנה  –לימודים. המשך קבלת הדרגה עד לתום שנת הלימודים 

     קורסים בסמסטר הקודם  וכן אישור הרשמה 3 של  בפועל לימודר על בהמצאת אישו

    קורסים בסמסטר ב'. 3 -ל

 

 :על ידי המדינהזה בשעה נוספת במעונות בהם אושר שירות  השתתפות המדינה .4

( תשתתף המדינה 17:00עד השעה  16:00במעונות בהם אושר שירות שעה נוספת )משעה 

בעלות שעה זו,  בהתאם  לדרגת הזכאות שנקבעה למקבל התמיכה.  גובה ההשתתפות 

טבלת שכר " >שכר לימוד"  –מפורט  באתר האינטרנט תחת הכותרת "דמי החזקה 

ן, ובלבד כי הילד מקבל שירות זה " ובלוח המודעות במעוהשתתפות בשעה נוספת במעון

   .בשבוע ימים 5  של שהייה הסדר פי על

 

 קביעת רמת השתתפות שלא לפי מבחן הכנסה לנפש:  .ה

כפי שיפורט להלן, ובתנאים במקרים המפורטים להלן, יהיה זכאי ההורה להשתתפות המדינה, ברמה 

 . מבחן הכנסה לנפש, ושלא לפי לגביו הוראה אחרת לפי מבחנים אלומתקיימת אף אם 

למרות האמור לעיל, רשאי הורה לבקש בחינתו בהתאם למבחן הכנסה לנפש, היה ובהתאם להוראות 

 בעניין מבחן הכנסה לנפש יהיה זכאי להשתתפות גבוהה יותר מן המדינה. 

הסר ספק יובהר כי  הורה  לא יהיה זכאי  להטבות מצטברות )לפי מבחן הכנסה לנפש ושלא לפי למען 

  :חן הכנסה לנפש(מב

 

הנמצאת בארץ עד שנתיים מיום עלייתה ארצה, נכון למועד פתיחת  ( אם שהיא עולה חדשה1) 

הנמצאת בארץ עד שנה מיום חזרתה  חוזרת תושבת שהיא אם, או ()להלן: "עולה חדשה" שנה"ל

, אם היא 3, תהיה זכאית לדרגה )להלן: "אם תושבת חוזרת"( ארצה נכון למועד פתיחת שנה"ל

 ובעלה עונים על אחד מהתנאים הבאים: 

 ש"ש. 24שניהם לומדים באולפן בהיקף של לפחות  -

 בשירות התעסוקה.עבודה  ירשומים כדורש שניהם -
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ש"ש והשני רשום כדורש עבודה בשירות  24אחד מהם לומד באולפן בהיקף של לפחות  -

 התעסוקה.

דרגתה תחושב , ו תושבת חוזרת ולא עומדת בתנאים המנויים לעיליודגש, אם שהיא עולה חדשה א

  בהתאם לכללים הרגילים המפורטים במבחנים אלו.

 

עולים חדשים יוצאי אתיופיה השוהים במרכזי קליטה אשר ילדיהם שוהים במעונות ( 2)

 2, בהתאם לדרגה כלכלהומשרד ה הקליטה משרדיהיו זכאים להשתתפות  –קליטה השבמרכז  

משרד הקליטה המאשרים זכאותו של הילד ם המתקבלים מלנתוני, ובכפוף בטבלת שכר הלימוד

 . ומועברים על ידו לפי הסדר זה

 

 ת ממשלה ודרגת זכאות מיוחדת אשר נקבעה בהתאם להחלט( 3)

 

להשתתפות המדינה,  נקבעת זכאות במסגרת החלטות ממשלה שונות, הנקבעות מעת לעת, 

 . החלטה באותה שנקבעה התקופה ולמשך, החלטהאותה בהתאם לדרגה אשר נקבעה ב

      www.economy.gov.il/meonot-yom באתר מופיעות – ונטיותוהרל הממשלה החלטות

 "החלטות ממשלה בתוקף"> תחת הכותרת "מידע להורים ולנרשמים למסגרות בעלות סמל" 

  

 חובת דיווח על שינוי תנאי זכאות: .ו

הזכאות להשתתפות המדינה  במהלך שנת הלימודים קיימת רק כאשר ממשיכים להתקיים התנאים 

הנתונים של מבקש התמיכה ביחס .  השתנו של ההורה אשר היוו בסיס לקביעת זכאותו ורמת זכאותו

האגף למסור הודעה בכתב אל  מקבל התמיכהמחויב  – המפורטים במבחנים אלו התנאיםלאלו מן 

 30-,  וזאת לא יאוחר מוקד שפרטיו מופיעים באתר האינטרנט של המשרד , באמצעות מלמעונות יום

 . יום  ממועד השינוי

נתוני הכנסה  -דרוש כתנאי להמשך תשלום התמיכה  יודגש כי, המשרד רשאי במהלך שנת הלימודים ל

 מעודכנים. המשרד יעדכן את גובה התמיכה, כלפי מעלה או מטה, על בסיס הנתונים החדשים.

 תביא לידי הפסקת תשלום התמיכה. –אי המצאת המסמכים הנדרשים 

עד הקיים , בנוסף לכל סמקבל התמיכהיידרש  –במקרה של אי מסירת דיווח על שינויים  כאמור 

,  להשיב באופן מידי את כל סכום התמיכה, מן המועד בו לדעת המשרד  חל פי הדין הכללי על למשרד

 השינוי במצבו,  בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. 

בצעדים שונים לרבות שלילת  מקבל התמיכהבמקרה כאמור, המשרד שומר לעצמו הזכות לנקוט כנגד 

 הוא, למשך תקופה שייקבע.  זכאותו לסיוע מן המשרד, מכל סוג ש

 

 

http://www.moital.gov.il/meonot-yom
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 : המדינה להשתתפות לזכאות סף תנאי .6

 :שלהלן התנאים כל בו שמתקיימים מי רק להגיש רשאי  המדינה להשתתפות בקשה

במעון או  שוההה, כהגדרתם במבחנים אלה או תינוק לילד  ביחס היא בקשהה (.א)

 , לפחות. 16:00ימים בשבוע, עד השעה  5במשפחתון 

בצירוף כל המסמכים הנדרשים תוגש ע"י  אחד מהוריו על גבי שאלון הרשמה, הבקשה  (.ב)

אם הילד . )להלן: "המבקש"( ביחס לילד המצוי בחזקתוובנוסח שנקבע ע"י האגף וזאת 

הבקשה תוגש ע"י מי שביהמ"ש קבע כי  הילד נמצא בחזקתו  –אינו נמצא בחזקת הוריו 

 .והינו האפוטרופוס של הילד

 שיש לצרף לבקשה: ים ואישורטפסים   .1

למבחני הטפסים המצורף לבקשה יצורפו מסמכים וטפסים, כפי שנקבעו במסגרת נספח 

בנוסף לפירוט  .באתר האינטרנט של המשרד כחלק בלתי נפרד מהם ויפורסם תמיכה אלה

 : המסמכים המופיע בנספח יש להתייחס להוראות הבאות

הטפסים  בנספח הנדרשים המסמכים יצורפו הכנסה ורמת עבודה שעות הוכחת לשם (.א)

 מספר חישוב(. שבנספח להוראות)בהתאם חודשים  6חודשים רצופים מתוך  3וזאת לגבי 

  חודשים אלו. 3על פי הממוצע של  היעש ההכנסה ורמת העבודה שעות

תלושים,  3שהתחיל לעבוד, באופן שבמועד תחילת שנת הלימודים אין לו עדיין  הורה

 3יצרף את התלוש של חודש העבודה הראשון ויקבל על פיו דרגה זמנית. לאחר שסיים 

חודשי עבודה יצרף את שני התלושים הנוספים ועל פיהם תיקבע דרגתו הקבועה, 

ניסת הילד למערכת, המאוחר רטרואקטיבית מחודש העבודה הראשון )או מחודש כ

(. אם לא יצרף שני תלושים נוספים כנדרש, תבוטל זכאותו לתמיכה מביניהם

  .במקום הדרגה הזמנית 12דרגה יקבל  , כלומררטרואקטיבית

שאלון  מלאל נדרש, שילדיו שוהים  במעון יום או משפחתון אחד מילד ליותר הורה (.ב)

, אך יכול  אחד מילדיו ביחס לכל נפרד /משפחתוןלמעון קבלה אישור ולצרףהרשמה 

לצורך בחינת רמת הכנסתו והשתייכותו לאוכלוסיית  לצרף את כל המסמכים הנדרשים

  אותם הוא מבקש לרשום. עבור כל הילדים פעם אחת בלבד –היעד 

יציג בשלב  שאליה רושם הילד שנת הלימודים לאותה ללימודים  שנרשם לומד הורה (.ג)

ראשון  אישור הרשמה או קבלה ללימודים, קבלה על תשלום שכ"ל ותצהיר הורה לומד 

חתום. על בסיס מסמכים אלו תינתן לו דרגה זמנית בלבד וזאת לתקופה של חודשיים: 

לא יאוחר אוקטובר. לצורך קביעת דרגת זכאות קבועה על ההורה להעביר  –ספטמבר 

 הלימוד שעות מספר אודות אישור הכולל, רשמי ודיםחודש נובמבר  אישור לימ מסוף

הורה שלא יציג אישור לימודים כאמור דרגתו   .הלימודים נערכים בו התואר ומסגרת

לו דרגה קבועה בהנחה שאינו בגדר "הורה לומד" על כל הזמנית תתבטל ותקבע 

 חודש ספטמבר. מרטרואקטיבית  המשתמע מכך,  
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יש לצרף, סמוך ככל  בתשלום לידה בחופשת אם ילדידרגת הזכאות עבור  חישוב לשם (.ד)

 הניתן למועד הלידה

  -בתשלום חופשת הלידה בלקביעת דרגת זכאות 

 ספח תעודת זהות )בו מעודכן רישומו של הרך הנולד(;  (1

 . לחודש תחילת חופשת הלידהתלוש השכר של החודש שקדם  (2

 

 )מסמכים אלו יש לצרף בכל מקרה, גם בכל החלופות הבאות( 

המשך זמני של דרגת הזכאות האמורה לחודש נוסף )לאחר החודש בו הסתיימה ל

  לעבודה  הבדבר חזרתאישור מעסיק נדרשת האם לצרף  –חופשת הלידה בתשלום( 

 

סיום חופשת החודש שלאחר מ הזכאות דרגת תבוטל האמורים המסמכים ללא

  .עדכני שכר תלוש לקבלת עד( 12 דרגה)תיקבע הלידה 

  בכל מקרה הזכאות עבור חודש זה תיקבע בהתאם לתלוש השכר בפועל שיתקבל. 

 חופשת הלידה  החודש שלאחר החודש בו הסתיימהקביעת דרגת זכאות קבועה מל

על בסיסו תחושב . מעודכן המעיד על חזרתה לעבודהשל חודש מלא תלוש שכר  (1

רטרואקטיבית החל מהחודש שלאחר החודש שהסתיימה בו ת הזכאות דרג

  )עבור כל הילדים במערכת(.בתשלום חופשת הלידה 

סיום חופשת החודש שלאחר מתבוטל דרגת הזכאות  כאמור שכר תלוש הוצג לא

  ( עד לקבלת תלוש שכר עדכני.12)תיקבע דרגה הלידה 

ויפרסם את  דרשיםהמשרד יהיה רשאי לעדכן, מעת לעת  הטפסים והמסמכים  הנ (.ה)

  השינוי בהתאם לאופן פרסום מבחן תמיכה זה. 

 המשרד יהיה רשאי לדרוש השלמת מסמכים אף מעבר לטפסים שנקבעו, ככל שיידרש.  (.ו)

 הוראות שונות  הנוגעות לתשלום התמיכה: .7

 השתתפות גובההדרגה שנקבעה לו ובדבר  מידעיוכל לקבל  ההורה -קביעת הדרגה   עם .א

    . האינטרנט באתרהמדינה 

בגין  ילד השוהה במעון או במשפחתון   סכום ההשתתפות אשר נקבע כי ההורה זכאי לו, .ב

 יועבר על ידי המשרד ישירות אל המעון או המשפחתון. 

 

וזאת בהתאם לרמת  חודשי תשלום  11הלימוד על בסיס  שכר לגבות רשאי המעון .ג

 השתתפות ההורה שנקבעה לילד. 
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בהתאם לתקופת שהות הילד במעון, כך שההורים   אוגוסט יחושבהתשלום עבור חודש  

 החל מיום כניסת הילד למעון.יחוייבו בתשלום החלק היחסי של חודש אוגוסט 

  (חודשים כפול מספר החודשים שהילד שהה במעון 12)העלות המלאה לחודש חלקי 

 :להלן הנוסחה

 =   תשלום אוגוסט    מספר חודשי שהיה במעון  X בהתאם לדרגה יהתשלום החודש  גובה

                                 12    

 

 הרישום ערכת קבלת חודש עבורכספי בהתאם לדרגת ההשתתפות, יינתן להורים  חזרה .ד

  .והחודש שקדם לו בלבד במוקד

 -עבור חודשים ינואר תקבל זכאות  פברואר חודש מהלךב שהתקבלה ערכה: לדוגמא

  ., בהנחה ועומדת בכל דרישות מבחן זהפברואר

 : למסגרת הילד לכניסת הראשון בחודש  המדינה השתתפות .ה

לחודש, יהיו  זכאים  הוריו  15 –במידה והילד נכנס למעון או משפחתון, לפי העניין,  עד ל 

  פי הדרגה שנקבעה להם.ל ע החל מאותו החודש להשתתפות המדינה

לחודש,  לא יהיו  זכאים  15 –או למשפחתון, לפי העניין,  לאחר ההיה והילד  נכנס למעון 

התעריף המלא הוריו  להשתתפות המדינה בחודש זה. במקרה זה יחויבו ההורים  לשלם  

דמי ההחזקה, שיחושב באופן יחסי וזאת בהתאם לימים בהם שהה הילד בפועל של 

 במסגרת.

יום מן המעון תחשב כעזיבה, למעט אם הוצגו  21היעדרות של מעל  - חלקית נוכחות .ו

יום אלו, אישורים בדבר אשפוזו של הילד או אישור מחלה מרופאו של  21לארגון במהלך 

הארגון מחויב  –ימים ומעלה בגין אשפוז או מחלה  45הילד. בכל מקרה של היעדרות של 

ותו. חזר הילד למעון כעבור תקופת להיעדר 45 -לדווח עזיבה לגבי הילד החל מהיום ה

מחויב ההורה, לפנות באופן מחודש לצורך קביעת דרגת ההשתתפות   –היעדרותו כאמור 

  . ולצרף לבקשתו מסמכים עדכניים

 נתוני –המשרד רשאי במהלך שנת לימודים לדרוש כתנאי להמשך תשלום התמיכה  .ז

מעלה או מטה, על בסיס פי . המשרד יעדכן  את גובה התמיכה, כלמעודכנים הכנסה

 החדשים.  הנתונים

דרגה ולקביעת  תביא לידי הפסקת תשלום התמיכה –אי המצאת המסמכים הנדרשים 

12. 
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 :בקשה לתיקון דרגת השתתפות .ח

מבקש הסבור כי קיבל תמיכה נמוכה או גבוהה מזו שהינו זכאי לה לפי מבחנים אלו יהיה 

וקד שפרטיו מופיעים  באתר האינטרנט באמצעות מאל האגף,  בבקשה בכתברשאי לפנות 

 ,  בציון נימוקים ומסמכים לביסוס טענתו.השוטפת הלימודים שנת במהלךשל המשרד, 

באופן יבוצע תיקון הדרגה  –מוצדקת  –מצא האגף  כי טענת המבקש ביחס לטעות 

)פרט למקרים חריגים ביותר  עבור שנת הלימודים השוטפת בלבדרטרואקטיבי 

  ימוקים שירשמו(. ומנ

   :שגויה תהיהי להורה ביחס המדינה השתתפות  כי יתברר בו במקרה .ט

המשרד רשאי לקזז מן   -. היה וההורה קיבל תמיכה גבוהה מן המגיע לו בפועל 1

את גובה התשלום שהועבר ביתר. היה ולא קיימת  –התשלומים הבאים המגיעים להורה 

 הסכום שדרש המשרד את באופן מיידי  לארגון יידרש ההורה להשיב –יתרה לתשלום 

 וההתחשבנות לגבי המשך התשלום תבוצע בין ההורה לארגון המפעיל.  

המשרד יעביר את ההפרש  –. היה וההורה קיבל תמיכה נמוכה מן המגיע לו בפועל 2

 המשך לגבי ההתחשבנות. רטרואקטיבית מיום זכאותו לדרגת ההשתתפותלו המגיע 

   .המפעיל לארגון ההורה בין תבוצע התשלום

יבוצעו רק ביחס לשנת הלימודים השוטפת.  –לעיל  2-ו 1. האמור בסעיפים קטנים 3

הורה אשר בהתאם למבחנים אלו זכאי לקבלת תמיכה שונה בשל התקיימותם של מס' .4

 . יהיה זכאי  לדרגת השתתפות בהתאם להוראה המיטיבה איתו –תנאים לגביו במקביל 

  

 גיםועדת חרי .8

 

בנוהל  יניםהמצוועדת חריגים,  שתפקידה לדון בבקשות העונות לתבחינים  פועלתבמחוזות האגף 

 על פי הוראות נוהל זה. ולפעולועדת חריגים 

 ועדת חריגים ארצית. על פי הנוהל  קיימת, כן כמו

  .המשרד באתר המופיע נוהלחריגים בהתאם ל תלוועדטופס פניה  גבי על להגיש ניתן הבקשה את

 

 

 

 

 

 

         22/04/2013 

_________________       _______________ 
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 נספח טפסים נדרשים לצורך הגשת בקשה לתמיכה
 

 : בקשת תמיכה יוגשו המסמכים הבאים לכל .א

 

יצורף צילום תעודת זהות של האב(, כולל הספח  –. צילום תעודת זהות של האם )במקרה של אב המהווה הורה יחיד ואשר הילדים נמצאים בחזקתו 1

נויו יצורף אישור בית המשפט על מי  –בו מופיעים פרטי בן הזוג ופרטי הילדים.  ולגבי מי שאינו ההורה של הילד  ומחזיק בילד על פי צו בית משפט 

 כאפוטרופוס של הילד.  

 

  . אישור קבלה למעון/משפחתון.2

 

 :התמיכה קבלת לשם להוכיח מבקשים שאותו לנושא בהתאם, הבאים המסמכים לבקשה יצורפו, בנוסף .ב

  

 מקרים חריגים הערות / הנחיות נוספות המסמך שצריך לצרף מה רוצים להוכיח

עבודה כשכירים  .1

)שכר + שעות 

 4סעיף  –עבודה( 

( תתי 1)א( )

 ב'-סעיפים א'

 למבחני התמיכה.

כאשר הילד נכנס למסגרת  תלושי שכר

בתחילת שנת הלימודים )עד 

  - כולל( 27.08.2013

תלושים רצופים בין החודשים  3

 . 2013אפריל  - 2012נובמבר 

 

כאשר הילד נכנס למסגרת לאחר 

   - תחילת שנת הלימודים

חודשי  6תלושים רצופים מתוך  3

ד עבודה שקדמו לחודש כניסת היל

 .  למסגרת

)עליהם נדרשת בנוסף חתימה וחותמת  לא ממוכנים לתלושים .א

 –מעסיק( או תלושים שלא מופיעות בהם שעות עבודה בפועל

)נספח  "בהמצבהתאם לנוסח  מעסיק אישור בנוסף לצרףיש 

 (.1מס' 

 נדרשיםיצרף תלושים  –מי שעובד ביותר ממקום עבודה אחד   .ב

 מכל מקומות העבודה. 

במועד תחילת שנת הלימודים הורה שהתחיל לעבוד, באופן ש .ג

תלושים, יצרף את התלוש של חודש העבודה  3אין לו עדיין 

חודשי  3הראשון ויקבל על פיו דרגה זמנית. לאחר שסיים 

פים ועל פיהם תיקבע עבודה יצרף את שני התלושים הנוס

דרגתו הקבועה, רטרואקטיבית מחודש העבודה הראשון )או 
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 מקרים חריגים הערות / הנחיות נוספות המסמך שצריך לצרף מה רוצים להוכיח

המאוחר מביניהם(. אם לא  למסגרת,מחודש כניסת הילד 

יצרף שני תלושים נוספים כנדרש, תבוטל זכאותו לתמיכה 

 . 12דרגה  –רטרואקטיבית 

 הורה יכול בכל עת לשלוח תלושים עדכניים.  .ד

עבודה במשק בית  .2

 –)שכר + שעות( 

( 1)א( ) 4 סעיף 

 ב'-'א סעיפים תתי

 למבחני התמיכה

אישור מעסיק של עובד  .א

במשק בית, בהתאם 

מס' לנוסח המצ"ב )נספח 

1.) 

אישור מביטוח לאומי או  .ב

שובר תשלום דמי ביטוח 

 לאחר תשלום. 

על האישורים האמורים להיות  

 6חודשים רצופים מתוך  3בגין 

חודשים, בהתאם למפורט בסעיף 

 לעיל.  1

יצרף את המסמכים  –מי שעובד ביותר ממקום עבודה אחד 

 הנדרשים מכל אחד ממקומות העבודה. 

שומה מודפסת ממס  .א עצמאי .3

 הכנסה

תצהיר הורה עצמאי  .ג

בהתאם לנוסח המצ"ב 

 (.2)נספח מס' 

 

על השומה להיות של שנת המס 

הקודמת לשנה הקלנדרית 

הלועזית בה מתחילה שנת 

הלימודים )להלן: "שומת המס 

 הנדרשת"(. 

במידה וטרם התקבלה שומת 

המסמכים  רקיצרף  עצמאי בעסק בעל ותק של פחות משנה

 הבאים: 

 אישור על מועד פתיחת העסק ממס הכנסה או ממע"מ.  .א

מס מוסמך על פירוט הכנסות ברוטו  אישור של רו"ח או יועץ .ב

 לשנת המס האחרונה.

 .(2)נספח מס' "ב המצלנוסח תצהיר הורה עצמאי בהתאם  .ג
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 מקרים חריגים הערות / הנחיות נוספות המסמך שצריך לצרף מה רוצים להוכיח

המס הנדרשת ניתן להגיש את 

השומה של השנה שקדמה לה או 

אישור על פירוט ההכנסות ברוטו 

לשנת המס האחרונה מרואה 

חשבון או מיועץ מס מוסמך ועל 

פי אחד מאלה תיקבע דרגה זמנית 

עד חודש דצמבר )כולל(. השומה 

הנדרשת תוגש עד חודש דצמבר  

)כולל( והדרגה תעודכן בהתאם 

ודש כניסת רטרואקטיבית לח

הילד למסגרת. אם לא תוגש 

השומה הנדרשת עד סוף חודש 

דצמבר תבוטל הזכאות לתמיכה 

רטרואקטיבית לחודש כניסת 

 . 12דרגה  –הילד למסגרת 

יצרף את המסמכים  עצמאי העוזר או שותף בעסק בן הזוג

 הבאים: 

יוכר כעצמאי רק אם הכנסותיו יופיעו בשומת  -שומת בן הזוג  .א

 בן הזוג!.

על השומה להיות של שנת המס הקודמת לשנה הקלנדרית  .ב

הלועזית בה מתחילה שנת הלימודים )להלן: "שומת המס 

הנדרשת"(. במידה וטרם התקבלה שומת המס הנדרשת ניתן 

להגיש את השומה של השנה שקדמה לה או אישור על פירוט 

ההכנסות ברוטו לשנת המס האחרונה מרואה חשבון או מיועץ 

על פי אחד מאלה תיקבע דרגה זמנית עד חודש מס מוסמך ו

דצמבר )כולל(. השומה הנדרשת תוגש עד חודש דצמבר  )כולל( 

והדרגה תעודכן בהתאם רטרואקטיבית לחודש כניסת הילד 

למסגרת. אם לא תוגש השומה הנדרשת עד סוף חודש דצמבר 

תבוטל הזכאות לתמיכה רטרואקטיבית לחודש כניסת הילד 

 . 12דרגה  –למסגרת 

 אישור רו"ח על כך שהוא שותף בעסק בן הזוג.  .ג

 (. 2תצהיר הורה עצמאי בהתאם לנוסח המצ"ב )נספח מס'  .ד

 –שנת שבתון  .4

( 1)א( ) 4סעיפים 

 4-תת סעיף ו'_ו

( למבחני 1)ב( )

 התמיכה

אישור מעסיק אודות  .א

היציאה לשבתון. )בהתאם 

לנוסח המצ"ב נספח מס' 

6.) . 

תלושי שכר של חודשים  .ב

אפריל מאי ויוני של שנת 

---- 

 

 יידרש לצרף: – לשבתון במקביל עובדאם 

אישור מעסיק אודות היציאה לשבתון. )בהתאם לנוסח המצ"ב  .א

 . (.6נספח מס' 

 ההשתלמות בגין שנת השבתון.תלוש שכר אחד מקרן  .ב

 תלושי שכר מהעבודה הנוספת.  3  .ג
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 מקרים חריגים הערות / הנחיות נוספות המסמך שצריך לצרף מה רוצים להוכיח

הלימודים  שקדמה 

למועד תחילת שנת 

 השבתון.

תלוש שכר אחד מקרן  .ג

ההשתלמות בגין שנת 

 השבתון.

 

 –חופשת לידה  .5

 4כאמור בסעיף 

( תת סעיף ג' 1)א( )

 במבחנים

ספח ת.ז עם הילוד  .א

 החדש.

תלוש שכר לחודש שקדם  .ב

לחודש היציאה לחופשת 

 הלידה.

 –במועד החזרה לעבודה  .ד

אישור מעסיק המעיד על 

חזרתה לעבודה בהתאם 

 . (.5לנספח מס' 

 –חודש לאחר מועד החזרה  .ג

תלוש שכר לחודש שלאחר 

 חזרתה מחופשת לידה. 

האמור כאן זה לגבי אם שיש לה ילד אחד לפחות במערכת  --------

המשרד. אם חדשה נדרשת לכל המפוקחים ע"י המעונות 

 ההוכחות הרגילות של אם עובדת. 

נכות / אבטלה /  .6

 הבטחת הכנסה 

אישור מהמוסד לביטוח 

 לאומי המוכיח את הזכאות. 

על האישור לכלול את  –נכות  .א

 אחוזי הנכות וגובה הקצבה. 

על האישור לכלול  –אבטלה  .ב

את מועד תחילת הזכאות 

 ומשך הזכאות. 
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 מקרים חריגים הערות / הנחיות נוספות המסמך שצריך לצרף מה רוצים להוכיח

על האישור  –הבטחת הכנסה  .ג

לכלול את גובה הגמלה ואת 

 מועד תחילת הזכאות. 

עובד בנוסף לפנסיה במקומות נוספים, נדרש להציג גם אם   אישור על הכנסותיו מפנסיה.  זוג פנסיונר בן .7

 סות אלו. הכנ

תצהיר הורה לומד  .א לימודים .8

 (. 3 )בהתאם לנספח מס'

 אישור לימודים.  .ב

תכנית לימודים מאושרת  .ג

על ידי מוסד הלימודים, 

הכוללת את מספר שעות 

הלימוד וסוג התואר 

 הנלמד.

יש  –לגבי הכשרה מקצועית  .ד

לצרף אישור כי מדובר 

בלימודים מפוקחים על ידי 

או  כלכלהמשרד ה

ממומנים ומפוקחים על ידי 

או  משרד ממשלתי אחר

כך שעיסוק אישור על 

בקורס במקצוע הנלמד 

מחייב רישוי או רישום 

 . עפ"י דין

מי שאין לו במועד הרישום 

אישור לימודים ותכנית לימודים 

 קום: יצרף במ

 

תצהיר הורה לומד )בהתאם  .א

 (.3 לנספח מס'

 אישור הרשמה או קבלה .ב

 ללימודים

 קבלה על תשלום שכר לימוד .ג

 

וישלים את אישור ותכנית 

הלימודים עד סוף חודש נובמבר 

של שנת הלימודים לגביה 

 מבוקשת התמיכה .

הורה שלא יציג אישור לימודים 

כאמור דרגתו הזמנית תתבטל 

ותקבע לו דרגה קבועה בהנחה 

שאינו בגדר "הורה לומד" על כל 

 יצרף:  באוניברסיטה הפתוחההורה הלומד 

 אישור הרשמה.  .א

 קורסים לפחות לסמסטר א'.  3קבלה על תשלום עבור  .ב

 (. 3תצהיר הורה לומד )בהתאם לנספח מס'  .ג

יש לצרף אישור  מחודש אפריל ואילךלשם המשך הזכאות  .ד

אישור על כך ו קורסים בסמסטר ב' 3הרשמה וקבלה עבור 

 .קורסים בסמסטר הקודם 3שלמד בפועל 

המחייבת לשם קבלת התואר  התנסות מעשיתלשם הוכחת שעות 

 יש לצרף: 

מצויין סך שעות ההתנסות המעשית השבועית אישור לימודים בו 

 הנדרשת, כולל אישור כי התנסות זו מחוייבת לשם קבלת התואר.

יצרף אישור לימודים באולפן בנוסף לתצהיר  אולפןהורה הלומד ב

 (.4הורה לומד )בהתאם לנספח מס' 
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 מקרים חריגים הערות / הנחיות נוספות המסמך שצריך לצרף מה רוצים להוכיח

המשתמע מכך,   רטרואקטיבית 

 מחודש ספטמבר.

עולה חדש / תושב  .9

 חוזר

תעודת עולה / תעודת תושב 

 חוזר

ייחודית בשל לשם קבלת זכאות 

היות העולה / תושב חוזר דורש 

 עבודה בשירות התעסוקה יש

לצרף: אישור רשמי על כך 

 משירות התעסוקה.

לחילופין, הורה הלומד באולפן, 

יצרף את האישורים הנדרשים, 

 לעיל 8כמפורט בסעיף 

 

היות המבקש  .11

 הורה יחיד

תצהיר הורה יחיד  .א

 (. 4)בהתאם לנספח מס' 

 ספח ת.ז.  –גירושין  .א

פס"ד  –פירוד ללא גירושין  .ב

 מזונות. 

פירוד ללא גירושין לתקופה של  .ג

אישור רשמי על  -שנה לפחות 

פתיחת הליך גירושין מבית 

 המשפט הרלוונטי

אישור מהמוסד  –עגונה  .ד

לביטוח לאומי כי האם הוכרה 

 כעגונה. 

 

הורה המשלם  .11

 דמי מזונות

אישור על גובה דמי המזונות 

בהתאם לקביעת בית משפט 

 או לקבוע בהסכם גירושין. 

על הורה המשלם לצרף ספח ת.ז. 

בו מופיעים הילדים שלהם הוא 

 משלם מזונות
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 מקרים חריגים הערות / הנחיות נוספות המסמך שצריך לצרף מה רוצים להוכיח

אב שהינו חייל  .12

 בשירות סדיר

תלושי משכורת מהצבא על 

שם האב והאם )שכר חובה + 

 עבור וזאתתשלומי משפחה( 

)כמפורט  6 מתוך חודשים 3

 . (לעיל 1' בס

ואין תלוש שכר על שם האם, יצרף אישור כי אינו זכאי  במידה 

 לתשלומי משפחה. 
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תצהירים .

 וטפסים
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 שכירים –אישור מעסיק 

 
 

      אני הח"מ
 כתובת מעסיק מספר ת.ז. / ח.פ. מעסיק שם בעל העסק

 
 בזה כדלקמן: /הומצהיר /תמאשר

 

 עיסוק: .1
 

      מר/גב'
שם ושם משפחה של 

 העובד/ת
 תפקיד העובד/ת העובד/תת.ז. 

 
 

   תאריך תחילת עבודה

 
 

 שעות עבודה: .2
 
 
 
 

 :שכר .3

 
 חודשים היה כדלקמן: 3-ב ברוטושכרו של העובד/ת 

 

שעות עבודה בפועל )כולל שעות חופשה,  שכר ברוטו ימי עבודה בחודש ושנה חודש
 מחלה וחג בתשלום(

    

   
 

   
 

 
 

 הריני לאשר כי כל הפרטים והעובדות במסמך זה הינם נכונים ומדוייקים.
 
 

     
 חותמת חתימה תאריך

 
 

  ( או תלושים שלא בנוסף )עליהם נדרשת חתימה וחותמת מעסיק לא ממוכנים תלושיםבמקרה של  אישור זה נדרש *

 מופיעות בהם שעות עבודה בפועל

 סה"כ  הנ"ל עובד/ת

 
 שעות עבודה בשבוע 

  

דתשע"  
למבחני התמיכה  1נספח מס'    
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 הורה עצמאי -תצהיר 
  ,הח''מ ,אני

 
     

 כתובת  מספר ת.ז.  שם ושם משפחה
 

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 

 :עסק .1
 

 האו שותפ/ הנני בעל/ת עסק 

 
 הנני מסייע/ת לבן זוגי/בת זוגתי שהוא בעל עסק או שותף בעסק

 

     
 כתובת העסק העסקמהות  שם העסק

 
     

 תאריך תחילת המעמדי בעסק מעמדי בעסק תפקידי בעסק
 
 

 עבודה:וימי שעות  .2
 

 

 

 :הכנסה .3

 
 

ברוטוש"ח   הייתה  בשנת  הכנסתי החודשית האחרונה לחודש  

     
 עבור ילדי השוהה במעון/משפחתון. כלכלהבמסגרת בקשתי לתמיכת משרד התצהיר זה ניתן 

ה של אי במקר .שיחול בנתונים שלעילעל כל שינוי  כלכלההידוע לי כי אהיה חייב/ת לדווח למשרד 
ד בו די את כל סכום התמיכה, מן המועילהשיב באופן מי  אהיה חייב/ת –מסירת דיווח על שינויים 

 . ,  בתוספת הפרשי הצמדה וריביתיוי במצבלדעת המשרד  חל השינ
 

כי עליי לומר את האמת כולה  ידוע לי כי הנתונים שמסרתי הינם נכונים ומדויקים.אני מצהיר/ה, 
 .ואת האמת בלבד וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק

 
 
 
    

 תאריך  ת המצהירחתימ 

 שעות עבודה שבועיות  סה"כ    ימים בחודש  אני עובד/ת

   עד שעה משעה  

דתשע" למבחני התמיכה  2נספח מס'     
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 תצהיר -  הורה לומד
 ,הח"מ ,אני

    
                                                   .                                      .                                                                   . 

 כתובת                 מס' ת.ז.                                    שם פרטי ומשפחה                         
 

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 

 מס' שעות הלימוד  השבועיות הינו  ___________    ,אני לומד/ת ____________ ימים בשבוע.. 

 

 שעות שבועיות.  ___________אני עובד/ת במקביל ללימודים בהיקף של 

  ש"ח ברוטו בחודש ____________________  עומד על גובה הכנסה מעבודה

 שעות שבועיות ___________אני עוסק/ת במהלך הלימודים במחקר במסגרת מלגה בהיקף של  

 
  חקר לימודים / מלגת מ מלגת /מלגת קיום חודשית   אני מקבל/ת/ אני לא מקבל/ת

 ש"ח  בחודש.                            :  גובה המלגה עומד על סך.                                     מלגה אחרת:  או
 

 בסעיף הרלוונטי והשלם את הנתונים( X ן)סמ: שלי הלימודים מסלול אודות הפרטים להלן
 

 

 

בפיקוח או  כלכלהשל האגף הבכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד ה בפיקוחקורס להכשרה מקצועית 

הקורס מתקיים . או לימודי מקצוע שהעיסוק בו דורש רישוי או רישום על פי דין של משרד ממשלתי אחר ובמימון

 ..                                                                     : שם הקורס                                                             :  בין התאריכים

 .אולפן לעולים חדשים 

 
 לימודים לתואר ראשון מוכר במוסד אקדמי מוכר )לרבות  לימודי מכינה, השלמה והסבה לתואר זה(. 

 .                                                                     שם מוסד הלימודים:  

 
 מוכר במוסד אקדמי מוכר )לרבות  לימודי מכינה, השלמה והסבה לתואר זה(. )או מתקדם יותר( לימודים לתואר שני 
 .                                                                      : שם מוסד הלימודים

 .לימודים לצורך תעודת הוראה, המוכרים על ידי משרד החינוך 

 

לימודים לתואר הנדסאי או טכנאי )לרבות לימודי מכינה, השלמה והסבה לתארים אלו( במוסד המוכר על ידי המכון 

                                                                       .                                                                 :שם מוסד הלימודים או על ידי משרד החינוך. להכשרה בטכנולוגיה ובמדע

 
הממומנים באופן ישיר או עקיף ע"י לימודי סיעוד ולימודי מדעי התזונה, שאינם מוכרים לתואר ראשון, במוסדות 

 משרד הבריאות ומפוקחים על ידו.

 
קורסים בסמסטר לפחות, המזכים בנקודות זכות  3לימודים לתואר ראשון מוכר באוניברסיטה הפתוחה בהיקף  של 

 לתואר.

  .שם מוסד הלימודיםלימודים בכולל :                                                                      . 

 
 עבור ילדי השוהה במעון/משפחתון. כלכלהתצהיר זה ניתן במסגרת בקשתי לתמיכת משרד ה

על כל שינוי בתוכנית הלמודים או על הפסקת  כלכלההידוע לי כי אהיה חייב/ת לדווח למשרד 
די את כל ילהשיב באופן מי  אהיה חייב/ת –ה של אי מסירת דיווח על שינויים במקר .הלימודים

 . ,  בתוספת הפרשי הצמדה וריביתיד בו לדעת המשרד  חל השינוי במצבסכום התמיכה, מן המוע
 

כי עליי לומר את האמת כולה  ידוע לי כי הנתונים שמסרתי הינם נכונים ומדויקים.אני מצהיר/ה, 
 .ואת האמת בלבד וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק

 
 
 תאריך  ת המצהירחתימ 

דתשע"  
למבחני התמיכה  3נספח מס'    
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 יחידים יםהור  -תצהיר 
 

  ,הח"מ ,אני
    

                                                   .                                      .                                                                   . 
 כתובת                 מס' ת.ז.                                    שם פרטי ומשפחה                         

 
 

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 

  ./משפחתוןשאותו/אותם רשמתי למעון /יילדובהחזקתי תושב ישראל הנני 

  :(בסעיף הרלוונטי X /יסמן)מתקיים בי אחד מאלה 

 

 

 
 

 /בת זוגתי.אינני  נשוי/ה  ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגי

 
 

 

)ג(, ובתנאי שאין אדם אחר הידוע   )א(, )ב( או ומתקיים בי האמור באחת מפסקאות המשנה /ההנני נשוי
 /בת זוגתי:בציבור כבן זוגי

 
ואני  /בת זוגתימבן זוגי בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואיןלפני שנה ויותר פתחתי  )א(

 חי/ה בנפרד ממנו/ה. רצ"ב אישור הפתיחה בהליך האמור.                            

 )רצ"ב פסק המזונות. יש בידי פסק דין לגבי מזונותו /בת זוגתיאני חי/ה בנפרד מבן זוגי )ב . 

 
. רצ"ב 1995–לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 1אני עגונה, כמשמעותה בסעיף  (ג)

 אישור המוסד לביטוח לאומי. 
 
 
 
 
 
 
 

 עבור ילדי השוהה במעון/משפחתון. כלכלהתצהיר זה ניתן במסגרת בקשתי לתמיכת משרד ה
ה של אי במקר .שיחול בנתונים שלעילעל כל שינוי  כלכלההידוע לי כי אהיה חייב/ת לדווח למשרד 

ד בו די את כל סכום התמיכה, מן המועילהשיב באופן מי  אהיה חייב/ת –מסירת דיווח על שינויים 
 . ,  בתוספת הפרשי הצמדה וריביתילדעת המשרד  חל השינוי במצב

 
כי עליי לומר את האמת כולה  ידוע לי ם שמסרתי הינם נכונים ומדויקים.כי הנתוניאני מצהיר/ה, 

 .ואת האמת בלבד וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
 
 
 
 
 
 תאריך  ת המצהירחתימ 

  

דתשע" למבחני התמיכה  4נספח מס'     
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 חזרה מחופשת לידה –אישור מעסיק 
 
 

      אני הח"מ
 כתובת מעסיק מספר ת.ז. / ח.פ. מעסיק שם בעל העסק

 
 כדלקמן: הריני לאשר

 

 עיסוק: .1
 

      מר/גב'
שם ושם משפחה של 

 העובד/ת
 תפקיד העובד/ת ת.ז. העובד/ת

 
 
 

 :חזרה לעבודה .2
 

 
 
 
 

 הריני לאשר כי כל הפרטים והעובדות במסמך זה הינם נכונים ומדוייקים.
 
 

     
 חותמת חתימה תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 שסיימה את חופשת לידתה.הנ"ל חזר/ה לעבודה לאחר חופשת לידה    /   החלה לעבוד אצלנו לראשונה לאחר 

 
 

 .                                    תאריך חזרה / תחילת לעבודה 
 
 
 
 

דתשע" למבחני התמיכה  5נספח מס'     
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 *אודות שנת שבתוןאישור 
 
 

 כדלקמן: הריני לאשר
 

 עיסוק: .1
 

      מר/גב'
שם ושם משפחה של 

 העובד/ת
 תפקיד העובד/ת ת.ז. העובד/ת

 
 
 

 :נת שבתוןש .2

 
 

 :נת שבתוןשהיקף  .3
 

 
 
 

 הריני לאשר כי כל הפרטים והעובדות במסמך זה הינם נכונים ומדוייקים.
 
 

     
 חותמת חתימה תאריך

 
 

 האישור יכול להיחתם ע"י משרד החינוך או ע"י המוסד החינוכי בו מועסק העובד –במקרה של מורים *

 

   לשנה"ל   

   עד תאריך מתאריך

 נמצא/ת  בחופשה ללא תשלום למטרת השתלמות מטעם הקרן )שנת שבתון( עובד/תה

 אושרה שנת שבתון מלאה / חלקית )הקף בעיגול(.  עובד/תל
 

 .שעות                         מספר השעות שאושר לשבתון הינו  –במקרה של שנת שבתון חלקית 
 
 
 
 

דתשע" למבחני התמיכה  6נספח מס'     


