מדינת ישראל
משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך

תצהיר  -הורה לומד
אני הח"מ:
_________________________
				
שם פרטי ומשפחה
		

__________________
________________
כתובת
				
מס’ ת.ז.

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי אם לא אעשה כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים
בחוק ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
פרטי הילדים במעון  /במשפחתון שעבורם מבוקשת הבקשה לתמיכה:
שם הילד/ה ___________ת.ז .ילד/ה ________________ שם הילד/ה________ת.ז .ילד/ה______________
שם הילד/ה__________ת.ז .ילד/ה______________שם הילד/ה_________ת.ז .ילד/ה_________________
(סמך  Xבסעיף הרלוונטי והשלם את הנתונים)
מאשר ומצהיר כדלקמן:


אני לומד/ת במסלול אקדמי לתואר____________

במוסד להשכלה גבוהה______________________
שם המוסד
		
בתכנית מלאה/חלקית (סמן בעיגול)

אני לומד/ת בקורסים להכשרה בפיקוח ממשלתי ,של__________________

שם משרד המפקח
		
אני תלמיד "כולל" בישיבה תורנית___________________

שם המוסד
		
אני לומד/ת באולפן לעולים חדשים

אני לומד/ת לצורך תעודת הוראה בתוכנית מלאה ,המוכרים על ידי משרד החינוך.

אני לומדת במסלול אקדמי לתואר ____________במוסד להשכלה גבוהה ____________

(שם המוסד) ועוסק/ת בעבודת מחקר בהיקף של_______________
אני לומד/ת____________ימים בשבוע מס' שעות הלימוד השבועיות הינו___________
חובה לצרף אישורים מהמוסדות והרשויות הממשלתיות וכן תוכנית לימודים מפורטת הכוללת שעות וימים.
באישור יצויין במפורש היקף שעות שבועיות בו לומד התלמיד/ה.
לגבי לומד העוסק בעבודת מחקר  -יש לצרף אישור מוסד הלימודים לגבי ביצוע עבודת המחקר והיקף השעות .
הצהרה בדבר פירוט הכנסות :
** אני מצהיר כי אני מקבל/ת/איני מקבל/ת (סמן/י בעיגול) מלגת קיום חודשית  /מלגת לימודים  /מלגת מחקר
(סמן/י בעיגול)
יש לציין גובה המלגה _________________________
** אני עובד/לא עובד במקביל ללימודים שלי (סמן בעיגול)
יש לציין גובה הכנסה מעבודה _______________________
**חובה לצרף אישור רשמי מהגורם הרלוונטי על גובה ההכנסות (תלוש שכר ,אישור מנותן מלגה על גובה המלגה
ולגבי עוסק בעבודת מחקר גם מספר שעות עבודה שבועיות וכד').
תצהיר זה ניתן במסגרת בקשתי לתמיכת משרד התמ"ת עבור ילדי השוהה במעון/משפחתון.
ידוע לי כי אהיה חייב/ת לדווח למשרד על כל שינוי בתוכנית הלמודים או על הפסקת הלימודים וכי הנתונים שמסרתי
הינם נכונים ומדויקים.
___________________
__________________
תאריך
חתימה
אני הח"מ עו"ד _______________כתובת__________________________מאשר בזה כי ביום הופיע בפני
_____________________שזיהה/תה עצמה באמצעות ת.ז_______________.ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר
את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא תעשה כן ,אישר/ה את נכונות
הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליו/ה בפניי.
__________________
תאריך

___________________
שם  +חותמת

