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ד במעונות יום ומשפחתונים ולמבחני התמיכה להשתתפות בשכר לימ 5.2.א.4רשימת לימודים בהתאם לסעיף 

 לשנת הלימודים תשפ"ב

 

 מכוח הסעיף שבנידון שהורים הלומדים בהם יהיו זכאים לסבסוד, ובלבד מסלולי הלימודיםלהלן רשימת  .1

 :מתקיימים במסגרת אחד מן המוסדות הבאיםבתכנית/מסלול השתתפות ושה אינו עולה על שנה אחת שמשכם

 משרד הכלכלה.הפועלים מטעם מרכזי הכוון תעסוקתי ייעודיים למגזר החרדי  .1.1

 הפועלים מטעם משרד הכלכלה.מרכזי הכוון תעסוקתי ייעודים למגזר הערבי  .1.2

 מרכזים ופעילויות המופעלים על ידי תב"ת.  .1.3

מרכזי הצעירים שבמימון ופיקוח של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל המפעילים הכוון לצורך  .1.4

 שיקום וקידום תעסוקתי. 

הפועלים מטעם משרד מרכזי תעסוקה ייעודים לאנשים הנמנים לאוכלוסיית הרווחה או ליוצאים בשאלה  .1.5

 . הכלכלה ו/או מטעם משרד הרווחה

 מרכזי הכוון תעסוקתי ייעודיים ליוצאי אתיופיה אשר המשרד מממנם באופן מלא או חלקי. .1.6

 מן באופן מלא או חלקי.מרכזי הכוון תעסוקתי ייעודיי לאנשים עם מוגבלות אשר המשרד ממ .1.7

 מרכזים ותוכניות לשיקום אוכלוסיות בקצה הרצף הטיפולי. .1.8

 תכניות השמה והכוונה תעסוקתית מטעם שירות התעסוקה. .1.9

 תכניות השמה והכוונה תעסוקתית מטעם המוסד לביטוח לאומי. .1.10

  .הרשות לשיקום האסירתכניות השמה והכוונה תעסוקתית מטעם  .1.11

 .קורסים מטעם רשות החדשנות .1.12

 ובלבד שההורה הלומד עומד בכל התנאים הבאים במצטבר: ,תלימודי דיינות ורבנו .2

ההורה לומד לקראת בחינות ההסמכה של הרבנות הראשית לרבנות או לדיינות, במסגרת מוסדות  .2.1

תורניים הנתמכים על ידי משרד החינוך, ומתקיים לגבי לימודיו באותו מוסד פיקוח על נוכחות מטעם 

 משרד החינוך;

ההורה הגיש אסמכתאות המעידות כי הוא עבר בהצלחה בחינת חובה אחת במסגרת בחינות ההסמכה  .2.2

בינואר בשנה הקודמת לשנת הלימודים שלגביה מוגשת בקשת התמיכה  1לרבנות או לדיינות לאחר יום 

ן (, ובלבד שלא קיבל בעבר תמיכה מכוח מבחן התמיכה בגי1.1.2020)בשנת הלימודים תשפ"ב לאחר יום 

כמשמעותה בקובץ "מתכונת חדשה במבחני הרבנות הראשית  –אותה בחינה ; לעניין זה, "בחינת חובה" 

 :לישראל" בנוסחו היום, הזמין באתר הרבנות הראשית לישראל בכתובת

general/odot_bchinothttps://www.gov.il/he/departments/ 

מצהיר כי הינו לומד לקראת בחינת חובה או שלוש בחינות בחירה בשנת הלימודים בגינה מבוקשת  .2.3

 .המצ"ב נספחהגבי -התמיכה על

 הזכאות תינתן בכפוף לעמידת ההורים ביתר הוראות מבחני התמיכה. .3

שבנספח הטפסים הנדרשים  9לצורך הוכחת הזכאות יש להגיש את המסמכים הרלוונטיים בהתאם לסעיף  .4

 למבחני התמיכה. 
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 מדינת ישראל
 זרוע העבודה - משרד הכלכלה והתעשייה

אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל 
 הרך

 
 
 

 
 למבחני התמיכה 5.2.א.4לימודים לפי סעיף  הצהרת

 בטיפול לעיכוב יגרום הטופס מילוי אי. בטופס השדות כל את למלא חובה: לב לתשומת
 

 הצהרת ההורה
 

   ,הח"מ ,אני
    

                                                                                          .                                                                                 .                                                                      
                                               ספרות 9בן .ז. תמס'                                           שם פרטי ומשפחה                                           

 
 :מצהיר/ה בזאת כדלקמן

 
על ידי  ךלקראת בחינות ההסמכה של הרבנות הראשית לרבנות או לדיינות, במסגרת מוסד תורני הנתמ לומדאני  .1

 .באותו מוסד פיקוח על נוכחות מטעם משרד החינוך ימשרד החינוך, ומתקיים לגבי לימודי
 שם מסלול הלימודים: ________________________
 שם מוסד הלימודים: ________________________

בינואר בשנה  1בהצלחה בחינת חובה אחת במסגרת בחינות ההסמכה לרבנות או לדיינות לאחר יום  תיעבר .2
(; לעניין 1.1.2020בקשת התמיכה )בשנת הלימודים תשפ"ב לאחר יום  שלגביה מוגשת ת הלימודיםהקודמת לשנ

כמשמעותה בקובץ "מתכונת חדשה במבחני הרבנות הראשית לישראל" בנוסחו היום, הזמין  –זה, "בחינת חובה" 
 . https://www.gov.il/he/departments/general/odot_bchinot באתר הרבנות הראשית לישראל בכתובת

 שם הבחינה אותה עברתי בהצלחה:  ______________________
 תאריך הבחינה: _____________

 הנוכחית.  לומד לקראת בחינת חובה או שלוש בחינות בחירה בשנת הלימודיםאני  .3
 שם הבחינה/ות שבכוונתי לגשת אליה/ן במהלך שנת הלימודים הנוכחית: 

__________________ 
__________________ 
__________________ 

 
 ידוע לי כי:

בשנת הלימודים הבאה לא אקבל תמיכה בגין הבחינה אותה עברתי כמפורט לעיל )בכפוף למבחני התמיכה של  .1
 שנת הלימודים הבאה(.

יום רשאי לבצע בקרות לאימות הצהרה זו, לרבות הצלבת מידע עם משרדי ממשלה ומעקב אחר אגף מעונות  .2
 ביצוע הבחינה עליה התחייבתי לעיל.

 ככל שיימצא שהצהרתי אינה אמת אני חשוף לכל הסנקציות הקבועות במבחני התמיכה ולהוראות כל דין אחר. .3
 
 
 

 

  

 הצהרת מוסד הלימודים
 

   ,הח"מ ,אני
    

      אני הח"מ
שם מוסד הלימודים ותפקידי  מספר ת.ז.              שם פרטי ושם משפחה

  במוסד הלימודים
 

 :מצהיר/ה בזאת כדלקמן
 

על ידי משרד החינוך,  ךנתמלימודים המוסד מוסד הלימודים שבאחריותי ששמו ______________ הוא  .1
 .פיקוח על נוכחות מטעם משרד החינוך בוומתקיים 

לקראת בחינת חובה או מר / גב' __________ שפרטיו מופיעים לעיל, לומד במוסד הלימודים שבאחריותי  .2
ומתקיים לגבי הנוכחית,  שלוש בחינות בחירה של הרבנות הראשית לרבנות או לדיינות בשנת הלימודים

 .לימודיו פיקוח על נוכחות מטעם משרד החינוך
 
 

 תאריך  ת המצהירחתימ 

 ב"פתש
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 שם הבחינה/ות שבכוונת __________לגשת אליה/ן במהלך שנת הלימודים הנוכחית: 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 
 ידוע לי כי:

אגף מעונות יום רשאי לבצע בקרות לאימות הצהרה זו, לרבות הצלבת מידע עם משרדי ממשלה ומעקב אחר  .1
 שצוינה/ו לעיל.ביצוע הבחינה/ות 

 האגף רשאי להעביר את המידע הנ"ל למשרדים הממשלתיים הרלוונטיים. .2
 
 
 

 תאריך  ת המצהירחתימ  
 


