נספח מס'  4למבחני התמיכה

תשע"ז
תצהיר  -הורים יחידים

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

אני ,הח"מ,

שם פרטי ומשפחה

.

.
מס' ת.ז.

כתובת

.

מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
הנני תושב ישראל ובהחזקתי ילד/י שאותו/אותם רשמתי למעון/משפחתון.
מתקיים בי אחד מאלה (סמן/י  Xבסעיף הרלוונטי):



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

הנני נשוי/ה ומתקיים בי האמור באחת מפסקאות המשנה (א)(ה) ,ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן
 זוגי/בת זוגתי:
( א) פתחתי לפני שנה ויותר בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין מבן זוגי/בת זוגתי ואני חי/ה בנפרד
ממנו/ה .רצ"ב אישור הפתיחה בהליך האמור.






(ב) אני חי/ה בנפרד מבן זוגי/בת זוגתי ויש בידי פסק דין לגבי מזונות .רצ"ב פסק המזונות.
(ג) אני עגונה ,כמשמעותה בסעיף  1לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה–.1995
רצ"ב אישור מבית הדין
(ד) אני חיה בנפרד מבן זוגי ,שהיתי במקלט לנשים מוכות  90ימים לפחות ,מתוך תקופה של שנים עשר חודשים
שתחילתה ביום הראשון לשהותי במקלט כאמור ,פתחתי בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלתי
במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם המחלקה
לשירותים חברתיים אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה;
(ה) אני עולה חדש שנמצא/ת בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן-זוגי לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה,
ואין לי בן זוג אחר;

תצהיר זה ניתן במסגרת בקשתי לתמיכת משרד הכלכלה והתעשייה עבור ילדי השוהה במעון/משפחתון/צהרון.
ידוע לי כי אהיה חייב/ת לדווח למשרד הכלכלה והתעשייה על כל שינוי שיחול בנתונים שלעיל .במקרה של אי מסירת דיווח על
שינויים – אהיה חייב/ת להשיב באופן מיידי את כל סכום התמיכה ,מן המועד בו לדעת המשרד חל השינוי במצבי ,בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית .אני מצהיר/ה ,כי הנתונים שמסרתי הינם נכונים ומדויקים .ידוע לי כי עליי לומר את האמת כולה ואת האמת
בלבד וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק.

חתימת המצהיר

תאריך

אישור
אני הח"מ ,עו"ד /מורשה חתימה*_______________ כתובת __________________________ מאשר בזה כי ביום
___________ הופיע בפני _____________________ שזיהה/תה עצמה באמצעות ת.ז _______________ .ולאחר
שהזהרתי אותו/אותה כי עליו/עליה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשה /תעשה כן  ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפניי.

חתימת וחותמת

מספר רישיון עו"ד

תאריך

* יודגש ,כי ההכרה בהורה יחיד (בן זוג או אם) הינה בכפוף למילוי תצהיר זה בפני אחד מהמנויים בסעיף  15לפקודת
הראיות [נוסח חדש] ,תשל"א : 1971-שופט ,דיין בבית דין רבני ,ראש רשות מקומית ,עורך-דין וכן אדם אחר
שהסמיכו לכך שר המשפטים (לרבות מזכיר ראשי בבית המשפט) .כמו כן ,בהתאם לסעיף  102לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,תשמ"ד -1984-יכול להינתן התצהיר בפני רשם של בית המשפט
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