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 ימולא וייחתם על ידי הפונה ויצורף כצרופה לבקשת הפנייה האלקטרונית -הצהרה והתחייבות של הפונה לקבלת השובר

 

 הח"מ ____________________________ ת"ז ____________________________ אני

מבקש בזאת ממשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: המשרד(, אישור למימון לימודים בקורס להכשרה 

 מקצועית המפורט בטופס הבקשה באמצעות שובר אישי והחזר שכר לימוד על חשבון השובר האישי וידוע לי כי:

העבודה הרווחה והשירותים  בקשתי לקבלת שובר תבחן בהתאם לתנאים הקבועים בהוראת מנכ"ל של משרד .1

 שעניינה תכנית למתן שוברים להשתתפות בתשלום בקורסים לקראת השתלבות בעבודה )להלן: "הוראה"(. החברתיים

ככל שתאושר זכאותי ובכפוף לפרטי הקורס שיופיעו באישור, תוקף אישור השובר הינו לשלושה חודשים בלבד ועליי  .2

שלושה חודשים מיום אישורו על ידי המשרד. במידה וחלפו שלושה חודשים להירשם לקורס ההכשרה עד לכל המאוחר 

 ובמקרה זה יהיה עליכם לשקול הנפקת שובר חדש.  וטרם נרשמתי לקורס, יהיה עליי לפנות שוב אליכם

יחושבו מתוך עלות הקורס או מתוך תקרת ההשתתפות כסיוע בשכר הלימוד שיעורי המימון שיינתנו ידוע לי כי  .3

, כמו כןאוכלוסיית היעד. ולשיוך להנמוך מביניהם, והכל בהתאם למקצוע הנלמד לפי ית עבור אותו קורס, הרלוונט

 התאם לאמור בהוראה זו.ב יקבע ע"י המשרדהסופי שיינתן  הסיוע במימון השוברגובה ידוע לי כי 

בכל וכי התשלום בגין השובר להכשרה מקצועית ישולם בשלוש פעימות, בהתאם לאבני הדרך שיפורטו להלן ידוע לי כי  .4

 3.3.1-3.3.2ע"י המשרד בהתאם לסעיפים  כפי שנקבעבשכר הלימוד של קורס  הסיועפעימה ישולם שליש מסכום 

 להוראה.

 :להוראה 5.2.3כמפורט בסעיף  להלן אבני הדרך .5

 נספח ד'לאחר רישומי בקורס והגשת שליש מגובה הסיוע בשכר הלימוד של הקורס : ישולם לי תשלום ראשון 

באמצעות הגוף המפנה, בצירוף אישור על רישומי בקורס וקבלה על גובה התשלום ששילמתי לבית הספר עבור הקורס. 

  יום מיום תחילת הקורס. 45המועד האחרון להגשת בקשה לקבלת התשלום הראשון הוא 

-לאחר מחצית הקורס, ובתנאי שנכחתי בהסיוע בשכר הלימוד של הקורס שלום שני: ישולם לי שליש מגובה ת .5.1

בצירוף אישור נוכחות. המועד  1משעות הלימוד שהתקיימו עד לאותו מועד, זאת באמצעות הגשת נספח ד' 85%

 יום מתום מחצית הקורס. 30האחרון להגשת בקשה לקבלת התשלום השני הוא 

עם סיום הקורס בהצלחה באמצעות הסיוע בשכר הלימוד של הקורס שלישי: ישולם לי שליש מגובה תשלום  .5.2

והצגה של תעודת סיום של הקורס. המועד האחרון להגשת בקשה לקבלת התשלום השלישי הוא  2הגשת נספח ד'

 חודשים מיום סיום הקורס בהצלחה. 9

חודשים  4ישולם לי לאחר קליטתי בעבודה בתחום המקצוע הנלמד והתמדה בה במשך ידוע לי כי מענק ההשמה  .6

המועד האחרון  להוראה . 5.2.4בהתאם לאמור בסעיף  לרבות האסמכתאות הנדרשות בו 3נספח ד'לפחות, באמצעות 

 חודשים מיום סיום הקורס בהצלחה. 13להגשת בקשה לקבלת מענק ההשמה הוא 

שר במסגרת השובר מימון של ספרות מקצועית, עזרים, ערכות עבודה, ציוד, כלים הנלווים ידוע לי שהמשרד אינו מא .7

ללימודים אשר אינם ניתנים וממומנים על ידי מוסד ההכשרה במסגרת עלות הקורס המבוקש על ידי ואשר עליי  לרכוש 

 המבוקש על ידי. אותם בנפרד  וכן אגרות שהינן תנאי לרישום לבחינה בנושאים הקשורים לקורס ההכשרה
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באחריותי לשלם למוסד ההכשרה את עלות הקורס המלא בהתאם להסדר תשלומים שיקבע ביני לבין מוסד ההכשרה  .8

ואין בקבלת שובר מטעם המשרד כדי להוות התחייבות כלשהי של המשרד כלפי מוסד ההכשרה, לרבות במקרה בו 

שאינו מאפשר למשרד להעביר תשלומים ישירות  הסכים המשרד לשלם ישירות למוסד ההכשרה בשל מצבי הכלכלי

 לחשבון הבנק שלי. 

הבקשה הינה רק עבור הקורס שפרטיו לעיל, כל שינוי בפרטי הקורס )שינוי מוסד ההכשרה/תחום לימודים/מועד  .9

 לימודים( יחייב עדכון הבקשה והגשתה מחדש.

ימודים, לרבות ביטול הרשמה על ידי ו/או על ידי אני מתחייב להודיע לגוף המפנה ו/או למשרד על כל שינוי במסלול הל .10

מוסד הלימודים וכן שינוי בגובה שכר הלימוד, לרבות החזר כספי ו/או הנחה ממוסד הלימוד. במקרה כאמור ובכפוף 

לכך שהמשרד אישר זכאותי לשובר, זכאותי עשויה להשתנות והנני מתחייב להחזיר למשרד כל סכום שנתקבל על ידי 

 השינוי, איני זכאי לקבלו. אשר, בעקבות

אם המשרד אישר את זכאותי לשובר, במקרה בו אפסיק את לימודיי במהלך החודש הראשון של הקורס, לא אהיה  .11

מחויב להחזיר את הכסף שישולם לי מאת המשרד, אולם אם אתחיל ללמוד בקורס אחר, יקוזז התשלום שכבר שולם 

 ותו אתחיל. לי מסך התשלום המגיע לי עבור הקורס החדש א

 

את ההצהרות הנכונות ביחס למבקש מבין החלופות הבאות ולמלא את הנדרש בחלופה השנייה )אם  V-יש לסמן ב .12

 : ולמחוק את המיותר בחלופה השלישית )אם היא סומנה( היא סומנה(

בין באופן ישיר הריני להצהיר כי לא קיבלתי ואינני מקבל ממקור ממשלתי כלשהו )מלבד הקרן לחיילים משוחררים(, 

ובין באופן עקיף, סכום כלשהו בקשר ללימודיי בקורס שלהלן, וגם לא הגשתי בקשה לקבל סכום כאמור שעדיין לא 

 קיבלתי תשובה לגביה.

 

קיבלתי/ביקשתי לקבל/אקבל ממקור ממשלתי כלשהו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, סכום כלשהו בקשר ללימודיי 

 בקורס שלהלן 

 הסכום אותו ביקשתי וטרם אושר הסכום שאושר  נושא התמיכה הממשלתיהמקור 

    

 

אני מצהיר בזאת כי אני תובע או מקבל דמי אבטלה או גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במועד הגשת 

הבקשה / אני לא תובע או מקבל דמי אבטלה או גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במועד הגשת הבקשה 

 . )מחק את המיותר(

המפנה אותי לקבלת שובר לרבות המשרד או מי מטעמו וכן  קבלת השובר מותנית בשיתוף פעולה מלא מצדי עם הגוף .13

 מסירת כל המידע הרלבנטי הדרוש לצורך מעקב אחר השתתפותי בקורס המבוקש וכן המצב התעסקותי שלי.

 ידוע לי כי במקרה של סתירה בין האמור כאן לאמור בהוראה המחייבת מטעם המשרד, האמור בהוראה הוא הגובר.  .14

ור כאן משום התחייבות כלשהי וכי הסכומים המאושרים הם אלו שיופיעו באישור השובר הרשמי ידוע לי כי אין באמ .15

 מטעם המשרד. 
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  הריני מוותר על סודיות העברת המידע בטופס זה וכל מידע נוסף שיימסר בעתיד על ידי לגוף המפנה. .16

 הריני מאשר העברת הפרטים לגורמים המטפלים בבקשה. .17

 במסרונים ו/או בדואר אלקטרוני.הריני מאשר קבלת עדכונים  .81
 

כל הצהרותיי והתחייבויותיי המובאות לעיל, הינן חלק בלתי נפרד מהבקשה וככל שיינתן לי אישור לקבלת השובר, הרי 

 שהוא יינתן בכפוף לנכונות כל הפרטים, ההצהרות והתחייבויות כאמור לעיל והתנאים המופיעים בהוראה.

 

 _תאריך ______________ ____הפונה _____________ חתימתהפונה _____________שם  
 


