טבלת אישורים נדרשים לבקשת תשמ"ש

סוג התשמ"ש

סוג אישורים

פירוט

אישורים נדרשים

הטופס החתום מהווה הצהרה משפטית על כך שההורה מאשר את הפרטים עליהם דיווח
וכי יודע שעליו לדווח על כל שינוי בהכנסה או בסטאטוס המשפחתי.

טופס  60מלא וחתום.

אישור מחייב כבסיס לקביעת ההרכב
המשפחתי ,גילאי ילדים והמוטב לתשלום.

צילום ת.ז +ספח מלא של שני ההורים

אישורים כלליים
מחייבים

תשמ"ש
הורים -רגיל

אישורי הכנסות
מחייבים

הערות

אישור מחייב .מתבצעת בדיקה בסיסית של
נדרשת הצהרה משפטית על קבועה של 250
ההתנהלות הכלכלית של המשפחה והצלבת
 ₪ומעלה או הכנסה חד פעמית של ₪ 750
מידע בנודג להכנסות :משכורת ,בטל"א,
ומעלה .יש לעדכן את החייל מראש על
הפקדות ,הכנסות מרכוש נוסף ,ני"ע ,ביטוח
ההצהרה הנדרשת!
רכב ,הו"ק חריגות.

פירוט חשבון בנק של ההורים 3 ,ח' אחרונים

פירוט כרטיס אשראי של ההורים 3 -ח' אחרונים

אישור מחייב .נבדקות הוצאות על רכב.

בתשמ"ש חריג -נבחנות הוצאות המשפחה.

שערוך כללי

אישור מחייב .נבדקים פקדונות וחסכונות
הנחשבים כהכנסה.

תא משפחתי שאינו עובד /אחד ההורים
עובד .₪ 28,000 -תא משפחתי ששני
ההורים עובדים₪ 48,000 -

רכב -רשיון רכב מפורט עם נפח מנוע ושנת ייצור .במידה
והרכב מעוקל /מבוטל פירוק/רכב עבודה /רכב נכה -יש
להציג אישור מתאים.

אישור מחייב.

תלושי שכר 3 -ח' אחרונים

אישור מחייב .נבדק מיצוי כושר השתכרות,
עמידה בתקרת שכירים.

קצבאות בטל"א 3 -ח' אחרונים

אישור מחייב .נבדק עמידה בתקרות ,במידה
ולא מקבלים קצבה ,יש לתבוע וכד'

קצבת פנסיה  3חודשים אחרונים

אישור מחייב .נבדק מיצוי כושר השתכרות,
עמידה בתקרת שכירים.

עובדת משק בית  /מטפלת-נדרשת הצהרה חודשית על
היקף המשרה וההכנסה או אישור מביטוח לאומי על
היקף משרה והכנסה.
הורים עולים חדשים שנה ראשונה -אישור הכנסה
ממשרד הקליטה

במידה ואינם מקבלים קיצבה מלאה יש
לדרוש הסבר מבטל"א

אישור מחייב -נבחן כהכנסה.

נדרשת הצהרה בפני ק' העיר ,במידה ואין
אישור בטל"א או תלושי שכר.

אישור מחייב -נבחן כהכנסה.

אין צורך לבדוק מיצוי כושר השתכרות

אישור על הכנסות נוספות

נכס -דירה ,קרקע שבבעלות המשפחה ,יש
לצרף אישור על הכנסות מנכס זה .אברכים -
אישור הכנסה מהכולל  /מוסד הלימודים

אישור מחייב .נחשב כהכנסה.

הורים גרושים

פס"ד גירושים

אישור מחייב .נבדק גובה המזונות והתקופה.

הורים פרודים

אישור בטל"א על קצבה נפרדת

אישור מחייב.

נדרשת הצהרה בפני ק' העיר רק במידה
והפרידה אינה רשמית ע"י חוזה או הסכם
בימ"ש או אינה מוכרת בבטל"א.

טופס  60מלא וחתום

אישוריים כלליים
מחייבים

תשמ"ש
נשוי -רגיל

אישורי הכנסות
מחייבים

צילום ת.ז +ספח

החייל מחוייב להרשם כנשוי במשרד הפנים
וברשומות צה"ל .ת.ז נדרשת לטובת פרטי
המוטב.

תדפיסי בנק של החייל ואשתו 3 -ח' אחרונים

אישור מחייב.

שערוך כללי

אישור מחייב .נבדקים פקדונות וחסכונות
הנחשבים כהכנסה.

רכב -רשיון רכב מפורט עם נפח מנוע ושנת ייצור .במידה
והרכב מעוקל /מבוטל פירוק/רכב עבודה /רכב נכה -יש
להציג אישור מתאים.

אישור מחייב.

תלושי שכר של אשת החייל3 -ח' אחרונים

אישור מחייב.

מפת התיצבות בלשכת העבודה תקין  -התייצבות מידי
חודש בחודשו ( 12פעמים)

עבור אשת חייל שאינה עובדת /אינה ממצה
כושר השתכרות /סטודנטית בחופשת
סימסטר.

הצהרת החייל על הוצאות -מול מפקד
בדרגת רס"ן .הצהרה אשת החייל -ע"ג
פורמט הצהרה.
תא משפחתי שאינו עובד .₪ 28,000 -תא
משפחתי עובד₪ 48,000 -

במידה ועבדה לפחות  10חודשים במקום
עבודה קבוע זכאית לדמי אבטלה

קצבאות בטל"א כולל דמי אבטלה 3 -ח' אחרונים
עובדת משק בית  /מטפלת /שיעורים פרטים-נדרשת
הצהרה חודשית על היקף המשרה וההכנסה או אישור
מביטוח לאומי על היקף משרה והכנסה.

אישור מחייב -נבחן כהכנסה.

הכנסות נוספות כגון סיוע מההורים

אישור מחייב .יש להעביר הצהרה של החייל
בפני מפקד.

עמוד 1

נדרשת הצהרה בפני ק' העיר ,במידה ואין
אישור בטל"א או תלושי שכר.

תשמ"ש
נשוי -רגיל

סוג התשמ"ש

תשמ"ש-
חייל גרוש

טבלת אישורים נדרשים לבקשת תשמ"ש

סוג אישורים

אישורים נדרשים

אשת חייל
סטודנטית

אישור על שנה"ל ,תאריכי סימסטר ,מע' שעות.

אשת חייל בשירות
לאומי

אישור על היותה בשירות לאומי ,כולל תאריכים.

אישור מחייב לבדיקת תאריכי זכאות ותקרה.

אשת חייל  -חיילת

נדרש רק מ.א של אשת החייל על מנת לוודא תאריכי
שירות.

אישור מחייב לבדיקת תאריכי זכאות.

אישורים כלליים
בהריון
אשת חייל
מחייבים

אישור על שבוע הריון ()14,32

אישור מחייב לשם קביעת תאריכים ותיקרה
רלוונטית.

אין להשתמש באישור עתידי.

אשת חייל אם לילד

במידה ועבדה טרם הלידה יש להגיש תלושי שכר עבור
חודשים סמוכים ללידה או אישור קבלת דמי לידה

אישור מחייב לקבוע גובה תקרת התשמ"ש
בהתאם להכנסה חודשית ( מעל .)₪ 5000

על החייל להזין את הילד בשלישות היחידה
ובמשרד הפנים.

פס"ד גירושים כולל גובה המזונות ותקופת תשלום.

אישור מחייב.

תדפיס בנק של גרושתו שכן היא המוטב לתשלום.

אישור מחייב.

חייל גרוש

פירוט

הערות

עליהםלמצות
מחוייבת
הסימסטר
חופשת
הטופס החתום מהווה הצהרה משפטית על כך בזמן
דיווח
הפרטים
מאשר את
שההורה
המשפחתי.בלשכת
בסטאטוסאו לחתום
או השתכרות
כושר
וכי יודע שעליו לדווח על כל שינוי בהכנסה
אישור מחייב  -בחינת עמידה בקריטריונים
התעסוקה .יש לוודא באינטרט כי המוסד
ובחינת תיקה מתאימה
מוכר ע"י המל"ג .בשנת הלימודים
הראשונה לא זכאית לתשמ"ש.

אישתו בחו"ל עם ילדו  -אישור העברת תשלומי מזונות

תשמ"ש
רגיל
הורים
תשמ"-ש
עאקד

יש לדרוש לציין האם מדובר בעקד או בנשוי
תצהיר מתורגם בפני ר' המועצה /הכפר על עריכת העקד .
בפועל.
עקאד

החייל יזין עצמו כנשוי בשלישות היחידה
וכן במשרד הפנים.

תדפיסי בנק 3ח' אחרונים של אשת החייל ,מאחר
ומחויבת לקבל ה"ה מעלה גיל  20ע"פ עדכון מפבר' .2007
טופס תשמ"ש חריג +המלצת ק' ת"ש+כלל האישורים
הנדרשים לתשמ"ש הרגיל.
ניתן לצרף את פק"ל ההת"ש.

אישורים רפואיים

תיעוד חובות ולא דרישת לתשלום שוטף של
חשמל ,מים וכו'.
דו"ח של ריכוז התיקים הפתוחים והסדר
התשלומים הקיים במידה ויש.

אישורים על חובות
הוצאה לפועל

תשמ"ש
הורים -חריג

אב -עד  60%נכות מחויב למצות כושר
השתכרות.

דו"ח ביקור בית.

כאשר החריגה בתשמ"ש היא מעל  ₪ 700או במקרה של תשמ"ש שאינו משולם להורים .יש
לפרט לגבי המצב הכלכלי ,תנאי המחיה ,תיאור החדרים והמצב בבית באופן מפורט .יש
להתייחס לגבי אחים בוגרים המתגוררים בבית -האם עובדים /לומדים? כיצד תומכים
בעצמם? יש לבצע ב"ב בפועל ולא למלא את המידע מהאישורים הקיימים!

אישורים סוציאליים

דו"ח עו"ס ,או דו"ח ממח' הרווחה במקרה של אלימות ,אלכוהול ,סמים ,הימורים וכד'.
אישור על תקופת מאסר ,מעצר בית ,אשפוז במוסד פסיכיאטרי ,תלונות שהוגשו במשטרה
וכד'.

אישורים של החייל -תדפיסי בנק ,פירוט כ.אשראי
ושערוך כללי 3 -ח' אחרונים.

אישור מחייב.

הוצאות דיור

במידה ולא מופיע בתדפיסי הבנק -יש להציג
חוזה שכירות.

אישור אפוטרופוס או קצבת ילד נטוש או קצבת אמנה
או קצבה המועברת לחייל ע"ש האם.

אישור מחייב

קצבאות בטל"א 3 -ח' אחרונים

קצבאות נוספות שאינן נחשבות למבחן
הכנסות -ק .ילדים ,ק .נכה ,ק .ניידות,
שירותים מיוחדים ,קצבה ממשרד השיכון
וכד'.

אישה שאינה מקבלת מזונות

מחוייבת בתביעה להוצל"פ ונדרשת באישור
בטל"א .במידה ולא דורשת על רקע אלימות,
יש להציג אישורים המעידים על כך.

לא מחייב ע"פ דרישה אלא ע"פ צורך באופן
חריג.

אברכים -אישור על קבלת קצבה ממוסד הלימודים.
נפשות נוספות המתגוררות בבית

יש להתיחס לעיסוקן ,הכנסתן ומידת
התמיכה

הכנסות נוספות

משפחה ,גמ"ח ,עמותות וכד'.

רכב-במידה ויש שימוש ברכב ,יש להצהיר של מי הרכב
ולצרף רשיון רכב ומידת שימוש .בנוסף -אישור על רכב
שאינו עומד בקריטריונים.

תשמ"ש עצמאי
(יוגש כחריג ,פרט
למטפלת /משק בית)

טופס תיאום מס  5269עבור שנה קודמת

אישור מחייב.

אישור מרואה חשבון על הכנסות בשלושת החודשים
האחרונים

אישור מחייב.

עמוד 2

סבים ,אחים בוגרים וקרובי משפחה
אחרים.

טבלת אישורים נדרשים לבקשת תשמ"ש

תשמ"ש
הורים -חריג

עצמאי
תשמ"ש
אישורים
סוג
סוג התשמ"ש
(יוגש כחריג ,פרט
למטפלת /משק בית)

תשמ"ש -קיבוצים
(יוגש כחריג בין אם
מופרט מלא/חלקי)

פירוט

אישורים נדרשים

במידה ואין רואה חשבון הצהרה בפני עו"ד קצין העיר
על הכנסות ברוטו בשלושת החודשים האחרונים

הערות

דיווח
בהתאםמאשר
הטופס החתום מהווה הצהרה משפטית על כך שההורה
עליהם .אין
הפרטים הקיים
אתההצהרה
לפורמט
המשפחתי.
בסטאטוס
אחר.
על פורמט
וכי יודע שעליו לדווח על כל שינוי בהכנסה אולהצהיר

אישור על תקציב הניתן מהקיבוץ (תדפיס).
תלושי שכר ,במידה ועובד או תביעה להבטחת הכנסה.

אישורים כלליים
מחייבים

קיבוץ שאינו מופרט -לא זכאים לתשמ"ש מאחר
והקיבוץ משלם את הוצאות המחיה וההכנסות הן בכל
מקרה לקופת הקיבוץ.
הצהרה בפני עו"ד  +שני עדים מכל צד ,שאכן מקיימים
משק בית משותף למשך שנה לפחות.

ידוע בציבור

תשמ"ש
נשוי חריג

ראיון ק' ת"ש המפרט מדוע לא נישאים.
כלל האישורים המחייבים לתשמ"ש נשוי רגיל

תשמ"ש
הורים -רגיל

צילום ת.ז  +ספח של המוטב.
אשת חייל במעמד
אירעי

צילום דרכון ,אשרת שהייה ,אישור על סטטוס מעמד
בארץ.

עמוד 3

ע"ג הפורמט.

