מדינת ישראל
בס"ד

תצהיר פרטים ומידע
אני הח"מ _________________ ,מספר זהות ,________________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

ידוע לי כי הצהרה זו תשמש את הרשות לצורך קביעת דמי הכלכלה וכי עלי למסור לרשות על כל
שינוי שחל בפרטים עליהם הצהרתי .כמו כן ידוע לי כי מתן הצהרה כוזבת או אי עדכון פרטים
יוכלו להביא לסיום השירות באופן מיידי ,או לכול סנקציה אחרת על פי שיקול דעת הרשות.
ידוע לי כי הרשות עשויה לבצע בדיקות לבחינת נכונות הפרטים עליהם הצהרתי ,ואני מתחייב
למסור לרשות כל מסמך שזו תדרוש לאימות האמור בתצהיר זה.

פרטי המשרת

ת"ז ( 9ספרות)

שם משפחה

שם פרטי

מס' ילדים

רחוב

מסלול

יישוב

בית

כניסה

קומה

תאריך התחלת השירות

שכונה

טלפון

טלפון נייד
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פרטי בת הזוג

ת"ז ( 9ספרות)

שם משפחה

שם פרטי

תאריך לידה

כתובת

אם האשה בהריון יש
למלא את שבוע
ההריון( .רשות)

פרטי הילדים
שם משפחה

שם פרטי

יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח.

ת' לידה

ת"ז ( 9ספרות)
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פרטי הכנסות בת הזוג
יש למלא את טבלת פרטי ההכנסות גם אם בת הזוג לא עובדת /לומדת

עובדת/לא עובדת

מקום עבודה

כתובת מקום עבודה

מספר שעות
הכנסה ממקום
העבודה (ברוטו) * עבודה חודשיות,
בשלושה
חודשים
האחרונים

תקבולים מהכנסה
נוספת/קצבאות
ביטוח לאומי וכו'.

*ממוצע של  3חודשים אחרונים

 ההכנסה הממוצעת לא תכלול תוספות חד פעמיות בגין הבראה ,החזר הוצאות חד פעמיות משכורת 31
 אשת המשרת שאינה עובדת ומתייצבת בלשכת התעסוקה
מספר החתמות חודשיות בלשכת התעסוקה__________ :
האם מוכרת בסטטוס של דורשת עבודה לצורך מיצוי כושר השתכרות ע"י שירות התעסוקה.
מאיזה תאריך מוכרת כדורשת עבודה__________ :
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פרטי לימודים (רק אשת משרת ללא ילדים)
יש למלא את טבלת הלימודים אם האשה לומדת :לימודים תיכוניים ,לימודים גבוהים
במוסד להשכלה גבוהה ,לימודי תעודה ,לימודים לצורך הכשרה מקצועית ולימודים אחרים
(המוכרים ע"י משרד הכלכלה)

תחום לימודים

מוסד הלימודים

שנת
הלימודים

היקף שעות
לימוד
בשבוע

מכינה קדם
אקדאמית

תואר
ראשון /שני/
שלישי

תאריך תחילת הלימודים____________:

פרטי שרות צבאי או שרות לאומי
עבור משרתים שנשותיהם משרתות בשירות צבאי או לאומי

שירות
צבאי/לאומי

תאריך תחילת
שירות

מקום שירות

פרטי דירה
עבור משרתים שבבעלותם דירה או ששוכרים דירה
 אנו מתגוררים בדירה שכורה .תשלום שכר הדירה________  ₪לחודש
 אנו מתגוררים בדירה שכורה שבבעלות אדם מקרבה ראשונה ( אב ,אם ,אח ,אחות וכו') .שכר הדירה______  ₪לחודש
 אנו מתגוררים בדירה אשר בבעלותנו .החזר משכנתא  :כן/לא  .תשלום החזר משכנתא בסך של_______  ₪לחודש.
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הנני מצהיר בזאת כי הוסברו לי חובותיי ,וכי הוזהרתי כי מסירת פרטים כוזבים ,בלתי מלאים
ו/או בלתי מדויקים ,כולל העלמת פרטים כלשהם ,או אי -הודעת פרטים הנובעים מכול שינוי
שיחול בפרטים הנ"ל ,מהווה עבירה על החוק שעלולה לגרור בעקבותיה את העמדתי לדין.

______________

______________

______________

תאריך

שם פרטי ומשפחה

חתימה

אישור עו"ד
אני הח"מ ,_________________ ,מספר רשיון ____________________ ,מאשר בזה כי ביום _____________,
הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב _____________________ ,מר/גב' ________________________________,
שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני לפי ת.ז /_______________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה
הנ"ל וחתם/ה עליה

______________

______________

תאריך

חתימה וחותמת

