
 להלן הקריטריונים ורשימת מסמכים נדרשים 
 להגדרת הורים עובדים לפי מבחן תעסוקה

 
 יחד. משרה לשניהם 121%זוג הורים עובדים  (1

 משרה( 21%-)יחשב כ לומד באחת מהמסגרות הבאות:או שאחד מהם 
 קורס להכשרה מקצועית בפיקוח  ובמימון  ממשלתי .א
 אולפן לעולים חדשים   .ב

 יום שלם -כולל   .ג

כמשמעותם , לימודים לתואר ראשון או תואר שני  מוכר, במוסד אקדמי מוכר .ד
, בתכנית מלאה. יודגש כי לעניין 1511-בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

קורסים  3לימודים באוניברסיטה הפתוחה, תכנית מלאה תחשב כלימודים של 
 ר.בסמסטר לפחות, המזכים בנקודות זכות לתוא

 משרה. 21%יחשב  -לימודי דוקטורט .ה
 21% -)יחשב כ לפחות וזכאי לקצבת נכות 10%אחד מבני הזוג מקבל נכות בגובה  (2

 משרה(
 .שעות ומעלה 32שעובד/ת   -חד הורי (3

 
 

 לצורך קביעת הנחה נדרש המבקש לצרף לבקשתו )טופס הרשמה( ואת המסמכים הבאים: 
  

 והנחיות מסמכים המבקש מעמד
 שכירים הורים

 
 

)עבור חודשי עבודה שכר  יתלוש 2תצלום הורים שכירים ימציאו 
  2013 מאי –אפריל לחודשיםמלאים( 

תלוש שכר שאינו ממוכן ו/ או אינו מכיל מספר שעות  עבודה שבועיות  
חתימה וחותמת של עליו וטבע שמ מחייב אישור מעסיק שכירים

 המעסיק.
או יותר ימציאו את כל תלושי הורים אשר עובדים בשני מקומות עבודה  

השכר מאותו חודש כאמור, מכל אחד ממקומות העבודה בהם הינם 
 עובדים

עובדת משק בית אשר עובדת אצל מעסיק אחד או יותר תמציא אישור  
מעסיק שכירים מכל מעסיק בנפרד, אישור מביטוח לאומי ותצלום כל  

 חודשים אחרונים. 3המחאות לתשלום   עבור 
תלוש שכר של החודש שקדם לחופשת הלידה.)חודש עבודה תצלום  אם השוהה בחופשת לידה 

 מלא(
תלוש שכר מהצבא )שלו ושל  האם (  1אב חייל בשירות סדיר יצרף  סדיר בשירות חייל שהינו אב

 . 2013 מאי – אפריללחודשים  שבין   
כי  במקרים בהם האב אינו מקבל תלוש שכר על שם האם ,יצרף אישור

 אינו זכאי לתשלומי משפחה .
 

או העתק דו"ח  2012הכנסה לשנת מס -ימציא דו"ח שומה מודפס ממס עצמאי הורה
 המוגש למס הכנסה או תקציר שומה חתום.

 
  או העוזר עצמאי הורה
 זוגו בת / בן בעסק שותף

 

 –ת \תוכר כעובד\בת זוגו : יוכר \הורה עצמאי העוזר או  שותף בעסק בן
 בת  הזוג, \אם מופיעות הכנסותיו/הכנסותיה בשומת בן

  

 
 של ותק בעל בעסק עצמאים

 משנה פחות

 
בעסק בעל ותק של פחות משנה ימציאו אישור ממע"מ אישור  עצמאים

 על מועד פתיחת העסק .
פירוט ההכנסה ברוטו לשנת המס  אחרונה בנוסף יצרפו אישור על 
 .מרואה חשבון או יועץ מס



 
 אב לומד  לתואר ראשון או 

 , שלישיתואר שני 
.לומדים במוסד להשכלה גבוהה יצרפו לבקשתם  אישור הרשמה 1

 ,תוכנית לימודים עדכנית וקבלה על תשלום שכר לימוד .
.אב לומד לתואר באוניברסיטה הפתוחה נדרש להציג בנוסף אישור 2

הרשמה לשלושה קורסים לפחות המזכים בנקודות זכות לתואר 
 בסמסטר. 

 22%-יוכר כ -לצרף אישור מהאוניברסיטה -. לימודי דוקטורט3
 משרה.

אב לומד בכולל או באולפן 
לעולים חדשים או בקורס 
מקצועי בפיקוח ובמימון 

 ממשלתי

ימציא אישור לימודים עדכני כולל פירוט ימי הלימוד ושעות הלימוד 
 בחתימה וחותמת המוסד.

 תלוש שכר כפי הנדרש משכיר או עצמאיתצלום  .1 הוריות חד משפחות

 ימציא   -הורה שמצוי בהליך גירושין  .2
אישור על פתיחת הליך על פי דין על מנת להשתחרר מקשר 

מבית  -הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנה  אחת לפחות
 המשפט הרלוונטי. 

תצרף .אישור הביטוח הלאומי כי  הוכרה  –.  אישה עגונה 3
וכן תצרף  . 1551 –כעגונה,  בהתאם  לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה 

רבות כל גמלה המשולמת לה מהביטוח אישורים בדבר הכנסותיה , ל
  הלאומי עקב הכרתה כ"עגונה".

יצרפו אישור על גובה קצבת  –נכות ומעלה  10%שאינו עובד/ה בעל/ת  עם מוגבלויותחד ההורים אאם 
 הנכות ואחוז הנכות.

 תלוש משכורת של בן הזוג כפי הנדרש משכיר/עצמאי .1 אחד מההורים פנסיונר/ית 

מפנסיה, וכן תצהיר המפרט סך כל ההכנסות אישור על הכנסות  .2
 החודשיות להן זכאי.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


