
26

תצהיר - הורים יחידים
אני הח"מ:

__________________            ________________                 _________________________  
כתובת  מס’ ת.ז.     שם פרטי ומשפחה       

–לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבו
 עים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני תושב ישראל ובהחזקתי ילד/י שאותו/אותם רשמתי למעון/משפחתון.
 מתקיים בי אחד מאלה ))סמן X בסעיף הרלוונטי(: 

אינני נשוי/ה ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגי;  )   (  
אינני נשוי/ה ומתקיים בי האמור באחת מפסקאות המשנה )א(, )ב( או )ג(, ובתנאי שאין אדם אחר   )   (  

הידוע בציבור כבן זוגו; )סמן X בתת סעיף הרלוונטי(:   
)א( אני חי/ה בנפרד מבן זוגי תקופה של שנתיים לפחות ופתחתי בהליך על פי דין    

להשתחרר מקשר הנישואין ופעלתי במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;    
)ב( אני עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה-1995;     
)ג( אני חיה בנפרד מבן זוגי, שהיתי במקלט לנשים מוכות 90 ימים 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 לשכת הסעד אישרה כי יש בכך     

כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה;    
אני עולה חדש/ה שנמצא/ת בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן-זוגי לא עלה לארץ ואף אינו   )   (  

שוהה בה, ואין לי בן זוג אחר;   
  

 2. ידוע לי כי תצהיר זה ניתן, במסגרת בקשתי לתמיכת משרד התמ"ת עבור ילדי השוהה במעון/משפחתון.
3. ידוע לי כי המשרד רשאי לבדוק נכונות פרטי הצהרתי וכי במידה ויתברר שאינם נכונים ומדויקים, יהיה המשרד 

רשאי לתבוע החזרת הכספים שנתנו לי שלא כדין, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית.
  

4. הנני מצהיר/ה כי זה שמי ולהלן חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

תאריך _____________ חתימה _____________      

אישור        

אני הח"מ עו"ד _______________ כתובת __________________________ מאשר בזה כי ביום הופיע

בפני _____________________ שזיה/תה עצמה באמצעות ת.ז. _____________ ולאחר שהזהרתיה כי עליה 

לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא תעשה כן, אישר/ה את 

נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליו/ה בפניי.

_________________________     ___________________  
שם + חותמת  תאריך          

אגף מעונות יום ומשפחתונים


