טופס בקשת תמיכה
מחלקת תמיכות
לשימוש המשרד:
מס' טופס קליטה

פרטי מגיש הבקשה
שם משפחה

שם פרטי

כתובת מגורים
רחוב

תאריך מילוי______________ :

שם פרטי

טלפון בית

פרטי בן/בת הזוג

תאריך קליטה

מס' ת"ז

מצב משפחתי

מס' סלולרי

מס' ת"ז

דוא"ל

גיל

מס' בית

פרטי הילדים

מס' ילדים שאינם נשואים )הגרים בבית ההורים(

פרטי הילדים שאינם נשואים ומתגוררים בבית ההורים
מס' ת"ז
שם
.1

מס' דירה

גיל

מס' סלולרי

שכונה

עיר

מס' ילדים נשואים

מיקוד

תאריך חתונה אחרונה במשפחה

גיל

מקום לימודים  /עבודה

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

פרטי הבקשה

נא לפרט מצב ומטרת הבקשה
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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מענה טלפוני בימים א-ה בין השעות10:00-13:00 :

טופס בקשת תמיכה

פרטים על ההכנסות
עיסוק הבעל

סכום הכנסה  /מלגה

מקום עבודה  /לימודים

עיסוקים והכנסות נוספים )נא לפרט מקומות וסכומים(
עיסוק האשה

סכום הכנסה  /מלגה

מקום עבודה  /לימודים

עיסוקים והכנסות נוספים )נא לפרט מקומות וסכומים(
הכנסות נוספות )ק .ילדים ,ק .נכות ,ק .ניידות ,ק .שארים ,ק .זקנה ,ק .ילד נכה ,הבטחת הכנסה ,סיוע בשכ"ד ,מזונות וכד'( נא לפרט סוג הקצבה וסכום:
הכנסות משכ"ד מדירה  /נכס נוסף על דירת המגורים )נא לפרט מהות הנכס וסכום ההכנסה:

פרטים על ההוצאות

הוצאות חינוך )שכ"ל עבור הילדים שלומדים ,שיעורי עזר ו/או הוצאות נוספות שקשורות ישירות לטיפול בילד(

הוצאות דיור )שכ"ד ,משכנתא ,החזר חובות קבוע עבור דירת המגורים של הזוג ,נא לפרט מהות וגובה ההוצאה החודשית(:
הוצאות רפואה )טיפולים ו/או הוצאות בעקבות מחלה ,טיפולי שיניים ,טיפולים פסיכולוגיים או רגשיים ,נא לפרט מהות ההוצאה וסכום(:
חובות )סך החובות שלכם כולל אשראי בחשבון ,הלוואות מהבנק ו/או גמ"חים ,נא לפרט מהות החוב וסכום ,וסך ההחזר החודשי(

רכוש

האם יש ברשותכם דירת מגורים?

האם יש ברשותכם רכב?

האם יש לכם פיקדון  /השקעות בבנק  /השקעה בעסק וכד'
)נא לפרט מהות ההשקעה והסכום(:

פרטי חשבון בנק להעברת התמיכה
שם הבנק

בעלי החשבון

הנני לאשר את פרטי הבקשה ואת אמיתות הפרטים.
פרטי הרב  /עו"ס ממליץ:
שם הרב  /עו"ס

מס' טלפון זמין

מס' בנק

כתובת הסניף

מס' סניף

מס' חשבון

שם _____________________ :חתימה_____________________ :
ניתן לברר גם אצל

מס' טלפון זמין

יש לצרף לבקשת התמיכה:
 צילום ת"ז של שני ההורים כולל ספח.
 אישור כולל במידה והבעל אברך.
 המלצה עדכנית מרב או עו"ס.
 מסמכים רלוונטיים נוספים.
יש ליצור קשר עם מח' התמיכות כשבוע מיום שליחת הבקשה על מנת לוודא קליטת הבקשה.
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