טופס בקשת תמיכה
מחלקת תמיכות – קמחא דפסחא תשע"ט
לשימוש המשרד:
מס' טופס קליטה

תאריך קליטה

נשלח ע"י הרב _________________ :תאריך מילוי______________ :
פרטי מגיש הבקשה
שם משפחה

מס' ת"ז

שם פרטי

טלפון בית

מצב משפחתי

מס' סלולרי

גיל

דוא"ל

פרטי בן/בת הזוג
שם פרטי

מס' ת"ז

כתובת מגורים
רחוב

גיל

מס' בית

מס' דירה

מס' סלולרי

שכונה

מיקוד

עיר

פרטי הילדים כולל נשואים
שם

גיל

שם

מצב משפחתי

.1

.6

.0

.8

.3

.9

.6

.15

.5

.11

.4

.10

גיל

מצב משפחתי

פרטים על ההכנסות
עיסוק הבעל

מקום עבודה  /לימודים

סכום הכנסה  /מלגה

עיסוק האשה

מקום עבודה  /לימודים

סכום הכנסה  /מלגה

הכנסות נוספות נא לפרט סוג הקצבה וסכום:

רכוש
האם יש ברשותכם דירת מגורים?

האם ישנה דירה נוספת בבעלותכם?

האם יש ברשותכם רכב?

פרטי הבקשה
נא לפרט מצב ומטרת הבקשה
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

הריני מצהיר בזאת כי הכנסת משפחתי החודשית (ברוטו) הינה בסך ________________ ( ₪עד  ₪ 10555לנפש) 0וכי הפרטים שמולאו
על ידי בטופס זה נכונים .ואני מסכים כי תיערך על ידכם בדיקה בביטוח לאומי לשם אמיתות הפרטים דלעיל.
שם _____________________ :חתימה_____________________ :

מח' תמיכות טל' | 50-5459565 :פקס | 555-9441065 :מייל | tmichot@hakupa.org.il :ת"ד 445 :בני ברק 5115551
מענה טלפוני בימים א-ה בין השעות15:55-13:55 :

טופס בקשת תמיכה
מחלקת תמיכות – קמחא דפסחא תשע"ט

החלוקה תבוצע עפ"י הקריטריונים הבאים:
 .1משפחות להם חמשה ילדים ומעלה ומתקשים בפרנסת משפחתם.
 .0משכורתם החודשית איננה עולה על  ₪ 10555ברוטו לנפש.
 .3אין בבעלותם ו/או בשימושם כלי רכב מנועי מכל סוג.

יש לצרף לבקשת התמיכה:
 צילום ת"ז של שני ההורים  +ספח הכולל כתובת ורשימת ילדים.
 אישור כולל חתום ע"י הרב המוסמך לכך ו /או דו"ח מערכת "תלמוד" לחודש 10/0518או .1/0519
 במידה ויש המלצה עדכנית מרב או עו"ס על מצוקה כלכלית קיימת.

טופס שלא ימולא במלואו או לא יצורפו המסמכים הנדרשים יפסל על הסף.
את הטופס והמסמכים הנלווים יש להחזיר למח' תמיכות
בפקס או במייל או באמצעות הדואר לת"ד 445 :בני ברק 5115551

לא יאוחר מיום ד' כ"ז באדר ב' ()53.56.0519
יש ליצור קשר עם מח' התמיכות לוודא הגעת הבקשה.
אין ליצור קשר טלפוני עם מחלקת התמיכות לקבלת אישור על תמיכה!
הודעה טלפונית על אישור קבלת התמיכה תגיע לא יאוחר מיום ג' 0ד' בניסן.

מח' תמיכות טל' | 50-5459565 :פקס | 555-9441065 :מייל | tmichot@hakupa.org.il :ת"ד 445 :בני ברק 5115551
מענה טלפוני בימים א-ה בין השעות15:55-13:55 :

