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הוראת תע"ס ( 1.36נספח ג')
תאריך _________

טופס פניה והצהרה
למילוי ע"י הפונה בלבד

אני הח"מ _____________________ מס' ת"ז _______________________________
ישוב __________________________ טלפון ___________________________
פונה למחלקה לשירותים חברתיים בבקשה ____________________________________

 .1מספר נפשות במשק הבית

ילדים עד גיל 18

ילדים מעל גיל 18

בני משפחה אחרים

 .2יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח פתוח.

 .3סה"כ הכנסותיי והכנסות בני ביתי לחודש הינן כדלקמן (יש לצרף מסמכים):
המשרד

לשימוש

פרטי הכנסות

סכום ההכנסה
(יש לציין סכומים
בש"ח)

שכר חודשי ברוטו של
כל אחד מבני המשפחה
המועסקים

מסמכים נדרשים שיש
לצרף לבקשה
 3תלושי שכר אחרונים
(לשכירים).
שומת מס אחרונה (לעצמאים)

הכנסות מרכוש (שכ"ד
וכדומה)
פיצויים ורנטות

אישור על גובה הקצבה

קצבאות בטל"א (נכות,
מחלה ,מוגבלות וכד')

אישור מביטוח לאומי

גובה דמי מזונות

הסכם מזונות

אחר

תדפיסי עו"ש של כל חשבונות
הבנקים (  3חודשים אחרונים)
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אין ברשותי  /יש ברשותי
רכב מנועי מסוג ____________ שנת יצור ___________ מס' רישוי _________
רכב מנועי מסוג _______________ שנת יצור ____________ מס' רישוי ________
 .4אין ברשותי  /יש ברשותי נכסי דלא ניידי
דירה  /מגרש _____________________________________________________
והנני מצהיר בזאת כדלקמן:
 .5כל הפרטים הנמסרים על ידי נכונים ומדויקים.
 .6הנני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי שיחול במצבי ו/או במצב בני משפחתי אשר יש לו
חשיבות למתן סעד או טיפול סוציאלי ,וזאת תוך חודש מיום השינוי.
 .7באם מצבי הכלכלי ישתפר בהתאם לאמור בחוק שירותי הסעד ,התשי"ח , 1958-אהיה חייב
בהחזרת הסעד שקיבלתי.
 .8הובהר לי כי אם לא אקיים את התחייבויותיי בהתאם לסעיפים  2ו 3-לעיל ,אהיה צפוי
לעונשים בהתאם לתקנה  7לתקנות שירותי הסעד (פנייה למתן סעד או טיפול סוציאלי)
תשכ"ז. 1967-
 .9אני מסכים ומרשה למנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים או לכל מי שהוסמך על ידו
לבדוק את כל הפרטים והמסמכים שמסרתי ,כפי שיראה לנכון ,ואף לקבל ולמסור ידיעות
ופרטים לכל אדם וגוף שהוא ,בקשר לפרטים ,למסמכים והידיעות שמסרתי ועל פי כל דין.
תאריך __________________________ חתימת המצהיר _______________________

תאריך __________________________ חתימת בן/בת הזוג _____________________
( הערה )____________________________________________________________ :
_______________________________
נציג המחלקה לשירותים חברתיים

_________________________________
תפקיד

תאריך __________________ חתימת העו"ס ______________________________
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מסמכים שיש לצרף לבקשה

 .1טופס פנייה והצהרה (מצ"ב)
 .2צילום תעודת זהות  +ספח
 .3אישורי הכנסות  3חודשים אחרונים של שני בני הזוג (תלושי
משכורת לעובדים שכירים ,שומת מס אחרונה לעצמאיים)
 .4תדפיס עו"ש מהבנק  3חודשים אחרונים ,מכל חשבונות הבנק.
 .5אישור על גובה כל הקצבאות המתקבלות מביטוח לאומי
 .6אישור על גובה מזונות
 .7מסמכים רפואיים
 .8הצעת מחיר עבור חוג על גבי דף לוגו של המפעיל הכוללת:
עלות חודשית ,תקופת פעילות שם המדריך חתימה וחותמת.
 .9הצעת מחיר עבור טיפול רגשי (חיצוני ,שאינו מתקיים באגף).
על גבי דף לוגו הכוללת :עלות פגישה ,מספר רישיון של
המטפל וחתימת המטפל .
.10

____________________________________

לפני הגשת הטופס ,בדקו:

 האם הטופס מולא במלואו?
 האם הטופס חתום?
 האם צורפו כל המסמכים כנדרש?
**הטיפול בבקשה ידון רק לאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים**

