
 

 

 ועדת הצדקה אפרת וגוש עציון

 פונה יקר,

רבני הקהילות ונציגי ועדת צדקה, רואה חשיבות רבה בסיוע שובי אפרת וגוש עציון, בהנהגת יי
 לאחינו.

 ועדה הוקמה על מנת:וה

 ויכולים לסייע לתת מענה לפונים ולתורמים המעוניינים 

 לאשר את הנתונים המוגשים ע"י הפונים 

 שובי אפרת וגוש עציון(ילהנפיק אישור למתרים שהתורמים יבקשו לראות )כך מומלץ בי 
למשרד  ת כל המסמכים הנדרשיםבמילוי הטופס במלואו ובהגשות רבה הועדה רואה חשיב

)יש לוודא  02-9932816 :או בפקס   libby@gush-etzion.org.il:בדוא"ל ,צה הדתיתהמוע
 .(02-9939918: קבלת הפניה והמסמכים בטל

 

יש לצרף צילום תעודת זהות  שם משפחה שם פרטי יךתאר
 ת.ז. עם ספח

 

 רחוב

 

 נייד/מס' טלפון מס' דירה מס' בית

 האם יש לך חוו"ד/מכתב מעו"ס 

 יש לצרף צילום מסמך מקורי   לא      כן 

יש לצרף תדפיסי חשבונות בנק שלך ושל בן/בת זוג, 
 יש לצרף צילום מסמך מקוריחודשים אחרונים  3ל 

האם יש לך חשבון 
 בנק מוגבל 

 לא      כן 

האם יש לך או 
 לבן/בת הזוג נכות

 לא     כן 

יש לצרף צילום של מסמך 
 מקורי

חודשים מיום הפניה(  3יש לצרף מכתב מעודכן )עד 
 מבטוח לאומי 

 לא    כן 

 ת /דהאם את/ה עוב

 לא    כן 

 יש לצרף צילום תלוש שכר

אם את/ה אינך 
האם יש לך  עובד/ת,

תיק פתוח בלשכת 
  התעסוקה ?

יש לצרף לא  כן 

 צילום מסמך מקורי

האם את/ה מחפש/ת 
 עבודה

 לא     כן 

אם לא, נא להסביר מעבר 
 לדף

 האם בן/בת הזוג עובד/ת ?

 לא      כן 

 אם לא, נא להסביר מעבר לדף



 

 

מסמכים נוספים 
כגון: אישור רופא 

 בעניין בריאותי

  לא      כן 

יש לצרף צילום מסמך 
 מקורי

יש לצרף צילום חשבונות טלפון, חשמל, מים 
 טל' נייד

 חודשים אחרונים 3ל 

 יש לצרף צילום מסמך מקורי לא    כן 

 מספר ילדים   ____

 כמה בבית  ______

 כמה נישואים ____

דירה/בית בבעלות או 
 בשכירות ?

 שכירות  בעלות 

 תעלות חודשי

 משכנתא ________

 שכירות_________

 

האם יש לך 
 רכב/אופנוע

 לא     כן 

 האם את/ה מעשן'ת

 לא    כן 

האם את/ה מקבל סיוע ממוסד או משרד 
 ממשלה?

אחר, נא  ועד חסד/ גמ"ח  בטוח לאומי 
 לפרט  _______________________

 הכנסה חודשית )סדר גודל( ומקור )פרט/י(

ספק/י מידע מפורט על המצב הכלכלי הנוכחי אנא  הוצאות מיוחדות )פרט/י(
שלך והסביר/י מדוע את/ה חושב/ת שאת/ה צריך/ה 

 אישור. ניתן לצרף מכתב

אני מצהיר בזאת שמידע הנמסר בטופס זה 

 נכון ומושלם לפי מיטב ידיעתי 

 חתימה  

 

 

 


