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 טופס בקשה לקבלת מענק אישי )החזר כספי(- פברואר 2012
 (.'עד ה' א)ראשון יש למלא את כל הסעיפים הבעמוד  .עמודים ומצורף לו דף הסבר למילוי הטופס 2זה כולל טופס 
 !!! חינם ואין לשלם עבורוהגשת טופס זה לקרן הינה . י מגיש הבקשה"חתום עחייב להיות שני העמוד ה

 

 (של מגיש הבקשהספח + חובה לצרף צילום תעודת זהות ) פרטי המבקש. א

 __________טלפון ' מס ___________שם פרטי _____________שם משפחה _________ _______. ז.תמספר 

 ______מיקוד  _____דירה ' מס_ _____בית ' מס _______________________רחוב     עיר

 _______תאריך עליה___ _________________עליה ארץ_______ __שנת לידה  _______________ ארץ לידה

 __________________________________________________________ .:ד.ת/ ובת למשלוח דואר כת

 ____________ם יילד' מס       . אלמן/ גרוש/ מצב משפחתי נשוי.  קבהנ /זכר : מין. ______________:שם נעורים

 (לפרט)____________________________ ( : עריריות)ל "ים בחורים מתגורדנא לציין אם אין ילדים או שכל היל

 לא/ בביקורים של מתנדבים מטעם הקרן כן  ןמעונייהאם היית 

 

 

 ,ביטוח לאומי ,תגמולים, נטהר:  הכנסותל ותלושים ש אחרונים חודשים 3של  ש"עודפי יש לצרף  )הכנסות . ב
 ( ל"ופנסיה מחו פנסיה

  ₪         (ל"כולל מחו) פנסיה₪      רנטה  ₪     ממשרד האוצר תגמולים

 
 ₪   מקור אחר ₪ ________________ 2קרן סעיף ₪ ___________ביטוח לאומי 

 

 

אישור , פיצוי חד פעמי: כגון, על התקופה יםיש לצרף אישור ) פרטים על מקום הימצאותך בתקופת השואה. ג
 ( תגמולים ממשרד האוצרתלוש  ,אישור מהבנק על קבלת רנטה, צלב האדוםמה

 _________________אזור__________ __עיר__________ ______ארץ : מקום הימצאותך עם פרוץ המלחמה

 _______________עיר____ __________ארץ _________  _____גטו/מחנה: מקום הימצאותך בזמן המלחמה

 ______________________________________________________________:פירוט

__________________________________________________________________ 
 

 

 (ימולא במידת הצורך) אפוטרופוס /קרוב משפחה /פרטי איש קשר. ד

 __________________הקרבה למבקש________________ שם פרטי_________________ שם משפחה

 __________________ טלפון נייד' מס_________ ____טלפון ' מס___________________________: כתובת

 

 

ם של יש עם פרטים מזה"דף עו אופונה שור מהבנק כי חשבון זה שייך לייש לצרף א) פרטים להעברת המענק . ה
 (על שמו של הפונה צילום שיק מבוטל או הפונה 

  קוד בנק    בבנק     אבקש להעביר את סכום המענק לחשבון מספר 

 
      על שם     קוד סניף       בסניף 
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לא ניתן לקבל  .בלבד בלבד על שם המבקשאו הקודמת /שנה הנוכחית והמ צרף קבלות מקורל יש)המענק מטרות . ו
 :( מס או חשבונית/ונאמן למקור או קבלות /העתקים ו

צעות הבריאות באמבצירוף הוכחה כי מוצו זכויותיו של הפונה במסגרת סל ) -רכישת מכשירי שמיעה .  1

   ₪ ______________  טיפולי שיניים .2                                        ₪_____ __________  (. קופות החולים

   ₪  ________(בדף ההסבר 'ו 3כמפורט בסעיף )  טיפול רפואי .4   ₪  _________ רכישת משקפי ראיה.   3

 ₪____________ (בדף ההסבר 'ד 3כמפורט בסעיף )כולל מוצרי ספיגה , מיציוד רפואי שיקורכישת  .5

 ₪ _ ___________  וקד ליליביקור במ. ₪7                               ____________  עזרים אורטופדיים. 6 

 ₪ __ _________(יש צורך בהמלצת רופא) מנוי לחברה המעניקה שירותי קרדיו ביפר החזר בגין דמי .8

 ₪  ______________    (בצירוף אישור רפואי, בלבד עבור חולים אונקולוגיים ודיאליזה) נסיעות לטיפולים .9
 

 

 :כדלקמן הנני מצהירבחתימתי זו , הצהרה

, ל לרבות לקבל"או פרטי בישראל או בחו, ציבורי, ולתת כל מידע אישי  מכל גוף ממשלתי מסמיך אתכם לקבל אני  .1
שם פרטי ושם : כולל, לבדוק ולאמת כל מידע ממאגר מרשם האוכלוסין במשרד הפנים והמוסד לביטוח לאומי

, מצב משפחתי, התאריך וארץ עלי, תאריך וארץ לידה: וכן, כניסה למוסד, ותאריך פטירה( נפטר)סטאטוס , משפחה
  .הפונה מוותר בזאת על זכותו לסודיות במידה ותיפגע מהשימוש במידע שיתקבל לצורך הסיוע. כתובת ולאום, ז.ת

או לא מלאה תגרום לביטול זכאותי /ידוע לי כי מסירת הצהרת כוזבת ו, ומלאים ל נכונים"הנני מצהיר שהפרטים הנ  .2
 .צבי הכלכלי הסוציאלי הנני נזקק לסיוע המבוקשהנני מצהיר כי לאור מ. לסיוע מהקרן לאלתר

בכך שלא קיבלתי , בין היתר, ידוע לי כי זכאותי לקבל את המענק עבור ההוצאות בגינן מבוצעת פנייתי זו לקרן תלויה .3
לפיכך הריני להצהיר כי לא ביקשתי בעבר מכל גורם . או החזר מכל גורם אחר בגין הוצאות אלה/ולא אקבל מענק ו

כי לא קיבלתי החזר כזה בעבר וכי אין בכוונתי להגיש , זר עבור ההוצאות בגינן מתבצעת פנייתי זו לקרןשהוא הח
אני , אם אקבל בעתיד מכל גורם שהוא החזר בגין הוצאות אלה. בקשה כאמור בעתיד אם פנייתי אליכם תיענה

 .ל"ההחזר שאקבל בעבור ההוצאות הנ/מתחייב להחזיר לקרן את סכום המענק

ידוע לי כי המענק המבוקש ניתן על ידי הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל ובהתאם להנחיות אשר סוכמו בין הקרן  .4
. במידה ויקבע כי אינני זכאי לקבל את המענק לא תהיה לי כל תביעה כנגד אדם או גוף כלשהו. לבין הגופים המממנים

יענות לכל הבקשות וקבלת טופס זה לא תהווה התחיבות וכן ידוע לי כי בשל מגבלות תקציב הקרן אינה יכולה לה
הקרן שומרת לעצמה את הזכות להעביר את הבקשה  .סיוע/המענק או וגובהו כלשהי מצד הקרן לאישור או תשלום

 .לשנת הכספים הבאה

 .ואינו כרוך בכל תשלום שהוא לשום גורם הוא חינםמילוי טופס זה והליך הגשת הבקשה לקרן  .5

 shoa.org-www.kיש לעקוב אחר פרסומים באתר הקרן , ייתכנו שינויים ועדכונים .6

 
 ____________:התימח____________: שם___________: ובאתי בזאת על החתום בתאריך

 -------------------------------לשימוש משרדי בלבד  ------------------------------
 _________.2    _________.1: עבור______________  כ לתשלום"סה____________ :סך הכנסות המבקש

 3._________    4._________ 

 ים המצורפים ומצאתי אותם תואמים את הקריטריונים והדרישות של הקרןכבדקתי את הבקשה והמסמ

 המלצה לסירוב:______________________________________________ 

 מסיבה יהמלצה למייד:_________________________________________ 

 הזכאות לקבלת מענק נקבעה על סמך:_______________________________ 

 ___________:תאריך___________________ :חתימה___________ :שם

 ________________:יךהחלטת הועדה הציבורית מתאר

 עבור ₪   _______________ שר מענק על סך מאו: _______________________ 

 הבקשה נדחית:________________________________________________ 
 

_____________                                 ______________                      ______________ 
 22/                                        חבר ועדה                                           חבר ועדה                                           הועדה ר"יו     
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