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לכבוד
מר \ גב ' ____________________
מצורף בזאת שאלון מפורט אותו יש למלא בטרם תוכל הנהלת קרן יד דוידס לדון בבקשת
תמיכה מהקרן .
הטופס ילווה בהצהרה המצורפת להלן עליה יחתום\תחתום המבקש\ת .

הצהרה


הנני מצהיר\ה בזאת שכל הפרטים שהנני מוסר\ת ל"יד דוידס" הנם מדויקים ומלאים.



הנני מאשר\ת בזאת כי אוכל להמציא מסמכים לבקשת הקרן לכל הפרטים המופיעים בשאלון שלהלן .



הנני מאשר\ת שבאם יתברר שהפרטים שמסרתי אינם נכונים  ,אדרש אני או יורשי להחזיר כספים
שהתקבלו על ידי מקרן יד דוידס בע"מ .



הנני מתחייב\ת להודיע\ה לקרן על כל שינוי שיחול במצבי בנוגע לפרטים המצורפים בתוך  30יום
מתאריך השינוי .



הנני מצהיר\ה בזאת כי בטופס הכנסות והוצאות כלולות הכנסות והוצאות ממוצעות ולא כאלו של חודש
מסוים בו מולאה הבקשה .



נעזרתי במילוי הדוח ב__________________________________ :

שם מלא ________________________ :
חתימה

________________________

תאריך

________________ :
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שאלון
פרטים כללים
מבקש התמיכה :

שם פרטי ומשפחה (עברית)___________________________________ :
שם קודם _______________________________________________ :
מס .תעודת זהות __________________________________________ :
תאריך לידה _____________________________________________ :
ארץ לידה _______________________________________________ :
תאריך עליה _____________________________________________ :

מצב משפחתי  ( :סמן בעיגול ) – נשוי\אה(*)  ,גרוש\ה  ,אלמן\נה  ,פרוד\פרודה ,רווק\רווקה
(*)אם הינך נשוי\אה אנא השלם פרטים לגבי בן\בת זוג
בן \בת זוג :
שם פרטי ומשפחה (עברית)___________________________________ :
שם פרטי ומשפחה ( לועזית )__________________________________ :
שם קודם _______________________________________________ :
מס .תעודת זהות __________________________________________ :
תאריך לידה _____________________________________________ :
ארץ לידה _______________________________________________ :
תאריך עליה _____________________________________________ :
כתובת מגורים של מבקש התמיכה :
עיר____________ :רחוב ______________ :מס'______:מיקוד ____________ :
כתובת אחרת __________________________________________________ :
הערות לפרטים הכלליים ____________________________________________:
____________________________________________________________
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רכוש והתחייבויות :
מקרקעין \ נדל"ן :
א .האם דירת המגורים רשומה על שם המבקש ? ( סמן בעיגול )
כן

לא
בבעלותי ובבעלות ילדי (*) _____________________________________

בבעלותי ובבעלות אחרת (*) ___________________________________
(*) אנא ציין ע"ש מי רשומה דירת המגורים .
ב .האם בבעלותך דירות או מקרקעין נוספים ?

לא

כן

( סמן בעיגול )

באם ענית כן ,אנא פרט היכן  ,מי מתגורר בדירה ובאיזה שכר דירה ?
_______________________________________________________________
ג .האם אתה או בן זוגך מתגוררים בשכר דירה ? כן

לא ( סמן בעיגול )

באם ענית כן אנא ציין את תנאי חוזה השכירות ושכר דירה חודשי __________________
______________________________________________________________
ד .אם אתה או בן זוגך גרים בבית אבות או בדיור מוגן אנא ציין כדלקמן :
שם בית האבות \ דיור מוגן ______________________________
כתובת ___________________________________________ :
תאריך כניסה _______________________________________ :
תנאי כניסה  :פקדון ____________ דמי כניסה לחילוט ____________ בעלות ______
אחר ___________________________________________________________
הערות לנושא מקרקעין \ נדל"ן \ומקום המגורים :
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______________________________________________________________

חשבונות בנקים ( יש לציין את כל הבנקים בארץ ובחו"ל )
א .אנא ציין את כל חשבונות הבנקים הרשומים על שמך ו\או שם בן בת הזוג שלך ו\או במשותף עם
ילדיך  .במידת הצורך ניתן להוסיף דף נוסף לגבי חשבונות נוספים בארץ ובחו"ל .
.1

שם הבנק  ________________ :סניף____________________ :
כתובת הסניף ____________________:מספר החשבון______________ :
החשבון מתנהל על שם ______________________________ :

יתרת החשבון בבנק זה :
חשבון עובר ושב – שקלים חדשים _______________
חשבון עובר ושב – מט"ח – אירו _______________ש"ח _______________
מט"ח – דולר _______________ש"ח _______________
מט"ח –מטבע אחר ___________  (________________ ₪ציין שם מטבע )
חשבונות חסכון  -שווי בשקלים חדשים ליום הבקשה ______________________________
תנאי פרעון תוכנית החסכון _______________________________________________
חשבון ניירות ערך והשקעות אחרות _________________________________________
 .2שם הבנק  ________________ :סניף____________________ :
כתובת הסניף ___________________:מספר החשבון______________ :
החשבון מתנהל על שם ______________________________ :
יתרת החשבון בבנק זה :
חשבון עובר ושב – שקלים חדשים _______________
חשבון עובר ושב – מט"ח – אירו _______________ש"ח _______________
מט"ח – דולר _______________ש"ח _______________
מט"ח –מטבע אחר ___________  (________________ ₪ציין שם מטבע )
חשבונות חסכון  -שווי בשקלים חדשים ליום הבקשה ______________________________
תנאי פרעון תוכנית החסכון _______________________________________________
חשבון ניירות ערך והשקעות אחרות _________________________________________
ב .באיזה חשבון נכנסת קצבת בטוח לאומי שלך ושל בן בת זוגך ?
בנק ____________ :סניף _____________
חשבון___________
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חשבונות בנקים \ המשך :
ג .חשבון הבנק בו הנך מתכוון לקבל את התמיכה באם תאושר :
בנק  _______ :סניף ___________ :
מס' חשבון  ________ :ע"ש __________________ :

הלוואות ומשכנתאות :
הלוואות בבנקים ______________________________
משכנתאות ________________________________ :
התחייבויות בתשלומים :
אני נוהג לקנות בתשלומים  :כן

לא

( סמן בעיגול )

במידה וסימנת כן – מה יתרת ההתחייבות שלך ליום מילוי השאלון בכרטיסי אשראי ובתשלומים שנעשו .
פרוט ________________________________________________________________ :
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

רכב – ( אם הנך בעל רכב אנא ציין הפרטים הבאים )
סוג הרכב _____________:שנת יצור ______________
מס' ק"מ ממוצע לשנה _________________________ :
הערות בנושא חשבונות בנק ,התחייבויות שוטפות  ,והרכב שבבעלותי
__________________________________________
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מקורות הכנסה :
המבקש
בטוח לאומי ישראלי
בטוח לאומי אחר (למשל )AOW
קצבת נכות
בטוח לאומי עבור עובד זר
קצבת סיעוד
פנסיה מעבודה בארץ ובחו"ל (מטח___)
נפגעי רדיפות – האוצר
נפגעי רדיפות (WUVמטח___)
תמיכה מילדים
הכנסות מימון מחסכונות
פיצוי אחר
תמיכת יד דוידס בע"מ
מקורות אחרים

₪

סה"כ

בן זוג המבקש
בטוח לאומי ישראלי
בטוח לאומי אחר (למשל )AOW
קצבת נכות
בטוח לאומי עבור עובד זר
קצבת סיעוד
פנסיה מעבודה בארץ ובחו"ל (מטח___)
נפגעי רדיפות – האוצר
נפגעי רדיפות (WUVמטח___)
תמיכה מילדים
הכנסות מימון מחסכונות
פיצוי אחר
תמיכת יד דוידס בע"מ
מקורות אחרים

₪

סה"כ

מקורות הכנסה נוספים ( בני משפחה החיים עימכם במשק הבית המשותף )
במידה והמבקש מתגורר עם אחד מילדיו או עם קרוב משפחה אחר ומנהל עמו משק בית משותף אנא ציין זאת כאן
.
אני \ אנחנו מתגוררים יחד עם ___________________________________
הסיבה ___________________________________________________
במידה והמבקש מתגורר יחד עם ו\או תומך בבן משפחה אחר אנא פרט מקורות הכנסה של בן המשפחה שציינת .
הכנסות בן המשפחה הנתמך ומתגורר איתי
בטוח לאומי ישראלי
בטוח לאומי אחר
קצבת נכות
מעבודה
מקורות אחרים

₪

סה"כ
יש להעביר במרוכז סכומים מפירוט זה לדף המרכז האחרון בשאלון ("ריכוז הכנסות והוצאות " ) .

The Joseph Zvi Davids Welfre Fund Ltd.
ת.ד 5207.הרצליה p.o.b. 5207 Herzlia 46151

הוצאות:
על מנת לקבוע את זכאותך לתמיכה ,תידרש לפרט דוח הוצאות והכנסות .
בכדי שנוכל לקבוע את זכאותך לתמיכה נודה באם תענה על השאלות בטבלה.
שאלה
מספר הנפשות המתגוררות איתי (כולל עובד זר )
מספר ילדים
מספר חדרים ו\או שטח דירת המגורים
מספר נכדים ונינים ( מעל גיל ) 18
מספר נכדים ונינים (מתחת לגיל ) 18
מספר קוי טלפון בבית
מספר מכשירי טלפון נייד
מה מספר הפעמים בשנתיים האחרונות בהם בילית בחופשה במלון בארץ במימון שלך ?
מה מספר הפעמים בשנתיים האחרונות בהם יצאת לחו"ל ?
האם אתה מקבל עזרה מקרובי משפחה ( בכסף ,במוצרים ,או עזרה אחרת ? )
האם פנית לקבלת עזרה כספית מגורם אחר ?
ממוצע מספר פעמים בחודש בהם הינך יוצא לבילוי  :סרט ,קונצרט ,תיאטרון וכו'
הערות המבקש:
הערות המבקש:
על פי הרגשתך מהי רמת החיים בה אתה חי ( – 5גבוהה – 4 ,טובה -3 ,ממוצעת 2,
– מצומצמת  – 1 ,ירודה .
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4
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2

1
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רכוז הוצאות והכנסות  :חודש _______________________
סכום
.1הוצאות דיור ואחזקת בית לחודש
שכ"ד
ארנונה (לחלק החשבון ל)2-
(לחלק החשבון ל)2-
מים
חשמל (לחלק החשבון ל)2-
גז
טלפון (בזק) (החלק היחסי לחודש)
ועד בית
טלפונים ניידים
מינוי למוקד מצוקה /שח"ל
כבלים
מחשבים ואינטרנט
גינון
אחר
סה"כ
 .2הוצאות מחיה לחודש
מזון  +חומרי ניקוי
בגוד והנעלה
מוצרי הגיינה וקוסמטיקה
תמיכה במשפחה/מתנות נכדים
פדקיור מנקיור מספרה
אחר (פרט) תיקונים חשמלאי שרברב
סה"כ
.3הוצאות נסיעה ורכב
מוניות/רכבות

סכום
.5הוצאות בריאות
קופ"ח
ביטוח בריאות
רופאים
תרופות
שיניים/שיננית (לחלק ל 12-ההוצאה השנתית)
מוצרי ספיגה ,עזרים רפואיים מתכלים
טיפולים אלטרנטיביים וכו (שאין עליהם החזר)
סה"כ
.6הוצאות פיננסיות ביטוחים והחזר חובות
ביטוח סיעוד
ביטוח דירה
ביטוחים אחרים
משכנתא
החזר הלוואות וחובות (חודשי) לצרף הסבר
מילולי כולל מועד סיום
סה"כ
 .7תרבות פנאי ובילוי
מינוי לעיתונים ,ספרים
פנאי ותרבות (תיאטרון ,קונצרט וכו)
ספורט ,שחייה ,חוגים
אירועים משפחתיים ומתנות
מסעדות ובילויים
חופשות בארץ (לחלק ל( )12-שאין עליהם החזר)
נסיעות לחו"ל (לחלק ל( )12-שאין עליהם החזר)
סה"כ

סה"כ ההוצאות

דלק
ביטוח רכב(לחלק ל)12-
טיפולים/תיקונים (מוסך) (לחלק ל)12-
אגרות (כולל טסט) (לחלק ל)12-
אחר

הכנסות

סה"כ
עזרה בבית/מטפל/ת זר/ה
עוזרת בית (נקיון)
מטפל זר – שכר חודשי
מטפל זר  -ביטוח
מטפל זר – דמי כיס

ביטוח לאומי
השתתפות הבטל"א בכסף (חוק סיעוד)
(שווי בש"ח)
 WUVביורו:
(שווי בש"ח)
 AOWביורו:
פנסיה (מהארץ או מחו"ל)
השתתפות ביטוח סיעודי/אחר
הכנסות מנכסים (שכר דירה וכד')
הכנסה שוטפת ממקורות פיננסים (דיוידנד וכו)
תמיכה מהילדים
פיצוי אחר (נפגעי רדיפות הנאצים וכו')
הכנסה אחרת (כולל יד דוידס )
סה"כ הכנסות

מטפל זר – אחר (לפרט)
סה"כ

יתרה

סה"כ הכנסות
סה"כ הוצאות
חובה \ זכות

ריכוז ההוצאות וההכנסות הינו חודשי.
כל ה כנסה/הוצאה לתקופה שאינה חודשית יש לחלק או להכפיל על מנת להגיע לנתון הכספי החודשי .לדוגמא :חשבונות חשמל,
טלפון ,ארנונה הן הוצאות דו-חודשיות ולכן יש לחלק לשניים ולרשום רק את ההוצאה החודשית.
רישוי שנתי לרכב ,ביטוח לרכב וכן חופשות וכו – הן הוצאות שנתיות ולכן יש לחלקן ב12-
לשים לב בהבראה ,טיפולים רפואיים וכו – שאלו הוצאות שאינן מוחזרות ע"י צד ג' (למשל )WUV
טופס מהדורה 1 – 9.15 :

