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-טופס שלא ימולא במלואו בכתב ברור וקריא יפסל על הסף-

טופס בקשה לקבלת קמחא דפסחא תשע"ב
לתשומת לב  :הקריטריונים מופיעים מאחור

שם משפחה ____________________ :שם פרטי __________________ :שם האשה________________ :
מס' ת.ז .בעל __________________ :מס' ת.ז .אשה) ________________ :כולל ספרת בקורת(
כתובת מגורים )רחוב ,מס' ,עיר(__________________________________________________________ :
מס' טלפון בבית )כולל קידומת(_______________:מס' טלפון נייד) _________________:חובה ,במידה ואין ,נא לציין(.
מס' ילדים שאינם נשואים) _______ :מופיעים בת.ז או אישור בי"ח(.
אין )יש להקיף בעיגול(.
כלי רכב מנועי בשימוש המשפחה באופן קבוע ,גם אם אינו רשום ע"ש המשפחה :יש
לאברכי כולל:
חצי יום בוקר/יום שלם:
שם הכולל ________________________ :כתובת הכולל-רחוב_________ :מס'___:עיר_________:טל'_______:
נציג הכולל ________________________ :טלפון נציג הכולל__________________________ :
חצי יום אחה"צ) :במידה והינך לומד באותו כולל יום שלם ציין" :כנ"ל"(
שם הכולל ________________________ :כתובת הכולל-רחוב_____________ :עיר_________:טל'_______:
נציג הכולל ________________________ :טלפון נציג הכולל__________________________ :
יש לצרף .1 :צילום ת.ז +.ספח הכולל כתובת ורשימת הילדים.
 .2העתק מחשבון ארנונה או מים בלבד מאחד מחודשי השנה האחרונה על שם המבקש.
 .3דו"ח תקינים של חברת תי"ם בו מופיע שם המבקש )לא יתקבלו דו"חות שלא מופיע בראש הדו"ח "תקינים"(.
 .4ולהתחייב ללמוד משניות או להתפלל לעילוי נשמת הנפטרים.

הצהרה )לבעלי משפחות ברוכות ילדים ונזקקות(
הריני מצהיר בזאת כי הכנסת משפחתי החודשית )ברוטו( הינה בסך.₪ ___________ :
יש לצרף .1 :צילום ת.ז +.ספח כתובת וספח רשימת הילדים.
 .2העתק מחשבון ארנונה או מים בלבד מאחד מחודשי השנה האחרונה על שם המבקש.

הצהרה )לאברכים ולמשפחות(
אני הח"מ __________________ מצהיר כי הפרטים שמולאו על ידי בטופס זה נכונים ,ואני מסכים כי תערך על ידכם
בדיקה בחברת "תים" ,בביטוח הלאומי ובמשרד הרישוי לשם בדיקת אמיתות הפרטים דלעיל.
_______________________
חתימה
את הטופס והנספחים יש להחזיר לת.ד 29725 .תל אביב ,לא יאוחר מיום ז' באדר תשע"ב )(01.03.12
אין להעביר בפקס כלל
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------משפחות

לשימוש המשרד :

נתקבל ביום ____________________________ :נבדק ע"י_____________________ :

אברכים

_ ____

אושר  /לא אושר

הסיבה _____________________________________ :הערות_____________________________ :
חתימת בודק_______________ :חתימת אחראי_______________ :

רח' מוהליבר  33תל-אביב

03 – 7953615
טלפון7953615 :
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בה"י,

חלוקת קמחא דפסחא לאברכים ולמשפחות ברוכות ילדים נזקקות המתגוררות בערים:

אור יהודה ,אורנית ,אלעד ,אפעל ,אלקנה ,אזור ,בני ברק ,בת ים ,גבעתיים ,גבעת שמואל ,גני תקוה ,חולון,
כפר אז"ר ,נווה אפעל ,עמנואל ,עץ אפרים ,קרית אונו ,רמת גן ,רמת פנקס ,שוהם ,שערי תקוה ,תל אביב -יפו
במסגרת פעילות הצדקה וחסד של החברה קדישא ,לעילוי נשמת הנפטרים אשר הובאו לקבורה בבתי
העלמין של החברה ,מחלקת החברה קמחא דפסחא למשפחות נזקקות בכפוף להנחיות משרד המשפטים
והמשרד לשרותי דת.
החלוקה תבוצע עפ"י הקריטריונים הבאים:

למשפחות ברוכות ילדים נזקקות:
 .1משפחות להם ששה ילדים ומעלה אשר אינם נשואים.
 .2אין בבעלותם ו/או בשימושם כלי רכב מנועי מכל סוג.
 .3מתגוררים בישובים אשר בתחום טיפולה של ח"ק תל אביב וזכאים לשרותיה )לפי הרשימה לעיל(.
 .4משכורתם החודשית איננה עולה על  ₪ 1,500ברוטו לנפש.

על המשפחות למלא טופס בקשה לשנת תשע"ב ,בצרוף:
 9צילום ספח ת.ז) .הכולל כתובת ורשימת הילדים(.
 9העתק מחשבון ארנונה או מים בלבד מאחד מחודשי השנה האחרונה על שם המבקש.
 9למלא בטופס הצהרה על גובה הכנסתם.
טופס שלא ימולא במלואו או טופס ישן יפסל על הסף.

לאברכי הכוללים:
 .1אברכים המתגוררים בישובים אשר בתחום טיפולה של ח"ק תל אביב וזכאים לשרותיה )לפי הרשימה לעיל(.
 .2על האברכים גם ללמוד בכולל שמקום הלימוד הוא באזור פעילות ח"ק ת"א וששמם מופיע בדו"ח "תים" תקינים.
 .3על האברכים ללמוד יום שלם ו/או שהמציאו אישור על לימודים ב 2 -כוללים העומדים בתנאי סעיף  2לעיל.
 .4אברך הלומד בכולל ,שהינו סניף של מוסד שאינו בתחום הפעילות של הח"ק ,ימציא תצהיר חתום ע"י ראש הכולל,
כי מקום הלימוד של האברך הינו באזור הפעילות של הח"ק.
 .5זכאים אברכים להם חמישה ילדים ומעלה שאינם נשואים ושאין בבעלותם ו/או בשימושם כלי רכב מנועי מכל סוג.
 .6אברכים הלומדים בת"א )ומתגוררים באזור הח"ק( ,או מתגוררים בת"א )ולומדים באזור הח"ק( זכאים להגיש בקשה
ללא קשר למספר הילדים) .לקריטריון זה זכאים גם הלומדים חצי יום בת"א וחצי יום באזור הח"ק(.

על האברך למלא טופס בקשה לשנת תשע"ב ,בצרוף:
 9צילום ספח ת.ז) .הכולל כתובת ורשימת הילדים(.
 9העתק מחשבון ארנונה מאחד מחודשי השנה האחרונה על שם המבקש.
 9ואישור תקינים של "תים" )לא יתקבלו דוחות "תים" מרוכזים או דוח "תים" שבראשו לא רשום "תקינים"(.
 9להתחייב ללמוד משניות לעילוי נשמת הנפטרים.
טופס שלא ימולא במלואו או טופס ישן יפסל על הסף.

על הפניות להגיע לת.ד 29725 .תל אביב ,לא יאוחר מיום ז' באדר תשע"ב )(01.03.12
בקשות שתגענה באיחור או בפקס' ,לא תאושרנה

