
 )(ח) לחוק יסוד: משק המדינה2)(2ב(א3טופס בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון לפי אמות מידה לחלוקת תלושי מזון סעיף 

 

 פרטי המבקש

 המצב האישי המין תאריך הלידה שם האב השם הפרטי שם המשפחה מספר זהות
 זכר     

 
 נקבה

               רווק גרוש
 

               נשוי אלמן

 

 טלפון                                    המען
 עבודה          בית           מספר הדירה מספר הרחוב היישוב

     
 

כן            לא  האם בבעלותך דירת מגורים נוספת?                

 במשבצת המתאימה לי בחירתך: Xנא סמן 

 .2019ת תחושב לפי חודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצע       

 .2020אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר        

 .2019אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים ינואר עד דצמבר        

 .2020ממוצעת תחושב לפי חודשים ינואר עד דצמבר אני מעוניין שההכנסה החודשית ה       

 

 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2020או  2019הצהרה על המבקש והמתגוררים אתו בדירה בחודשים אוקטובר עד דצמבר  )א(
 .1, לפי הבחירה שצוינה בדישה של סעיף 2020או  2019

 
 לשימוש המשרד                                                                                                                                                    

 הכנסה חודשית מקום עבודה העיסוק מספר זהות גיל שם פרטי שם משפחה קרבה            
 ברוטו ממוצעת 

        המבקש/ת 1
        בן/בת הזוג 2
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
             2020או  2019יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר  –שים לב: שכיר 

 .                  סה"כ  1, לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 2020או  2019או לחודשים ינואר עד דצמבר 
 
 
 

  יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו. –עצמאי 
 

 2020או  2019מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א) לעיל יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר  )ב(
 .1, לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 2020או  2019או לחודשים ינואר עד דצמבר 

 
 סות שנכללו בהודעת השומא)(אין למלא את אותן הכנ
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       ידוע לי ואני מסכים כי אם אמצא זכאי לתווי המזון, לצורך קבלת התווים תעביר העירייה או משרד הפנים לעמותות 
פתחון לב ואשל ירושלים את הפרטים הבאים לגבי ולגביי המתגוררים עמי: 

שם מלא ותעודות זהות; מען; מס' טלפון; מס' נפשות המתגוררות בנכס, שמותיהם ותעודות זהות שלהם; סוג הזכאות 
וסכום הזכאות הכולל לאותה פעימת תשלום 


