
 בקשת סיוע
 

 :פרטי המשפחה
אין למלא )פרטי בן הזוג השני  פרטי בן הזוג הראשון  

במידה ומדובר ביחיד או משפחה חד 
  (הורית

   :שם פרטי

   :שם משפחה

   :ז.ת

   :טלפון נייד

   :ארץ מוצא

   :שנת עליה

   :מקום עבודה

   :תפקיד

   :שכיר/עצמאי

   :מגדר
 

 :מצב משפחתי

 :לדיםמספר י

 :כמה ילדים גרים בבית

 :האם יש תיק במחלקת הרווחה

 

 :טלפון

 :כתובת

 :ל"דוא

 

  .ללא מילוי השאלון לא נוכל לדון בבקשתכם, לשאלות הבאות נדרשות תשובות מפורטות

 

 :מה הקושי שהביא אתכם לפנות אלינו

 

 

 :מה היה מקדם אתכם להתמודדות עם הבעיה ומה הציפייה שלכם מהפרויקט

 

 :חשב בעיניכם הצלחה בסיום תהליך ההבראהמה י

 

 :פרטו, אחר/ חים "גמ/ עמותות נוספות / מטפלים  –? האם יש לכם קשר עם גורמים מסייעים נוספים

 

 :האם מתנהל כנגדכם הליך משפטי כלשהו

 : פירוט נוסף אודות הרקע לבקשתכם

 

 ...(: חסכונות, מותקרן השתל, רכב, דירה)אנא פרטו מהם החסכונות והנכסים שבבעלותכם 

  



 הכנסות חודשיות  הוצאות חודשיות 

  1בן זוג  –הכנסה   שכנתא

   2בן זוג  –הכנסה   שכר דירה

תקשורת 
כבלים+אינטרנט+ניידים+טלפון)
 '(לווין וכד/

   קצבת ילדים 

  קצבת נכות   (חניה, דלק, ביטוחים)רכב 

קצבאות ביטוח לאומי   מזון
/ נה זיק/ שאירים )נוספות 
הבטחת הכנסה / אבטלה 

 ('וכו

 

   פירוט שמות הקצבאות  חינוך

  סיוע בשכר דירה  ביגוד

 :הוצאות נוספות
 '(ארנונה וכו, מים, חשמל)

  מזונות 

  הכנסה מנכס   תשלום מזונות

  הכנסה נוספת   החזר חובות חודשי

  סיוע מבני משפחה   :כ הוצאות"סה

  :כ הכנסות"סה  
 
 

 :כללי-חובות 
 

ללא )לבנקים 
  (משכנתא

 

   לגופים אחרים

   לשוק אפור

  :כ חובות"סה
 

 

 תנאי הפנייה 
 ”עזרה מגד -והגדת“אנו מביעים בזאת את הסכמתנו לקבלת ייעוץ והכוונה מעמותת 

אינם באים , ובכל מקרה, ידוע לנו כי ייעוץ והכוונה אלו ניתנים על בסיס התנדבותי ואינם ניתנים בהכרח מידי אנשי מקצוע בתחום
 .ככל שנדרש כזה, במקום ייעוץ משפטי או כלכלי או מקצועי אחר

 
ומוותרים על כל , וכל מי שפועל מטעמו מכל אחריות הנוגעת לייעוץ והכוונה הניתנים לנו” עזרה מגד -והגדת“אנו משחררים את עמותת 

אנו מביעים את הסכמתנו  –ואנו מבינים את משמעותם , יללאחר שקראנו את הדברים האמורים לע. או תביעה בהקשר זה/טענה ו
 .לנאמר

המידע יוחזק במאגר המידע של . וכי אנו מוסרים את המידע מרצוננו החופשי, ידוע לנו כי לא חלה עלינו חובה חוקית למסור את המידע
 .ייעוץ והכוונה כלכלית וישמש את הארגון לפנייה עתידית אלינו לנתינת, או מי מטעמו ”עזרה מגד -והגדת“עמותת 
ולכל גורם לסיוע , תהיה רשאית למסור את המידע לעובדים ולמלווים לצורך הטיפול במשפחה בלבד” עזרה מגד -והגדת“עמותת 

 .לתהליך השיקום הכלכלי של המשפחה
 
 אישור קבלת התנאים 

 
 


