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   03�6312447: פקס    03�6319560: טלפו�       

  
  

            חד פעמיחד פעמיחד פעמיחד פעמי    רפואי מיוחדרפואי מיוחדרפואי מיוחדרפואי מיוחדמצוקה מצוקה מצוקה מצוקה בקשה לקבלת מענק בקשה לקבלת מענק בקשה לקבלת מענק בקשה לקבלת מענק 
  

        שיי&שיי&שיי&שיי&ייייפרטי& אפרטי& אפרטי& אפרטי& א
        �לידה.ת                                �ומשפחה ש&                            �א.מ

  �טלפו�                                                                           �כתובת
               � מצב משפחתי                                            �גמלאותאה ליתארי� יצ

        פרטי בקשת המענקפרטי בקשת המענקפרטי בקשת המענקפרטי בקשת המענק

  �המענק דרוש לי לצור�

  ח "ש_____________ _______:פנסיה וקצבת ביטוח לאומי, מעבודה  –תי כ הכנס"סה
  ח "ש________ _________: �פנסיה וקצבת ביטוח לאומי , מעבודה  תי/כ הכנסות ב� זוגי"סה

  

    _______________ �משכורת לחודש ימצור- תלוש
                                חודשי& אחרוני& 3מצור- תדפיס חשבו� בנק 

  . הנוגעי& לבקשה קבלות של ההוצאות הרפואיות/ חשבוניות ו רפואיי&מסמכי&  פי&מצור

        :                :                :                :                הצהרת המבקשהצהרת המבקשהצהרת המבקשהצהרת המבקש
א& א& א& א&     ,,,,נכוני&נכוני&נכוני&נכוני&הנני מצהיר בזאת כי לא קיבלתי מענק כספי בעבר וכי כל הפרטי& שמסרתי לעיל ה& הנני מצהיר בזאת כי לא קיבלתי מענק כספי בעבר וכי כל הפרטי& שמסרתי לעיל ה& הנני מצהיר בזאת כי לא קיבלתי מענק כספי בעבר וכי כל הפרטי& שמסרתי לעיל ה& הנני מצהיר בזאת כי לא קיבלתי מענק כספי בעבר וכי כל הפרטי& שמסרתי לעיל ה& 

        ....הנני מתחייב להחזיר לקופת האגוד את המענק או חלק ממנו  הנני מתחייב להחזיר לקופת האגוד את המענק או חלק ממנו  הנני מתחייב להחזיר לקופת האגוד את המענק או חלק ממנו  הנני מתחייב להחזיר לקופת האגוד את המענק או חלק ממנו  ,,,,נכונהנכונהנכונהנכונה    אינהאינהאינהאינהשהצהרתי זו שהצהרתי זו שהצהרתי זו שהצהרתי זו יתברר יתברר יתברר יתברר 
                                                                                                                                                                            

        ________________________________________________________________________________    � � � � תארי�תארי�תארי�תארי�    ________________  ________________  ________________  ________________      � � � � חתימת המבקשחתימת המבקשחתימת המבקשחתימת המבקש

        � � � � ר הסני-ר הסני-ר הסני-ר הסני-""""המלצת יוהמלצת יוהמלצת יוהמלצת יו
        
        
        

        � � � � ריכוז ממצאי& על ידי מזכירת האגודריכוז ממצאי& על ידי מזכירת האגודריכוז ממצאי& על ידי מזכירת האגודריכוז ממצאי& על ידי מזכירת האגוד
        ___________:מענק בעבר בתארי�.  _____ ___קיבל __ _______:מלאי חבר איגוד משנתהג
        
  
  
  
        

        הההההחלטהחלטהחלטהחלט
            ..                                                                                                                                                         ����אושר מענק בס�אושר מענק בס�אושר מענק בס�אושר מענק בס�

             � � � � לא אושר המענק מסיבהלא אושר המענק מסיבהלא אושר המענק מסיבהלא אושר המענק מסיבה

        � � � � תארי�תארי�תארי�תארי�                                                                                                                                                                � � � � חתימהחתימהחתימהחתימה

        טיפול המשרדטיפול המשרדטיפול המשרדטיפול המשרד

        

        ....בתארי�בתארי�בתארי�בתארי�        .                                                                                                                                        ����המענק אושר ונשלח שיק על ס� המענק אושר ונשלח שיק על ס� המענק אושר ונשלח שיק על ס� המענק אושר ונשלח שיק על ס� 

        ����המענק לא אושר ונשלחה הודעה לגמלאי בתארי�המענק לא אושר ונשלחה הודעה לגמלאי בתארי�המענק לא אושר ונשלחה הודעה לגמלאי בתארי�המענק לא אושר ונשלחה הודעה לגמלאי בתארי�

        ����בתארי�בתארי�בתארי�בתארי�על ידי מזכירת האגוד על ידי מזכירת האגוד על ידי מזכירת האגוד על ידי מזכירת האגוד מעקב והוז� למחשב מעקב והוז� למחשב מעקב והוז� למחשב מעקב והוז� למחשב ההההנרש& ביומ� נרש& ביומ� נרש& ביומ� נרש& ביומ� 

 ....חתימת מזכירת האגודחתימת מזכירת האגודחתימת מזכירת האגודחתימת מזכירת האגוד

 


