
 ציונה-עיריית נס
 

 לכרטיסי מזון לאוכלוסיות זכאיות שנפגעו כלכלית עקב משבר הקורונהבקשה לבדיקת זכאות 
 (ח לחוק יסוד: משק המדינה2()2ב)א3לפי סעיף 

 בחר שנת בקשה )ניתן לבחור ע"פ הכנסות שנת כספים(:

1. 2019 
2. 2020 

 

 :פרטי המבקש

 ____________ מספר זהות: _____________שם פרטי: ____________  שם משפחה: 

 שם האב: ____________ תאריך לידה: ____________ מספר נייד: ___________

 מגדר: זכר/ נקבה מצב אישי: רווק/ה/ נשוי/ה/ גרוש/ה/ אלמן/ה 

 

 המען:

 יישוב: ___________ רחוב: ___________ מספר בית:___________ מספר דירה: _______

 _____ מיקוד: ________ דוא"ל: _______________________קומה:__

 

 האם בבעלותך דירת מגורים נוספת: כן/לא

 בחירתך:את נא סמן 

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

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

  2019אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים ינואר עד דצמבר. 
  2020אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים ינואר עד דצמבר. 

 

   )הצהרה על המבקש והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר )א
, לפי הבחירה שצוינה בדרישה של 2020או  2019או בחודשים ינואר עד דצמבר  2020או  2019

 .1סעיף 

שם  שם פרטי 
 משפחה

מספר  גיל
 זהות

מקום  העיסוק
 עבודה

הכנסה 
חודשית 

ברוטו 
 ממוצעת

        המבקש

        בן/בת זוג

        



        

        

        

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

 .  1,לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף  2020או  2019ינואר עד דצמבר 
 .יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו -עצמאי

יצרף אישור מביטוח לאומי על היותו במעמד "לא עובד" לחודשים אוקטובר, נובמבר,  –מי שאינו עובד 
 .1, לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 2020או  2019או לחודשים ינואר עד דצמבר  2020או  2019דצמבר 

, (18)מעל גיל  בסכום ההכנסה נכללים ההכנסות ברוטו של הזכאים להטבה ומי שמתגוררים עמם
כולל ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, מלבד התשלומים: תגמול מיוחד לחיילי 

 מילואים ותגמול נוסף לחיילי מילואים.
 

עד  אוקטובר מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף )א( לעיל יש לציין ממוצע חודשי)ב( 
רישה ב שצוינה, לפי הבחירה 2020או  2019או בחודשים ינואר עד דצמבר  2020או  2019דצמבר 

 )אין למלא את אותן ההכנסות שנכללו בהודעת השומה(. 1של סעיף 
 
 

 סכום בש"ח מקור סכום בש"ח מקור
  תמיכת צה"ל  ביטוח לאומי

קצבת תשלומים   מענק זקנה
 מחו"ל

 

  פיצויים  פנסיה ממקום עבודה
  הבטחת הכנסה  קצבת שארים

  השלמת הכנסה  קצבת נכות
  תמיכות  שכר דירה 

  אחר  מילגות

 סה"כ

 

 .אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש )אם יש( בהכנסה בלבד * 

 :הריני מצהיר כי 

 אני תושב ישראל

 ( ליום י"ב 2021בינואר  1אני לא שוהה באופן קבע במהלך התקופה שבין יום י"ז בטבת התשפ"א )
( במקום שבו נותנים לי אכסון וכלכלה, והמתגוררים איתי בדירה 2021במרץ  25בניסן התשפ"א )

 כמפורט לעיל לא שהו באופן קבע במקום כאמור

 א( לא נכללים בבקשה נוספת שהוגשה 1ני וכל אחד מהמתגוררים איתי בדירה כאמור בסעיף א(
 לרשות המקומית או לרשות מקומית אחרת

 ידוע לי כי במידה ואגיש פרטים כוזבים עשויה להישלל זכאותי לקבלת תווי מזון

  הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהוא
 מהפרטים שהתבקשתי למלא.

 _____   חתימה: ______________תאריך: _______


