שם הרשות: ________________טלפון:___________ נייד: ___________

כתובת המחלקה: ___________________________________________

שם העו"ס: __________________________ תאריך: _______________


לכבוד
המחלקה לוועדות ערר וסיוע לבודדים
משרד הרווחה
הקרן למתן מענקים לילדים יתומים
יד חרוצים 10, ת.ד. 1260, תלפיות
ירושלים - 91012 

שלום רב,


הנדון: בקשה לסיוע עבור ילדים יתומים או נטושים בקהילה

בקשה לסיוע עבור משפחת __________________ רק עבור ילדים הנמצאים יתומים או נטושים הנמצאים בקהילה (ולא במעון).

כתובת: _______________________________________ מיקוד:_______

להלן דו"ח סוציאלי עדכני אודות המשפחה:

הרכב המשפחה: ראש המשפחה/אפוטרופוס ________________________ 
מ"ז: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (מס' זהות מלא, 9 ספרות)


____ יתום מאב          ____ יתום מאם          ____ ילד נטוש משני ההורים

שמות הילדים עד גיל 19 הגרים עם ההורה הקהילה (ילדים השוהים בפנימיות, הפניה רק דרך המעון):

___________יליד\ת: ______ מ”ז: ____________ נכות: כן/לא איזו? ______

___________יליד\ת: ______ מ”ז: ____________ נכות: כן/לא איזו? ______

___________יליד\ת: ______ מ”ז: ____________ נכות: כן/לא איזו? ______

___________יליד\ת: ______ מ”ז: ____________ נכות: כן/לא איזו? ______

___________יליד\ת: ______ מ”ז: ____________ נכות: כן/לא איזו? ______

___________יליד\ת: ______ מ”ז: ____________ נכות: כן/לא איזו? ______

___________יליד\ת: ______ מ”ז: ____________ נכות: כן/לא איזו? ______


תמצית דו"ח סוציאלי על המשפחה:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________


פירוט הכנסות המשפחה (מקור ההכנסה והסכום החודשי):

ההורה לומד ב ______________________    גובה התמיכה: _________

ההורה עובד ב ______________________    גובה ההכנסה: _________

הכנסות ממקור אחר:
פנסיה                   _____________ ₪ לחודש
הבטחת הכנסה       _____________ ₪ לחודש
קצבת נכות            _____________ ₪ לחודש
קצבת שארים         _____________ ₪ לחודש
קצבת זקנה            _____________ ₪ לחודש
קצבת ילד נכה       _____________ ₪ לחודש
מזונות                  _____________ ₪ לחודש
אחרים:                 _____________ ₪ לחודש
	המענקים לילדים הנמצאים המעון, הפניה תיעשה באמצעות המעון בו שוהה הילד. 


	המענק מיועד למימון צרכי היתומים מתוך הפריטים ברשימה להלן: (יש להקיף את בעיגול את מטרות המענק)


*	דמי כיס – עד 20% מסכום המענק		*	ספרים חוגים שיעורי עזר
*	ביגוד והנעלה		*	קייטנות וטיולים
*	הוצאות אישיות לבר-מצווה/ בת-מצווה		*	השתתפות ברכישת מחשב
*	השתתפות בהוצאות לציוד לביה"ס		*	ריהוט לחדר ילדים
*	הוצאות מיוחדות לילדים חריגים		*	משחקים (לגיל הרך)
*  השתתפות בהוצאות נסיעה במסגרת
    משלחות לחו"ל

	ה"הודעה לתשלום"/ המחאה תרשם ע"ש ההורה או האפוטרופוס ותפדה בבנק הדואר בלבד או בהפקדה בחשבון המוטב בבנק. 
שם ומשפחה ______________   כתובת מדויקת_________________________
מ"ז: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (מס' זהות מלא, 9 ספרות)





                                                                     בכבוד  רב,


                                               _____________               _________
                                               שם העו"ס המטפל*                חתימה 



* יש לציין שם ברור

