פרויקטים חדשים לרווחת
חברי הארגון ובני משפחותיהם
פרויקט לידה מתוקה

התחלה מתוקה ליולדת ובן זוגה חברי הארגון!

במסגרת פרויקט זה יעניק הארגון מענקי לידה ע"ס  ₪ 500בתווי שי לרשת "שילב"
ובהם יוכלו ההורים הטריים לרכוש ממגוון המוצרים האיכותיים והבטוחים של "שילב" באחד מסניפי הרשת ברחבי הארץ.
קריטריונים לקבלת השי:
 .1השי יינתן אך ורק ליולדת אשר הינה חברת ארגון נפגעי פעולות האיבה או לבת הזוג של חבר הארגון.
 .2תנאי לזכאות לקבלת השי  -חברות בארגון היציג לאורך תקופה של  12חודשים רצופים של מבקש/ת השי  -חבר הארגון עבור
זוגתו אשר ילדה או חברת הארגון אשר ילדה.
 .3התאריך הקובע לצורך קבלת השי  -לידת הילוד בין תאריכים .31.05.16- 01.05.15
 .4בכל מקרה יינתן שי אחד לכל יולדת ,אלא אם כן המדובר בתאומים או שלישיה.
 .5לצורך קבלת השי יש למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח לפקס .03-6884724
המועד האחרון להגשת הבקשה הינו  ,30.06.16בקשות אשר לא ייגשו במועד – ידחו.
חובה לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
א .צילום תעודת זהות  +הספח בו רשום הילוד ,אם טרם נרשם במשרד הפנים ניתן לצרף תעודת לידה.
ב .צילום של תלוש גמלה האחרון של חבר/ת הארגון.
ג .מילוי וחתימה על טופס הבקשה מטה _____________________________
בקשה לקבלת שי "לידה מתוקה" מטעם ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג
שם ומשפחה )חבר/ת הארגון(______________:מספר זהות__________________ :
שם ומשפחה של היולדת ____________________:מספר זהות___________________ :
תאריך הצטרפות לארגון___________________:
הנני חבר/ת ארגון/בת זוג של חבר הארגון ______________
פרטי היילוד :תאריך לידה ___________ :שם ומשפחה ___________ :מספר זהות ___________
חתימת המבקש_________________:

פרויקט "הכן עצמך לצה"ל"
פרויקט זה יעניק למתגייסים ,חברי ארגון ,יתומים אחים שכולים ו/או ילדי נכים
תווי שי ע"ס  ₪ 500לרשת "ריקושט" בהן יוכלו המתגייסים הטריים לרכוש את הציוד הנדרש
לקראת גיוסם לצבא ההגנה לישראל

השי במסגרת פרוייקט "הכן עצמך לצה"ל" יינתן אך ורק לעומדים בקריטריונים הבאים:
 .1לחברי ארגון נפגעי פעולות האיבה המתגייסים לצה"ל או לילדי חברי הארגון המתגייסים לצה"ל.
 .2המתגייסים לצה"ל בין התאריכים 01.07.16-31.12.16
 .3חברות בארגון היציג של מבקש/ת השי או ילד של חבר הארגון לאורך תקופה של  12חודשים רצופים.
 .4לצורך קבלת השי יש למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח לפקס .03-6884724
 .5יש להגיש את הבקשה עד למועד  ,30.06.16בקשות אשר לא ייגשו במועד – ידחו.
חובה לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
א .צילום צו הגיוס  -הכולל תאריך גיוס בין התאריכים 01.07.16-31.12.16
ב .צילום תעודת זהות של המתגייס וכן של חבר הארגון.
ג .צילום תלוש גמלה של החבר/ה מהחודש האחרון.
בקשה לקבלת שי "הכן עצמך לצה"ל" מטעם ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג
שם ומשפחה )חבר/ת הארגון( _________________ :מספר זהות__________________ :
יש לסמן בעיגול  -חבר/ת ארגון  /בן של חבר ארגון

פרטי המתגייס  :שם פרטי ________ :שם משפחה_________

מספר זהות ___________ :תאריך גיוס_______________ :
חתימת המבקש_______________ :

14

