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  בקשה לקבלת סיוע בדיור רשימת המסמכים הðדרשים לצורך 
  

מטה  הרשומות  ההרשמה  מחברות  אחת  באמצעות  מתבצעת  בדיור  לסיוע  בקשה  ובהמצאת    הגשת 

  המסמכים הבאים: 

  כולל ספח ובו מצב אישי מעודכן.  18-21הות מקוריות ושל ילדים בין זתעודות  

  י 15ולעולים עד לקשישים  - תעודת עולהðמתאריך קבלת מעמד עולה. םש  

 סייהðאו מבית הדין השרעי או מהכ ðישואין מהרבðות    םאו תמצית רישו,  או תעודת עולה  ,תעודת 

  ל). "וממשרד הפðים (בצירוף תעודת ðישואים מח 

 השרעי או  מהרבðות  גירושין  באר  תעודת  משפט  מבית  ðישואים  התרת  עולה  ץאו  תעודת  או  ,  או 

  ל). "מחו ן(בצירוף תעודת גירושי  םממשרד הפðי   םתמצית רישו

  .כל הסכמי הגירושים שקיבלו תוקף פסק דין  

 מבהמ עדכðי  אישור  גירושין:  בהליכי  הליכים"ðשוי/אה  פתיחת  תאריך  ובו  רבðי/שרעי  דין  ,  ש/בית 

  ן.ושהתיק פעיל בðושא גירושי 

 20הריון משבוע   םאישור ממוסד רפואי מוכר ובו רישוריון: ה .  

 יז פטירה של בן/בת ה  אלמן/ה: תעודתðםוג ממשרד הפ .  

 כסיðשהיו בבעלות חלקית או מלאה בצירוף אחד המסמכים :  םהצהרה על ה  

o מס רכוש על בעלויות בעבר ובהווהמכירה: חוזה מכירת/רכישת דירה או אישור מ .  

o  י ש או צו"י בהמ " ע םצוואה החתו םקיוירושה: צוואה וצוðירושה שקיבל תוקף בית דין רב .  

o  ד. "יר מול עוה פ או תצ"דירת דמי מפתח או חוזה מכירה דמדירה בדמי מפתח: חוזה שכירות  

  סות שלðי המשפחה המתג םחודשי 6אישורי כל הכðים של כל בðררים יחד. ואחרו  

  יים  6אישורי קצבאות מביטוח לאומיðחודשים עדכ .  

 במאסר בבית הסוהר: אישור שהיית אסיר בבית הכלא בציון תקופת השהייה.  םבן,/בת זוג השוהי  

 .יםðבן בת זוג ללא אזרחות ישראלית: אישור שהייה ועבודה בתוקף ממשרד הפ  

 קðהסילוק. םבפועל ליו םובו תאריך סילוק הלוואות והסכו -  אישור סילוק הלוואות מהב  

  .מכתב בקשה אישי  

  ק תדפיס בð ים. םחודשי 4של חשבון עובר ושב שלðאחרו  

 ייðח." ח תפקודי סיעודי מאחות קופ"ממוסד רפואי מוכר וכן דו םאישורים רפואיים מפורטיס ועדכ 

  .קðחוזה שכירות ואסמכתא לחשבון ב 

 וספיð י הבקשה. םיתכן ותדרשו להציג מסמכיםðתוðבהתאם ל  

  
  הרשמה:פרטי חברות 

  * 8583טלפוðי מוקד   -  אלוðיםחברת 
  * 2310  מוקד טלפוðי  -  חברת מילגם 

  * 6266  מוקד טלפוðי  -   עמידר חברת 


