
767-0000ט "מק   
 

צרמשרד האו  

 כל האמור בלשון זכר מתייחס לנשים ולגברים כאחד

 בקשה לסיוע כספי בשל רכישת ממיר דיגיטאלי טופס לנלווה דף מידע 
 

סיוע כספי ברכש ממיר דיגיטאלי לקליטת שידורים מתן מדינת ישראל מפעילה מערך 
)הנמוך ₪  225מעלות הממיר או  55%בסכום של עד  (DTT"עידן+" ) מערךבליים אדיגיט

 . *צו סיוע ממיריםב בין שניהם( לזכאים בהתאם לקריטריונים אשר נקבעו
 

 :**רשימת הקריטריונים לזכאות
באמצעות טופס זה או באמצעות טופס  -הגשת בקשה לקבלת סיוע בשל רכישת ממיר  .א

  .www.memir.gov.ilאינטרנטי הנגיש בכתובת: 

 תשלום אגרת רשות השידור בהתאם לחבותו האישית של מגיש הבקשה. .ב

( או HOTאינו מנוי בחברת הכבלים ) ***מגיש הבקשה או מי שמתגורר עמו דרך קבע .ג
 . 11.12.15( החל מתאריך YES) ןבחברת הלוויי

 4,317אינו עולה על ***סך הכנסתו של מגיש הבקשה ושל מי שמתגורר עמו דרך קבע .ד
 במקרה בו למגיש הבקשה יש ארבעה ילדים או יותר.₪  6,555בחודש או ₪ 

 חשבונית מס בשל רכישת הממיר. הגשת  .ה

סיוע קבלת לא הגישו בעבר בקשה ל ***מגיש הבקשה או מי שמתגורר עמו דרך קבע .ו
 בשל רכישת ממיר.

 

 קביעת הזכאות וקבלת הסיוע:
לאחר בחינת טופס הבקשה, המסמכים המצורפים, ההצהרות ובדיקות נוספות אשר יבוצעו, 

לעניין  הודעה בכתבוע. כל מגיש בקשה יקבל אי זכאות מגיש הבקשה לסיאו תיקבע זכאות 
 . לקבלת הסיוע זכאותו

הסיוע הכספי לזכאים יבוצע באמצעות תשלום בהעברה בנקאית לחשבון מגיש הבקשה או 
 באמצעות קבלת כסף במזומן בסניפי הדואר בהתאם למפורט במכתב הזכאות המצוין לעיל.

 

 :שירותהמוקד 
, ניתן לפנות למוקד התמיכה הייעודי באחד מן בירוריםקושי במילוי הטופס או , בכל שאלה

 האמצעים הבאים:
 ,8:35-17:55ה' -)שעות פעילות המוקד: ימים א 1855-571-551 טלפון )שיחת חינם(:

 (8:35-12:55חג:  יו' וערב מיי
  service@memir.gov.il  דואר אלקטרוני:

  573-2955935 :'פקס
 חברת מרמנת )פרויקט מערך סיוע ממירים דיגיטאליים(, רח' המרפא  : דואר

 45215, הר חוצבים ת.ד. 8                                

 www.memir.gov.il: של מערך הסיוע הכספי אינטרנטהאתר 

 . 2515 –דיו )סיוע בשל רכישת ממיר()הוראת שעה(, התשע"א צו הרשות השנייה לטלוויזיה ור *
 סיוע ממירים. יובהר כי הנוסח המחייב הוא הנוסח המופיע בצו   **

במועד הגשת הבקשה וחייל בשירות חובה או מתנדב  18למעט ילדים שטרם מלאו להם  ***
 בשירות לאומי.   

http://www.memir.gov.il/
mailto:service@memir.gov.il
http://www.memir.gov.il/
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 משרד האוצר

 ים ולגברים כאחדלשון זכר מתייחס לנשטופס זה בכל האמור ב

 טופס בקשה לסיוע כספי בשל רכישת ממיר דיגיטאלי 
 (שדות חובה מסומנים ב*)

  פרטי הפונה
 עיר מגורים* שם משפחה* שם פרטי* ספרות( 9תעודת זהות )*
            

 מספר דירה* כניסה* מספר בית* רחוב*
    

אצל  מיקוד* יבת דוארת*
 מוסד(\)משפחה

 טלפון נייד*

    
 18מתחת לגיל  מספר ילדים* טלפון קווי 

  
 

 18ילדים שטרם מלאו להם  למעט) מתגוררים דרך קבע עם הפונהאשר  דייריםפרטיהם 
 (:חייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי, במועד הגשת הבקשה

 שם משפחה* שם פרטי* ספרות( 9תעודת זהות )*
   
   
   
   
   

 

 פרטי הרכישה
 שם החנות* מחיר הממיר*

 
עוסק מורשה או *

 ח.פ של החנות
 מספר חשבונית*

 
    

 

 (בריבוע המתאים )יש לסמן את האפשרות הרצויהאופן קבלת התשלום 
 תשלום בהעברה בנקאית: □

 מספר חשבון כתובת הסניף מספר סניף שם הבנק

    
 .החשבון חייב להיות על שם מגיש הבקשה הערה:

 

 תשלום במזומן בסניפי הדואר □
 

 אשר יש לצרף לטופס הבקשה: (מסמכיםאסמכתאות )
 צילום תעודת זהות  של מגיש הבקשה. .א

 צילום הספח הנלווה לתעודת הזהות )עם פרטי כל הילדים(. .ב

ההכנסות שלו בהתאם  לכלאישור מגיש הבקשה וכל מי שמתגורר עמו ** ביחס  .ג
 לפירוט הבא:
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  בשל שנת הכספים  156שלושה תלושי שכר אחרונים או טופס  -הכנסה כשכיר
 שקדמה לשנה בה מוגש הטופס.

 בשל שנת הכספים שקדמה לשנה בה מוגש הטופס. 1351טופס  -נסה כעצמאי הכ 

  ביטוח לאומי( או הכנסה מגוף מוסדי  -הכנסה מקצבה מגוף ציבורי )לדוגמא
אישור מהגוף נותן ההכנסה לשלושת החודשים שקדמו  -)לדוגמא קרן פנסיה( 

 לבקשה או בשל שנת הכספים שקדמה להגשת הבקשה. 

 חשבונית מס בגין רכישת הממיר. -הממיר אישור על רכישת  .ד

צ'ק  –( בלבד אישור על ניהול חשבון בנק )למבקשי סיוע באמצעות העברה בנקאית .ה
 )המחאה( מבוטל או אישור רשמי מן הבנק על ניהול חשבון בנק.

 

 הצהרות:
 לשם קבלת סיוע כספי בשל רכישת ממיר הנני מצהיר כי: 

במועד הגשת הבקשה  18עט מי שטרם מלאו לו , למדרך קבע יו מי שמתגורר עמאני א .1
 . בעבר לא קיבל סיוע בשל רכישת ממיר וחייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי,

סך ההכנסה החודשית הממוצעת שלי יחד עם כל מי שמתגורר עמי דרך קבע, למעט מי  .2
במועד הגשת הבקשה וחייל בשירות חובה או מתנדב בשירות  18שטרם מלאו לו 

 4,317ומי, בשנת הכספים שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה, אינה עולה על לא
 במקרה בו למגיש הבקשה יש ארבעה ילדים או יותר. ₪  6,555שקלים חדשים או על 

במועד הגשת הבקשה  18, למעט מי שטרם מלאו לו דרך קבע יאו מי שמתגורר עמ אני .3
רב ערוצית הטלויזיה במנוי לא היה  וחייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי,

("YES" או "HOT החל מיום )"11.12.2511 .  
במועד הגשת הבקשה  18למעט מי שטרם מלאו לו  ,דרך קבע ימי שמתגורר עמו אני .4

ת טלויזיה שגובה את סכום אגר םשיל וחייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי,
 יב. וחמבה  רשות השידור, 

במועד הגשת הבקשה  18רך קבע, למעט מי שטרם מלאו לו ד יאו למי שמתגורר עמלי  .5
זכות במקרקעין, בין בישראל ובין וחייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי, אין 

בזכות כאמור, יחד, אינה  י או חלקםלישראל, שאינה דירת מגורים יחידה, וחלק מחוץ
כהגדרתם בחוק  -"זכות במקרקעין" -; לעניין זה, "דירת מגורים" ו55%עולה על 

 . 1963-מיסוי מקרקעין )שבח ומקרקעין(, התשכ''ג
 

לשלוח את המידע אשר המדינה תוכל  ,ות אלהדיקת אמיתות הצהרלצורך במסכים כי  אני
גורמים שונים, כגון חברות הכבלים והלוויין, רשות השידור זו לנתתי במסגרת בקשה 

 ורשות המיסים. 
 : ________  שם מלא

  □□□□□□□□□: זהותמספר תעודת 
 : _______  חתימה

 
בדוא"ל בדואר, בפקס או יש לשלוח  ,הנדרשות האסמכתאות כלבצירוף את טופס הבקשה, 

 1855-571551למוקד השירות כפי שמצוין בדף המידע הנלווה. לבירורים: 


