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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À TEL AVIV 
 
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE SOCIALE AU TITRE DE L’ANNÉE 2020 
2020 לשנת סוציאלית עזרה בקשת טופס  

 

 
 

 Aide sociale demandée :  
הנדרשת העזרה סוג    
   

☐ Allocation de solidarité 
Demandeur âgé de plus de 64 ans, ou de plus de 60 
ans et inapte au travail 

 

 סולידריות קצבת 
 לעבוד ה/כשיר ה/אינו אשר 60 גיל מעל או, 64 גיל מעל ת/המבקש עבור

 

   

☐ Allocation adulte handicapé 
Demandeur âgé de plus de 19 ans et titulaire d’une 
carte d’invalidité française 

 

 "נכה מבוגר" קצבת 
 צרפתית נכות תעודת ת/נושא אשר 19 גיל מעל המבקש עבור

 

   

☐ Allocation enfant handicapé 
Demandeur âgé de moins de 20 ans et titulaire d’une 
carte d’invalidité française ou d’une notification de la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées lui reconnaissant un taux d’incapacité 
permanente d’au moins 50 % 

 

 "נכה ה/ילד" קצבת 
 או צרפתית נכות תעודת ת/נושא אשר 20 לגיל מתחת המבקש עבור

 בשיעור כושר אי דרגת על מוגבליות עם האנשים לזכויות מהוועדה אישור
 לפחות 50%

 

   

☐ Secours mensuel spécifique enfant 
Dispositif d’aide à l’enfance en détresse, dans le cadre 
d’un projet d’insertion sociale 

 

 ה/לילד ספציפי כספי סיוע 
 חברתי שילוב מפרויקט כחלק במצוקה ה/ילד עבור תמיכה
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1. Identification du demandeur 
ת/המבקש זיהוי פרטי  

 
Si l’aide sociale est demandée au bénéfice d’un enfant mineur, le demandeur est son 
parent ou son tuteur légal (préciser ici le nom et le(s) prénom(s) de cet enfant : 
______________________________). 

 שם את לציין נא) שלו החוקי האפוטרופוס או ההורה הוא המבקש, ה/קטין ה/ילד לטובת הינה הסוציאלית העזרה אם
 .(______________________________ :ה/הילד של הפרטי והשם משפחה

 

Nom de naissance : 
בלידה משפחה שם  

 

Nom d’épouse ou nom d’usage : 
משתמש שם או נישואין שם  

 

Prénom(s) : 
ים/פרטי ות/שמ  

 

Sexe : ☐ masculin ☐ féminin  

  נקבה זכר מין
    

Date de naissance : ___/___/______ Lieu de naissance : 
לידה תאריך לידה מקום   

  

Numéro d’identification consulaire : 
קונסולרי כרטיס 'מס  

 

 

2. Adresse du demandeur 
ת/המבקש של התקשרות פרטי  

 
N° : Rue : 

בית' מס  רחוב 
  

Complément d’adresse : 
נוספים פרטים  

 

Code postal : Commune : 
 יישוב  מיקוד
  

Téléphone fixe : Téléphone portable : 
בבית הטלפון' מס נייד טלפון' מס    

  

Adresse électronique : 
אלקטרוני דואר  

 

 

3. Situation familiale du demandeur 
ת/המבקש של משפחתי מצב  

 
Vous êtes : ☐ célibataire ☐ marié(e) ☐ en couple 

ה/את ה/רווק  ה/נשוי   בזוגיות 

 ☐ séparé(e) ☐ divorcé(e) ☐ veuf(ve) 
ה/פרוד  ה/גרוש  ה/אלמן   

Depuis le : ___/___/______ 
-החל מ  

 

Si vous êtes en couple, précisez l’identité de votre conjoint(e) : 
הזוג בת/בן זהות את לציין נא, זוגי בקשר ה/את אם  

 

Nom de naissance : Prénom(s) : 
בלידה משפחה שם ים/פרטי ות/שמ    

  

Nationalité(s) : 
יות/אזרחות  
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Enfants : 
 ילדים
 

Nom de 
naissance 

Prénom(s) 
Date de 

naissance 

Situation 
professionnelle, 

activité 

À votre 
charge ? 
(oui/non) 

Situation de 
famille 

 משפחה שם
 בלידה

ים/פרטי ות/שמ לידה תאריך   
,מקצוע  

נוספת פעילות  

 בתמיכתך
 ?הכלכלית

(לא/כן)  
משפחתי מצב  

      

      

      

      

      

      

      

 
Autres personnes à charge : 

ידך על הנתמכים נפשות עוד  
 

Nom de 
naissance 

Prénom(s) 
Date de 

naissance 
Lien de parenté 

Situation 
professionnelle, 

activité 

בלידה משפחה שם ים/פרטי ות/שמ  לידה תאריך  משפחתית קרבה   
,מקצוע  

נוספת פעילות  
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4. Ressources du foyer en 2019 
2019 לשנת הכנסות  

 
Mentionner les revenus de tous les membres de la famille vivant au foyer et fournir les 
justificatifs correspondants 
 נא לציין את ההכנסות של כל בני המשפחה המתגוררים בבית ולצרף מסמכים בהתאם
 

Types de revenus Demandeur Conjoint(e) 
Autre(s) personne(s) 

à charge 
הכנסה יסוג ת/המבקש  זוג בת/בן  ידך על נתמכים נפשות עוד   

Salaire net mensuel    
נטו חודשי שכר     

Pension de retraite 
française 

   

מצרפת זקנה פנסיית     

Pension de retraite 
complémentaire 
française 

   

מצרפת פנסיוני חיסכון     

Pension d’ancien 
combattant 

   

משוחרר לחייל פנסיה     

Prestations sociales 
françaises 

   

מצרפת רווהה קצבת     

Pension de retraite 
israélienne 

   

מישראל זקנה קצבת     

Pension de retraite 
complémentaire 
israélienne 

   

 מישראל פנסיוני חיסכון
, גמל קופת, פנסיה קרן)

(מנהלים ביטוח  

   

Prestations sociales 
israéliennes 

   

 מישראל רווחה קצבת
 דמי, הכנסה הבטחת)
('וכו ילדים קצבאות, אבטלה  

   

Réparations pour les 
victimes de la Shoah 

   

השואה לקרבנות פיצויים     

Autres aides sociales    
נוספות סוציאליות עזרות     

Revenus immobiliers 
(fonciers, agricoles) 

   

, קרקע) ן"נדל הכנסות
(חקלאי  

   

Autres revenus    
נוספות הכנסות     

Aides familiales 
perçues (financières 
ou en nature)(1) 

   

 תמיכה) משפחתי סיוע
(ועוד כלכלית

(1)
 

   

TOTAL    
כ"סה     
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(1) que ces aides proviennent de membres de la famille partageant le domicile du 
demandeur ou de membres de la famille logés hors de ce domicile 

לביתך מחוץ או בביתך ת/מתגורר אשר משפחתך בת/בן י"ע הניתן כלשהו סיוע  

 
Joindre un relevé de tous les comptes bancaires détenus par les membres de la 
famille vivant au foyer, sur l’ensemble de la période de janvier à août 2019 

2019 אוגוסט עד מינואר החל התקופה לכל בביתך ת/מתגורר אשר תךמשפח בת/בן כל ש"ע בנק תדפיסי לצרף נא  

 
 

5. Logement occupé 
המגורים דירת  

 

☐ Locataire S’agit-il d’un logement social ? ☐ Oui ☐ Non 
?ציבורי בדיור ה/את בשכירות  לא כן 
    

☐ Propriétaire Valeur d’achat : Date d’achat : ___/___/______ 

בבעלותך הנכס הנכס ערך  רכישה תאריך   
   

 Remboursement de prêt en cours : ☐ Oui ☐ Non 
בפועל משכנתא   לא כן 
    

 Si oui, montant des échéances : 
ההחזר סכום את לציין נא, כן אם   
  

☐ Logement à titre gratuit (préciser la nature) 
(הסוגייה את לפרט נא) חינם דיור  

 

Type de logement : ☐ Maison ☐ Appartement ☐ Autre (préciser) 
דיור סוג (לפרט נא) אחר דירה בית   

    

Superficie du logement : Nombre de pièces : 
הדירה שטח החדרים' מס   

  

Nombre de personnes occupant le logement : 
בדירה דיירים' מס  

 
 

6. Charges du foyer en 2019 
2019-ב הוצאות  

 
Mentionner les charges de tous les membres de la famille vivant au foyer et fournir, dans 
tous les cas, les justificatifs correspondants 

בהתאם מסמכים ולצרף במעונך ת/מתגורר אשר משפחתך בת/בן כל של השוטפות ההוצאות את לציין נא  

 

Types de charges Demandeur Conjoint(e) 
Autre(s) personne(s) 

à charge 
שוטפות הוצאות ת/המבקש  זוג בת/בן  ידך על נתמכים נפשות עוד   

Impôts sur le revenu, 
impôts fonciers, taxe 
d’habitation 

   

, רכוש מס, הכנסה מס
 ארנונה

   

Loyer    
דירה שכר     

Syndic    
בית ועד     

Eau    
    מים

Électricité    

    חשמל
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Suite du tableau de la page 5 5 מעמוד הטבלה המשך  

Gaz    
    גז

Téléphone fixe, 
téléphone mobile 

   

נייד טלפון, נייח טלפון     

Remboursements 
d’emprunts 

   

הלוואות החזר     

Assurances 
(assurance 
habitation, 
assurance scolaire, 
etc.) 

   

, דירה ביטוח) ביטוחים
('וכו ס"בי ביטוח  

   

Pension alimentaire 
(fournir un extrait de 
jugement) 

   

 העתק לצרף נא) מזונות
(דין פסקי  

   

Frais divers (garde 
d’enfants, frais de 
scolarité, etc.) 

   

 משמורת) נלוות הוצאות
('וכו ס"בי תשלומי, ילדים  

   

TOTAL    
כ"סה     

 
 

7. Personnes tenues à l’obligation alimentaire 
במחייתך לתמיכה המיועדות הנפשות  

 

Nom de 
naissance 

Prénom(s) 
Date de 

naissance 
Lien de 
parenté 

Adresse 
Ressources 

brutes 
annuelles 

Charges 

 משפחה שם
 בלידה

 ות/שמ
ים/פרטי  

לידה תאריך  
 קרבה

 משפחתית
 כתובת

 הכנסות
ברוטו שנתיות  

 הוצאות
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Articles 205 à 210 du code civil : 
205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le 

besoin. 
206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des 

aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux 
qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés. 

207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le 
créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge 
pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. 

208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et 
de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de 
l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en 
vigueur. 

209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un 
ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou 
réduction peut en être demandée. 

210. Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension 
alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner 
qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des 
aliments. 

 

 
 

8. Questions annexes 
נוספות שאלות  

 
De quelle couverture sociale disposez-vous en Israël (assurance sociale locale, assurance 
rapatriement, assurance maladie, mutuelle, etc.) ? 

(?'וכו רפואי ביטוח, בריאות ביטוח, למולדת החזרה ביטוח, לאומי ביטוח) בישראל ברשותך קיים ביטוח איזה  

 
Bénéficiez-vous d’une aide à domicile ou ménagère ? 

?בבית עזרה או סיוע ת/מקבל ה/את האם  
 

☐ Oui ☐ Non Si oui, préciser sa rémunération mensuelle : 

החודשי התשלום מה לפרט נא, כן אם לא כן  
   

Avec contrat ? ☐ Oui ☐ Non 
?העסקה חוזה קיים האם  לא כן 

   

Autres prestations (personnel de maison, chauffeur, jardinier, etc.) : 
('וכו גנן, נהג, בית משק) כגון נוספים שרותים  

 

Montant de la rémunération : 
הנוספים השרותים עבור התשלום עלות  

 
Nombre, destination et motif des voyages en Israël (hors ville de résidence) effectués dans 
l’année : 
 כמות, יעדים ומטרת הנסיעות בישראל )מחוץ לעיר המגורים( במהלך השנה הנוכחית
 

Nombre, destination et motif des voyages hors d’Israël effectués dans l’année : 
 כמות, יעדים ומטרת הנסיעות מחוץ לישראל במהלך השנה הנוכחית

 
Avez-vous des activités annexes (activités sportives, associatives, etc.) ? 

('וכו חברתית, ספורטיבית פעילות) נוספות בפעילויות ת/עוסק ה/את האם  
 

☐ Oui ☐ Non Si oui, préciser : 

לפרט נא, כן אם לא כן  
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9. Motif de la demande 
הבקשה מניע  

 
Bien expliquer les motifs de votre demande d’aide sociale, de manière claire et précise 

סוציאלית לעזרה הבקשה הוגשה בגינן אשר הסיבות מהן ומדויק ברור באופן לפרט נא  

 

 

 
 
 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 
אמת הצהרת  

 
Je soussigné, ______________________________, certifie l’exactitude de l’ensemble des 
renseignements donnés ci-dessus. 
Je m’engage à faire connaître immédiatement à l’administration consulaire tout changement 
intervenu dans la situation décrite ci-dessus. 
J’accepte qu’un ou des représentant(s) des services consulaires se rende(nt) à mon 
domicile. 

 .נכונים לעיל שמסרתי הפרטים שכל בזאת ה/מצהיר, ______________________________, ה/החתום אני
 .בקונסוליה הסוציאלית למחלקה שינוי כל על להודיע ת/מתחייב אני
 .קונסולרי ת/נציג י"ע בית לביקור ה/מסכים אני

 
Fait à ________________________, le ___/___/______ 
-נעשה ב  בתאריך 

 
 

Signature 
 חתימה

   

 


