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 באם היו הוצאות ביום זה?

 
 היו הוצאות בעמוד זה 1

 לא היו הוצאות בעמוד זה 2

 אין רישום בעמוד זה  3
 

רשום את כל ההוצאות של כל בני המשפחה ביום  .1
 גבי הכריכה.זה. ראה הוראות לרישום על 

רשום את כל המצרכים בפירוט. הרישום ייעשה  .2
 בעיפרון בלבד.

 רשום לאורך  –אם אין הוצאות כלל ביום זה  .3
 העמוד : "אין הוצאות". 
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     חנות למוצרי חשמל,        
 דיוטי פרי, , פנגו       
 שופרסל און ליין(       

 
 באיזה ישוב

 -או אמצעי )
 אינטרנט בארץ, 
אינטרנט בחו"ל 
  או ערוץ הקניות(
 נקנה המוצר? 
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 כרטיס דביט  .4
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 העברה בנקאית. 7
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  התשלום בפועל  

 סה"כ ההוצאה()      
  בשקלים חדשים      
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   -)תשלום במטבע חוץ     
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 משקל  
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 היחידות

 סוג היחידה 
  ק"ג, גרם     

  או        
 סוג האריזה 
צנצנת, גביע, )  

קופסה, בקבוק, 
 שקלים אגורות חבילה וכדומה(

 מצרכים או שירותים שנקנו .א
  01 5 10  1 תל אביב סופר ישי כיכר 1 לחם לבן אחיד 01

  02 10 40  1 תל אביב סופר ישי גביע 2 גבינה לבנה 02

  03 280 00  3 בן גוריון דיוטי פרי חפיסה 10 סיגריות תוצרת חוץ 03

 04 125 00  2 ירושלים ביגוד יחידה 1 חולצה לגבר 04
  05 300 00  2 ירושלים ביגוד יחידה 2 מכנסיים לאשה 05

  06 27 80  4 תל אביב פנגו שעות 2 חניה 06

  07 350 00  3 אינטרנט חשמל משה יחידה 1 מכונת גילוח 07

  08 440 35  8  חברת החשמל תשלום 1 חשבון חשמל 08

  09 500 00  7  אדם פרטי תשלום 1 מתנה לחתונה 09

  10 360 00  6 רעננה מסעדת  שלום סועדים 4 ארוחה במסעדה 10

  11 150 00  9  ביט תשלום 1 תשלום וועד הורים 11

  12 17 00  3 תל אביב קופ"חבית מרקחת של  קופסה 1 תרופות עם מרשם 12
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ההוצאות של כל בני המשפחה ביום זה. רשום את כל  .1
 ראה הוראות לרישום על גבי הכריכה.

רשום את כל המצרכים בפירוט. הרישום ייעשה  .2
 בעיפרון בלבד.

העמוד :  רשום לאורך  –אם אין הוצאות כלל ביום זה  .3
 "אין הוצאות". 
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 קפה קפה, ירקן,       
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         כמות
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    , רמי לוי, מינימרקט)      
 מקדונלד'ס,  קסטרו,       
 קפה קפה, ירקן,       
     חנות למוצרי חשמל,        
 דיוטי פרי, , פנגו       
 שופרסל און ליין(       

 
 באיזה ישוב

 -או אמצעי )
 אינטרנט בארץ, 
אינטרנט בחו"ל 
  או ערוץ הקניות(
 נקנה המוצר? 
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  ק"ג, גרם     
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 מצרכים או שירותים שנקנו .א
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 . קבלות השייכות ליום זה1א     

  1        מספר חשבונית 1

  2       מספר חשבונית 2

  3       מספר חשבונית 3

  4       מספר חשבונית 4

 .נתקבלו ללא תשלום ממעביד, ממוסד כלשהו, מקיבוץ או שנלקחו מעסק משפחתי בבעלותכםשירותים שומצרכים   ב.     
 ש לכלול עזרה מעמותות, אין לכלול מתנות שהתקבלו ממשקי בית אחרים.י
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 בדוק:

 כגון: נסיעות בעיר, סיגריות,נוספות שהיו לך או לבני משפחתך במשך היום ). האם לא שכחת לרשום הוצאות 1

 גפרורים, עיתון, מתנות, ארוחות מחוץ לבית, מצרכים שקיבלת ללא תשלום, מצרכים שלקחת מהעסק ששייך לך(?    

 ( ביום הזה?אם יש כאלההאם לא שכחת להעביר את הרשום בפנקסי העזר ). 2
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 אין רישום בעמוד זה  3
 

ביום זה.  רשום את כל ההוצאות של כל בני המשפחה .1
 ראה הוראות לרישום על גבי הכריכה.

   רשום את כל המצרכים בפירוט. הרישום ייעשה   .2
 בעיפרון בלבד. 

העמוד :  רשום לאורך  –אם אין הוצאות כלל ביום זה   .3
 "אין הוצאות". 
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קפוא, נסיעה באוטובוס, חולצה לאשה 
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