
 

 טופס בקשת סיוע  -עמותת תן גב  

 1/11עמוד מס' 

 הנחיות להגשת בקשה לסיוע

שמטרתה לקשר בין תורמים פוטנציאלים למשפחות רווחה הזקוקות לעזרה. ישראלית לטפורמה אינטרנטית פ הינה עמותת תן גב

 .מגיעות לעמותת תן גב אך ורק מלשכות הרווחה מולם תן גב פועלת בהסכם שיתוף פעולה מוסדרהבקשות 

   ע"פ הקריטריונים הבאים:  מעמותת תן גב בקשות לסיוע ניתן להגיש

 ש"ח . 5,500 עולה עלאינה  הבקשההעלות המלאה של •         

 שכ"ד, טיפול מתמשך וכו'( תשלומי , מזון)כגון  ואינה צורך מתמשך תחד פעמי היא הבקשה•         

 :שירותים שתן גב מסייעת במימונם /מוצרים לדוגמאות •         

 מקררים, תנורים, מכונות כביסה, כיריים 

  מזגן עבור חדר אחד בלבדימון כולל התקנה רגילה. רק במקרים שהפונה מוגבל או חולה. המ - מזגנים. 

 מגוון סוגים של מיטות(. מיטות( 

 מחשבים נייחים וניידים 

  מחשב נייד בצירוף הסבר מדוע יש העדפה לטאבלט על פני –טאבלטים. 

  ש"ח( 5,500)עד לסכום של  איםאקדמלימודים  / קורסים מקצועייםעבור  אחרוןתשלום 

 מסוגים שונים )לא מתקבלות בקשות לטיפולי שיניים(. רפואיים/ פסיכולוגים ואבחוניםלים טיפו 

 ( מכשירי שמיעה, מכשירי כגון ציוד רפואיCPAP) 

  ציוד לעסק 

 תהליך המימון יכול להתמשך לפחות כחודש ולעיתים אף יותר. –הצורך אינו מיידי •         

 או ריהוט )כולל ארונות(. , שיפוץטיפולי שיניים, החזר חובותמסייעת במימון תן גב איננה •         

 לכל יחיד/משפחה פעם אחת בשלוש שנים.תן גב מסייעת •                     

 

 :ת הרווחה ועמותת תן גבודורש שיתוף פעולה בין מחלק תהליך הגשת הבקשה עד לאישורה

 בכל המקומות הנדרשים, חתימה על טופס ויתור ת וחתימכולל  , בקשההטופס יש למלא את כל העמודים ב ●

 . מנהלחתימת וסוציאלי מפורט דו"ח צירוף סודיות,             

 (. הבארלבנטים )רשימת המסמכים מפורטת בעמוד המסמכים יש להקפיד לצרף את כל ה ●

 לא את הפרטים בטופס בכתב קריא וברור.יש למ ●

 לציין תאריך בכל המקומות בהם זה נדרש בטפסי הבקשה. טפסים ללא תאריך יוחזרו לשולח ללא יש להקפיד  ●

 טיפול נוסף.           
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 רשימת המסמכים שיש לצרף לטופס הבקשה:

 תום ע"י המנהל של העובד הסוציאליטופס בקשה מלא בכל הפרטים הרלבנטים וח. 

 .לפרט כיצד : לציין מדוע יש צורך בסיוע מהעמותה ישבדו"ח   דוח סוציאלי חתום ע"י העובד הסוציאלי / ראש הצוות

ם מדוע הם נמצאיושל המשפחה  הכלכלי ר את הקושי ילהסב?  המשפחה הסתדרה עד כה ללא המוצר/הסיוע המבוקש

 תורמים.לככל שניתן על המשפחה על מנת שניתן יהיה להציג תמונה מלאה  רקעבמצב הזה. כמו כן, יש להוסיף פרטי 

  כולל ספח( של מבקש הבקשה ובן/בת הזוג.ברורים צילומי ת"ז( 

 הכוונה לתלושי שכר ואישורים מביטוח לאומי. – מיום הגשת הבקשה רי הכנסה שלושה חודשים אחרוניםאישו 

  יש להתייחס ולהסביר כל תנועה חריגה שנמצאת    -מיום הגשת הבקשה  חודשים אחרונים 3חשבון בנק עבור תדפיס

 יש להסביר אותם(.  –תשלומים גבוהים  /הפקדות גבוהות  /בתדפיס )משיכות גבוהות 

  אם יש חסכונות נא להייחס ולציין עבור מה החיסכון ומדוע לא משתמשים בחיסכון למימון הבקשה.  –תדפיס ריכוז יתרות 

 ( יש לצרף שאינה מוצרי חשמל, מיטות או מחשביםעבור כל בקשה )הצעות מחיר משני ספקים שונים. 2 

 ספקים מורשים של בים )המוצרים האלו יסופקו ע"י לבקשות עבור: מוצרי חשמל, מיטות ומחש אין צורך להגיש הצעות מחיר

 תן גב(

  'ך מקצועי מוסמיש לצרף הפנייה מרופא / מטפל או כל גורם   -בקשות לציוד רפואי, טיפולים רפואיים ורגשיים, אבחונים וכו

 + שתי הצעות מחיר. אחר הרלבנטי לבקשה

  יש לצרף  –ועיים . לגבי קורסים מקציש לצרף אישור לימודים –מקצועיים/תוכניות לימודי אקדמיים בקשות למימון קורסים

 גם שתי הצעות מחיר. 

 יש לצרף אישור  –למטרות לימודים או עבודה  -)מעבר לסטנדרט הרגיל שתן גב מספקת(  מיוחדים בקשות למחשבים

  לימודים ולציין בדוח הסוציאלי מדוע יש צורך במחשב

 בהם לא ניתן להשיג תדפיס בנק, יש להסביר ולפרט את הסיבה לכך בעמוד האחרון בטופס הגשת  בלבדמקרים חריגים ב

 (.מצב כלכליהצהרה על נספח הבקשה )

( : מצב רפואי קשה או נספח ההצהרה)בצירוף  ללא תדפיס בנקדוגמאות למקרים חריגים בהם ניתן להגיש בקשות *

 קשיש/בעל צרכים מיוחדים או מוגבלות קשה המונעת ממנו להשיג מסמכים, בהנחה שאין לו סיוע של אדם אחר. 

 .נא לציין את התאריכים בכל המקומות הנדרשים לכך על גבי הטפסים. טפסים ללא תאריכים לא יתקבלו 

 

 לא יטופלו ויוחזרו לשולח. –בקשות שיגיעו עם מידע או מסמכים חסרים  שימו לב!

 יש לוודא שכל המידע שאתם מגישים קריא ומעודכן ליום הגשת הבקשה.
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 .נא למלא את הפרטים בטופס בכתב יד קריא וברור. טופס בקשה שלא הושלם כראוי לא יגיע לוועדה

 //תאריך הגשת הבקשה: 

 הסיוע )יש לצרף צילום ת"ז כולל הספח(פרטי מבקש  .1

 את פרטי הקטין 3את פרטי ההורים ובסעיף  1+2יש למלא בסעיפים  –במידה והבקשה עבור קטין 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ שם משפחה:
מצב 

 משפחתי:
 ידוע בציבור•  אלמן• פרוד •  גרוש • נשוי •  רווק•

  מס ילדים: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ שם פרטי:

  גילאי ילדים:  מס' ת"ז:

 לא •כן     •   האם עובד?  לידה: שנת

  מקום עבודה:  ארץ מוצא:

  תפקיד:  שנת עלייה:

 כתובת: 

 )רחוב+ עיר(
 - טלפון נייד: 
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 בן הזוג )יש לצרף צילום ת"ז כולל הספח( פרטי .2

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ שם משפחה:
מצב 

 משפחתי:
 ידוע בציבור•  אלמן• פרוד •  גרוש • נשוי •  רווק•

  מס ילדים: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ שם פרטי:

  מס' ת"ז:
  גילאי ילדים:

 לא •כן     •   עובד? האם  לידה: שנת

  מקום עבודה:  ארץ מוצא:

  שנת עלייה:
  תפקיד:

 כתובת: 

 )רחוב+ עיר(
 - טלפון נייד: 

 

 פרטי הקטין )יש לצרף צילום ת"ז כולל הספח( .3

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ שם משפחה:

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ שם פרטי:

  מס' ת"ז:

 // תאריך לידה:
 _______________________________בית ההורים / פנימייה / מסגרת אחרת, ציינו איזו:_ מגורים:
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 שירות לאומי / שרות בצה"ל .4

 נא לפרט: לא •כן     •   האם המבקש שרת:

הזוג  האם בן/בת

 שרת/ה:
 נא לפרט: לא •כן     •  

האם ילדי המבקש 

 שרתו:
 נא לפרט: לא •כן     •  

 

 

 

 מקורות הכנסה של בני המשפחה .5

 תלושי משכורת אחרונים של שני בני הזוג ו / או אישור מעודכן מביטוח לאומי על גובה קיצבה ואישור על גובה   3נא לצרף      

 מזונות במידה  ויש.     

   משכורת המבקש:
משכורת בן/בת זוגו של 

 המבקש:
 

 מזונות:

  ()יש לצרף אישור
 

 מזונות בן/בת זוג: 

 (אישור )יש לצרף 
 

 קצבת ביטוח לאומי

 המבקש:
 

 ביטוח לאומיקצבת 

 בן/בת זוג:
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 __________________________________________________________ המבוקש: המוצר/שירותמה  .6

 

 מהי מטרת הסיוע המבוקש: .7

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

מוצרי חשמל, מיטות או מחשבים, אין צורך והסיוע עבור:  במידהם )הצעות מחיר שני ספקים שוני 2יש לצרף  שימו לב!

 .  (בהצעות מחיר

 

 ₪. ציינו את העלות המלאה של המוצר/שירות/טיפול:  .8

 ₪.  ציינו מה הסכום המבוקש לסיוע:  .9

 

 ביקור בית .10

 // תאריך ביקור הבית האחרון: .א

 שם המבקר בבית מבקש הבקשה:__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __  .ב

 

 ₪. 5,500בקשות לתן גב עד לסכום של ניתן להגיש שימו לב! 
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 פרטים נוספים לגבי המוצר / השירות המבוקש: 

יש  –י חשמל יש למלא את הפרטים הבאים ולוודא כי טכנאי בדק את המוצר. במידה ולא היה ביקור טכנאי רעבור מוצ .11

ללא התייחסות לעניין בדיקת הטכנאי, הבקשה  הבעיה עם המוצר ומדוע יש להחליפו.להסיבר מדוע ולפרט מה בדיוק 

 תדחה. 

 // תאריך בדיקת המוצר ע"י טכנאי: .א

 מהי המלצת הטכנאי: _____________________________________________ .ב

 ₪.  מהי עלות התיקון של המוצר: .ג

ולצרף הפנייה מאיש המקצוע שהמליץ אבחון. לא יתקבלו בקשות ללא עבור אבחונים יש למלא את הפרטים הבאים  .12

 המלצה מצורפת.

 

 שם הממליץ על האבחון: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  .א

 

 ________________________________תפקידו של הממליץ על האבחון )יש לציין את קרבתו למטופל(: .ב

_____________________________________________________________________________ 

 ________________מהי מטרת האבחון: ____________________________________________ .ג

__________________________________________________________________________ 

 

 עבור מחשבים: .13

 ?____________מחשבים יש כמה  כן  / לא  האם יש מחשב)ים( בבית?  .א

 

 ____________________________לאינטרנט?  פעיל חיבור קייםהאם  .ב

 

 _______________________________ , האם יש אפשרות לממן חיבור לאינטרנטן אינטרנטבמידה ואי .ג

__________________________________________________________________________ 
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 עבור קורסים ולימודים אקדמים יש למלא את הפרטים הבאים: .14

 

 ____שם הקורס:__________________________________________________ .א

 // קורס:תאריך תחילת  .ב

 //    תאריך סיום קורס: .ג

 שם / סוג התעודה בסיום הקורס: _________________________________________ .ד

 

 _______________________________אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: _______ .ה

 

 הפרטים הבאים:האם פניתם למקורות מימון נוספים בבקשה לסיוע ? באם כן, יש למלא את  .15

 הסכום בש"ח שם הלשכה / עמותה אחרת/ אחר שם הגוף המממן

 השתתפות עצמית
 

 

 לשכת הרווחה
 

 

 לשכת התעסוקה
 

 

 עמותה אחרת
 

 

 

  נא לפרט מדוע אין מקורות מימון ממשלתיים:

 

 

 



 

 9/11עמוד מס'  -טופס בקשת סיוע  -עמותת תן גב  
 
 

 

 פרטי העובד/ת הסוציאלי/ת  .16

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ שם העו"ס:

 - טלפון נייד:

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___@ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ דואר אלקטרוני:

  שם ארגון / קבוצה:

 

 פרטי המנהל של העו"ס  .17

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ שם המנהל המאשר

 - טלפון נייד:

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___@ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ דואר אלקטרוני:

  שם ארגון / קבוצה:

 

 מתבקש/ת לקרוא את כל הפרטים בטופס ולאשר בחתימתו כי כל הפרטים נכונים ומאומתים:מנהל/ת ה .18

 ___________ ________חתימת המנהל:______ __________________שם המנהל:_________

  //  :תאריך חתימה
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 ויתור סודיות  .19

 , _ )שם מבקש הבקשה לסיוע( בעל מס ת"ז_____________________אני 

 לעמותת "תן גב" ודוח סוציאלי ____ להעביר מידע אישי ________________________ מאשר לעובד/ת הסוציאלי/ת

 . עבורי או עבור בן/בת משפחתי כדי להגיש בקשת סיוע

וגם ישמשו כחומר שיווקי  www.tengav.orgבאתר של תן גב,  יפורסמו בעילום שםשפרטי הבקשה שלי ומסכים/מה אני מודע לכך  

 .)כולל באינטרנט( כדי לגייס כספים.

 במקרה שעמותת תן גב משתפת פעולה עם קרנות אחרות כדי לקבל מימון עבור הבקשה שלי, אני מודע/ת לכך ומסכימ/ה

   שהפרטים שלי יועברו לקרן השנייה.

 ____._____חתימת המבקש בקשה לסיוע מתן גב _______________________

  //תאריך חתימה:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tengav.org/
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 על מצב כלכלי של המטופל נספח הצהרת העובד הסוציאלי

 תדפיס בנק()יש למלא נספח זה רק בהעדר 

   //   מילוי ההצהרה:תאריך  

 

 _________, עו"ס באגף השירותים החברתיים ____________________________אני, _________________  .א

  . ר ת.זפ__, מס________________________ המטופל מכירה את

 .// מתאריך  

, מהסיבה הבאה: ו/או אישורי ביט"ל של המטופל אך לא אוכל להגיש את דפי הבנק  השכרהגשתי את תלושי  .ב

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 עבור המטופל הנ"ל.אחרים כלכליים צבה, לא ידוע לי על הכנסות אחרות או מקורות תמיכה יקו/או  משכורת מלבד .ג

 ש"ח : יש לו חסכונות בסכום של  ⃝אין לו חסכונות.   ⃝ע"פ דיווח המטופל:  .ד

 

 היא: _______________________________________________________מטרת החסכונות  .ה

 

 אני, העו"ס החתום מטה, מאשר/ת כי ככל שידוע לי, בדקתי ואימתתי מול מבקש הסיוע וביכולתי להעיד כי כל הפרטים

 .בהצהרה זאת נכונים

 העו"ס:____________________________________שם העו"ס:_______________________________ חתימת 

 שם מנהל המחלקה:____________________________ חתימת מנהל המחלקה:___________________________


