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 .נא למלא את הפרטים בטופס בכתב יד קריא וברור. טופס בקשה שלא הושלם כראוי לא יגיע לוועדה

 //תאריך הגשת הבקשה: 

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

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

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

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

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

  ילדים: גילאי   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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 פרטי בן הזוג   .2

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

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

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

  מס' ת"ז: 
  גילאי ילדים: 

 לא   •כן     •   האם עובד?   לידה:  שנת

  מקום עבודה:   ארץ מוצא: 

  שנת עלייה: 
  תפקיד: 

 כתובת:  

 )רחוב+ עיר( 
 - טלפון נייד:  

 

 במידה והבקשה עבור קטין )אבחון, חוג, כו'.  אין צורך למלא בבקשות עבור מוצרי חשמל או מיטות(פרטי הקטין  .3

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

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

  מס' ת"ז: 

 // תאריך לידה: 
 _______________________________בית ההורים / פנימייה / מסגרת אחרת, ציינו איזו:_ מגורים: 
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 .  אם הפונה לא שרת יש צורך להסביר למה )חובה למלא(  שירות לאומי   /  שרות בצה"ל .4

 נא לפרט:  לא   •כן     •   שרת: האם המבקש  

האם בן/בת הזוג  

 שרת/ה: 
 נא לפרט:  לא   •כן     •  

האם ילדי המבקש  

 שרתו: 
 נא לפרט:  לא   •כן     •  

 

 

 

 מקורות הכנסה של בני המשפחה  .5

 

   משכורת המבקש: 
משכורת בן/בת זוגו של  

 המבקש: 
 

 מזונות: 

   ()יש לצרף אישור 
 

 מזונות בן/בת זוג:  

 ( אישור )יש לצרף  
 

  קצבת ביטוח לאומי 

 המבקש: 
 

  ביטוח לאומי קצבת 

 בן/בת זוג: 
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 __________________________________________________________  המבוקש:  המוצר/שירות מה   .6

 

 מהי מטרת הסיוע המבוקש:  .7

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

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

    (אין צורך בהצעות מחיר, םייסטנדרט

 

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

 ₪.    ציינו מה הסכום המבוקש לסיוע:  .9

 

 חודשים האחרונים עבור בקשות למוצרי חשמל ומיטות   6יש צורך בביקור בית תוך  – ביקור בית .10

 // תאריך ביקור הבית האחרון:  . א

 שם המבקר בבית מבקש הבקשה:__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __   . ב
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 פרטים נוספים לגבי המוצר / השירות המבוקש:  

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

   להסיבר מדוע ולפרט מה בדיוק הבעיה עם המוצר ומדוע יש להחליפו.

 // תאריך בדיקת המוצר ע"י טכנאי: . א

 מהי המלצת הטכנאי: _____________________________________________ . ב

 ₪.   מהי עלות התיקון של המוצר:  . ג

. לא יתקבלו  על השרות יש למלא את הפרטים הבאים ולצרף הפנייה מאיש המקצוע שהמליץ  טיפולים/עבור אבחונים  .12

 בקשות ללא המלצה מצורפת. 

 

 _________________________________________________________________שם הממליץ:  . א

 

 ________________________________________)יש לציין את קרבתו למטופל(: תפקידו של הממליץ  . ב

 ________________________________________________________ טיפול: /מהי מטרת האבחון . ג

__________________________________________________________________________ 

  משרדים ממשלתיים, וכו'( י פיכולוג ציבוריים, שירותנא לציין למה אין מקורות אחריםי למימון )לדוגמא:  קופ"ח,  . ד

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 עבור מחשבים:  .13

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

 

 ___________________________לאינטרנט?  פעיל  חיבור  קיים האם  . ב

 

 _______________________________________ ר לאינטרנטיתחב איך הפונה, ן אינטרנטבמידה ואי . ג

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

 

 ____הקורס:__________________________________________________שם  . א

 //    תאריך סיום קורס:  // תאריך תחילת קורס: . ב

 _______________________________שם / סוג התעודה בסיום הקורס: _________ . ג

 

 _______________________________אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: _______ . ד

 

 קורס: ______________  באיזו שנה עכשיו: __________________/ לכמה שנים המסלו  .ה

 

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

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

 עצמית השתתפות  
 

 

 לשכת הרווחה 
 

 

 לשכת התעסוקה 
 

 

 עמותה אחרת 
 

 

 

 אחרים: נא לפרט מדוע אין מקורות מימון  
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 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: 

 

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

 ___________  ________המנהל:______ וחותמת   חתימת __________________המנהל:_________שם 

   //  :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  ________________________  לעובד/ת הסוציאלי/תמאשר  

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

וגם ישמשו כחומר שיווקי    www.tengav.orgבאתר של תן גב,    שפרטי הבקשה שלי יפורסמו בעילום שםומסכים/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:  
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