
 

 2022הגשת בקשת לסיוע | תן גב  -עובדים סוציאליים להנחיות 
 

 שימו לב! 
רק עובדות סוציאליות ממחלקות רווחה מורשות זכאיות למסור בקשה לעזרה עבור מטופלים שלהם. נא לפנות  ▪

למנהל/ת שלך לבדוק אם המחלקה עובדת עם תן גב. לכל שאלה נוספת ניתן לפנות לעירית במייל ל:  
irit@tengav.org  

לפנות למנהל/ת שלך לבדוק מי אשת הקשר  הגשת הבקשה לתן גב נעשתה רק דרך אשת הקשר במחלקה. נא  ▪
 במחלקה

 אך ורק עבור פונים בעלי אזרחות ישראלית העמותה מקבלת בקשות לסיוע  ▪
באם אושרה בקשה עבור הפונה במהלך השנתיים   -עבור כל משפחה / יחיד  ניתן להגיש בקשה אחת מידי שנתיים ▪

 האחרונות, בקשה נוספת תידחה עד לתום תקופת ההמתנה 
 

 ניתן להגיש בקשות לסיוע מעמותת תן גב ע"פ הקריטריונים הבאים:  
 ש"ח  5,500הבקשה לא עולה על  ▪
 הבקשה היא חד פעמית ואינה צורך מתמשך )כגון מזון, תשלומי שכ"ד, טיפול מתמשך וכו'(  ▪
 / שירותים שתן גב מסייעת במימונם:  דוגמאות למוצרים ▪

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 תן גב איננה מסייעת במימון טיפולי שיניים, החזר חובות, מוצרי תינוקות, שיפוץ או ריהוט )כולל ארונות(  ▪

 

 
 

 

מקררים, תנורים, מכונות 
 כביסה, כיריים

 

 מיטות )מגוון סוגים של מיטות( 
 

 רגיליםמחשבים 
 מיוחדים* ו 

 

יפולים רפואיים/ פסיכולוגים  ט
 ואבחונים מסוגים שונים 

ציוד רפואי )כגון מכשירי 
 וכו'(  CPAPשמיעה, מכשירי 

 

 לעסקציוד 
 

.  כ.ס. בלבד 1מזגן  -מזגנים 
 המימון כולל התקנה רגילה

 

עבור קורסים   **אחרוןתשלום 
ים  ימקצועיים / לימודים אקדמ

 (ש"ח 5,500)עד לסכום של 
 

 חוגים ושיעורי עזר 
 

 
הנחיות למילוי טופס 

עבור מיטות ומוצרי 
 <  1 עמ' | מלחש

 

נחיות למילוי טופס ה
/   עבור ציוד רפואי

 ואבחונים  / טיפולים
   <  3עמ' 

הנחיות למילוי טופס 
  עבור בקשות אחרות

 <  5עמ' 

נחיות למילוי טופס ה
עבור מלגות לקורסים 

מקצועיים ולימודים  
 < 2עמ'  | אקדמיים

 

הנחיות למילוי טופס  
מחשבים  עבור  

  * רגילים ומיוחדים
    רת לימודיםלמט
  <  4עמ' 

בקשה עבור מחשב מיוחד לצורך לימודים על תיכונים ניתן להגיש    *  
 ** ניתן להגיש בקשה לסיוע בשכ"ל ללימודים אקדמיים בכל שנה של המסלול. התשלום תמיד יהיה האחרון  לשנה הנוכחית. 
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 הנחיות למילוי טופס עבור מיטות ומוצרי חשמל 

 
 המסמכים הנדרשים עבור הגשת בקשות למיטות ומוצרי חשמל: 

 

 מילוי טופס בקשה  .1
חשוב לוודא  צילום ת"ז + ספח של הפונה: במידה ומדובר בזוג נשוי, יש לצרף צילום של שתי תעודות הזהות.  .2

 שרואים באופן ברור בצילום את סטטוס האזרחות 
 לקרוא את "הערות לכתיבת דו"ח סוציאלי" בהמשך דף הזה דוח סוציאלי מעודכן לתאריך הגשת הבקשה. נא  .3
 נדרש ביקור בית, עד חצי שנה אחורה מיום הגשת הבקשה  .4

 
 הערות לגבי כתיבת דו"ח סוציאלי 

מטרת הגשת הדו"ח היא לעזור לועדה לאשר את הבקשה ובנוסף להציג את הצורך לתורמים. להלן כמה נקודות חשובות 
מו כן, יש להוסיף פרטי רקע ככל שניתן על המשפחה על מנת שניתן יהיה להציג תמונה  כ, עליהן יש להתייחס בדו"ח

 .מלאה לתורמים
 
 יש לוודא שבדו"ח מפורטים:  

 הצורך בסיוע  ●
 המצב הכלכלי של המשפחה ●
 הסיבה שאין מקורות אחרים למימון ●
 חתימות של עובדת הסוציאלית וגם של המנהל/ת ●
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 למילוי טופס עבור מלגות לקורסים מקצועיים ולימודים אקדמיים נחיות ה 
 

 המסמכים הנדרשים עבור הגשת בקשות למלגות לקורסים מקצועיים ולימודים אקדמיים:  

 מילוי טופס בקשה  .1
חשוב לוודא  צילום ת"ז + ספח של הפונה: במידה ומדובר בזוג נשוי, יש לצרף צילום של שתי תעודות הזהות.  .2

 שרואים באופן ברור בצילום את סטטוס האזרחות 
 נא לקרוא את "הערות לכתיבת דו"ח סוציאלי" בהמשך דף הזה  דו"ח סוציאלי מעודכן לתאריך הגשת הבקשה. .3
חרונים: יש להקפיד שהתדפיס קריא וברור וכולל את שם בעל החשבון. במידה ויש  חודשים א  3צילום תדפיס בנק  .4

 יש לצרף תדפיס של שני החשבונות  – למשפחה יותר מחשבון בנק אחד 
)שם ניתן לראות את כל החשבונות של הפונה כולל עו"ש, הלוואות, חסכונות,  דוח ריכוז יתרות חשבונות מהבנק  .5

 וכו'( 
 חודשים אחרונים של שני בני הזוג  3טוח לאומי צילום אישורי הכנסה מבי .6
 חודשים אחרונים של שני בני הזוג  3צילום תלושי שכר  .7

 
 עבור לימודים אקדמיים יש לצרף: 

 תיאור המסלול   ✓
 אישור לימודים )במידה והפונה כבר רשום במוסד הלימודי(  ✓
 הצעת מחיר/מסמך עם גובה שכ"ל  ✓

 
 יים יש לצרף: ע לקורסים מקצו 

 תיאור המסלול   ✓
 אישור לימודים )במידה והפונה כבר רשום לקורס( ✓
 הצעות מחיר  2 ✓

להזכירכם, במידה והבקשה תאושר ע"י הוועדה, תן גב תעביר תשלום רק לאחר שתשולם היתרה בין העלות הכוללת  
למוסד רק  ש"ח, התשלום יועבר 5,000ש"ח והועדה אישרה  12,000להתחייבות של העמותה. לדוגמא, אם שכ"ל הוא 

 ש"ח. 5,000לאחר שהוצגה יתרה לתשלום ע"ס 
 

 הערות לגבי כתיבת דו"ח סוציאלי 
  מטרת הגשת הדו"ח היא לעזור לועדה לאשר את הבקשה ובנוסף להציג את הצורך לתורמים. להלן כמה נקודות חשובות

מנת שניתן יהיה להציג תמונה מלאה יש להוסיף פרטי רקע ככל שניתן על המשפחה על    כמו כן,  .עליהן יש להתייחס בדו"ח
 .לתורמים

 יש לוודא שבדו"ח מפורטים:   
 הצורך בסיוע  ●
 המצב הכלכלי של המשפחה ●
 הסיבה שאין מקורות אחרים למימון ●
 רקע על ההחלטה להירשם למסלול הזה )לדוגמא: ניסיון, עניין מסוים או מיומנות מסוימת(  ●
 התחיל את המסלול יש לציין איך הפונה מסתדר בלימודיו/ה במידה והבקשה למסלול רב שנים והפונה כבר  ●
 חתימות של עובדת הסוציאלית וגם של המנהל/ת ●
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 ואבחונים    / טיפולים /  הנחיות למילוי טופס עבור ציוד רפואי

 
 המסמכים הנדרשים עבור הגשת בקשות עבור ציוד רפואי/טיפולים/אבחונים:  

 

 מילוי טופס בקשה  .1
חשוב לוודא  צילום ת"ז + ספח של הפונה: במידה ומדובר בזוג נשוי, יש לצרף צילום של שתי תעודות הזהות.  .2

 שרואים באופן ברור בצילום את סטטוס האזרחות 
 דו"ח סוציאלי מעודכן לתאריך הגשת הבקשה. נא לקרוא את "הערות לכתיבת דו"ח סוציאלי" בהמשך דף הזה  .3
חרונים: יש להקפיד שהתדפיס קריא וברור וכולל את שם בעל החשבון. במידה  חודשים א  3צילום תדפיס בנק  .4

 יש לצרף תדפיס של שני החשבונות  – ויש למשפחה יותר מחשבון בנק אחד 
)שם ניתן לראות את כל החשבונות של הפונה כולל עו"ש, הלוואות, חסכונות,  דוח ריכוז יתרות חשבונות מהבנק  .5

 וכו'( 
 חודשים אחרונים של שני בני הזוג  3טוח לאומי צילום אישורי הכנסה מבי .6
 חודשים אחרונים של שני בני הזוג  3צילום תלושי שכר  .7

יש לצרף הפנייה מגורם מקצועי )רופא,  –  עבור אבחונים/טיפולים רפואיים/ציוד רפואי/טיפולים רגשיים  .א 
 יועץ, פסיכולוג וכו'( 

ת טיפולים עליה ממליץ המטפל. בתוכנית צריך  בנוסף להפניה יש לצרף גם תוכני - עבור טיפולים רגשיים .ב
 להיות רשום מספר הטיפולים הנדרש 

 הצעות מחיר : אחת מעמותת ריספקס והשניה מספק אחר  2יש לצרף  - עבור משקפיים .ג
 

 הערות לגבי כתיבת דו"ח סוציאלי 
כמה נקודות חשובות  מטרת הגשת הדו"ח היא לעזור לועדה לאשר את הבקשה ובנוסף להציג את הצורך לתורמים. להלן

כמו כן, יש להוסיף פרטי רקע ככל שניתן על המשפחה על מנת שניתן יהיה להציג תמונה  עליהן יש להתייחס בדו"ח. 
 .מלאה לתורמים

 
 יש לוודא שבדו"ח מפורטים:  

 הצורך בסיוע  ●
 המצב הכלכלי של המשפחה ●
 לדוגמא: קופ"ח, שירותי פסיכולוג ציבוריים, משרדים ממשלתיים וכו'. -הסיבה שאין מקורות אחרים למימון  ●
 חתימות של העובדת הסוציאלית וגם של המנהל/ת ●
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 למטרת לימודים  *מיוחדיםרגילים והנחיות למילוי טופס עבור מחשבים 

 
 למטרת לימודים:   *מיוחדיםרגילים והמסמכים הנדרשים עבור הגשת בקשות עבור מחשבים 

 

 מילוי טופס בקשה  .1
חשוב לוודא  צילום ת"ז + ספח של הפונה: במידה ומדובר בזוג נשוי, יש לצרף צילום של שתי תעודות הזהות.  .2

 שרואים באופן ברור בצילום את סטטוס האזרחות 
 ריך הגשת הבקשה. נא לקרוא את "הערות לכתיבת דו"ח סוציאלי" בהמשך דף הזה דו"ח סוציאלי מעודכן לתא .3
חודשים אחרונים: יש להקפיד שהתדפיס קריא וברור וכולל את שם בעל החשבון. במידה   3צילום תדפיס בנק  .4

 יש לצרף תדפיס של שני החשבונות  – ויש למשפחה יותר מחשבון בנק אחד 
שם ניתן לראות את כל החשבונות של הפונה כולל עו"ש, הלוואות, חסכונות,  )דוח ריכוז יתרות חשבונות מהבנק  .5

 וכו'( 
 חודשים אחרונים של שני בני הזוג  3צילום אישורי הכנסה מביטוח לאומי  .6
 חודשים אחרונים של שני בני הזוג  3צילום תלושי שכר  .7

 
 : יש להוסיף  מחשבים מיוחדים למטרת לימודים עבור

 הלימודים אישור רישום למוסד  .8
 מסמך ממוסד הלימודים בו רשום פירוט המחשב הנדרש  .9

 הצעות מחיר מספקים שונים 2  .10
 

, תן גב תעביר תשלום רק  ש"ח 5500-ועלות המחשב גבוהה מ במידה והבקשה תאושר ע"י הוועדה -למחשבים מיוחדים 
ש"ח  7,500לאחר שתשולם היתרה בין העלות הכוללת להתחייבות של העמותה. לדוגמא, אם עלות המחשב היא 

 .₪  3,500ש"ח, נעביר תשלום רק לאחר שהוצגה קבלה על ההפרש של   4,000והוועדה אישרה 
 

 הערות לגבי כתיבת דו"ח סוציאלי 
לאשר את הבקשה ובנוסף להציג את הצורך לתורמים. להלן כמה נקודות חשובות מטרת הגשת הדו"ח היא לעזור לועדה 

כמו כן, יש להוסיף פרטי רקע ככל שניתן על המשפחה על מנת שניתן יהיה להציג תמונה   .עליהן יש להתייחס בדו"ח
 .מלאה לתורמים

 
 יש לוודא שבדו"ח מפורטים:  

 הצורך בסיוע  .1
 איך הסיוע יעצים את פונה  .2
 הכלכלי של המשפחההמצב  .3
 חתימות של העובדת הסוציאלית וגם של המנהל/ת .4

 
 
 
ניתן להגיש בקשה עבור מחשב מיוחד לצורך לימודים על תיכונים  *  
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 שונות שיעורי עזר ו,  חוגים  כגון: הנחיות למילוי טופס עבור בקשות אחרות
 

 המסמכים הנדרשים עבור הגשת בקשות:  

 מילוי טופס בקשה  .1
חשוב לוודא  צילום ת"ז + ספח של הפונה: במידה ומדובר בזוג נשוי, יש לצרף צילום של שתי תעודות הזהות.  .2

 שרואים באופן ברור בצילום את סטטוס האזרחות 
 "ח סוציאלי" בהמשך דף הזה דו"ח סוציאלי מעודכן לתאריך הגשת הבקשה. נא לקרוא את "הערות לכתיבת דו  .3
חודשים אחרונים: יש להקפיד שהתדפיס קריא וברור וכולל את שם בעל החשבון. במידה   3צילום תדפיס בנק  .4

 יש לצרף תדפיס של שני החשבונות  – ויש למשפחה יותר מחשבון בנק אחד 
ו"ש, הלוואות, חסכונות,  )שם ניתן לראות את כל החשבונות של הפונה כולל עדוח ריכוז יתרות חשבונות מהבנק  .5

 וכו'( 
 חודשים אחרונים של שני בני הזוג  3צילום אישורי הכנסה מביטוח לאומי  .6
 חודשים אחרונים של שני בני הזוג  3צילום תלושי שכר  .7
 הצעות מחיר. במידה ומדובר בחוג עירוני וכדומה, יש צורך בהצעה אחת  2 .8
 כל מסמך אחר שמתאים לבקשה .9

 
 דו"ח סוציאלי הערות לגבי כתיבת  

מטרת הגשת הדו"ח היא לעזור לועדה לאשר את הבקשה ובנוסף להציג את הצורך לתורמים. להלן כמה נקודות חשובות 
כמו כן, יש להוסיף פרטי רקע ככל שניתן על המשפחה על מנת שניתן יהיה להציג תמונה   .עליהן יש להתייחס בדו"ח

 .מלאה לתורמים
 
 יש לוודא שבדו"ח מפורטים:  

 הצורך בסיוע  ●
 איך הסיוע יעזור לפונה  ●
 המצב הכלכלי של המשפחה ●
 הסיבה שאין מקורות אחרים למימון ●
 חתימות של עובדת הסוציאלית וגם של המנהל/ת ●

 


