
 

 

 הנחיות להגשת בקשה לסיוע – עמותת תן גב

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

הבקשות מגיעות לעמותת תן גב אך ורק מלשכות הרווחה מולם תן גב פועלת בהסכם שיתוף פעולה הזקוקות לעזרה. 

 .מוסדר

   ע"פ הקריטריונים הבאים: בקשות לסיוע פרסום לשל תן גב מתאים האתר 

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

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

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

 או ריהוט )כולל ארונות(. , שיפוץטיפולי שיניים, החזר חובותתן גב איננה •         

 

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

 .הרווחה ותמחלקתן גב מקבלת בקשות אך ורק מאנשי קשר המוסכמים על העמותה מכל  ●

   חתימת מנהל, מפורטסוציאלי דו"ח , ויתור סודיותחתימת מבקש הבקשה על את מילוי טופס בקשה כולל  ●

 (. הבאומסמכים רלבנטים )רשימת המסמכים מפורטת בעמוד            

 לא את הפרטים בטופס בכתב קריא וברור.יש למ ●

  שירותים סופקו ללקוחות ולשלוח לתן גב מייל העובדים הסוציאלים מתבקשים לעקוב ולוודא שהמוצרים /  ●

 המאשר את האספקה בצירוף תאריך אספקה.            

  עמותת תן רשומה על שם שלוח לתן גב חשבונית סרוקה מהספק, ותם של העובדים הסוציאלים ליבאחר ●

  גם בדואר רגילבנוסף, יש לוודא שהחשבנונית מקור נשלחת לתן גב  .)ולא על שם מבקש הבקשה( גב           

  .רעננה 26 יהודה בן רח'לכתובת:           

 

 



 

 

 

 :לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים

 

 .טופס בקשה מלא בכל הפרטים הרלבנטים וחתום ע"י המנהל של העובד הסוציאלי 

 הצוות. דוח סוציאלי חתום ע"י העובד הסוציאלי / ראש 

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

  הכוונה לתלושי שכר ואישורים מביטוח לאומי. –אישורי הכנסה שלושה חודשים אחרונים 

  חודשים אחרונים. 3תדפיס חשבון בנק עבור 

  שונים. הצעות מחיר משני ספקים 2עבור כל בקשה )למעט סוגי בקשות שיפורטו בהמשך( יש לצרף 

     אין צורך להגיש הצעות מחיר לבקשות עבור: מוצרי חשמל, מיטות ומחשבים )המוצרים האלו יסופקו ע"י

 ספקים מורשים של תן גב(

 רופא / מטפל או כל גורם הפנייה מיש לצרף   - וכו' נים, אבחוים רפואיים ורגשייםבקשות לציוד רפואי, טיפול

 מקצועי מוסמך אחר הרלבנטי לבקשה. 

 

 שימו לב!

 תן גב לא תוכל לסייע במימון בקשות אשר יוגשו ללא אחד מהמסמכים הנדרשים. 

 

 

 

 

 



 

 טופס בקשת סיוע  -עמותת תן גב  

 1/7 עמוד מס'

 

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

 //ת הבקשה: תאריך הגש
 (הספח כולל ז"ת צילום לצרף יש) הסיוע מבקש פרטי .1

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

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

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

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

  מס' ת"ז:
  :גילאי ילדים

 // תאריך לידה:
 לא •כן     •   האם עובד?

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ארץ לידה:
מקום 

 עבודה:
 

  עליה: שנת
  :תפקיד

 כתובת: 
 - טלפון נייד:  )רחוב+ עיר(

 

 (הספח כולל ז"ת צילום לצרף יש) וגפרטי בן הז .2

  טלפון נייד: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ שם משפחה:

 לא •כן     •   האם עובד? __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ שם פרטי:

  מס' ת"ז:
מקום עבודה 

 בן הזוג
 

 // תאריך לידה:
  תפקיד

 



 

 

 טופס בקשת סיוע  -עמותת תן גב  

 2/7 עמוד מס' 

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

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

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

  מס' ת"ז:

 // תאריך לידה:

 _______________________________בית ההורים / פנימייה / מסגרת אחרת, ציינו איזו:_ מגורים:

 

 לאומי שירות / ל"בצה שרות .4

 נא לפרט: לא •כן     •   :האם המבקש שרת

האם בן/בת הזוג 
 :שרת/ה

 נא לפרט: לא •כן     •  

האם ילדי המבקש 
 שרתו:

 נא לפרט: לא •כן     •  

 

 מקורות הכנסה של בני המשפחה .5

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

 .מזונות במידה  ויש     

   משכורת המבקש:
משכורת בן/בת זוגו 

 של המבקש:
 

 מזונות:
  ()יש לצרף אישור

 
מזונות בן/בת זוג:  

 (אישור )יש לצרף
 

 וח לאומיקצבת ביט
 המבקש:

 
 ביטוח לאומיקצבת 

 בן/בת זוג:
 

 

 



 

 טופס בקשת סיוע  -עמותת תן גב  

 3/7עמוד מס'  

 

 _______________________________________________________________ מה הסיוע המבוקש: .6

 

 מהי מטרת הסיוע המבוקש: .7

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

מוצרי חשמל, מיטות או מחשבים, אין צורך : הסיוע עבורו הצעות מחיר שני ספקים שונים. במידה 2יש לצרף  שימו לב!

 בהצעות מחיר.  

 

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

 .₪ ציינו מה הסכום המבוקש לסיוע:  .9

 

 ₪. 5,500ניתן להגיש בקשות לתן גב עד לסכום של 

 

 ביקור בית .10

 //תאריך ביקור הבית האחרון:  .א

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

 



 

 טופס בקשת סיוע  -עמותת תן גב  

 4/7עמוד מס'  

 

 :צר או השירות המבוקשפרטים נוספים לגבי המו

 

 עבור מוצרי חשמל יש למלא את הפרטים הבאים: .11

 //תאריך בדיקת המוצר ע"י טכנאי:  .א

 מהי המלצת הטכנאי: _____________________________________________ .ב

 .₪ מהי עלות התיקון של המוצר:  .ג

 עבור אבחונים יש למלא את הפרטים הבאים: )יש לצרף הפנייה מבעל המקצוע שהמליץ עלהאבחון( .12

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

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

 מהי מטרת האבחון: ____________________________________________ .ג

__________________________________________________________ 

 אקדמים יש למלא את הפרטים הבאים:עבור קורסים ולימודים  .13

 __________________________________________________שם הקורס: .א

 // תאריך תחילת קורס: .ב

 // תאריך סיום קורס: .ג

 _________________________________________שם / סוג התעודה בסיום הקורס:  .ד

 _______________________________אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: ________ .ה

________________________________________________________________ 



 

 טופס בקשת סיוע  -עמותת תן גב   

 5/7 עמוד

 מקורות נוספים למימון הבקשה

 

 האם פניתם למקורות מימון נוספים בבקשה לסיוע ? באם כן, יש למלא את הפרטים הבאים: .14

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

 השתתפות עצמית
 

 

 לשכת הרווחה
 

 

 לשכת התעסוקה
 

 

 עמותה אחרת
 

 

 

 

 נא לפרט מדוע אין מקורות מימון ממשלתיים: .15

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 קשת סיוע טופס ב -עמותת תן גב  

 6/7 עמוד

 

 פרטי העובד/ת הסוציאלי/ת  .16

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

 - טלפון נייד:
 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___@ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ דואר אלקטרוני:

  קבוצה:שם ארגון / 

 

 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

 ___________ ________חתימת המנהל:______ __________________שם המנהל:_________

  //:  תאריך חתימה



 

 טופס בקשת סיוע  -עמותת תן גב  

 7/7 עמוד

 

 

 ויתור סודיות  .19

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

 ____ להעביר מידע אישי לעמותת "תן גב" ________________________ ובד/ת הסוציאלי/תמאשר לע

 האינטרנט באתר העמותה או באתרים אחרים המשתפים פעולה עם עמותת תן גב. ע"יבכדי להגיש בקשת סיוע 

 אני מודע לכך שפרטי הבקשה שלי יפורסמו בעילום שם. 

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

 לא יעלו לאתר או לפרסום. הנ"ל לקרן השנייה.  הפרטים  יועברוהפרטים שלי בו מצב ש

 ____.__________________________חתימת המבקש בקשה לסיוע מתן גב __

   


