
 

 מקרן קורונהטופס בקשת סיוע  -עמותת תן גב  

 1/10עמוד מס' 

 

 קורונה" של עמותת תן גבקרן "מ סיועלהנחיות להגשת בקשה 

 
חות שנפגעו / משפ יחידיםעבור בבקשות חריגות המיועדת לסיוע זמנית קורונה הקימה קרן  עמותת תן גב

 ממשבר הקורונה. כלכלית 

 עבור מי ניתן להגיש בקשות חריגות? 

 ד את פרנסתו בעקבות משבר הקורונה.מיועד ליחידים / משפחות בהן  לפחות אחד מבני הזוג איב 

( ואיבדו את פרנסתם כתוצאה  15.3לתאריך  עבדו עד תחילת משבר הקורונה )עד אחד או שני בני הזוג פירוט התנאי :

 עצמאי שהפסיק לעבוד בעקבות משבר הקורונה(. /  יצאו לחל"ת /מהמשבר )פוטרו 

 

  שנים  3משפחות שכבר קבלו סיוע  מתן גב במהלך  / ניתן להגיש גם עבור  יחידים –לגבי בקשות חריגות אלו בלבד

 תן גב(. האחרונות )זאת בניגוד למדיניות הגשת הבקשות הרגילות של

 ?לקרן קורונה חריגות ניתן להגישאלו סוגי הבקשות 

 בכפוף לתנאים הבאיםסיוע בתשלום שכר דירה ,:  

o  עד חודשיים תשלומים של שכר דירהבקשה למימון 

o  ש"ח 5,500עד לסכום של 

 

 לתנאים הבאים, בכפוף סיוע במימון קורסים ולימודים אקדמאים בכל שלבי הלימודים ולא רק עבור הסמסטר האחרון: 

o  תוכנית מימון להמשךפירוט יש לצרף לבקשה. 

o  יש לצרף לבקשה דוח המתאר את מצבו של המטופל ולציין מדוע העו"ס משוכנע כי המטופל יתמיד עד לסוף תוכנית

 הלימודים. ככל שנסיבות הבקשה יהיו משכנעות יותר, כך עולה הסיכוי שבקשה חריגה כזאת תאושר.

o  ש"ח 5,500הסכום לא יעלה על 

 

  שנים האחרונות 3סיוע במימון מחשבים גם עבור משפחות שכבר קיבלו סיוע מתן גב במהלך ה 

o  .יש לפרט בדוח הסוציאלי מדוע המשפחה זקוקה כעת למחשב 
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 :לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים

 

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

 ע"י העובד הסוציאלי / ראש הצוות שמסביר את הצורך ואת מצב הכלכלי דוח סוציאלי חתום   

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

 הבקשה ויתור סודיות חתום ע"י מבקש 

  857או  856אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר לעובד או טופס  -בקשה עבור  שכיר . 

  לפרט על העסק העצמאי )שם העסק, תחום( וכיצד/ מדוע נפגע ממשבר הקורונה?יש   - עצמאיבקשה עבור  

  חודשים אחרונים.  יש להתייחס ולהסביר כל תנועה חריגה שנמצאת בתדפיס )משיכות גבוהות  3תדפיס חשבון בנק עבור

 יש להסביר אותם(.  –הפקדות גבוהות או תשלומים גבוהים  או

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

   מעודכן. יש לצרף חוזה שכירות –בקשות לסיוע בשכר דירה עבור  

  לימודיםרישום ל יש לצרף אישור –לימודי אקדמיים בקשות למימון קורסים מקצועיים/תוכניות. 

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

 לימודים ולציין בדוח הסוציאלי מדוע יש צורך במחשב. 

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

 

 

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

 

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

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

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

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

  מס' ת"ז:
  גילאי ילדים:

  לידה: שנת
 כתובת: 

  )רחוב+ עיר(
 - טלפון נייד:  ארץ מוצא:

    שנת עלייה:

 

 פרטי בן הזוג )יש לצרף צילום ת"ז כולל הספח( .2

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

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

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

  מס' ת"ז:
  גילאי ילדים:

  לידה: שנת
 כתובת: 

  )רחוב+ עיר(
 - טלפון נייד:  ארץ מוצא:

    שנת עלייה:
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 שירות לאומי / שרות בצה"ל .3

 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     •  

 

 

 

 מה הסיוע המבוקש?  .4
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  של בני המשפחהמקורות הכנסה  .5

 

 .יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטבלה 

 " 857טופס או  856או טופס " אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכריש לצרף לבקשה 

 .אישור מעודכן מביטוח לאומי על גובה קיצבה 

 

 המבקש סיוע: שכירנא למלא כאן פרטים עבור 

 פרטי הכנסה של בן/בת הזוג פרטי הכנסה של השכיר

סטטוס 
 תעסוקתי:

   נמצא בחל"ת•   פוטר• עובד כרגע  •
סטטוס 

 תעסוקתי:

 
   נמצא בחל"ת •   פוטר • עובד  •

 
   אינו עובד בלי קשר למשבר הקורונה •

 

 במידה ועובד:

 
 שם מקום העבודה:

 
 תפקיד:

 

 הכנסה חודשית ממוצעת: 
 

 במידה ועובד:

 
    עצמאי •   שכיר •האם: 

 
 שם מקום העבודה:

 
 תפקיד:

 הכנסה חודשית ממוצעת: 

    אחר:_______________ • משבר הקורונה  • סיבת הפיטורין    אחר:_______________ • משבר הקורונה  • סיבת הפיטורין

תאריך פיטורין / 
 // יציאה לחל"ת

פיטורין תאריך 
 // יציאה לחל"ת /

האם מקבל דמי 
 אבטלה

 
 לא•   כן •
 

 סכום: 

 

האם מקבל דמי 
 אבטלה

 
 לא•   כן •
 

 סכום: 

 

האם מקבל 
קצבת ביטוח 

 לאומי

 
 לא•   כן •
 

 סכום: 

 

האם מקבל 
קצבת ביטוח 

 לאומי

 
 לא•   כן •
 

 סכום: 
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 המבקש סיוע: עצמאינא למלא כאן פרטים עבור 

 בת הזוג / פרטי הכנסה של בן פרטי הכנסה של השכיר

סטטוס 
 תעסוקתי:

 
  העסק עובד ופתוח •
  העסק עובד במתכונת מצומצמת •
   העסק סגור  •
 

סטטוס 
 תעסוקתי:

 
   נמצא בחל"ת •   פוטר • עובד  •

 
   אינו עובד בלי קשר למשבר הקורונה •

 
   עובד בעסק המשפחתי •

 

 פרטי העסק:

 
 העסק:שם 

 
 

 :תחום
 

 
 

 במידה ועובד
 :כשכיר

 
 שם מקום העבודה:

 
 

 תפקיד:
 
 

 הכנסה חודשית:

 
בארבעת החודשים  הכנסה חודשית ממוצעת

 ש"ח : האחרונים

הכנסה חודשית 
במידה  ממוצעת

 :ושכיר
 ש"ח 

האם נכנסה 
הכנסה מהעסק 
לאחר התאריך 

15.3.2020 

 
  כן •
 

 ש"ח סכום: 

 
  לא •
 

האם נכנסה 
משכורת לאחר 

התאריך 
15.3.2020 

  כן •
 

 ש"ח סכום: 

 
  לא •
 

    

 

 מה שניתן )כולל נתונים מספריים( כיצד משבר הקורונה פגע בהכנסות:ט עד כנא להסביר ולפר .6
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 פרטים נוספים עבור הסיוע המבוקש

 

 .)לא מיועד לדיירי דיור ציבורי( בלבד בשוק הפרטיששוכרים  / משפחות יחידים עבורבשכר דירה בקשה לסיוע  .7

 

   חוזה שכירותלבקשה צילום יש לצרף 

  :סכום שכ"ד חודשי ש"ח 

  :תאריך תשלום שכ"ד אחרון  ששולם :// 

  האחרון ששולםסכום שכ"ד : ש"ח 

 

 

שלם לרונה מסייעת במימון לימודים שלא ניתן )שימו לב, קרן קומאים סיוע במימון תשלום עבור קורסים מקצועיים / לימודים אקד .8

הקרן תסייע בתשלומים שאינן התשלום האחרון בשנת  , לכן באופן חריגמשבר הקורונה בגלל קשיים כלכליים שנוצרו עקבעבורם 

 הלימודים האחרונה.(

 

  התואר האקדמאישם הקורס או__________________________________________________: 
 

 תאריך תחילת קורס/לימודים :// 

 תאריך סיום קורס/לימודים:    // 

  :שם / סוג התעודה בסיום הקורס/לימודים_________________________________________ 

 /ימודים: _______________________________________לאפשרויות תעסוקה בסיום הקורס 

 א יתקבלו בקשות ללא תוכנית מימוןהמימון העתידי שגיבשתם עבור המשך הלימודים: )ללפרט את תוכנית  יש( 
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 מחשביםעבור  .9

 

ומעוניינות לבקש סיוע נוסף עבור מחשב בגלל משבר שנים האחרונות ה 3 ב סיוע מתן גב ובלישכבר קמיועד לבודדים משפחות ) 

 .(הקורונה

 

  לא  •    כן     •    בבית? תקין מחשב)ים(כרגע האם יש 

 מחשבים יש כמה?   
  לא •    כן     •          חיבור לאינטרנט? קייםהאם  

 

 _________במידה ואין חיבור לאינטורנט, האם יש למשפחה אפשרות לממן זאת____________________________ 

 

 

 האם פניתם למקורות מימון נוספים בבקשה לסיוע ? באם כן, יש למלא את הפרטים הבאים: .10

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

 השתתפות עצמית
 

 

 לשכת הרווחה
 

 

 לשכת התעסוקה
 

 

 עמותה אחרת
 

 

 

 נא לפרט מדוע אין מקורות מימון ממשלתיים: .11
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 המטפלת במשפחה:פרטי העובד/ת הסוציאלי/ת  .12

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

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

  שם ארגון / קבוצה:

 

  :פרטי המנהל של העו"ס .13

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

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

  שם ארגון / קבוצה:

 

 כי כל הפרטים נכונים ומאומתים: vאת כל הפרטים בטופס ולאשר בחתיממנהל/ת מתבקש/ת לקרוא ה .14

 ___________ ________חתימת המנהל:______ __________________שם המנהל:_________

  //:  תאריך חתימה
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 ויתור סודיות .15

 , בעל מס ת"זאני ______________________ )שם מבקש הבקשה לסיוע( 

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

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

וגם ישמשו כחומר  www.tengav.orgאני מודע לכך ומסכים/מה שפרטי הבקשה שלי יפורסמו בעילום שם באתר של תן גב,  

 שיווקי )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/

