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   ועדת הנחות בחינוך –עיריית מודיעין מכבים רעות 

 בתי הספר וגני החופש הגדול

 תשפ"א 2021 קיץ

 
 :החינוך במערכת להנחות הקריטריונים

 

 :ל"הנ המדרגות י"עפ לנפש הכנסה חישוב 1.

 20%. בשיעור בהנחה תזכה לנפש ₪ 2,500 ועד ₪ 2,321 שבין הכנסה

 35%. בשיעור בהנחה תזכה לנפש ₪ 2,320 ועד ₪ 1,870 שבין הכנסה

 50%. בשיעור בהנחה תזכה לנפש ₪ 1,869 ועד ₪ 1,540 שבין הכנסה

 65%. בשיעור תזכה בהנחה 1,539 עד לנפש הכנסה

 :ל"הנ המדרגות י"עפ למשפחה הכנסה חישוב 2.

 50%. להנחה בשיעור זכאית תהיה למשפחה ₪ 6,250 עד של הכנסה

 65%. להנחה בשיעור זכאית תהיה למשפחה ₪ 5,000 עד של הכנסה

 :ל"הנ המדרגה י"עפ עצמאי הורה שבראשה למשפחה הכנסה חישוב 3.

 30%. בשיעור תזכה בהנחה 3,100 עד לנפש הכנסה

 

 
 

 .בבית הנפשות 'מס במניין בחשבון יילקח לאומי שירות או סדיר בשירות חייל :הערה

 מותנה ,הרווחה אגף מנהל של מפורשת המלצה לפי תינתן 80% ועד 65% מעל הנחה 4.

 הנחות ועדת ובאישור תקציבי באישור

 ברוטו הכנסה י"עפ ייעשה להנחה הזכאות חישוב
 

 הנחות בוועדת יידונו לא בצהרונים הנחה המבקשות בלבד הגנים לילדי הוריות חד משפחות

 .החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד מול זכויותיהם מיצויי לאחר רק אלא העירונית

 לא החברתיים והשירותים הרווחה העבודה ממשרד תמיכה לקבלת זכאים יימצאו אשר משפחות

 סבסוד או השתתפות ,המקומית הרשות לרבות במדינה אחר גוף מכל בנושא תמיכה לקבל יוכלו

 .בצהרון ה/הילד של ה/שהותו בגין
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ועדת הנחות  –עיריית מודיעין מכבים רעות 

 בחינוך הנחה בקשה לקבלת בחינוך

 'א חלק
 

 המבקשים פרטי 1.

  זהות תעודת משפחה שם פרטי שם אישי מצב

 אם    אלמן / גרוש / נשוי / רווק

 אב    אלמן / גרוש / נשוי / רווק

 

 מגורים כתובת 2.

 רחוב בית 'מס דירה 'מס בבית טלפון נוסף טלפון

     

  מייל כתובת3.

  - הרווחה עובדת שם לא / כן ? הרווחה דרך מטופלים האם 4.
  אחר / לא / כן ?אב עובד_________ אחר / לא / כן ?עובדת אם .5

 ___________ )לאומי בשירות/ות/חיילים לרבות) 18 לגיל מתחת ילדים 'מס 6.

  

 למפעיל ישירות ההנחה מבקש של היחסי חלקו יתרת בתשלום מותנית ההנחה

 פנימי לשימוש   - 'מס פניה
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 :הבקשה מוגשת עבורם הילדים שמות .7

 

 ז"ת משפחה שם פרטי שם ס"ביה שם הקייטנה מפעיל שם

     

     

     

 

 להנחה זכאות בדיקת לצורך לצרף שיש מסמכים

 .ילדים ושמות כתובת הכולל ז"ת צילום*

 .אחרונים חודשים שלושה בנק תדפיס*

 (.הזוג בני שני של) ,אחרונים משכורת תלושי 3 :ה/שכיר*

 .ח"רו רישיון 'מס כולל חשבון רואה ידי על חתום זו לשנה הכנסות אישור+קודם שנה שומה ח"דו :עצמאי*

 .הילדים על חזקה +מזונות דמי גובה שיכלול גירושין הסכם :ה/גרוש*

 .אחרת הכנסה כל או שארים קצבת אבטלה ,לאומי ביטוח ,פנסיה(,הילדים של כולל)נכות קצבת– נוספות הכנסות*

 .לאומי שירות תעודת/ חוגר תעודת -לאומי בשירות המשרת או סדיר בשירות חייל*

 אי על ואישור לאומי מביטוח עובד לא מעמד על אישור – עבודה דורש על העבודה מלשכת אישור :הכנסה כל חסר*

 .לאומי מביטוח כלשהי גמלה קבלת

 .וועדה תידון לא ל"הנ המסמכים כל ללא בקשה שתוגש

 -ן"נדל על פרטים

  ( 'מס 'רח, עיר ) המען סוג הנכס תיאור :שכירות

  ( 'מס 'רח עיר ) המען סוג הנכס תיאור : בעלות

 :רכישה רישוי ייצור מועד שווי תאריך 'מס דגם תוצרת שנה סוג :רכב על פרטים .

 

 

 

 מסמכים , רפואיים מסמכים לרבות בבקשה התומך מסמך כל ולצרף הנחה למתן בקצרה הבקשה מהות את לפרט יש
 .וחריגות מיוחדות הוצאות על המעידים
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ולא בהודעה ) בדואר בלבדתשובות לגבי גובה ההנחה תישלחנה  *

 וכי ,נכונים הם לעיל הרשומים הפרטים כל כי ,ה בזה/מצהיר הריני (.טלפונית

 לא

 כלשהוא שינוי ויחול במידה כן כמו .למלא שהתבקשתי מהפרטים כלשהו פרט העלמתי
 שינוי בכל דיחוי ללא החינוך מנהל את לעדכן ת/ מתחייב הנני השנה במהלך בהכנסותיי

 .כאמור

_________ ______________________________ _ _____________ ___________ 

 תאריך משפחה שם + פרטי שם ת.ז . חתימה

 

 לבכם לתשומת

 מותנה אינו צהרונים/התשלום לקייטנות

 (.זכאי אינו/זכאי) הועדה בתשובת

 ,להנחה זכאים ונמצאתם ובמידה ,התשלום את להסדיר עליכם

 .התשלום של היחסי החלק לכם יוחזר
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 המפעיל י"ע בנפרד ילד כל עבור למלא יש זה חלק – 'ב חלק
 

 

 התלמיד פרטי
 ז.ת 'מס משפחה שם פרטי שם כיתה גן / ס"ביה שם

     

 

 קייטנה

 
___________________________________ __________________   __________________ 

 וחותמת חתימה

 המפעיל
 תשלום

 נדרש
 הקייטנה שם
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 צהרון
 

________________  _______________ 

 פעילמ וחותמת חתימה נדרש תשלום

 
 

 

 

 יידונו לא בצהרונים הנחה המבקשות בלבד הגנים לילדי הוריות חד משפחות

 משרד מול זכויותיהם מיצויי לאחר רק אלא העירונית  הנחות בוועדת

 זכאים יימצאו אשר משפחות .החברתיים והשירותים הרווחה העבודה

 יוכלו לא החברתיים והשירותים הרווחה העבודה ממשרד תמיכה לקבלת

 ,המקומית הרשות לרבות במדינה אחר גוף מכל בנושא תמיכה לקבל

 .בצהרון ה/הילד של ה/שהותו בגין סבסוד או השתתפות
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