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  אוטומטיות רישום תקריטריונים להנח

 הנחות אוטומטיות ניתנות לכל המעוניין לקחת חלק בפעילות ללא קשר למקום מגורים 

  אין צורך להגיש בקשה לוועדת הנחות 

 וכו' / מופעים הנחות לא תקפות לטיולים / סדנאותה 

 אין כפל הנחות 

 (בלבד יהוד לתושבי) הנחות וועדת להגיש יכול בקריטריון עומד שלא מי 

 

 חוגים אוטומטיות להנחות 

  לא מקבל –ילד ראשון 

 החל מהילד הראשון  5% ילד שלישי/ חוג שלישי וכו' תינתן הנחה של  וכך הלאה / חוג שני ילד שניל 

 השתתפות הקרן(. 10%)הנחה  20% -והסוהרים שוטריםקרנות ה 

 

  קייטנות  /בצהרונים אוטומטיות הנחה 

  רשום אחדבמידה וילד ) לכל ילד % 5ילדים לאותו ראש משפחה תינתן הנחה של מספר במידה וישנם 
 (תינתן הנחה בגן בלבד ס"ביה לצהרון רשום השני והילד גן לצהרון

  כיתות ג' משלמים תעריף )מדובר בתוכנית של משרד החינוך(אין הנחה  –לצהרוני ניצנים בבתי הספר ,
 אחר ולכן זכאים להנחה

 יש להגיש מסמכים לוועדת הנחות  –איננה אוטומטית  קייטנות/  בצהרונים נכיםילדים ל הנחה 

  וועדה שיקול היובא לכל מקרה נכות אחר 

 

 מבוגרים  לנכיםאוטומטית הנחות 

 לא כולל בן/בת זוג( אישית הנחה( 

 )ההנחה תינתן בכפוף להצגת אישור על נכות מביטוח לאומי )אין להסתפק בתעודה 

 מעלות החוג 50%נכות ומעלה תינתן הנחה בסך  50% -  בחוגים נכיםהנחה ל 

  אין הנחות  –הנחה לנכים בטיולים 

  אין הנחות  – כגון מופעים, הצגות וכו'הנחה לנכים 
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 בהחלטת וועדת הנחות בהתאם לקריטריונים כלכלייםלויות ות התהנח

 תנאי סף להגשת בקשה 

  בלבד מונוסון  –ההנחות ניתנות לתושבי יהוד 

 ילדים( 3)למשפחה עם נטו  13,000 מתחת ל ההכנסה של המשפחה היא ניתן להגיש בקשה במידה ו ,
 למשפחה עם מספר ילדים גבוה 

 

 הנ"ל: כל האישוריםיש להגיש את בהתאם להחלטת הועדה 

  של שני בני הזוגתעודת זהות + ספח 

 חודשים אחרונים 3 –תלושי משכורת 

 חודשים אחרונים 3 –דף חשבון 

 רווחה וכו'אישורים רלוונטים במידה וקיימים: אבטלה, הבטחת הכנסה, ביטוח לאומי, מזונות, 

 יש לצרף אישור מביטוח לאומי  –נכות 

 מומלץ –מכתב אישי 

 בקשה שתוגש ללא כל האישורים לא תידון בוועדה 

 

 תהליך ועדת ההנחות 

  מזכירות ליש לדאוג להעביר את האישורים באופן אישי 

  הוועדה תתכנס בשבוע הראשון לכל חודש 

  שמות הנחברים חסויים ולא  –הועדה מורכבת מנציגי אגף הרווחה וחברים בוועדת הנחות במתנ"ס
 ימסרו למבקשים 

 או הודעה כתובה מזכירת המתנ"ס תתקשר לפונים ותיתן תשובה טלפונית 

  לא מתחילת שנה  – מרגע הבקשה בלבדבמידה ותאושר הנחה היא תיכנס לתוקף 

 

 קריטריונים

  אין בסמכות הנחה זו ניתנת במקרים חריגים בלבד. . 50%הניתנת בוועדה היא  המקסימליתההנחה
  להנחה זוהוועדה לאשר הנחות מעבר 

 

 

 

 

 


