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 נוהל הנחות אוטומטיות למשתתפים בפעילות המתנ"ס 

 קריטריונים להנחת רישום אוטומטיות 

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

 אין צורך להגיש בקשה לוועדת הנחות   •

 ההנחות לא תקפות לטיולים / סדנאות / מופעים וכו'  •

 אין כפל הנחות  •

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

 הנחות אוטומטיות לחוגים  

 . ראשוןמשתתף מהחוג הראשון / החל   5%הנחה של  תינתן ויותר  שני   משתתף /חוג שני  •
 

 הנחה אוטומטיות בצהרונים / קייטנות   

 לכל ילד ברישום של שני ילדים ומעלה.  %    5הנחה של  -צהרוני גנים  •

 ניתן לגשת לוועדת הנחות. תאין הנחה אוטומטי –ב'    -צהרוני בתי ספר כיתות א' •

אחים ומעלה  2ברישום  משלמים תעריף מלא ולכן זכאים   – בתי ספר כיתות ג'  צהרוני  •
במידה וילד אחד רשום לצהרון גן והילד השני רשום לצהרון ביה"ס  ) 5%של  להנחה

 ( אין הנחותתינתן הנחה בגן בלבד ומכיוון שבניצנים 

יש להגיש   – איננה אוטומטיתבצהרונים / קייטנות נכה  משתתף / להורים נכיםהנחה  •
 מסמכים לוועדת הנחות  

 

 הנחות אוטומטית לנכים  

  -לבעלי נכות מ  50%נכה תינתן הנחה אוטומטית של  משתתףלהורים נכים/  לחוגהנחה  •
 יש להעביר טופס מביטוח לאומי( )נכות ומעלה   50%

 )לא כולל בן/בת זוג(  אישיתהנחה  •

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

 אין הנחות   –הנחה לנכים בטיולים  •

 אין הנחות    –הנחה לנכים במופעים, הצגות וכו'  •

 אין כפל הנחות  •
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 הנחות  ועדת נוהל 

 תנאי סף להגשת בקשה  

 מונוסון בלבד   –ההנחות ניתנות לתושבי יהוד  .1

 לא תידון   הבקשה נטו  13,000במידה וההכנסה של המשפחה היא מעל   .2

יש   ם במידה ואחד מבני הזוג איננו עובד הבקשה לא תידון )במקרים מיוחדי –בצהרונים  .3
 להביא מכתב לוועדה( 

 
 בהתאם להחלטת הועדה יש להגיש את כל האישורים הנ"ל 

 בני הזוג  2תעודת זהות + ספח של  
 חודשים אחרונים  3  –תלושי שכר 

 חודשים אחרונים  3 –דף חשבון 
 במידה וקיימים: אבטלה, הבטחת הכנסה, ביטוח לאומי, מזונות, רווחה  םאישורים רלוונטיי

 יש לצרף אישור ביטוח לאומי   –נכות 
 מומלץ   –מכתב אישי 

 
 בקשה שתוגש ללא כל האישורים לא תידון בוועדה 

 
 תהליך ועדת ההנחות  

 יש לדאוג להעביר את האישורים באופן אישי למזכירות   .1

 במייל  או בפקס טפסים יתקבלו  לא – המקוריים הטפסים את למסור  חובה .2

 הוועדה תתכנס בשבוע הראשון לכל חודש   .3

 מזכירת המתנ"ס תתקשר לפונים ותיתן תשובה טלפונית  .4

 מכתב תשובה מסודר בדואר נ"ס ישלח במקרה ולא יתקבל מענה טלפוני המת  .5

שהבקשה הגיעה במלואה למזכירות במידה ותאושר הנחה היא תיכנס לתוקף מרגע  .6
 רטרואקטיבית מתחילת שנה )יש להקפיד למלא תאריך בקשה(  לא  – המתנ"ס 

 
 קריטריונים:

. הנחה זו ניתנת במקרים חרגים בלבד. אין בסמכות  50%היא   הבוועדהנחה מקסימלית הניתנת 
 הועדה לאשר הנחות מעבר להנחה זו 

 
 

 הערות:
  הטפסים כל  ללא  בקשה – הרלוונטיים הטפסים כל את מילא התושב  כי  לוודא המזכירות אחריות 

 ם הטפסי  להשלמת לתושב ותחזור  בוועדה תדון לא
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 בקשה להנחה  

 ת.ז: ____________________                                                 מגיש הבקשה: שם 

 __________________      : טלפון                                                      מגורים:    כתובת             

 : _________ 18עד גיל מס' ילדים                          מצב משפחתי: _______________             

 מייל: __________________________________________             

 אם מוכר באגף לשירותים חברתיים בעיריית יהוד? כן / לא   שם העובדת הסוציאלית _______________

 לקבל הנחה עבור פעילות של: מבקש  .1

 מחיר   מסגרת/ חוג מבוקש  גיל שם המשתתף 

    

    

  פרטי הורים:  .4

 שם ההורה   __________________  שם ההורה   ________________              

 הכנסה חודשית נטו __________  ₪                    הכנסה חודשית נטו _____________₪                  

 הסיבות לבקשה: ________________________________________________________ .5

 )חובה לצרף את האישורים הנ"ל( :   אישורים

   של שני בני הזוגתעודת זהות + ספח   

 חודשים אחרונים   3 –תלושי משכורת  

 חודשים אחרונים 3 –דף חשבון 

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

 יש לצרף אישור מביטוח לאומי )לא תתקבל רק תעודת נכה(.  –נכות 

 מומלץ   –מכתב אישי 

____________________________________________________________________________ 

 לשימוש הועדה בלבד 

 חתימה  שם היו"ר   החלטת הועדה  תאריך  

    

 חתימה  שם היו"ר   החלטת הועדה לאחר עירעור  תאריך  

    

 


