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  בתחומי החינוך טופס בקשה להנחה
  

  ______________לשנת 
  

  ): המבוקש תחוםאת ה ����סמן ב ( בתחוםבקשה לקבלת הנחה בתשלום 
  חינוך קהילתי משלים �'       ג- 'צהרון א �צהרון גנים      �ל גנים     "שכ �

  

 :פרטי המבקש .1
  
  מצב אישי  מין  תאריך לידה  שם פרטי  שם משפחה  ז.מספר ת  

  פ/  א / ג / ר / נ  נ / ז          1פחה ראש מש
  פ/  א / ג / ר / נ  נ / ז          2ראש משפחה 

  
  כיתה  שם מוסד הלימודים  זהות' מס  תאריך לידה  שמות הילדים במשפחה

          
          
          
          
          
  

  :כתובת המבקש
  תאריך תחילת מגורים בישוב  טלפון סלולארי  ד.ת  בית' מס  שם היישוב

          
  

  ז עם ספח מעודכן.צרף צילום תיש ל •

  :מצב כלכלי .2
  

  לא/ דירה            כן : ברשותי
  

  דירה בבעלות התאגיד / סטודנטים  מעונות /  בעלות פרטית: אנא ציין מי הגורם ממנו אתה שוכר את הדירה: במידה ולא
  

  ____________________________:כתובת______ ______________________:סוג העסק   לא / עסק פרטי     כן 
            

  ________: שנת ייצור ____________ ___________: סוג הרכב  לא/ כלי רכב        כן  
  

  ________: שנת ייצור ____________ ___________: סוג הרכב                  
  

 הכנסות .3
  

  מקום עבודה  העיסוק  ז.מספר ת  גיל  שם פרטי  שם משפחה  

הכנסה 
חודשית 

ו ברוט
  ממוצעת

                המבקש
                בן זוג

  

 .תלושי משכורת אחרונים 3יצרף  –שכיר  •

 .יצרף שומת הכנסה שנתית –עצמאי  •

  .ביטוח לאומי על העדר הכנסות/ אישור מלשכת תעסוקה  •
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  :)נא לצרף אישורים מתאימים(מקורות הכנסה נוספים 
  ח"סכום בש  מקור    ח"סכום בש  מקור  

    ל"תמיכת צה  .8    ביטוח לאומי  .1
    ל"קצבת תשלומים מחו  .9    קצבת ילדים  .2
    פיצויים  .10    פנסיה ממקום העבודה  .3
    הבטחת הכנסה  .11    קצבת שארים  .4
    השלמת הכנסה  .12    קצבת זכות  .5
    תמיכות  .13    שכר דירה  .6

  מילגות  .7
  ________) פירוט( אחר    

_________________  
_________________  

  

   
  

  )נא לפרט ולצרף מסמכים מתאימים( סיבת הפנייה לוועדה .4
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  

  

  במידה ויש דברים נוספים שחשוב לך להביא לידיעת הוועד אנא ציין זאת כאן .5
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  

  
  

 .לא תדון בקשה ללא הגשת המסמכים הרלוונטיים •

  ת לסודיות הוועדה מתחייב •
  

. וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא, כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, ה בזה/הריני מצהיר
  .ת לעדכן את הנוגעים בדבר/הנני מתחייב ,במידה ויחול שינוי כלשהוא בהכנסותיי במהלך השנה ,כמו כן

  
  

  __________________: יש הבקשה חתימת מג______________________          : תאריך
  
  
  

  לתשומת ליבכם
  .)אינו זכאי/ זכאי (חינוך קהילתי משלים אינו מותנה בתשובת הועדה , גנים, התשלום לצהרונים

 .יוחזר לכם החלק היחסי של התשלום, ובמידה ונמצאתם זכאים להנחה, עליכם להסדיר את התשלום
                                                                                                                                    

  
  
 


