
 

 מתנ"ס דנוורב חוגים –נוהל קבלת הנחה 

מתנ"ס דנוור מפעיל חוגים לילדי העיר כחלק מפעילות קהילתית. החוגים מעוברים על ידי מדריכים 
את  להקטין, המתנ"ס שואף בד בבד. והשירות מקצועיים תוך תשומת לב לאיכות ההדרכה, הציוד

 ומתוך כך מאפשר הגשת בקשה להנחה. החסמים הכלכליים העומדים בפני תושבי העיר 
 

 תוכנית ההנחות: 
תכניות לקבלת הנחה. אחת עפ"י נקודות זיכוי ואחת עפ"י הכנסה  2במתנ"ס מופעלות בו זמנית 

לפי הפירוט  שאי לבחור את התכנית המעניקה לו את ההנחה הגבוהה ביותררלנפש. כל מבקש הנחה 
 זה. נוהלב
 

 כלליים לבקשת הנחה נהלים
 
קביעת ההנחה היא על פי מצבו של מבקש ההנחה ועפ"י היכולת הכלכלית של המרכז הקהילתי  .1

 .להעניק את ההנחה במסגרת פעילותה
 הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום בגין הפעילות, ואינה דוחה את מועד התשלום. .2

 במקרה הצורך המתנ"ס יזכה רטרואקטיבית את מבקש ההנחה. 
)חפשו  אתרבלת הנחה" אותו ניתן לקבל בבקשה לק"אמצעות טופס הגשת הבקשה תבוצע ב .3

 המתנ"ס. מבקש ההנחה יצרף את המסמכים הנדרשים. משרדיאו ב מתנ"ס דנוור בגוגל(
 והגשת כלל המסמכים הנדרשים.  תשלום חובות קודמים: תנאי להנחה .4
 .בלבד הלימודים הנוכחיתההנחה תינתן עבור שנת  .5
 .גיש בקשה להנחהזכאי לה תושב לודכל לקוח  .6
 , אלא על השתתפות בחוגים בלבד. לא חלות על השכרות, אירועים וכו'ההנחות  .7
 ההנחות חלות על מחיר הבסיס המלא בלבד ולא חלות על: ערכות, שמירה, חומרים וכו'. .8
 עד חודש מיום הגשת הבקשה.  למגיש לאחר קביעת הזכאותהחלטה על מתן ההנחה תישלח  .9

  והל זה. בהתאם לנ של המתנ"ס עפ"י מבחן הכנסה ועפ"י שיקול דעתכל הקריטריונים יעמדו  .10
 
  

 מצב סוציאלי )עפ"י ניקוד( - קריטריונים להנחות: 1תוכנית 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 ניקוד הערות קבוצת זכאות

 נק' 1   הורי-חד

 חו"ד עו"ס
 אגף הרווחה

 נק' 1  

 נק' 1   קבלת קצבה

 נק' 2   הבטחת הכנסה

 נק' 1   מינימום שכר

 נק' 1 50%עד  הורה בעל נכות\חוגאי

 נק' 2 50%מעל  הורה בעל נכות\חוגאי

 נק' 1   מחלות כרוניות חריגות

 נק' 2  שיקול דעת מנהל המתנ"ס

 מקרא ניקוד:

 5% נק' 1

 10% נק' 2

 20% נק' 3

 30% נק' 4

 40% נק' 5

 50% נק' 6



 

 
  

 הנחות עפ"י הכנסה לנפשטבלת : 2תוכנית 
 

 5% 10% 15% 20% 25% 30% אחוז הנחה

 ₪ 1,300 ₪ 1,200 ₪ 1,100 ₪ 1,000 ₪ 900 ₪ 800 הכנסה לנפש

  
 
 

 נדרש להגיש את המסמכים הבאים: כל מבקש הנחה 
 חודשים. 3דוח עו"ש פעיל מהבנק של  -
 בני הזוג. 2תלושי משכורת אחרונים של  3 -
 מכתב בקשה. -
 זהות כולל ספחצילום תעודת  -
 פסק דיןאישור קבלת מזונות/ :חד הורימעמד  -
 הכנסה אחרתאישור מביטוח לאומי על קצבה/ :מעמד לא עובד -
 .אישור רפואי המעיד על מצבו הרפואי של החולה :מחלה כרונית -
 תסמך המאשר אחוזי נכות + קצבת נכותעודת נכה/ מ: נכה -
כל תושב רשאי להעביר למנהל המתנ"ס באמצעות מזכירות המתנ"ס מכתב בקשה להנחה  -

קריטריונים המצ"ב או לחילופין לבקש הנחה גבוהה יותר מזו במנומק במידה והוא אינו עומד 
 המגיעה לו לפי הקריטריונים.

 
 לא תאושר הנחה ללא הגשת מסמכים.

 

 _______________________שת הבקשה:__הג תאריך
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 טופס בקשה להנחה  

 
 ס:הטופ למילוי הוראות

 .הנדרשים הפרטים כל את במדויק למלא יש .1
 המסמכים.  צירוף ללא בקשה תידון לא .2

 
 :ההורים פרטי

 אמא אבא  
   שם פרטי

   שם משפחה
   ת.ז

   כתובת 
   טלפון 

   ת. לידה
   מקום עבודה 
   מצב משפחתי

   אחר
 

 :במשפחה הילדים כל פרטי
 עיסוקתה/כיגן/  גיל ז.ת  הילד שם מס'

     
     
     
     
     
     
     

 
 :ההנחה מתבקשת בגינם הפעילות / החוגים

 המשתתףשם 
 

 מחיר חוג גיל

    
    
    
    
    
    

 
 :ההנחה לבקשת סיבות

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 .ועדכניים נכונים שמסרתי הפרטים שכל ת/מאשר הנני

 מבקש את לתבוע זכותה את לעצמו שומר הקהילתי המרכז ,נכונים אינם והפרטים במידה
 .כוזבים פרטים מתן על ההנחה
 ________________________ ההנחה מבקש חתימתושם ו



 

 
 הועדה לשימוש

 
 :קריטריוניםניקוד בקשה לפי 

 

 רלוונטי ניקוד קבוצת זכאות

  נק' 1 הורי-חד

 חו"ד עו"ס
 אגף הרווחה

  נק' 1

  נק' 1 קבלת קצבה

  נק' 2 הבטחת הכנסה

  נק' 1 מינימוםשכר 

  נק' 1 נכה

  נק' 2 נכה

  נק' 1 מחלות כרוניות חריגות

  נק' 2 שיקול דעת מנהל המתנ"ס

 
 טבלת הנחות עפ"י הכנסה לנפש

 5% 10% 15% 20% 25% 30% אחוז הנחה

 ₪ 1,300 ₪ 1,200 ₪ 1,100 ₪ 1,000 ₪ 900 ₪ 800 הכנסה לנפש

 
 ____________אחוז הנחה לפי שקלול נקודות:

 _____________הנחה ע"פ הכנסה לנפש:אחוז 
 

 
 נדחה. \דה: מאושרהוע החלטת

 אחוז הנחה מאושר: ______
נימוק: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

 ___________________תאריך
 

 ___________________וועדהת החתימ

 מקרא ניקוד:ניקוד 

 5% נק' 1

 10% נק' 2

 20% נק' 3

 30% נק' 4

 40% נק' 5

 50% נק' 6


