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 תאריך: ___________
 

 טופס בקשה להנחה

 שם המבקש/ת  ____________________

 כתובת              ____________________

 סוללרי : ______________        טלפונים           ____________________

 

 אני הח"מ מבקש/ת הנחה לפעילות המתנ"ס עבור ילדי. 

 וגים        )מחק את המיותר(סוג הפעילות:   קייטנה / ח

 . 18מס' ילדים בבית ______  )עפ"י רישום בתעודת זהות( מתחת לגיל 

  הקף בעיגולמצ"ב משפחתי: נשוי/אה, רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה     

 א. שמות הילדים שנרשמו לפעילות: 

1  ______________ .2  ______________ .3 _____________ .4_____________ . 

 ב. שם החוג: 

1  ______________ .2  ______________ .3 _____________ .4_____________ . 

 מקום עבודתי  _____________________________________

 מקום עבודת בן הזוג/בת הזוג  __________________________

 נמוקי הבקשה: )אפשר לצרף מכתב(. 

 

_____________________________________________________________________ 
 

 אישורים נדרשים: ) לא תידון בקשה ללא כל המסמכים (.
 

 אישורי אבטלה   תלושי משכורת של בני הזוג 3    
 קיצבת שאירים   צילום תעודת זהות )שני הספחים(     
 מזונות      הבטחת הכנסה    
  רושין הסכם גי    דו"ח עובדת סוציאלית    
  אישור ביטוח לאומי על תשלום מזונות   אישור בנק על העדר הכנסה     
 

 האם מטופלים באגף הרווחה    כן / לא        שם העו"ס __________________
 הנני מאשר/ת כי הפרטים שמסרתי נכונים ועדכניים. 

 בטל את ההנחה במידה והפרטים אינם נכונים, המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות ל
 על מתן פרטים כוזבים.  

 
 

 חתימת מבקש הבקשה: ________________                      שם ממלא הטופס: ____________
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 לשימוש המשרד
 

 
 מלא רק במידה שאין רישום בפועל(. : )לנתונים על החוגים

 
 
 עלות החוג למשך שנת הפעילות שם החוג ____________ תחילת הרישום לחוג __________  . 1

  

 ________________      שולם עד כה ___________    נותר לתשלום ___________    
 
 שם החוג ____________ תחילת הרישום לחוג __________  עלות החוג למשך שנת הפעילות . 2

  

 __________________________      שולם עד כה ___________    נותר לתשלום _    
 
 שם החוג ____________ תחילת הרישום לחוג __________  עלות החוג למשך שנת הפעילות . 3

  

 ________________      שולם עד כה ___________    נותר לתשלום ___________    
 

 : נתונים אישיים
 

 שכר ברוטו של המבקש _______________
 

 ________שכר ברוטו של בן הזוג   _______
 

 אחוז ההנחה שניתנה בשנה הקודמת _________________
 
 

 ========================החלטת הוועדה ======================
 

 ______________________________________________________ החלטת הוועדה
 

 _______________________________________________________  נימוקי הוועדה
 

 תוקף ההחלטה מיום הרישום
 
 

 :חתימות
 

 _____________ שמות החברים: ______________    ______________   ______________  
 

 חתימות:            ______________    ______________   ______________   _____________
 
 
 
 

 תאריך הישיבה:    __________________

http://www.matnasmrl.co.il/

