טופס בקשה לקבלת הנחה  -הסבר
הורים יקרים ,שלום רב
משפחות אשר מתקשות לעמוד בתשלום עבור פעילות התנועה יכולות לפנות בבקשה להנחה.
לצורך כך ,הוקמה וועדה מצומצמת ודיסקרטית אשר מטרה לסייע להורים המתקשים
בתשלומים עבור ילדיהם ולקבוע את גובה ההנחה ע"פ קריטריונים אחידים ובהתאם לתקציב
השבט.
את הבקשות יש להעביר אך ורק על גבי טופס" ,בקשה להנחה" ,אותו יש למלא במלואו ולצרף
את כל המסמכים המתבקשים .בקשות לא מלאות או חסרות במסמכים לא ידונו .בכל בקשה
מלאה ידונו ויחליטו בועדת ההנחות .את תשובת הועדה תקבלו בטלפון ונא לפעול בהתאם.
החלטת הוועדה תקפה לכל שנת הפעילות ואין צורך בהגשת בקשות חוזרות.
מיותר לציין ,כי ועדת ההנחות עושה ככל יכולתה לסייע להורים המתקשים בתשלומים ,אולם,
יכולת הסיוע של הועדה מוגבלת ביותר.
מילוי טופס הבקשה
הנכם מתבקשים למלא את טופס הבקשה במלואו ולצרף את המסמכים הבאים בהתאם לעניין :
א.

המלצת מחלקת רווחה בעירייה

ב.

אישורי הנחה ברשות המקומית

ג.

אישורי הנחה מביה"ס

ד.

אישורי אבטלה

ה.

פירוט הכנסות המשפחה האב והאם והאישורים המתאימים :
* משכורת  -שלושה תלושים אחרונים
* מביטוח לאומי  -אישור מתאים תקף
* כעצמאי  -אישור רו"ח או יועץ מס על ההכנסה השנתית
* פנסיה  -שלושה תלושים אחרונים
* השלמת הכנסה  -אישור מתאים לשלושה חודשים אחרונים
* תשלומי דמי מזונות  -חוזה גירושין
* כל הכנסה אחרת  -אישור מתאים

ו.

חוזה שכירות

ז.

צילום ספח ת .ז  .עם כל פרטי המשפחה

ח.

חתימה על הבקשה

את הבקשה (בצירוף כל המסמכים) יש למסור לראש או גזבר השבט עד ________________.
בכבוד רב
ועדת הנחות שבטית

טופס בקשה להנחה מתשלום בגין השתתפות בפעילות צופית

שם ביה"ס

שם החניך

כתה

ת .ז

ילדים
עד

ילדים מעל

גיל 81

גיל 81

כתובת מגורים

שם האב

ת .ז

טל' נייד

שם האם

ת .ז

טל' נייד

מצב משפחתי

נשוי/אה

גרוש/ה

רווק/ה

אלמן/ה

פרטים על מצב כלכלי
ברשותי :דירה פרטית
עסק פרטי
בבעלותי :כלי רכב
פרטי הכנסה

לא

כן

לא

כן

לא

אני משלם שכ"ד  /משכנתא בסך _____________  ₪לחודש

כן סוג ושנה ________________ סוג ושנה _____________________
שם מקום העבודה /קצבה

שכר חודשי נטו

שכר חודשי
ברוטו

עבודת האם
עבודת אב
מזונות
קצבה מביטוח לאומי
אחרות
סה"כ

הצג מסמכים:
צילום ספח ת.ז

 3תלושי שכר אחרונים

אישור השלמת הכנסה
חוזה מזונות

חוזה שכירות

אישור הכנסות כעצמאי
אישורים רפואיים

אישור ביטוח לאומי עבור קצבה

המלצה מלשכת הרווחה

אישור הכנסות מפנסיה

צילום רישיון רכב

טופס הנחה הניתן מעייריה

אישור אבטלה
מכתב בקשה

אישור הנחה מביה"ס

נימוקים לבקשה___________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ __________________________________
_________________________________
הצהרה:
אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים וידוע לי כי אם ימצא שהפרטים אינם נכונים או מלאים ,יבוטלו
ההנחות שאושרו ,ואדרש לשלם את כל המגיע בתוספת הפרשי ריבית ,הצמדה והוצאות.

אני החתו ם מטה מתחייב בזאת לא לפרסם את סכום ההנחה אשר ניתנה לי אני מצהיר בזאת כי הובא לידיעתי
שבמידה ולא אעמוד בהתחייבות הנ"ל תבוטל ההנחה לאלתר.

תאריך ______ ___/___/שם ממלא הבקשה ___________________ חתימה _________________

החלטת הוועדה מיום _____ ___/___/סכום ההנחה  _________ %חתימה _____________

