
 
 

 

 

 

 

 

 .ועדת הנחות בחינוך – מועצה אזורית מרום הגליל 

 

  :הקריטריונים להנחות במערכת החינוך

 

3202בשקלים חדשים בשנת הכספים  ברוטו למשפחה  הכנסה חודשית ממוצעת       מס' נפשות  

2,889עד  1  2,889 -מ    

3,322עד   

3,322 -מ   

3,755עד   

3,755 -מ   

5,300עד   

4,334עד  2 4,334 -מ    

4,984עד   

4,984 -מ   

5,634עד   

5,634 -מ   

7,951עד   

5,027עד  3 5,027 -מ    
5,781עד   

5,781 -מ   
6,535עד   

6,535 -מ   
9,223עד   

5,720עד  4 5,720 -מ    
6,578עד   

6,578 -מ   
7,436עד   

7,436 -מ   
10,494עד   

7,268עד  5 7,268 -מ     

8,359עד   

8,359 -מ   

9,449  עד  

9,449 -מ   

13,335עד   

8,817עד  6 8,817 -מ    

10,140עד   

10,140 -מ   

11,462עד   

11,462 -מ   

16,176עד   

 10% 20% 40% % 60 שיעור ההנחה

   

3202בשקלים חדשים בשנת הכספים ברוטו למשפחה הכנסה חודשית ממוצעת      מס' נפשות  

10,336עד  7 10,336 -מ    
11,921עד   

11,921 -מ   
13,475עד   

13,475 -מ   
19,018עד   

11,914עד  8 11,914 -מ    
13,702עד   

13,702 -מ   
15,489עד   

15,489 -מ   
21,859עד   

13,463עד   9 13,463 -מ    

15,482עד   

15,482 -מ   

17,502עד   

17,502 -מ   

24,700עד   

לנפש 1,496עד  ומעלה 10 לנפש 1,720עד   לנפש 1,945עד   לנפש 2,744עד    

%07עד  שיעור ההנחה %50עד   03עד   01עד  %   % 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מגורים כתובת 2.
 רחוב בית 'מס דירה 'מס טלפון בבית טלפון נוסף

     

 3.כתובת מייל                                                                                                             

 לא /כן  ?האם מטופלים דרך הרווחה  4. שם עובדת הרווחה -                             

 5. אם עובדת? כן / לא / אחר                     אב עובד? כן / לא / אחר                         

                  (לאומיבשירות /ות/לרבות חיילים) 81ילדים מתחת לגיל  'מס 6.

  :הבקשה מוגשת עבורם הילדים שמות 7.
 

 ז"ת שם משפחה שם פרטי ס"שם ביה שם מפעיל הצהרון

     

     

     

  להנחה זכאות בדיקת לצורך לצרף שיש מסמכים

 .ילדים ושמות כתובת הכולל ז"ת צילום*

 .שלושה חודשים אחרונים  בנק תדפיס*

 (.הזוג בני שני של) ,אחרונים משכורת תלושי 3 :ה/שכיר*

 . ח"רו רישיון 'מס כולל חשבון רואה י"ע חתום זו לשנה הכנסות אישור+קודם שנה שומה ח"דו :עצמאי*

 .חזקה על הילדים+הסכם גירושין שיכלול גובה דמי מזונות  :ה/גרוש*

 .אבטלה קצבת שארים או כל הכנסה אחרת ,ביטוח לאומי,פנסיה(,כולל של הילדים)קצבת נכות– נוספות הכנסות*

 .לאומי שירות תעודת/ חוגר תעודת - לאומי בשירות המשרת או סדיר בשירות חייל*

 אי על ואישור לאומי מביטוח עובד לא מעמד על אישור – עבודה דורש על העבודה מלשכת אישור : הכנסה כל חסר*

 .גמלה כלשהי מביטוח לאומי קבלת

  .ל לא תידון וועדה"בקשה שתוגש ללא כל המסמכים הנ

 פנימי לשימוש  - 'מס פניה
   

  בחינוך הנחות ועדת – מועצה אזורית מרום הגליל
 

 
    

  בקשה לקבלת הנחה בחינוך
 

 
 

 
 

 

    
  'חלק א

     
 המבקשים פרטי 1.

  תעודת זהות שם משפחה שם פרטי מצב אישי 

 אם    רווק נשוי גרוש  אלמן  
        

 אב    רווק נשוי גרוש  אלמן  
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 מסמכים , רפואיים מסמכים לרבות בבקשה התומך מסמך כל ולצרף הנחה למתן בקצרה הבקשה מהות את לפרט יש
 .על הוצאות מיוחדות וחריגות המעידים

 

 

 

 

 

 .לא בהודעה טלפוניתובמייל בדואר תשובות לגבי גובה ההנחה תישלחנה  *

 וכי לא ,כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים ,ה בזה/הריני מצהיר
 כמו כן במידה ויחול שינוי כלשהוא בהכנסותיי.העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא

 .ת לעדכן את מנהל החינוך ללא דיחוי בכל שינוי כאמור/במהלך השנה הנני מתחייב 
 
 
 
 
 
 

 

 תאריך משפחה שם + פרטי שם ת.ז. חתימה

 
 


