
 

 

  

  "אפתש לחוגי ילדים ונוערוהל הנחות נ                           

  בלבד  תחומים שהמועצה מפעילה באופן ישירולפעילויות  ניתנותהנחות לתושבים  .1

 ).זכאיות בהנחת מועצהאינן  מסגרות שמופעלות ע"י הישובים ו/או גופים חיצונייםפעילויות או (

 של משרד הרווחה.  קריטריוניםמבחן הכנסה,  בהתאם ל פי-לזכאות להנחה (מעבר לסבסוד המועצה) תקבע ע .2

 . ובמועד שנקבע נדרשיםכל המסמכים הבקשה מסודרת, בצרוף  ש להגישלצורך קבלת הזכאות י .3

 .ותחושב רק אחרי רישום תשלוםהסדרת הת להנחה תותנה בקבלת הזכאו .4

 זכאות להנחה תקפה רק לשנת הפעילות השוטפת. .5

 ועדת הנחות של המועצה תדון במקרים חריגים ו/או בערעורים שיוגשו. .6

  פעילויות הכלולות בנוהל ההנחות: 

 נוער. ו חוגים לילדים .1

 אולפן למחול חצרים. .2

  .2020/115/1 יוםיוגשו לא יאוחר מ ותבקשות להנח מועדי בקשת ההנחות:

  הגשת בקשות להנחה:

  . בקשה להנחה יש להגיש אך ורק על גבי  טופס בקשה להנחה

 יוליהפנייה טלפונית ל אותו באמצעותניתן לקבל ., וכן www.bns.org.ilאתר האינטרנט של המועצה הטופס נמצא, ב

גיעו במועד וצורפו כל המסמכים הדרושים (פירוט פניות שהבדקו י yuliac@bns.org.il או במייל  1588999-08בטל' 

    08-9911736בטל'  עומריש לוודא את הגעת הטפסים ל ,ע"ג טופס הבקשה)

  ילדים:ה פרהנחות בגין מס

ילד שלישי לד לחוג אח, 5%  -ילד שני ל לחוג אחד באופן אוטומטי תינתןילדים במשפחה ההנחה בגין מספר  .1

    (הנחה תינתן למשלמים מראש לכל השנה) .10% - ומעלה

 ילדים.פר הלא תקבל הנחה נוספת בגין מס פי מבחן הכנסה,-על משפחה שזכאית להנחה !כפל הנחות אין .2

  ₪ 900עד   ממחיר החוג או 50%לשנה לא תעלה על  הנחה למשתתף .3

  

  

  



 

 

  

  

  תשפ"א -הנחיות להגשת בקשה להנחה

  :בקשת הנחותם למועדי   

  0202/15/11 וםיא יאוחר מלוגשו יאי וספורט נפסדנאות וחוגי  ,קשות להנחה למנוייםב 

  בקשות שיגיעו לאחר המועד שנקבע לא יטופלו!

  :הגשת הבקשהאפשרויות    

  8532400הנגב .נ.בני שמעון דמועצה האזורית ב ספורט וחוגים  מחלקתליוליה כהן  –בדואר  .1

 על מנת לשמור על דיסקרטיות) (נא לתאם שליחת הטפסים עם יוליה .08-9915837  -בפקס  .2

   yuliac@bns.org.il – דוא"לב .3

 .מחלקת ספורט וחוגים מסירה ידנית במעטפה סגורה לידי אחד מעובדי .4

שהטפסים הגיעו למשרדי  9915889בטל' חלה חובה מלאה על השולח לוודא  ,של העברת הטפסים דרךבכל 

   .אישורעל כך ולקבל המועצה 

   את הטופס יש  למלא ולשלוח בצירוף המסמכים הנדרשים :     

  , אישורים מתאימים להוכחת הזכאות לגבי שני בני הזוג
 
 ,במסגרת בקשה להנחה או למחלקה לשירותים חברתיים ,בשנה האחרונה ו אישוריםהוגשאם ( לום תעודת זהות + ספחיצ

  )., אך יש לציין זאתאין צורך להגיש שוב

  

  של שלושת החודשים האחרונים מהבנק.   תדפיס עו"ש

  

 .של כל אחד משני הזוג שלושה תלושי שכר אחרונים  – עובדים שכירים
  

 .בצירוף הצהרה  על הכנסה חודשית של העובד ,טופס שומה אחרון של מס הכנסה  - עובדים עצמאיים
  

רים, זקנה וכד').  פנסיונר העובד עבודה נוספת, חייב יאישור על גובה הפנסיה ו/או ביטוח לאומי (קצבת שא - גמלאים

 .להמציא אישורים על עבודתו
  

 .אישורים מתאימים מפקיד שומה/ביטוח לאומי  -העדר הכנסות 
  

יש לצרף אישורים מתאימים (ביטוח לאומי, קצבת נכות, תשלומים  ,יש מקור הכנסה נוסף אם – מקורות הכנסה נוספים

  מחו"ל, פיצויים, הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה, תמיכות, מלגות וכו').

 

  

  ר של תושבים שנוהל זה יאפשר למספר רב יות יםקוומאנו                

   לקחת חלק בפעילויות הפנאי של אגפי החינוף התרבות והספורט.             

  
  

  



 

 

  

  

  
  

  פעילויות אגף הקהילה  עבורהנחה ת טופס בקש
        

  פרטי ההורים    
מצב 

  משפחתי

    שם פרטי  שם משפחה  ז"מס' ת  טלפון בבית  טלפון נייד

              

  האב

              

  האם

  

  רטי הילדיםפ   

עלות שנתית 

  של החוג

שם החוג אליו 

מתייחסת 

  בקשת ההנחה

  מין  כיתה

  ז/נ

  שם פרטי  ז"מס' ת  גיל

              

              

              

              

              

              

              

              

   

        

  כתובת מגורים:    
      

     ___________________      ________________     _______________________________    ________________  

  מיקוד                             יישוב              רחוב                                                  מס 'בית                      

  

  

                                                            __________@____________________  

  דואר אלקטרוני                                                                             

      

      

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  : ים לבקשהנימוק          

                 __________________________________________________________________________  

  
                 ___________________________________________________________________________  

  
                _____________________________________________________________________________  

  
                ____________________________________________________________________________  

  

   

  

  

  

  

  

  הצהרה                           

  לאים, מאו ו/ידוע לי כי אם יימצא שהפרטים אינם נכונים  ומלאים.נכונים  הרשומים למעלה כי כל הפרטיםאני מצהיר/ה בזאת    

      . והוצאות הפרשי ריבית, הצמדה בתוספת את מלוא הסכוםיבוטלו ההנחות שאושרו ואדרש לשלם    

  בלבד. )(תש"פלשנת הלימודים הנוכחית  תקףשאישור הזכאות  ,ידוע לי   

  

  חתימה____________________ ________תאריך:  _________________  שם+שם משפחה___________       


