ועדת הנחות  -תשפ"ג
הנחות עפ"י מבחן הכנסה:
 .1דיון בבקשת ההנחה במסגרת ועדת הנחות יתקיים רק אם הוגשו כל המסמכים הבאים לוועדה.
 צילום ת"ז  /עולה חדש.
 3 תלושי שכר אחרונים של בני הזוג.
 אישור המוסד לביטוח לאומי  -הבטחת הכנסה.
 הסכם גירושין.
 תעודת נכה או מסמך.
 .2ועדת הנחות תתכנס בחודש יוני לדון בהנחות לקייטנות ובחודש ספטמבר (אחרי החגים) לדון בבקשות הנחה
לחוגים ולצהרונים.
כמו כן תתכנס הועדה ע"פ הצורך במהלך השנה.
 .3צהרונים:
א .מבקש שיקבל הנחה מהתמ"ת בצהרונים  -לא יוכל לקבל הנחה נוספת בצהרונים .מי שאין לו מניעה להגיש
בקשה להנחה בתמ"ת ולא הגיש בקשה להנחה בתמ"ת יוכל לקבל הנחה לצהרונים שלא תעלה על .10%
ב .ילד אלרגי  /צליאק  -במידה וההורה יבחר להביא הזנה מהבית  +מנחה ,יהיה זכאי להנחה בגובה .20%
ג .לא יינתנו הנחות בעבור תכנית "ניצנים".
 .4ההנחה המקסימאלית המצטברת שרשאית ועדת הנחות להגיש לא תעלה על  25%כולל כל סוגי ההנחות
לרבות הנחה לילד שני וכו' .ההנחה תינתן ביחס למחיר המחירון של כל פעילות (חוג ,צהרון ,קייטנה).
 .5הקריטריונים להנחות יובאו לאישור ההנהלה מחדש מדי שנה במסגרת דיוני התקציב.
לא יינתנו הנחות שלא ע"פ קריטריונים אלו ,למעט אם החליטה הועדה אחרת.
 .6ערעור על ועדת הנחות ניתן להגיש עם נימוקים כתובים תוך  7ימים מקבלת ההחלטה.
בישיבה זו של ועדת ערעורים ישתתף גם יו"ר ההנהלה וההחלטה תהיה סופית.
 .7כל ההנחות הינם בכפוף לתקציב ועדת ההנחות ולהחלטת הועדה.
 .8הנחת היסוד תינתן ע"פ מבחן הכנסה של משק בית ברוטו לנפש לחודש ע"פ הטבלה הבאה:
ברוטו משק בית לנפש ב₪

עד ₪ 2,750

עד ₪ 2,500

עד ₪ 2,250

עד ₪ 2,000

אחוז הנחה

10%

15%

20%

25%

 .9היחס ברוטו לנפש התקבל ע"י חלוקה של ההכנסות ברוטו ממשכורת (כולל קצבאות ,מזונות וכו') של משק
הבית למס' הנפשות בבית (עד גיל  ,)18בעיגול לרף תחתון.
 .10במידה ומדובר ב :אם  /אב חד הורי/ת (ללא מזונות) ,גמלאים או נכים ,יש להוסיף נפש אחת לסך הנפשות
לצורך החישוב.
 .11מצאה הועדה כי ההכנסות ברוטו לנפש מחייבות הנחה ע"פ הטבלה אבל למשפחה יש הכנסה משמעותית
אחרת שאינה ממשכורת היא רשאית לתת הנחה מופחתת או לא לתת הנחה כלל.
 .12אין כפל הנחות.
 .13הועדה תשמש כוועדה מיוחדת לדיון בבקשות תושבים שאינן בנושא צהרונים/חוגים/קייטנות.
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