
 

 יסודי קדם  אגף חינוךעיריית ראשון לציון 

 תאריך: ____________

 לכבוד:

 של החופש הגדול" גניםועדת הנחות "

 2020ביה"ס של החופש הגדול תש"ף  –טופס בקשת הנחה 

יש לציין בנושא הדוא"ל: בקשת מלגה     :rishonlezoion.muni.il@lironS לדוא"ליש להגיש את הטופס  .1
 !!!בדרך אחרתלא יתקבלו פניות של הורים     לתכנית הקיץ.

 , טפסים שיתקבלו באיחור או ימולאו חלקית לא יכובדו!!22.6.2020 –את הטופס עד ה  שלוחיש ל –שימו לב 
 

 משפחות אשר עונות על אחד הקריטריונים לפחות רשאיות להגיש בקשה להנחה.
 וועדת ההנחות תדון בבקשות ע"פ הקריטריונים הרשומים מטה:

 
 לנפש במשפחה.₪  3,401 -הכנסה של פחות מ       .1
 זכאות להנחה בארנונה.       .2
 הוצאות רפואיות של אחד או יותר מבני המשפחה.       .3
 נכות הורה/ילד.       .4
 ילדים ומעלה(. 5משפחות ברוכת ילדים )       .5
 משפחות המטופלות על ידי שירותי הרווחה.       .6

 
 הוועדה תדון בנתונים אשר יובאו בפניה, תקבע את דרגת ההנחה וגובהה.

 
 :ה/ילדרטים על הפ

 שם פרטי: __________________  שם המשפחה: _________________
 שנת לידה: __________________  מס' ת.ז: ____________________

   ____________  בגן: ת/לומד
 כתובת: ______________________________________________________

 
 :פרטים על המשפחה

 __________________ת.ז: _______________ שנת לידה: ___________________: 1הורה 
 תעסוקה: __________________ שכר )ברוטו(: ___________ שכר )נטו(: _______________ 

 : __________________ת.ז: _______________ שנת לידה: ___________________2הורה 
 )ברוטו(: ___________ שכר )נטו(: _______________ תעסוקה: __________________ שכר

 
 יש לצרף ת.ז. של שני ההורים כולל ספח         ·
 חודשים. 3יש לצרף תלושי שכר של          ·
 יש לצרף כל מסמך רלוונטי )נכות, מצב בריאותי וכו'(.         ·

 
 ילדים: 

 __________שם: _____________ שנת לידה: ____________ עיסוק: __

 שם: _____________שנת לידה: _____________ עיסוק: ___________

 שם: _____________ שנת לידה: ____________ עיסוק: ____________

 שם: _____________שנת לידה: _____________ עיסוק: ___________

 שם: _____________ שנת לידה: ____________ עיסוק: ____________

mailto:lironS@rishonlezoion.muni.il


 

 יסודי קדם  אגף חינוךעיריית ראשון לציון 
 _____________שנת לידה: _____________ עיסוק: ___________ שם:

 

 

 הצהרה:

 הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי בשאלון זה הם נכונים.

 ידוע לי שאם יתברר כי פרטים מסוימים אינם נכונים, תישלל ממני הזכות לקבלת המלגה.
 הבקשה לא תובא לדיון באם לא צורפו כל המסמכים הדרושים.

  
 תאריך: __________ שם המבקש/ת: ________________חתימה: __________________

  
 

 ורד אבינל

 יסודיקדם מנהלת האגף לחינוך 
 יו"ר ועדת מלגות

  

 העתקים:

 ראש מנהל החינוך –גב' אטי אדר 
 


