מינהל החינוך
מחלקת גני ילדים

החלטת הועדה:
אושרה הנחה ________ החל מיום __________
הבקשה נדחתה  .נימוקי הוועדה___________ :
הכנסה ברוטו לנפש ______________
תאריך ____________
ועדת הנחות עירונית
בקשה לקבלת הנחה בשכר לימוד יול"א
פרטי הילד:
שם משפחה

שם פרטי

ת.ז.

לומד בגן

כתובת

מס' אחים

פרטי ההורים:
שם משפחה

שם פרטי

ת.ז.

מצב אישי

טלפון

טל' נייד

רווק/ה  ,גרוש/ה ,
נשוי/אה,אלמן/ה,
חי/ה בנפרד
רווק/ה  ,גרוש/ה ,
נשוי/אה,אלמן/ה,
חי/ה בנפרד

בעלות על רכב:
סוג

שנת ייצור

מקור הכנסה

 .1האם בבעלותך דירת מגורים כן/לא
 .2האם בבעלותך נכסים נוספים כן/לא
 .3האם הנך מתגורר בשכירות כן/לא
גובה תשלום שכר דירה __________
סכום ברוטו

הכנסה חודשית של המבקש
הכנסה חודשית של בן/בת הזוג
דמי מזונות
קצבאות ביטוח לאומי/הבטחת הכנסה
פנסיה ממקום עבודה
אחר-הכנסות משכר דירה/תמיכות וכדו'
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מינהל החינוך
מחלקת גני ילדים

מטופל ברווחה :כן  /לא ,שם העובד/ת הסוציאלי/ת ________________.
הנני מוותר/ת בזאת על סודיות בנוגע לתוכן המידע ,הנמצא במחלקה לשירותים חברתיים בעירייה והנוגע
לבקשה זו לקבלת הנחה עירונית בגן יול"א.
הנני מצהיר/ה כי לא תהיה לי כל תביעה ו/או מענה כנגד העירייה בשל העברה ו/או השימוש במידע כאמור.
חשוב !
יש לצרף את המסמכים הבאים ,בלעדיהם לא תדון הבקשה:
•

שכירים –  3תלושי שכר אחרונים של כל אחד מבני הזוג.

•

עצמאיים – אישור שומה במקור או אישור שומה מרו"ח על הכנסות

•

דפי בנק משלושה חודשים אחרונים

•

הסכם גירושין ובו סעיף דמי מזונות

•

חופשת לידה – אישור מבטוח לאומי על הכנסה

•

אישורים מתאימים מביטוח לאומי

•

מסמכים רלוונטיים אחרים

•

צילום תעודת זהות  +ספח

הנני מבקש לקבל הנחה בעבור תוכנית לימודים נוספת בגן יול"א לשנת הלימודים ___________
מהנימוקים הבאים:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________ _____________________________________________________
הצהרה:

הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים וכי לא העלמתי פרט כל שהוא מהפרטים שהתבקשתי למלא .ידוע לי כי במידה

ותאושר לי הנחה בעבור תוכנית לימודים נוספת בגן יול"א הרי שהיא תאושר על סמך הפרטים שהמצאתי לעיל .כן ידוע לי כי העירייה תהא רשאית לבטל ההנחה
במידה ויתברר כי הפרטים לעיל אינם מלאים או מדוייקים ולתבוע החזרת סכומי ההנחה וכן להגיש תביעה נוספת בגין מתן הצהרה זו.
הריני נותן את הסכמתי לעירייה להשתמש במידע המפורט בבקשה זו ובכל בקשה אחרת שהוגשה ו/או תוגש על ידי לעירייה בנוגע לקבלת הנחה כלשהיא ,לצורכי
דיון והחלטה נוספים אם ידרשו בנושא הנחות עירוניות כלשהן.
אני מתחייב לדווח למחלקת גני ילדים מיידית על כל שינוי בפרטים שנמסרו על ידי בבקשה זו.

תאריך _________________

חתימת המבקש ________________

*יש להגיש את טפסי הבקשה לא יאוחר מ 31.10.2019-באמצעות המיילnurite@raanana.muni.il ,
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