
 

 במרכזים הקהילתייםבקייטנות ובמועדונית  ,בצהרונים ,להנחות בחוגים םקריטריוני

 2023ינואר ' 12 גרסה -מזרח נתניה 

 : יכלל

דיון בבקשת ההנחה במסגרת ועדת הנחות יתקיים רק אם הוגשו כל המסמכים הבאים  .1

 עדה :ולו

 -מילוי טופס בקשה להנחה יש למלא את הטופס ולצרף מסמכים.  1.1

 הנחות. לוועדתחתימה על נוהל הגשה  1.2

במידה ומדובר בבקשה להנחה בצהרונים מסמך בקשה חתום להנחה מהתמ"ת כולל  1.3

 .הנלווים לבקשהם מסמכיכל ה

 

ועדת הנחות תתכנס בחודש יוני לדון בהנחות לקייטנות, ואחרי חגי תשרי לדון בבקשות  .2

 .. כמו כן תתכנס הועדה ע"פ הצורך במהלך השנהולצהרונים הנחה לחוגים

 

מבקש שיקבל הנחה מהתמ"ת בצהרונים לא יוכל לקבל הנחה נוספת בצהרונים . מצאה  .3

 ,הנחה בצהרונים ועדיין לא הגיע המועד לבקשת הנחה מהתמ"תהמבקש זכאי להועדה כי 

 . מהמתנ"ס עד לקבלת ההנחה מהתמ"ת לו הנחה מותנית תינתן

במידה ויקבל הנחה מהתמ"ת  המבקש יחתום על מסמך החזר ההנחה המותנית מהמתנ"ס

 על סכום ההנחה המותנית למתנ"ס.  ןפיקדוצ'ק  ןויית

מי שאין  .וההנחה מן המתנ"ס תבוטל הפיקדוןהתמ"ת יופקד צ'ק  מן היה והתקבלה ההנחה

בתמ"ת ולא הגיש בקשה להנחה בתמ"ת יוכל לקבל הנחה  לו מניעה להגיש בקשה להנחה

 10%לצהרונים שלא תעלה על 

 

כולל כל  %50ההנחה המקסימאלית המצטברת שרשאית ועדת הנחות להעניק לא תעלה על  .4

 ביחס למחיר המחירון של כל פעילות תינתן. ההנחה 'וכוד שני ההנחות לרבות הנחה ליל סוגי

 (קייטנה חוג, צהרון,)

 

 (, אירוע טרגי וכו': מחלה במשפחהכגון)ראתה ועדת ההנחות כי מדובר על מקרה יוצא דופן  .5

היא  4מצב של הוצאות חריגות למשפחה הדורש הנחה הגבוהה מן הרשום בסעיף  וכן על

גבוהה יותר או דחיית תשלומים .החלטה זו תתקבל בהתייעצות עם נציג  זכאית לאשר הנחה

במקרה רווחה או בהתייעצות עם גורם טיפולי חינוכי  ממחלקת הרווחה במידה ומדובר

 .להחלטה זו מוסמך. הועדה תרשום בפרוטוקול את הנימוקים

 

 .ני התקציבהקריטריונים להנחות יובאו לאישור ההנהלה מחדש מדי שנה במסגרת דיו. .6

 

 ויינתנאלו למעט אם החליטה ההנהלה אחרת . לא  םקריטריוניהנחות שלא ע"פ  ויינתנלא  .7

 תלוועד. חברי ועדת ההנחות אינם רשאים להגיש בקשה להנחה עובדים ילוועדהנחות 

משרת מילואים כמפורט שניתנות אוטומטית /שני /גימלאי הנחות למעט הנחות עבור ילד

ישתתפו בדיון על בקשת הנחה של קרוב  . חברי ועדת הנחות לאלעומדים בקרטריונים

 משפחה מדרגה ראשונה.

 

אין כפל הנחות מצטברות כלומר אם קיבל אדם הנחה ע"פ מבחן הכנסה וכן הנחה בשל ילד   .8

ולא  מבניהןמילואמיניק/גימלאי/וואצר רווחה ההנחה התקפה היא ההנחה הגבוהה /שני

יש להורה שני ילדים אחד בצהרון בגן ואחד בצהרון בבית הספר במידה וההנחה המצטברת. 



 

בצהרון הגן , היא לא תבטל את ההנחה על הילד השני  והוא קיבל הנחת תמ"ת על הילד

 שקיבל בצהרון בית הספר.

 

ערעור על החלטת ועדת הנחות ניתן להגיש לועדת הנחות בישיבתה כועדת ערעורים עם  .9

מקבלת ההחלטה . בישיבה זו של ועדת ערעורים ישתתף גם  ימים 7תוך  נימוקים כתובים

 .והחלטתה תהיה סופית יו"ר ההנהלה או ממלא מקומו

 

במקרים חריגים בלבד, כאשר אין יכולת לכנס את הועדה רשאי יו"ר ועדת הנחות לאשר  .10

 . הנחות אלו יפורטו בפרוטוקול.טלפוני מול מנכ"ל העמותה הנחות בדיון

 

הינם בכפוף לתקציב ועדת ההנחות ולהחלטת הוועדה. הנחות הבסיס לקייטנות  כל ההנחות .11

התקציב המיוחד שהקצתה העיריה לנושא. הנחות הבסיס לקייטנות יהיו ממחיר  ינתנו ע"פ

 .(לפריסת מחיר במודל המסלול הארוך/פיקס פרייס ללא קשר)המחירון 

 , קייטנות ומועדונית :חוגים, צהרוניםחישוב ההנחה ב

ע"פ מבחן הכנסה של משק בית ברוטו לנפש לחודש  ןתינתוצהרונים  הנחת היסוד לחוגים, .12

 הבאה : ע"פ הטבלה

בית  ברוטו משק

  ₪-ב לנפש

 ומטה 2000 2001-2500 2501-3000 3001-3500 3501-4000

 50% 40% 30% 20% 10% אחוז ההנחה

ע"פ מבחן הכנסה של משק בית ברוטו לנפש לחודש ע"פ  ןתינתהנחת היסוד לקייטנות 

 הטבלה הבאה :

 

קבל ע"י חלוקת של ההכנסות ברוטו ממשכורת של משק הבית היחס ברוטו לנפש הת 12.1

 (.בלבד 18זוג+ ילדים עד גיל )הנפשות בבית  למס'

 

במידה ומדובר באם חד הורית או אב חד הורי, יש להוסיף נפש אחת לסך הנפשות  12.2

 לצורך החישוב.

 

( לצורך ניביו 30יום ומעלה בשנה שמסתיימת ב  14מי ששרת במילואים בתקופה שהיא  12.3

של השנה שלפני שנת הפעילות לצורך צהרון/חוג/מועדונית ) באוגוסט( 30או ) הקייטנות

להוסיף נפש אחת בהתאם לטבלה לעיל לסך הנפשות לצורך  לצורך בקשת ההנחה, יש

 החישוב.

 . יש להגיש אישור רשמי מצה"ל על ביצוע המילואים ע"י העתק הטופס המוגש למעביד

 

כי ההכנסות ברוטו לנפש מחייבות הנחה ע"פ הטבלה אבל למשפחה יש  מצאה הועדה 12.4

משמעותית אחרת שאינה ממשכורת היא רשאית לתת הנחה מופחתת או לא לתת  הכנסה

 .הנחה כלל

 

בית  ברוטו משק

  ₪-ב לנפש

 ומטה 2000 2001-2500 2501-3000 3001-3500 3501-4000

 50% 40% 30% 20% 10% אחוז ההנחה



 

% משרה לפחות .  80הטבלה מניחה הכנסה לנפש כך שכל אחד מההורים עובד ב 

נמוך יותר על המבקש לנמק את הסיבות לאחוז המשרה  במידה ומדובר באחוז משרה

 הנמוך.

 

לחוגים שאינם קשורים )עבור עצמו עבור החוג הראשון  10%גימלאי יהיה זכאי להנחה של  .13

 .(הגמלאים ןלמועדו

 

 .10%הנחה של  ןתינתעבור חוג נוסף במתנ"ס לכל בית אב  .14

 

עבור הילד השני  10%מי שרשם ילד נוסף לצהרון או לקייטנה , יהיה זכאי להנחה של  .15

 .  20%שרשם ילד שלישי לקייטנה יהיה זכאי להנחה של  . מיוהלאה

  .מבניהןההנחה תהיה על הקייטנה הזולה 

ההנחה אינה כוללת קייטנות מסובסדות מראש כגון בית הספר של החופש הגדול, אומנות 

 .בחשבון התילקחנוכד' והן לא  ויצירה

 

בפרויקטים מיוחדים אשר תקציבם כולל תרומות לתקצוב ילדים בפעילות, תבחן הנחה או  .16

 ןתינת. לא לפעילות לילדים אשר ייבחרו על ידי הגוף המפעיל את הפרויקט פטור מתשלום

מסובסדים מראש כמו " מפתחות", "שאקל", "מנדלה" , קייטנת  לפרויקטיםהנחה נוספת 

 .וכדומה "של החופש הגדול סביה"משרד החינוך "

 

 ילדי "ניצנים" צהרוני בתי ספר תחת תוכנית בסיס לא יהיו זכאים להנחה בוועדת הנחות.  .17

 

ית מנדלה, תינתן גם לילדים ונוער מתחת הרחבת מתן הנחות בכפוף ובהתאם לתנאי תוכנ .18

 .16לגיל 


