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 גתשפ"לשנה"ל  תבחינים לקביעת הנחות לצהרונים

בהתאם  גתשפ"צהרוני המועצה לשנה"ל להנחות מועצה אזורית "לב השרון" תדון במתן 
 תבחינים שלהלן:ל

תינתן אם אכן נכון וראוי לתיתה לרבות על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין  הנחהה .1

 ההנחות השונים.מקבלי 

 .ת תקציב אחת ותיבחן בכל שנה מחדשתן לשנ, תינההנחה .2

 המועצה בלבד.השתתפות בצהרונים הפועלים באמצעות תינתן עבור  הנחהה .3

ועדה בהשתתפות סגן ראש המועצה, מנכ"ל המועצה, מנהלת מחלקת רווחה ומנהלת ה .4

בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על ההנחה תדון בבקשות  המחלקה לחינוך משלים 

, לדחותה, כולה או ההנחה  , ותהא רשאית לאשר אתת הנחה מבקשההמשפחה ידי 

 חלקה, או להתנותה בתנאים, הכל  לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בהתאם  הנחההמועצה תהיה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן ה .5

 להוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של המועצה.

 ם למתן ההנחה:תנאי 

 עובדים במשרה מלאה ובמשפחה יחידנית, ההורה עובד במשרה  שני בני הזוג

 מלאה. 

  שלושה חודשים אחרונים( + חשבונות עו"ש לתקופה הצגת תלושי הכנסות הורים(

 זו, לעצמאים, שומה עדכנית. 

  המתגוררים בבית במשפחה. בדיקת מספר הנפשות בדגש על מספר הקטינים 

 למשפחה. 52% - 22% עפ"י החלטת הועדה, גובה ההנחה יקבע בין .6

 הנחה. 22%משפחות שאינן מוכרות ברווחה יקבלו עד   .7

יש למלא טופס בקשה להנחה ולצרף את המסמכים הנדרשים. את הבקשה ניתן 

 :למייל  צהרונים במועצה להעביר למדור
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  2....22מועד הגשה אחרון 

mailto:meonot@lev-hasharon.com
mailto:meonot@lev-hasharon.com
mailto:zohar@lev-hasharon.com


 

 
 

 מועצה אזורית לב השרון  
 לנוער וחינוך משלים המחלקה 

 ומעונות יום מדור צהרונים 

 

 

 

 

 
 תאריך:___________

 בקשת הנחה עבור צהרונים 
 

שם ההורים:__________________     מושב:_____________  מספר 

פלאפון:_______ _____________               שם העו"ס  בית)משק(:________

 המטפל:______________________

 הרכב המשפחה:

 עלות הצהרון שם הצהרון שם הגן/בית ספר  כיתה / גן שם הילד

     

     

     

     

 
סיבת הבקשה: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________ 

 המלצת העו"ס 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________ 

חודשי שכר אחרונים של שני בני הזוג.   3 :שכיריםצילום תעודת זהות , חובה לצרף: 
 לשלושה חודשים אחרונים . עדכנית  חשבונות עו"שלעצמאים: שומה 

 


