
 
 

 "ו תמוז תשע"זכ
 2017יולי  20

 
 שלום רב,להורים  

 חתשע"הלימודים בתשלומים לשנת  הבקשה להנח הנדון:

 

 תשלומים למגוון פעילויות בית ספריות.בקיימת אפשרות להיעזר בהנחות  הספר-בבית
 

מורכבת  העדוועדת הרווחה. הוהספר עליכם לפנות לו-להיעזר בתשלומים לבית ברצונכםאם 
המידע המגיע לוועדה ועדה היא נציגת ציבור. וה ה עליונה. יו"רחטיבומ הביניים חטיבתמ עצותמיו

תתכנס בתחילת שנת הלימודים ותדון בבקשות לסיוע בהשאלת ספרים עדה והוחסויים.  –ודיוניה 
את הבקשות יש להפנות ליועצת תרבותית. -ובמתן הנחות בתשלומי הורים לפעילות החברתית

 בכתב לפונים.  לח. החלטת הוועדה תיש3.9.17, זבאלול, תשע"' י"ב ם ראשוןהשכבה עד יו
 

יש לפנות בטלפון ליועצת השכבה, עם פרסום רשימות  -בקשות לסיוע בהשאלת ספרים 
 הספרים. זאת, בנוסף לבקשה שתוגש בכתב. 

 

אנו ימכם. עשיתוף פעולה יש צורך בבדרך היעילה והטובה ביותר  פניותלהיענות לשנוכל על מנת 
למלא להקפיד חשוב מאד  למלא את הפרטים. השאלון ורק אחר כך את לקרוא לכם ממליצים 

 פרט. לא לדלג על אף ו ,את כל הפרטים הנדרשים
לא  . על מקורות הכנסהו לצרף מסמכים רלוונטיים, כמו מסמכים המצביעים על מצב כלכליחשוב 

 ורפו אליה המסמכים הנדרשים. נוכל לדון בבקשה שתמולא באופן חלקי, או שלא צ
 

 לנוחיותכם, טופס בקשה להנחה מחולק לשני חלקים:

את כולל מידע נחוץ על התלמיד ועל משפחתו. בחלק זה יש למלא את כל הפרטים ולצרף  -חלק א' 
 הדרושים. אישוריםה

בל את רוט הבקשה יעזור לנו לדון בבקשה ולקי. ניתן לצרף מכתב נלווה. פפירוט הבקשה -חלק ב' 
 ההחלטה הנכונה.

 
הספר, במדורי החטיבות, או לקבל -את הטופס ניתן להוריד באתר האינטרנט של בית

במזכירויות החטיבות ואצל היועצות. את הטפסים המלאים, כולל כל המסמכים הנדרשים, יש 
 להעביר ליועצת השכבה.

 
 השונים. ם שלומיתהבהסדרת  ,ההורים ,חברי ועדת רווחה עושים ככל יכולתם לעזור לכם

 לפרטים נוספים ניתן לפנות ליועצת השכבה.
 

 
 בברכה,                                                                                               

 

דת רווחהיו"ר וע                                                                                         



 
 

 ח"טופס בקשה להנחה בתשלומים לשנה"ל תשע

 
 חלק א'

                                                                  
 פרטי התלמיד/ה הלומד/ת ב"דרור" )חט"ב וחט"ע(

 שם התלמיד/ה:__________________  כיתה:___________
 ______שם התלמיד/ה:__________________  כיתה:_____

 שם התלמיד/ה:__________________  כיתה:___________
 שם התלמיד/ה:__________________  כיתה:___________

 

 פרטי ההורים  

 _____אם:_______ה_ שם ____אב:_______השם משפחה _____________שם 
 _ מיקוד: _______________________כתובת:___________________________

 ית: ______________נייד אב: __________  נייד אם:____________טלפון בב
 

 מצב משפחתי

 יש לסמן את התשובה הנכונה
 

  נשוי/אה 
  הילדים נמצאים במשמורת של ___________  –גרוש/ה 
 אלמן/ה 
 חי/ה בנפרד 

 
 מספר נפשות הגרות בבית 

  החיים בבית _______ 18מספר ילדים מתחת לגיל 
 ת)כולל ההורים( )פרט( : __________________________מבוגרים החיים בבי 

 

 חובה לצרף אישורים עדכניים(מקורות הכנסה )
 תלושי שכר אחרונים. 3צרף ל . ישמקום עבודת האב______________ שכיר/עצמאי 
 ___________ :הכנסה  חודשית נטו 
 לושי שכר ת 3 לצרף . יש בית/שכירה/עצמאית-האם_____________ עקרת עבודת מקום

 אחרונים.
 _____________ :הכנסה  חודשית נטו 
 _________________ הכנסה ממזונות 
 :הכנסה ממקור אחר 

 אבטלה ( /זקנה/נכות/בטוח לאומי )שארים                
 מזונות                
 אחר )פרט(_______________                

 

 )יש לסמן את התשובה הנכונה(מגורים 

 בעלותנובבעלותי הבית/ 
   ___________ לצרף אישור על גובה שכ"דיש אנחנו גרים בשכ"ד. גובה שכ"ד 



 
 רוט הבקשה להנחהיפ - חלק ב' 

 
 אני מבקש/ת הנחה עבור )יש לסמן את התשובה המתאימה(: : סוג ההנחה

 )תשלומי הורים )סל תרבות 
 חטיבה עליונה בלתלמידים  -מגמה ל םתשלומי 
 תקיים ב"דרור"טיפול משפחתי המ 
 מסע לפולין 
 "מסע ישראלי" 
 מצוינות 
 ______________ אחר 

 
 
 עזרה בהשאלת ספרי לימוד 

 נא לצרף רשימה מעודכנת של הספרים הנדרשים 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 200)התנאים להשאלת ספרים: החזרת ספרים שהושאלו, הפקדת המחאת פיקדון למידעת ע"ס 
 שקלים, חתימה על חוזה התחייבות להחזרת הספרים, הסדרת תשלומי סל תרבות, מגמות וכו'( .

 
 רוט הבקשהיפ

להורים: אנא תארו בקיצור את הסיבות לבקשה )ניתן לצרף מכתב ( 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 נאי הכרחי לדיון בבקשה.אישורים מתאימים הם ת צירוףמילוי כל הפרטים ו

 
 תאריך ______________                           חתימת ההורים______________



 
 
 
 

 ימולא על ידי היועצת לאחרת קבלת הטפסים -  השכבהיועצת  המלצת - חלק ג'
 
 
 

 שם התלמיד: ________________        כיתה: _______________
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

 _______ תאריך: ____________: _שם היועצת: ____________   חתימת היועצת
 
 
 
 

 תאריך קבלת הטופס על ידי הוועדה:  _____________________                       

 

 

 



 
 

 חע"חלק ד': החלטת ועדת רווחה לנושא בקשת הנחה בתשלומים לשנת תש
 

 פרטי התלמיד/ה הלומד/ת ב"דרור" 

 שם התלמיד/ה:__________________  כיתה:___________
 שם התלמיד/ה:__________________  כיתה:___________
 שם התלמיד/ה:__________________  כיתה:___________

 

 פרטי ההורים  

 שם משפחה:_______________ שם האב:____________ שם האם: __________  
 כתובת:____________________________

 

 הוגשה בקשה לנושאים הבאים: 

  סל תרבות(תשלומי הורים( 
 חטיבה עליונה בלתלמידים  - מגמהל םתשלומי 
 "טיפול משפחתי המתקיים ב"דרור 
 מסע לפולין 
 "מסע ישראלי" 
 מצוינות 
 ______________ אחר 
   ספרי לימוד 

 

 החלטת הועדה: אישור

 הנחה בגובה % _________ –תשלומי הורים )סל תרבות(  .1
 בגובה % ________הנחה   -מגמה ל םלתלמידים חטיבה עליונה; תשלו .2

 _______הנחה % -טיפול משפחתי המתקיים ב"דרור"  .3

 הנחה בגובה % __________ –מסע לפולין  .4

 הנחה בגובה % ________ –"מסע ישראלי"  .5

 הנחה בגובה % _______________ -מצוינות .6

 השאלת ספרי לימוד .7

 אחר ______________ הנחה בגובה % _______ .8

 

 החלטת הועדה: דחייה

 י עמידה בקריטריוניםבשל א 
  במידה ותמציאו את המסמכים הנדרשים נדון בבקשה  מחדש  –בשל  העדר מסמכים

 במועד הבא.

 להסדרת יתרת חובכם.  09-7613712, גזברות הקריה, טלפון: כהן יש לפנות לעירית

 ______________          חתימה יו"ר ועדת הרווחה: _____________ :תאריך
 

 גזברות העתק: 
 יועצת השכבה            

 התיק רווח            


