להורים שלום רב,
רגע לפני שתעבירו דף לטופס בקשת ההנחה  /עזרת הקרן ,ברצוננו לפנות אליכם במספר
מילים מלב אל לב.
נודה אם תקדישו מזמנכם לקרוא אותן בתשומת לב מלאה.

לעמותת שקד ועדת הנחות וקרן לעזרה הדדית המורכבת מחברים מתנדבים.
תקציב ההנחות  -בגנים ,בביה"ס היסודי ובתיכון  -נקבע על בסיס אחוז מסוים מהתשלומים
הקבועים המשולמים ע"י ההורים .ההנחות ניתנות עבור תשלומי הורים ביוזמות העמותה.
לצד ועדת ההנחות ,פועלת הקרן לעזרה הדדית ,שמטרתה  -סיוע לילדים במשפחות שידן אינה
משגת אפשרות להשתתפות ילדיהם בחוגים או בתרפיות להן הם זקוקים.
לצערנו הרב ,בלתי אפשרי להיענות לבקשות של כל המשפחות הפונות לוועדה ולקרן .אנו
מעוניינים לעזור ככל האפשר למשפחות במצב כלכלי קשה.
על מנת לתת מענה נכון ,למשפחות המגישות את הבקשות ,הנכם מתבקשים לשים לב לפרטים
הנדרשים ולמלא את הטופס בפירוט ,תוך גילוי מלא ומדויק של הפרטים.
אנא הצהירו על כל סוגי ההכנסות :משכורות ,קצבאות ,עזרה ממשפחה או כל סוג של הכנסה.
המידע הניתן על ידיכם יישאר חסוי ,ייחשף רק בפני חברי ועדת ההנחות ולא יימסר לכל גורם
חיצוני.
במידה ותמצאו זכאים להנחה/עזרה ,אנו מבקשים כי במידה ויחול שינוי חיובי במהלך השנה,
במצבכם הכלכלי ,תיידעו אותנו על מנת שניתן יהיה להפנות את המשאבים למשפחות אחרות.

תודה,
צוות ועדת הנחות והקרן לעזרה הדדית.
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הסבר והנחיות למילוי טופס בקשת הנחה ועזרה מהקרן לעזרה הדדית לשנת הלימודים
תשפ"א ()2020-2021

נא קראו את ההנחיות וההסברים בטרם מילוי הטופס.
לתשומת לבכם – יש להקפיד למלא ולהחזיר את הטפסים עד לתאריך 30/09/20
את הטפסים יש להוריד מאתר העמותה ,למלא ולשלוח למייל:

hanahot.shaked@gmail.com
או להעביר ל:
ועדת הנחות
ד"ר יעקב מלינוביץ
אלכסנדר זייד 16
קריית טבעון3602116 ,

לא נוכל לטפל בטפסים שיגיעו במועד מאוחר יותר ממועד התכנסות הועדה שכן הסכומים
המוקצבים יחולקו בין המשפחות שתהיינה זכאיות לו ,ואשר תגשנה את הטפסים עד למועד זה.
על מנת לחשב את ההכנסה הפנויה של המשפחה ,אנו לוקחים בחשבון את ההכנסה הכוללת
התומכת בילד במישרין ובעקיפין כולל תמיכות מסוגים שונים ולרבות בני זוג של אחד או שני
ההורים (ככל שרלוונטי).
ההנחות מתייחסות לתשלומים לפעילויות הבוקר של היוזמות ,ולא כוללות תשלומים עבור
צהרונים או פעילויות נוספות.

הנחיות:
טופס הבקשה הוא לשימושה הפנימי של ועדת ההנחות והקרן לעזרה הדדית ,לצורך קביעת
דרוג ההנחות ולא יימסר לכל גורם מחוצה לה.
•
•
•
•

נא מלאו את הטפסים בכתב יד ברור.
נא מלאו את כל חלקי הטופס.
נא הצהירו על הכנסותיכם מכל גורם או מקור.
אנא צרפו את המסמכים הרלוונטיים לבקשה.

שימו לב  -כי קבלת מלגה בשנה מסויימת אינה מקנה מלגה אוטומטית בשנה שלאחר מכן.
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חלק א' :שאלות כלליות
שם משפחה _______________________________
כתובת ___________________________________
טלפונים __________________________________

מטרת הפנייה:
 בקשת הנחה בתשלומי ההורים
 בקשת עזרה במימון חוג – הקרן לעזרה הדדית
 שניהם

האם קיבלת בעבר הנחה מוועדת הנחות או עזרה מהקרן לעזרה הדדית:
 כן
 לא
אם כן ,באילו שנים___________________________________:

 .1פרטי ילדים במשפחה (עד גיל :)21
שמות הילדים במשפחה

עולה לכיתה/גן

תשלום רגיל

האם במערכת שקד

 .2תיאור היחידה המשפחתית .שני ההורים חיים יחדיו :כן/לא
א .פרטי הורים:
שם ההורה

גיל

הורה 1
הורה 2
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מצב משפחתי

ב .בית המגורים  -באם ההורים מקיימים משק בית משותף ,יש למלא רק עמודה אחת.
הורה 1
כתובת_______________________
מס טלפון_____________________

הורה 2
כתובת_______________________
מס טלפון_____________________

בעלות :פרטית/שכ"ד/בן זוג או משפחה

בעלות :פרטית/שכ"ד/בן זוג או משפחה

עלות שכר דירה/משכנתא___________

עלות שכר דירה/משכנתא___________

מס' נפשות המתגוררות בבית________

מס' נפשות המתגוררות בבית________

חלק ב' :פירוט הכנסות
על מנת לחשב את ההכנסה הפנויה של המשפחה ,אנו לוקחים בחשבון את ההכנסה הכוללת
התומכת בילד ,כולל תמיכות מסוגים שונים ולרבות בני זוג של אחד או שני ההורים (ככל
שרלוונטי)

יש לצרף אסמכתאות כגון:
א .פירוט הכנסות –
שכירים :תלושי משכורת של שלושת החודשים האחרונים וטופס  106לשנת 2019
עצמאים :שלושה דיווחים חודשיים או שניים דו-חודשיים אחרונים למע"מ ולמס הכנסה ,אישור
יועץ מס וטופס שומה /אישור רואה חשבון או דו"ח כספי שנתי של 2019
ב .תדפיסי תנועות עו"ש ל 3 -חודשים אחרונים בכל חשבונות הבנק של המשפחה.
הכנסות נוספות :שכר דירה ,הכנסות מחו"ל ,תמיכה קבועה ,ביטוח לאומי וכיוצ"ב.
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ג .יש לפרט את כל סוגי ההכנסות והתמיכות.
הורה 1

הורה 2

בן/בת זוג אם

בן/בת זו אב

מקצוע/עיסוק
הכנסה חודשית
נטו
ביטוח לאומי
(לפרט סוג קצבה)
מזונות
הכנסה משכ"ד
מלגה

* האם המשפחה מטופלת ע"י לשכת הרווחה:
 כן
 לא

 .3כלי רכב
הבעלים הרשום של הרכב

סוג הרכב

שנת ייצור

1
2
3

סיבת הפניה לוועדת הנחות/הקרן לעזרה הדדית:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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