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  נוהל הנחות
 

 אין הנחות למבוגרים. הנחה ממחיר החוג הזול יותר. 10%שני או חוג שני לאותו החבר:  ילד .  1

 הנחה ממחיר החוג הזול יותר. 15%משפחה שלישי או חוג שלישי לאותו החבר:  ילד .  2

הנחה  25%ויותר תהיה זכאית ל( 21)מתחת לגיל ילדים  4משפחה בעלת  –הנחת זהב"י   .3

 .ן לכל ילד וזאת בהצגת ספח של ת.זמהחוג הראשו

פי -, עלאיות לפנות לעמותה לקידום הספורטמשפחות מעוטות יכולת, רש –ועדת הנחות  .  4

לוועדת הנחה דרך  הקריטריונים הבאים )ניתן להדפיס  טופס עם ההנחיות להגשת בקשה

 האתר או לקבל דרכנו במייל או בפקס(:

 אין כפל הנחות. . 5

 הנחה בהצגת תעודת חוגר בשירות חובה. 50% -חיילים בשרות חובה זכאים ל . 6

הנחה, בהצגת תעודת  25% -סטודנטים לתואר ראשון, הלומדים בתוכנית מלאה זכאים ל . 7

 סטודנט ואישור חתום של מערכת השעות.

, שנה 25% -,שנה שנייה  50% -עולים חדשים זכאים להנחה על פי הדירוג הבא: שנה ראשונה . 8

 .10% -שלישית 

 .הנחה, בהצגת תעודת אזרח ותיק 25%-אזרח ותיק תושב גבעתיים זכאי ל . 9

ההנחות תקפות לתושבי גבעתיים )בהתאם לרישומי העירייה( וכן לתלמידי הערים הסמוכות  . 10

 .בבתיה"ס בעיר, ויינתנו רק בתשלום מראש לתקופת פעילות מלאההלומדים 

מדיניות ההנחות המחייבת תקפה רק לפעילויות אשר התשלום בגינן נגבה ע"י העמותה.  . 11

              המפעילים הגובים ישירות את דמי השתתפות יכפיפו את עצמם למדיניות הנחות זו בהתאם 

 להחלטתם.

המבקש למסור טפסים לוועדת הנחות, מחויב לשלם מחיר מלא וכאשר תאושר  נרשם לפעילות, .  12

 ההנחה יזוכה בסכום ההנחה.

זכאי להנחה במידה ונרשם לפעילות בעמותת הספורט. גובה  לתייםמי שרשום בחוג בקהי . 13

אותו הספורטאי  -.קבלה אשר מאשרת  את השתתפותו בקהילתיים בהצגת 5%ההנחה הוא 

 בשתי העמותות

ניתן לבצע רישום באינטרנט עבור ילד אחד בלבד  -לא ניתן לקבל הנחות דרך אתר האינטרנט. . 14

 ללא אחים.

 

 הנחות מחנות/קייטנות:

 במחנות, קייטנות ואימוני העשרה, הנרשמים אינם זכאיים להנחה. . 1

עט )רק במידה והעמותה אפשרה ימים בדדים( אינו מקבל הנחה למ הנרשם לימים בודדים . 2

 (. 21מתחת לגיל  )ארבעה ילדים במשפחה הנחת זהבי

 

  
 רישום של הורה לחוגי העמותה אינם מקנים  * 

    oהנחה בגין פעילות בנם/בתם בחוגי העמותה  
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 ____התקבל במשרד בתאריך: __________

 

 להנחהטופס בקשה 

 פרטי מגיש הבקשה

 __________________________שם משפחה ____________________ שם פרטי 

 ת.ז. __________________ מצב אישי: רווק/ה,  נשוי/ה,  הורה עצמאי,  אלמן/ה

 כתובת: _________________________________________________________

 טלפון נייד: ________________________ טלפון בית: ______________________

 ____________@______________________________אימייל: _____________

 פרטים על הכנסות המשפחה

סכום בש"ח  מסמכים נדרשים מקור ההכנסה 

 ברוטו

תלוש משכורת שכיר/ה  הכנסה חודשית של המבקש/ת .1

 תלושי משכורת( 3)לצרף 

 שומה שנתית  עצמאי/ת

 

  הכנסה חודשית הורה שני .2

  הסכם גירושין דמי מזונות .3

 קצבאות ביטוח לאומי/הבטחת הכנסה/ .4
 אבטלה/קצבת שארים/קצבת נכות

  אישור מביטוח לאומי

 

 * נא לצרף תצלום תעודת זהות + ספח של כל המתגוררים בנכס. 

 מטופל ברווחה: כן  /  לא         שם העובד/ת הסוציאלי/ת: ____________________________

בנוגע לתוכן המידע, הנמצא במחלקה לשירותים חברתיים בעירייה הנני מוותר/ת בזאת על סודיות, 
 והנוגע לבקשה זו לקבלת הנחה בחוגים.

הנני מצהיר/ה כי לא תהיה לי כל תביעה ו/או טענה כנגד העמותה/העיריה בשל העברת ו/או השימוש 
 במידע כאמור.

 
        ____________________ 
 חתימה         
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 בפעילות, עבורם אני מבקש את ההנחה:פרטי המשתתפים 

 שם החוג גיל שם המשתתף 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 )נא לסמן בריבוע המתאים( הסיבות לבקשת ההנחה

 הורה עצמאי. □

 נכות. □

 אבטלה. □

 המלצה ע"י שרותי הרווחה. □

 הכנסה נמוכה. □

 __________________________________________אחר  □

 

 :מסמכים נדרשים שעלייך לצרף

 . צילום תעודת זהות, כולל ספח ילדים.1

 . שלושה תשלומי משכורת של הורה אחד והורה שני.2

 . לעצמאים: צילום שומה.3

 . אישורים על נכות.4

 . אחר )עפ"י הצורך(.5

 

 :הריני מבקש לקבל הנחה מהנימוקים הבאים

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

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 הרי שהיא תאושר על סמך הפרטים 

רר כי שהמצאתי לעיל. כי ידוע לי כי העירייה/העמותה תהא רשאית לבטל ההנחה במידה ויתב
הפרטים לעיל אינם מלאים או מדויקים. כמו כן, ידוע לי שהגשת הבקשה אינה פוטרת אותי מתשלום 

 עבור החוגים/הביטוח.
 .ההנחה באם תאושר מותנת בתשלום היתרה

 
 

 תאריך: ___________________     חתימת המבקש: _______________________
 
 

  

 

 

אי הגשת 

המסמכים תמנע 

 טיפול בבקשה

  80-6125811את הטופס להעביר למשרדי העמותה בפקס: 

 li.ia.m.pitatap@o@GtpopSאו במייל 

 


