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 תאריך ____________

 

 בקשת הנחה
 
 
 __________צהרון ______    _________ ________ ת.ז   שם הילד __________________  

 
 __________צהרון ______     _______________ת.ז __    שם הילד __________________ 

 
 ____________ן ____צהרו    ______ _________ת.ז __    שם הילד __________________ 

 
 ____________צהרון ____     ___________ת.ז ______    שם הילד __________________ 

 
 

 _____________טלפון ______ כתובת________________________שמות ההורים ______
 

 ____מס נפשות _____
 
 

 :פרטי הבקשה להנחה
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 3יש להעביר את הטפסים או במסירה ידנית למשרדינו ביחידת הצהרונים ברח' נורדאו 
 5329238-03: מיילאו לפקס  revitaLL@hironit.co.ilבמייל: או 

 
 

 הערות:
 בגב הדף.יש לצרף אישורים מתאימים לבקשה בהתאם לסטטוס המשפחה המבקשת עפ"י פירוט  .1
 החברה העירונית אינה מתחייבת למתן הנחה למגיש. .2
 ועדת ההנחות של החברה העירונית תדון בכל מקרה לגופו,ותחליט על מתן ההנחה וגובה ההנחה.  .3
 בקשת הנחה אינה פוטרת מאי תשלום עד מועד הועדה ,במידה ותינתן הנחה יקוזז הסכום מן התשלום . .4

בל הנחה מהחברה העירונית וגם מהתמ"ת, תהיה לחברה הזכות לגבות בחזרה אין כפל הנחות, במידה והלקוח מק .5
 את ההנחה שניתנה. ההנחה תיגבה מהחזרי התמ"ת.
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 מסמכים הדרושים להגשת ועדת הנחה עפ"י סטטוס משפחתי
 לבד.ב 03-5329238או בפקס , 3ו ביחידת הצהרונים ברח' נורדאו יש להעביר את הטפסים או במסירה ידנית למשרדינ

 
 
 
 
 

 זוג נשוי 
 אחרונים של שני בני הזוג. תלושי משכורת 3 .1
 : המסמכים הבאים מביטוח לאומייש לצרף את  – לא עובדבמידה ואחד מבני הזוג  .2

 טופס מעמד לא עובד .א
 טופס אי תשלום גימלה .ב

 במידה וההורים או אחד מהם  מקבל תשלום מביטוח לאומי יש לצרף מסמך המאשר התשלום. .3
 

 גרושה חד הורי/ת
 אחרונים. תלושי משכורת 3 .1
 )סכום המזונות המשולמים(. הסכם מזונות / גירושים .2

 .יש לצרף מסמךמזונות המשולמים דרך ביטוח לאומי  .3
 .במידה וההורה אינו מקבל כלל מזונות יש לצרף מסמך המעיד על כך )הוצאה לפועל / הצהרה מעו"ד(

 
 חד הורי/ת אלמן/ה

 רוניםאח תלושי משכורת 3 .1
 )מביטוח לאומי / ביטוחי חיים / פנסיה( קיצבת שאירים .2

 
 חד הורי/ת שאינו/ה עובד/ת

 :מביטוח לאומימסמכים הבאים יש לצרף את ה .1
 טופס מעמד לא עובד .א
 טופס אי תשלום גימלה .ב

 .מסמך המאשר התשלוםלצרף במידה וההורה מקבל תשלום  מביטוח לאומי יש  .2
 נות המשולמים(.)סכום המזו הסכם מזונות / גירושים .3

 
 במידה וההורה אינו מקבל כלל מזונות יש לצרף מסמך המעיד על כך )הוצאה לפועל / הצהרה מעו"ד(

 
 חד הורית רווקה 

 תצלום ת.ז המעיד על המצב המשפחתייש למסור  .1
במידה ואין תשלום מביטוח לאומי יש לצרף אישור אי  אישור מביטוח לאומי המעיד על תשלום מזונות .2

 ימלה תשלום ג

 (ראה סעיף חד הוריכל המסמכים הנדרשים לחד הורי ) .3
 

 עצמאי
  דוח שומה של מס הכנסהיש לצרף 

 
 *** במקרים רפואיים יש לצרף מסמכים רלוונטיים.

 
 *** במידה ולמשפחה ישנם מסמכים נוספים הם רשאים לצרפם לבקשה.

 
 בטופס בקשה להנחה חשוב לציין 

 שם הצהרון. .1
 באופן ברור. שמות הילדים וההורים .2

 מס הנפשות הגרות בבית )הורים + ילדים(. .3

 סיבת הבקשה להנחה. .4

 מסמכי חובה:
 צילום תעודת זהות עם הספח**
 חודשים אחרונים של פירוט חשבון עו"ש 3**
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