
 תבחינים להנחות רווחה 

 10.9.2019עפ"י החלטת מליאת המועצה מיום  

 

 מבוא

המועצה המקומית פרדסיה רואה חשיבות בסיוע לאוכלוסיות נזקקות ביישוב. כפועל יוצא מגישה זו 
מעניקה המועצה לזכאים, תושבי היישוב, הקלות והנחות בשירותים שונים המופעלים על ידי המועצה 

מקרה וזאת בהתאם לתבחינים שנקבעו על ידה . טווח שיעור ההנחה נקבע בהתאם למצבים השונים ובכל 
ממחיר השירות. לצורך קבלת ההנחה, נדרש הפונה לפנות למחלקת הרווחה בזמן,  90%לא יעלה על 

 טופסי הבקשה ולספק את האישורים הנדרשים. את למלא 

 ותרהגד

לת המחלקה הבמחלקת הרווחה בהיקף ובאופן המאפשר למנמשפחות המטופלות  -משפחות מטופלות
 או המלצה על מצבן. לספק חוות דעת ו/

משפחות שלא פתחו תיק ברווחה או משפחות שפתחו תיק במחלקה ואולם  -משפחות שאינן מטופלות
 אינן מטופלות בהיקף ובאופן המאפשר למנהלת המחלקה לספק חוות דעת ו/או המלצה על מצבן . 

הכנסה ברוטו של תא משפחתי, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומי ביטוח לאומי  - הכנסה
 ותשלומי העברה שונים. 

 .21עד גיל  -מספר נפשות

ילדים ובני נוער החיים במצבים המסכנים אותם בקרב משפחתם ובסביבתם.  -ילדים ובני נוער בסיכון
ת מבחינת קיום פיזי, בריאות, התפתחות, כתוצאה מכך עלולה להיפגע יכולתם לממש את זכותם הטבעי

השתייכות למשפחה, למידה ורכישת מיומנויות, רווחה ובריאות רגשית והגנה מסכנות מצד אחרים 
 ומהתנהגויות מסכנות שלהם עצמם.

חריג במיוחד בחיי יחיד או משפחה כתוצאה ממצבי חיים או מעברי חיים אירוע  -יםימצבי משבר אקוט
, גירושים משברים  וכו'. פיטורים וחוסר יכולת למצוא עבודה חלופית נכות פתאומית,כמו מחלה קשה, 

רר אשר יכולים להביא לפגיעה חמורה או בלתי צפויה בתפקוד בחיי היחיד הזוגיות או ההורות וגו
 ...(שינוי סגנון חיים, מצב נפשי וכו' )כלכלי, בעקבותיו קשיים בחיי היום יום

 ילדים ובני נוער בעלי צרכים מיוחדים כגון:   -כים מיוחדיםילדים ובני נוער עם צר

 .מוגבלויות, מש"ה, אוטיזים, שיקום. 3       . לקויות למידה קשות 2    חינוך מיוחד   .1

 -תבחינים ושיעורי הנחה 

   משפחות מטופלות. 1

 שיעור הנחה 

 עפ"י החלטת ועדה 90% - 0%              ילדים ובני נוער בסיכון . א

 עפ"י החלטת ועדה   75%-  0%             מצבי משבר אקוטיים ב.

 עפ"י החלטת ועדה  70% - 0%       מקרים סוציאליים קשים, כולל בעיות כלכליות ורפואיות ג.

 עפ"י החלטת ועדה 50% - 0%  ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים ד.

 עפ"י החלטת ועדה 50% - 0%  בעיות הנובעות מזקנהה. 

                                                       

 .קריטריונים לעיל, במקרים חריגים בלבדהתינתן הנחה על סמך  :משפחות שאינן מטופלות .2
   .50%שעור ההנחה לא יעלה על      

 

 



 ללים וסייגים בעבודות הוועדה :כ

 הנחות תינתנה לנושאים הבאים:  - יחוםת .1

  םחוגי .א
  מרכז טיפולי  .ב
 מרכז למידה  .ג
 מרכז ספורט ופנאי  .ד

        לא תינתן הנחה לפעילות מסוימת במידה וקיימים חובות עבר שטרם שולמו בגין אותה - חובות עבר. 2
  פעילות.

למעט ילדים ובני נוער במקרה של הנחה לחוגים, תינתן הנחה לחוג אחד בלבד לילד בשנה, - חוגים. 3
 בסיכון.

 15הנחה תינתן אך ורק למשפחות המוכרות במחלקת הרווחה. )לא יותר מ    - מרכז ספורט ופנאי. 4
משפחות בשנה( בהתאם לתבחינים לעיל ולנוהל הנחות מרכז ספורט ופנאי. במקרים בהם הסיבה 

 ל הורה אחד בלבד. לבקשה הינה ילדים ובני נוער בסיכון/או מוגבלים, יאושר ליווי ש

הנחות רווחה, למעט במצב של ילדים בסיכון, יינתנו לתושבים חדשים רק לאחר  - תושבים חדשים. 5
 תקופת המתנה בת שנה מאז הגעתם ליישוב.

 ₪, 80.000ששוויו מעל פונה שבחזקתו )גם אם לא בבעלותו( או באחזקת בן/בת זוגו רכב  - אחזקת רכב. 6
על הפונה למסור את כל המידע  ., למעט מצב של ילדים ובני נוער בסיכוןשהילא יהיה זכאי להנחה כל

 הנדרש לצורך קביעת מחיר הרכב. 

פונה שבבעלותו או בבעלות בן /בת זוגו דירה נוספת, לא זכאי לקבלת הנחה מסיבות  - דירה נוספת. 7
 כלכליות.

במקרה של פנייה לבקשת הנחה על רקע של אבטלת ראש המשפחה, יש להציג אישור רפואי  - אבטלה. 8
 על חוסר יכולת לעבוד או אישור על רישום בלשכת התעסוקה כתנאי לדיון בבקשה.

מדי שנה, תהיה הועדה רשאית להפנות באופן מדגמי מספר פניות לחקירה  - אמינות ושלמות המידע. 9
 כלכלית.

הנחה תינתן לתקופת פעילות אחת. הנחה לחוגים תינתן עבור שנת פעילות ספטמבר  - התקופת ההנח 10
 עד יוני שנה הבאה, הנחה למרכז ספורט ופנאי תינתן לעונת מינוי אפריל עד מרץ שנה הבאה. 

 - תקרת הנחה

לכל ילד ₪  365בסיס + ₪  2,555 –סך תקרת ההנחות )למעט הנחות על תשלומי חובה( תוגבל ל  .1
ויתעדכן מדי שנה  2019( . הסכום יהיה צמוד למדד חודש ינואר 21במשפחה בשנה )מתחת לגיל 

 בינואר.  1בהתאם למדד הידוע ביום 
ער בסיכון או מחלות קשות קריטריון תקרת ההנחות לא יחול במצב של תינוקות, ילדים ובני נו .2

 )סופניות(.
לפני ועדת הנחות רווחה יעמוד בכל דיון ריכוז שמות של מבקשי ההנחות באותו דיון שיכלול את  .3

 ויאפשר לוועדה לקיים בקרה על תקרת ההנחות.  , פירוט סכומי ההנחות המצטברים בשנת הדיון

 -התחייבות מקבל ההנחה 

 כל מקבל הנחה יאשר בכתב בפני וועדת ההנחות כדלקמן: 

 כי דיווח והצהיר אמת. .1

 כי דיווח על כל מקורות ההכנסה. .2

 כי הוא מוותר על סודיות ומסכים לחקירה כלכלית. .3

    דיווחאותו שינוי לטובה בכל נתון אחר או כי ידווח לוועדה מיד אם יחול שיפור במצבו הכלכלי  .4

 למועצה. 


