אגף החינוך

ועד הורי הגנים
כפר סבא

לכב' הורי הילדים בגני הילדים בכפר סבא,
עם פתיחת שנת הלימודים החדשה אנו מברכות את כלל הילדים בגני הילדים ,הצעירים שנכנסו בדלתות מערכת החינוך השנה ואלו
שממשיכים .במהלך החופשה בשיתוף הפיקוח והגננות שולבו תוכניות לימודים חדשות לגני הילדים המותאמות למאה ה 21 -ואלו יוצגו על ידי
מנהלות הגן.
אנו מתכבדות להביא לידיעתכם את פירוט התשלומים לגני הילדים עבור  1.9.2018ועד ליום .30.6.2019

ביטוח )תשלום חובה(
סל תרבות
מסיבות
מסיבת סיום
רכישת שירותים מרצון
תל"ן
)עלות יחידת תל"ן  199ש"ח(
תשלום עבור יום לימודים ארוך
סה"כ תשלום שנתי
)עבור  10חודשים ,ספטמבר-יוני(

גן קצר )תשלומים בש"ח( גן יול"א )תשלומים בש"ח(
49
49
79
79
 8) 24ש"ח ×  3מסיבות(  8) 24ש"ח ×  3מסיבות(
54
54
125
125
 2) 597ריתמוסיקה  1 +ספורט(
 2) 398ריתמוסיקה(
--

 10) 9,350חודשים ×  935ש"ח(

729

10,278

להלן הבהרות לטבלה לעיל:
 .1למעט סעיף הביטוח שהינו תשלום חובה ,כל שאר הסעיפים הם תשלומי רשות .גן אשר לא תיערך בו גבייה מספיקה באחד הסעיפים ,לא
תיערך בו הפעילות המסוימת ,והכסף שייגבה יוחזר להורים ששילמו.
 .1.1בגנים הקצרים תשלומי הרשות יגבו בפריסה לארבעה תשלומים בחודשים ספטמבר  -דצמבר.
 .1.2בגני היול"א תשלומי הרשות )למעט תל"ן( יגבו בפריסה לארבעה תשלומים בחודשים ספטמבר – דצמבר .בנוגע לתשלומי התל"ן תהיה
פריסה לשלושה תשלומים בחודשים אוקטובר  -דצמבר.
 .2לגבי התשלום בגין מסיבות ,מסיבת סיום ,רכישת שירותים מרצון  -יופץ טופס בקרה למילוי משותף של הגננת ושל ועד ההורים של אותו הגן,
אשר יסדיר את השימוש בכספים הללו וזאת בטרם השימוש בהם .טופס זה נועד לצורך תשקיף ומעקב במהלך השנה לכלל הורי הגן .בתום
שנת הלימודים טופס זה יישלח חתום על-ידי נציג ועד הורי הגן ועל-ידי הגננת ,ויבוקר על ידי מחלקת גני הילדים.
 .3על פי דרישות החוק ,מחיר היול"א הופחת ל ₪ 935 -לחודש .לאור האמור ועל מנת לשמר את מבנה היול"א הנוכחי הוחלט שלא לתת הנחות
אחים השנה .לגבי יולי בגני היול"א – הסכום עבור יולי יהיה על פי דרישות החוק ויגבה בנפרד מן הגבייה השוטפת.
 .4ילדי גני היול"א יקבלו ארבעה שיעורי תל"ן בשבוע :פעמיים חינוך גופני ופעמיים ריתמוסיקה.
התשלום בגין התל"ן לגנים הללו השתנה ל ₪ 597 -ולא כפי שצוין בחוברת הרישום .כיוון שנחתמה הרשאה להוראת קבע בכרטיס אשראי ,הננו
מביאות לידיעתכם את השינוי הנ"ל שעל פיו תתבצע הגביה .למי מכם המבקש להתנגד או להשיג על חיוב התל"ן אנא לפנות לא יאוחר
מה 27.9.18 -באמצעות טופס מקוון באתר העיריה :טפסים מקוונים /הכנסות וארנונה/טופס גביה גני ילדים .עד אז לא יבוצע החיוב בגין התל"ן.

בהזדמנות זו ,נאחל לכם שנה טובה ומוצלחת
אביבה מורדקוביץ
מנהלת מחלקת גני הילדים

אורה דוד-מרגלית ,עו"ד
יו"ר ועד הורי הגנים

