בני יהודה ,רמת הגולן ,מיקוד12944 :
טל 04-6762563 ,04-6763537 .פקס04-6762124 .
דואר אלקטרוניbygolan@gmail.com :
תאריך 15 :ביוני 2017
הורים יקרים שלום רב,
הרשמה למערכות החינוך בבני יהודה נפתחה
אנחנו נערכים לשנה"ל תשע"ח ,בכדי שנוכל להמשיך ולאפשר מסלולי הרשמה שונים במסגרות השונות אנו
חייבים להיערך מבעוד מועד ,אנא שתפו פעולה והירשמו מראש.
ההרשמה למערכת החינוך תתבצע במזכירות הישוב

ההרשמה כוללת חתימה על חוזה ופריסת תשלומים בצ'ק

או בהוראת קבע .מי שירשם עד תאריך זה ייהנה מ –  10%הנחה .ותושבי חוץ בהרשמה מוקדמת ייהנו מ – 5%
הנחה .ההנחות יינתנו ע"פ החלטת הוועד ובכפוף לתנאים המצורפים להסכם זה.
החוזה מחייב את שני הצדדים ולכן לא יעשו בו שינויים.
כאמור לאחר תאריך זה הורה לא יוכל לרשום את ילדו ,אלא על בסיס מקום פנוי ובאישור ועד הישוב.
ההרשמה נוגעת לכל המערכות:
פעוטון.
הזנה בגן גולן.
צהרון גן.
צהרון א-ג.

על פי החלטת ועד בני יהודה לא יהיה ניתן לרשום ילדים למסגרות השונות לשנת תשע"ח
במידה וקיים חוב במערכת( .עד להסדרת החוב)
ילד שלא יהיה רשום (חוזה חתום ופריסת תשלומים) ,לא יוכל לפתוח את שנה"ל תשע"ח במערכות השונות.
*הנחת ילד שני תינתן רק בהרשמה מוקדמת ,כמו כן בעבור הזנה לא תינתן הנחה עבור ילד שני.
מצורף תמחור מערכות החינוך בישוב.
לכל שאלה או בקשה ,ניתן לפנות אלינו.
בברכה
גל פוגל פס – רכזת חינוך
אירית אזולאי – רכזת חינוך גיל הרך
בני יהודה

בני יהודה ,רמת הגולן ,מיקוד12944 :
טל 04-6762563 ,04-6763537 .פקס04-6762124 .
דואר אלקטרוניbygolan@gmail.com :
מחירון כללי מערכת חינוך בני יהודה תשע"ח

מחירון פעוטון תשע"ח
פעוטון
פעוטון  6ימים מלאים
פעוטון  5ימים מלאים
פעוטון  4ימים מלאים
פעוטון  3ימים מלאים
ימים קצרים מ 07:00 -עד 12:30
פעוטון  6ימים קצרים
פעוטון  5ימים קצרים
פעוטון  4ימים קצרים
פעוטון  3ימים קצרים
ביטוח תאונות אישיות – תשלום חד פעמי

עלות לחודש
2,800
2,628
2,461
2,994

עלות לחודש
בהרשמה מוקדמת
2,520
2,365
2,215
2,065

2,306
2,139
1,972
1,806
49

2,075
1,925
1,775
1,625
49

מחירון גן גולן תשע"ח
עלות שנתית
בהרשמה מוקדמת

צהרון גן גולן

עלות שנתית

הזנה בלבד (א .צהרים)בלבד מ 1/9/17-עד 30/6/18

1850
9,536
4,826
6,723
750

מלא כולל הזנה ,חופשות ,יולי אוג ,וקייטנה
צהרון הזנה ,חופשות בלבד (-ללא יולי אוג')+הזנה גן
צהרון יולי אוג ,וקייטנה (+)07:00-16:00הזנה גן
קייטנה בלבד

1850
8,582
4,343
6,050
750

מחירון צהרון א'-ג' תשע"ח
צהרון א-ג' -

עלות שנתית

מלא כולל ימי לימודים ,חופשים,יולי אוג',ללא קייטנת בי"ס
השלמת שעות בימי לימודים עד ( 16:00רק בימי לימודים)
רק חופשים/חגים ללא יולי אוג ללא קייטנה

12,814
6,883
2,652

חופשות כולל יולי אוג' מלא כולל השלמת ימים בקייטנה

6,083

יולי אוג' מלא (השלמת צהרון לקייטנה)
יולי אוג' בלבד (ללא קייטנה) 22.7-22.8
מחזור קייטנה ראשון 22.7-2.8
מחזור קייטנה שני 5.8-22.8

3,480
2,798
1,348
1,887

עלות שנתית
בהרשמה מוקדמת
11,532
6,195
2,387
5,475
3,132
2,518
1,213
1,698

