תאריך1.6.2019 :

הורים יקרים שלום רב,
הרשמה למערכות החינוך בבני יהודה נפתחה לתושבי בני יהודה.
אנו נערכים לשנה"ל תש"פ ,בכדי שנוכל להמשיך ולאפשר מסלולי הרשמה שונים במסגרות השונות אנו מבקשים
להיערך מבעוד מועד ,אנא שתפו פעולה והירשמו מראש.
ההרשמה למערכת החינוך תתבצע במזכירות הישוב עד לתאריך  18/07/2019ההרשמה כוללת חתימה על חוזה
ופריסת תשלומים בצ'ק או בהוראת קבע בלתי חוזרת .הרשמה עד למועד זה תזכה בכ 10% -הנחה .ההנחה מותנה
בעמידה בתשלומים כפי שהוסכם.
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 ובמחיר
מלא.
ההרשמה נוגעת לכל המערכות :פעוטון ,הזנה בגן גולן ,הזנה בגן חרמון ,צהרון גן חרמון ,צהרון גן גולן וצהרון א-ג.
* פתיחת צהרונים מותנת בכמות הילדים הנרשמים.
* על פי החלטת ועד בני יהודה לא יהיה ניתן לרשום ילדים למסגרות השונות לשנת תש"פ במידה וקיים חוב
במערכת( .עד להסדרת החוב) כולל קייטנות משרד החינוך שמנוהלת על ידי הישוב.
* על פי החלטת ועד הישוב בשנת הלימודים תש"פ לא תינתן אפשרות לרישום ילדים שאינם תושבי הישוב –
בשל גידול במס' ילדי הישוב.
* בשל מספר הילדים הגדל במערכת היישובית תתאפשר הרשמה למערכת החינוכית (צהרונים) אך ורק
לילדים שמתחנכים במערכת החינוך היישובית לרבות קייטנות משרד החינוך
ילד שלא יהיה רשום (חוזה חתום ופריסת תשלומים) ,לא יוכל לפתוח את שנה"ל תש"פ במערכות השונות.
*הנחת ילד שני תינתן בהרשמה מוקדמת (למחיר הזול מבניהם) כמו כן בעבור הזנה לא תינתן הנחה עבור ילד
שני.
מצורף תמחור מערכות החינוך בישוב.
לכל שאלה או בקשה ,ניתן לפנות אלינו.

בברכה
מזכירות בני יהודה
1

מחירון כללי מערכת חינוך בני יהודה  -תש"פ
מחירון פעוטון תש"פ
עלות לחודש מחיר מלא

עלות לחודש בהרשמה
מוקדמת
הנחה

פעוטון

לאחר 10%

פעוטון  6ימים מלאים ()07:00-16:00

3080

2770

פעוטון  5ימים מלאים

2900

2600

פעוטון  4ימים מלאים

2720

2446

פעוטון  3ימים מלאים

2540

2284

ימים קצרים מ 07:00 -עד 12:30
פעוטון  6ימים קצרים

2550

2300

פעוטון  5ימים קצרים

2370

2130

פעוטון  4ימים קצרים

2190

1970

פעוטון  3ימים קצרים

2010

1800

ביטוח תאונות אישיות – תשלום חד פעמי

50

50

מחירון גן חרמון תש"פ

צהרון גן חרמון (שעות פעילות הגן )7:30-14:00

עלות שנתית
3211

הזנה בלבד (א .צהרים) לימי לימודים בלבד (ללא חופשות)

עלות שנתית
בהרשמה מוקדמת
2880

מ 1/9/19 -עד 30/6/20
צהרון מלא  :הזנה  +חופשות חגים (הכוללות א .בוקר וצהריים)  +יולי

16,200

14,529

ואוגוסט עד ה( 22/8/20-ללא קייטנת משרד החינוך)
צהרון השלמה לימי לימודים (  + )7:00-7:30 ,14:00-16:00הזנה-א .צהריים

8563

צהרון חופשות חגים בלבד (-ללא יולי אוג')  +א .בוקר וצהריים  +הזנה
שנתית

6800

6202
6735

צהרון יולי-אוגוסט מלא :הזנה שנתית  +השלמה ביולי ( 7:00- ,13:00-16:00
 )7:30וימים מלאים מסיום הקייטנה עד ה( 22/8/20-לא כולל קייטנה)

7510

צהרון יולי  :השלמת שעות צהרון לקייטנה ( )7:00-7:30 ,13:00-16:00וימים
מלאים מסיום הקייטנה עד ה 31/7/20-כולל הזנה שנתית

5457

צהרון אוגוסט - 1/8/20-22/8/20 :ימים מלאים ( )7:00-16:00כולל הזנה

5432

2

7680

4895
4872

שנתית
קייטנת משרד החינוך בלבד (בהתאם להודעת משרד החינוך)

מחירון גן גולן תש"פ
עלות שנתית

צהרון גן גולן

(שעות פעילות הגן )7:30-16:00

עלות שנתית
2350

חובה! הזנה בלבד (א .צהרים) מ 1/9/19-עד 30/6/20
צהרון מלא :השלמה בימי לימודים ( ,)7:00-7:30חופשות משרד החינוך בחגים
(הכוללות א .בוקר וצהריים)  +השלמת צהרון לקייטנה ביולי ( ,13:00-16:00
 )7:00-7:30ואוגוסט מלא עד ה( 22/8/20-ללא קייטנת משרד החינוך)
צהרון חופשות חגים בלבד( :ללא יולי אוגוסט )  +הזנה שנתית

בהרשמה מוקדמת
2112
10,260

11,308
5940

צהרון יולי אוגוסט :השלמת צהרון לקייטנה ביולי ( )7:00-7:30 ,13:00-16:00

5490
6735

אוגוסט עד ה + )7:00-16:00( 22/8/20-הזנה שנתית )ללא קייטנה)

7510

צהרון יולי :השלמה שעות צהרון לקייטנה (  )7:00-7:30 ,13:00-16:00וימים
מלאים מסיום הקייטנה עד  + 31.7.20הזנה שנתית

4597

צהרון אוגוסט - 1/8/20-22/8/20 :ימים מלאים ( )7:00-16:00כולל הזנה שנתית

4571

4127
4104

קייטנת משרד החינוך בלבד  -העלות תקבע עפ"י הוראת משרד החינוך
-

המחירים לא כוללים קייטנת משרד החינוך

מחירון צהרון א'-ג' תש"פ
עלות שנתית

צהרון א-ג' -

עלות שנתית

צהרון מלא :השלמת שעות ימי לימודים (מסיום בי"ס עד  + )16:00חופשות
משרד החינוך  +יולי – אוגוסט  +הזנה (ללא קייטנת בי"ס)

12,266
13,676

השלמת שעות בימי לימודים מסיום בי"ס עד ( 16:00רק בימי לימודים) +
ארוחת צהריים

6683

צהרון חופשות חגים :ללא יולי אוגוסט וללא קייטנת בי"ס  +הזנת חופשות

3096

5994
2777
6272

צהרון חופשות :חופשות חגים  +יולי אוגוסט מלא (כולל השלמת שעות צהרון
לקייטנת משרד החינוך )  +הזנה וללא קייטנת בי"ס

בהרשמה מוקדמת

6993
3495

צהרון יולי אוג'וסט מלא :יולי כולל השלמת צהרון לקייטנה ביולי ( )13:00-16:00
3896

 +אוגוסט מלא ( + )7:00-16:00הזנה וללא קייטנת בי"ס
3

צהרון יולי בלבד :השלמת שעות צהרון לקייטנה ( )13:00-16:00וימים מלאים עד
 + 31/7/20הזנה וללא קייטנת בי"ס

1873

צהרון אוגוסט בלבד 1/8/20-22/8/20 :בשעות + 7:00-16:00הזנה

2023

-

המחירים לא כוללים קייטנת משרד החינוך

4

1680
1815

