
 

 המועצה המקומית כפר שמריהו
 ראש המועצה

 dror@kfar.org.il* דואר אלק'   0544301040* נייד   09-9506699* טל'  46910כפר שמריהו  18רחוב קרן היסוד 

 http://www.kfar-shemaryahu.muni.il  

 2016 יוליב 27
 ו"תשע תמוזב א"כ

 לכבוד
 

_____________________ 
 )הורים לתלמידים בגני הילדים(

 
 להורים שלום רב,

 
 זהערכות גני הילדים לקראת שנת הלימודים תשע" הנדון:

 

 .2016בספטמבר  01, חמישיתפתח ביום  זשנת הלימודים תשע"

כפר  החברה העירונית לחינוךבשנה זו תפעיל המועצה המקומית כפר שמריהו, באמצעות 
 ושני צהרונים: ממלכתייםה גני ילדים , ארבעחל"צ –שמריהו בע"מ 

 טוב.-דלית בן –ה שלימגננת מ סימון.-, בניהול אפרת בן3גן גפן, לבני  .1
 טוב.-דלית בן –משלימה גננת  בניהול ענת ציוני., 4גן תאנה, לבני  .2
 טוב או תמר דקל-דלית בן –משלימה גננת  .שרונה נחמיאס, בניהול 5גן רימון לבני  .3
 טוב-תמר דקל או דלית בן – גננת משלימה ., בניהול אוראל ג'אן5גן תמר לבני  .4
 , בגן גפן.3צהרון לבני  .5
 .תאנה, בגן 5-ו 4צהרון לבני  .6

משותפת הכניסה . (07:30-)ניתן להגיע החל מ 14:00 – 08:00בין השעות  פעיליםגני הילדים 
 נא לחנות במגרש החנייה ולהתחשב בבטיחות הילדים. משביל התפוזים.ביה"ס,  דרך שער

 .יופעלו שני צהרונים 17:00ועד לשעה  14:00 מהשעה

הילדים בבחירת מזונם ואף בהכנתו. אי לכך,  שיתוףבקיום אורח חיים בריא ו יושם דגש
 תוצרת טרייה.מידי יום רכישת מצרכים לארוחת עשר תתבצע במרוכז ותסופק 

 מידי יום.גוון מוגם לצהרונים נספק מזון טרי, מבושל 

  למפגש היכרות עם הסגל.לפני פתיחת שנת הלימודים תזומנו 

מחמירה ביותר וצויד בריהוט מעוצב, אופיין, תוכנן ונבנה בתקינה האשכול גני הילדים 
 אנא סייעו לנו לשמור לדורות הבאים. מאוד. איכותימשובח ו

 על חשבון ההורים בשומר נוסף. מתוגברתבמתחם החינוך האבטחה  םהוריהבהחלטת וועד 

סכומי כסף, אותם נבקשכם להעביר בטרם פתיחת ו השני של הדף, תמצאו נתונים ומעבר
 אי נעימות. נחסוך שנת הלימודים ו

 .בהתאם לדף הנחיות, אשר יופץ בנפרדהרישום לצהרונים והתשלומים יתבצעו 

  

 
 דרור אלוני

 ראש המועצה המקומית
 כפר שמריהו
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 לוחות זמנים:

 08:00, בשעה 01.09.16 –פתיחת שנת הלימודים 

 בגן.  20:00בשעה  ,01.09.16-בכוללת  אסיפת הורים. סימון-, בניהול אפרת בןגן גפן

 , בגן.20:00, בשעה 04.09.16-, בניהול ענת ציוני. אספת הורים כוללת בגן תאנה

 , בגן.20:00בשעה , 29.08.16-כוללת ב. אספת הורים שרונה נחמיאס, בניהול גן רימון

 , בגן.20:00, בשעה 29.08.16-, בניהול אוראל ג'אן. אספת הורים כוללת בגן תמר

 פי זימון אישי.-לכל ילד והוריו, תיערכנה עלפגישות אישיות עם הגננות, 

 לוח חופשות שנתי יימסר על ידי הגננת.

 ימי פעילות הצהרון יפורסמו בנפרד.

 תשלומי הורים:

כוללים עלות . הם וועדת החינוך של הכנסתעל ידי  נקבעותשלומי החובה והרשות 
 אינם כוללים את הכסף אשר נאסף בידי וועד ההורים.הביטוח, אך 

 הסכומים לחינוך הקדם יסודי: להלן

 עלות בש"ח נושא

 50 ביטוח תאונות אישיות

 79 סל תרבות

 54 מסיבת סיום

 24 שלוש מסיבות

 60 שני טיולים )הקפצה(

672 תשלומי הורים  

 597 שלוש שעות תל"ן

 125 רכישה מרצון

 989 סה"כ לשנה
 

 לשנה. ₪ 180 –השתתפות בתגבור שמירה 
ינוהל בחשבון  לחודש. ₪ 90לשנה,  ₪ 900 ת עשר, אפייה וכדו'להכנת ארוחסל מזון 

 .לכל גן נפרד
 : הערות

בגזברות המועצה הנכם מתבקשים לשלם,  ₪ 2,069 – את הסכום המצטבר .א
בכרטיס  15:30 – 09:00בין השעות  2016באוגוסט  25 – 21-בין ה המקומית

 .אשראי, בשיקים או במזומן
אשראי מסוג אמריקן  למעט כרטיס) תשלום בשקים או באשראי הערה: 

 :כדלקמןעשרה תשלומים עד ניתן לחלק לאקספרס( 
 .₪ 150ועוד תשעה תשלומים של  ₪ 719 

 .תושבי כפר שמריהו מי שאינםסכומים אלה, נוספים לסכום אותו נדרשים לשלם  .ב
 פעילות ולתקצבה. להוסיף רשאי, ועל דעתה בתאום עם הגננתוועד ההורים,  .ג
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