עמותת אדם -לקידום אמנות החינוך מתוך האנתרופוסופיה
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חוזר להורי גני המליץ ורבי חנינא -תשע"ט

שם התלמיד ______________ שם הגן _______________

בהתאם לחוזר מנכ"ל של משרד החינוך אנו מפרטים בפניכם את התשלומים שנקבעו על ידי ועדת
החינוך של הכנסת לקראת שנת הלימודים הבאה:

תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ט*:
בהתאם לחוזר תשלומי הורים שמפרסם משרד החינוך ייגבו בגן התשלומים הבאים:
ביטוח (חובה)₪ 49 :
סל תרבות ,מסיבות וטיולים₪ 217 :
תל"ן (חוג יצירה).₪ 597 :
רכישת שירותים מרצון (ציוד מיוחד).₪ 125 :
תוספת אנתרופוסופית עבור סייעת נוספת ,ציוד וחומרים וימי קהילה( ₪ 3,000 :מאושר ע"י משרד
החינוך)

סה"כ  ₪ 3988לשנה (ניתן לחלק ל 11 -תשלומים לפי  ₪ 360לחודש).

*(הסכומים עשויים להתעדכן לקראת תחילת שנה"ל)

בברכה ,צוות הגן

עמותת אדם -לקידום אמנות החינוך מתוך האנתרופוסופיה
ת.ד 8740 .ירושלים 9108602
רחוב עמק רפאים  43א'
טלפון  ,02-5671498פקס 02-5899059
ע.ר580105880 .
gani.adam@012.net.il

הריני מאשר בזאת:
בשנת הלימודים תשע"ט צפוי/ה בני/ביתי ללמוד בגן השמש ,המליץ /1המליץ  /2רבי חנינא

(*נא לסמן)

אבקש לרכוש מהעמותה מזון טרי ומזין המבושל בגן ,ואשר יסופק לבני/בתי במשך  6ימים בשבוע:
ארוחת בוקר וצהרים בימים א'-ה' וארוחת בוקר ביום ו' בתמורה לסכום חודשי ע"ס  ₪ 650בחודש.
ידוע לי שהסכומים יגבו ב 11 -תשלומים ,החל מחודש ספטמבר .2018
ידוע לי כי אין התניה בין רכישת הארוחות ובין הרישום לגן.

_____________

_______________

_______________

שם התלמיד

שם ההורה  +חתימה

תאריך

הריני לאשר בזאת:
בשנת הלימודים תשע"ט צפוי/ה בני/ביתי ללמוד בגן השמש ,המליץ /1המליץ  /2רבי חנינא

(*נא לסמן)

על מנת לאפשר את הפעלת הגן כגן ייחודי אנתרופוסופי ,ולקיים את הפעילויות הבאות :חוג
אוריתמיה ,פעילויות אנתרופוסופיות ייחודיות וסיוע פרטני.
אני מעוניין לתרום  ₪ 350בחודש לקידום פעילות העמותה.
ידוע לי שהסכומים יגבו ב 11 -תשלומים ,החל מחודש ספטמבר .2018
ידוע לי כי אין התניה בין מתן התרומה לבין הרישום לגן.

_________
שם התלמיד

_______________
שם ההורה  +חתימה

___________
תאריך

