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 חאגרת חינוך לשנת תשע''

 הורים יקרים,
 
 

לא יגבה תשלום חודשי לגני הילדים. הוראות החוק אינן  4בעקבות חוק חינוך חינם לילדים מגיל 

התעריף יקבע ע"י משרד כוללות הוצאות בעבור תאונות אישיות, סל תרבות, תל"ן ותוכניות שונות. 

, ינואר 2908י בשלושה תשלומים שווים )דצמבר באמצעות אשראח יגבה בתחילת שנה"ל תשע"והחינוך 

(. חוגי התל"ן והתוכניות השונות יבחרו ע"י הגננות וההורים באספת ההורים הראשונה 2908ופברואר 

 באוגוסט. 

אישור תשלום עבור אגרת החינוך הינו חלק מתהליך הרישום. יש חשיבות לביצוע התשלומים במועד 

אי תשלום יחויב  ,ומניעת פגיעה במתן התוכנית לילדים.  משכךכדי לאפשר תפעולו התקין של הגן 

כמו כן, רשאית המועצה להפסיק את ביקור הילד בפעילות התל"ן וזאת  בריבית והפרשי הצמדה כחוק. 

 מבלי לפגוע בזכויותיה ובנוסף לכל סעד אחר העומד לה ע"פ דין, לרבות נקיטת הליכים משפטיים.

 

 אגרת החינוך כוללת: 

 בות:סל תר

 במסגרת הגן במהלך שנת הלימודים. והצגות ומופעים מגוונים יינתנ

 ביטוח תאונות אישי:

 ימים בשנה. 456ביטוח תאונות אישיות חל על התלמיד 

 תל"ן )תכנית לימודים נוספת(:

ן  בעלות אחידה )בהתאם לחוזר מנכ"ל( , יח' התל"ן השלישית היא "יח' תל 2הרשות מאפשרת לכל גן 
 שת הגננת ורצון ההורים. על פי בק

 
 תכניות שונות:

 

 ""גנים שרים
יכירו , לנכסי צאן הברזל של הזמר העברי ויוצריומסגרת הפרויקט, הילדים יחשפו ב -גני חובהל

פתחו וי יכירו אוצר שירים מהתרבות הישראלית והיהודית, םרפרטואר מגוון של יצירות בסגנונות שוני
 הרגלי האזנה לקונצרט חי.

 "ילדוג'אז"
ג'אז יכירו רפרטואר מגוון של יצירות בסגנונות ומסגרת הפרויקט, הילדים יחשפו ב -טרום חובהגני ל

ההרכב שם לו למטרה לחשוף ולקרב הן את הילדים והן את ההורים אל סגנון הג'אז על כל , למיניהם
 גווניו על ידי עיבודם מחדש של שירי הילדות ושירי החגים.

 

 
 
 



                          ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA     צורן-מועצה מקומית קדימה
 e-mail: eti@kadima-zoran.muni.il *90-8089004פקס'  * 90-8089094טל'   *  32824צורן מיקוד  65הגפן רח'   

 

 רווחה וקהילהאגף חינוך          
 נוך ונוערימחלקת ח    

 צורן מקום של אכות חיים לשרותך תמיד-קדימה

 90-9097000בטלפון  7/42המוקד היישובי פעיל     
 

 'מה""ספריית פיג
נשוב לראות את ילדי הגנים  , לאור התגובות הנלהבות מהגננות, הילדים ובני משפחותיהם,גם השנה

ספרים(  8 -)במהלך השנה יחולקו כחוזרים נרגשים לביתם, עם תיק כחול ביד ובתוכו  "ספר החודש" 
יב ערכים , התכנית הגדולה בישראל לעידוד קריאה ושיח סב"ספריית פיג'מה"שקיבלו בגן במסגרת 

 ומורשת.
ופועלת בארץ ע"י קרן גרינספון ישראל  PJ Library התכנית מבוססת על התכנית האמריקאית

 .בשיתוף עם משרד החינוך
 


