
 

  

  

  

  

  2015 דצמבר 04 שישי יום 

  שלום רב הורי תלמידי בית ספר הדר השרון

  !נעים מאודו

להתחיל ולספק את שירותי הקייטרינג , ספרכםקיבלנו בכבוד את החלטת הנהגת ההורים של בית  

  .20/12/2015שלנו החל מהתאריך 

  

ללא חומרים משמרים , בלבד עובד עם מזון איכותי, למהדרין כשרביתי המספק אוכל נג גורמה קייטרי

  .ללא צבעי מאכל וללא מזון מעובד, )כולל ללא מונוסודיום גלוטומט(

  .את איכות וטעם האוכל, אנו חורטים על דיגלנו מזה שנים

ה נמעניקים לנו את היכולת להפוך כל מ, הצוות המיומן וההקפדה על הפרטים הקטנים, הניסיון הרב

  .טעימה במיוחדל

הבחירה שלנו  ם גאים עםאנחנו ניצבי, בימים בהם מתפרסמים מחקרים רבים על נזקי האוכל המעובד

  .בלבד ובשימוש בחומרים הבריאים ביותר בעבור ילדכם ש בנתחים איכותייםבשימו

  :תיאור המנה

 מנה בשרית או צמחונית •

  פחמימה •

  ירק מבושל •

  ירקות חיים חתוכים מוגש כיתתי  •

  .ומי המוגש כיתתיסלט י •

  . מ"כולל מע₪  19.8מחיר מנה 

  סכום  ארוחות' מס חודש

 ₪118.80  6  דצמבר

 ₪257.40  13 ינואר

 ₪257.40  13 פברואר

 ₪237.60  12 מרץ

 ₪99.00  5 אפריל

 ₪237.60  12 מאי

 ₪158.40  8 יוני

 ₪1,366.20  69 ה"סכ

  

  .לתלמיד ₪ 1366.20סוף השנה  מחירכ "סה, ארוחות 69כ "סהעד לסוף שנת הלימודים יהיו 

  

  



 

  

  

  

  

  2015 דצמבר 04 שישי יום 

  :תשלוםלשתי אפשרויות  להלן

הורים אשר יזמינו יקבלו ארוחות גם אם , טופס הוראת הקבע ישלח בהמשך :הוראת קבע .1

ולשלוח  שלכם סניף הבנקיש להחתים את  זהטופס ב. לא הספיקו להחתים את הטופס

 הורים אשר לא יכולים ללכת לבנק אנו נבצע שירות זה עבורם בתשלום סמלי של. לגורמה

 .חדרה-לכל טופס ובתנאי כי סניף הבנק שלכם הינו בתווך תל אביב₪  10

 

 :המחאות בנקאיות .2

  

       20/12/15 – 376.2 ₪  

           01/02/16 –  495  ₪  

           01/03/16 – 336.6 ₪  

           01/05/16 – 158.4  ₪  

עליה יש לרשום  , להכניס למעטפה סגורה, "גורמה קייטרינג"את ההמחאות יש לרשום לפקודת 

  .17/12/15לא יאוחר מה , את שם התלמיד והכיתה ולמסור למזכירות בית הספר

 :ספר דגשיםמ

 . ההזנה בכל סוף חודשבטלאת ניתן ל .1

בכל  25 -ם הועד ולא יאוחר מיניתן לבטל  2015בחודשים דצמבר ינואר ופברואר  1.1

 .לחודש העוקב 1יה תקף מה ההביטול י, חודש

יתרת . בכל חודש עבור החודש העוקב 20ה מחודש מרץ ואילך ניתן לבטל עד  1.2

 . עבור חודשים מלאים שטרם נוצלווחזר על ידי גורמה בהמחאה נגדית תהתשלום 

 .לא ניתן לבטל באמצע החודש 1.3

 

  

ביום  12:00מתחייבים למצוא פתרון לכל מייל שישלח עד או , ניתן לפנות במייל בכל שאלה .2

 Gormeron1@gmail.com לפניות הורים  מייל, למחרת

  

 

 0502422535: פלאפון' רון נועם מס: אשת הקשר לכל שאלה היא  .3

  

  .ומועילהבריאה , בתקווה להתקשרות מזינה 

  

  ,בברכה

  גורמה קייטרינג

  


