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שאלו ילד: 

 מה אתה רוצה לעשות
 כשתהיה גדול? 

 לקחת את המילה:
 רוצה

 ולהכיר לה את המילה: 
 יכול"

)עידית ברק(

הורים יקרים,

ברכות ואיחולים מכל הלב עם הצטרפות בתכם/בנכם למשפחת תלמידות ותלמידי 
מערכת החינוך בכפר יונה אשר בדומה לצעד הראשון אותו הם צעדו, היא משלבת בתוכה 

התרגשות לצד חשש מהלא מוכר וידוע.
גני הילדים מהווים את נקודת המפגש הראשונה של ילדכם במסעו המופלא במערכת 

החינוך העירונית, מערכת אשר שמה לה למטרה לעשות מקום לכולם, לעצב ולפתח את 
כישוריו, לקדם את יכולותיו האישיות, הרגשיות, הערכיות והלימודיות, זאת תוך מתן ביטוי 

לסקרנות וליצירתיות הטמונות בו בדרך של התנסות וחוויה. 
מסע מופלא זה לא יכול להתקיים ללא צוות חינוכי - גננות וסייעות כאחד, המחוברות 

לשליחותן, מאמינות בעשייתן, אוהבות אותה ואת ילדכם, כמו גם, מבלי שהן תשלבנה לכל 
אורכו הקשבה, הכלה ואחריות רבה לחוסנם, שלומם ובטחונם. 

ההשקעה בגיל הרך יש בה כדי להבטיח את עתידם של ילדכם האהובים, ילדי העיר 
הנפלאה שלנו, וכדי כך היא מהווה מטרה נעלה אשר העירייה בהנהגתי מייחסת לה 

חשיבות ומשאבים לרב. 
אני מאחלת לכם ולילדכם היקרים קליטה רכה, חוויה נעימה וים של הצלחה בדרככם 

החדשה במסגרת גני הילדים בעיר.

 שלכם באהבה,
 שושי כחלון כידור

ראש העירייה
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"השביל הזה מתחיל כאן" )אהוד בנאי(

אתם מתחילים במסע ליווי ילדכם וילדתכם בשבילי מערכת החינוך בכפר יונה ואנו כאן 
אתכם. ברכות להצטרפותכם.

אני זוכרת עצמי בהתרגשות נכנסת לגן. זוכרת את עצמי בתור אמא צעירה מלווה 
את בנותיי בהתרגשות גדולה ובחשש . זוכרת עצמי בתור אשת צוות מקבלת את פני 

הבאות והבאים, החשש וההתרגשות ליוו אותי גם שם.  
הייתי רוצה שזיכרונות אלה ימשיכו ללוות אותי/אותנו במערכת החינוך. זיכרון החוויות 

האלה מחייב  לראות את התלמידים והתלמידות  הנרגשים – כל אחד וכל אחת לפי  
צרכיו, מאפייניו, חזקותיו, חלומותיו. לזכור אתכם ההורים השותפים והמלווים את הדרך. 

לזכור את הצוותים שעושים לילות כימים כדי לעצב את השביל עבורם 
הגנים בעיר שמו להם ככוכב הצפון 'לעשות מקום לכולם', זאת דרך יצירת משמעות 
לכל באי הגנים, חיבור קהילתי ומגוון- בכפר יונה ישנה הזדמנות אמתית מאחר והיא 

מאופיינת במרקם ייחודי המאגד בתוכו ישן וחדש, גדול ואינטימי, היסטורי וחדשני. 
צוותי החינוך- גננות וסייעות עובדות בנאמנות, באהבה  ובחריצות בכדי לאפשר לכל 

אלה להיות בסיסי העבודה היומיומית, כדי לאפשר לכל ילדה וילד ולכם כמשפחה 
להרגיש שייכות משמעותית בתהליכי למידה והתפתחות.

החינוך בכפר יונה מייצר הזדמנות אמתית לחינוך בעל ערך, זאת בשותפות ובמעורבות 
עמוקה שלכם ההורים. 

אנו מאחלים שנצליח ונשכיל ללכת בשביל הזה בשותפות, ולכם ילדכם/תכם הרכים 
מסע משמעותי בעל ערך ומלא אהבה במערכת החינוך העירונית.

 פה עבורכם
 מיכל גרף - מנהלת אגף החינוך

 גלי שוורץ - מנהלת מחלקת קדם יסודי
וכל צוות אגף החינוך

הורים יקרים,
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רישום

תקופת הרישום:
מיום שני, ט"ו בשבט תשפ"ב, 17.1.2022

עד יום שני, כ"ט בשבט תשפ"ב  31.1.2022

זכאים לרישום לגני הילדים

בהתאם לחוק לימוד חובה )תיקון מס 32(, התשע"ד 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ג 
08.07.2013

חובת הרישום לגן ילדים מוכר, ולביקור בגן ילדים מוכר )רשמי או מוכר שאינו רשמי( חל על הורים לילדים 
מגיל 3 ואילך בגיל הרישום.

גילאי רישום 

ילדים ממשיכים הלומדים בגני הילדים בשנה"ל תשפ"ב חייבים ברישום לשנה"ל תשפ"ג

   מועד רישום על פי תאריך לועזי ותאריך עברישנתונים

גילאי 5
1 בינואר 2017  -  31 בדצמבר 2017 

ג' בטבת תשע"ז  -  י"ג בטבת תשע"ח

גילאי 4
1 בינואר 2018  -  31 בדצמבר 2018 

י"ד בטבת תשע"ח - כ"ג בטבת תשע"ט

גילאי 3
1 בינואר 2019 - 31 בדצמבר 2019 
כד' בטבת תשע"ט - ג' בטבת תש"פ

www.kfar-yona.muni.il :הרישום יתבצע באתר האינטרנט בכתובת    

לבירורים:

anatr@kfar-yona.org.il         :דוא"ל

טלפון לבירורים :          09-8971144  בין השעות 8:30-14:30 

קבלת קהל בהתאם להנחיות התו הירוק :

         בימים א, ב, ד, ה בין השעות 08:30-12:30
         ביום ג' בין השעות 16:00-19:00

כתובת אגף החינוך:   הרצל 13 כפר יונה
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חשוב לדעת! 

 הורים יקרים שימו לב, כל ילד חייב ברישום לגן. 
מקומו של ילדכם בגן בו הוא מתחנך יובטח רק אם תבוצע ההרשמה במועד הרישום. 

www.kfar-yona.muni.il  :יש לבצע את הרישום באתר האינטרנט בכתובת  

  עם סיום תהליך הרישום באינטרנט יש לשמור את האישור כאסמכתא לביצוע ההרשמה.

  רישום ושיבוץ הילדים יתבצע אך ורק על פי הכתובת הרשומה ב 2 תעודת הזהות של ההורים. 

  הורים גרושים מתבקשים לצרף "תצהיר הורים פרודים" חתום ע"י עו"ד )הטופס באתר הרישום(. 

  יש לאשר את תשלומי ההורים, על מנת להשלים את תהליך הרישום באתר. 

  חובה להירשם לצהרונים באתר המרכז הקהילתי על מנת להבטיח את מקומכם בגן עם צהרון.

תשלום שאינו בכרטיס אשראי )הוראת קבע( 

 הורים שאינם מעוניינים לשלם בכרטיס אשראי יבצעו את הרישום באגף החינוך.
  עזרה בתהליך ברישום ניתן לקבל באגף החינוך.

 

רישום מאוחר

לתשומת ליבכם, רישום מאוחר משמעותו כי השיבוץ לגן יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

יום ראשון, ה- 20 במרץ 2022, י"ז באדר ב' תשפ"ב

יום שני, ה- 21 במרץ 2022, י"ח באדר ב' תשפ"ב

יום שלישי, ה- 22 במרץ 2022, י"ט באדר ב' תשפ"ב
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עקרונות השיבוץ

השיבוץ לגן ילדים יעשה על פי התהליך הבא:
1. זרם חינוך ממלכתי או ממלכתי דתי של המשפחה.

 2. אזור רישום: 
    שיבוץ לאחד מגני הילדים באזור הרישום, ראה רשימת אזורי רישום בחוברת בעמוד 10-11.

3. רצף חינוכי באותו הגן ובתנאי שנרשם בתקופת הרישום. 

4. שיקולים פדגוגיים, פסיכולוגיים ובריאותיים.

 5. שיבוץ ילד לגן עם צהרון, רק אם התבצע רישום בפועל במרכז הקהילתי.
    )פרטים על הצהרונים בעמוד 12(.

 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערך גני הילדים בהתאם לכמות
הנרשמים, לשיקולים פדגוגיים ואחרים.

ביטול רישום

 ביטול רישום ייעשה אך ורק באמצעות הודעה רשמית כתובה שתימסר במחלקת 
הקדם יסודי באגף החינוך :  

anatr@kfar-yona.org.il דוא"ל:  

 09-8971179 בפקס:  

הרצל 13 כפר יונה, מיקוד 4030000 כתובת:  

מעוכבי רישום - הישארות 

עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך, ההחלטה על הישארות שנה נוספת בגן חובה, מוטלת על ההורים. 

 עליכם להודיע למנהלת הגן על רצונכם להשאיר את ילדכם שנה נוספת בגן חובה. 
תהליך הישארות יעשה בהתאם למכתב שהופץ להורים בחודש דצמבר 2021.  

  בזמן הרישום: יש להירשם גם לכתה א' וגם לגן החובה.

  לאחר קבלת החלטה על הישארות בגן חובה, יש להעביר במייל את המכתב מהשפ"ח למחלקת 
anatr@kfar-yona.org.il  -  גני הילדים       

mailto:anatr%40kfar-yona.org.il?subject=
mailto:anatr%40kfar-yona.org.il%20?subject=
mailto:anatr%40kfar-yona.org.il%20?subject=
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תושבים חדשים: 

רישום לגן יכול להיעשות באתר העירייה בלבד.  

בזמן הרישום יש לצרף צילום  של המסמכים הבאים:

  חוזה קניה / שכירות בכפר יונה.

  תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים מעודכנת בכפר יונה בה רשום הילד.

  טופס ביטול רישום ממחלקת החינוך ביישוב בו אתם מתגוררים.

  טופס מעוכבי רישום- יש לידע את אגף החינוך בכתב. 

  טופס זכאות לסל שילוב ממקום המגורים הקודם )רק למי שזכאי(.

  טופס זכאות  לחינוך מיוחד – יש להמציא את כל המסמכים המתאימים.

תשלומי הורים

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, ניתן להפעיל תכניות העשרה בגני הילדים תמורת תשלום חד פעמי, 
המאושר בכל שנה ע"י וועדת החינוך של הכנסת ומפורסם ע"י משרד החינוך.

הסכומים הרשומים מטה עשויים להשתנות לקראת גביית התשלום בפועל, שתתבצע החל מחודש 
אוקטובר 2022 בשלושה תשלומים.

קיימים שני סוגי תשלומים המשולמים לעירייה:

ביטוח תאונות אישיות בסך 49 ₪    תשלומי חובה: 

סל תרבות 79 ₪    תשלומי רשות: 

  תל"ן: )תכניות לימודים נוספות( סך 597 ₪ 

 לשם הפעלת תכניות רשות נדרשת גבייה של 100% מכספי ההורים. 
אי תשלום אחד או יותר מהתשלומים יעכב את הפעלת התכניות.
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פרסום השיבוצים

  השיבוצים לגני הילדים יפורסמו ביום שלישי, ה- 21.6.2022 , כ"ב בסיון תשפ"ב באתר    
העירייה ובאמצעות קישור "הצגת שיבוץ לתלמיד".

  בדיקת השיבוץ תתאפשר עם הקלדת מספר תעודת הזהות של הילד ושל ההורה 
הרשום בטופס הבקשה.

  הורה הנתקל בקשיים בקבלת המידע על השיבוץ מוזמן לפנות למחלקת גני הילדים באמצעות  
 .anatr@kfar-yona.org.il :דוא"ל שכתובתו

  בנוסף, ישלח מכתב שיבוץ באמצעות כתובת המייל הרשומה בטופס הבקשה.

תהליך בקשת העברה מגן: 

  בקשות העברה ניתן להגיש באתר בעירייה עד לתאריך 5.7.2022, ו' בתמוז תשפ"ב

  הורה שיש בידיו טיעונים מוצדקים ומגובה במסמכים רלוונטיים רשאי למלא טופס בקשת
העברה אותו ניתן למלא באתר האינטרנט של העירייה.  

   ניתן להגיש בקשת העברה פעם אחת בלבד.

אגף החינוך אינו מתחייב להיענות לבקשות ההעברה.

תשובות לבקשות ההעברה יפורסמו ביום שלישי, 19.7.2022, כ' תמוז תשפ"ב.

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים 

 הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים מתבקשים לצרף בזמן הרישום, אבחונים ומסמכים 
תומכים. 

 הורים לילד עם לקות שמיעתית יצרפו בזמן הרישום  מסמכים תומכים: מרופא מומחה, 
תוצאות בדיקות אודיוגרמה  והמלצה ממיח"א.

 הורים לתלמידים עם בעיה בריאותית העונים על הקריטריונים של משרד החינוך, מתבקשים 
לצרף  בזמן הרישום  מסמכים תומכים מרופא מומחה. 

 צוות האגף יסייע ויכוון את ההורים לתהליך לו זקוקים הילדים. לאחר השלמת התהליך, 
 הצוות המקצועי ישבץ את הילדים במסגרת החינוכית המתאימה ביותר לצרכיהם. 

.galis@kfar-yona.org.il  – ניתן לפנות למחלקת החינוך המיוחד במייל

מפגש הורים לקראת השתלבות בגני החינוך המיוחד,
יפורסם בהמשך

mailto:anatr%40kfar-yona.org.il?subject=
mailto:galis%40kfar-yona.org.il?subject=
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 הנהגת הורי גני הילדים העירוני בכפר יונה, 
כאן בשבילכם!

מהי הנהגת הורי גני הילדים ומה החשיבות שגם הגן שלכם יהיה מיוצג?

- הנהגת הורי גני הילדים היא גוף התנדבותי המייצג את הורי הגנים בעיר כפר יונה,
 ומקשר בין הורי ילדי הגנים ובין הגורמים הרלוונטים בעיר ובמשרד החינוך.
אנו פועלים לקידום החינוך, רווחת הילדים ולשיפור תחושת המוגנות בגנים.

יש לכם עוד שאלות? 

vaadganim.kyona@gmail.com מוזמנים לפנות במייל

ולהצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק "ועד גנים עירוני כפר יונה" ולהיות מעודכנים.
איתכם, הנהגת הורי גני הילדים כפר יונה.

 מפגש הורים לקראת 
השתלבות בגני עירייה

ביום רביעי, ה-25/5/2022 
בשעה 20:30 

 במרכז הקהילתי כפר יונה  
 בערב זה נקיים שיח על: 

 אורחות החיים בגן, תהליך ההתאקלמות בגן, 
עצמאות וגמילה, הכנה למעבר לגן עירייה

שאלות ותשובות 
*במידה ולא תתאפשר התכנסות בשל מגבלות הקורונה יתקיים הערב באופן מקוון

 פעילות משותפת של עיריית כפר יונה הנהגת הורי גני הילדים
ברוכים הגנים

 מפגש היכרות של  ילדי הגנים בפארקים ברחבי העיר,
יתקיים במהלך חודש אוגוסט 2022, פרסום ישלח להורים.

הזמנה

mailto:vaadganim.kyona%40gmail.com?subject=
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גני ילדים אזור מיפוי
גילאי 4-5

גני ילדים
גילאי 3-4

צהרון
מינימום 20 ילדים לפתיחת צהרון

שמות רחובות

ממלכתי
"רימון"

ירדןהנגבאודםגיל וירדןגילארגמן
לוטםהעמקאיזמרגדיקינטון, השרון וכלניתירדןאודם

נחל שורקהשרוןאילותאודם וחוטמיתדולבחוטמית
פתיחת צהרונים נוספים השרון

תלויה במספר הנרשמים 
לצהרון באותו הגן.

ספירחושןארגמן
צבעוניטופזברקתיקינטון

שומרוןיקינטוןגרניט
מנחם בגין ממס' 32הגליל

ממלכתי
"דרך" ע"ש

רונה רמון

שכנות אלונים:שכונת יפה נוף:מור וברברמור
כנעןארבלאהוד מנורצליל ומיתרמיתרצליל

כרמלבנטלחנה רובינאענבל והרמוניההרמוניהענבל
מוריהבשןנעמי שמרשיר וסולסולשיר

מירוןגולןשד' בן גוריוןפעמון וקשתפעמוןקשת
פתיחת צהרונים נוספים 

תלויה במספר הנרשמים 
לצהרון באותו הגן.

נבוגילהשושנה דמארי
עצמאותגלעדשייקה אופיר

רבי אלימלךהאורן
שד' הדקליםהגלבוע

תבורחרמון

בית חינוך
ממלכתי 

"הדר"

סביוןהל"האחי אילתאמנון ותמראמנון ותמרחרצית
עולי הגרדוםהמרגניתאלי כהןגיל וירדןגיליסמין

פתיחת צהרונים נוספים ירדןניצנים
תלויה במספר הנרשמים 

לצהרון באותו הגן.

פקאןהנוריתאלפסי
צאלוןהנרקיסאשוחחצבשמואל
צברהרב קוקאתרוגדולב*הדרים

צורהרצלבזלתרקפת
רימוןהשושניםברוש עד מס' 12

רמב"םחבצלתגזית

רקפתחצבדודאים

מנחם בגין עד מס' 31חרציתדן עד מס' 29

שוהםיסמיןדפנה

שיזףכלניתהאיריס

שקדמוצקיןההגנה

שרת עד מס' 31מורןההדרים

תורמוסנחל געתוןהוורדים

תמרנחל מישרהזית
• הרישום לגן דולב לתושבי רחוב התורמוס בלבד. 

מיפוי בתי חינוך וגני ילדים לפי אזורי רישום
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ממלכתי
"שרונה"

הפריחהאחווהאהבת אדםמתחם גניםאחווההתחדשות
הרעותההודיהאריאל שרוןמתחם הגנים משאלותידידות

השלווההרוגעהאהבהכלניתאחדותחוסן
השמחההחוסןהאומץטופזאושרעוצמה
השפעהידידותהאורדולבדולב*אודם*

פתיחת צהרונים נוספים האורחוטמית*
תלויה במספר הנרשמים 

לצהרון באותו הגן.

המשאלותהאושר
העוצמההאחדותכלניתהרעות

טופזהשמחה
*ארגמן
 חיננית

ממלכתי דתי
גן ממלכתי 

דתי חדש

ממ"ד
בר אילן

גרשוןשלמה
רישום על אזורי דבוניא –ממ"ח 

גני ילדים אזור מיפוי
גילאי 4-5

גני ילדים
גילאי 3-4

צהרון
מינימום 20 ילדים 

לפתיחת צהרון
רישום על אזורי

חב"ד
רישום על אזוריגדמיכל חיים 

גולני

ממלכתי
"עמל"

נחל רודדחרובאגוזחלמיש ואבנראבנרחלמיש
פתיחת צהרונים נוספים סיגלוןנעים

תלויה במספר הנרשמים 
לצהרון באותו הגן.

נחל שגיאיהודה לוי אלמוגן
נחל שובליחזקאל אשלחצבצנחנים

נחל תניניםירמוךבר כוכבא
סוקולוביפתחברוש ממס' 13

סיגלוןנחל בשורגבעתי
ערבהנחל גלים גולני

פלמ"חנחל דליותגיבורי ישראל
צלףנחל דלתוןגפן

צנחניםנחל זויתןדולב
רותםנחל חלמישדקל

מוריס פישרנחל חרודהאלה
שד' רביןנחל כזיבהאלון
שקמהנחל משושיםההדס
שרת ממס' 32נחל נקרותהירקון

תאנהנחל ערוגותהמייסדים
תותחניםנחל פולגהעליה
נחל ציןהרדוף
נחל קישוןהשיטה

נחל קמהויצמן

גני ילדים אזור מיפוי
גילאי 4-5

גני ילדים
גילאי 3-4

צהרון
מינימום 20 ילדים לפתיחת צהרון

שמות רחובות

• הערה- גני הילדים אודם, חוטמית, דולב וארגמן - שייכים גם לאזור רישום שרונה.



המרכז הקהילתי מפעיל צהרונים בגני הילדים ברחבי העיר. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם 
תוך ידיעה שילדיכם ממשיך את יום הפעילות במבנה הגן המהווה מסגרת בטוחה ומוגנת עבורו/ה. במסגרת הצהרון מקבל הילד 

תוכן חינוכי, כלים חברתיים, ופעילות הפגתית. הפעילות בצהרון מתוכננת תוך התחשבות בגיל הילדים, ביכולת הקוגניטיבית, 
המוטורית, הרגשית, ובהתאמה אישית לכל ילד/ה.

צוות צהרוני המרכז הקהילתי נהנים מליווי של הדרכה פדגוגית של רשת “צהרים טובים” של החברה למתנסים הארצית.	 
הרשת דואגת לתוכנית פדגוגית מותאמת לילדים. ערכות הפעלה ומגוון עזרים להעשרת הפעילות.	 
בכל שנת פעילות נושא מרכז שבא לידי ביטוי חודש בחודשו .	 

בצהרונים צוות מקצועי, חם ואוהב. המשתתף בהכשרות מקצועיות לאורך השנה.

 רישום לצהרוני 
 ילדי גני הילדים 
 במרכז הקהילתי

ט”ו–כ”ט בשבט תשפ”ב | 17-31.1.2022 

 רישום ושיבוץ לצהרונים:
	. )לתשומת ליבכם יש לבחור את גן הבוקר בהתאם לגנים בהם מופעלים צהרונים )מצ”ב רשימה
	.במקביל לרישום לגן הבוקר, יש להיכנס לאתר המרכז הקהילתי ולבצע רישום לצהרון, בגן הספציפי
	. רק רישום במרכז הקהילתי עבור הצהרון קנה שמירת מקום
	www.myk.org.il :הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הקהילתי בכתובת
	.בכל שנה יש לבצע רישום מחדש לצהרונים
	. פתיחת צהרון מותנת ברישום של מינימום 20 ילדים

דגשים:
	 .הצהרון יפעל החל מתאריך 1/9 בכל שנת לימודים בגנים ועד לתאריך 31/7 לאורך 11 חודשים
	14:00-17:00 הפעילות בצהרון מתקיימת בימים א’-ה’ בין השעות
	עלות הצהרון 985 ₪ לחודש. בעת הרישום ייגבו 400 ₪ שיהיו חלק מתשלום חודש ספטמבר
	 , 7:30-17:00 בחופשות החגים : בסוכות ובפורים )סה”כ 4 ימים( יינתן מענה לילדי הצהרונים משעה

בעלות של 224 ₪ . 
	 בחופשת חנוכה )5 ימים( ופסח )5 ימים( יופעלו קייטנות ביה”ס של החגים, ע”י משרד החינוך בעלות

מסובסדת. הצהרונים יפעלו כרגיל.
	 לא ניתן להירשם לחלק מימי הפעילות בחופשות. למרכז הקהילתי שמורה הזכות לערוך שינויים

בתשלומים ו/או בסל השירותים במידה ויהיו, בכפוף להחלטות משרד החינוך.
	 .תשלום בגין החופשות יגבה בתשלום חודש ספטמבר
	.מתום קייטנת הקיץ ועד סוף יולי, יפעל הצהרון בין השעות 7:30-17:00 ללא עלות נוספת
	.₪ 45 במקרה של ביטול השתתפות בצהרון  עד 14 ימי עסקים, יבוצע חיוב של
	 בקשה לביטול צהרון בגני הילדים לאחר 14 ימי עסקים מיום ההרשמה, ולפני פרסום השיבוצים לגנים

ע”י מחלקת החינוך, תחויב ב-150 ₪ והיתרה תוחזר לנרשם.
	.₪ 400 בקשה לביטול צהרון בגני הילדים לאחר פרסום השיבוצים כרוכה בתשלום המקדמה בסך
	.בקשה לביטול צהרון בגני הילדים לאחר 15.7.22, כרוכה בתשלום עבור חודש 9/19 במלואו
	.במידה ושובץ הילד לגן ללא צהרון, יוחזר מלוא סכום תשלום חודש ספטמבר

כפר
יונה
המרכז הירוק 

של השרון

פרטים נוספים באמצעות 
הברקוד ו/או באתר 

המרכז הקהילתי 
 בכתובת:

www.mky.org.il

http://www.myk.org.il 
http://www.myk.org.il 
http://www.mky.org.il

