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בס"ד

מחלקת חינוך
הורים יקרים,
אנו כבר עם הפנים לשנה הבאה ,בתפילה ובתקווה לשנה טובה ,שמחה ובריאה.
הגיע הרגע המרגש בו הנכם רושמים את ילדיכם לגן הילדים או לכתה א' .הרישום הוא נקודת ציון חשובה
ומשמעותית וצעד ראשון של כניסת ילדיכם למערכת החינוך בקדומים.
הדברים נכונים שבעתיים למי מכם שזו לו הפעם הראשונה בה ייקלט הילד במערכת החינוך.
כידוע ,קהילת קדומים מאז הקמתה הציבה בראש סולם הערכים את נושא החינוך.
תפיסת החינוך בקדומים מבוססת על אחד הדברים החשובים שאנחנו יכולים להעניק לילדינו -חינוך אישי ויצירת
הזדמנויות לצמיחה מתוך אזורי העוצמה של כל ילד וילדה.
זכינו באנשי חינוך ראויים ביותר ,ערכיים ואיכותיים אשר מעניקים לילדינו את החום ,האהבה ותשומת הלב להם
הם זקוקים .לצד זה ,אנחנו משקיעים בשיפור ושיפוץ המבנים של מערכת החינוך ,כדי לאפשר לימוד במרחבים
נאים שינעימו לילדים את חוויית הלימוד.
בימים הארוכים בהם מוסדות החינוך לא פעלו בשל מגיפת הקורונה ,מחלקת החינוך במועצה ,בתמיכה ובליווי
גורמים חינוכיים ומקצועיים ,פעלה במסירות וללא לאות להפעיל את מערכת החינוך במקצועיות ,בסובלנות
ובטוב לבב ,לטובת כל התלמידים באשר הם .תודה לאל ,זכינו להעניק לילדינו את המירב במציאות מורכבת
ומסובכת ועל כך תודתי למחלקת חינוך במועצה ,למנהלי בתי הספר והצוותים וכן לגננות ולסייעות.
תקופת הרישום תחל ביום שני א' שבט תשפ''ב  3/1/22ותימשך עד יום ראשון כ''א שבט תשפ''ב .23/1/22
אנא הקפידו לרשום את ילדכם במועד.
איחוליי לשנת לימודים פוריה ומוצלחת,
שלכם,
חננאל דורני,
ראש מועצת קדומים
הורים יקרים,
בהתרגשות ובשמחה אנו פותחים את ההיערכות לשנת הלימודים תשפ"ב ,עם הרישום לגני הילדים ולכיתות א'.
מוגשת לכם חוברת ובה נהלי הרישום ופרטים חשובים נוספים .אנא קראו בעיון והקפידו על רישום במועד ומילוי
כלל הנתונים בטפסי הרישום ,למען הבטחת שיבוץ ילדיכם באופן מיטבי במוסדות החינוך בקדומים.
בשנה זו אנו חווים ,יחד עם העולם כולו ,את אתגר ההתמודדות עם נגיף הקורונה .התמודדות זו הוכיחה לנו את
מה שכבר ידענו – עד כמה מוסדות החינוך בכלל ,ובגילאים הצעירים בפרט ,הם מרכיב חשוב ומשמעותי בחיי
ילדינו ,מכל הבחינות .חברתית ורגשית ,לימודית והתפתחותית .אנו תפילה ששנת תשפ"ב הבאה עלינו לטובה,
תפתח בטוב ובבריאות ותימשך בשמחה ובנחת.
קהילת קדומים זכתה לצוותי חינוך נפלאים ,הן בגני הילדים והן בבתי הספר ,ולאנשי חינוך מסורים ואוהבים.
אנו מצידנו ,במחלקת החינוך ,משתדלים להיות להם לעזר ,לתמוך בחומר וברוח ,בפיתוח מקצועי ,במשאבים
פדגוגיים ובציוד ,בתשתיות ,ברוח התחדשות ובהעמקה .אנו רואים בכם ,ההורים ,ובקהילה כולה ,שותפים
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בס"ד

מחלקת חינוך
לחינוך תלמידי קדומים  ,ופועלים להרחבת מעגלי שותפות אלו .אנו מאמינים כי כל ילד הוא יחיד ומיוחד ורואים
זאת כחובתנו לתת לו את התנאים הטובים ביותר לצמיחה והתפתחות ,לביטוי מקומו הייחודי בעולם ולאפשר לו
למידה מתוך שמחה וגדילה.
אני מאחלת לכולנו שותפות טובה בחינוך ,ושנים טובות ,מלמדות ושמחות,
חדוה שמרלינג
מנהלת מח' החינוך

מועדי רישום

מנהלת מחלקת החינוך

הרישום לגני הילדים ולכיתות א' עפ"י חוק חינוך חובה לשנת הלימודים ה'תשפ"ג ,יחל ביום שני ,א' בשבט
ה'תשפ"ב ( 3בינואר  ,)2022וימשך עד יום ראשון ,כ"א בשבט ה'תשפ"ב ( 23בינואר .)2022

גילאי הרישום
כיתות א'
התאריכים:
גילאי 5
התאריכים:
גילאי 4
התאריכים:

כ' בטבת התשע"ו  1 -בינואר 2016
ב' בטבת התשע"ז  31 -בדצמבר 2016
ג' בטבת התשע"ז 1 -בינואר 2017
י"ג בטבת התשע"ח 31 -בדצמבר 2017
י"ד בטבת התשע"ח 1 -בינואר 2018
כ"ג בטבת התשע"ט 31 -בדצמבר 2018

גילאי 3
התאריכים:

כ"ד בטבת התשע"ט 1 -בינואר 2019
ג' בטבת התש"ף 31 -בדצמבר 2019
לתשומת לבכם ,בהתאם להחלטת משרד החינוך ,לא יתאפשר רישום של מי שאינם מוגדרים ברי רישום בהתאם
לתאריך הלידה .רישום תלמידים יעשה עפ"י השנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך .תלמידים שאינם ברי רישום –
לא ניתן לבצע רישום גם אם מדובר בפער של יום אחד.
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בס"ד

מחלקת חינוך
עיכוב ילד שנה נוספת בגן-
ילד צעיר בשנתון העולה לכתה א' ,שהוריו מעוניינים לעכב אותו בגן שנה נוספת ,ירשם לגן ידנית אצל מזכירת
מחלקת החינוך .ניתן לפנות בטלפון  09-7778020או במייל .hinuh@kedumim.org.il
ההורים יקבלו ממזכירת מחלקת ה חינוך טופס בקשה לעיכוב שנה נוספת בגן חובה ויצרפו המלצת גננת
ופסיכולוג הגן.
את הטופס יש להגיש למחלקת חינוך עד ל -ב' סיון תשפ"ב .1/6/22
במידה וההורי ם החליטו לבסוף להעלות את הילד לכתה א' עליהם להודיע על כך בכתב למחלקת חינוך עד
לתאריך הנ"ל.
הדלגת ילד לכתה א'
בהתאם להוראות משרד החינוך ,הורי ילד שתאריך לידתו הוא לאחר תאריך הלידה הקובע לרישום לבית הספר
ולא יאוחר מ 31-במרס של אותו שנתון ,השוקלים את האפשרות להדלגת ילדם מגן הילדים לבית הספר ,יפנו
לגננת מוקדם ככל האפשר ,ולא יאוחר מסוף תקופת הרישום באותה שנת לימודים .הגננת תיידע אותם בדבר
התהליך הנדרש להדלגה לבית הספר והאבחון הנדרש וכן תמציא להם את הטופס שעליהם למלא.
ילד להדלגה צריך להירשם לגן (רישום אינטרנטי) ובמקביל להירשם ידנית לביה"ס( .כשתתקבל
ההחלטה הנוגעת להדלגה ייסגר תהליך הרישום)

תהליך הרישום
הרישום מתבצע באתר המועצה
מ 3/1/22-א' שבט תשפ"ב ועד  23/1/22כ"א שבט תשפ"ב.
חשוב! בתום הרישום עליכם להפיק את הטופס המאשר את הרישום שביצעתם.
רישום במחלקת החינוך מיועד להורים הזקוקים לסיוע במילוי השאלון באינטרנט .
קבלת קהל במחלקת החינוך:
ימים א' ,ג' ,ד' ,ה' בין השעות  .8:00-15:00נא לתאם הגעה מראש בטלפון.
טלפון מחלקת חינוך09-7778020 :

רישום באמצעות האינטרנט
היכנסו לאתר בכתובת הבאה:
www.kedumim.org.il
בעמוד הבית יופיע לינק "רישום לגני הילדים" לחצו על הלינק ותועברו לעמוד כניסה.
ברישום תועברו מעמוד לעמוד בהתאם להנחיות:
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בס"ד

מחלקת חינוך
ב כניסה לרישום יש להקליד מספר תעודת זהות של התלמיד ולאחר מכן תעודת זהות של אחד ההורים ללא 0
בתחילת המספר  .למלא את הפרטים האישיים  ,אנא בדקו האם הפרטים נכונים ותקנו או הוסיפו.
אנא הקפידו להכניס כתובת מייל ונייד הורים ולהפיק ולשמור את טופס האישור בתום הרישום.
רישום לגן :בטופס הרישום תתבקשו לרשום  5חברים לשיבוץ בגן .מתוכם ,נשתדל מאד לשבץ חבר אחד לפחות.
לא נוכל להתחייב על שיבוץ כל החברים בהתאם לבקשה .אנא הקפידו לרשום שמות החברים .לא נוכל לקבל
ערעורים על שיבוץ במידה ולא נרשמו שמות חמישה חברים.
רישום לבית הספר :לאחר הרישום ,ישלח אליכם שאלון מטעם בי"ס לגבי בחירת חברים.
רישום לת"ת "יסדת עוז" :בהתאם להחלטת מליאת המועצה ,רישום תלמידים בנים לממ"ד נחשון בנים
ולתלמוד תורה "יסדת עז" יעשה במתכונות של "בחירה מבוקרת" ,בה ההורים מציינים את המוסד לפי בחירתם,
והרשות משבצת בהתאם לתקני כיתות ,מספרי תלמידים ועוד .בעת רישום בנים לכיתה א' ,אנא שימו לב וסמנו
את המוסד המועדף עליכם באפשרות ראשונה .שימו לב – אין ברישום זה אישור סופי לשיבוץ כבחירתכם .הודעות
שיבוץ ישלחו לקראת סוף שנת הלימודים .הודעת השיבוץ הסופית היא המאשרת את מוסד הלימוד של ילדכם
ולא בקשת הרישום.

השלבים לשיבוץ
בשיבוץ הגנים נלקחים בחשבון שיקולים פדגוגיים שונים כגון :גיל הילד ,מרקם חברתי ,איזון מגדרי ואיזון בין
שכבות גיל ,מס' הילדים בגן וכן מיקום השכונות בהתאם למגבלות מיקום ובינוי.
בבתי הספר היסודיים משובצות הבנות לממ"ד נחשון בנות ,והבנים ישובצו לממ"ד נחשון בנים ולתלמוד תורה
יסדת עז .בקשת ההורים לשיבוץ במוסד על פי בחירתם תילקח בחשבון .במקרה ובו לא יתאפשר לשבץ את כלל
הילדים לפי בקשת הוריהם בהתאם למגבלות מינימום לשמירת תקנים ,יפורסמו שיקולי השיבוץ בשקיפות
הנדרשת.

הגשת ערר
תהליך הגשת ערר:
לאחר קבלת הודעת שיבוץ ניתן להגיש ערר.
מועד ואופן הגשת הערר יפורטו בהודעת השיבוץ.
בקשות הערר ידונו בועדת ערר לשיבוץ גני ילדים/בתי ספר.
ערר שיוגש לאחר המועד שיפורסם לא יתקבל ולא ידון.

שימו לב! עפ“ י הנחיות משרד החינוך ,רישום כוזב הינו עבירה פלילית .אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום
הרישום ולמיצוי הדרכים החוקיות .על מנת למנוע אי נעימויות
מגוריו/ה הקבוע של בנכם/בתכם ,תביא לביטול
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נבקשכם לעדכן את כתובת התלמיד בתעודת הזהות וברישומי הארנונה.

בס"ד

מחלקת חינוך

מסגרות החינוך בקדומים
גני הילדים
בקדומים  14גני ילדים ,בהם שני גני חינוך מיוחד .גני הילדים מחולקים לארבעה אשכולות גנים :קדומים צפון,
גבעת שלם ,קדומים דרום ,ונחלת אסתר .אשכולות אלו מהווים אישורי רישום גאוגרפיים ,ולכל אשכול משובצים
ילדי השכונה והשכונות הסמוכות ,למעט גני תמירון וקנרית שהינם גני חינוך מיוחד הקולטים ילדים בעלי זכאות
מכלל שכונות קדומים .בכל אשכול מענה לכלל הגילאים מגן טרום טרום חובה ועד גן חובה .מספר גני הילדים
ושכבות הגיל בכל גן משתנות מדי שנה בהתאם לגודל השכבות ושיקולי שיבוץ נוספים .רוב גני קדומים מוגדרים
כגנים דו-גילאיים ,לגלאי  3-4ולגילאי  ,4-5אך ישנם גם גנים לגילאי  3בלבד ,ולגילאי  5בלבד.

בית ספר ממ"ד נחשון בנות
משפחה שטוב לגדול בה
"ההשכלה והאמונה ,הן שתי הנקודות בהן מתעצבת עצמיותו של האדם" (אורות האמונה הראי"ה קוק)
העמקת הבניין התורני  -ביה"ס מחנך לקיום תורה ומצוות מתוך אהבה ,אמונה ,לימוד ושמחה.
ערכים של דרך ארץ ,אהבת הארץ ,גמילות חסדים ואהבת הזולת מוקנים לתלמידותינו
כחלק מחיי היום יום בבית ספרנו.
חתירה למצויינות  -ביה"ס מחנך למצויינות חינוכית ,ולקידום תחושת המסוגלות האישית אצל כל תלמידה
ותלמידה ,תוך פיתוח מיומנות של למידה משמעותית ,חשיבה ,סקרנות ,חקירה ,יצירתיות ,והתאמתם לרכישת
מיומנויות המאה ה 21-תוך שילוב תקשוב בלמידה.
בטחון ומוגנות אישית  -במסגרת החינוך האישי ביה"ס מעודד יחסים של כבוד הדדי ,שיתוף פעולה ,סבלנות,
אווירה של דיאלוג ,פתיחות והקשבה ,תוך שמירה על ביטחונן האישי.
מתן מענה למגוון האינטליגנציות  -ביה"ס מאפשר במה ליצירה וליצירתיות ונתינת מענה למגוון האינטליגנציות,
דרמה ,מחול ,אמנות ,ספורט ,רובוטיקה ,מוסיקה ,אנימציה ,מקהלה ועוד .תוך מיצוי הפוטנציאל האישי.
טלפון בית הספר ,09-7921172 :דוא"לbanotkdumim@gmail.com :
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ממ"ד נחשון בנים

מחלקת חינוך

בית של תורה שמחה ואהבה,
השואף להיות מגדלור של חינוך תורני-ערכי -משמעותי ונוגע.
 אנו מתחנכים לחיי תורה מתוך שמחה וחוויה ומתוך דבקות בקודש כבסיס לכל מרחבי חיינו.
יום הלימודים מתחיל בלימודי קודש ,שבוע הלימודים נסגר בניגונחשון -התרוממות של קודש לקראת
שבת ,סיומי מסכתות ,לימוד תורה לשמה בהפסקות.


לכל אחד מבאי בית הספר כוחות וחוזקות יחודיים שאנו שואפים לגלות ולהצמיח לבניית אישיות שלימה
וגדולה .מסורת טד ילדים בכיתות ה' ,קבוצות העצמה  ,חדר שלווה .יזמות ועוד



כל אחד מבאי בית הספר הוא גם מורה וגם תלמיד וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים זה מזה .תוך
פיתוח אחריות לכלל ולמיד אחד מהשני .המורה כמנטור ,הצוות כקהילה מקצועית לומדת ועוד.



אנו מצי בים רף גבוה בכל תחומי הלימוד .ומתחנכים לעמל ויצירה ולמיצוי היכולות הטמונות בכל אחד,
בשאיפה למצוינות הן בתחומי הלימוד הפורמליים והן בתחומי לימודי מעשירים נוספים שאנו מפתחים
בבית הספר .שבוע הקריאה ,מפגשים עם סופרים ואומנים ,פרויקט הינשוף ועוד.

 אנו מתחנכים לאהבת תורה העם והארץ .עובדים את ה' בשמחה ומתחברים לעם ישראל מתוך מרחבי
השומרון המוריקים וחיבור עמוק לארץ הקודש.
שבוע אהבת ישראל ,מפגשים עם אנשים יזמים ותורמים ,הכנה לקראת טיולים וטיולים משמעותיים ועוד
טלפון בית הספר ,09-7928174 :דוא"לnahshonbanim@gmail.com :

תלמוד תורה יסדת עז
ומ ְשפָּ ט…"
"כִּ י יְ ַדעְ ִּתיו ,לְ מַ עַ ן אֲ שֶׁ ר יְ צַ וֶׁ ה אֶׁ ת בָּ נָּיו וְ אֶׁ ת בֵּ ית ֹו ַאחֲ ָּריו ,וְ ָּש ְמרו ֶׁד ֶׁרְך ה' ַלעֲׂשוֹת ְצ ָּד ָּקה ִּ
מאז אברהם אבינו ,דור לדור ממשיך ומעביר את דרך ה' ,דרך צדקה ומשפט.
בכל צוק העיתים ,עמד חינוך הבנים בראש מעייניהם של ההורים .אבות ואמהות השקיעו את עמלם ,חסכו
מפיתם ,ומסרו את כל היקר לליבם ,עבור חינוך ילדיהם .בלהט ובחרדת קודש נמסר לפיד הדור הקודם מאב לבנו.
בדורנו מונח לפתחנו אתגר לא פשוט! בדורנו ,דור תחיית האומה ,דור הטכנולוגיה המתקדמת ,דור הנוחות והשפע
 עלינו לשמר את הלהט ,את הפשטות ואת המסירות של המשכת השלשלת ומסירת התורה.יחד עם זקיפות הקומה של דור הגאולה ,יחד עם רחבות האופקים ,יחד עם ההתקדמות הטכנולוגית ,עלינו לשמר
אצל ילדינו גם את תחושת ההמשכיות ,את תחושת היותם חוליה ברצף שנמשך מאז אברהם אבינו ,דרך יציאת
מצרים ,הר סיני ,בית המקדש ,נביאים ,תנאים ,אמוראים ,ראשונים ואחרונים.
בחסדי ה' ,בזכות האמונה והלהט הפנימי של המלמדים ,בזכות פתיחת הלב והארת הפנים ,אנחנו זוכים לראות
תלמידים ,תינוקות של בית רבן ,שמשננים פסוקים ומשניות בשמחה ובנעימה; תלמידים עם תמימות פשוטה ולב
טהור; תלמידים שעליהם נאמר "ישראל אשר בך אתפאר" .אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו!
"ויהי נעם ה' אלקינו עלינו ,ומעשה ידינו כוננה עלינו ,ומעשה ידינו כוננהו".
טלפון בית הספר ,09-7928647 :דוא"לyisadeta@gmail.com :
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תנאי רישום לתלמוד תורה "יסדת עוז" – ראו לעיל בעמוד 5

תשלומי הורים
כל ילדי הגנים ,בכל שכבות הגילאים ישלמו תשלום חד שנתי עבור סל תרבות ,חוגים וביטוח תאונות אישיות.
תשלום זה מאושר ע"י ועדי ההורים ויקבע על ידם בסמוך לפתיחת שנה"ל.
בבתי הספר נקבע סל תשלומי ההורים בשיתוף ואישור ועד ההורים ובאישור מפקח בית הספר.

תוכניות נוספות בגני הילדים
תוכנית ניצנים – יום הלימודים בגני  3-4מסתיים בימים א-ה בשעה  .14:00תכנית ניצנים הינה מסגרת מאריכת
יום בגנים אלו עד לשעה  ,16:00המסובסדת ע"י משרד החינוך .התוכנית כפופה לאישור מחודש מידי שנה ע"י
משרד החינוך ותלויה במינימום נרשמים .התכנית פועלת בימי לימודים בלבד .בתוכנית זו מוגשת ארוחת צהריים
חמה ומתקיימת פעילות חוגית.
עלות ניצנים נקבעת בכל שנה מחדש בהתאם להשתתפות משרד החינוך ותפורסם בסמוך לשנה"ל.
ביישובנו גני החובה כפופים לתוכנית יוח"א המתקיימת בכלל גני .4-5
בגני יוח"א הלימודים מסתיימים בימים א' – ה' בשעה  16:00וביום ו' בשעה . 12:00
בתוכנית זו מוגשת ארוחה חמה בתשלום הורים ,המסובסד ע"י משרד החינוך.
מועדונית חגים
מועדונית חגים שנתית מתקיימת בימים אשר מערכת החינוך בגנים אינה פועלת (חופשות משרד החינוך) בצמידות
לימי הפעילות במעון .פתיחת המועדונית מותנה במס' מינימלי של נרשמים ונעשה מראש בתחילת השנה .בתכנית
משולבות פעילויות שונות בשיתוף מתנ"ס קדומים.
המועדונית פועלת משעה  .7:30-15:45וכוללת ארוחת צהרים.
במידה ומשרד החינוך יאפשר תכנית "ניצנים בחופשות" בחופשת חנוכה ובחופשת הפסח ,יפתח רישום לתכניות
אלו בנפרד.
התשלומים עבור כלל תוכניות גני הילדים מתבצעים באמצעות שובר התשלום של המועצה .רישום לתכניות אלו
נעשה לאחר קבלת הודעות השיבוץ לגנים ,בסמוך לפתיחת שנת הלימודים .אנא עקבו אחר הפרסומים בדף
המידע ,באתר המועצה ובדואר האלקטרוני.
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שעות שילוב והכלה
מטרת מערכת החינוך היא לשלב את רוב הילדים בעלי הצרכים המיוחדים במסגרות החינוך הרגיל .
זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחדים להיכלל בתוכנית השילוב בגן הרגיל נקבעת על ידי ועדה רב מקצועית על פי
מסמכים קבילים .הועדה מקצה שעות מסל השילוב המוסדי הניתן על ידי משרד החינוך ליעוד זה .החל משנה"ל
תשפ"א ,בהתאם לתיקון  11לחוק החינוך המיוחד ,תלמיד שנקבעה זכאותו לסל אישי בועדת איפיון וזכאות
(השמה) ,יכול לממש את זכאותו גם במסגרות החינוך הרגל (למעט מקרים חריגים).
ועדה רב מקצועית (שילוב) בודקת את זכאות התלמיד על פי קריטריונים הבאים :
המלצת גננת/מחנכת בשאלון שעליו חתומים ההורים ושאליו צורפו מסמכים קבילים כנדרש ,בהתאם לאפיון
הלקות ,וכן בדיקות ראיה ושמיעה.
זכאות הילד לשעות סיוע ניתנת אך ורק כאשר הומצאו לוועדה על ידי ההורים כל המסמכים הרלוונטיים .
מסמכים אלו נשלחים למשרד החינוך והוא מאשר את היותם קבילים ומקצה את הסיוע בהתאם .

תכנית מעברים
תכנית רצף מהגן לבית הספר .התוכנית פועלת בגני חובה ומטרתה ליצור רצף לימודי – חוויתי בין הילדים העולים
לכיתה א' ובין בית הספר אליו הם אמורים להירשם בשנת הלימודים באה .התכנית מלווה את תהליך הפרידה
מהגן ,הקליטה וההסתגלות של הילדים למסגרת החדשה של בית הספר .בתוכנית כלולים ביקורים של ילדי הגן
בבית הספר וילדי בית הספר בגנים .מידע על מועדי המפגשים והביקורים נשלח במהלך שנת הלימודים .בשנה זו
תיעשה התכנית במתכונת שונה ומצומצמת המתאימה למגבלות הקורונה.

השירות הפסיכולוגי החינוכי
תפקידו של השרות הפסיכולוגי להעניק שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לתלמידים ,הורים ואנשי חינוך העובדים
במערכת .מטרת השירות לסייע להתפתחותם ולהסתגלותם התקינה של תלמידים במסגרות החינוך השונות,
ולעזור למסגרות אלה ביציר ת התנאים הפסיכולוגיים הדרושים להתפתחות תקינה .בנוסף ,נותן שרותי איתור,
אבחון וטיפול בילדים ,חלק מהם בעלי צרכים מיוחדים .השרות הפסיכולוגי פועל בכלל גני הילדים ובתי הספר.
טלפון09-7922634 :
מיילshefi@kedumim.org.il :
קבלת קהל :בתאום מראש
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בכל שאלה ,בקשה ,צורך או הערה,
מוזמנים לפנות למחלקת החינוך ,ונשתדל לתת את המענה
המתאים.
טלפון09-7778020 :
דוא"לhinuh@kedumim.org.il :
שעות קבלת קהל :ימים ב-ה08:00-15:00 ,
במשרדי המועצה בפארק בראון.
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