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 "פאישור פתיחת צהרונים לשנת הלימודים תש
 

 עיירית כפר סבא  : מפעיל הצהרוןהגוף שם 
 
 

 500269006  :.ר. ע ת.ז./ מס' ח.פ./
 
 

 20000227 :ארגוןמספר מוטב ל
 
 

 1597  :מספר ארגון
 
 

הצהרותיך והמסמכים שצירפת  תש"פהריני לאשר בזאת כי בהתאם לנוהל פתיחת מוטב בצהרונים 
 :ה הבאהימשרב טת המוטב ניתנו אישורים כמפורתיחלבקשת פ

 
 

מספר 
 צהרון

ישוב/רשות  כתובת הצהרון שם הצהרון
 מקומית

 מס' ילדים
בהתאם 
 לרישיון

 חאבטי 31999
בין מאשה ודב סקי

6 
 32 אכפר סב

 32 אכפר סב 11יערה  אביב 32000

 33 אכפר סב 5המפלס  אגוז 32001

 53 אכפר סב 6איריס  אגמית 32002

 35 אכפר סב ספיר אגס 32003

 27 אכפר סב 19רות הגבו אודם 32004

 31 אכפר סב 3יוסף הדר  אירוס 00523

 22 אכפר סב 3דוד המלך  אלה 32006

 33 אסבר כפ 9נתן אלתרמן  אמנון ותמר 32007

 6 אכפר סב 6בקעת בית נטופה  אנפה 32008

 35 אכפר סב 76אנגל  אפיק 32009

 23 אכפר סב 6סקיבין  אפרסק 32010

 25 אכפר סב 19רות ובגה בלאר 32011

 35 אכפר סב 23אנגל  אשכולית 32012

 21 אכפר סב 5משועל בקעת צין  אשל 32013

 35 אכפר סב 23אנגל  אתרוג 32014

 34 אכפר סב 25אנגל  בננה 32015

 ברבור 32016
משעול בקעת באר 

 5שבע 
 אכפר סב

22 

 33 אסבר כפ 1הרצל  ברקת 32017

 33 אכפר סב 6ארזים  גולן 32018

 27 אכפר סב 10השמחה  הטרגי 32019

 20 אכפר סב 6ארזים  גלבוע 32020

 32 אכפר סב 6ארזים  גלעד 32021

 25 אכפר סב 1המפלס  גפן  32022

 32 אכפר סב ספיר דבש 32023

 34 אכפר סב 7כינרת  דגנית 32024

 6 אכפר סב 5זמיר  דוכיפת 32025
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 34 אסבכפר  21ביילינסון  יהדל 32026

 35 אסב כפר 15אהרונוביץ  דרור 32028

 35 אכפר סב 15אהרונוביץ  הדס 32029

 34 אכפר סב 10לבונה  הדר 32030

 26 אכפר סב 10מרכוס  הכרם 32031

 26 אכפר סב 10לוינסקי  הניה 33036

 30 אכפר סב 9רש"י  הפרחים 32032

 10 אכפר סב 12ויתקין  הרדוף 33037

 26 אסבר כפ 4ם תל השושן 32033

 35 אכפר סב 9הרב קוק  ורד 32034

 34 אכפר סב 4פלס מה זית 32035

 35 אכפר סב 15ירושלים  זמיר 32036

 35 אכפר סב 2מאיר אריאל  זמר 32037

 33 אכפר סב 15ירושלים  חוחית 32038

 31 אכפר סב 3סמטת שחף  חופית 32039

 82 אכפר סב 24ם יאיר רוזנבלו יתחליל 32040

 32 אכפר סב 5פיארברג  יהחמנ 41320

 חסידה 32042
משעול בקעת באר 

 5שבע 
 אסב כפר

31 

 20 אכפר סב 3יוסי בנאי  חצוצרה 32043

 32 אכפר סב 5ס פלהמ חרוב 32044

 35 אכפר סב 37אברהם קרן  חרמון 32045

 30 אכפר סב 29הראשונים  ידידות 32046

 18 אכפר סב 21ין ויתק יקינטון 49320

 34 אכפר סב 14אנה פרנק  לכח 05032

 30 אכפר סב 3יוסי בנאי  כינור 32051

 28 אר סבפכ 4ריק לביאב ארחו לוטוס  32052

 27 אכפר סב 3יוסי בנאי  לחן 32053

 31 אכפר סב 1ביילינסון  לילך 32054

 35 אכפר סב 7רחמה ודב וינברג  לימון 32055

 34 אכפר סב 13ראל חטיבת ה לשם 05632

 35 אכפר סב 17זאב גלר  לדתומ 20573

 25 אכפר סב הרב גולד  מור 32058

 35 אסב כפר 24יאיר רוזנבלום  מיתר 32059

 35 אכפר סב 25אנגל  מלון 32060

 35 אכפר סב 25אנגל  מנגו 32061

 32 אכפר סב 3יוסי בנאי  מנגינה 32062

 32 אכפר סב 10מחה שה מנדולינה 32063

 35 אר סבכפ 67אנגל  מעיין 32064

 28 אכפר סב 24יאיר רוזנבלום  מפוחית 32065

 35 אכפר סב ספיר משמש 32068

 32 כפר סבא  12ויתקין  נבל 33038

 30 אכפר סב 25דב הוז  נורית 32069

 34 אכפר סב 76אנגל  נחל 32070

 28 אכפר סב 4חסידה  נחליאלי 32071

 27 אכפר סב 5אז"ר  ניצנים 72320

 26 אכפר סב 27ם המייסדי נרקיס 32074

 34 אכפר סב 8הרצפלד  יון סב 32075

 32 אכפר סב 11יערה  סביונים 32076
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 34 אכפר סב 3יוסף הדר  סחלב 32078

 34 אבכפר ס 35החרמון  סייפן 32079

 31 אכפר סב 4גיבורי ישראל  סיתונית 32080

 33 אכפר סב 5ר זמי סלעית 32081

 35 אכפר סב 15ירושלים  סנונית 32082

 30 אסב כפר 1צל הר פירס 32083

 34 אכפר סב 41מורדי הגטאות  עופר 32084

 34 אכפר סב 7כינרת  עין התכלת 32085

 עינב 32086
מאשה ודב סקיבין 

6 
 אכפר סב

31 

 35 אכפר סב 19השחר  עירית 32087

 24 אסבכפר  1אלקלעי  עפרוני 32088

 34 אכפר סב 9הושע  ערבה 32089

 35 אכפר סב זליוונסקי  פטל 32090

 19 אכפר סב  1מאיר אריאל  פעמון  09132

 35 אכפר סב 10הפרדס  פשוש 32092

 30 אכפר סב 14טירת צבי  צאלון 32093

 20 אכפר סב 3זמיר  צופית 32094

 35 אכפר סב 6 איריס צוקית 32095

 30 אכפר סב  1אריאל מאיר  צליל 32096

 33 אר סבכפ 24אברהם קרן  צפצפה 32097

 35 אכפר סב 8פורט רפ  וקוס ק 20983

 27 אכפר סב 3זמיר  קוקיה 32099

 35 אכפר סב 8רפפורט  ןקינמו 32100

 33 אכפר סב 3זמיר  קנרית 32101

 34 אכפר סב 8רפפורט  קקאו 32102

 53 אכפר סב 24ום יאיר רוזנבל קשת 32103

 34 אכפר סב 6המפלס  רימון 32104

 32 אפר סבכ 29אשונים הר רעות 32105

 32 אכפר סב  6הגליל  רקפת 06321

 24 אכפר סב 1הרצל  שוהם 32107

 29 אכפר סב 6הגליל  שומרון  32108

 32 אכפר סב 1איינשטיין  שחף 32109

 34 אכפר סב  1מאיר אריאל  שיר 32110

 17 אסב כפר 12הגפן  שקד 32112

 33 אכפר סב 3זמיר  שרקרק 32113

 32 אכפר סב 3כבי יהודה המ נהתא 32114

 27 אכפר סב  10הבנים  תבור 32115

 32 אכפר סב 14טירת צבי  רתדה 32116

 18 אכפר סב 10השמחה  תווים 32117

 35 אכפר סב 14אח"י אילת  תומר 32118

 33 אכפר סב 15עמק דותן  תות 32119

 35 אכפר סב איריס ירוןתמ 32120

 30 אכפר סב 6פשוש  תמר 32121

 35 אכפר סב 7ינברג מה ודב ורח פוזת 32122

 30 אכפר סב 18ספיר  תפוח 32123

 35 אכפר סב 6רפפורט  מרווה 32067

 35 אכפר סב 6רפפורט  דפנה 32027

 27 אכפר סב 1נעמי שמר  מצילתיים 32066
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 18 אכפר סב עופרה חזה  סול 32077

 34 אכפר סב 6איריס  שלדג 32111

 18 אכפר סב 60גוריון  בן יואב 32047

 33 אכפר סב 6רפפורט  נענע 07332

 35 אכפר סב 76אנגל  יובל 32048

 10 אכפר סב 27המייסדים  יערון 33092

 12 אכפר סב 9י רש" פלג  33093

 17 אכפר סב 3יהודה המכבי  פקאן 33094

 11 אכפר סב 24רופה יציאת אי שרון 33095

 16 אכפר סב 6רפופורט  כרכום 33096

 
הצהרונים יפעלו בהתאם להוראות כל דין ולהתחייבותו על פי כתב ההתחייבות עליו חתם 

 הכולל את כל התנאים המפורטים בנוהל פתיחת מוטב, כתנאי לקבלת אישור זה
 
 

 
 

 


