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 אישור פתיחת צהרונים לשנת הלימודים תשפ"ג
 

 שם הגוף מפעיל הצהרון:  עיריית כפר סבא

 650026900 :מס' ח.פ./ ת.ז./ ע.ר.
 

 72000022 :מספר מוטב לארגון
 

 5971:  מספר ארגון
 
 

, הצהרותיך והמסמכים שצירפת לבקשת פתיחת גבצהרונים תשפ" מורשההריני לאשר בזאת כי בהתאם לנוהל פתיחת 
 ניתנו אישורים כמפורט ברשימה הבאה: ורשההמ

 
 

סמל 
 צהרון

 
 שם  צהרון

 
 שם ישוב

 כפר סבא אבטיח 31999

 כפר סבא אביב 32000

 כפר סבא אגוז 32001

 כפר סבא אגמית 32002

 כפר סבא אגס 32003

 כפר סבא אודם 32004

 כפר סבא אירוס 32005

 כפר סבא אלה 32006

 כפר סבא אמנון ותמר 32007

 כפר סבא אפיק 32009

 כפר סבא אפרסק 32010

 כפר סבא ארבל 32011

 כפר סבא אשכולית 32012

 כפר סבא אשל 32013

 כפר סבא אתרוג 32014

 כפר סבא בננה 32015

 כפר סבא ברקת 32017

 כפר סבא גיטרה 32019

 כפר סבא גלבוע 32020

 כפר סבא גלעד 32021

 כפר סבא גפן 32022

 כפר סבא דבש 32023

 כפר סבא דגנית 32024

 כפר סבא דליה 32026

 כפר סבא דפנה 32027

 כפר סבא דרור 32028

 כפר סבא הדס 32029

 כפר סבא הדר 32030

 כפר סבא הכרם 32031

 כפר סבא הפרחים 32032

 כפר סבא השושן 32033

 כפר סבא ורד 32034

https://www.gov.il/he/departments/labor/govil-landing-page
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 כפר סבא זית 32035

 כפר סבא זמיר 32036

 כפר סבא חוחית 32038

 כפר סבא חופית 32039

 כפר סבא חמניה 32041

 כפר סבא חסידה 32042

 כפר סבא חצוצרה 32043

 כפר סבא חרוב 32044

 כפר סבא חרמון 32045

 כפר סבא ידידות 32046

 כפר סבא יואב 32047

 כפר סבא יובל 32048

 כפר סבא יקינטון מונטיסורי 32049

 כפר סבא כחל 32050

 כפר סבא כינור 32051

 כפר סבא לוטוס 32052

 כפר סבא לחן 32053

 כפר סבא לילך 32054

 כפר סבא לימון 32055

 כפר סבא מולדת 32057

 כפר סבא מור 32058

 כפר סבא מיתר 32059

 כפר סבא מנגו 32061

 כפר סבא מנדולינה 32063

 כפר סבא מעיין 32064

 כפר סבא מרווה 32067

 כפר סבא משמש 32068

 כפר סבא נורית 32069

 כפר סבא נחליאלי 32071

 כפר סבא ניצנים 32072

 כפר סבא נענע 32073

 כפר סבא סביון 32075

 כפר סבא סביונים 32076

 כפר סבא סחלב 32078

 כפר סבא סייפן 32079

 כפר סבא סלעית 32081

 כפר סבא סנונית 32082

 כפר סבא ספיר 32083

 כפר סבא עין התכלת 32085

 כפר סבא עינב 32086

 כפר סבא עירית 32087

 כפר סבא עפרוני 32088

 כפר סבא ערבה 32089

 כפר סבא פטל 32090

 כפר סבא פשוש 32092

 כפר סבא צאלון 32093

 כפר סבא צוקית 32095

 כפר סבא צפצפה 32097

 כפר סבא קוקוס 32098

 כפר סבא קינמון 32100

 כפר סבא קנרית 32101

 כפר סבא קקאו 32102
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 כפר סבא רימון 32104

 כפר סבא רעות 32105

 כפר סבא רקפת 32106

 כפר סבא שוהם 32107

 כפר סבא שומרון 32108

 כפר סבא שחף 32109

 כפר סבא שלדג 32111

 כפר סבא שרקרק 32113

 כפר סבא תאנה 32114

 כפר סבא תבור 32115

 כפר סבא תדהר 32116

 כפר סבא תווים 32117

 כפר סבא תומר 32118

 כפר סבא תות 32119

 כפר סבא תמירון 32120

 כפר סבא תמר 32121

 כפר סבא תפוז 32122

 כפר סבא נבל 33038

 כפר סבא פלג 33093

 כפר סבא כרכום 33096

 כפר סבא גורים 33651

 כפר סבא דולב 33652

 כפר סבא חרצית 33653

 כפר סבא כפיר 33654

 כפר סבא לוטם 33656

 כפר סבא ליבנה 33657

 כפר סבא קימל 33660

 כפר סבא ברוש 34167

 כפר סבא דובדבן 34168

 כפר סבא דקל דמוקרטי 34169

 כפר סבא יערה 34170

 כפר סבא יערון 34171

 כפר סבא כרמל 34172

 כפר סבא לילי 34173

 כפר סבא נופר 34174

 כפר סבא שקמה 34175

 כפר סבא בדולח 500423

 כפר סבא דודאים 500424

 כפר סבא האהבה 500425

 כפר סבא זמר 500426

 כפר סבא מפוחית 500427

 כפר סבא עגור 500428

 כפר סבא צור 500429

 כפר סבא שיטה 500430

 
 
 
 

 
 

הצהרונים יפעלו בהתאם להוראות כל דין ולהתחייבותו על פי כתב ההתחייבות עליו חתם הכולל את כל 
 , כתנאי לקבלת אישור זהמורשההתנאים המפורטים בנוהל פתיחת 
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