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עינת ביטון1177653 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור08-992300401/07/201921/07/2019 אופקים30הנשיא אישור הונפקבית ספר של החופש אשליםאופקיםאופקיםהדרום

חגית סננס9700041177859- ס אופקים "מתנס"מתנפטור08-992660501/07/201918/07/2019אופקיםאישור הונפקמדעים ואנגליתאופקיםאופקיםהדרום

מרב חנינה1177979 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור08-992311701/07/201921/07/2019מול לשכת התעסוקהאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולאופקיםאופקיםהדרום

רחל כהן1178103בנות בתיהתנועת נוערפטור08-998769221/06/201907/08/2019יעקב מסיקהאישור הונפקאתנחתאאופקיםאופקיםהדרום

אודיה חדד1178135בנות בתיהתנועת נוערפטור2602-501544401/07/201921/07/2019חפץ חיים אישור הונפקחורשת האוצרותאופקיםאופקיםהדרום

תמי תמר בן יאיר1178174 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור08-992111201/07/201921/07/2019רחוב הטייסיםאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולאופקיםאופקיםהדרום

לאה שריקי1178255בנות בתיהתנועת נוערפטור108-996066923/06/201907/08/2019חיים חורי אישור הונפקרק רגעאופקיםאופקיםהדרום

1179157 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור90108-996058501/07/201921/07/2019רחוב הטייסים אישור הונפקחברים מכל מיני צבעיםאופקיםאופקיםהדרום
שירה פורטונה 

לוגסי

שמעון מוריוסף1179600 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור508-992627601/07/201921/07/2019הרב אבוחצירה אישור הונפקתורה לשמהאופקיםאופקיםהדרום

שרה כהן1182837 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור108-992356901/07/201921/07/2019גולומב אישור הונפקד"חבאופקיםאופקיםהדרום

1183397 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור02-501544401/07/201921/07/2019עמרם בן דיואןאישור הונפקמעלות חיהאופקיםאופקיםהדרום
שרה נחמה 

גרינבלט

אורה בן חמו1183924 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור5208-992358601/07/201921/07/2019קבוץ גלויות אישור הונפקבארץ החייםאופקיםאופקיםהדרום

חנה ברכה סינה1183939 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור2602-501544401/07/201921/07/2019חפץ חיים אישור הונפקשושניםאופקיםאופקיםהדרום

יצחק אליאסי1184389 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור08-996090601/07/201921/07/2019 אופקים21החידא אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםאופקיםאופקיםהדרום

הדסה צור-אסתר1184767בנות בתיהתנועת נוערפטור408-990283202/07/201918/07/2019עמרם בן דיוואן אישור הונפקמשנים תפיסה' סוויצאופקיםאופקיםהדרום

לאה חנייא1185244 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור1608-996037801/07/201921/07/2019יהודה הלוי אישור הונפקמפליגים עם סיפוריםאופקיםאופקיםהדרום

יפה בתיה פאקר1185731בנות בתיהתנועת נוערפטור408-996373601/07/201921/07/2019בן דיוואן אישור הונפקבחורשת האוצרותאופקיםאופקיםהדרום

ענבל אוטמזגין1187010 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור308-996073901/07/201909/08/2019צאלון אישור הונפקגן ערבהאופקיםאופקיםהדרום

ענבל אוטמזגין1187065 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור108-998505901/07/201909/08/2019צאלון אישור הונפקגן מרגליתאופקיםאופקיםהדרום

ענבל אוטמזגין1187095 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור708-996178001/07/201909/08/2019בית וגן שרת אישור הונפקגן תורניאופקיםאופקיםהדרום

ענבל אוטמזגין1187108 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור08-996067601/07/201909/08/2019 בית וגן7שרת אישור הונפקגן השלוםאופקיםאופקיםהדרום

ענבל אוטמזגין1187120 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור108-998760501/07/201909/08/2019צאלון אישור הונפקגן צבראופקיםאופקיםהדרום

יוסף-רונית בן1189462 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור708-996067301/07/201909/08/2019אבוחחצירא אישור הונפקגן תפארתאופקיםאופקיםהדרום

יוסף-רונית בן1189553 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור2508-996384201/07/201909/08/2019יהונתן אישור הונפקגן אגוזאופקיםאופקיםהדרום

יוסף-רונית בן1189559 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור08-994889301/07/201909/08/2019 שפירא18עמוס אישור הונפקגן כפיראופקיםאופקיםהדרום

יוסף-רונית בן1189584 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור08-667383901/07/201909/08/2019 שפירא18עמוס אישור הונפקגן אדיראופקיםאופקיםהדרום
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יוסף-רונית בן1189591 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור08-996384101/07/201909/08/2019 שפירא5/7יונתן אישור הונפקגן שקדאופקיםאופקיםהדרום

אורטל סבג1189671 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור08-996073601/07/201909/08/2019 מישור הגפן1הרימון אישור הונפקגן תאנהאופקיםאופקיםהדרום

אורטל סבג1189683 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור108-996172901/07/201909/08/2019ף יגאל אלון "הריאישור הונפקגן שליהאופקיםאופקיםהדרום

אורטל סבג1189706 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור08-996073401/07/201909/08/2019 מישור הגפן1הרימון אישור הונפקגן רימוןאופקיםאופקיםהדרום

אורטל סבג1189718 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור08-992637801/07/201909/08/2019 מישור גפן1התירוש אישור הונפקגן גפןאופקיםאופקיםהדרום

גלית אגרנטי1189768 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור2408-998759401/07/201909/08/2019צדקיהו אישור הונפקגן חיטהאופקיםאופקיםהדרום

גלית אגרנטי1190081 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור2408-998507101/07/201919/07/2019צדקיהו אישור הונפקגן דקלאופקיםאופקיםהדרום

גלית אגרנטי1190093 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור08-664978601/07/201909/08/2019רחוב ירושליםאישור הונפקגן היובלאופקיםאופקיםהדרום

גלית אגרנטי1190096 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור08-914753201/07/201909/08/2019רחוב ירושליםאישור הונפקגן סביוןאופקיםאופקיםהדרום

גלית אגרנטי1190104 אופקים315אופקים רשות מקומיתפטור08-868804601/07/201909/08/2019שמואל הרואה שפיראאישור הונפקגן כלניתאופקיםאופקיםהדרום

אישור הונפקקיטנת שיט וגלישהאילתאילתהדרום
עמותת המרכז לחינוך 

וספורט ימי
עמותהחייב08-633427201/07/201925/07/2019

עמותת המרכז לחינוך ימי איחצ 

 -644633
יואב קויטנר1177719

עידו מלול9765481178687- ס שחמון "מתנס"מתנפטור20408-633222001/07/201921/07/2019שד ששת הימים אישור הונפקפנינת סלאילתאילתהדרום

אוריה מזרחי9765481178767- ס שחמון "מתנס"מתנפטור20408-630700001/07/201921/07/2019שד ששת הימים אישור הונפקקייטנת כדורסלאילתאילתהדרום

אסתר שושן1179056 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019נחשוןאישור הונפקגן ברקאילתאילתהדרום

אסתר שושן1179062 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019נחשוןאישור הונפקגן ברקתאילתאילתהדרום

אסתר עזריה1179102 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019הספורטאיםאישור הונפקגן פיראןאילתאילתהדרום

אסתר עזריה1179105 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019הספורטאיםאישור הונפקגן ימיתאילתאילתהדרום

שגית גרשוני1179156 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019לבנדראישור הונפקגן תורמוסאילתאילתהדרום

שגית גרשוני1179159 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019לבנדראישור הונפקגן לבנדראילתאילתהדרום

שגית גרשוני1179163 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019רות המואביהאישור הונפקגן נבואילתאילתהדרום

שגית גרשוני1179165 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019רות המואביהאישור הונפקגן מוריהאילתאילתהדרום

שגית גרשוני1179168 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019שד ששת הימיםאישור הונפקגן קינמוןאילתאילתהדרום

אסתר עזריה1179174 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019עגוראישור הונפקגן גאוליםאילתאילתהדרום

אסתר עזריה1179176 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019עגוראישור הונפקגן צוראילתאילתהדרום

אסתר עזריה1179179 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019סמ חבצלתאישור הונפקגן רימוןאילתאילתהדרום

אסתר שושן1179192 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019ירושלים השלמהאישור הונפקגן להבאילתאילתהדרום

אסתר שושן1179196 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019ירושלים השלמהאישור הונפקגן מגןאילתאילתהדרום

אסתר שושן1179200 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019ירושלים השלמהאישור הונפקגן חןאילתאילתהדרום

איריס מזרחי1179287 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019זהרוןאישור הונפקגן גל יםאילתאילתהדרום

איריס מזרחי1179288 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019זהרוןאישור הונפקגן נוף יםאילתאילתהדרום

איריס מזרחי1179290 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019דקראישור הונפקאלמוג יםאילתאילתהדרום
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איריס מזרחי1179292 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019דקראישור הונפקכוכב יםאילתאילתהדרום

איריס מזרחי1179294 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019דקראישור הונפקגן ברקןאילתאילתהדרום

עליזה בלישה1179301 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-603070202/07/201931/07/2019רות המואביהאישור הונפקגן שוניתאילתאילתהדרום

עליזה בלישה1179308 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-603070202/07/201931/07/2019רות המואביהאישור הונפקגן סוףאילתאילתהדרום

עליזה בלישה1179311 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019אברהם אבינואישור הונפקגן תמנעאילתאילתהדרום

עליזה בלישה1179315 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019אברהם אבינואישור הונפקגן ערבהאילתאילתהדרום

עליזה בלישה1179317 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019משעול רחל אימנואישור הונפקגן תרשישאילתאילתהדרום

מייסון ענבוסי ראס1179334 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019שחמוןאישור הונפקגן רודדאילתאילתהדרום

מייסון ענבוסי ראס1179338 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019שחמוןאישור הונפקגן שחרותאילתאילתהדרום

מייסון ענבוסי ראס1179343 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019עין עקרביםאישור הונפקגן שגיאאילתאילתהדרום

מייסון ענבוסי ראס1179346 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019עין עקרביםאישור הונפקגן ארגמןאילתאילתהדרום

מייסון ענבוסי ראס1179349 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019שחמוןאישור הונפקגן נטפיםאילתאילתהדרום

רחל קקון1179357 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019סמ המלך אחזאישור הונפקגן רותםאילתאילתהדרום

רחל קקון1179359 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019סמ המלך אחזאישור הונפקגן צבראילתאילתהדרום

רחל קקון1179364 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019הצאלוןאישור הונפקגן האלהאילתאילתהדרום

רחל קקון1179366 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019הצאלוןאישור הונפקגן הברושאילתאילתהדרום

רחל קקון1179392 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור4208-630702001/08/201914/08/2019רות המואביה אישור הונפקגן שוניתאילתאילתהדרום

רחל קקון1179403 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור4208-630702001/08/201914/08/2019רות המואביה אישור הונפקגן סוףאילתאילתהדרום

רחל קקון1179414 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702001/08/201914/08/2019לבנדראישור הונפקגן תורמוסאילתאילתהדרום

רחל קקון1179416 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702001/08/201914/08/2019לבנדראישור הונפקגן לבנדראילתאילתהדרום

רבקה מויאל1179480 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019החשמונאיםאישור הונפקגן אילתאילתאילתהדרום

רבקה מויאל1179484 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019ככר נטפיםאישור הונפקגן אדוםאילתאילתהדרום

רבקה מויאל1179487 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019ככר נטפיםאישור הונפקגן שניאילתאילתהדרום

רבקה מויאל1179488 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019הכנעניםאישור הונפקגן חצבאילתאילתהדרום

רבקה מויאל1179491 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019הכנעניםאישור הונפקגן סחלבאילתאילתהדרום

1179563 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019נחל שחרותאישור הונפקגן שחףאילתאילתהדרום
אורטל אלכסנדרה 

דה סילבה
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1179564 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019נחל שחרותאישור הונפקגן דרוראילתאילתהדרום
אורטל אלכסנדרה 

דה סילבה

1179565 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור608-630702002/07/201931/07/2019קורנית אישור הונפקגן שיטהאילתאילתהדרום
אורטל אלכסנדרה 

דה סילבה

1179567 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור608-630702002/07/201931/07/2019קורנית אישור הונפקגן שיזףאילתאילתהדרום
אורטל אלכסנדרה 

דה סילבה

1179571 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019שד ששת הימיםאישור הונפקגן מוראילתאילתהדרום
אורטל אלכסנדרה 

דה סילבה

טלי קידר1179582 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019משעול לופיתאישור הונפקגן סיגליתאילתאילתהדרום

טלי קידר1179585 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019משעול לופיתאישור הונפקגן אביביתאילתאילתהדרום

טלי קידר1179587 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019צפחותאישור הונפקגן מערבאילתאילתהדרום

טלי קידר1179589 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019צפחותאישור הונפקגן מערבוןאילתאילתהדרום

טלי קידר1179616 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019אילתאישור הונפקגן אופירהאילתאילתהדרום

אלינור לוי1179637 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור5108-630702002/07/201931/07/2019משעול האגס אישור הונפקגן גפןאילתאילתהדרום

אלינור לוי1179656 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור5108-630702002/07/201931/07/2019משעול האגס אישור הונפקגן שקדאילתאילתהדרום

אלינור לוי1179724 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019משעול האגסאישור הונפקגן דקלאילתאילתהדרום

אלינור לוי1179726 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702002/07/201931/07/2019משעול האגסאישור הונפקגן תמראילתאילתהדרום

אלינור לוי1179735 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702001/08/201914/08/2019קדשאישור הונפקגן שקמהאילתאילתהדרום

אלינור לוי1179834 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630702001/08/201914/08/2019קדשאישור הונפקגן כרמלהאילתאילתהדרום

שירן פרץ1180417 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור308-637940801/07/201921/07/2019בני ישראל אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאילתאילתהדרום

1180418 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור808-633933401/07/201921/07/2019עין גדי אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאילתאילתהדרום
חנית חנינה 

חסידים

הודיה אלמקיס1180667 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630310204/08/201922/08/2019באולם ספורטאישור הונפקקייטנת כבאותאילתאילתהדרום

3מצפה נוף נחל עמרם אישור הונפק2019מחנה אימונים אילתאילתהדרום
077-

4315758
שלמה בן עמי317256171180836- שלומי בן עמי תושב פרטיחייב01/07/201922/08/2019

שלום לוי9700121180952- ס אילת "מתנס"מתנפטור08-630703304/08/201915/08/2019שכ שחמוןאישור הונפקמחנה כדורגלאילתאילתהדרום

ניר נסים בן לולו9765481182550- ס שחמון "מתנס"מתנפטור20408-630701801/07/201918/07/2019שד ששת הימים אישור הונפקמחנה ווליוםאילתאילתהדרום

חנן ארי לחיאני1182955 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-632320601/07/201921/07/2019 אילת47האגס אישור הונפקגליםאילתאילתהדרום

אורטל פלוא1184021 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור608-637248802/07/201918/07/2019נחל זרחן אישור הונפקחבד בנותאילתאילתהדרום

אני יהלומי מונסינגו1184280 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-636846801/07/201921/07/2019שד יעליםאישור הונפקס של החופש הגדול"ביהאילתאילתהדרום
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ליאן ליאת שרלו1184726 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-630171001/07/201905/07/2019מדייןאישור הונפקקייטנת מדעאילתאילתהדרום

ליאן ליאת שרלו1184735 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור308-630171022/07/201928/07/2019חטיבת הנגב אישור הונפקרובוטיקה ואומנויותאילתאילתהדרום

נטלי כהן אכד1184777 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור808-633580501/07/201921/07/2019דקר אישור הונפקמצפה יםאילתאילתהדרום

שרון לוי1185728 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור2808-637139201/07/201921/07/2019נחשון אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולאילתאילתהדרום

סיגלית גד1186414 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-956725001/07/201921/07/2019שכ שחמוןאישור הונפקים סוףאילתאילתהדרום

רחלי כהן1186502 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור3608-633339801/07/201921/07/2019נחשון אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאילתאילתהדרום

נעה גוקמן1186859 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-637182301/07/201921/07/2019מדייןאישור הונפקאלמוגאילתאילתהדרום

אושרת חיים1187401 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-637799001/07/201921/07/2019 אילת2מערב אישור הונפקימין הרצוגאילתאילתהדרום

יפה סבן1187561 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור108-637264001/07/201921/07/2019דרך יותם אישור הונפקס של החופש הגדול"ביאילתאילתהדרום

חיים הרמתי1187722 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור108-637264001/07/201921/07/2019דרך יותם אישור הונפקעציון גבראילתאילתהדרום

כוכבה קנטר1189068 אילת26005אילת רשות מקומיתפטור08-633598518/07/201921/07/2019המערבאישור הונפקבית הספר של הקיץ צאליםאילתאילתהדרום

אל קסוםהדרום

קודייראת 

-א

שבט)צאנע

)

אדיב אבו רביעה1177492 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומיתפטור08-679730301/07/201921/07/2019תל ערדאישור הונפקתל ערד

את'דריגאל קסוםהדרום
בית ספר של חופש גדול 

אלפורעה ב
חאתם אבו גודה1177599 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומיתפטור08-621019501/07/201921/07/2019את'דריגאישור הונפק

חליל אלכרם1177676 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומיתפטור08-621133901/07/201921/07/2019אל סיידאישור הונפקאלאמלאל סיידאל קסוםהדרום

אייד אלסייד1177715 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומיתפטור08-621432501/07/201921/07/2019אל סיידאישור הונפקס של החופש הגדול"ביאל סיידאל קסוםהדרום

עומר אבו כף1177761 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומיתפטור08-665656501/07/201921/07/2019אום בטיןאישור הונפקבית הספר לחופש הגדולאום בטיןאל קסוםהדרום

אבראהים אטרש1177787 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומיתפטור08-621141501/07/201921/07/2019מולדהאישור הונפקקייטנת אלסלאםמולדהאל קסוםהדרום

דה אבו חמאד'מאג1177982 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומיתפטור08-621425401/07/201921/07/2019את'דריגאישור הונפקדרגותאת'דריגאל קסוםהדרום

אל קסוםהדרום
קבועה 

(שבט)
סעיד גבועה1177994 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומיתפטור08-621438201/07/201921/07/2019)שבט(קבועה אישור הונפקס של החופש הגדול"בי

אל קסוםהדרום
אטרש 

(שבט)
סאמי אלאטרש1178025 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומיתפטור08-621445301/07/201921/07/2019)שבט(אטרש אישור הונפקאלקסום

אל סיידאל קסוםהדרום
בית ספר של החופש הגדול 

אלסייד ג
גאלב נעאמנה1178097 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומיתפטור08-621447701/07/201921/07/2019כפר אלסיידאישור הונפק

עלי אבו כף1178277 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומיתפטור08-621179301/07/201921/07/2019אום בטיןאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולאום בטיןאל קסוםהדרום

מחמד אלנבארי1178286 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומיתפטור08-621426701/07/201921/07/2019סעוהאישור הונפקאלטורשאןמולדהאל קסוםהדרום
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אל קסוםהדרום

-תראבין א

ישוב)צאנע

)

מאהר אבו עביד1182246 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומיתפטור08-618135701/07/201919/07/2019ישו(צאנע-תראבין אאישור הונפקתראבין

אסן אבו רביעה'ע1184653 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומיתפטור08-611417901/07/201921/07/2019מכחולאישור הונפקקייטנת קיץמכחולאל קסוםהדרום

אמאני עטאונה5805485191187020- עמותת תמר עמותהחייב08-651344130/06/201911/07/2019אום בטיןאישור הונפקחלוצי המדעיםאום בטיןאל קסוםהדרום

רביעה אל חואגרה1193397 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומיתפטור08-621446301/07/201921/07/2019אלסיידאישור הונפקהחופש הגדולאל סיידאל קסוםהדרום

אישור הונפקס לגלישה"ביה- משה פרץ אשדודאשדודהדרום
צמוד , חוף הקשתות

אשדוד, למרינה
תושב פרטיחייב08-855991630/06/201931/08/2019

בית הספר לגלישה - משה פרץ 

036702918 - 36702918
משה פרץ1177217

אישור הונפקליגל תרבות יםאשדודאשדודהדרום
חוף לידו , 1הטיילת 

אשדוד
תושב פרטיחייב08-854022201/07/201929/08/2019

- ליגל  - שירן בוחבוט

37706934
שירן דהן1177830

חברהחייב08-866967201/07/201931/08/2019 אשדוד6מפקורה אישור הונפקwavesאשדודאשדודהדרום
פלסי פרויקטים ספורט ימי 

515197325- מ "בע
יוסף ברגר1178024

 אשדוד1אוניון אישור הונפקפסיפיק דריםאשדודאשדודהדרום
077-

7080221
אן אדריאן שוורץ'ז693143001178225- זאן אדראן שוורץ תושב פרטיחייב30/06/201929/08/2019

אישור הונפקודו רשות הספורט אשדוד'גאשדודאשדודהדרום
 2סירקין - ס יצחק רבין"בי

אשדוד

074-

7492592
לאוניד בקרמן1178246 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור22/07/201922/08/2019

מרינה וקסלר9758701178459- ס דיונה "מתנס"מתנפטור9008-864858501/07/201908/08/2019ל "קקאישור הונפקחברתית ורובוטחקהאשדודאשדודהדרום

טל אסאיאג3135781221178585- טל אסייג ריידר תושב פרטיחייב1008-852929301/07/201922/08/2019חוף מי עמי הטיילת אישור הונפקריידראשדודאשדודהדרום

32חטיבת הנגב אישור הונפקרוורסאשדודאשדודהדרום
073-

2766828
איידל דינה פאגל1178716בנות בתיהתנועת נוערפטור02/07/201930/07/2019

אלקה בלה צין1178724בנות בתיהתנועת נוערפטור7/508-865062803/07/201923/07/2019הורקנוס אישור הונפקgpsאשדודאשדודהדרום

קרן ורד ברוש9757971178823- ס אחווה "מתנס"מתנפטור708-856354618/08/201929/08/2019ל "האצאישור הונפקכוח המוח עם קסם של מדעאשדודאשדודהדרום

תמר ויס1178937בנות בתיהתנועת נוערפטור408-865514507/07/201924/07/2019חיסדא אישור הונפקיבשה- יםאשדודאשדודהדרום

בתיה כהן1178956בנות בתיהתנועת נוערפטור6008-856678802/07/201907/08/2019העבודה אישור הונפקלנשוב עם הרוחאשדודאשדודהדרום

קלין ניסני'יעל ג6124401179021- ר "בית ספר שחמוסד חינוכיחייב1508-855499901/07/201918/07/2019המפרש אישור הונפקר גנים"ד שח"חמאשדודאשדודהדרום

אמונה דיאמנט1179169בנות בתיהתנועת נוערפטור4508-866268926/06/201914/08/2019חטיבת הנגב אישור הונפקובאו כולםאשדודאשדודהדרום

1179344בנות בתיהתנועת נוערפטור408-865458003/07/201908/08/2019חיסדא אישור הונפקאתנחתאאשדודאשדודהדרום
עדאל דבורה בן 

פורת

דני חזן317404261179411- חזן דני -אלוהה תושב פרטיחייב2008-864349330/06/201922/08/2019הטיילת אישור הונפקאלוההאשדודאשדודהדרום

תמר לביא1180097 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור508-854024501/07/201921/07/2019הר כנען אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולאשדודאשדודהדרום

לירון דבראשוילי1180099 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור808-855204201/07/201921/07/2019זלמן ארן אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולאשדודאשדודהדרום
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מאיה בן סבט1180114 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור708-866330301/07/201921/07/2019עצמאות אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאשדודאשדודהדרום

יואל רפאל דרמון1180121 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-866350001/07/201921/07/2019 אשדוד19שבט בנימין אישור הונפקאורותאשדודאשדודהדרום

פארלי כהן1180261 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1508-855499901/07/201921/07/2019המפרש אישור הונפקבית ספר  של החופש הגדולאשדודאשדודהדרום

עדי יהודה1180298 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1008-855450501/07/201921/07/2019אברהם שפירא אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולאשדודאשדודהדרום

כוכבה לוגסי1180463 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור408-864065001/07/201921/07/2019הרי גולן אישור הונפקחופיתאשדודאשדודהדרום

ענת הודיה ביטון1180493 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור2208-864650101/07/201921/07/2019המלך חזקיה אישור הונפקקייטנה של החופש הגדולאשדודאשדודהדרום

שחר נעים1180622 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור108-855526601/07/201921/07/2019טשרניחובסקי אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאשדודאשדודהדרום

אסף יוסף אזרזר1180738 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור108-855135501/07/201921/07/2019חרמון אישור הונפקבית ספר צפרירים אשדודאשדודאשדודהדרום

איריס שפטיבן1180801 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-864297101/07/201921/07/2019 אשדוד3העליה אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאשדודאשדודהדרום

חגית דהן פנחס1180827 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור508-855232501/07/201921/07/2019שלום שבזי אישור הונפקבתי הספר של החופש הגדולאשדודאשדודהדרום

חברהחייב03-550078001/07/201914/08/2019אזור, 33חנה סנש אישור הונפקקיץ על גלגליםאשדודאשדודהדרום
- קונטקט אי קי אם אף  

515009785
יעקב הרוש1180831

שימרית עובדיה1180869 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור4508-852487801/07/201921/07/2019חטיבת הנגב אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאשדודאשדודהדרום

חלי עסיס1180939 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1008-926898001/07/201921/07/2019אפרסק אישור הונפקרימוניםאשדודאשדודהדרום

תהילה צוריאל1181262בנות בתיהתנועת נוערפטור108-852339702/07/201917/07/2019יצחק הנשיא אישור הונפקכן או לאאשדודאשדודהדרום

1181337 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-852540401/07/201921/07/2019 אשדוד6אבן גבירול אישור הונפקמוריהאשדודאשדודהדרום
בילו ידידיה בן 

יצחק

לילך כץ1181560 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-864961801/07/201921/07/2019תשריאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולאשדודאשדודהדרום

שלום דוד1181585 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור908-864588701/07/201921/07/2019ל "קקאישור הונפקד של קיטנה"אריאל חמאשדודאשדודהדרום

אישור הונפקקייטנת החופש הגדולאשדודאשדודהדרום
tanyabaron@walla.co

m
טניה שאולוב1182029 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-852540301/07/201921/07/2019

עליזה שרה טפר1182030 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-855249901/07/201921/07/2019' רובע ה16אבן עזרא אישור הונפקרנניםאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
 הכשרת אסטרונאוטים"

"צעירים
3173451971182120- אלחנדרה פילניק תושב פרטיחייב108-865893001/07/201908/08/2019נחל שניר אישור הונפק

וליה 'אלחנדרה ג

פילניק

אנט ביטון1182167 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-852540501/07/201921/07/2019 אשדוד32קדושי בלזן אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולאשדודאשדודהדרום

הינדה אופמן1182243בנות בתיהתנועת נוערפטור208-864152601/07/201912/08/2019רבי טרפון אישור הונפקהופכים עולמותאשדודאשדודהדרום

גריגורי זלטקין1182443 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1108-867526007/07/201911/07/2019ס קשת תשרי "ביהאישור הונפקקייטנת רובוטיקהאשדודאשדודהדרום

רויטל חדוק1182795 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1108-865600101/07/201921/07/2019ראש פינה אישור הונפקביס  של החופש הגדולאשדודאשדודהדרום

אתי סלאב1182979 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור10708-637185101/07/201921/07/2019הציונות ' רחאישור הונפקד נהנים בקיץ"יחאשדודאשדודהדרום

6חיסדא אישור הונפקשובר גליםאשדודאשדודהדרום
073-

2766818
רבקה זוסמן1183240בנות בתיהתנועת נוערפטור14/07/201901/08/2019
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יוכבד שמידע9758051183292- ס נווה יהונתן "מתנס"מתנפטור508-856535001/07/201918/07/2019ברנר אישור הונפקבית יעקב חורב כיתות אבגדאשדודאשדודהדרום

רבקה לדרברגר1183320בנות בתיהתנועת נוערפטור102-501544401/07/201901/08/2019יצחק הנשיא אישור הונפקאפשר לחשובאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
בית ספר החופש "שירת הים 

"הגדול
לורה לורן אליקים1184007 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-634939201/07/201921/07/2019 אשדוד5ברקת אישור הונפק

אלאונורה בינמינוב1184425 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור208-855244201/07/201921/07/2019רחוב הרב שאול אישור הונפקבית ספר של חופש הגדולאשדודאשדודהדרום

שרה ברכה לף9758051184755- ס נווה יהונתן "מתנס"מתנפטור08-855504701/07/201917/07/2019שד עוזיהואישור הונפקח-בית יעקב חורב כיתות האשדודאשדודהדרום

רבקה רוזנטל1184821בנות בתיהתנועת נוערפטור208-652019602/07/201916/07/2019אור לציון אישור הונפקלחוש במלכותאשדודאשדודהדרום

דליה פרץ9758471184927- ה "ס מעל"מתנס"מתנפטור208-864844401/07/201914/07/2019רבי טרפון אישור הונפקנאות אסתראשדודאשדודהדרום

ליבנת טייב1185001 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1008-996625101/07/201921/07/2019האפרסק אישור הונפקקיטנת החופש הגדולאשדודאשדודהדרום

פנחס צבי מנדלזון1185727 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור4308-864950401/07/201921/07/2019המלך שלמה אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
בית הספר של החופש הגדול 

צמח
מרינה בלינסקי1185836 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-855633301/07/201921/07/2019'אשדוד רובע חאישור הונפק

יניב איב שריקי1186731 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-855342801/07/201918/07/2019ויצמןאישור הונפקמחנה כדורגלאשדודאשדודהדרום

'טלי אביטל גדג1186836 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור208-855299601/07/201921/07/2019נחנן סירקין  אישור הונפקכיף כיףאשדודאשדודהדרום

1187195 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור308-699063901/07/201925/07/2019ניסן אישור הונפקח אביב.מ.צאשדודאשדודהדרום
פנינה פרידה 

איפרגן

חנה בניזרי1188075 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור5308-699063901/07/201925/07/2019מבוא הדגנית אישור הונפק3ח ישי .מ.צאשדודאשדודהדרום

כרמית חואקין1188122 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-855502001/07/201921/07/2019 אשדוד16שלמה בן יוסף אישור הונפקיד שבתיאשדודאשדודהדרום

מיכל זילברשטין1188146ג"היכלי ענתנועת נוערחייב1903-618525603/07/201924/07/2019הכלנית אישור הונפקאין אפסאשדודאשדודהדרום

ענת אפרת ביטון1188170 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1008-699063901/07/201925/07/2019ברקת אישור הונפקח תרשיש.מ.צאשדודאשדודהדרום

שירן מלמד1188211 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור608-699063901/07/201925/07/2019ל "האצאישור הונפקח ענבר.מ.צאשדודאשדודהדרום

שירן מלמד1188226 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור908-699063901/07/201925/07/2019אוסישקין מנחם אישור הונפקח צבר.מ.צאשדודאשדודהדרום

שירן מלמד1188236 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019שד רוטשילדאישור הונפקח יהלום.מ.צאשדודאשדודהדרום

שירן מלמד1188248 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור908-699063901/07/201925/07/2019אוסישקין מנחם אישור הונפקח אגוז.מ.צאשדודאשדודהדרום

שירן מלמד1188253 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור408-699063901/07/201925/07/2019סירקין נחמן אישור הונפקח טופז.מ.צאשדודאשדודהדרום

דינה לאה מילשטיין1188285ג"היכלי ענתנועת נוערחייב1803-618525602/07/201919/08/2019הורקנוס אישור הונפקאין דברים כאלהאשדודאשדודהדרום

רחל כהן1188313 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור508-699063901/07/201925/07/2019יואל משה סלומון אישור הונפקח טללים.מ.צאשדודאשדודהדרום

1188318ג"היכלי ענתנועת נוערחייב1803-618525602/07/201929/07/2019הורקנוס אישור הונפקמה נשמעאשדודאשדודהדרום
יוכבד רבקה 

קנובלוביץ

רחל כהן1188320 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019שד מונטיפיוריאישור הונפקח ברקת.מ.צאשדודאשדודהדרום
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רחל כהן1188332 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019שד מונטיפיוריאישור הונפקח הפנינה.מ.צאשדודאשדודהדרום

רחל כהן1188341 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור508-699063901/07/201925/07/2019יואל משה סלומון אישור הונפקח פלג.מ.צאשדודאשדודהדרום

שרה פרנקל1188342ג"היכלי ענתנועת נוערחייב1803-618525602/07/201928/07/2019הורקנוס אישור הונפקדרישת שלוםאשדודאשדודהדרום

רחל כהן1188346 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019שד רוטשילדאישור הונפקח לשם.מ.צאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
בית הספר של החופש הגדול 

רשות אשדוד
סימה מכלוף1188391 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור108-865464001/07/201921/07/2019שדרות רוטשילד אישור הונפק

הילה רביבו1188431 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור2108-699063901/07/201925/07/2019מיכשוילי אישור הונפק1ח שילה .מ.צאשדודאשדודהדרום

הילה רביבו1188449 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור408-699063901/07/201925/07/2019שפירא אברהם אישור הונפקח נמל.מ.צאשדודאשדודהדרום

הילה רביבו1188455 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור408-699063901/07/201925/07/2019שפירא אברהם אישור הונפקח אלמוג.מ.צאשדודאשדודהדרום

הילה רביבו1188459 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור2108-699063901/07/201925/07/2019מיכשוילי אישור הונפקח מזח.מ.צאשדודאשדודהדרום

זהבה סיבוני1188488 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1908-699063901/07/201925/07/2019הצבעוני אישור הונפק2ח ישי .מ.צאשדודאשדודהדרום

ל'אסתר אנג1188547 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1908-699063901/07/201925/07/2019הצבעוני אישור הונפק1ח ישי .מ.צאשדודאשדודהדרום

ל'אסתר אנג1188553 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור808-699063901/07/201925/07/2019מבוא השרביטן אישור הונפק5ח ישי .מ.צאשדודאשדודהדרום

ל'אסתר אנג1188557 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור3508-699063901/07/201925/07/2019הרותם אישור הונפק2ח צמח א.מ.צאשדודאשדודהדרום

ל'אסתר אנג1188570 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור708-699063901/07/201925/07/2019ישי אישור הונפק7ח ישי .מ.צאשדודאשדודהדרום

למלם מאיה יאלאו1188792 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-855189001/07/201921/07/2019מבוא השרביטןאישור הונפקהאחדות שבחופשאשדודאשדודהדרום

מורן ביטון1188972 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור208-699063901/07/201925/07/2019תפוח אישור הונפקח פטל.מ.צאשדודאשדודהדרום

ריקי נניקה1189039 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1008-699063901/07/201925/07/2019אפרסק אישור הונפקח אפרסמון.מ.צאשדודאשדודהדרום

ריקי נניקה1189042 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1008-699063901/07/201925/07/2019אפרסק אישור הונפקמח אשכולית.צאשדודאשדודהדרום

ריקי נניקה1189046 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019המלך שלמהאישור הונפקח פקאן.מ.צאשדודאשדודהדרום

ריקי נניקה1189050 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור908-699063901/07/201925/07/2019אפרסק אישור הונפקח שזיף.מ.צאשדודאשדודהדרום

ריקי נניקה1189054 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור908-699063901/07/201925/07/2019אפרסק אישור הונפקח שסק.מ.צאשדודאשדודהדרום

שמחה נגר1189181 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור308-856557101/07/201918/07/2019חטיבת גבעתי אישור הונפקחוויה קיציתאשדודאשדודהדרום

מיכל אטיאס1189189 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור608-856559701/07/201918/07/2019ל "האצאישור הונפקחוויה קיציתאשדודאשדודהדרום

אתי ביליה1189193 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1708-855507501/07/201921/07/2019מיכשוילי אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאשדודאשדודהדרום

מירב שמחון1189196 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1108-699063901/07/201925/07/2019שמואל הנגיד אישור הונפקח חמניות.מ.צאשדודאשדודהדרום

שרה ממן1189215 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-855377601/07/201918/07/2019בן יוסף שלמהאישור הונפקגני ילדים- חוויה קיציתאשדודאשדודהדרום

"אשדודאשדודהדרום יעל ברברה נאבת1189236 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-856556901/07/201918/07/2019ילין דודאישור הונפקגני חובה"- חוויה קיצית

רעות קארין סוסי1189283 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019אבן עזראאישור הונפקח עירית.מ.צאשדודאשדודהדרום

רעות קארין סוסי1189284 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019ביאליקאישור הונפקח עפרוני.מ.צאשדודאשדודהדרום

רעות קארין סוסי1189289 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1608-699063901/07/201925/07/2019אבן עזרא אישור הונפקח רננים.מ.צאשדודאשדודהדרום
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רעות קארין סוסי1189293 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019ביאליקאישור הונפקח מלחים.מ.צאשדודאשדודהדרום

הדר פנקר1189359 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור11508-699063901/07/201925/07/2019ככר הציונות אישור הונפקח דובדבן.מ.צאשדודאשדודהדרום

הדר פנקר1189376 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור408-699063901/07/201925/07/2019המתנדבים אישור הונפקח מיתר.מ.צאשדודאשדודהדרום

הדר פנקר1189384 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור11508-699063901/07/201925/07/2019הציונות אישור הונפקח דפנה.מ.צאשדודאשדודהדרום

הדר פנקר1189400 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור11508-699063901/07/201925/07/2019הציונות אישור הונפקח סמדר.מ.צאשדודאשדודהדרום

ל'אסתר אנג1189556 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור2008-699063901/07/201925/07/2019כפתור החולות אישור הונפק4ח ישי .מ.צאשדודאשדודהדרום

ברכה לוי1189589 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1108-699063901/07/201925/07/2019שמואל הנגיד אישור הונפקח נוגה.מ.צאשדודאשדודהדרום

ברכה לוי1189600 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1408-699063901/07/201925/07/2019עגנון שי אישור הונפקח דוברת.מ.צאשדודאשדודהדרום

לילך גולן1189601 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019המריאישור הונפקח פעמונים.מ.צאשדודאשדודהדרום

1189608 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019יבנאלאישור הונפקח ערמונים.מ.צאשדודאשדודהדרום
אורנה בת אל 

בורפקר

לילך גולן1189626 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019המריאישור הונפקח צליל.מ.צאשדודאשדודהדרום

לילך גולן1189632 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019המריאישור הונפקשירה. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

ברכה לוי1189633 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1408-699063901/07/201925/07/2019עגנון שי אישור הונפקח חן.מ.צאשדודאשדודהדרום

לילך גולן1189659 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור408-699063901/07/201925/07/2019המרי אישור הונפקלילך. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

לילך גולן1189672 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור308-699063901/07/201925/07/2019המרי אישור הונפקשחף. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

איילה לילך בוחניק1189717 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור108-699063901/07/201925/07/2019העצמאות אישור הונפקרקפת. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

מרגלית מגי ידור1189721 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור808-699063901/07/201925/07/2019פתח תקווה אישור הונפקח אשל.מ.צאשדודאשדודהדרום

רבקה אלמסי1189732 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1608-699063901/07/201925/07/2019אבן עזרא אישור הונפקח סירונית.מ.צאשדודאשדודהדרום

שירה שירחן מור1189754 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור308-699063901/07/201925/07/2019העליה אישור הונפק1ח  אמירים .מ.צאשדודאשדודהדרום

איילה לילך בוחניק1189759 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור108-699063901/07/201925/07/2019העצמאות אישור הונפקנורית. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

איילה לילך בוחניק1189769 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור508-699063901/07/201925/07/2019העצמאות אישור הונפקעצמאות. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

שירה שירחן מור1189771 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור308-699063901/07/201925/07/2019העליה אישור הונפק2ח  אמירים .מ.צאשדודאשדודהדרום

איילה לילך בוחניק1189777 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור508-699063901/07/201925/07/2019העצמאות אישור הונפקערבה. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

שירה שירחן מור1189803 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור6008-699063901/07/201925/07/2019ל "קקאישור הונפקכלניתאשדודאשדודהדרום

שירה שירחן מור1189817 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור208-699063901/07/201925/07/2019סופר אברהם אישור הונפקאריאל. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

שירה שירחן מור1189834 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור6008-699063901/07/201925/07/2019ל "קקאישור הונפקח רעים.מ.צאשדודאשדודהדרום
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רונית כהן גבורה1189852 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019יבנאלאישור הונפקח אופיר.מ.צאשדודאשדודהדרום

רונית כהן גבורה1189871 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור608-699063901/07/201925/07/2019ראש פינה אישור הונפקח לבונה.מ.צאשדודאשדודהדרום

רונית כהן גבורה1189897 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1108-699063901/07/201925/07/2019ראש פינה אישור הונפקח אלה.מ.צאשדודאשדודהדרום

רונית כהן גבורה1189911 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1308-699063901/07/201925/07/2019פתח תקווה אישור הונפקח דולב.מ.צאשדודאשדודהדרום

רונית כהן גבורה1189931 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור608-699063901/07/201925/07/2019ראש פינה אישור הונפקח הדר.מ.צאשדודאשדודהדרום

1190111 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור608-699063901/07/201925/07/2019ספיר אישור הונפקמח זוהר.צאשדודאשדודהדרום
עלמיטו אדמה 

פאטהן

1190118 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור2608-699063901/07/201925/07/2019שהם אישור הונפקח חושן.מ.צאשדודאשדודהדרום
עלמיטו אדמה 

פאטהן

1190120 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019שהםאישור הונפקח שחם.מ.צאשדודאשדודהדרום
עלמיטו אדמה 

פאטהן

1190134 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור608-699063901/07/201925/07/2019ספיר אישור הונפקמח אודם.צאשדודאשדודהדרום
עלמיטו אדמה 

פאטהן

1190135 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור608-699063901/07/201925/07/2019ספיר אישור הונפקח גביש.מ.צאשדודאשדודהדרום
עלמיטו אדמה 

פאטהן

עפרה אנגדה1190185 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019אפרסמוןאישור הונפקמח פסיפלורה.צאשדודאשדודהדרום

ענת אפרת ביטון1190202 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019ברקתאישור הונפקח קורל.מ.צאשדודאשדודהדרום

ענת אפרת ביטון1190216 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019ברקתאישור הונפקח טורקיז.מ.צאשדודאשדודהדרום

ענת אפרת ביטון1190217 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019ברקתאישור הונפקח בדולח.מ.צאשדודאשדודהדרום

ענת אפרת ביטון1190221 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019חסידי אומות העולםאישור הונפקח אנפה.מ.צאשדודאשדודהדרום

אילנה אלי1190310 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור308-699063901/07/201925/07/2019תשרי אישור הונפקח ריחן.מ.צאשדודאשדודהדרום

הודיה ביטון1190326 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019סופר אברהםאישור הונפקח סביון.מ.צאשדודאשדודהדרום

בושמת דניאלי1190383 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019אגוזאישור הונפקח הצוללים.מ.צאשדודאשדודהדרום

ליובוב פיימר1190402 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019המאבקאישור הונפקדרור. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

חמדה חיה בן משה9758051190438- ס נווה יהונתן "מתנס"מתנפטור08-855504701/07/201918/07/2019שד עוזיהואישור הונפקבית יעקב חורב עולות לכתה אאשדודאשדודהדרום

אנה מוסקוביץ1190439 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019המריאישור הונפקזמר. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

אלאונורה מושייב1190444 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1008-699063901/07/201925/07/2019המלך יהוא אישור הונפקח כרכום.מ.צאשדודאשדודהדרום

חדוה צביה לזריאן1190481 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1308-699063901/07/201925/07/2019פתח תקווה אישור הונפקח אשחר.מ.צאשדודאשדודהדרום

ליטל אהרוני1190495 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור3908-699063901/07/201925/07/2019העצמאות אישור הונפקדקל. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

אביגיל לביא1190501 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019ל"קקאישור הונפקח ירדן.מ.צאשדודאשדודהדרום

ליטל אהרוני1190512 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור3908-699063901/07/201925/07/2019העצמאות אישור הונפקניצנים. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום
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וייניטו דסטה דנקו1190517 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור708-699063901/07/201925/07/2019המלך שאול אישור הונפקח הדס.מ.צאשדודאשדודהדרום

ליטל אהרוני1190518 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור4108-699063901/07/201925/07/2019העצמאות אישור הונפקמורן. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

ליטל אהרוני1190526 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור4108-699063901/07/201925/07/2019העצמאות אישור הונפקענבל. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

ליטל אהרוני1190537 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור6308-699063901/07/201925/07/2019העצמאות אישור הונפקהרדוף. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

שרית אוחנה1190632 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019המלך דודאישור הונפקח פז.מ.צאשדודאשדודהדרום

מירית שרית רמתי1190642 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור6308-699063901/07/201925/07/2019העצמאות אישור הונפקיעלים. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

פולינה קימלבלט1190660 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1208-699063901/07/201925/07/2019המלך דוד אישור הונפקח זית.מ.צאשדודאשדודהדרום

גליה לבנה עטיה1190701 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור2008-699063901/07/201925/07/2019בלפור אישור הונפקח חצב.מ.צאשדודאשדודהדרום

גליה לבנה עטיה1190706 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור208-699063901/07/201925/07/2019אבן עזרא אישור הונפקח דוכיפת.מ.צאשדודאשדודהדרום

גליה לבנה עטיה1190720 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור2008-699063901/07/201925/07/2019בלפור אישור הונפקח פשוש.מ.צאשדודאשדודהדרום

רינה בוגנים1190791 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019הרב שאוליאישור הונפקברק. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

מברט דראס-יאלם1190820 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור708-699063901/07/201925/07/2019ל "קקאישור הונפקח תילתן.מ.צאשדודאשדודהדרום

אורית ברדא1190833 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019אגוזאישור הונפקח אלמוגים.מ.צאשדודאשדודהדרום

אינה קופיל1190850 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1008-699063901/07/201925/07/2019המלך יהוא אישור הונפקח עינב.מ.צאשדודאשדודהדרום

בת אל בוקובזה1190861 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור208-699063901/07/201925/07/2019תפוח אישור הונפקח תות.מ.צאשדודאשדודהדרום

בת אל בוקובזה1190868 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019ענביםאישור הונפקח ענבים.מ.צאשדודאשדודהדרום

נעמה יהודה1190882 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019הרב שאוליאישור הונפקארזים. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

בת אל בוקובזה1190883 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019המלך שלמהאישור הונפקח אגס.מ.צאשדודאשדודהדרום

בת אל בוקובזה1190900 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019ענביםאישור הונפקח לימונית.מ.צאשדודאשדודהדרום

בת אל בוקובזה1190912 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019ענביםאישור הונפקח אפרסק.מ.צאשדודאשדודהדרום

אלינור שם טוב1191022 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור808-699063901/07/201925/07/2019המלך יהושפט אישור הונפקח אחווה.מ.צאשדודאשדודהדרום

רבקה נקי1191026 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור308-699063901/07/201925/07/2019ירמוך אישור הונפקח סוף.מ.צאשדודאשדודהדרום

אלינור שם טוב1191036 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1208-699063901/07/201925/07/2019המלך דוד אישור הונפקח ברוש.מ.צאשדודאשדודהדרום

אלינור שם טוב1191052 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור808-699063901/07/201925/07/2019המלך יהושפט אישור הונפקח רעות.מ.צאשדודאשדודהדרום

1191054 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019הרב שאוליאישור הונפקנווה ים. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום
נונה גוברט 

פרובוטורוב

רבקה נקי1191063 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור9008-699063901/07/201925/07/2019מצדה אישור הונפקח סנפיר.מ.צאשדודאשדודהדרום

אלינור שם טוב1191070 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019המלך שלמהאישור הונפקח חרוב.מ.צאשדודאשדודהדרום

אלינור שם טוב1191125 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019המלך שלמהאישור הונפקח שקד.מ.צאשדודאשדודהדרום

רבקה נקי1191129 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור9008-699063901/07/201925/07/2019מצדה אישור הונפקח נופר.מ.צאשדודאשדודהדרום
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רבקה נקי1191163 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור11308-699063901/07/201925/07/2019מצדה אישור הונפקח שקנאי.מ.צאשדודאשדודהדרום

אילנה צפורי1191184 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019הרב שאוליאישור הונפקחופית.ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

יפית קאו1191221 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1408-699063901/07/201925/07/2019קישון אישור הונפקח אלומות.מ.צאשדודאשדודהדרום

יפית קאו1191257 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1408-699063901/07/201925/07/2019קישון אישור הונפק2ח סיפון .מ.צאשדודאשדודהדרום

יפית קאו1191263 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור808-699063901/07/201925/07/2019נחל דן אישור הונפקח צאלים.מ.צאשדודאשדודהדרום

הילה רביבו1191267 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור808-699063901/07/201925/07/2019פתח תקווה אישור הונפקח שיטה.מ.צאשדודאשדודהדרום

מרים צמח1191268 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019הרב שאוליאישור הונפקשנהב. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

יפית קאו1191275 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1108-699063901/07/201925/07/2019צאלים אישור הונפקח חבצלת החוף.מ.צאשדודאשדודהדרום

שושנה ביטון1191298 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1308-699063901/07/201925/07/2019קדרון אישור הונפקח פרחי ים.מ.צאשדודאשדודהדרום

שושנה ביטון1191311 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור108-699063901/07/201925/07/2019קדרון אישור הונפקח סלעית.מ.צאשדודאשדודהדרום

יהודית נחמה פרנס1191317 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019הרב שאוליאישור הונפקגומא.ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

שושנה ביטון1191327 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור108-699063901/07/201925/07/2019קדרון אישור הונפקח אדווה.מ.צאשדודאשדודהדרום

יהודית נחמה פרנס1191328 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1308-699063901/07/201925/07/2019המפרש אישור הונפק1מפרשית . ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

יהודית נחמה פרנס1191348 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1308-699063901/07/201925/07/2019נחניאלי אישור הונפקעוגן נחניאלי. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

שושנה ביטון1191349 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1308-699063901/07/201925/07/2019קדרון אישור הונפקח גלי ציון.מ.צאשדודאשדודהדרום

יהודית נחמה פרנס1191353 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור708-699063901/07/201925/07/2019החובלים אישור הונפקשביט. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

מירב כהן1191368 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019אגוזאישור הונפקח שירת הים.מ.צאשדודאשדודהדרום

דורון אודיז1191612 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור608-868740001/07/201921/07/2019הרי גולן אישור הונפק'ס יא"כדורגל מתנאשדודאשדודהדרום

בר חזן1191830 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019תשריאישור הונפקח אסיף.מ.צאשדודאשדודהדרום

בר חזן1191831 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019תשריאישור הונפקח תלמים.מ.צאשדודאשדודהדרום

בר חזן1191833 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019תשריאישור הונפקח ארז.מ.צאשדודאשדודהדרום

בר חזן1191834 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור508-699063901/07/201925/07/2019תשרי אישור הונפקח אתרוג.מ.צאשדודאשדודהדרום

בר חזן1191835 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור508-699063901/07/201925/07/2019תשרי אישור הונפקח תאנה.מ.צאשדודאשדודהדרום

1192210 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור708-699063901/07/201925/07/2019המלך שאול אישור הונפקח יסמין.מ.צאשדודאשדודהדרום
אוריה ישראלה 

עמר

1192212 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019אפרסמוןאישור הונפקח מנגו.מ.צאשדודאשדודהדרום
אוריה ישראלה 

עמר

1192221 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור2608-699063901/07/201925/07/2019שהם אישור הונפקח ספיר.מ.צאשדודאשדודהדרום
אוריה ישראלה 

עמר

1192228 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019אפרסמוןאישור הונפקח תפוז.מ.צאשדודאשדודהדרום
אוריה ישראלה 

עמר
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1192229 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019אפרסמוןאישור הונפקח תפוח.מ.צאשדודאשדודהדרום
אוריה ישראלה 

עמר

עטרה שושן1192244 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור208-699063901/07/201925/07/2019הגלים אישור הונפקח שונית.מ.צאשדודאשדודהדרום

אופירה זיני4110481192263- משרד החינוך מוסד חינוכיחייב08-855644301/07/201921/07/2019אישור הונפקבית ספר של החופש בגדולאשדודאשדודהדרום

עטרה שושן1192271 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור608-660963301/07/201925/07/2019הדולפין אישור הונפקח ריף.מ.צאשדודאשדודהדרום

סמדר ווקנין9758051192275- ס נווה יהונתן "מתנס"מתנפטור4508-852487801/07/201921/07/2019חטיבת הנגב אישור הונפקקייטנה סובבת עולםאשדודאשדודהדרום

אסתר עמר1192285 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-866643301/07/201921/07/2019הרי גולןאישור הונפקה"ד הרא"ממאשדודאשדודהדרום

עטרה שושן1192306 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור2008-699063901/07/201925/07/2019הגלים אישור הונפקנעמית. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

עטרה שושן1192317 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור608-699063901/07/201925/07/2019הדולפין אישור הונפקכנרת. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

אסתר בן חורין1192327 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019נחל שניראישור הונפקח איילות.מ.צאשדודאשדודהדרום

1192347 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור308-699063901/07/201925/07/2019ניסן אישור הונפקח תמר.מ.צאשדודאשדודהדרום
פנינה פרידה 

איפרגן

1192357 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור308-699063901/07/201925/07/2019ניסן אישור הונפקח קשת.מ.צאשדודאשדודהדרום
פנינה פרידה 

איפרגן

אסתר בן חורין1192359 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור6908-699063901/07/201925/07/2019כנרת אישור הונפקח צופית.מ.צאשדודאשדודהדרום

1192361 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור408-699063901/07/201925/07/2019שבט ראובן אישור הונפקח שיבולת.מ.צאשדודאשדודהדרום
פנינה פרידה 

איפרגן

1192371 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור408-699063901/07/201925/07/2019שבט ראובן אישור הונפקח בוסתן.מ.צאשדודאשדודהדרום
פנינה פרידה 

איפרגן

אסתר בן חורין1192375 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור308-699063901/07/201925/07/2019נחל שניר אישור הונפקח סיגלית.מ.צאשדודאשדודהדרום

אסתר בן חורין1192384 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור6908-699063901/07/201925/07/2019כנרת אישור הונפקח דיונה.מ.צאשדודאשדודהדרום

מירב כהן1192390 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1108-699063901/07/201925/07/2019מצדה אישור הונפקח חורש.מ.צאשדודאשדודהדרום

מירב כהן1192404 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור11308-699063901/07/201925/07/2019מצדה אישור הונפקח אורנית.מ.צאשדודאשדודהדרום

מירב כהן1192423 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1008-699063901/07/201925/07/2019הרי גולן אישור הונפקח לגונה.מ.צאשדודאשדודהדרום

מירב כהן1192436 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1008-699063901/07/201925/07/2019הרי גולן אישור הונפקח טל.מ.צאשדודאשדודהדרום

אסתר בן חורין1192449 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור308-699063901/07/201925/07/2019נחל שניר אישור הונפקח דגנית.מ.צאשדודאשדודהדרום

יוליה לרמן אסא1192583 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1008-699063901/07/201925/07/2019זלמן ארן אישור הונפק1כסיף . ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

יוליה לרמן אסא1192595 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1308-699063901/07/201925/07/2019זלמן ארן אישור הונפק2כסיף . ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

יוליה לרמן אסא1192609 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1308-699063901/07/201925/07/2019זלמן ארן אישור הונפקמכמורת. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

יוליה לרמן אסא1192629 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1008-699063901/07/201925/07/2019זלמן ארן אישור הונפקחוף. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

יוליה לרמן אסא1192642 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019הרב שאוליאישור הונפקדייגים. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

יהודית נחמה פרנס1192690 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור708-699063901/07/201925/07/2019החובלים אישור הונפקח משקפת.מ.צאשדודאשדודהדרום
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סיסיל כהן פישביין1192691 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1708-699063901/07/201925/07/2019שבט בנימין אישור הונפקח דגן.מ.צאשדודאשדודהדרום

מרגלית כהן1192694 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019הרב שאוליאישור הונפקרחפת. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

סיסיל כהן פישביין1192706 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1708-699063901/07/201925/07/2019שבט בנימין אישור הונפקח האירוסים.מ.צאשדודאשדודהדרום

מרגלית כהן1192707 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1508-699063901/07/201925/07/2019הזית אישור הונפקאו ים. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

סיסיל כהן פישביין1192710 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1708-699063901/07/201925/07/2019שבט בנימין אישור הונפקח נרקיס.מ.צאשדודאשדודהדרום

סיסיל כהן פישביין1192717 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1708-699063901/07/201925/07/2019שבט בנימין אישור הונפקח סחלב.מ.צאשדודאשדודהדרום

מרגלית כהן1192758 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1508-699063901/07/201925/07/2019הזית אישור הונפקגלים. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

מרגלית כהן1192783 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1208-699063901/07/201925/07/2019הגולשים אישור הונפק2גולשים . ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

מרגלית כהן1192851 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1208-699063901/07/201925/07/2019דויד ילין אישור הונפקמנוף. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

"אשדודאשדודהדרום אפרת עזריה1192854 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1008-854092101/07/201918/07/2019מבוא הדמומית אישור הונפקגני חובה"- חוויה קיצית

עליזה אסטיוקאר1192867 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור2008-699063901/07/201925/07/2019הגלים אישור הונפקנוף ים. ח.מ.צאשדודאשדודהדרום

לאה סיילס1192962 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור6308-854124901/07/201921/07/2019העצמאות אישור הונפקממד הקריהאשדודאשדודהדרום

אסתר חזן1193256 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור508-699063901/07/201925/07/2019שד עוזיהו אישור הונפקמח משחתת.צאשדודאשדודהדרום

יסמין עמר1193347 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור3608-699063901/07/201925/07/2019שבט בנימין אישור הונפקח יוגב.מ.צאשדודאשדודהדרום

יסמין עמר1193348 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור1608-699063901/07/201925/07/2019שבט לוי אישור הונפקח גפן.מ.צאשדודאשדודהדרום

יסמין עמר1193349 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור3608-699063901/07/201925/07/2019שבט בנימין אישור הונפקח נירים.מ.צאשדודאשדודהדרום

יסמין עמר1193350 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019שבט בנימיןאישור הונפק8ח ישי .מ.צאשדודאשדודהדרום

יסמין עמר1193351 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתפטור08-699063901/07/201925/07/2019שבט בנימיןאישור הונפקח שני.מ.צאשדודאשדודהדרום

לינוי חגבי9758051193375- ס נווה יהונתן "מתנס"מתנפטור08-856535002/07/201921/07/2019שד עוזיהואישור הונפקהקול קובעאשדודאשדודהדרום

חן ברגיל1179931 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-998853801/07/201922/08/2019קיבוץ ניריםאישור הונפקניריםניריםאשכולהדרום

1180290 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-998495801/07/201923/08/2019ניריםאישור הונפקקייטנת ניריםניריםאשכולהדרום
קלרה אסתר 

בשקיר

1181177 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-634882001/07/201922/07/2019בני נצריםאישור הונפקבראש בריאבני נצריםאשכולהדרום
נועה נטע בן 

שיטרית

לימור ראובני1181186ס"מתנפטור08-947922501/07/201925/07/2019צוחראישור הונפקו-החופש בגדול גצוחראשכולהדרום

יפעת אסטלין1181295ס"מתנפטור08-994050801/07/201915/08/2019נגב.נ.קיבוץ רעים דאישור הונפקדרור דוכיפתרעיםאשכולהדרום

מורן עוזיהו1181381 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-998506001/07/201921/07/2019יתדאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםיתדאשכולהדרום
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מורן עוזיהו1181397 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-623987301/07/201921/07/2019אבשלוםאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםאבשלוםאשכולהדרום

מורן עוזיהו1181399 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-610473001/07/201921/07/2019אבשלוםאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםאבשלוםאשכולהדרום

אנייס גבאי ברבה1181611 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-994042701/07/201923/08/2019רעיםאישור הונפקקיבוץ רעים- גן נרקיס רעיםאשכולהדרום

טליה בן הרוש1181661ס"מתנפטור08-998921301/07/201922/08/2019קיבוץ צאליםאישור הונפקצאלים ונהניםצאליםאשכולהדרום

מרים לבנון1181912 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-992211101/07/201921/07/2019בני נצריםאישור הונפקהספרים כמגלמי מידותבני נצריםאשכולהדרום

איה חיה אלטמן1182005ס"מתנפטור08-947922522/07/201925/07/2019צוחראישור הונפקג-כולנו יחד אצוחראשכולהדרום

איה חיה אלטמן1182007ס"מתנפטור08-947922501/07/201921/07/2019צוחראישור הונפקג-נשארים ונהנים אצוחראשכולהדרום

אישור הונפקס של החופש הגדול"ביהצוחראשכולהדרום
נגב .נ.מרכז צוחר ד

85440
איתי דהרי1182188 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-947922501/07/201921/07/2019

מבטחיםאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםמבטחיםאשכולהדרום
077-

8282000
מרי אלבז1182411 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

שני אורן1182447 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-998506901/07/201921/07/2019שדה ניצןאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםשדה ניצןאשכולהדרום

אושרית הבלק1182708 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-994929101/07/201923/08/2019קיבוץ באריאישור הונפקחצב-אמנון-תמרבאריאשכולהדרום

עדנה שוקטי ביבס1183001 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-998528601/07/201921/07/2019תלמי יוסףאישור הונפקפרפרתלמי יוסףאשכולהדרום

נווהאישור הונפקתלמוד תורה נווהנוהאשכולהדרום
077-

5565047
דורון קופל ותקין1183762 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

בינה מרים היזמי1184604 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-657979701/07/201925/07/2019בני נצרים, מדרשת נצריםאישור הונפקאחריות שליבני נצריםאשכולהדרום

אישור הונפקבית ספר בנות נווהנוהאשכולהדרום
נגב מיקוד . נ.ד, מושב נוה

8548500

077-

2734097
רות סבן-מירב1184716 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

נירית יונה1185120 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-998901801/07/201920/08/2019ניר יצחקאישור הונפקגן תותניר יצחקאשכולהדרום

אליעזר לוינגר1185275 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-992211101/07/201921/07/2019בני נצריםאישור הונפקט"קיץ בתת תשעבני נצריםאשכולהדרום

שני גורן1185560 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-998380001/07/201922/08/2019קיבוץניר עוזאישור הונפקברושניר עוזאשכולהדרום

יונית יונג1185644 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-996529801/07/201921/07/2019עין הבשוראישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםעין הבשוראשכולהדרום

יונית יונג1185645 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-998506301/07/201921/07/2019צוחראישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםצוחראשכולהדרום
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1185711ס"מתנפטור08-998330201/07/201929/08/2019ניר יצחקאישור הונפקחברת ילדים ניר יצחקניר יצחקאשכולהדרום
מיכל אהובה מוזר 

גל אור

עדי גבאי1186222ס"מתנפטור08-994945301/07/201915/08/2019באריאישור הונפקבארי' ו-'אבאריאשכולהדרום

נטע לוי1186530 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-998922201/07/201923/08/2019צאליםאישור הונפקגן פשושצאליםאשכולהדרום

גילה עטיה1186810 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-992015801/07/201923/08/2019קיבוץ אוריםאישור הונפקגן אורנים קיבוץ אוריםאוריםאשכולהדרום

נוי ווקנין1186832ס"מתנפטור08-992015801/07/201922/08/2019קיבוץ אוריםאישור הונפקצעירון קיבוץ אוריםאוריםאשכולהדרום

רונית צהר1186925 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-996198801/07/201925/07/2019שלומיתאישור הונפקגנים שלומיתשלומיתאשכולהדרום

רוני בנימיני רוסו1187760ס"מתנפטור08-111111101/07/201915/08/2019גבולותאישור הונפקאשלים- גבולותגבולותאשכולהדרום

אשכולהדרום
עין 

השלושה
ססיליה שוורץ1189187 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-998589801/07/201923/08/2019עין השלושהאישור הונפקגן שיבולים

אשכולהדרום
עין 

השלושה
אורי חי1189239ס"מתנפטור08-998651601/07/201926/08/2019עין השלושהאישור הונפקמרכזון דקל

1190504 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-998380301/07/201926/08/2019ניר עוזאישור הונפקתותניר עוזאשכולהדרום
איבט עירית 

יהודית מנשהאוף

אישור הונפקמרכזונים קיבוץ מגןמגןאשכולהדרום
נ הנגב .קיבוץ מגן ד

85465
שגיא יעקב ארד1190739 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-998461501/07/201915/08/2019

רונית צהר1191279 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-996198801/07/201925/07/2019שלומיתאישור הונפקגנים שלומיתשלומיתאשכולהדרום

מרים פרץ1191874 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-996178301/07/201921/07/2019נווהאישור הונפקבדרך המלךנוהאשכולהדרום

מורן עוזיהו1192001 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-610473001/07/201921/07/2019אבשלוםאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםאבשלוםאשכולהדרום

הגר נחושתן1192688 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-992890601/07/201915/08/2019הנגב. נ.קיבוץ כיסופים דאישור הונפקאקליפטוסכיסופיםאשכולהדרום

אתי אסתר זק1192705 אשכול3800000אשכול רשות מקומיתפטור08-992881601/07/201923/08/2019כיסופיםאישור הונפקקייטנת רימוןכיסופיםאשכולהדרום

אלכסנדרה יאמין1178022 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור408-924599301/07/201921/07/2019אדמונד דה רוטשילד אישור הונפקמצפה ברנעאשקלוןאשקלוןהדרום

לאה וילר1178085בנות בתיהתנועת נוערפטור100508-864270801/07/201930/08/2019אבשלום חביב אישור הונפקט"מפעלי קיץ תשעאשקלוןאשקלוןהדרום

שושנה אברמוביץ1178095בנות בתיהתנועת נוערפטור100508-672282023/06/201930/08/2019אבשלום חביב אישור הונפקנחיה ונראהאשקלוןאשקלוןהדרום

איתן דוד אייזן2000928801178579- איתן אייזן חברהחייב08-684255201/07/201929/08/2019אשקלון10כפר דרום אישור הונפקקייטנת גלישהאשקלוןאשקלוןהדרום

יוחאי בן יעקב367020171178930- יוחאי בן יעקב תושב פרטיחייב08-673914401/07/201922/08/2019חוף דלילה אשקלוןאישור הונפקגלים אשקלוןאשקלוןאשקלוןהדרום
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רוזי אלקיים229057071180330- אבי מויאל תושב פרטיחייב03-550078001/07/201913/08/2019על גלגלים, ללא כתובתאישור הונפקקיץ על גלגליםאשקלוןאשקלוןהדרום

קרן חדד1180336 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-672286001/07/201921/07/2019אשקלון, 1בן דוד ' רחאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולאשקלוןאשקלוןהדרום

שרית שרה אלבז1180671 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור108-673493201/07/201921/07/2019סמ שמגר אישור הונפקנוף ים באשקלוןאשקלוןהדרום

רינת חזקי1180750 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1308-675717601/07/201921/07/2019ם "רמבאישור הונפקכוכב הצפוןאשקלוןאשקלוןהדרום

וספין כהן'ג-גלית1181315 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור2008-673194101/07/201911/07/2019הר כנען אישור הונפקאילוף כלביםאשקלוןאשקלוןהדרום

תהילה מלול1181418 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור908-994563901/07/201921/07/2019אריה אישור הונפקמאוחדים ומיוחדים בנווה אילןאשקלוןאשקלוןהדרום

מוריה לוי1181550 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור3408-676345901/07/201921/07/2019ההסתדרות אישור הונפקקייטנת נוה ציוןאשקלוןאשקלוןהדרום

שירה ברזלאי1181609 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-672727201/07/201921/07/2019אבימלךאישור הונפקמעין חיים ושלוםאשקלוןאשקלוןהדרום

יוסף-אורן מור331862551181999- פיק סרף סקול תושב פרטיחייב08-674454401/07/201922/08/2019חוף בר כוכבאאישור הונפקפיקאשקלוןאשקלוןהדרום

רחלי רחמים1182080 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-676290101/07/201921/07/2019 אשקלון5הרב עוזיאל אישור הונפקסיפורים בצבעיםאשקלוןאשקלוןהדרום

יוטה הענא גלברט1182195 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-672727201/07/201921/07/2019אבימלךאישור הונפקמעין חיים ושלוםאשקלוןאשקלוןהדרום

עמותהחייב08-672536421/07/201908/08/2019שדרות עופראישור הונפקספורטניסאשקלוןאשקלוןהדרום
- המרכז לטניס בישראל 

520041831
אילן ממן1182313

ס"מתנפטור08-955066601/07/201915/08/2019בלפוראישור הונפקחברים באגדותאשקלוןאשקלוןהדרום
- מתנס אשקלון וולדנברג 

970020
לירון אברהם1182827

1182855 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור308-675051201/07/201921/07/2019הפלמח אישור הונפקנאות אשקלוןאשקלוןאשקלוןהדרום
דניאלה בלהה 

תורגמן

אתי חדד1183064 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1108-676501401/07/201921/07/2019רחוב הבעל שם טוב אישור הונפקארלוזורובאשקלוןאשקלוןהדרום

שגית יפרח1183073 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור508-675041301/07/201921/07/2019ל "קקאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאשקלוןאשקלוןהדרום

ליטל אדרי1183589 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-664533801/07/201915/08/2019מילר רחל- לייפראישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

מירה אילה כתב1183599 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-858048401/07/201921/07/2019אשקלוןאישור הונפקבית ספר רמת כרמיםאשקלוןאשקלוןהדרום

4חוחית אישור הונפקתירושאשקלוןאשקלוןהדרום
072-

6763743
ס"מתנפטור01/07/201915/08/2019

- מתנס אשקלון וולדנברג 

970020
דקלה סקורטרו1183671

אורית מלכה הרמן1183792 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1208-673260801/07/201921/07/2019זונאבנד יחזקאל אישור הונפקס של החופש הגדול"ביהאשקלוןאשקלוןהדרום

אסתר ברינה חסיד1183821 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-672727201/07/201921/07/2019 אשקלון39אבימלך אישור הונפקמעין חיים ושלוםאשקלוןאשקלוןהדרום

ס"מתנפטור08-676290101/07/201921/07/2019הרב עוזיאלאישור הונפקעוזיאלאשקלוןאשקלוןהדרום
- מתנס אשקלון וולדנברג 

970020
ון'שגיא פרג1184017

ליאת איבגי1184022 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-676760701/07/201905/07/2019י"עגנון שאישור הונפקגיבושון אולפנת צביהאשקלוןאשקלוןהדרום

סבטלאנה קפלן1184717 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור408-926810801/07/201915/08/2019פקיעין אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

מורן זוהר בן שלוש1184732 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1008-666666601/07/201915/08/2019ברנשטיין פרץ אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום
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1184803 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1708-634164301/07/201915/08/2019אדמונד דה רוטשילד אישור הונפקקייטנת קייץאשקלוןאשקלוןהדרום
תודיה גרציה 

מזרחי

ורד ונונו1184804 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור508-671040101/07/201915/08/2019איילון ' סמאישור הונפק'גן גורן באשקלוןאשקלוןהדרום

מעין אליאס1184929 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1808-675756901/07/201918/07/2019שיבת ציון אישור הונפקבית ציפורה אשקלוןאשקלוןאשקלוןהדרום

ליזי שטרית1185162 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-671111101/07/201915/08/2019בלפוראישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

1185233 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור908-673587101/07/201915/08/2019שד מונטיפיורי אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום
הדסה אושרית 

אבוחצירה

מלי עמליה סודמי1185255 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור108-673354201/07/201921/07/2019סמ שמגר אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאשקלוןאשקלוןהדרום

עדן מארד1185260 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-673171201/07/201915/08/2019רחוב קדשאישור הונפקפי כמהאשקלוןאשקלוןהדרום

1185372 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1508-933452901/07/201915/08/2019גרופר יעקב אישור הונפקד''גן מורג ממאשקלוןאשקלוןהדרום
שירה אושרית בן 

לולו

אולגה שמיילין1185482 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור908-676142201/07/201908/08/2019י "עגנון שאישור הונפקחברותאשקלוןאשקלוןהדרום

ס"מתנפטור08-673818201/07/201915/08/2019דיזראליאישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום
- מתנס אשקלון וולדנברג 

970020
ב'אנה גרוביצ1185543

גלית יוספי1185547 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-672769601/07/201915/08/2019חייבי אהרוןאישור הונפקקייטנת קייץאשקלוןאשקלוןהדרום

פאינה ורד קוזקוב1185552 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור5308-671043401/07/201915/08/2019בוטינסקי 'זאישור הונפקחברותאשקלוןאשקלוןהדרום

יוליה רודי1185566 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-946604701/07/201921/07/2019אשקלון, 17יהדות ספרד אישור הונפקבית הספר נווה דקליםאשקלוןאשקלוןהדרום

ס"מתנפטור17077-001/07/201915/08/2019יהדות ספרד אישור הונפקקיטנה מהאגדותאשקלוןאשקלוןהדרום
- קהילתי נווה דקלים .מר

976423
דנה חיה לוצקי1185633

תהילה חדאד1185634 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-672955001/07/201915/08/2019שורשיםאישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

נעה כהן1185655 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-688018901/07/201915/08/2019שד עמק חפראישור הונפקגן סירה תורני אשקלוןאשקלוןאשקלוןהדרום

ליאורה צור1185723 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטורlz79@walla.com08-676328501/07/201921/07/2019אישור הונפקהראלאשקלוןאשקלוןהדרום

אמירה שמואל1185798 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-925485301/07/201915/08/2019הרב בוזגלו דודאישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

רעיה עליה מכלוף1185814 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1008-673718501/07/201931/07/2019ברנשטיין פרץ אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

רחל לוי1185874 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-954098201/07/201915/08/2019לייפראישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

ליבנת בן ישי1185947 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור608-671361701/07/201931/07/2019אשדוד אישור הונפקגן לילךאשקלוןאשקלוןהדרום

חנה ליברמן1185948 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור108-675988601/07/201921/07/2019מילרוד אישור הונפקבשעה טובה- אור חיהאשקלוןאשקלוןהדרום

1מצפה ברנע אישור הונפקסיפור מהאגדות- בצליל ובצבעאשקלוןאשקלוןהדרום
077-

3004635
רפאל בן עטר1186027 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור01/07/201915/08/2019

ל'מירב אברג1186220 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור11108-671038901/07/201915/08/2019שד ירושלים אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

עמותהחייב08-673429601/07/201921/07/2019דוד ברגר אשקלוןאישור הונפקאור מנחםאשקלוןאשקלוןהדרום
- ד אשקלון "אגודת חב

580019859
יוסף אורי ונונו1186363
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יעקב וונונו1186398 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-671071501/07/201911/07/2019מרינה אשקלוןאישור הונפקסדנת שייטאשקלוןאשקלוןהדרום

כרמית פרטוש1186410 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-676635101/07/201915/08/2019הסוכהאישור הונפקפיכמהאשקלוןאשקלוןהדרום

הילה מכלוף1186429 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור3308-673403401/07/201931/07/2019הריף אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

גלית אמויאל1186444 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור9508-627180101/07/201915/08/2019בן צבי יצחק אישור הונפקארז באשקלוןאשקלוןהדרום

סנדרה כהן1186490 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור208-926591801/07/201915/08/2019הרב דוד בוזגלו אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

אסתר טורזמן1186512 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-667658101/07/201915/08/2019מילר רחל- לייפראישור הונפקחברים באגדותאשקלוןאשקלוןהדרום

1בלפור אישור הונפקפיכמהאשקלוןאשקלוןהדרום
077-

3009400
חנה ימית מיכאלי1186521 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור01/07/201915/07/2019

1186531 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-672614901/07/201931/07/2019חייבי אהרוןאישור הונפקחברים באגדותאשקלוןאשקלוןהדרום
( רבקה)תום   

פנחסוב שטאובר

דליה סבאג1186548 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור508-671454901/07/201915/08/2019אשדוד אישור הונפקארגמןאשקלוןאשקלוןהדרום

הילה יפית שרעבי1186587 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור408-866280601/07/201915/08/2019בלפור אישור הונפקקחחטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

רעות אוחנה1186613 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-673435501/07/201915/08/2019דעזריאליאישור הונפקסנוניתאשקלוןאשקלוןהדרום

הילה סלים1186634 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-627510501/07/201931/07/2019הרב בוזגלו דודאישור הונפקגן ריףאשקלוןאשקלוןהדרום

אושרת טיבי1186641 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור108-671595801/07/201921/07/2019הלילך אישור הונפקמגלים עולם אור גלקסיהאשקלוןאשקלוןהדרום

מן'עדן תורג1186642 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1108-671043901/07/201915/08/2019הסנה אישור הונפקחברים באגדותאשקלוןאשקלוןהדרום

ענבל ממן סכוולד1186663 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור2008-673194101/07/201921/07/2019הר כנען אישור הונפקמגלים עולם אור גלקסיהאשקלוןאשקלוןהדרום

אפרת מדמון1186685 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-673377301/07/201921/07/2019 אשקלון1רחוב הצפצפה אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבכיםאשקלוןאשקלוןהדרום

מירב שורץ1186704 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור3108-677542601/07/201915/08/2019שד עמק האלה אישור הונפקחברים מהאגדות קייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

חן ביטון1186708 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-916004501/07/201915/08/2019דיזראליאישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

מזל בן ישי1186711 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-675950401/07/201915/08/2019כל ישראל חבריםאישור הונפקהשרון באשקלוןאשקלוןהדרום

אשרת רחל גבאי1186742 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור3208-676170401/07/201921/07/2019ההסתדרות אישור הונפקסיפורים בצבעיםאשקלוןאשקלוןהדרום

שירן דאודי1186765 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור208-926591701/07/201915/08/2019הרב בוזגלו דוד אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

שולמית כהן1186806 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-932988401/07/201915/08/2019מילר רחל- לייפראישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

רוזה סעדה1187545 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור708-671041601/07/201915/08/2019הקיקיון אישור הונפקקייטנת קייץאשקלוןאשקלוןהדרום

ס"מתנפטור1508-673793301/07/201915/08/2019גרופר יעקב אישור הונפקחברים באגדותאשקלוןאשקלוןהדרום
- מתנס אשקלון וולדנברג 

970020
ליאת לאל1187546

עליזה נגאוקר1187547 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1008-677711701/07/201915/08/2019מבצע משה אישור הונפקבצליל ובצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

ורד נטו1187548 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור408-933568201/07/201921/07/2019אדמונד דה רוטשילד אישור הונפקפסגותאשקלוןאשקלוןהדרום

ענת נחום1187694 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור9508-677542601/07/201915/08/2019שד עמק האלה אישור הונפקחברים באגדותאשקלוןאשקלוןהדרום

ס"מתנפטור408-676374301/07/201915/08/2019חוחית אישור הונפקתירושאשקלוןאשקלוןהדרום
- מתנס אשקלון וולדנברג 

970020
עינב קאפח1187724
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נאדין יעל בסיס1187792 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור908-675425301/07/201921/07/2019אריה אישור הונפקבעקבות סיפורי עמים נווהאשקלוןאשקלוןהדרום

ורד ניסן1187799 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-671325201/07/201915/08/2019הרב כלפון משהאישור הונפקחברים מהאגדותאשקלוןאשקלוןהדרום

נאדין יעל בסיס1187806 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור108-671595822/07/201919/08/2019הלילך אישור הונפקמסביב לעולם אור גלקסיהאשקלוןאשקלוןהדרום

מעין אמזלג1188057 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-672991501/07/201915/08/2019מצדהאישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

אל הלוי-בת1188058 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור508-672276501/07/201915/08/2019אשדוד אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

ס"מתנפטור08-627492601/07/201915/08/2019הרב כלפון משה הכהאישור הונפקקיטנה מהאגדותאשקלוןאשקלוןהדרום
- מתנס אשקלון וולדנברג 

970020
שרה יתים1188187

ס"מתנפטור1508-852230501/07/201915/08/2019גרופר יעקב אישור הונפקחברים מהגדותאשקלוןאשקלוןהדרום
- מתנס אשקלון וולדנברג 

970020
1188204

רחל אורית 

שאלאשוילי

אסתר אזולאי1188279 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-671509901/07/201915/08/2019אדראישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

1188337 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-671287701/07/201915/08/2019כל ישראל חבריםאישור הונפקקייטנת קייץאשקלוןאשקלוןהדרום
אורטל חיון 

אלמעלם

ס"מתנפטור308-676153901/07/201915/08/2019שד שפירא אישור הונפקאגדותאשקלוןאשקלוןהדרום
- מתנס אשקלון וולדנברג 

970020
1188607

שושנה בוטח 

בהשם

מיטל טרבלסי1188796 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1108-673744601/07/201915/08/2019תשרי אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

אביבית אברהם1188846 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור404-111111101/07/201915/08/2019\16גבעתי אישור הונפקחברים מהאגדותאשקלוןאשקלוןהדרום

ענת כהן אוחיון1188899 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור3208-671337801/07/201931/07/2019משה שרת אישור הונפקקיץאשקלוןאשקלוןהדרום

הדס קשמה1188932 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור5304-693136301/07/201915/08/2019שד שפירא אישור הונפקחברים מהאגדותאשקלוןאשקלוןהדרום

דינה טבריה1188942 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-852842901/07/201915/08/2019הרב בוזגלו דודאישור הונפקקייטנת הקיץאשקלוןאשקלוןהדרום

1189005 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1508-684522301/07/201915/08/2019גרופר יעקב אישור הונפקקיץאשקלוןאשקלוןהדרום

תהילה סבטלנה 

גוטליב חדד 

'דיפורג

הרב בוזגלו דודאישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום
077-

9101016
נועם מנחם1189086 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור01/07/201915/08/2019

אלמוג חנה מויסה1189135 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-627510501/07/201915/08/2019הרב בוזגלו דודאישור הונפקחברים באגדותאשקלוןאשקלוןהדרום

הודיה מגידיש1189180 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור508-649181401/07/201915/08/2019י "עגנון שאישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

שני ביטון1189237 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-671172101/07/201915/08/2019שרת משהאישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

1189344 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1508-671042901/07/201915/08/2019אורט אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום
רחל נהורא 

מנשהאוף

בי'קרן הג1189516 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-925255001/07/201921/07/2019שד ירושליםאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםאשקלוןאשקלוןהדרום

אורה הלוי1189550 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-678020101/07/201915/08/2019נווה שלוםאישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

עינב בן שימול1189558 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1508-627179901/07/201915/08/2019גרופר יעקב אישור הונפקגן שוהםאשקלוןאשקלוןהדרום

מורג בטיטו1189590 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-652128501/07/201915/08/2019אדראישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

תמי פרץ1189734 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-672796901/08/201915/08/2019חייבי אהרוןאישור הונפקחברים מהאגדותאשקלוןאשקלוןהדרום
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יני ורד שמיר'וירג1189874 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-916003101/07/201915/08/2019כהן שלמהאישור הונפקאשקלוןאשקלוןאשקלוןהדרום

אסתר כהן1190012 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-955066901/07/201931/07/2019סיוןאישור הונפקאשקלוןאשקלוןאשקלוןהדרום

אביה לוסענה1190274 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור9508-677542601/07/201915/08/2019בן צבי יצחק אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

סיון פרץ1190446 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-932988401/07/201915/08/2019מילר רחל- לייפראישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

לימור בוחבוט1190564 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור208-671041801/07/201915/08/2019יפתח הגלעדי אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

1190630 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1308-672348701/07/201931/07/2019נווה שלום אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום
גאולה אילנית 

ליאנה שוראקי

נופר זריהן1190648 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור408-671518901/07/201915/08/2019פקיעין אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

אישור הונפקיקס בית ספר לגלישת גלים'צאשקלוןאשקלוןהדרום
- אשקלון7רחוב בת גלים 

חוף בר כוכבא
יצחק אריק מעין1190867 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-613230101/07/201929/08/2019

דוד קסטנבוים1191068 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור108-673429601/07/201921/07/2019דוד ברגר אישור הונפקבשעה טובהאשקלוןאשקלוןהדרום

הילה צברי1191207 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור3008-673718501/07/201931/07/2019שד שפירא אישור הונפקסמדראשקלוןאשקלוןהדרום

שרה עמר1191621 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-673817001/07/201915/08/2019 אשקלון1/17שפיראאישור הונפקאגדות וסיפוריםאשקלוןאשקלוןהדרום

עטרה אלישע1191886 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-677542601/07/201915/08/2019שד עמק האלהאישור הונפקחברים מהאגדות קייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

תמר חסן1191888 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-627086301/07/201915/08/2019הרב בוזגלו דודאישור הונפקקייטנת קייץאשקלוןאשקלוןהדרום

אסתר אסולין1191924 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-673817001/07/201915/08/2019יהדות ספרדאישור הונפקאגדות וסיפוריםאשקלוןאשקלוןהדרום

שרית ליאת דניאלי1191954 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-673817001/07/201915/08/2019יהדות ספרדאישור הונפקאגדות וסיפוריםאשקלוןאשקלוןהדרום

מורן בן דיין1191969 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטורtpajjmj khyugk08-672726201/07/201921/07/2019אישור הונפקם"רמבאשקלוןאשקלוןהדרום

חן בן עטר1192250 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-670982901/07/201931/07/2019אבאישור הונפקסיפורי אגדותאשקלוןאשקלוןהדרום

בת חן אלמליח1192265 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-673817001/07/201915/08/2019יהדות ספרדאישור הונפקאגדות וסיפוריםאשקלוןאשקלוןהדרום

ריעות תמר ועקנין1192308 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-675243701/07/201915/08/2019אבאישור הונפקאגסאשקלוןאשקלוןהדרום

שרח סמדר נעים1192346 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-859168301/07/201915/08/2019שרת משהאישור הונפקנחליאלי ממדאשקלוןאשקלוןהדרום

שולה אמזלג1192388 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור708-649391101/07/201915/08/2019עולי הגרדום אישור הונפקשלהבתאשקלוןאשקלוןהדרום

חוה חן סיאני1192395 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-698488701/07/201915/08/2019איילון' סמאישור הונפקנוף ים באשקלוןאשקלוןהדרום

רננה אסתר סעדה1192506 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור508-672991501/07/201915/08/2019מחניים אישור הונפקקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

ס"מתנפטור1508-671034901/07/201931/07/2019גרופר יעקב אישור הונפקסיפורים מהאגדותאשקלוןאשקלוןהדרום
- מתנס אשקלון וולדנברג 

970020
חנית ברטור1192620

ס"מתנפטור08-627174501/07/201915/08/2019הצנחניםאישור הונפקסיפורים מהאגדותאשקלוןאשקלוןהדרום
- מתנס אשקלון וולדנברג 

970020
שירה בוכריס1192678

תמי נחמני1192831 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-859770201/07/201925/07/2019גרופר יעקבאישור הונפקחרים אדותאשקלוןאשקלוןהדרום
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אשקלוןאשקלוןהדרום
בית ספר של החופש הגדול 

"רותם"
הדס קדוש1193020 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור708-676377901/07/201921/07/2019משב יוליש אישור הונפק

מלכה אוחיון1193059 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור08-673818201/07/201931/07/2019יהדות ספרדאישור הונפקסיפורים ואגדותאשקלוןאשקלוןהדרום

עמית נסים עמרם1193074 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתפטור1608-672577002/07/201905/07/2019שיבת ציון אישור הונפקישיבת צביה- גיבושוןאשקלוןאשקלוןהדרום

עמותהחייב08-622722007/07/201916/08/2019כנותאישור הונפקסבבהכנותבאר טוביההדרום

פדרציה ארצית של ישראלים 

- ר "ע (עולים)דוברי רוסית 

580377497

ולדימיר גולוב1178563

ניב אורן6800661178800- נעמת  מוסד חינוכיחייב08-910160901/07/201922/08/2019כפר הנוער כנותאישור הונפקכלבנות נכונהכנותבאר טוביההדרום

באר טוביההדרום
באר 

טוביה
רשות מקומיתפטור08-621417201/07/201921/07/2019באר טוביהאישור הונפקסיפורים בל מיני צבעים

 באר 3300000באר טוביה 

טוביה
חופית לשם1180071

רשות מקומיתפטור08-855101801/07/201921/07/2019אמוניםאישור הונפקרגביםאמוניםבאר טוביההדרום
 באר 3300000באר טוביה 

טוביה
שגית לביא1180239

באר טוביההדרום
באר 

טוביה
רשות מקומיתפטור08-858197701/07/201921/07/2019קריית החינוך באר טוביהאישור הונפקיד חזון

 באר 3300000באר טוביה 

טוביה
אסתר טויטו1180241

באר טוביההדרום
באר 

טוביה
רשות מקומיתפטור08-958784501/07/201921/07/2019סמטת הנפחאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעים

 באר 3300000באר טוביה 

טוביה
מרים אייל1182001

באר טוביההדרום
תלמי 

יחיאל
חברהחייב10708-858443501/07/201918/07/2019, תלמי יחיאלאישור הונפקמחנה קיץ אופני הרים

- מ "אולרייד ספורטס בע

515312783
מיכל רייס סהר1182387

באר טוביההדרום
באר 

טוביה
אישור הונפקאולטיימיט פיס

קיורב בני נוער מרקעים 

שונים באמצעות ספור
עמותהחייב02-543050603/07/201919/07/2019

מזרח ? עמותת אולטימייט פיס 

580543007- תיכון 
כארים ברהום1183234

אישור הונפקנופיםכנותבאר טוביההדרום
כנות " נופים"בית ספר 

א באר טוביה.מ
רשות מקומיתפטור08-867226001/07/201921/07/2019

 באר 3300000באר טוביה 

טוביה
רבקה כהן1185072

רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201921/07/2019בית ספר יסודי רגביםאישור הונפקאופק מגלים עולםאמוניםבאר טוביההדרום
 באר 3300000באר טוביה 

טוביה
לירון מעודי1185889

באר טוביההדרום
באר 

טוביה
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201931/07/2019באר טוביהאישור הונפקאופק מגלה עולם

 באר 3300000באר טוביה 

טוביה
כרמית אבהר1186478

באר טוביההדרום
באר 

טוביה
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201931/07/2019באר טוביהאישור הונפקאופק מגלה עולם

 באר 3300000באר טוביה 

טוביה
מרים נתיב1186485

באר טוביההדרום
באר 

טוביה
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201931/07/2019באר טוביהאישור הונפקאופק מגלה עולם

 באר 3300000באר טוביה 

טוביה
'ג'לאה חג1186493

באר טוביההדרום
באר 

טוביה
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201931/07/2019באר טוביהאישור הונפקאופק מגלה עולם

 באר 3300000באר טוביה 

טוביה
גל לבוב1186503

באר טוביההדרום
באר 

טוביה
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201931/07/2019באר טוביהאישור הונפקאופק מגלה עולם

 באר 3300000באר טוביה 

טוביה
ליה אליעקב1186514

באר טוביההדרום
באר 

טוביה
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201931/07/2019באר טוביהאישור הונפקאופק מגלה עולם

 באר 3300000באר טוביה 

טוביה
אינה טובשטיין1186524

באר טוביההדרום
באר 

טוביה
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201931/07/2019באר טוביהאישור הונפקאופק מגלה עולם

 באר 3300000באר טוביה 

טוביה
1186538

תהילה רוחמה 

בנחמו
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באר טוביההדרום
באר 

טוביה
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201931/07/2019באר טוביהאישור הונפקאופק מגלה עולם

 באר 3300000באר טוביה 

טוביה
ענבר אבוטבול1186563

מרכז חוסידמןאישור הונפקאלפא באר שבעבאר שבעבאר שבעהדרום
074-

7795401
עזרא לוי255186711176401- אלפא באר שבע תושב פרטיחייב30/06/201919/07/2019

באר שבעבאר שבעהדרום
סיפורים בכל מיני צבעים 

ה-אוריין ד
סלעית רחמים1177838 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-641112301/07/201921/07/2019 באר שבע7טבנקין אישור הונפק

יצחק קמחי1177862 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1108-649470401/07/201921/07/2019האייסים ' רחאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

טלי דדון1177865 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור908-649319301/07/201921/07/2019קלאוזנר אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

יעקב טבול5581609251177939- קיי .ספורט אוחברהחייב08-648045401/07/201929/08/2019אורי צבי גרינברגאישור הונפקקיי.קייטנת אובאר שבעבאר שבעהדרום

עמותהחייב708-643644421/07/201908/08/2019יהודה הלוי אישור הונפקספורטניסבאר שבעבאר שבעהדרום
- המרכז לטניס בישראל 

520041831
עליזה מדהני1177962

פזית טל71201178885- בית יציב מוסד חינוכיחייב7908-641530501/07/201911/07/2019עצמאות אישור הונפקמעוףבאר שבעבאר שבעהדרום

מרקו מרדכי נווה71201178888- בית יציב מוסד חינוכיחייב7908-627744401/07/201922/08/2019העצמאות אישור הונפקבית יציבבאר שבעבאר שבעהדרום

שני סעדון71201178908- בית יציב מוסד חינוכיחייב08-627744428/07/201901/08/2019 באר שבע79העצמאות אישור הונפקחורה בית יציב STEMבאר שבעבאר שבעהדרום

הילה לחיאני71201178992- בית יציב מוסד חינוכיחייב08-627744423/06/201902/07/2019 באר שבע79העצמאות אישור הונפקא"מחנה נאסבאר שבעבאר שבעהדרום

איגור רונין71201179195- בית יציב מוסד חינוכיחייב08-627744418/08/201927/08/2019 באר שבע79העצמאות אישור הונפקמחנה מנהיגות מדעיתבאר שבעבאר שבעהדרום

איגור רונין71201179211- בית יציב מוסד חינוכיחייב08-627744428/07/201901/08/2019 באר שבע79העצמאות אישור הונפקרים מנהיגות מדעית"מחנה משבאר שבעבאר שבעהדרום

באר שבעבאר שבעהדרום
מחנה כדורסל הפועל באר 

מענית- שבע 
עמותהחייב1608-731820401/07/201918/07/2019ככר הגנים אישור הונפק

הפועל באר שבע עתיד הנגב 

580500825- כדורסל 
משה פנקר1179264

רעות דמציאן71201179351- בית יציב מוסד חינוכיחייב08-627744404/08/201908/08/2019ש"ב, 79העצמאות אישור הונפקבית יציב- מדעניות העתיד באר שבעבאר שבעהדרום

גל אורבך1180096הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור3709-956337021/07/201901/08/2019שריג נחום אישור הונפקקייצת קן רמות הרכסבאר שבעבאר שבעהדרום

עמותהחייב08-626645801/07/201925/07/2019שבע-באר, 8ר "שז' שדאישור הונפקשבע-תיאטרון בארבאר שבעבאר שבעהדרום
- תיאטרון באר שבע 

580037224
נסקר פז'הילה ז1180327

אלה לביא1180389 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור3508-643228101/07/201921/07/2019בצלאל אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולבאר שבעבאר שבעהדרום

עמותהחייב308-628881201/07/201921/07/2019ברנר אישור הונפקמפוחיתבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
נטליה סמואילוב1181279
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אישור הונפקפאן על גלגליםבאר שבעבאר שבעהדרום
שדרות הערים התאומות 

באר שבע, 20
תושב פרטיחייב08-649703201/07/201928/08/2019

- קייטנת פאן על גלגלים 

38319851
מעיין גולוד1181517

עמותהחייב508-628881201/07/201921/07/2019פשוש אישור הונפקצוףבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
נועה פרוינד1182133

עמותהחייב1208-628881201/07/201921/07/2019רחבת גלבוע אישור הונפקמי מרוםבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
מיכל טידונא1182160

עמותהחייב08-628881201/07/201912/08/2019עמיצור שמשוןאישור הונפקעיטבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
אביה סופיר1182173

עמותהחייב08-628881201/07/201921/07/2019עמיצור שמשוןאישור הונפקעיטםבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
לירון גנר1182229

עמותהחייב3908-628881201/07/201921/07/2019משעול הערבה אישור הונפקניצןבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
יעל אשכנזי1182249

עמותהחייב908-628881201/07/201921/07/2019בת שבע אישור הונפקאביבבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
רבקה בן שבת1182298

עמותהחייב08-628881201/07/201921/07/2019בורלא יהודהאישור הונפקיעליםבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
שני כהן1182320

באר שבעבאר שבעהדרום
מחנה כדורסל הפועל באר 

כיוונים/שבע
עמית רשף1182742 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור3708-731820402/07/201916/07/2019שריג נחום אישור הונפק

עמותהחייב08-628881201/07/201921/07/2019בורלא יהודהאישור הונפקעופריםבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
אור סופיר1182906

עמותהחייב08-628881201/07/201912/08/2019מקור חייםאישור הונפקשקמהבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
חדוה הודיה רז1182910

עמותהחייב508-628881201/07/201921/07/2019מקור חיים אישור הונפקטלבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
מרים יוסף1182918

עמותהחייב08-628881201/07/201921/07/2019הגלבועאישור הונפקברקןבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
רבקה חזן1183165

עמותהחייב1208-628881201/07/201921/07/2019שיטרית אישור הונפקאשכוליתבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
אלישבע רומנו1183291

שני פרוכטמן1183353הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור08-934885201/07/201915/07/2019 באר שבע4דב רנאל אישור הונפקקייצת באר שבעבאר שבעבאר שבעהדרום

אישור הונפקהאקדמיה לספורטבאר שבעבאר שבעהדרום
מרכז הספורט אונ בן 

גוריון
תושב פרטיחייב08-623821201/07/201909/08/2019

- דוד שרון וגילי וינטראוב 

614495
יעקב ממן1183603

עמותהחייב08-628881201/07/201921/07/2019מקור חייםאישור הונפקאקליפטוסבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
אושרה דגמי1183783

עמותהחייב1408-628881201/07/201912/08/2019הגלבוע אישור הונפקגלבועבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
מלכה שבתאי1183813

עמותהחייב3908-628881201/07/201921/07/2019משעול הערבה אישור הונפקניצנהבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
הודיה קמחי1183866
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רוי בן גרא379683691184086- אקדמיה לכדורגל תושב פרטיחייב3008-673241601/07/201908/08/2019ראובן הט אישור הונפקמחנה כדורגלבאר שבעבאר שבעהדרום

דרור קדם5805171671185273- עמותת סאנרייז עמותהחייב1609-950154428/07/201915/08/2019ככר הגנים אישור הונפקקייטנת קיץ סאנרייזבאר שבעבאר שבעהדרום

סימה אביטל1185771בנות בתיהתנועת נוערפטור408-649452724/06/201905/08/2019סמטת ציקלג אישור הונפקאתנחתא תשעטבאר שבעבאר שבעהדרום

אריאלה סופר1186509 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור6704-629006301/07/201921/07/2019מודעי יצחק אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

ענת חנה בוגנים1186702 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור708-86290001/07/201921/07/2019טבנקין אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

1186743 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור8108-651805101/07/201921/07/2019יהודה הנשיא אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום
עלמה מרים 

וטרסקו

עינב רחל חסון1186752 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור408-629006401/07/201921/07/2019מגידו אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

דפנה פרינטה1186754 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1308-629006301/07/201921/07/2019שמחוני אסף אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

עדי בן חמו1186764 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1708-649736801/07/201921/07/2019בוטינסקי זאב 'זאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

עדי רבין1186780 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629006301/07/201921/07/2019שדרת הערים התאומואישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

יהודית סגרון1186794 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1008-629006301/07/201921/07/2019המלכים אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

בת שבע חדד1186824 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1908-629006301/07/201921/07/2019אלעזר בן יאיר אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

דנה סבג1186848 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור8908-629006301/07/201921/07/2019הדעת אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

עשירה עומיסי1186865 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1708-629006301/07/201921/07/2019דורי יעקב אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

אילנית ויזמאן1186869 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור2708-629006301/07/201921/07/2019דורי יעקב אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

חגית תקוה בן זקן1186887 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור9308-629006301/07/201921/07/2019אברהם אבינו אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

מזיה דזאנהשוילי1186936 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1008-665494601/07/201921/07/2019מנדלי מוכר ספרים אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

רוני כהן מחמלי1186964 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור12108-629006301/07/201921/07/2019ל "שד צהאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

מור מדר1186971 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629006301/07/201921/07/2019באר שבעאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

סמדר חיה דיין1186977 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור4608-629006301/07/201921/07/2019שד ירושלים אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום
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1186985 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור408-629006301/07/201921/07/2019רזיאל אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום
חיה מושקא כהן 

אלורו

מיטל מלול1187039 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1608-629006301/07/201921/07/2019ככר הגנים אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

רינת רבקה גובי1187050 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1408-629006301/07/201921/07/2019שיבטה אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

רחל קנפו גלעד1187069 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור11608-629006301/07/201921/07/2019מבצע עובדה אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

רינת מדינה1187076 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור108-629006301/07/201921/07/2019שאול המלך אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

אורית איין1187088 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור5008-629006301/07/201921/07/2019יערי מאיר אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

ריה כהן'אל ג-בת1187107 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור708-629006301/07/201921/07/2019ייבין יהושע אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

אסתר סופי סבג1187111 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור608-629006301/07/201921/07/2019הולצברג שמחה אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

אליהו חתן חן1187134 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629006301/07/201921/07/2019מויאל אליהואישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

אושרית אביטן1187186 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור608-629006301/07/201921/07/2019מאפו אברהם אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

אמונה רעות דמרי1187199 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629006301/07/201921/07/2019וינגייטאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

ליאת אפרייט1187211 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור108-629006301/07/201921/07/2019יהודה הנשיא אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

יוכבד לוטטי1187829 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור2808-629006301/07/201921/07/2019יוסף בן מתתיהו אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

לילך סרור חדידה1187844 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור3708-629006301/07/201921/07/2019שריג נחום אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

ליאת אסתר מזרחי1187851 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-648088401/07/201921/07/2019הדעתאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

יסכה דהאן1187869 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור108-629006301/07/201921/07/2019קדושי בגדד אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

סיגל עברי1187876 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור3208-643710201/07/201921/07/2019אבן גבירול אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

מירב בן לולו1187897 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629006301/07/201921/07/2019מבצע חירםאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

אתי כהן1187912 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629006301/07/201921/07/2019ם סופר"חתאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

ארזו סולימני1187929 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור5008-629006301/07/201921/07/2019יערי מאיר אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום
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נועה קרפלס1187962 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור8108-643308201/07/201921/07/2019יהודה הנשיא אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

מן'שירה שרה תורג1187984 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור8908-629006301/07/201921/07/2019הדעת אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

ענבל אוזן כהן1188002 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור608-629006301/07/201921/07/2019רבקה אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

ליבנה בן אינוס1188009 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור6708-629006301/07/201921/07/2019מודעי יצחק אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

שושנה ששי1188053 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629006301/07/201921/07/2019שדרת הערים התאומואישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

1188059 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-665253412/08/201925/08/2019 באר שבע49נגבה אישור הונפקצבא הרביבאר שבעבאר שבעהדרום
חיה מושקא כהן 

אלורו

ענת וקנין1188076 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1908-994255901/07/201921/07/2019אלעזר בן יאיר אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

אורית אליגון1188094 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור608-641441401/07/201921/07/2019נמיר מרדכי אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

צליל הלינגר1188106 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1408-643403701/07/201921/07/2019שיבטה אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

מעיין אלוש1188134 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-682216501/07/201921/07/2019באר שבעאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

מרים גבאי1188173 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור2808-619906601/07/201921/07/2019מקלף מרדכי אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

עידו טרבלסי1188218 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור708-610050601/07/201921/07/2019ייבין יהושע אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

כרמית וקנין1188289 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור608-610809201/07/201921/07/2019מאפו אברהם אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

לימור חדד1188293 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1608-627802501/07/201921/07/2019ככר הגנים אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

אסתר כהן1188307 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1008-627737801/07/201921/07/2019מנדלי מוכר ספרים אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

1188314 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור108-641618401/07/201921/07/2019שאול המלך אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום
שרונה אסתר חיה 

מור יוסף

צביה חוגג1188330 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור608-641902001/07/201921/07/2019הולצברג שמחה אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

דורית ויינר1188368 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור3708-648631701/07/201921/07/2019שריג נחום אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

ישראל דנינו1188377 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור108-643613101/07/201921/07/2019קדושי בגדד אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

אושרית סרור1188380 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-649011601/07/201921/07/2019הדעתאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום
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שירה מלקה1188389 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור2808-619922601/07/201921/07/2019מקלף מרדכי אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

נסיה כהן1188410 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור3208-649681101/07/201921/07/2019אבן גבירול אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

1188430 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1708-610247701/07/201921/07/2019דורי יעקב אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום
תהילה סוליקא 

נשיא

באר שבעבאר שבעהדרום
אמרי ) 1אשכול - לגעת בחלום

פרחי ש, גור אריה, יוסף
רונית ירוחם1188495 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1808-629000601/07/201921/07/2019הוגו שמואל אישור הונפק

באר שבעבאר שבעהדרום

אשכול -לגעת בחלום

, דולב,סנונית,דוכיפת,בוטן)2

(פלפ

מעיין לוי אלמלך1189087 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור8908-629000601/07/201921/07/2019הדעת אישור הונפק

באר שבעבאר שבעהדרום
, דיונון) 4לגעת בחלום אשכול 

תמנו,אלמוגית, שושנון
אורטל חגית דודיאן1189104 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019קהיריאישור הונפק

עופרה ארמה1189123 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019האוזנר גדעוןאישור הונפק3לגעת בחלום אשכול באר שבעבאר שבעהדרום

שני פרצובסקי1189156 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019שריג נחוםאישור הונפק6אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

נופית טוויטו1189183 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1308-629000601/07/201921/07/2019גוש עציון אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבאר שבעבאר שבעהדרום

טישל חנה יומה1189198 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019תקוע יוסףאישור הונפק8אשכול -לגעתבחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

רויטל כהן1189258 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019רחבת יבנהאישור הונפק11אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

חדוה סמראי1189268 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019דבורהאישור הונפק15אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

רויטל סעדה1189336 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019שטקליס מרים-ילןאישור הונפק16אשכול - לגעת בחלום באר שבעבאר שבעהדרום

ענבל דנינו1189345 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019מולכו שלמהאישור הונפק7אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

אושרית נבון1189401 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019צפתאישור הונפק17אשכול - לגעת בחלום באר שבעבאר שבעהדרום

ליאור תבו1189440 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019בורג יוסףאישור הונפק18אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

שלת יפרח1189475 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור2008-629000601/07/201921/07/2019גרוסמן מאיר אישור הונפק19אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

יעל דרוקר1189509 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019משעול עקרוןאישור הונפק12אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום
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קרן אילוז סעדון1189517 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019מאפו אברהםאישור הונפק20אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

מעיין פרידה שקרון1189563 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019אפרסמוןאישור הונפק13אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

שירי זמירה ואקנין1189576 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019חליליאישור הונפק22- לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

טלי ברששת1189593 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור4208-629000601/07/201921/07/2019ם "רמבאישור הונפק30אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

שמרית טבול1189620 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור3308-629000601/07/201921/07/2019הרב הרצוג אישור הונפק24אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

1189677 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019בית שאןאישור הונפק25אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום
שמעונה ספיר 

אביגזר

קטי אזולאי1189710 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019סנה נחוםאישור הונפק9אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

צפורה רביב1189723 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019גיריתאישור הונפק14אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

הילה ויצמן1189785 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור308-629000601/07/201921/07/2019ברנר אישור הונפק26אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

אסתר נואריאן1189825 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1008-629000601/07/201921/07/2019ניב דוד אישור הונפק27אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

מרים כהן1189855 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019שמעוניאישור הונפק27אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

נטלי כלפון1189877 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019מבצע עובדהאישור הונפק29אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

ענת כהן1190327 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019הצביאישור הונפק32אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

רוחמה אלבז1190387 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור8808-629000601/07/201921/07/2019רינגלבלום אישור הונפק36אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

1בן גוריון אישור הונפקאולימפיאדה לפיזיקהבאר שבעבאר שבעהדרום
074-

7795419
מוסד חינוכיחייב28/07/201909/08/2019

- אוניברסיטת בן גוריון 

500701644
רות הניג1190420

איריס שטמקר1190506 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019בורג יוסףאישור הונפק38אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

עמותהחייב08-628881201/07/201921/07/2019שופמן גרשוןאישור הונפקשילתבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
מוריה פרץ1190515

אורית מלכה אורה1190555 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019צבעוניאישור הונפק33אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

נעמי נעמה דדון1190583 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019טדסקי גדאישור הונפק34אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

1190649 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019רייק חביבהאישור הונפק31אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום
מיכל ברקת 

שמילוביץ
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ספיר אלבז1190690 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019ינשוףאישור הונפק35אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

הודיה פרץ1190760 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019שטקליס מרים-ילןאישור הונפק37אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

בת אל פרץ1190808 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019הנגביאישור הונפק10אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

באר שבעבאר שבעהדרום
-סיפורים מכל מיני צבעים 

ה-גבים ד
יפעת מנשקו1190822 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629006301/07/201921/07/2019ם סופר"חתאישור הונפק

שני איפרגן1190893 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור1408-629000601/07/201921/07/2019שיבטה אישור הונפק21אשכול - לגעת בחלום באר שבעבאר שבעהדרום

1191302 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019מקור חייםאישור הונפק23אשכול - לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום
יסכה בת אל 

טביביאן

עומר יצחק ליבנת245655411191347- ניר מאור חברהחייב03-962333801/07/201922/08/2019קאנטרי באר שבעאישור הונפקחוויה אולימפיתבאר שבעבאר שבעהדרום

תהילה זנה1191423 באר שבע90001באר שבע רשות מקומיתפטור08-629000601/07/201921/07/2019טדסקי גדאישור הונפק5מ אשכול -לגעת בחלוםבאר שבעבאר שבעהדרום

בני שמעוןהדרום
משמר 

הנגב
דקלה גל יסעור1178283 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-991120701/07/201923/08/2019משמר הנגבאישור הונפקרימון משמר הנגב

בני שמעוןהדרום
משמר 

הנגב
דקלה גל יסעור1178288 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-991120701/07/201923/08/2019קיבוץ משמר הנגבאישור הונפקפקאן משמר הנגב

בני שמעוןהדרום
משמר 

הנגב
אישור הונפקחיים בריאים

. נ.קיבוץ משמר הנגב ד

נגב
יואל יועץ יוסף ארזי1178356 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-991160002/07/201923/08/2019

לאה שחר1178911 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-647349501/07/201923/08/2019חצריםאישור הונפקחצבחצריםבני שמעוןהדרום

ניבה בן שושן1178962 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-601527201/07/201923/08/2019בית קמהאישור הונפקבית קמהבית קמהבני שמעוןהדרום

אלמוג מלכה1179240השומר הצעירתנועת נוערפטור03-525566628/07/201931/07/2019קיבוץ דביראישור הונפקקיצת דביר רהטדבירהבני שמעוןהדרום

מיכל מגן1179497 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-918812001/07/201919/08/2019גבעות בראישור הונפקאסיף- גבעות ברגבעות ברבני שמעוןהדרום

נ הנגב.קיבוץ דבירה דאישור הונפקדבירדבירהבני שמעוןהדרום
074-

7404242
הילה צפריר1179590 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור21/06/201923/08/2019

שירלי ברזלאי1180385 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-991627201/07/201921/08/2019שובלאישור הונפקתותשובלבני שמעוןהדרום

סיון לביא1180727 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-647348701/07/201921/07/2019קיבוץ חצריםאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםחצריםבני שמעוןהדרום

מיריל לוי1180833 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-910699201/07/201921/07/2019גבעות בראישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםגבעות ברבני שמעוןהדרום

שירלי ברזלאי1180835 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-991627201/07/201921/08/2019שובלאישור הונפקצופיתשובלבני שמעוןהדרום
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מיכל מגן1180983 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-918812001/07/201919/08/2019גבעות בר קציראישור הונפקגבעות בר קצירגבעות ברבני שמעוןהדרום

מיכל מגן1181285 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-918812001/07/201919/08/2019גבעות בראישור הונפקגבעות בר גורןגבעות ברבני שמעוןהדרום

מיכל מגן1181305 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-918812001/07/201919/08/2019גבעות בר גורןאישור הונפקגבעות בר גורן גורןגבעות ברבני שמעוןהדרום

מיכל אברהם1183212 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-627727701/07/201922/08/2019נבטיםאישור הונפקנבטיםנבטיםבני שמעוןהדרום

סלעית ברדה1183252 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור09-991527201/07/201923/08/2019בית קמהאישור הונפקכחל צעיריםבית קמהבני שמעוןהדרום

יעל רחלי סגל ששון1183322 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-991527201/07/201923/08/2019בית קמהאישור הונפקבית קמהבית קמהבני שמעוןהדרום

1183467 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-991348301/07/201919/08/2019להבאישור הונפקגן אורןלהבבני שמעוןהדרום
אורנה רבקה 

בראוור

מילכה כהן1183630 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור849630008-659710701/07/201915/08/2019קיבוץ כרמים אישור הונפקכרמיםכרמיםבני שמעוןהדרום

ענבל בכר1186473 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-618635801/07/201908/08/2019ברושאישור הונפקדובדבןברושבני שמעוןהדרום

25שומריה אישור הונפקשמחים בשומריהשומריהבני שמעוןהדרום
077-

9611125
עטרה בתיה אנטמן1186888 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור01/07/201925/07/2019

תהילה שמואל1187877 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-911149401/07/201922/08/2019מתיישביי דביראישור הונפקשלדגדבירהבני שמעוןהדרום

אישור הונפקחברת ילדים שובלשובלבני שמעוןהדרום
הנגב . נ.קיבוץ שובל ד

85320
פביאן בנסיק1190513 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-991627101/07/201921/08/2019

אורי צפריר1190798 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-911149401/07/201922/08/2019מתיישבי דביראישור הונפקמלאךדבירהבני שמעוןהדרום

אורטל חדד1191280 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-659717801/07/201916/08/2019כרמיםאישור הונפקגן חצבכרמיםבני שמעוןהדרום

אורטל חדד1191316 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-659717801/07/201916/08/2019כרמיםאישור הונפקגן חרציתכרמיםבני שמעוןהדרום

טל שם טוב1192325 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומיתפטור08-991170701/07/201922/08/2019יישוב גבעות בראישור הונפקקייטנת גבעות ברגבעות ברבני שמעוןהדרום

ימס'תמר איזנר ג288386391192967- תנועה קיבוצית תנועה קיבוציתחייב08-647317601/07/201922/08/2019קיבוץ חצריםאישור הונפקחינוך חברתי חצריםחצריםבני שמעוןהדרום

מיה בראון1193307בני שמעון 4100000רשות מקומיתפטור08-991348301/07/201919/08/2019קיבוץ להבאישור הונפקניצניםלהבבני שמעוןהדרום

עליזה עמיחי1177988 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור08-655002001/07/201921/07/2019 דימונה10ל "רחוב האצאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםדימונהדימונההדרום

מ"רותם תעשיות בעאישור הונפקסדנת קיץ מדעי גרעינידימונהדימונההדרום
074-

7795411
מוסד חינוכיחייב28/07/201908/08/2019

- אוניברסיטת בן גוריון 

500701644
ולרי קורדובל1178223
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1181326 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור08-655993501/07/201921/07/2019הרצלאישור הונפקבית ספר אחווהדימונהדימונההדרום
נתנאלה חביבה 

בנברוך אפללו

תמי אדרי1181353 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור4508-655993501/07/201921/07/2019הצבר אישור הונפקבית ספר אלפסידימונהדימונההדרום

ליאור חיון1181408 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור08-655993501/07/201921/07/2019שד בן גוריוןאישור הונפקבית ספר בן עטרדימונהדימונההדרום

תמר בן לולו1181638 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור08-655993501/07/201921/07/2019המעפילאישור הונפקבית ספר דקליםדימונהדימונההדרום

טטיאנה דרפקין1181665 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור08-655993501/07/201921/07/2019מרחביםאישור הונפקבית ספר נווה עמרםדימונהדימונההדרום

נילי יוסף צפדיה1181746 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור5208-655993501/07/201921/07/2019העצמאות אישור הונפקבית ספר רביןדימונהדימונההדרום

ליאת נאבל1181757 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור108-655993501/07/201928/07/2019שיבטה אישור הונפקגן אתרוגדימונהדימונההדרום

ליאת נאבל1181759 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור4508-655993501/07/201928/07/2019ה "נתיב הלאישור הונפקגן צבעונידימונהדימונההדרום

ליאת נאבל1181761 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור108-655993501/07/201928/07/2019גמלא אישור הונפקגן תמרדימונהדימונההדרום

ליאת נאבל1181764 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור108-655993501/07/201928/07/2019גמלא אישור הונפקגן כלניתדימונהדימונההדרום

ליאת נאבל1181767 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור208-655993501/07/201928/07/2019שבטי ישראל אישור הונפקגן לימוןדימונהדימונההדרום

אורלי חטיבא1181782 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור908-655993501/07/201928/07/2019מורן החורש אישור הונפקגן אופירהדימונהדימונההדרום

אורלי חטיבא1181784 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור908-655993501/07/201928/07/2019מורן החורש אישור הונפקד"גן אופירה ממדימונהדימונההדרום

אורלי חטיבא1181788 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור1808-655993501/07/201928/07/2019אלה אישור הונפקגן ניצןדימונהדימונההדרום

אורלי חטיבא1181793 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור105908-655993501/07/201928/07/2019יגור אישור הונפקגן סביוןדימונהדימונההדרום

אורלי חטיבא1181795 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור908-655993501/07/201928/07/2019אלה אישור הונפקגן שיבולתדימונהדימונההדרום

בת אל רחלי אבידן1181849 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור08-655993501/07/201928/07/2019רוטשילדאישור הונפקגן שקדדימונהדימונההדרום

בת אל רחלי אבידן1181850 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור100308-655993501/07/201928/07/2019ש הנצחון אישור הונפקגן עין התכלתדימונהדימונההדרום

בת אל רחלי אבידן1181852 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור100308-655993501/07/201928/07/2019ש הנצחון אישור הונפקגן העוזדימונהדימונההדרום

בת אל רחלי אבידן1181853 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור08-655993501/07/201928/07/2019חנו'אהרון צ' פרופאישור הונפקגן איילת השחרדימונהדימונההדרום

בת אל רחלי אבידן1181855 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור2208-655993501/07/201928/07/2019כליל החורש אישור הונפקגן רקפתדימונהדימונההדרום

אורלי חטיבא1182257 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור21708-655993501/07/201928/07/2019ג המעפילים "מאישור הונפקגן שזיףדימונהדימונההדרום

מרים סיבוני1182271 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור108-655939001/07/201915/08/2019שד בן גוריון אישור הונפקסיסמה לשעות הפנאידימונהדימונההדרום

ענבר עדנה גבאי1182277 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור08-655993501/07/201908/08/2019דימונהאישור הונפקגן נבטיםדימונהדימונההדרום

ענבר עדנה גבאי1182279 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור08-655993501/07/201908/08/2019דימונהאישור הונפקגן עופריםדימונהדימונההדרום

משה מלול1182502 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור208-655993501/07/201921/07/2019שכ נווה דוד אישור הונפקס שילה"בידימונהדימונההדרום

יניב חסאן1182513 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור08-655993501/07/201921/07/2019ש לדוגמהאישור הונפקבית ספר נועם חייםדימונהדימונההדרום

תמר זנטי1182528 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור08-655993501/07/201928/07/2019אבן גבירולאישור הונפקגן סתווניתדימונהדימונההדרום



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

תמר זנטי1182535 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור08-655993501/07/201928/07/2019שבזי שלוםאישור הונפקגן ורדדימונהדימונההדרום

רעות פלדברג1182549 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור1608-655993501/07/201921/07/2019שמעון בר יוחאי אישור הונפקבית ספר בגיןדימונהדימונההדרום

דפנה מוזס1182599 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור208-655993501/07/201921/07/2019כובשי אילת אישור הונפקבית ספר גבריאלדימונהדימונההדרום

תמר זנטי1182606 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור900108-655993501/07/201928/07/2019המעפיל אישור הונפקגן פעמוניתדימונהדימונההדרום

תמר זנטי1182608 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור900108-655993501/07/201928/07/2019דרך השלום אישור הונפקגן תאנהדימונהדימונההדרום

תמר זנטי1182609 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור08-655993501/07/201928/07/2019שבזי שלוםאישור הונפקגן יקניטוןדימונהדימונההדרום

1182717 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור408-655993501/07/201921/07/2019הגפן אישור הונפקבית ספר עמי אסףדימונהדימונההדרום
ימית אסתר 

קוריאה

עינבל בלעיש1182783 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור3508-655993501/07/201921/07/2019שד הנשיא אישור הונפקבית ספר שלהבת הדרוםדימונהדימונההדרום

אביה לילה חדד9700531183043- ס דימונה "מתנס"מתנפטור08-655993501/07/201904/08/2019הרצלאישור הונפקמעבר לדימיוןדימונהדימונההדרום

רותי קוין9700531183134- ס דימונה "מתנס"מתנפטור08-655993501/07/201921/07/2019הרצלאישור הונפקקייטנה ישראליתדימונהדימונההדרום

תחיה תהלה יפרח1184835 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור3508-655993501/07/201921/07/2019שד הנשיא אישור הונפקנצני נהגבדימונהדימונההדרום

נעמה שולי אדרי1189908 דימונה22004דימונה רשות מקומיתפטור408-655931601/07/201914/07/2019הגפן אישור הונפק'מוכנות לכיתה אדימונהדימונההדרום

הדרום
הערבה 

התיכונה
יהודה סבן9721661180090- ס ערבה תיכונה "מתנס"מתנפטור08-659226021/07/201925/07/2019ספיראישור הונפקודו'קייטנת גספיר

הדרום
הערבה 

התיכונה
יהודה סבן9721661180092- ס ערבה תיכונה "מתנס"מתנפטור08-659226001/07/201911/07/2019ספיראישור הונפקקייטנת כדורסלספיר

הדרום
הערבה 

התיכונה
ספיר

- סיפורים מכל מיני צבעים

עולם המים
רשות מקומיתפטור08-659227401/07/201921/07/2019מרכז ספיראישור הונפק

 5400000הערבה התיכונה 

הערבה התיכונה
1182521

רינת רוחמה 

משילקר בן זימרה

אגודהחייב08-651999901/07/201908/08/2019סנסנהאישור הונפקסנסנהסנסנההר חברוןהדרום
- סנסנה אגודה שיתופית 

570035089
תמר חיה שמעון1178321

שלומית ברויאר1179537 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומיתפטור02-994228201/07/201928/07/2019י כנים"בית חגאישור הונפקי"קייטנת בית חגחגיהר חברוןהדרום

דבורה קורסובר1181089 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומיתפטור02-996398401/07/201925/07/2019כרמלאישור הונפקקייטנת כרמלכרמלהר חברוןהדרום

ספיר עסוס טויטו9700611182063- ס הר חברון "מתנס"מתנפטור08-663935801/07/201924/07/2019מחנה יתיראישור הונפקקייטנת גנים חירןמחנה יתירהר חברוןהדרום

הללי חנה גאל דור1182525 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומיתפטור02-996198101/07/201925/07/2019פני חבראישור הונפקצבעים והפתעותפני חברהר חברוןהדרום

לאה תמר שפר1182601 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומיתפטור02-640284501/07/201931/07/2019נגוהותאישור הונפקקייטנת החוויותנגוהותהר חברוןהדרום

הר חברוןהדרום
מצדות 

יהודה
עינב טלירד1182687 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומיתפטור02-996193501/07/201921/07/2019מצדות יהודהאישור הונפקהבית שלי
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אישור הונפקעשהאלשמעההר חברוןהדרום
, שכונת עשהאל, שמעה

9040600הר חברון . נ.ד
מוסד חינוכיחייב04-609658201/07/201930/07/2019

- מועצה אזורית הר חברון 

613901
אורה בתיה גולדמן1183466

ענבל מלכה1183503 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומיתפטור08-651204501/07/201931/07/2019טנאאישור הונפקמקצועותטנאהר חברוןהדרום

מורית שפירא9700611183639- ס הר חברון "מתנס"מתנפטור02-996329622/07/201908/08/2019אולם הספורט סוסיאאישור הונפקקייטנת התעמלותסוסיההר חברוןהדרום

שיר אברמוביץ9700611183711- ס הר חברון "מתנס"מתנפטור02-996183401/07/201929/07/2019סוסיהאישור הונפקכאן נולדתיסוסיההר חברוןהדרום

אישור הונפקקיטנת סיירים וסיירות סוסיאסוסיההר חברוןהדרום
נ דרום הר "סוסיא  ד

חברון
מוסד חינוכיחייב02-996114814/07/201925/07/2019

ישיבת בני עקיבא סביבתית 

142265- סוסיא 
שקמה לשם1184478

מוסד חינוכיחייב102-993214401/07/201923/07/2019מספר , מצפה יאיראישור הונפקקייטנת גן בוסתןסוסיההר חברוןהדרום
- מועצה אזורית הר חברון 

613901
סמדר מלכה מדי1185289

מיה קאשי בנציון372261186075- אשכולות אגודהחייב08-665123201/07/201928/07/2019אשכולותאישור הונפקמסביב לעולםאשכולותהר חברוןהדרום

לירון בנימין1187808 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומיתפטור08-681792201/07/201928/07/2019תלםאישור הונפקקייטנת האותיותתלםהר חברוןהדרום

רחל אראלי1188678 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומיתפטור08-995608401/07/201923/07/2019שניאישור הונפקאגדה של קייטנהשניהר חברוןהדרום

מוסד חינוכיחייב08-681258001/07/201931/07/2019אדורהאישור הונפקקייטנת ארץ ישראלאדורההר חברוןהדרום
- מועצה אזורית הר חברון 

613901
יעל עמיחי1188941

שיר רחל דהן1189216 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומיתפטור02-536944802/07/201925/07/2019אביגילאישור הונפקגן אביגילסוסיההר חברוןהדרום

ליבנת רחל בהרב1192427 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומיתפטור02-996421601/07/201921/07/2019הר חברון עתניאלאישור הונפקכוחנו באחדותינועתניאלהר חברוןהדרום

אגודהחייב02-996364001/07/201925/07/2019עתניאלאישור הונפקהיסודות והעולם שליעתניאלהר חברוןהדרום
- עתניאל אגודה שיתופית 

570028407
מיטל אחרק1193036

שני רחל שורץ1193116 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומיתפטור02-996331301/07/201921/07/2019סוסיהאישור הונפקספרים בכל מיני צבעיםסוסיההר חברוןהדרום

עינבר קרואני1177563המחנות העוליםתנועת נוערפטור072-001/07/201919/07/2019באר אורהאישור הונפקכייפת באר אורהבאר אורהחבל אילותהדרום

רשות מקומיתפטור08-635874801/07/201922/08/2019אילותאישור הונפקשיטים קיבוץ אילותאילותחבל אילותהדרום
 חבל 5300000חבל אילות 

אילות
יפה דוכוביץ1178299

רשות מקומיתפטור08-635720301/07/201915/08/2019יטבתהאישור הונפקגן תמריטבתהחבל אילותהדרום
 חבל 5300000חבל אילות 

אילות
חן ברנדמן1181448

אישור הונפקגן ערבהיטבתהחבל אילותהדרום
נ חבל אילות .יטבתה ד

8882000
רשות מקומיתפטור08-635720201/07/201915/08/2019

 חבל 5300000חבל אילות 

אילות
מיקה גינוסר1181457

רשות מקומיתפטור08-635562401/07/201915/08/2019גרופיתאישור הונפקגן רעיםגרופיתחבל אילותהדרום
 חבל 5300000חבל אילות 

אילות
אסנת לוי1181817

רשות מקומיתפטור08-635644801/07/201928/08/2019אילות.נ.קיבוץ קטורה דאישור הונפקגן אשליםקטורהחבל אילותהדרום
 חבל 5300000חבל אילות 

אילות
רחל נוסינוב1181847
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חבל אילותהדרום
מחנה 

יוכבד
רשות מקומיתפטור08-635949501/07/201915/08/2019בסיס עובדהאישור הונפקגורים עופרים

 חבל 5300000חבל אילות 

אילות
חני חנה דהן1181973

חבל אילותהדרום
מחנה 

יוכבד
מחנה יוכבד שיכון עובדהאישור הונפק2019עובדה 

077-

3316997
רשות מקומיתפטור01/07/201926/07/2019

 חבל 5300000חבל אילות 

אילות
עופר מזרחי1183036

קרן לינג דוד118969821183192- קיבוץ קטורה תנועה קיבוציתחייב08-635657301/07/201931/08/2019קטורהאישור הונפקקקטוס-סברסקטורהחבל אילותהדרום

רשות מקומיתפטור08-635585001/07/201921/07/2019אילותאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאילותחבל אילותהדרום
 חבל 5300000חבל אילות 

אילות
אילנה כהן1183788

רשות מקומיתפטור08-637024721/07/201908/08/2019מועדון היישובאישור הונפקו-קייטנת באר אורה אבאר אורהחבל אילותהדרום
 חבל 5300000חבל אילות 

אילות
ענבר טבול1184255

רשות מקומיתפטור08-635720801/07/201915/08/2019קיבוץ יטבתהאישור הונפקכוללות יטבתהיטבתהחבל אילותהדרום
 חבל 5300000חבל אילות 

אילות
נתנאלה כץ1184911

אישור הונפקגן דקלגרופיתחבל אילותהדרום
אילות . נ.קיבוץ גרופית ד

88825
רשות מקומיתפטור08-635562401/07/201915/08/2019

 חבל 5300000חבל אילות 

אילות
אסנת לוי1185363

רשות מקומיתפטור08-635585001/07/201921/07/2019באר אורהאישור הונפקגן אורהבאר אורהחבל אילותהדרום
 חבל 5300000חבל אילות 

אילות
מאיר אנגלהרד1192283

רשות מקומיתפטור08-635585001/07/201921/07/2019באר אורהאישור הונפקגן מעייןבאר אורהחבל אילותהדרום
 חבל 5300000חבל אילות 

אילות
מאיר אנגלהרד1192291

רשות מקומיתפטור08-635585022/07/201911/08/2019באר אורהאישור הונפקגן אורה מחזור שניבאר אורהחבל אילותהדרום
 חבל 5300000חבל אילות 

אילות
מאיר אנגלהרד1192297

תושב פרטיחייב08-222668001/07/201908/08/2019גלובוס סנטר מבקיעיםאישור הונפקפאנקי מאנקי אשקלוןמבקיעיםחוף אשקלוןהדרום
- מ ?מרטי מקפליי בע

515778173
טל נגר1180162

רשות מקומיתפטור08-672237901/07/201921/07/2019קיבוץ ניצניםאישור הונפקס של החופש הגדול"ביהניצןחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
אורלי חיריה שיש1180629

רשות מקומיתפטור08-672077701/07/201920/08/2019קיבוץ יד מרדכיאישור הונפקיד מרדכייד מרדכיחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
מוריה אילון1181128

רשות מקומיתפטור108-677556801/07/201921/07/2019שביל התקוה אישור הונפקספרים בכל מיני צבעיםבאר גניםחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
יה תם'דוראל גורג1182087

יד מרדכיאישור הונפקבית הספר של החופש הגדוליד מרדכיחוף אשקלוןהדרום
073-

2318401
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
קלין גוניק'ג1182270

טליה רון5700033271182446- קיבוץ יד מרדכי תנועה קיבוציתחייב08-672054401/07/201919/08/2019יד מרדכיאישור הונפקקיבוץ יד מרדכייד מרדכיחוף אשקלוןהדרום

חוף אשקלוןהדרום
כפר 

סילבר
אישור הונפקאחדות ושונות

נ חוף .כפר סילבר ד

729500אשקלון 
רשות מקומיתפטור08-677612001/07/201921/07/2019

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
חן אתיס1182600

אישור הונפקכרמיה- חינוך חברתי כרמיהחוף אשקלוןהדרום
. 7913500, קיבוץ כרמיה

חוף אשקלון
יובל נפתלי סער5700094071183177- קיבוץ כרמיה תנועה קיבוציתחייב08-680217801/07/201920/08/2019

רשות מקומיתפטור08-672208901/07/201921/07/2019מושב ברכיה חוף אשקלוןאישור הונפקקייטנת האלופיםברכיהחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
ון'אילה פרג1183539

רשות מקומיתפטור08-684286101/07/201921/07/2019'ניצן באישור הונפקקייטנת יחד'ניצן בחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
תהילה יפרח1185250



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

רשות מקומיתפטור308-677556801/07/201921/07/2019ניצן אישור הונפקקרנבל סובב עולםניצןחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
מורן אושרי1186910

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019ניצןאישור הונפקקרנבל סובב עולםניצןחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
מורן אושרי1187035

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019ניצןאישור הונפקקרנבל סובב עולםניצןחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
מורן אושרי1187051

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019ברכיהאישור הונפק2019קרנבל מסביב לעולם ברכיהחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
אורית הלל1187154

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201914/07/2019ברכיהאישור הונפק2019קרנבל מסביב לעולם ברכיהחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
אורית הלל1187183

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019הודיהאישור הונפק2019קרנבל מסביב לעולם הודיהחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
אורית הלל1187194

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019הודיהאישור הונפק2019קרנבל מסביב לעולם הודיהחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
אורית הלל1187201

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019ניר ישראלאישור הונפק2019קרנבל מסביב לעולם ניר ישראלחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
אורית הלל1187229

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019ניר ישראלאישור הונפק2019קרנבל מסביב לעולם ניר ישראלחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
אורית הלל1187231

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201918/07/2019שירי ילדיםאישור הונפקמטיילים בין שיריםבאר גניםחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
שני רוט גנון1187288

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201918/07/2019באר גניםאישור הונפקקרנבל סובב עולםבאר גניםחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
שני רוט גנון1187312

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201918/07/2019באר גניםאישור הונפקקרנבל סובב עולםבאר גניםחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
שני רוט גנון1187346

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201918/07/2019ניצןאישור הונפקקרנבל סובב עולםניצןחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
שני רוט גנון1187369

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201918/07/2019'ניצן באישור הונפקקרנבל סובב עולם'ניצן בחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
שני רוט גנון1187376

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019גיאהאישור הונפקקרנבל סובב עולם גן רותםגיאהחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
מורן אלחרר1189012

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019גיאהאישור הונפקקרנבל סובב עולם גן חצבגיאהחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
מורן אלחרר1189013

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019תלמי יפהאישור הונפקקרנבל סובב עולם גן אביבתלמי יפהחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
מורן אלחרר1190097

חוף אשקלוןהדרום
בית 

שקמה
רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019בית שקמהאישור הונפקקרנבל סובב עולם גן שיקמים

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
מורן אלחרר1190099

חוף אשקלוןהדרום
בית 

שקמה
רשות מקומיתפטור04-677556801/07/201921/07/2019בית שקמהאישור הונפקקרנבל סובב עולם גן כלנית

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
מורן אלחרר1190100

רשות מקומיתפטור08-672237901/07/201921/07/2019ניצניםאישור הונפקאחדות וייחודיותניצניםחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
אורטל גרע1190256
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רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019ניצןאישור הונפקקרנבל סובב עולם גן נוף יםניצןחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
מורן אושרי1190689

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019ניצןאישור הונפקקרנבל סובב עולםניצןחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
מורן אושרי1190779

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019קיבוץ ניצניםאישור הונפקקרנבל סובב עולם גן רוןניצניםחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
מורן אושרי1191971

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019חלץאישור הונפקקרנבל מסביב לעולם אורןחלץחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
יעל חיררי1191974

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019חלץאישור הונפקקרנבל מסביב לעולם כוכביםחלץחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
יעל חיררי1191976

חוף אשקלוןהדרום
נתיב 

העשרה
רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019נתיב העשרהאישור הונפקקרנבל סובב עולם גן דקל

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
בתאל שחר1191991

חוף אשקלוןהדרום
נתיב 

העשרה
רשות מקומיתפטור08-667755601/07/201921/07/2019נתיב העשרהאישור הונפקקייטנת סובב עולם

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
בתאל שחר1191999

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019בת הדראישור הונפקקרנבל סובב עולם הדרבת הדרחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
בתאל שחר1192091

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019חלץאישור הונפקקרנבל מסביב לעולם כייף ליחלץחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
יעל חיררי1192535

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019חלץאישור הונפקקרנבל מסביב לעולם חרובחלץחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
יעל חיררי1192539

רשות מקומיתפטור08-677556801/07/201921/07/2019חלץאישור הונפקקרנבל מסביב לעולם רעיםחלץחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
יעל חיררי1192546

אנואר עטאונה1177857 חורה13037חורה רשות מקומיתפטור108-651052401/07/201921/07/2019אלעטאונה  שכ אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולחורהחורההדרום

מנצור אבו סבית1179093 חורה13037חורה רשות מקומיתפטור908-651040501/07/201921/07/2019אלפרקאן אישור הונפקקיץחורהחורההדרום

כאמל אבו קיעאן1179144 חורה13037חורה רשות מקומיתפטור08-651317601/07/201921/07/2019מרכז אזרחי חורהאישור הונפקהחופש הגדולחורהחורההדרום

פואד אבו קיעאן1184738 חורה13037חורה רשות מקומיתפטור08-667768901/07/201921/07/2019חורהאישור הונפקניצניםחורהחורההדרום

יצחק אלטאללקה1185144 חורה13037חורה רשות מקומיתפטור108-634681201/07/201921/07/2019חסן אלבצרי אישור הונפקבית ספר של החופש הגדוךחורהחורההדרום

חאנן אלבאטל1186867 חורה13037חורה רשות מקומיתפטור08-651718201/07/201921/07/2019סעד בן אבי ווקאסאישור הונפקאלאנדלוסחורהחורההדרום

נורית מורג1178242 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-687140701/07/201919/08/2019)קיבוץ(גת אישור הונפקגן שיזף(קיבוץ)גת יואבהדרום

מתן ליבנה5700066011178319- קיבוץ רבדים אגודהחייב798200008-858878701/07/201915/08/2019קיבוץ רבדים אישור הונפקקייטנת ילדי רבדיםרבדיםיואבהדרום

אישור הונפקחברת ילדים(קיבוץ)גת יואבהדרום
קיבוץ גת דואר נע שדה 

גת
שגיא בר5700025431178839- קיבוץ גת תנועה קיבוציתחייב08-687120901/07/201916/08/2019

כנרת אמויאל121179074- אגודת מתיישבי כפר מנחם אגודהחייב7987508-850848101/07/201915/08/2019כפר מנחם אישור הונפקכפר מנחםכפר מנחםיואבהדרום

גיל יחזקאל חן121179673- אגודת מתיישבי כפר מנחם אגודהחייב7987508-850885101/07/201915/08/2019כפר מנחם אישור הונפקכפר מנחםכפר מנחםיואבהדרום
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מורן קנטור1180095 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-850070801/07/201921/07/2019קיבוץ כפר מנחםאישור הונפקהאלהכפר מנחםיואבהדרום

חנה ברדה1180312 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור02-850848101/07/201915/08/2019כפר מנחםאישור הונפקכפר מנחםכפר מנחםיואבהדרום

1180447 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-867486501/07/201920/08/2019קיבוץ בית גובריןאישור הונפקקיץ בבית גובריןבית גובריןיואבהדרום
שושנה מיטל בן 

אבו

נורית מורג1180704 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-687139401/07/201919/08/2019)קיבוץ(גת אישור הונפקגן תומר(קיבוץ)גת יואבהדרום

נורית מורג1180708 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-687140601/07/201919/08/2019)קיבוץ(גת אישור הונפקגן רותם(קיבוץ)גת יואבהדרום

מיה קרני פרדו1180966 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-850070801/07/201921/07/2019כפר מנחםאישור הונפקהחופש לבחורכפר מנחםיואבהדרום

שירי ארבסט1181015 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-850070801/07/201921/07/2019)קיבוץ(גת אישור הונפקשדות יואב(קיבוץ)גת יואבהדרום

זיו מנחם1181124 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-687431101/07/201920/08/2019קיבוץ בית ניראישור הונפקבית נירבית ניריואבהדרום

1181139 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-687431101/07/201920/08/2019בית ניראישור הונפקגן שחףבית ניריואבהדרום
פזית מלכה 

מן'תורג

כנרת שדות552269301181771- פרטית  תושב פרטיחייב08-687240301/07/201919/08/2019קיבוץ גלאוןאישור הונפקקיבוץ גלאוןגלאוןיואבהדרום

אדריאנה סלום1181798 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-687252401/07/201919/08/2019גלאוןאישור הונפקגן פלפלוןגלאוןיואבהדרום

1182198 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-687486301/07/201920/08/2019בית גובריןאישור הונפקגן זמירבית גובריןיואבהדרום
פזית מלכה 

מן'תורג

דבורה אוברוצקי1183169 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-672119301/07/201921/08/2019קיבוץ שדה יואבאישור הונפקקיבוץ שדה יואבשדה יואביואבהדרום

אדריאנה סלום1184585 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-687252401/07/201919/08/2019גלאוןאישור הונפקגן חרובגלאוןיואבהדרום

אישור הונפקגן תמריםנגבהיואבהדרום
שדה גת . נ.קיבוץ נגבה ד

79856
רווית שלם1189217 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-677471101/07/201920/08/2019

אישור הונפקגן הדסנגבהיואבהדרום
שדה גת . נ.קיבוץ נגבה ד

79856
רווית שלם1189358 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-677471101/07/201920/08/2019

אישור הונפקתפוזיםנגבהיואבהדרום
שדה גת . נ.קיבוץ נגבה ד

79856
שי לזרוביץ1189664 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-677471101/07/201920/08/2019

מי'נורית עג1190864 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-850070801/07/201915/08/2019סגולהאישור הונפקסגולהסגולהיואבהדרום

יעל דאנש1191610 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-850270101/07/201921/07/2019נחלהאישור הונפקניצוצות המדענחלהיואבהדרום

יעל דאנש1192906 יואב3500000יואב רשות מקומיתפטור08-850270101/07/201924/07/2019נחלהאישור הונפקניצוצות המדענחלהיואבהדרום

יעל ארצי9701601178117- ס ירוחם "מתנס"מתנפטור08-668700022/07/201915/08/2019בורנשטיין צביאישור הונפקשביליסטיםירוחםירוחםהדרום

ישי-צחי בן9701601179580- ס ירוחם "מתנס"מתנפטור08-658015101/07/201918/07/2019בורנשטיין צביאישור הונפקרק בגלל הרוחירוחםירוחםהדרום

אילה שפירא1184677בנות בתיהתנועת נוערפטור70008-658905330/06/201924/07/2019ההגנה אישור הונפקהלוואיירוחםירוחםהדרום
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אילה בן חמו שאמי1185532 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-658036301/07/201921/07/2019שכ אלי כהןאישור הונפק.אנחנו זה הסיפורירוחםירוחםהדרום

1186308 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-658032501/07/201921/07/2019בר כוכבאאישור הונפקזה כל הסיפורירוחםירוחםהדרום
שירה פרנסין 

אברהמי

אמיר אפטקר9701601187583- ס ירוחם "מתנס"מתנפטור08-658036301/07/201918/07/2019שכ אלי כהןאישור הונפקקייטנת ספורט ירוחםירוחםירוחםהדרום

קרן צנגר1191044 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019גן ארזאישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

קרן צנגר1191077 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019גן אמנוןאישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

קרן צנגר1191145 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019שכ שקדאישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

קרן צנגר1191182 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019גן הדסאישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

מיכל פרטוש1191203 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019הרב עוזיאלאישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

מיכל פרטוש1191214 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור90708-659825301/07/201925/07/2019הרצל אישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

מיכל פרטוש1191222 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019הדקלאישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

מיכל פרטוש1191234 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019נחל ציןאישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

מיכל פרטוש1191251 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019גן חצבאישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

ליה וייס בסטקר1191260 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019הרב עוזיאלאישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

ליה וייס בסטקר1191266 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019הרב עוזיאלאישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

ליה וייס בסטקר1191278 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור2508-659825301/07/201925/07/2019הרב עוזיאל אישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

ליה וייס בסטקר1191284 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019שכ שקדאישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

ליה וייס בסטקר1191297 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019נחל ציןאישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

שלומית וקנין1191415 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019גן ערבהאישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

שלומית וקנין1191419 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019נווה עמקאישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

שלומית וקנין1191431 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019גן כלניתאישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

שלומית וקנין1191442 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825301/07/201925/07/2019גן אירוסאישור הונפקבארירוחםירוחםהדרום

שלומית וקנין1191454 ירוחם8318ירוחם רשות מקומיתפטור08-659825701/07/201925/07/2019גן בראישור הונפקבארץ התנךירוחםירוחםהדרום

בצלאל גליק20121061192692- פרחי הדגל ארגון נוערחייב63802-537077618/08/201924/08/2019ח "הפלמאישור הונפקפרחי הדגל ביאלאירוחםירוחםהדרום

גמאל אבו צבייח1177583 כסיפה10595כסיפה רשות מקומיתפטור08-995365801/07/201921/07/2019כסיפהאישור הונפקהחופש הגדולכסיפהכסיפההדרום

גומעה אלסבאבחה1177701 כסיפה10595כסיפה רשות מקומיתפטור08-997419301/07/201921/07/2019כסיפהאישור הונפקאבו ואדיכסיפהכסיפההדרום

מחמוד עמור1177772 כסיפה10595כסיפה רשות מקומיתפטור08-995346901/07/201921/07/2019כסיפהאישור הונפקבית ספר תל אלמלחכסיפהכסיפההדרום

איוב אמטיראת1178046 כסיפה10595כסיפה רשות מקומיתפטור2008-997429201/07/201921/07/2019כסיפה שכונה אישור הונפקאלירמוק החופש הגדולכסיפהכסיפההדרום

1178072 כסיפה10595כסיפה רשות מקומיתפטור08-995790501/07/201921/07/2019כסיפהאישור הונפקבית ספר החופש הגדולכסיפהכסיפההדרום
עבד אל עזיז אבו 

שטיווי

סאלם אל קרישאת1178098 כסיפה10595כסיפה רשות מקומיתפטור4508-995344101/07/201921/07/2019' שכאישור הונפקס לחופש הגדול"ביכסיפהכסיפההדרום
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אישור הונפקקייטנה של החופש הגדולכסיפהכסיפההדרום
 499ד . ת30שכ , כסיפה

84923מיקוד 
מנסור אבו עגאג1182125 כסיפה10595כסיפה רשות מקומיתפטור08-649179101/07/201921/07/2019

עלי אלסרור1182157 כסיפה10595כסיפה רשות מקומיתפטור08-995365801/07/201921/07/2019כסיפהאישור הונפקהחופש הגדולכסיפהכסיפההדרום

זאייד אלעמור1182232 כסיפה10595כסיפה רשות מקומיתפטור08-995790501/07/201921/07/2019כסיפהאישור הונפקבית ספר החופש הגדולכסיפהכסיפההדרום

חאתם אבו עגאג9701781182768- ס כסייפה "מתנס"מתנפטור3008-649179101/07/201921/07/2019שכ אישור הונפקה-קייטנת קיץ דכסיפהכסיפההדרום

חסן נסאסרה1183195 כסיפה10595כסיפה רשות מקומיתפטור08-995346901/07/201921/07/2019כסיפהאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולכסיפהכסיפההדרום

אניס אלנסאסרה9701781183368- ס כסייפה "מתנס"מתנפטור08-997428801/07/201921/07/2019כסיפהאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולכסיפהכסיפההדרום

מוניר אזברגה9701781185058- ס כסייפה "מתנס"מתנפטור4508-995344101/07/201921/07/2019שכ אישור הונפקס לחופש הגדול"ביכסיפהכסיפההדרום

אחמד נסאסרה1187047 כסיפה10595כסיפה רשות מקומיתפטור08-997419301/07/201921/07/2019כסיפהאישור הונפקה-בית ספר לקיץ דכסיפהכסיפההדרום

יהודית יערי דגן1181281 להבים12716להבים רשות מקומיתפטור08-651807901/07/201931/07/2019טבלןאישור הונפקמנהרת הזמןלהביםלהביםהדרום

עופרה סויד בן אור1183006 להבים12716להבים רשות מקומיתפטור303-547733201/07/201921/07/2019ורד אישור הונפקבית הספר של החופש הגדוללהביםלהביםהדרום

עידן שביט9701861184095- ס להבים "מתנס"מתנפטור08-651093501/07/201914/07/2019ורדאישור הונפקאתגרים קיץלהביםלהביםהדרום

עידן שביט9701861184260- ס להבים "מתנס"מתנפטור308-651093522/07/201931/07/2019ורד אישור הונפקמנהרת הזמןלהביםלהביםהדרום

דוד אזולאי556859111182564- כדור סל לכיש תושב פרטיחייב08-623734101/07/201918/07/2019נהורה אולם ספורטאישור הונפקכדור סללכישלכישהדרום

מי קקון'מוריה ג1183417 לכיש5000000לכיש רשות מקומיתפטור08-684878001/07/201921/07/2019נהורהאישור הונפקס של החופש הגדול"ביהנהורהלכישהדרום

רז יהונתן1185845ס"מתנפטור08-687161301/07/201914/07/2019לכישאישור הונפקלגו מדע אתגרי ורובוטיקהלכישלכישהדרום

1185969 לכיש5000000לכיש רשות מקומיתפטור08-687161301/07/201921/07/2019מושב לכישאישור הונפקס של החופש הגדול"ביהלכישלכישהדרום
שמחה שיר 

יחזקאל

אליאבאישור הונפקקייטנת אליאבאליאבלכישהדרום
077-

2133201
יפתח צלניקר9524004551186137- אליאב אגודהחייב01/07/201914/07/2019

מירב סעדון1186320 לכיש5000000לכיש רשות מקומיתפטור08-687161301/07/201921/07/2019מושב תלמיםאישור הונפקס של החופש הגדול"ביהתלמיםלכישהדרום

אישור הונפקס של החופש הגדול"ביהבני דקליםלכישהדרום
ביהס נועם - בני דקלים

בנות
גלית ויזל1186340 לכיש5000000לכיש רשות מקומיתפטור08-687161301/07/201921/07/2019

אישור הונפקס של החופש הגדול"ביהבני דקליםלכישהדרום
ס נועם "ביה-בני דקלים 

בנים
מרדכי שטרן1186557 לכיש5000000לכיש רשות מקומיתפטור08-687161301/07/201921/07/2019

אודי יהודה אלבז1188097ס"מתנפטור08-687161301/07/201904/07/2019שקףאישור הונפקסדנת נגרותשקףלכישהדרום

אודי יהודה אלבז1188105ס"מתנפטור08-687161315/07/201918/07/2019לכישאישור הונפקסדנת נגרותלכישלכישהדרום

מלי זהבי1190723 לכיש5000000לכיש רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019נטעאישור הונפקאופק מגלה עולםנטעלכישהדרום

ליאת דרדור1191096 לכיש5000000לכיש רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019עוצםאישור הונפקאופק מגלה עולםעוצםלכישהדרום

פרח ביטון1191157 לכיש5000000לכיש רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019אליאבאישור הונפקאופק מגלה עולםאליאבלכישהדרום

קרין מסורי1191196 לכיש5000000לכיש רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019שקףאישור הונפקאופק מגלה עולםשקףלכישהדרום

שגית יבגי1191241 לכיש5000000לכיש רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019נהורהאישור הונפקאופק מגלה עולםנהורהלכישהדרום

ם'אירית אלג1191383 לכיש5000000לכיש רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019שדה משהאישור הונפקאופק מגלה עולםשדה משהלכישהדרום
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מירב גויטע1191412 לכיש5000000לכיש רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019שדה דודאישור הונפקאופק מגלה עולםשדה דודלכישהדרום

אורית כהן1191432 לכיש5000000לכיש רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019בני דקליםאישור הונפקאופק מגלה עולםבני דקליםלכישהדרום

שרית ענקי1191455 לכיש5000000לכיש רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019מנוחהאישור הונפקאופק מגלה עולםמנוחהלכישהדרום

שולה עדרי1192303 לכיש5000000לכיש רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019תלמיםאישור הונפקאופק מגלה עולםתלמיםלכישהדרום

תאייסיר אבו גנים1177854 לקיה10603לקיה רשות מקומיתפטור608-958920401/07/201921/07/2019ליקה שכונה אישור הונפקס של החופש הגדול"בילקיהלקיההדרום

אברהים אבו עמאר1180155 לקיה10603לקיה רשות מקומיתפטור08-668899801/07/201921/07/2019לקיהאישור הונפקחופש הגדוללקיהלקיההדרום

פארס אלצאנע1183241 לקיה10603לקיה רשות מקומיתפטור08-699350001/07/201921/07/2019לקיהאישור הונפק'אלמעראגלקיהלקיההדרום

עמותהחייב08-651758201/07/201918/07/2019 מיתר1המייסדים אישור הונפקקראטה מועדון ספורט מיתרמיתרמיתרהדרום
- מועדון ספורט מיתר 

580029874
דיקלה יהב1177889

אופיר עוז1178005הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור5003-512512507/07/201915/07/2019עופרים אישור הונפק2019קייצת מיתר מיתרמיתרהדרום

אישור הונפקמיתר על גלגליםמיתרמיתרהדרום
קייטנה על .   מיתר9תמר 

גלגלים
נהוראי מאיר מנחם342784651178412- תושב פרטי תושב פרטיחייב08-972211807/07/201918/07/2019

מרדכי דוד ביטן2013364271180338- מחנה /קייטנהתושב פרטיחייב108-373820021/07/201916/08/2019המייסדים אישור הונפקספורט וערכיםמיתרמיתרהדרום

ארז שנקר226608151180865- ארז שנקר תושב פרטיחייב08-651946701/07/201901/08/2019מיתר, 132המייסדים אישור הונפקקייטנת ספורטמיתרמיתרהדרום

מיתרמיתרהדרום
-בית הספר של החופש הגדול

עמית
נועה אזנקוט אוזן1182976 מיתר12682מיתר רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201921/07/2019שדרות עומריםאישור הונפק

שרה שורקי1183098 מיתר12682מיתר רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201931/07/2019גאון הירדןאישור הונפקילדות ישראליתמיתרמיתרהדרום

פרנסיס חדד1183103 מיתר12682מיתר רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201908/08/2019חצבאישור הונפקילדות ישראליתמיתרמיתרהדרום

קרין גורגט כהן1183117 מיתר12682מיתר רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201921/07/2019שדרות המייסדיםאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולמיתרמיתרהדרום

ורד הראל1183118 מיתר12682מיתר רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201921/07/2019שדרות המייסדיםאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולמיתרמיתרהדרום

ורד אורשלימי1183120 מיתר12682מיתר רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201908/08/2019דרוריתאישור הונפקילדות ישראליתמיתרמיתרהדרום

פייגא קורץ5804160971189080- ד מיתר "בית חבעמותהחייב08-651003621/07/201902/08/2019שדרות המייסדיםאישור הונפקד"חבמיתרמיתרהדרום

5804160971191421- ד מיתר "בית חבעמותהחייב08-651003601/07/201901/08/2019שדרות המייסדיםאישור הונפקקייטנת חבד רימוןמיתרמיתרהדרום
ספיר שרה 

סטריליץ

קרן דבורה לוי5804160971192764- ד מיתר "בית חבעמותהחייב08-651003601/07/201908/08/2019דרוריתאישור הונפקקייטנת חבד שחףמיתרמיתרהדרום

נחמה דינה ממן5804160971193102- ד מיתר "בית חבעמותהחייב08-651003601/07/201908/08/2019תמנעאישור הונפקקייטנת חבד מיתרמיתרמיתרהדרום

חנה ברדוגו-רות5804160971193335- ד מיתר "בית חבעמותהחייב08-651003601/07/201908/08/2019שדרות המייסדיםאישור הונפקקייטנת חבד גפןמיתרמיתרהדרום
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מצפה רמוןהדרום
מצפה 

רמון
חופית בטיטו9701941177937- ס מצפה רמון "מתנס"מתנפטור308-658844201/07/201921/07/2019שד הר הגמל אישור הונפקקייטנת ספורט

מצפה רמוןהדרום
מצפה 

רמון
יהודה יצחק לבנון1181084 מצפה רמון992מצפה רמון רשות מקומיתפטור08-658647301/07/201921/07/2019בית ספר תורניאישור הונפקתורני סביבתי

מצפה רמוןהדרום
מצפה 

רמון

- בית ספר של החופש הגדול 

ס רמון מצפה רמון"בי
לירז בן שושן1181211 מצפה רמון992מצפה רמון רשות מקומיתפטור308-658846001/07/201921/07/2019שד הר הגמל אישור הונפק

מצפה רמוןהדרום
מצפה 

רמון
רינה גל9701941186695- ס מצפה רמון "מתנס"מתנפטור1108-658844201/07/201925/07/2019נחל גרופית אישור הונפקגנים- מפליגים עם סיפורים

מרחביםהדרום

בתי ספר 

של 

מרחבים

נופר אמסלם1181372 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-621180001/07/201921/07/2019קרית חינוך מרחביםאישור הונפקבהס של החופש הגדול

מרחביםהדרום

בתי ספר 

של 

מרחבים

בתיה יחיא9706571181659- ס מרחבים "מתנס"מתנפטור08-996903301/07/201918/07/2019ס מרחבים"ביאישור הונפקהאקדמיה למצויינות

שרית דרחי1182731 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-684527501/07/201921/07/2019שבי דרום ניר עקיבאאישור הונפקכפר דרוםשבי דרוםמרחביםהדרום

חופית סבאג1182735 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-994249801/07/201921/07/2019מבועיםאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולמבועיםמרחביםהדרום

מרחביםהדרום

בתי ספר 

של 

מרחבים

ליאן שלום1182994 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-996211101/07/201921/07/2019ס מרחבים"ביאישור הונפקנחלים- בית ספר של הקיץ

מיטל אפללו1183385 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-994113101/07/201921/07/2019מושב שדה צביאישור הונפקחברים בכל מיני צבעיםשדה צבימרחביםהדרום

מיטל קיקוס1184143 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019מושב מסלולאישור הונפקקייטנת גניםמסלולמרחביםהדרום

מיטל קיקוס1184281 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019מושב רנןאישור הונפקקייטנת גניםרנןמרחביםהדרום

מיטל קיקוס1184348 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019מבועים ציפיאישור הונפקקייטנת גניםמבועיםמרחביםהדרום

מיטל קיקוס1184359 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019מבועים צליליםאישור הונפקקייטנת גניםמבועיםמרחביםהדרום

נועה אלמקיאס1184380 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019קלחים קשתאישור הונפקקייטנת גניםקלחיםמרחביםהדרום

נועה אלמקיאס1184391 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019אשבול תירסאישור הונפקקייטנת גניםאשבולמרחביםהדרום

נועה אלמקיאס1184395 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019קלחים דקלאישור הונפקקייטנת גניםקלחיםמרחביםהדרום

נועה אלמקיאס1184406 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019שדה צבי תותאישור הונפקקייטנת גניםשדה צבימרחביםהדרום

מרחביםהדרום
פעמי 

ז"תש
נועה אלמקיאס1184419 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019פעמי תשז גפןאישור הונפקקייטנת גנים

מיכל אליהו1184511 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019פטיש תאנהאישור הונפקקייטנת גניםפטישמרחביםהדרום

עומרית כנר בר1184519 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201911/08/2019חצרים פרפראישור הונפקקייטנת גניםחצריםמרחביםהדרום

עומרית כנר בר1184522 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201911/08/2019חצרים ברושאישור הונפקקייטנת גניםחצריםמרחביםהדרום

רעות פדלון1184546 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019גילת אורניםאישור הונפקקייטנת גניםגילתמרחביםהדרום
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מיכל אליהו1184547 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019פטיש גפןאישור הונפקקייטנת גניםפטישמרחביםהדרום

רעות פדלון1184550 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019גילת ורדאישור הונפקקייטנת גניםגילתמרחביםהדרום

רעות פדלון1184552 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019ניר משה טרוםאישור הונפקקייטנת גניםניר משהמרחביםהדרום

רעות פדלון1184553 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019גילת יפה נוףאישור הונפקקייטנת גניםגילתמרחביםהדרום

מיכל אליהו1184554 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019בחטה חובהאישור הונפקקייטנת גניםבטחהמרחביםהדרום

מיכל אליהו1184556 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019פדויים דקליםאישור הונפקקייטנת גניםפדוייםמרחביםהדרום

מרחביםהדרום
תלמי 

ו"ביל
מיכל אליהו1184558 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019תלמי בילו פשושאישור הונפקקייטנת גנים

מיטל קיקוס1184559 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019רנן חובהאישור הונפקקייטנת גניםרנןמרחביםהדרום

לאה פרץ1184857 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019בטחהאישור הונפקחברים בכל מיני צבעיםבטחהמרחביםהדרום

מרחביםהדרום

בתי ספר 

של 

מרחבים

שני מלכה1188056 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-621180001/07/201904/07/2019ס מרחבים"ביאישור הונפקקולנוע ואנימציה

מרחביםהדרום

בתי ספר 

של 

מרחבים

אודי יהודה אלבז1188260 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-621180007/07/201911/07/2019ס מרחבים"ביאישור הונפקקייטנת נגרות

מרחביםהדרום

בתי ספר 

של 

מרחבים

1189244 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-621180014/07/201925/07/2019קרית חינוך מרחביםאישור הונפקספורט וכושר
בן -כרמית לוי

אדיבה

רעות פדלון1189530 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944101/07/201921/07/2019ניר משה חובהאישור הונפקקייטנת גניםניר משהמרחביםהדרום

מרחביםהדרום

בתי ספר 

של 

מרחבים

אבי כליף1192153 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומיתפטור08-992944601/07/201911/07/2019קרית החינוך מרחביםאישור הונפקמחנה קייטנה

נווה מדברהדרום
אעצם 

(שבט)
חליל אל וקילי1177207 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-621435301/07/201921/07/2019 באר שבע10018ד "תאישור הונפקהחופש הגדול

נווה מדברהדרום

אבו 

קורינאת 

(שבט)

עודה אבו צבייח1177229 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-621006201/07/201921/07/2019)שבט(אבו קורינאת אישור הונפקאבו קרינאת ב

נווה מדברהדרום

אבו 

קרינאת 

(יישוב)

נביל אבו קרינאת1177585 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-621412101/07/201921/07/2019יישוב(אבו קרינאת אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

סאלם אבן חמיד1177786 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-621414601/07/201921/07/2019'ביר הדאגאישור הונפקבית ספר של החופש הגדול'ביר הדאגנווה מדברהדרום

נווה מדברהדרום

אבו 

קרינאת 

(יישוב)

חסן אלגנאמי1177853 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-682697001/07/201921/07/2019יישוב(אבו קרינאת אישור הונפקד'אלמג

עקיד נסאר1178056 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור03-725364901/07/201921/07/2019'ביר הדאגאישור הונפקהחופש הגדול'ביר הדאגנווה מדברהדרום
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שירין מועלם1178105 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור33208-957895001/07/201921/07/2019דימונה אישור הונפקבית ספר החופש הגדולסר-קצר אנווה מדברהדרום

מחמד הואשלה1179030 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-664434201/07/201921/07/2019סר-קצר אאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולסר-קצר אנווה מדברהדרום

סעיד אבו עפאש1180181 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-621021301/07/201921/07/2019'ביר הדאגאישור הונפקבית ספר של החופש הגדול'ביר הדאגנווה מדברהדרום

איברהים אבו עסא1181103 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-917394001/07/201921/07/2019'ביר הדאגאישור הונפקאלאמל'ביר הדאגנווה מדברהדרום

עיד אבן חזאעל1182094 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-621507001/07/201921/07/2019'ביר הדאגאישור הונפק'באר הדאג'ביר הדאגנווה מדברהדרום

תהאני אל הואשלה1182740 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-957893601/07/201921/07/2019סר-קצר אאישור הונפקבית ספר החופש הגדולסר-קצר אנווה מדברהדרום

אחמד אבו קטיפאן1182840 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-621404101/07/201921/07/2019אבו תלולאישור הונפקאלאמלאבו תלולנווה מדברהדרום

נווה מדברהדרום

אבו 

ווייעד 'ג

(שבט)

פהד אלעטאונה1183228 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-621436501/07/201921/07/2019 באר שבע400ד "תאישור הונפקאבו קוידר

אחמד אלחמאמדה1183294 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-996622901/07/201921/07/2019'ביר הדאגאישור הונפקעזאזמה א'ביר הדאגנווה מדברהדרום

עלי אלולידי1183610 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-621428001/07/201921/07/2019'ביר הדאגאישור הונפקהחופש הגדול'ביר הדאגנווה מדברהדרום

מוחמד אבו הדובה1184632 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-682696001/07/201921/07/2019אבו תלולאישור הונפקבית ספר של הקיץאבו תלולנווה מדברהדרום

קמאל אבו הדובה1186709 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומיתפטור08-621406001/07/201921/07/2019אבו תלולאישור הונפקאלמוסתקבלאבו תלולנווה מדברהדרום

אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםנתיבותנתיבותהדרום
b.b.netivot.1234@gm

ail.com
שילת בובליל1178711 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור08-678675201/07/201921/07/2019

יונתן אלמקייס1178762 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור08-678675001/07/201921/07/2019 נתיבות8א "חזואישור הונפקעם סגולהנתיבותנתיבותהדרום

אדרת מימון1178785 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור10208-994840401/07/201921/07/2019אגוז אישור הונפקנווה חיהנתיבותנתיבותהדרום

יעקב מלכה1178809 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור208-664546601/07/201921/07/2019רב יוסף הכהן אישור הונפקבחורשת האוצרותנתיבותנתיבותהדרום

חדוה אברהם1178826 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור08-994515901/07/201921/07/2019 נתיבות24רמבם אישור הונפקבשעה טובהנתיבותנתיבותהדרום

גאולה אברגל1178865 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור108-994884401/07/201921/07/2019רימון אישור הונפקיבוא ברינהנתיבותנתיבותהדרום

10הרב צבאן אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםנתיבותנתיבותהדרום
077-

7667701
רויטל עמר1178984 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

רפאל איפרגן1179134 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור60608-993384401/07/201921/07/2019נתיבות אישור הונפקבניהונתיבותנתיבותהדרום

עמותהחייב08-994884401/07/201921/07/2019 נתיבות1התקומה אישור הונפקיבוא ברינהנתיבותנתיבותהדרום
ש "ע, באר מים חיים באר שבע

580353175- רבי יוסף חיים 
רינה מויאל1179142
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שרית מלכה1179205בנות בתיהתנועת נוערפטור8502-501544426/06/201931/07/2019מלכי ישראל אישור הונפקאתנחתאנתיבותנתיבותהדרום

עמותהחייב2408-994215701/07/201921/07/2019ם "הרמבאישור הונפקד"גן חבנתיבותנתיבותהדרום
- מוסדות בית ישראל 

580036713
שגית כהן1179920

201הרב גרשונוביץ אישור הונפקאהל תמרנתיבותנתיבותהדרום
077-

5320413
פנינה פערל בן גד1180044 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

ישי יהושע צנרו1180233 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור08-994485401/07/201921/07/2019קהילות יעקבאישור הונפקבית ספר של החופשנתיבותנתיבותהדרום

חנה ברוכה בלקין1180879בנות בתיהתנועת נוערפטור20102-501544402/07/201918/07/2019גרשונוביץ אישור הונפקבשלט רחוקנתיבותנתיבותהדרום

אורטל אביסרור1181376 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור208-699949901/07/201921/07/2019רב יוסף הכהן אישור הונפקיד המלךנתיבותנתיבותהדרום

נסיה רביבו1182846 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור10408-994110401/07/201921/07/2019מלכי ישראל אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםנתיבותנתיבותהדרום

נוי קדוש1183378 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור108-993288601/07/201921/07/2019חפץ חיים אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםנתיבותנתיבותהדרום

אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםנתיבותנתיבותהדרום
הרב משה חלפון הכהן 

נתיבות
שמחה אביגיל בנון1184261 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור08-993287701/07/201921/07/2019

אבישג חדד1184579 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור808-993198501/07/201921/07/2019הרב מזוז אישור הונפקנתיבי אורנתיבותנתיבותהדרום

נחמה יברוב1184760בנות בתיהתנועת נוערפטור108-853794803/07/201906/08/2019שלום בוניך אישור הונפקמשכן התורהנתיבותנתיבותהדרום

ציפורה טראבולוס1185382 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור08-610388801/07/201923/07/2019 נתיבות1הרימון אישור הונפקבאר מים חייםנתיבותנתיבותהדרום

רעות בן חמו1186205 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור108-610388801/07/201923/07/2019רימון אישור הונפקבאר מים חייםנתיבותנתיבותהדרום

רות יצחקי1186364 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור08-610388801/07/201923/07/2019 נתיבות1הרימון אישור הונפקבאר מים חייםנתיבותנתיבותהדרום

דבורה כהן1186400 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור08-610388801/07/201923/07/2019 נתיבות1הרימון אישור הונפקבאר מים חייםנתיבותנתיבותהדרום

אורלי איין1186409 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור08-610388801/07/201923/07/2019 נתיבות1הרימון אישור הונפקבאר מים חייםנתיבותנתיבותהדרום

נעמה עליזה חדאד1186418 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור08-610388801/07/201923/07/2019 נתיבות1הרימון אישור הונפקבאר מים חייםנתיבותנתיבותהדרום

רחל הודיה יום טוב1186841בנות בתיהתנועת נוערפטור1308-678675204/07/201918/07/2019חזני אישור הונפקמעל המצופהנתיבותנתיבותהדרום

נתיבותנתיבותהדרום
סיפורים בכל מיני צבעים - גנים

הילה- 
הילה גויטע1186920 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור08-633695401/07/201921/07/2019רימוןאישור הונפק

איילת הרוש1188559 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור108-610388801/07/201923/07/2019נתיבות הרימון אישור הונפקבאר מים חייםנתיבותנתיבותהדרום

שד ירושליםאישור הונפקנועם אורותנתיבותנתיבותהדרום
073-

2532117
ישראל דהן9702101190163- ס נתיבות "מתנס"מתנפטור01/07/201921/07/2019

אורלי איין1191376 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור08-610388801/07/201923/07/2019 נתיבות1הרימון אישור הונפקבאר מים חייםנתיבותנתיבותהדרום

נתיבותנתיבותהדרום
- בית הספר של החופש הגדול

ספרים בכל מיני צבעים
שרית שני אזולאי1191803 נתיבות2469נתיבות רשות מקומיתפטור08-993188201/07/201921/07/2019שכ הורד נתיבותאישור הונפק

שליואישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםנתיבותנתיבותהדרום
073-

2532100
הודיה בן שושן9702101191979- ס נתיבות "מתנס"מתנפטור01/07/201921/07/2019
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שד ירושליםאישור הונפקספרים בכל מיני צבעיםנתיבותנתיבותהדרום
073-

2532100
תהילה תמי כהן9702101192007- ס נתיבות "מתנס"מתנפטור01/07/201921/07/2019

תמר מלכה9702101192172- ס נתיבות "מתנס"מתנפטור08-994390402/07/201918/07/2019שד ירושליםאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםנתיבותנתיבותהדרום

נתיבותנתיבותהדרום
סיפורים מכל מיני צבעים - גנים

אושרית
אושרת ארובס9702101192181- ס נתיבות "מתנס"מתנפטור10108-943124001/07/201921/07/2019תלתן אישור הונפק

עינת כהן9702101192245- ס נתיבות "מתנס"מתנפטור08-993287701/07/201921/07/2019הרב משה חלפון הכהאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםנתיבותנתיבותהדרום

שד ירושליםאישור הונפקספרים מכל מיני צבעיםנתיבותנתיבותהדרום
073-

2532100
מידר בלחדב9702101192333- ס נתיבות "מתנס"מתנפטור01/07/201921/07/2019

עמותהחייב08-646042401/07/201901/08/2019 עומר20מרגנית אישור הונפקמגן אברהם חוקרים צעיריםעומרעומרהדרום
- קהילת מגן אברהם 

580085538
חן ציקרמן1177963

טלי גואטה1183088 עומר6668עומר רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201931/07/2019לבנהאישור הונפקילדות ישראליתעומרעומרהדרום

מזי סלומון1183111 עומר6668עומר רשות מקומיתפטור3603-547733201/07/201908/07/2019דקל אישור הונפקילדות ישראליתעומרעומרהדרום

שגית דודיאן1183116 עומר6668עומר רשות מקומיתפטור103-547733201/07/201921/07/2019רותם אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולעומרעומרהדרום

עמותהחייב08-629117701/07/201918/07/2019 עומר8הדר אישור הונפק2019קייטנת ספורט עומר עומרעומרהדרום
- הפועל עומר - אגודת ספורט 

580284933
ליאור קוגן1184786

סבטלנה גנקין9776781177945- ס ערד "מתנס"מתנפטור2808-955150701/07/201911/08/2019בן יאיר אלעזר אישור הונפקאקטיביקסערדערדהדרום

24040511178954- רשת גני חבד עמותהחייב08-995303801/07/201921/07/2019שאול המלךאישור הונפקבית ספר אור מנחם בוגרותערדערדהדרום
רישה פרלה 

זלמנוב

אברהם ברוך רוזן5802606691181066- מאור הדרום עמותהחייב1508-995384201/07/201922/07/2019אחוה אישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום

אליהו שרייבהנד5802606691181069- מאור הדרום עמותהחייב5608-995384201/07/201922/07/2019שמעון אישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום

5802606691181074- מאור הדרום עמותהחייב08-995384201/07/201922/07/2019אשדאישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום
אלימלך נפתלי 

זיידנפלד

ערדערדהדרום
בית הספר של החופש הגדול 

ת גור ערד"ת
1181185 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור6208-995384201/07/201921/07/2019בן יאיר אישור הונפק

יהודה אריה ליי 

גרשטנקורן

5802606691181223- מאור הדרום עמותהחייב6208-995384201/07/201922/07/2019בן יאיר אישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום
אלתר שלמה זלמן 

לב

אפרים נוסבוים5802606691181239- מאור הדרום עמותהחייב608-995384201/07/201922/07/2019אקליפטוס אישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום

ראובן בירנשטוק5802606691181246- מאור הדרום עמותהחייב608-995384201/07/201922/07/2019אקליפטוס אישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום

חיים דב גולדוסר5802606691181256- מאור הדרום עמותהחייב608-995384201/07/201922/07/2019אקליפטוס אישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום

חיים אברמציק5802606691181265- מאור הדרום עמותהחייב6108-995384201/07/201922/07/2019קנאים אישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום

חיים זאב מילשטיין5802606691181278- מאור הדרום עמותהחייב1008-995384201/07/201922/07/2019אשד אישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום

5802606691181344- מאור הדרום עמותהחייב508-995384201/07/201922/07/2019אשד אישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום
יהודה אריה לייב 

גרינבלט

אריה שטייר-יהודה5802606691181356- מאור הדרום עמותהחייב08-995384201/07/201922/07/2019אשדאישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום
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5802606691181371- מאור הדרום עמותהחייב08-995384201/07/201922/07/2019הקנאיםאישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום
יוסף יהונתן 

וקשטיין

יצחק קנובלוביץ5802606691181375- מאור הדרום עמותהחייב08-995384201/07/201922/07/2019סמ האקליפטוסאישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום

ישראל כץ5802606691181378- מאור הדרום עמותהחייב6208-995384201/07/201922/07/2019בן יאיר אישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום

5802606691181390- מאור הדרום עמותהחייב608-995384201/07/201922/07/2019אקליפטוס אישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום
שמחה בונים 

ליברמן

לייב ברוידא5802606691181394- מאור הדרום עמותהחייב608-995384201/07/201922/07/2019אקליפטוס אישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום

ערדערדהדרום
בית הספר של החופש הגדול 

חלמיש
רעות שפורקר1182258 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור2108-995065301/07/201921/07/2019שיזף אישור הונפק

5802606691182571- מאור הדרום עמותהחייב655608-995384201/07/201922/07/2019שמעון אישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום
פיגה הדסה 

גרשטנקורן

רחל לנדו5802606691182575- מאור הדרום עמותהחייב908-995384201/07/201922/07/2019שאול המלך אישור הונפקמאור הדרוםערדערדהדרום

ערדערדהדרום
בית הספר של החופש הגדול 

יעלים עופרים
שירה חסון1183229 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור1608-995701701/07/201921/07/2019יהודה אישור הונפק

ערדערדהדרום
בית הספר של החופש הגדול 

אבישור
ענת קופרשטיין1183253 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור2008-995701701/07/201921/07/2019יהודה אישור הונפק

ערדערדהדרום
בית הספר של החופש הגדול 

טללים
ברוך אביבי1183264 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור4408-995670701/07/201921/07/2019שמעון אישור הונפק

ערדערדהדרום
בית הספר של החופש הגדול 

חבד בנים
יניב לאיליאב1183290 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור508-867050801/07/201921/07/2019נורית אישור הונפק

ערדערדהדרום
בית הספר של החופש הגדול 

חבד בנות ערד
1183300 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור08-995303801/07/201921/07/2019שאול המלךאישור הונפק

חיה מושקא 

פינצבסקי

ערדערדהדרום
בית הספר של החופש הגדול 

גור בנות
ברכה זילברברג1183327 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור408-995232001/07/201921/07/2019תפוח אישור הונפק

ערדערדהדרום
בית הספר של החופש הגדול 

לבאות
אורלי סבלוף1184766 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור1408-995670701/07/201921/07/2019שמעון אישור הונפק

הילה בנימין24040511184846- רשת גני חבד עמותהחייב08-995077101/07/201921/07/2019ענבליםאישור הונפקגני חבדערדערדהדרום

אור זהר1187551 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור708-931338402/07/201910/08/2019אודם אישור הונפקגן רותםערדערדהדרום

אור זהר1187577 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור4408-995984102/07/201910/08/2019שמעון אישור הונפקגן גפןערדערדהדרום

נופר שרה וינמן1187591 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור2208-997333202/07/201910/08/2019אשד אישור הונפקגן גביםערדערדהדרום

נופר שרה וינמן1187606 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור5708-995065302/07/201910/08/2019שיזף אישור הונפקצ חלמיש"חטערדערדהדרום

נופר שרה וינמן1187611 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור2208-997423702/07/201910/08/2019אשד אישור הונפקגן אפיקערדערדהדרום

נופר שרה וינמן1187618 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור1208-997420402/07/201910/08/2019חרוב אישור הונפקגן תאנהערדערדהדרום

נופר שרה וינמן1187623 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור1208-632706302/07/201910/08/2019חרוב אישור הונפקגן חרובערדערדהדרום

מרים מלכה1187632 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור5708-664503802/07/201910/08/2019דוכיפת אישור הונפקגן אנקורערדערדהדרום

מרים מלכה1187639 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור08-995490102/07/201910/08/2019יהודהאישור הונפקגן ברושערדערדהדרום
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מרים מלכה1187650 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור408-995490102/07/201910/08/2019יהודה אישור הונפקגן דקלערדערדהדרום

מרים מלכה1187656 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור308-995565802/07/201910/08/2019שמעון אישור הונפקגן אשלערדערדהדרום

מרים מלכה1187669 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור5708-995565902/07/201910/08/2019דוכיפת אישור הונפקגן זמירערדערדהדרום

פסיה רובין1188822 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור1402-626870801/07/201921/07/2019אתרוג אישור הונפקתגליאותערדערדהדרום

פסיה רובין1188831 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור02-626870801/07/201921/07/2019שד חןאישור הונפקתגליאותערדערדהדרום

פסיה רובין1188847 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור902-626870801/07/201921/07/2019שאול המלך אישור הונפקתגליאותערדערדהדרום

פסיה רובין1188860 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור11002-626870801/07/201921/07/2019הדס אישור הונפקתגליאותערדערדהדרום

ערדערדהדרום
בית הספר של החופש הגדול 

קדם
יעל סינה1189332 ערד25601ערד רשות מקומיתפטור1208-995984601/07/201921/07/2019אטד אישור הונפק

1191382ג"היכלי ענתנועת נוערחייב408-995232002/07/201922/07/2019תפוח אישור הונפק?למה לא-היכלי עונגערדערדהדרום
צירל ראדא יהודית 

ציטרינבום

דבורה קאהן כהן1191475ג"היכלי ענתנועת נוערחייב408-995232002/07/201923/07/2019תפוח אישור הונפקהקול קובע-היכלי עונגערדערדהדרום

חיה לאה מדלוב1192744ג"היכלי ענתנועת נוערחייב4503-618525601/07/201901/08/2019עדולם אישור הונפקאחוזהערדערדהדרום

ערערה בנגבהדרום
-ערערה

בנגב
רשות מקומיתפטור708-997385701/07/201921/07/2019 7שכ אישור הונפקאלראזי

 ערערה 11924ערערה בנגב 

בנגב
עיד אבו עשיבה1177498

ערערה בנגבהדרום
-ערערה

בנגב
רשות מקומיתפטור08-995232401/07/201921/07/2019ערערה בנגבאישור הונפקבית ספר החופש הגדול

 ערערה 11924ערערה בנגב 

בנגב
סלמאן אבו גויעד1177923

ערערה בנגבהדרום
-ערערה

בנגב
רשות מקומיתפטור108-653506001/07/201921/07/2019שכ אישור הונפקהחופש הגדול

 ערערה 11924ערערה בנגב 

בנגב
בילאל אבו סעלוק1178612

ערערה בנגבהדרום
-ערערה

בנגב
רשות מקומיתפטור208-850775901/07/201921/07/2019 2שכ אישור הונפקערערה בנגב-החופש הגדול 

 ערערה 11924ערערה בנגב 

בנגב
עייד אבו עראר1180274

ערערה בנגבהדרום
-ערערה

בנגב
רשות מקומיתפטור208-995548301/07/201921/07/2019 2שכ אישור הונפקהחופש הגדול

 ערערה 11924ערערה בנגב 

בנגב
1181222

עבד אל עזיז אבו 

קוש

ערערה בנגבהדרום
-ערערה

בנגב
רשות מקומיתפטור08-995336001/07/201921/07/2019אח'בית ספר אלנגאישור הונפקהקיץ של החופש הגדול

 ערערה 11924ערערה בנגב 

בנגב
תאיסיר אבו גאמע1182499

מרגו סלובוזיאנו1178153 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור1308-681378901/07/201921/07/2019שמואל הנביא אישור הונפקס של החופש הגדול"ביקרית גתקרית גתהדרום

אמבר בן דיין1178812 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור08-630018101/07/201921/07/2019 כרמי גת4נופך אישור הונפקכרמיםקרית גתקרית גתהדרום

מוסד חינוכיחייב1008-688121301/07/201921/07/2019הדקל אישור הונפקס של קיץ"ביקרית גתקרית גתהדרום
- קרית גת רשות מקומית 

26302
אוסנת שמוחה1179077

דבורה שימחה דריי1179372 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור08-688129601/07/201921/07/2019 קרית גת3ירמיהו אישור הונפקד בנות קרית גת"חבקרית גתקרית גתהדרום

מנחם גרינבוים1179377 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור4308-688721601/07/201921/07/2019עדולם אישור הונפקעמלים בתורהקרית גתקרית גתהדרום

עמי כהן1180136 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור1108-688968901/07/201921/07/2019יפתח הגלעדי אישור הונפקבית הספר של החופשקרית גתקרית גתהדרום

קרית גתקרית גתהדרום
בית ספר של החופש הגדול 

הרצל
גיל מסיקה1180286 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור708-688362201/07/201921/07/2019עתניאל בן קנז אישור הונפק
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טל הררי1180295 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור6608-688123401/07/201921/07/2019שד העצמאות אישור הונפקסיפורים בכל מני צבעיםקרית גתקרית גתהדרום

הילה ברקוביץ1180397 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור12008-681872401/07/201921/07/2019שדרות גת אישור הונפקביהס של החופש הגדולקרית גתקרית גתהדרום

רוני כהן1180733 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור08-917203201/07/201921/07/2019נתיבות שלוםאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולקרית גתקרית גתהדרום

יובל חבקין1180965 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור08-916474301/07/201921/07/2019 קריית גת3רחבת ירמיהו אישור הונפקס של החופש הגדול'ביהקרית גתקרית גתהדרום

יחיאל קדוש1181210 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור08-681848101/07/201931/07/2019 קרית גת52החלוץ אישור הונפקמפי עולליםקרית גתקרית גתהדרום

רחל לאה גרינברג1181687 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור4508-990004401/07/201921/07/2019בית יוסף אישור הונפקבית יעקב סלוניםקרית גתקרית גתהדרום

אסף פורברג1181705 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור3708-681517901/07/201915/08/2019הגבורה אישור הונפקסיסמה לשעות הפנאיקרית גתקרית גתהדרום

אושרת רוזנברג1182027 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור08-688145701/07/201921/07/2019שכונת גליקסוןאישור הונפקס של החופש הגדול"ביהקרית גתקרית גתהדרום

אילנה לומברוסו1182509 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור08-681517901/07/201921/07/2019 קרית גת37הגבורה אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםקרית גתקרית גתהדרום

איטה זילברשטיין1182782 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור4502-501544401/07/201921/07/2019עדולם אישור הונפקגור קרית גתקרית גתקרית גתהדרום

חיה מושקא אופנר1183009 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור308-681561501/07/201921/07/2019רחבת ירמיהו אישור הונפקח-חבד בנות דקרית גתקרית גתהדרום

בני כהן1184108 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור3008-662085401/07/201915/08/2019שד העצמאות אישור הונפקיום כן יום לאקרית גתקרית גתהדרום

28ד "ר מחב"האדמואישור הונפקלרוויהקרית גתקרית גתהדרום
077-

6051427
מלכה רוטנר1184402 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור14/07/201901/08/2019

עדי כהן1184724 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור5208-688664001/07/201921/07/2019החלוץ אישור הונפקחורשת האוצרותקרית גתקרית גתהדרום

אור כהן1185705 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור08-688129501/07/201921/07/2019ל"צהאישור הונפקיד יצחקקרית גתקרית גתהדרום

1188026ג"היכלי ענתנועת נוערחייב4503-618525630/06/201901/08/2019עדולם אישור הונפקסניף קרית גתקרית גתקרית גתהדרום
חיה ראדה יהו 

מוזסון

אישור הונפקארץ ההרפתקאותקרית גתקרית גתהדרום
קייטנת קיץ ארץ 

ההרפתקאות
שושנה יפרח1189038 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור08-681236801/07/201904/08/2019

אביגיל ימימה כהן1190380 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור2808-681236801/07/201904/08/2019העצמאות ' שדאישור הונפקארץ ההרפתקאותקרית גתקרית גתהדרום

1190712 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור2808-681236801/07/201904/08/2019העצמאות ' שדאישור הונפקארץ ההרפתקאותקרית גתקרית גתהדרום
אלמיטו איריס 

אברה

נאידה פרחי1190933 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור2808-681236801/07/201904/08/2019העצמאות ' שדאישור הונפקארץ ההרפתקאותקרית גתקרית גתהדרום

דיאנה פוסטילניק1190989 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור2808-681236801/07/201904/08/2019העצמאות ' שדאישור הונפקארץ ההרפתקאותקרית גתקרית גתהדרום

1192416ג"היכלי ענתנועת נוערחייב9003-618525602/07/201905/08/2019מלכי ישראל אישור הונפקגור קרית גתקרית גתקרית גתהדרום
טאבה ברכה 

פלדמן

מאיה חן אסולין1193149 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור08-681236801/07/201904/08/2019ארץ ההרפתקאותאישור הונפקארץ ההרפתקאותקרית גתקרית גתהדרום

רחל אלמלח1193206 קרית גת26302קרית גת רשות מקומיתפטור08-681236801/07/201904/08/2019ארץ ההרפתקאותאישור הונפקארץ ההרפתקאותקרית גתקרית גתהדרום

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור08-858106201/07/201921/07/2019ד"שכ נחלת הר חבאישור הונפקד בנים"חב

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
יניב עזריאל1178973
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קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור08-858785030/06/201910/07/2019ד"שכ נחלת הר חבאישור הונפקזהו זה

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
נילי ולס1181403

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
הילה קרדאנה390152271182002- ביץוי .יוחברהחייב1308-941052501/07/201922/07/2019רבקה גובר אישור הונפקי'דה וינצ

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
אישור הונפקבית אברהם

 קרית 16שדרות ירושלים 

מלאכי
נחמה דינה ויגלר5801548541182872- מרכזי יד לילד  עמותהחייב08-858203301/07/201919/07/2019

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור08-850565601/07/201921/07/2019ש הנרקיסיםאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעים

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
חנה הגר1184985

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור08-858131001/07/201921/07/2019הורדיםאישור הונפקהראל קרית מלאכי

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
אבי חדד1185123

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור1508-858131601/07/201921/07/2019רבקה גובר אישור הונפקס של החופש הגדול"ביה

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
אושרית ואזנה1185620

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור08-850131101/07/201921/07/2019הרב ניסים יצחקאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעים

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
יצחק יוחנן-יוסף1186153

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור08-858190701/07/201921/07/2019קרית מלאכי1הנגבאישור הונפקאחוות אחים

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
עידית פרץ1186362

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור13908-858131801/07/201921/07/2019ד "שכ נחלת הר חבאישור הונפקחבד בנות קרית מלאכי

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
אביטל טסלר1187814

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור108-858217101/07/201921/07/2019הגושן אישור הונפקבית הספר של החודש הגדול

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
ליליאנה חסין1188049

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור13908-858131801/07/201921/07/2019ד "שכ נחלת הר חבאישור הונפקחבד בנות קרית מלאכי

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
נורית חבבו1188328

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור08-860911801/07/201921/07/2019ד"נחלת הר חבאישור הונפקקייטנת לב אל לב

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
בת שבע מקייטן1188435

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור08-860234701/07/201921/07/2019הגלילאישור הונפקלב אל לב

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
מיטל דוד1188437

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור08-860912201/07/201921/07/2019ד"נחלת הר חבאישור הונפקמלב אל לב

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
הודיה כהן1188529

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור1608-860039701/07/201921/07/2019הורדים אישור הונפקקייטנת לב אל לב

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
בר בוהדנה1188624

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
68הרצל אישור הונפקלב אל לב

077-

3393035
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
מיטל אלקיים1188832

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור2008-858545001/07/201919/07/2019שדרות ירושלים אישור הונפקבית יוסף

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
ברוך כלאף1190048

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור2008-916603401/07/201921/07/2019שדרות ירושלים אישור הונפקקייטנת לב אל לב

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
אורטל מרגלית1191230

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
אישור הונפקלב אל לב

 18רח הרב יורם אברגל 

קרית מלאכי
רשות מקומיתפטור08-860234701/07/201921/07/2019

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
לימור אינס אזולאי1191559

קרית מלאכיהדרום
קרית 

מלאכי
רשות מקומיתפטור608-850406401/07/201921/07/2019ד "נחלת הר חבאישור הונפקלב אל לב

 קרית 10348קרית מלאכי 

מלאכי
חיה מיכל סיטון1192873
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גמאל אל הוזייל1177659 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור2008-991083101/07/201921/07/2019 11שכ אישור הונפקבית ספר אלהודארהטרהטהדרום

אמיר קרינאוי1177664 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור08-991824701/07/201921/07/2019רהטאישור הונפקס של החופש הגדול"בירהטרהטהדרום

דיאב אל אפיניש1177760 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור08-991870501/07/201921/07/2019רהטאישור הונפקס לחופש הגדול"בירהטרהטהדרום

מחמד אבו מדיעם1177795 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור08-991778201/07/201921/07/2019 רהט410ד . ת7שכונה אישור הונפקאלגזאלירהטרהטהדרום

עישה אל טורי1177797 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור08-665369601/07/201921/07/2019רהטאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולרהטרהטהדרום

סלאם אבו אלטיף1177900 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור08-991775201/07/201921/07/2019רהטאישור הונפקבית ספר שיך חמיסרהטרהטהדרום

1177967 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור08-991848001/07/201921/07/2019רהטאישור הונפקאלסלאםרהטרהטהדרום
אסמאעיל 

אלעמראני

1178075 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור708-991817801/07/201921/07/2019שכ אישור הונפקס לחופש הגדול"בירהטרהטהדרום
עבד אל רחמאן 

אבו ריאש

ראד אלהזיל1178614 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור08-991009901/07/201921/07/2019רהטאישור הונפקיסודי ערב אלהוזיילרהטרהטהדרום

מוחמד אלהוזייל1178622 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור1408-991800201/07/201920/07/2019ד "רהט כביש ראשי תאישור הונפקלדון'אבן חרהטרהטהדרום

סקר אבו עאבד1178714 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור08-655995701/07/201921/07/2019רהטאישור הונפקקייטנת קיץרהטרהטהדרום

סלטאן אלעמור1178820 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור2708-991807401/07/201921/07/2019אלנבי יוסף אישור הונפקאלרחמהרהטרהטהדרום

מחמוד אבו עאבד1178868 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור08-991002501/07/201921/07/2019אלאסראאישור הונפקקיץרהטרהטהדרום

אחמד אלקמאלת1178891 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור1308-991801001/07/201921/07/2019רהט שכונה אישור הונפקטאב'בית ספר עומר בן אלחרהטרהטהדרום

יוסף טורי1179025 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור2608-991886701/07/201922/07/2019שכונה אישור הונפקהחופש הגדולרהטרהטהדרום

סלימאן אלעביד1180182 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור3208-991742501/07/201921/07/2019ומעה 'אלגאישור הונפקחופש הגדולרהטרהטהדרום

1180262 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור08-991742401/07/201921/07/2019אל בדראישור הונפקאלביאןרהטרהטהדרום
סלימאן 

אלמטאלקה

סלימאן כמלאת1182694 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור46408-991728201/07/201921/07/2019ד " ת3רהט שכונה אישור הונפקבית ספר החופש הגדולרהטרהטהדרום

עזאם קריני9702361184351- ס רהט "מתנס"מתנפטור2808-991050414/07/201901/08/2019א 'אלאחאישור הונפקאלאמלרהטרהטהדרום

סאמי אבו סיאם9702361185011- ס רהט "מתנס"מתנפטור08-991051014/07/201901/08/2019רהטאישור הונפקאלאמלרהטרהטהדרום

אנוור אבו סיאם1185351 רהט11619רהט רשות מקומיתפטור308-990119301/07/201921/07/2019שכונה אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולרהטרהטהדרום

עמותהחייב08-610611701/07/201911/07/2019רהט אלאחאאישור הונפקאלפורקאן רהטרהטרהטהדרום
- מ "אלפורקאן אל אהליה בע

513476523
תמאם טורי1186447

נטע גביראל1177813 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומיתפטור08-655679101/07/201908/08/2019רתמיםאישור הונפקגן צבררתמיםרמת נגבהדרום

נטע גביראל1177819 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומיתפטור08-655679101/07/201908/08/2019רתמיםאישור הונפקגן ברושרתמיםרמת נגבהדרום

נטע גביראל1177821 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומיתפטור08-646612601/07/201908/08/2019רתמיםאישור הונפקגן רותםרתמיםרמת נגבהדרום
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זוהר קדם35411177822- קיבוץ רביבים תנועה קיבוציתחייב08-656251101/07/201923/08/2019רביביםאישור הונפקרביביםרביביםרמת נגבהדרום

רמת נגבהדרום
מדרשת 

בן גוריון
5מדרשת בן גוריון אישור הונפקגן חיות

072-

2223832
סיגלית אפרת1177840 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומיתפטור01/07/201908/08/2019

גילה אזולאי9702441177927- ס רמת הנגב "מתנס"מתנפטור08-655590101/07/201908/08/2019ניצני סיניאישור הונפקניצןניצני סינירמת נגבהדרום

נטע שמחוביץ1177940 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומיתפטור08-655205001/07/201908/08/2019מרחב עםאישור הונפקקייטנת גנים מרחבעםמרחב עםרמת נגבהדרום

צליל פלזנשטיין1179957 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומיתפטור08-655363001/07/201918/07/2019רתמיםאישור הונפקו רתמים-קייטנה דרתמיםרמת נגבהדרום

רמת נגבהדרום
משאבי 

שדה
רעות רוש1181373 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומיתפטור08-610518501/07/201921/07/2019משאבי שדהאישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

רמת נגבהדרום
מדרשת 

בן גוריון
מוסד חינוכיחייב08-653201601/07/201925/07/2019מדרשת בן גוריוןאישור הונפקש"קייטנת ביס

- מדרשת שדה בוקר בנגב 

510652735
איתי לובל1182159

רמת נגבהדרום
משאבי 

שדה
שי ענבר אסא1182163 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומיתפטור08-656535201/07/201921/08/2019משאבי שדהאישור הונפקגיל רך משאבי שדה

רמת נגבהדרום
מדרשת 

בן גוריון
מירה בוהדנה-מירב1183521 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומיתפטור08-653201601/07/201921/07/2019מדרשת בן גוריוןאישור הונפקצין

רמת נגבהדרום
מדרשת 

בן גוריון
זיו ארני1186688 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומיתפטור08-653212401/07/201922/07/2019מדרשת בן גוריוןאישור הונפק'ו-'קייטנת מסעות מדרשה ד

לאה ווזנר1188008 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומיתפטור08-656367101/07/201922/08/2019טלליםאישור הונפקגן דרורטלליםרמת נגבהדרום

רמת נגבהדרום
משאבי 

שדה
נטליה אלמוג1188084 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומיתפטור08-656532901/07/201931/07/2019קיבוץ משאבי שדהאישור הונפקקייטנת משאבי שדה

רמת נגבהדרום

ניצנה 

קהילת )

(חינוך

מורן עליזה לחיאני1190222 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומיתפטור08-656144101/07/201921/07/2019ניצנהאישור הונפקניצנה-בית הספר של הקיץ

אישור הונפקגן רימוןאשליםרמת נגבהדרום
נ חלוצה . ד11אשלים 

8551200
רונית בן ישי סויסה1190607 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומיתפטור08-657996101/07/201931/07/2019

סוניה בויימל1192838 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומיתפטור08-916284301/07/201915/08/2019אלולאישור הונפקקייטנת קיץאשליםרמת נגבהדרום

1177574 שגב שלום12864שגב שלום רשות מקומיתפטור08-665425301/07/201921/07/2019 שגב שלום8שכ אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולשלום-שגבשגב שלוםהדרום
עבדאללה 

אלגרגאוי

פאיזה אבו שריפה1180188 שגב שלום12864שגב שלום רשות מקומיתפטור08-628232801/07/201921/07/2019שלום-שגבאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולשלום-שגבשגב שלוםהדרום

פאוזי אלסופי1181086 שגב שלום12864שגב שלום רשות מקומיתפטור08-615432001/07/201921/07/2019שלום-שגבאישור הונפקבית ספר לחופש הגדולשלום-שגבשגב שלוםהדרום

כוכב אלעזאזמה9702691188266- ס שגב שלום "מתנס"מתנפטור08-628423001/07/201921/07/2019שלום-שגבאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולשלום-שגבשגב שלוםהדרום
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טלל אבו מעמר1188750 שגב שלום12864שגב שלום רשות מקומיתפטור08-627792201/07/201921/07/2019ש"ב 787אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולשלום-שגבשגב שלוםהדרום

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993181101/07/201921/07/2019מושב זמרתאישור הונפקמקול הלבזמרת

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
שרית דיין1178642

הדרום
שדות נגב 

עזתה

קרית 

חינוך 

עזתה

אישור הונפק"עזר מציון- "בלב שמח 
מכללת חמדת הדרום 

שדות נגב

073-

3958986
יהודית ליבמן5800799781178897- עזר מציון  עמותהחייב22/08/201930/08/2019

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019מעגליםאישור הונפקקיץ בשדותינומעגלים

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
מרים בן חמו1179054

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-680038801/07/201923/08/2019הנגב. נ.קיבוץ סעד דאישור הונפקקיבוץ סעדסעד

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
אפרת שלומי1179070

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019מלילותאישור הונפקקיץ בשדותינומלילות

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
מרים בן חמו1179129

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019מעגליםאישור הונפקקיץ בשדותינומעגלים

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
מרים בן חמו1179145

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019שרשרתאישור הונפקקיץ בשדותינושרשרת

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
מרים בן חמו1179151

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019גבעוליםאישור הונפקקיץ בשדותינוגבעולים

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
מרים בן חמו1179162

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-668370001/07/201921/07/2019סעדאישור הונפקסיפורים לפי צבעיםסעד

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
נטע בן שלום1180498

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019מעגליםאישור הונפקקיץ בשדותינומעגלים

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
יקירה ביטן1180758

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור4308-993181101/07/201921/07/2019מושב זמרת אישור הונפקמקול הלבזמרת

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
חנה עטיה1180771

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רעות נחתומי570011180793- קיבוץ עלומים תנועה קיבוציתחייב08-993716901/07/201909/08/2019עלומיםאישור הונפקעלומיםעלומים

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019יושיביהאישור הונפקקיץ בשדותינויושיביה

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
אושרת עטון1180800

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019בית הגדיאישור הונפקקיץ בשדותינובית הגדי

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
אדר כהן1180824

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019תקומהאישור הונפקקיץ בשדותינותקומה

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
בתאל אשטמקר1180862

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019שובהאישור הונפקקיץ בשדותינושובה

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
ינו'כוכבה ג1180868

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993810001/07/201921/07/2019כפר מימוןאישור הונפקסיפורים לפי צבעיםכפר מימון

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
אושרת קבלה1180876

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993810001/07/201921/07/2019כפר מימוןאישור הונפקסיפורים לפי צבעיםכפר מימון

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
שני וקנין1180897



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019יושיביהאישור הונפקקיץ בשדותינויושיביה

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
יפה אזרד1180908

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019בית הגדיאישור הונפקקיץ בשדותינובית הגדי

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
יפה אזרד1180964

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019שיבוליםאישור הונפקקיץ בשדותינושיבולים

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
יפה אזרד1180993

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019זרועהאישור הונפקקיץ בשדותינוזרועה

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
יפה אזרד1180998

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019תקומהאישור הונפקקיץ בשדותינותקומה

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
מן'רשל תורג1181148

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019שובהאישור הונפקקיץ בשדותינושובה

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
מן'רשל תורג1181159

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019זמרתאישור הונפקקיץ בשדותינוזמרת

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
מן'רשל תורג1181167

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019זמרתאישור הונפקקיץ בשדותינוזמרת

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
מן'רשל תורג1181173

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019כפר מימוןאישור הונפקקיץ בשדותינוכפר מימון

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
מן'רשל תורג1181179

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019שוקדהאישור הונפקקיץ בשדותינושוקדה

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
נעמי קלימי1181192

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019שוקדהאישור הונפקקיץ בשדותינושוקדה

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
נעמי קלימי1181197

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019הנגב. נ.דאישור הונפקקיץ בשדותינותושיה

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
נעמי קלימי1181200

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019כפר מימוןאישור הונפקקיץ בשדותינוכפר מימון

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
נעמי קלימי1181208

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891302/07/201922/07/2019תושיהאישור הונפקקיץ בשדותינותושיה

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
נעמי קלימי1181217

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993810001/07/201921/07/2019מעגליםאישור הונפקסיפורים לפי צבעיםמעגלים

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
לילך סמין1181400

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993810001/07/201921/07/2019מעגליםאישור הונפקסיפורים לפי צבעיםמעגלים

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
זהבה כהן1181422

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993810001/07/201921/07/2019בית הגדיאישור הונפקסיפורים לפי צבעיםבית הגדי

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
בת שבע זגרון1181769

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993810001/07/201921/07/2019בית הגדיאישור הונפקסיפורים לפי צבעיםבית הגדי

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
שלומית ישראלי1182263

הדרום
שדות נגב 

עזתה
אישור הונפקאילן עלומיםעלומים

נ הנגב .קיבוץ עלומים ד

85138
עמותהחייב08-993722721/07/201926/07/2019

איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 
גלעד הונוולד1183209

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור04-993891323/07/201905/08/2019יושיביהאישור הונפקקיץ בשדותינויושיביה

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
אירית אליה דהן1185733



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891323/07/201905/08/2019בית הגדיאישור הונפקקיץ בשדותינובית הגדי

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
אירית אליה דהן1185744

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891323/07/201905/08/2019שוקדהאישור הונפקקיץ בשדותינושוקדה

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
אירית אליה דהן1185764

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891323/07/201905/08/2019מעגליםאישור הונפקקיץ בשדותינומעגלים

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
אירית אליה דהן1185812

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891323/07/201905/08/2019מעגליםאישור הונפקקיץ בשדותינומעגלים

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
אירית אליה דהן1185819

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891323/07/201905/08/2019תקומהאישור הונפקקיץ בשדותינותקומה

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
אושרת עטון1185834

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993891323/07/201905/08/2019תקומהאישור הונפקקיץ בשדותינותקומה

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
בתאל אשטמקר1185854

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-993810001/07/201921/07/2019סעדאישור הונפקסיפורים לפי צבעיםסעד

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
יערית בדש1188703

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומיתפטור08-680037101/07/201922/08/2019סעדאישור הונפקסעדסעד

 3900000שדות נגב עזתה 

שדות נגב עזתה
אביבה בוהדנה1190957

בתאל טויטו1178512 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור6608-661313001/07/201921/07/2019אהבת ציון אישור הונפקאחדות ויחודיותשדרותשדרותהדרום

אישור הונפקיסודי התורהשדרותשדרותהדרום
 120רחוב משה רבינו 

שדרות
אושרית עם שלום1178915 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-689159601/07/201921/07/2019

יעל ממו1179532 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור1508-689716301/07/201921/07/2019משעול פעמונית אישור הונפקתורני חדששדרותשדרותהדרום

ורד חנגלי משיח1180132 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור90308-661446601/07/201921/07/2019משה דיין אישור הונפקבוטינסקי'זשדרותשדרותהדרום

גמרה דליה קול1181061 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור308-689704301/07/201921/07/2019יהושע בן נון אישור הונפקשקמים מעוזשדרותשדרותהדרום

צילה פיקל1181702 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור108-661313101/07/201921/07/2019יהושוע בינון  אישור הונפקעקבותשדרותשדרותהדרום

1182545 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור90608-689431701/07/201921/07/2019קרן קיימת לישראל אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולשדרותשדרותהדרום
חמה כרמלה 

מחלוף

אילת עוזרי1186633 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-662035501/07/201921/07/2019משעול פעמוניתאישור הונפק2ד "חבשדרותשדרותהדרום

אילת עוזרי1186645 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-912952001/07/201921/07/2019משעול פעמוניתאישור הונפק1ד "חבשדרותשדרותהדרום

אילת עוזרי1187608 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור3508-952515701/07/201921/07/2019שאר יישוב אישור הונפקפעמוניתשדרותשדרותהדרום

נורית דידי1187630 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-684886701/07/201921/07/2019נאות יצחק רביןאישור הונפקגן הרדוףשדרותשדרותהדרום

נורית דידי1187636 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-684886701/07/201921/07/2019המעפיליםאישור הונפקגן לוטוסשדרותשדרותהדרום

נורית דידי1187733 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-684886701/07/201921/07/2019נאות יצחק רביןאישור הונפקגן שיזףשדרותשדרותהדרום

נורית דידי1187743 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-684886701/07/201921/07/2019קרן היסודאישור הונפקגן אירוסשדרותשדרותהדרום

נורית דידי1187746 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-684886701/07/201921/07/2019ברית עריםאישור הונפקגן דקלשדרותשדרותהדרום

מהרי מרית פקדו1187810 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור408-662034101/07/201921/07/2019נחום אישור הונפקשקדשדרותשדרותהדרום

חגית חנינה וקנין1188483 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-661087501/07/201921/07/2019שכ בן גוריוןאישור הונפקגן דולבשדרותשדרותהדרום
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חגית חנינה וקנין1188588 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור908-661087501/07/201921/07/2019דיין משה אישור הונפקגן שושןשדרותשדרותהדרום

חגית חנינה וקנין1188608 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-661087501/07/201921/07/2019דיין משהאישור הונפקגן תאנהשדרותשדרותהדרום

חגית חנינה וקנין1188617 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-661087501/07/201921/07/2019דיין משהאישור הונפקגן אתרוגשדרותשדרותהדרום

חגית חנינה וקנין1188622 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-661087501/07/201921/07/2019אבו חצירה ישראלאישור הונפקגן אורןשדרותשדרותהדרום

חיה יהודית מזרחי1188679 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור1708-661113301/07/201921/07/2019המגינים אישור הונפקתורני מדעישדרותשדרותהדרום

צחי עטייה1188930 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-661051301/07/201921/07/2019ניר עםאישור הונפקקייטנת קיץ לאגסישדרותשדרותהדרום

דיקלה אביי9702771188969- ס שדררות "מתנס"מתנפטור1802-661209001/07/201921/07/2019קרן קיימת אישור הונפקאחדות ויחודיותשדרותשדרותהדרום

מהרי מרית פקדו1188992 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-662034101/07/201921/07/2019ניר עםאישור הונפקנרקיסשדרותשדרותהדרום

מהרי מרית פקדו1188998 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-662034101/07/201921/07/2019האחוזהאישור הונפקיקינטוןשדרותשדרותהדרום

מהרי מרית פקדו1189007 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור108-662034101/07/201921/07/2019האחוזהאישור הונפקצבעונישדרותשדרותהדרום

מהרי מרית פקדו1189010 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-662034101/07/201921/07/2019האחוזהאישור הונפקלוטםשדרותשדרותהדרום

אילת עוזרי1189820 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור308-689090201/07/201921/07/2019-שכ מאישור הונפקאשלשדרותשדרותהדרום

אילת עוזרי1189889 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור308-689090201/07/201921/07/2019-שכ מאישור הונפקחרציתשדרותשדרותהדרום

אישור הונפקקייטנה על גלגליםשדרותשדרותהדרום
ס "שדרות ליד המתנ

החדש
עירן שביט5114769051190598- מובילי הורדים חברהחייב02-536200512/08/201922/08/2019

שני טרבלסי1191667 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור2608-661230401/07/201921/07/2019הורד אישור הונפקכלניתשדרותשדרותהדרום

שני טרבלסי1191678 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור4108-661230401/07/201921/07/2019המכבים אישור הונפקסביוןשדרותשדרותהדרום

שני טרבלסי1191683 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור4108-661230401/07/201921/07/2019מכבים אישור הונפקלבונהשדרותשדרותהדרום

שני טרבלסי1191688 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור208-661230401/07/201921/07/2019קרן קיימת לישראל אישור הונפקסתווניתשדרותשדרותהדרום

רחל הודיה קורן1191696 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור208-662035501/07/201921/07/2019קרן קיימת לישראל אישור הונפקאחדות ויחודיותשדרותשדרותהדרום

רחל הודיה קורן1191795 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-662035501/07/201921/07/2019דרך הרב שלום איפראישור הונפקאחדות ויחודיותשדרותשדרותהדרום

רחל עמר1191807שדרות 10314רשות מקומיתפטור404-662034101/07/201921/07/2019ברית ערים אישור הונפקברוששדרותשדרותהדרום

רחל עמר1191815שדרות 10314רשות מקומיתפטור08-662034101/07/201921/07/2019משה רבנואישור הונפקארזשדרותשדרותהדרום

רחל עמר1191818שדרות 10314רשות מקומיתפטור2408-662034101/07/201921/07/2019ברית ערים אישור הונפקלילךשדרותשדרותהדרום

רחל עמר1191819שדרות 10314רשות מקומיתפטור2408-662034101/07/201921/07/2019נאות אשכול אישור הונפקזיתשדרותשדרותהדרום

רחל הודיה קורן1191820 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-662035501/07/201921/07/2019דרך הרב שלום איפראישור הונפקאחדות ויחודיותשדרותשדרותהדרום

רחל הודיה קורן1191824 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-662035501/07/201921/07/2019דרך הרב שלום איפראישור הונפקאחדות ויחודיותשדרותשדרותהדרום

דיקלה אביי1192426 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור08-662034101/07/201921/07/2019ברית עריםאישור הונפקגן גפןשדרותשדרותהדרום

דיקלה אביי1192441 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור1008-662034101/07/201921/07/2019הדקל אישור הונפקגן דובדבןשדרותשדרותהדרום
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דיקלה אביי1192455 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור908-688782901/07/201921/07/2019משה דיין אישור הונפקגן ורדשדרותשדרותהדרום

דיקלה אביי1192466 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור1008-662034101/07/201921/07/2019הדגל אישור הונפקהדסשדרותשדרותהדרום

דיקלה אביי1192474 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור1808-662034101/07/201921/07/2019קרן קיימת אישור הונפקגן אלוןשדרותשדרותהדרום

סוזי אדרי1192505 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור608-662055501/07/201921/07/2019לב חיים -בראישור הונפקאגוזשדרותשדרותהדרום

סוזי אדרי1192512 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור208-662055501/07/201921/07/2019איפרגן אישור הונפקרימוןשדרותשדרותהדרום

סוזי אדרי1192530 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור208-662055501/07/201921/07/2019איפרגן אישור הונפקרקפתשדרותשדרותהדרום

סוזי אדרי1192538 שדרות10314שדרות רשות מקומיתפטור208-662055501/07/201921/07/2019איפרגן אישור הונפקנוריתשדרותשדרותהדרום

אור פודה1178320 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור08-680873901/07/201923/08/2019קיבוץ דורותאישור הונפקחברת ילדים דורותדורותשער הנגבהדרום

1178560 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור08-680881301/07/201920/08/2019דורותאישור הונפקפשושדורותשער הנגבהדרום
איילת הרמתי 

מזרחי

1179042 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור08-680881301/07/201920/08/2019דורותאישור הונפקשחףדורותשער הנגבהדרום
איילת הרמתי 

מזרחי

ליטל צרניס1179483 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור03-680231801/07/201931/08/2019גביםאישור הונפקגן דקלגביםשער הנגבהדרום

יסמין חומסקי1179869 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור08-680130501/07/201923/08/2019ארזאישור הונפקגן שקדארזשער הנגבהדרום

ליאת סוויסה1180124 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור7915508-680902901/07/201922/08/2019חוף אשקלון .נ.דאישור הונפקו-ניר עם אניר עםשער הנגבהדרום

אישור הונפקגן שקמהניר עםשער הנגבהדרום
נ חוף .קיבוץ ניר עם ד

טאשקלון
שרון אלון1180134 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור08-680999101/07/201923/08/2019

דוד-דיאנה בן9706651180915- ס שער הנגב "מתנס"מתנפטור08-680526301/07/201923/08/2019קיבוץ נחל עוזאישור הונפקמרכז חברתינחל עוזשער הנגבהדרום

אגודהחייב08-680929530/06/201931/08/2019כפר עזהאישור הונפקגן גפןכפר עזהשער הנגבהדרום
- אגודת מתיישבי כפר עזה 

570035212
דפנה רוסו1180968

אגודהחייב08-680929301/07/201923/08/2019כפר עזהאישור הונפקגן רעיםכפר עזהשער הנגבהדרום
- אגודת מתיישבי כפר עזה 

570035212
דפנה רוסו1180979

שירה נאומן9706651180996- ס שער הנגב "מתנס"מתנפטור08-680541301/07/201924/08/2019נחל עוזאישור הונפקסביוןנחל עוזשער הנגבהדרום

אורן רגב1181592 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור08-680971101/07/201922/08/2019קיבוץ כפר עזהאישור הונפקמפל מועדוניתכפר עזהשער הנגבהדרום

אוולין קנדל טיהני1181657 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור08-680241401/07/201931/08/2019אור הנראישור הונפקגן סיגלוןאור הנרשער הנגבהדרום

נילי סיגל1182100 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטורnillysigel@gmail/com08-680727101/07/201922/08/2019אישור הונפק'ו-'קיבוץ רוחמה ארוחמהשער הנגבהדרום

אוולין קנדל טיהני1182744 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור08-680241401/07/201931/08/2019אור הנראישור הונפקשקדאור הנרשער הנגבהדרום
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1183140 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור08-680231801/07/201926/08/2019קיבוץ גביםאישור הונפקגביםגביםשער הנגבהדרום
אוסנת פרנקל 

גוטריי

איריס בוקעי1183865 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור08-680360601/07/201922/08/2019ברור חילאישור הונפקיורה-תותברור חילשער הנגבהדרום

אישור הונפקברור חיל גיל בית ספרברור חילשער הנגבהדרום
חוף . נ.קיבוץ ברור חיל ד

79152אשקלון 
אורנית פאייקין1185550 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור08-680336401/07/201922/08/2019

אור הנרשער הנגבהדרום
קיץ מסביב לעולם בסיפורים 

וצבעים
אילן גוטקין9706651188143- ס שער הנגב "מתנס"מתנפטור08-680250201/07/201922/08/2019קיבוץ אור הנראישור הונפק

יכיניאישור הונפקקייטנת יכינייכינישער הנגבהדרום
077-

9802745
ליאור ניסים אגיב1189049 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

ליטל צרניס1191753 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור08-680231801/07/201931/08/2019גביםאישור הונפקגן רימוןגביםשער הנגבהדרום

הדס ששי1192640 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור08-680422201/07/201926/08/2019קיבוץ מפלסיםאישור הונפקקיבוץ מפלסיםמפלסיםשער הנגבהדרום

הדס ששי1193164 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומיתפטור08-680422201/07/201922/08/2019קיבוץ מפלסיםאישור הונפקקיבוץ מפלסים חצב ונוריתמפלסיםשער הנגבהדרום

רבקה אהרוני דוידי1177960 שפיר3400000שפיר רשות מקומיתפטור08-660090101/07/201921/07/2019מושב קוממיותאישור הונפקבית יעקב קוממיותקוממיותשפירהדרום

לירז לדל9702851178469- ס שפיר "מתנס"מתנפטור08-858822201/07/201915/08/2019עין צוריםאישור הונפקתלתונים עין צוריםעין צוריםשפירהדרום

שפירהדרום
מרכז 

שפירא
רמה רומיה סולומון1179517 שפיר3400000שפיר רשות מקומיתפטור08-689110201/07/201921/07/2019מרכז שפיראאישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

אביבית נסיר1181652בנות בתיהתנועת נוערפטור08-681611101/07/201921/07/2019ס חזון יחזקאל"ביהאישור הונפקגווניםאלומהשפירהדרום

שפירהדרום
אבן 

שמואל

- ס של החופש הגדול "ביה

ד יסודי אבן שמואל"ממ
אוהד קאפח1182090 שפיר3400000שפיר רשות מקומיתפטור08-681198901/07/201921/07/2019אבן שמואלאישור הונפק

אישור הונפקבחורשת האוצרותקוממיותשפירהדרום
נ שדה .מושב קוממיות ד

גת
צופיה חזקיה1182804בנות בתיהתנועת נוערפטור08-660090101/07/201921/07/2019

שפירהדרום
אבן 

שמואל
אורן אביב מועלם9702851183286- ס שפיר "מתנס"מתנפטור08-679843101/07/201918/07/2019ישוב אבן שמואלאישור הונפקאבן שמואל

נעה ליזה לוי1187889 שפיר3400000שפיר רשות מקומיתפטור02-636870601/07/201921/07/2019אלומהאישור הונפקגווניםאלומהשפירהדרום

חנה חובב9702851187935- ס שפיר "מתנס"מתנפטור08-861277728/07/201908/08/2019זבדיאלאישור הונפקקסם של קייטנהזבדיאלשפירהדרום

שפירהדרום
אבן 

שמואל
אורית פרץ1188915 שפיר3400000שפיר רשות מקומיתפטור08-930889501/07/201925/07/2019אבן שמואלאישור הונפקניצוצות המדע

שפירהדרום
אבן 

שמואל
הילה יוסף1188975 שפיר3400000שפיר רשות מקומיתפטור08-939889501/07/201925/07/2019גן ערמוןאישור הונפקניצוצות המדע

נעמה בן משה1188987 שפיר3400000שפיר רשות מקומיתפטור3008-860248701/07/201925/07/2019שפיר אישור הונפקניצוצות המדעשפירשפירהדרום

אורנה כהן1189204 שפיר3400000שפיר רשות מקומיתפטור08-850207701/07/201925/07/2019עין צוריםאישור הונפקניצוצות המדעעין צוריםשפירהדרום

שפירהדרום
מרכז 

שפירא
מיכל עמר1189665 שפיר3400000שפיר רשות מקומיתפטור08-860016801/07/201925/07/2019אחוזת אתרוגאישור הונפקניצוצות המדע
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אסתר שטרית1190597 שפיר3400000שפיר רשות מקומיתפטור770st770@gmail.com08-861299901/07/201921/07/2019אישור הונפקשפירשפירשפירהדרום

שפירהדרום
מרכז 

שפירא
9702851191808- ס שפיר "מתנס"מתנפטור08-861277701/07/201918/07/2019מרכז שפיראאישור הונפקקייטנת ספורט

שלומית חנה 

מלכיאל

שפירהדרום
אבן 

שמואל

קייטנת אנגלית של החופש 

הגדול
נופר אליה9702851191845- ס שפיר "מתנס"מתנפטור08-691198901/07/201921/07/2019אבן שמואלאישור הונפק

פתחי אבו גנימה1177500 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור08-338720401/07/201921/07/2019ר'ד'אלחאישור הונפקהחופש הגדול תל שבעתל שבעתל שבעהדרום

פאיק אבו רוסתום1177526 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור08-678484101/07/201921/07/2019 תל שבע1שכונה אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולתל שבעתל שבעהדרום

יוסף אבו עליון1177754 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור308-666686201/07/201921/07/2019שכונה אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולתל שבעתל שבעהדרום

סחר אבו רקייק1178156 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור1408-912123001/07/201921/07/2019שכ אישור הונפקאלמגד תל שבעתל שבעתל שבעהדרום

יאסמין אבו גאליון1181891 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור708-690078101/07/201921/07/2019 7שכ אישור הונפקהחופש הגדולתל שבעתל שבעהדרום

תל שבעתל שבעהדרום
ס של החופש "רשותית בי 

הגדול
יוסף אבו עליון1182561 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור308-646900801/07/201921/07/2019אלמותנבי אישור הונפק

חמד אלאעסם1183002 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור08-637382201/07/201921/07/2019 תל שבע38שכונה אישור הונפקאלרסאלה תל שבעתל שבעתל שבעהדרום

עתדל אל אעסם1183139 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור108-678484101/07/201921/07/2019שכ אישור הונפקיסודי חדשתל שבעתל שבעהדרום

דוניה אלאעסם9702931183271- ס תל שבע "מתנס"מתנפטור08-991978901/07/201921/07/2019ר'ד'אלחאישור הונפק1תל שבעתל שבעהדרום

עביר אבו גנימה9702931183622- ס תל שבע "מתנס"מתנפטור3808-637382201/07/201921/07/2019תל שבע אישור הונפקאלרסאלה דתל שבעתל שבעהדרום

אבטיסאם אבו עסא1183812 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור108-646996301/07/201921/07/2019שכונה אישור הונפקגבראןתל שבעתל שבעהדרום

אחמד אבו עמרה1184104 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור08-646758901/07/201918/07/2019תל שבעאישור הונפקרובוטיקהתל שבעתל שבעהדרום

1184287 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור1408-646000001/07/201921/07/2019שכונה אישור הונפקקיץתל שבעתל שבעהדרום
איברהים אבו 

רקייק

אהני ריאתה1184800 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור08-646996301/07/201921/07/2019תל שבעאישור הונפקקיץתל שבעתל שבעהדרום

אישור הונפקקייטנה ד אלאנדלוסתל שבעתל שבעהדרום
-ד ''ת, 7שכונה , תל שבע

29
בסאם אבו עווד1185380 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור08-690078101/07/201921/07/2019

שרה אבו רקבה1187034 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור708-646996301/07/201921/07/2019תל שבע שכ אישור הונפקהחופש הגדולתל שבעתל שבעהדרום

אישור הונפקגני החופש הגדולתל שבעתל שבעהדרום
 בית ספר 38שכונה 

אלריסאלה
זינב אבו ציאם1188618 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור08-976533301/07/201921/07/2019

יוסרה אבו סריחאן1188643 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור13508-308084301/07/201921/07/2019 בית 7' תל שבע שכאישור הונפקהחופש  הגדולתל שבעתל שבעהדרום

מונה אלאעסם1188666 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור08-976533301/07/201921/07/2019 תל שבע16שכונה אישור הונפקגני החופש הגדולתל שבעתל שבעהדרום

האלה אל עטאונה1188706 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור08-976533301/07/201921/07/2019 תל שבע16שכונה אישור הונפקגני החופש הגדולתל שבעתל שבעהדרום

חדרה אבו גאנם1188744 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור608-976533301/07/201921/07/2019שכונה אישור הונפקקייטנת החופש הגדולתל שבעתל שבעהדרום

סמר אלשייך1189733 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור1608-626888801/07/201921/07/2019שכ אישור הונפקקייטנת החופש הגדולתל שבעתל שבעהדרום
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מונא אל שיח1189840 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור908-626888801/07/201921/07/2019שכ אישור הונפקגני החופש בגדולתל שבעתל שבעהדרום

מהא אבו עצא1189910 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור1008-646898901/07/201921/07/2019תל שבע שכונה אישור הונפקגני החופש הגדולתל שבעתל שבעהדרום

אינתיסר מסאבחה1193086 תל שבע10546תל שבע רשות מקומיתפטור08-976533301/07/201921/07/2019 תל שבע5שכונה אישור הונפקגני החופש הגדולתל שבעתל שבעהדרום

שני רוזט ארביב1177582 תמר5100000תמר רשות מקומיתפטור08-622222201/07/201921/07/2019דואר נא ים המלחאישור הונפקקייטנת תמרנווה זוהרתמרהדרום

מושירה עזאם1180883 אבו סנאן4739אבו סנאן רשות מקומיתפטור04-956882022/07/201927/07/2019אבו סנאןאישור הונפקקייטנת אתגריםאבו סנאןאבו סנאןהצפון

אשרף אל שיך259484981181497- אשרף אלשיך תושב פרטיחייב21504-996513401/07/201909/08/2019ד "אבו סנאן תאישור הונפקשוחים ונהניםאבו סנאןאבו סנאןהצפון

אבו סנאןאבו סנאןהצפון
בית ספר של חופש גדול יסודי 

א אבו סנאן
מנאל קיס9718041189276- ס אבו סנאן "מתנס"מתנפטור04-996209502/07/201921/07/2019אבו סנאןאישור הונפק

שכיב עזאם1191288 אבו סנאן4739אבו סנאן רשות מקומיתפטור04-666063701/07/201920/07/2019אלחרוב ש חייל החדאישור הונפקבית ספר אבו סנאן ג קיץאבו סנאןאבו סנאןהצפון

רונית חלבי1191806 אבו סנאן4739אבו סנאן רשות מקומיתפטור04-996192401/07/201920/07/2019אבו סנאןאישור הונפקקייטנת סייף וקייףאבו סנאןאבו סנאןהצפון

עמותהחייב1692000004-608019303/07/201913/08/2019אכסאל אישור הונפקמן אגל אלרייאדה ואלפונוןאכסאלאכסאלהצפון
עמותת מן אגל אלריאדה 

580455582- ואלפונון 
מוחמד אבו סלאח1177425

אחמד יחיא1180183 אכסאל4788אכסאל רשות מקומיתפטור04-655560701/07/201921/07/2019אכסאלאישור הונפקאלביירוני  יסודי אאכסאלאכסאלהצפון

עזמי יחיא1181237 אכסאל4788אכסאל רשות מקומיתפטור04-657894401/07/201921/07/2019שכונה מערביתאישור הונפקחופש הגדולאכסאלאכסאלהצפון

סביח עודה1181615 אכסאל4788אכסאל רשות מקומיתפטור04-601147301/07/201921/07/2019אכסאלאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולאכסאלאכסאלהצפון

אכסאלאישור הונפקדן חסכןאכסאלאכסאלהצפון
077-

7182568
טיב'מוחמד ח1190799 אכסאל4788אכסאל רשות מקומיתפטור01/07/201905/07/2019

אכסאלאישור הונפקספורט ואורח חיים בריאאכסאלאכסאלהצפון
077-

7182568
טיב'מוחמד ח1190852 אכסאל4788אכסאל רשות מקומיתפטור07/07/201911/07/2019

עפיף יחיא1186849 אל בטוף6500000אל בטוף רשות מקומיתפטור04-651712401/07/201921/07/2019עוזייראישור הונפקס יסודי עוזייר"ביעוזייראל בטוףהצפון

איימן מוחמד1186914 אל בטוף6500000אל בטוף רשות מקומיתפטור04-679208601/07/201921/07/2019חמאםאישור הונפקס ואדי חמאם"ביחמאםאל בטוףהצפון

סברי רחאל1189482 אל בטוף6500000אל בטוף רשות מקומיתפטור04-911884001/07/201921/07/2019עוזייראישור הונפקיסודי רומאנה?עוזייראל בטוףהצפון

מוחמד אבו חוסיין1190309 אל בטוף6500000אל בטוף רשות מקומיתפטור04-651868301/07/201920/07/2019רומת הייבאישור הונפקיסודי ערב אלהייברומת הייבאל בטוףהצפון

אד אדלבי'אנג1184733 אעבלין5298אעבלין רשות מקומיתפטור04-950039101/07/201920/07/2019אעבליןאישור הונפקס של החופש הגדול"ביאעבליןאעבליןהצפון

ריפקה סלים1185239 אעבלין5298אעבלין רשות מקומיתפטור04-986797701/07/201920/07/2019בור טוקאן אעבלין'ס ג"ביאישור הונפקאלואןאעבליןאעבליןהצפון

אישור הונפקהחופש הגדולאעבליןאעבליןהצפון
 מיקוד 102ד .אעבלין ת

3001200
והיינה מטר'ג1185531 אעבלין5298אעבלין רשות מקומיתפטור04-843215001/07/201920/07/2019

איאד טאהא332169461185540- ראמי תושב פרטיחייב04-986276402/07/201915/08/2019אעבליןאישור הונפקראמי ספורטאעבליןאעבליןהצפון

5803700471186290- אלבית אלדפי עמותהחייב04-986798101/07/201931/07/2019אעבליןאישור הונפקאלבית אלדאפיאעבליןאעבליןהצפון
' אניסי מוחסן שייח

אחמד

א אבו סויד'רג1189285 אעבלין5298אעבלין רשות מקומיתפטור04-986660701/07/201920/07/2019אעבליןאישור הונפקיסודי גאעבליןאעבליןהצפון

רה'אג'מוחמד חג1191127 אעבלין5298אעבלין רשות מקומיתפטור04-986938101/07/201920/07/2019אעבליןאישור הונפקכיף ביסודי ד אעבליןאעבליןאעבליןהצפון
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הצפון
בוסתאן אל 

מרג
רשות מקומיתפטור04-676616001/07/201921/07/2019כפר מצראישור הונפקיסודי כפר מצרכפר מצר

 6600000בוסתאן אל מרג 

בוסתאן אל מרג
חסן זועבי1187850

הצפון
בוסתאן אל 

מרג
רשות מקומיתפטור1911504-652649526/06/201921/07/2019אישור הונפקחופש גדולסולם

 6600000בוסתאן אל מרג 

בוסתאן אל מרג
אבתהאל זועבי1188393

הצפון
בוסתאן אל 

מרג
רשות מקומיתפטור04-659670801/07/201921/07/2019נייןאישור הונפקיסודי ניןניין

 6600000בוסתאן אל מרג 

בוסתאן אל מרג
דיר אבו רומחין'ע1189111

ריפעת זהוה1184362 בוקעאתה40014בוקעאתה רשות מקומיתפטור04-698182801/07/201921/07/2019בוקעאתאאישור הונפקיסודי בוקעאתא אבוקעאתאבוקעאתההצפון

1184868 בוקעאתה40014בוקעאתה רשות מקומיתפטור04-698147801/07/201921/07/2019בוקעאתאאישור הונפקהמתוקים של הקייץבוקעאתאבוקעאתההצפון
שדא אבו סעדה 

שחרור

סוהיל אבו עואד1184968 בוקעאתה40014בוקעאתה רשות מקומיתפטור04-698182801/07/201921/07/2019בוקעאתאאישור הונפקום'אלנגבוקעאתאבוקעאתההצפון

הצפון
-ביר אל

מכסור

-ביר אל

מכסור
עמותהחייב04-905890005/07/201931/07/2019ביר אלמכסוראישור הונפק2019קייטנת הדולפין לספורט 

עמותת אלביר לקידום הספורט  

 -580518371
סלימאן חמד1180192

הצפון
-ביר אל

מכסור

-ביר אל

מכסור

ביר ' יסודי ג- החופש הגדול 

אלמכסור
רשות מקומיתפטור04-986854701/07/201921/07/2019מכסור-ביר אלאישור הונפק

- ביר אל9985מכסור -ביר אל

מכסור
עאטף גדיר1185669

הצפון
-ביר אל

מכסור

-ביר אל

מכסור
רשות מקומיתפטור04-986564401/07/201920/07/2019אלמקמאן- ביר מכסור אישור הונפקיסודי ביר מכסור א

- ביר אל9985מכסור -ביר אל

מכסור
יראת'יוסף חוג1185922

הצפון
-ביר אל

מכסור

-ביר אל

מכסור
רשות מקומיתפטור04-986529001/07/201921/07/2019מכסור-ביר אלאישור הונפקהחופש הגדול

- ביר אל9985מכסור -ביר אל

מכסור
מוסא גדיר1186689

הצפון
-ביר אל

מכסור

-ביר אל

מכסור

קייטנת קידס הדולפין לספורט 

2019
סלימאן חמד981188484- ביר אלמכסור  עמותהחייב04-905890028/06/201904/07/2019ביר אלמכסוראישור הונפק

ן'בית גן'בית גהצפון
בית ספר קיץ ביסודי אלאום 

בית גאן
אישור הונפק

יסודי אלאום שכונת 

חיילים משוחררים מיקוד
טיב'הנאא סעד ח1190568ן' בית ג4804ן 'בית גרשות מקומיתפטור04-980240501/07/201921/07/2019

אנאהיד מוראד1190617ן' בית ג4804ן 'בית גרשות מקומיתפטור04-980230601/07/201921/07/2019ן'בית גאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולן'בית גן'בית גהצפון

רולא מנסור1192032ן' בית ג4804ן 'בית גרשות מקומיתפטור04-980388001/07/201919/07/2019ן'בית גאישור הונפקיסודי אלאמלן'בית גן'בית גהצפון

מרים נגר דהן1179896 בית שאן92007בית שאן רשות מקומיתפטור904-606014301/07/201921/07/2019אהבת ישראל אישור הונפקחסד ורחמיםבית שאןבית שאןהצפון

יצחק אליעזר פריש1180408 בית שאן92007בית שאן רשות מקומיתפטור04-658837401/07/201921/07/2019שכ נווה הנחלאישור הונפקקייטנה מחלומותבית שאןבית שאןהצפון

חנה אהרוני1180642 בית שאן92007עמק המעיינות רשות מקומיתפטור104-648000301/07/201921/07/2019הלורד בלפור אישור הונפקמפליגים עם סיפורים"בית שאןבית שאןהצפון

נינה נינט לוי1180729 בית שאן92007בית שאן רשות מקומיתפטור304-658721201/07/201921/07/2019מוטה גור אישור הונפקקייטנת גלבועבית שאןבית שאןהצפון

יונתן רייך1184493 בית שאן92007בית שאן רשות מקומיתפטור104-658596701/07/201921/07/2019ויצמן חיים אישור הונפקתורה קשת יונתן-תלמודבית שאןבית שאןהצפון

נגיב עזאיזה3000360271184635- עזאיזה נגיב תושב פרטיחייב12903-670134201/07/201908/08/2019בית שאן מנחם בגין אישור הונפקשחייה נגיבדבוריהבית שאןהצפון

בתיה בטי כהן1187824 בית שאן92007בית שאן רשות מקומיתפטור2204-658721301/07/201921/07/2019מנחם בגין אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולבית שאןבית שאןהצפון

מוטי דרעי1193157 בית שאן92007בית שאן רשות מקומיתפטור3904-658169201/07/201921/07/2019מכלוף יעקב אישור הונפקתחכמוניבית שאןבית שאןהצפון
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בסמת טבעוןהצפון
בסמת 

טבעון
גאדה אבו עוביד1180508ס"מתנפטור04-911408001/07/201914/07/2019בסמת טבעוןאישור הונפקאל בסמה

בסמת טבעוןהצפון
בסמת 

טבעון
רשות מקומיתפטור7104-353055901/07/201921/07/2019בסמת טבעון אישור הונפקחופש גדול

 בסמת 9449בסמת טבעון 

טבעון
חילמי זובידאת1184583

בסמת טבעוןהצפון
בסמת 

טבעון

- בית הספר של החופש הגדול

קיץ של ידידות
רשות מקומיתפטור04-993085401/07/201921/07/2019חילף בסמת טבעוןאישור הונפק

 בסמת 9449בסמת טבעון 

טבעון
רפי חילף1187823

הצפון
-בעיינה

יידאת'נג

-בועיינה

ידאת'נוג
רשות מקומיתפטור04-673003601/07/201921/07/2019בועינהאישור הונפקקיץ זה כיף

- בעיינה4820יידאת 'נג-בעיינה

יידאת'נג
מוחמד חמודה1184423

הצפון
-בעיינה

יידאת'נג

-בועיינה

ידאת'נוג
רשות מקומיתפטור04-670585401/07/201921/07/2019ידאת'נוג-בועיינהאישור הונפקאלראזי בועיינה

- בעיינה4820יידאת 'נג-בעיינה

יידאת'נג
אחמד חמודה1184445

הצפון
-בעיינה

יידאת'נג

-בועיינה

ידאת'נוג
רשות מקומיתפטור04-673015501/07/201921/07/2019ידאת'נוג-בועיינהאישור הונפקחופש הגדול

- בעיינה4820יידאת 'נג-בעיינה

יידאת'נג
יידאת'יאסין נוג1186462

בענהבענההצפון
יסודי ג בענה סיפורים בכל 

מיני צבעים
יאסרה בכרי1191853 בענה4838בענה רשות מקומיתפטור04-990581001/07/201921/07/2019בענהאישור הונפק

בענהבענההצפון
יסודי א בענה סיפורים בכל 

מיני צבעים
אמאל עלי1191861 בענה4838בענה רשות מקומיתפטור04-958269101/07/201921/07/2019בענהאישור הונפק

בענהבענההצפון
יסודי ב בענה סיפורים בכל 

מיני צבעים
גאדה חסארמה1192961 בענה4838בענה רשות מקומיתפטור04-998314401/07/201921/07/2019בענהאישור הונפק

מכר-דיידה'גהצפון
-דיידה'ג

מכר
רשות מקומיתפטור704-996402201/07/201920/07/2019מכר -דיידה'גאישור הונפקעומר בן אלחטאב

-דיידה' ג12922מכר -דיידה'ג

מכר
אלד'סוהא ח1183942

מכר-דיידה'גהצפון
-דיידה'ג

מכר
רשות מקומיתפטור04-996293001/07/201921/07/2019דיידה'גאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים-קיץ

-דיידה' ג12922מכר -דיידה'ג

מכר
רינו'חסן ח1185496

מכר-דיידה'גהצפון
-דיידה'ג

מכר
רשות מקומיתפטור9904-996283501/07/201920/07/2019מכר -דיידה'גאישור הונפקאלנור

-דיידה' ג12922מכר -דיידה'ג

מכר
איהאב כיאל1187113

נאן טריף'ג9718201185873- וליס 'ס ג"מתנס"מתנפטור1904-996285001/07/201918/07/2019קייטנת קיץ אישור הונפק2019קיץולס'גוליס'גהצפון

בסמה אבו חלא9718201186139- וליס 'ס ג"מתנס"מתנפטור04-996285001/07/201918/07/2019וליס'כפר גאישור הונפקאבטיח ומלון,קיץ ולס'גוליס'גהצפון

ם'סלימאן נג1189904וליס' ג4853וליס 'גרשות מקומיתפטור04-996452301/07/201921/07/2019ולס'גאישור הונפקבתי ספר של החופש הגדולולס'גוליס'גהצפון

זאהר פלאח1191520וליס' ג4853וליס 'גרשות מקומיתפטור04-996285001/07/201921/07/2019וליס'כפר גאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולולס'גוליס'גהצפון

לורין נבואני1192103וליס' ג4853וליס 'גרשות מקומיתפטור04-861068801/07/201904/07/2019בית ספר יסודי אאישור הונפקסיסמה לשעות הפנאיולס'גוליס'גהצפון

עמותהחייב04-676279330/06/201905/07/2019בית החבורהאישור הונפקקיטנת אילן חספיןחספיןגולןהצפון
איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 
1177337

אמיתי משה 

שפירא

אורלי ברטל עזרן1179114 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-635270603/07/201923/07/2019מושב אודםאישור הונפקבלוטיםאודםגולןהצפון

תדהר רונן1179452 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-696045701/07/201920/08/2019מרום גולןאישור הונפקגן חרמון וגן דגןמרום גולןגולןהצפון

רוית גלנטה1179670 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-698777101/07/201921/08/2019שעלאישור הונפקבזלת שעלשעלגולןהצפון

אלמוג מלכה1179731 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-613704401/07/201920/08/2019מיצר רמת הגולןאישור הונפקקיפודמיצרגולןהצפון

שגית צברי דר1179802 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור1293204-676183001/07/201922/08/2019כפר חרוב אישור הונפקכפר חרובכפר חרובגולןהצפון
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דליה גולן1179841 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-676457101/07/201931/07/2019מבוא חמהאישור הונפקצעצועיםמבוא חמהגולןהצפון

1179864 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-696073101/07/201923/08/2019אורטלאישור הונפקגן גורים וגן דובדבןאורטלגולןהצפון
רותם נקש 

גרינבאום

תושב פרטיחייב04-699363501/07/201921/08/2019עין זיווןאישור הונפקגן קיפודעין זיווןגולןהצפון
- ש קימרלינג "מרכז קהילתי ע

510766389
איילה כספי שלף1179898

קרן בולוקן1180033 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-676121101/07/201922/08/2019אפיקאישור הונפקגן שקדאפיקגולןהצפון

אישור הונפקצנובר סברסמרום גולןגולןהצפון
קיבוץ מרום גולן 

1243600
תושב פרטיחייב04-696045701/07/201917/08/2019

- שמורת אלונים מרום גולן 

570041392
מור מנדל שלם1180113

תושב פרטיחייב04-699363501/07/201915/08/2019קיבוץ עין זיווןאישור הונפקזיפרעין זיווןגולןהצפון
- קהילת עין זיוון אגודה קהילתי 

570044172
חנה ענתבי-מעין1180167

אוסנת עדווי יהלום1180186 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-982874101/07/201916/08/2019נטוראישור הונפקרימון קשתנטורגולןהצפון

גולןהצפון
אלוני 

הבשן
ניסים אסבן1180240 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-696003701/07/201918/07/2019אלוני הבשןאישור הונפקעל שפת השלולית

דיקלה כהן מועלם1180431 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-676182601/07/201923/08/2019כפר חרובאישור הונפקשיזףכפר חרובגולןהצפון

טלי סופר1180514 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-676457402/07/201922/08/2019קיבוץ מבוא חמהאישור הונפקרימוןמבוא חמהגולןהצפון

ורד גנן5800540391180568- המרכז הישראלי עמותהחייב02-560910002/07/201918/07/2019מושב קשתאישור הונפקמחנה דרור בנותקשתגולןהצפון

רוית פלאי1180573 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-696065303/07/201923/07/2019קשתאישור הונפקגנים קשתקשתגולןהצפון

מרים בן עמי1180598 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-660530001/07/201921/07/2019בני יהודה רמת הגולןאישור הונפקמצפה גולןבני יהודהגולןהצפון

גולןהצפון
רמת 

מגשימים
יעקב בן עוליאל1180617 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-672086703/07/201923/07/2019רמת מגשימיםאישור הונפקזית אגס

מעיין העליון1180639 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-676265903/07/201923/07/2019אבני איתןאישור הונפקגנים אבני איתןאבני איתןגולןהצפון

ינו'יהודית ג1180918 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-626401801/07/201919/08/2019גבעת יואבאישור הונפקאורנים אורןגבעת יואבגולןהצפון

ענבל פרץ1181424 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-667750001/07/201921/07/2019נטוראישור הונפקשורשיםנטורגולןהצפון

1181548 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-676312001/07/201921/07/2019חספיןאישור הונפקחופש של קיץחספיןגולןהצפון
תמנת ברכה 

קובס'ג

הדר אביגד אדרי1181668 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור129480004-679667601/07/201916/08/2019מושב רמות אישור הונפקניצנים+גולןרמותגולןהצפון

מרום גולןגולןהצפון
- ס של החופש הגדול "בי

אביטל
דברת עמבר1181976 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-696193301/07/201921/07/2019מרום גולןאישור הונפק

אלונה דניאל1182044 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-660026603/07/201923/07/2019מושב נוב רמת הגולןאישור הונפקאני והאדמה שלינובגולןהצפון

אתל רות פוליק1182557 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-673483201/07/201915/08/2019כנףאישור הונפקחצבכנףגולןהצפון
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גולןהצפון
אלוני 

הבשן
דפנה אסבן1183612 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-696000701/07/201921/07/2019אלוני הבשןאישור הונפקאני והאדמה שלי

קרן פז אגאי1184568 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-696071101/07/201919/08/2019קיבוץ אורטלאישור הונפקקיבוץ אורטלאורטלגולןהצפון

מעין דינר1184795 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-696056801/07/201921/07/2019קשתאישור הונפקהצביקשתגולןהצפון

גולןהצפון
מעלה 

גמלא
מיטל בר1186357 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-673265001/07/201915/08/2019מעלה גמלאאישור הונפקמנגו חצב

רועי שומר1186699 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-676245201/07/201921/07/2019חספין רמת הגולןאישור הונפקתלמוד תורה גולניחספיןגולןהצפון

גולןהצפון
אלוני 

הבשן
דפנה אסבן1187797 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-696003703/07/201924/07/2019אלוני הבשןאישור הונפקחצב אני והאדמה שלי

עינבל פרידמן לוי1188306 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-685004601/07/201915/08/2019קדמת צביאישור הונפקגן הצביקדמת צביגולןהצפון

מוסד חינוכיחייב04-698231201/07/201922/08/2019קלע אלוןאישור הונפקגן אלוןקלעגולןהצפון
- מועצה אזורית גולן 

58433947
שרה קרון1188492

מעיין העליון1188623 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-676265903/07/201923/07/2019אבני איתןאישור הונפקגנים אבני איתןאבני איתןגולןהצפון

ליאת מימון1189378 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-682063601/07/201920/08/2019עד-אליאישור הונפקחספין אליעדעד-אליגולןהצפון

אילת פז1189684 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-676126501/07/201922/07/2019בית ילדים- רימוןאישור הונפקרימון אפיקאפיקגולןהצפון

מיכל כהן1193147 גולן7100000גולן רשות מקומיתפטור04-676462601/07/201923/07/2019נאות גולןאישור הונפקגשור נאות גולןגשורגולןהצפון

גוש חלבהצפון
גוש )ש 'ג

(חלב
עביר חליחל1186489 גוש חלב4879גוש חלב רשות מקומיתפטור04-952790501/07/201920/07/2019)גוש חלב(ש 'גאישור הונפקקייטנת הצבעים

ארה'רקאן נג2014512001177447- רקאן נגארה תושב פרטיחייב04-670170501/07/201911/07/2019בית שאןאישור הונפקקייטנת שחיהדבוריהדבוריההצפון

ניני'חוסני סח1188242 דבוריה4895דבוריה רשות מקומיתפטור04-670203601/07/201921/07/2019דבוריהאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולדבוריהדבוריההצפון

מרים ארשיד צאלח1189081 דבוריה4895דבוריה רשות מקומיתפטור04-670180701/07/201921/07/2019דבוריהאישור הונפקבתי ספר של החופש הגדולדבוריהדבוריההצפון

סרייה אטרש1189995 דבוריה4895דבוריה רשות מקומיתפטור04-670232701/07/201921/07/2019דבוריהאישור הונפקהחופש הגדולדבוריהדבוריההצפון

אסד-דייר אלהצפון
-דייר אל

אסד
רשות מקומיתפטור3004-958225801/07/201921/07/2019אסד -דייר אלאישור הונפקחופש הגדול

- דייר אל4903אסד -דייר אל

אסד
אלד אל אסדי'ח1184961

אסד-דייר אלהצפון
-דייר אל

אסד

יסודי - קייטנת החופש הגדול 

אפאק
רשות מקומיתפטור04-908195401/07/201921/07/2019אסד-דייר אלאישור הונפק

- דייר אל4903אסד -דייר אל

אסד
סמיר אבראהים1185141

אסד-דייר אלהצפון
-דייר אל

אסד
רשות מקומיתפטור04-998977901/07/201921/07/2019אסד-דייר אלאישור הונפקקייטנת קיץ של ידידות

- דייר אל4903אסד -דייר אל

אסד
האן דבאח עואד'ג1185789

נאסר נסרה1186683 דיר חנא4929דיר חנא רשות מקומיתפטור04-678642901/07/201921/07/2019דייר חנאאישור הונפקקייטנת החופש הגדולדייר חנאדיר חנאהצפון

1192095 דיר חנא4929דיר חנא רשות מקומיתפטור04-827472901/07/201920/07/2019דייר חנאאישור הונפקמפליגים בסיפוריםדייר חנאדיר חנאהצפון
אימאן עתאמנה 

לאילה'ח

הגלבועהצפון
עין חרוד 

(איחוד)
נגה שני סנדרוביץ5700122031177239- עין חרוד איחוד תנועה קיבוציתחייב04-648641401/07/201920/08/2019עין חרוד איחודאישור הונפקעין חרוד איחוד' ו-'א
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ענת בן צבי לב1177248 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653301701/07/201916/08/2019בית אלפאאישור הונפקגן חצבבית אלפאהגלבועהצפון

עינת בן זאב1177249 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-649985701/07/201916/08/2019מושב ברם אוןאישור הונפקרם אוןאון-רםהגלבועהצפון

הגלבועהצפון
בית 

השיטה
תנועה קיבוציתחייב04-653605701/07/201923/08/2019בית השיטהאישור הונפקו-ס ג"מתנ

- אגודת מתיישבי בית השיטה 

570050039
יעלה סעדון פריש1177251

הגלבועהצפון
כפר 

יחזקאל
אישור הונפקמרחב א ג

אין מספר -כפר יחזקאל

מבנה
אגודהחייב04-653111201/07/201915/08/2019

- ועד מקומי כפר יחזקאל 

501600852
1178530

מיטקה אנה בן 

סמיאן

הגלבועהצפון
בית 

השיטה
אישור הונפקב-מתנס א

קיבוץ בית השיטה 

1080100
תנועה קיבוציתחייב04-667710321/07/201922/08/2019

- אגודת מתיישבי בית השיטה 

570050039
איילת הלוי1178718

הגלבועהצפון
עין חרוד 

(מאוחד)
רותם לוז גרזון1179233 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-648538801/07/201921/08/2019)מאוחד(עין חרוד אישור הונפקעין חרוד מאוחד גנים

אריאלה גלמן4089891180009- קבוצת גבע תנועה קיבוציתחייב04-653572901/07/201921/08/2019קיבוץ גבעאישור הונפקקיבוץ גבעגבעהגלבועהצפון

הגלבועהצפון
עין חרוד 

(מאוחד)
אישור הונפקו-עין חרוד מאוחד א

קיבוץ עין חרוד מאוחד 

18965
תושב פרטיחייב04-648572301/07/201922/08/2019

- קיבוץ עין חרוד מאוחד 

570012286
ניצן אפשטיין1180371

אסתר אטש קריו5700004301180655- תל יוסף תנועה קיבוציתחייב04-653492301/07/201920/08/2019קיבוץ תל יוסףאישור הונפקאלונים דקל תל יוסףתל יוסףהגלבועהצפון

דליה סיון5700079481181323- קבוץ יזרעאל אגודהחייב193500004-659825901/07/201921/08/2019קיבוץ יזרעאל אישור הונפק'ו-'יזרעאל היזרעאלהגלבועהצפון

רונן שאוט5700079481181368- קבוץ יזרעאל אגודהחייב193500004-659821401/07/201921/08/2019קבוץ יזרעאל אישור הונפקד-יזרעאל גיזרעאלהגלבועהצפון

שרון עזריאל5700079481181433- קבוץ יזרעאל אגודהחייב193500004-659821601/07/201921/08/2019קיבוץ יזרעאל אישור הונפקב-קיבוץ יזרעאל איזרעאלהגלבועהצפון

אלה בנימין1181502 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-649997301/07/201921/07/2019מושב דבורהאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולדבורההגלבועהצפון

איילת רחמיאן1181685 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-651120501/07/201921/08/2019מושב מולדתאישור הונפקגנים מולדתמולדתהגלבועהצפון

מרים קריטי שכטר250801021181745- פרטית מוסד חינוכיחייב04-651120501/07/201921/08/2019מושב מולדתאישור הונפקד מושב מולדת-מועדון אמולדתהגלבועהצפון

גלית אורן1181801 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653582101/07/201931/08/2019גבעאישור הונפקקיטנת גבעגבעהגלבועהצפון

הגלבועהצפון
עין חרוד 

(איחוד)
מורן שבילי רז1182498 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-648653901/07/201921/08/2019קיבוץ עין חרוד איחודאישור הונפקעין חרוד איחוד

1183331 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-648000001/07/201931/07/2019חפציבהאישור הונפקחינוך חפציבהבה-חפציהגלבועהצפון
ארי דניאל 

בורשטיין

רויטל זוהר1183913 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653489101/07/201920/08/2019קיבוץ תל יוסףאישור הונפקגנים תל יוסףתל יוסףהגלבועהצפון

הגלבועהצפון
בית 

השיטה
שגי גלילי1184166 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653634101/07/201920/08/2019בית השיטהאישור הונפקחינוך בית השיטה

חיה מושקא קטן1184196 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-659552401/07/201921/07/2019אביטלאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולאביטלהגלבועהצפון

גן נרהגלבועהצפון
בית הספר של החופש הגדול 

ג-א
גלית כהן1184272 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-642543401/07/201921/07/2019גן נראישור הונפק

1185104 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201901/08/2019מגן שאולאישור הונפקגלבועמגן שאולהגלבועהצפון
איילת מטילדה 

מלול
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1185132 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201901/08/2019מגן שאולאישור הונפקגלבועמגן שאולהגלבועהצפון
איילת מטילדה 

מלול

1185133 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201901/08/2019רמת צביאישור הונפקגלבוערמת צביהגלבועהצפון
איילת מטילדה 

מלול

1185137 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201901/08/2019רמת צביאישור הונפקגלבוערמת צביהגלבועהצפון
איילת מטילדה 

מלול

הגלבועהצפון
כפר 

יחזקאל
1185139 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור03-653321201/07/201901/08/2019כפר יחזקאלאישור הונפקגלבוע

איילת מטילדה 

מלול

הגלבועהצפון
כפר 

יחזקאל
1185143 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201901/08/2019כפר יחזקאלאישור הונפקגלבוע

איילת מטילדה 

מלול

הגלבועהצפון
עין חרוד 

(איחוד)
רבקה לארי1185150 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-648625601/07/201921/07/2019בית ספר יסודי  עמק חרודאישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

יפית אלוני1185653 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-659820501/07/201921/08/2019יזרעאלאישור הונפקקיבוץ יזרעאליזרעאלהגלבועהצפון

בת אל אסרף1190027 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201901/08/2019אדיריםאישור הונפקגלבועאדיריםהגלבועהצפון

בת אל אסרף1190049 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201901/08/2019גדישאישור הונפקגלבועגדישהגלבועהצפון

בת אל אסרף1190059 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201901/08/2019ניר יפהאישור הונפקגלבועניר יפההגלבועהצפון

בת אל אסרף1190069 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201901/08/2019חבראישור הונפקגלבועחברהגלבועהצפון

בת אל אסרף1190072 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201901/08/2019חבראישור הונפקגלבועחברהגלבועהצפון

בת אל אסרף1190080 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201901/08/2019אומן הדסאישור הונפקגלבועאומןהגלבועהצפון

מאיה מור1191301 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201922/07/2019גן נראישור הונפקגלבועגן נרהגלבועהצפון

מאיה מור1191312 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201922/07/2019פרזוןאישור הונפקגלבועפרזוןהגלבועהצפון

מאיה מור1191569 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201922/07/2019גן נראישור הונפקגלבועגן נרהגלבועהצפון

מאיה מור1191591 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201922/07/2019גן נראישור הונפקגלבועגן נרהגלבועהצפון

מאיה מור1191608 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומיתפטור04-653321201/07/201922/07/2019גן נראישור הונפקגלבועגן נרהגלבועהצפון

רשות מקומיתפטור04-691511302/07/201915/08/2019קבוץ חולתהאישור הונפקיומנו של חניךחולתההגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
מאיה פאווליק1177949

הגליל העליוןהצפון
נאות 

מרדכי
רשות מקומיתפטור04-690141401/07/201922/08/2019קיבוץ נאות מרדכיאישור הונפקנאות מרדכי

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
הילה תדהר1178676

רשות מקומיתפטור04-694726201/07/201921/08/2019שמיראישור הונפקגן רימוןשמירהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
מירב סולומון ביתן1178688

אישור הונפקס"מרכז ביגדותהגליל העליוןהצפון
 גליל 12325קיבוץ גדות 

עליון
רשות מקומיתפטור04-693911402/07/201923/08/2019

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
שני סט1178763

הרן פלג5570505491178810- קיבוץ סאסא תנועה קיבוציתחייב1387004-698866201/07/201915/08/2019קיבוץ סאסא אישור הונפקקיבוץ סאסאסאסאהגליל העליוןהצפון

רשות מקומיתפטור04-694632301/07/201925/08/2019כפר גלעדיאישור הונפקכפר גלעדיכפר גלעדיהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
רוית אילי פוקס1179115
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הגליל העליוןהצפון
כפר 

הנשיא
רשות מקומיתפטור04-697200701/07/201922/08/2019קיבוץ כפר הנשיאאישור הונפקכפר הנשיא

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
1179150

עינב אליס כהן 

שחרור

אישור הונפקהגושריםהגושריםהגליל העליוןהצפון
ע .ג.נ.קיבוץ הגושרים ד

12225מיקוד 
רשות מקומיתפטור04-695681001/07/201922/08/2019

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
רוני מוסקוביץ1179231

רשות מקומיתפטור04-694844101/07/201923/08/2019כפר בלוםאישור הונפקכפר בלוםכפר בלוםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
דפנה קנול1179365

עידית אוסטרוב5700079711179384- קיבוץ ברעם תנועה קיבוציתחייב04-698821201/07/201929/08/2019קיבוץ ברעםאישור הונפקברעם- חברת ילדיםברעםהגליל העליוןהצפון

רשות מקומיתפטור04-694851101/07/201922/08/2019קיבוץ כפר בלוםאישור הונפקחינוך חברתי כפר בלוםכפר בלוםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
ירדן מלול1179436

אישור הונפקשמירשמירהגליל העליוןהצפון
גליל . נ.ד, קיבוץ שמיר

1213500עליון 
רשות מקומיתפטור04-694784701/07/201927/08/2019

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
רוני האוזנר1179444

רשות מקומיתפטור04-693327201/07/201922/08/2019מחנייםאישור הונפקמחנייםמחנייםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
הודיה חנה ביטון1179586

רשות מקומיתפטור04-693928101/07/201923/08/2019קיבוץ גדותאישור הונפקגדותגדותהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
גלי שחר אלתר1179648

רשות מקומיתפטור04-690751201/07/201922/08/2019כפר סאלדאישור הונפקתלתונים כפר סאלדכפר סאלדהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
הדס יחיאלי1179924

רשות מקומיתפטור04-694574301/07/201923/08/2019קיבוץ דפנהאישור הונפקפ דפנה"חבדפנההגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
נעמי דרעי1180133

רשות מקומיתפטור04-695681001/07/201923/08/2019קיבוץ הגושריםאישור הונפקהגושריםהגושריםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
איילת לב1180146

אישור הונפקסלע ירדןשנירהגליל העליוןהצפון
קבוץ שניר גליל עליון 

12250
רשות מקומיתפטור04-695244601/07/201915/08/2019

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
טל שריר1180170

רשות מקומיתפטור2011704-698624101/07/201922/08/2019קדרים אישור הונפקקייטנת קדריםקדריםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
רותי כרמל1180190

רשות מקומיתפטור04-694851101/07/201922/08/2019קיבוץ כפר בלוםאישור הונפקב כפר בלום-אכפר בלוםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
אביטל מועטי1180331

רשות מקומיתפטור04-695271101/07/201922/08/2019קיבוץ יפתחאישור הונפקשיזף צאלוןיפתחהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
נון-גיל בן1180456

הגליל העליוןהצפון
להבות 

הבשן
רשות מקומיתפטור04-695342101/07/201922/08/2019להבות בשןאישור הונפקלהבות הבשן

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
בועז לרון1180497

הגליל העליוןהצפון
שדה 

נחמיה
רשות מקומיתפטור04-694741301/07/201922/08/2019קיבוץ שדה נחמיהאישור הונפקדולב

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
תומר אמר1180583

הגליל העליוןהצפון
שדה 

נחמיה
רשות מקומיתפטור04-694741301/07/201922/08/2019קיבוץ שדה נחמיהאישור הונפקצופית

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
בר ישראלי1180597

הגליל העליוןהצפון
שדה 

נחמיה
רשות מקומיתפטור04-694741301/07/201922/08/2019קיבוץ שדה נחמיהאישור הונפקתלתן

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
אור שושני1180612

רשות מקומיתפטור04-694578701/07/201923/08/2019דפנהאישור הונפקקיבוץ דפנהדפנההגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
לילך גל1180761
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רשות מקומיתפטור04-695388301/07/201922/08/2019בתי הילדים קיבוץ דןאישור הונפקזרעי קיץדןהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
תמר מילר1180817

רשות מקומיתפטור04-695468001/07/201922/08/2019בית ילדים מעין ברוךאישור הונפקמעיין ברוךמעין ברוךהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
מור גולדמן1180845

אישור הונפקו-קייטנת קיץ קיבוץ עמיר אעמירהגליל העליוןהצפון
קיבוץ עמיר מתחם חינך 

בלתי פורמלי
רשות מקומיתפטור04-871254401/07/201922/08/2019

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
גיא סיטרוק1181041

רשות מקומיתפטור04-686851401/07/201930/08/2019קיבוץ יראוןאישור הונפקקייטנת יראוןיראוןהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
תומר בן ארצי1181430

רשות מקומיתפטור04-686851401/07/201921/08/2019קיבוץ יראוןאישור הונפקכלנית/גן תותיראוןהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
נטליה פיבניק1181576

רשות מקומיתפטור04-698872401/07/201915/08/2019סאסאאישור הונפקקיבוץ סאסאסאסאהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
ענת בן שאנן1181924

רשות מקומיתפטור1221000004-682245001/07/201930/08/2019כפר גלעדי אישור הונפקבית דגןכפר גלעדיהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
אסתר טנא1182237

כפר גלעדיהגליל העליוןהצפון
בית ספר של החופש הגדול 

עלי גבעה
רשות מקומיתפטור04-695363101/07/201921/07/2019קיבוץ כפר גלעדיאישור הונפק

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
דיקלה אמיגא1183062

הגליל העליוןהצפון
איילת 

השחר
רשות מקומיתפטור04-693610501/07/201921/07/2019גליל עליוןאישור הונפקמבוא הגליל

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
הדר גורדו צדקה1183232

הגליל העליוןהצפון
נאות 

מרדכי

לב -ס של החופש הגדול"ביה

העמק
רשות מקומיתפטור04-694812401/07/201921/07/2019נאות מרדכיאישור הונפק

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
שירי לאופר גודו1183600

עמותהחייב04-818147630/06/201931/07/2019המכללה האקדמית תל חיאישור הונפקנוער שוחר מדעתל חיהגליל העליוןהצפון
- מכללה אקדמית תל חי 

580263571
פז-שחר תל1186259

רשות מקומיתפטור04-691887401/07/201921/07/2019קיבוץ סאסאאישור הונפקנוף הריםסאסאהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
יניב נמני1186369

רשות מקומיתפטור04-690751201/07/201922/08/2019כפר סאלדאישור הונפקמעוג אלוןכפר סאלדהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
נאוה שמה1186402

שון מול4080471187732- קיבוץ עמיעד תנועה קיבוציתחייב04-690983701/07/201922/08/2019קיבוץ עמיעדאישור הונפקשקמהעמיעדהגליל העליוןהצפון

רשות מקומיתפטור04-693327201/07/201922/08/2019מחנייםאישור הונפקמחנייםמחנייםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
שיר נהרי1187779

כפר בלוםהגליל העליוןהצפון
כפר בלום גליל - ס הגומא"ביה

עליון
רשות מקומיתפטור04-694335801/07/201921/07/2019כפר בלוםאישור הונפק

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
ימימה רוזנבלט1188045

רשות מקומיתפטור04-698821001/07/201931/08/2019ברעםאישור הונפקשוקו ואגוזברעםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
זהר קאופמן גונן1188184

רשות מקומיתפטור04-690983501/07/201931/08/2019עמיעדאישור הונפקגן אורןעמיעדהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
מיכל חמוס כהן1189770

רשות מקומיתפטור04-695254201/07/201923/08/2019מעין ברוךאישור הונפקמעין ברוך,דן,אשכול שנירמעין ברוךהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
לימור מלמן גילעד1189991

הגליל העליוןהצפון
להבות 

הבשן
רשות מקומיתפטור04-695341201/07/201922/08/2019להבות הבשןאישור הונפקלהבות הבשן וגונן

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
בת עמי מוסנזון1190592
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רשות מקומיתפטור04-695341201/07/201922/08/2019קיבוץ להבות הבשןאישור הונפקלהבות הבשן וגונןגונןהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
בת עמי מוסנזון1190721

רשות מקומיתפטור04-693211101/07/201922/08/2019חולתהאישור הונפקדרום- עמק החולה חולתההגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
עינת הירש1190757

רשות מקומיתפטור04-694683001/07/201923/08/2019מלכיהאישור הונפקתלתוןמלכיההגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
אורי פלטין1190878

רשות מקומיתפטור04-698624101/07/201922/08/2019קדריםאישור הונפקגן חצבקדריםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
מיכל חמוס כהן1192445

הגליל העליוןהצפון
שדה 

נחמיה
רשות מקומיתפטור04-694741301/07/201923/08/2019שדה נחמיהאישור הונפקשיטה וירדן, רימון

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
1193202

ניידה אלויזה 

הורביץ

יראוןהגליל העליוןהצפון
את המנגינה הזו אי אפשר 

להפסיק
רשות מקומיתפטור04-686857001/07/201921/07/2019קיבוץ יראון מאישור הונפק

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
אורלי כבשני1193227

הצפון
הגליל 

התחתון

גבעת 

אבני
תושב פרטיחייב04-651863401/07/201930/08/2019גבעת אבניאישור הונפקקיטנת שחיה טורעאן

- קייטנת שחיה טורעאן  

28349496
אדהם סלאמה1177269

הצפון
הגליל 

התחתון
רשות מקומיתפטור104-679930401/07/201920/08/2019לביא אישור הונפקלביאלביא

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
1177410

בת שבע לאה 

ריכטר

הצפון
הגליל 

התחתון
עמותהחייב04-679931704/08/201908/08/2019קיבוץ לביאאישור הונפקן לביא"קייטנת איללביא

איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 
הילה שימרון1177759

הצפון
הגליל 

התחתון
רשות מקומיתפטור04-673745901/07/201925/07/2019הזורעיםאישור הונפקאוצרות היםהזורעים

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
אורית מתנה1178247

הצפון
הגליל 

התחתון

שדמות 

דבורה
רשות מקומיתפטור04-677200301/07/201925/07/2019שדמות דבורהאישור הונפקאוצרות הים

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
מירב בלום1178380

הצפון
הגליל 

התחתון
רשות מקומיתפטור04-676020801/07/201925/07/2019שדה אילןאישור הונפקאוצרות היםשדה אילן

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
יעל רחל יצחק1178382

הצפון
הגליל 

התחתון
רשות מקומיתפטור04-662902001/07/201931/07/2019בית קשתאישור הונפקבית קשתבית קשת

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
אלה כברי1179222

הצפון
הגליל 

התחתון
רשות מקומיתפטור04-662902001/07/201931/07/2019בית קשתאישור הונפקבית קשתבית קשת

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
אלה כברי1180177

הצפון
הגליל 

התחתון
רשות מקומיתפטור04-679447901/07/201921/07/2019לביאאישור הונפקלביאלביא

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
יהונתן כהן1180695

הצפון
הגליל 

התחתון
אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםכדורי

מועצה איזורית גליל 

תחתון
רשות מקומיתפטור04-662004301/07/201921/07/2019

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
ורד מויאל1182380

הצפון
הגליל 

התחתון

גבעת 

אבני
רשות מקומיתפטור04-677940501/07/201921/07/2019גבעת אבניאישור הונפקבית ספר של קיץ

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
אלון דוד זאבי1183605

הצפון
הגליל 

התחתון
רשות מקומיתפטור04-673745901/07/201925/07/2019שדה אילןאישור הונפקאוצרות היםשדה אילן

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
אלה כברי1183690

הצפון
הגליל 

התחתון
רשות מקומיתפטור04-673745901/07/201925/07/2019שדה אילןאישור הונפקאוצרות היםשדה אילן

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
אלה כברי1183725

הצפון
הגליל 

התחתון

מצפה 

נטופה
רשות מקומיתפטור04-678248701/07/201925/07/2019מצפה נטופהאישור הונפקאוצרות הים

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
בת אל קרס1184960
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הצפון
הגליל 

התחתון
רשות מקומיתפטור04-662821701/07/201918/07/2019כדוריאישור הונפקהכי ישראלי וספורטכדורי

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
ניצן מונק1185228

הצפון
הגליל 

התחתון
כדורי

ספורט ומדענים , הכי ישראלי

צעירים
רשות מקומיתפטור04-662821722/07/201931/07/2019כדוריאישור הונפק

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
ניצן מונק1187758

הצפון
הגליל 

התחתון

גבעת 

אבני
רשות מקומיתפטור04-834799401/07/201921/07/2019גבעת אבניאישור הונפקבית חינוך גלילי

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
חיים אלון1190269

הצפון
הגליל 

התחתון

כפר 

חיטים
רשות מקומיתפטור04-670946903/07/201929/07/2019בית העם כפר חיטיםאישור הונפקיום16מסביב לעולם ב

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
שרון בן דוד1190629

איחסאן סעדי1185171 זרזיר9753זרזיר רשות מקומיתפטור04-688500101/07/201921/07/2019מזאריבאישור הונפקס של החופש הגדול"ביזרזירזרזירהצפון

אישור הונפקגריפאתזרזירזרזירהצפון
 8068ד .רח אלראשיד ת

גריפאת
גסאן גריפאת1185243 זרזיר9753זרזיר רשות מקומיתפטור04-651517401/07/201921/07/2019

עלי סלאמה1184573 חורפיש4960חורפיש רשות מקומיתפטור80504-957034501/07/201921/07/2019ד . ת25155חורפיש אישור הונפקהחופש הגדולחורפישחורפישהצפון

אישור הונפקהחופש הגדולחורפישחורפישהצפון
 25155חורפיש מיקוד

3ד.ת
עמאד חוסין1189638 חורפיש4960חורפיש רשות מקומיתפטור04-997938001/07/201921/07/2019

יר אל דין'כמאל ח1193194 חורפיש4960חורפיש רשות מקומיתפטור04-957000302/07/201912/07/2019כפר חורפישאישור הונפק2019קיץ חורפישחורפישהצפון

הצפון
חצור 

הגלילית

חצור 

הגלילית
יהודה טהר9718381178312- ס חצור הגלילית "מתנס"מתנפטור104-693575401/07/201921/07/2019בן גוריון אישור הונפקספורט

הצפון
חצור 

הגלילית

חצור 

הגלילית
אישור הונפקקול יהודה חצור

 חצור 20רחוב בן ציון 

הגלילית
רשות מקומיתפטור04-693008401/07/201921/07/2019

 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית
דביר ציון לוזון1181075

הצפון
חצור 

הגלילית

חצור 

הגלילית
רשות מקומיתפטור04-686021601/07/201921/07/2019 חצור הגלילית15אתרוג אישור הונפקתשבר חוני

 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית
אליעזר ניב1183172

הצפון
חצור 

הגלילית

חצור 

הגלילית
רשות מקומיתפטור04-686021601/07/201921/07/2019 חצור הגלילית15אתרוג אישור הונפקיעלת חן

 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית
אליעזר ניב1183178

הצפון
חצור 

הגלילית

חצור 

הגלילית
רשות מקומיתפטור4804-693616201/07/201921/07/2019הנשיא ויצמן אישור הונפקאברט יסודי

 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית
מור בן אליעזר1184121

הצפון
חצור 

הגלילית

חצור 

הגלילית
רשות מקומיתפטור34204-691694401/07/201925/07/2019יצחק שמיר אישור הונפק2019קייטנת קיץ גנים 

 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית
שקמה לחמני1184386

הצפון
חצור 

הגלילית

חצור 

הגלילית
רשות מקומיתפטור1904-693613601/07/201921/07/2019בן יוסף שלמה אישור הונפקספורים מכל מיני צבעים

 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית
יפה פרקש1184584

הצפון
חצור 

הגלילית

חצור 

הגלילית
רשות מקומיתפטור4604-693721001/07/201921/07/2019מנחם בגין אישור הונפקשבט סופר

 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית
מיטל אסור1185013

הצפון
חצור 

הגלילית

חצור 

הגלילית
אישור הונפק2019קייטנת קיץ גנים 

 חצור 1יצחק שמיר 

הגלילית
רשות מקומיתפטור04-691694401/07/201915/08/2019

 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית
יפעת כהן סרוסי1187123

הצפון
חצור 

הגלילית

חצור 

הגלילית
רשות מקומיתפטור04-693526001/07/201921/07/2019האריאישור הונפקחורשת האוצרות

 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית
1191271

חיה גיטל 

קפלושניק

אורן פרזון1177656 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור204-672035801/07/201921/07/2019י "רשאישור הונפקקייטנת תחכמוניטבריהטבריההצפון

רויטל פונדק1178811 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-673294401/07/201921/07/2019שד אלנטאוןאישור הונפקאיילים ונהניםטבריהטבריההצפון

הדסה טלקאר1178893בנות בתיהתנועת נוערפטור04-984978123/06/201931/08/2019השילוח פינת החרמוןאישור הונפקאתנחתא טבריהטבריהטבריההצפון
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נופר חורי1179990 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור704-672322301/07/201921/07/2019תל חי אישור הונפקתפארת טבריהטבריהטבריההצפון

שמעון יוחאי דיין1180062 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור404-672056301/07/201921/07/2019ורנר אישור הונפקזכרון מאירטבריהטבריההצפון

אישור הונפקתפארת טבריאטבריהטבריההצפון
 54 מגינים 7תל חי 

'ושיכון ד
חן טרבלסי-בת1180440 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-672322301/07/201921/07/2019

שולמית כהן1180450 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-672454701/07/201925/07/2019בוטינסקי'ככר זאישור הונפקבתיםטבריהטבריההצפון

קלרה נחמה אוחנה1180571 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור504-672454701/07/201925/07/2019ה "השלאישור הונפקבתיםטבריהטבריההצפון

אורי אבודרהם1180621 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור34104-673288801/07/201921/07/2019מורדות טבריה אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולטבריהטבריההצפון

1180743 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-636196701/07/201921/07/2019כלנית חמשאישור הונפקד"תלמוד תורה חבטבריהטבריההצפון
אהרון אריאל 

מוזיקנט

בבנו כהן-ראובן1180946 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-665601801/07/201921/07/2019 טבריה1כרכום ' רחאישור הונפק"תפארת טבריא"ת "תטבריהטבריההצפון

טבריהטבריההצפון
בית ספר של החופש הגדול 

כינר
רים עישאם1181412 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור1404-672274501/07/201921/07/2019הוז דב אישור הונפק

1הרב עוזיאל אישור הונפקבשעה טובהטבריהטבריההצפון
077-

3232066
רחל ביטון1181509 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

שירה קקון1181845 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור5404-672220701/07/201921/07/2019המגינים אישור הונפקנצור לשוניטבריהטבריההצפון

מוריס כהן1182142 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-673384001/07/201918/07/2019חזון אישאישור הונפקבלב אחדטבריהטבריההצפון

מרגלית כהן1182207 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור1404-679243501/07/201921/07/2019מודיעין אישור הונפקיחידהטבריהטבריההצפון

מיטל גוזלן1182776 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור104-672028401/07/201921/07/2019שד הרצל אישור הונפקארליכיףטבריהטבריההצפון

חדוה שטייר1183263 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-672191301/07/201921/07/2019 טבריה8אלחדיף אישור הונפקבית יעקב טבריהטבריהטבריההצפון

דניאל שרביט1183284 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור1804-672157401/07/201921/07/2019אוהל יעקב אישור הונפקחמדת התורהטבריהטבריההצפון

1183774 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור404-993703001/07/201921/07/2019הכלנית אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםטבריהטבריההצפון
אלטע לאה ברכה 

מרק

עדי מאיסה משאש1185183 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019שיטריתאישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון

ליבת כהן1187137 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור104-679408201/07/201921/07/2019החשמונאים אישור הונפקרעותטבריהטבריההצפון

עדי מאיסה משאש1187917 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019שיטריתאישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון

עדי מאיסה משאש1187942 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019רותםאישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון

עדי מאיסה משאש1187956 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019שקדאישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון

עדי מאיסה משאש1187963 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019נוף כנרתאישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון

עדי מאיסה משאש1187974 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019תמראישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון
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13מודיעין אישור הונפקעטרת רחלטבריהטבריההצפון
077-

4260848
מנוחה רחל קסטנר3731421188022- עטרת רחל מוסד חינוכיחייב02/07/201908/08/2019

1188037 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור20004-679788801/07/201921/07/2019ש פלוס אישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון
אגי יצחק -אגנס

אוחיון

1188099 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור20004-679788801/07/201921/07/2019ש פלוס אישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון
אגי יצחק -אגנס

אוחיון

1188131 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019בן אליעזר אריהאישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון
אגי יצחק -אגנס

אוחיון

1188160 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019בן אליעזר אריהאישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון
אגי יצחק -אגנס

אוחיון

1188171 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019בן אליעזר אריהאישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון
אגי יצחק -אגנס

אוחיון

קרן שועה1188838 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019גורדוןאישור הונפקגן רקפתטבריהטבריההצפון

קרן שועה1188886 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019י"לחאישור הונפקגן כלניתטבריהטבריההצפון

קרן שועה1188901 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019רחוב סייפןאישור הונפקגן מוריהטבריהטבריההצפון

קרן שועה1188916 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019רח וינגייטאישור הונפקגן יובלטבריהטבריההצפון

חגית כהן1188921 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019מודיעיןאישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון

קרן שועה1188922 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019הגדוד העבריאישור הונפקגן סייפןטבריהטבריההצפון

דנה יהושע1189948 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019ביאליקאישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון

דנה יהושע1189962 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019ביאליקאישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון

דנה יהושע1189982 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019ביאליקאישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון

דנה יהושע1189993 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019ביאליקאישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון

דנה יהושע1190007 טבריה67009טבריה רשות מקומיתפטור04-679788801/07/201921/07/2019ביאליקאישור הונפקאחדות לבבותטבריהטבריההצפון

זנגריה-טובאהצפון
-טובא

זנגריה
פאדיה הייב9718461181219- ס טובא זנגריה "מתנס"מתנפטור04-844193601/07/201907/07/2019זנגריה-טובאאישור הונפקדרדסים

זנגריה-טובאהצפון
-טובא

זנגריה
רשות מקומיתפטור04-900850001/07/201921/07/2019טובא זנגריהאישור הונפקקייטנת אלפרח

- טובא9621זנגריה -טובא

זנגריה
מייתא הייב1185831

זנגריה-טובאהצפון
-טובא

זנגריה
רשות מקומיתפטור04-900850001/07/201921/07/2019טובא זנגריהאישור הונפקאלמחבה

- טובא9621זנגריה -טובא

זנגריה
עלי זנגרי1187208

עמותהחייב04-651955925/07/201930/07/2019רחוב אל טבראניאישור הונפקקייטנת הבשורה הטובהטורעאןטורעאןהצפון
-הכנסייה הבפטיסטית בטורעאן 

 580206357
'זיאד פראג1177690

תושב פרטיחייב04-651875630/06/201929/08/2019עמק הירדןאישור הונפקהישאםטורעאןטורעאןהצפון
- קייטנת שחיה טורעאן  

28349496
הישאם סבאח1178629

מוחמד נסאר391365021180549- נסאר מוחמד תושב פרטיחייב04-651775501/07/201909/08/2019טורעאןאישור הונפקשחייהטורעאןטורעאןהצפון

ורי'נאדין ח9718611183282- ס טורעאן "מתנס"מתנפטור04-651854601/07/201920/07/2019טורעאןאישור הונפקקייטנת הצבעיםטורעאןטורעאןהצפון

דה בדר'מאג1184180 טורעאן4986טורעאן רשות מקומיתפטור04-641400001/07/201912/07/2019שכ אלמנאשראישור הונפקקיטנת הרובוטיקהטורעאןטורעאןהצפון
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דה בדר'מאג1185512 טורעאן4986טורעאן רשות מקומיתפטור04-641400022/07/201926/07/2019שכ אלמנאשראישור הונפקקיטנת הרובוטיקהטורעאןטורעאןהצפון

מוסא דחלה1192055 טורעאן4986טורעאן רשות מקומיתפטור04-651854601/07/201920/07/2019אבן סינהאישור הונפקקיץ וכיףטורעאןטורעאןהצפון

אמל סבאח1192056 טורעאן4986טורעאן רשות מקומיתפטור04-651854601/07/201920/07/2019טורעאןאישור הונפקקיץ וכיףטורעאןטורעאןהצפון

רוז שעבאן1192058 טורעאן4986טורעאן רשות מקומיתפטור04-651854601/07/201920/07/2019שכ אלמנאשראישור הונפקקיץ וכיףטורעאןטורעאןהצפון

יראללה'ניזאר ח1192128 טורעאן4986טורעאן רשות מקומיתפטור04-651854601/07/201920/07/2019שכונת מנאשראישור הונפקקיץ וכיףטורעאןטורעאןהצפון

עמותהחייב04-994575001/07/201915/08/2019אלפאראביאישור הונפקאלזוהורטמרהטמרההצפון
- מואססת אלזוהור אלתרבוויה 

2401859
ירדנה פרעתאוי1177427

עמותהחייב04-950450130/06/201920/07/2019ע אלתות'מונתגאישור הונפקאלמגד לשחייה אעבליןטמרהטמרההצפון
ד מועדון ספורט ובריאות 'אלמג

580504660- באעבלין  
סעוד אבו ניל1178607

שאדיה שמא1185198 טמרה89003טמרה רשות מקומיתפטור04-994626001/07/201921/07/2019טמרהאישור הונפקקייטנת קיץטמרהטמרההצפון

טרוב אבו רומי1185729 טמרה89003טמרה רשות מקומיתפטור04-994365001/07/201921/07/2019טמרהאישור הונפקאלבוכארי זטמרהטמרההצפון

אחמד דיאב1186989 טמרה89003טמרה רשות מקומיתפטור04-994032801/07/201921/07/2019טמרהאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולטמרהטמרההצפון

איהאב יאסין1187080 טמרה89003טמרה רשות מקומיתפטור04-994678801/07/201921/07/2019טמרהאישור הונפקאלסדאקהטמרהטמרההצפון

אזי'מוחמד חג1189171 טמרה89003טמרה רשות מקומיתפטור04-994012201/07/201921/07/2019 שכונה צפונית288ד .תאישור הונפקיסודי אבן סינאטמרהטמרההצפון

אישור הונפקאבו רומאן בטמרהטמרההצפון
שכונת אבו אלרומאן ב  

3268ד .ת
אילאנה זידאן1189495 טמרה89003טמרה רשות מקומיתפטור04-994822501/07/201921/07/2019

דוב'ערין מג1190970 טמרה89003טמרה רשות מקומיתפטור04-994625101/07/201921/07/2019לת שריף'חאישור הונפק'אלשריף דטמרהטמרההצפון

אחמד סאלח1193053 טמרה89003טמרה רשות מקומיתפטור04-994696601/07/201921/07/2019טמרהאישור הונפקאלזהראא ג טמרהטמרהטמרההצפון

ספיר אבקסיס1179858 יבנאל463יבנאל רשות מקומיתפטור04-670866701/07/201921/07/2019יבנאלאישור הונפקמפליגים בהנאה ובבטחהיבנאליבנאלהצפון

תהילה פרז1179984 יבנאל463יבנאל רשות מקומיתפטור04-670844101/07/201921/07/2019 יבנאל1רחוב החיים אישור הונפקבית הספר של החופש הגדוליבנאליבנאלהצפון

יניב רוב1180673 יבנאל463יבנאל רשות מקומיתפטור04-670866701/07/201921/07/2019יבנאלאישור הונפקבית ספר של החופש הגדוליבנאליבנאלהצפון

1182834 יבנאל463יבנאל רשות מקומיתפטור104-670827601/07/201921/07/2019רחוב החיים אישור הונפקשומרים על אחדות וייחודיותיבנאליבנאלהצפון
אליעזר שלמה 

מימוני

איתן בר דרור1189649 יבנאל463יבנאל רשות מקומיתפטור04-670821101/07/201925/07/2019יבנאלאישור הונפקקיטנת סיפורי ילדיםיבנאליבנאלהצפון

סנאא שקרה1184739ת'ג- ינוח12955ת 'ג-ינוחרשות מקומיתפטור04-980467301/07/201919/07/2019ת'ג-יאנוחאישור הונפקקייטנת החופש הגדולת'ג-יאנוחת'ג-ינוחהצפון

סלימאן חטיב1184875ת'ג- ינוח12955ת 'ג-ינוחרשות מקומיתפטור04-997989301/07/201921/07/2019ת'ג-יאנוחאישור הונפקסיפורים בצבעיםת'ג-יאנוחת'ג-ינוחהצפון

חוסיין חמדאן1186172ת'ג- ינוח12955ת 'ג-ינוחרשות מקומיתפטור04-957501801/07/201921/07/2019ת'ג-יאנוחאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולת'ג-יאנוחת'ג-ינוחהצפון

ריהאן עאמר1193260ת'ג- ינוח12955ת 'ג-ינוחרשות מקומיתפטור04-699540701/07/201918/07/2019כפר יאנוח- קריית החינוךאישור הונפקמשחקים ונהניםת'ג-יאנוחת'ג-ינוחהצפון
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יסוד המעלההצפון
יסוד 

המעלה
שרית אמיר1187485 יסוד המעלה299יסוד המעלה רשות מקומיתפטור213504-693610701/07/201921/07/2019יסוד המעלה אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

יסוד המעלההצפון
יסוד 

המעלה
לימור וישינסקי1191748 יסוד המעלה299יסוד המעלה רשות מקומיתפטור04-951481501/07/201930/08/2019יסוד המעלהאישור הונפקאשכול גנים

ליליה'שריף ח1177289 יפיע4994יפיע רשות מקומיתפטור04-655194901/07/201919/07/2019מראח אלגזלאןאישור הונפקס של החופש הגדול"בייפיעיפיעהצפון

תושב פרטיחייב04-656951003/07/201924/07/2019יפיע, רחוב הכנסיותאישור הונפקסלום. צופי הארכיבישוף מיפיעיפיעהצפון
- סלום . צופי הארכיבישוף מ

53701819
יוחנא מסעד1177886

ויסאם חדאד1180193 יפיע4994יפיע רשות מקומיתפטור04-657232001/07/201919/07/2019יפיעאישור הונפקחופש גדוליפיעיפיעהצפון

מוחמד עיאדאת1185067 יפיע4994יפיע רשות מקומיתפטור04-608431101/07/201919/07/2019מראח אלגזלאןאישור הונפקיסודי ביפיעיפיעהצפון

מוסא אבו תורכ1185221 יפיע4994יפיע רשות מקומיתפטור33304-841010101/07/201919/07/2019רח אישור הונפקחופש אלשמאלייפיעיפיעהצפון

טיב'נאיל ח1186793 יפיע4994יפיע רשות מקומיתפטור500504-655325101/07/201919/07/2019יפיע  תד אישור הונפקקייטנת קייץ החופש הגדוליפיעיפיעהצפון

יפיעיפיעהצפון
ס החופש "קייטנת הקיץ בי

הגדול
דאהוד עלי סאלח1187029 יפיע4994יפיע רשות מקומיתפטור04-646116801/07/201919/07/2019יפיעאישור הונפק

יקנעם עיליתהצפון
יקנעם 

עילית
חברהחייב04-959755901/07/201908/08/2019קייטנת טניס וספורטאישור הונפקקייטנת טניס וספורט

- מרכז הטניס יקנעם 

923060602
משה אליהו1177640

יקנעם עיליתהצפון
יקנעם 

עילית
נעמה עובד1179535 יקנעם עילית2402יקנעם עילית רשות מקומיתפטור304-989325901/07/201921/07/2019בנטל אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

יקנעם עיליתהצפון
יקנעם 

עילית
שני בן שלוש9704591179653- ס יקנעם עילית "מתנס"מתנפטור4504-989398601/07/201921/07/2019האלונים אישור הונפק3אשכול גנים 

יקנעם עיליתהצפון
יקנעם 

עילית
ליאור שאבי9704591179657- ס יקנעם עילית "מתנס"מתנפטור4504-989398601/07/201921/07/2019האלונים אישור הונפק2אשכול גנים 

יקנעם עיליתהצפון
יקנעם 

עילית
אל-שבי יעל בר9704591180065- ס יקנעם עילית "מתנס"מתנפטור4504-989398601/07/201921/07/2019האלונים אישור הונפק1אשכול גנים 

יקנעם עיליתהצפון
יקנעם 

עילית
קלין ביטון'תהילה ג1180697 יקנעם עילית2402יקנעם עילית רשות מקומיתפטור1504-989325801/07/201921/07/2019שד יצחק רבין אישור הונפקהדסים

יקנעם עיליתהצפון
יקנעם 

עילית

סיירת מסביב לעולם בשמונה 

ימים
גיל זוהר222221181775- מחשבה טובה עמותהחייב204-989421907/07/201917/07/2019האורנים אישור הונפק

יקנעם עיליתהצפון
יקנעם 

עילית
צליל גלפז סודאי1181796 יקנעם עילית2402יקנעם עילית רשות מקומיתפטור04-662096301/07/201921/07/2019יקנעם עיליתאישור הונפקיצחק נבון

יקנעם עיליתהצפון
יקנעם 

עילית
סיגל אהרן1183564 יקנעם עילית2402יקנעם עילית רשות מקומיתפטור704-989817801/07/201922/07/2019אלונים אישור הונפקס של החופש הגדול"בי

יקנעם עיליתהצפון
יקנעם 

עילית

בית הספר של החופש הגדול 

דליות
עדי ישי1186477 יקנעם עילית2402יקנעם עילית רשות מקומיתפטור04-959360501/07/201921/07/2019דליותאישור הונפק

יקנעם עיליתהצפון
יקנעם 

עילית
גיטה עמוס1187279 יקנעם עילית2402יקנעם עילית רשות מקומיתפטור204-989307001/07/201921/07/2019לילך אישור הונפקס של החופש הגדול"ביה

נואל אבו עבלה1183145 ירכא5025ירכא רשות מקומיתפטור04-996106001/07/201921/07/2019ירכאאישור הונפקס בחופש הגדול"ביירכאירכאהצפון

אדאל שופאני1183937 ירכא5025ירכא רשות מקומיתפטור04-956811007/07/201901/08/2019ירכאאישור הונפקכיף ליירכאירכאהצפון

ופא עוידה1188695 ירכא5025ירכא רשות מקומיתפטור04-956811001/07/201921/07/2019ירכאאישור הונפקסמאייליירכאירכאהצפון
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טיב'שרה ח1188705 ירכא5025ירכא רשות מקומיתפטור04-956811001/07/201921/07/2019ירכאאישור הונפקסמאייליירכאירכאהצפון

נזיהה חמדאן1189752 ירכא5025ירכא רשות מקומיתפטור04-996136901/07/201921/07/2019ירכאאישור הונפקחדשניירכאירכאהצפון

סחר מולא1189839 ירכא5025ירכא רשות מקומיתפטור04-956354001/07/201921/07/2019אזור התעשייהאישור הונפקאלנור הירכאירכאהצפון

חותאם ביסאן1189989 ירכא5025ירכא רשות מקומיתפטור04-996131301/07/201921/07/2019ירכאאישור הונפקבית ספר בחופש הגדולירכאירכאהצפון

מוניא עטאללה1190314 ירכא5025ירכא רשות מקומיתפטור04-956127201/07/201921/07/2019ירכאאישור הונפקבית ספר בחופש הגדולירכאירכאהצפון

אישור הונפקרובוטיקה ויזמותירכאירכאהצפון
 001ד .כפר ירכא ת

24967מיקוד 
איאת סלאמה1193293 ירכא5025ירכא רשות מקומיתפטור04-956811007/07/201918/07/2019

כאבולאישור הונפק22אלאהלי כאבולכאבולהצפון
074-

7116852
חליל מוראד1184074ס"מתנפטור05/07/201913/07/2019

חתאם אשקר1184838 כאבול5041כאבול רשות מקומיתפטור04-994657701/07/201921/07/2019כאבולאישור הונפקהחופש הגדולכאבולכאבולהצפון

ביהאא טאהא1186236 כאבול5041כאבול רשות מקומיתפטור04-994607201/07/201921/07/2019כאבולאישור הונפקבית ספר אלנור אכאבולכאבולהצפון

עאמר גמל1186592 כאבול5041כאבול רשות מקומיתפטור04-994209601/07/201921/07/2019כאבולאישור הונפקהחופש הגדולכאבולכאבולהצפון

אחלאם ריאן1186666 כאבול5041כאבול רשות מקומיתפטור04-994572301/07/201921/07/2019כפר  כאבולאישור הונפקבית  ספר  לחופד  גדולכאבולכאבולהצפון

הצפון
כאוכב אבו 

א'היג-אל

כאוכב 

-אבו אל

א'היג

רשות מקומיתפטור04-999871602/07/201921/07/2019כאוכב אבו אלהיגאאישור הונפקבית ספר קיץ
 5058א 'היג-כאוכב אבו אל

א'היג-כאוכב אבו אל
עלי עלי1190009

סמיע-כסראהצפון
-כסרא

סמיע
סקר שקור1189136סמיע- כסרא12963סמיע -כסרארשות מקומיתפטור04-987207301/07/201906/07/2019סמיע-כסראאישור הונפקרובוטיקה

סמיע-כסראהצפון
-כסרא

סמיע

בתי ספר של החופש הגדול 

ורובוטיקה ומדע
מאלכ נסר אלדין1193180סמיע- כסרא12963סמיע -כסרארשות מקומיתפטור04-987349701/07/201921/07/2019סמיע-כסראאישור הונפק

סמיע-כסראהצפון
-כסרא

סמיע
כמאל פלאח1193258סמיע- כסרא12963סמיע -כסרארשות מקומיתפטור04-997849601/07/201921/07/2019סמיע-כסראאישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

הצפון
-כעביה

*טבאש

-כעביה

-טבאש

רה'אג'חג

רשות מקומיתפטור04-983647501/07/201921/07/2019 כעביה טבאש108ד .תאישור הונפקבית ספר יסודי כעביה
- כעביה9787* טבאש-כעביה

*טבאש
ח אבו סויד'ראג1184580

ניה לוי שעתל'ג1178008 כפר ורדים12633כפר ורדים רשות מקומיתפטור04-997714201/07/201928/07/2019אשכול גנים כפר ורדיםאישור הונפקקייטנה מהאגדותכפר ורדיםכפר ורדיםהצפון

נסיב פלאח1179455ס"מתנפטור1004-833835507/07/201925/07/2019הדס אישור הונפקקייטנת ספורטכפר ורדיםכפר ורדיםהצפון

אורלי גינת1184533 כפר ורדים12633כפר ורדים רשות מקומיתפטור04-997703822/07/201928/07/2019אשכראישור הונפקקייטנת המשךכפר ורדיםכפר ורדיםהצפון

אורלי גינת1184537 כפר ורדים12633כפר ורדים רשות מקומיתפטור04-997703801/07/201921/07/2019אשכראישור הונפקבית ספר של החופשכפר ורדיםכפר ורדיםהצפון

טל שייט1186513 כפר ורדים12633כפר ורדים רשות מקומיתפטור04-987307301/07/201921/07/2019כפר ורדיםאישור הונפקגנים תפןכפר ורדיםכפר ורדיםהצפון

חברהחייב04-956537402/07/201931/07/2019כפר יאסיףאישור הונפקגן עולם הקטניםכפר יאסיףכפר יאסיףהצפון
- מ "גן עולם הקטנים בע

471508
חנאן כרייני1177246
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עמותהחייב1604-956008702/07/201931/07/2019כפר יאסיף אישור הונפקבראעם אלרביעכפר יאסיףכפר יאסיףהצפון
- כפר יאסיף - בראעם אלרביע

335133
מאגדה סיאגה1177396

נוהא שחאדה1183542-מ "אהרון הולילאנד בע'  חבחברהחייב04-699260002/07/201931/07/2019כפר יאסיףאישור הונפקאלרובאכפר יאסיףכפר יאסיףהצפון

רובא שחאדה1187437-מ "אהרון הולילאנד בע'  חבחברהחייב04-699260002/07/201931/07/2019כפר יאסיףאישור הונפקאלרובאכפר יאסיףכפר יאסיףהצפון

אר'אחמד נג1188456 כפר יאסיף5074כפר יאסיף רשות מקומיתפטור04-996849501/07/201920/07/2019כפר יאסיףאישור הונפקחכאיאכפר יאסיףכפר יאסיףהצפון

אליאנור בולוס1188889 כפר יאסיף5074כפר יאסיף רשות מקומיתפטור04-996171301/07/201920/07/2019כפר יאסיףאישור הונפקאלבוסתאןכפר יאסיףכפר יאסיףהצפון

אישור הונפקחכאיאתיכפר יאסיףכפר יאסיףהצפון
על יד , כפר יאסיף 

הכניסייה
פרח פרח1188963 כפר יאסיף5074כפר יאסיף רשות מקומיתפטור04-956453401/07/201919/07/2019

1189812 כפר יאסיף5074כפר יאסיף רשות מקומיתפטור04-956983601/07/201920/07/2019כפר יאסיףאישור הונפקאחדות ויוחדיותכפר יאסיףכפר יאסיףהצפון
חלימה שרקיה 

נאטור

רנא אבו רזק1191994 כפר יאסיף5074כפר יאסיף רשות מקומיתפטור04-956984001/07/201913/07/2019כפר יאסיףאישור הונפקאלפרחכפר יאסיףכפר יאסיףהצפון

עלאדין כעכוש1191998 כפר יאסיף5074כפר יאסיף רשות מקומיתפטור03-956983601/07/201920/07/2019כפר יסיףאישור הונפקאחדות ויחידותכפר יאסיףכפר יאסיףהצפון

כפר כנאכפר כנאהצפון
-קיטנת אחבאב אללה כפר כנא

ידיעת הארץ
עמותהחייב169300004-651901801/07/201912/07/2019כפר כנא אישור הונפק

מואססת מסגד אבו בכר 

513701755- מ "אלסדיק בע
פואד דהאמשה1177230

אמין עואודה5280251141177729- אמין עואודה מוסד חינוכיחייב04-888404607/07/201912/07/2019כפר כנאאישור הונפק(אלרחאלה אלסגיר)אז 'אינגכפר כנאכפר כנאהצפון

טיב'האן ח'ג1180480 כפר כנא5090כפר כנא רשות מקומיתפטור04-651774501/07/201920/07/2019כפר כנאאישור הונפקיסודי ג כפר כנאכפר כנאכפר כנאהצפון

מנאר ספורי391160741183321 - 039116074תושב פרטיחייב04-651881401/07/201923/08/2019כפר כנאאישור הונפקMY LABכפר כנאכפר כנאהצפון

ידאת'בלאל נוג1187510 כפר כנא5090כפר כנא רשות מקומיתפטור04-651722901/07/201919/07/2019כפר כנאאישור הונפקס של החופש הגדול"ביכפר כנאכפר כנאהצפון

טיב'מוחמד ח1188914 כפר כנא5090כפר כנא רשות מקומיתפטור100204-641947901/07/201919/07/2019ד .כפר כנא תאישור הונפקהחופש הגדולכפר כנאכפר כנאהצפון

האשם דהאמשה1190849 כפר כנא5090כפר כנא רשות מקומיתפטור04-651764101/07/201919/07/2019כפר כנאאישור הונפקהחופש הגדולכפר כנאכפר כנאהצפון

והינה עומר'ג1192084 כפר כנא5090כפר כנא רשות מקומיתפטור04-682679501/07/201919/07/2019כפר כנאאישור הונפקחופש הגדולכפר כנאכפר כנאהצפון

מאיסי'וסים ח1192085 כפר כנא5090כפר כנא רשות מקומיתפטור04-641142901/07/201919/07/2019איזור תעשייהאישור הונפקחופש גדול ורובוטיקהכפר כנאכפר כנאהצפון

לילא זידאן1193333 כפר כנא5090כפר כנא רשות מקומיתפטור04-683857201/07/201921/07/2019כפר כנאאישור הונפקגני רשות כפר כנאכפר כנאכפר כנאהצפון

ניהאיה חכארשה1193344 כפר כנא5090כפר כנא רשות מקומיתפטור04-683857201/07/201921/07/2019כפר כנאאישור הונפקגני ילדים כפר כנאכפר כנאכפר כנאהצפון

ניבאל נעסי1193449 כפר כנא5090כפר כנא רשות מקומיתפטור04-682679501/07/201905/07/2019כפר כנאאישור הונפקריבוטיקהכפר כנאכפר כנאהצפון

עאדל קדח1183536 כפר מנדא5108כפר מנדא רשות מקומיתפטור04-986421101/07/201919/07/2019אלעוזיראישור הונפקהחופש הגדולכפר מנדאכפר מנדאהצפון

1186984 כפר מנדא5108כפר מנדא רשות מקומיתפטור04-986419801/07/201919/07/2019אלמעברהאישור הונפקחופש הגדולכפר מנדאכפר מנדאהצפון
עאדל עבד אל 

חלים

הנד זידאן1186997 כפר מנדא5108כפר מנדא רשות מקומיתפטור04-966321401/07/201919/07/2019כפר מנדאאישור הונפקחופש הגדולכפר מנדאכפר מנדאהצפון
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מוחמד זידאן1187002 כפר מנדא5108כפר מנדא רשות מקומיתפטור04-950838101/07/201919/07/2019כפר מנדאאישור הונפקחופש הגדולכפר מנדאכפר מנדאהצפון

אימאן טאהא1187246 כפר מנדא5108כפר מנדא רשות מקומיתפטור04-950838201/07/201919/07/2019כפר מנדאאישור הונפקקייטנת גיל רךכפר מנדאכפר מנדאהצפון

סאמר קדח1190494 כפר מנדא5108כפר מנדא רשות מקומיתפטור04-970570501/07/201919/07/2019זיתון מזרחיתאישור הונפקהחופש הגדולכפר מנדאכפר מנדאהצפון

חוסיין' מאמון שייח1190620 כפר מנדא5108כפר מנדא רשות מקומיתפטור04-970570501/07/201919/07/2019כפר מנדאאישור הונפקהחופש הגדולכפר מנדאכפר מנדאהצפון

סנדרה אתלאוז1181838 כפר קמא5082כפר קמא רשות מקומיתפטור04-676672601/07/201921/07/2019כפר כמאאישור הונפקג-קייטנת אכפר כמאכפר קמאהצפון

אניה תחאוחו9704671186361- ס כפר קמא "מתנס"מתנפטור04-676586501/07/201918/07/2019כפר כמאאישור הונפקmini adiga wayכפר כמאכפר קמאהצפון

ארי תחאוכה9704671186919- ס כפר קמא "מתנס"מתנפטור04-676586517/07/201927/07/2019כפר כמאאישור הונפקאדיגה וואייכפר כמאכפר קמאהצפון

אילנית שבו שגב9704751177541- ס כפר תבור "מתנס"מתנפטור2104-677226901/07/201915/08/2019שכ המיסדים אישור הונפקאשכול גניםכפר תבורכפר תבורהצפון

גבריאלה הראל9704751188050- ס כפר תבור "מתנס"מתנפטור04-676555501/07/201919/07/2019כפר תבוראישור הונפקו-כובע טמבל הכפר תבורכפר תבורהצפון

1188669 כפר תבור471כפר תבור רשות מקומיתפטור304-676555501/07/201921/07/2019פלמח אישור הונפקביהס חופש גדולכפר תבורכפר תבורהצפון
ליאת הרמן 

גולדפרב

לילך נאמן9704751189225- ס כפר תבור "מתנס"מתנפטור04-676555501/07/201915/08/2019כפר תבוראישור הונפקקייטנת חברותכפר תבורכפר תבורהצפון

103ל "צהאישור הונפקאתנחתא נוה חוה כרמיאלכרמיאלכרמיאלהצפון
077-

3009088
רחל רוט-דינה1179032בנות בתיהתנועת נוערפטור21/06/201930/08/2019

אוריה צרור9719111180844- ס כרמיאל "מתנס"מתנפטור04-622883201/07/201921/07/2019 כרמיאל4אסיף אישור הונפקמסביב לעולם עם חלבהכרמיאלכרמיאלהצפון

שגיא רטנר1181900 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור04-908041101/07/201925/07/2019היכל הספורט רביןאישור הונפק2019מחנה ספורטיבי קיץ כרמיאלכרמיאלהצפון

טליה מנזון3235090671181982- מנזון יארוסלב תושב פרטיחייב10004-822708801/07/201925/07/2019מורד הגיא אישור הונפקקייטנת מחול יצירתיכרמיאלכרמיאלהצפון

עדי בסל1182683 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור1504-988557701/07/201921/07/2019משעול דולב אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולכרמיאלכרמיאלהצפון

סולי סולומון1182973 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור704-958149301/07/201921/07/2019אסיף אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולכרמיאלכרמיאלהצפון

כרמיאלכרמיאלהצפון
ס של החופש "בה- ס אופק"בה

הגדול
ליאת פיצרסקי מרק1183011 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור4804-998779701/07/201921/07/2019חטיבת יפתח אישור הונפק

חוה נויגרשל1183369בנות בתיהתנועת נוערפטור7102-501544401/07/201921/07/2019חוחית אישור הונפקחורשת האוצרותכרמיאלכרמיאלהצפון

1183561 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור304-958916501/07/201921/07/2019כרמיאל אישור הונפקס של החופש הגדול"ביהכרמיאלכרמיאלהצפון
איריס עינת 

ארולקר

כרמיאלכרמיאלהצפון
: בית ספר של החופש הגדול

"כלנית"
מירב גרטי1183715 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור04-988824501/07/201921/07/2019 כרמיאל56רחוב זמורה אישור הונפק

יהודית אסתר קפלן1184183 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור3304-998754901/07/201921/07/2019שכ טנה אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולכרמיאלכרמיאלהצפון

ס"מתנפטור20004-908041101/07/201918/07/2019חטיבת יפתח אישור הונפקבונזאכרמיאלכרמיאלהצפון
- רבין - ס כרמיאל "מתנ

971945
שי שמואל פומברג1184211
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ס"מתנפטור20004-908041125/08/201929/08/2019חטיבת יפתח אישור הונפקT.D.Kכרמיאלכרמיאלהצפון
- רבין - ס כרמיאל "מתנ

971945
שי שמואל פומברג1184224

חנה חדוה כהן1184457 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור04-958846801/07/201921/07/2019 כרמיאל71חוחית אישור הונפקחורשת האוצרותכרמיאלכרמיאלהצפון

רינת פלד1185066 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור1804-908564401/07/201928/07/2019מבצע אסף אישור הונפקגן השלוםכרמיאלכרמיאלהצפון

רינת פלד1185136 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור4904-908564401/07/201928/07/2019הפסגה אישור הונפקגן אתרוגכרמיאלכרמיאלהצפון

שרית ביביק1185181 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור6004-908564401/07/201928/07/2019זמורה אישור הונפקגן עינבכרמיאלכרמיאלהצפון

מן'אלין אליס תורג1185195 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור4804-908564401/07/201928/07/2019איה אישור הונפקגן שקמהכרמיאלכרמיאלהצפון

מן'אלין אליס תורג1185200 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור9804-908564401/07/201928/07/2019ערבה אישור הונפקגן אריאלכרמיאלכרמיאלהצפון

אליעז לוי1185225 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור804-998611601/07/201921/07/2019רחוב הגפן אישור הונפקבית ספר מוריהכרמיאלכרמיאלהצפון

רינת פלד1185457 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור4704-908564401/07/201928/07/2019משעול הרקפות אישור הונפקגן סביוניםכרמיאלכרמיאלהצפון

רינת פלד1185472 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור8304-908564401/07/201928/07/2019חטיבת יפתח אישור הונפקגן דפנהכרמיאלכרמיאלהצפון

אריה שחר9719111185833- ס כרמיאל "מתנס"מתנפטור10504-958006301/07/201901/08/2019ל "צהאישור הונפקהרפתקה בטבעכרמיאלכרמיאלהצפון

אנה לנדה1186782 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור4004-908564501/07/201921/07/2019חטיבת יפתח אישור הונפקגולןכרמיאלכרמיאלהצפון

אנה לנדה1186854 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור1504-908552501/07/201928/07/2019משעול דולב אישור הונפקאיריסים בכרמיאלכרמיאלהצפון

אנה לנדה1186868 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור6004-908554601/07/201928/07/2019נתיב הסיירים אישור הונפקסייריםכרמיאלכרמיאלהצפון

ס"מתנפטור1504-998883701/07/201928/07/2019משעול דולב אישור הונפק'קייטנת צהריים איריסים בכרמיאלכרמיאלהצפון
- רב תחומ .מ-כרמיאל.מתנ

971929
שירן קורייש1187131

ס"מתנפטור10504-601260401/07/201928/07/2019ל "צהאישור הונפקקייטנת צהריים גן השלוםכרמיאלכרמיאלהצפון
- רב תחומ .מ-כרמיאל.מתנ

971929
יעל יוסף1187372

שרית ביביק1187604 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור604-908564401/07/201928/07/2019אסיף אישור הונפקגן רםכרמיאלכרמיאלהצפון

שרית ביביק1190170 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור2204-908564401/07/201921/07/2019נתיב הלוטוס אישור הונפקגן לוטוסכרמיאלכרמיאלהצפון

שרית ביביק1190178 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור6004-908564401/07/201928/07/2019זמורה אישור הונפקגן סמדרכרמיאלכרמיאלהצפון

נחמן דוד רוטנר1190469 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומיתפטור7104-611808001/07/201922/07/2019חוחית אישור הונפקחפצים בחייםכרמיאלכרמיאלהצפון

הצפון
מבואות 

החרמון
ישוב קהילתי כרכוםאישור הונפקקייטנה מהאגדותכרכום

077-

7930177
רשות מקומיתפטור01/07/201908/08/2019

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
אודט אבני1177376

הצפון
מבואות 

החרמון

שדה 

אליעזר
רשות מקומיתפטור04-693841201/07/201921/07/2019מושב שדה אליעזראישור הונפקקייטנת קיץ

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
שירה בלהנס1178787

הצפון
מבואות 

החרמון
רשות מקומיתפטור04-693813101/07/201915/08/2019כורזיםאישור הונפקכורזיםכורזים

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
מיכל דהן ביטון1179428

הצפון
מבואות 

החרמון

שדה 

אליעזר
רשות מקומיתפטור04-693841201/07/201915/08/2019שדה אליעזראישור הונפקקיטנת שדה אליעזר

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
מיכל אביטל1179629

הצפון
מבואות 

החרמון
ס"מתנפטור04-681803901/07/201915/08/2019כחלאישור הונפקבית ילדים כחלכחל

- ס מבואות החרמון "מתנ

971978
ובינסקי'לירון צ1181259
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הצפון
מבואות 

החרמון
ס"מתנפטור04-681803901/07/201915/08/2019בית הללאישור הונפקבית ילדים בית הללבית הלל

- ס מבואות החרמון "מתנ

971978
מיכל נעים1181762

הצפון
מבואות 

החרמון
אישור הונפקקייטנת קיץ של הגניםשאר ישוב

, כפר יובל, שאר ישוב

רמות נפתלי
רשות מקומיתפטור04-695079601/07/201915/08/2019

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
לילך נחשונוב1182016

הצפון
מבואות 

החרמון
אישור הונפקרמת כורזיםאליפלט

צומת כח מועצה אזורית 

מבואות חרמון
רשות מקומיתפטור04-686800101/07/201921/07/2019

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
תמירה שמיאן סבג1183185

הצפון
מבואות 

החרמון

משמר 

הירדן
רשות מקומיתפטור04-693539401/07/201915/08/2019משמר הירדןאישור הונפקגן מורן

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
מור גורנו1185105

הצפון
מבואות 

החרמון

משמר 

הירדן
רשות מקומיתפטור04-693480501/07/201915/08/2019משמר הירדןאישור הונפקגן ירדן

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
אסתר פרנקו1191534

סקר בדר1180159אר' מג4812אר 'מגרשות מקומיתפטור04-678169501/07/201921/07/2019מגאראישור הונפקאלמנסורהמגאראר'מגהצפון

מוחמד שיני1182727אר' מג4812אר 'מגרשות מקומיתפטור04-678560301/07/201921/07/2019מגאראישור הונפקבית ספר של החופש הגדולמגאראר'מגהצפון

הוידה מסאלחה1185484אר' מג4812אר 'מגרשות מקומיתפטור04-673056901/07/201921/07/2019מגאראישור הונפקבת ספר של החופש הגדולמגאראר'מגהצפון

עירנאס גואנמה1185509אר' מג4812אר 'מגרשות מקומיתפטור04-678565901/07/201921/07/2019יסודי ה  שכונת גמשהאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולמגאראר'מגהצפון

אסעד אבו זידאן1187568אר' מג4812אר 'מגרשות מקומיתפטור04-678676101/07/201921/07/2019מגאראישור הונפקבית הספר של החופש הגדולמגאראר'מגהצפון

ראנבה'עומר ח1189528אר' מג4812אר 'מגרשות מקומיתפטור04-678004501/07/201921/07/2019מגאראישור הונפקבית ספר של החופש הגדולמגאראר'מגהצפון

מאיסם סרחאן1191035אר' מג4812אר 'מגרשות מקומיתפטור04-677848817/07/201926/07/2019מגאראישור הונפקעל גלגליםמגאראר'מגהצפון

הצפון
-ד אל'מג

כרום

-ד אל'מג

כרום
רשות מקומיתפטור04-998588701/07/201921/07/2019כרום-ד אל'מגאישור הונפקאלסלאם חופש הגדול

-ד אל' מג5165כרום -ד אל'מג

כרום
איאד בריק1188402

הצפון
-ד אל'מג

כרום

-ד אל'מג

כרום
רשות מקומיתפטור04-998588601/07/201921/07/2019כרום-ד אל'מגאישור הונפקהקיץ שלנו יפה יותר

-ד אל' מג5165כרום -ד אל'מג

כרום
נזאר זרקאוי1189492

דל שמס'מגהצפון
דל 'מג

שמס
נביל ספדי1179895דל שמס' מג42010דל שמס 'מגרשות מקומיתפטור04-698178901/07/201921/07/2019דל שמס'מגאישור הונפק2019קיץ של ידידות 

דל שמס'מגהצפון
דל 'מג

שמס
אלהאם ספדי1180825דל שמס' מג42010דל שמס 'מגרשות מקומיתפטור04-698113707/07/201911/07/2019דל שמס'מגאישור הונפקקייטנת הרובוטיקה

דל שמס'מגהצפון
דל 'מג

שמס
ד מחמוד'מאג1181997דל שמס' מג42010דל שמס 'מגרשות מקומיתפטור04-698166201/07/201921/07/2019דל שמס'מגאישור הונפקדל שמס'יסודי  א  מג

דל שמס'מגהצפון
דל 'מג

שמס
בל'ויאאם אבו ג1183208דל שמס' מג42010דל שמס 'מגרשות מקומיתפטור04-877069801/07/201921/07/2019דל שמס'מגאישור הונפקקיץ של ידידות

דל שמס'מגהצפון
דל 'מג

שמס
שריפה אבו סאלח1189673דל שמס' מג42010דל שמס 'מגרשות מקומיתפטור04-698113701/07/201921/07/2019דל שמס'מגאישור הונפקקייטנת אלנור

רותם אקשטיין כהן1179971 מגדל653מגדל רשות מקומיתפטור04-679030201/07/201931/07/2019התמראישור הונפקחוויה מגדלאיתמגדלמגדלהצפון

ליאת עובדיה1180373 מגדל653מגדל רשות מקומיתפטור04-679230401/07/201931/07/2019התמראישור הונפקכייף מגדלאימגדלמגדלהצפון

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
דרורית דוד9704831179089- ס מגדל העמק "מתנס"מתנפטור504-641700021/07/201908/08/2019רמת יזרעאל אישור הונפקמותק של קייטנה
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מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
1179854בנות בתיהתנועת נוערפטור4202-501544401/07/201918/07/2019הרב עובדיה יוסף אישור הונפקבחורשת האוצרות

שושנה רייזל 

לנציצקי

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
אביטל זנו1179881בנות בתיהתנועת נוערפטור804-644102801/07/201921/07/2019ניצנים אישור הונפקלבבית

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
1179962בנות בתיהתנועת נוערפטור2502-501544426/06/201906/08/2019הגפן אישור הונפקס'תכל

נחמה ברכה 

ברשישט

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
נדב גולדשטיין1180123 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור604-820277001/07/201921/07/2019מגדל העמק אישור הונפקבית ספר של החופש

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
1הרב עובדיה יוסף אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

073-

2227190
חיים דהן1181018 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
הדס לאייני1181047 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור704-644033401/07/201921/07/2019התדהר אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
אלדמע שגיא1181092 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור2604-654017201/07/201921/07/2019קרן היסוד אישור הונפקגיורא יוספטל

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
מרים כהן1181151 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור04-650779001/07/201925/07/2019מגדל העמקאישור הונפקגני ילדים-החופש הגדול

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
מרים נחמה פרסיה1181261 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור204-644273701/07/201921/07/2019ד "חבאישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
חפצי אלקובי1181272 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור04-650779001/07/201925/07/2019מגדל העמקאישור הונפקגני ילדים- החופש הגדול

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
שרה דואק1181299 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור04-650779001/07/201916/08/2019מגדל העמקאישור הונפקהחופש הגדול גני ילדים

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
הדר אליס עטיה1181317 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור04-650779001/07/201925/07/2019מגדל העמקאישור הונפקגני ילדים-החופש הגדול

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
שלומית פרץ1181330 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור04-650779001/07/201925/07/2019מגדל העמקאישור הונפקגני ילדים-החופש הגדול

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
חיה מושקא כהן1181345 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור04-650779001/07/201925/07/2019מגדל העמקאישור הונפקגני ילדים-החופש הגדול

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
זבולוןאישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

073-

2227060
אורלי לוגסי1181396 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
מורן בן נעים בר1183031 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור704-654708501/07/201921/07/2019מגדל העמק אישור הונפקיגאל אלון

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
יוסף טסלר1183106 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור904-654008001/07/201921/07/2019דרך העצמאות אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
איידל סימה ויכלדר1183161 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור4202-501544401/07/201921/07/2019הרב עובדיה יוסף אישור הונפקפנינת אור מגדל העמק

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
ספיר כהן1183345 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור702-501544401/07/201921/07/2019הניצנים אישור הונפקנחליאל

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
אמליה דוידוב1183519 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור04-654367801/07/201921/07/2019הסיגליתאישור הונפקעליזה בגין
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מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
יצחק סויסה1183899 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור21304-654656401/07/201921/07/2019אביב אישור הונפקסיפורים בכל מיני גוונים

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
דרורית דוד9704831186698- ס מגדל העמק "מתנס"מתנפטור504-641700011/08/201915/08/2019רמת יזרעאל אישור הונפקמדעים וויטק משרד המדע

מגדל העמקהצפון
מגדל 

העמק
ניצן חורי1189507 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומיתפטור704-644097601/07/201901/08/2019התדהר אישור הונפקקיץ דיגיטלי

בטי וונוס אילן5700015111177505- קיבוץ עין השופט עמותהחייב04-903512801/07/201922/08/2019עין השופטאישור הונפקחינוך עין השופטעין השופטמגידוהצפון

עוז תומר1177590 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-652495901/07/201929/08/2019קיבוץ גבעת עוזאישור הונפקשנות 70גבעת עוזמגידוהצפון

אביב וינטרויב1177639 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-652502601/07/201931/08/2019קיבוץ מגידואישור הונפקהדס אספרגוסמגידומגידוהצפון

נאוה יהודית דוד1177669 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-959842001/07/201921/07/2019מתחם מרכז שמחהאישור הונפקיחדעין השופטמגידוהצפון

מגידוהצפון
רמות 

מנשה
חנה אלון1177723 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-989577901/07/201920/08/2019קיבוץ רמות מנשהאישור הונפקגנים רמות מנשה

מגידוהצפון

גלעד 

אבן )

(יצחק

נדב בן עמי5016036901177913- קיבוץ גלעד תנועה קיבוציתחייב19240004-989880701/07/201931/08/2019נ מגידו .גלעד דאישור הונפקגלעד

מגידוהצפון
משמר 

העמק
יעל ארנון13051177934- קיבוץ משמר העמק תושב פרטיחייב04-989618201/07/201921/08/2019משמר העמקאישור הונפקמרחב בוגר

מגידוהצפון
משמר 

העמק
ניצן יזרעאלי שחר13051177935- קיבוץ משמר העמק תושב פרטיחייב04-989617001/07/201921/08/2019משמר העמקאישור הונפקמרחב צעיר

אן נירית סער1178278 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-652470701/07/201923/08/2019גבעת עוזאישור הונפקגן שחףגבעת עוזמגידוהצפון

טל בליסנו1179158 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-652502601/07/201931/08/2019קיבוץ מגידואישור הונפקצברמגידומגידוהצפון

מגידוהצפון
רמת 

השופט
אילה שטרית1179440 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-989812501/07/201921/08/2019רמת השופטאישור הונפקרמת השופט

מוריה שלומי1179871 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור365810004-989959301/07/201922/08/2019קיבוץ הזורע אישור הונפקמרחב בוגרהזורעמגידוהצפון

עידית עזר1180025 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור365810004-989957701/07/201922/08/2019קיבוץ הזורע אישור הונפקמרחב צעירהזורעמגידוהצפון

דותן שצברג1180130 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-652584001/07/201919/08/2019מגידואישור הונפקגיל הרך מגידומגידומגידוהצפון

מגידוהצפון
משמר 

העמק
בשמת בירנבוים1180176 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-989615601/07/201920/08/2019משמר העמקאישור הונפקגנים משמר העמק

מיכל לבסקי טל1180313 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-989957601/07/201922/08/2019קיבוץ הזורעאישור הונפקאשכול גניםהזורעמגידוהצפון

רות גרשוני1180441 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-989421001/07/201913/08/2019מדרך עוזאישור הונפקגן מדרך עוזמדרך עוזמגידוהצפון

מגידוהצפון

גלעד 

אבן )

(יצחק

חגית בן יאיר1180551 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-989880401/07/201920/08/2019)אבן יצחק(גלעד אישור הונפקגיל רך גלעד

סיגלית אור5016202981180631- מדרך עוז אגודהחייב04-617522221/07/201913/08/2019מדרך עוזאישור הונפקגפןמדרך עוזמגידוהצפון
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מגידוהצפון
רמת 

השופט
אישור הונפקרמת השופט

קיבוץ רמת השופט  

19238מיקוד 
תנועה קיבוציתחייב03-989812501/07/201921/08/2019

- קיבוץ רמת השופט 

570001743
דליה אונר1181011

נטעלי בראואר1181586 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-989759201/07/201922/08/2019קיבוץ דליהאישור הונפקדליהדליהמגידוהצפון

מגידוהצפון
יקנעם 

(מושבה)
תמר דבורה עמיר1181603 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-959250801/07/201909/08/2019)מושבה(יקנעם אישור הונפקסביונים

יערה הירש1184707 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור1923904-989771301/07/201922/08/2019קבוץ דליה אישור הונפקקיבוץ דליהדליהמגידוהצפון

שי סבג1184923 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-989958401/07/201921/07/2019הזורעאישור הונפקפלגיםהזורעמגידוהצפון

הילה יוסף1185302 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-903512801/07/201922/08/2019עין השופטאישור הונפקאשכול גנים עין השופטעין השופטמגידוהצפון

מגידוהצפון
רמות 

מנשה
עמותהחייב04-989000001/07/201921/08/2019רמות מנשהאישור הונפקחופש גדול צעירים

- תושבי רמות מנשה  

570048470
עוזיאל ליונבך1186204

מגידוהצפון
רמות 

מנשה
עמותהחייב04-989000001/07/201921/08/2019רמות מנשהאישור הונפקחופש גדול רמות מנשה בוגרים

- תושבי רמות מנשה  

570048470
דניזה קאופמן1186368

סגלית שפירא1192374 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-959844201/07/201925/07/2019אליקיםאישור הונפקשבט אחים ואחיותאליקיםמגידוהצפון

עין העמקמגידוהצפון
זהירות בדרכים אחדות 

ואחידות
מיכל יצחק1193285 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתפטור04-959844201/07/201915/08/2019עין העמקאישור הונפק

מזרעהמזרעההצפון
בית ספר של -קיץ אחר 

החופש הגדול יסודי מזרעה
מחמוד אגא1186883 מזרעה5173מזרעה רשות מקומיתפטור04-982567901/07/201921/07/2019מזרעהאישור הונפק

"מזרעהמזרעההצפון סאמיא גדבאן1187068 מזרעה5173מזרעה רשות מקומיתפטור104-688656501/07/201921/07/2019מזרעה אישור הונפקלגיל הרך" בראעם

מטה אשרהצפון
ביס אזורי 

מטה אשר

קורס קיץ להקת המחול 

הקיבוצית
עמותהחייב04-985973501/07/201915/08/2019קיבוץ געתוןאישור הונפק

- להקת המחול הקיבוצית 

880503613
יעל לרון1177225

מטה אשרהצפון
כפר 

מסריק
כפר מסריקאישור הונפקד לשחייה'אלמג

073-

7325804
עמותהחייב02/07/201914/08/2019

ד מועדון ספורט ובריאות 'אלמג

580504660- באעבלין  
ליל'עיד ח1177266

עמותהחייב04-986166401/07/201911/08/2019שפרעםאישור הונפק'ספורטאז- שחייהאפקמטה אשרהצפון
לקידום ספורט ' ספורטאג

58059834- שפרעם 
רוס'אמל ג1177430

אלקנה מרקוביץ1177779 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-925262901/07/201921/08/2019קיבוץ כבריאישור הונפק2019קיץ כברימטה אשרהצפון

חליל מעלוף606280471177842- חליל מעלוף תושב פרטיחייב04-997863630/06/201910/07/2019קיבוץ כבריאישור הונפקלימודי שחייה עם חליל מעלוףכברימטה אשרהצפון

איתי ממן1178243 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-982248601/07/201915/08/2019מושב בן עמיאישור הונפקחברתון בן עמיבן עמימטה אשרהצפון

מטה אשרהצפון
לוחמי 

הגיטאות
ניצן רביד1178376 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-993325901/07/201924/08/2019נ גליל מערבי.דאישור הונפקלוחמי הגטאות

ענת סברסקי1178524 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-952978701/07/201922/08/2019רגבהאישור הונפקרגביםרגבהמטה אשרהצפון
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מטה אשרהצפון
ביס אזורי 

מטה אשר
1178572בני עקיבאתנועת נוערפטור02-562311103/07/201907/08/2019אכסניית מור באכזיבאישור הונפקקייטנת בני עקיבא עמיחי

שמואל אילן לוריא 

אושרין

צביה גולן1178610 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-726691701/07/201921/08/2019בית העמקאישור הונפקבית העמקבית העמקמטה אשרהצפון

רינת נודלר1178872 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-996038101/07/201921/08/2019יסעוראישור הונפקקשת בענן שקד קסםיסעורמטה אשרהצפון

מטה אשרהצפון
כפר 

מסריק
עילית שדה קורן1179101 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985451001/07/201931/08/2019כפר מסריקאישור הונפקגנים כפר מסריק

רונית דנגור1179138 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985800801/07/201921/08/2019מצובהאישור הונפקועד מקומי מצובהמצובהמטה אשרהצפון

מיכל מטוסביץ1179180 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985815701/07/201924/08/2019אילוןאישור הונפקגן אילוןאילוןמטה אשרהצפון

אישור הונפקחברת הילדיםאפקמטה אשרהצפון
מבנה חברת הילדים 

קיבוץ אפק
לאורה זמיר1179382 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-878435201/07/201915/08/2019

אלישבע כהן-נטע1179461 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-878433601/07/201916/08/2019אפקאישור הונפקי אפק"גנאפקמטה אשרהצפון

שני ארגוב טבול1179492 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985232101/07/201919/08/2019קיבוץ עין המפרץאישור הונפקמרחבים עין המפרץעין המפרץמטה אשרהצפון

בס פרי122309001179499- בס פרי תושב פרטיחייבPOBox 118, Afek04-878424601/07/201908/08/2019אישור הונפקכיף בקיבוץ אפקאפקמטה אשרהצפון

רחל אליהו1179609 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985708001/07/201922/08/2019קיבוץ עברוןאישור הונפקחברת ילדיםעברוןמטה אשרהצפון

שירה אטינגר1179611 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985477101/07/201922/08/2019קיבוץ שמרתאישור הונפקקיבוץ שמרתשמרתמטה אשרהצפון

מטה אשרהצפון
כפר ראש 

הנקרה
1179619 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985716401/07/201922/08/2019כפר ראש הנקרהאישור הונפקגיל הרך ראש הנקרה

מעיין סיגלר 

ליפשיץ

גלית רודד1179655 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-995272801/07/201922/08/2019כבריאישור הונפקניצן ועופרכברימטה אשרהצפון

קסנדרה הלנה ירום1179664 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985605101/07/201915/08/2019יחיעםאישור הונפקיחיעםיחיעםמטה אשרהצפון

נופר גבריאל1179677 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985087401/07/201931/08/2019קיבוץ מצובהאישור הונפקשחר אורמצובהמטה אשרהצפון

איילת מיזן1179695 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-987961501/07/201931/07/2019מטה אשראישור הונפקמטה אשרלימןמטה אשרהצפון

שירי ברנדיס1179723 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור252100004-985272001/07/201919/08/2019עין המפרץ אישור הונפקגיל הרך עין המפרץעין המפרץמטה אשרהצפון

נופר לב1179729 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985807401/07/201931/08/2019קיבוץ מצובהאישור הונפקבוגרמצובהמטה אשרהצפון
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ישראלה גנון1179730 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-987961501/07/201931/07/2019מטה אשראישור הונפקמטה אשרבן עמימטה אשרהצפון

מטה אשרהצפון
כפר ראש 

הנקרה
סיון יחזקיאלי1179950 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985746701/07/201922/08/2019קיבוץ ראש הנקרהאישור הונפקחטיבה צעירה

מטה אשרהצפון
כפר ראש 

הנקרה
הלן פטריסיה מורה1179951 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985746701/07/201922/08/2019קיבוץ ראש הנקרהאישור הונפקמרכזון ראש הנקרה

יוליה סובוטין9719941179980- ס מטה אשר "מתנס"מתנפטור04-642272022/07/201922/08/2019נס עמיםאישור הונפקחברתון נס עמיםנס עמיםמטה אשרהצפון

קלרה חגית שלום1180026 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985482301/07/201930/08/2019קיבוץ שמרתאישור הונפקקיבוץ שמרתשמרתמטה אשרהצפון

קיבוץ בית העמקאישור הונפקו-א- בית העמקבית העמקמטה אשרהצפון
074-

7266919
שלהבת טוריאל1180048 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור01/07/201922/08/2019

מטה אשרהצפון
כפר 

מסריק
בר אלטיט1180110 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985449301/07/201921/08/2019קיבוץ כפר מסריקאישור הונפקמרחבים כפר מסריק

שרה רות יוסף1180140 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-987961301/07/201931/07/2019מושב אחיהודאישור הונפקמועצה איזורית מטה אשראחיהודמטה אשרהצפון

טל שני1180156 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-996039302/07/201920/08/2019קיבוץ יסעוראישור הונפקיסעוריסעורמטה אשרהצפון

טל יול1180294 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-995869701/07/201921/08/2019גשר הזיואישור הונפקגנים גשר הזיוגשר הזיומטה אשרהצפון

לובה לימור טויטו1180344 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985605101/07/201922/08/2019יחיעםאישור הונפקיחיעםיחיעםמטה אשרהצפון

ספיר יקוטי1180624 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985967601/07/201921/08/2019חניתהאישור הונפקחניתהחניתהמטה אשרהצפון

פבריס סיאנקון9719941180740- ס מטה אשר "מתנס"מתנפטור04-985815601/07/201923/08/2019אילוןאישור הונפקמרכזונים אילוןאילוןמטה אשרהצפון

אור אסייג9719941180785- ס מטה אשר "מתנס"מתנפטור04-995843301/07/201921/08/2019גשר הזיואישור הונפקגשר הזיוגשר הזיומטה אשרהצפון

מטה אשרהצפון
ביס אזורי 

מטה אשר
חוף אכזיואישור הונפקסוול

077-

5301227
כפיר מדר385400271181091- כפיר מדר חברהחייב01/07/201931/08/2019

ול'שרבל מח343642321181431- ול 'שרבל מחתושב פרטיחייב04-999676230/06/201908/08/2019קיבוץ רגבהאישור הונפקקייטנת השלום לשחייהרגבהמטה אשרהצפון

סיגל מירון1182256 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985663901/07/201921/08/2019סעראישור הונפקסערסערמטה אשרהצפון

קרן בוקשיש1182329 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-952901101/07/201915/08/2019רגבהאישור הונפקמסע בזמן חברתון רגבהרגבהמטה אשרהצפון

הילה בליזובסקי1182508 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985679901/07/201921/08/2019סעראישור הונפקסערסערמטה אשרהצפון
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אחמד סמניה9719941183517- ס מטה אשר "מתנס"מתנפטור04-982012801/07/201919/07/2019דנון' שייחאישור הונפקקייטנת שחיהדנון' שייחמטה אשרהצפון

אפקמטה אשרהצפון
בית הספר של החופש הגדול 

אפק
אורטל אהרן1183532 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-874680601/07/201921/07/2019אפקאישור הונפק

רונית זינגר1184307 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-993380501/07/201922/08/2019בצתאישור הונפקגן רימון בצתבצתמטה אשרהצפון

מיקה מאייר1184347 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985965701/07/201920/08/2019חניתהאישור הונפקצעירון חניתהחניתהמטה אשרהצפון

קרינה קסטליאנוס1184428 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985987001/07/201921/07/2019געתוןאישור הונפקאשכול גנים געתון קסם פעמוןגעתוןמטה אשרהצפון

רבקה בנימין1184622 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-982035001/07/201921/07/2019רגבהאישור הונפקרגבהרגבהמטה אשרהצפון

עאידה עואד9719941184940- ס מטה אשר "מתנס"מתנפטור04-642272001/07/201922/08/2019נס עמיםאישור הונפקדקל+ גן כלנית נס עמיםמטה אשרהצפון

קרן ברנשטיין1185544 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-985986401/07/201921/08/2019קיבוץ געתוןאישור הונפקקיבוץ געתוןגעתוןמטה אשרהצפון

ארז סימון1185886 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-678225522/07/201915/08/2019שבי ציוןאישור הונפקקייטנת קיץשבי ציוןמטה אשרהצפון

דגנית חודדה9719941186035- ס מטה אשר "מתנס"מתנפטור04-678225501/07/201915/08/2019שבי ציוןאישור הונפקקייטנת קיץשבי ציוןמטה אשרהצפון

אושרי נידרמן1187609 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-982562501/07/201931/07/2019בן עמיאישור הונפקגן בן עמי צעירבן עמימטה אשרהצפון

אישור הונפקטבע ושטחמצובהמטה אשרהצפון
צמוד - חורשת דגניה 

לקיבוץ מצובה
עידו סטרלין395588381188013- עידו סטרלין תושב פרטיחייב04-111111101/07/201915/08/2019

אורנה רוימי539585591188063- דבי הפקות תושב פרטיחייב04-991086901/07/201915/08/2019רגבהאישור הונפקדבי הפקותרגבהמטה אשרהצפון

מטה אשרהצפון
לוחמי 

הגיטאות
רות הופנוג1189407 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומיתפטור04-993300401/07/201923/08/2019לוחמי הגיטאותאישור הונפקלוחמי הגטאות

מייסון חסירמי9719941190978- ס מטה אשר "מתנס"מתנפטור04-982012801/07/201919/07/2019דנון' שייחאישור הונפקעל גלגליםדנון' שייחמטה אשרהצפון

יואב אברהם9720001191000- ס מטולה "מתנס"מתנפטור804-695077707/07/201921/07/2019מצפה נפתלי אישור הונפקו-קייטנת דמטולהמטולההצפון

מלאק עבד אל ולי1183604 מסעדה42036מסעדה רשות מקומיתפטור04-995912401/07/201921/07/2019מסעדה רמת הגולןאישור הונפקסלאם-קייטנת אלמסעדהמסעדההצפון

ניבאל ספדי1193079 מסעדה42036מסעדה רשות מקומיתפטור04-995910701/07/201921/07/2019מסעדהאישור הונפקאלבוסתאןמסעדהמסעדההצפון

סוהאד מתא1177532 מעיליא5181מעיליא רשות מקומיתפטור04-997533301/07/201931/07/2019כפר מעיליאאישור הונפקקייטנת אלסיידהמעיליאמעיליאהצפון

עאדל מתא1180163 מעיליא5181מעיליא רשות מקומיתפטור04-997327010/07/201925/07/2019מעיליאאישור הונפק2019קייטנת מעיליא מעיליאמעיליאהצפון

יוסף בן זקן9720261179905- ס מעלה יוסף "מתנס"מתנפטור04-57172301/07/201921/07/2019מעונהאישור הונפקמעלה יוסףמעונהמעלה יוסףהצפון

מושב חוסןאישור הונפקכיף של אותיותחוסןמעלה יוסףהצפון
077-

5077111
רשות מקומיתפטור01/07/201928/07/2019

 מעלה 5200000מעלה יוסף 

יוסף
מרים לוי1180063

רשות מקומיתפטור04-980639501/07/201928/07/2019יערהאישור הונפקכיף של אותיותיערהמעלה יוסףהצפון
 מעלה 5200000מעלה יוסף 

יוסף
1180105

שרה יהודית בר 

ציון
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רשות מקומיתפטור04-658495201/07/201928/07/2019מנותאישור הונפקקייטנת האותיותמנותמעלה יוסףהצפון
 מעלה 5200000מעלה יוסף 

יוסף
רחלי איפרגן1180203

רשות מקומיתפטור04-997573201/07/201928/07/2019עין יעקבאישור הונפקקייטנת האותיותעין יעקבמעלה יוסףהצפון
 מעלה 5200000מעלה יוסף 

יוסף
ליהיא חנה אסולין1180208

רשות מקומיתפטור04-910557901/07/201928/07/2019מעלה יוסףאישור הונפקקייטנה מהאגדותחוסןמעלה יוסףהצפון
 מעלה 5200000מעלה יוסף 

יוסף
ריקי בנאיבגי1180228

רשות מקומיתפטור04-997705701/07/201928/07/2019עין יעקבאישור הונפקכיף של אותיותעין יעקבמעלה יוסףהצפון
 מעלה 5200000מעלה יוסף 

יוסף
טל אל חכים1180232

רשות מקומיתפטור04-980876101/07/201928/07/2019מעונהאישור הונפקכיף של אותיותמעונהמעלה יוסףהצפון
 מעלה 5200000מעלה יוסף 

יוסף
אסתר אפרת לופס1180468

מעלה יוסףהצפון
פקיעין 

חדשה
רשות מקומיתפטור04-997803701/07/201928/07/2019פקיעין חדשהאישור הונפקקייטנת פקיעיו

 מעלה 5200000מעלה יוסף 

יוסף
סימה חיה אהרוני1180609

רשות מקומיתפטור04-957880501/07/201928/07/2019מושב מעונהאישור הונפקמסביב לעולםמעונהמעלה יוסףהצפון
 מעלה 5200000מעלה יוסף 

יוסף
ענבר דהן1180675

רשות מקומיתפטור04-997475901/07/201921/07/2019מעונהאישור הונפקמסע אל עולם האגדותמעונהמעלה יוסףהצפון
 מעלה 5200000מעלה יוסף 

יוסף
אושרת ליביליה1181387

ירדנה אוזילוב9720261182336- ס מעלה יוסף "מתנס"מתנפטור04-957172322/07/201928/07/2019מעונהאישור הונפקספורטמעונהמעלה יוסףהצפון

רשות מקומיתפטור04-957880501/07/201928/07/2019מושב מעונהאישור הונפקמסביב לעולםמעונהמעלה יוסףהצפון
 מעלה 5200000מעלה יוסף 

יוסף
ענבר דהן1186701

רשות מקומיתפטור04-997923001/07/201921/07/2019מעונהאישור הונפקמעלה הגליל-ס של הקיץ "בימעונהמעלה יוסףהצפון
 מעלה 5200000מעלה יוסף 

יוסף
אודליה ביטון1186728

רשות מקומיתפטור04-980936101/07/201928/07/2019עבדוןאישור הונפקקייטנת קיץ גן חיטהעבדוןמעלה יוסףהצפון
 מעלה 5200000מעלה יוסף 

יוסף
הודיה שושן1189121

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
עמותהחייב104-999732301/07/201931/07/2019חוב הכניסיות אישור הונפקאלאמל

- מעון יום של העדה הקתולית 

580265767
מאזן נחאס1177283

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
ורי'באסם ח218585921177784- חורי באסם תושב פרטיחייב04-997408701/07/201912/07/2019בית ספר אורט תרשיחאאישור הונפקמחנה האימון השישי

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומיתפטור2604-957880501/07/201926/07/2019שד ירושלים אישור הונפקספורטבע

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
שמחה אסולין1179878

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומיתפטור104-957880501/07/201926/07/2019הכלנית אישור הונפקספורטבע

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
שרית ויזל1179932

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומיתפטור04-997892401/07/201925/07/2019שכ האילנותאישור הונפקספורטבע

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
ליטל וולדפוגל1180247

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומיתפטור04-957216201/07/201926/07/2019אתרוגאישור הונפקספורטבע

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
ליאת רובין1180249

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומיתפטור04-997896901/07/201926/07/2019קרן היסודאישור הונפקספורטבע

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
רותם בוסקילה1180251

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
ס"מתנפטור04-997852614/07/201927/07/2019תרשיחאאישור הונפקאלזיתון

- מעלות תרשיחא גראס .מת

972018
ודיאן אבו חסאן1183481



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומיתפטור304-957047101/07/201921/07/2019כליל החורש אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעים

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
מירב נחום1183537

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומיתפטור104-997908601/07/201921/07/2019הארזים אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
מן'שירלי רחל תורג1186076

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומיתפטור2404-997902101/07/201921/07/2019ירושלים ' שדאישור הונפקהראשונים

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
מריה רות חתן1186949

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומיתפטור1204-997921201/07/201921/07/2019מעלה הבנים אישור הונפקסיפורים  מכל מיני צבעים

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
ורד מלין1187681

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא

ס לחוש הגדול יסודי "ב

תרשיחא
רשות מקומיתפטורdaudm@walla.com03-997921301/07/201919/07/2019אישור הונפק

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
ריטה דאוד1188494

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומיתפטור104-957497601/07/201921/07/2019ספיר אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
ענב ניסן1189233

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומיתפטור104-997908501/07/201921/07/2019קרן היסוד אישור הונפקם מעלות"בית ספר נעם יהל

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
ישראל חי חוטה1190243

מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-699127001/07/201921/07/2019מרכז מרום גלילאישור הונפקבית יעקב ולאה בנות
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
נחמה ביילא ברסקי1177216

מושב אמיריםאישור הונפקקייטנת אמיריםאמיריםמרום הגלילהצפון
074-

7014451
רשות מקומיתפטור01/07/201918/07/2019

 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
נגה מיטרני1180169

רשות מקומיתפטור04-698935001/07/201921/07/2019מרום גלילאישור הונפקכל סיפור בצבעפרודמרום הגלילהצפון
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
הילה עזרא1181925

מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-678248401/07/201925/07/2019מרכז מרום גלילאישור הונפקאני ואתה
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
אג'רות חג1186904

מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-678248401/07/201925/07/2019מרכז מרום גלילאישור הונפקאני ואתה
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
אג'רות חג1186908

מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

אישור הונפקכפר חנניה-אני ואתה
מועצה אזורית מרום 

הגליל
רשות מקומיתפטור04-698935001/07/201925/07/2019

 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
מורן ויניק1186909

מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-678248401/07/201925/07/2019מרכז מרום גלילאישור הונפקאני ואתה
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
אג'רות חג1186911
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מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-678248401/07/201925/07/2019מרכז מרום גלילאישור הונפקאני ואתה
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
אג'רות חג1186913

מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-678248401/07/201925/07/2019מרכז מרום גלילאישור הונפקאני ואתה
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
אג'רות חג1186915

מרום הגלילהצפון
כרם בן 

זמרה
רשות מקומיתפטור04-698935001/07/201925/07/2019כרם בן זמרהאישור הונפקאני ואתה

 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
מיטל לוי1187045

מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-678248401/07/201925/07/2019מרכז מרום גלילאישור הונפקאני ואתה
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
אבישג ביטון1187689

רשות מקומיתפטור04-678248401/07/201925/07/2019בר יוחאיאישור הונפקאני ואתהבר יוחאימרום הגלילהצפון
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
אבישג ביטון1187690

רשות מקומיתפטור04-678248401/07/201925/07/2019כפר חושןאישור הונפקאני ואתהכפר חושןמרום הגלילהצפון
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
אבישג ביטון1187691

רשות מקומיתפטור04-678248401/07/201925/07/2019כפר חושןאישור הונפקאני ואתהכפר חושןמרום הגלילהצפון
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
אבישג ביטון1187695

רשות מקומיתפטור04-678248401/07/201925/07/2019שפראישור הונפקאני ואתהשפרמרום הגלילהצפון
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
אבישג ביטון1187705

מרום הגלילהצפון
-עין אל

אסד
רשות מקומיתפטור2012704-698915401/07/201921/07/2019עין אלאסד מיקוד אישור הונפקמספרים ומקייפים

 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
טיב'טאהר ח1187900

מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-678248401/07/201925/07/2019גן פטל פרודאישור הונפקאני ואתה
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
טל ביטון1188108

מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-678248401/07/201925/07/2019גן רימון אמיריםאישור הונפקאני ואתה
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
טל ביטון1188124

מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-678248401/07/201925/07/2019גן צנובר אמיריםאישור הונפקאני ואתה
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
טל ביטון1188133

רשות מקומיתפטור04-698960301/07/201919/07/2019מירוןאישור הונפקנארתריחאניהמרום הגלילהצפון
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
סנדרה תולסן1188493
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מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-698935001/07/201925/07/2019מרכז מרום גלילאישור הונפקכפר שמאי-אני ואתה
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
מורן ויניק1188777

מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-698935001/07/201925/07/2019מרכז מרום גלילאישור הונפקבראשית שמיים-אני ואתה
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
מורן ויניק1188778

מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-698935001/07/201925/07/2019מרכז מרום גלילאישור הונפקמעיינות-אני ואתה
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
מורן ויניק1188779

מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-841816101/07/201918/07/2019מרכז מרום גלילאישור הונפקבראשית בנים בנות
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
אוהד נפתלי אילי1191922

מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-678248401/07/201925/07/2019מרכז מרום גלילאישור הונפקאני ואתה
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
טל ביטון1192020

מרום הגלילהצפון

מרכז 

אזור 

מרום 

הגליל

רשות מקומיתפטור04-678248401/07/201925/07/2019גן חצב ליבניםאישור הונפקאני ואתה
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
טל ביטון1192025

רשות מקומיתפטור04-698935001/07/201921/07/2019בית ספר חמד מירוןאישור הונפקכל סיפור בצבעמירוןמרום הגלילהצפון
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
ליאור פלורי משה1192386

רשות מקומיתפטור04-691980001/07/201925/07/2019מושב אביביםאישור הונפקאני ואתהב"דובמרום הגלילהצפון
 מרום 200000מרום הגליל 

הגליל
אנט לוי1192560

פרודמרום הגלילהצפון
סיפורים והרפתקאות בצבעי 

הקשת
9720341192689- ס מרום גליל "מתנס"מתנפטור04-697023001/07/201921/07/2019פרודאישור הונפק

שמרית סימונה 

ממן

דורית כהן1178452 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-677807101/07/201915/08/2019לוטםאישור הונפקלוטם מכמנים- גנים לוטםמשגבהצפון

משגבהצפון

מרכז 

אזורי 

משגב

נדיא סואעד1178532 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-990413701/07/201925/07/2019מרכז אזורי משגבאישור הונפקימי סבא וסבתא

גל נדב וורטסקי1178564הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור03-512310002/07/201911/07/2019קן הר חלוץאישור הונפקקייצת הרכסחלוץמשגבהצפון

ורד חיה יוגב1178566 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-990790701/07/201919/08/2019קיבוץ תובלאישור הונפקצברתובלמשגבהצפון

עדי מרמלשטיין1178648 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-674477901/07/201912/08/2019אשחראישור הונפקהשירים המשחקיםאשחרמשגבהצפון

קרן מיאלי1178678 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-631967901/07/201915/08/2019משגבאישור הונפקמשגבכמוןמשגבהצפון
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משגבהצפון
מצפה 

ב"אבי
דנה מידן1178740 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-994463601/07/201908/08/2019ב"מצפה אביאישור הונפקמצפה אביב

פרננדו שוקרון1178741הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור04-999978501/07/201911/07/2019מרכז שכניהאישור הונפקקייצת שכורניתשכניהמשגבהצפון

משגבהצפון
מצפה 

ב"אבי
נור-עטר די1178799הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור04-994833904/07/201911/07/2019מועדון הנועראישור הונפקב"קייצת מצפה אבי

עידית חמד1178819 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-661902401/07/201931/07/2019צביהאישור הונפקחופשונירצביהמשגבהצפון

משגבהצפון

מרכז 

אזורי 

משגב

מונתהא סואעד1178879 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-990413701/07/201925/07/2019מרכז אזורי משגבאישור הונפקימי סבא וסבתא

משגבהצפון

מרכז 

אזורי 

משגב

אתי גרציאני1178903 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-999834901/07/201925/07/2019מרכז אזורי משגבאישור הונפקגפן,זית ,פרחים

אפרת אופיר1178951 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-999847101/07/201914/08/2019שכניהאישור הונפקגני שכניהשכניהמשגבהצפון

דורית בקר1178982 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-996371001/07/201913/08/2019אל-טלאישור הונפקטל אלאל-טלמשגבהצפון

מריזה סקיטנבסקי1178983 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-990931401/07/201915/08/2019עצמון שגבאישור הונפקמשגבעצמון שגבמשגבהצפון

גבריאלה ליפשיץ1179081 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-999854201/07/201915/08/2019מנוףאישור הונפקמשגבמנוףמשגבהצפון

לבוןמשגבהצפון
איפה הם , השירים המשחקים

?עכשיו
אורית רום1179098 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-908132801/07/201915/08/2019לבוןאישור הונפק

רונית רון זוהר1179116 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-999884501/07/201912/08/2019קורניתאישור הונפקמשגבקורניתמשגבהצפון

רות ביטון1179189 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-958355801/07/201915/08/2019גילוןאישור הונפקקיץ-חרובגילוןמשגבהצפון

משגבהצפון

מרכז 

אזורי 

משגב

מאי עמנואל9720421179193- ס משגב "מתנס"מתנפטור04-990232801/07/201904/07/2019מרכז אזורי משגבאישור הונפקסדנאות העשרה

איה אורן שרון1179198 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-990242901/07/201915/08/2019שורשיםאישור הונפקגן חצבשורשיםמשגבהצפון

קרן עזרוני1179252 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-980101301/07/201925/07/2019יודפתאישור הונפקגני וולדורף יודפתיודפתמשגבהצפון

זוהר פרטר1179268הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור04-999118101/07/201911/07/2019מועדון הנוער יובליםאישור הונפקקייצת יובליםיובליםמשגבהצפון

משגבהצפון

מרכז 

אזורי 

משגב

שחר רוזנפלד9720421179298- ס משגב "מתנס"מתנפטור04-990232201/07/201908/08/2019מרכז אזורי משגבאישור הונפקמשגב

הדר מירון1179300 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-999037801/07/201915/08/2019יובליםאישור הונפקמשגביובליםמשגבהצפון

משגבהצפון

מרכז 

אזורי 

משגב

מאי עמנואל9720421179728- ס משגב "מתנס"מתנפטור04-990232807/07/201911/07/2019מרכז אזורי משגבאישור הונפקסדנאות העשרה

אישור הונפקאשחר- מחנה אקסטריםאשחרמשגבהצפון

הקייטנה מתקיימת 

במבנה . במועדון אשחר

קבוע

077-

6748254
דוד שבי251484201179824- ספורט סקילס חברהחייב01/07/201918/07/2019
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תושב פרטיחייב04-999948901/07/201921/07/2019 מורשת103אריאל אישור הונפקקייטנה ללא הפסקהמורשתמשגבהצפון
- בגובה העיניים זאב פרקש 

25385279
זאב פרקש1179827

שירי וולף נתן1180034 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-698891101/07/201914/08/2019קיבוץ מורןאישור הונפקגן פשושמורןמשגבהצפון

יואב לבנטר1180066הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור08-935334601/07/201914/07/2019מרכז הישוב עצמוןאישור הונפקקייצת קן עצמוןעצמון שגבמשגבהצפון

רז מעין1180196 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-670697801/07/201908/08/2019הרריתאישור הונפקאשכול הררית אבטליוןהרריתמשגבהצפון

משגבהצפון

מרכז 

אזורי 

משגב

מאי עמנואל9720421180264- ס משגב "מתנס"מתנפטור04-990232814/07/201918/07/2019מרכז אזורי משגבאישור הונפקסדנאות העשרה

משגבהצפון

מרכז 

אזורי 

משגב

יעל ברעם9720421180980- ס משגב "מתנס"מתנפטור04-990232821/07/201925/07/2019מרכז אזורי משגבאישור הונפקסדנאות העשרה

עופר וינשטוק1181234 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-813149801/07/201921/07/2019חלוץאישור הונפקהרכסחלוץמשגבהצפון

אדיר נחום1181492הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור04-958418707/07/201911/07/2019נ בקעת בית הכרם.דאישור הונפקנוער כמוןכמוןמשגבהצפון

אחמד סואעד1183163 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-678678001/07/201921/07/2019סלמהאישור הונפקיסודי ואדי סלאמהסלמהמשגבהצפון

עמר קלוגמן1183196 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-661902401/07/201921/07/2019צביהאישור הונפקתבנית החינוך המוזהבצביהמשגבהצפון

משגבהצפון

מרכז 

אזורי 

משגב

ליאת גאון1183472 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-990232901/07/201921/07/2019מרכז אזורי משגבאישור הונפקמשגב

אפרת מנשה1183957 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-988861801/07/201921/07/2019גילוןאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולגילוןמשגבהצפון

נטע רפאל1184435 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-980089001/07/201921/07/2019יודפתאישור הונפקבית ספר עודדיודפתמשגבהצפון

אישור הונפקד מורשת"מממורשתמשגבהצפון
ד אזורי "בית ספר ממ

מורשת
ליאל סלה1185530 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-999935901/07/201921/07/2019

גלית ממו1185576 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-999924201/07/201921/07/2019שכניהאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםשכניהמשגבהצפון

מוחמד סואעד1186667 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-908155101/07/201921/07/2019ס יסודי הר כמאנה''ביאישור הונפקקייטנת יסודי הר כמאנהכמאנהמשגבהצפון

משגבהצפון

מרכז 

אזורי 

משגב

חסנה סואעד1187150 משגב5600000משגב רשות מקומיתפטור04-674891401/07/201921/07/2019מרכז אזורי משגבאישור הונפקגליל

אישור הונפקאקסטרים צורית גילוןצוריתמשגבהצפון

הקייטנה במועדון 

' החברים צורית לכיתות ד

-

077-

6748254
אבישג פרדו251484201188161- ספורט סקילס חברהחייב01/07/201918/07/2019

עבד אל עזיז חסן1184597 משהד5207משהד רשות מקומיתפטור04-651702301/07/201921/07/2019משהדאישור הונפק/החופש הגדול משהדמשהדהצפון

אישור הונפקקיץמשהדמשהדהצפון
layanmarie@gmail.co

m
עיסאם סולימאן1184921 משהד5207משהד רשות מקומיתפטור04-651851501/07/201921/07/2019

אלד סאלח'ח1189464 משהד5207משהד רשות מקומיתפטור04-641942901/07/201921/07/2019משהדאישור הונפקהחופש הגדולמשהדמשהדהצפון

מונא שלבי מרעי1192799 משהד5207משהד רשות מקומיתפטור04-641851501/07/201921/07/2019משהדאישור הונפקאנגלית של החופש הגדולמשהדמשהדהצפון
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משהדמשהדהצפון
קייטנת אנגלית של החופש 

הגדול
פלסטין חסן1192972 משהד5207משהד רשות מקומיתפטור04-651702301/07/201921/07/2019משהדאישור הונפק

אתי אדרי1180520 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור2404-951093102/07/201929/07/2019סילבר אישור הונפקנהריהנהריהנהריההצפון

גילה הבלין1181161 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור04-982308501/07/201921/07/2019 נהריה5רחוב בר כוכבא אישור הונפקאלפי תודותנהריהנהריההצפון

חגית בן גוזי1182686 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור04-951095501/07/201921/07/2019 נהריה44האיריס אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולנהריהנהריההצפון

מוריה שוקרון1182705 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור04-982269202/07/201921/07/2019 נהריה40נחלת אשר אישור הונפקרמבםנהריהנהריההצפון

סגלית אדרי1184112 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור104-987982602/07/201929/07/2019הסיפן אישור הונפקקיץ בכיף סיגל אדרינהריהנהריההצפון

ענת טובול1184133 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור3004-987982602/07/201929/07/2019המיסדים אישור הונפקקיץ בכיף ענת טובולנהריהנהריההצפון

רינה שלום1184147 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור704-987982602/07/201929/07/2019סולד אישור הונפקקיץ בכיף רינה שלוםנהריהנהריההצפון

מזלית שרון1184216 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור104-987982602/07/201929/07/2019נשר אישור הונפקקיץ בכיף מזליתנהריהנהריההצפון

שירן מילדר1184646 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור2204-987982602/07/201929/07/2019שקד אישור הונפקקיץ בכיף שירןנהריהנהריההצפון

הדס רחל בודה1184781 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור1404-987982602/07/201929/07/2019הגדוד העברי אישור הונפקקיץ בכיף הדסנהריהנהריההצפון

כרמלה בן חמו1185019 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור4804-606127701/07/201921/07/2019שד בן צבי אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולנהריהנהריההצפון

שיר אבינועם1185577 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור7104-992912401/07/201921/07/2019בלפור אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולנהריהנהריההצפון

שמחה סימה רובין1186599 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור1504-982275301/07/201921/07/2019אביר יעקב אישור הונפקבית ספר כצנלסוןנהריהנהריההצפון

עמותהחייב04-952261501/07/201918/07/2019ויצמןאישור הונפקחוויה יהודיתנהריהנהריההצפון
" - בית נריה"הגרעין התורני 

58038533
עוזיאל כהן1186655

סיון רון1187325 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור11904-987982602/07/201929/07/2019ויצמן אישור הונפקקיץ בכיף סיווןנהריהנהריההצפון

מיכל אסולין1188027 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור1804-992617201/07/201921/07/2019רמז אישור הונפקאבן שוהםנהריהנהריההצפון

סיגל שובל1188156 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור04-992275201/07/201921/07/2019 נהריה7רח רמז אישור הונפקויצמן נהריהנהריהנהריההצפון

יפה חיה שטיינר1189360 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור2404-987982602/07/201929/07/2019יפה נוף אישור הונפקקיץ בכיף חיהנהריהנהריההצפון

מיכל לוי1189870 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור4004-987982602/07/201929/07/2019רמז אישור הונפקקיץ בכיף מיכל לוינהריהנהריההצפון

איריס גינת1190338 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור2004-992268001/07/201921/07/2019ההגנה אישור הונפקרמז נהריהנהריהנהריההצפון

1190360 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור9404-987982602/07/201929/07/2019הזמיר אישור הונפקקיץ בכיף טלינהריהנהריההצפון
טלי בן יעקב 

אננבורג

מירן מנדלסון נגולה1190425 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור1904-987982602/07/201929/07/2019שטינמץ מקס אישור הונפקקיץ בכיף מירןנהריהנהריההצפון

גריגורי קליינברג1190453 נהריה91009נהריה רשות מקומיתפטור904-987982601/07/201918/07/2019נחליאלי אישור הונפקמדענים צעירים מחזור יולינהריהנהריההצפון

אשרף פטום1184368 נחף5223נחף רשות מקומיתפטור04-998457001/07/201921/07/2019נחףאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולנחףנחףהצפון

תיסיר קאדרי1187087 נחף5223נחף רשות מקומיתפטור04-998457001/07/201921/07/2019נחףאישור הונפקהחופש הגדולנחףנחףהצפון

חנין בשארה5803797581177245- ר "אלחנין עעמותהחייב04-601366303/07/201923/07/2019נצרת. ת. א2017' רחאישור הונפקהאומן שבי צומח ב אלחניןנצרתנצרתהצפון
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מוסד חינוכיחייב04-600181601/07/201919/07/2019חאלת אל דיראישור הונפקאלאוסופיהנצרתנצרתהצפון
- הכנסיה הקתולית  

500301726
עולא שופאני1177263

אחמד דוחאן5805593001177270- ר "יאללא עעמותהחייב04-689162601/07/201918/07/2019נצרת מרכז מחמוד דרוישאישור הונפקונגל'הדרדסים בגנצרתנצרתהצפון

רולא אדבייה4662921177395- מ "גבריאל טופ בעחברהחייב04-656886201/07/201909/08/2019שכ אל מוטראןאישור הונפקZOO LANDנצרתנצרתהצפון

בראאה עבדאללה1177491תנועת נוערחייב04-645780501/07/201931/08/2019נצרתאישור הונפק2019קייטנת קיץ נצרתנצרתהצפון

1177780 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטורy.m.c.a04-640647001/07/201926/07/2019מתחם אישור הונפקנצרת עירונית ומדעיםנצרתנצרתהצפון
' עיסאם שייח

סלימאן

עמותהחייב303304-655417022/07/201909/08/2019פאולוס השישי אישור הונפקבנידקתוסנצרתנצרתהצפון
- קוסטודיה די טרה סנטה 

500301924
דורינא לאון1178009

אישור הונפקקייטנת שחייהנצרתנצרתהצפון
ד . נצרת ת1/1056בית 

10207
סאפי פלאח363274681178493- סאפי פלאח תושב פרטיחייב04-825549001/07/201922/08/2019

רגיד יחיא1179899 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור1204-857397701/07/201919/07/2019 6031רח אישור הונפקאראזי  נצרתנצרתנצרתהצפון

מונדר חלומי366491011180198- מונדר חלומי תושב פרטיחייבSt.700 p.o:1085204-640648701/07/201910/08/2019אישור הונפקלהינות ולשחותנצרתנצרתהצפון

עמותהחייב04-657643930/06/201926/07/2019נצרת המעייןאישור הונפקמשחקי השכונהנצרתנצרתהצפון
- מועצת עדה הארתודוקסית 

214
עימאד נדאף1180426

עמותהחייב04-655467401/07/201919/07/2019נצרתאישור הונפקנזירות המושיענצרתנצרתהצפון
. ס.ד.ס- ס יווני קתולי לבנות "בי

 -905007795
ורה'רג'ענאן ג1180794

עמותהחייב04-641927801/07/201909/08/2019בריכת חרבגיאישור הונפקמועדון הראשונים לשחייהנצרתנצרתהצפון
- מועדון הראשונים לשחייה 

580639656
וני דיביני'ג1181680

נאן עבדו'ג1183227 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור104-646895701/07/201919/07/2019 5005רח אישור הונפקדון בוסקונצרתנצרתהצפון

שירין עואד2171581184009- נזירות סנט גוזיף מוסד חינוכיחייב5704-601206301/07/201919/07/2019ש נמסאווי אישור הונפקנזירות סנט גוזיףנצרתנצרתהצפון

רים הרייש1184595 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור04-646022801/07/201919/07/2019נצרת אלמסלךאישור הונפקאלמגדנצרתנצרתהצפון

ראניה סאבא1184633 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור04-600181601/07/201919/07/2019חאלת אל דיראישור הונפקאלאוסופיהנצרתנצרתהצפון

'פאתנה זועבי חאג1185213 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור1404-656364101/07/201919/07/2019יש 'ביר אבו אל גאישור הונפקאבן עאמרנצרתנצרתהצפון

ריתא חדאד1185367 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור13204-616790001/07/201919/07/2019סלזיאן אישור הונפקנזירות סאליזיאןנצרתנצרתהצפון

107שכונת אלמוטראן אישור הונפקמואהבנצרתנצרתהצפון
077-

2006023
תושב פרטיחייב22/07/201916/08/2019

- מרכז מואהב רב תחומי 

201137494
כריסתין עואד1186615

107שכונת אלמוטראן אישור הונפקמואהבנצרתנצרתהצפון
077-

2006023
תושב פרטיחייב01/07/201919/07/2019

- מרכז מואהב רב תחומי 

201137494
כריסתין עואד1186617

ריזק קנאנבה1186829 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור1604-657403801/07/201919/07/2019שכון רם אישור הונפקספר של החופש הגדול- ביתנצרתנצרתהצפון

מונתהא עבאס1187366 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור18104-657758001/07/201919/07/2019נצרת תדאישור הונפקאלקלעה נצרתנצרתנצרתהצפון

יוסף אבו שהואן1187723 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור04-657468901/07/201919/07/2019בישארה-אלאישור הונפקגובראן חליל גובראןנצרתנצרתהצפון
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1187936 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור507804-656186301/07/201919/07/2019רח אישור הונפקמסארנצרתנצרתהצפון
הזאר עאבד 

שחברי

נאדיה אבו שקארה1188282 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור04-655467401/07/201919/07/2019נצרתאישור הונפקנזירות המושיענצרתנצרתהצפון

ורדה ואכד1190790 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור501704-655659101/07/201919/07/2019רח אישור הונפקמאי זיאדהנצרתנצרתהצפון

ערין טואפרה1191629 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור5004-655440001/07/201919/07/2019איכסאל אישור הונפקאלשרקנצרתנצרתהצפון

למא ברגות עלימי730071191923- נצרת  תושב פרטיחייב02-878544302/07/201908/08/2019מלון פלאזהאישור הונפקעולם השחייה והספורטנצרתנצרתהצפון

רובא בטחיש2171741192041- תיכון בפטיסתי מוסד חינוכיחייב04-655408001/07/201919/07/2019נצרתאישור הונפקLBCנצרתנצרתהצפון

כנאנה-לי'סירין מג1192117 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור804-656471401/07/201919/07/2019שכ סאפפרה אישור הונפקבית ספר אלקסטלנצרתנצרתהצפון

אישור הונפקחופש גדולנצרתנצרתהצפון
hassankhat@gmakl.c

om
טיב'חסאן ח1192536 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור04-655020201/07/201919/07/2019

וסים נסרה1193288 נצרת73007נצרת רשות מקומיתפטור5004-646916501/07/201919/07/2019 1006רח אישור הונפקחופש גדולנצרתנצרתהצפון

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
first class - ג.כ מירב ששון אמויאל1179237 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומיתפטור04-647893415/07/201917/07/2019כפר גליםאישור הונפק.

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
חוה נצר1181055 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומיתפטור1104-505756701/07/201921/07/2019אשוח אישור הונפקספורים בכל מיני צבעים

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
סנדי סוזן ממן1181183 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומיתפטור704-654343601/07/201915/08/2019החבצלת אישור הונפקגן שושנים

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
First Classמאיה גוטמן1181774 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומיתפטור404-647891202/07/201918/07/2019מעלה יצחק אישור הונפק

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
שילת כהן1182383 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומיתפטור04-657142101/07/201921/07/2019 נצרת עילית23העליה אישור הונפקד נצרת עילית"בית ספר חב

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית

בית ספר של החופש הגדול 

כרמל/מנחםבגין 
שרית רייסברג1184284 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומיתפטור04-657021001/07/201921/07/2019 נצרת עילית1השקמה אישור הונפק

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
לאה גולוביצקי1184775 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומיתפטור1104-657936401/07/201918/07/2019רותם אישור הונפקגן ברוש

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
אנה קלישקובסקי1186895 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומיתפטור04-646000201/07/201921/07/2019שכ זאבאישור הונפקבית ספר של החופש הגול

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
עליזה רחל אסולין1188806 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומיתפטור904-656036301/07/201921/07/2019אשוח אישור הונפקעוצרים לפני שנפגעים

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
לואיס ארז1189027 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומיתפטור3804-657234501/07/201921/07/2019השושנים אישור הונפקסביון

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
נקו'גלינה זינצ1189602 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומיתפטור1604-602163801/07/201915/08/2019כליל החורש אישור הונפקאשכול גני סייפן

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
ס"מתנפטור1104-605756701/07/201914/07/2019אשוח אישור הונפקקייטנת דיגיטלי בקיץ

- ברקוביץ - ס נצרת "מתנ

972059
גופסה חתוקאי1190046
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נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
ס"מתנפטור404-657718101/07/201921/07/2019מעלה יצחק אישור הונפקקייטנת גנים

- ברקוביץ - ס נצרת "מתנ

972059
תמר אלבז1190290

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
ס"מתנפטור04-605757401/07/201911/07/2019שכ זאבאישור הונפקקייטנת דיגיטלי בקיץ

- ברקוביץ - ס נצרת "מתנ

972059
אמירה שוגן1191270

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
ס"מתנפטור104-657021014/07/201918/07/2019השקמה אישור הונפקקייטנת דיגיטלי בקיץ

- ברקוביץ - ס נצרת "מתנ

972059
אמירה שוגן1191287

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
רחל קלדרון1191416 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומיתפטור1403-574136901/07/201921/07/2019חמניות אישור הונפקגן חמניות

נצרת עיליתהצפון
נצרת 

עילית
רחל גורביץ1192173 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומיתפטור408-974150801/07/201921/07/2019גלעד אישור הונפקגן הדס

נגוא אבו ריא1181374נין' סח75002נין 'סחרשות מקומיתפטור04-956124107/07/201911/07/2019ס אלחלאן"סחנין באישור הונפקמדעים בכייףנין'סחנין'סחהצפון

קלין אבו ריא'ג1181627נין' סח75002נין 'סחרשות מקומיתפטור04-674089201/07/201913/07/2019סחניןאישור הונפקבראעם אלטפולהנין'סחנין'סחהצפון

נין'סחנין'סחהצפון
בית ספר של החופש הגדול 

אלסלאם סכנין
חמד אבו ריא1184570נין' סח75002נין 'סחרשות מקומיתפטור04-674343801/07/201921/07/2019נין'סחאישור הונפק

חמד סייד אחמד1186817נין' סח75002נין 'סחרשות מקומיתפטור04-888904401/07/201921/07/2019סחנין ליד אסטדיו דוחאאישור הונפקהחופש הגדולנין'סחנין'סחהצפון

רדואן שלאעטה1187139נין' סח75002נין 'סחרשות מקומיתפטור04-674556901/07/201921/07/2019נין'סחאישור הונפקהחופש הגדול אלגדיר סכניןנין'סחנין'סחהצפון

'אמיר חאג1188284נין' סח75002נין 'סחרשות מקומיתפטור04-619358601/07/201921/07/2019רחוב אלגלילאישור הונפקהחופש הגדול אלבשאארנין'סחנין'סחהצפון

אבראהים זבידאת1188379נין' סח75002נין 'סחרשות מקומיתפטור04-674145401/07/201921/07/2019סחניןאישור הונפקאח'קייטנת קיץ אלנגנין'סחנין'סחהצפון

לאילה'כמאל ח1189058נין' סח75002נין 'סחרשות מקומיתפטור04-674184001/07/201921/07/2019נין'סחאישור הונפקאבן סינאנין'סחנין'סחהצפון

נין'סחנין'סחהצפון
אום כלתום קייטנת החופש 

הגדול
אלד אבו ריא'ח1189430נין' סח75002נין 'סחרשות מקומיתפטור04-844658901/07/201921/07/2019אבה'אל גאישור הונפק

מוחמד זבידאת1190245נין' סח75002נין 'סחרשות מקומיתפטור04-674312901/07/201921/07/2019אלספאא' רחאישור הונפקחופש גדול אלספאנין'סחנין'סחהצפון

כפא אבו יונס1190445נין' סח75002נין 'סחרשות מקומיתפטור04-674165101/07/201921/07/2019נין'סחאישור הונפקיסודי ואדי אלעיןנין'סחנין'סחהצפון

ליל אחמד'ח1185573ר' עג45013ר 'עגרשות מקומיתפטור04-690383101/07/201921/07/2019ר'ג'עאישור הונפקר'ג'ער'ג'ער'עגהצפון

עמותהחייב04-677810701/07/201926/07/2019עיילבוןאישור הונפקקייטנת צעדיםעיילבוןעילבוןהצפון
עמותת צעדים בחינוך ותרבות 

37317039- עילבון 
נסרין חמוד1180161

ריאד עיסאת1185258 עילבון5306עילבון רשות מקומיתפטור04-678635601/07/201919/07/2019עיילבוןאישור הונפקהחופש הגדולעיילבוןעילבוןהצפון

וני אבו ראס'ג1177178 עילוט5116עילוט רשות מקומיתפטור04-656511501/07/201925/07/2019קייטנת טיולים- עילוטאישור הונפקקייטנת שחיה עילוטעילוטעילוטהצפון

אישור הונפקהדרכת שחייהעילוטעילוטהצפון
magdykatteb@gmail.

com
טיב'יד ח'מג730071181908- נצרת  תושב פרטיחייב04-656218801/07/201906/08/2019

אלעיןאישור הונפק(מים וצל )מי ופי עילוטעילוטהצפון
074-

7673232
אלאא אבו ראס1182239ס"מתנפטור07/07/201918/07/2019

מנהל כנאנה1192288 עילוט5116עילוט רשות מקומיתפטור1697004-655961301/07/201919/07/2019עילוט אישור הונפקעילוט' יסודי בעילוטעילוטהצפון
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1193126 עילוט5116עילוט רשות מקומיתפטור04-658010601/07/201911/07/2019עילוטאישור הונפקרובוטיקהעילוטעילוטהצפון
הילאל עבד אל 

והאב

סעיד אבו ראס1193146 עילוט5116עילוט רשות מקומיתפטור04-657034401/07/201921/07/2019עילוטאישור הונפקחופש הגדולעילוטעילוטהצפון

חארת אבו ליל1190554ל' עין מאה5322ל 'עין מאהרשות מקומיתפטור04-645086601/07/201921/07/2019עין מאהלאישור הונפקבל סיך'ס ג"בעין מאהלל'עין מאההצפון

מוחמד אבו ליל1190777ל' עין מאה5322ל 'עין מאהרשות מקומיתפטור04-600040201/07/201921/07/2019עין מאהלאישור הונפקהחופש הגדולעין מאהלל'עין מאההצפון

סוהא אבו ליל1192470ל' עין מאה5322ל 'עין מאהרשות מקומיתפטור81304-645752101/07/201921/07/2019ד .תאישור הונפקהחופש הגדולעין מאהלל'עין מאההצפון

וסים דעבוס1184841 עין קניה45021עין קניה רשות מקומיתפטור04-698173001/07/201921/07/2019עין קניה רמת הגולןאישור הונפקקיץ וכיףעין קנייאעין קניההצפון

שרה זיסא גוטמן1178738 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור04-001/07/201921/07/2019 עכו12משה שרת אישור הונפקגדלים מסיפוריםעכועכוהצפון

חנה אינדורסקי1179066 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור504-991121601/07/201921/07/2019משה שרתאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםעכועכוהצפון

3קדושי קהיר אישור הונפקגן חרציתעכועכוהצפון
077-

2045945
דניאלה אדמן1180279 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

13עכו אישור הונפקגן לשםעכועכוהצפון
077-

2045945
דניאלה אדמן1180283 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

1181571בנות בתיהתנועת נוערפטור702-501544425/06/201909/08/2019הרב לופס אישור הונפקאתנחתא עכועכועכוהצפון
תמר ברכה בן 

שושן

שירן פחימה1183360 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור04-666838321/07/201915/08/2019 עכו3שלום הגליל אישור הונפקקייטנת טניסעכועכוהצפון

אביגיל לופוליאנסקי1183686 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור04-675300101/07/201921/07/2019 עכו1רחוב אחד העם אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםעכועכוהצפון

מרים דרי1183784 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור3004-991007401/07/201921/07/2019יהושפט אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםעכועכוהצפון

יהודית נטלי אסולין1183925 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור1204-991034501/07/201921/07/2019העצמאות אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםעכועכוהצפון

דלאל נדאף9720751184046- ס עכו העתיקה "מתנס"מתנפטור2504-955188001/07/201919/07/2019יהושפט אישור הונפקקייטנת גניםעכועכוהצפון

יעל אריש1184213 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור204-991006701/07/201921/07/2019ג "ילאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםעכועכוהצפון

ענת אביסרור1184712 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור04-981576001/07/201921/07/2019האורןאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםעכועכוהצפון

סוזאן שולי1186665 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור30204-991036801/07/201919/07/2019 13עיר עתיקה אישור הונפקהחופש הגדולעכועכוהצפון

סבטה סימנה9720671186819- רשת - ס עכו "מתנס"מתנפטור1604-675300101/07/201931/07/2019הרצוג אישור הונפקקייטנת גניםעכועכוהצפון

9776521186877- ס בית היימן "מתנס"מתנפטור504-981278701/07/201931/07/2019התפוז אישור הונפקגן עומרעכועכוהצפון
אורטל הדר פז 

אדרי

מזל כהן9776521186879- ס בית היימן "מתנס"מתנפטור2404-998116401/07/201921/07/2019ו "בילאישור הונפקמתנס בית היימןעכועכוהצפון

16הרצוג אישור הונפקגן האורן, גן כנרית,גן זמיר עכועכוהצפון
077-

3362771
ברטה אגרונוב1186941ס"מתנפטור01/07/201931/07/2019

יוחאי ביתן9073113511187077- גרעין אומץ עכו עמותהחייב604-955012701/07/201921/07/2019עכו אישור הונפקקייטנת גרעין אומץעכועכוהצפון

מנאר שלון1187605 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור04-991001101/07/201921/07/2019 עכו2ההגנה אישור הונפקבית ספר קיץעכועכוהצפון
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אילנה דיין5803435231187629- ברכת ישראל עמותהחייב1004-981384101/07/201931/07/2019קדושי קהיר אישור הונפקברכת ישראלעכועכוהצפון

מנחם מני מכלין1187812 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור604-981035601/07/201921/07/2019משה שרת אישור הונפקנועם הרצוגעכועכוהצפון

1הדקל אישור הונפקגן יסמיןעכועכוהצפון
077-

2045945
עליזה בר חן1188327 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

אילנה דיין1188967 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור2404-981314901/07/201931/07/2019בורלא אישור הונפקברכת ישראלעכועכוהצפון

אילנה דיין1188985 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור3004-981314901/07/201931/07/2019עציון אישור הונפקברכת ישראלעכועכוהצפון

רחל מילבסקי1189002 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור204-991244901/07/201921/07/2019העלייה אישור הונפקברכת ישראלעכועכוהצפון

ליחן כהן1189004 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור504-981384101/07/201931/07/2019ירושלים אישור הונפקברכת ישראלעכועכוהצפון

עכועכוהצפון
קייטנת החופש הגדול 

אלמנארה
גמילה חלואני1189103 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור330904-991400301/07/201921/07/2019ד "ת, 5שני אליהו אישור הונפק

ברוריה אילוז1189429 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור04-981384101/07/201921/07/2019ס ברכת ישראל"ביהאישור הונפקברכת ישראלעכועכוהצפון

1189592 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור2404-955012701/07/201921/07/2019בורלא אישור הונפקגן עוזעכועכוהצפון
מוריה עדי 

אביסדריס

בת אל הכרי1189599 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור2404-955012701/07/201921/07/2019בורלא אישור הונפקמורשהעכועכוהצפון

בת אל הכרי1189630 עכו76000עכו רשות מקומיתפטור1504-955012701/07/201921/07/2019הרב נסים אישור הונפקגן התמריםעכועכוהצפון

סיגל שביב9776521190070- ס בית היימן "מתנס"מתנפטור1604-981895301/07/201921/07/2019הרצוג אישור הונפקארגמןעכועכוהצפון

שרית אמסלם9776521191444- ס בית היימן "מתנס"מתנפטור1604-981359101/07/201931/07/2019הרצוג אישור הונפקגן צפריריםעכועכוהצפון

552269301177243- פרטית  תושב פרטיחייב47704-678109801/07/201930/08/2019ד .אר ת'כפר מגאישור הונפקאלנור לשחייהמגארעמק הירדןהצפון
אבראהים אבו 

שקארה

מעין נער5700020971177274- קיבוץ עין גב תנועה קיבוציתחייב149400004-665805901/07/201922/08/2019קיבוץ עין גב אישור הונפקאורן/צברעין גבעמק הירדןהצפון

שירה בן סירה1177764 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-667750601/07/201930/08/2019שער הגולן דולבאישור הונפקשער הגולן שקדשער הגולןעמק הירדןהצפון

עמק הירדןהצפון
כנרת 

(מושבה)
אורה שורצברג1177891 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-675102301/07/201920/08/2019)מושבה(כנרת אישור הונפקקייטנת קייץ

אביטל כהן1177995 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-665815801/07/201930/08/2019קיבוץ עין גבאישור הונפקגן רקפתעין גבעמק הירדןהצפון

מורן הלר1178684 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-677557601/07/201921/08/2019בית זרעאישור הונפקגן ירדןבית זרעעמק הירדןהצפון

יעל סמית5700044321178776- מעגן תנועה קיבוציתחייב04-665491101/07/201922/08/2019מעגןאישור הונפקמרכזון מעגןמעגןעמק הירדןהצפון

עמק הירדןהצפון
כנרת 

(קבוצה)
1178993 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-675923501/07/201920/08/2019קבוצת כנרתאישור הונפקחוחית. סנונית

סנדרה אסתר 

ניימרקס

ורד איינהורן2601179307- ' דגניה אאגודהחייב04-660864601/07/201923/08/2019'דגניה אאישור הונפקגן ארז'דגניה אעמק הירדןהצפון

עמק הירדןהצפון

אשדות 

יעקב 

(איחוד)

1179316 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-675649201/07/201921/08/2019איחו(אשדות יעקב  אישור הונפקחינוך אשדות יעקב- אשדוטף
דנה פרישקולניק 

רבינוביץ
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אור שושני1179651 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור1513504-677559201/07/201931/08/2019קיבוץ בית זרע אישור הונפקשיבוליםבית זרעעמק הירדןהצפון

רלי דהן1179744 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-665491101/07/201922/08/2019קיבוץ מעגןאישור הונפקגן יקינטוןמעגןעמק הירדןהצפון

עמק הירדןהצפון
פוריה 

עילית
חנינה חן הלל1179939 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-675024022/07/201921/08/2019פוריה עילית רחוב הזיתאישור הונפקו-פוריה עילית א

חן אופיר9001031180120- שער הגולן תנועה קיבוציתחייב04-667750601/07/201920/08/2019שער הגולןאישור הונפקשער הגולן כיופוןשער הגולןעמק הירדןהצפון

ניצן שפירא1180135 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור1514804-675407201/07/201922/08/2019קיבוץ אפיקים אישור הונפקו-מרכזון דאפיקיםעמק הירדןהצפון

אגודהחייב04-675457207/07/201913/08/2019כלביה- קיבוץ אפיקים אישור הונפקילד וכלבואפיקיםעמק הירדןהצפון
- אפיקים - חמד יזמויות 

570043695
יניב אסם1180248

עדי ששון לבקוביץ1180390 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-675423901/07/201922/08/2019אפיקיםאישור הונפקגן שקד גן הדראפיקיםעמק הירדןהצפון

נגה נצר1180479 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-679970501/07/201922/08/2019חוקוקאישור הונפקחצבחוקוקעמק הירדןהצפון

עמק הירדןהצפון
כנרת 

(קבוצה)
אישור הונפקמרחב צעיר כנרת

עמק הירדן מיקוד 

1511800
יפעת בנימין3083470121180521- יפעת בנימין תנועה קיבוציתחייב04-675950001/07/201920/08/2019

ארנון קפלן5700029561180606- קיבוץ גינוסר תנועה קיבוציתחייב1498004-679875901/07/201916/08/2019קיבוץ גינוסר אישור הונפקתלתון גינוסרגינוסרעמק הירדןהצפון

עדי ששון לבקוביץ1180614 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-675423901/07/201922/08/2019אפיקיםאישור הונפקגן שקד  וגן הדראפיקיםעמק הירדןהצפון

סער עידו9010001091180746- בית זרע תנועה קיבוציתחייב04-677513401/07/201921/08/2019בית זרע עמק הירדןאישור הונפקחצבבית זרעעמק הירדןהצפון

עמק הירדןהצפון
פוריה 

עילית
איריס גודיס1182802 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-670934301/07/201921/08/2019פוריה עיליתאישור הונפקגן השדה גן רגבים

אישור הונפקצברון אלמגוראלמגורעמק הירדןהצפון
נ דרום .מושב אלמגור ד

12922ג "רמה
אדוה עמית1182849-מושב שיתופי תושב פרטיחייב04-693703601/07/201920/08/2019

רחל יבגי1183047 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-658599601/07/201921/07/2019'דגניה אאישור הונפקבעקבות סיפורים'דגניה אעמק הירדןהצפון

אפרת חי1183176 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-675575101/07/201923/08/2019'דגניה באישור הונפקגנים דגניה ב'דגניה בעמק הירדןהצפון

לירז לוי סלמון1183578 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-672475201/07/201921/07/2019קיבוץ גינוסראישור הונפקבית הספר של החופש הגדולגינוסרעמק הירדןהצפון

רבקה חן9001031183640- שער הגולן תנועה קיבוציתחייב04-667767301/07/201920/08/2019קיבוץ שער הגולןאישור הונפקו-מרכז דשער הגולןעמק הירדןהצפון

אישור הונפקשלדג דרורגינוסרעמק הירדןהצפון
קיבוץ גינוסר מיקוד 

1498000
יעל שוקרון5700029561184052- קיבוץ גינוסר תנועה קיבוציתחייב04-679885501/07/201924/08/2019

מיה וויידה1185348 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור1514804-675424401/07/201922/08/2019קיבוץ אפיקים אישור הונפקג-מרכזון אאפיקיםעמק הירדןהצפון
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עמק הירדןהצפון
כנרת 

(קבוצה)
אישור הונפקמרחב ביניים כנרת

עמק הירדן מיקוד 

1511800
ליטל מזרחי607392811185981- ליטל מזרחי תנועה קיבוציתחייב04-675950001/07/201920/08/2019

יערה מחנימי1186307 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומיתפטור04-665331101/07/201923/08/2019קיבוץ אלומותאישור הונפקדרוראלומותעמק הירדןהצפון

הצפון
עמק 

המעיינות
אישור הונפקבית ילדים כפר רופיןכפר רופין

קיבוץ כפר רופין עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-606814401/07/201930/08/2019

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
1176879

רותי קונרה 

גרינברג

הצפון
עמק 

המעיינות
דבורה מלכה ליס43901177252- קבוץ שלוחות תנועה קיבוציתחייב04-606245002/07/201908/08/2019קבוץ שלוחותאישור הונפקקיץ בקבוץשלוחות

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-607870202/07/201921/08/2019טירת צביאישור הונפקג-חינוך טירת צבי אטירת צבי

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
1177512

אושרה גרנית 

פייגין

הצפון
עמק 

המעיינות
אפרת חורין317052391178159- טירת צבי תנועה קיבוציתחייב04-607870201/07/201921/08/2019טירת צביאישור הונפקגני טירת צביטירת צבי

הצפון
עמק 

המעיינות
ס"מתנפטור04-670910601/07/201901/08/2019מנחמיהאישור הונפקקייטנת קיץמנחמיה

- ס עמק המעיינות "מתנ

970509
נחמה אזולאי1178372

הצפון
עמק 

המעיינות
אגודהחייב04-606681501/07/201922/08/2019קיבוץ שדה נחוםאישור הונפקקייטנת ילדים שדה נחוםשדה נחום

- אגודה שיתופית שדה נחום 

570034728
וונדי ליאל שוכמן1178605

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-606272401/07/201931/08/2019ב"עין הנציאישור הונפקעין הנציבב"עין הנצי

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
נעמי גלסנר1178768

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-606605701/07/201922/08/2019מסילותאישור הונפקגן אורניםמסילות

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
ארנית גורדון1178774

הצפון
עמק 

המעיינות

ניר דוד 

(תל עמל)
רשות מקומיתפטור04-648808501/07/201922/08/2019קיבוץ ניר דודאישור הונפקחינוך ניר דוד

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
1179050

הילה בוסקילה 

מומאי

הצפון
עמק 

המעיינות

ניר דוד 

(תל עמל)
רשות מקומיתפטור04-648807801/07/201923/08/2019)תל עמל(ניר דוד אישור הונפקקיבוץ ניר דוד

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
עינת אזולאי1179204

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-606482301/07/201923/08/2019מעוז חייםאישור הונפקגן תומרמעוז חיים

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
שי אבלו1179256

הצפון
עמק 

המעיינות
לימור קורן5700015031179260- קיבוץ מעוז חיים תנועה קיבוציתחייב04-606452301/07/201929/08/2019מעוז חיים עמק המעיינותאישור הונפקו-מרכזון אמעוז חיים

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-606515901/07/201921/08/2019קיבוץ רשפיםאישור הונפקקיבוץ רשפיםרשפים

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
אסטלה דורה ברמן1179613

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-640663001/07/201922/08/2019נווה אוראישור הונפקגן כלניתנווה אור

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
סמדר נאוה1179718

הצפון
עמק 

המעיינות
תושב פרטיחייב04-658913501/07/201923/08/2019חמדיהאישור הונפקו- א חמדיה

קבוצת פועלים - חמדיה 

- מ "להתיישבות שיתופית בע

570004382

הילה דגני1179934

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-665481201/07/201922/08/2019קיבוץ חמדיהאישור הונפקגן נרקיסחמדיה

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
1180020

שרון גור אריה 

אביגדורי
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הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-606607901/07/201922/08/2019קיבוץ מסילותאישור הונפקו-מרכז כוכב אמסילות

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
מירי אדרי1180064

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-648123801/07/201921/07/2019קיבוץ מסילותאישור הונפקדקלים-רימוןמסילות

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
תמי חסון1180147

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-653916801/07/201919/08/2019גפן שבולת זיתאישור הונפקזית גפן שבולתמירב

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
1180246

כנרת גלעד בן 

שלום

הצפון
עמק 

המעיינות
אישור הונפקמירב אגודה להתיישבותמירב

גלבוע . נ.קיבוץ מירב ד

1914800
אגודהחייב04-653911104/07/201915/08/2019

מירב אגודה קהילתית 

570034629- להתיישבות 
מירב אמסלם1180402

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-607875102/07/201921/08/2019קיבוץ טירת צביאישור הונפקו טירת צבי-חינוך דטירת צבי

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
אביטל רוזנצוויג1180428

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-606345401/07/201922/08/2019ב"עין הנציאישור הונפקעין הנציבב"עין הנצי

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
לרה פסקל לוין1180437

הצפון
עמק 

המעיינות

שדה 

אליהו
רשות מקומיתפטור104-609621301/07/201921/08/2019שדה אליהו אישור הונפקגנים שדה אליהו

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
שי שפירא1180512

הצפון
עמק 

המעיינות

מעלה 

גלבוע
יעל פרומה כרמי5700410121180666- מעלה גלבוע אגודהחייב04-606760522/06/201917/08/2019מעלה גלבועאישור הונפקקיץ נוער

הצפון
עמק 

המעיינות

מעלה 

גלבוע
עינבל לדרמן5700410121180680- מעלה גלבוע אגודהחייב04-606760501/07/201920/08/2019מעלה גלבועאישור הונפקה-קיץ א

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-215330901/07/201923/08/2019גשראישור הונפקגן כלניתגשר

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
1180837

אורלי שטייניץ 

טיאר

הצפון
עמק 

המעיינות

מעלה 

גלבוע
אביעד ספראי5700410121181090- מעלה גלבוע אגודהחייב04-606760501/07/201910/08/2019מעלה גלבועאישור הונפקו החיבור

הצפון
עמק 

המעיינות
קיבוץ גשר עמק המעיינותאישור הונפקקיבוץ גשרגשר

077-

2153309
דפנה חן30531181267- גשר תנועה קיבוציתחייב01/07/201922/08/2019

הצפון
עמק 

המעיינות

מעלה 

גלבוע
יעל פרומה כרמי599924951181327- אקים ישראל עמותהחייב04-606760518/08/201922/08/2019מעלה גלבועאישור הונפקאקים

הצפון
עמק 

המעיינות
ס"מתנפטור04-658868501/07/201901/08/2019בית יוסףאישור הונפקאחדות וייחודיותבית יוסף

- ס עמק המעיינות "מתנ

970509
דגנית יוסף1181587

הצפון
עמק 

המעיינות

מעלה 

גלבוע
רשות מקומיתפטור04-606760501/07/201920/08/2019מעלה גלבועאישור הונפקקיץ גנים

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
הילה קאופמן1181964

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-606683401/07/201923/08/2019שדה נחוםאישור הונפקשדה נחוםשדה נחום

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
בר כהן1182623

הצפון
עמק 

המעיינות
חננאל גמליאל43901183138- קבוץ שלוחות תנועה קיבוציתחייב04-606218301/07/201921/08/2019שדמות מחולהאישור הונפקקיבוץ שלוחותשלוחות

הצפון
עמק 

המעיינות

שדה 

אליהו
רשות מקומיתפטור04-658511101/07/201921/07/2019שדה אליהואישור הונפקס של החופש הגדול"ביה

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
נטע לב1184376

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-606211601/07/201921/08/2019שלוחותאישור הונפקקייטנת שלוחותשלוחות

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
יעל גיל יופיטר1184575

הצפון
עמק 

המעיינות

תל 

תאומים

D.I.Y עשה זאת בעצמך 

בסימן הרוח הישראלית
ס"מתנפטור04-684822001/07/201918/07/2019הסחנה- גן השלושה אישור הונפק

- ס עמק המעיינות "מתנ

970509
יסמין אזולאי1185515
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הצפון
עמק 

המעיינות
רז זינגר5700049291188338- רשפים תושב פרטיחייב04-606519601/07/201921/08/2019קיבוץ רשפיםאישור הונפקרשפים תלתון צעיררשפים

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומיתפטור04-606814401/07/201930/08/2019כפר רופיןאישור הונפקגן ירדןכפר רופין

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
נוי פרלמן1189760

עמק יזרעאלהצפון
בית 

שערים
אגודהחייב04-670695401/07/201919/08/2019מושב בית שעריםאישור הונפקגני ילדים בית שערים

- ועד מקומי מושב בית שערים 

501602486
אודליה ארז1176711

רשות מקומיתפטור04-654913907/07/201921/08/2019גיניגראישור הונפקקייטנת תמר ועופריםגיניגרעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
אפרת כרמל1177267

עמק יזרעאלהצפון
בית לחם 

הגלילית
רביע עואד432107721177345- רביע עואד  תושב פרטיחייב04-655102301/07/201926/08/2019בריכת בית לחם הגליליתאישור הונפקאקווה סקול

עמק יזרעאלהצפון
מרחביה 

(קיבוץ)
אישור הונפקקייטנת אלאמל

. ד.ת , 16920אכסאל 

1066
עמותהחייב04-646677307/07/201907/08/2019

- עמותת מכבי אחי אכסאל 

580509016
אמל סעדי1177621

רשות מקומיתפטור04-983146601/07/201914/08/2019שדה יעקבאישור הונפקשדה יעקבשדה יעקבעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
רבקה חיה וייס1177725

רשות מקומיתפטור04-646537101/07/201919/08/2019ציפוריאישור הונפקרעיםציפוריעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
מירית אבינערי1177756

עאוני אליאס234975711177835- עאוני אליאס תושב פרטיחייב04-645385330/06/201915/08/2019קיבוץ יפעתאישור הונפקעאוני ועלי לימוד שחייהיפעתעמק יזרעאלהצפון

עמק יזרעאלהצפון
אחוזת 

ברק
רשות מקומיתפטור04-855403201/07/201931/07/2019אחוזת ברקאישור הונפקגני אחוזת ברק

 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
רותם וידר1178170

עמק יזרעאלהצפון
אחוזת 

ברק
רשות מקומיתפטור04-855403201/08/201920/08/2019אחוזת ברקאישור הונפקרימון והאושר- אחוזת ברק 

 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
אושרת ביטון1178177

אגודהחייב04-650700301/07/201916/08/2019קיבוץ שרידאישור הונפקקיץ בשרידשרידעמק יזרעאלהצפון
- אגודת מתיישבי שריד 

57002621
נועם גורן1178265

5700011561178338- קבוץ רמת דוד אגודהחייב365870004-654901201/07/201922/08/2019קיבוץ רמת דוד אישור הונפקו רמת דוד-חינוך ארמת דודעמק יזרעאלהצפון
שואנה סיסיליה 

אזולאי

אוסנת דוד5700326151178581- שמשית אגודהחייב04-609509021/07/201915/08/2019נ המוביל שמשית.דאישור הונפקכיף לי בשמשיתשמשיתעמק יזרעאלהצפון

רשות מקומיתפטור04-950257701/07/201915/08/2019עדי ישוב קהילתיאישור הונפקגני עדיעדיעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
1178777

ורד חבושה 

פישביין

רשות מקומיתפטור04-602494801/07/201921/08/2019בלפוריהאישור הונפקגן קשתבלפוריהעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
דורין בן חמו1178786

חברהחייב04-655954501/07/201908/08/2019.בריכה,  מושב בלפוריהאישור הונפקGrizzlyswimבלפוריהעמק יזרעאלהצפון
- מ "חורי עלי שירותי רפואה בע

50463819
אמיר עאבד1178795

רשות מקומיתפטור04-676866201/07/201920/08/2019קיבוץ גזיתאישור הונפקגן חרוב ורקפתגזיתעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
קלאודיה פופר1178985

רשות מקומיתפטור04-650672401/07/201921/08/2019קיבוץ רמת דודאישור הונפקגניםרמת דודעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
רלי אדלשטין1178989

עמק יזרעאלהצפון
כפר 

יהושע
רשות מקומיתפטור04-983021201/07/201915/08/2019כפר יהושעאישור הונפקקייטנת גנים כפר יהושע

 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
לימור הנדל1179121
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רשות מקומיתפטור04-650700301/07/201916/08/2019שרידאישור הונפקשרידשרידעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
ענבל רגב זוסמן1179125

דורון מניס342784651179469- תושב פרטי תושב פרטיחייב04-655655001/07/201908/08/2019ציפורי אמת המיםאישור הונפקקייטנת רכיבה על סוסיםציפוריעמק יזרעאלהצפון

רשות מקומיתפטור04-632440501/07/201916/08/2019היוגבאישור הונפקגפןהיוגבעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
רונית סגל1179769

עפרי אגוזי5700008931179846- קיבוץ מזרע אגודהחייב04-642970101/07/201931/08/2019קיבוץ מזרעאישור הונפקתלתון צעירמזרעעמק יזרעאלהצפון

עמק יזרעאלהצפון
מחנה 

יהודית
רשות מקומיתפטור04-609233901/07/201915/08/2019מחנה יהודיתאישור הונפקגן רקפת

 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
אבישג מדר1179912

אישור הונפקאלון הגלילאלון הגלילעמק יזרעאלהצפון
רחוב החקלאים אלון 

הגליל
רשות מקומיתפטור04-986578201/07/201915/08/2019

 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
1180013

ורד חבושה 

פישביין

רשות מקומיתפטור04-642147101/07/201923/08/2019תל עדשיםאישור הונפקגני תל עדשיםתל עדשיםעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
הילה שילו עמרם1180058

רשות מקומיתפטור04-640650401/07/201918/08/2019שמשיתאישור הונפקשמשית הסולליםשמשיתעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
אירית טיסר1180116

5700063951180131- קיבוץ גזית אגודהחייב04-676867501/07/201923/08/2019מרכז צעיר קיבוץ גזיתאישור הונפקמרכז צעיר גזיתגזיתעמק יזרעאלהצפון
פרידה -דניאל

שהבאז

אלוני אבאעמק יזרעאלהצפון
גנים אלוני אבא ובית לחם 

הגלילית
רשות מקומיתפטור04-993039401/07/201920/08/2019אלוני אבאאישור הונפק

 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
מנוס-שרה כהן1180157

אגודהחייב04-602494801/07/201921/08/2019מושב בלפוריהאישור הונפקחברתון בלפוריהבלפוריהעמק יזרעאלהצפון
אגודה - אגודת החינוך בלפוריה 

570062760- מ "שיתופית בע
גבי ניצן1180225

אגודהחייב04-654914501/07/201922/08/2019קיבוץ גניגראישור הונפקחינוך חברתי גניגרגיניגרעמק יזרעאלהצפון
- אגודת מתיישבי גניגר 

570049942
אור מאיר1180289

עמק יזרעאלהצפון
אחוזת 

ברק
רשות מקומיתפטור04-643857801/07/201921/07/2019רקפותאישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
אביטל בן עמי1180299

עמק יזרעאלהצפון
כפר 

החורש
רשות מקומיתפטור04-655850101/07/201920/08/2019כפר החורשאישור הונפקכפר החורש

 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
מיכל טלמון1180315

אישור הונפקאלון אלונים.גן כלנית אלוניםעמק יזרעאלהצפון
נ עמק .קיבוץ אלונים ד

יזרעאל
רשות מקומיתפטור04-983820401/07/201919/08/2019

 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
דפנה טבת1180383

נטע לבנבראון5700032021180445- קיבוץ אלונים תנועה קיבוציתחייב04-983822701/07/201915/08/2019קיבוץ אלוניםאישור הונפקתלתון אלוניםאלוניםעמק יזרעאלהצפון

רינת שמש תחיא5700063951180517- קיבוץ גזית אגודהחייב04-676866101/07/201923/08/2019קיבוץ גזיתאישור הונפקמרכז בוגרגזיתעמק יזרעאלהצפון

עמק יזרעאלהצפון
אחוזת 

ברק
אגודהחייב04-855403222/07/201931/07/2019אחוזת ברקאישור הונפקצהרון אחוזת ברק

מועצה אזורית עמק יזרעאל ועד 

1124044- מקומי אחוזת ברק 
הילה אליהו1180703

רשות מקומיתפטור04-654860601/07/201920/08/2019יפעתאישור הונפקגני יפעתיפעתעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
ברקת ענבר כהן1180832

עמק יזרעאלהצפון
אחוזת 

ברק

פעמונים - גני אחוזת ברק 

השלום
רשות מקומיתפטור04-855403201/07/201931/07/2019אחוזת ברקאישור הונפק

 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
שרה שירלי אונגר1180843
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רשות מקומיתפטור04-874044501/07/201918/08/2019קיבוץ חנתוןאישור הונפקניצניחנתוןחנתוןעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
רחל מצליח1180937

נירה הרן5700008931180988- קיבוץ מזרע אגודהחייב04-642976201/07/201920/08/2019קיבוץ מזרעאישור הונפקגנים מזרעמזרעעמק יזרעאלהצפון

אגודהחייב04-959108101/07/201915/08/2019מושב היוגבאישור הונפקקייטנת קיץ צהרון היוגבהיוגבעמק יזרעאלהצפון
- אגודת מתיישבי היוגב 

570060152
נטע ללוש1181111

אגודהחייב04-659920601/07/201923/08/2019קבוץ דברתאישור הונפקמרחב נמריםדברתעמק יזרעאלהצפון
- אגודת מתיישבי דברת  

570040204
1181248

סלעית סהר 

אדלשטין

רשות מקומיתפטור04-654921801/07/201919/08/2019קיבוץ גבתאישור הונפקקייטנת גני גבתגבתעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
איריס זסלבר1181781

עמק יזרעאלהצפון
מרחביה 

(קיבוץ)
אגודהחייב04-659864701/07/201915/08/2019קיבוץ מרחביהאישור הונפקאצלנו בחצר

חינוך מרחביה אגודה חקלאית 

570053629- מ "שיתופית בע
קרני עמית1181938

רשות מקומיתפטור04-654941101/07/201918/08/2019קיבוץ גבתאישור הונפקקייטנת קיבוץ גבתגבתעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
פז ישראלי1182101

עמק יזרעאלהצפון
כפר 

יהושע
בית העם כפר יהושעאישור הונפקקייטנת קרקס

077-

5030001
עמותהחייב07/07/201915/08/2019

העמותה לקידום מיומנויות 

580395622- הקרקס בישראל 
סמדר בויום1182307

זוהר מימון148578411182369- נהלל אגודהחייב04-651531401/07/201920/08/2019נהללאישור הונפקהדס תמרנהללעמק יזרעאלהצפון

אישור הונפקתפור עליךכפר גדעוןעמק יזרעאלהצפון
עמק יזרעאל כפר . נ.ד

גדעון
אושרת בן הראש1182797בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544421/06/201931/08/2019

רשות מקומיתפטור04-659920601/07/201922/08/2019דברתאישור הונפקגני דברתדברתעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
ענת פרץ1182882

רשות מקומיתפטור04-641502301/07/201914/08/2019גבעת אלהאישור הונפקגבעת אלהגבעת אלהעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
גילה ולרשטיין1183441

רשות מקומיתפטור04-652005701/07/201921/07/2019אולם ספורט גבתאישור הונפקקיץ של כדורסל בעמקגבתעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
עודד הנדלר1183789

רשות מקומיתפטור04-841464001/07/201921/07/2019נהללאישור הונפקחופשיאדהנהללעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
זיוה נמני-ענבל1184446

רשות מקומיתפטור04-604154601/07/201920/08/2019תמרתאישור הונפקתמרתתמרתעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
עינב גיגי עטר1184695

עמק יזרעאלהצפון
מרחביה 

(קיבוץ)
רשות מקומיתפטור04-659801401/07/201930/08/2019)קיבוץ(מרחביה אישור הונפקקיבוץ מרחביה

 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
אילת ילקינג1184962

עמק יזרעאלהצפון
מנשית 

זבדה
רשות מקומיתפטור04-651591801/07/201921/07/2019מנשית זבדהאישור הונפקקייטנת קיץ

 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
זהור סלימאני1185518

רשות מקומיתפטור04-651580222/07/201915/08/2019גבעת אלהאישור הונפקקייטנת קיץ גבעת אלהגבעת אלהעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
מתי לב1185709

אישור הונפקמרחבים עין דורעין דורעמק יזרעאלהצפון
נ עמק .קיבוץ עין דור ד

19335000יזרעאל 
אחינועם לסקר5700529441187019- קהילת עין דור אגודהחייב04-677022101/07/201920/08/2019

אישור הונפקגני עין דורעין דורעמק יזרעאלהצפון
נ עמק .קיבוץ עין דור ד

19335000יזרעאל 
רשות מקומיתפטור04-677022101/07/201920/08/2019

 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
עמית אסם1187293
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רשות מקומיתפטור04-652073701/07/201921/07/2019נהללאישור הונפקיסודי נהללנהללעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
אורנה קלייניאן1187419

רשות מקומיתפטור04-652073701/07/201921/07/2019שדה יעקבאישור הונפקשדה יעקבשדה יעקבעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
1187926

חנה מרב סבאג 

גוואטה

רשות מקומיתפטור04-650724301/07/201921/07/2019שרידאישור הונפקשגיא- בית הספר של החופששרידעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
יהב סוקר1188077

רשות מקומיתפטור04-652073701/07/201921/07/2019גיניגראישור הונפקעמק יזרעאל גניגרגיניגרעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
דליה ליינזון1188383

רשות מקומיתפטור04-652073701/07/201921/07/2019גבעת אלהאישור הונפקיחד גבעת אלהגבעת אלהעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
אייל חיים לנג1188406

הושעיהעמק יזרעאלהצפון
בית ספר של החופש הגדול 

נתיב הושעיה
רשות מקומיתפטור04-656636701/07/201921/07/2019הושעיהאישור הונפק

 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
מיה גורן פרידמן1188974

עמק יזרעאלהצפון
כפר 

יהושע
רשות מקומיתפטור04-655126201/07/201921/07/2019כפר יהושעאישור הונפקכפר יהושע

 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
דן פרילינג1189154

הדס בזק תמיר235249601189523- לימור אגם תלמי אגודהחייב04-682245021/07/201908/08/2019קיבוץ הסולליםאישור הונפקצהרון הסולליםהסולליםעמק יזרעאלהצפון

רשות מקומיתפטור04-652005701/07/201921/07/2019אולם ספורט נהללאישור הונפקקיץ של כדורסל בעמקנהללעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
איתי גולדמן1189634

רשות מקומיתפטור04-652073701/07/201921/07/2019נהללאישור הונפקדמוקרטי בעמקנהללעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
יעל איתן1189965

רשות מקומיתפטור04-652073707/07/201918/07/2019מושב נהללאישור הונפקקייטנת חללנהללעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
גיא חץ1190095

רשות מקומיתפטור04-652073701/07/201921/07/2019הרדוףאישור הונפקהרדוףהרדוףעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
הילה גונן1191542

רשות מקומיתפטור04-652073701/07/201921/07/2019שמשיתאישור הונפקרעיםשמשיתעמק יזרעאלהצפון
 עמק 900000עמק יזרעאל 

יזרעאל
ניר חמי1191581

342784651177855- תושב פרטי תושב פרטיחייב04-652817403/07/201915/08/2019קייטנה על גלגליםאישור הונפקאקסטרים-ספורטיכיףעפולהעפולההצפון
אינה קוגן 

יק'קובלרצ

חיה שולמן1178619 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור1004-611469701/07/201921/07/2019עליית הנוער אישור הונפקבחורשת האוצרותעפולהעפולההצפון

1178845 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור604-652323901/07/201922/07/2019קפלן אישור הונפקבית ספר מרוםעפולהעפולההצפון
הדסה שרה 

רוטנברג

ס"מתנפטור604-659100501/07/201918/07/2019קפלן אישור הונפקכיף לי וספורט במתנסעפולהעפולההצפון
- קהילתי בית אשכול .מר

976456
ניר עדין1178848

ס"מתנפטור04-659100521/07/201908/08/2019 עפולה4האגס אישור הונפקקייטנת כדורסלעפולהעפולההצפון
- קהילתי בית אשכול .מר

976456
ורון גנדלמן1179029

אישור הונפקקייטנת התעמלות סלטהעפולהעפולההצפון
היכל הספורט העירוני 

עפולה רח מוטה גור

077-

5408096
אהוד דהאן9776601179530- אשכול פיס עפולה ס"מתנפטור01/07/201908/08/2019

עפולהעפולההצפון
מחנה אימונים התעמלות 

אמנותית
אנה גרברניק1179599 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-659100501/07/201918/07/2019רובע יזרעאלאישור הונפק
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אסתר צופיה זרחי1179808 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור4704-652030101/07/201915/08/2019רחוב יהושוע חנקין אישור הונפקאחדות ישראלעפולהעפולההצפון

אישור הונפקאחדות ישראלעפולהעפולההצפון
 47רחוב יהושע חנקין 

עפולה
עירית רוסו תמם1179823 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-652030101/07/201915/08/2019

ס"מתנפטור1204-611469701/07/201921/07/2019עלית הנוער אישור הונפקחורשת האוצרותעפולהעפולההצפון
- קהילתי בית פוזנק .מר

976464
יעל דיין1180038

יוסף מאיר גבאי1180050 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-623115201/07/201921/07/2019הרצוגאישור הונפקנעים הליכותעפולהעפולההצפון

ס"מתנפטור3004-659194324/06/201911/07/2019וולפסון אישור הונפקח בנות"ישתבעפולהעפולההצפון
- קהילתי בית פוזנק .מר

976464
רעיה סעדה1180098

מורן דדון1180210 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-619216001/07/201921/07/2019רובע יזרעאלאישור הונפקקייטנת החופש הגדולעפולהעפולההצפון

עפולהעפולההצפון
- ס של החופש הגדול"ביה

אלומות
1180311 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור604-659452701/07/201921/07/2019שדה יצחק אישור הונפק

שרית ריקה 

יחזקאלי

ספיר חנה פיל1180808 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-652348001/07/201921/07/2019 עפולה24רחוב וולפסון אישור הונפקבית ספר חופש הגדולעפולהעפולההצפון

אישור הונפקנעם מוריהעפולהעפולההצפון
 גבעת 39הנרייטה סולד 

המורה עפולה
שרגא רוזנברג-יואל1181057 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-649212701/07/201921/07/2019

פייגא לייבוביץ1181280 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור1504-888201901/07/201921/07/2019וינגייט אישור הונפקחורשת האוצרותעפולהעפולההצפון

עליזה מזרחי1181440 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-652030101/07/201915/08/2019יהושוע חנקיןאישור הונפקאחדות ישראלעפולהעפולההצפון

עפולהעפולההצפון
בית הספר של החופש הגדול 

תדהר עפולה
ורד שורץ1181639 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-695938801/07/201921/07/2019 עפולה13רחוב תדהר אישור הונפק

שרון אדלר1183015 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-659452501/07/201921/07/2019קרן היסודאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולעפולהעפולההצפון

רננה קרווני1183838 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-652030101/07/201915/08/2019 עפולה47יהושע חנקין אישור הונפקאחדות ישראלעפולהעפולההצפון

אישור הונפקאחדות ישראלעפולהעפולההצפון
yahav123400@walla.

co.il
יהב שפירא לוגסי1183975 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-652030101/07/201915/08/2019

שירן קדוש1184157 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-652038301/07/201915/08/2019עצמוןאישור הונפקאחדות ישראלעפולהעפולההצפון

1184656 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור3404-659403201/07/201921/07/2019הקונגרס הציוני אישור הונפקבית זאבעפולהעפולההצפון
נורמה דינה 

סולימני

1185074 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-996761601/07/201915/08/2019עירית עפולהאישור הונפקאחדות ישראלעפולהעפולההצפון
אסתר 

אלישאקשוילי

יסמין מלכה1185142 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-652030101/07/201915/08/2019 עפולה26יוספטל אישור הונפקאחדות ישראלעפולהעפולההצפון

דיקלה גורן1185216 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור4704-652030101/07/201915/08/2019יהשוע חנקין אישור הונפקעיריית עפולהעפולהעפולההצפון

שירן דרעי1185234 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-652030101/07/201915/08/2019 עפולה47יהושע חנקין אישור הונפקאחדות ישראלעפולהעפולההצפון

עפולהעפולההצפון
מחנה אימונים התעמלות 

אמנותית
אירינה קריביצקי1185676 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-659100521/07/201908/08/2019רובע יזרעאלאישור הונפק

ראיסי'רביע ג340079481185945- ראיסי 'רביע גתושב פרטיחייב04-603697030/06/201922/08/2019בריכת ויצו ניר העמקאישור הונפקקורסי שחייהעפולהעפולההצפון

מיכל כהן1187153 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-649062401/07/201921/07/2019האלהאישור הונפק'ג-'נופים אעפולהעפולההצפון
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אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולעפולהעפולההצפון
sharonmal35@walla.c

om
שרון מלכה1187905עפולה 77008רשות מקומיתפטור04-652212001/07/201921/07/2019

הילה ממן1189009 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור1304-642428801/07/201921/07/2019הגן אישור הונפקאלון יזרעאלעפולהעפולההצפון

יפה ירמיהו1190754 עפולה77008עפולה רשות מקומיתפטור04-649062401/07/201921/07/2019האלהאישור הונפק'ג-'נופים אעפולהעפולההצפון

אשרף נסאר1184920 עראבה5314עראבה רשות מקומיתפטור04-674186601/07/201921/07/2019עראבהאישור הונפקחופש הגדולעראבהעראבההצפון

נסמאת גנאים1185362 עראבה5314עראבה רשות מקומיתפטור04-674195801/07/201921/07/2019עראבהאישור הונפקחופש הגדולעראבהעראבההצפון

נסים שאהין1185458 עראבה5314עראבה רשות מקומיתפטור04-674187301/07/201921/07/2019עראבהאישור הונפקחופש הגדולעראבהעראבההצפון

אנאס רבאח1185511 עראבה5314עראבה רשות מקומיתפטור04-674579401/07/201920/07/2019שכונת אל כנאענהאישור הונפקקייטנה של הקיץעראבהעראבההצפון

עלא בכריה1185514 עראבה5314עראבה רשות מקומיתפטור04-674643201/07/201921/07/2019עראבהאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולעראבהעראבההצפון

טארק סולימאן1187130 עראבה5314עראבה רשות מקומיתפטור04-674177501/07/201921/07/2019עראבהאישור הונפקהחופש הגדולעראבהעראבההצפון

ופיקה נסאר1188739 עראבה5314עראבה רשות מקומיתפטור04-674865001/07/201921/07/2019עראבהאישור הונפקהחופש הגדולעראבהעראבההצפון

שירין מטר1179948 פסוטה5355פסוטה רשות מקומיתפטור04-987022801/07/201919/07/2019פסוטהאישור הונפקיאלה נכון סוואפסוטהפסוטההצפון

ורי'אליאס ח1185485 פסוטה5355פסוטה רשות מקומיתפטור04-987044101/07/201919/07/2019פסוטהאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולפסוטהפסוטההצפון

הצפון
- פקיעין 

בוקייעה

פקיעין 

(בוקייעה)
רשות מקומיתפטור2491404-997859201/07/201921/07/2019פקיעין אישור הונפקקייטנת קיץ פקיעין

- פקיעין 5363בוקייעה - פקיעין 

 בוקייעה
אד אבו גזאלה'אנג1181906

הצפון
- פקיעין 

בוקייעה

פקיעין 

(בוקייעה)
רשות מקומיתפטור04-670385301/07/201918/07/2019מרכז קהילתי פקיעיןאישור הונפקקייטנת פקיעין

- פקיעין 5363בוקייעה - פקיעין 

 בוקייעה
ראיק עאמר1182138

הצפון
- פקיעין 

בוקייעה

פקיעין 

(בוקייעה)
רשות מקומיתפטור04-670385301/07/201911/07/2019)בוקייעה(פקיעין אישור הונפקקייטנת גיל רך פקיעין

- פקיעין 5363בוקייעה - פקיעין 

 בוקייעה
ופאא פדול1185529

הצפון
- פקיעין 

בוקייעה

פקיעין 

(בוקייעה)

- בית ספר של החופש הגדול

פקיעין- אלחכמה
רשות מקומיתפטור04-670318501/07/201921/07/2019)בוקייעה(פקיעין אישור הונפק

- פקיעין 5363בוקייעה - פקיעין 

 בוקייעה
ענת גדבאן1186593

ולינה ראש'ספיר ג9720831177219- ס צפת "מתנס"מתנפטור04-697489401/07/201929/08/2019לוחמי הגטאות צפתאישור הונפקגן גלניתצפתצפתהצפון

 צפת4לוחמי הגטאות אישור הונפקצפת דרכי רחלצפתצפתהצפון
077-

4101251
1178061בנות בתיהתנועת נוערפטור23/06/201931/08/2019

בת שבע ברכה 

טרכטמן

יהל יצחק1178070בנות בתיהתנועת נוערפטור04-699953401/07/201918/07/2019 צפת7ל "צהאישור הונפקבחורשת האוצרותצפתצפתהצפון

אושרת ארביב9720831179153- ס צפת "מתנס"מתנפטור10004-686960001/07/201925/07/2019ח "הפלמאישור הונפקגן האריצפתצפתהצפון

1179954 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור21504-697116501/07/201921/07/2019דוד אלעזר , צפתאישור הונפקצמח דודצפתצפתהצפון
אושרת -שולמית

אור

ש כנעןאישור הונפקרכבת המצוותצפתצפתהצפון
077-

5330885
חיה מוסיא מרנץ2708011179956- בית חנה תושב פרטיחייב11/08/201930/08/2019
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הניה חפצי חנונא342784651179975- תושב פרטי תושב פרטיחייב104-810169501/07/201901/08/2019נקו 'פרומוצאישור הונפקנצחצפתצפתהצפון

עדי חן9720831180322- ס צפת "מתנס"מתנפטור10004-686960001/07/201925/07/2019ח "הפלמאישור הונפקגן שירזצפתצפתהצפון

מוריה אילוז1180370 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור10004-686960001/07/201925/07/2019ח "הפלמאישור הונפקאשכול גניםצפתצפתהצפון

חוה לאה דרוק1180516 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור704-682791301/07/201921/07/2019ל "צהאישור הונפקבחורשת האוצרותצפתצפתהצפון

קטי אילנית יפרח1180936 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור8904-682100701/07/201921/07/2019רמז דוד אישור הונפקס של החופש הגדול"ביצפתצפתהצפון

אברהם חוברה1181014 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור9904-682038801/07/201921/07/2019רמז דוד אישור הונפק'סיפורים מכל מיני צבעים'צפתצפתהצפון

רות נבון9720831181017- ס צפת "מתנס"מתנפטור10004-686960001/07/201925/07/2019ח "הפלמאישור הונפקגן מנחםצפתצפתהצפון

אסתר שיטרית9720831181022- ס צפת "מתנס"מתנפטור10004-686960001/07/201925/07/2019ח "הפלמאישור הונפקגן חנהצפתצפתהצפון

מור שלי9720831181030- ס צפת "מתנס"מתנפטור10004-686960001/07/201925/07/2019ח "הפלמאישור הונפקגן אורצפתצפתהצפון

חיה מושקא מרנץ9720831181031- ס צפת "מתנס"מתנפטור10004-686960001/07/201925/07/2019ח "הפלמאישור הונפקגן נחמהצפתצפתהצפון

טלי טוני ממן9720831181232- ס צפת "מתנס"מתנפטור10004-686960001/07/201919/07/2019ח "הפלמאישור הונפקגן משיחצפתצפתהצפון

איילת טויטו9720831181242- ס צפת "מתנס"מתנפטור10004-686960001/07/201925/07/2019ח "הפלמאישור הונפקגן כוכבצפתצפתהצפון

מאשה ובר9720831181258- ס צפת "מתנס"מתנפטור10004-686960001/07/201919/07/2019ח "הפלמאישור הונפקגן שושניםצפתצפתהצפון

נגה טובה כהן9720831181284- ס צפת "מתנס"מתנפטור10004-686960001/07/201925/07/2019ח "הפלמאישור הונפקגן אוצרצפתצפתהצפון

1הרב קפלן שמחה אישור הונפקבחורשת האוצרותצפתצפתהצפון
077-

7292707
לאה לוי1181407 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

יוסף חיים אמסלם1181610 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור04-699931501/07/201921/07/2019 צפת1ק 'יאנוש קורצאישור הונפקפרחי כהונהצפתצפתהצפון

גוליאט זריהן9720831181694- ס צפת "מתנס"מתנפטור10004-686960001/07/201925/07/2019ח "הפלמאישור הונפקגן פנינת דרורצפתצפתהצפון

מרים אילון4106701181929- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכיחייב104-682116301/07/201918/07/2019הרב קפלן שמחה אישור הונפקבית יעקב מעלות הדסהצפתצפתהצפון

מוריה אילוז9720831182466- ס צפת "מתנס"מתנפטור10004-686961028/07/201908/08/2019ח "הפלמאישור הונפקמדעית ארזיםצפתצפתהצפון

אריה יהודה קליין1182577 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור404-682038601/07/201921/07/2019ל "צהאישור הונפקאלקבץצפתצפתהצפון

מרים לנדסמן1182653בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544426/06/201908/08/2019 צפת4לוחמי הגטאות אישור הונפקט"פעילות אתנחתא קיץ תשעצפתצפתהצפון

יעיש שי קדוש9720831182716- ס צפת "מתנס"מתנפטור10004-686960001/07/201925/07/2019ח "הפלמאישור הונפקספורט על גלגליםצפתצפתהצפון

אודליה פנש1183003 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור04-682150207/07/201921/07/2019כב מעלותאישור הונפקנועםצפתצפתהצפון

אושרת נזרי1183094 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור04-692009101/07/201921/07/2019ב ילדי מעלות"כאישור הונפקבית ספר של החופש בירבצפתצפתהצפון

נעמי בשירי1183102 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור04-699941601/07/201921/07/2019גני הדר צפתאישור הונפקס של החופש הגדול צפת"ביהצפתצפתהצפון

איטה בילה דרוק1183110 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור04-697442601/07/201921/07/2019הרבי מלובאוויטשאישור הונפקביס של החופשצפתצפתהצפון

1183296 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור304-682799201/07/201921/07/2019חטיבת יפתח אישור הונפקחפץ חייםצפתצפתהצפון
ברכה נחמה 

קאופמן
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201רמז דוד אישור הונפקנצח ישראלצפתצפתהצפון
077-

5150048
צחי דנוס1183354 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

13ל "צהאישור הונפקדרך יהודיתצפתצפתהצפון
072-

2217741
פיגא רבקה טייכנר1184681 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

בתאל חנייא1185197 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור104-699945001/07/201921/07/2019בת הרים אישור הונפקבית ספר של החופשצפתצפתהצפון

מירב ברזל1185240 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור104-692040701/07/201921/07/2019אנילביץ אישור הונפקבית ספר אגמיםצפתצפתהצפון

ואן'שרה ארז9720831185808- ס צפת "מתנס"מתנפטור10004-686960001/07/201925/07/2019ח "הפלמאישור הונפקגן אורניםצפתצפתהצפון

יסמין בן עטר1188719 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור1404-692011301/07/201921/07/2019מונטיפיורי אישור הונפקאלשיךצפתצפתהצפון

חיה מוסיא מרנץ1190247 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור04-686960001/07/201925/07/2019 צפת100הפלמח אישור הונפק2אשכול גניםצפתצפתהצפון

אברהם בנרוש1192767 צפת80002צפת רשות מקומיתפטור304-682091801/07/201921/07/2019יוסף טל אישור הונפקאור מנחם בניםצפתצפתהצפון

רויטל אהרון1179521 קצרין41004קצרין רשות מקומיתפטור904-696411101/07/201921/07/2019גלבון אישור הונפק"גמלא"קייטנת קצריןקצריןהצפון

אמירה נחום1179663 קצרין41004קצרין רשות מקומיתפטור04-696963801/07/201921/07/2019איהאישור הונפקלב אוהבקצריןקצריןהצפון

מרב נמר1180442 קצרין41004קצרין רשות מקומיתפטור04-696963801/07/201921/07/2019סוסיתאאישור הונפקלב אוהבקצריןקצריןהצפון

ברוריה סונואני1182988 קצרין41004קצרין רשות מקומיתפטור104-696411101/07/201921/07/2019רמות גלעד אישור הונפקבית ספר דרכי נעםקצריןקצריןהצפון

קרית שמונההצפון
קרית 

שמונה
64הרצל אישור הונפקעוצרים לפני שנפגעים

076-

5400942
רשות מקומיתפטור01/07/201918/07/2019

 קרית 28001קרית שמונה 

שמונה
תומר מיכאל1179961

קרית שמונההצפון
קרית 

שמונה
עמותהחייב29004-694903401/07/201908/08/2019ד .צומת המצודות תאישור הונפקקיטנת טניס

- המרכז לטניס בישראל 

520041831
ליאור שפירא1180938

קרית שמונההצפון
קרית 

שמונה
רשות מקומיתפטור6904-694003801/07/201921/07/2019הרצל אישור הונפקם"ס רמב"בי

 קרית 28001קרית שמונה 

שמונה
רות בתיה בן תקוה1183543

קרית שמונההצפון
קרית 

שמונה

-בית ספר של החופש הגדול

חי-תל
רשות מקומיתפטור104-694027501/07/201921/07/2019הנשיא אישור הונפק

 קרית 28001קרית שמונה 

שמונה
1187848

דגנית רוזנטל בר 

יוסף

קרית שמונההצפון
קרית 

שמונה
רשות מקומיתפטור9304-694002101/07/201921/07/2019ביאליק אישור הונפקמגינים

 קרית 28001קרית שמונה 

שמונה
אלה הוטא1188051

קרית שמונההצפון
קרית 

שמונה
רשות מקומיתפטור1404-694035001/07/201921/07/2019יהודה הלוי אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

 קרית 28001קרית שמונה 

שמונה
זהבה בן סימון1189456

קרית שמונההצפון
קרית 

שמונה

עוזיאל בית ספר של החופש 

הגדול
רשות מקומיתפטור804-694034001/07/201921/07/2019מלול יעקב אישור הונפק

 קרית 28001קרית שמונה 

שמונה
חגי נח בן גל1189555

קרית שמונההצפון
קרית 

שמונה
רשות מקומיתפטור104-694003201/07/201921/07/2019דן אישור הונפקקייטנת החופש הגדול

 קרית 28001קרית שמונה 

שמונה
נירית אמסלם1189774

סארה דאוד1179389 ראמה5439ראמה רשות מקומיתפטור04-988806501/07/201919/07/2019גני המועצהאישור הונפקשמש הילדיםראמהראמההצפון

'די פראג'מג1184885 ראמה5439ראמה רשות מקומיתפטור04-988806506/07/201920/07/2019ראמהאישור הונפקעלא כיפקראמהראמההצפון

חאתם דאו1186674 ראמה5439ראמה רשות מקומיתפטור04-988531701/07/201921/07/2019כםר ראמהאישור הונפקיסודי ראמהראמהראמההצפון

אכרם שחוכ1188154 ראמה5439ראמה רשות מקומיתפטור04-998828101/07/201919/07/2019ראמהאישור הונפקלטיני ראמהראמהראמההצפון

אברהם לוגסי9721171180039- ס ראש פינה "מתנס"מתנפטור04-693899021/07/201901/08/2019ראש פינהאישור הונפקחברים ונהניםראש פינהראש פינההצפון
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כרמית לגזייל1180291 ראש פינה265ראש פינה רשות מקומיתפטור04-693618401/07/201921/07/2019מעלה גיא אוניאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולראש פינהראש פינההצפון

טל אושרי9721171181421- ס ראש פינה "מתנס"מתנפטור04-693899001/07/201918/07/2019ראש פינהאישור הונפקאתגרים וטיוליםראש פינהראש פינההצפון

מור צבוני1181884 ראש פינה265ראש פינה רשות מקומיתפטור104-680061001/07/201916/08/2019מעלה גיא אוני אישור הונפקגן ניצניםראש פינהראש פינההצפון

ספיר אזולאי1184371 ראש פינה265ראש פינה רשות מקומיתפטור104-693683701/07/201916/08/2019מעלה גיא אוני אישור הונפקגן נרקיסראש פינהראש פינההצפון

אודליה חיה רובין1184407 ראש פינה265ראש פינה רשות מקומיתפטור04-693760401/07/201915/08/2019ראש  פינהאישור הונפקגן סביוןראש פינהראש פינההצפון

דרך הרהטאישור הונפקשלי שלך שלנוראש פינהראש פינההצפון
077-

4936770
חנה מיודובניק1184780 ראש פינה265ראש פינה רשות מקומיתפטור01/07/201931/08/2019

מעיין הלאל1184915 ראש פינה265ראש פינה רשות מקומיתפטור04-693870101/07/201916/08/2019מעלה גיא אוניאישור הונפקראש פינהראש פינהראש פינההצפון

1184577 ריינה5421ריינה רשות מקומיתפטור04-655497201/07/201919/07/2019ריינהאישור הונפקקיץ מפנקריינהריינההצפון
באסל מופלח 

טאטור

מרוות שליאן1185513 ריינה5421ריינה רשות מקומיתפטור04-655542601/07/201921/07/2019ריינה החדשהאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולריינהריינההצפון

קאסם מוסא1187932 ריינה5421ריינה רשות מקומיתפטור04-655561401/07/201918/07/2019ריינהאישור הונפקחופש גדולריינהריינההצפון

מחמוד מסארוה1188109 ריינה5421ריינה רשות מקומיתפטור203104-646258401/07/201921/07/2019ד .נצרת תאישור הונפק.קייטנת קיץריינהריינההצפון

נימר בראנסי1190412 ריינה5421ריינה רשות מקומיתפטור04-646981401/07/201919/07/2019ריינהאישור הונפקלטין ריינהריינהריינההצפון

רועי נחמיאס1180200הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור04-512310001/07/201905/07/2019 רמת ישי2האורן אישור הונפק'קייצת קן רמת ישי ארמת ישירמת ישיהצפון

איריס בכר1184210 רמת ישי1222רמת ישי רשות מקומיתפטור04-983611101/07/201921/07/2019רמת ישיאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולרמת ישירמת ישיהצפון

זיו קינדלר1184541הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור03-512310007/07/201912/07/2019 רמת ישי2האורן אישור הונפק'קייצת קן רמת ישי ברמת ישירמת ישיהצפון

דנה בר9706811184748- ס רמת ישי "מתנס"מתנפטור4804-983611101/07/201924/07/2019הארז אישור הונפקFUNספורט רמת ישירמת ישיהצפון

עירית פיין9706811185015- ס רמת ישי "מתנס"מתנפטור4804-983611101/07/201924/07/2019הארז אישור הונפקעולם הכושררמת ישירמת ישיהצפון

רמת ישירמת ישיהצפון
ס "קייטנת המשך צהרוני בי

מנהרת הזמן
סגלית אלחמיאס9706811186476- ס רמת ישי "מתנס"מתנפטור4804-983611122/07/201931/07/2019הארז אישור הונפק

הצפון
אום -שבלי

גנם-אל

- שבלי 

-אום אל

גנם

רשות מקומיתפטור04-676509001/07/201921/07/2019שבליאישור הונפקיסודי שבלי
- שבלי9134גנם -אום אל-שבלי

גנם-אום אל
אמיר שיבלי1184258

הצפון
אום -שבלי

גנם-אל

- שבלי 

-אום אל

גנם

אום - ס של החופש הגדול"בי

נם'אל ג
רשות מקומיתפטור04-676627101/07/201921/07/2019שבליאישור הונפק

- שבלי9134גנם -אום אל-שבלי

גנם-אום אל
1190887

איאד כחילי 

סעאידה

אברהם חזאז9721331184204- ס שלומי "מתנס"מתנפטור104-987563201/07/201918/07/2019בוטינסקי 'זאישור הונפק2019יולי שלומישלומיהצפון

מיכל טוטה אטיאס1184439 שלומי8128שלומי רשות מקומיתפטור04-980818001/07/201921/07/2019אלבז נתןאישור הונפקבית ספר של הקיץשלומישלומיהצפון
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מיכל בתיה פרץ1185091 שלומי8128שלומי רשות מקומיתפטור4904-980826701/07/201921/07/2019הרב מימון אישור הונפקבית הספר של החופששלומישלומיהצפון

1185888 שעב5389שעב רשות מקומיתפטור04-988211201/07/201921/07/2019שעבאישור הונפקס  של חופש הגדול"בישעבשעבהצפון
עבד אל מאלכ 

פאעור

יאסר פאעור1190382 שעב5389שעב רשות מקומיתפטור04-988381701/07/201921/07/2019שעבאישור הונפקאלביאדר שעב אשעבשעבהצפון

עפרי'יהאן ג'ג1178568 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-986904401/07/201931/07/2019שכונת ירוקה- שפרעם אישור הונפקגן עץ הזיתשפרעםשפרעםהצפון

אלד'נבין ח1179217 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-905915101/07/201921/07/2019תופיק זיאדאישור הונפקחברי הילדותשפרעםשפרעםהצפון

תושב פרטיחייב04-986788822/07/201909/08/2019שכונת ואדי אלסקיעאישור הונפקמואהבשפרעםשפרעםהצפון
- מרכז מואהב רב תחומי 

201137494
1181493

מונאיה עואד אבו 

קרשין

אישור הונפקקייטנת שחייה שפרעםשפרעםשפרעםהצפון
vicifahdan59@gmail.c

om
מגד בסיסי3018737411182388- פרטי תושב פרטיחייב04-986169402/07/201915/08/2019

2486901183457- אל אסקופיה מוסד חינוכיחייב04-666016221/06/201905/07/2019שפרעםאישור הונפקאלסקופיהשפרעםשפרעםהצפון
מונאיה עואד אבו 

קרשין

יוסף חניפס1184578 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-986171401/07/201921/07/2019חיילים משוחררים אאישור הונפקקייטנת קיץשפרעםשפרעםהצפון

טיב'מחמוד ח1184757 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-950148801/07/201921/07/2019שפרעםאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםשפרעםשפרעםהצפון

מוופק יאסין1184765 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-986768901/07/201921/07/2019שפרעםאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולשפרעםשפרעםהצפון

עלי סעיד1184867 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-986607101/07/201921/07/2019שפרעםאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםשפרעםשפרעםהצפון

שפרעםשפרעםהצפון
סיפורים בכל מיני -' בורג-אל

צבעים
אלדי'עומר ח1185498 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-950394201/07/201921/07/2019בורג    שפרעם-שכונת אלאישור הונפק

ארטר אבו ניל1187118 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-986292301/07/201921/07/2019שפרעםאישור הונפקקיטנת קיץשפרעםשפרעםהצפון

זינה עליאן1187820 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור2204-986553701/07/201921/07/2019ד .שפרעם תאישור הונפקחופש הגדולשפרעםשפרעםהצפון

יריס משיעל'ג1187885 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-666018201/07/201919/07/2019ואדי אלסקיעאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולשפרעםשפרעםהצפון

שפרעםשפרעםהצפון
בית הספר של החופש הגדול 

שפרעם
הודא משאעל1188308 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-986663001/07/201921/07/2019שפרעםאישור הונפק

עלא סעדה1188581 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-986235301/07/201921/07/2019אלבסליהאישור הונפקהחופש הגדולשפרעםשפרעםהצפון

שפרעםשפרעםהצפון
בית - סיפורים בכל מיני צבעים

הספר של החופש הגדול
מירי טוקאן1188903 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-606150001/07/201919/07/2019אלראהבאת' רחאישור הונפק

דיאב עכרייה1189466 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-986904401/07/201921/07/2019שפרעםאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולשפרעםשפרעםהצפון

נאזם נכד1190307 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטורsnnazem@gmail.com04-986729001/07/201921/07/2019אישור הונפקהחופש הגדולשפרעםשפרעםהצפון

ראזואן פקי1192072 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-861068801/07/201904/07/2019רוש'עג-יסודי דאישור הונפקסיסמה לשעות הפנאישפרעםשפרעםהצפון

תאמר חטיב1192077 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-861068801/07/201904/07/2019בית ספר אלעיןאישור הונפקסיסמה לשעות הפנאישפרעםשפרעםהצפון

יסמין חנגר1192080 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-861068801/07/201904/07/2019אלפואר- יסודי ג אישור הונפקסיסמה לשעות הפנאישפרעםשפרעםהצפון

נסרין זבידאת1192639 שפרעם88005שפרעם רשות מקומיתפטור04-986904401/07/201931/07/2019שכונת ירוקה- שפרעם אישור הונפקגן עץ הזיתשפרעםשפרעםהצפון
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פחם-אום אלחיפה
-אום אל

פחם

- סיפורים מכל מיני צבעים

קיטנה בית ספרית
אישור הונפק

 אלשרפה אום 68. ד.ת

אל פחם
רשות מקומיתפטור04-631300501/07/201921/07/2019

- אום אל27102פחם -אום אל

פחם
בלאל אגבאריה1177770

פחם-אום אלחיפה
-אום אל

פחם
רשות מקומיתפטור04-613970801/07/201921/07/2019שכ עין איברהיםאישור הונפקחופש גדול

- אום אל27102פחם -אום אל

פחם
נדיה מסרי1178303

פחם-אום אלחיפה
-אום אל

פחם
רשות מקומיתפטור04-631442201/07/201921/07/2019אום אל פחםאישור הונפקבתי הספר של החופש הגדול

- אום אל27102פחם -אום אל

פחם
יאסר כבהא1178510

פחם-אום אלחיפה
-אום אל

פחם
רשות מקומיתפטור04-631196601/07/201921/07/2019שכ עראק אלשבאבאישור הונפקיסודי עראק אלשבאב

- אום אל27102פחם -אום אל

פחם
רדואן אגבאריה1179283

פחם-אום אלחיפה
-אום אל

פחם
רשות מקומיתפטור55004-631106601/07/201921/07/2019ד .תאישור הונפק2019אלחנסאא 

- אום אל27102פחם -אום אל

פחם
נה'מוחמד מחאג1180209

פחם-אום אלחיפה
-אום אל

פחם
רשות מקומיתפטור04-631824701/07/201921/07/2019שיכון מערביאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעים

- אום אל27102פחם -אום אל

פחם
נה'נהאיה מחאג1181144

פחם-אום אלחיפה
-אום אל

פחם
רשות מקומיתפטור04-631164101/07/201921/07/2019פחם-אום אלאישור הונפקהחופש הגדול

- אום אל27102פחם -אום אל

פחם
מרואה אבו ואסל1181664

פחם-אום אלחיפה
-אום אל

פחם
רשות מקומיתפטור04-611147801/07/201921/07/2019עין אלתינהאישור הונפקהחופש הגדול

- אום אל27102פחם -אום אל

פחם
הווידה עבאדי1181773

פחם-אום אלחיפה
-אום אל

פחם
רשות מקומיתפטור04-611342101/07/201921/07/2019פחם-אום אלאישור הונפקסיפורים בצבעים שונים

- אום אל27102פחם -אום אל

פחם
עימאד אגבאריה1182039

פחם-אום אלחיפה
-אום אל

פחם
רשות מקומיתפטור04-631106901/07/201921/07/2019פחם-אום אלאישור הונפק2019החופש הגדול 

- אום אל27102פחם -אום אל

פחם
נה'זיאד מחאג1182046

פחם-אום אלחיפה
-אום אל

פחם
רשות מקומיתפטור04-631233001/07/201921/07/2019פחם-אום אלאישור הונפק2019חופש הגדול 

- אום אל27102פחם -אום אל

פחם
מוחמד אגבאריה1182963

פחם-אום אלחיפה
-אום אל

פחם
רשות מקומיתפטור04-631106801/07/201921/07/2019פחם-אום אלאישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

- אום אל27102פחם -אום אל

פחם
מוחמד אגבאריה1183057

פחם-אום אלחיפה
-אום אל

פחם
רשות מקומיתפטור04-631201501/07/201921/07/2019ראר'שכ עין גאישור הונפק2019החופש הגדול 

- אום אל27102פחם -אום אל

פחם
בארין'מוחמד ג1183308

פחם-אום אלחיפה
-אום אל

פחם
רשות מקומיתפטור04-631106501/07/201921/07/2019פחם-אום אלאישור הונפקהחופש הגדול

- אום אל27102פחם -אום אל

פחם
סמיר גרא1185787

רחוב השיטהאישור הונפקקייטנת כדורסל וספורטאור עקיבאאור עקיבאחיפה
077-

3227251
יצחק כהן665378461177343- יצחק כהן תושב פרטיחייב21/07/201908/08/2019

מיכל יונה שושן1179259 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומיתפטור304-636122001/07/201921/07/2019מנחם ציוני אישור הונפקרבי עקיבאאור עקיבאאור עקיבאחיפה

שרה כהן1180934 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומיתפטור04-636241301/07/201921/07/2019שכונת קנדיאישור הונפקחברים מכל מיני צבעיםאור עקיבאאור עקיבאחיפה

אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאור עקיבאאור עקיבאחיפה
אורות , שד ירושלים

הירוקה
לימור רוקח1181561 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומיתפטור04-636127701/07/201929/08/2019

1182061 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומיתפטור04-626399601/07/201921/07/2019אור עקיבאאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםאור עקיבאאור עקיבאחיפה
חופית אברהם 

בוחבוט

לימור זמל1182555 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומיתפטור04-626124201/07/201921/07/2019 אור עקיבא1חנה סנש אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםאור עקיבאאור עקיבאחיפה
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'יערה מנביץ9703011183901- ס אור עקיבא "מתנס"מתנפטור04-636134001/07/201918/07/2019רוטשילדאישור הונפק2019אפרוחים בסנדלים אור עקיבאאור עקיבאחיפה

מורן עזרא9703011183941- ס אור עקיבא "מתנס"מתנפטור04-636134001/07/201918/07/2019רוטשילדאישור הונפקאפרוחים בסנדליםאור עקיבאאור עקיבאחיפה

רוחמה רומי אוחנה9703011184124- ס אור עקיבא "מתנס"מתנפטור04-636134001/07/201908/08/2019רוטשילדאישור הונפקאפרוחים בסנדלים דוכיפתאור עקיבאאור עקיבאחיפה

9703011184140- ס אור עקיבא "מתנס"מתנפטור04-636134001/07/201908/08/2019רוטשילדאישור הונפקאפרוחים בסנדלים גן הברושאור עקיבאאור עקיבאחיפה
שרית שרה זונטג 

גנות

גיל קולט דדון9703011184164- ס אור עקיבא "מתנס"מתנפטור04-636134001/07/201918/07/2019רוטשילדאישור הונפקאפרוחים בסנדלים גן הדסאור עקיבאאור עקיבאחיפה

אילנה קוטלר9703011184184- ס אור עקיבא "מתנס"מתנפטור04-636134001/07/201918/07/2019רוטשילדאישור הונפקאפרוחים בסנדלים גן מזלאור עקיבאאור עקיבאחיפה

שלמה דרדשתיאישור הונפקארזאור עקיבאאור עקיבאחיפה
077-

7674775
טרז דהן1185083 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומיתפטור01/07/201925/07/2019

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
אפרוחים סנדלים גן האור 

ורימון
חיה לילך צלישיר9703011186858- ס אור עקיבא "מתנס"מתנפטור04-636134001/07/201908/08/2019רוטשילדאישור הונפק

בת שבע אלקסלסי9703011186876- ס אור עקיבא "מתנס"מתנפטור04-636134001/07/201908/08/2019רוטשילדאישור הונפקאפרוחים בסנדלים גן אלון דקלאור עקיבאאור עקיבאחיפה

1רחוב בלפור אישור הונפקאחדותאור עקיבאאור עקיבאחיפה
072-

2416170
יעל שולמית זנתי1187110 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומיתפטור01/07/201925/07/2019

דונה מכלוף1187345 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומיתפטור04-610882301/07/201925/07/2019שכונת קנדיאישור הונפקשחראור עקיבאאור עקיבאחיפה

אסתר כאוי1187417 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומיתפטור04-610882301/07/201925/07/2019רחוב מנחם ציוניאישור הונפקויצמןאור עקיבאאור עקיבאחיפה

גלינה מטטוב1187446 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומיתפטור04-610882301/07/201925/07/2019רחוב הרצוגאישור הונפקקשתאור עקיבאאור עקיבאחיפה

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
מרכז ספורט והתעמלות אור 

עקיבא
עמותהחייב04-836659016/08/201930/08/2019שכ אורותאישור הונפק

מרכז ספורט והתעמלות אור 

580561868- עקיבא 
ילנה וליטוב1189291

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
מרכז ספורט והתעמלות אור 

עקיבא
עמותהחייב04-836659001/07/201902/08/2019שכ אורותאישור הונפק

מרכז ספורט והתעמלות אור 

580561868- עקיבא 
ילנה וליטוב1189409

נועה שחם1177174 אלונה4500000אלונה רשות מקומיתפטור04-638856101/07/201921/07/2019מושב עמיקםאישור הונפקאלונה. א.מעמיקםאלונהחיפה

רונן אסיג1182598 אלונה4500000אלונה רשות מקומיתפטור04-638816501/07/201919/07/2019עמיקםאישור הונפקאלונהעמיקםאלונהחיפה

בן כהן ריבניק1182761 אלונה4500000אלונה רשות מקומיתפטור04-638816501/07/201921/07/2019עמיקםאישור הונפקקייצת צהרוןעמיקםאלונהחיפה

מיטל ביטון1185201 אלונה4500000אלונה רשות מקומיתפטור04-638856101/07/201921/07/2019י"גבעת נילאישור הונפקטרום טרום חובהי"גבעת נילאלונהחיפה

שקד לביא1187645 אלונה4500000אלונה רשות מקומיתפטור04-638856101/07/201921/07/2019מושב עמיקםאישור הונפקמועצה אזורית אלונהעמיקםאלונהחיפה

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
ס"מתנפטור04-638414201/07/201921/07/2019גרביה-באקה אלאישור הונפק2אחנא סווא העשרה 

- ס באקה אל גרביה "מתנ

970319
סחר עויסאת1185108
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חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
רשות מקומיתפטור04-638243101/07/201921/07/2019באקה אל גרבייהאישור הונפקבאקתנא בכל אלאלואן

 באקה 60004גרביה -באקה אל

גרביה-אל
סהאם קעדאן1185508

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
אישור הונפקבאקתנא בכל הצבעים

shahroralwadi6@gma

il.com
רשות מקומיתפטור04-638410401/07/201921/07/2019

 באקה 60004גרביה -באקה אל

גרביה-אל
שאדי מתאני1185520

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
רשות מקומיתפטור04-638471101/07/201921/07/2019גרביה-באקה אלאישור הונפקבאקתונא בכל אלאלואן

 באקה 60004גרביה -באקה אל

גרביה-אל
עאיד כבהא1185979

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
רשות מקומיתפטור04-628036701/07/201921/07/2019גרביה-באקה אלאישור הונפקבאקה בכל הצבעים

 באקה 60004גרביה -באקה אל

גרביה-אל
נסים מואסי1186415

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
רשות מקומיתפטור04-638608001/07/201921/07/2019גרביה-באקה אלאישור הונפקבאקתנא בכל אלאלואן

 באקה 60004גרביה -באקה אל

גרביה-אל
הבה כדיר1186438

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
רשות מקומיתפטור04-638414201/07/201921/07/2019גרביה-באקה אלאישור הונפקבאקתנא בכל הצבעים

 באקה 60004גרביה -באקה אל

גרביה-אל
סולימאן קעדן1186551

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
רשות מקומיתפטור04-638414201/07/201921/07/2019באקה אל גרבייהאישור הונפקבאקתאנא בכל אלאון

 באקה 60004גרביה -באקה אל

גרביה-אל
ופה אבו ריא1187013

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
רשות מקומיתפטור04-638414201/07/201921/07/2019באקה אל גרבייהאישור הונפקבאקתנא בכל אלואן

 באקה 60004גרביה -באקה אל

גרביה-אל
אריג קעדאן1187598

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה

ס של החופש הגדול "ביה

בנימינה" אמירים"
רשות מקומיתפטור04-618095701/07/201921/07/2019 בנימינה1השעורה אישור הונפק

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
דניאל לוי1181019

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
סמיון רחמן9703271183800- ס בנימינה "מתנס"מתנפטור2804-628839101/07/201918/07/2019י "דרך נילאישור הונפקמחנה כדורגל

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומיתפטור1204-628839101/07/201908/08/2019רחוב החיטה אישור הונפקפרחים

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
מיכל מאירי בר לב1184154

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומיתפטור4304-628839101/07/201908/08/2019הרימונים אישור הונפקתות

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
מיכל מאירי בר לב1184181

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומיתפטור04-628839101/07/201908/08/2019רחוב העינבאישור הונפקגפן

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
בתציון ארנון1184215
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חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומיתפטור3604-628839101/07/201908/08/2019המייסדים אישור הונפקתמר

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
בתציון ארנון1184222

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומיתפטור104-628839101/07/201908/08/2019השעורה אישור הונפקעינב

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
בתציון ארנון1184226

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומיתפטור3604-628839101/07/201908/08/2019המייסדים אישור הונפקמרים

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
בתציון ארנון1184227

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומיתפטור3604-628839101/07/201908/08/2019המייסדים אישור הונפקרימון

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
בתציון ארנון1184229

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומיתפטור1604-628839101/07/201908/08/2019רותם אישור הונפקכלנית

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
מילנה רחמן1184232

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומיתפטור04-628839101/07/201908/08/2019הנרקיסאישור הונפקברוש

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
מילנה רחמן1184243

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומיתפטור204-628839101/07/201908/08/2019הסחלב אישור הונפקאורנים

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
מילנה רחמן1184252

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומיתפטור1604-628839101/07/201908/08/2019רותם אישור הונפקרותם

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
מילנה רחמן1184254

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומיתפטור2204-628839101/07/201908/07/2019הנביאים אישור הונפקתאנה

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
מילנה רחמן1184256

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומיתפטור04-638812801/07/201921/07/2019הניצניםאישור הונפקגבע

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
תרז טלי ארושס1184257

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומיתפטור2504-628839101/07/201908/08/2019הנביאים אישור הונפקיסמין

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
מילנה רחמן1184278

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומיתפטור104-638833101/07/201921/07/2019גבעת עדה -בנימינהאישור הונפקאשכולות

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה
אבירם דורון פביאן1187377

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
אילן פדלון9703271191975- ס בנימינה "מתנס"מתנפטור2804-628839207/07/201918/07/2019י "דרך נילאישור הונפקמחנה קרב מגע בוגרים
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חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
אילן פדלון9703271191977- ס בנימינה "מתנס"מתנפטור2804-628839222/07/201901/08/2019י "דרך נילאישור הונפקמחנה קרב מגע צעירים

רבחי מחאמיד1177769ה" בסמ13268ה "בסמרשות מקומיתפטור04-635682201/07/201921/07/2019ה"בסמאישור הונפקהחופש הגדולה"בסמה"בסמחיפה

עלאא סלמאן1177776ה" בסמ13268ה "בסמרשות מקומיתפטור04-625362701/07/201921/07/2019ברטעהאישור הונפקיסודי ברטעהה"בסמה"בסמחיפה

אימאן יונס1178166ה" בסמ13268ה "בסמרשות מקומיתפטור04-625479901/07/201921/07/2019עין אל סהלהאישור הונפקקיטנת קיץה"בסמה"בסמחיפה

זרקא-סר א'גחיפה
-סר א'ג

זרקא
רשות מקומיתפטור04-636078601/07/201921/07/2019גסר אל זרקאאישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

-סר א' ג5413זרקא -סר א'ג

זרקא
אידה זאיט1183714

זרקא-סר א'גחיפה
-סר א'ג

זרקא
רשות מקומיתפטור1504-626068601/07/201921/07/2019ד .תאישור הונפקאלואדי

-סר א' ג5413זרקא -סר א'ג

זרקא
יחיא חרדאן1187950

זרקא-סר א'גחיפה
-סר א'ג

זרקא
רשות מקומיתפטור04-626183001/07/201930/07/2019סר אלזרקא'גאישור הונפקקיץ

-סר א' ג5413זרקא -סר א'ג

זרקא
עביר עמאש1188030

זרקא-סר א'גחיפה
-סר א'ג

זרקא
רשות מקומיתפטור04-610130401/07/201921/07/2019זרקא-סר א'גאישור הונפקאלקנדיל

-סר א' ג5413זרקא -סר א'ג

זרקא
סונדוס ביאדסה1188258

זרקא-סר א'גחיפה
-סר א'ג

זרקא
רשות מקומיתפטור04-626032701/07/201921/07/2019סר אל זרקא'גאישור הונפקקייטנת אלשאטטא

-סר א' ג5413זרקא -סר א'ג

זרקא
אמאל גרבאן1191150

זרקא-סר א'גחיפה
-סר א'ג

זרקא
רשות מקומיתפטור04-626108601/07/201921/07/2019זרקא-סר א'גאישור הונפקאלפראש

-סר א' ג5413זרקא -סר א'ג

זרקא
סמירה מסארווה1191151

זרקא-סר א'גחיפה
-סר א'ג

זרקא
רשות מקומיתפטור04-632910001/07/201921/07/2019זרקא-סר א'גאישור הונפקאלמסתקבל

-סר א' ג5413זרקא -סר א'ג

זרקא
איבה חיר1192915

זרקא-סר א'גחיפה
-סר א'ג

זרקא
רשות מקומיתפטור04-632910001/07/201921/07/2019זרקא-סר א'גאישור הונפקאלמחבה

-סר א' ג5413זרקא -סר א'ג

זרקא
שמייה היכל1192936

דראר ותד1177905ת' ג6288ת 'גרשות מקומיתפטור04-912468201/07/201921/07/2019ת'גאישור הונפקהחופש הגדולת'גת'גחיפה

אשתיאק חלף1186382ת' ג6288ת 'גרשות מקומיתפטור03-638323001/07/201921/07/2019ת'גאישור הונפקקייטנת קיץ אלזהראאת'גת'גחיפה

ריאד ותד1186460ת' ג6288ת 'גרשות מקומיתפטור04-628027001/07/201921/07/2019גת המשולשאישור הונפקקטינת קיץ אבן רושדת'גת'גחיפה

חיפה
-דאלית אל

כרמל

-דאלית אל

כרמל
רשות מקומיתפטור04-839677201/07/201904/07/2019כרמל-דאלית אלאישור הונפקסיסמה לשעות הפנאי

 דאלית 4945כרמל -דאלית אל

כרמל-אל
עביר מלאק1176614

חיפה
-דאלית אל

כרמל

-דאלית אל

כרמל
סאלח קדור3184101181220- בית ספר יסודי  מוסד חינוכיחייב04-839376001/07/201921/07/2019כרמל-דאלית אלאישור הונפקקייטנת קיץ

חיפה
-דאלית אל

כרמל

-דאלית אל

כרמל
רשות מקומיתפטור04-839589001/07/201921/07/2019שכונת יד לבניםאישור הונפקחדשני בכיף

 דאלית 4945כרמל -דאלית אל

כרמל-אל
סעיד חלבי1183125

חיפה
-דאלית אל

כרמל

-דאלית אל

כרמל
רשות מקומיתפטור3005604-888725001/07/201921/07/2019דליית אל כרמל אישור הונפקקייטנת חופש הגדול

 דאלית 4945כרמל -דאלית אל

כרמל-אל
אינשראח חלבי1185205

חיפה
-דאלית אל

כרמל

-דאלית אל

כרמל
רשות מקומיתפטור204-839366201/07/201921/07/2019כרמל -דאלית אלאישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

 דאלית 4945כרמל -דאלית אל

כרמל-אל
רימה נאטור1185774

חיפה
-דאלית אל

כרמל

-דאלית אל

כרמל
רשות מקומיתפטור04-839602401/07/201918/07/2019דלית אל כרמלאישור הונפקגיל הרך

 דאלית 4945כרמל -דאלית אל

כרמל-אל
ופא למחטווי1188640

נטע לם1177619המחנות העוליםתנועת נוערפטור104-872168501/07/201918/07/2019הגליל אישור הונפקכייפת נופיתנופיתזבולוןחיפה
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איריס יהב1179520 זבולון1200000זבולון רשות מקומיתפטור04-845856901/07/201916/08/2019אושהאישור הונפקגן ניצניםאושהזבולוןחיפה

גלית חסיד1179908 זבולון1200000זבולון רשות מקומיתפטור04-845856701/07/201915/08/2019קיבוץ אושהאישור הונפקחופשענק אושהאושהזבולוןחיפה

אינאס נעמה1179941 זבולון1200000זבולון רשות מקומיתפטור2029604-688421401/07/201921/07/2019ראס עלי     אישור הונפקסיפורי של צבעיםראס עליזבולוןחיפה

זבולוןחיפה
שער 

העמקים
אישור הונפקשער העמקים

קיבוץ שער העמקים 

36588
איילת פסטרנק1184047 זבולון1200000זבולון רשות מקומיתפטור04-983960901/07/201920/08/2019

חיתאם עמרייה1185028 זבולון1200000זבולון רשות מקומיתפטור04-984721701/07/201921/07/2019אבטיןאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםאבטיןזבולוןחיפה

יגוראישור הונפקיגוריגורזבולוןחיפה
074-

7608147
חן נעם1185559 זבולון1200000זבולון רשות מקומיתפטור01/07/201915/08/2019

הילה גליקסמן1186254 זבולון1200000זבולון רשות מקומיתפטור04-993000101/07/201915/08/2019נופיתאישור הונפקרקפתנופיתזבולוןחיפה

מיכאל דוד שגיא1186892 זבולון1200000זבולון רשות מקומיתפטור04-845940701/07/201931/08/2019קיבוץ רמת יוחנןאישור הונפקבית תותרמת יוחנןזבולוןחיפה

עדי בירנבוים1187919 זבולון1200000זבולון רשות מקומיתפטור04-845940701/07/201921/08/2019אולפןאישור הונפקגן רימוןרמת יוחנןזבולוןחיפה

זבולוןחיפה
כפר 

'חסידים א
שימרית חוה בוקי1188212 זבולון1200000זבולון רשות מקומיתפטור04-984699001/07/201931/07/2019'כפר חסידים אאישור הונפקכפר חסידים

עדי בירנבוים1189792 זבולון1200000זבולון רשות מקומיתפטור04-845940701/07/201921/08/2019רמת יוחנןאישור הונפקגן שיבולתרמת יוחנןזבולוןחיפה

נעם זידל1190447 זבולון1200000זבולון רשות מקומיתפטור04-984881601/07/201915/08/2019קיבוץ יגוראישור הונפקו-יגור איגורזבולוןחיפה

טל ניסן1177197הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור03-512310001/07/201911/07/2019זכרון יעקב, 4שירה אישור הונפקקייצת קן זכרון יעקבזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

לאה בלוך1178725בנות בתיהתנועת נוערפטור2004-639665703/07/201930/07/2019הלל יפה אישור הונפקואהבתזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

אישור הונפקי"קייטנת נילזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה
זיכרון , 63י "שדרות ניל

יעקוב
נירית אלקובי ימין1179363 זכרון יעקב93005זכרון יעקב רשות מקומיתפטור04-639917401/07/201921/07/2019

רויטל כרמל1179752 זכרון יעקב93005זכרון יעקב רשות מקומיתפטור404-639235401/07/201921/07/2019שירה אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

זכרון יעקבזכרון יעקבחיפה
מחנה ספורט וכדורגל קאנטרי 

זכרון יעקב
תושב פרטיחייב04-639697901/07/201915/08/2019קאנטרי זכרון יעקבאישור הונפק

- קאנטרי זכרון יעקב 

514232461
דורון פטשניק1181122

נורית אלמוג1185149 זכרון יעקב93005זכרון יעקב רשות מקומיתפטור104-639227601/07/201921/07/2019פינלס אישור הונפקהחורשזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

מלכה אילה דומיניץ1190854בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544402/07/201914/07/2019הרב  עזריאלי אישור הונפקאהבת שלוםזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

1191723 זכרון יעקב93005זכרון יעקב רשות מקומיתפטור04-629700501/07/201908/08/2019 זכרון יעקב2חוחית אישור הונפק-מנהרת הזמןזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה
שבע -אביבית בת

ונטורה

מיכל מזור1191836 זכרון יעקב93005זכרון יעקב רשות מקומיתפטור04-629700501/07/201908/08/2019ביאליקאישור הונפקראשונים- מנהרת הזמןזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

שרון מימון1191862 זכרון יעקב93005זכרון יעקב רשות מקומיתפטור04-629700501/07/201908/08/2019 זכרון יעקב26נרקיס אישור הונפקמנהרת הזמןזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה
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סיגלית חיון אלון1191884 זכרון יעקב93005זכרון יעקב רשות מקומיתפטור04-629700501/07/201908/08/2019 זכרון יעקב1וינגייט אישור הונפקענבר- מנהרת הזמןזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

ניקול אסולין9768781192100- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנפטור404-629700007/07/201911/07/2019דרך אהרן אישור הונפקסל המדע החורשזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

ניקול אסולין9768781192105- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנפטור404-629700022/07/201908/08/2019שירה אישור הונפקמדענים ויזמיםזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

ניקול אסולין9768781193438- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנפטור404-629700014/07/201918/07/2019דרך אהרן אישור הונפקסל מדע בית ספר החיטהזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

מוסד חינוכיחייב604-633321501/07/201922/07/2019לבזובסקי אישור הונפקחמישה כוכביםחדרהחדרהחיפה
- בית אליעזר -תיכון חדרה 

344382
שרה חיה ויזנר1177424

שגית שבת טרוגר254984111177679- דלתה הקסמים תושב פרטיחייב2904-632287001/07/201915/08/2019רוטשילד אישור הונפקדלת הקסמיםחדרהחדרהחיפה

גלית לילה1178051 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-951157521/07/201925/07/2019כפר הנופש גבעת אולגהאישור הונפקבני חילחדרהחדרהחיפה

אישור הונפקבחורשת האוצרותחדרהחדרהחיפה
 בית אליעזר 58יגאל 

חדרה
אילת הבארי1178096בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544401/07/201918/07/2019

אישור הונפקמדבר עלי-לשון הטובחדרהחדרהחיפה
- גאלגה. ג26אלי הכהן 

חדרה
אסתר מור-מיכל1178112בנות בתיהתנועת נוערפטור03-908736025/06/201909/08/2019

רמה ירימי1178929 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור104-633082501/07/201928/07/2019הדודאים אישור הונפק דוגית2019קיץ חדרהחדרהחיפה

סעדה בן חיים1178936 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור204-633082501/07/201928/07/2019בוארון ברוך אישור הונפק עגור2019קיץ חדרהחדרהחיפה

סעדה בן חיים1178947 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור104-633082501/07/201928/07/2019הדודאים אישור הונפק ימית2019קיץ חדרהחדרהחיפה

סעדה בן חיים1178948 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-633082501/07/201928/07/2019הדודאיםאישור הונפק כספיון2019קיץ חדרהחדרהחיפה

סעדה בן חיים1178953 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-633082501/07/201928/07/2019שכ אולגה אאישור הונפק שחף2019קיץ חדרהחדרהחיפה

סעדה בן חיים1178955 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור204-633082501/07/201928/07/2019מלכי ישראל אישור הונפק צופית2019קיץ חדרהחדרהחיפה

רמה ירימי1178975 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור204-633082501/07/201928/07/2019מבצע עזרא אישור הונפק גבעול2019קיץ חדרהחדרהחיפה

רמה ירימי1178977 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור1404-633082501/07/201928/07/2019הדודאים אישור הונפק קיימא קרן2019קיץ חדרהחדרהחיפה

רמה ירימי1178978 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור3004-633082501/07/201928/07/2019החלוץ אישור הונפק גלעד2019קיץ חדרהחדרהחיפה

רמה ירימי1178979 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור1404-633082501/07/201928/07/2019הדודאים אישור הונפק קיימא שמש2019קיץ חדרהחדרהחיפה

סמדר פכטר1179690 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-626025601/07/201921/07/2019רחוב השקמהאישור הונפקצלילחדרהחדרהחיפה

ניב רבי434936751179987- ניב רבי תושב פרטיחייב2804-632325501/07/201915/08/2019האלון אישור הונפקמלך הסליםחדרהחדרהחיפה

אורי אלגלי אפרוס1180218 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-633682201/07/201921/07/2019 חדרה28האלון אישור הונפקי צפרירים"תלחדרהחדרהחיפה

נורית ועקנין1180526 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור3904-620759801/07/201923/07/2019יגאל אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםחדרהחדרהחיפה

ענת אנגל1180838 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור11404-632288201/07/201921/07/2019חדרה אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולחדרהחדרהחיפה

חיה צירל לסקר1181425 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-644477101/07/201921/07/2019 חדרה2השלום אישור הונפקס של החופש"ביהחדרהחדרהחיפה
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שירן שניידר1181531 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור1604-633130801/07/201921/07/2019חדרה אישור הונפקניצניםחדרהחדרהחיפה

גילי חיות1181532 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור5604-622505201/07/201921/07/2019רבין יצחק אישור הונפקאילן רמוןחדרהחדרהחיפה

אישור הונפקאחד העםחדרהחדרהחיפה
הרצל פינת אחד העם 

חדרה
מתן מאיר1181862 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-633592301/07/201921/07/2019

שולמית מרינגר4106701181928- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכיחייב2504-620739201/07/201921/07/2019העצמאות אישור הונפקספרים בכל מיני צבעיםחדרהחדרהחיפה

שפרה שושן1182048 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור4504-639626201/07/201921/07/2019בוטינסקי 'זאישור הונפקבחורשת האוצרותחדרהחדרהחיפה

מזל מיכל מזרחי1182904 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-622633301/07/201918/07/2019אלי כהןאישור הונפקמורשת ישראל בנותחדרהחדרהחיפה

 חדרה32ישי אישור הונפקאקסטרים חדרהחדרהחדרהחיפה
077-

4421813
מורן וואקנין348339541183576- אסי וואקנין תושב פרטיחייב01/07/201930/08/2019

אישור הונפקספרים בכל מיני צבעיםחדרהחדרהחיפה
malki05485@gmail.co

m
מלכה ברגר1183579 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-620739201/07/201921/07/2019

רחל חיה מורסיאנו1183594 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור5604-621383801/07/201921/07/2019יגאל אישור הונפקבחורשת האוצרותחדרהחדרהחיפה

יהודית זילברמן1183611בנות בתיהתנועת נוערפטור5604-639626202/07/201915/07/2019יגאל אישור הונפקאוצרת בתוכיחדרהחדרהחיפה

דוד בברא1183682 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-633261301/07/201921/07/2019ר זלמן"שזאישור הונפקהגורןחדרהחדרהחיפה

יוסף אלטברג5804907201184251- עתיד עם תקווה עמותהחייב04-633116301/07/201921/07/2019חדרהאישור הונפקד שילה"תתמ- קיץ של תורהחדרהחדרהחיפה

ירדן הינדי1184369 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-633162101/07/201921/07/2019חדרהאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולחדרהחדרהחיפה

חדרהחדרהחיפה
ס של החופש סיפורים מכל "בי

מיני צבעים
מיטב לנגה1184396 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור504-633981801/07/201921/07/2019חדרה אישור הונפק

אודליה טרבלסי1184447 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-633116301/07/201921/07/2019חדרהאישור הונפקבית ספר של החופש הגדול"חדרהחדרהחיפה

אוריה בן יצחק1184560 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-633104101/07/201921/07/2019 חדרה3הנגב אישור הונפקקייטנה של החופש הגדולחדרהחדרהחיפה

חדרהחדרהחיפה
בית הספר של החופש הגדול 

מוריה
אביבית חזות1184609 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-633128101/07/201921/07/2019חדרהאישור הונפק

סער פלדמן1184820 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-622591201/07/201921/07/2019חדרהאישור הונפקבית הספר של החופשחדרהחדרהחיפה

שרה שוקר1184892 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור5804-810672801/07/201921/07/2019יגאל אישור הונפקבחורשת האוצרותחדרהחדרהחיפה

מרים גרמפל1184978 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור104-632356901/07/201921/07/2019אדני פז אישור הונפקס של החופש הגדול"ביהחדרהחדרהחיפה

שרה מרק1185333 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור4504-639626201/07/201921/07/2019האלון אישור הונפקכיף ליחדרהחדרהחיפה

יעל מרחבי1185369 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור5604-621383801/07/201921/07/2019יגאל אישור הונפק4+כיף חדרהחדרהחיפה

אישור הונפקקייטנת גבעולחדרהחדרהחיפה
, 7רחוב מבצע עזרא 

גבעת אולגה
רן חטב1185378 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-634322301/07/201921/07/2019

שפרה רחל בכרך1185650בנות בתיהתנועת נוערפטור4504-639626202/07/201921/07/2019האלון אישור הונפקעוצרת נשימהחדרהחדרהחיפה

גלית לילה1185801 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-951157501/07/201921/07/2019חדרהאישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה
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מיכל אסתר הופמן1185855 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-951157501/07/201928/07/2019חדרהאישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

מלכה בקפן1185897 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-951157501/07/201928/07/2019חדרה שכונת ניסןאישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

ליאת הלוי לוין1185936 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-951157501/07/201921/07/2019 נווה חיים7אופירה אישור הונפק2019קיץ גנים חדרהחדרהחיפה

1185949 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-951157501/07/201928/07/2019רחוב לכיש שכונת הפארקאישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה
סבטלנה אור 

ישראילוב

ליאת טובול1185951 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור204-951157501/07/201921/07/2019עין גב אישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

ליאת חמו1185962 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור504-951157501/07/201921/07/2019בוטינסקי 'זאישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

שחף שוקרון1185982 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור204-951157501/07/201921/07/2019נחל פרת אישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

רחל מששה1186008 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור1304-951157501/07/201921/07/2019חטיבת הנחל אישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

אפרת זיו1186019 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור1004-951157501/07/201921/07/2019שדרות אלכסנדר אישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

ספיר ישי1186030 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור704-951157501/07/201921/07/2019יצחק עפגין אישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

רחל לבן1186052 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור504-951157501/07/201928/07/2019זלמן שזר אישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

אלה גולדשטיין1186067 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-951157501/07/201921/07/2019 בית אליעזר11סגל אישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

קארין רוזה בדוסיbay surf - 3078627971186411תושב פרטיחייב04-633072430/06/201922/08/2019חוף גבעת אולגהאישור הונפקבאיי סרףחדרהחדרהחיפה

עמותהחייב104-621383801/07/201928/07/2019משמר הגבול אישור הונפק4+ כיף חדרהחדרהחיפה
- מדעים ויהדות "ס ומכון "בי

580417368
יהודית זקס1186549

וני'שפרירה ג1187673 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור12204-624814301/07/201918/07/2019הגבורים אישור הונפקקייטנת בית הראשוניםחדרהחדרהחיפה

גלית לילה1187831 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור604-951157501/07/201921/07/2019שדרות הרצל אישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

שירן דנחי בן דוד1187861 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור1104-951157501/07/201928/07/2019יצחק רבין אישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

מיכל אסתר הופמן1187915 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור204-951157501/07/201928/07/2019נחל פרת אישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

מלכה בקפן1187939 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-951157501/07/201921/07/2019ניסן'  שכ2חנה סנש אישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

1188409 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור204-644477101/07/201921/07/2019השלום אישור הונפקחבד בניםחדרהחדרהחיפה
מנחם מנדל 

סטזגובסקי

סטיין אליו1189041 חדרה65003חדרה רשות מקומיתפטור04-951157501/07/201921/07/2019שכ האוצראישור הונפק2019גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

חוף הכרמלחיפה
מעגן 

מיכאל
אישור הונפקהימיה במעגן מיכאל

מיקוד , קיבוץ מעגן מיכאל

3780500
עמותהחייב04-639463201/07/201901/08/2019

- הפועל מעגן מיכאל 

580417715
יונת לביא1177292

עזר בניסטי243105421177326- עזר בניסטי תושב פרטיחייב04-632004001/07/201931/08/2019חוף הזהב שדות יםאישור הונפקeizi surfשדות יםחוף הכרמלחיפה

צוף עירית זמט5801925081177391- עמותת רחף עמותהחייב04-636446202/07/201915/08/2019קיבוץ שדות יםאישור הונפקקייטנה ימית אתגריתשדות יםחוף הכרמלחיפה

אישור הונפקעין כרמלעין כרמלחוף הכרמלחיפה
חוף . נ.עין כרמל ד

30860הכרמל 
רשות מקומיתפטור04-984421101/07/201915/08/2019

 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
1177442

-אדווה בראון

אברגל

יהונתן אפרתי3031488291177687- יהונתן אפרתי תושב פרטיחייב04-636255201/07/201929/08/2019מרכז ימי שדות יםאישור הונפקקייטנת דאדיזשדות יםחוף הכרמלחיפה

אופיר סעדון3017852671179396- אופיר סעדון תושב פרטיחייב04-954182001/07/201929/08/2019קיבוץ נווה יםאישור הונפקדרך הגלנווה יםחוף הכרמלחיפה
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חוף הכרמלחיפה
מעגן 

מיכאל
רשות מקומיתפטור04-639401501/07/201921/07/2019מעגן מיכאלאישור הונפקבית ספר מעגנים

 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
מרים לוי1179668

רשות מקומיתפטור04-954360301/07/201931/07/2019עין הודאישור הונפקגן הודעין הודחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
קרן וירני משיוף1179747

חוף הכרמלחיפה
מעגן 

מיכאל
עמותהחייב04-639430528/07/201901/08/2019מעגן מיכאלאישור הונפקקייטנת אילן מעגן מיכאל

איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 
אלון אלכסנדר כהן1179982

חוף הכרמלחיפה
כרם 

ל"מהר
רשות מקומיתפטור04-813626401/07/201921/07/2019ל"כרם מהראישור הונפקבית ספר העומר

 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
אלי צור1180040

חוף הכרמלחיפה
מעגן 

מיכאל
רשות מקומיתפטור04-639464201/07/201922/08/2019מעגן מיכאלאישור הונפקדרור- מעגן מיכאל 

 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
מיכל בציר1180259

רשות מקומיתפטור04-984572401/07/201908/08/2019מושב ניר עציוןאישור הונפקניר עציוןניר עציוןחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
רחל פרייר1180436

רשות מקומיתפטור04-673548201/07/201908/08/2019נחלים עתליתאישור הונפקקייטנת נחלים בוגרעתליתחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
דורית בראונשטיין1180698

רשות מקומיתפטור04-830259201/07/201916/08/2019קיבוץ החותריםאישור הונפקרימון- החותרים החותריםחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
מירית הופרט1181060

רשות מקומיתפטור04-830259201/07/201916/08/2019קיבוץ החותריםאישור הונפקשקמה- החותרים החותריםחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
מירית הופרט1181065

רשות מקומיתפטור04-639590401/07/201915/08/2019נחשוליםאישור הונפקתאנהנחשוליםחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
רויטל אטיאס1181087

רשות מקומיתפטור04-639590301/07/201915/08/2019נחשוליםאישור הונפקכלניתנחשוליםחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
רויטל אטיאס1181088

בריח-אלינור ביטון5803677951181292- גדולים מהחיים עמותהחייב03-619597707/07/201914/07/2019גבעתיים, 1כורזין אישור הונפקגדולים מהחייםנחשוליםחוף הכרמלחיפה

רשות מקומיתפטור04-984073401/07/201921/07/2019עין כרמלאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולעין כרמלחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
עינבל יודוביץ1181489

רשות מקומיתפטור04-639590601/07/201915/08/2019קיבוץ נחשוליםאישור הונפקארגמןנחשוליםחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
ליה ליליאן מלכה1181499

אורי דגן285503741181846- אורי חברהחייב04-837241102/07/201927/08/2019 חיפה2אבדימי אישור הונפקווב אנרגינווה יםחוף הכרמלחיפה

רשות מקומיתפטור104-984215401/07/201921/07/2019עתלית אישור הונפקגלי עתליתעתליתחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
קרן רוזנבאום1181985

רשות מקומיתפטור3804-636049301/07/201921/07/2019רוטשילד אישור הונפקקיסריהקיסריהחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
גזית ירדן סלע1182831

רשות מקומיתפטור3088004-693430101/07/201921/07/2019בית צבי אישור הונפקבשעה טובה- ד חוף כרמל"חבבית צביחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
בתיה שאער1182865

חוף הכרמלחיפה
כרם 

ל"מהר
רשות מקומיתפטור04-813528401/07/201905/07/2019ל"כרם מהראישור הונפקקייטנת מדעים העומר

 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
מיכל מלמד1183489

רשות מקומיתפטור04-813628407/07/201911/07/2019עין כרמלאישור הונפקקייטנת מדעים כרמל ויםעין כרמלחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
מיכל מלמד1183497
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רשות מקומיתפטור04-813628414/07/201918/07/2019שד רוטשילדאישור הונפקקייטנת מדעים קיסריהקיסריהחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
מיכל מלמד1183499

רשות מקומיתפטור04-813628421/07/201925/07/2019בית ספר משעוליםאישור הונפקקייטנת מדעים משעוליםעתליתחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
מיכל מלמד1183502

חוף בית ינאיאישור הונפקאקסטרים שדות יםבית ינאיחוף הכרמלחיפה
076-

4421813
יעקב אסי וואקנין348339541183592- אסי וואקנין תושב פרטיחייב01/07/201929/08/2019

רשות מקומיתפטור04-814398301/07/201921/07/2019 עתלית1תמירון אישור הונפקמשעוליםעתליתחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
בת אל זינגר1183644

רשות מקומיתפטור04-813626401/07/201921/07/2019כפר גליםאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולכפר גליםחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
אהוד ורדי1183766

רשות מקומיתפטור04-984320801/07/201908/08/2019שכ קנדיאישור הונפקסנוניתעתליתחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
שולמית אלפסי1184337

כפר גליםחוף הכרמלחיפה
 Campקאמפ קימאמה ישראל 

Kimama Israel
חברהחייב09-950054425/06/201914/08/2019כפר גליםאישור הונפק

- קימאמה תוכניות חינוכיות 

923545172
רונית מרום ברקוב1184532

ירון חנוכה יחיאל319891551184551- יחיאל ירון תושב פרטיחייב04-836242002/07/201925/07/2019חוף המבצר עתליתאישור הונפקלונה סרףעתליתחוף הכרמלחיפה

רשות מקומיתפטור04-830722501/07/201919/08/2019בית אורןאישור הונפקעוזרדבית אורןחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
1184891

שחר בן חיים 

רוטנברג

רשות מקומיתפטור1504-699690801/07/201908/08/2019נחל דליה אישור הונפקנחלים צעירעתליתחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
מזל טוב שם טוב1185029

רשות מקומיתפטור04-954187601/07/201908/08/2019גבע כרמלאישור הונפקגבע בוגרגבע כרמלחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
מזל טוב שם טוב1185031

רשות מקומיתפטור04-834947001/07/201908/08/2019מגדיםאישור הונפקמגדים צעירמגדיםחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
מזל טוב שם טוב1185041

רשות מקומיתפטור04-857524401/07/201908/08/2019מגדיםאישור הונפקמגדים בוגרמגדיםחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
מזל טוב שם טוב1185047

ים לוריאן506194771187508- רוני לוריאן תושב פרטיחייב04-954196801/07/201931/08/2019חוף נוה יםאישור הונפקלי יםנווה יםחוף הכרמלחיפה

רשות מקומיתפטור04-857717701/07/201931/07/2019אמת המיםאישור הונפקרקפתעתליתחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
כרמית שניידר1190122

רשות מקומיתפטור04-813628401/07/201931/07/2019בית חנניהאישור הונפקבית חנניהבית חנניהחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
1191685

הדר דבורה בן 

עזרא

רשות מקומיתפטור04-813628401/07/201931/07/2019עופראישור הונפקעופרעופרחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
1191698

הדר דבורה בן 

עזרא

רשות מקומיתפטור04-813628401/07/201908/08/2019נחל דליהאישור הונפקלוטםעתליתחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
קרן פינסטרבוש1193041

רשות מקומיתפטור04-813628401/07/201908/08/2019הגפןאישור הונפקתירושעתליתחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
קרן פינסטרבוש1193044

רשות מקומיתפטור04-813628401/07/201908/08/2019שכונת הגפןאישור הונפקאלמוגעתליתחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
קרן פינסטרבוש1193047

רשות מקומיתפטור04-813628401/07/201931/07/2019עתליתאישור הונפקכלניתעתליתחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
קרן פינסטרבוש1193048
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רשות מקומיתפטור04-813628401/07/201931/07/2019עופראישור הונפקעופרעופרחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
1193215

הדר דבורה בן 

עזרא

רשות מקומיתפטור04-813628401/07/201931/07/2019עתליתאישור הונפקבוסתןעתליתחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
1193229

הדר דבורה בן 

עזרא

רשות מקומיתפטור04-813628401/07/201931/07/2019צרופהאישור הונפקצרופהצרופהחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
1193236

הדר דבורה בן 

עזרא

רשות מקומיתפטור04-813628401/07/201931/07/2019מושב עין איילהאישור הונפקאייליםעין איילהחוף הכרמלחיפה
 חוף 1500000חוף הכרמל 

הכרמל
1193238

הדר דבורה בן 

עזרא

איתי ליברמן1176181 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור204-855018323/06/201929/08/2019דוד אלעזר אישור הונפקסרף קלאב סטודנטיםחיפהחיפהחיפה

אישור הונפקבית ספר לגלישה- גל אלמוג חיפהחיפהחיפה
חוף נאות קרית חיים 

חיפה
יוסי פרץ1176595 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-872205121/06/201930/08/2019

אישור הונפקסרף קלאב נירוונהחיפהחיפהחיפה
טיילת חוף , דוד אלעזר

דדו חיפה\ הכרמל 
סער בן שמחון248003021177279- סער בן שמחון תושב פרטיחייב04-855018323/06/201929/08/2019

אורית יונה אבלי646624971177522- יעקב אבלי תושב פרטיחייב104-825761822/07/201908/08/2019לירז אקסלרויז אישור הונפקקייט וגילחיפהחיפהחיפה

מתן בורנובסקי5007016361177644- הטכניון מוסד חינוכיחייב32000004-829310030/06/201916/08/2019קרית הטכניון אישור הונפקאלפא טכניוןחיפהחיפהחיפה

שמחה קדוש1177996 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-841476501/07/201921/07/2019 חיפה33דגניה אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
בית ספר של החופש הגדול  

אלחיואר
פאתנה סמעאן1177997 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור504-866791001/07/201921/07/2019צהיון אישור הונפק

הילה בן סימון1178000 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-838124601/07/201921/07/2019 א8הסנה אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
בית ספר של החופש הגדול 

עין הים
רון עשת1178017 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1704-833641401/07/201921/07/2019יציאת אירופה אישור הונפק

10דוד אלעזר אישור הונפקקהונה סרף קךאבחיפהחיפהחיפה
077-

9979991
דרור סטולרו5123690911178050- סוול כושר בעמ חברהחייב01/07/201929/08/2019

רחל רוטשטיין1178078בנות בתיהתנועת נוערפטור04-904026921/06/201930/08/2019 חיפה5בצלאל אישור הונפקאתנחתא חיפה בנותחיפהחיפהחיפה

רונית סטלקול1178155 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור604-837703301/07/201921/07/2019יהושפט המלך אישור הונפקקייטנת קיץ ניריםחיפהחיפהחיפה

רוסתם מאילוב1178179 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור10704-823358001/07/201921/07/2019הגליל אישור הונפקס של החופש הגדול תל חי"ביהחיפהחיפהחיפה

סנדרה סולומון3753101178182- אחוזה מוסד חינוכיחייב310004-824216901/07/201921/07/2019שד סיני אישור הונפקזכרון יוסף אחוזהחיפהחיפהחיפה

סוזי לוינגר גוזס1178194 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2004-822724801/07/201921/07/2019רניאבסקי אהרון 'צאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולחיפהחיפהחיפה

שני גרניט צוקון1178212 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-823463801/07/201921/07/2019חיפה, 13פיכמן אישור הונפקס של החופש הגדול"ביחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
-בית ספר של החופש הגדול

דינור
דנה כהן1178217 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2004-822519801/07/201921/07/2019קליבנוב אישור הונפק

רות שטרנברג1178301 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1604-823473601/07/201921/07/2019חביבה רייך אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולחיפהחיפהחיפה

עמית מיטנר דורון1178332 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור8504-833229101/07/201921/07/2019דרך צרפת אישור הונפקבית ספר רמותחיפהחיפהחיפה

אוריאל דרעי1178413 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור304-859715701/07/201921/07/2019החיננית אישור הונפק"חופית"חיפהחיפהחיפה
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אורי צבארי248003021178545- סער בן שמחון תושב פרטיחייב04-855018323/06/201930/08/2019חוף נאות קריית חייםאישור הונפקסרף קלאב קריותחיפהחיפהחיפה

רעיה כהן1178599 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור4304-873181401/07/201921/07/2019ארן זלמן אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולחיפהחיפהחיפה

ליאת בלום1178603 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1904-852203101/07/201921/07/2019חיפה אישור הונפקדרור- ס של החופש הגדול"ביהחיפהחיפהחיפה

מרי סעאדה1178739 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-862903201/07/201919/07/2019חיפהאישור הונפקאחווהחיפהחיפהחיפה

אורית וינמן1178757 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור804-812434301/07/201921/07/2019יגאל אלון אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולחיפהחיפהחיפה

בר אסתר טויזנר1178797 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור604-838375401/07/201921/07/2019חיפה אישור הונפקחופש בהרצלחיפהחיפהחיפה

גילה שויקה1178802 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור4804-823789401/07/201921/07/2019ברל כצנלסון אישור הונפקס הפתוח חיפה''ביהחיפהחיפהחיפה

איריס דרמר1178878 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-853039801/07/201921/07/2019חיפהאישור הונפקבית ספר יבנאליחיפהחיפהחיפה

מוריה אלמלך1178918 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור13304-825598901/07/201921/07/2019אינשטיין אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולחיפהחיפהחיפה

נחמה קוזלובסקי1179076 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור9204-867061201/07/201921/07/2019הרצל אישור הונפקבית מלכה חיפהחיפהחיפהחיפה

יפעת אשכנזי1179737 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1804-824110301/07/201921/07/2019חיפה אישור הונפקאהודחיפהחיפהחיפה

רחלי גזית1179900 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2604-852182901/07/201921/07/2019יצחק שדה אישור הונפקהחופש הגדולחיפהחיפהחיפה

שחר כהן1180260 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור704-841433301/07/201921/07/2019מגידו אישור הונפקקייטנה של החופשחיפהחיפהחיפה

יותם מרדכי אטיאס3004276481180337- יותם אטיאס תושב פרטיחייב04-824492430/06/201931/08/2019קייטנת גלישה על גלגליםאישור הונפקשאקהחיפהחיפהחיפה

תאגיד עירוניחייב04-991159428/07/201901/08/2019חיפה, 24שבתאי לוי אישור הונפקאמנות וחיות אחרותחיפהחיפהחיפה
- צ "מוזיאוני חיפה  חל

36935203
1180357

יעל ליאת גרוסמן 

ארזואן

אגודהחייב1904-810094301/07/201925/07/2019ביכורים אישור הונפקמחנה כדורסל מכבי חיפהחיפהחיפהחיפה
- נאמני המכבי חיפה 

580153237
אסף סירקין1180482

אלינור אוחנה1180491 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1504-871557001/07/201921/07/2019דב פורמר אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולחיפהחיפהחיפה

אהרון גרשגורן57551291180578- אהרון גרשגורן תושב פרטיחייב04-824644201/07/201911/08/2019 חיפה19הביכורים אישור הונפקגרשגורן קייטנות.אחיפהחיפהחיפה

41הנגב אישור הונפקיחל ישראל בניםחיפהחיפהחיפה
073-

2260005
יוסף זילברשלג1180634 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

חיפהחיפהחיפה
- בית הספר של החופש הגדול

נופים
מיכל ליסטופד טוג1180638 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2204-888888801/07/201921/07/2019סורוקה משה אישור הונפק

אסתר הנדל1180712 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-837239001/07/201922/08/2019 חיפה124רחוב התישבי אישור הונפקכיףZOOחיפהחיפהחיפה

צפורה קוקיס1180841בנות בתיהתנועת נוערפטור1304-876033701/07/201918/07/2019קדושי השואה אישור הונפקנתיבות משהחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
ביהס של החופש הגדול ריאלי 

מטוס
פנינית אלגזי1180889 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-838132101/07/201921/07/2019 חיפה10דרך הים אישור הונפק

חיפהחיפהחיפה
ביהס של החופש הגדול ריאלי 

הדר
שני גבאי1180920 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור504-862065901/07/201921/07/2019קסל אישור הונפק

יהודית שנקר1180948בנות בתיהתנועת נוערפטור1302-501544401/07/201930/07/2019קדושי שואה אישור הונפקזה הזמןחיפהחיפהחיפה

יואב פרידמן1180981 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור4804-323276701/07/201918/07/2019הגדוד העברי אישור הונפקקייצת עירית חיפהחיפהחיפהחיפה
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קרין וקנין1181004 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור404-852264401/07/201921/07/2019שד גולומב אליהו אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולחיפהחיפהחיפה

בת שבע קופפר1181100 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-812163201/07/201921/07/2019נוש חיפה99רחוב הגליל אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםחיפהחיפהחיפה

תאגיד עירוניחייב04-853477404/08/201922/08/2019חיפה, 89שדרות הנשיא אישור הונפקהרפתקה בארץ השמש העולהחיפהחיפהחיפה
- צ "מוזיאוני חיפה  חל

36935203
עדן שוויצר1181109

דפנה בוננה1181116 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-834596001/07/201921/07/2019 א חיפה27רח אורן אישור הונפקסיורים מכל מיני צבעיםחיפהחיפהחיפה

1גורדוניה אישור הונפקקיטנת כיף חיים וספורטחיפהחיפהחיפה
077-

7080182
332199401181131- איציק אוחנה תושב פרטיחייב01/07/201915/08/2019

אהובה הולצמן 

אלפסי

1181214 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור3304-825639501/07/201921/07/2019קרן היסוד אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולחיפהחיפהחיפה
סטפני מסודה 

המבורג

בועז תירוש506867651181436- גרשגורן .אתושב פרטיחייב14204-832350418/08/201922/08/2019שדרות הנשיא אישור הונפקקייטנה מהסרטיםחיפהחיפהחיפה

רחל שחר1181500 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור3404-833796501/07/201921/07/2019טשרניחובסקי אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
- קייטנת צעירי הטכניון

ההתאחדות האקדמית
עמותהחייב04-699116603/07/201908/08/2019 חיפה24בן גוריון אישור הונפק

ההתאחדות הערבית לקידום 

 - (ר"ע)חינוך והשכלה 

580542694

עודה שחברי1181555

1181574בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544401/07/201918/07/2019המימוני אישור הונפקחיפה קיטנהחיפהחיפהחיפה
נחמה גילה 

דיאמונד

פנינה מושקוביץ1181635בנות בתיהתנועת נוערפטור2802-501544425/06/201905/08/2019תל מאנה אישור הונפקאתנחתא נופשורחיפהחיפהחיפה

מרים פלרסהיים1181739בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544430/06/201901/08/2019המימוני אישור הונפקמרכז חיפהחיפהחיפהחיפה

סולי יאיר1181904 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-832191801/07/201921/07/2019 א83יד לבנים אישור הונפק"גבריאלי"חיפהחיפהחיפה

חיפהאישור הונפקקיטנה של החופש הגדולחיפהחיפהחיפה
074-

9737181
אודליה שאול1181919 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

5800564481182065- יחל ישראל עמותהחייב2004-862817707/07/201931/07/2019מקור ברוך אישור הונפקיחל ישראלחיפהחיפהחיפה
פרומטשא רוזה 

לבי

מוריה פלס1182093 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-824496501/07/201921/07/2019 א חיפה54דישראלי אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםחיפהחיפהחיפה

נאדיה סביחאת9761911182293- ס חליסה "מתנס"מתנפטור1404-823119101/07/201921/07/2019חוסן אישור הונפקחליסה בלבחיפהחיפהחיפה

נסרין עודה1182349 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור4304-838492501/07/201921/07/2019כבירים אישור הונפקאחמדיהחיפהחיפהחיפה

חיים שמו374954961182423- חיים שמו גליש תושב פרטיחייב04-984443323/06/201929/08/2019חוף הסטודנטים חיפהאישור הונפקגלישחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
ביהס של החופש הגדול ריאלי 

יסוד אחוזה
ניר פרקש1182684 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-824393701/07/201921/07/2019דישראליאישור הונפק

יהושע דוד ביננפלד1182775 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור5004-867949101/07/201921/07/2019בר גיורא אישור הונפקמסורת ישראלחיפהחיפהחיפה

יצחק רזיזק1182835 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור404-866519101/07/201921/07/2019בן בבא אישור הונפקתורת אמתחיפהחיפהחיפה

עמותהחייב3904-823106801/07/201908/08/2019התיכון אישור הונפקסיפורים ויוצרים-קיטנה יוצרתחיפהחיפהחיפה
- מרכז תרבות דתי לנוער 

580038768
רעות שרוני1182848
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חיפהחיפהחיפה
קייצת וקייטנת מדע בית 

הצעירים
טל יוסף ולנטיין1182965 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-862423101/07/201926/07/2019חיפה, גן קסל, 1בן יהודה אישור הונפק

יפית חרפוף1183143 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור6504-872123901/07/201921/07/2019הקבוצים אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולחיפהחיפהחיפה

1183153 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1704-696485101/07/201921/07/2019הגיבורים אישור הונפקקשת בענןחיפהחיפהחיפה
בריינה ברכה 

ליזרוביץ

רחל אלברט1183299ג"היכלי ענתנועת נוערחייב1703-618525601/07/201921/07/2019הגיבורים אישור הונפקקשת בענןחיפהחיפהחיפה

עמותהחייב4004-837182301/07/201921/07/2019רבי עקיבא אישור הונפקקייטנת חבד לבנות חיפהחיפהחיפהחיפה
- מרכז משיח חיפה 

580453082
1183332

לאה חיה מושקא 

ווילשנסקי

מרים סלומיאנסקי1183334ג"היכלי ענתנועת נוערחייב1703-618525601/07/201924/07/2019הגיבורים אישור הונפקקשת בענןחיפהחיפהחיפה

רות גלברט1183602 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור204-862875101/07/201921/07/2019המימוני אישור הונפקבית יעקב מרכזחיפהחיפהחיפה

שרה דרעי1183627 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-823377001/07/201921/07/2019 חיפה7ציון אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולחיפהחיפהחיפה

ס"מתנפטור04-871103001/07/201921/07/2019חיפהאישור הונפקקייטנת הקריהחיפהחיפהחיפה
- מרכז קהילתי נווה דוד 

976183
הילה בוצחק1183960

ס"מתנפטור104-812920001/07/201919/07/2019משאש הרב אישור הונפקס נווה יוסף"קייטנת מתנחיפהחיפהחיפה
- נוה יוסף -ס חיפה"מתנ

970376
חן מכלין1184010

רחל גבאי1184141 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור504-873315001/07/201921/07/2019הרב לוין אריה אישור הונפקבית חיהחיפהחיפהחיפה

מאל'באסם ג3186261184169- מינזר הנזירות  מוסד חינוכיחייב704-852273201/07/201924/07/2019עבאס אישור הונפקנזירות נצרתחיפהחיפהחיפה

מרים לאה גרוסמן1184657ג"היכלי ענתנועת נוערחייב1703-618525601/07/201908/08/2019הגיבורים אישור הונפקזה האותחיפהחיפהחיפה

אישור הונפקשושנת המדברחיפהחיפהחיפה
שד - בית רוטנברג 

 חיפה77הנשיא 
ליחן שירן-רחל386598841184658- אורן מנלה תושב פרטיחייב04-837211701/07/201908/08/2019

עפר'מנאל ג1184729 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1504-851009101/07/201921/07/2019הגפן אישור הונפקקייטנת החופש הגדולחיפהחיפהחיפה

תאגיד עירוניחייב04-911594421/07/201901/08/2019חיפה, 198אלנבי אישור הונפקנפלאות עולם היםחיפהחיפהחיפה
- צ "מוזיאוני חיפה  חל

36935203
קליינר-תמר גורקה1184865

יהודה ענתבי1185746 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור4204-888888801/07/201915/08/2019ליבריה אישור הונפקהחצבחיפהחיפהחיפה

לירון לסרי5806513471185755- תיאטרון חיפה עמותהחייב04-860050001/07/201908/08/2019 חיפה50פבזנר אישור הונפקתיאטרון ואומנותחיפהחיפהחיפה

ס"מתנפטור9004-830052301/07/201915/08/2019דרך צרפת אישור הונפקגן רימוןחיפהחיפהחיפה
- ליאו בק - ס חיפה "מתנ

970368
טטיאנה אודסקי1187914

מוחמד עואד1187925 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2404-823956701/07/201921/07/2019גוש עציון אישור הונפק'עבד אלרחמן אלחאגחיפהחיפהחיפה

ס"מתנפטור9004-830052301/07/201915/08/2019דרך צרפת אישור הונפקגן תמרחיפהחיפהחיפה
- ליאו בק - ס חיפה "מתנ

970368
דפנה ליברמן מזור1188004

ס"מתנפטור9004-830052301/07/201915/08/2019דרך צרפת אישור הונפקגן תאנהחיפהחיפהחיפה
- ליאו בק - ס חיפה "מתנ

970368
תמי טרון1188028

ס"מתנפטור9004-830052301/07/201915/08/2019דרך צרפת אישור הונפקגן חיטהחיפהחיפהחיפה
- ליאו בק - ס חיפה "מתנ

970368
רבקה אברמוביץ1188044
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תאגיד עירוניחייב2404-911594421/07/201908/08/2019שבתאי לוי אישור הונפקמחנה אמנות נודדחיפהחיפהחיפה
- צ "מוזיאוני חיפה  חל

36935203
יבגניה כצנר1188405

תאגיד עירוניחייב19804-911594425/08/201929/08/2019רחוב אלנבי אישור הונפקנפלאות עולם היםחיפהחיפהחיפה
- צ "מוזיאוני חיפה  חל

36935203
מהא בדר1188479

סאידה בהו656528931189056- סאידה בהו תושב פרטיחייב1104-824501601/07/201920/08/2019יוחנן הקדוש אישור הונפקבראשותחיפהחיפהחיפה

רונית טובה ורדימון1189692 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור304-951377101/07/201921/07/2019אפריים קציר אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםחיפהחיפהחיפה

יריב ירמיהו פוטר1190315 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2604-852141401/07/201921/07/2019אנילביץ אישור הונפקמוריה בחוויה קדושהחיפהחיפהחיפה

ס"מתנפטור9004-830052301/07/201915/08/2019דרך צרפת אישור הונפקגן גפןחיפהחיפהחיפה
- ליאו בק - ס חיפה "מתנ

970368
1190466

מזל טוב כרמלה 

מלי לוי

מרדכי שובקס1190547 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור504-867061201/07/201921/07/2019ג "ילאישור הונפקמוסדות חסידי בעלזא חיפהחיפהחיפהחיפה

קרן ויונטה1190843 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1404-888888801/07/201915/08/2019ולנברג ראול אישור הונפקאגוזחיפהחיפהחיפה

קרן ויונטה1190911 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקאנפהחיפהחיפהחיפה

77שדרות הנשיא אישור הונפקכיף-מדעחיפהחיפהחיפה
072-

2211020
חברהחייב01/07/201925/08/2019

המסלול למצטיינים צעירים 

515917912- מ ''בע
אורטל יהלומי1190940

לירון אלקיים1190942 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1004-999999901/07/201915/08/2019שונית אישור הונפקרענןחיפהחיפהחיפה

קרן ויונטה1190945 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור504-888888801/07/201915/08/2019חורב אישור הונפקאורחיפהחיפהחיפה

קרן ויונטה1190953 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור904-888888801/07/201915/08/2019שד סיני אישור הונפקארזיםחיפהחיפהחיפה

קרן פסבל1190958 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקקרן אורחיפהחיפהחיפה

ציפורה כהן1190960 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1404-888888801/07/201915/08/2019פרץ מרקיש אישור הונפקדוכיפתחיפהחיפהחיפה

קרן ויונטה1190962 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור704-888888801/07/201915/08/2019חורב אישור הונפקזמירחיפהחיפהחיפה

קרן ויונטה1190973 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור904-888888801/07/201915/08/2019שד סיני אישור הונפקמורחיפהחיפהחיפה

ציפורה כהן1190983 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור504-888888801/07/201915/08/2019פרץ מרקיש אישור הונפקחינניתחיפהחיפהחיפה

לירון אלקיים1190985 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1004-999999901/07/201915/08/2019שונית אישור הונפקקצירחיפהחיפהחיפה

קרן ויונטה1190986 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור504-888888801/07/201915/08/2019חורב אישור הונפקתומרחיפהחיפהחיפה

אירינה שלושיק1190988 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור804-888888801/07/201915/08/2019מנדלי מוכר ספרים אישור הונפקצלילחיפהחיפהחיפה

ציפורה כהן1190996 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור504-888888801/07/201915/08/2019פרץ מרקיש אישור הונפקגפןחיפהחיפהחיפה

לירון אלקיים1190998 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1004-888888801/07/201915/08/2019שונית אישור הונפקאסיףחיפהחיפהחיפה

מיכל מלכה הופמן1191002 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2204-888888801/07/201915/08/2019לוין גוטל אישור הונפקשוהםחיפהחיפהחיפה

ציפורה כהן1191004 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור504-888888801/07/201915/08/2019פרץ מרקיש אישור הונפקתפוזחיפהחיפהחיפה

מיכל מלכה הופמן1191013 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2204-888888801/07/201915/08/2019לוין גוטל אישור הונפקספירחיפהחיפהחיפה

ציפורה כהן1191016 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2204-888888801/07/201915/08/2019פרץ מרקיש אישור הונפקשקדחיפהחיפהחיפה
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קרן פסבל1191023 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקהסיגליותחיפהחיפהחיפה

לירון אלקיים1191024 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1904-888888801/07/201915/08/2019יציאת אירופה אישור הונפקאורותחיפהחיפהחיפה

מיכל מלכה הופמן1191027 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2204-888888801/07/201915/08/2019לוין גוטל אישור הונפקענברחיפהחיפהחיפה

ציפורה כהן1191028 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור4204-888888801/07/201915/08/2019מצפה אישור הונפקיהלוםחיפהחיפהחיפה

אירינה שלושיק1191029 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור804-888888801/07/201915/08/2019מנדלי מוכר ספרים אישור הונפקתירושחיפהחיפהחיפה

מיכל מלכה הופמן1191032 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2204-888888801/07/201915/08/2019לוין גוטל אישור הונפקאודםחיפהחיפהחיפה

לירון אלקיים1191033 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2104-999999901/07/201915/08/2019יציאת אירופה אישור הונפקטלליםחיפהחיפהחיפה

קרן פסבל1191034 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקיונהחיפהחיפהחיפה

מיכל מלכה הופמן1191038 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2204-888888801/07/201915/08/2019לוין גוטל אישור הונפקברקתחיפהחיפהחיפה

רותם גורוביץ1191039 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019ציפורןאישור הונפקציפורןחיפהחיפהחיפה

לירון אלקיים1191043 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1704-999999901/07/201915/08/2019יציאת אירופה אישור הונפקגן משחקחיפהחיפהחיפה

אירינה שלושיק1191045 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור704-888888801/07/201915/08/2019שד טרומפלדור אישור הונפקקורניתחיפהחיפהחיפה

קרן פסבל1191046 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקאופקחיפהחיפהחיפה

מיכל מלכה הופמן1191047 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור804-888888801/07/201915/08/2019חדאד אישור הונפקאלפולחיפהחיפהחיפה

רותם גורוביץ1191049 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור3904-888888801/07/201915/08/2019לאה אישור הונפקצוקיתחיפהחיפהחיפה

תימורה וקס1191055 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור804-999999901/07/201915/08/2019אורן אישור הונפקאשחרחיפהחיפהחיפה

קרן פסבל1191056 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקעפרוניחיפהחיפהחיפה

אירינה שלושיק1191060 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור504-888888801/07/201915/08/2019נתיב חן אישור הונפקהדסחיפהחיפהחיפה

רותם גורוביץ1191062 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור3704-888888801/07/201915/08/2019לאה אישור הונפקמרגליתחיפהחיפהחיפה

מיכל מלכה הופמן1191064 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1604-888888801/07/201915/08/2019חביבה רייך אישור הונפקאדמוניתחיפהחיפהחיפה

קרן פסבל1191065 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקדגןחיפהחיפהחיפה

אירינה שלושיק1191087 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2604-888888801/07/201915/08/2019אנילביץ מרדכי אישור הונפקמוריהחיפהחיפהחיפה

שרון רוזנמר1191088 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקלשםחיפהחיפהחיפה

רותם גורוביץ1191094 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2004-888888801/07/201915/08/2019נעמי אישור הונפקמורןחיפהחיפהחיפה

עדי סלע1191101 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019רוטנברג פנחס ואבראישור הונפקריףחיפהחיפהחיפה

לימור בן שמעון1191102 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1304-888888801/07/201915/08/2019הרקפות אישור הונפקתותחיפהחיפהחיפה

רותם גורוביץ1191117 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2604-888888801/07/201915/08/2019הלילך אישור הונפקשקמהחיפהחיפהחיפה

עדי סלע1191124 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019רוטנברג פנחס ואבראישור הונפקשוניתחיפהחיפהחיפה

רותם גורוביץ1191130 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2604-888888801/07/201915/08/2019הלילך אישור הונפקכפירחיפהחיפהחיפה
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עדי סלע1191131 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019רוטנברג פנחס ואבראישור הונפקאופלחיפהחיפהחיפה

שרון רוזנמר1191132 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקורדחיפהחיפהחיפה

עדי סלע1191141 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019רוטנברג פנחס ואבראישור הונפקגבישחיפהחיפהחיפה

שרון רוזנמר1191142 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקשושןחיפהחיפהחיפה

לימור בן שמעון1191143 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1304-888888801/07/201915/08/2019הרקפות אישור הונפקפרגחיפהחיפהחיפה

עדי סלע1191149 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019רוטנברג פנחס ואבראישור הונפקכסיףחיפהחיפהחיפה

שרון רוזנמר1191152 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקניצןחיפהחיפהחיפה

עדי סלע1191154 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019רוטנברג פנחס ואבראישור הונפקקורלחיפהחיפהחיפה

לימור בן שמעון1191155 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור804-888888801/07/201915/08/2019התמר אישור הונפקגליםחיפהחיפהחיפה

שרון רוזנמר1191165 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקברושחיפהחיפהחיפה

לימור בן שמעון1191179 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור804-888888801/07/201915/08/2019התמר אישור הונפקהתמריםחיפהחיפהחיפה

מירית טפרו1191181 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור3204-888888801/07/201915/08/2019שוהם אישור הונפקפשושחיפהחיפהחיפה

לימור בן שמעון1191185 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור804-888888801/07/201915/08/2019הסנה אישור הונפקהאילנותחיפהחיפהחיפה

נירה רחמים רז1191187 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקכוכבחיפהחיפהחיפה

מירית טפרו1191193 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור3204-888888801/07/201915/08/2019שוהם אישור הונפקצופיתחיפהחיפהחיפה

לימור בן שמעון1191195 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור504-888888801/07/201915/08/2019הליבנה אישור הונפקשחפיםחיפהחיפהחיפה

יאנה רויטבלט1191198 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור4804-888888801/07/201915/08/2019ברל כצנלסון אישור הונפקתורחיפהחיפהחיפה

תימורה וקס1191199 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1204-999999901/07/201915/08/2019שד טרומפלדור אישור הונפקאורןחיפהחיפהחיפה

מירית טפרו1191200 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור604-888888801/07/201915/08/2019יותם אישור הונפקיותםחיפהחיפהחיפה

לימור בן שמעון1191201 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2404-888888801/07/201915/08/2019שדה יצחק אישור הונפקימיתחיפהחיפהחיפה

נירה רחמים רז1191206 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקאגסחיפהחיפהחיפה

יאנה רויטבלט1191208 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור4804-888888801/07/201915/08/2019ברל כצנלסון אישור הונפקגן שלנוחיפהחיפהחיפה

מירית טפרו1191211 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור604-888888801/07/201915/08/2019יותם אישור הונפקלוטוסחיפהחיפהחיפה

תימורה וקס1191212 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור3504-888888801/07/201915/08/2019קרן היסוד אישור הונפקשיטהחיפהחיפהחיפה

נירה רחמים רז1191213 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקנופרחיפהחיפהחיפה

מירית טפרו1191215 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור6404-888888801/07/201915/08/2019ר "שוויצר אלברט דאישור הונפקיעריתחיפהחיפהחיפה

תימורה וקס1191217 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור3504-888888801/07/201915/08/2019קרן היסוד אישור הונפקסערחיפהחיפהחיפה

מירית טפרו1191218 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019מרווהאישור הונפקמרווהחיפהחיפהחיפה

יאנה רויטבלט1191219 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור3304-888888801/07/201915/08/2019יגאל אלון אישור הונפקחוחיתחיפהחיפהחיפה

יאנה רויטבלט1191223 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור3304-888888801/07/201915/08/2019יגאל אלון אישור הונפקכנריתחיפהחיפהחיפה

מירית טפרו1191224 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור204-888888801/07/201915/08/2019צדקיהו אישור הונפקדולבחיפהחיפהחיפה

תימורה וקס1191226 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור504-888888801/07/201915/08/2019הצלפים אישור הונפקכלניתחיפהחיפהחיפה
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נירה רחמים רז1191227 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקעומריםחיפהחיפהחיפה

נירה רחמים רז1191233 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקדרורחיפהחיפהחיפה

יאנה רויטבלט1191235 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור3304-888888801/08/201915/08/2019יגאל אלון אישור הונפקרותםחיפהחיפהחיפה

תימורה וקס1191237 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור504-999999901/07/201915/08/2019הצלפים אישור הונפקצלפיםחיפהחיפהחיפה

נירה רחמים רז1191240 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019חיפהאישור הונפקארזחיפהחיפהחיפה

תימורה וקס1191248 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1004-999999901/07/201915/08/2019ה "שד הראאישור הונפקפרחיםחיפהחיפהחיפה

יאנה רויטבלט1191249 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2504-888888801/07/201915/08/2019מימון הרב אישור הונפקחושןחיפהחיפהחיפה

קרן ענוה אלמוג1191250 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1804-888888801/07/201915/08/2019פרומר דב אישור הונפקשקדיםחיפהחיפהחיפה

קרן ענוה אלמוג1191253 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1804-888888801/07/201915/08/2019פרומר דב אישור הונפקפארחיפהחיפהחיפה

יאנה רויטבלט1191256 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2504-888888801/07/201915/08/2019מימון הרב אישור הונפקפעמוניתחיפהחיפהחיפה

קרן ענוה אלמוג1191258 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור904-888888801/07/201915/08/2019שטרן יוסף אישור הונפקניצניםחיפהחיפהחיפה

קארין שפרוט1191261 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1504-888888801/07/201915/08/2019פיכמן יעקב אישור הונפקפיקוסחיפהחיפהחיפה

קרן ענוה אלמוג1191262 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2604-888888801/07/201915/08/2019משה חיים שפירא אישור הונפקתפוחיםחיפהחיפהחיפה

קארין שפרוט1191264 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור304-888888801/07/201915/08/2019שקמה אישור הונפקירדןחיפהחיפהחיפה

קרן ענוה אלמוג1191265 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1804-888888801/07/201915/08/2019פרומר דב אישור הונפקרימוניםחיפהחיפהחיפה

קארין שפרוט1191269 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור5204-999999901/07/201915/08/2019אינשטיין אלברט אישור הונפקאתרוגחיפהחיפהחיפה

קרן ענוה אלמוג1191272 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1704-888888801/07/201915/08/2019ה "שד הראאישור הונפקרנניםחיפהחיפהחיפה

קארין שפרוט1191276 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור9404-999999901/07/201915/08/2019אינשטיין אלברט אישור הונפקניצני איינשטייןחיפהחיפהחיפה

קרן ענוה אלמוג1191277 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1604-888888801/07/201915/08/2019בן צבי יצחק אישור הונפקכנרתחיפהחיפהחיפה

קארין שפרוט1191282 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור304-888888801/07/201915/08/2019לבונה אישור הונפקפלגחיפהחיפהחיפה

קארין שפרוט1191286 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור504-888888801/07/201915/08/2019מעלות הבוצרים אישור הונפקערמוניםחיפהחיפהחיפה

אביטל פרטוש1191289 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1404-888888801/07/201915/08/2019הפלוגות אישור הונפקלילךחיפהחיפהחיפה

אביטל פרטוש1191299 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1404-888888801/07/201915/08/2019הפלוגות אישור הונפקכוכביתחיפהחיפהחיפה

אביטל פרטוש1191309 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1404-888888801/07/201915/08/2019הפלוגות אישור הונפקורדיםחיפהחיפהחיפה

אביטל פרטוש1191315 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1204-888888801/07/201915/08/2019בן צבי יצחק אישור הונפקשיבולת-גן ביערחיפהחיפהחיפה

אביטל פרטוש1191330 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1404-888888801/07/201915/08/2019הפלוגות אישור הונפקנופריםחיפהחיפהחיפה

אביטל פרטוש1191344 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור6604-888888801/07/201915/08/2019יציב יצחק אישור הונפקנחשוןחיפהחיפהחיפה

הילה פרץ1191354 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1604-888888801/07/201915/08/2019בן צבי יצחק אישור הונפקדליהחיפהחיפהחיפה

הילה פרץ1191361 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2704-888888801/07/201915/08/2019בית אלפא אישור הונפקאגמוןחיפהחיפהחיפה

הילה פרץ1191369 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2704-888888801/07/201915/08/2019בית אלפא אישור הונפקאפיקחיפהחיפהחיפה

הילה פרץ1191371 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2504-888888801/07/201915/08/2019ל "שד מחאישור הונפקסחלביםחיפהחיפהחיפה

הילה פרץ1191375 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור10504-888888801/07/201915/08/2019אברבנאל אישור הונפקשלדגחיפהחיפהחיפה
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הילה פרץ1191403 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-888888801/07/201915/08/2019תלתןאישור הונפקתלתןחיפהחיפהחיפה

ס"מתנפטור9004-830050501/07/201919/08/2019דרך צרפת אישור הונפקקייטנות ליאו באק מדעים וכלליחיפהחיפהחיפה
- ליאו בק - ס חיפה "מתנ

970368
אבישי אברהם קינן1191509

20מקור ברוך אישור הונפקיחל ישראל בנותחיפהחיפהחיפה
072-

2260000
ברכה הולנדר1191640 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

חיה ריצה וג1191816 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-866703101/07/201921/07/2019 חיפה17הגיבורים אישור הונפקקיץ של טעמיםחיפהחיפהחיפה

ליאת ברכה1192316 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1304-888888801/07/201915/08/2019התשבי אישור הונפקצפרירחיפהחיפהחיפה

ליאת ברכה1192326 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1304-888888801/07/201915/08/2019התשבי אישור הונפקצבריםחיפהחיפהחיפה

ליאת ברכה1192328 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1604-888888801/07/201915/08/2019אדמונד פלג אישור הונפקצברחיפהחיפהחיפה

ליאת ברכה1192330 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1804-888888801/07/201915/08/2019אדמונד פלג אישור הונפקדפנהחיפהחיפהחיפה

ליאת ברכה1192334 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1304-888888801/07/201915/08/2019זולא אמיל אישור הונפקהדרחיפהחיפהחיפה

ליאת ברכה1192337 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1304-888888801/07/201915/08/2019זולא אמיל אישור הונפקנחליאליחיפהחיפהחיפה

ליאת ברכה1192339 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור704-888888801/07/201915/08/2019מגידו אישור הונפקתבורחיפהחיפהחיפה

שלומית דסקל1192341 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור04-852141001/07/201921/07/2019אנילביץ מרדכיאישור הונפקמוריה בחוויהחיפהחיפהחיפה

פרח יערי1192344 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור104-888888801/07/201915/08/2019שיטרית בכור אישור הונפקהאלוניםחיפהחיפהחיפה

פרח יערי1192345 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור104-888888801/07/201915/08/2019שיטרית בכור אישור הונפקטופזחיפהחיפהחיפה

פרח יערי1192348 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור104-888888801/07/201915/08/2019שיטרית בכור אישור הונפקיקינטוןחיפהחיפהחיפה

פרח יערי1192356 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור104-888888801/07/201915/08/2019שיטרית בכור אישור הונפקשנהבחיפהחיפהחיפה

פרח יערי1192358 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור6404-888888801/07/201915/08/2019שבטי ישראל אישור הונפקפקאןחיפהחיפהחיפה

פרח יערי1192362 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור6404-888888801/07/201915/08/2019שבטי ישראל אישור הונפקתדהרחיפהחיפהחיפה

פרח יערי1192364 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור1904-888888801/07/201915/08/2019בילינסון אישור הונפקאיריסחיפהחיפהחיפה

תושב פרטיחייב04-607775901/07/201931/07/2019 חיפה16ל "צה' רחאישור הונפקהאקדמיה לספורט ןאמנותחיפהחיפהחיפה
- האקדמיה לספורט ואמנות 

34334094
חיא נגם1192365

יהודה ענתבי1192403 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור8004-888888801/07/201915/08/2019ר "רבין אסתר דאישור הונפקאשלחיפהחיפהחיפה

יהודה ענתבי1192413 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור4204-888888801/07/201915/08/2019ליבריה אישור הונפקלימוניתחיפהחיפהחיפה

יהודה ענתבי1192421 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2904-888888801/07/201915/08/2019מאיר גולדה אישור הונפקרימוןחיפהחיפהחיפה

יהודה ענתבי1192424 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2904-888888801/07/201915/08/2019מאיר גולדה אישור הונפקצבעוניחיפהחיפהחיפה

יהודה ענתבי1192428 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2604-888888801/07/201915/08/2019ל "לסקוב חיים ראאישור הונפקקשתחיפהחיפהחיפה

יהודה ענתבי1192430 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2604-888888801/07/201915/08/2019ל "לסקוב חיים ראאישור הונפקמיתרחיפהחיפהחיפה

תמר אביב1192726 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור3104-888888801/07/201915/08/2019בעל שם טוב אישור הונפקחרובחיפהחיפהחיפה

תמר אביב1192727 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור3104-888888801/07/201915/08/2019בעל שם טוב אישור הונפקחמניהחיפהחיפהחיפה

תמר אביב1192730 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2002-858888801/07/201915/08/2019רניאבסקי אהרון 'צאישור הונפקפריאלחיפהחיפהחיפה

תמר אביב1192734 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור704-888888801/07/201915/08/2019רניאבסקי אהרון 'צאישור הונפקכרמלחיפהחיפהחיפה
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תמר אביב1192745 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור404-888888801/07/201915/08/2019פרישמן אישור הונפקאלומותחיפהחיפהחיפה

תמר אביב1192749 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2604-888888801/07/201915/08/2019קליבנוב אישור הונפקארגמןחיפהחיפהחיפה

אביב זוסמן1192855 חיפה40006חיפה רשות מקומיתפטור2704-838370901/07/201921/07/2019עליה אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולחיפהחיפהחיפה

תושב פרטיחייב7604-852301202/07/201926/07/2019שד המגינים אישור הונפקהקייטנה הקטוליתחיפהחיפהחיפה
- הכנסיה הקתולית 

500301726
הלן מובאריכי הלון1193200

אליזבט פרייז1183641 חריש12476חריש רשות מקומיתפטור04-877998101/07/201921/07/2019 חריש13ברקת אישור הונפקתלמי רוןחרישחרישחיפה

נעמה עזרתי1184225 חריש12476חריש רשות מקומיתפטור04-660944501/07/201921/07/2019חרישאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולחרישחרישחיפה

רחל חיה בן שושן1184241 חריש12476חריש רשות מקומיתפטור04-629763401/07/201921/07/2019חרישאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולחרישחרישחיפה

אודיה גורמן1184990 חריש12476חריש רשות מקומיתפטור704-680606001/07/201921/07/2019מרגלית אישור הונפקתלמי הדרחרישחרישחיפה

טל ביסקיר1187060השומר הצעירתנועת נוערפטור03-525566621/07/201925/07/2019חרישאישור הונפקקייטנת השומר הצעירחרישחרישחיפה

מיכל בובליל1187217 חריש12476חריש רשות מקומיתפטור808-660309901/07/201901/08/2019טורקיז אישור הונפקאופק מגלה עולםחרישחרישחיפה

ליאת שרעבי1187348 חריש12476חריש רשות מקומיתפטור5208-660309901/07/201901/08/2019תמר אישור הונפקאופק מגלה עולםחרישחרישחיפה

ספיר יצחקי1187407 חריש12476חריש רשות מקומיתפטור308-660309901/07/201901/08/2019אלה אישור הונפקאופק מגלה עולםחרישחרישחיפה

אייל עזרתי1187457 חריש12476חריש רשות מקומיתפטור104-618437701/07/201921/07/2019אלה אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולחרישחרישחיפה

קרן כהן1187487 חריש12476חריש רשות מקומיתפטור708-660309901/07/201901/08/2019אורן אישור הונפקאופק מגלה עולםחרישחרישחיפה

שירה זגדון1187518 חריש12476חריש רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201901/08/2019גמלאאישור הונפקאופק מגלה עולםחרישחרישחיפה

הילה נוס1187537 חריש12476חריש רשות מקומיתפטור808-660309901/07/201901/08/2019טורקיז אישור הונפקאופק מגלה עולםחרישחרישחיפה

טירת כרמלחיפה
טירת 

כרמל
1601181618- מסורת אבות מוסד חינוכיחייב504-857182202/07/201917/07/2019האלה אישור הונפקקייטנת אנגלית

יוכבד שרה 

שטיגליץ

טירת כרמלחיפה
טירת 

כרמל
מורן יונה כהן1183608 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומיתפטור1904-857191601/07/201921/07/2019ויצמן אישור הונפקס של החופש הגדול"ביה

טירת כרמלחיפה
טירת 

כרמל

- בית הספר של החופש הגדול

דגניה
שירן רביבו גלסברג1183825 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומיתפטור504-857032301/07/201921/07/2019הורדים אישור הונפק

טירת כרמלחיפה
טירת 

כרמל
חגית יפרח1185033 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומיתפטור04-857110201/07/201921/07/2019ש פירסט"עאישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

טירת כרמלחיפה
טירת 

כרמל
מור צלח1187837 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומיתפטור604-857061701/07/201921/07/2019הרב קוק אישור הונפקחופש גדול

טירת כרמלחיפה
טירת 

כרמל
חיה ברכה וינטר1188055 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומיתפטור704-857182201/07/201921/07/2019האלה אישור הונפקבחורשת האוצרות

טירת כרמלחיפה
טירת 

כרמל
שלמה דהן1189616 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומיתפטור2004-854702701/07/201921/07/2019הכלניות אישור הונפקבית ספר צמח

טירת כרמלחיפה
טירת 

כרמל
רלדס'דינה פררה ג1192033 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומיתפטור04-854702701/07/201908/08/2019האלהאישור הונפקגן אלה
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טירת כרמלחיפה
טירת 

כרמל
מורן יונה כהן1192044 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומיתפטור1904-854702728/07/201901/08/2019ויצמן אישור הונפקמחשבים סימסא יגאל אלון

טירת כרמלחיפה
טירת 

כרמל
ליבי גולדשטיין1192045 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומיתפטור04-854702701/07/201908/08/2019אלמוגאישור הונפק שונית2אשכול גנים 

טירת כרמלחיפה
טירת 

כרמל
עמית צרפתי1192158 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומיתפטור904-854702701/07/201908/08/2019העצמאות אישור הונפקגן תומר

נגה שטרית1177881 כפר קרע6544כפר קרע רשות מקומיתפטור04-635806001/07/201921/07/2019כפר קרעאישור הונפקגשר על הואדיכפר קרעכפר קרעחיפה

השאם אבו חסין1182836 כפר קרע6544כפר קרע רשות מקומיתפטור04-635231201/07/201921/07/2019כפר קרעאישור הונפקיסודי אלמוסתקבלכפר קרעכפר קרעחיפה

אומימה גזייל בדוי1182883 כפר קרע6544כפר קרע רשות מקומיתפטור04-635374701/07/201921/07/2019כפר קרעאישור הונפקאלחכיםכפר קרעכפר קרעחיפה

מורסי מסארוה1182897 כפר קרע6544כפר קרע רשות מקומיתפטור04-907399301/07/201921/07/2019כפר קרעאישור הונפקאלחוארנהכפר קרעכפר קרעחיפה

יסמין אבו פול1183318 כפר קרע6544כפר קרע רשות מקומיתפטור04-635806001/07/201921/07/2019כפר קרעאישור הונפקגשר על הוואדיכפר קרעכפר קרעחיפה

אחלאם אבו ואצל1188270 כפר קרע6544כפר קרע רשות מקומיתפטור04-635234901/07/201921/07/2019יסודי א כפר קרעאישור הונפקיסודי אכפר קרעכפר קרעחיפה

עמותהחייב04-632076830/06/201905/07/2019קיבוץ גן שמואלאישור הונפקגן שמואלגן שמואלמנשהחיפה
איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 
שני גלזר1177331

מנשהחיפה
גבעת 

חביבה
תושב פרטיחייב04-657013404/08/201909/08/2019סמינר גבעת חביבהאישור הונפקאוולד אל נור- ילדי האור

- כנסיית האחים נצרת 

580511012
רנא עליימי1177422

אריה לנדסמן5700003721177592- קיבוץ גן שמואל תנועה קיבוציתחייב04-632040501/07/201926/07/2019קיבוץ גן שמואלאישור הונפקמחנה ליגת העלגן שמואלמנשהחיפה

אישור הונפקנוריתמי עמימנשהחיפה
מנשה . נ.מושב מי עמי ד

3786500
אגודהחייב04-635230601/07/201921/07/2019

- אגודת מתיישבי מי עמי 

570039602
יהודית קוקווקא1177678

עמותהחייב04-666220124/06/201925/07/2019כפר פינסאישור הונפקמעיינות האומהכפר פינסמנשהחיפה
- מוסדות חינוך  כפר פינס 

580049146
דנה בוארון1179047

רונית גבע1179272 מנשה1400000מנשה רשות מקומיתפטור5504-625318001/07/201921/07/2019רחוב האמירים אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולקצירמנשהחיפה

אורית להב1179736 מנשה1400000מנשה רשות מקומיתפטור04-618429301/07/201925/07/2019מאוראישור הונפקמאור שלימאורמנשהחיפה

מנשהחיפה
תלמי 

אלעזר
תושב פרטיחייב04-825301601/07/201901/08/2019תלמי אלעזראישור הונפקקייטנת כדורגל וטבע

- קייטנת כדורגל וספורט 

301256541
אריאל מלכה1180646

רועי טפליץ1180873 מנשה1400000מנשה רשות מקומיתפטור04-618772201/07/201921/07/2019עין שמראישור הונפקשבילי רעותעין שמרמנשהחיפה

מנשהחיפה
שער 

מנשה
אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

prielboaron8@gmail.c

om
פריאל אינס רצבי1181547 מנשה1400000מנשה רשות מקומיתפטור04-617769601/07/201921/07/2019

אורית להב1188220 מנשה1400000מנשה רשות מקומיתפטור04-618429301/07/201925/07/2019מאוראישור הונפקמאור שלימאורמנשהחיפה

אורית להב1188250 מנשה1400000מנשה רשות מקומיתפטור04-618429301/07/201925/07/2019חפר. נ.מושב מאור דאישור הונפקמאור שלימאורמנשהחיפה

מנשהחיפה
כפר 

גליקסון
אריאלה שרייבר1193242 מנשה1400000מנשה רשות מקומיתפטור04-630742201/07/201919/07/2019קיבוץ כפר גליקסוןאישור הונפקאגוז

שירה שמעון1193305 מנשה1400000מנשה רשות מקומיתפטור04-625504901/07/201918/07/2019מצפה אילןאישור הונפקמצפה אילןמצפה אילןמנשהחיפה

אריאלה שרייבר1193316 מנשה1400000מנשה רשות מקומיתפטור04-630725201/07/201931/07/2019משמרותאישור הונפקגן משמרוןמשמרותמנשהחיפה
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קיבוץ משמרותאישור הונפקגן שבלולמשמרותמנשהחיפה
077-

6950080
אריאלה שרייבר1193400 מנשה1400000מנשה רשות מקומיתפטור01/07/201916/08/2019

קיבוץ משמרותאישור הונפקגן העץ הגדולמשמרותמנשהחיפה
077-

6950080
אריאלה שרייבר1193403 מנשה1400000מנשה רשות מקומיתפטור01/07/201916/08/2019

מעלה עירוןחיפה
מעלה 

עירון
מוחמד אגבאריה1178363 מעלה עירון13276מעלה עירון רשות מקומיתפטור04-631340701/07/201921/07/2019מוסמוס מעלה עירוןאישור הונפקקייטנת קיץ

מעלה עירוןחיפה
מעלה 

עירון
בארין'תיסיר ג1183994 מעלה עירון13276מעלה עירון רשות מקומיתפטור04-659518401/07/201921/07/2019מעלה עירוןאישור הונפקהחופש הגדול זלפה

מעלה עירוןחיפה
מעלה 

עירון
מוחמד אגבאריה1184011 מעלה עירון13276מעלה עירון רשות מקומיתפטור04-631393101/07/201921/07/2019מושירפה רחוב ראשיאישור הונפקהחופש הכדול מושירפה

מעלה עירוןחיפה
מעלה 

עירון
אחמד עלו1188444 מעלה עירון13276מעלה עירון רשות מקומיתפטור04-659616601/07/201921/07/2019סאלםאישור הונפקחופש גדול סאלם

רות שוסטרמן1178874 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור1904-833820701/07/201921/07/2019השיטה אישור הונפקרמות יצחק אנשרנשרחיפה

ורדה אסייג9704911179496- ס נשר "מתנס"מתנפטור1904-821022301/07/201921/07/2019השיטה אישור הונפקהבוגריםנשרנשרחיפה

אסף אמגר3005649941180766- אסף אמגר תושב פרטיחייב1904-821451501/07/201908/08/2019השיטה אישור הונפקצמפיון ספורטנשרנשרחיפה

רותי שרון1188852 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור1404-821354401/07/201931/07/2019נתיב הארזים אישור הונפקנשרנשרנשרחיפה

רותי שרון1188896 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור2004-821354401/07/201931/07/2019הורדים אישור הונפקנשרנשרנשרחיפה

רותי שרון1188911 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור2004-821354401/07/201931/07/2019הורדים אישור הונפקנשרנשרנשרחיפה

רותי שרון1188920 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור204-821354401/07/201931/07/2019החרוב אישור הונפקנשרנשרנשרחיפה

רותי שרון1188928 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור04-821354401/07/201931/07/2019החרובאישור הונפקנשרנשרנשרחיפה

טל ספיר1188970 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור1504-821302001/07/201921/07/2019השיטה אישור הונפקבעקבות סיפוריםנשרנשרחיפה

14המתמיד אישור הונפקשבט אחיםנשרנשרחיפה
077-

3456730
1188986 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

זהבה איטה 

פראדל גריינימן

הדר ממן1189438 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור1704-821354401/07/201931/07/2019השיטה אישור הונפקגן תמרנשרנשרחיפה

הדר ממן1189455 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור1704-821354401/07/201931/07/2019השיטה אישור הונפקגן שיטהנשרנשרחיפה

הדר ממן1189457 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור704-821354401/07/201931/07/2019האלון אישור הונפקגן שקמהנשרנשרחיפה

הדר ממן1189461 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור704-821354401/07/201931/07/2019האלון אישור הונפקגן אלוןנשרנשרחיפה

הדר ממן1189463 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור204-821354401/07/201931/07/2019החרוב אישור הונפקגן חרובנשרנשרחיפה

רינת רייכנר אזולאי1190067 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור304-821178101/07/201931/07/2019אורח חיים אישור הונפקחמדהנשרנשרחיפה

רינת רייכנר אזולאי1190071 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור304-821178101/07/201931/07/2019אורח חיים אישור הונפקצפריריםנשרנשרחיפה

רינת רייכנר אזולאי1190076 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור1104-821262201/07/201931/07/2019המגינים אישור הונפקדרוריםנשרנשרחיפה

ריטה הורובנו1190136 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור2104-821354401/07/201931/07/2019האלון אישור הונפקנשרנשרנשרחיפה

ריטה הורובנו1190139 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור2304-821354401/07/201931/07/2019האלון אישור הונפקנשרנשרנשרחיפה
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ריטה הורובנו1190144 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור2104-821354401/07/201931/07/2019האלון אישור הונפקנשרנשרנשרחיפה

ריטה הורובנו1190162 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור203-821354401/07/201931/07/2019החרוב אישור הונפקנשרנשרנשרחיפה

ריטה הורובנו1190166 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור203-821354401/07/201931/07/2019החרוב אישור הונפקנשרנשרנשרחיפה

1190472 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור04-821354401/07/201921/07/2019כליל החורשאישור הונפקגן חורשנשרנשרחיפה
-אסתר מוסקוביץ

גאזל

1190491 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור1404-821354401/07/201931/07/2019האורן אישור הונפקגן טלליםנשרנשרחיפה
-אסתר מוסקוביץ

גאזל

1190496 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור604-821354401/07/201931/07/2019הלוטם אישור הונפקגן לוטםנשרנשרחיפה
-אסתר מוסקוביץ

גאזל

1190502 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור604-821354401/07/201931/07/2019הלוטם אישור הונפקגן אופירהנשרנשרחיפה
-אסתר מוסקוביץ

גאזל

1190511 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור2404-821354401/07/201931/07/2019המתמיד אישור הונפקגן חבצלתנשרנשרחיפה
-אסתר מוסקוביץ

גאזל

מאיה מור1193054 נשר25007נשר רשות מקומיתפטור30004-820754501/07/201921/07/2019התשבי אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולנשרנשרחיפה

סאמיה מנסור1182414 עספיא5348עספיא רשות מקומיתפטור04-839168101/07/201921/07/2019עספיאאישור הונפקסיפוריםעספיאעספיאחיפה

עולא חלבי1183166 עספיא5348עספיא רשות מקומיתפטור104-839756801/07/201921/07/2019שד אבא חושי אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםעספיאעספיאחיפה

אילהאם פרו1185085עספיא 5348רשות מקומיתפטור04-839152401/07/201921/07/2019עספיאאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולעספיאעספיאחיפה

עינב אסעד1187064 עספיא5348עספיא רשות מקומיתפטור04-839135001/07/201921/07/2019עספיאאישור הונפקסיפורים בכל מני צבעיםעספיאעספיאחיפה

אמירה אדומי1192643 עספיא5348עספיא רשות מקומיתפטור04-861068801/07/201904/07/2019בית ספר עספיא גאישור הונפקסיסמה לשעות הפנאיעספיאעספיאחיפה

אישור הונפקסיסמה לשעות הפנאיערערהערערהחיפה
סמוך לבית ספר טאהא 

חוסין
עראם מוגרבי1176633 ערערה6379ערערה רשות מקומיתפטור04-621406201/07/201904/07/2019

רוזקי אבו הלאל1186167 ערערה6379ערערה רשות מקומיתפטור04-635319101/07/201921/07/2019ערערהאישור הונפקאלדהראתערערהערערהחיפה

סאמי סידאווי1187075 ערערה6379ערערה רשות מקומיתפטור04-635583001/07/201921/07/2019ערערהאישור הונפקקייטנת קיץערערהערערהחיפה

עליה מסארווה1188203 ערערה6379ערערה רשות מקומיתפטור04-635279701/07/201921/07/2019כפר עארהאישור הונפקאלהלאערערהערערהחיפה

טארק יונס1189266 ערערה6379ערערה רשות מקומיתפטור04-635113201/07/201921/07/2019עארהאישור הונפקקייטנת קיץערערהערערהחיפה

יהאן רשיד'ג1189583 ערערה6379ערערה רשות מקומיתפטור3002604-635816101/07/201921/07/2019ערערהאישור הונפקקיטנת קיץערערהערערהחיפה

חנין עקל1190354 ערערה6379ערערה רשות מקומיתפטור47904-635318901/07/201921/07/2019ד .ערערה תאישור הונפקבית ספר אלסלאםערערהערערהחיפה

מוחמד סידאווי1192594 ערערה6379ערערה רשות מקומיתפטור04-635318901/07/201904/07/2019ערערהאישור הונפקסיסמה לשעות הפנאיערערהערערהחיפה

מאגד דראוושה1178136 פוריידיס5371פוריידיס רשות מקומיתפטור04-639826701/07/201921/07/2019.אל סדיק שיכון צפוניאישור הונפקאל סדיקפוריידיספוריידיסחיפה

גמילה ברייה1190240 פוריידיס5371פוריידיס רשות מקומיתפטור04-639826601/07/201921/07/2019פוריידיסאישור הונפקקייטנת קיץפוריידיספוריידיסחיפה

הישאם דקנאש1190456 פוריידיס5371פוריידיס רשות מקומיתפטור04-639826501/07/201921/07/2019פוריידיסאישור הונפקקוראים בהנאהפוריידיספוריידיסחיפה

אישור הונפקEnglish is fun- אנגליתפוריידיספוריידיסחיפה
בית ספר , פוריידיס

אלפארוק
לינה אבו ערישה1191677 פוריידיס5371פוריידיס רשות מקומיתפטור04-639826601/07/201921/07/2019
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חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
קייטנון גני הילדיםאישור הונפקפרחים

077-

9779963
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
ליז דוק1178661

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
רשות מקומיתפטור04-637706101/07/201921/07/2019כרכור-פרדס חנהאישור הונפקמרחבים

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
אוסנת בוזגלו1178933

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
רשות מקומיתפטור1404-637317201/07/201921/07/2019כרכור -פרדס חנהאישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
כליל אורן קרמון1179020

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
אישור הונפקבית הספר של הקיץ מעיינות

ס " כרכור בי8הצליל 

מעיינות

077-

5302983
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
עדי קלינמן1179285

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה

ביהס של הקיץ ספרים בכל 

מיני צבעים
רשות מקומיתפטור3604-623044402/07/201921/07/2019החורש אישור הונפק

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
ורד עטר1179286

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
רשות מקומיתפטור7304-637704401/07/201921/07/2019המייסדים אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
קטי קלימיאן1179541

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
רשות מקומיתפטור04-627352201/07/201921/07/2019שבזיאישור הונפקמורשה כרכור

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
שירן אלמקייס1179549

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
רשות מקומיתפטור31704-637747501/07/201918/07/2019ש נוה מרחב אישור הונפקעל הגובה

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
חנה גולומבק1181477

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
רשות מקומיתפטור04-637717701/07/201921/07/2019כרכור-פרדס חנהאישור הונפקישורון מעיין

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
אברהם אפללו1181640

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
רשות מקומיתפטור204-638062601/07/201921/07/2019תדהר אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
1181667

יהודית -מוראג

רובננקו דיין

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
רשות מקומיתפטור04-637733001/07/201921/07/2019כרכור-פרדס חנהאישור הונפקקייטנת אלונים

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
אורי ניר1182675

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
 א20ברקת אישור הונפקיקינטון

077-

9779963
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
דגנית בלעיש1182745

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
 א20ברקת אישור הונפקיקינטון

077-

9779963
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
דגנית בלעיש1182799
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2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
3הראל אישור הונפקכלנית

077-

9779963
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
ליז דוק1183451

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
 כרכור1קנאים אישור הונפקלילך

077-

9779963
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
נועה כהן זריהן1183482

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
 א13תקומה אישור הונפקאשל

077-

9779963
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
אילה ישראל1183663

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
2ברקת אישור הונפקדולב

077-

9779963
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
שירה ארביב1183729

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
' ד14האתרוג אישור הונפקמרווה

077-

9779963
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
אורית אלמלך1183748

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
5סמטת פדויים אישור הונפקרקפת

077-

9779963
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
מור ביטון1183815

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
136דרך הבנים אישור הונפקאתרוג

077-

9779963
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
1183878

דלית פלורה 

שמואלי חזות

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
 ב4נגה אישור הונפקסחלב

077-

9779963
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
אדוה קטלן1184079

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
15הגליל אישור הונפקאדמונית

077-

9779963
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
אור ממן1184590

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
רשות מקומיתפטור04-666476801/07/201921/07/2019 פרדס חנה1הנדיב אישור הונפקהבית העגול

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
אור מרטון1184645

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
רשות מקומיתפטור3404-637295301/07/201921/07/2019נחלה אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
1185490

ענבל אריה 

ספורטה

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
רשות מקומיתפטור1004-637783701/07/201921/07/2019גאולה אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
סער גבריאל קרן1185896

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
' ב36חברון אישור הונפקמור

077-

9779963
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
אורלי שושן1186773
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חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
רשות מקומיתפטור04-634140301/07/201921/07/2019חבקוקאישור הונפקנעם

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
רחמים ביטון1186935

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
ס"מתנפטור04-637855101/07/201921/07/2019הבוטניםאישור הונפקטניס

- כרכור -ס פרסד חנה"מתנ

970517
שי כהן1188481

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

פרדס 

כרכור-חנה
ס"מתנפטור5404-637855101/07/201921/07/2019הבוטנים אישור הונפקספורט

- כרכור -ס פרסד חנה"מתנ

970517
יאיר שושן1192677

תושב פרטיחייב04-001/07/201923/08/2019קריית אתא, 6קלאוזנר אישור הונפקחוויה אולימפיתקרית אתאקרית אתאחיפה
- מ "מפעלי קיץ  בע- ניר מאור 

515172096
בלה טפירו לוין1177434

נעמי זלטה אייזן1181581בנות בתיהתנועת נוערפטור1902-501544402/07/201918/07/2019ירושלים אישור הונפקקרית אתא קיטנהקרית אתאקרית אתאחיפה

עמותהחייב2004-844787801/07/201921/07/2019חנקין אישור הונפקד בנות"קיטנת חבקרית אתאקרית אתאחיפה
ד קרית אתא הרב "בית חב

580019642- דיסקין 
חיה מושקא סגל1183190

גל קסטיאל9705251186916- ס קרית אתא "מתנס"מתנפטור1104-845671201/07/201921/07/2019ח "פלמאישור הונפקכדורסלקרית אתאקרית אתאחיפה

מיטל ששון1187023 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור04-845671201/07/201921/07/2019בית ספר גבעת רםאישור הונפקבית ספר גבעת רםקרית אתאקרית אתאחיפה

ליאת אסייג1187071 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור204-845671201/07/201921/07/2019ברנר אישור הונפקבית ספר גורדוןקרית אתאקרית אתאחיפה

עמותהחייב2004-845202301/07/201914/08/2019בית חבד חנקין אישור הונפקבנים-חבד קרית אתאקרית אתאחיפה
ד קרית אתא הרב "בית חב

580019642- דיסקין 
חורין-זאב בן1187801

לימור בן יוסף1188098 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור204-845671201/07/201921/07/2019האנפה אישור הונפקאלוניםקרית אתאקרית אתאחיפה

ענבל מטמון1188169 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור04-845671201/07/201921/07/2019קלאוזנראישור הונפקשפרינצקקרית אתאקרית אתאחיפה

הדס אמיתי1188198 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור04-845671201/07/201921/07/2019פינסקראישור הונפקפינסקרקרית אתאקרית אתאחיפה

עליזה איפרח1188225 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור04-845671201/07/201921/07/2019ירושליםאישור הונפקבית ספר ירושליםקרית אתאקרית אתאחיפה

הודיה רוח1188286 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור04-845671201/07/201921/07/2019בית יעקבאישור הונפקבית יעקבקרית אתאקרית אתאחיפה

1188349 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור04-845671201/07/201921/07/2019תלמוד תורהאישור הונפקתלמוד תורהקרית אתאקרית אתאחיפה
יוסף מרדכי 

רוטנברג

כרמית וייס1189379 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור3204-845671201/07/201921/07/2019חנקין אישור הונפקיבנהקרית אתאקרית אתאחיפה

ענת הבלר1189640 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור204-845671201/07/201921/07/2019שאגל אישור הונפקגבעת טלקרית אתאקרית אתאחיפה
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ליאור פרבל9705251189743- ס קרית אתא "מתנס"מתנפטור1104-845671201/07/201921/07/2019ח "פלמאישור הונפקכדורגלקרית אתאקרית אתאחיפה

ניר לבשטיין9705251189758- ס קרית אתא "מתנס"מתנפטור1104-845671201/07/201921/07/2019ח "פלמאישור הונפקקמי קרב מגע ישראליקרית אתאקרית אתאחיפה

ילנה קמר אייזמן9705251190639- ס קרית אתא "מתנס"מתנפטור1104-845671201/07/201921/07/2019ח "פלמאישור הונפקקייטנת אלונים המשךקרית אתאקרית אתאחיפה

11ח "פלמאישור הונפקגן איילתקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
לירון בנון1191654 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

11ח "פלמאישור הונפקגן הדסקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
לירון בנון1191660 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

11ח "פלמאישור הונפקגן דקלקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
לירון בנון1191679 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

11ח "פלמאישור הונפקגן אביביםקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
לירון בנון1191687 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

2בעל שם טוב אישור הונפקגן סיגליותקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
לירון בנון1191713 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

11ח "פלמאישור הונפקגן אלהקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
גל הרבסמן9705251191718- ס קרית אתא "מתנס"מתנפטור01/07/201931/07/2019

11ח "פלמאישור הונפקגן אלמוגןקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
גל הרבסמן1191721 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

11ח "פלמאישור הונפקגן תל חיקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
גל הרבסמן1191729 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

11ח "פלמאישור הונפקגן אגוזקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
גל הרבסמן1191732 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

11ח "פלמאישור הונפקגן אמיריםקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
גל הרבסמן1191742 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

11ח "פלמאישור הונפקגן בינה חבד בניםקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
מן'אושרת תורג9705251191749- ס קרית אתא "מתנס"מתנפטור01/07/201921/07/2019

11ח "פלמאישור הונפקגן ניצןקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
מן'אושרת תורג1191755 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

11ח "פלמאישור הונפקגן רעותקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
מן'אושרת תורג1191757 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

11ח "פלמאישור הונפקגן שיזףקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
לאה אסרף9705251191761- ס קרית אתא "מתנס"מתנפטור01/07/201931/07/2019

75שד הציונות אישור הונפקגן דרורקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
לאה אסרף1191764 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

75שד הציונות אישור הונפקגן דוכיפתקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
לאה אסרף1191766 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

14רמז אישור הונפקגן מרגניותקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
לאה אסרף1191767 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019
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19טשרניחובסקי אישור הונפקגן הברוןקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
לירז פונק1192477 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

שכ גבעת אלוניםאישור הונפקגן אלוניםקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
גילה אוחנה-חגית9705251192540- ס קרית אתא "מתנס"מתנפטור01/07/201931/07/2019

34סלעית אישור הונפקגן צמרתקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
גילה אוחנה-חגית1192571 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

סלעיתאישור הונפקגן סלעית אקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
גילה אוחנה-חגית1192593 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

66שאגל אישור הונפקגן אומנים גקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
גילה אוחנה-חגית1192622 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

19פרישמן אישור הונפקגן אורןקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
אורית ממן1192633 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

56ואן גוך אישור הונפקאומנים אקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
יעל חיים1192709 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

גבעת טלאישור הונפקאומנים בקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
יעל חיים1192719 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

גבעת טלאישור הונפקגן אשלקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
יעל חיים1192729 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

17הרב דוידאשווילי אישור הונפקגן תפארתקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
יעל חיים1192736 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

17גולומב אישור הונפקגן סנוניתקרית אתאקרית אתאחיפה
073-

3236843
יעל חיים1192747 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

תירנגו טדסה9705251192790- ס קרית אתא "מתנס"מתנפטור1104-845671201/07/201921/07/2019ח "פלמאישור הונפקהמשך הצבי ישראלקרית אתאקרית אתאחיפה

שרונה מזרחי1192810 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומיתפטור1404-845671201/07/201921/07/2019רמז אישור הונפקהצבי ישראלקרית אתאקרית אתאחיפה

ילנה קמרדין9705251193292- ס קרית אתא "מתנס"מתנפטור1104-845671201/07/201931/07/2019ח "פלמאישור הונפקמחשביםקרית אתאקרית אתאחיפה

אירנה צבצניק9705251193295- ס קרית אתא "מתנס"מתנפטור1104-845671201/07/201921/07/2019ח "פלמאישור הונפקגבעת טל המשךקרית אתאקרית אתאחיפה

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור8904-877369801/07/201921/07/2019חיים אישור הונפקבית ספר פסגות

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
הילה רחל פרץ1178077

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור2404-872159101/07/201921/07/2019סולד אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
רויטל רחל סלם1178756

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
אישור הונפקאקרובטיקה

, ביאליק. ק, 54דפנה 

בית הפועל
'בנימין גורביץ9705331178779- ס קרית ביאליק "מתנס"מתנפטור04-912834101/07/201918/07/2019

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק

בית הספר של החופש הגדול 

רקפות
רשות מקומיתפטור304-628805301/07/201921/07/2019חיננית אישור הונפק

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
אורלי אברהם1180700

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור4904-870432301/07/201921/07/2019דפנה אישור הונפקבית ספר של החופש הבונים

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
סימה שרר1181859
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קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
יעל מנדל ליבוביץ9705331182864- ס קרית ביאליק "מתנס"מתנפטור5604-877935522/07/201908/08/2019דפנה אישור הונפקקייטנת ספורט כללי

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור04-876740501/07/201921/07/2019 קרית ביאליק3בנימין אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
אור שליזינגר1186439

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור604-912834101/07/201908/08/2019חיננית אישור הונפקנירים

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
סמדר חי1186795

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור604-912834101/07/201908/08/2019חיננית אישור הונפקאמירים

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
סמדר חי1186821

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור704-912834101/07/201908/08/2019לוטם אישור הונפקיסמין

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
סמדר חי1186863

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור04-912834101/07/201908/08/2019חינניתאישור הונפקלוטם

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
סמדר חי1186881

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור1004-912834101/07/201908/08/2019לוטם אישור הונפקלילך

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
סמדר חי1186928

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור804-912834101/07/201908/08/2019ח "הפלמאישור הונפקהדס

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
ציון-דיקלה שמע1186972

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור804-912834101/07/201908/08/2019ח "הפלמאישור הונפקתאנה

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
ציון-דיקלה שמע1186990

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור804-912834101/07/201908/08/2019ח "הפלמאישור הונפקגפן

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
ציון-דיקלה שמע1187015

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
אילנית רביד9705331187042- ס קרית ביאליק "מתנס"מתנפטור5604-912834101/07/201921/07/2019דפנה אישור הונפקקיץ וכיף בקרית ביאליק

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור1204-912834101/07/201908/08/2019ניצנים אישור הונפקניצנים

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
ציון-דיקלה שמע1187066

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור604-912834101/07/201908/08/2019האלונים אישור הונפקאלונים א

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
ציון-דיקלה שמע1187082

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור404-912834101/07/201908/08/2019בוטינסקי 'זאישור הונפקצבעוני

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
כרמית עדי1187116

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור104-912834101/07/201908/08/2019יהונתן אישור הונפקאלומות

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
כרמית עדי1187185

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור304-912834101/07/201908/08/2019יהונתן אישור הונפקצופית

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
כרמית עדי1187277

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור04-912834101/07/201908/08/2019ח"הפלמאישור הונפקתלתן

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
כרמית עדי1187302

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור104-912834101/07/201908/08/2019יונתן אישור הונפקשיבולים

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
כרמית עדי1187323

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור5304-912834101/07/201908/08/2019דפנה אישור הונפקהדר

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
ילנה שטקובסקי1187379

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור604-876762201/07/201921/07/2019נפתלי אישור הונפקבית ספר קדימה

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
טל חבשוש1187397
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קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור504-912834101/07/201908/08/2019השקדים אישור הונפקערמונים

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
ילנה שטקובסקי1187399

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור104-912834101/07/201908/08/2019השקדים אישור הונפקארזים

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
ילנה שטקובסקי1187415

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור504-912834101/07/201908/08/2019השקדים אישור הונפקהחורשה

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
ילנה שטקובסקי1187429

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור504-912834101/07/201908/08/2019השקדים אישור הונפקשקדים

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
ילנה שטקובסקי1187451

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור04-912834101/07/201908/08/2019קרן קיימת לישראלאישור הונפקאדמונית

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
שיר גבי מונסונגו1187483

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור1104-912834101/07/201908/08/2019לילך אישור הונפקתמרים

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
שיר גבי מונסונגו1187499

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור804-912834101/07/201908/08/2019חיננית אישור הונפקמרגנית

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
שיר גבי מונסונגו1187504

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור5904-912834101/07/201908/08/2019קרן קיימת לישראל אישור הונפקרעים

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
שיר גבי מונסונגו1187527

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור5904-912834101/07/201908/08/2019קרן קיימת לישראל אישור הונפקענבלים

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
שיר גבי מונסונגו1187549

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור104-912834101/07/201908/08/2019דן אישור הונפקנרקיסים

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
איילה סוויד1187579

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור2804-912834101/07/201908/08/2019בנימין אישור הונפקצברים

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
איילה סוויד1187599

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור204-912834101/07/201908/08/2019דן אישור הונפקכלניות

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
איילה סוויד1187621

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור4804-912834101/07/201908/08/2019שד המייסדים אישור הונפקהבנים

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
איילה סוויד1187634

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור4804-912834101/07/201908/08/2019שד המייסדים אישור הונפקמייסדים

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
איילה סוויד1187647

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
עמותהחייב04-689378501/07/201931/07/2019שד המייסדיםאישור הונפקכיף להיות יהודי- כיף לי 

עמותת יהדות בקהילה קרית 

580478386- ביאליק 
שיינדל דינר1192444

קרית ביאליקחיפה
קרית 

ביאליק
רשות מקומיתפטור104-912834101/07/201908/08/2019דליה אישור הונפקדליה

 קרית 95000קרית ביאליק 

ביאליק
מרי דגן1193271

קרית טבעוןחיפה
קרית 

טבעון
אישור הונפקקייטנה זואולוגית רמת הדסה

כפר הנוער רמת הדסה 

קרית טבעון
דורון מנחם וינמן559755851178230- וינמן דורון תושב פרטיחייב04-851004601/07/201919/07/2019

קרית טבעוןחיפה
קרית 

טבעון
עמותהחייב304-983415401/07/201901/08/2019שרת משה אישור הונפקד"קייטנת גן חב

- ד קרית טבעון "בית חב

580527570
פרידה אלטהויז1179554

קרית טבעוןחיפה
קרית 

טבעון
יפעת קרוננפלד1180217הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור03-512512501/07/201905/07/2019 קרית טבעון14ל "קקאישור הונפקקייצת קן טבעון סבב ראשון

קרית טבעוןחיפה
קרית 

טבעון
אסף דסה1180222הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור03-512512507/07/201912/07/2019 קרית טבעון14ל "קקאישור הונפקקייצת קן טבעון סבב שני
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קרית טבעוןחיפה
קרית 

טבעון
אליהו וקנין1182172 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומיתפטור3610004-903780021/07/201908/08/2019רמת הדסה אישור הונפקרמת הדסה

קרית טבעוןחיפה
קרית 

טבעון
מוסד חינוכיחייב3600604-983888701/07/201908/08/2019דאר טבעון אישור הונפקאורנים

- המרכז הדו מחוזי למחוננים 

315762
עדי שמילה1182386

קרית טבעוןחיפה
קרית 

טבעון
אביבה איתן1183956 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומיתפטור1304-983200101/07/201921/07/2019נרקיסים אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

קרית טבעוןחיפה
קרית 

טבעון
אבירם גוילי9705411184725- ס קרית טבעון "מתנס"מתנפטור104-903810001/07/201918/07/2019כצנלסון אישור הונפק2019מחנה כדורגל קיץ 

קרית טבעוןחיפה
קרית 

טבעון
ערן נסים ארפי9705411184747- ס קרית טבעון "מתנס"מתנפטור104-903810001/07/201918/07/2019כצנלסון אישור הונפק2019מחנה קפואירה קיץ 

קרית טבעוןחיפה
קרית 

טבעון
צפורה גורן9705411184752- ס קרית טבעון "מתנס"מתנפטור1204-903810001/07/201921/07/2019דגניות אישור הונפקמשחקייץ

קרית טבעוןחיפה
קרית 

טבעון
ברכה מנצור1186163 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומיתפטור4404-983020101/07/201908/08/2019נרקיסים אישור הונפקמנהרת הזמן

קרית טבעוןחיפה
קרית 

טבעון
דורין קורקוס1186328 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומיתפטור1204-871892501/07/201908/08/2019סולד הנריאטה אישור הונפקמנהרת הזמן

קרית טבעוןחיפה
קרית 

טבעון
גל שטיינר1186419 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומיתפטור1204-953494101/07/201908/08/2019מורן אישור הונפקמנהרת הזמן

קרית טבעוןחיפה
קרית 

טבעון
חדוה גרינולד1186431 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומיתפטור404-983020601/07/201908/08/2019אלעזר דוד אישור הונפקמנהרת הזמן

עמותהחייב04-844447301/07/201931/08/2019חוף זבולון קרית יםאישור הונפקספורט ימיקרית יםקרית יםחיפה
- עמותת מעופפי הים  

580482305
גיל הורביץ1179112

אורית דנינו1179188 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור2304-876151723/06/201904/07/2019ל "צהאישור הונפקד לוינסון קדימה מדע"חמקרית יםקרית יםחיפה

קרית יםקרית יםחיפה
-ס של החופש הגדול"ביה

ס עלומים"ביה
1182245 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור1804-875067801/07/201921/07/2019משה שרת אישור הונפק

מורן אטיאס 

אזנקוט

אלמז רחמימוב1184963 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור1804-875589101/07/201908/08/2019שרת משה אישור הונפקאור אבנרקרית יםקרית יםחיפה

לילך כרמלי1187405 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור504-875067801/07/201908/08/2019ארזים אישור הונפקנפטוןקרית יםקרית יםחיפה

1187445 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור1004-875067801/07/201921/07/2019שפרינצק אישור הונפקהדסקרית יםקרית יםחיפה
אביטל רויזמן 

יהושע

1187455 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור1304-875067801/07/201921/07/2019יחיעם אישור הונפקאשלקרית יםקרית יםחיפה
אביטל רויזמן 

יהושע

1187456 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור2804-875067801/07/201921/07/2019שד בן צבי אישור הונפקברושקרית יםקרית יםחיפה
אביטל רויזמן 

יהושע

קרית יםקרית יםחיפה
-ס של החופש הגדול"ביה

ס אלמוגים"ביה
סימה מזרחי1188697 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור1004-875067801/07/201921/07/2019קרית ים אישור הונפק

קרית יםקרית יםחיפה
-ס של החופש הגדול"ביה

ס אורים"ביה
כרמית כרמלה סבג1188769 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור2504-875067801/07/201921/07/2019שד ביאליק אישור הונפק

קרית יםקרית יםחיפה
-ס של החופש הגדול"ביה

ס סביונים"ביה
סמדר ברץ1188798 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור04-875067801/07/201921/07/2019אילנותאישור הונפק
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קרית יםקרית יםחיפה
-ס של החופש הגדול"ביה

ס ימית"ביה
שרונה בלגזל1188807 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור04-875067801/07/201921/07/2019קרית יםאישור הונפק

קרית יםקרית יםחיפה
-ס של החופש הגדול"ביה

ס אור אבנר"ביה
אפרת סויסה1189644 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור1804-875067801/07/201921/07/2019שרת משה אישור הונפק

שלומית יחזקאלי1189704 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור7104-875067801/07/201921/07/2019שד ירושלים אישור הונפקיסמיןקרית יםקרית יםחיפה

שלומית יחזקאלי1189708 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור504-875067801/07/201921/07/2019ארזים אישור הונפקפלוטוקרית יםקרית יםחיפה

קרית יםקרית יםחיפה
-ס של החופש הגדול"ביה

ס אמירים"ביה
גלית חיקי1189719 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור1304-875067801/07/201921/07/2019קרית ים אישור הונפק

שלומית יחזקאלי1189720 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור804-875067801/07/201921/07/2019בליטי מאיר אישור הונפקמאדיםקרית יםקרית יםחיפה

שלומית יחזקאלי1189730 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור1004-875067801/07/201921/07/2019י "נילאישור הונפקשוניתקרית יםקרית יםחיפה

שלומית יחזקאלי1189735 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור1004-875067801/07/201908/08/2019י "נילאישור הונפקאלמוגקרית יםקרית יםחיפה

אסתר חילו1189835 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור404-875067801/07/201908/08/2019ישעיהו ישראל אישור הונפקשושןקרית יםקרית יםחיפה

אסתר חילו1189842 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור2404-875067801/07/201908/08/2019פרץ אישור הונפקשיזףקרית יםקרית יםחיפה

אסתר חילו1189869 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור7104-875067801/07/201921/07/2019שד הרצל אישור הונפקצבעוניקרית יםקרית יםחיפה

אסתר חילו1189873 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור8504-875067801/07/201908/08/2019שד הרצל אישור הונפקאלהקרית יםקרית יםחיפה

אסתר חילו1189896 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור7104-875067801/07/201921/07/2019שד הרצל אישור הונפקניצןקרית יםקרית יםחיפה

אסתר חילו1189906 קרית ים96008קרית ים רשות מקומיתפטור8504-875067801/07/201908/08/2019שד הרצל אישור הונפקהרדוףקרית יםקרית יםחיפה

שיר אל צורדקר9705581191607- ס קרית ים "מתנס"מתנפטור04-875067801/07/201914/07/2019אילנותאישור הונפקמחנה כדורסל וכדורגלקרית יםקרית יםחיפה

שיר אל צורדקר9705581191617- ס קרית ים "מתנס"מתנפטור04-875067822/07/201904/08/2019אילנותאישור הונפקמחנה כדורסל וכדורגל מחזור בקרית יםקרית יםחיפה

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור04-870262501/07/201921/07/2019קרית מוצקיןאישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
ליטל אלזרדל1178516

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין

- בית ספר של החופש הגדול

בית ספר נבון
רשות מקומיתפטור04-641367301/07/201921/07/2019קרית מוצקיןאישור הונפק

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
רעות רונן1178801

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור04-873482801/07/201921/07/2019קרית מוצקין, 50גושן אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
אנה קרימר1179013

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור04-877462001/07/201921/07/2019קרית מוצקיןאישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
תמי אוסטרייכר1179503

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור1004-870274501/07/201921/07/2019החשמונאים אישור הונפקבית ספר של הקיץ

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
כהן-דליה וונונו1181266

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור404-876937801/07/201921/07/2019דקר אישור הונפקהחופש הגדול בן גוריון

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
רונה רונית ציפרוט1182478

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור04-876250901/07/201921/07/2019ין אריה'דולצאישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
סיגל המבורג1183301

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
ענת טבול9705661183983- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור304-830666601/07/201911/08/2019הברוש אישור הונפק'ברוש א
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קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
שירלי שמילוביץ9705661184092- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור304-830666601/07/201922/08/2019האוזנר גדעון אישור הונפקביכורים

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
איריס אבשלום9705661184129- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור2504-830666601/07/201922/08/2019שד קרן קימת אישור הונפקבוקסר ב

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
מרים לומברוזו9705661184160- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור04-830666601/07/201911/08/2019קרית מוצקיןאישור הונפקחטיבה צעירה רימון

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
ברכה קנטורוביץ9705661184187- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור04-830666601/07/201911/08/2019דליהאישור הונפקאלישבע

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
עטרה דגן9705661184682- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור28504-830666601/07/201911/08/2019דרך עכו אישור הונפקתמרי

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
חבצלת דוד9705661184713- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור10004-830666601/07/201911/08/2019הרב קוק אישור הונפקרחל המשוררת

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
אורטל אוסמו ויצמן9705661184758- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור604-830666601/07/201911/08/2019בן צבי אישור הונפקיובל

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור304-830666601/07/201922/08/2019הברוש אישור הונפקברוש ב

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
וליה מימון'גליה ג1186120

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור304-830666601/07/201922/08/2019קליבנוב אישור הונפקצביה א

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
כרמית חי1186301

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
סיגל בנקבצר9705661186327- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור304-830666601/07/201911/08/2019קליבנוב אישור הונפקצביה ב

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
ויזל-איריס בייצר9705661186705- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור2704-830666601/07/201922/08/2019אהרון אישור הונפקמנדלברוד

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
אורנית בנאיבגי9705661186713- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור904-830666601/07/201911/08/2019דקר אישור הונפקאלון א

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
אריאלה פולנסקי9705661186878- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור504-830666601/07/201922/08/2019אלמוגי יוסף אישור הונפקרעות

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור2504-871122523/06/201915/07/2019יוספטל אישור הונפקאולפנת סגולה

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
רז תהילה סבירו1186890

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור904-830666601/07/201922/08/2019מנור אישור הונפקגלי

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
וליה מימון'גליה ג1187104

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור304-830666601/07/201922/08/2019האוזנר גדעון אישור הונפקנרקיס

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
וליה מימון'גליה ג1187109

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור504-830666601/07/201911/08/2019אלמוגי יוסף אישור הונפקאלמוג

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
וליה מימון'גליה ג1187115

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור04-830666601/07/201922/08/2019שניאורסוןאישור הונפקהנשיא

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
וליה מימון'גליה ג1187151

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור04-830666601/07/201922/08/2019שניאורסוןאישור הונפקהשלום

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
וליה מימון'גליה ג1187173

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
טליה הרשקוביץ9705661187334- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור1104-830666601/07/201921/07/2019דקר אישור הונפקמחול
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קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור804-830666601/07/201911/08/2019מנור אהוד אישור הונפקאהוד מנור א

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
כרמית חי1189188

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור604-830666601/07/201911/08/2019אהוד מנור אישור הונפקמשאלה ב

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
כרמית חי1189235

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
תמר דרעי9705661189310- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור804-830666601/07/201922/08/2019מנור אהוד אישור הונפקאהוד מנור ב

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
מירי בויום9705661189417- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור04-830666601/07/201921/07/2019ס בן גוריון"מתנאישור הונפקאומנים צעירים

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור2604-830666601/07/201912/08/2019בגין אישור הונפקאורח חיים בריא בגין

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
צביה לוחנר1189582

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור04-830666601/07/201922/08/2019נתיב העליהאישור הונפקגבירצמן

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
צביה לוחנר1189617

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור104-830666601/07/201911/08/2019אק 'קורצאישור הונפקרקפת

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
צביה לוחנר1189804

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור04-830666601/07/201922/08/2019קרית מוצקיןאישור הונפקחטיבה צעירה תאנה

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
צביה לוחנר1189816

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
רשות מקומיתפטור04-830666601/07/201922/08/2019כצנלסוןאישור הונפקדוכיפת

 קרית 82008קרית מוצקין 

מוצקין
צביה לוחנר1190591

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
אסתר כהן9705661190742- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור3104-830666601/07/201911/08/2019ברק אישור הונפקשטייר

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
אסתר מחרז9705661190767- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור6704-830666601/07/201911/08/2019החשמונאים אישור הונפק'פירס ב

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
לירז שטרן9705661190884- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור604-830666601/07/201922/08/2019מנור אהוד אישור הונפקמשאלה א

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
עירית וקסלר9705661191202- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור604-830666601/07/201922/08/2019בן צבי אישור הונפקדפנה

קרית מוצקיןחיפה
קרית 

מוצקין
שרית שרמן9705661192394- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנפטור2504-830666601/07/201911/08/2019שד קרן קימת אישור הונפקבוקסר א

 רכסים2חצב אישור הונפקאתנחתארכסיםרכסיםחיפה
077-

4146047
לאה זלוצבסקי1178110בנות בתיהתנועת נוערפטור01/07/201931/08/2019

יהודית כהן1178917 רכסים9225רכסים רשות מקומיתפטור04-984749501/07/201921/07/2019 רכסים46בני תורה  אישור הונפקדרכי תורהרכסיםרכסיםחיפה

יסכה גדסי1179555 רכסים9225רכסים רשות מקומיתפטור02-636870601/07/201921/07/2019קרית אור חדשאישור הונפקבצוותא- גווניםרכסיםרכסיםחיפה

רות לוי3407111180745- אור חדש מוסד חינוכיחייב04-904054023/06/201905/07/2019הרב קוקאישור הונפקקלוזאפרכסיםרכסיםחיפה

עמותהחייב04-984911901/07/201931/07/2019רכסיםאישור הונפקבצוותארכסיםרכסיםחיפה
- אור חדש מרכז חינוכי בגליל 

580012094
יוסף דנינו1181663

יונה גולדמן שרעבי1182178 רכסים9225רכסים רשות מקומיתפטור304-984616801/07/201921/07/2019חרצית אישור הונפקהזכות לחובה והחובה לכבדרכסיםרכסיםחיפה

1183826 רכסים9225רכסים רשות מקומיתפטור704-984616801/07/201921/07/2019דרך הרב אישור הונפקחורשת האוצרותרכסיםרכסיםחיפה
בריינה נחמה 

שולמן ספראי
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לאה הוכסטר1184762בנות בתיהתנועת נוערפטור04-984978701/07/201918/07/2019 רכסים14אורנים אישור הונפקבת מלךרכסיםרכסיםחיפה

אישור הונפקבחורשת האוצררכסיםרכסיםחיפה
zaharonim3@ganimm

.co.il
יוכבד מן1184769 רכסים9225רכסים רשות מקומיתפטור02-636870601/07/201921/07/2019

לאה גליס1189506 רכסים9225רכסים רשות מקומיתפטור2802-636870601/07/201921/07/2019הרב קוק אישור הונפקבת מלךרכסיםרכסיםחיפה

עדה טרבולסי1190866 רכסים9225רכסים רשות מקומיתפטור1402-636870601/07/201921/07/2019הרקפות אישור הונפקאהל שרהרכסיםרכסיםחיפה

חברהחייב3302-579753501/07/201918/07/2019דרך השלום אישור הונפקסל קיץאבו גושאבו גושירושלים
- מ "גדי קידר יזמות ספורט בע

513152694
גד קדר1177414

יואל טולדנו165405771177845- טולדנו יואל תושב פרטיחייב02-999999921/07/201908/08/2019 אבו גוש33השלום אישור הונפקסובאראשיאבו גושאבו גושירושלים

רושאן גבר1182215 אבו גוש4721אבו גוש רשות מקומיתפטור02-570034201/07/201915/08/2019מחמוד רשידאישור הונפקסיף וכיף רובוטיקהאבו גושאבו גושירושלים

מחמוד אבו קטיש1182688 אבו גוש4721אבו גוש רשות מקומיתפטור02-570034201/07/201915/08/2019רחוב עבלרחמןאישור הונפקסיף וכיף בית ספר השלוםאבו גושאבו גושירושלים

חאלד חמורי1184699 אבו גוש4721אבו גוש רשות מקומיתפטור02-570034201/07/201915/08/2019מחמוד רשידאישור הונפקסיף וכיף בית ספר יסודיאבו גושאבו גושירושלים

דוד יגאל אזולאי9707151182282- ס אפרת "מתנס"מתנפטור02-993293601/07/201919/07/2019שד המלך דודאישור הונפקמחוץ לקופסהאפרתהאפרתהירושלים

מוריה סוטו1182605 אפרתה36509אפרתה רשות מקומיתפטור402-993301201/07/201930/07/2019שד המלך דוד אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםאפרתהאפרתהירושלים

1184099 אפרתה36509אפרתה רשות מקומיתפטור02-594493601/07/201921/07/2019מוריהאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםאפרתהאפרתהירושלים
איילת זיגלמן בן 

חיים

נעמי פרוש1184404 אפרתה36509אפרתה רשות מקומיתפטור102-993300101/07/201921/07/2019זית שמן אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםאפרתהאפרתהירושלים

שלי שטרית9707151188571- ס אפרת "מתנס"מתנפטור02-993293601/07/201925/07/2019שד המלך דודאישור הונפקקייטנת מנהרת הזמןאפרתהאפרתהירושלים

ליטל קסברג9707311177482- ס בית אל "מתנס"מתנפטור02-970660001/07/201928/07/2019בית אלאישור הונפקבית אלבית אלבית אלירושלים

יעקב משה בנימין1178734 בית אל35741בית אל רשות מקומיתפטור102-997573701/07/201921/07/2019העמק אישור הונפקשער השמיםבית אלבית אלירושלים

אור-ישראל צבי בר1181578 בית אל35741בית אל רשות מקומיתפטור02-997332001/07/201926/07/2019שדרות לוז בית אלאישור הונפקס של קיץ"ביבית אלבית אלירושלים

נילי ישראל1187063 בית אל35741בית אל רשות מקומיתפטור02-970660601/07/201921/07/2019שדרות לוז בית אלאישור הונפקבית אל בנותבית אלבית אלירושלים

עמותהחייב02-997384601/07/201911/07/2019בית אלאישור הונפקלימודית חוויתיתבית אלבית אלירושלים
- מרכז ישיבות בני עקיבא 

580082741
מיכאל דהן1190959

1182406 בית אריה36525בית אריה רשות מקומיתפטור108-912700030/06/201904/07/2019הזית אישור הונפקמחנוערבית אריהבית אריהירושלים
) אורלי(אורנה 

ספיר

עמותהחייב708-990099001/07/201931/07/2019האלה אישור הונפקקייטנת חבדבית אריהבית אריהירושלים

ד בית אריה עופרים "בית חב

- ד "שעל ידי צעירי אגודת חב

580521003

נחום שטרסברג1190608

רויטל טמסוט1177564 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-991544601/07/201921/07/2019שמש. בית7בן אליעזר אישור הונפקגלגלי עוזיאלבית שמשבית שמשירושלים

אסתר אבוטבול1177571 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-999330801/07/201931/07/2019 בית שמש51הרצוג אישור הונפקחברים מתחבריםבית שמשבית שמשירושלים

רבקה ביטון1111791177598- בית ספר לוי אשכול מוסד חינוכיחייב1602-991136901/07/201922/07/2019הגולן אישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים
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מוסד חינוכיחייב1402-992417023/06/201912/07/2019נחל דולב אישור הונפקאולפנת אהבת ישראלבית שמשבית שמשירושלים
- אולפנת אהבת ישראל 

460667
יונת דבורה טוקר1177643

רחל משען1720231177686- בית ספר הראל מוסד חינוכיחייב1702-992151001/07/201925/07/2019נחל רפאים אישור הונפקד הראל"ממבית שמשבית שמשירושלים

תושב פרטיחייב902-625305021/07/201908/08/2019נחל קטלב אישור הונפקספורט ואתגריםבית שמשבית שמשירושלים
- אלכסנדר טרנובסקי 

307457051
1177827

אלכסנדר 

טרנובסקי

יצחק אוחנה1177839 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור702-999022701/07/201921/07/2019שבטי ישראל אישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים

1177975בנות בתיהתנועת נוערפטור2102-501544421/06/201907/08/2019נחל לוז אישור הונפקכה תאמרבית שמשבית שמשירושלים
אלישבע שינדיל 

זילברשטיין

אליהו נחום1178060בית שמש 26104רשות מקומיתפטור02-999142321/06/201931/08/2019רבי יהושעאישור הונפקחניכי הישיבותבית שמשבית שמשירושלים

הושע הנביאאישור הונפקבית בגןבית שמשבית שמשירושלים
076-

5406368
ציפורה הרטמן1178263 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור01/07/201915/08/2019

רחל משה1178295 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור2202-991692901/07/201921/07/2019דוד רזיאל אישור הונפקביהס לוין קייטנת גלגליםבית שמשבית שמשירושלים

יאשיהו רצאבי1178370בית שמש 26104רשות מקומיתפטור1102-991901123/06/201912/07/2019נחל ערוגות אישור הונפקסוכת דודבית שמשבית שמשירושלים

13נחל שורק אישור הונפקבנות הרמהבית שמשבית שמשירושלים
072-

2587000
מוסד חינוכיחייב21/06/201921/08/2019

- מוסדות בנות ישראל 

2420784
תמר בכלר1178416

תמר ערוסי1178485בנות בתיהתנועת נוערפטור1302-501544430/06/201919/07/2019נחל ערוגות אישור הונפקבנות הדסהבית שמשבית שמשירושלים

תהילה שפירא1178506 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-571894301/07/201925/07/2019 בית שמש17נחל רפאים אישור הונפקבנות מלכה אורחות אמותינובית שמשבית שמשירושלים

אישור הונפקדי קעמפ עטבית שמשבית שמשירושלים
 בית 6אדמור מבעלזא 

שמש
רחל ערנפלד1178529בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544427/06/201907/08/2019

מיכל אליה אביבי1178541בנות בתיהתנועת נוערפטור1302-501544402/07/201925/07/2019מעשי חיא אישור הונפקהמרוץ אל היעדבית שמשבית שמשירושלים

עמותהחייב1602-992518723/06/201911/07/2019נחל דולב אישור הונפקישיבת אהבת ישראלבית שמשבית שמשירושלים
- ס תיכון אהבת ישראל "בי

580434538
אמיר קשיש1178556

הושע הנביאאישור הונפקבית בגןבית שמשבית שמשירושלים
076-

5406368
ציפורה הרטמן1178628 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור01/07/201915/08/2019

הושע הנביאאישור הונפקבית בגןבית שמשבית שמשירושלים
076-

5406368
ציפורה הרטמן1178659 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור01/07/201915/08/2019

אישור הונפקמורשת דליה-חיי שרהבית שמשבית שמשירושלים
 בית 2אדמור מבעלזא 

שמש
1178668בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544401/07/201909/08/2019

אילה ברכה 

אביטבול

ס"מתנפטור1602-999503001/07/201921/07/2019נחל דולב אישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים
- ס רמת בית שמש "מתנ

976720
אהרן משה שטרית1178771

מינה סופר1178814 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור102-991542701/07/201921/07/2019חיים הלוי ' ראישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים
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עפרה הינדה כץ1178827בנות בתיהתנועת נוערפטור1002-991629401/07/201924/07/2019נחל גילה אישור הונפקאין אפסבית שמשבית שמשירושלים

חנה חזן1178831 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1602-992002301/07/201921/07/2019נחל דולב אישור הונפק'בית יעקב רמה בבית שמשבית שמשירושלים

שרה גולדשטיין1178871בנות בתיהתנועת נוערפטור1302-501544402/07/201919/07/2019נחל שורק אישור הונפקמאה אחוזבית שמשבית שמשירושלים

רבקה נובק1178875בנות בתיהתנועת נוערפטור1302-501544402/07/201917/07/2019נחל שורק אישור הונפקהשקעה בטוחהבית שמשבית שמשירושלים

רבקה רחל קווין1178920 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-999776501/07/201921/07/2019רמת בית שמשאישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים

אישור הונפקעוז והדרבית שמשבית שמשירושלים
 רמה א 13נחל ערוגות 

בית שמש
שרה ברכה סיידיאן1178942בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544401/07/201918/07/2019

מרים שטרן48791178966- מגן אבות מוסד חינוכיחייב1902-991404101/07/201930/07/2019נחל אוריה אישור הונפקמגן אבותבית שמשבית שמשירושלים

אסתר מלכה זכריה5805401691179012- עמותת דרור עמותהחייב1902-992441923/06/201930/08/2019נחל רפאים אישור הונפקר"קייטנת דרובית שמשבית שמשירושלים

פרידה אהרן1179063 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור902-999167901/07/201921/07/2019אחיה השילוני אישור הונפקבית יעקב רמה גבית שמשבית שמשירושלים

12בן עזאי אישור הונפקעם סגולה-סגלגלה בית שמשבית שמשירושלים
077-

5023879
חנה לייפר1179073בנות בתיהתנועת נוערפטור06/07/201909/07/2019

מטי שולביץ1179131בנות בתיהתנועת נוערפטור1702-999605801/07/201918/07/2019נחל רפאים אישור הונפקבנות מלכהבית שמשבית שמשירושלים

מיטל ישי1179143 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור802-992523401/07/201921/07/2019נחל שורק אישור הונפקמוריהבית שמשבית שמשירושלים

1179219 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-991056301/07/201921/07/2019 בית שמש5אור שמח אישור הונפקאור בית שמשבית שמשבית שמשירושלים
חיים דוד 

וודיסלבסקי

חנה חיאק1179270 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-538124201/07/201921/07/2019נחל ערוגותאישור הונפקעוז והדרבית שמשבית שמשירושלים

מרים אורלינסקי1179274 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-633447701/07/201921/07/2019 בית שמש21נחל לוז אישור הונפקתורת משהבית שמשבית שמשירושלים

מרדכי יהודה פיין3439471179303- ר "ת תשב"תמוסד חינוכיחייב1102-992727201/07/201922/07/2019נחל ערוגות אישור הונפקר בית שמש"ת תשב"תבית שמשבית שמשירושלים

רחל קרקובר1179323בנות בתיהתנועת נוערפטור1002-995250601/07/201922/07/2019נחל גילה אישור הונפקפי שתייםבית שמשבית שמשירושלים

דוד תורגמן1240401179336- למען תורה לשמה מוסד חינוכיחייב502-991583801/07/201921/07/2019בן זאב ' שדאישור הונפקתורה לשמהבית שמשבית שמשירושלים

אישור הונפקחבד בנותבית שמשבית שמשירושלים
 בית 8מאיר בעל הנס ' ר

שמש
הודיה בן לולו1179450 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-991398001/07/201922/07/2019

הדסה ויסברג1179459בנות בתיהתנועת נוערפטור102-501544401/07/201923/07/2019רבינו חיים הלוי אישור הונפקנחלה ומנוחהבית שמשבית שמשירושלים
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רות קרוזר1179674בנות בתיהתנועת נוערפטור602-992002301/07/201911/07/2019פנחס בן יאיר אישור הונפק'ש ב"בית יעקב רמבבית שמשבית שמשירושלים

מרים וינשטוק1179680 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1302-992558701/07/201921/07/2019נחל שורק אישור הונפקידים למעלהבית שמשבית שמשירושלים

אלישבע מיטרני1179738 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1302-991633001/07/201930/07/2019נחל ערוגות אישור הונפקבנות הדסהבית שמשבית שמשירושלים

שלמה בן עמרם1179762 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור802-999075401/07/201921/07/2019נחל שורק אישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים

עינת טבריה1179940 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1702-992151001/07/201921/07/2019נחל רפאים אישור הונפקבתי הספר של הקיץבית שמשבית שמשירושלים

מוסד חינוכיחייב1902-992441901/07/201904/07/2019נחל רפאים אישור הונפקגיבושוןבית שמשבית שמשירושלים
- שעלי תורה - אולפנת גילה 

193185
1180011

יקיר אפרים 

טיקוצינסקי

אשר מרדכי מלכה1180125 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1402-992708001/07/201931/07/2019בן עזאי אישור הונפקמאור לציוןבית שמשבית שמשירושלים

יהודית לאה שפירא1180534 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1002-992204501/07/201921/07/2019נחל גילה אישור הונפקבית יעקב הרמהבית שמשבית שמשירושלים

אישור הונפקצבע בטבעבית שמשבית שמשירושלים
 10ר מבעלזא "האדמו

בית שמש

072-

2223234
שמעון יוסף פולק1180767 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

לאה מלכה לרנר9767041180791- ס מאירהוף "מתנס"מתנפטור902-633374814/07/201918/07/2019שד הדקל אישור הונפקקייטנת מייקרינגבית שמשבית שמשירושלים

לאה מלכה לרנר9767041180795- ס מאירהוף "מתנס"מתנפטור902-633374804/08/201908/08/2019שד הדקל אישור הונפקקייטנת רובוטיקהבית שמשבית שמשירושלים

אישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים
rachel.29361@gmail.

com
רחל שלמה זוזות1180951 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-991720101/07/201921/07/2019

1181025 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1502-995144701/07/201924/07/2019נחל שורק אישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים
נתנאלה דבורה 

אלחדד

חנה רוזין20121061181142- פרחי הדגל ארגון נוערחייב1602-991559923/06/201930/08/2019בן איש חי אישור הונפקפרחי הדגל אור שרהבית שמשבית שמשירושלים

אלקה לוי1181199 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור2302-544007701/07/201921/07/2019אהל יהושוע אישור הונפקנתיבות  ירושליםבית שמשבית שמשירושלים

רחל בילא שלזינגר1181243בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544402/07/201909/08/2019קהילות שוםאישור הונפק7עשרים וארבע בית שמשבית שמשירושלים

אריאל עזריאל1181329 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1402-9926653בן איש חי אישור הונפקמקור חכמהבית שמשבית שמשירושלים

עליזה רבקה דגן1181556 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-999393001/07/201921/07/2019הגפןאישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים

בריינא פרוש1181572 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור2802-992404501/07/201930/07/2019נחל ערוגות אישור הונפקבית הספר דרכי רחלבית שמשבית שמשירושלים

בלומה יכט שטרולי1181598בנות בתיהתנועת נוערפטור102-501544401/07/201918/07/2019חיים הלוי ' ראישור הונפקמניפהבית שמשבית שמשירושלים
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חיה שרה שרייבר1181648 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1002-992005601/07/201921/07/2019רבי צדקה יהודה אישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים

חיים גוטליב1181697 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1602-991405423/06/201918/07/2019נחל שורק אישור הונפקשעלי קיץבית שמשבית שמשירושלים

1181728 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-509998501/07/201921/07/2019ד בנים"בית ספר חבאישור הונפקד בנים"חבבית שמשבית שמשירושלים
יחיאל יהודה 

יק'קופצ

בנימין פררה1181738 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1302-991583801/07/201921/07/2019מעשי חייא אישור הונפקתורה לשמהבית שמשבית שמשירושלים

לוי יצחק פרידמן1181755 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1702-992527301/07/201921/07/2019נחל רפאים אישור הונפקתלמוד תורה דרכי נועםבית שמשבית שמשירושלים

אפרת גילרנטר1181953 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1002-665444001/07/201921/07/2019המשלט אישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים

אשר מרדכי מלכה1182033 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור3-4-502-992708001/07/201931/07/2019גני ילדים גילאי אישור הונפקמאור לציוןבית שמשבית שמשירושלים

איריס מרגלית גאדו1182045 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור3202-991146801/07/201921/07/2019הגפן אישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים

יהודית ויספיש1182092בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544426/06/201902/08/2019האדמור מבעלזא אישור הונפקרוגע לךבית שמשבית שמשירושלים

אידה סוסי1182103 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור302-991831201/07/201922/07/2019שד נהר הדן אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולבית שמשבית שמשירושלים

משה אולבסקי1182114 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-999214301/07/201931/08/2019אור שמחאישור הונפקקיץ עטבית שמשבית שמשירושלים

לאה חסיד1182147 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור5802-999954301/07/201921/07/2019נהר הירדן אישור הונפקמגן אבותבית שמשבית שמשירושלים

רפאל דוד טולדנו1182153 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור302-999503001/07/201921/07/2019חגי הנביא אישור הונפקקהילות יעקבבית שמשבית שמשירושלים

1182552 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-999802501/07/201901/08/2019בית שמשאישור הונפקמגן אבותבית שמשבית שמשירושלים
שרה מרים 

דזיאלובסקי

16בן עזאי אישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים
073-

2181665
ריקי קליין1182553 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור01/07/201930/07/2019

16נחל דולב אישור הונפקגלגלים גן שילהבית שמשבית שמשירושלים
077-

2705088
ס"מתנפטור01/07/201931/07/2019

- ס רמת בית שמש "מתנ

976720
רחל גידניאן1182554

טובי קוהן24232421182626- פונפונים בית שמש מוסד חינוכיחייב1002-806333301/07/201921/07/2019רבי צדקה יהודה אישור הונפקפונפונים בית שמשבית שמשבית שמשירושלים

מרים ויסמן1182960בית שמש 26104רשות מקומיתפטור202-650020601/07/201901/08/2019תכלת מרדכי אישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים

עינב ווקנין1183068 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1602-991169701/07/201921/07/2019הנורית אישור הונפקבוטינסקי'גלגלים  זבית שמשבית שמשירושלים

רות קרוזר1183231בנות בתיהתנועת נוערפטור602-501544412/07/201925/07/2019פנחס בן יאיר אישור הונפק'רמבש בבית שמשבית שמשירושלים
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נחמה קגן1183295בנות בתיהתנועת נוערפטור902-501544401/07/201930/07/2019אחיה השילוני אישור הונפקמיני מחנהבית שמשבית שמשירושלים

זיסי טברסקי1183336בנות בתיהתנועת נוערפטור1202-501544410/07/201910/08/2019בן עזאי אישור הונפקזה כדאיבית שמשבית שמשירושלים

צפורה ששון1183426 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-999746501/07/201921/07/2019נחל שורקאישור הונפקהחודש הגדולבית שמשבית שמשירושלים

דבורה סיימון1183782בנות בתיהתנועת נוערפטור5802-501544401/07/201901/08/2019נהר הירדן אישור הונפקניפגש בשמחותבית שמשבית שמשירושלים

רות סקולסקי1183958ג"היכלי ענתנועת נוערחייב1003-618525602/07/201931/07/2019רבי יהודה צדקה אישור הונפקטילוןבית שמשבית שמשירושלים

אישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים
בית שמש שדרות בן זאב 

5
רות ביגאוי1184178 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-991838001/07/201921/07/2019

דינה גיטה פרידמן1184672בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544401/07/201916/08/2019האדמור מבעלזא אישור הונפק'אתנחתא'באר מריםבית שמשבית שמשירושלים

מינדי פישמן1184847בנות בתיהתנועת נוערפטור1002-501544410/07/201910/08/2019בן עזאי אישור הונפקבנות וויזניץבית שמשבית שמשירושלים

רחל ליפשיץ1185758ג"היכלי ענתנועת נוערחייב1003-618525602/07/201930/07/2019צדקה אישור הונפקסופעונהבית שמשבית שמשירושלים

עפרה הינדה כץ1186074בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544421/06/201928/06/2019האדמור מבעלזא אישור הונפק3רוגע לך בית שמשבית שמשירושלים

רחל קרנביסר1186900ג"היכלי ענתנועת נוערחייב1703-618525607/07/201908/08/2019בן איש חי אישור הונפקשאיפותבית שמשבית שמשירושלים

1187305 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור502-991056301/07/201921/07/2019אור שמח אישור הונפקאור בית שמשבית שמשבית שמשירושלים
יצחק אייזיק 

זילברברג

אביעד לרמן1141651188006- בית ספר אורות בנים מוסד חינוכיחייב302-991831201/07/201922/07/2019שד נהר הדן אישור הונפקידי זהבבית שמשבית שמשירושלים

 בית שמש2אוהל יהושע אישור הונפקט"קיץ עבית שמשבית שמשירושלים
072-

2405314
מנחם נחום צימענד5803701461188384- רנוביל 'מאורי צעמותהחייב01/07/201931/08/2019

יהודית לנדאו2460331188432- לב הרמה עמותהחייב1402-999634124/07/201920/08/2019נחל שורק אישור הונפקקינדרלך בנותבית שמשבית שמשירושלים

מיכל סומפולינסקי1604241188578- מגן אבות מוסד חינוכיחייב02-999802501/07/201901/08/2019רבי מאיר בעל הנסאישור הונפקמגן אבותבית שמשבית שמשירושלים

פסיה רובין1188650 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1402-626870801/07/201921/07/2019אור החיים אישור הונפקתגליאותבית שמשבית שמשירושלים

פסיה רובין1188689 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1002-626870801/07/201921/07/2019רבי צדקה יהודה אישור הונפקתגליאותבית שמשבית שמשירושלים

פסיה רובין1188720 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור5402-626870801/07/201921/07/2019נחל דולב אישור הונפקתגליאותבית שמשבית שמשירושלים

פסיה רובין1188751 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור3702-626870801/07/201921/07/2019ל "ריבאישור הונפקתגליאותבית שמשבית שמשירושלים
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פסיה רובין1188781 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור02-626870801/07/201921/07/2019אלישע הנביאאישור הונפקתגליאותבית שמשבית שמשירושלים

1188934 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1302-995398001/07/201908/08/2019רבי יהושע אישור הונפקרכבת המצוותבית שמשבית שמשירושלים
ישראל שמחה 

בייזר

יהושע צבי לנדאו1446001189357- שעלי תורה מוסד חינוכיחייב1602-999634112/08/201925/08/2019נחל שורק אישור הונפקקמפ לנדאובית שמשבית שמשירושלים

שירן עזרא1189424בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544426/06/201910/08/2019האדמור מבעלזא אישור הונפקאל הדגלבית שמשבית שמשירושלים

2נחל יעלה אישור הונפקגלגלים גן חופיתבית שמשבית שמשירושלים
077-

2705088
ס"מתנפטור01/07/201931/07/2019

- ס רמת בית שמש "מתנ

976720
1189554

רבקה אלישבע 

גרוס

9שבטי ישראל אישור הונפקגלגלים גן לבונהבית שמשבית שמשירושלים
077-

2705088
ס"מתנפטור01/07/201931/07/2019

- ס רמת בית שמש "מתנ

976720
חנה רוחמה יוספי1189643

1189951 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור802-995398001/07/201924/07/2019רבי מאיר בעל הנס אישור הונפקרכבת המצוותבית שמשבית שמשירושלים
ישראל שמחה 

בייזר

1189963 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור802-995398001/07/201924/07/2019רבי מאיר בעל הנס אישור הונפקרכבת המצוותבית שמשבית שמשירושלים
ישראל שמחה 

בייזר

14שד הדקל אישור הונפקגלגלים גן רקפותבית שמשבית שמשירושלים
077-

2705088
ס"מתנפטור01/07/201931/07/2019

- ס רמת בית שמש "מתנ

976720
צופנת פרץ1190342

טטה-אוריאן בן1190368 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1602-991136901/07/201921/07/2019הגולן אישור הונפקגלגליםבית שמשבית שמשירושלים

8רזיאל דוד אישור הונפקגלגלים גן אלמוגיםבית שמשבית שמשירושלים
077-

2705088
ס"מתנפטור01/07/201931/07/2019

- ס רמת בית שמש "מתנ

976720
נעימה נאמן1190421

לאה מלכה לרנר9767041190454- ס מאירהוף "מתנס"מתנפטור902-633374821/07/201901/08/2019שד הדקל אישור הונפקחוויות קיץבית שמשבית שמשירושלים

1190819ג"היכלי ענתנועת נוערחייב1503-618525602/07/201901/08/2019בן איש חי אישור הונפקברגע האמתבית שמשבית שמשירושלים
פייגה מינטשע 

פלינקר

כוכבה דרי1190853 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1602-991169701/07/201908/08/2019הנורית אישור הונפקבוטינסקי'קרן שמש זבית שמשבית שמשירושלים

1190974 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור3702-995398001/07/201924/07/2019ל "ריבאישור הונפקרכבת המצוותבית שמשבית שמשירושלים
ישראל שמחה 

בייזר

2ר מבעלזא "האדמואישור הונפקתורה וחסדבית שמשבית שמשירושלים
072-

2223234
שמעון יוסף פולק1191014 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור22/07/201912/08/2019

מוסד חינוכיחייב3702-991733001/07/201921/07/2019ם "רמבאישור הונפקעל גלגלים תפארת החייםבית שמשבית שמשירושלים
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402
יוחנן עטרי1191246

9766961191351- ס זינמן "מתנס"מתנפטור802-633439001/07/201931/07/2019ו "סמ ויצאישור הונפקמגלים עולמות בלב העירבית שמשבית שמשירושלים
אלינור מזל מלכה 

בן שיטרית

מרדכי צבי כהנא24232261192809- רועה צאן בית שמש מוסד חינוכיחייב2002-580293401/07/201921/07/2019בן איש חי אישור הונפקרועה צאן בית שמש החדשבית שמשבית שמשירושלים

1הארבל אישור הונפקגלגלים גן חוחיתבית שמשבית שמשירושלים
077-

2705088
ס"מתנפטור01/07/201931/07/2019

- ס רמת בית שמש "מתנ

976720
רבקה דרורי1192859
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אריאל עזריאל1192885 בית שמש26104בית שמש רשות מקומיתפטור1402-992665301/07/201921/07/2019בן איש חי אישור הונפקמקור חכמהבית שמשבית שמשירושלים

רבקה זיונס1193156בנות בתיהתנועת נוערפטור2802-501544401/07/201930/07/2019נחל ערוגות אישור הונפק2דרכי רחל בית שמשבית שמשירושלים

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
זלדה מינצברג1178016 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור5902-580805401/07/201921/07/2019קדושת לוי אישור הונפקמזמור לתודה

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
מירל לורברבאום1178280בנות בתיהתנועת נוערפטור1802-572541101/07/201915/07/2019אלעזר המודעי אישור הונפקאהבת חסד

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
אישור הונפקאהבת חסד

 ביתר 23אלעזר המודעי 

עילית
תפארת מעלם1178340בנות בתיהתנועת נוערפטור02-580633801/07/201918/07/2019

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
אישור הונפקזה הזמן

 a גבעה 9חפץ חיים 

ביתר עילית
פנינה בן ניזרי1178369בנות בתיהתנועת נוערפטור02-802277801/07/201918/07/2019

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
1178458 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור2102-580382501/07/201901/08/2019חבד אישור הונפקבחורשת האוצרות

שרה טויבה 

וינשטוק

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
עדינה ערבליך1178501בנות בתיהתנועת נוערפטור1802-501544421/06/201930/08/2019אוהל שרה אישור הונפקביתר-דרכי רחל

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
חיה וינטרוב1178507 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור602-580095501/07/201901/08/2019רבי נחמן מברסלב אישור הונפקבחורשת האוצרות

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
סימה לאה הראל1178509בנות בתיהתנועת נוערפטור1302-628262601/07/201909/08/2019אוירבך אישור הונפקלשם שינוי

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
1178613בנות בתיהתנועת נוערפטור902-501544401/07/201918/07/2019חפץ חיים אישור הונפקבחורשת האוצרות

חנה בת שבע 

סבאג

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
אישור הונפקצלחת מעופפת

 ביתר 14אגרות משה 

עילית
חנה שיינברגר1178618בנות בתיהתנועת נוערפטור02-580616201/07/201914/07/2019

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
דליה כהן1178644בנות בתיהתנועת נוערפטור2402-501544401/07/201911/08/2019אוהב ישראל אישור הונפקנתיבות שלום

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
מיכל קפלן1178658בנות בתיהתנועת נוערפטור1802-501544401/07/201929/08/2019מפעל השם אישור הונפקמשמרת מאיר-אתנחתא

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
לאה מאלע וינגרטן1178660בנות בתיהתנועת נוערפטור1002-501544427/06/201901/07/2019כנסת מרדכי אישור הונפקתנו כבוד

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
חיה פרומי קליש1178682בנות בתיהתנועת נוערפטור2402-501544414/07/201901/08/2019אוהב ישראל אישור הונפקראשית חכמה

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
חיה אמתי1178698בנות בתיהתנועת נוערפטור1802-501544421/06/201930/08/2019אוהל שרה אישור הונפקאתנחתא

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
1178704בנות בתיהתנועת נוערפטור3002-501544401/07/201915/07/2019פחד יצחק אישור הונפקמחנה נאות רחל

שושנה רייזיל 

וינברג

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
טובה חיה וכסלר1178900 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור2302-580646301/07/201921/07/2019אלעזר המודעי אישור הונפקאהבת חסד

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
אורי כהן-משה1178997 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור502-580795814/07/201902/08/2019בנין דוד אישור הונפקמהריל
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ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
טויבע גיטל פרידמן1179044בנות בתיהתנועת נוערפטור2402-501544411/07/201930/07/2019אוהב ישראל אישור הונפקראשית חכמה

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
שלומציון חנה מונק1179049בנות בתיהתנועת נוערפטור1002-580041302/07/201924/07/2019אגרות משה אישור הונפקמשמרת מאיר

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
1179094בנות בתיהתנועת נוערפטור3002-580317501/07/201918/07/2019פחד יצחק אישור הונפקה-בית יעקב נאות רחל ד

נחמה לביאה 

סלומון

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
נחום אריה שפיצר1179309 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור202-580826001/07/201921/07/2019התעוררות תשובה אישור הונפקכתב סופר

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
מרים פיליפ1179313בנות בתיהתנועת נוערפטור2302-572574001/07/201923/07/2019חבד אישור הונפקבדרך אימותינו

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
יעקב קרישבסקי1179339 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור3202-572500301/07/201921/07/2019החוזה מלובלין אישור הונפקקייטנת קיץ

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
אלישבע אלישיב1179393בנות בתיהתנועת נוערפטור1402-501544401/07/201922/07/2019אגרות משה אישור הונפקבחורשת האוצרות

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
1179423בנות בתיהתנועת נוערפטור10002-501544412/07/201902/08/2019קדושת לוי אישור הונפקמעבר

שושנה רייזל 

ערבליך

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
דבורה לנדאו1179820 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור3202-671121201/07/201921/07/2019כנסת יחזקאל אישור הונפקסלונים

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
אלימלך איזנר1179952 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור2802-625218201/07/201921/07/2019הרב שך אישור הונפקאדרת אליהו

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
נחמה שחר1180036 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור2002-580548301/07/201921/07/2019אוהב ישראל אישור הונפקמלב אל לב

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
רונן נקי-שמואל1180056 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור2702-580736901/07/201921/07/2019רבי עקיבא אישור הונפקמשנת יהודה

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
איתן ידגר1180087 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור1002-570037101/07/201921/07/2019הרב בנדר אישור הונפקנדבורנה

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
נעמי ניצה גולדמן1180236 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור602-580886501/07/201921/07/2019איגרות משה אישור הונפקמשמרת מאיר

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
אבירם מגור1180281 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור202-580277001/07/201926/08/2019הרבי מנדבורנה אישור הונפקקיטנת חבד תפארת מנחם

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
דוד צבי גוטשטיין1180404 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור02-532068001/07/201921/07/2019הדף היומיאישור הונפקתפארת משה

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
מרים הורוביץ1180664 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור3002-580459801/07/201922/07/2019פחד יצחק אישור הונפקנאות רחל

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
הדס שרגא1180813 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור402-580869501/07/201929/08/2019רבי נחמן מברסלב אישור הונפקחניכי הישיבות

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
זכרי-זינט בן1180839 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור1402-580853401/07/201922/07/2019איגרות משה אישור הונפקהאוצרות

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
1180870 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור202-580605301/07/201921/07/2019נדבורנה אישור הונפקנטעי מאיר

מנחם מנדיל 

גולומוב
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ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
תהלה רוזנבאום1181108 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור2402-643578601/07/201921/07/2019אוהב ישראל אישור הונפקהתו הירוק

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
מרים לידיה בוגיוף1181296בנות בתיהתנועת נוערפטור1002-580886503/07/201923/07/2019אגרות משה אישור הונפקפסק זמן

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
1181630 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור302-580899601/07/201921/07/2019בנדר ' רחאישור הונפקיחי ראובן

אברהם יעקב 

בנימין סגל

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
משה נתן סלונים9707981181651- ס ביתר עלית "מתנס"מתנפטור202-580740701/07/201921/07/2019רבי נחמן מברסלב אישור הונפקנחלת יעקב

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
רייצא בידרמן1181777 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור02-580802701/07/201919/07/2019 ביתר23ד "חבאישור הונפקבדרך אמותינו

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
דבורה גוטליב1181789 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור3402-532066601/07/201921/07/2019עקיבא ' ראישור הונפקבית ברכה

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
אברהם שנור1181851 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור302-572527101/07/201921/07/2019המגיד ממעזריטש אישור הונפקת כלל חסידי ביתר''ת

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
בניהו אדרי1182076 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור202-580622701/07/201921/07/2019רבי יוסף קארו אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
1182253 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור1102-580215001/07/201921/07/2019דברי חיים אישור הונפקצאנז ביתר- דרכי אבות 

אברהם פסח 

שמרלר

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
חנה רחל אייזין1182261בנות בתיהתנועת נוערפטור10002-501544424/06/201905/08/2019קדושת לוי אישור הונפקנתיבות חכמה

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
יוסף אקשטיין1182268 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור202-966488401/07/201921/07/2019רבי נחמן מברסלב אישור הונפקמעשי הגדולים

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
1182269בנות בתיהתנועת נוערפטור1002-501544429/07/201915/08/2019כנסת מרדכי אישור הונפקמורשת ביתר

פסיה לאה 

בלושטיין

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
יהושע קרישבסקי1182321 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור9902-966488401/07/201921/07/2019קדושת לוי אישור הונפקנפש החיים

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
בלומא טילא פיליפ1182774בנות בתיהתנועת נוערפטור1202-501544401/07/201931/07/2019בן עזאי אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
דינה שטרן1182779בנות בתיהתנועת נוערפטור1002-501544428/07/201908/08/2019כנסת מרדכי אישור הונפקשפרינג

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
שמואל מאיר ולעס1183171 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור5902-994643301/07/201922/07/2019קדושת לוי אישור הונפקנטעי מאיר

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
מיכל כהן1183265 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור02-580041401/07/201921/07/2019 ביתר עלית9חפץ חיים אישור הונפקבחורשת האוצרות

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
עמותהחייב5902-580409203/07/201926/08/2019קדושת לוי אישור הונפקט"מרחבים תשע

קרן חינוך - תנועת בית יעקב 

580152098- ר "ע- ופיתוח 
שפרה פרידמן1183409

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
צבי מתתיהו פישמן1184852 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור102-572572501/07/201921/07/2019אריאלי אישור הונפקדרכי איש
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ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
יוסף מחלוף ביטון1184935 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור02-580824101/07/201921/07/2019 ביתר עילית3בניין דוד אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
שרה ברייטשטיין1185288 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור10302-580529701/07/201919/07/2019קדושת לוי אישור הונפקם-מאור י

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
1185911 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור402-580791701/07/201901/08/2019כנסת מרדכי אישור הונפקראשית חכמה

רבקה אלישבע 

נעמי גוטליב

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
מרגלית עטיה1185996בנות בתיהתנועת נוערפטור2402-501544401/07/201925/07/2019אוהב ישראל אישור הונפקהתו הירוק

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
לאה רייזל בידרמן9707981186196- ס ביתר עלית "מתנס"מתנפטור02-532064007/07/201906/08/2019כנסת מרדכיאישור הונפקלעת כזאת

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
מוסד חינוכיחייב1802-622067701/07/201921/07/2019אוהל שרה אישור הונפקפעמונים בשדה

- רשת מעיין החינוך התורני 

511402
יוכבד סיילם1186758

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
1187906בנות בתיהתנועת נוערפטור2302-501544410/07/201915/08/2019חבד אישור הונפקאפילו

צפורה רייכל 

הלטובסקי

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
טיבי כהן1187961בנות בתיהתנועת נוערפטור3202-501544401/07/201926/07/2019כנסת יחזקאל אישור הונפקסלונים-קנה מידה

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
מלכה מושקוביץ1188102בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544424/06/201931/08/2019כנסת יחזקאלאישור הונפקפחות או יותר

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
פסיה רובין1188814 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור02-626870801/07/201921/07/2019הרב מוצפי יעקבאישור הונפקתגליאות

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
פסיה רובין1188841 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור902-626870801/07/201921/07/2019כנסת מרדכי אישור הונפקתגליאות

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
פסיה רובין1188854 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור1002-626870801/07/201921/07/2019פנים מאירים אישור הונפקתגליאות

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
פסיה רובין1188864 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור02-626870801/07/201921/07/2019קדושת לויאישור הונפקתגליאות

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
דולי בלויא1188876 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור02-580882801/07/201921/07/2019ביתר עילית, 10זווהעיל אישור הונפקקייטנת בית חיה

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
פסיה רובין1188881 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור4802-626870801/07/201921/07/2019המגיד ממעזריטש אישור הונפקתגליאות

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
פסיה רובין1188891 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור711702-626870801/07/201921/07/2019החוזה מלובלין אישור הונפקתגליאות

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
שרה הענא ערבליך1189055בנות בתיהתנועת נוערפטור802-501544401/07/201915/08/2019ברסלב אישור הונפקטפח מעל

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
2146621189761- אורות מרדכי מוסד חינוכיחייב5302-580824101/07/201918/07/2019בנין דוד אישור הונפקצבע בטבע

שושנה רבקה 

שרגא

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
פסיה רובין1190572 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור1502-626870801/07/201921/07/2019ד "חבאישור הונפקתגליאות

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
אמונה מדר1190903 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור902-580217701/07/201921/07/2019אם הבנים אישור הונפקתורת חסד
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ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
חנה בר לב1191156 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור1702-807082001/07/201921/07/2019יסוד העבודה אישור הונפקשירת יוסף

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
צבי דוד גוטליב1191490-באוצר חיים אור עולם ביתר עמותהחייב02-580705401/07/201921/07/2019החוזה מלובליןאישור הונפקאור עולם

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
מרגלית חלמיש1192786 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור103-615244401/07/201921/07/2019הבעל שם טוב אישור הונפק142-03

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
מרגלית חלמיש1192792 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור103-615244401/07/201921/07/2019בעל שם טוב אישור הונפק142-04

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
מרגלית חלמיש1192802 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור203-615244401/07/201921/07/2019מפעל השס אישור הונפק14210

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
מרגלית חלמיש1192806 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור203-615244401/07/201921/07/2019מפעל השס אישור הונפק14218

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
בלה הס1192819 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור103-615244401/07/201921/07/2019צדקה אישור הונפק14209

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
בלה הס1192821 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור403-615244401/07/201921/07/2019אש קודש אישור הונפק14217

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
בלה הס1192825 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור2503-615244401/07/201921/07/2019נדבורנה אישור הונפק142-19

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
בלה הס1192828 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור403-615244401/07/201921/07/2019בעל התניא אישור הונפק142-20

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
לאה ליפשיץ1192832 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור2103-615244401/07/201921/07/2019אלעזר המודעיאישור הונפק142-05

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
לאה ליפשיץ1192839 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור2103-615244401/07/201921/07/2019אלעזר המודעיאישור הונפק142-12

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
לאה ליפשיץ1192842 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור3103-615244401/07/201921/07/2019אגרות משה אישור הונפק142-14

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
לאה ליפשיץ1192844 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור3503-615244401/07/201921/07/2019אגרות משה אישור הונפק142-22

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
שרה קייזר1192849 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומיתפטור1503-615244401/07/201921/07/2019הדף היומי אישור הונפק142-07

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
אסתר זלקינד1193124בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544401/07/201931/08/2019אוירבךאישור הונפקמחנה קיץ

ביתר עיליתירושלים
ביתר 

עילית
לאה דלאל904331193155- מתנס גוש עציון  מוסד חינוכיחייב1802-970037003/07/201919/07/2019אוהל שרה אישור הונפקשעת חלום

רעות קפש7137431181756- אולפנת בקעת הירדן מוסד חינוכיחייב02-538818901/07/201904/07/2019חמרהאישור הונפקפרחי ברחמרהבקעת הירדןירושלים

אישור הונפקמאוחדים בגפניםמשואהבקעת הירדןירושלים
מועצה אזורית בקעת 

הירדן
רשות מקומיתפטור02-994661502/07/201921/07/2019

 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
חן לוי1185489

חוה אייל9710281185772- ס בקעת הירדן "מתנס"מתנפטור02-994141001/07/201930/07/2019משואהאישור הונפקיזמות+מדע+מתנס משואהבקעת הירדןירושלים
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בקעת הירדןירושלים
שדמות 

מחולה
מוסד חינוכיחייב04-609973902/07/201929/07/2019שדמות מחולהאישור הונפקשדמות מחולה בוגר

- מועצה אזורית בקעת הירדן 

12300752
דקלה פרידמן1187928

רשות מקומיתפטור04-845219202/07/201929/07/2019משכיותאישור הונפקמשכיות בוגרמשכיותבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
תרצה שאנן1188005

רשות מקומיתפטור02-994253102/07/201929/07/2019רועיאישור הונפקרועי צעיררועיבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
שולמית דוד1188052

בקעת הירדןירושלים
נתיב 

הגדוד
רשות מקומיתפטור02-653746902/07/201929/07/2019נתיב הגדודאישור הונפקנתיב הגדוד

 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
מיכל מיודק1188065

רשות מקומיתפטור02-994256102/07/201929/07/2019פצאלאישור הונפקפצאל זמירפצאלבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
מרים יהלום1188082

רשות מקומיתפטור02-586914902/07/201929/07/2019גיתיתאישור הונפקגיתית בוגרגיתיתבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
1188142

נטע רבקה מלכה 

חמו

רשות מקומיתפטור02-940014202/07/201929/07/2019גיתיתאישור הונפקגיתית צעירגיתיתבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
1188162

אהובה ליבע 

שפילמן

רשות מקומיתפטור02-994338002/07/201929/07/2019יפית מועצה איזוריתאישור הונפקחמדתיפיתבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
הדס אסתר נוימן1188207

רשות מקומיתפטור04-774055602/07/201929/07/2019משכיותאישור הונפקמשכיות צעירמשכיותבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
אודליה דמרי1188414

רשות מקומיתפטור02-994552502/07/201929/07/2019גלגלאישור הונפקגפן- גלגלגלגלבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
אורן אלגרבלי1189048

רשות מקומיתפטור04-658416402/07/201929/07/2019מחולהאישור הונפקמחולה צעירמחולהבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
נאוה באר1189192

בקעת הירדןירושלים
שדמות 

מחולה
רשות מקומיתפטור04-609961302/07/201929/07/2019שדמות מחולהאישור הונפקשדמות מחולה צעיר

 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
קרן הרוש1189197

רשות מקומיתפטור02-373210002/07/201929/07/2019מבואות יריחואישור הונפקמבואות יריחו בוגרב"ייטבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
רבקה הלל1189238

רשות מקומיתפטור04-648093502/07/201929/07/2019רותםאישור הונפקרותםרותםבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
יאנה אריאלי1192331

רשות מקומיתפטור02-994668001/07/201923/07/2019משואהאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםמשואהבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
ניר דוד1192606

ברכה רחל קסלר1178705בנות בתיהתנועת נוערפטור5002-501544430/06/201920/07/2019אגן האילות אישור הונפקבית יעקב תבונותגבעת זאבגבעת זאבירושלים

גבעת זאבגבעת זאבירושלים
בית הספר של החופש הגדול 

יעד  גבעת זאב
יפה נבון1180799 גבעת זאב37309גבעת זאב רשות מקומיתפטור902-536015301/07/201921/07/2019תאנה אישור הונפק

דניאלה שופן1182130 גבעת זאב37309גבעת זאב רשות מקומיתפטור4402-536015301/07/201908/08/2019רחוב המכבים אישור הונפקקייטנת גנים גבעת זאבגבעת זאבגבעת זאבירושלים

אישור הונפקרובוטיקה מדע וכיף כלליגבעת זאבגבעת זאבירושלים
'   רח6רח התאנה 

1האירוס 
חנן רוזנברג1184027 גבעת זאב37309גבעת זאב רשות מקומיתפטור02-536010001/07/201931/07/2019

חנה זלפה זאדא1184503 גבעת זאב37309גבעת זאב רשות מקומיתפטור02-536014901/07/201921/07/2019 גבעת זאב45המכבים אישור הונפקממד אתרוגגבעת זאבגבעת זאבירושלים
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אישור הונפקאמיתי- ן"אילאלון שבותגוש עציוןירושלים
ישיבת הר עציון אלון 

שבות
עמותהחייב02-993118830/06/201905/07/2019

איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 
רות סופר1177956

כפר עציוןגוש עציוןירושלים
סיירים צעירים בית ספר שדה 

כפר עציון
מוסד חינוכיחייב02-993532501/07/201901/08/2019קיבוץ כפר עציוןאישור הונפק

  (ר"ע)בית ספר שדה כפר עציון 

 -580293884
אורי ישי1179043

זלטה זהבית הנאו1179427 גוש עציון7600000גוש עציון רשות מקומיתפטור02-595674001/07/201921/07/2019נווה דניאלאישור הונפקאורות עציון בניםנווה דניאלגוש עציוןירושלים

גוש עציוןירושלים
מעלה 

עמוס
אודליה כהן1179605 גוש עציון7600000גוש עציון רשות מקומיתפטור02-993110102/07/201922/07/2019מעלה עמוסאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

לאה סמסון1180807 גוש עציון7600000גוש עציון רשות מקומיתפטור02-650595601/07/201922/07/2019נוקדיםאישור הונפקמפליגים עם סיפוריםנוקדיםגוש עציוןירושלים

קמי ויצמן1180991 גוש עציון7600000גוש עציון רשות מקומיתפטור02-6330088גבעה צהובה אלון שבותאישור הונפקראשיתאלון שבותגוש עציוןירושלים

תהילה בארי9708481181713- ס גוש עציון "מתנס"מתנפטור02-993514501/08/201923/08/2019כפר עציוןאישור הונפקגני כפר עציון אוגוסטכפר עציוןגוש עציוןירושלים

חגית זזון9708481182841- ס גוש עציון "מתנס"מתנפטור02-930948001/07/201921/07/2019אלון שבותאישור הונפקשירת חנןאלון שבותגוש עציוןירושלים

עדין חייא נוטקיס9708481182919- ס גוש עציון "מתנס"מתנפטור02-993799901/07/201918/07/2019אלון שבותאישור הונפקסיירת פאן ספורטאלון שבותגוש עציוןירושלים

אגודהחייב02-580092801/07/201931/07/2019מרכז כרמי צוראישור הונפקארץ ישראלכרמי צורגוש עציוןירושלים
כפר שיתופי חקלאי להתיישבות 

909136- קהילתית 
מרים ברדוגו1183060

סילביה מאור1183408 גוש עציון7600000גוש עציון רשות מקומיתפטור02-993248801/07/201922/07/2019קייטנת גני ילדיםאישור הונפקכאיש אחד בלב אחדבת עיןגוש עציוןירושלים

נועליה האובן1184810 גוש עציון7600000גוש עציון רשות מקומיתפטור02-540641801/07/201921/07/2019נווה דניאלאישור הונפקאורות עציון בנות גושנווה דניאלגוש עציוןירושלים

לאה פנינה גרוס1185693 גוש עציון7600000גוש עציון רשות מקומיתפטור02-993323501/07/201923/07/2019בת עיןאישור הונפקמספרים בצבעיםבת עיןגוש עציוןירושלים

לביאה לאה ברק9708481186823- ס גוש עציון "מתנס"מתנפטור02-993799901/07/201931/07/2019אלון שבותאישור הונפקמדעיםאלון שבותגוש עציוןירושלים

אלדד אהרון ברק9708481187803- ס גוש עציון "מתנס"מתנפטור02-993799901/07/201918/07/2019אלון שבותאישור הונפקספורט פאן גושאלון שבותגוש עציוןירושלים

אביתר חיים קלין9708481188936- ס גוש עציון "מתנס"מתנפטור02-993799901/07/201918/07/2019אלון שבותאישור הונפקסיירת גוש בניםאלון שבותגוש עציוןירושלים

עירית שימלמן5700243641191089- קיבוץ מגדל עוז תנועה קיבוציתחייב02-993641701/08/201926/08/2019מגדל עוזאישור הונפקקייטנת חוגיםמגדל עוזגוש עציוןירושלים

קמי ויצמן9708481192499- ס גוש עציון "מתנס"מתנפטור02-993799901/07/201930/07/2019אלון שבותאישור הונפקטאקוונדואלון שבותגוש עציוןירושלים

 הר אדר1הפיסגה אישור הונפקקיץ ספורטהר אדראדר-הרירושלים
074-

7034237
גד קדר1179970אדר- הר37697אדר -הררשות מקומיתפטור22/07/201908/08/2019

נאוה טל1180581אדר- הר37697אדר -הררשות מקומיתפטור02-629312101/07/201908/08/2019הר אדראישור הונפקגני ילדים הר אדרהר אדראדר-הרירושלים
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ברק מזרחי1180963אדר- הר37697אדר -הררשות מקומיתפטור102-533221401/07/201921/07/2019נוף הרים אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולהר אדראדר-הרירושלים

מאיה מזרחי363825051176052- מיה מזרחי תושב פרטיחייב02-536672201/07/201915/08/2019 פינת צונדק2אסירי ציון אישור הונפקקייטנת מאיהירושליםירושליםירושלים

אביעד יעקובי1928491176773- מנחי מוסד חינוכיחייב2102-583134401/07/201918/07/2019טוניק יצחק אישור הונפקנועם בנים פסגת זאבירושליםירושליםירושלים

מחמד עליאן9707491177390- ם בית דוד -ס י"מתנס"מתנפטור502-628545101/07/201924/07/2019דין -בהא אלאישור הונפקאוולאד חארתנאירושליםירושליםירושלים

נועה רוט9709961177394- ם קרית יובל -ס י"מתנס"מתנפטור302-641834401/07/201921/07/2019שטרן אברהם אישור הונפקמכינת מעבריםירושליםירושליםירושלים

מוסד חינוכיחייב902-654341901/07/201921/07/2019שאול אביגור אישור הונפקקייטנה מזהבירושליםירושליםירושלים
- בית ספר חומת שמואל 

160531
1177409

שרונה חנה שם 

טוב

אל רם יצחק-שי3243309841177417- אל יצחק -שיתושב פרטיחייב403-763968830/06/201919/08/2019אליעזר הגדול אישור הונפקקייטנת ההאקרים ירושליםירושליםירושליםירושלים

יוסף בן זרואל1401291177421- קרית נוער מוסד חינוכיחייב2002-644121123/06/201918/07/2019הרב פרנק אישור הונפקקרית נוער ירושליםירושליםירושליםירושלים

אהוד יונה584600721177435- אודי יונה תושב פרטיחייב2102-536988901/07/201918/07/2019ירושלים אישור הונפקאשכולירושליםירושליםירושלים

עמותהחייב502-532256901/07/201909/08/2019עציון גבר אישור הונפקמ.ת.בית הילדים מירושליםירושליםירושלים
- מרכזי תמיכה משולבים 

580237808
מיכל ליפשיץ1177441

עמותהחייב2002-678285801/07/201931/07/2019מוריס פישר אישור הונפקקייטנת אנגלית בפאני קפלןירושליםירושליםירושלים
ש הרבנית פאני "העמותה ע

580499986- קפלן 
1177470

מאיה פרנקפורטר 

בראשי

טל סמואל1177471 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-563111601/07/201930/08/2019 ירושלים6מוהליבר אישור הונפקמוזיאון הטבע שלנוירושליםירושליםירושלים

סהר רחמים9708551177531- ם גילה -ס י"מתנס"מתנפטור1402-646111101/07/201914/07/2019ורדינון אישור הונפקקייטנת ספורטירושליםירושליםירושלים

לאה אולסוונג5805042491177554- עמותת שותף עמותהחייב702-993403504/08/201923/08/2019ככר ארן זלמן אישור הונפקקייטנת שותףירושליםירושליםירושלים

עמותהחייב402-675512824/06/201912/07/2019ש אלחנני אישור הונפקמחנה יאסאירושליםירושליםירושלים
המרכז הישראלי למצוינות 

58001634- בחינוך 
עופר זגורי1177570

ענבל שלו5800519021177580- מרכז החאן  עמותהחייב02-630360001/07/201902/08/2019 ירושלים2דוד רמז אישור הונפקתיאטרוןירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקמגלי הארצותירושליםירושליםירושלים
הרשות לניירות ערך כנפי 

22נשרים 
תושב פרטיחייב02-652354218/08/201926/08/2019

- הדסה רבקה זילברמן 

308004522
1177647

הדסה רבקה 

זילברמן

גליה ירדני11610811177674- אקטיבי חברהחייב1802-625303901/07/201922/08/2019ניות אישור הונפקאקטיביירושליםירושליםירושלים

אופיר לוי9708551177901- ם גילה -ס י"מתנס"מתנפטור1402-646001122/07/201904/08/2019ורדינון אישור הונפק2019קייטנת קיץ גילה ירושליםירושליםירושלים

אישור הונפק"יד ביד נצעד"ירושליםירושליםירושלים
 בית וגן 42יוסף חכמי 

ירושלים
מוסד חינוכיחייב02-509221201/07/201921/07/2019

- רשת מעיין החינוך התורני 

511402
אנאיס לוי1177925

מרים פולק1177981בנות בתיהתנועת נוערפטור802-501544401/07/201918/07/2019הקבלן אישור הונפקדרך החיים הר נוףירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקמעבריםירושליםירושליםירושלים
הרפובליקה הדומיניקנית 

3
ס"מתנפטור02-644188801/07/201921/07/2019

- ם קרית מנחם -ס י"מתנ

971093
דוד עזורי1177984

תמר בורשטיין1177985בנות בתיהתנועת נוערפטור5702-501544425/06/201909/08/2019מלכי ישראל אישור הונפקובא לציוןירושליםירושליםירושלים

דוד יצחק533534211178010- דוד יצחק תושב פרטיחייב2602-666666601/07/201928/07/2019אורוגואי אישור הונפקקייטנת דודו וזיווהירושליםירושליםירושלים
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ציפורה זילבר1178020בנות בתיהתנועת נוערפטור2502-501544401/07/201921/07/2019מעגלי הרים לוין אישור הונפקסנדריהירושליםירושליםירושלים

רוני טורקניץ1178026הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור02-014/07/201925/07/2019 ירושלים103בר כוכבא אישור הונפקקייצת קן גבעה צרפתיתירושליםירושליםירושלים

שושנה שרייבר1178030בנות בתיהתנועת נוערפטור402-501544402/07/201917/07/2019זוין אישור הונפקהצנע לכתירושליםירושליםירושלים

יהודית נויגרשל1178042בנות בתיהתנועת נוערפטור5702-501544420/07/201909/08/2019מלכי ישראל אישור הונפקקול השביעיןירושליםירושליםירושלים

שולמית רביבו1178058בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544403/07/201918/07/2019תורה ועבודה אישור הונפקבשבילךירושליםירושליםירושלים

שולמית אשכנזי1178074בנות בתיהתנועת נוערפטור302-501544401/07/201923/08/2019יעקב פת אישור הונפקבגדולירושליםירושליםירושלים

דבורה ליאס1178114בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544407/07/201930/07/2019בריינדס אישור הונפקבית מלכהירושליםירושליםירושלים

שרה דרזי1178131בנות בתיהתנועת נוערפטור302-501544426/06/201906/08/2019מירסקי אישור הונפקרק רגעירושליםירושליםירושלים

נוגה שירה ועקנין1178145בנות בתיהתנועת נוערפטור102-501544401/07/201921/07/2019מזל טלה אישור הונפקבחוף האוצרותירושליםירושליםירושלים

חוה שפירא1178152בנות בתיהתנועת נוערפטור3002-501544402/07/201917/07/2019אבן דנאן אישור הונפקשובר גליםירושליםירושליםירושלים

1178164בנות בתיהתנועת נוערפטור4002-501544423/06/201908/08/2019קארל נטר אישור הונפקקומי צאיירושליםירושליםירושלים
צפורה חבצלת 

זיאת

חגית יעקבוביץ1178167בנות בתיהתנועת נוערפטור302-501544401/07/201918/07/2019זכרון יעקב אישור הונפקמיני מחנהירושליםירושליםירושלים

הני סלומון1178169בנות בתיהתנועת נוערפטור302-501544403/07/201918/07/2019זכרון יעקב אישור הונפקנקודת זינוקירושליםירושליםירושלים

רחל טוקר1178222בנות בתיהתנועת נוערפטור1302-501544410/07/201929/08/2019דוד ילין אישור הונפקנתיב החינוךירושליםירושליםירושלים

מיכל זעפרני1178224בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544401/07/201918/07/2019שערי תורה אישור הונפקרק תגידיירושליםירושליםירושלים

ברכה מלכה גולדמן1178233בנות בתיהתנועת נוערפטור302-501544421/06/201931/08/2019אהלי יוסף אישור הונפקאמת ויציבירושליםירושליםירושלים

מזל גדית שהרבני1178240בנות בתיהתנועת נוערפטור2402-501544401/07/201931/08/2019שמואל הנביא אישור הונפקאל המקורותירושליםירושליםירושלים

יהל לב אנגלמן2033022941178260- יהל אנגלמן תושב פרטיחייב2302-674465501/07/201918/07/2019שמשון אישור הונפקסיירי בקעהירושליםירושליםירושלים

טובה כהן1178262בנות בתיהתנועת נוערפטור502-501544425/06/201929/08/2019המג אישור הונפקסמינר עלי בארירושליםירושליםירושלים

1178264בנות בתיהתנועת נוערפטור4102-501444402/07/201918/07/2019דוד ילין אישור הונפקנוות ישראלירושליםירושליםירושלים
רחמה אלקה וויטל 

ליפשיץ

צביה אדלשטיין1178274בנות בתיהתנועת נוערפטור2502-501544402/07/201921/07/2019מעגלי הרים אישור הונפקדווקא כןירושליםירושליםירושלים

מירל פרידמן1178292בנות בתיהתנועת נוערפטור1502-501544401/07/201918/07/2019אוהלי יוסף אישור הונפקצעד ראשוןירושליםירושליםירושלים

רחל בילא גנזלר1178293 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור202-502003701/07/201921/07/2019תובל אישור הונפקבנות הדסהירושליםירושליםירושלים

מרים וויס1178310בנות בתיהתנועת נוערפטור4102-501544402/07/201915/07/2019קרל נטר אישור הונפקהאש שביירושליםירושליםירושלים

נחמה לאה לוי1178365בנות בתיהתנועת נוערפטור5702-501544401/07/201918/07/2019מלכי ישראל אישור הונפקפלאשירושליםירושליםירושלים

חיה נחמה שוירץ1178368בנות בתיהתנועת נוערפטור4002-501544407/07/201925/07/2019סורוצקין אישור הונפקמליון דולרירושליםירושליםירושלים

מרים חיה שוורצמן1178373בנות בתיהתנועת נוערפטור4002-501544407/07/201901/08/2019סורוצקין אישור הונפקתלת מימדירושליםירושליםירושלים
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שרה רעכל אורטנר1178495בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544403/07/201931/07/2019מענה שמחה אישור הונפקבהתלהבות- אש באש ירושליםירושליםירושלים

שלומית וירצברגר1178515בנות בתיהתנועת נוערפטור1502-501544403/07/201917/07/2019קהילות יעקב אישור הונפקרמת שלמהירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקחוויה וטבעירושליםירושליםירושלים
maviad18@gmail.co

m
מלכיאל אביעד268811851178608- אביעד קייטנות תושב פרטיחייב02-590193701/07/201908/08/2019

מיכל אגסי1178630 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור5702-566442801/07/201921/07/2019ח "הפלמאישור הונפקי"ע האר"ביירושליםירושליםירושלים

מרים כהנוביץ1178643בנות בתיהתנועת נוערפטור5702-501544401/07/201921/07/2019הפלמח אישור הונפקהאריירושליםירושליםירושלים

אירית שמש1178694משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתיחייב2202-560153301/07/201911/07/2019כנפי נשרים אישור הונפקתכנית מעבריםירושליםירושליםירושלים

עמותהחייב3602-651859725/07/201911/08/2019אלכסנדריון אישור הונפקמחניים בנותירושליםירושליםירושלים
- עמותת להב בית יעקב 

580544302
דוד גולדשטיין1178707

לוי יצחק גלברג1178732 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1002-633777701/07/201922/07/2019עדו הנביא אישור הונפקנחמת ציוןירושליםירושליםירושלים

מנחם שמעונוביץ1178847 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2602-581275301/07/201921/07/2019ישא ברכה אישור הונפקכלל חסידי ירושליםירושליםירושליםירושלים

עמותהחייב10502-679562621/07/201908/08/2019הרב הרצוג אישור הונפקתיאטרון מחול ירושליםירושליםירושליםירושלים
- תיאטרון מחול ירושלים 

580049591
צבי מונסונגו1178850

ירושליםירושליםירושלים
פרחי - כלל חסידי ירושלים 

הדגל
מנחם שמעונוביץ20121061178886- פרחי הדגל ארגון נוערחייב802-581275322/07/201912/08/2019אליעזרוב אישור הונפק

רחל יענטא וינברג1178898בנות בתיהתנועת נוערפטור5002-501544401/07/201915/07/2019אגן האילות אישור הונפקימים יגידוירושליםירושליםירושלים

שרה לאה טלטשר1178902בנות בתיהתנועת נוערפטור1002-501544424/06/201922/08/2019בן איש חי אישור הונפקבשבילךירושליםירושליםירושלים

חוה אבריטשר1178940בנות בתיהתנועת נוערפטור3102-501544401/07/201918/07/2019הפסגה אישור הונפקבית יעקב היובלירושליםירושליםירושלים

רחל לנגנואר1178946בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544401/07/201905/08/2019מענה שמחה אישור הונפקויזניץ בנותירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקירושלים, אידאה-אלפאירושליםירושליםירושלים
גבעת , ספרא? קמפוס י

רם
תושב פרטיחייב02-658498730/06/201902/08/2019

- האוניברסיטה העברית לנוער 

59
אלון אופנהיים1178980

יהודה שנאור דוד1178994 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-532206901/07/201921/07/2019ירושלים, 29פישל אישור הונפקט"קייטנת קיץ תשעירושליםירושליםירושלים

ישראל מאיר צאודר1178995 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור102-586906601/07/201921/07/2019מירסקי אישור הונפק'ידיד הירושליםירושליםירושלים

שרה אמזלג1179027בנות בתיהתנועת נוערפטור4002-501544401/07/201921/07/2019קרל נטר אישור הונפקבחרושת האוצרותירושליםירושליםירושלים

שרה ליבוביץ1179051בנות בתיהתנועת נוערפטור802-501544402/07/201918/07/2019הקבלן אישור הונפקדרך החייםירושליםירושליםירושלים

הודיה אליהו1179080 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור602-628803501/07/201921/07/2019נחמו אישור הונפקאחינעםירושליםירושליםירושלים

1179090 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-633501201/07/201919/07/2019גאולהאישור הונפקבינה ודעתירחיבירושליםירושלים
דבורה רייצא 

שינברגר

4זאב וילנאי אישור הונפקאומנות השחייהירושליםירושליםירושלים
073-

7887007
עמי חלפון323512981179155- עמי חלפון תושב פרטיחייב22/07/201911/08/2019
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1179173בנות בתיהתנועת נוערפטור402-501544423/06/201902/08/2019יהודית אישור הונפקהשמים הם גבולירושליםירושליםירושלים
אורה ברכה 

אברהם

צפורה חיה פישר1179206בנות בתיהתנועת נוערפטור5702-501544401/07/201931/07/2019הפלמח אישור הונפקהארי בית יעקבירושליםירושליםירושלים

ישראל בריזל1179229 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור202-582476601/07/201921/07/2019פולנסקי אישור הונפקבית אהרן וישראלירושליםירושליםירושלים

1179289בנות בתיהתנועת נוערפטור4502-501544402/07/201923/07/2019מינץ אישור הונפקעם כל הלבירושליםירושליםירושלים
פרומה לאה 

הלפרין

רחל תורגמן1179291בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544401/07/201921/07/2019 רמת שלמה17קלכהיים אישור הונפקאל דגלירושליםירושליםירושלים

1179387בנות בתיהתנועת נוערפטור5702-501544425/06/201909/08/2019מלכי ישראל אישור הונפקובא לציוןירושליםירושליםירושלים
מוריה ברכה 

אורפלי

שרה חוה רוטנברג1179413בנות בתיהתנועת נוערפטור1702-501544403/07/201917/07/2019לפידות אישור הונפקאפשר לחשובירושליםירושליםירושלים

ברייני רוזנברג1179422בנות בתיהתנועת נוערפטור1002-501544403/07/201925/07/2019מירסקי אישור הונפקעם זהירושליםירושליםירושלים

צפניהאישור הונפקרוחירושליםירושליםירושלים
077-

7823507
מנוחה רות נדלר1602831179473- בית יעקב החסידי מוסד חינוכיחייב23/07/201919/08/2019

ס"מתנפטור2602-571404401/07/201908/08/2019בובליק גדליה אישור הונפקהעשרת קיץ אופקירושליםירושליםירושלים
- אלון -רמות. מינהל קה

977173
אהרונה מבורך1179501

שירה אמסל5154095971179539- שירליגה בעמ חברהחייב10502-573071501/07/201922/08/2019הרב הרצוג אישור הונפקליגה קאמפירושליםירושליםירושלים

יוכבד בירנצווייג1179566בנות בתיהתנועת נוערפטור6002-501544401/07/201918/07/2019חזון איש אישור הונפקרמת שלמה ד הירושליםירושליםירושלים

שרית סיקרון1179572בנות בתיהתנועת נוערפטור3202-501544423/06/201929/08/2019יוסף קארו אישור הונפקאשרי תבחרירושליםירושליםירושלים

לנה חראש זהבי11305691179607- עמותת תכלת עמותהחייב1102-677130201/07/201901/08/2019רופין אישור הונפקמרתון אמנות קיץירושליםירושליםירושלים

בתיה קפלן1179627בנות בתיהתנועת נוערפטור3902-501544401/07/201921/07/2019הרב פרדס אישור הונפקלמה כובעירושליםירושליםירושלים

יהודית מלול1179645בנות בתיהתנועת נוערפטור3902-501544403/07/201924/07/2019פרדס אישור הונפקנווה בת שבעירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקמה שתגידיירושליםירושליםירושלים
 מנהל קהילתי 21הרואה 

מעלה רמות
בריינה וייס1179647בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544402/07/201918/07/2019

רחל חסין1179649בנות בתיהתנועת נוערפטור3602-501544401/07/201921/07/2019שד נווה יעקב אישור הונפקלגעת בכוכביםירושליםירושליםירושלים

לאה מנדלזון1179682בנות בתיהתנועת נוערפטור2102-501544401/07/201921/07/2019עזרא אישור הונפקנתיב בתיהירושליםירושליםירושלים

שירה שחר5800799781179739- עזר מציון  עמותהחייב2002-500211112/08/201921/08/2019הרב פרנק אישור הונפקבלב שמחירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
" דרור"ד יסודי קהילתי "ממ

ירושלים
רונית קלמרסקי1179743 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1902-651607701/07/201921/07/2019שחר אישור הונפק

ס"מתנפטור102-632066622/07/201908/08/2019שד שרת משה אישור הונפקספורט אומנות ומבוכיםירושליםירושליםירושלים
- ם רמת שרת -ס י"מתנ

971051
מלכה קסלסי גורדון1179763

אהוד עידו5131084801179765- פרטית תושב פרטיחייב5402-643431201/07/201915/08/2019, הגיתיתאישור הונפקלאהירושליםירושליםירושלים

גיא כהן1179789 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור7902-563267201/07/201921/07/2019ח "הפלמאישור הונפקלוריאירושליםירושליםירושלים

מיכאל הולצמן1179812 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור4602-651936801/07/201921/07/2019חי טייב אישור הונפקנחלה הר נוףירושליםירושליםירושלים
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שלומית קרבסי1179825 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1502-563678801/07/201921/07/2019בן לברט אישור הונפקאוולינהירושליםירושליםירושלים

אירית זכאי1179832 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור402-676395901/07/201921/07/2019מבוא נטףאישור הונפקגילה אירושליםירושליםירושלים

יפעת לב21452401179836 - 200473528חברהחייב02-966620001/07/201908/08/2019חוות הנוער הציוניאישור הונפקקיטנת רמהירושליםירושליםירושלים

אילה הינדא בלעדי1179843בנות בתיהתנועת נוערפטור1002-501544402/07/201915/07/2019שרייבר אישור הונפקיש מצבירושליםירושליםירושלים

נעמי גולדנברג1179845בנות בתיהתנועת נוערפטור5702-501544423/06/201930/08/2019אהבת ישראל אישור הונפקהיהודי המאושרירושליםירושליםירושלים

1179850 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-651215501/07/201921/07/2019מעגל בית המדרשאישור הונפקישראלי בית הכרםירושליםירושליםירושלים
אסתר אורלי 

בוחניק

רבקה פטרפרוינד1179862בנות בתיהתנועת נוערפטור102-501544409/07/201924/07/2019פקסלר אישור הונפקבלעדיירושליםירושליםירושלים

1179887בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544401/07/201921/07/2019יעקובזון אישור הונפקיסודותירושליםירושליםירושלים
ריזל מעשא 

גרינוולד

3רחוב טוביהאישור הונפקמסביב לעולםירושליםירושליםירושלים
077-

2012210
שרה בוכריץ1179901 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

קרן עליזה מזרחי1179902 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור102-643284001/07/201921/07/2019משה שרתאישור הונפקמנשה אלישרירושליםירושליםירושלים

רוחמה אדרי1179929בנות בתיהתנועת נוערפטור4002-501544403/07/201917/07/2019קרל נטר אישור הונפקנבחרתירושליםירושליםירושלים

לימור נחום1179942 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור102-671811201/07/201901/08/2019מעוז אישור הונפקאהבת ישראלירושליםירושליםירושלים

בת אל יפרח1179985 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור3602-583103701/07/201921/07/2019שד נוה יעקב אישור הונפק"שערי ציון"בית ספר ירושליםירושליםירושלים

1180024 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2902-641144401/07/201931/08/2019זנגויל אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםירושליםירושליםירושלים
דנה בת שבע 

אביטל

יעל חיים זדה1180126 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1302-671751801/07/201921/07/2019דוד רזיאל אישור הונפקז"קשת תלפירושליםירושליםירושלים

איטה רות יעקבי1180284בנות בתיהתנועת נוערפטור3102-501544401/07/201918/07/2019הפסגה אישור הונפקתן שםירושליםירושליםירושלים

דיצה סיני1180360 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-628827601/07/201921/07/2019רובע יהודיאישור הונפקלהייות גדולהירושליםירושליםירושלים

שלמה אמון5800381561180378- עמותת קוסל  עמותהחייב102-658661101/07/201915/08/2019שדרות המוזיאונים אישור הונפקקוסלירושליםירושליםירושלים

אהרן יוסף לוי5800972361180403- עטרת התורה עמותהחייב02-586936912/08/201926/08/2019 ירושלים6אור שרגא אישור הונפקקמפ טאובירושליםירושליםירושלים

אביתר שושן חורי1180558 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-652605101/07/201927/07/2019 ירושלים7בן ציון אישור הונפקמאור התורהירושליםירושליםירושלים

ניר-טובה בר10169131180575- י "גן החיות התנכעמותהחייב102-675011101/07/201915/08/2019שולוב אישור הונפקהחיות- גןירושליםירושליםירושלים

אישור הונפק2019ילדי השמש ירושליםירושליםירושלים
מלון ישרוטל גנים ים 

המלח
עמותהחייב03-624761104/07/201921/07/2019

-אגודת הפסוריאזיס הישראלית 

 580271476
אילן מרדכי דראי1180588

נעמה צילה פרידמן1180604 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור802-654009201/07/201921/07/2019הקבלן אישור הונפקבית יעקב דרך החייםירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקאפיקי דעתירושליםירושליםירושלים
 20 רב אילן 2אהלי יוסף 

ירושלים
אביטל ברוריה כהן1180699בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544423/06/201909/08/2019

יעל צבי1180701 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור102-676336401/07/201921/07/2019שד מאיר שמואל אישור הונפקארץ המוריהירושליםירושליםירושלים

לאה פרג1180717בנות בתיהתנועת נוערפטור2402-501544401/07/201918/07/2019בן ציון אישור הונפקגבעת שאול קיטנהירושליםירושליםירושלים
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הדסה פוברסקי1180725בנות בתיהתנועת נוערפטור2402-501544401/07/201918/07/2019בן ציון אישור הונפקגבעת שאול מחנהירושליםירושליםירושלים

עדינה פינקלשטיין1180739בנות בתיהתנועת נוערפטור5702-501544401/07/201915/07/2019מלכי ישראל אישור הונפקלמעלה עדיףירושליםירושליםירושלים

אלבטינה גוסקוב9710021180749- ם פיליפ ליאון -מתנס יס"מתנפטור802-641489601/07/201921/07/2019ילה 'צאישור הונפקמחנה התעמלות אמנותיתירושליםירושליםירושלים

רות סמוטני1180759בנות בתיהתנועת נוערפטור9902-501544421/06/201909/08/2019דרוק אישור הונפקצא ולמדירושליםירושליםירושלים

חיה שטראוס20121061180864- פרחי הדגל ארגון נוערחייב5302-538726625/06/201904/08/2019מינץ אישור הונפקפסיק נקודהירושליםירושליםירושלים

שרה חוה ליבלר1180871בנות בתיהתנועת נוערפטור4002-501544401/07/201930/08/2019גבעת שאול אישור הונפקדרכי רחלירושליםירושליםירושלים

שירה בן חמו1180880בנות בתיהתנועת נוערפטור2002-501544422/07/201901/08/2019אגרות משה אישור הונפקאורה ברמה אנגליתירושליםירושליםירושלים

ברכה דובק1180881 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור4002-582245901/07/201921/07/2019נטר אישור הונפקבאר מריםירושליםירושליםירושלים

יוסף איזמן1180900 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2902-676358023/06/201927/06/2019הגננת אישור הונפקשביל ישראלירושליםירושליםירושלים

חנה בן גד1181026 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור202-586666101/07/201921/07/2019אסירי ציון אישור הונפקרמות אלוןירושליםירושליםירושלים

שילה אופן1181029 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-642645401/07/201921/07/2019ירושליםאישור הונפקתורת חייםירושליםירושליםירושלים

מוסד חינוכיחייב02-531864223/06/201905/08/2019ברנדיסאישור הונפקפורשים כנף אירושליםירושליםירושלים
- מכון בית יעקב למורות 

190066
רחל פלנר1181083

מרים לוגסי1181096בנות בתיהתנועת נוערפטור302-501544401/07/201931/08/2019יוסף וויץ אישור הונפקאילת השחרירושליםירושליםירושלים

רויטל גריידי1181118 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2002-625853801/07/201921/07/2019קאפח אישור הונפקסיפורים בצבעיםירושליםירושליםירושלים

מוסד חינוכיחייב02-531861501/07/201931/07/2019ברנדיסאישור הונפקפעילות קיץ חינוך מיוחדירושליםירושליםירושלים
- מכון בית יעקב למורות 

190066
פנינה בנון1181193

אביגיל אהרוני1181216 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור4002-537701101/07/201921/07/2019נטר אישור הונפקבחורשת האוצרותירושליםירושליםירושלים

18בן ציון אישור הונפקיחדירושליםירושליםירושלים
073-

2651700
מעין כהן1743911181290- חינוך ברמה לבנות מוסד חינוכיחייב02/07/201928/08/2019

מוסד חינוכיחייב4702-656269801/07/201922/07/2019נדבה יוסף אישור הונפקמעל ומעברירושליםירושליםירושלים
-בית ספר נעם בנות פסגת זאב 

 115592
תהילה בביאן1181306

תושב פרטיחייב202-673506101/07/201915/08/2019דב יוסף אישור הונפקאול סטאר ישראלירושליםירושליםירושלים
- שמואל דב רבינוביץ 

313910556
1181365

שמואל דב 

רבינוביץ

תושב פרטיחייב02-652354212/08/201925/08/2019ח הדסה עין כרם"ביהאישור הונפקמגלי הארצותירושליםירושליםירושלים
- הדסה רבקה זילברמן 

308004522
אביגיל רות שימלמן1181389

עמותהחייב102-679186601/07/201908/08/2019אלמליח אישור הונפקמרכז הטניסירושליםירושליםירושלים
- המרכז לטניס בישראל 

520041831
מוריס אוחיון1181405

שושנה הרשלר1181568בנות בתיהתנועת נוערפטור3602-501544401/07/201918/07/2019שמואל הנביא אישור הונפקעד הגגירושליםירושליםירושלים

נתן אוחנה1181614 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-652110401/07/201921/07/2019 ירושלים32חיים ויטאל אישור הונפקש"נעם בנים קמירושליםירושליםירושלים

21דולצין אישור הונפקהיובלירושליםירושליםירושלים
077-

7885559
איילת פלייש1181626 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

חיה לאה טופיק1181660 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור3902-585000801/07/201921/07/2019מעגלות הרב פרדס אישור הונפקנוה בת שבעירושליםירושליםירושלים
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מרב ישי1181718בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544403/07/201924/07/2019 רמת שלמה17קלכהיים אישור הונפקתפור עליךירושליםירושליםירושלים

חוה קליין1181722בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544427/06/201902/07/2019 הר נוף1בית יצחק אישור הונפקלפידותירושליםירושליםירושלים

רחל לנדאו1700351181772- מקצועי בית יעקב מוסד חינוכיחייב02-571349901/07/201905/08/2019  רמות ירושלים53מינץ אישור הונפקמקצועי בית יעקבירושליםירושליםירושלים

אילה קרפנשיף1140661181863- רנה קאסן אגודהחייב4602-651464701/07/201923/07/2019הרב טייב חי אישור הונפקממד הר נוף בנותירושליםירושליםירושלים

דורית גרנר פימה1181877 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2802-671908201/07/201921/07/2019אדם אישור הונפקי רמת מוריה"תלירושליםירושליםירושלים

5800540391181879- המרכז הישראלי עמותהחייב2202-533586802/07/201918/07/2019קרן היסוד אישור הונפקמחנה דרור בניםירושליםירושליםירושלים
אשר יחיאל 

קרימולובסקי

אני קורלנד1181911 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2302-676765201/07/201921/07/2019אלכסנדריון אישור הונפקקשתירושליםירושליםירושלים

מיכאל רוזמן3120411181980- חורב פרדס חנה מוסד חינוכיחייב1502-586994601/07/201918/07/2019כובשי קטמון אישור הונפקקייטנת חורבירושליםירושליםירושלים

טליה שושני545819211182010- טליה שושני תושב פרטיחייבp/o/ box 333202-534405101/07/201919/07/2019אישור הונפקטלי שושני קיטנת היערירושליםירושליםירושלים

1182058 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1002-560066601/07/201921/07/2019בוסתנאי אישור הונפקחורב בנותירושליםירושליםירושלים
שולמית ברוריה 

לויאב

טובה סויסה1182131 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1502-560066601/07/201921/07/2019כובשי קטמון אישור הונפקחורב בניםירושליםירושליםירושלים

אילה הינדא בלעדי1182137בנות בתיהתנועת נוערפטור1002-501544416/07/201929/07/2019שרייבר אישור הונפק(חדש)יש מצב ירושליםירושליםירושלים

1182162בנות בתיהתנועת נוערפטור4002-501544401/07/201918/07/2019קרל נטר אישור הונפקרק רגעירושליםירושליםירושלים
חיה ברכה 

סטביסקי

מיכל רדליך1182168 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2302-993091401/07/201921/07/2019אבן עזרא אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםירושליםירושליםירושלים

רבקה ליכטמן1423231182169- התיכון התורני רמות מוסד חינוכיחייב202-586171230/06/201915/07/2019טרומן הרי אישור הונפקקורס קיץ תשעטירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקגבעת רם-מ כרמים"מירושליםירושליםירושלים
גבעת  , 50שדרות בגין 

רם
אתי פוגרבינסקי1182185 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-582207001/07/201921/07/2019

עמותהחייב02-571228226/06/201930/07/2019אסירי ציוןאישור הונפקשופגושירושליםירושליםירושלים
תיכון תורני - בית שולמית 

580175495- לבנות 
רבקה לרנר1182208

יוכבד לייפר1182221ג"היכלי ענתנועת נוערחייב4502-618525601/07/201926/07/2019עזרת תורה אישור הונפקמלוא טובירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקס סאלד"ביהירושליםירושליםירושלים
ס "הקייטנה תתקיים בביה

"בית חינוך"
מירב סויסה1182236 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-563367501/07/201921/07/2019

אודיה פיבלזון5801844631182305- מכון לציון ברינה עמותהחייב1602-544496823/06/201929/08/2019סורוצקין אישור הונפקבנות חילירושליםירושליםירושלים

חנה רבקה טננבוים1182382ס"מתנפטור1002-571097801/07/201921/07/2019קהילות יעקב אישור הונפקעולמי הקסוםירושליםירושליםירושלים

1182458 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור302-640499922/07/201901/08/2019טוביה אישור הונפקינוגלי'קייטנת אומנות גירושליםירושליםירושלים
מתן אברהם 

שלמה חייט

בנימין לזמי171831531182519- בנימין לזמי תושב פרטיחייב4702-655110007/07/201908/08/2019החלוץ אישור הונפקודו תלפז'גירושליםירושליםירושלים



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

שירה מאירה פינלי1182520-ימקא הבינלאומית עמותהחייב2602-569267701/07/201908/08/2019דוד המלך אישור הונפקימקא הבינלאומית ירושליםירושליםירושליםירושלים

לאה מרגלית1182538 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור202-641004501/07/201921/07/2019שערי תורה אישור הונפקבחורשת האוצרותירושליםירושליםירושלים

עמותהחייב2602-624269401/07/201908/08/2019יהודה הנשיא אישור הונפקהפועל ירושלים דנמרקירושליםירושליםירושלים

העמותה לקידום הנוער 

- בכדורסל הפועל ירושלים 

580278463

בנימין קובלסקיס1182585

1182602בנות בתיהתנועת נוערפטור1402-501544401/07/201921/07/2019בן ציון אישור הונפקשירה חדשהירושליםירושליםירושלים
רבקה 

געלדצעהלער

בת שבע שבתי1182621בנות בתיהתנועת נוערפטור602-501544418/07/201924/07/2019מוסיוף אישור הונפקברסלב חינוך וחסדירושליםירושליםירושלים

1182625בנות בתיהתנועת נוערפטור4102-501544401/07/201921/07/2019דוד ילין אישור הונפקנוות ישראל קיטנהירושליםירושליםירושלים
ליאורה חנינה 

סספורטס

יהודית נויגרשל1182646בנות בתיהתנועת נוערפטור5702-501544421/06/201910/08/2019מלכי ישראל אישור הונפקקול השביעיןירושליםירושליםירושלים

1182652ג"היכלי ענתנועת נוערחייב4503-618525602/07/201921/07/2019עזרת תורה אישור הונפקאך טובירושליםירושליםירושלים
חיה ראדא יהו 

זיידמן

מרים שלום1182729 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-586663501/07/201921/07/2019מירסקיאישור הונפק"בחורשת האוצרות"ירושליםירושליםירושלים

הדסה רחל צמח1182800 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-533859501/07/201921/07/2019 פינת הרצוג3יעקב פת אישור הונפק'יראת דירושליםירושליםירושלים

עמותהחייב1702-539191101/07/201918/07/2019דיסקין אישור הונפק"מסע בזמן"ירושליםירושליםירושלים
- עמותה לניהול מרכז וראייטי 

580034981
מיכל כהן1182975

ס"מתנפטור1302-673287701/07/201911/08/2019עולי הגרדום אישור הונפקז"מנהל קהילתי תלפירושליםירושליםירושלים
- ם תלפיות מזרח -מתנס י

971150
לימור כהן1183035

הינד עותמאן1183069 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור702-678881101/07/201921/07/2019בעהם אריה אישור הונפקלשוני-קייטנת הדוירושליםירושליםירושלים

אסתר פלרסהיים5801484921183174- עלי באר עמותהחייב02-672114101/07/201918/07/2019דרך משה ברעםאישור הונפקתורני אתרוגירושליםירושליםירושלים

יואנה מוד בליקמן5804166341183194- עמותת אל הלב עמותהחייב02-678176401/07/201915/08/2019ירושלים, 2פועלי צדק אישור הונפקאל הלבירושליםירושליםירושלים

מרים זלזניק1183207בנות בתיהתנועת נוערפטור1502-501544403/07/201917/07/2019אוהלי יוסף אישור הונפקאחת מאלףירושליםירושליםירושלים

את עמורה'נג1183210 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-583891801/07/201922/07/2019מחנה שועפט-ראס חמיס אישור הונפקיד על ידירושליםירושליםירושלים

שרה הירש1183223 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור302-653552001/07/201921/07/2019באזל אישור הונפקנועם בנות קמשירושליםירושליםירושלים

1183319בנות בתיהתנועת נוערפטור4102-501544401/07/201923/07/2019דוד ילין אישור הונפקנוות ישראלירושליםירושליםירושלים
רחמה אלקה וויטל 

ליפשיץ

נעמי טויבא ילין1183328בנות בתיהתנועת נוערפטור402-501544401/07/201921/07/2019זוין אישור הונפקהצנע לכתירושליםירושליםירושלים

הילה משרקי1183339 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-566469101/07/201921/07/2019חומת שמואלאישור הונפקנעם חומת שמואלירושליםירושליםירושלים

צביה נאוה קופרמן1183342בנות בתיהתנועת נוערפטור3002-501544401/07/201919/07/2019אבן דנאן אישור הונפקהר נוף קיטנהירושליםירושליםירושלים

חסן אבו תאיה1183357 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-671139901/07/201921/07/2019דיר אבו טוראישור הונפקאלמחבהירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקקייטנת קולנועירושליםירושליםירושלים
 ירושלים 11דרך חברון 

91083
הילה טימור אשור5800592771183399- סינמטק ירושלים עמותהחייב02-565433301/07/201921/07/2019
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עמרם יוסף פישמן1183430 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור602-628289901/07/201922/07/2019אתיופיה אישור הונפקבנים- ת אמונת ציון"תירושליםירושליםירושלים

בתיה אמסלם1183479 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור4202-628289901/07/201922/07/2019הנביאים אישור הונפקאמונת ציוןירושליםירושליםירושלים

בתיה זיסלין1112601183515- בית חנה מוסד חינוכיחייב202-586184401/07/201921/07/2019אגרות משה אישור הונפקבית חנהירושליםירושליםירושלים

עמותהחייב02-624269401/07/201908/08/2019שכ גבעת רםאישור הונפקהפועל ירושלים מכללת אורטירושליםירושליםירושלים

העמותה לקידום הנוער 

- בכדורסל הפועל ירושלים 

580278463

אסף פרנסה1183643

אישור הונפקיד המורהירושליםירושליםירושלים
 רמת 11כיכר זלמן ארן 

אשכול
אסתרי ברגר1184037 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-581218001/07/201921/07/2019

מרים כהן1184039 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2602-587031201/07/201921/07/2019בובליק אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולירושליםירושליםירושלים

דלית גהן1184045 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור9902-581804301/07/201921/07/2019בר כוכבא אישור הונפקאק'יאנוש קורצירושליםירושליםירושלים

מרים שמחה זנזורי1184120 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור202-538265301/07/201921/07/2019אגרות משה אישור הונפקבית חנהירושליםירושליםירושלים

1184130 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור3402-583004701/07/201921/07/2019הששה עשר אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםירושליםירושליםירושלים
אליה חיה אסתר 

חודורוף

1184139 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1602-628869001/07/201921/07/2019בתי מחסה אישור הונפקממד הרובעירושליםירושליםירושלים
צופיה שמחה 

בוחבוט

סיטאר עתרי1184171 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור3802-583310101/07/201921/07/2019שדרות נווה יעקב אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםירושליםירושליםירושלים

יאזן נגדי1184291 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור402-627491101/07/201921/07/2019אל מסעודי -ירושלים אישור הונפקאלעולאירושליםירושליםירושלים

לואי בכיראת1184324 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-501514401/07/201919/07/2019צור בחראישור הונפקאלמובדיעוןירושליםירושליםירושלים

עארף אבו חאמד1184336 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-671470701/07/201921/07/2019דרך צור באהראישור הונפקצור באהר בנותירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקרנסנסירושליםירושליםירושלים
 רמאללה 00בית חנינה 

דרך
זינב שעבאן1184367 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-540023801/07/201921/07/2019

אישור הונפקאלזהראירושליםירושליםירושלים
אלבסאתין ' רח- עיסוויה 

10
מאגידה עגלוני1184379 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-581273901/07/201921/07/2019

עמותהחייב602-643507101/07/201921/07/2019דהומיי אישור הונפקראשית בוגריםירושליםירושליםירושלים
-ראשית לרווחה וחינוך בקהילה 

 580042083
אלון ליפין1184448

יעל דידי1184452 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור4702-585321501/07/201921/07/2019נדבה יוסף אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםירושליםירושליםירושלים

מוסד חינוכיחייב02-585927801/07/201921/07/2019בית חנינא החדשהאישור הונפקשדה אלוורדירושליםירושליםירושלים
- גן ילדים שדה אלוורד  

426411
שדה גבר1184479

חני גנצפריד1184599בנות בתיהתנועת נוערפטור3802-501544414/07/201901/08/2019מלכי ישראל אישור הונפק'ה' בית מלכה דירושליםירושליםירושלים

חיה ברורמן1184600בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544423/06/201930/08/2019הרב מימון אישור הונפקמורשתירושליםירושליםירושלים

ברכה ויסנשטרן1184605בנות בתיהתנועת נוערפטור1502-501544401/07/201921/07/2019בן ציון אישור הונפקשירה חדשה גןירושליםירושליםירושלים

מלכי אולמן1184617בנות בתיהתנועת נוערפטור5702-501544414/07/201901/08/2019מלכי ישראל אישור הונפק'ח' בית מלכה וירושליםירושליםירושלים

ס"מתנפטור1002-582305508/07/201927/07/2019אלמרכז אישור הונפקס בית חניא"קייטנת מתנירושליםירושליםירושלים
- ם בית חנינא -ס י"מתנ

970772
1184618

רונזא רונזה נאצר 

אלדין
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1184684ג"היכלי ענתנועת נוערחייב4503-618525603/07/201916/07/2019מינץ אישור הונפקתגידי אתירושליםירושליםירושלים
דבורה חנה לי 

ארליך

1184702 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור41602-646188801/07/201921/07/2019המרגלית אישור הונפקגילה' ד תירוש ממד ב"חמירושליםירושליםירושלים
יפה יונה שיינדל 

צובנר

1184719ג"היכלי ענתנועת נוערחייב4503-618525601/07/201921/07/2019מינץ אישור הונפקתגידי אתירושליםירושליםירושלים
רבקה לאה 

נפרשטק

ס"מתנפטור2602-548410007/07/201917/07/2019בובליק גדליה אישור הונפקסיירת קיץירושליםירושליםירושלים
- אלון -רמות. מינהל קה

977173
חיים אהרון שרייבר1184720

1184721בנות בתיהתנועת נוערפטור1202-501544426/06/201929/08/2019בוקסבוים אישור הונפקמעלות בית יעקבירושליםירושליםירושלים
בלה יהודית רבקה 

דויטש

לאה צפורה טרבילו1184796בנות בתיהתנועת נוערפטור602-501544404/07/201912/08/2019חשמונאים אישור הונפקמכון הברכהירושליםירושליםירושלים

לאה זינגול1133161184798- בית ספר תורני רמות מוסד חינוכיחייב202-586667701/07/201914/07/2019טרומן הרי אישור הונפקתורני רמותירושליםירושליםירושלים

סגלית אנונו1184802 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור7402-583647601/07/201921/07/2019רחוב שמואל תמיר אישור הונפקאיש שלוםירושליםירושליםירושלים

2מענה שמחה אישור הונפקיסודותירושליםירושליםירושלים
073-

2181601
1184805 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

אסתר מירי 

שטרנבוך

אפרת עבדה1184806 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-996809801/07/201921/07/2019 ירושלים22אדם אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםירושליםירושליםירושלים

יעקב זוננפלד5801983491184807- ד רמות "בית חבעמותהחייב202-586006701/07/201928/07/2019אסירי ציון אישור הונפקד רמות"קייטנת חבירושליםירושליםירושלים

חנה בקרמן1184834 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור102-676564901/07/201921/07/2019שוהם אישור הונפקבשעה טובהירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
ס אריאל "קייטנת קיץ בי

המשלב
שלומית מגן1184840 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-676396901/07/201921/07/2019 ירושלים423הדולב אישור הונפק

1184843בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544408/07/201926/07/2019פלקסראישור הונפקשירת דבורה קיטנהירושליםירושליםירושלים
הניה שושנה 

קאופמן

חנה צפורה פפר1133161184912- בית ספר תורני רמות מוסד חינוכיחייב202-571461302/07/201916/07/2019טרומן הרי אישור הונפקתורני רמותירושליםירושליםירושלים

יעל הררי רפול1184966 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1402-583093801/07/201921/07/2019השישה עשר אישור הונפקמדעי טכנולוגיירושליםירושליםירושלים

עיסא קנטאר1184992 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-671619301/07/201921/07/2019דרך צור באהראישור הונפקקיטנה קיציתירושליםירושליםירושלים

עידו אלחנן טאובר5107504661185112- מ "מרחבים בעחברהחייב02-652517901/07/201918/07/2019ללא מיקום על גלגליםאישור הונפקעל גלגלים מרחביםירושליםירושליםירושלים

אדרת רפפורט1185159 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור102-585101301/07/201921/07/2019צוקרמן אישור הונפקהצנע לכתירושליםירושליםירושלים

קרן כהן1185168 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1102-585331701/07/201921/07/2019מזל טלה אישור הונפקפסגת זאב צפון תלי מתמטיירושליםירושליםירושלים

אורית חושינסקי1185173 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1602-679314001/07/201921/07/2019פייר קניג אישור הונפקמקור חייםירושליםירושליםירושלים

אביטל עטיה1185220 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1902-583637801/07/201921/07/2019רחוב מאיר גרשון אישור הונפקפסגת המדעים והאומנויותירושליםירושליםירושלים

יצחק גרמן4406771185242- נהרדעא עמותהחייב1103-524212614/07/201918/07/2019בית הדפוס אישור הונפקדרכי שרה קיץירושליםירושליםירושלים

תמר אליאך1185325 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1702-622596101/07/201921/07/2019לפידות אישור הונפקבית ישראלירושליםירושליםירושלים
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הדס הרוש1185411 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור8902-655816601/07/201921/07/2019שד הרצל אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםירושליםירושליםירושלים

סימה שמחה פלס1185448 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2602-586927401/07/201921/07/2019בובליק אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםירושליםירושליםירושלים

אישור הונפק שבטי הגבעה12אחוות ירושליםירושליםירושלים
 גבעת 2יחזקאל סרנא 

מרדכי
אסתר ירחי-יעל1185449 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-563313201/07/201921/07/2019

אילת עבאדי1185519 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור502-641524401/07/201921/07/2019התומר אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולירושליםירושליםירושלים

איילת מעטוף1185525 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-566740201/07/201921/07/2019 ירושלים22עמק רפאים אישור הונפקאדםירושליםירושליםירושלים

אודליה חיים1185732 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-673387901/07/201921/07/2019בקעהאישור הונפקתלי גאוליםירושליםירושליםירושלים

אישור הונפק'סיפורים מכל מיני צבעים'ירושליםירושליםירושלים
הר , 18רחוב אליהו קורן 

ירושלים, חומה
אוריה אלפסי1185756 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-563586101/07/201921/07/2019

שרה פרידא קוויאט1185817 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור11502-671297701/07/201921/07/2019דרך בית לחם אישור הונפקאהבת ישראל בנות ירושליםירושליםירושליםירושלים

תורה חלאילה1185876 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-234149301/07/201921/07/2019שכ כפר עקבאישור הונפקכפר עקב יסודי בירושליםירושליםירושלים

שרית נחום1185877בנות בתיהתנועת נוערפטור302-501544401/07/201922/07/2019מירסקי אישור הונפקחורשת האוצרותירושליםירושליםירושלים

קרן אור קידר1185878 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור202-544404101/07/201921/07/2019הרב בינה אריה אישור הונפקעופריםירושליםירושליםירושלים

לאה ביה אליהו1186055 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור302-670002701/07/201921/07/2019רחוב מרגולין אישור הונפקגבעת גונןירושליםירושליםירושלים

נור חמידה1186081 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-235632701/07/201921/07/2019שכ כפר עקבאישור הונפקאלפגר אלגדידירושליםירושליםירושלים

שרון אבוחסירה321159661186135- שרון אבוחסירה תושב פרטיחייב102-671791521/07/201922/08/2019דוד איילון אישור הונפקקייטנת שחיה בטדיירושליםירושליםירושלים

חיה סעדון1606481186295- מפעלות שמחה מוסד חינוכיחייב7402-970090201/07/201903/07/2019הנביאים אישור הונפקטעם האמיתיירושליםירושליםירושלים

רחל נירנברג1186318 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור3402-625643701/07/201921/07/2019מלכי ישראל אישור הונפקבחורשת האוצרותירושליםירושליםירושלים

יחיא נאבלסי1186334 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-628445001/07/201921/07/2019ראס אל עמודאישור הונפקסילואן יסודי חדשירושליםירושליםירושלים

שגית שחר1186463 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1202-642078701/07/201921/07/2019רחוב וולטה עלית אישור הונפקי בית וגן"תלירושליםירושליםירושלים

אילה הינדה קמינר1186552 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור4502-538824701/07/201921/07/2019עזרת תורה אישור הונפקבחורשת האוצרותירושליםירושליםירושלים

אלישבע מובשוביץ1186554 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1202-679229101/07/201921/07/2019רבי צדוק אישור הונפקד גוננים"ממירושליםירושליםירושלים

8גרינולד אישור הונפקביהס של החופש הגדולירושליםירושליםירושלים
077-

2002183
שמרית דוד1186582 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

מונה סואעד1186606 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור702-625516001/07/201921/07/2019רבי עקיבא אישור הונפקבית הספר לחופש הגדולירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקאלנוריןירושליםירושליםירושלים
ירושלים בית חנינה דרך 

28בית חנינה 
עומר זעטרי1186625 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-502552601/07/201921/07/2019

תהלה נועה לוי1186637 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2202-671479701/07/201921/07/2019קדושי בבל אישור הונפקממד איתןירושליםירושליםירושלים

אסתר קורלנסקי1186656 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור3002-582245501/07/201922/07/2019הרב אבן דנן אישור הונפקבית יעקב הר נוףירושליםירושליםירושלים

רבקה אטינגר1186714 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2402-626416801/07/201922/07/2019בן ציון אישור הונפקמשמר המלכהירושליםירושליםירושלים
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חגית בן חמו1890841186852- אברהם הלל מוסד חינוכיחייב6602-541141330/06/201907/08/2019י "רשאישור הונפקברמותירושליםירושליםירושלים

מצעב סלאח1186872 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-582827701/07/201921/07/2019ראס חמייסאישור הונפקאלרוואדירושליםירושליםירושלים

ענת ארגמן1186897 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2002-571415901/07/201921/07/2019אגרות משה אישור הונפקהבית ספר של החופש הגדולירושליםירושליםירושלים

שלמה חנוך זייברט1186898 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-941210001/07/201927/07/2019 ירושלים3ברנדייס אישור הונפקלביא- גירסת ישראל ירושליםירושליםירושלים

טל אהרון1186946 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2902-563387201/07/201921/07/2019הצפירה אישור הונפקיהודה הלויירושליםירושליםירושלים

עמותהחייב02-676449601/07/201908/08/2019איצטדיון טדיאישור הונפקטאקוונדו אחי יהודהירושליםירושליםירושלים
- עמותת אחי יהודה 

580302081
אברהם כדורי1186992

אביחי פואה5107504661186998- מ "מרחבים בעחברהחייב102-652517929/07/201914/08/2019תורה ועבודה אישור הונפקכנסת- מרחביםירושליםירושליםירושלים

מוריה גלעד1186999 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור702-645989101/07/201911/07/2019שאול אביגור אישור הונפקמעבריםירושליםירושליםירושלים

רבקה לאה כץ1890761187038- במעלה שיר מוסד חינוכיחייב2802-654500030/06/201902/07/2019קורדברו אישור הונפקבמעלה בית יעקבירושליםירושליםירושלים

טובה וינברג1187073 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור902-571481401/07/201921/07/2019שרייבר אישור הונפקבחורשת האוצרותירושליםירושליםירושלים

יפית רם1187092 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור302-645341401/07/201921/07/2019הרב יצחק ניסים אישור הונפקאילן רמוןירושליםירושליםירושלים

הראל בן שחר1187146משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתיחייב02-500620807/07/201910/07/2019טיול נודד מעין גדי לאילתאישור הונפקג"קייטנת בוגרים לילדי רטאילתירושליםירושלים

יעקב שכטר1187157 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-538054901/07/201927/07/2019 ירושלים7ירמיהו אישור הונפקלביא-גורירושליםירושליםירושלים

נורית גמליאל1187190 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1802-641415001/07/201921/07/2019הנורית אישור הונפקקייטנת קיץירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187236 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור111002-636870801/07/201921/07/2019פתייה יהודה אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

יצחק צבי חרז1187290 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-538339201/07/201922/07/2019ם- י20דורש טוב אישור הונפקת סנהדרין"תירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187306 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-636870801/07/201921/07/2019מנחם מנדל משקלובאישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187356 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-636870801/07/201921/07/2019פנים מאירותאישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187384 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור110102-636870801/07/201921/07/2019הרב עוזיאל אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187420 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור3402-626870801/07/201921/07/2019שד נוה יעקב אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187447 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור933902-626870801/07/201921/07/2019שמואל הנביא אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187460 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור602-626870801/07/201921/07/2019שמגר אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187476 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2302-626870801/07/201921/07/2019עלית הנוער אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187495 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור6202-626870801/07/201921/07/2019ירמיהו אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187511 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-626870801/07/201921/07/2019הרב רוביןאישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

אנס חמדאן1187526 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-625843301/07/201921/07/2019עיסוויהאישור הונפקאבדאעירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187529 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור3402-626870801/07/201921/07/2019הפסגה אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187552 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-626870801/07/201921/07/2019הטוריםאישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187569 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור6702-626870801/07/201921/07/2019י "רשאישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים
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פסיה רובין1187585 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור722702-626870801/07/201921/07/2019מיכלין אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187602 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1202-626870801/07/201921/07/2019מנחת יצחק אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187613 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-626870801/07/201921/07/2019בלבן מאיראישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187641 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור711702-626870801/07/201921/07/2019אבן האזל אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187658 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור4902-626870801/07/201921/07/2019סולם יעקב אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187675 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור3202-626870801/07/201921/07/2019הקבלן אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187687 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-626870801/07/201921/07/2019רמות פוליןאישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187692 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור302-626870801/07/201921/07/2019החומה השלישית אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187696 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור102-626870801/07/201921/07/2019צפרירים אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1187712 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור202-626870801/07/201921/07/2019תורה ועבודה אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

איה עבדאללה1187729 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-540109401/07/201921/07/2019מחני  שועפאטאישור הונפקטיור אלגניהירושליםירושליםירושלים

תמר פרידמן1187731 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-585101301/07/201921/07/2019נווה יעקבאישור הונפקהצנע לכתירושליםירושליםירושלים

ערוב גושה1187736 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור102-586777401/07/201921/07/2019בית צפפה אלועד אישור הונפק2019בית צפפה  ב ירושליםירושליםירושלים

דלאל ברק1187745 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-676572401/07/201921/07/2019ירושליםאישור הונפקבית צפפה יסודי אירושליםירושליםירושלים

מיכל מלכה פרוינד1187753 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1502-566444001/07/201921/07/2019ירושלים אישור הונפקפולה בן גוריוןירושליםירושליםירושלים

מלכה ליברמן1187755 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-538824701/07/201921/07/2019 ירושלים43עזרת תורה אישור הונפקחורשת האוצרותירושליםירושליםירושלים

הדיל קדומי עטון1187763 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-626085701/07/201921/07/2019רחי   אזהראא-  ירןשליםאישור הונפקאלזהראירושליםירושליםירושלים

אסתר אורבוך5800143221187788- שיח סוד עמותהחייב702-640502413/08/201926/08/2019האדריכל אישור הונפקשיח סודירושליםירושליםירושלים

מלכה עזאם1187800 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור302-621685501/07/201921/07/2019בל ?רחוב מועאז בן גאישור הונפק?עפים בשמי ארתיקאאירושליםירושליםירושלים

חנה מלכה1187859 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור202-679694301/07/201921/07/2019האייל אישור הונפקהשלום מנחתירושליםירושליםירושלים

משה כץ1187870 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור502-586076101/07/201921/07/2019מירסקי יצחק אישור הונפקהמסילהירושליםירושליםירושלים

חוה קליין1187891בנות בתיהתנועת נוערפטור2902-501544403/07/201931/08/2019מעגלי הרים לוין אישור הונפקבית עולותירושליםירושליםירושלים

רחל לאה בן מעש1187923 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור502-651822301/07/201921/07/2019ג "המאישור הונפקבשבילי הסיפוריםירושליםירושליםירושלים

10החרצית אישור הונפקגואטמלהירושליםירושליםירושלים
077-

6631066
אורין תורגמן1187933 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

בת שבע לאה וייס4367171187938- לביא מוסד חינוכיחייב2802-654500001/07/201908/08/2019קורדובירו אישור הונפקבמעלה שירירושליםירושליםירושלים

צלאח מחיסן1187948 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-581611801/07/201921/07/2019מחנה שועפטאישור הונפקאלטלאאעירושליםירושליםירושלים

דביר מיכאל קנפו1187988 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור41102-676173001/07/201921/07/2019מרגלית אישור הונפקמדעים ואומנויות' גילה בירושליםירושליםירושלים

רחל זילבר1187991 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-541377701/07/201921/07/2019סנהדריה מורחבתאישור הונפקחורשת האוצרותירושליםירושליםירושלים



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

אישור הונפקאמיגוסירושליםירושליםירושלים
קאנטרי הספורט רמת 

רחל
עמותהחייב02-533756601/07/201919/07/2019

- עמותת ספורט במידה טובה 

580488435
גבריאל גוסטבו גלר1188018

הדסה גולדשטוף1188066בנות בתיהתנועת נוערפטור1002-501544401/07/201922/07/2019שרייבר אישור הונפקשימי לבירושליםירושליםירושלים

ישראל פרקל1188083 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור3602-651408801/07/201921/07/2019הקבלן אישור הונפקהר נוף- אור חדש ירושליםירושליםירושלים

1188140 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור4702-582854201/07/201921/07/2019לייבוביץ אישור הונפקהמסורהירושליםירושליםירושלים
חיים ברוך 

טרנובסקי

אפרים אטלי1188221 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור4602-653571101/07/201921/07/2019מינץ אישור הונפקעטרת שלמהירושליםירושליםירושלים

יסכה דן1188363 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור502-643507101/07/201921/07/2019דהומיי אישור הונפקסיפורים וצבעיםירושליםירושליםירושלים

שירה בן חמו1188367בנות בתיהתנועת נוערפטור302-501544401/07/201921/07/2019יעקב פת אישור הונפקאנגלית' יראת דירושליםירושליםירושלים

1188378 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור202-538734001/07/201921/07/2019דברי חיים אישור הונפקדרכי אבותירושליםירושליםירושלים
אלכסנדר סנדר 

אורי

ספאא עבידאת1140661188548- רנה קאסן אגודהחייב02-585464201/07/201921/07/2019ירושליםאישור הונפקבית חנינא יסודי בנותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1188585 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2902-626870801/07/201921/07/2019מינץ אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1188598 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור711702-626870801/07/201921/07/2019ישא ברכה אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1188611 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור402-626870801/07/201921/07/2019המור אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1188659 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור3002-626870801/07/201921/07/2019אידלזון אברהם אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1188680 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור511502-626870801/07/201921/07/2019אשכולי אהרון אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1188698 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור702-626870801/07/201921/07/2019ארץ חפץ אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1188711 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-626870801/07/201921/07/2019סורוצקיןאישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1188730 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-626870801/07/201921/07/2019שערי תורהאישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1188745 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-626870801/07/201921/07/2019אליעזרובאישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1188766 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1002-626870801/07/201921/07/2019קהילות יעקב אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1188774 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור4202-626870801/07/201921/07/2019נטר אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1188793 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2902-626870801/07/201921/07/2019מלאכי אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1188808 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור1602-626870801/07/201921/07/2019דניאל אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

אלישבע קצנלבוגן1188927 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור102-535811101/07/201924/07/2019יצחק פלקסר אישור הונפקשירת דבורהירושליםירושליםירושלים

עמותהחייב4002-540893701/07/201931/07/2019שכ גבעת שאול אישור הונפקדרר הכוכביםירושליםירושליםירושלים
- עמותת מנינו בום 

580661007
עלייה גובראן1188956

יסכה צדק1188960 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור3102-676889901/07/201921/07/2019יהודה אישור הונפקאפרתהירושליםירושליםירושלים

כינרת מסלטי1189044 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור11702-555555501/07/201921/07/2019דרך בית לחם אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםירושליםירושליםירושלים

רבקה קאופמן1189132 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור302-538803801/07/201922/07/2019זכרון יעקב אישור הונפקחורשת אוצרותירושליםירושליםירושלים

סוזאן כטיב1189294 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-540210701/07/201922/07/2019שועפאטאישור הונפקסיפורים בצבעיםירושליםירושליםירושלים

סועאד גאבר1140661189307- רנה קאסן אגודהחייב02-581069501/07/201921/07/2019שועפאטאישור הונפקסמא שועפטירושליםירושליםירושלים
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אישור הונפקרק לשמוח שירת מריםירושליםירושליםירושלים
michals2018@gmail.c

om
מיכל שיף1189369ירושלים 30007רשות מקומיתפטור02-582571901/07/201921/07/2019

טליה יוסף חי1189377 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-566784001/07/201921/07/2019גבעת שאולאישור הונפקנקודות טובותירושליםירושליםירושלים

לאנא בשיר4110481189485- משרד החינוך מוסד חינוכיחייב02-540161801/07/201921/07/2019שועפאטאישור הונפקשועפאטירושליםירושליםירושלים

21יצחק טוניק אישור הונפקנועם בנים פסגת זאבירושליםירושליםירושלים
077-

7006712
שירה אלבז1189557 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

אישור הונפקאורל-מרכז חינוכי נפשירושליםירושליםירושלים
 28רחוב קורדוברו 

ירושלים

077-

7005697
שרה שינלזון1189676 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור01/07/201930/08/2019

1189705בנות בתיהתנועת נוערפטור1302-501544401/07/201922/07/2019שמריה אישור הונפקשירת מריםירושליםירושליםירושלים
שרה סאסאי 

הלפרין

שמואל שפץ1189791 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור602-627280101/07/201921/07/2019משגב לדך אישור הונפקתת מוריהירושליםירושליםירושלים

בת שבע ברנס1113931189823- משרד החינוך מוסד חינוכיחייב02-653552001/07/201931/07/2019 קרית משה3רחוב בזל אישור הונפקנועם בנותירושליםירושליםירושלים

סמח זידאן1190005 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-582718601/07/201921/07/2019שועפט-רח אחמד שווקיאישור הונפקשועפט בנים אירושליםירושליםירושלים

עומר אבו גנאם1140661190006- רנה קאסן אגודהחייב802-628434301/07/201921/07/2019ויה דולורוזה אישור הונפקאל עומרייהירושליםירושליםירושלים

עטרה ירוחם1014881190026- חלב הארץ עמותהחייב702-673734501/07/201908/08/2019גדעון אישור הונפקחלב הארץירושליםירושליםירושלים

הודיה חיה מזרחי1190288 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור4102-538194801/07/201921/07/2019דוד ילין אישור הונפקנוות ישראלירושליםירושליםירושלים

אימאן אחמד1190324 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-582692601/07/201921/07/2019ירושליםאישור הונפקתספיק אלימאםירושליםירושליםירושלים

ס"מתנפטור1202-566414401/07/201922/08/2019עמק רפאים אישור הונפקמנהל קהילתי גינות העירירושליםירושליםירושלים
- ם גינות העיר -ס י"מתנ

970863
חגי אברהם נוימן1190339

פבל יבדוקימוב1190369 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור102-676650101/07/201921/07/2019ורדינון אישור הונפקי גילה"תלירושליםירושליםירושלים

אנס אבו ליל1190391משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתיחייב02-581932201/07/201921/07/2019עיסוויהאישור הונפקקייטנת אלמחבהירושליםירושליםירושלים

אוסאמה טוטח1140661190443- רנה קאסן אגודהחייב02-236046801/07/201921/07/2019שכ כפר עקבאישור הונפקסנאפר כפר עקבירושליםירושליםירושלים

אלבטינה גוסקוב9710021190452- ם פיליפ ליאון -מתנס יס"מתנפטור802-641489622/07/201908/08/2019ילה 'צאישור הונפקמחנה ספורט ואומנותירושליםירושליםירושלים

עביר אבו צפיה1190474 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-235241301/07/201921/07/2019כפר עקבאישור הונפקכפר עקב בנותירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
מבוכים ודרקונים במדרשת 

עמליה
חברהחייב102-499443701/07/201911/08/2019הלר חיים אישור הונפק

- פגסוס חינוך והדרכה 

515878114
עודד אפל1190622

אנוואר רשק1190676 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-628409101/07/201921/07/2019מוולוויה-אלאישור הונפקמוולויהירושליםירושליםירושלים

מרדכי הרשלר1190687 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-538414801/07/201921/07/2019פינת בני בריתאישור הונפקקייטנת קיץ דרכי מרדכיירושליםירושליםירושלים

בת שבע שבתי1190825בנות בתיהתנועת נוערפטור602-501544421/06/201926/07/2019מוסיוף אישור הונפקלהבדיל חדשירושליםירושליםירושלים

4קיבוץ גלויות אישור הונפקM&mירושליםירושליםירושלים
076-

5406469
מרדכי הרוש369779401190829- מרדכי הרוש תושב פרטיחייב01/07/201931/07/2019
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חסן גנים1191050משרד ממשלתיחייב602-585112701/07/201921/07/2019עבד אל חמיד שומאן אישור הונפקבית חנינה יסודי לבניםירושליםירושליםירושלים

נחמה רייזל טמבור1191069 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2302-633875501/07/201921/07/2019אהליהב אישור הונפקפקודת אלעזרירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1191110 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור33002-626870801/07/201921/07/2019אידלזון אברהם אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

1191314 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור073-76670101/07/201901/08/2019בנותאישור הונפקבית מלכהירושליםירושליםירושלים
פרידה רוזה 

שפרה מוטצען

פסיה רובין1191477 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור111002-626870801/07/201921/07/2019פתייה יהודה אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1191494 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2802-626870801/07/201921/07/2019פרי חדש אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1191522 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור202-626870801/07/201921/07/2019ר מסדיגורה "האדמואישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1191535 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור5302-626870801/07/201921/07/2019רמות פולין אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1191552 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור302-626870801/07/201921/07/2019החומה השלישית אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1191571 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור3202-626870801/07/201921/07/2019הקבלן אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1191594 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2302-626870801/07/201921/07/2019תפארת ישראל אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

פסיה רובין1191601 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור202-626870801/07/201921/07/2019מענה שימחה אישור הונפקתגליאותירושליםירושליםירושלים

נאדין שיך1191630 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-672496301/07/201921/07/2019א טוראישור הונפקאלתורי יסודי לבנותירושליםירושליםירושלים

רנין סמארה1191775 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-540910701/07/201921/07/2019ענאתא- ירושלים אישור הונפקנור אלהודה אלמקדסיהירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקאלגיל אלגדידירושליםירושליםירושלים
 מ פ שועפאט 8אלנחל 

ירושלים
חברהחייב02-584810101/07/201921/07/2019

- הצלה ועזרה ירושלים 

580526374
אמל עסילה1191792

ודאד סומירה1191805 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-672498701/07/201921/07/2019דיר אבו טוראישור הונפקהחבריםירושליםירושליםירושלים

עלי תיריאקי1191909 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-626236401/07/201921/07/2019א טוראישור הונפקטור  יוסדי לבנים א- אל ירושליםירושליםירושלים

ליאלי עמירה1191917 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-672192201/07/201921/07/2019אום טובה- ירושלים אישור הונפקאום טובה בנותירושליםירושליםירושלים

פנחס מנחם זידמן1191920 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-537574901/07/201921/07/2019 ירושלים4אביגדורי אישור הונפקבנות באיאןירושליםירושליםירושלים

ופא עמירה1191955 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-561223501/07/201921/07/2019ירושליםאישור הונפקצור באהר יסודי לבנותירושליםירושליםירושלים

בר'שאדיה ג1191968 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-671654701/07/201921/07/2019אום ליסוןאישור הונפקאבו חאמד אלגזאליירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקkids campירושליםירושליםירושלים
רחוב אל ,צור באהר 

170מס ,מקפה 
נרמין אבו טיר1191970 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-671001201/07/201921/07/2019

ירושליםירושליםירושלים
???????? ?????????? 

??????
סנאא רביע6161691191990- עיריית ירושלים מנחי מוסד חינוכיחייב02-628650201/07/201921/07/2019א טוראישור הונפק

ריד עלאן'תג1192000 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-628791101/07/201921/07/2019סוואחירהאישור הונפקאלפארוקירושליםירושליםירושלים

מייס אבו אל חמאם1192018 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-671603501/07/201921/07/2019בל מוכבר'גאישור הונפקסיפורים בכל הצבעיםירושליםירושליםירושלים

נור עבד אל רחמאן1192043 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-626463101/07/201921/07/2019ראם אל עמודאישור הונפקסלאון מכין לבנותירושליםירושליםירושלים
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מרים חלבי1192051 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-594899701/07/201921/07/2019ואדי קדוםאישור הונפקאחלה סיף ו כיףירושליםירושליםירושלים

אמגד עלקם1192054 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-628434001/07/201921/07/2019ראס אל עמוד סלואןאישור הונפקקיץ ו כיףירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקצלעה בנים קיץירושליםירושליםירושלים
אבן אלעאס - גבל מוכבר 

93
אכרם אבו ריא1192057 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-673496101/07/201921/07/2019

סווסן כנעאן5800149831192061- אגודת רנה קסין עמותהחייב02-628393201/07/201921/07/2019ירושליםאישור הונפקסילואן יסודי מעורבירושליםירושליםירושלים

רבא ארנאוט1192062 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור102-594899701/07/201921/07/2019ירושלים אישור הונפקאגיאל אלקודסירושליםירושליםירושלים

סמאח עותמאן1192070 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור102-594899701/07/201921/07/2019בית חנינא החדשה אישור הונפקבית חנינה בגרות החדשהירושליםירושליםירושלים

אוסאמה סייאד1192096 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-628025501/07/201921/07/2019גדיד-סהל אל-רח אלאישור הונפקאלסדאקהירושליםירושליםירושלים

סבאח שלאלדה1192097 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-626292001/07/201921/07/2019ירושליםאישור הונפקצבעיםירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
ביחד אשבאל אלקודס מדעי 

טכנולוגי
אישור הונפק

אלופאא  ' שייח רח

ירושלים
הנאדי תמימי1192099 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-544206801/07/201921/07/2019

גמאל בסיט1192104 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור102-671612201/07/201923/07/2019ישועת יעקב אישור הונפקאום טובאירושליםירושליםירושלים

אגודהחייב4502-672563201/07/201921/07/2019עזרת תורה אישור הונפקקיץירושליםירושליםירושלים
- יתיר אגודה קהילתית 

570056952
בסמה עבידאת1192142

אבישג גמליאלי1192188 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור2102-966466801/07/201921/07/2019אור שרגא אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםירושליםירושליםירושלים

לאה גיטלר1192243 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור6202-571325401/07/201921/07/2019חזון איש אישור הונפקבחורשת האוצרותירושליםירושליםירושלים

צבי אריה גרינבאום1192447 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור502-999999901/07/201921/07/2019תורה ועבודה אישור הונפקלויכטרירושליםירושליםירושלים

בלה וינגוט1192552בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544404/07/201929/08/2019 עמנואל27הגרא אישור הונפקבין הטיפות החדשירושליםירושליםירושלים

רחל צביון1192674 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-586868101/07/201921/07/2019' רמות ד10מירסקי אישור הונפקמה הפלאירושליםירושליםירושלים

נחמן אלחנן גרביאן1192746 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-641994001/07/201921/07/2019תורה ועבודהאישור הונפקבפי ישריםירושליםירושליםירושלים

הדסה זילברפרב1192827בנות בתיהתנועת נוערפטור2102-501544401/07/201922/07/2019הראה אישור הונפקקבלו אותהירושליםירושליםירושלים

הודיה חנונה2274211192995- ירים משה מוסד חינוכיחייב602-500144101/07/201918/07/2019יהודית אישור הונפקבמיוחדירושליםירושליםירושלים

בת שבע מלכה2274211193004- ירים משה מוסד חינוכיחייב602-500144101/07/201931/07/2019יהודית אישור הונפקערך צבורירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקמכללת אבראהימיה יסודיירושליםירושליםירושלים
מכללת אבראהימיה ואדי 

גוז
ריחאב בזבז1193021 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור02-594899701/07/201921/07/2019

גדליהו דבינסקי1193117 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתפטור7102-651515101/07/201921/07/2019קצנלבוגן אישור הונפקארחות אישירושליםירושליםירושלים

ס"מתנפטור302-595122222/07/201908/08/2019מגן האלף אישור הונפקכאן בוניםירושליםירושליםירושלים
- ם שמואל הנביא -מתנס י

971143
רוית כהן1193221

מלכה פרג9709471193315- ם נוה יעקב -ס י"מתנס"מתנפטור3802-583447322/07/201908/08/2019ש נוה יעקב אישור הונפקירושלים שבלבירושליםירושליםירושלים

סחר הלסי1123001331193338- רשות מקומית אגודהחייב02-650649401/07/201921/07/2019אבו רביעאישור הונפקסייף ו כייףירושליםירושליםירושלים

מבשרת ציוןירושלים
מבשרת 

ציון
מוסד חינוכיחייב502-534045401/07/201926/07/2019הראשונים אישור הונפקצלילים בנועם-מקצב

- בית הספר צלילי נועם אורות 

113159
פנינה חנניה1180686
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מבשרת ציוןירושלים
מבשרת 

ציון
רשות מקומיתפטור02-533009401/07/201931/07/2019ם"הרמבאישור הונפקחצב קדם

 מבשרת 10157מבשרת ציון 

ציון
טל דגן1182596

מבשרת ציוןירושלים
מבשרת 

ציון
רשות מקומיתפטור902-533009401/07/201931/07/2019רמבם אישור הונפקחצב בוגר

 מבשרת 10157מבשרת ציון 

ציון
טל דגן1182597

מבשרת ציוןירושלים
מבשרת 

ציון
רשות מקומיתפטור602-534977701/07/201925/07/2019שד החוצבים אישור הונפקקייטנת צבעים

 מבשרת 10157מבשרת ציון 

ציון
חנן כהן1183018

מבשרת ציוןירושלים
מבשרת 

ציון
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019ארבלאישור הונפקאופק מגלה עולם

 מבשרת 10157מבשרת ציון 

ציון
רחל פלבני1185383

מבשרת ציוןירושלים
מבשרת 

ציון
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019השלוםאישור הונפקאופק מגלה עולם

 מבשרת 10157מבשרת ציון 

ציון
נעימה יפה רחמים1185389

מבשרת ציוןירושלים
מבשרת 

ציון
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019מבשרת ציוןאישור הונפקאופק מגלה עולם

 מבשרת 10157מבשרת ציון 

ציון
מאיה מאיר1185396

מבשרת ציוןירושלים
מבשרת 

ציון
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019מבשרת ציון אאישור הונפקאופק מגלה עולם

 מבשרת 10157מבשרת ציון 

ציון
קרן חן טל1185406

מבשרת ציוןירושלים
מבשרת 

ציון
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019תבוראישור הונפקאופק מגלה עולם

 מבשרת 10157מבשרת ציון 

ציון
לאה חודדי1185412

מבשרת ציוןירושלים
מבשרת 

ציון
רשות מקומיתפטור502-563366601/07/201921/07/2019יסמין אישור הונפקמולדת

 מבשרת 10157מבשרת ציון 

ציון
1185592

חיה מושקא 

רבינוביץ

מבשרת ציוןירושלים
מבשרת 

ציון
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019הבוסתניםאישור הונפקאופק מגלה עולם

 מבשרת 10157מבשרת ציון 

ציון
נירית זוהר בוחבוט1185684

מבשרת ציוןירושלים
מבשרת 

ציון
רשות מקומיתפטור02-534977001/07/201925/07/2019 מבשרת ציון52האורן אישור הונפקגדפין

 מבשרת 10157מבשרת ציון 

ציון
1186958

אוריה חיה 

שלומית צור

מבשרת ציוןירושלים
מבשרת 

ציון
רשות מקומיתפטור02-595084601/07/201921/07/2019הדרוראישור הונפקמבשרת ציון- י"הדרור תל

 מבשרת 10157מבשרת ציון 

ציון
טלי מילר1187458

מבשרת ציוןירושלים
מבשרת 

ציון
עמותהחייב302-624926701/07/201918/07/2019היסמין אישור הונפקמחנה מבשרת

העמותה לקידום הנוער 

- בכדורסל הפועל ירושלים 

580278463

איתן בן אליעזר1188457

מבשרת ציוןירושלים
מבשרת 

ציון

בית ספר של החופש הגדול 

השלום
רשות מקומיתפטור02-536604001/07/201921/07/2019 מבשרת ציון66השלום אישור הונפק

 מבשרת 10157מבשרת ציון 

ציון
ספיר אדית משה1190246

ירושלים
מגילות ים 

המלח
רשות מקומיתפטור02-993630401/07/201930/08/2019קיבוץ קליהאישור הונפקגן כרוון קיבוץ קליהקליה

 7400000מגילות ים המלח 

מגילות ים המלח
יעלה אלימלך1177618

ירושלים
מגילות ים 

המלח
רשות מקומיתפטור02-994488901/07/201921/07/2019קליהאישור הונפקמגילותקליה

 7400000מגילות ים המלח 

מגילות ים המלח
גדעון קדם1177646

ירושלים
מגילות ים 

המלח
אישור הונפקקיבןץ קליהקליה

נ ערבות .קיבוץ קליה ד

90666000הירדן  
רשות מקומיתפטור02-993622201/07/201923/08/2019

 7400000מגילות ים המלח 

מגילות ים המלח
1180780

נועה טובה ברושי 

לניאדו

ירושלים
מגילות ים 

המלח

בית 

הערבה
שגב-רימה קלימי288386391185368- תנועה קיבוצית תנועה קיבוציתחייב02-994580101/07/201920/08/2019קיבוץ בית הערבהאישור הונפקינשופי המדבר- חוואר

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

אישור הונפקקייטנה אקשן על גלגלים
קייטנת על גלגלים כל יןם 

אטרקציה אחרת
אורלי טוביה285503741177237- אורי חברהחייב03-919010301/07/201915/08/2019



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור08-926287901/07/201921/07/2019דרך ישראל פלדאישור הונפקבית ספר חופש גדול
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
מיכל ברכה1177774

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור2308-971742501/07/201921/07/2019נחל צלמון אישור הונפקס של החופש הגדול"ביה
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
מרגלית נעמי1177783

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

שחר בנטוב227900421177785- רותי זוהר  תושב פרטיחייב508-971586801/07/201908/08/2019עמק זבולון אישור הונפקסנונית

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור08-971504501/07/201931/07/2019 מודיעין45חיים בר לב אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
עינב רבין1178216

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

נמרוד כהן3006082471178406- קייטנת קיץ מכבי תושב פרטיחייב08-926414701/07/201918/07/2019רעו-מכבים-מודיעיןאישור הונפקקייטנת קיץ מכבי

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

אישור הונפקפאן על גלגלים
קייטנה מטיילת  כל יום 

באטרקציה אחרת
מירי שמאי גיס285503741178467- אורי חברהחייב03-919010301/07/201915/08/2019

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

אילן כהן273917621178539- כישורי חיים תושב פרטיחייב908-996610522/07/201915/08/2019תכלת אישור הונפקשחמט כישורי חיים

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

חברהחייב6208-970370701/07/201901/08/2019עמק בית שאן אישור הונפקיחד גנים
- העשרת צהריים  בעמ 

515569663
רונן הרמן1178590

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור3008-622196401/07/201921/07/2019חשון אישור הונפקמה קציר"יז
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
קלייר נתן אחואן1178791

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב8008-956016522/07/201908/08/2019שני אישור הונפקהמאלף הצעיר
" כלבים בשירות אנשים"עמותת 

 -580456473
דלית שמואל דהן1179458

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

חברהחייב2308-970370722/07/201901/08/2019ישעיהו הנביא אישור הונפקיחד בית הספר על גלגלים
- העשרת צהריים  בעמ 

515569663
רזיאל לב ארי1179784

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

חברהחייב2308-970370701/07/201921/07/2019ישעיהו הנביא אישור הונפקיחד גני חובה
- העשרת צהריים  בעמ 

515569663
רזיאל לב ארי1180051

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

175451951180694- רייכמן אלחנדרו תושב פרטיחייב08-975038901/07/201901/08/2019פארק המים רעתאישור הונפקספורטפאן
אלחנדרו מריו 

רייכמן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב2308-972715601/07/201931/07/2019אדר אישור הונפקחברים מהאגדות

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

צהייה אורה זרה1181393

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב2508-972715601/07/201931/07/2019שבט אישור הונפקחברים מהאגדות

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

רבקה סעדי1181420

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1208-972715601/07/201931/07/2019מלאכי הנביא אישור הונפקחברים מהאגדות

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

1181484
סיגלית נילדה 

אברהם

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

, רימון, תאנה, גפן: גני יזמה

זית, שיבולים, תמר
עמותהחייב3108-975346101/07/201915/08/2019חטיבת גבעתי אישור הונפק

- יהדות זמננו -ה"יזמ

580302529
דלית חלו1181695

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1308-972715601/07/201931/07/2019ירמיהו הנביא אישור הונפקנחשון- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

תקוה סיגל1182437

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב908-972715601/07/201931/07/2019תכלת אישור הונפקנשר- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

שרה לוי1182465

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב2308-972715601/07/201931/07/2019הנביאים אישור הונפקדיה- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

אילנה מרים בן נון1182469

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב408-972715601/07/201931/07/2019עמק בית שאן אישור הונפקיובל- אסיף - חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

מן'חנה תורג1182487

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב2008-972715601/07/201931/07/2019דן אישור הונפקאמיר- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

אורית חורי1182494

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב408-972715601/07/201931/07/2019דינה אישור הונפקיסמין- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

שמחה אמנו1182497

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב108-972715601/07/201931/07/2019ר "רעות מ-מכביםאישור הונפקאמנון- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

1182500
לימור עובדיה 

לנקרי

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

- האלה - חברים מהאגדות 

מיתר
עמותהחייב4008-972715601/07/201931/07/2019עמק האלה אישור הונפק

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

חיה צוק צדיק1182505

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב508-972715601/07/201931/07/2019משה דיין אישור הונפקשחף- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

ולי יעל בכר'ג1182507



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב208-972715601/07/201931/07/2019ל מרדכי גור "ראאישור הונפקשוהם- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

רבקה קחטה1182510

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1808-972715601/07/201931/07/2019שיר השירים אישור הונפקאלון- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

לינדה וינשטיין1182512

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב208-972715601/07/201931/07/2019תלתן אישור הונפקהדס- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

ברוריה אוליאל1182514

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב408-972715601/07/201931/07/2019תלתן אישור הונפקהרדוף- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

ענבל אוחיון1182515

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב6908-972715601/07/201931/07/2019נחל צין אישור הונפקצבר- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

אורלי מינס1182527

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב9008-972715601/07/201931/07/2019אבני החושן אישור הונפקברבור- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

אורלי ברינה לוי1182634

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב108-972715601/07/201931/07/2019רבקה אמנו אישור הונפקיובל-חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

גילה טייב1182641

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב108-972715601/07/201931/07/2019רבקה אמנו אישור הונפקאגם- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

טליה דבורה טל1182651

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב108-972715601/07/201931/07/2019סחלב אישור הונפקצבעוני- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

שושנה נגיה ידיד1182654

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1108-972715601/07/201931/07/2019גינת דותן אישור הונפקאפיק אורן- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

חיה עטיה1182663

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1108-972715601/07/201931/07/2019גינת דותן אישור הונפקאופק שקד- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

פנינה קריאף1182666

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב408-972715601/07/201931/07/2019נחליאלי אישור הונפקטרומבון- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

רחל קינן1182677

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1108-972715601/07/201931/07/2019מגדל דוד אישור הונפקכלנית- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

יפה גברילה1182689



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1108-972715601/07/201931/07/2019מגדל דוד אישור הונפקכרכום- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

אירית נתן1182702

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב5208-972715601/07/201931/07/2019גינת החולה אישור הונפקאחווה- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

רות ערגי1182706

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב2808-972715601/07/201931/07/2019נהר הירדן אישור הונפקאירוסים- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

סוזן חפוטה1182713

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב5108-972715601/07/201931/07/2019בנימין אישור הונפקתבור- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

1182721
מטילדה -לימור

פירוזה

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב2008-972715601/07/201931/07/2019דן אישור הונפקארגמן- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

סיון פילוסוף1182724

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב3508-972715601/07/201931/07/2019אבני החושן אישור הונפקמיתר- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

סיביל אשטמקר1182732

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב9408-972715601/07/201931/07/2019אבני החושן אישור הונפקחוחית- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

עופרה אלאיזה1182738

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב608-972715601/07/201931/07/2019תרשיש אישור הונפקזויתן- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

מירב קניאס1182747

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב5208-972715601/07/201931/07/2019יהלום אישור הונפקברקת- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

שולמית גאולה1182751

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב5208-972715601/07/201931/07/2019יהלום אישור הונפקברק- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

מאיה פרץ1182760

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב5208-972715601/07/201931/07/2019יהלום אישור הונפקבשן- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

אסתר הדסה סולטן1182765

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב5308-972715601/07/201931/07/2019אבני החושן אישור הונפקאופיר- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

דור-שרון בן1182771

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב5308-972715601/07/201931/07/2019אבני החושן אישור הונפקאודם- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

ליליאן סיבי1182778



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב08-972715601/07/201931/07/2019אודםאישור הונפקגליל- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

סימה אלמלך1182784

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב408-972715601/07/201931/07/2019נחליאלי אישור הונפקאקורדיון- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

שירין בואני ברודר1182803

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב408-972715601/07/201931/07/2019נחליאלי אישור הונפקסקסופון- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

רובינה בוניה1182807

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1008-972715601/07/201931/07/2019נחליאלי אישור הונפקחלילית- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

שולמית ביטון1182816

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1008-972715601/07/201931/07/2019נחליאלי אישור הונפקמפוחית- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

רינה לוי1182820

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב608-972715601/07/201931/07/2019נחל תנינים אישור הונפקרקפת- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

רחל ביטון1182825

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב308-972715601/07/201931/07/2019נחל חבר אישור הונפקנרקיס- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

אוריה גמליאל1182842

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב2808-972715601/07/201931/07/2019נהר הירדן אישור הונפקאדמונית- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

עידית לוגר1182845

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב3208-972715601/07/201931/07/2019יצחק רבין אישור הונפקלוטם- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

שושנה זדה1182867

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב808-972715601/07/201931/07/2019ראובן אישור הונפקעינב- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

מירב שבי1182873

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב808-972715601/07/201931/07/2019ראובן אישור הונפקערבה- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

רחל פרץ1182881

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב608-972715601/07/201931/07/2019ראובן אישור הונפקעינבר- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

רחל איטח1182884

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב308-972715601/07/201931/07/2019מיכה הנביא אישור הונפקירקון- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

רנטה גרטופסקי1182893



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1808-972715601/07/201931/07/2019יגאל ידין אישור הונפקנחליאלי- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

יסי טלקר'ג1182900

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב08-972715601/07/201931/07/2019רעו-מכבים-מודיעיןאישור הונפקעיטם- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

נאוה אברהם1182902

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1008-972715601/07/201931/07/2019ל מרדכי גור "ראאישור הונפקיהלום- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

חגית מזרחי1182908

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

250354941182911- אביחי צאלה תושב פרטיחייב08-926624401/07/201901/08/2019מרכז ספורט מכביםאישור הונפקסאמר ספורט
שמעון סלל רוה 

רודריגז

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב9008-972715601/07/201931/07/2019אבני החושן אישור הונפקשרקרק- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

מרים מסטודואן1182912

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב7508-972715601/07/201931/07/2019לשם אישור הונפקשניר- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

אורלי זאבי1182913

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב3508-972715601/07/201931/07/2019אבני החושן אישור הונפקצליל- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

ענת אלבז1182930

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1108-972715601/07/201931/07/2019סיון אישור הונפקגדרון- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

חנה זרי1182935

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב2808-972715601/07/201931/07/2019אסתר המלכה אישור הונפקאור- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

מיה מידן1182940

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב2808-972715601/07/201931/07/2019אסתר המלכה אישור הונפקלהבה- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

זיוה דה מנשה1182943

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב5508-972715601/07/201931/07/2019שד מנחם בגין אישור הונפקיהל- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

חנה מנדיל וולפי1182945

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב408-972715601/07/201931/07/2019דינה אישור הונפקיערה- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

יוליה שטיין1182948

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב108-972715601/07/201931/07/2019ר "רעות מ-מכביםאישור הונפקיעלים- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

סיגל משה1182949



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1208-972715601/07/201931/07/2019גינת החולה אישור הונפק-חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

עמי-שושנה בן1182956

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב208-972715601/07/201931/07/2019תלתן אישור הונפק-חברים מהאגדות

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

מרים זילברמן1182961

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב208-972715601/07/201931/07/2019תלתן אישור הונפקחברים מהאגדות

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

מרים פרקש1182964

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

חברהחייב02-536663501/07/201918/07/2019 רעות1ההדס אישור הונפקהעשרת קיץ מודיעין
- מ "מדע וחשיבה בע

512606336
נתנאל סבן1183135

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב3408-972715601/07/201931/07/2019גינת אילון אישור הונפקיובל זית- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

1183141
עינת פנינה אנגל 

שבתאי

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב4008-972715601/07/201931/07/2019גינת האלה אישור הונפקשיר האלה- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

לבנה מזון1183142

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1008-972715601/07/201931/07/2019ל מרדכי גור "ראאישור הונפקספיר- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

רבקה קלינמן1183152

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב308-972715601/07/201931/07/2019מיכה הנביא אישור הונפקיונה-חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

1183158
הדסה רמונה 

רוהקר

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עפרוני - חברים מהאגדות

דורות
עמותהחייב1208-972715601/07/201931/07/2019גינת החולה אישור הונפק

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

טוב-חנה מה1183184

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב108-972715601/07/201931/07/2019נחל חבר אישור הונפקתדהר- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

תמי ליזמי1183679

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב5608-972715601/07/201931/07/2019נחל סורק אישור הונפקשושן- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

מזל חריף1183683

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב5208-972715601/07/201931/07/2019גינות החולה אישור הונפקרעות- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

יוכבד יעקובי1183726

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב6908-972715601/07/201931/07/2019לאה אמנו אישור הונפקתכלת- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

וקטוריה זרגרוב1183745



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב8008-972715601/07/201931/07/2019שני אישור הונפקתמר- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

אורלי בוסטני1183770

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב8008-972715601/07/201931/07/2019שני אישור הונפקזית- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

אודליה גנץ1183777

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב08-972715601/07/201931/07/2019נחליאליאישור הונפקגיתית- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

נירו'יפית צ1183791

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1208-972715601/07/201931/07/2019מלאכי הנביא אישור הונפקחופית- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

ליאנה בוקאי1183809

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב4208-972715601/07/201931/07/2019הלוח העברי אישור הונפקתירוש- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

ר'עדנה נג1183834

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב4508-972715601/07/201931/07/2019ל חיים ברלב "ראאישור הונפקרמון שביט- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

ידידה אביב1184006

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב08-972715601/07/201931/07/2019מעוז המכביםאישור הונפקאורן- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

איריס יערי רוסק1184018

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב4008-972715601/07/201931/07/2019כסלו אישור הונפקאשל- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

טופז טובה אוסמן1184031

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1108-972715601/07/201931/07/2019סיון אישור הונפקגורן-חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

לימור בן דוד1184050

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב408-972715601/07/201931/07/2019נחליאלי אישור הונפקקסילופון- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

חנה דרעי1184066

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1108-972715601/07/201931/07/2019אייר אישור הונפקניצן- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

שרית אזולאי1184088

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב4008-972715601/07/201931/07/2019כסלו אישור הונפקאביב- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

יהודית גלדטה1184105

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב2308-972715601/07/201931/07/2019הנביאים אישור הונפקדיה- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

אילנית סבאג1184131



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב7308-972715601/07/201931/07/2019כסלו אישור הונפקשנהב- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

מרסל פדידה1184179

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1808-972715601/07/201931/07/2019שיר השירים אישור הונפקאלון- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

אהובה חביב1184207

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב4008-972715601/07/201931/07/2019כסלו אישור הונפקאגס- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

אורית בן שיטרית1184279

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1408-972715601/07/201931/07/2019כסלו אישור הונפקכליל- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

אמרה-מירי בן1184282

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב7308-972715601/07/201931/07/2019כסלו אישור הונפקשובל- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

1184292
אסתר סגלית 

אברהם

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב5608-972715601/07/201931/07/2019נחל שורק אישור הונפקשיטה- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

אלינור פרטוש1184303

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1108-972715601/07/201931/07/2019סיון אישור הונפקגבעון- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

שושנה אביזיז1184309

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב2508-972715601/07/201931/07/2019שבט אישור הונפקאגוז- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

נעמי לוי1184312

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב3208-972715601/07/201931/07/2019שד יצחק רבין אישור הונפקניצנים האלה- חברים מהאגדות

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

שרית אלמוג1184325

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור2908-931681401/07/201921/07/2019עמק חרוד אישור הונפקכרמים- בית הספר של החופש 
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
שרית שכטר1184335

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב2308-972715601/07/201931/07/2019אדר אישור הונפקדורון- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

מור שמחון1184339

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1108-972715601/07/201931/07/2019אייר אישור הונפקנגה- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

נחמה טביב1184343

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב7608-972715601/07/201931/07/2019דוד אלעזר אישור הונפקאנפה- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

נילי ניב-טלי1184363



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור5908-699086601/07/201921/07/2019שרה אמנו אישור הונפקאלונים
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
דנה לובינסקי1184629

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב2908-972715601/07/201931/07/2019עמק חרוד אישור הונפקכרם- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

גלית כהן1184870

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

- בית הספר של החופש 

ענבלים
רשות מקומיתפטור408-954402801/07/201921/07/2019נחליאלי אישור הונפק

 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
ליאת עמר1185152

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

בית ספר של החופש הגדול 

"אבני חן"
רשות מקומיתפטור5508-910851301/07/201921/07/2019אבני החושן אישור הונפק

 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
מיכל רבקה בראנץ1185199

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

- בית הספר של החופש הגדול

רעים
רשות מקומיתפטור608-926313201/07/201921/07/2019ראובן אישור הונפק

 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
גלית טאבו1185214

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור3408-970436301/07/201921/07/2019גינת איילון אישור הונפקהיובל- בית הספר של החופש
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
מיכל כהן1185224

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

חוט - בית הספר של החופש 

השני
רשות מקומיתפטור8008-971830901/07/201921/07/2019שני אישור הונפק

 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
אסנת זיו1185238

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

שטי -בית ספר של חופש

ישראל
רשות מקומיתפטור2608-970478701/07/201921/07/2019אסתר המלכה אישור הונפק

 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
אסתר בולבין1185276

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור2302-971635301/07/201921/07/2019ישעיהו הנביא אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
אילה קופלוביץ1185562

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור108-971761301/07/201921/07/2019חטיבת הצנחנים אישור הונפקקשת- בית ספר של החופש
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
יעל מורג מרקוביץ1185654

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור5208-699128201/07/201922/07/2019יהלום אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
חגית אמסלם1185754

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור208-972100801/07/201921/07/2019תלתן אישור הונפקעידנים- בית הספר של החופש 
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
סבטלנה קוזל1185779

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור3208-975204601/07/201921/07/2019שד יצחק רבין אישור הונפקבית ספר של החופש ניצנים
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
רבקה לימור סיטון1185780
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ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור1208-970100101/07/201921/07/2019גינת החולה אישור הונפקבית ספר של החופש
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
יעל קציר1185788

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב08-970221001/07/201914/07/2019 מודיעין15עמק האלה אישור הונפקפלאשבק

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

יפעת דותן1185844

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור408-971608801/07/201921/07/2019עמק בית שאן אישור הונפקאסיף- בית ספר של החופש
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
ישי-לאה אנה בן1186562

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור5208-974059201/07/201921/07/2019גינת החולה אישור הונפקס קיץ"בי
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
צור-אריאלה אבן1186640

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור5508-699126601/07/201921/07/2019שד מנחם בגין אישור הונפקאריאל- בית הספר של החופש
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
אברהם זיו1187304

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור4008-971778001/07/201921/07/2019עמק האלה אישור הונפקהאלה- בית ספר של החופש
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
אילנה שלומית דדון1187414

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור1108-970043601/07/201921/07/2019גינת דותן אישור הונפקבית ספר חופש גדול
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
רחל זליאט1187757

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

איריס סבג3380951189008- מוסד חינוכי מוסד חינוכיחייב308-971205101/07/201931/07/2019עמק בית שאן אישור הונפקקייטנת גנים דמוקרטי

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור308-971205122/06/201930/06/2019עמק בית שאן אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
איריס סבג1189011

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב08-926293301/07/201921/07/2019ניצן מכבים רעותאישור הונפקבית ספר קיץ

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

ברוך פריזי1189529

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב108-972715601/07/201931/07/2019חטיבת הצנחנים אישור הונפקספיר- חברים מהאגדות קשת 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

דינה בגה1189639

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

חטצ עמית - חברים מהאגדות 

רימון- 
עמותהחייב08-972715601/07/201931/07/2019ניצן מכבים רעותאישור הונפק

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

מיכל הלל1189685

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

- חטצ רמון - חברים מהאגדות 

נוגה
עמותהחייב4508-972715601/07/201931/07/2019ל חיים ברלב "ראאישור הונפק

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

מרי אליזבט לוי1189762
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ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

- אסיף - חברים מהאגדות 

אפיק
עמותהחייב408-972715601/07/201931/07/2019עמק בית שאן אישור הונפק

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

מרים סנקר1189781

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

חטצ עמית - חברים מהאגדות 

תאנה- 
עמותהחייב08-972715601/07/201931/07/2019ניצן מכבים רעותאישור הונפק

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

ים הרר1189811

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב2908-972715601/07/201931/07/2019עמק חרוד אישור הונפקכוכב- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

רות מרדכי1189833

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב4208-972715601/07/201931/07/2019הלוח העברי אישור הונפקתומר- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

לימור חנניה1189907

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב5508-972715601/07/201931/07/2019שד מנחם בגין אישור הונפקגלבוע- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

רעיה מרים גהלי1189922

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

רשות מקומיתפטור5108-926589401/07/201921/07/2019עמק בית שאן אישור הונפקאבני החושן
 13516מודיעין מכבים רעות 

מודיעין מכבים רעות
תומר לוי1191343

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב1508-972715601/07/201931/07/2019נחל ירקון  אישור הונפקשקד- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

גל יפרח1191501

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

מורן וייס1192164מודיעין מכבים רעות 13516רשות מקומיתפטור9708-913197101/07/201921/07/2019ניסן אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

חברהחייב5608-970370722/07/201901/08/2019נחל שורק אישור הונפקיחד גנים
- העשרת צהריים  בעמ 

515569663
אילה קופלוביץ1192823

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

-מכבים

רעות

עמותהחייב4108-972715601/07/201931/07/2019חיים בר לב אישור הונפקעפרוני- חברים מהאגדות 

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

בת חן גהסי1193127

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
עמותהחייב4008-979790201/07/201931/08/2019נודע ביהודה אישור הונפקקיץ תשעט

- ר "ישיבת אחינו לצעירים ע

580480994
יהודה אריה פריזנד1177749

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
מלכה יהודה1178040בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544423/06/201929/08/2019ראבד אישור הונפקנתיבות

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
חוה שטרן1178068בנות בתיהתנועת נוערפטור302-501544401/07/201929/07/2019אביעזרי אישור הונפקשחור לבן

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
שושנה הורליק1178461בנות בתיהתנועת נוערפטור502-501544402/07/201918/07/2019נתיבות המשפט אישור הונפקתשמחי עלי

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
אלקה בורשטיין1178474בנות בתיהתנועת נוערפטור102-501544423/06/201930/08/2019ראבד אישור הונפקתתחדשי
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מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
אישור הונפקלפנאי ולפנים

 111נתיבות המשפט 

מודיעין עילית
1178542בנות בתיהתנועת נוערפטור08-974445401/07/201909/08/2019

בריינדיל בראנדי 

וסרמן

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
אישור הונפקיש בו

 26יהודה הנשיא 

ברכפלד מודיעין עילית
1178561בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544401/07/201920/07/2019

חיה רוחמה 

לשינסקי

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
שרה ליבוביץ1178573בנות בתיהתנועת נוערפטור308-974377601/07/201920/07/2019מנחת שלמה אישור הונפקהכח שבך

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
אישור הונפקבלב אחד

 מודיעין 3מנחת שלמה 

עילית
חגית רוח1178576בנות בתיהתנועת נוערפטור08-974372601/07/201920/07/2019

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
נחמה צירלה קאהן1178641בנות בתיהתנועת נוערפטור1902-501544401/07/201921/07/2019יהודה הנשיא אישור הונפקחסדי אבות

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
בתיה הריס1178673בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544402/07/201926/07/2019רבי עקיבא אישור הונפקמשכנות תמר

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
נאוה שרשבסקי1178690בנות בתיהתנועת נוערפטור502-501544418/07/201907/08/2019אבי עזרי אישור הונפקאתנחתא מאיר

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
מרים רימר1178829בנות בתיהתנועת נוערפטור2908-974414601/07/201918/07/2019אור החיים אישור הונפקמודיעין עילית- אוהלי ספר 

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
1178841בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544407/07/201923/07/2019 נאות הפסגה2בד "ראאישור הונפקבדרך כלל

בת שבע נחמה 

עדס

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
יהודית רוזנבלום1179207בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544401/07/201925/07/2019רבי עקיבא אישור הונפקבחורשת האוצרות

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית

מחנה יומי בית חינוך מודיעין 

עילית
שרה רבקה ברוק1179345בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544403/07/201905/08/2019 נאות הפסגה2בד "ראאישור הונפק

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
חנה הופריכטר1180453בנות בתיהתנועת נוערפטור302-501544401/07/201918/07/2019אבי עזרי אישור הונפקבחורשת האוצרות

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
1180476בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544423/06/201931/07/2019בד "ראאישור הונפקאור שערים

-גיטל בלומה ידלר

גולדברג

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רחל פרחים1181114בנות בתיהתנועת נוערפטור7502-501544430/06/201906/08/2019נתיבות המשפט אישור הונפקבית בחירה-מעלות שרה

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
14אביי ורבא אישור הונפקלו אנחנו ולא אנחנו

073-

7693581
גיטי פריד1181130בנות בתיהתנועת נוערפטור25/06/201928/08/2019

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור2708-974465601/07/201921/07/2019אור החיים אישור הונפקתת אהלי ספר

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
שרה יפה1181409

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
שרה לסמן1181699בנות בתיהתנועת נוערפטור1908-929816901/07/201921/07/2019נ "ריהאישור הונפקחסדי אבות

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
שולמית הרשלר21061182099- פרחי הדגל ביאלא מוסד חינוכיחייב1008-804066623/06/201931/08/2019מסילת ישרים אישור הונפקפורשים כנף

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
1182113בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544424/06/201930/08/2019הריטבאאישור הונפקבנות בת שבע

בת ציון בתיה 

זיסמן

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
פרידא רוב24003801182743- מרכז איגוד התתים מוסד חינוכיחייב108-974448801/07/201921/07/2019רבי יהודה הנשיא אישור הונפקחסדי אבות
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מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
חיה שלזינגר1182828בנות בתיהתנועת נוערפטור3102-501544402/07/201918/07/2019אור החיים אישור הונפקאהלי ספר

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור202-501544401/07/201921/07/2019עקיבא ' ראישור הונפקמשכנות תמר

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
פנינה פוקס1183151

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
1183183בנות בתיהתנועת נוערפטור102-501544401/07/201919/07/2019ריטבא אישור הונפקמקול הלב

לאה רבקה 

אפשטיין

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור7502-501544401/07/201921/07/2019נתיבות המשפט אישור הונפקאביעזרי

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
מרים סוקולובסקי1183193

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור5102-501544401/07/201921/07/2019נתיבות המשפט אישור הונפקאור שערים בית ברכה

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
דבורה לוי1183214

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור502-501544401/07/201921/07/2019' שד הרב מפוניבזאישור הונפקעטרת מלכה

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
1183248

מלכה דבורה 

העשיל

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור502-501544401/07/201921/07/2019נתיבות המשפט אישור הונפקנתיבות דעת

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
בינה לאה דרבקין1183266

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור1502-501544401/07/201921/07/2019אבי עזרי אישור הונפקאילת השחר

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
מלכה רובין1183281

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור1002-501544401/07/201921/07/2019שד אביי ורבא אישור הונפקויזניץ

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
אסתר דינה קופף1183310

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור2602-501544401/07/201921/07/2019רבי יהודה הנשיא אישור הונפקמעלות בת שבע

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
שושנה לבל1183329

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
נאוה שרשבסקי1183757בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544421/06/201917/07/2019אבי עזריאישור הונפקאתנחתא מאיר

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור1902-501544401/07/201921/07/2019רבי יהודה הנשיא אישור הונפקחסדי אבות

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
1183850

חוה לאה 

אהרונוביץ

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור2902-501544401/07/201921/07/2019אור החיים אישור הונפקאהלי ספר

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
שרה קילא רוזנפלד1183974

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
פרידא רוב24003801183990- מרכז איגוד התתים מוסד חינוכיחייב108-974448801/07/201921/07/2019רבי יהודה הנשיא אישור הונפקחסדי אבות

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
פרידא רוב24003801184004- מרכז איגוד התתים מוסד חינוכיחייב108-974448801/07/201921/07/2019רבי יהודה הנשיא אישור הונפקחסדי אבות

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
פרידא רוב24003801184008- מרכז איגוד התתים מוסד חינוכיחייב108-974448801/07/201921/07/2019רבי יהודה הנשיא אישור הונפקחסדי אבות

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
פרידא רוב24003801184012- מרכז איגוד התתים מוסד חינוכיחייב108-974448801/07/201921/07/2019רבי יהודה הנשיא אישור הונפקחסדי אבות

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
פרידא רוב24003801184015- מרכז איגוד התתים מוסד חינוכיחייב108-974448801/07/201921/07/2019רבי יהודה הנשיא אישור הונפקחסדי אבות

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
10שד אביי ורבא אישור הונפקקיטנת גני ויזניץ מודיעין עילית

073-

7693579
עמותהחייב01/07/201921/07/2019

מוסדות אמרי חיים ויזניץ 

580414738- מודיעין עילית 
רבקה רודיך1184637

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור4602-501544401/07/201921/07/2019מסילת ישרים אישור הונפקבית חינוך

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
יהודית טויב1184771
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מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
חיה טויבי ויס4106701184842- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכיחייב1008-979886602/07/201918/07/2019שד אביי ורבא אישור הונפקבריליאנט

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
1184908בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544421/06/201930/06/2019נתיבות המשפטאישור הונפקלפנאי ולפנים

בריינדיל בראנדי 

וסרמן

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור1308-800440001/07/201921/07/2019א "ריטבאישור הונפקמכל הלב

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
הניה וייספיש1185020

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
שרה שינפלד1185027משרד המדע והפיתוחמשרד ממשלתיחייב5908-974317028/07/201908/08/2019אבני נזר אישור הונפקקיטנת חווידע

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
אסתר קופף4106701186322- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכיחייב1008-979886604/07/201918/07/2019אביי ורבא אישור הונפקאם תחנה

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רבקה טננבוים5802673001187726- שערי מרפא עמותהחייב308-974559219/08/201930/08/2019מנחת שלמה אישור הונפקילדי חן

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
אישור הונפקארמונות של חול

 26יהודה הנשיא 

ברכפלד מודיעין עילית
אסתר עזרן1188194בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544401/07/201925/07/2019

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
מרים בנדיקט1189097בנות בתיהתנועת נוערפטור3102-501544426/06/201925/07/2019אור החיים אישור הונפקאהלי ספר

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור903-615244401/07/201921/07/2019ריטבא אישור הונפק350-52

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
דבורה סופר1192887

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור903-615244401/07/201921/07/2019ריטבא אישור הונפק350-53

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
דבורה סופר1192890

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור903-615244401/07/201921/07/2019ריטבא אישור הונפק350-54

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
דבורה סופר1192892

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור103-615244401/07/201921/07/2019מסילת יוסף אישור הונפק350-08

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
מרים לוי1192897

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור103-615244401/07/201921/07/2019מסילת יוסף אישור הונפק50-09

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
מרים לוי1192900

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור103-615244401/07/201921/07/2019מסילת יוסף אישור הונפק350-10

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
מרים לוי1192904

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור803-615244401/07/201921/07/2019מרומי שדה אישור הונפק350-32

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
אסתר פרנקל1192907

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור803-615244401/07/201921/07/2019מרומי שדה אישור הונפק350-34

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
אסתר פרנקל1192911

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור7503-615244401/07/201921/07/2019נתיבות המשפט אישור הונפק350-46

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
יפה אריאלי1192916

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור7503-615244401/07/201921/07/2019נתיבות המשפט אישור הונפק350-47

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
יפה אריאלי1192923

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור203-615244401/07/201921/07/2019נתיבות המשפט אישור הונפק350-26

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
סגלית היקרי1192926

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור1803-615244401/07/201921/07/2019שדי חמדאישור הונפק350-02

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
שושנה יודלביץ1192938
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מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור1803-615244401/07/201921/07/2019שדי חמדאישור הונפק350-03

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
שושנה יודלביץ1192941

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור1803-615244401/07/201921/07/2019שדי חמדאישור הונפק350-04

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
שושנה יודלביץ1192945

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור1803-615244401/07/201921/07/2019שדי חמדאישור הונפק350-06

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
שושנה יודלביץ1192947

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור103-615244401/07/201921/07/2019נתיבות שלום אישור הונפק350-58

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
רות חסיד1192954

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור203-615244401/07/201921/07/2019נתיבות המשפט אישור הונפק350-21

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
יפה אריאלי1192975

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור7503-615244401/07/201921/07/2019נתיבות המשפט אישור הונפק350-48

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
יפה אריאלי1192980

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור903-615244401/07/201921/07/2019ריטבא אישור הונפק350-50

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
דבורה סופר1192988

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור803-615244401/07/201921/07/2019מרומי שדה אישור הונפק50-36

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
אסתר פרנקל1192990

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור3603-615244401/07/201921/07/2019אבני נזר אישור הונפק350-17

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
אסתר פרנקל1192996

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור3603-615244401/07/201921/07/2019אבני נזר אישור הונפק350-20

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
אסתר פרנקל1193002

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור3603-615244401/07/201921/07/2019אבני נזר אישור הונפק350-28קיטנה 

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
רות חסיד1193013

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור903-615244401/07/201921/07/2019ריטבא אישור הונפק350-51

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
רות חסיד1193016

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור903-615244401/07/201921/07/2019ריטבא אישור הונפק350-55

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
רות חסיד1193018

מודיעין עיליתירושלים
מודיעין 

עילית
רשות מקומיתפטור103-615244401/07/201921/07/2019נתיבות המשפט אישור הונפק350-60

 מודיעין 37978מודיעין עילית 

עילית
סגלית היקרי1193025

רשות מקומיתפטור03-507042601/07/201921/07/2019עליאישור הונפקכרמי חןעלימטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אביטל נאומבורג1177474

רשות מקומיתפטור02-536111201/07/201921/07/2019בית חורוןאישור הונפקתמיד בראשבית חורוןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
נריה הלוי1177481

שחר לוי9710101177495- ס בנימין "מתנס"מתנפטור02-997323101/07/201931/07/2019דולבאישור הונפקגנים דולבדולבמטה בנימיןירושלים

מטה בנימיןירושלים
מבוא 

חורון
מבוא חורוןאישור הונפקנטעים בנות

077-

7067674
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
1177496

סולטנה שרית 

ברכה חן

רשות מקומיתפטור02-656613501/07/201921/07/2019שדרות אדם פינת יסמיןאישור הונפקקיץ באהבת תורהגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אליאס אלחרט1177497

רשות מקומיתפטור02-994286601/07/201921/07/2019שילהאישור הונפקתמיד בראששילהמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אדל וקנין1177543
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רשות מקומיתפטור02-940057101/07/201931/07/2019רימוניםאישור הונפקצליל וצבערימוניםמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
מיכל סבריגו1177572

אושרת בן יוסף5800299801177575- מדרשת עופרה עמותהחייב102-997541102/07/201907/07/2019המייסדים אישור הונפקחולמות בגדולעופרהמטה בנימיןירושלים

רשות מקומיתפטור02-997262001/07/201921/07/2019טלמוןאישור הונפקקיטנת חרשהטלמוןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
לאה מלכה פרוור1177586

מוסד חינוכיחייב108-699363908/07/201914/07/2019נוה צוף אישור הונפק4זרעי קיץ נוה צוףמטה בנימיןירושלים
- מרכז ישיבות בני עקיבא 

2407336
עדי סגל1177607

מטה בנימיןירושלים
כוכב 

השחר
אישור הונפקאהבת יצחק בנים

. נ.ד, 275/1נוף הירדן 

מזרח בנימין
רשות מקומיתפטור02-994282101/07/201925/07/2019

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
1177698

אברהם יעקב 

אברמוביץ

מטה בנימיןירושלים
מעלה 

לבונה
רשות מקומיתפטור102-994256601/07/201925/07/2019רחוב הקטורת אישור הונפקקייטנה מהאגדות

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אושרית בן עלי1177722

כוכב יעקבמטה בנימיןירושלים
ליבי וישראל מטיילים בארץ 

החסד
רשות מקומיתפטור7402-566303101/07/201928/07/2019אהבת ישראל אישור הונפק

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
ציפורה דרשן1177732

רשות מקומיתפטור02-997562801/07/201921/07/2019פסגות מזרח בנימיןאישור הונפקהכל בראשפסגותמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אושרת עדרי1177929

מטה בנימיןירושלים
כוכב 

השחר
רשות מקומיתפטור02-663400101/07/201926/07/2019כוכב השחראישור הונפקאהבת יצחק בנות

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
הדס יקירה דילר1177943

רשות מקומיתפטור02-997423301/07/201931/07/2019טלמוןאישור הונפקקייטנה מהאגדות חזלטלמוןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
שרה לאה הלוי1178027

דורון פררו216092271178048- דורון פררו -דורוניסתושב פרטיחייב08-853374801/07/201930/07/2019י"נילאישור הונפקדורוניסי"נילמטה בנימיןירושלים

רשות מקומיתפטור102-970936401/07/201925/07/2019גבע בנימין אישור הונפקמסביב לעולם בכדור פורחגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אורית וונה1178207

רשות מקומיתפטור7602-566303101/07/201921/07/2019רחוב אהבת ישראל אישור הונפקהגמדיםכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
רבקה שאמילוב1178252

רשות מקומיתפטור02-994738601/07/201925/07/2019שילהאישור הונפקקיטנת טבעשילהמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
ברכה טובה קפלן1178291

רשות מקומיתפטור02-997203401/07/201909/08/2019רחוב ערוגות הבשםאישור הונפקנהג כצאן יוסףטלמוןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אביקם קלמן שחר1178296

מטה בנימיןירושלים
כוכב 

השחר
אישור הונפקקיטנת גנים כוכב השחר

נ מטה .כוכב השחר ד

בנימין
רשות מקומיתפטור02-994412001/07/201925/07/2019

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
שולמית סלוק1178389

מטה בנימיןירושלים
מצפה 

יריחו
רשות מקומיתפטור02-570909501/07/201901/08/2019מצפה יריחואישור הונפק1תלמוד תורה מצפה יריחו 

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
שלמה שוק1178477

רשות מקומיתפטורharoe`e st, 24402-970933701/07/201921/07/2019אישור הונפקתמיד בראשטלמוןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אליהו נסים אזולאי1178567

רשות מקומיתפטור202-970937901/07/201919/07/2019מקור ברוך אישור הונפקקיטנת קיץ תל ציוןכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
חנה גולדה לוי1178693

מטה בנימיןירושלים
כפר 

אדומים
רשות מקומיתפטור202-622288601/07/201931/07/2019עם אחד אישור הונפקכפר אדומים אשכול צעיר

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
מיכל ממן1178719
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מטה בנימיןירושלים
מעלה 

מכמש
רשות מקומיתפטור02-123456701/07/201925/07/2019מעלה מכמשאישור הונפקזמנים

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אבירם רביב1178737

רשות מקומיתפטור6302-656956501/07/201921/07/2019שדרות אדם אישור הונפקבחורשת האוצרותגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
מיכל כהן1178761

רשות מקומיתפטור808-976468701/07/201921/07/2019א "הרמאישור הונפקקייטנת הגווניםגני מודיעיןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
1178941

משה עזריאל 

רוזנטל

עמותהחייב02-656287001/07/201928/07/2019כרכוםאישור הונפקכשרונות צעיריםגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים
- ולמדתם ארגון להכוונת מורים 

580230712- דרך תבונה 
שרה ביילה טבאל1179133

רשות מקומיתפטור02-940019801/07/201921/07/2019שילהאישור הונפקאהל שילה בניםשילהמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
רפאל ממן1179228

ענת שפירא5804087481179262- חברים לרפואה עמותהחייב02-997308923/07/201928/07/2019דולבאישור הונפקחברים לרפואהדולבמטה בנימיןירושלים

מטה בנימיןירושלים
מצפה 

יריחו
רשות מקומיתפטורkipat ayarden02-535141601/07/201919/07/2019אישור הונפקמצפה יריחו

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
מרים פרטוש1179282

מטה בנימיןירושלים
מעלה 

מכמש
אישור הונפקתלמוד תורה מעלה מכמש

מזרח . נ.מעלה מכמש ד

9063400בנימין 
רשות מקומיתפטור02-547662201/07/201921/07/2019

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
שלמה ימר1179486

רשות מקומיתפטור02-997815401/07/201908/08/2019טלמוןאישור הונפקקיטנת טבע כרם רעיםטלמוןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אפרת מלאכי1179542

רשות מקומיתפטור08-970370701/07/201901/08/2019י"נילאישור הונפקגני ניליי"נילמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אורלי הרמן1179775

מטה בנימיןירושלים
כפר 

האורנים
רשות מקומיתפטור408-970370701/07/201901/08/2019נחל מודיעין אישור הונפקבית הספר אור כפר האורנים

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אור בסליאן1179786

רשות מקומיתפטור08-970370701/07/201901/08/2019י"נילאישור הונפקבית הספר ניליי"נילמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
ליטל בנימין1179791

רשות מקומיתפטור02-997501101/07/201925/07/2019טלמוןאישור הונפקקייטנת טלמוןטלמוןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
רבקה לוי1179807

רשות מקומיתפטור20302-997241801/07/201925/07/2019גריזים אישור הונפק יום19מסביב לעולם ב פסגותמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
נעמה בלומשטיין1180005

מטה בנימיןירושלים
מבוא 

חורון
רשות מקומיתפטור40908-972679401/07/201908/08/2019ד .תאישור הונפקישראל שלי

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
שירה זהב1180118

מטה בנימיןירושלים
כוכב 

השחר
רשות מקומיתפטור02-994171101/07/201931/07/2019כוכב השחראישור הונפקכוכב השחר בוגרים

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
דניאל ווינברגר1180335

רשות מקומיתפטור02-994418501/07/201925/07/2019שבות רחלאישור הונפקסיפור של קיץשילהמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
שירה הופמן1180339

מטה בנימיןירושלים
מעלה 

מכמש
רשות מקומיתפטור02-566167201/07/201925/07/2019מצפה דניאישור הונפקקייטנת החלומות

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
נעמה ירושלמי1180349

רשות מקומיתפטור02-940111101/07/201925/07/2019שילהאישור הונפקך גני שילה"קייתנשילהמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
מעין צובירי1180382
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שילהמטה בנימיןירושלים

על - ללכת שבי אחריהם

דמויות מופת בהיסטוריה 

הישראל

רשות מקומיתפטור02-690464101/07/201925/07/2019שילהאישור הונפק
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
עינב שטיימן1180407

רשות מקומיתפטור02-997388801/07/201925/07/2019עופרהאישור הונפקגנים עופרהעופרהמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
צופיה שני אופן1180423

רשות מקומיתפטור02-656628701/07/201908/08/2019גבע בנימיןאישור הונפקחלומות גדוליםגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
1180443

שרית אדליה 

סוסתיאל

רשות מקומיתפטור02-940908701/07/201930/07/2019שילהאישור הונפקגן אחיהשילהמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
איילת שטראוס1180678

עמותהחייב02-586134201/07/201921/07/2019כרכוםאישור הונפקדרישת שלוםגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים
- ולמדתם לדבר בם 

580519452
רות באסיל1180842

רשות מקומיתפטור1302-656956502/07/201924/07/2019יסמין אישור הונפקבוחרת לגדולגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
לאה תימסטית1181059

רשות מקומיתפטור08-850387801/07/201925/07/2019עטרתאישור הונפקחלום של מקצועעטרתמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
שני אלדמע1181072

רשות מקומיתפטור02-994129901/07/201921/07/2019מעיין חיים ממד עליאישור הונפקמעיין חייםעלימטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
יערה פתיה1181209

רשות מקומיתפטור102-656628701/07/201931/07/2019רקפת אישור הונפקקייטנה מהסרטיםגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
ה'אילנה חוג1181236

רשות מקומיתפטור108-995258501/07/201923/07/2019נחליאל אישור הונפקאהבת ישראלנחליאלמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
ברכה חלפון1181379

רשות מקומיתפטור08-923232201/07/201921/07/2019נוה צוףאישור הונפקקייטנענענוה צוףמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
צפורה רימל1181437

מטה בנימיןירושלים
מבוא 

חורון
רשות מקומיתפטור08-972679401/07/201908/08/2019מבוא חורוןאישור הונפקישראל שלי

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
יפעת קינן1181485

רשות מקומיתפטור02-940963301/07/201921/07/2019רחוב האורן עליאישור הונפקשירת חנה בראש טובעלימטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
נעמה הרטום1181520

חברהחייב08-001/07/201915/08/2019חשמונאים, 4הארבל אישור הונפקאול סטאר ישראלחשמונאיםמטה בנימיןירושלים
אול סטאר ישראל חוויה וחינוך 

3136568528- מ "בע
יוסף מרק פוקס1181537

רשות מקומיתפטור08-663400201/07/201921/07/2019גני מודיעיןאישור הונפקבחורשת האוצרותגני מודיעיןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
רבקה פרוז1181543

רשות מקומיתפטור2602-997800201/07/201931/07/2019אהבת ישראל אישור הונפקקיטנת מצוותכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
רבקה רושניבסקי1181706

רשות מקומיתפטור02-997580601/07/201921/07/2019דולבאישור הונפקתמיד בראשדולבמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
1181721

ברינדל -ברוריה

לדרר

רשות מקומיתפטור02-997834601/07/201926/07/2019מעלות החכמהאישור הונפקאורות אדיתכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
נעמה חזני1181766

רשות מקומיתפטור02-940014801/07/201902/08/2019האגוזאישור הונפקתת הדר יוסףעלימטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אליהו חיים נוימן1181825
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רשות מקומיתפטור602-997851701/07/201921/07/2019אמרי חיים אישור הונפקת תל ציון"תכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
תנחום קלטי1181926

מטה בנימיןירושלים
גבעון 

החדשה
גבעון החדשהאישור הונפקהכדור הפורח גבעון

077-

2038104
רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
יעל בן ארוש1181947

מטה בנימיןירושלים
כפר 

אדומים
כפר אדומיםאישור הונפקאדומים.הכדור הפורח כ

077-

2038104
רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
חנה צבי1182067

מוריה אלקובי1117081182141- נחלת בנימין מוסד חינוכיחייב602-997574301/07/201921/07/2019המייסדים אישור הונפקעפרה בנים- תמיד בראשעופרהמטה בנימיןירושלים

מטה בנימיןירושלים
מעלה 

מכמש
רשות מקומיתפטור02-535686201/07/201921/07/2019מעלה מכמשאישור הונפקנעם רחל תמיד בראש

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
מור קליין1182260

עמותהחייב802-586134201/07/201931/07/2019כף החיים אישור הונפקהביתגני מודיעיןמטה בנימיןירושלים
- ולמדתם ארגון להכוונת מורים 

580230712- דרך תבונה 
רחל חנה כהן1182265

רשות מקומיתפטור08-669796701/07/201931/07/2019גני מודיעיןאישור הונפקקיטנה מהסיפוריםגני מודיעיןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
סיגלית בוקריס1182556

רשות מקומיתפטור08-924837001/07/201919/07/2019נחליאלאישור הונפקגני נחליאלנחליאלמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
שרה קילא אקרמן1183007

רשות מקומיתפטור02-656956501/07/201921/07/2019הורד' רחאישור הונפקחוויה בקייטנהגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אורה תמר כהן1183109

בית חורוןמטה בנימיןירושלים
כדור פורח בית חורון 

חשמונאים
אישור הונפק

כדור פורח בית חורון 

חשמונאים

077-

2038104
רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
1183126

שושנה נסיה 

שרעבי

רשות מקומיתפטור08-914475001/07/201921/07/2019מתתיהואישור הונפקקיייטנה מהספריםמתתיהומטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
רונית עוזרי1183154

רשות מקומיתפטור02-532264601/07/201925/07/2019כוכב יעקבאישור הונפקכשרון מיוחדכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
רונית רבקה בן דוד1183202

רשות מקומיתפטור02-997918101/07/201921/07/2019המייסדיםאישור הונפקבית ספר של הקיץ הגדולעופרהמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
יצחק קסברג1183367

רשות מקומיתפטור08-923096101/07/201925/07/2019נוה צוףאישור הונפקחיות וחוויותנוה צוףמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אסתר מנחם1183386

רשות מקומיתפטור03-961162501/07/201931/07/2019עליאישור הונפקקייטנת גנים עליעלימטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
מוריה גלאם1183580

רשות מקומיתפטור02-994367901/07/201921/07/2019שילהאישור הונפקסיפור של קיץשילהמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
רבקה מיכל רביב1183593

רשות מקומיתפטור02-997225301/07/201908/08/2019פסגותאישור הונפקהכל בראשפסגותמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אוריה קסדו1183626

מטה בנימיןירושלים
מעלה 

מכמש
רשות מקומיתפטור02-997551601/07/201919/07/2019מעלה מכמשאישור הונפקמעלה מכמש- מסע אחר

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
חרות לוביץ1183736

נעלהמטה בנימיןירושלים
הכדור הפורח נעלה כפר 

אורנים
נעלהאישור הונפק

077-

2038104
רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
סיגלית סויסה1183885

מטה בנימיןירושלים
מבוא 

חורון
רשות מקומיתפטור02-997551623/06/201919/07/2019מבוא חורוןאישור הונפקחשמונאים- מסע אחר 

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אריאל פילבר1183986
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מטה בנימיןירושלים
מבוא 

חורון
רשות מקומיתפטור02-997551601/07/201919/07/2019מבוא חורוןאישור הונפקמבוא חורון- מסע אחר 

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אוהד בנימיני1184076

רשות מקומיתפטור02-997551601/07/201919/07/2019עפרהאישור הונפקעפרה- מסע אחר עופרהמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
מתן גבריאל טולדנו1184125

מטה בנימיןירושלים
כפר 

אדומים
רשות מקומיתפטור02-997551601/07/201926/07/2019כפר אדומיםאישור הונפקכפר אדומים- מסע אחר

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אמונה ברור1184163

רשות מקומיתפטור02-997551601/07/201919/07/2019הכרמלאישור הונפקחשמונאים צעיר- מסע אחרחשמונאיםמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
ברק ביכלר1184182

רשות מקומיתפטור202-656133301/07/201921/07/2019כלנית אישור הונפקבראש אחדגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
מרב יעקב1185283

רשות מקומיתפטור1008-971356701/07/201921/07/2019רחוב הכרמל אישור הונפקתמיד בראשחשמונאיםמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
עדנה לאה שוקרון1185344

רחל חן1185621ס"מתנפטור02-997397201/07/201928/07/2019מטה בנימיןאישור הונפקס כוכב יעקב"גנים עד ביכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים

רשות מקומיתפטור102-970916901/07/201921/07/2019המייסדים אישור הונפקבנימין בראשעופרהמטה בנימיןירושלים
 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
ענבל ישראלי1186638

מטה בנימיןירושלים
מבוא 

חורון
רשות מקומיתפטור08-957114401/07/201921/07/2019מבוא חורוןאישור הונפקנטעים בנים

 מטה 7300000מטה בנימין 

בנימין
אברהם שוקר1186816

אגודהחייב02-534686101/07/201921/07/2019שלמוןאישור הונפקקייטנת צור הדסהצור הדסהמטה יהודהירושלים
- עצמה בועז אומנויות לחימה  

580575827
בועז אסולין1177412

מטה יהודהירושלים

-עין כרם

ס "בי

חקלאי

רשות מקומיתפטור502-643131801/07/201921/07/2019ס חקלא "בי-עין כרםאישור הונפקעין הרים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
אסתר אסקפה1177436

מטה יהודהירושלים
מעלה 

החמישה
תנועה קיבוציתחייב02-534743721/06/201917/08/2019בתי ילדים בקיבוץאישור הונפקקיבוץ מעלה החמישה

- קיבוץ מעלה החמשיה  

570002428
1177565

-יערה יהושפט בר

אברהם

אישור הונפקקייטנת סיפוריםצור הדסהמטה יהודהירושלים
קייטנת סיפורים תיאטרון 

ודרמה בשילוב אומנ
גלית סלמן111301177798- וועד צור הדסה  תנועה קיבוציתחייב02-992025801/07/201928/07/2019

רשות מקומיתפטור02-672299101/07/201931/07/2019צור הדסהאישור הונפקסיתווניתצור הדסהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
אסתר וקחי1177804

חובב בר288386391177812- תנועה קיבוצית תנועה קיבוציתחייב08-927879201/07/201923/08/2019קיבוץ נחשוןאישור הונפקנחשוןנחשוןמטה יהודהירושלים

רשות מקומיתפטור08-660225001/07/201921/07/2019נחושהאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולנחושהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
יערה חוברה1177841

רשות מקומיתפטור02-579110901/07/201908/08/2019בית זיתאישור הונפקכיופיםבית זיתמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
גילה שלו1177848

אופירה חדד5060221177864- מטה יהודה מוסד חינוכיחייב02-935079901/07/201921/07/2019טל שחראישור הונפקקייטנת ניצניםטל שחרמטה יהודהירושלים

מטה יהודהירושלים
רמת 

רזיאל
רשות מקומיתפטור02-534523302/07/201921/07/2019מושב רמת רזיאלאישור הונפקהחברים

 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
גילה בן ברוך1177869
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רשות מקומיתפטור02-533003201/07/201931/07/2019שורשאישור הונפקתנועה בהנעהשורשמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
ליליאן ואקנין1177870

רשות מקומיתפטור02-537167901/07/201931/07/2019נווה אילןאישור הונפקקייטנת רימוןנווה אילןמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
יפית חזן1177893

רשות מקומיתפטור02-534537901/07/201931/07/2019בית נקופה רחוב הברושאישור הונפקקייטנת קיץ גן תותבית נקופהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
מיכל מדמוני1177894

רשות מקומיתפטור02-991348701/07/201928/07/2019כפר אוריהאישור הונפקגן ערבהכפר אוריהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
תמר בן עזרא1177942

מטה יהודהירושלים
גבעת 

ישעיהו
רשות מקומיתפטור02-999461901/07/201928/07/2019מושב גבעת ישעיהואישור הונפקמסביב לעולם

 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
יהודית משה1177952

רשות מקומיתפטור3602-643503901/07/201931/07/2019אבן ספיר אישור הונפקאגדותאבן ספירמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
צביה יששכר1177998

רשות מקומיתפטור02-579747601/07/201908/08/2019צור הדסהאישור הונפקקייטנת גן אלוןצור הדסהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
שרה פרש1178004

מטה יהודהירושלים
שריגים 

(און-לי)
חנה גואנון5060221178033- מטה יהודה מוסד חינוכיחייב02-992133001/07/201931/07/2019)און-לי(שריגים אישור הונפקכיף וחיוכים

רשות מקומיתפטור02-641113701/07/201925/07/2019עמינדבאישור הונפקשבט אחים ואחיותעמינדבמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
סילביה כהן1178201

רשות מקומיתפטור02-991872301/07/201925/07/2019זכריהאישור הונפקקסם של צבעיםזכריהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
דינה כהן1178202

נווה שלוםאישור הונפקקהילה משיחית ישראליתנווה שלוםמטה יהודהירושלים
072-

2463158
עמותהחייב18/07/201923/08/2019

- קהילה משיחית ישראלית 

580026318
שלמה רוזנטל1178374

אישור הונפקגן חרציתצור הדסהמטה יהודהירושלים
רחוב הלבונה הר כתרון 

צור הדסה
וליט דדון'ג5060221178838- מטה יהודה מוסד חינוכיחייב02-579619501/07/201928/07/2019

רשות מקומיתפטור02-991767201/07/201921/07/2019נחל צופית אשתאול' רחאישור הונפקחלום בצבעיםאשתאולמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
צביה מהסרי1178910

כפיר פלדמן412524531179015- כפיר פלדמן תושב פרטיחייב08-926240307/07/201908/08/2019כפר אוריהאישור הונפקקייטנת ספורט ועודכפר אוריהמטה יהודהירושלים

רשות מקומיתפטור02-991938601/07/201921/07/2019נווה שלוםאישור הונפקקייטנת כיף בקיץנווה שלוםמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
נדוה גבר1179024

רשות מקומיתפטור02-579730501/07/201921/07/2019מושב מטעאישור הונפקקיץ כייףמטעמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
רבקה בן חמו1179053

רשות מקומיתפטור02-579619301/07/201928/07/2019צור הדסהאישור הונפקאותיות ומעשיותצור הדסהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
יעל ארגואני1179232

מטה יהודהירושלים
מבוא 

ביתר
רשות מקומיתפטור02-579167101/07/201931/07/2019מבוא ביתראישור הונפקאגדות וסיפורים

 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
שלי רפאל1179388

רשות מקומיתפטור02-991766901/07/201921/07/2019זנוחאישור הונפקקייטנת החוויותזנוחמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
חנה צבי1179751

רשות מקומיתפטור02-537195501/07/201921/07/2019יד השמונהאישור הונפקהמסע לארץ עוץנווה אילןמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
סרי-מיכל מורלי1179759
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רשות מקומיתפטור02-571428601/07/201921/07/2019נחםאישור הונפקסיפורים צבעונייםנחםמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
יעל אסתר טל1179761

מושב אדרתאישור הונפקמושב אדרתאדרתמטה יהודהירושלים
077-

9137849
רשות מקומיתפטור02/07/201921/07/2019

 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
אורלי שחר1179874

רשות מקומיתפטור02-992108801/07/201921/07/2019מושב עגוראישור הונפקהצבעיםעגורמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
חוה דאוד1180047

אישור הונפקקייטנת הדסצור הדסהמטה יהודהירושלים
צבע סיפור :נושא הקייטנה

ואגדה
הלה סולימני5060221180172- מטה יהודה מוסד חינוכיחייב02-571917001/07/201931/07/2019

מטה יהודהירושלים
יד 

השמונה
עמותהחייב02-537195501/07/201919/07/2019יד השמונהאישור הונפקם"קס

- עמותת ילדותי הראשונה 

580391894
רות גולדברג1180297

רשות מקומיתפטור02-579622001/07/201928/07/2019צור הדסהאישור הונפקאותיותצור הדסהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
יהודית שוקרון1180623

רשות מקומיתפטור02-991767901/07/201931/07/2019נחםאישור הונפקאותיות וצלילים גן קשת לירזנחםמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
פנינה אלקובי1180726

רשות מקומיתפטור1102-533732901/07/201921/07/2019רכסים אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולצור הדסהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
נועם שכטר1180940

מטה יהודהירושלים
יד 

השמונה
עמותהחייב02-537195522/07/201901/08/2019יד השמונהאישור הונפקקסם

- עמותת ילדותי הראשונה 

580391894
1180942

גליה מיה קפלן 

דודי

מטה יהודהירושלים
גבעת 

ישעיהו
רשות מקומיתפטור02-991623201/07/201928/07/2019גבעת ישעיהואישור הונפקקייטנת בעלי חיים

 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
חנה כהן1181034

מטה יהודהירושלים
מעלה 

החמישה
רשות מקומיתפטור02-534745001/07/201915/08/2019מעלה החמישהאישור הונפקמעלה החמישה

 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
מיכל שמיר בורר1181051

רשות מקומיתפטור02-579510801/07/201921/07/2019נטףאישור הונפקסובב עולםנטףמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
אסתר יצחק1181146

אישור הונפק'ו-'קייטנת מושב תרום גתרוםמטה יהודהירושלים
. נ.ועד מקומי תרום ד

9973000שמשון 

072-

2822280
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
נאוה סלומון איטלי1181297

רשות מקומיתפטור02-579138701/07/201928/07/2019צור הדסהאישור הונפקקייטנת האותיותצור הדסהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
ששת-חן בר1181404

אביבית יהושע5056511181511- גן פפאיה מוסד חינוכיחייב5602-991768001/07/201921/07/2019אביעזר אישור הונפקמקצועות וחוויותאביעזרמטה יהודהירושלים

רשות מקומיתפטור02-579747501/07/201928/07/2019צור הדסהאישור הונפקמסביב לעולםצור הדסהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
אורנה אמר1181567

רשות מקומיתפטור02-999213101/07/201925/07/2019מושב לוזיתאישור הונפקאותיות ואומנותלוזיתמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
מעיין דוד1181628

רשות מקומיתפטור02-641544401/07/201928/07/2019אורהאישור הונפקקייצת אורהאורהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
ליטל מיוסט1181712

ימית משה5060221181843- מטה יהודה מוסד חינוכיחייב02-533499001/07/201925/07/2019בית זיתאישור הונפקניצניםבית זיתמטה יהודהירושלים

רשות מקומיתפטור02-571916401/07/201921/07/2019צלפוןאישור הונפקצבעיםצלפוןמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
תמר אלקיים1181935

רשות מקומיתפטור02-534115401/07/201930/07/2019צור הדסה גן חצבאישור הונפקקייטנה מסביב לעולםצור הדסהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
אורינה קרדי1182026
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רשות מקומיתפטור02-657766001/07/201929/08/2019צלפוןאישור הונפקקייטנת צלפוןצלפוןמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
שחר דרי1182134

ספיר דוד עשור5060221182140- מטה יהודה מוסד חינוכיחייב02-632125101/07/201931/07/2019צור הדסהאישור הונפקקייטנת רותםצור הדסהמטה יהודהירושלים

רשות מקומיתפטור02-992655201/07/201928/07/2019כפר אוריהאישור הונפקקייטנת גן אתרוגכפר אוריהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
סמדר ברינדר1182203

רשות מקומיתפטור02-992539501/07/201921/07/2019מושב אשתאולאישור הונפקקייטנת כיופיתאשתאולמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
אושרה אביטן1182250

לילך הרשיש5060221182367- מטה יהודה מוסד חינוכיחייב02-570926801/07/201928/07/2019נס הריםאישור הונפקמסביב לעולםנס הריםמטה יהודהירושלים

רשות מקומיתפטור02-533002801/07/201928/07/2019נס הריםאישור הונפקקייטנת החוויותנס הריםמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
גלית אלמלח1182409

מירב מעוז360255001182559- קייטנת שורש תושב פרטיחייב02-533818201/07/201918/07/2019שורש לבונהאישור הונפקאומנות במיחזורשורשמטה יהודהירושלים

רשות מקומיתפטור02-995176601/07/201921/07/2019בית זיתאישור הונפקגן אורניםבית זיתמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
לילך חסיד אליה1182573

מירב אפריאט5060221182603- מטה יהודה מוסד חינוכיחייב02-565573901/07/201931/07/2019צור הדסהאישור הונפקקייטנת כרמלצור הדסהמטה יהודהירושלים

מטה יהודהירושלים
גבעת 

יערים
רשות מקומיתפטור02-579014501/07/201922/07/2019גבעת יעריםאישור הונפק2019כיף לי בקיץ 

 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
גלית אבוטבול1182662

מטה יהודהירושלים
גבעת 

יערים
רשות מקומיתפטור02-538035901/07/201921/07/2019עת דודיםאישור הונפקשיבולים

 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
חנה אדרי1182678

5700007371182826- קיבוץ רמת רחל תנועה קיבוציתחייב02-670238401/07/201921/08/2019קיבוץ רמת רחלאישור הונפקקייטנה ברמהרמת רחלמטה יהודהירושלים
סיגל חסדאי 

רפפורט

רשות מקומיתפטור02-999414122/07/201911/08/2019אביעזראישור הונפקחושחשיםאביעזרמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
מיטל סימון1182868

אליס כהן5060221182899- מטה יהודה מוסד חינוכיחייב02-672496101/07/201910/08/2019דפנהאישור הונפקמסביב לעולםצור הדסהמטה יהודהירושלים

רשות מקומיתפטור02-534480601/07/201915/08/2019שואבהאישור הונפקקייטנת האוצרותשואבהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
יסמין שלום1183030

5060221183084- מטה יהודה מוסד חינוכיחייב02-533602301/07/201928/07/2019צור הדסהאישור הונפקקייטנת גן נוריתצור הדסהמטה יהודהירושלים
אורנה רבקה 

אזולאי

רשות מקומיתפטור998030002-990822801/07/201916/08/2019נ האלה .דאישור הונפקקיבוץ צרעהצרעהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
דיין-איילת תלמי1183323

רשות מקומיתפטור02-991616601/07/201921/07/2019מסילת ציוןאישור הונפקקייטנת ספורטמסילת ציוןמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
יעל דרי1183540

רשות מקומיתפטור102-533004601/07/201930/07/2019אשד אישור הונפקכיופיםצור הדסהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
לבנה כהן1183763

רשות מקומיתפטור02-650470901/07/201925/07/2019מושב לוזיתאישור הונפקקניון לוזיתלוזיתמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
שרה אשכנזי1184127

רשות מקומיתפטור02-991767301/07/201921/07/2019מושב מסילת ציוןאישור הונפקקייטנת הלבבותמסילת ציוןמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
רונית אברהם1184420
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רשות מקומיתפטור02-560649301/07/201908/08/2019נס הריםאישור הונפקאורןנס הריםמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
לימור סיידוף1184624

רשות מקומיתפטור02-641503001/07/201925/07/2019אורהאישור הונפקשירי ילדותאורהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
איריס סלוק לוי1184750

רשות מקומיתפטור702-547038501/07/201921/07/2019שלמון אישור הונפקצוריםצור הדסהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
מור צוהבני1184793

רשות מקומיתפטור08-934934501/07/201921/07/2019נהר הירדןאישור הונפקחברים זה כיף חייםטל שחרמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
מזל בן איון1184975

רשות מקומיתפטור08-850240601/07/201928/07/2019מושב גפןאישור הונפקקייטנת גפןגפןמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
סיון חדד1184979

רשות מקומיתפטור08-999999901/07/201918/07/2019מושב בקועאישור הונפקקייטנת בקועבקועמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
אבשלום יפת1185237

רשות מקומיתפטור02-991151401/07/201928/07/2019נס הריםאישור הונפקכיףנס הריםמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
אושרת חוברה1185480

רשות מקומיתפטור02-534536801/07/201921/07/2019טל שחראישור הונפקקייטנת השחרטל שחרמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
לירון אוחיון1185522

רשות מקומיתפטור02-579085501/07/201908/08/2019נווה אילןאישור הונפקגן ערבהנווה אילןמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
רונית יוסף1185568

רשות מקומיתפטור502-991164701/07/201921/07/2019צלפון אישור הונפקגוונים בסיפור וביצירהצלפוןמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
יעל ישראל1185890

מטה יהודהירושלים
שדות 

מיכה
רשות מקומיתפטור02-652087401/07/201921/07/2019גן עפרוני שדות מיכהאישור הונפקספורים

 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
רותי סבג1185971

רשות מקומיתפטור02-533064801/07/201921/07/2019שלמוןאישור הונפקהדסיםצור הדסהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
אילנה קיסליוב1186010

מטה יהודהירושלים
קרית 

ענבים
חברהחייב02-536663521/07/201918/08/2019קרית ענביםאישור הונפקהעשרת קיץ מרחבים

- מ "מדע וחשיבה בע

512606336
נתנאל סבן1186693

מלכה בוטה5060221186792- מטה יהודה מוסד חינוכיחייב02-991228501/07/201931/07/2019מושב בית מאיראישור הונפקגווניםבית מאירמטה יהודהירושלים

מטה יהודהירושלים
מוצא 

עילית
צדיקה עמדי5060221186933- מטה יהודה מוסד חינוכיחייב02-534337701/07/201931/07/2019מוצא עיליתאישור הונפקמוצא עילית

רשות מקומיתפטור02-642352201/07/201926/07/2019אורהאישור הונפקשירי ילדותאורהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
רננה כהן1186988

רשות מקומיתפטור02-999471201/07/201925/07/2019זכריהאישור הונפקקסם של צבעיםזכריהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
עכסה עידו1187725

עוז-רעות קורן בר77731187872- קיבוץ נחשון תנועה קיבוציתחייב08-927879201/07/201916/08/2019נחשוןאישור הונפקגני קיבוץ נחשוןנחשוןמטה יהודהירושלים

5700007371188512- קיבוץ רמת רחל תנועה קיבוציתחייב02-670295801/07/201920/08/2019רמת רחלאישור הונפקגיל הרך רמת רחלרמת רחלמטה יהודהירושלים
אורטל ברכה 

מזרחי

רשות מקומיתפטור02-991379801/07/201918/07/2019בית העם-מושב תעוזאישור הונפקקייטנת תעוזתעוזמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
1188983

מיה גולדנברג 

אברהם
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מטה יהודהירושלים
קרית 

ענבים
רשות מקומיתפטור02-534196501/07/201921/07/2019קרית ענביםאישור הונפקאלון

 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
יניב מכלוף אסרף1189410

רשות מקומיתפטור02-991769001/07/201930/07/2019צפריריםאישור הונפקגווניםצפריריםמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
זהבה שמואל1189543

רשות מקומיתפטור08-923165701/07/201925/07/2019בקועאישור הונפקקסם של צבעיםבקועמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
אשישה גבאי1189784

רשות מקומיתפטור2802-990890001/07/201931/07/2019צרעה אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםצרעהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
עלוה גור1189831

רשות מקומיתפטור02-629284901/07/201931/07/2019רחוב ורדית צור הדסהאישור הונפקחיות וחיוכיםצור הדסהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
רחלי ישראל1190133

רשות מקומיתפטור02-534119001/07/201928/07/2019צור הדסהאישור הונפקחיות וחיוכיםצור הדסהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
בתיה בן מרדכי1190151

נווה אילןמטה יהודהירושלים
טועמים עולמות בישראל 

כלבים בכיף
רשות מקומיתפטור02-544814801/07/201908/08/2019מושב נווה אילןאישור הונפק

 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
1190631

אביגיל אהרוני 

בקוביץ

רשות מקומיתפטור02-999727001/07/201915/08/2019מושב אדרתאישור הונפקעמים וטעמיםאדרתמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
אסתר אלמלח1190718

אשרת קלמרו5060221190745- מטה יהודה מוסד חינוכיחייב02-534629101/07/201928/07/2019מטעאישור הונפקמספרים סיפוריםמטעמטה יהודהירושלים

רשות מקומיתפטור02-540627001/07/201928/07/2019 צור הדסה2שלדג אישור הונפקגן תבורצור הדסהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
זיוה רוקח1190924

עמותהחייב9976102-991938601/07/201919/07/2019נווה שלום שמשון אישור הונפקקייטנת השלוםנווה שלוםמטה יהודהירושלים
- ידיד הבית הפתוח  

580226843
לוטפיה גנימה1191053

רשות מקומיתפטור02-851045201/07/201921/07/2019עין נקובאאישור הונפקחרובעין נקובאמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
סחר עודאללה1191609

רשות מקומיתפטור02-991768301/07/201922/07/2019ישעיאישור הונפקקייטנת הכיופיםישעימטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
זקלין גבאי1191637

288386391191844- תנועה קיבוצית תנועה קיבוציתחייב02-990021201/07/201916/08/2019ה"נתיב הלאישור הונפקה"נתיב הלה"נתיב הלמטה יהודהירושלים
עמליה -גבריאלה

שמיר

רותם גלעד5060221191993- מטה יהודה מוסד חינוכיחייב08-652897201/07/201925/07/2019בקועאישור הונפקמאסטר שףבקועמטה יהודהירושלים

רשות מקומיתפטור02-990029001/07/201915/08/2019ה"קיבוץ נתיב הלאישור הונפקה"נתיב הלה"נתיב הלמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
טל חנה קינן1192272

רשות מקומיתפטור02-922222201/07/201921/07/2019עין נקובהאישור הונפקכיף וקיץעין נקובאמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
1192329

שהרזאדה 

עוודאללה

רשות מקומיתפטור202-664682101/07/201928/07/2019צור הדסה שלדג אישור הונפקקייטנת כיףצור הדסהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
אירית טויטו1192368

רשות מקומיתפטור02-999536101/07/201928/07/2019נחושהאישור הונפקקייטנת הארצותנחושהמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
ארי-אביגיל בן1192695

רשות מקומיתפטור08-934954201/07/201931/07/2019תעוזאישור הונפקסיפוריםתעוזמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
לורה שבו1192756

שמרית הוד5060221192769- מטה יהודה מוסד חינוכיחייב02-991768901/07/201921/07/2019מושב תרוםאישור הונפקארזים ודקלים-קיץ בכיףתרוםמטה יהודהירושלים
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רשות מקומיתפטור02-999824001/07/201921/07/2019אביעזראישור הונפקאגדות בגן תותאביעזרמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
תהילה קדוש1193069

רשות מקומיתפטור02-643216501/07/201925/07/2019עמינדבאישור הונפקשירי ילדותעמינדבמטה יהודהירושלים
 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
קרין נהרי1193182

מטה יהודהירושלים
שריגים 

(און-לי)
רשות מקומיתפטור02-991769901/07/201901/08/2019)און-לי(שריגים אישור הונפקאגדות ומדעים

 מטה 2600000מטה יהודה 

יהודה
רחל עובדיה1193300

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
רשות מקומיתפטור1502-535434201/07/201901/08/2019הגיא אישור הונפקמעלה תורה בנים

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
גלית שמריה אנגל1180505

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
רשות מקומיתפטור1302-590556801/07/201925/07/2019דרך מדבר יהודה אישור הונפקשדי חמד

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
אביעד בן חמו1180661

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
רשות מקומיתפטור1002-535689501/07/201921/07/2019פרי מגדים אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
ה'פלורה גולצ1180731

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
בניה תשובה5801484921180773- עלי באר עמותהחייב202-537093001/07/201919/07/2019הקרן  \ 1הגיתית אישור הונפקתורני מעלה אדומים

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
מיטל כהן9709391182244- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנפטור02-535114901/07/201923/07/2019ככר יהלוםאישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
שי שבו9709391182785- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנפטור02-591311107/07/201918/07/2019דרך מדבר יהודהאישור הונפקקיץ אתגרי

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
רשות מקומיתפטור2202-590082001/07/201928/07/2019הפרג אישור הונפקממד צמח השדה

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
קורן מורידי1183071

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
רשות מקומיתפטור2202-590082101/07/201922/07/2019הפרג אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
עינב שלום1183632

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
רשות מקומיתפטור5102-535451601/07/201922/07/2019מדבר יהודה אישור הונפק'ממלכתי ג

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
דקל מרזוק1183633

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
רשות מקומיתפטורetikohali@gmai.com02-535682401/07/201931/07/2019אישור הונפקבית מורשת

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
אתי קוהלי1184155

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
רשות מקומיתפטור402-590030201/07/201925/07/2019הקרן אישור הונפקקייטנת עופרים

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
נט ודעי'יפית ג1184198

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים

- בית ספר של החופש הגדול

אלמוג
רשות מקומיתפטור202-590581601/07/201924/07/2019האלמוג אישור הונפק

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
ריעות מלכה1184397

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
אתיה אסתר זאב5800496661184708- נוות ישראל עמותהחייב502-652233601/07/201921/07/2019אגן הסהר אישור הונפקלכובע שלי

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
שירן ולנסי כהן9709391184931- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנפטור02-590000901/07/201910/08/2019דרך מדבר יהודהאישור הונפקסוד הקסם

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
9709391186294- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנפטור02-535352301/07/201904/08/2019דרך מדבר יהודהאישור הונפקקיטנת ספורט

יונתן מנחם 

ליכטנבאום

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
סיון אושני9709391186668- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנפטור602-591344401/07/201916/08/2019הצפצפה אישור הונפקקייטנת גנים

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
רשות מקומיתפטור2702-535603101/07/201921/07/2019הרכס אישור הונפקתלי נופי הסלע

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
רותי חיים1186807
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ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
רשות מקומיתפטור02-590556801/07/201921/07/2019 מעלה אדומים48השחם אישור הונפקיפה נוף

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
רחל רחמים1188190

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
שי שלום אמסלם9709391189014- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנפטור02-591344422/07/201909/08/2019דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנת שחייה

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
שי שלום אמסלם9709391189026- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנפטור02-591344407/07/201918/07/2019דרך מדבר יהודהאישור הונפקסיירת קיץ

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
מרי מקייס9709391190276- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנפטור02-591344401/07/201916/08/2019דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנת גנים

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
יעל מנחם9709391190279- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנפטור02-591344401/07/201916/08/2019דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנת גנים

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
אילנית בנט9709391190280- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנפטור02-591344401/07/201916/08/2019דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנת גנים

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
דלית שלום9709391190282- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנפטור02-591344401/07/201916/08/2019דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנת גנים

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
שולמית רצבי9709391190283- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנפטור02-591344401/07/201916/08/2019דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנת גנים

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
נחמית נסים9709391190285- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנפטור02-591344401/07/201916/08/2019דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנת גנים

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
אפרת נגדי9709391190287- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנפטור02-591344401/07/201916/08/2019דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנת גנים

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
נעמה בן שהם9709391190289- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנפטור02-591344401/07/201916/08/2019דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנת גנים

ירושלים
מעלה 

אדומים

מעלה 

אדומים
רשות מקומיתפטור702-644572501/07/201925/07/2019נתיב אפיקים אישור הונפקמועדונית יעלים

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
עדי מועלם1191144

מעלה אפריםירושלים
מעלה 

אפרים
רשות מקומיתפטור02-994122101/07/201908/08/2019מעלה אפריםאישור הונפקכיופים

 מעלה 36087מעלה אפרים 

אפרים
אליהו מזרחי1180377

קרית ארבעירושלים
קרית 

ארבע
אלמוג גמדני1178018 קרית ארבע36111קרית ארבע רשות מקומיתפטור02-996284401/07/201925/07/2019נחל אשכולאישור הונפקממד חברון בנים

קרית ארבעירושלים
קרית 

ארבע
חרות נאוה ונינו1406651178021- אולפנא לבנות מוסד חינוכיחייב02-636071602/07/201918/07/2019סולם אלדדאישור הונפקשורשים בהר

קרית ארבעירושלים
קרית 

ארבע

קייטנת סיפורים תוצרת כחול 

לבן
1178041 קרית ארבע36111קרית ארבע רשות מקומיתפטור02-996953601/07/201925/07/2019קריית ארבעאישור הונפק

גילה עליזה מרסל 

ביר

קרית ארבעירושלים
קרית 

ארבע
מוסד חינוכיחייב02-996510430/06/201918/07/2019קרית הישיבה רמת ממראאישור הונפקיזמים צעירים

ישיבה תיכונית אור מנחם קרית 

140889- ארבע 
מעוז לשם1180068

קרית ארבעירושלים
קרית 

ארבע
9709881181643- ס קרית ארבע "מתנס"מתנפטור102-996166602/07/201907/07/2019סולם אלדד אישור הונפקחברים לרפואה

שושנה אדרת 

ויסקוט

קרית ארבעירושלים
קרית 

ארבע
כנרת ארנון1189501 קרית ארבע36111קרית ארבע רשות מקומיתפטור2102-996164101/07/201925/07/2019גור אריה אישור הונפקגוונים

קרית ארבעירושלים
קרית 

ארבע
ברוך מימון1193058 קרית ארבע36111קרית ארבע רשות מקומיתפטור02-996326101/07/201925/07/2019 קרית ארבע21גור אריה אישור הונפקתורה כיף
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קרית יעריםירושלים
קרית 

יערים
1178494בנות בתיהתנועת נוערפטור302-501544403/07/201925/07/2019אזניים לתורה אישור הונפקאל ההרים

שרה מלכה 

זילברמן

קרית יעריםירושלים
קרית 

יערים
יהודית קורלנדסקי1178625בנות בתיהתנועת נוערפטור502-501544401/07/201921/07/2019הזית אישור הונפקקנה מידה

קרית יעריםירושלים
קרית 

יערים
שרה מרים זוננפלד1186837 קרית יערים11379קרית יערים רשות מקומיתפטור502-636870601/07/201921/07/2019הזית אישור הונפקבחורשת האוצרות

קרית יעריםירושלים
קרית 

יערים
פסיה רובין1188869 קרית יערים11379קרית יערים רשות מקומיתפטור702-626870801/07/201921/07/2019אזנים לתורה אישור הונפקתגליאות

קרית יעריםירושלים
קרית 

יערים
פסיה רובין1188877 קרית יערים11379קרית יערים רשות מקומיתפטור1002-626870801/07/201921/07/2019הדגן אישור הונפקתגליאות

עמותהחייב03-562270114/07/201919/07/2019אבן יהודהאישור הונפקמחנה קיץ מוסיקליאבן יהודהאבן יהודהמרכז
- נוער מוסיקלי בישראל 

580064103
אביטל רפופורט1178226

הדר קורמן1188269 אבן יהודה1826אבן יהודה רשות מקומיתפטור09-899223701/07/201921/07/2019אבן יהודהאישור הונפקבית ספר של החופש בכראבן יהודהאבן יהודהמרכז

אבן יהודהאבן יהודהמרכז
בית ספר של החופש בית אבי 

ודמוקרטי
הדס הראל1188317 אבן יהודה1826אבן יהודה רשות מקומיתפטור2609-891007001/07/201921/07/2019האלה אישור הונפק

דליה ליברוס7705291189134- בית ספר אמריקאי מוסד חינוכיחייב6509-890102801/07/201918/07/2019השומרון אישור הונפקבית הספר האמריקאיאבן יהודהאבן יהודהמרכז

קטיה סופר1189437 אבן יהודה1826אבן יהודה רשות מקומיתפטור2609-891007001/07/201921/07/2019האלה אישור הונפקראשונים- בית ספר של החופשאבן יהודהאבן יהודהמרכז

רחל רוטשטיין1190549 אבן יהודה1826אבן יהודה רשות מקומיתפטור409-891007001/07/201908/08/2019מכבי אישור הונפק2מנהרת הזמן אבן יהודהאבן יהודהמרכז

אבן יהודהאבן יהודהמרכז

 1מנהרת הזמן 

הדרתמרהדסחצבאירוסנוריתכל

ניתמאירה

יהודית ריינשטיין1190633 אבן יהודה1826אבן יהודה רשות מקומיתפטור12009-891007001/07/201908/08/2019ההדרים אישור הונפק

אבן יהודהאבן יהודהמרכז

 3מנהרת הזמן 

נופרסביוןורדסייפןסחלבאדמוני

תריחן

אפרת גואטה1190662 אבן יהודה1826אבן יהודה רשות מקומיתפטור3009-891007001/07/201908/08/2019ש הותיקים אישור הונפק

9711681191503- ס אבן יהודה "מתנס"מתנפטור109-891007001/07/201918/07/2019שבזי אישור הונפק1מחנה ספורט אבן יהודהאבן יהודהמרכז
רותם בן דרור 

לייבמן

9711681191510- ס אבן יהודה "מתנס"מתנפטור109-891007022/07/201901/08/2019שבזי אישור הונפק2מחנה ספורט אבן יהודהאבן יהודהמרכז
רותם בן דרור 

לייבמן

אבן יהודהאבן יהודהמרכז
מחנה קיץ מגשימים מרכז 

'כיתות י
אישור הונפק

, ו הדסים"כפר הנוער ויצ

42845דואר הדסים 
איילת דדון אופלגר5102378941192123- בית יציב עמותהחייב08-627744405/08/201908/08/2019

אישור הונפקמחנה קיץ מגשימים פלוסאבן יהודהאבן יהודהמרכז
, ו הדסים"כפר הנוער ויצ

42845דואר הדסים 
רותם כאשי5102378941193318- בית יציב עמותהחייב08-627744412/08/201915/08/2019

הדס בסון1178881 אורנית37606אורנית רשות מקומיתפטור03-750182001/07/201921/07/2019בית ספר שחקיםאישור הונפקשחקיםאורניתאורניתמרכז

שלומית חלבי1179014 אורנית37606אורנית רשות מקומיתפטור03-936900401/07/201921/07/2019אורנית, 10השקד אישור הונפקבית ספר של קיץאורניתאורניתמרכז
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רויטל גינזבורג1179880 אורנית37606אורנית רשות מקומיתפטור1703-524288301/07/201921/07/2019הארבל אישור הונפקבית ספר קיץאורניתאורניתמרכז

1183998 אורנית37606אורנית רשות מקומיתפטור1908-660309901/07/201908/08/2019החרמון אישור הונפקאופק מגלה עולםאורניתאורניתמרכז
תקוה יהודית 

פדידה

רחל אפרת ביתן1184316 אורנית37606אורנית רשות מקומיתפטור408-660309901/07/201908/08/2019הכרמל אישור הונפקאופק מגלה עולםאורניתאורניתמרכז

אוריה חיים1184329 אורנית37606אורנית רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019האגוזאישור הונפקאופק מגלה עולםאורניתאורניתמרכז

אישור הונפקקייטנת ספורט שחייה ומחולאורניתאורניתמרכז
קייטנת ספורט שחייה 

ומחול
יונתן שלו361884311187625- אסף גמזו תושב פרטיחייב03-901195001/07/201908/08/2019

פנינה אבדר1178988 אליכין414אליכין רשות מקומיתפטור104-636585001/07/201921/07/2019השחף אישור הונפקקייטנת האלופיםאליכיןאליכיןמרכז

שני רוטפלד1179910 אליכין414אליכין רשות מקומיתפטור04-630148501/07/201918/07/2019 אליכין14השחף אישור הונפקאליכיןאליכיןאליכיןמרכז

בת אל כהן1180361 אליכין414אליכין רשות מקומיתפטור1404-630148501/07/201901/08/2019השחף אישור הונפקאליכיןאליכיןאליכיןמרכז

1177313 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור03-909339901/07/201921/07/2019 אלעד5י ''רשאישור הונפקתורת אמתאלעדאלעדמרכז
משה אברהם 

ברזובסקי

יהודה נח דינר1177329 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור5503-932349101/07/201921/07/2019רבי יהודה הנשיא אישור הונפקשיר חדשאלעדאלעדמרכז

"אלעדאלעדמרכז יפה קונשטט1177335 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור03-908758901/07/201921/07/2019הללאישור הונפק2עץ הדעת"-חמשושים

"אלעדאלעדמרכז מאטיל גולד1177340 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור503-908022501/07/201921/07/2019רבי חייא אישור הונפק3עץ הדעת "- חמשושים

1177342 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור5503-907188501/07/201921/07/2019רבי יהודה הנשיא אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםאלעדאלעדמרכז
צפורית בתיה 

אייזיק

יפה ביטון1177382 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור03-932333301/07/201921/07/2019רבי חייאאישור הונפקקיטנת הזהבאלעדאלעדמרכז

פנינה ליסטוקין1177418עמותהחייב03-909021101/07/201921/07/2019 אלעד53יהודה הנשיא אישור הונפקקיטנת מסביב לעולם בנותאלעדאלעדמרכז

שמעון אברהמי1177596 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור03-909042201/07/201921/07/2019 אלעד20שמאי אישור הונפקתת מוריהאלעדאלעדמרכז

אישור הונפקבשעה טובה-פאר מנחםאלעדאלעדמרכז
 24רחוב שמעון הצדיק 

אלעד
שרה סאלי דוד1177707 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור03-909770501/07/201921/07/2019

עמותהחייב03-907416601/07/201921/07/2019 אלעד55יהודה הנשיא אישור הונפקבנים / 2מסביב לעולם אלעדאלעדמרכז
 (ר"ע)מרכז מוסדות חינוך אלעד 

 - 580435063
רות זילברמן1177709

1178011 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור03-909753001/07/201921/07/2019 אלעד3אבן  גבירול אישור הונפקמאור ישראלאלעדאלעדמרכז
אברהם ישעיהו 

אזרחי

רבקה דה האס1178012 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור03-909791801/07/201921/07/2019 אלעד32חוני המעגל אישור הונפקבית יעקב אלעדאלעדאלעדמרכז

שפרה זפרני1178066בנות בתיהתנועת נוערפטור4403-578143901/07/201918/07/2019י "רשבאישור הונפקבנחתאלעדאלעדמרכז

רחל ליברמן1178090בנות בתיהתנועת נוערפטור1703-570161702/07/201919/07/2019יוסף קארו אישור הונפקחורשת האוצרותאלעדאלעדמרכז

מעיין לוי1178104בנות בתיהתנועת נוערפטור103-936133301/07/201916/07/2019טרפון ' ראישור הונפקיש חדשאלעדאלעדמרכז

רחל וידר1178122בנות בתיהתנועת נוערפטור1903-932472801/07/201918/07/2019יונתן בן עוזיאל אישור הונפקפוינטאלעדאלעדמרכז

1178168 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור5303-917190001/07/201921/07/2019יהודה הנשיא אישור הונפקדרך התורהאלעדאלעדמרכז
מילכה תרצה 

קוביוף

שרה מינדל כיבודי1178457בנות בתיהתנועת נוערפטור1902-501544426/06/201907/08/2019יונתן בן עוזיאל ' ראישור הונפקט"אתנחתא עאלעדאלעדמרכז
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גילה גמליאל1178499בנות בתיהתנועת נוערפטור103-674365002/07/201917/07/2019טרפון ' ראישור הונפקזה לא יעבוראלעדאלעדמרכז

1178627 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור9503-932433501/07/201921/07/2019רבן יוחנן בן זכאי אישור הונפקבחורשת האוצרותאלעדאלעדמרכז
יעל מרים מזל 

בוטבול

1178654בנות בתיהתנועת נוערפטור5302-501544401/07/201917/07/2019יהודה הנשיא אישור הונפקהכי אפשראלעדאלעדמרכז
אסתר חיה 

גוטפריד

מרים גיטמן1178671בנות בתיהתנועת נוערפטור3203-909599402/07/201918/07/2019חוני המעגל אישור הונפקבית יעקב חוני המעגלאלעדאלעדמרכז

1178680בנות בתיהתנועת נוערפטור3203-909581801/07/201925/07/2019חוני המעגל אישור הונפקלמחוא כפייםאלעדאלעדמרכז
הנעשא -רבקה

שלזינגר

מוסד חינוכיחייב503-537855001/07/201931/07/2019רבי חייא אישור הונפקפורשים כנף עטאלעדאלעדמרכז
- מכון בית יעקב למורות 

190066
רחל זלדה כהן1178772

אסתר גייזל1178924 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור2403-578862801/07/201921/07/2019שמעון הצדיק אישור הונפקשירת שרהאלעדאלעדמרכז

סימה אסולין9721741179011- ס אלעד "מתנס"מתנפטור903-909018901/07/201918/07/2019אבטליון אישור הונפקאקסטריםאלעדאלעדמרכז

חיה פייגא שטיין1179052בנות בתיהתנועת נוערפטור1903-917083207/07/201907/08/2019בן עוזיאל אישור הונפקסוגרייםאלעדאלעדמרכז

דבורה וגשל1179299בנות בתיהתנועת נוערפטור302-501544424/06/201931/08/2019רבי יהושע אישור הונפקאתנחתא לדעת חכמהאלעדאלעדמרכז

גבריאל שנק1179608 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור1603-909666401/07/201921/07/2019י "רשבאישור הונפקדרכי אבותאלעדאלעדמרכז

4165451179622- דרך המלך פרי תואר מוסד חינוכיחייב9503-932433501/07/201923/07/2019רבן יוחנן בן זכאי אישור הונפקבעילום שםאלעדאלעדמרכז
איריס מרים 

עובדיה

בילה לרנר1179893 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור1703-909078501/07/201921/07/2019רבי יוסף קארו אישור הונפקחורשת האוצרותאלעדאלעדמרכז

הילה נהרי1179937 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור103-916084601/07/201921/07/2019רבי טרפון אישור הונפקיש חדשאלעדאלעדמרכז

אישור הונפקלומדים ונהניםאלעדאלעדמרכז
 אלעד מיד 11רבי חייא 

אחרי הכיכר
1180296 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור03-932333330/06/201930/08/2019

אברהם ישעיהו 

סויסה

בשא גולדה שטיין1181380 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור1903-758972201/07/201921/07/2019רבי יונתן בן עוזי אישור הונפקימבמבםאלעדאלעדמרכז

יעל ויזמן1181402 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור703-770992001/07/201921/07/2019רבי חייא אישור הונפקמקול הלבאלעדאלעדמרכז

קלרה נקי1181583 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור03-906386301/07/201921/07/2019יהודה הנשיאאישור הונפקבני מלכיםאלעדאלעדמרכז

טל אלבז1181742 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור03-932333301/07/201921/07/2019רבי חייאאישור הונפקקיטנת הזהבאלעדאלעדמרכז

רות שריקי1181803 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור03-936999601/07/201921/07/2019 אלעד3יהושע אישור הונפקבית מרגלית החדשאלעדאלעדמרכז

מוסד חינוכיחייב303-909974702/07/201918/07/2019המאירי אישור הונפקנכון להיוםאלעדאלעדמרכז
- בית חינוך כלל חסידי אלעד 

412312
חוה צירל ספרין1181813

לאה לבין1181870 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור303-909974701/07/201921/07/2019המאירי אישור הונפקקול הנייעסאלעדאלעדמרכז

הדס סויסה1182281 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור7903-909943301/07/201916/07/2019בן זכאי אישור הונפקס קיץ"ביאלעדאלעדמרכז

38רבן יוחנן בן זכאי אישור הונפקפרי תואר בניםאלעדאלעדמרכז
073-

2445521
רות מאור1182314 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

שימא חשא רייצס1182389 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור2203-916098001/07/201921/07/2019שמעון הצדיק אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולאלעדאלעדמרכז

שושנה מלכה1182456 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור5303-906386301/07/201921/07/2019יהודה הנשיא אישור הונפקאור אסתראלעדאלעדמרכז
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יוכבד ליפש101182537" - תפארת חיה" "ביהמוסד חינוכיחייב2203-916098001/07/201921/07/2019שמעון הצדיק אישור הונפקבשעה טובהאלעדאלעדמרכז

עזריה כהן1182671 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור5303-906386301/07/201921/07/2019רבי יהודה הנשיא אישור הונפקשיר תודהאלעדאלעדמרכז

רינה הפנר1182763בנות בתיהתנועת נוערפטור5302-501544403/07/201918/07/2019יהודה הנשיא אישור הונפקאי האפשראלעדאלעדמרכז

שרה קליין1183086 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור03-909716401/07/201921/07/2019רבן יוחנן בן זכאיאישור הונפקאיילים בניםאלעדאלעדמרכז

ישראל אלחרר1183199 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור2103-933356601/07/201921/07/2019שמעון הצדיק ' רחאישור הונפקברסלב אלעדאלעדאלעדמרכז

חנה כהן1183261בנות בתיהתנועת נוערפטור4402-501544401/07/201916/07/2019י "רשבאישור הונפקאור בצלאלעדאלעדמרכז

עמותהחייב03-909313101/07/201921/07/2019רבי חייאאישור הונפקקיטנת חברותאלעדאלעדמרכז
- עמותת אורים ותומים 

580459709
מרים בויאר1183287

אבשלום אהרן1183288 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור03-932627701/07/201921/07/2019 אלעד5י "רשאישור הונפקהחופש הגדולאלעדאלעדמרכז

1183326בנות בתיהתנועת נוערפטור1702-501544401/07/201924/07/2019יוסף קארו ' ראישור הונפקעשי סיאלעדאלעדמרכז
נחמה צפורה 

פלרסהיים

עמותהחייב03-909313101/07/201921/07/2019רבן יוחנן בן זכאיאישור הונפקקיטנת חברותאלעדאלעדמרכז
- עמותת אורים ותומים 

580459709
פנינה זילברברג1183330

תמי הרוש1183446 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור4103-602644601/07/201921/07/2019ף "הריאישור הונפקקום והתהלך בארץאלעדאלעדמרכז

איילה זבולון1183510 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור5303-906386301/07/201915/07/2019רבי יהודה הנשיא אישור הונפקשוברים שיאיםאלעדאלעדמרכז

ורדה פרץ1183520 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור03-602644601/07/201921/07/2019בן זכאי נסים גאון שמאיאישור הונפקקום והתהלך בארץאלעדאלעדמרכז

רות שהרבני1184548בנות בתיהתנועת נוערפטור303-936999602/07/201918/07/2019שמעון בן שטח אישור הונפקאת אוצראלעדאלעדמרכז

רות אגמי1185864בנות בתיהתנועת נוערפטור3202-501544425/06/201931/07/2019חוני המעגל אישור הונפקסוללות גבראאלעדאלעדמרכז

1187927 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור9303-908758901/07/201921/07/2019חוני המעגל אישור הונפקעץ הדעת - 2חמשושים אלעדאלעדמרכז
גיטל רבקה 

טביוביץ

חנה הרברט1190505 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור503-909748701/07/201921/07/2019רבי חייא אישור הונפק3עץ הדעת - חמשושים אלעדאלעדמרכז

זהבה שרשבסקי1190562 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור503-908758901/07/201921/07/2019רבי חייא אישור הונפק4עץ הדעת - חמשושים אלעדאלעדמרכז

חיה צפורה זלזניק1191012בנות בתיהתנועת נוערפטור2102-501544425/06/201931/08/2019שמעון הצדיק אישור הונפקנגיעות פלוס דרכי חנהאלעדאלעדמרכז

לאה זנגר1191238 אלעד13094אלעד רשות מקומיתפטור703-770992001/07/201921/07/2019רבי חייא אישור הונפקמקול הלבאלעדאלעדמרכז

תאגיד עירוניחייב03-936030301/07/201921/07/2019אישור הונפקחכם בשמשאלעדאלעדמרכז
- מרכז קהילתי אבטליון אלעד 

580594117
אורית לוי1191966

אלפי מנשהמרכז
אלפי 

מנשה
יפעת ביטון לוטן1183256 אלפי מנשה37507אלפי מנשה רשות מקומיתפטור109-792533201/07/201921/07/2019גלבוע אישור הונפקמפליגים עם סיפורים

אלפי מנשהמרכז
אלפי 

מנשה

אלופי - ס אלפי מנשה"מתנ

מנשה
רון קיסין9711841183575- ס אלפי מנשה "מתנס"מתנפטור309-792551101/07/201908/08/2019כרכום אישור הונפק

אלפי מנשהמרכז
אלפי 

מנשה
1183864 אלפי מנשה37507אלפי מנשה רשות מקומיתפטור1709-792551101/07/201931/07/2019גלבוע אישור הונפקמנהרת הזמן

מוריה רנשמש 

עובד

אלפי מנשהמרכז
אלפי 

מנשה

קייטנת טבע ואתגר קייטנת 

מתגלגלת
מעיין עיון1189333ס"מתנפטור309-792551101/07/201918/07/2019כרכום אישור הונפק
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1180462 אלקנה35600אלקנה רשות מקומיתפטור03-910904001/07/201919/07/2019 אלקנה4אדני פז אישור הונפקצבעים וסיפוריםאלקנהאלקנהמרכז
אביבית טל 

בורנשטיין

9779911180685- מרכז קהילתי אלקנה ס"מתנפטור203-910904001/07/201924/07/2019הר גלעד אישור הונפקallin kidsאלקנהאלקנהמרכז
דיאגו מרטין 

טרמונטוצי

שרית גלעד9779911184980- מרכז קהילתי אלקנה ס"מתנפטור03-915122601/07/201921/07/2019אלקנה כל גן במבנה הגןאישור הונפקמנהרת הזמןאלקנהאלקנהמרכז

נורית מיכלוביץ9779911186499- מרכז קהילתי אלקנה ס"מתנפטור203-915122601/07/201921/07/2019הר גלעד אישור הונפקמנהרת הזמןאלקנהאלקנהמרכז

יערה שמואלי9779911186534- מרכז קהילתי אלקנה ס"מתנפטור503-910904001/07/201921/07/2019אדני פז אישור הונפקחולמים בגדולאלקנהאלקנהמרכז

הילה חסן1177312 אריאל35709אריאל רשות מקומיתפטור1803-936439601/07/201921/07/2019ל "צהאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאריאלאריאלמרכז

3קרית המדע , אריאלאישור הונפק'מחזור ג- אלפא אריאלאריאלמרכז
074-

7233076
עמותהחייב23/06/201919/07/2019

- אוניברסיטת אריאל 

580367290
מרב יחזקאל1177968

הילה סביון1179592 אריאל35709אריאל רשות מקומיתפטור2503-908336001/07/201918/07/2019דרך אפרתה אישור הונפקסאמרספורט קרקעאריאלאריאלמרכז

אישור הונפקסייבר- מחנות נוער שוחר מדעאריאלאריאלמרכז
אוניברסיטת אריאל קרית 

3המדע 

074-

7233032
שני מרבל407001182725- אוניברסיטת אריאל מוסד חינוכיחייב01/07/201911/07/2019

טהר סגל יצחקיאן1184199 אריאל35709אריאל רשות מקומיתפטור503-908337501/07/201921/07/2019העצמאות אישור הונפקקשת של צבעיםאריאלאריאלמרכז

שירן רברבה1184964 אריאל35709אריאל רשות מקומיתפטור1203-936616101/07/201921/07/2019הפסגה אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאריאלאריאלמרכז

אודיה רבקה גרוס1185202 אריאל35709אריאל רשות מקומיתפטור3503-605967901/07/201921/07/2019השומרון אישור הונפקנווה אריאלאריאלאריאלמרכז

ספנוב-סיון זכי1185501 אריאל35709אריאל רשות מקומיתפטור1003-936406401/07/201921/07/2019השומרון אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאריאלאריאלמרכז

טל אבו407001186157- אוניברסיטת אריאל מוסד חינוכיחייב03-907658001/07/201908/08/2019 אריאל3קריית המדע אישור הונפקמחנות נוער שוחר מדעאריאלאריאלמרכז

אריאנה יעל ברדוגו1190918 אריאל35709אריאל רשות מקומיתפטור503-908337501/07/201921/07/2019העצמאות אישור הונפקקשת של תבעיםאריאלאריאלמרכז

ראובן קליין1191810 אריאל35709אריאל רשות מקומיתפטור603-906169501/07/201921/07/2019אבנר אישור הונפקגנים אריאלאריאלאריאלמרכז

לואיזה קריסי1193123 אריאל35709אריאל רשות מקומיתפטור203-908336001/07/201915/07/2019הפסגה אישור הונפקהיפ הופ- סאמר ספורט אריאלאריאלמרכז

זרה ארפי1193383 אריאל35709אריאל רשות מקומיתפטור03-908337502/07/201921/07/2019דרך אפרתא אריאלאישור הונפקסאמר סקולאריאלאריאלמרכז

חנה ברוק1177972בנות בתיהתנועת נוערפטור302-501544421/06/201931/08/2019בוטינסקי 'זאישור הונפקאתנחתא באר יעקבבאר יעקבבאר יעקבמרכז

שרה רוזנטל1178080בנות בתיהתנועת נוערפטור102-501544401/07/201918/07/2019חזון איש אישור הונפקאוצרותיבאר יעקבבאר יעקבמרכז

ברוריה אורה טובול1178715בנות בתיהתנועת נוערפטור303-578942822/06/201901/07/2019בוטינסקי 'זאישור הונפקיעדים מחנה קיץבאר יעקבבאר יעקבמרכז

530659261179161- מורן נוב תושב פרטיחייב08-677655101/07/201915/08/2019אפרים קישוןאישור הונפקדאנס מורבאר יעקבבאר יעקבמרכז
מורן הודיה 

אלבוכר נוב

באר יעקבבאר יעקבמרכז
ס חופש "חיבורים בי-מסע בזמן

גדול
אורנה בסון1179255 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומיתפטור108-961906001/07/201921/07/2019גולדברג לאה אישור הונפק
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באר יעקבמרכז
ראשון 

לציון
זיו לוי4300331179745- תמיר מוסד חינוכיחייב408-614674222/07/201911/08/2019ההכשרות אישור הונפקסאמר קול

זיוה שלי9711921180446- ס באר יעקב "מתנס"מתנפטור1308-928215801/07/201908/08/2019הרב עוזיאל אישור הונפקאמנויותבאר יעקבבאר יעקבמרכז

3בוטינסקי 'זאישור הונפקסיפור של קיטנהבאר יעקבבאר יעקבמרכז
074-

7125823
שרה ברכה כהן1182516 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

אישור הונפקמחנה בכפרבאר יעקבבאר יעקבמרכז
כפר הנוער יוענה 

בוטינסקי'ז
ליאור ליזרוביץ321996141182679- חוויה עם פוני חברהחייב08-926478501/07/201908/08/2019

חיה שרה גלברט1183830 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומיתפטור102-501544401/07/201921/07/2019חזון איש אישור הונפקבאר יעקבבאר יעקבבאר יעקבמרכז

רחל יעקובסון1184970 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומיתפטור302-501544401/07/201921/07/2019בוטינסקי 'זאישור הונפקתורני אקדמיבאר יעקבבאר יעקבמרכז

אתי שמיר1188905 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומיתפטור08-928215801/07/201908/08/2019שוהםאישור הונפקילדות ישראליתבאר יעקבבאר יעקבמרכז

שרה קרן1188943 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומיתפטור208-928215801/07/201908/08/2019הדקל אישור הונפקילדות ישראליתבאר יעקבבאר יעקבמרכז

רותם שטרית1189173 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומיתפטור308-928215801/07/201908/08/2019ערוגות אישור הונפקילדות ישראליתבאר יעקבבאר יעקבמרכז

ענת חודפי1189219 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומיתפטור201908-928215801/07/201908/08/2019קייטנת קיץ אישור הונפקילדות ישראליתבאר יעקבבאר יעקבמרכז

דורין פרייברג1189246 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומיתפטור201908-928215801/07/201908/08/2019קייטנת קיץ אישור הונפקילדות ישראליתבאר יעקבבאר יעקבמרכז

דפנה דואק לרוס1189300 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומיתפטור201908-928215801/07/201908/08/2019קייטנת קיץ אישור הונפקילדות ישראליתבאר יעקבבאר יעקבמרכז

עדינה ממן1189569 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומיתפטור201908-928215801/07/201908/08/2019קייטנת קיץ אישור הונפקילדות ישראליתבאר יעקבבאר יעקבמרכז

לינוי רווח1189609 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומיתפטור201908-928215801/07/201908/08/2019קייטנת קיץ אישור הונפקילדות ישראליתבאר יעקבבאר יעקבמרכז

מזל מוריה בוגיוב1189687 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומיתפטור201908-928215801/07/201908/08/2019קייטנת קיץ אישור הונפקילדות ישראליתבאר יעקבבאר יעקבמרכז

מירב ואקס1191633 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומיתפטור08-942854201/07/201921/07/2019שוהםאישור הונפקביהס של החופש הגדול צמרותבאר יעקבבאר יעקבמרכז

יאיר-הילה כפיר בן9780071178559- ס בית דגן "מתנס"מתנפטור4003-960436001/07/201914/07/2019בגין מנחם אישור הונפק2019מחול קיץ בית דגןבית דגןמרכז

מעיין דבורי1187119 בית דגן4663בית דגן רשות מקומיתפטור03-960436001/07/201921/07/2019הבניםאישור הונפקקייטנה מכוכב אחרבית דגןבית דגןמרכז

שרונה מרש9780071192796- ס בית דגן "מתנס"מתנפטור4003-960436001/07/201921/07/2019בגין מנחם אישור הונפקקייטנת חלומותבית דגןבית דגןמרכז

רגינה חסון1182337ש" בני עי10660ש "בני עירשות מקומיתפטור1508-669400701/07/201930/07/2019הורד אישור הונפקניצוצותש"בני עיש"בני עימרכז

רגינה חסון1182384ש" בני עי10660ש "בני עירשות מקומיתפטור1508-669400701/07/201930/07/2019הורד אישור הונפקניצוצותש"בני עיש"בני עימרכז
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1184984ש" בני עי10660ש "בני עירשות מקומיתפטור08-669400701/07/201921/07/2019הכהניםאישור הונפקניצוצותש"בני עיש"בני עימרכז
אושרית קלודין 

י'קרוצ

תמר מרים חנן698384561177165- יואב חנן תושב פרטיחייב08-859647601/07/201919/07/2019 קדרון147הגפן אישור הונפקטבע ליקדרוןברנרמרכז

ברנרמרכז
גבעת 

ברנר
סמדר סירקיס1178611 ברנר2800000ברנר רשות מקומיתפטור08-944378801/07/201915/08/2019גבעת ברנראישור הונפקמועצה איזורית ברנר

ברנרמרכז
מחנה תל 

נוף
מחנה תל נוףאישור הונפקתל נוף

076-

8600417
טל עפר אליעז1180943 ברנר2800000ברנר רשות מקומיתפטור01/07/201909/08/2019

ברנרמרכז
גבעת 

ברנר
מיכל אלבו1182064 ברנר2800000ברנר רשות מקומיתפטור08-944325401/07/201925/07/2019גבעת ברנראישור הונפקמסביב לעולם

ברנרמרכז
גבעת 

ברנר
בתאל יקוט אזולאי1182115 ברנר2800000ברנר רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019גבעת ברנראישור הונפקאופק מגלה עולם

ברנרמרכז
גבעת 

ברנר
אייר גורה1184266 ברנר2800000ברנר רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019בית אלעזריאישור הונפקאופק מגלה עולם

ברנרמרכז
בית 

אלעזרי
אורן סטרולוביץ1184639 ברנר2800000ברנר רשות מקומיתפטור208-699808001/07/201921/07/2019הגפן אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעים

ברנרמרכז
גבעת 

ברנר
אפרת בן שבת1186468 ברנר2800000ברנר רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019גבעת ברנראישור הונפקאופק מגלה עולם

אלינור חזי1193457 ברנר2800000ברנר רשות מקומיתפטור108-939997314/07/201922/08/2019האגס אישור הונפקקייטנת מדעקדרוןברנרמרכז

מאי עדס1183527וליה'לג' ג6270וליה 'לג'גרשות מקומיתפטור03-939666101/07/201921/07/2019וליה'לג'גאישור הונפקבית ספר החופש הגדול קיץוליה'לג'גוליה'לג'גמרכז

עליה אלעלי1183953וליה'לג' ג6270וליה 'לג'גרשות מקומיתפטור2803-939713101/07/201921/07/2019וליה 'לג'גאישור הונפקבתי ספר החופש הגדולוליה'לג'גוליה'לג'גמרכז

מנאל ראבי1184776וליה'לג' ג6270וליה 'לג'גרשות מקומיתפטור03-939666101/07/201921/07/2019וליה'לג'גאישור הונפקקייטנת קיץוליה'לג'גוליה'לג'גמרכז

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור103-532131101/07/201931/07/2019העבודה אישור הונפקמסע בזמן

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
מרים פדידה1180077

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור1303-532774101/07/201931/07/2019קרן היסוד אישור הונפקמנהרת הזמן

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
מירה מיטרה יזדי1180369

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור303-736459101/07/201931/07/2019דיין משה אישור הונפקמנהרת הזמן

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
סמדר פנחסי1180525

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור1603-532559301/07/201931/07/2019רחבת אילן אישור הונפקמנהרת הזמן

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
סגלית גרד1180554

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור403-932455601/07/201931/07/2019הציונות אישור הונפקמנהרת הזמן

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
שרה דוארט1180596

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור1503-532730701/07/201931/07/2019לוי אשכול אישור הונפקמנהרת הזמן

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
שמחה ביתן1180852

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור603-532340201/08/201908/08/2019הציונות אישור הונפקכיופי קיץ

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
שרה דוארט1180923

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור603-532340201/08/201908/08/2019הציונות אישור הונפקכיופי קיץ

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
שרה דוארט1180925

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור603-532502301/08/201908/08/2019הציונות אישור הונפקכיופי קיץ

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
שרה דוארט1180928
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גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור7303-532848901/08/201908/08/2019יהודה הלוי אישור הונפקכיופי קיץ

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
שרה דוארט1181271

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור403-605779201/08/201908/08/2019הנשיא אישור הונפקכיופי קיץ

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
שרה דוארט1181282

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור03-532731801/07/201931/07/2019לוי אשכולאישור הונפקמנהרת הזמן

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
שמחה ביתן1181293

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור703-532807001/07/201931/07/2019מודעי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמן

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
שמחה ביתן1181309

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור703-532807001/07/201931/07/2019מודעי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמן

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
שמחה ביתן1181325

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור5903-532325801/07/201931/07/2019ביאליק אישור הונפקמורשת זבולון

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
צפורה שטרק1182149

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
משה אגסי9712181182822- ס גבעת שמואל "מתנס"מתנפטור103-532325801/07/201908/08/2019נחום אישור הונפקאקשן בגבעה

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור8003-532325801/07/201931/07/2019הזיתים אישור הונפקמורשת נריה

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
ליאת ביטון1183038

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור1303-979746801/08/201908/08/2019קרן היסוד אישור הונפקקיטנת ניצנים

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
1183052

שרונה נעימה 

אלמקיס

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
1האתרוג אישור הונפקספורטיבי

077-

4661693
רענן היללי360518291183087- ורד וינרבה תושב פרטיחייב22/07/201915/08/2019

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור1203-605749901/07/201931/07/2019הנשיא אישור הונפקמנהרת הזמן

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
לאה עובדיה1183504

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור403-605779201/07/201931/07/2019הנשיא אישור הונפקמנהרת הזמן

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
לאה עובדיה1183506

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור1203-613674601/07/201931/07/2019הנשיא אישור הונפקמנהרת הזמן

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
לאה עובדיה1183509

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור103-532276301/07/201931/07/2019סמ רבקה אישור הונפקמנהרת הזמן

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
לאה עובדיה1183514

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
חנן הרשוביץ9712181183945- ס גבעת שמואל "מתנס"מתנפטור103-532325801/07/201921/07/2019נחום אישור הונפקספורט פרו

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
יניב בנדרסקי9712181186183- ס גבעת שמואל "מתנס"מתנפטור103-532564801/07/201908/08/2019נחום אישור הונפקנבחרת הספורט

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור503-532325801/07/201931/07/2019עוזי חיטמן אישור הונפקמורשת מנחם

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
רבקה רבר1186675

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור1303-532805501/08/201908/08/2019קרן היסוד אישור הונפקשיבולים צבעוניים

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
1186851

שרונה נעימה 

אלמקיס

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור1303-532559301/08/201908/08/2019קרן היסוד אישור הונפקרימונים ונהנים

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
1186856

שרונה נעימה 

אלמקיס

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור1303-532730701/08/201908/08/2019קרן היסוד אישור הונפקקיטנת שושנים

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
1186857

שרונה נעימה 

אלמקיס
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גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור8003-744165001/07/201921/07/2019הזיתים אישור הונפקסאמר גיים

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
מיכל ויין1186896

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
9712181187089- ס גבעת שמואל "מתנס"מתנפטור103-532325801/07/201908/08/2019נחום אישור הונפקאקטיביקס גולד על גלגלים

שמואל דניאל 

איזנברג

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור503-738510101/07/201921/07/2019חיטמן עוזי אישור הונפקמה הסטורי שלך

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
יפית שרייבר1187412

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור903-532149001/07/201921/07/2019ארלוזורוב אישור הונפקמה הסטורי שלך

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
מירב אמיר1189551

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור03-532121401/07/201921/07/2019ביאליקאישור הונפקמה הסטורי שלך

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
עליזה גאן1189773

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור303-532429901/08/201908/08/2019הרימון אישור הונפקיד ביד לב אל לב

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
כוכבה פינחסוב1190008

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור303-532451301/08/201908/08/2019הרימון אישור הונפקקייטנת כיופיים

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
כוכבה פינחסוב1190187

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור03-532805001/08/201908/08/2019גבעת שמואלאישור הונפקכייף לי

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
כוכבה פינחסוב1190482

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
רשות מקומיתפטור103-532325801/07/201921/07/2019נחום אישור הונפקאומנות

 גבעת 6817גבעת שמואל 

שמואל
רחל כץ1191254

גבעת שמואלמרכז
גבעת 

שמואל
)9712181191458- ס גבעת שמואל "מתנס"מתנפטור103-532325801/07/201921/07/2019נחום אישור הונפקאקטיביקס סילבר על גלגלים אסף דהן)יוסף 

חגית חרבי אהרון1178333 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור108-859455501/07/201931/07/2019יסמין אישור הונפקמנהרת הזמןגדרהגדרהמרכז

רביד בנימין1178431 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור1608-859455501/07/201931/07/2019ברוש אישור הונפקמנהרת הזמןגדרהגדרהמרכז

תמר שררה1178436 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור908-859455501/07/201931/07/2019הנקין מרדכי אישור הונפקמנהרת הזמןגדרהגדרהמרכז

איריס בובליל1178441 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור1508-859455501/07/201931/07/2019צאלה אישור הונפקמנהרת הזמןגדרהגדרהמרכז

קרן שרון סבאג1178446 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור08-859455501/07/201931/07/2019שד ציונה צרפתאישור הונפקמנהרת הזמןגדרהגדרהמרכז

אירית פרחן1178833 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור08-859455501/07/201931/07/2019הרצוג חייםאישור הונפקמנהרת הזמןגדרהגדרהמרכז

ני קלצקי'ג1178853 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור08-859455501/07/201931/07/2019נחל ארנוןאישור הונפקמנהרת הזמןגדרהגדרהמרכז

גדרהגדרהמרכז
בית ספר של החופש הגדול 

רימונים
בן ארי-דנה אלה1181052 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור208-869524501/07/201921/07/2019יצחק רבין אישור הונפק

בית ספר גווניםאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולגדרהגדרהמרכז
073-

7317873
ורד פאר1181927 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

אישור הונפקבשעה טובהגדרהגדרהמרכז
שמחה סעידי / רחוב גד 

17

072-

2555349
רחל מרים חיה לרר1182088 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

נאוה אסיג1182620 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור2108-859123601/07/201921/07/2019ויצמן אישור הונפקקיץ של ידידותגדרהגדרהמרכז

אורטל גרפי5806368501182767- תנועת אורי עמותהחייב03-935554301/07/201931/07/2019דולבאישור הונפקקייטנת אוריגדרהגדרהמרכז

יובל אלמקייס1182938 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור3608-621683501/07/201921/07/2019דרך הפרחים אישור הונפקביהס של החופש הגדולגדרהגדרהמרכז
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'הדס פיירוביץ1183927 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור508-868081001/07/201921/07/2019אירוס אישור הונפקביהס של החופש הגדולגדרהגדרהמרכז

מעיין שולדר1184062 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור108-859113001/07/201921/07/2019רחוב פוקס אישור הונפקפינס גדרהגדרהגדרהמרכז

אישור הונפקקשתגדרהגדרהמרכז
yonit1121@gmail.co

m
טלי יונית חמדני1185291 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור08-921526401/07/201921/07/2019

שמואל איליה9700381186556- ס גדרה "מתנס"מתנפטור308-859455501/07/201921/07/2019כנפי נשרים אישור הונפק כיף גדרהBקייטנת גדרהגדרהמרכז

אורטל גרפי5806368501187536- תנועת אורי עמותהחייב03-935554330/06/201901/08/2019דולבאישור הונפקקייטנת אורי גפןגדרהגדרהמרכז

1192417 גדרה25502גדרה רשות מקומיתפטור08-859455501/07/201908/08/2019 גדרה25כצנלסון אישור הונפקיה'קייטנינגגדרהגדרהמרכז
מאיר מאור 

קזלקופי

חגית דבורה גל1183235 גדרות3200000גדרות רשות מקומיתפטור08-859114501/07/201901/08/2019האשלאישור הונפקקיטנת כדורסלעשרתגדרותמרכז

יפה מלכה1184833 גדרות3200000גדרות רשות מקומיתפטור08-859114522/07/201911/08/2019עשרתאישור הונפקקיץ בכיףעשרתגדרותמרכז

אברהם ביטון1184874 גדרות3200000גדרות רשות מקומיתפטור08-859114522/07/201908/08/2019האשלאישור הונפקקיטנת כדורגלעשרתגדרותמרכז

גלית סידי1185138 גדרות3200000גדרות רשות מקומיתפטור08-854912601/07/201921/07/2019עשרתאישור הונפקגנים גדרותעשרתגדרותמרכז

ס"מתנפטור08-859114501/07/201904/08/2019האשלאישור הונפקפליק פלאקעשרתגדרותמרכז
- קהילתי כפרי גדרות .מר

977686
נטליה גרבר1189614

מיכאל בן שלמה1177348 גזר3000000גזר רשות מקומיתפטור08-925924401/07/201909/08/2019שעלביםאישור הונפקתלמוד תורה דבירשעלביםגזרמרכז

גזרמרכז
בית 

חשמונאי
אישור הונפקאומנות וספורט, מחול

אשכול הפיס בית 

חשמונאי
טל הללי1177655 גזר3000000גזר רשות מקומיתפטור08-927400701/07/201922/07/2019

חן גזיאל1179614 גזר3000000גזר רשות מקומיתפטור08-931593101/07/201921/07/2019סתריהאישור הונפקבית ספר שחקיםסתריהגזרמרכז

שעלביםגזרמרכז
קייטנת קייץ נוף אילון שעלבים 

מועצה אזורית גזר
אישור הונפק

בית ספר שלהבת נוף 

אילון
עדי אזולאי1180341 גזר3000000גזר רשות מקומיתפטור08-927400701/07/201922/07/2019

קריסטינה שורץ1180741 גזר3000000גזר רשות מקומיתפטור08-927404001/07/201921/07/2019סתריהאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולסתריהגזרמרכז

מיכאל בן שלמה1182214 גזר3000000גזר רשות מקומיתפטור08-925924412/08/201930/08/2019שעלביםאישור הונפקתלמוד תורה דבירשעלביםגזרמרכז

5700521421182570- שדמות חולדה אגודהחייב08-944535701/07/201915/08/2019קיבוץ חולדהאישור הונפקהתפוז המחייךחולדהגזרמרכז
שולמית עדי 

אנוקוב שרם

יוסף אנדרי ליפרמן1183312 גזר3000000גזר רשות מקומיתפטור08-927400701/07/201922/07/2019גזראישור הונפקודו'גגזרגזרמרכז

ליאת להב245655411184341- ניר מאור חברהחייב03-962333801/07/201922/08/2019ו"קאנטרי כפר בילאישור הונפקחוויה אולימפיתו"כפר בילגזרמרכז

רויטל רבקה פישר1185219 גזר3000000גזר רשות מקומיתפטור08-927671501/07/201921/07/2019קרית חינוך שעלביםאישור הונפקשלהבתשעלביםגזרמרכז

גזרמרכז
בית 

חשמונאי

ס "ס של החופש הגדול בי"ביה

עתידים בית חשמונאי
אישור הונפק

בית , רחוב אלעזר

חשמונאי
חן שנץ1185555 גזר3000000גזר רשות מקומיתפטור08-858511701/07/201921/07/2019

גזרמרכז
בית 

חשמונאי
מאיה גליק1186452 גזר3000000גזר רשות מקומיתפטור08-922676601/07/201921/07/2019רחוב אלעזראישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

אישור הונפקקיבוץ גזרגזרגזרמרכז
שמשון . נ.קיבוץ גזר ד

99786
רותם אוקו רחמוט1190787 גזר3000000גזר רשות מקומיתפטור08-927074401/07/201915/08/2019

טלי פרץ1191192 גזר3000000גזר רשות מקומיתפטור08-979087901/07/201921/07/2019נוף איילוןאישור הונפקבית ספר קיץנוף איילוןגזרמרכז
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שרון הנדל1193426 גזר3000000גזר רשות מקומיתפטור08-944530201/07/201915/08/2019קיבוץ חולדהאישור הונפקגני חולדהחולדהגזרמרכז

חברהחייב08-933885501/07/201922/08/2019 גן יבנה26ל "צהאישור הונפקממלכת הילדיםגן יבנהגן יבנהמרכז
- מ "הגן של טניה בע

515457984
טטיאנה יוסופוב1177448

מיכל שלומי9700461178892- ס גן יבנה "מתנס"מתנפטור4008-935232101/07/201921/07/2019הרצל אישור הונפקשחייה וספורט/קייטנת גן יבנהגן יבנהמרכז

שני מלכה1180776ס"מתנפטור03-692822207/07/201918/07/2019לכישאישור הונפקקייטנת קולנועלכישגן יבנהמרכז

עמותהחייב08-857119921/07/201908/08/2019מועדון הארגמן גן יבנהאישור הונפקהמאלף הצעירגן יבנהגן יבנהמרכז
" כלבים בשירות אנשים"עמותת 

 -580456473
עידו גרינבוים1180891

מורן לוי9700461181218- ס גן יבנה "מתנס"מתנפטור4008-857119901/07/201929/08/2019הרצל אישור הונפקסל מדעגן יבנהגן יבנהמרכז

עמותהחייב608-867177101/07/201921/07/2019בגין מנחם אישור הונפק2019מחנה כדורסל גן יבנהגן יבנהמרכז

העמותה לקידום הכדורסל 

- הפועל סביונים גן יבנה 

580309680

שמשון רוני מאור1182712

יואל אמית58049194961183149- ניצני גן יבנה עמותהחייב208-867400701/07/201919/07/2019דרך יצחק רבין אישור הונפקכדורסל פלוסגן יבנהגן יבנהמרכז

דניאלה שרפי9700461184606- ס גן יבנה "מתנס"מתנפטור08-857119901/07/201921/07/2019תורה ועבודהאישור הונפקהתעמלות קרקעגן יבנהגן יבנהמרכז

מרדכי בוהדנה9700461184718- ס גן יבנה "מתנס"מתנפטור108-857119901/07/201921/07/2019רחל המשוררת אישור הונפקכדורגלגן יבנהגן יבנהמרכז

אביבית אלמלם9700461184809- ס גן יבנה "מתנס"מתנפטור4008-857119903/07/201918/07/2019הרצל אישור הונפקמחולגן יבנהגן יבנהמרכז

1187403 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומיתפטור08-857489901/07/201921/07/2019 גן יבנה26צהל אישור הונפקקייטנה של החופש הגדולגן יבנהגן יבנהמרכז
איריס לבנה הראל 

צוקרמן

שחר אוחיון1189413 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומיתפטור3708-857432601/07/201921/07/2019הרצל אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולגן יבנהגן יבנהמרכז

דלית כהן4822321191308- משרד החינוך מוסד חינוכיחייב08-942669801/07/201921/07/2019השיטהאישור הונפקנופי מולדתגן יבנהגן יבנהמרכז

פזית קוזי1192393 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומיתפטור1508-857119901/07/201931/07/2019ביאליק אישור הונפקמנהרת הזמן לילך רותםגן יבנהגן יבנהמרכז

פזית קוזי1192469 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומיתפטור1608-857119901/07/201931/07/2019מוריה אישור הונפקמנהרת הזמן שקד גפןגן יבנהגן יבנהמרכז

פזית קוזי1192527 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומיתפטור1808-857119901/07/201931/07/2019חשמונאים אישור הונפקמנהרת הזמן מכבים מודיעיןגן יבנהגן יבנהמרכז

פזית קוזי1192542 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומיתפטור108-857119901/07/201931/07/2019הזמיר אישור הונפקמנהרת הזמן נועם שחףגן יבנהגן יבנהמרכז

פזית קוזי1192558 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומיתפטור108-857119901/07/201931/07/2019השופטים אישור הונפקמנהרת הזמן הדס דקלגן יבנהגן יבנהמרכז

דליה מגידי1192805 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומיתפטור4208-857119901/07/201931/07/2019גיבורים אישור הונפקמנהרת הזמן רימוןגן יבנהגן יבנהמרכז

דליה מגידי1192814 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומיתפטור1008-857119901/07/201931/07/2019הדס אישור הונפקמנהרת הזמן הדר אתרוגגן יבנהגן יבנהמרכז

דליה מגידי1192817 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומיתפטור608-857119901/07/201931/07/2019דליה אישור הונפקמנהרת הזמן רעות אחווהגן יבנהגן יבנהמרכז

דליה מגידי1192824 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומיתפטור3808-857119901/07/201931/07/2019דרך קנדה אישור הונפקמנהרת הזמן רקפת נרקיסגן יבנהגן יבנהמרכז

אישור הונפקזבולון שורק פמחיםפלמחיםגן רוהמרכז
מיקו קיבוץ פלמחים 

76890מיקוד 
מיקו כהן242598141176221- מיקו כהן תושב פרטיחייב03-953819021/06/201931/08/2019

ינו מגן'ג323498881176824- נו סרף שופ 'גיחברהחייב03-964415101/07/201922/08/2019  גן  שורק1משק אישור הונפקסאמרסקול פלמחיםפלמחיםגן רוהמרכז

גל מזין277840401180083- גל מזין תושב פרטיחייב08-646991223/06/201923/08/2019קיבוץ פלמחיםאישור הונפקפויינט בריייקפלמחיםגן רוהמרכז

מוטי לוי1181984 גן רוה2700000גן רוה רשות מקומיתפטור03-958704701/07/201922/08/2019קיבוץ פלמחיםאישור הונפקמועדון גלישה פלמחיםפלמחיםגן רוהמרכז
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אישור הונפקסאניסרףפלמחיםגן רוהמרכז
- גן לאומי חוף פלמחים

צפון

072-

2370117
גיל-דר בר312063451185960- גיל -דר ברתושב פרטיחייב01/07/201929/08/2019

אישור הונפקקייטנת גניםעיינותגן רוהמרכז
נ עמק שורק "ד, עיינות

70490
שירן מלכה רפאל1189386 גן רוה2700000גן רוה רשות מקומיתפטור08-940823001/07/201929/07/2019

מרים אברמוביץ1178483בנות בתיהתנועת נוערפטור3902-501544402/07/201906/08/2019הגליל אישור הונפקאתנחתאגני תקווהגני תקוהמרכז

ליאת אלבז לוי1178623 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומיתפטור2203-534183901/07/201921/07/2019הגליל אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםגני תקווהגני תקוהמרכז

אישור הונפקרביביםגני תקווהגני תקוהמרכז
 גני 10רחוב התבור 

תקווה
איריס בוצר1178764 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומיתפטור03-635658501/07/201921/07/2019

סמדר שלום1182562 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומיתפטור2903-635658601/07/201921/07/2019הרי יהודה אישור הונפקבית ספר של קיץגני תקווהגני תקוהמרכז

לידר קשטן1182633 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומיתפטור303-773569001/07/201921/07/2019דרך הים אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולגני תקווהגני תקוהמרכז

עמותהחייב1203-524212626/06/201901/07/2019סמטת עין גנים אישור הונפקקיטנה על גלגלים- נהרדעא גני תקווהגני תקוהמרכז
מכון לתורה ולתעודה - נהרדעא 

 -580411387
יצחק גרמן1186065

גני תקווהגני תקוהמרכז
מחנה קיץ מחנות אימונים 

בספורט והעשרה
סיון חנניה1188201 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומיתפטור3303-736301101/07/201911/08/2019הגליל אישור הונפק

יהודית אלאלוף1192610בנות בתיהתנועת נוערפטור702-501544401/07/201917/07/2019דרך הים אישור הונפקאקסטריםגני תקווהגני תקוהמרכז

נעמי ראשוני1192812 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומיתפטור603-534384901/07/201921/07/2019דרך המלך אישור הונפקבהס של החופש הגדולגני תקווהגני תקוהמרכז

רשות מקומיתפטור09-763902001/07/201930/07/2019איילאישור הונפקמסביב לעולםאיילדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
1176032

נועה שחר רשבא 

צור

דרום השרוןמרכז
גבעת 

השלושה
תושב פרטיחייב03-937493322/07/201909/08/2019קיבוץ גבעת השלושהאישור הונפקקייטנת לשחות עם חיוך

- קייטנת לשחות עם חיוך 

200944858
אסף הופר1177048

תושב פרטיחייב03-123456701/07/201908/08/2019מגרש טניס מושב חגוראישור הונפקמולטיספורטחגורדרום השרוןמרכז
- טניס טיים קובי ששון 

32527558
יעקב ששון1177615

חברהחייב09-744588821/07/201915/08/2019ל"כפר מלאישור הונפקדדילנדל"כפר מלדרום השרוןמרכז
- דור חדש בעמ -דדי ביטון

514663467
דוד ביטון1177750

רשות מקומיתפטור03-655519301/07/201921/07/2019 צור יצחק6נחל צלמון אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםצור יצחקדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
נירה הוסמן1177792

צור יצחקדרום השרוןמרכז
בית ספר של החופש הגדול 

אקטיב סקול
רשות מקומיתפטור309-974360001/07/201921/07/2019נחל שילה אישור הונפק

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
מורן אפרתי1177867

עמותהחייב302-123456701/08/201916/08/2019נחל שילה אישור הונפקד צור יצחק"קייטנת חבצור יצחקדרום השרוןמרכז
- ד צור יצחק "בית חב

580543874
1178118

חנה ליבא 

גליצנשטיין

רשות מקומיתפטור209-749596501/07/201918/07/2019נחל אלכסנדר אישור הונפקsummer campצור יצחקדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
עינת עטיה1178150

רשות מקומיתפטור09-763902601/07/201914/08/2019איילאישור הונפקגן רימוןאיילדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
אמירה מרים לחמן1178788
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רשות מקומיתפטור09-763902101/07/201914/08/2019קיבוץ איילאישור הונפקגן פשושאיילדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
לילך שחק1178792

דרום השרוןמרכז
רמות 

השבים
שי שלמה יצחק387147881180393- שי יצחק תושב פרטיחייב03-674538001/07/201904/08/2019בית העםאישור הונפקשי יצחק

אישור הונפקקייטנת קיץ צמרתנחשוניםדרום השרוןמרכז
נ .ד, קבוץ נחשונים

7319000-המרכז
מוסד חינוכיחייב03-938656201/07/201916/08/2019

- מועצה אזורית דרום השרון 

500242201
ליהי חייקין1180999

רשות מקומיתפטור03-902387101/07/201921/07/2019 מתן1נוף השרון אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםמתןדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
אורית מצליח1181032

רשות מקומיתפטור03-900068101/07/201918/07/2019נווה ירקאישור הונפקספורט דרום השרוןנווה ירקדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
אורי פאר1181191

מוסד חינוכיחייב03-938656201/07/201916/08/2019נ המרכז.ד, קבוץ נחשוניםאישור הונפקקייטנת קיץ שקדנחשוניםדרום השרוןמרכז
- מועצה אזורית דרום השרון 

500242201
שירין אבו סנינה1181472

רשות מקומיתפטור03-938626901/07/201918/08/2019חורשיםאישור הונפקרגביםחורשיםדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
סימה זכאי1182200

אורי מנדל222035581182786- אורי מנדל תושב פרטיחייב09-955594801/07/201915/08/2019ן" גבעת ח58ברכת עם אישור הונפקמרכז חובבי טבען"גבעת חדרום השרוןמרכז

רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201908/08/2019נחל איילון נחל הדסאישור הונפקנחל איילון ונחל הדסצור יצחקדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
רחל ליברוט1183348

רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201908/08/2019נחל פולג נחל אלכסנדראישור הונפקנחל פולג ונחל אלכסנדרצור יצחקדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
יעל קארו1183371

נטע קלצקין9773891183381- ס מתן "מתנס"מתנפטור4403-902150501/07/201922/08/2019התאנה אישור הונפקקייטנת מתןמתןדרום השרוןמרכז

רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201908/08/2019נחל שילהאישור הונפקנחל שילהצור יצחקדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
דנית שילובסקי1183437

אישור הונפקמבוכים ודרקוניםשדי חמדדרום השרוןמרכז
David alroei 12 

Herzelyia
אושר אריה פרנק535111841183629- ציפי פרנק תושב פרטיחייב03-540381101/07/201918/07/2019

דרום השרוןמרכז
רמת 

הכובש
רשות מקומיתפטור09-747456101/07/201915/08/2019רמת הכובשאישור הונפקרמת הכובש

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
עופרי שמואלי1183661

דרום השרוןמרכז
כפר 

סירקין
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201931/07/2019כפר סירקיןאישור הונפקאופק מגלה עולם

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
הדס דוד1183873

רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201931/07/2019כלניתאישור הונפקאופק מגלה עולםחגורדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
טליה לוי1183961

רשות מקומיתפטור4584509-764728801/07/201915/08/2019קיבוץ ניר אליהו אישור הונפקקיבוץ ניר אליהוניר אליהודרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
נופר פלדמן1185345

רשות מקומיתפטור09-764728801/07/201915/08/2019ניר אליהואישור הונפקגנים ניר אליהוניר אליהודרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
חלי סטולרו1186279

רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201931/07/2019ירקונהאישור הונפקאופק מגלה עולםירקונהדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
אסתי פטרארו1186391

 צופית1הקשת אישור הונפקקייטנת צופיתצופיתדרום השרוןמרכז
077-

3411202
רשות מקומיתפטור30/06/201929/07/2019

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
מאי עמר1186901
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דרום השרוןמרכז
שדה 

ורבורג
תושב פרטיחייב09-833885701/07/201931/07/2019שדה ורבורגאישור הונפקקייטנת צהרון בשדה

- עדי פרידמן מולדבן 

43183169
מירי דיקשטיין1187730

רשות מקומיתפטור09-711111101/07/201921/07/2019נווה ירקאישור הונפק'אהרונוביץ- קידס אנד פאן נווה ירקדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
רויטל פנקינסקי1190594

דרום השרוןמרכז
רמות 

השבים
רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201931/07/2019רמות השביםאישור הונפקאופק מגלה עולם

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
נירה גיגי1190654

דרום השרוןמרכז
כפר 

סירקין
רשות מקומיתפטור2209-711111101/07/201921/07/2019הגפנים אישור הונפקכצנלסון- קידס אנד פאן 

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
דנה וקיל1190661

רשות מקומיתפטור09-711111101/07/201921/07/2019בית ברלאישור הונפקצופית- קידס אנד פאן בית ברלדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
רעות גבאי1190749

רשות מקומיתפטור03-938516501/07/201916/08/2019עינתאישור הונפקהגנים שלנועינתדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
מור דבי פלמון1191010

רשות מקומיתפטור488009-711111101/07/201921/07/2019עינת אישור הונפקמעבר אפק- קידס אנד פאן עינתדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
עינב קיהן1191992

רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201908/08/2019רחוב כלניתאישור הונפקאלישמע כלניתאלישמעדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
נטלי ליבאנוב1192808

אגודהחייב1509-745596301/07/201908/08/2019פשוש אישור הונפקכדורסל ספורט ונופשהוד השרוןהוד השרוןמרכז
מועדון הכדורסל מכבי הוד 

580307411- השרון 
איל המי1175982

588133121177254- ורדה זילבר תושב פרטיחייב3303-999999901/07/201918/07/2019כפר הדר אישור הונפקבית האומנויות- חווית קיץהוד השרוןהוד השרוןמרכז
שולמית הילה 

רוזנצויג

אישור הונפקwe makeהארה הוד השרוןהוד השרוןמרכז
הוד , 1עליית הנוער 

השרון
חברהחייב09-760143301/07/201908/08/2019

- מ "הארה תוכניות העשרה בע

513110734
אדם ווקס1177485

גבריאל קלור5802431291177716- עמותת עמיחי עמותהחייב309-743000418/08/201922/08/2019יקינטון ' רחאישור הונפקעמותת עמיחיהוד השרוןהוד השרוןמרכז

חגית סירי חוגי1177828 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור09-743860501/07/201921/07/2019 הוד השרון32המגן אישור הונפקהמגןהוד השרוןהוד השרוןמרכז

קרן ברקן1177856 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור409-740377801/07/201921/07/2019פשוש אישור הונפקס של הקיץ"ביההוד השרוןהוד השרוןמרכז

אורית בר משיח1177980 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור209-775994501/07/201921/07/2019סאלד הנריאטה אישור הונפקממלכתי אהוד השרוןהוד השרוןמרכז

אישור הונפקמסע במכונת הזמןהוד השרוןהוד השרוןמרכז
 כפר 24טשרניחובסקי 

סבא

077-

6554300
חברהחייב22/07/201911/08/2019

- אפיקי מדע ותרבות 

513003798
כרמלה קלרה ולטר1178035

34השחר אישור הונפקלפידהוד השרוןהוד השרוןמרכז
073-

7422980
רחל עליה1179547 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

עדי דלויה1180211 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור609-772789201/07/201921/07/2019נחשון אישור הונפקבית הספר של החופש בגדולהוד השרוןהוד השרוןמרכז

יעל בוכמן1180270 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור209-746178901/07/201922/08/2019סמטת נעורים אישור הונפקאומנויות עם יעל בוכמןהוד השרוןהוד השרוןמרכז

רועי שמואל לב ארי320202731181105- רועי לב ארי  תושב פרטיחייב3409-741399421/07/201901/08/2019השחר אישור הונפקקייטנת קפוארההוד השרוןהוד השרוןמרכז
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אישור הונפקהתעמלות אומנותיתהוד השרוןהוד השרוןמרכז
 הוד 1יאנוש קורצאק 

השרון
עמותהחייב03-933823601/07/201919/07/2019

מועדון התעמלות אומנותית 

580467819- מכבי השרון 
1183226

-אליזבטה אסמולוב

בלק

הילה קיטאי1184661 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור1109-775994501/07/201921/07/2019גולדה מאיר אישור הונפקגולדה מאירהוד השרוןהוד השרוןמרכז

ורד יהודה שטיין1184772 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור5309-745635401/07/201921/07/2019הבנים אישור הונפקדמוקרטיהוד השרוןהוד השרוןמרכז

שי פינטו341309711184937- מוטי כלו תושב פרטיחייב109-740060001/07/201918/07/2019אק יאנוש 'קורצאישור הונפקמרכז הטניס הוד השרוןהוד השרוןהוד השרוןמרכז

אישור הונפקס של החופש הגדול"ביההוד השרוןהוד השרוןמרכז
 הוד 15אלכסנדר הגדול 

45240השרון 
רינת קונבקי1185115 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור09-775994501/07/201921/07/2019

בלה סמארה1185147 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור09-742960101/07/201921/07/2019 הוד השרון46המשאבים אישור הונפקיגאל אלון הוד השרוןהוד השרוןהוד השרוןמרכז

נאדין אן אברהם1185704 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור5809-765808201/07/201921/07/2019בן גמלא יהושע אישור הונפקבית ספר של החופש נגדולהוד השרוןהוד השרוןמרכז

ברית פרהט1186907הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור3603-512310001/07/201911/07/2019השחר אישור הונפקקייצת קן רמתייםהוד השרוןהוד השרוןמרכז

נועה טובול1187106 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור109-765632301/07/201921/07/2019אסירי ציון אישור הונפקרמותהוד השרוןהוד השרוןמרכז

עמותהחייב5309-745635301/07/201921/07/2019הבנים אישור הונפקדמוקרטיתהוד השרוןהוד השרוןמרכז
- ס הדמוקרטי הוד שרון "ביה

580354553
אילאיל ברזילי1188007

רועי דהן1188046 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור109-744352321/07/201908/08/2019אק יאנוש 'קורצאישור הונפקקייטנת התעמלות וספורטהוד השרוןהוד השרוןמרכז

יעל קנפו1188107 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור109-775994501/07/201921/07/2019אסירי ציון אישור הונפקשילההוד השרוןהוד השרוןמרכז

טלי אלטרץ1188874 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור09-741907501/07/201918/07/2019 הוד השרון7החייל אישור הונפק.קייץ וכייףהוד השרוןהוד השרוןמרכז

אישור הונפקנוה נאמןהוד השרוןהוד השרוןמרכז
 הוד 12שמעון הצדיק 

השרון
אורלי לופו1188993 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור09-760139901/07/201918/07/2019

בן צברי1189450 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור1009-745132001/07/201918/07/2019שביל התיכון אישור הונפקסתווניתהוד השרוןהוד השרוןמרכז

אורי בן חורין1189527 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור09-775994501/07/201921/07/2019 מגדיאל12הדרים אישור הונפקרעותהוד השרוןהוד השרוןמרכז

ליאת שכטר13104791190569- לאה  חברהחייב09-936732701/07/201921/07/2019אלכסנדר הגדולאישור הונפקקולנועהוד השרוןהוד השרוןמרכז

חברהחייב09-760143314/07/201918/07/2019 הוד השרון1עליית הנוער אישור הונפקמחנה טייסהוד השרוןהוד השרוןמרכז
- מ "הארה תוכניות העשרה בע

513110734
אדם אופק1192086

מיכל רובין1192282 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור409-775994501/07/201921/07/2019גולומב אישור הונפקי"תלהוד השרוןהוד השרוןמרכז

סימה דודמן1192450 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור09-748290201/07/201908/08/2019סתיואישור הונפקסימה דודמןהוד השרוןהוד השרוןמרכז
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אריאלה זינגר1192520 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור09-748290201/07/201908/08/2019יקינטוןאישור הונפקאריאלה זינגרהוד השרוןהוד השרוןמרכז

רונית וינקלר1192681 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור3209-748290201/07/201908/08/2019יורדי הים אישור הונפקרונית וינקלרהוד השרוןהוד השרוןמרכז

רנה עבד אל חי1192774 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור909-748290201/07/201908/08/2019הגאולה אישור הונפקרנה עבד אל חיהוד השרוןהוד השרוןמרכז

תמר רחל שול1193135 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור309-748290201/07/201908/08/2019אק יאנוש 'קורצאישור הונפקתמר שולהוד השרוןהוד השרוןמרכז

אלוירה לאניס1193217 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומיתפטור309-748290201/07/201908/08/2019נצח ישראל אישור הונפקאלוירה לאניסהוד השרוןהוד השרוןמרכז

האלא דקה1180280 זמר12906זמר רשות מקומיתפטור09-874302101/07/201921/07/2019זמראישור הונפקחופש גדולזמרזמרמרכז

אישור הונפקקייטנת החופש הגדולזמרזמרמרכז
- ליד בנין המועצה , זמר

38828
חאלד סורה1180406 זמר12906זמר רשות מקומיתפטור09-874353801/07/201921/07/2019

זמרזמרמרכז
קייטנת אומנות ומדעים לגיל 

הרך
ביסאן גאנם1190316ס"מתנפטור09-956696501/07/201914/07/2019זמראישור הונפק

תקווה מסארווה1192754 זמר12906זמר רשות מקומיתפטור09-956696501/07/201921/07/2019זמראישור הונפקקייטנת אנגליתזמרזמרמרכז

מור לוי1183779 חבל יבנה2900000חבל יבנה רשות מקומיתפטור08-862210101/07/201901/08/2019בית רבןאישור הונפקקייטנת בית ספר עמיחיבית רבןחבל יבנהמרכז

עדי חי1186472 חבל יבנה2900000חבל יבנה רשות מקומיתפטור08-862210101/07/201901/08/2019ניר גליםאישור הונפקקייטנת בית ספר נועםניר גליםחבל יבנהמרכז

יוטא סגלשטיין9701521188554- ס חבל יבנה "מתנס"מתנפטור08-862210101/07/201925/07/2019בית רבןאישור הונפקהאדם ועיסוקו בסביבהבית רבןחבל יבנהמרכז

רבקה גנוט9701521189686- ס חבל יבנה "מתנס"מתנפטור08-862210101/07/201908/08/2019בית רבןאישור הונפקהאדם ועיסוקו בסביבהבית רבןחבל יבנהמרכז

שירן אוזן9701521189868- ס חבל יבנה "מתנס"מתנפטור08-862210101/07/201908/08/2019בן זכאיאישור הונפקהאם ועיסוקו בסביבהבן זכאיחבל יבנהמרכז

ליטל דוד9701521189923- ס חבל יבנה "מתנס"מתנפטור08-862210101/07/201908/08/2019בית רבןאישור הונפקהאדם ועיסוקו בסביבהבית רבןחבל יבנהמרכז

חבל מודיעיןמרכז

בן שמן 

כפר )

(נוער

קורס קיץ מרכז למוסיקה 

ירושלים
עמותהחייב02-623434701/07/201925/07/2019כפר הנוער בן שמןאישור הונפק

, המרכז למוסיקה ירושלים

510651482- משכנות שאננים 
עידו שושני1177136

חבל מודיעיןמרכז

בן שמן 

כפר )

(נוער

קורס קיץ מרכז למוסיקה 

ירושלים
עמותהחייב02-623434707/07/201919/07/2019כפר הנוער בן שמןאישור הונפק

, המרכז למוסיקה ירושלים

510651482- משכנות שאננים 
ניל פסח1177138

מיכל פישר545819211178015- טליה שושני תושב פרטיחייב08-970552301/07/201919/07/2019מושב שילתאישור הונפקקייטנת היערשילתחבל מודיעיןמרכז

חבל מודיעיןמרכז

מרכז 

אזורי 

שוהם

אישור הונפקקיץ על גלגלים
 ראשון 20יעקב פריימן 

לציון
חברהחייב03-550078001/07/201913/08/2019

- קונטקט אי קי אם אף  

515009785
כרמית מאיר1178161

חבל מודיעיןמרכז

בן שמן 

כפר )

(נוער

גלעד נגל489944381178759- נגל מטי תושב פרטיחייב2403-965372901/07/201918/07/2019סמילנסקי אישור הונפקגיל נגל
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)358118841180490- קובי גולן  תושב פרטיחייב1403-907417401/07/201908/08/2019חרמון אישור הונפקנחלים על גלגליםנחליםחבל מודיעיןמרכז קובי גולן)יעקב 

רשות מקומיתפטור708-971771101/07/201921/07/2019בית ירדן אישור הונפקתחשוב טובשילתחבל מודיעיןמרכז
 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
פדות טימסטיט1181760

אור מבל516598291183394- אור מבל \אורהתושב פרטיחייב03-971216601/07/201929/08/2019 בני עטרות17משק אישור הונפקאור וצבע בטבעבני עטרותחבל מודיעיןמרכז

חבל מודיעיןמרכז

בן שמן 

כפר )

(נוער

מחנה קיץ מגשימים דרום 

'כיתות י
אישור הונפק

, כפר הנוער בן שמן

 בן שמן73112
שיר ינובסקי5102378941184745- בית יציב עמותהחייב08-914665529/07/201901/08/2019

רשות מקומיתפטור08-976674001/07/201921/07/2019השקמהאישור הונפקלפיד- סיפורים בכל הצבעיםלפידחבל מודיעיןמרכז
 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
זיוואן יעל ויצמן1184854

חבל מודיעיןמרכז

מרכז 

אזורי 

שוהם

יצחק - סיפורים בכל הצבעים 

נבון
רשות מקומיתפטור03-977710101/07/201921/07/2019מרכז שוהםאישור הונפק

 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
דניאל אבקסיס1184917

נחליםחבל מודיעיןמרכז
בית הספר של החופש הגדול 

מודיעים
רשות מקומיתפטור03-932368001/07/201921/07/2019נחליםאישור הונפק

 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
ם'ורד אלג1184969

חבל מודיעיןמרכז

בן שמן 

כפר )

(נוער

מחנה קיץ מגשימים דרום 

א"כיתות י
אישור הונפק

, כפר הנוער בן שמן

 בן שמן73112
אלמנט מקונן גואל5102378941184988- בית יציב עמותהחייב08-914665504/08/201908/08/2019

חבל מודיעיןמרכז
כרם בן 

שמן
רשות מקומיתפטור08-924087501/07/201921/07/2019כרם בן שמןאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
מיכל דרעי1186579

נינט חנוך549832591186850- רותם חנוך תושב פרטיחייב08-970934201/07/201908/08/2019בריכה בבני עטרותאישור הונפקפסק זמןבני עטרותחבל מודיעיןמרכז

רשות מקומיתפטור08-971771101/07/201921/07/2019שילתאישור הונפקלמען אחישילתחבל מודיעיןמרכז
 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
אברהם מצליח1187868

חבל מודיעיןמרכז

בן שמן 

כפר )

(נוער

רשות מקומיתפטור08-920348901/07/201921/07/2019כפר הנועראישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים
 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
שירלי רכטמן1191273

רשות מקומיתפטור03-932368001/07/201921/07/2019נחליםאישור הונפקסיפורים בכל הצבעיםנחליםחבל מודיעיןמרכז
 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
וליט גלית והב'ג1191417

רשות מקומיתפטור08-976674401/07/201921/07/2019השקמהאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםלפידחבל מודיעיןמרכז
 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
הינס ברזובסקי1191476

חבל מודיעיןמרכז

מרכז 

אזורי 

שוהם

רשות מקומיתפטור03-971250501/07/201921/07/2019מרכז שוהםאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים
 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
יאיר פרישמן1191722

טייבהטייבהמרכז
טאב 'בית ספר עומר אבן לאח

טייבה
פתחיה מסארוה1181580 טייבה27300טייבה רשות מקומיתפטור09-799199401/07/201921/07/2019טייבהאישור הונפק

היתם בראנסי1182604 טייבה27300טייבה רשות מקומיתפטור931909-788912401/07/201921/07/2019ד .תאישור הונפקקייטנת אלחוארזמיטייבהטייבהמרכז

1183137 טייבה27300טייבה רשות מקומיתפטור09-952605501/07/201921/07/2019טייבהאישור הונפקיסודי אלשאפעיטייבהטייבהמרכז
זאהר עבד אל 

קאדר
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נגאח נסיראת1184071 טייבה27300טייבה רשות מקומיתפטור09-799233801/07/201921/07/2019בית ספר אלחכמהאישור הונפקבית ספר חופש גדול אלחכמהטייבהטייבהמרכז

אשרף חאג יחיא1184262 טייבה27300טייבה רשות מקומיתפטור09-799175001/07/201921/07/2019טייבהאישור הונפקקייטנת קיץטייבהטייבהמרכז

היבה אבו ראס1184662 טייבה27300טייבה רשות מקומיתפטור09-799585001/07/201921/07/2019טייבהאישור הונפקהחופש הגדול אבן סינא בטייבהטייבהמרכז

גסאן גאבר1185230 טייבה27300טייבה רשות מקומיתפטור7709-799217701/07/201921/07/2019ד "טייבה המשולש תאישור הונפקבית ספר לחופש הגדולטייבהטייבהמרכז

הנאדי מסארוה1185473 טייבה27300טייבה רשות מקומיתפטור4040009-799272701/07/201921/07/2019טייבה משולש אישור הונפקקייטנת קיץטייבהטייבהמרכז

יחיא' חלוד חאג1185495 טייבה27300טייבה רשות מקומיתפטור591909-799101901/07/201921/07/2019ד .טייבה משולש תאישור הונפקבית ספרחופש הגדולטייבהטייבהמרכז

פאידה יאסין1188433 טייבה27300טייבה רשות מקומיתפטור09-799275601/07/201921/07/2019טייבהאישור הונפקאלבוחאריטייבהטייבהמרכז

טייבהטייבהמרכז
החופש הגדול בבית הספר 

אבן רושד
הדיר מנסור1189427 טייבה27300טייבה רשות מקומיתפטור09-799289001/07/201921/07/2019טייבהאישור הונפק

טייבהטייבהמרכז
- בית ספר של החופש הגדול 

יאל'אג
מוסטפא חאג יחיא1190678 טייבה27300טייבה רשות מקומיתפטור09-773376401/07/201921/07/2019יאל'אג' רחאישור הונפק

אישור הונפקאלראזיטירהטירהמרכז
omar ben el-hatab, 

mail box 7217
מוחמד מנסור1177199 טירה27201טירה רשות מקומיתפטור09-793722111/07/201925/07/2019

עמותהחייב449150009-793901102/07/201916/07/2019טירה משולש אישור הונפקאלקביר-אלאמלטירהטירהמרכז
- עמותת אלאמל לשינוי החברה 

580570778
היתאם אבו חיט1177233

סלים מנסור1182632 טירה27201טירה רשות מקומיתפטור194409-793245401/07/201921/07/2019. ד. ת44915טירה אישור הונפקטירה' יסודי וטירהטירהמרכז

נורס סולטאן1183872 טירה27201טירה רשות מקומיתפטור09-793811001/07/201921/07/2019עומר אבן אלחטאבאישור הונפקקייטנת קיץ החופש הגדולטירהטירהמרכז

חוסיין מסארוה1183936 טירה27201טירה רשות מקומיתפטור457709-793666101/07/201921/07/2019. ד.טירה תאישור הונפקקייטנת החופש הגדולטירהטירהמרכז

אסמהאן אבו חיט1184085 טירה27201טירה רשות מקומיתפטור09-793732901/07/201921/07/2019טירה- המובילאישור הונפקקיטנת קיץטירהטירהמרכז

לינה עיראקי1184096 טירה27201טירה רשות מקומיתפטור09-793895601/07/201921/07/2019אלזהרא טירה' רחאישור הונפקבית ספרטירהטירהמרכז

מיסון קאסם1184338 טירה27201טירה רשות מקומיתפטור09-793895101/07/201921/07/2019טירהאישור הונפק2019פעילות קיץ טירהטירהמרכז

מוסד חינוכיחייב908-943711601/07/201921/07/2019שבזי אישור הונפקטבעיבנהיבנהמרכז
- בית ספר ביאליק לטבע 

410779
יפעת רבקה וישניה1177206

שי שמואלוביץ9700871177330- ס יבנה "מתנס"מתנפטור08-943771401/07/201914/07/2019יבנה, 1גיבורי החיל אישור הונפקקייטנת ספורט יבנהיבנהיבנהמרכז

ס"מתנפטור2708-943771401/07/201904/08/2019האלון אישור הונפקקייטנת כדורגליבנהיבנהמרכז
- הספורט .מר-ס יבנה"מתנ

970137
חיים אזולאי1177339

נמרוד איתן9700871177393- ס יבנה "מתנס"מתנפטור408-943771422/07/201904/08/2019הדייגים אישור הונפקקייטנת כדורסליבנהיבנהמרכז

סימה אורנבך1178107בנות בתיהתנועת נוערפטור1303-618002823/06/201929/08/2019החרמון אישור הונפקט"קיץ תשעיבנהיבנהמרכז

אישור הונפקקייטנת המופלאיםיבנהיבנהמרכז
- פארק המים יבנה

שדרות דואני
תושב פרטיחייב08-935781501/07/201915/08/2019

- אטיאס יחזקאל כרמית  

31425705
רויטל יחזקאל1178409

דקלה שגיא1182054 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-635406801/07/201921/07/2019 יבנה9הצדף אישור הונפקס של החופש הגדול"ביהיבנהיבנהמרכז

אורלי בוקריץ1182078 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-932010001/07/201921/07/2019 יבנה4הגלבוע אישור הונפקסיני בניםיבנהיבנהמרכז
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רחל אופק1182457 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור408-930152501/07/201921/07/2019הגלבוע אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםיבנהיבנהמרכז

יבנהיבנהמרכז
- בית הספר של החופש הגדול 

ס האקולוגי"ביה
1182939 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור208-932729101/07/201921/07/2019יבנה אישור הונפק

שחף אבירם 

אופרובר

תום יונה עזיזה1183024 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-942188001/07/201921/07/2019חרובאישור הונפקבית הספר של החופש הגדוליבנהיבנהמרכז

חן חנה סדון1183157 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-943753301/07/201921/07/2019יבנהאישור הונפקבית הספר של החופש הגדוליבנהיבנהמרכז

יבנהיבנהמרכז
בית הספר של החופש הגדול 

2019
אילנה רצון1183187 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-943711601/07/201921/07/2019 יבנה9שבזי אישור הונפק

יבנהיבנהמרכז
סיפורים מכל מיני - קייטנת קיץ

צבעים
רחלי כהן1183239 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-942188001/07/201921/07/2019חרוב, יבנהאישור הונפק

בי'שלומי חג1183541 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור2008-942663101/07/201921/07/2019הערבה אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםיבנהיבנהמרכז

יעקב אילוז1183717 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור2108-943732901/07/201921/07/2019רח הדרור אישור הונפקבית הספר של החופש הגדוליבנהיבנהמרכז

רונית סימן טוב כהן1183959 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור1308-943753301/07/201921/07/2019רחוב הנשר אישור הונפקבית הספר של החופש הגדוליבנהיבנהמרכז

מורן און1184098 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור408-865733701/07/201921/07/2019הדייגים אישור הונפקבית הספר של החופש הגדוליבנהיבנהמרכז

רעות יהושע1184271 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור608-699718801/07/201921/07/2019סנפיר אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםיבנהיבנהמרכז

שרה ישראלי4106701184643- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכיחייב408-930152501/07/201921/07/2019הגלבוע אישור הונפקיצירות באומנותיבנהיבנהמרכז

יבנהיבנהמרכז
- בית ספר של החופש הגדול

ם"ד הרמב"ממ
הילה יוספטל1184876 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-937873701/07/201921/07/2019 יבנה14הסירה אישור הונפק

אסנת עזריה1186034 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-943949101/07/201925/07/2019 יבנה1הפטל אישור הונפקצליליבנהיבנהמרכז

אסנת עזריה1186136 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-943949101/07/201925/07/2019 יבנה1הפטל אישור הונפקמיתריבנהיבנהמרכז

אסנת עזריה1186147 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-943949101/07/201925/07/2019 יבנה1הפטל אישור הונפקתורמוסיבנהיבנהמרכז

אסנת עזריה1186156 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-943949101/07/201925/07/2019 יבנה1הפטל אישור הונפקפטליבנהיבנהמרכז

אסנת עזריה1186158 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-943949101/07/201925/07/2019 יבנה1הפטל אישור הונפקשקדיבנהיבנהמרכז

אסנת עזריה1186179 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-943949101/07/201925/07/2019 יבנה1הפטל אישור הונפקארזיבנהיבנהמרכז

אוסנת שמחה1186687 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור608-943949101/07/201925/07/2019הדייגים אישור הונפקדוגיתיבנהיבנהמרכז

אוסנת שמחה1186692 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור608-943949101/07/201925/07/2019הדייגים אישור הונפקתורןיבנהיבנהמרכז

אוסנת שמחה1186696 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור608-943949101/07/201925/07/2019הדייגים אישור הונפקמפרשיתיבנהיבנהמרכז

אוסנת שמחה1186700 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור608-943949101/07/201925/07/2019הדייגים אישור הונפקדייגיםיבנהיבנהמרכז

אוסנת שמחה1186706 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור608-943949101/07/201925/07/2019הדייגים אישור הונפקריףיבנהיבנהמרכז

אוסנת שמחה1186710 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור608-943949101/07/201925/07/2019הדייגים אישור הונפקקורליבנהיבנהמרכז

דניאלה בלאס1186744 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור308-943949101/07/201925/07/2019השייטים אישור הונפקשייטיםיבנהיבנהמרכז
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דניאלה בלאס1186746 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור308-943949101/07/201925/07/2019השייטים אישור הונפקעוגןיבנהיבנהמרכז

דניאלה בלאס1186753 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור308-943949101/07/201925/07/2019השייטים אישור הונפקמצפןיבנהיבנהמרכז

דניאלה בלאס1186760 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור308-943949101/07/201925/07/2019השייטים אישור הונפקגליםיבנהיבנהמרכז

דניאלה בלאס1186771 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור308-943949101/07/201925/07/2019השייטים אישור הונפקים/נחליבנהיבנהמרכז

דניאלה בלאס1186781 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור308-943949101/07/201925/07/2019השייטים אישור הונפקים/נחליבנהיבנהמרכז

1186805 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-943949101/07/201925/07/2019 יבנה26הדרור אישור הונפקעגוריבנהיבנהמרכז
נעמי שפיגלשטיין 

סלונה

1186813 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-943949101/07/201925/07/2019 יבנה26הדרור אישור הונפקתוריבנהיבנהמרכז
נעמי שפיגלשטיין 

סלונה

1186820 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-943949101/07/201925/07/2019 יבנה26הדרור אישור הונפקזמיריבנהיבנהמרכז
נעמי שפיגלשטיין 

סלונה

1186828 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-943949101/07/201925/07/2019 יבנה26הדרור אישור הונפקסייפןיבנהיבנהמרכז
נעמי שפיגלשטיין 

סלונה

1186835 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-943949101/07/201925/07/2019 יבנה26הדרור אישור הונפקסיפוןיבנהיבנהמרכז
נעמי שפיגלשטיין 

סלונה

1186840 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור08-943949101/07/201925/07/2019 יבנה26הדרור אישור הונפקנחשוליבנהיבנהמרכז
נעמי שפיגלשטיין 

סלונה

מרים שרון1186861 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור108-943949101/07/201925/07/2019גומא אישור הונפקגומאיבנהיבנהמרכז

מרים שרון1186866 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור108-943949101/07/201925/07/2019גומא אישור הונפקגליתיבנהיבנהמרכז

מרים שרון1186884 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור108-943949101/07/201925/07/2019גומא אישור הונפקגפןיבנהיבנהמרכז

מרים שרון1186917 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור108-943949101/07/201925/07/2019גומא אישור הונפקתאנהיבנהיבנהמרכז

מרים שרון1186932 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור108-943949101/07/201925/07/2019גומא אישור הונפקמורןיבנהיבנהמרכז

מרים שרון1186965 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור108-943949101/07/201925/07/2019גומא אישור הונפקדפנהיבנהיבנהמרכז

מיכל אסתר ירחי1186974 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור1408-943949101/07/201925/07/2019הדרור אישור הונפקחוחיתיבנהיבנהמרכז

מיכל אסתר ירחי1186986 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור1408-943949101/07/201925/07/2019הדרור אישור הונפקדוכיפתיבנהיבנהמרכז

מיכל אסתר ירחי1186993 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור1408-943949101/07/201925/07/2019הדרור אישור הונפקאנפהיבנהיבנהמרכז

מיכל אסתר ירחי1187000 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור1408-943949101/07/201925/07/2019הדרור אישור הונפקדרוריבנהיבנהמרכז

מיכל אסתר ירחי1187005 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור1408-943949101/07/201925/07/2019הדרור אישור הונפקפשושיבנהיבנהמרכז

מיכל אסתר ירחי1187017 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור1408-943949101/07/201925/07/2019הדרור אישור הונפקשחףיבנהיבנהמרכז
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חיה נחום-תמר1187022 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור2208-943949101/07/201925/07/2019הדוגית אישור הונפקבת היםיבנהיבנהמרכז

חיה נחום-תמר1187030 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור2208-943949101/07/201925/07/2019הדוגית אישור הונפקפנינהיבנהיבנהמרכז

חיה נחום-תמר1187037 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור2208-943949101/07/201925/07/2019הדוגית אישור הונפקשירת היםיבנהיבנהמרכז

חיה נחום-תמר1187041 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור2208-943949101/07/201925/07/2019הדוגית אישור הונפקתכלתיבנהיבנהמרכז

חיה נחום-תמר1187049 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור2208-943949101/07/201925/07/2019הדוגית אישור הונפקבת גליםיבנהיבנהמרכז

חיה נחום-תמר1187054 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור2208-943949101/07/201925/07/2019הדוגית אישור הונפקכסיףיבנהיבנהמרכז

'יעל גדג1187751 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור3808-943949101/07/201925/07/2019הדס אישור הונפקצאלוןיבנהיבנהמרכז

'יעל גדג1187759 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור3808-943949101/07/201925/07/2019הדס אישור הונפקאשליבנהיבנהמרכז

רוחמה אדלמן1187777 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור708-943949101/07/201925/07/2019הצדף אישור הונפקדןיבנהיבנהמרכז

רוחמה אדלמן1187781 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור708-943949101/07/201925/07/2019הצדף אישור הונפקברקןיבנהיבנהמרכז

רוחמה אדלמן1187787 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור708-943949101/07/201925/07/2019הצדף אישור הונפקתלתןיבנהיבנהמרכז

רוחמה אדלמן1187789 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור708-943949101/07/201925/07/2019הצדף אישור הונפקרעותיבנהיבנהמרכז

רוחמה אדלמן1187795 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור708-943949101/07/201925/07/2019הצדף אישור הונפקנופריבנהיבנהמרכז

וובעלם גטהון1187845 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור408-943949101/07/201925/07/2019הנחשול אישור הונפקמעגןיבנהיבנהמרכז

וובעלם גטהון1187858 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור408-943949101/07/201925/07/2019הנחשול אישור הונפקסנפיריבנהיבנהמרכז

וובעלם גטהון1187871 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור408-943949101/07/201925/07/2019הנחשול אישור הונפקכוכב היםיבנהיבנהמרכז

וובעלם גטהון1187883 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור408-943949101/07/201925/07/2019הנחשול אישור הונפקדג הזהביבנהיבנהמרכז

וובעלם גטהון1187892 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור408-943949101/07/201925/07/2019הנחשול אישור הונפקפלגיבנהיבנהמרכז

וובעלם גטהון1187898 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור408-943949101/07/201925/07/2019הנחשול אישור הונפקמלחיםיבנהיבנהמרכז

דונה ארביב1188015 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור108-943949101/07/201925/07/2019מלכי ישראל אישור הונפקטלליםיבנהיבנהמרכז

דונה ארביב1188021 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור108-943949101/07/201925/07/2019מלכי ישראל אישור הונפקסנוניתיבנהיבנהמרכז

דונה ארביב1188024 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור108-943949101/07/201925/07/2019מלכי ישראל אישור הונפקהרדוףיבנהיבנהמרכז

דונה ארביב1188042 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור108-943949101/07/201925/07/2019מלכי ישראל אישור הונפקברושיבנהיבנהמרכז

דונה ארביב1188067 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור108-943949101/07/201925/07/2019מלכי ישראל אישור הונפקדם המכביםיבנהיבנהמרכז

1188103 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור408-943949101/07/201925/07/2019הדוגית אישור הונפקאיתןיבנהיבנהמרכז
פולינה אלקריאף 

גודלמן

1188114 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור408-943949101/07/201925/07/2019הדוגית אישור הונפקלויתןיבנהיבנהמרכז
פולינה אלקריאף 

גודלמן

1188157 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור408-943949101/07/201925/07/2019הדוגית אישור הונפקדולפיןיבנהיבנהמרכז
פולינה אלקריאף 

גודלמן

1188165 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור408-943949101/07/201925/07/2019הדוגית אישור הונפקאדוהיבנהיבנהמרכז
פולינה אלקריאף 

גודלמן

1188172 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור408-943949101/07/201925/07/2019הדוגית אישור הונפקיובליבנהיבנהמרכז
פולינה אלקריאף 

גודלמן
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1188178 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור408-943949101/07/201925/07/2019הדוגית אישור הונפקטליבנהיבנהמרכז
פולינה אלקריאף 

גודלמן

לילך דוידי1189467 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור1908-943949101/07/201925/07/2019הנמל אישור הונפקחופיתיבנהיבנהמרכז

אביאסף משה4106701189503- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכיחייב08-932010001/07/201921/07/2019הגלבועאישור הונפקסיני בנים יבנה על גלגליםיבנהיבנהמרכז

לינור שירין שמיס9700871189928- ס יבנה "מתנס"מתנפטור08-919447001/07/201908/08/2019גיבורי החילאישור הונפקמחול ובגדוליבנהיבנהמרכז

רוחמה אדלמן1191109 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור708-943949101/07/201925/07/2019הצדף אישור הונפקנעמןיבנהיבנהמרכז

טלי טופז5583753091191881- גימבורי אוצרות תושב פרטיחייב08-942181501/07/201915/08/2019 יבנה22הנחשול אישור הונפקגימבורי אוצרותיבנהיבנהמרכז

לילך דוידי1192349 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור1908-943949101/07/201925/07/2019הנמל אישור הונפקצדףיבנהיבנהמרכז

לילך דוידי1192360 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור1908-943949101/07/201925/07/2019הנמל אישור הונפקשוניתיבנהיבנהמרכז

לילך דוידי1192363 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור1908-943949101/07/201925/07/2019הנמל אישור הונפקאלמוגיבנהיבנהמרכז

לילך דוידי1192370 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור1908-943949101/07/201925/07/2019הנמל אישור הונפקסירהיבנהיבנהמרכז

לילך דוידי1192373 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור1908-943949101/07/201925/07/2019הנמל אישור הונפקנמליבנהיבנהמרכז

לימור ירחי1192485 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור908-943949101/07/201925/07/2019הדייגים אישור הונפקירדןיבנהיבנהמרכז

לימור ירחי1192488 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור908-943949101/07/201925/07/2019הדייגים אישור הונפקמעייןיבנהיבנהמרכז

לימור ירחי1192493 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור908-943949101/07/201925/07/2019הדייגים אישור הונפקשניריבנהיבנהמרכז

לימור ירחי1192498 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור908-943949101/07/201925/07/2019הדייגים אישור הונפקאפיקיבנהיבנהמרכז

לימור ירחי1192508 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור908-943949101/07/201925/07/2019הדייגים אישור הונפקליגליבנהיבנהמרכז

לימור ירחי1192526 יבנה26609יבנה רשות מקומיתפטור908-943949101/07/201925/07/2019הדייגים אישור הונפקדריבנהיבנהמרכז

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
חוה כרמי9713901178054- ס יהוד "מתנס"מתנפטור903-520510101/07/201908/08/2019דרך דיין משה אישור הונפקמנהרת הזמן

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור3003-520510101/07/201908/08/2019ביאקובסקי אישור הונפקמנהרת הזמן סיגלית

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
חוה כרמי1178157

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור603-520510101/07/201908/08/2019אלפרט אישור הונפקמנהרת הזמן

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
חוה כרמי1178165

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור303-520510101/07/201908/08/2019החרוב אישור הונפקמנהרת הזמן דגנית

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
חוה כרמי1178173

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור1803-520510101/07/201931/07/2019דרך דיין משה אישור הונפקמנהרת הזמן גפן

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
1178178( מזל קלנר)הדס 

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור903-520510101/07/201931/07/2019גורדון אישור הונפקמנהרת הזמן לימון

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
1178188( מזל קלנר)הדס 

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור2403-520510101/07/201931/07/2019עץ האפרסק אישור הונפקמנהרת הזמן  ברוש

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
מירב איבגי1178357

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור1803-520510101/07/201908/08/2019משה דיין אישור הונפקמנהרת הזמן מרגנית

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
חוה כרמי1178379
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מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור903-520510101/07/201931/07/2019דרך דיין משה אישור הונפקמנהרת הזמן שקמה

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
מירב איבגי1178492

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור403-520510101/07/201931/07/2019אלפרט אישור הונפקמנהרת הזמן תאנה

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
מירב איבגי1178502

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור3203-520510101/07/201931/07/2019קדושי מצרים אישור הונפקמנהרת הזמן הדר

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
1178511( מזל קלנר)הדס 

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור4003-520510101/07/201931/07/2019מוהליבר אישור הונפקמנהרת הזמן ערבה

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
1178523( מזל קלנר)הדס 

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור5403-520510101/07/201931/07/2019הדגנים אישור הונפקמנהרת הזמן אילן

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
מירב איבגי1178743

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור2203-520510101/07/201931/07/2019הרצל אישור הונפקמנהרת הזמן ארז

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
מירב איבגי1178744

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור03-520510101/07/201931/07/2019שיטרית בכוראישור הונפקמנהרת הזמן  סביון

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
1178747( מזל קלנר)הדס 

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור2503-536404201/07/201921/07/2019קדושי מצרים אישור הונפקבארץ הצבעים

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
עליזה יעל דגמי1181244

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
שמעון אוריאל וינר5801196911181607- ד יהוד "בית חבעמותהחייב903-536147922/07/201908/08/2019נורדאו אישור הונפקד יהוד"קייטנת חב

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור803-536082901/07/201918/07/2019סירקין אישור הונפקס של החופש הגדול"בי

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
ורד אחידוב עזריאל1182110

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
איתי אשכנזי9713901182665- ס יהוד "מתנס"מתנפטור14403-536521829/07/201908/08/2019מוהליבר אישור הונפקמחנה אימון קיץ בבדמינטון

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור603-536197201/07/201921/07/2019היובל אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
מור גבסו1184314

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור03-536175601/07/201921/07/2019קייטנת קיץאישור הונפקמפליגים עם סיפורים

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
יהודית גדסי1184711

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור103-634217001/07/201921/07/2019שוהם נוה אפרים אישור הונפקיהוד מונוסון

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
צפורה ימפולסקי1184971

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
אישור הונפקהקייטנה המטיילת

איסוף - קייטנה מטיילת 

מגינת רבין
ודי גייל ברנס'ג695267051185488- רוני קריין תושב פרטיחייב03-979126801/07/201908/08/2019

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון

בית הספר של החופש הגדול 

הרצל
רשות מקומיתפטור03-536252001/07/201921/07/2019הרצלאישור הונפק

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
שובל חגי1188813

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
רשות מקומיתפטור103-533430201/07/201931/07/2019שוהם נוה אפרים אישור הונפקקייטנת קצת אחרת

 יהוד 13573יהוד נווה אפרים 

נווה אפרים
רוני קשי1189385

מרכז
יהוד נווה 

אפרים

-יהוד

מונוסון
אביבה בכר9713901189696- ס יהוד "מתנס"מתנפטור14403-520510001/07/201928/07/2019מוהליבר אישור הונפקאתגרים

אורית שבח9714081179203- ס כוכב יאיר "מתנס"מתנפטור09-749312601/07/201918/07/2019כוכב יאיראישור הונפקסאמר קמפכוכב יאירכוכב יאירמרכז

טל בלזם1183206 כוכב יאיר12245כוכב יאיר רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201921/07/2019כוכב יאיראישור הונפקבית הספר של החופש קשתכוכב יאירכוכב יאירמרכז
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כוכב יאירכוכב יאירמרכז
בית הספר של החופש נוף 

צורים
אבישג צור ברכה1183220 כוכב יאיר12245כוכב יאיר רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201921/07/2019כוכב יאיראישור הונפק

יעל דורון ברמלי1185054 כוכב יאיר12245כוכב יאיר רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201921/07/2019כוכב יאיראישור הונפקדקל כוכב יאירכוכב יאירכוכב יאירמרכז

טל סלם9714081185569- ס כוכב יאיר "מתנס"מתנפטור09-749312601/07/201901/08/2019כוכב יאיראישור הונפקסאמר קמפ גוניורכוכב יאירכוכב יאירמרכז

כפר בראאישור הונפקבתי הספר של החופש הגדולכפר בראכפר בראמרכז
073-

2461114
מנאר עאסי1184072 כפר ברא6338כפר ברא רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

טל תורגמן9714241178870- ס כפר יונה "מתנס"מתנפטור09-898511101/07/201921/07/2019שד מנחם בגיןאישור הונפקכדורסל בנותכפר יונהכפר יונהמרכז

1179253 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-894687401/07/201921/07/2019שד מנחם בגיןאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולכפר יונהכפר יונהמרכז
ניצן זרחי ענתבי 

קנטור

רועי ישראלי1179331 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201921/07/2019נעמי שמראישור הונפקביס של החופש הגדולכפר יונהכפר יונהמרכז

אישור הונפקעמלכפר יונהכפר יונהמרכז
 כפר 34גיבורי ישראל 

יונה
קרן לוזון1180984 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898802901/07/201921/07/2019

1181141 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898607301/07/201915/07/2019התורמוס פינת צבעוניאישור הונפקפני מאירכפר יונהכפר יונהמרכז
עזרא מנחם 

הללויה

קיריל באליקין9714241183175- ס כפר יונה "מתנס"מתנפטור09-898511101/07/201904/08/2019שד מנחם בגיןאישור הונפקקייטנת שחייהכפר יונהכפר יונהמרכז

ערן עמרם מזרחי9714241186383- ס כפר יונה "מתנס"מתנפטור09-898511101/07/201904/08/2019שד מנחם בגיןאישור הונפקכדורסלכפר יונהכפר יונהמרכז

ענת גל1187749 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201908/08/2019הגלעדאישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

ענת גל1188516 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201908/07/2019הגלעדאישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

ענת גל1188537 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201908/08/2019הגלעדאישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

ענת גל1188546 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201908/08/2019הגלעדאישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

ענת גל1188549 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201908/08/2019הגלעדאישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

ענת גל1188555 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201908/08/2019הגלעדאישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

ענת גל1188556 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201908/08/2019הגלעדאישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

חן נעים1188609 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201908/08/2019נחל חלמישאישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

יסמין חגג1188687 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201908/08/2019הנרקיסאישור הונפקnbvr, vzniכפר יונהכפר יונהמרכז

יסמין חגג1188756 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201908/08/2019רחוב הנרקיס כפר יונהאישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

מיטל רוזנר בנור1188771 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור109-898511101/07/201908/08/2019אהבת אדם אישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

פזית שרעבי1188828 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201931/07/2019נעמי שמראישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

פזית שרעבי1188840 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201931/07/2019נעמי שמראישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

פזית שרעבי1188853 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201931/07/2019נעמי שמראישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

פזית שרעבי1188859 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201931/07/2019נעמי שמראישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

פזית שרעבי1188863 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201931/07/2019נעמי שמראישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

גולן פיכמן9714241189053- ס כפר יונה "מתנס"מתנפטור09-898511101/07/201921/07/2019שד מנחם בגיןאישור הונפקטניס וחוויהכפר יונהכפר יונהמרכז

יסמין חגג1190078 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201931/07/2019רחוב הנרקיס כפר יונהאישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז
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חן נעים1190123 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201908/08/2019נחל חלמישאישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

חן נעים1190124 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201908/08/2019נחל חלמישאישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

חן נעים1190131 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201908/08/2019נחל חלמישאישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

מיטל רוזנר בנור1190143 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור109-898511101/07/201908/08/2019אהבת אדם אישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

חן נעים1190177 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201908/08/2019נחל חלמישאישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

צביה סלמה1190782 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור2409-898511101/07/201908/08/2019תורמוס אישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

ישראל יעקוסי9714241191947- ס כפר יונה "מתנס"מתנפטור09-898511101/07/201904/08/2019שדרות מנחם בגיןאישור הונפקאומנויות וכיףכפר יונהכפר יונהמרכז

חן נעים1192652 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור09-898511101/07/201908/08/2019נחל חלמישאישור הונפקמנהרת הזמןכפר יונהכפר יונהמרכז

מטילדה ריעני1192982 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטורvvsrho 5409-898803101/07/201921/07/2019אישור הונפקבר אילןכפר יונהכפר יונהמרכז

אור גנאח9714241193005- ס כפר יונה "מתנס"מתנפטור09-833872201/07/201921/07/2019שד מנחם בגיןאישור הונפקכדורסלכפר יונהכפר יונהמרכז

שרון שמחה מכלוף1193177 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומיתפטור409-894753901/07/201921/07/2019יקינטון אישור הונפקרימוןכפר יונהכפר יונהמרכז

מוסד חינוכיחייב1309-767356801/07/201921/07/2019יערה אישור הונפקד"קייטנת חבכפר סבאכפר סבאמרכז
- ד כפר סבא "בית חב

580131449
יוסף יצחק ליפקין1176535

סתיו דנה מורג405767381177170- סתיו מורג תושב פרטיחייב03-670907501/07/201918/07/2019 כפר סבא65הגליל אישור הונפקאורורהכפר סבאכפר סבאמרכז

אסתר שביט1177203 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-760434901/07/201931/07/2019 כפר סבא5בקעת צין אישור הונפקשחףכפר סבאכפר סבאמרכז

שולמית לוין229159121177223- שולמית לוין תושב פרטיחייב909-765497901/07/201921/07/2019אלתרמן אישור הונפקשולמיתכפר סבאכפר סבאמרכז

דנה שריד1177509 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-834351701/07/201921/07/2019רפפורטאישור הונפקגן קימלכפר סבאכפר סבאמרכז

1177510 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור109-740067901/07/201922/07/2019יואל אישור הונפקרותםכפר סבאכפר סבאמרכז
ליאורה שיר קרן 

מכבי

עינת עזרן11000851177566- עיריית כפר סבא מוסד חינוכיחייב09-760426501/07/201924/07/2019 כפר סבא13חצרות הדר אישור הונפקגן האהבהכפר סבאכפר סבאמרכז

אישור הונפקהרפתקאולוגיהכפר סבאכפר סבאמרכז
ירושלים ' רח- בית ספיר 

35
סילבי רות יוגב1177577 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-764086801/07/201911/08/2019

עמותהחייב09-790768101/07/201915/08/2019 כפר סבא1סולד אישור הונפקגול-גילכפר סבאכפר סבאמרכז

טובל + גיל שניידרמסר 

- אורון שוחט + שניידרמסר 

580445401

אופיר רגואן1177588

יונה סביון11000851177609- עיריית כפר סבא מוסד חינוכיחייב409-757818601/07/201921/07/2019רוטשילדאישור הונפקגן בדולחכפר סבאכפר סבאמרכז

יונה סביון11000851177617- עיריית כפר סבא מוסד חינוכיחייב109-767416801/08/201914/08/2019סמטת השחףאישור הונפקגן חופיתכפר סבאכפר סבאמרכז

חנה ויטבר1177648 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2809-767295001/07/201921/07/2019האילנות אישור הונפקשיזףכפר סבאכפר סבאמרכז

408954841177851- דנה יצחקי תושב פרטיחייב609-765328421/07/201908/08/2019גלר זאב אישור הונפקדאנספורטכפר סבאכפר סבאמרכז
-דנה רוזנצוייג

יצחקי

ורוניקה פרלה שרף1177874 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור3509-744925701/08/201914/08/2019החרמון אישור הונפקגן סייפןכפר סבאכפר סבאמרכז

דנה רענן כהן11000851177885- עיריית כפר סבא מוסד חינוכיחייב2509-866988301/07/201921/07/2019אנגל אישור הונפקאננסכפר סבאכפר סבאמרכז
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אופיר שניאור1177983 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1409-765449401/08/201914/08/2019י אילת "אחאישור הונפקגן תומרכפר סבאכפר סבאמרכז

יעלה שרז גור1178348 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2409-765868401/07/201923/07/2019יציאת אירופה אישור הונפקגן כרמל קייטנת יוליכפר סבאכפר סבאמרכז

חברהחייב7309-767398201/07/201908/08/2019בן יהודה אישור הונפקספורט אתגר ותנועהכפר סבאכפר סבאמרכז
- מ "א בע.ביהס לטניס א

514377035
מעין דיימונד1178783

עינת ברנד1178806 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1009-760430101/07/201924/07/2019לוינסקי אישור הונפקגן הניהכפר סבאכפר סבאמרכז

מיכל מגער1178846 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2609-765871601/07/201922/07/2019העמק אישור הונפקליבנהכפר סבאכפר סבאמרכז

תמי חימי1178894 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור309-765432101/07/201921/07/2019בר אילן אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםכפר סבאכפר סבאמרכז

מינה פוברסקי1179040בנות בתיהתנועת נוערפטור2202-501544401/07/201906/08/2019ויתקין אישור הונפקמגוון- פעילות אתנחתא כפר סבאכפר סבאמרכז

אלמוג מוניס3011681179371- עיריית כפר סבא תושב פרטיחייב409-760430301/07/201924/07/2019שלום אש אישור הונפקגן עגורכפר סבאכפר סבאמרכז

כפר סבאכפר סבאמרכז
מחנות אימון מקצועיים בטניס 

2019
עמותהחייב09-741095601/07/201931/07/2019 כפר סבא1לוי אישור הונפק

- גלי השרון כפר סבא . ט.מ

5888
דוד שורצברד1179373

איתי בכרך1179847 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור4109-773339001/07/201918/07/2019ר "אזאישור הונפקעף על הקיץכפר סבאכפר סבאמרכז

חברהחייב09-767398201/07/201918/07/2019 כפר סבא73בן יהודה אישור הונפקקייטנת מתגלגליםכפר סבאכפר סבאמרכז
בית ספר לטניס קאנטרי קלאב 

4866734- כפר סבא 
עמרי אור1180465

חברהחייב09-766100101/07/201917/07/2019 כפר סבא65הגליל אישור הונפקinsta dance 2019 #כפר סבאכפר סבאמרכז
-מ"צעדים בתנועה בע

513350967 - 513350967
חן חוה ריינשטיין1180803

כפר סבאכפר סבאמרכז
-בית ספר של החופש הגדול

רחל המשוררת
צביה גוטמן1182004 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-777777701/07/201921/07/2019כפר סבא, 4נעמי שמר אישור הונפק

כפר סבאכפר סבאמרכז
לאה _בית ספר של החופש

גולדברג
אסנת חסון1182056 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-777777701/07/201921/07/2019 כפר סבא20ספיר אישור הונפק

כפר סבאכפר סבאמרכז
בית ספר של החופש הגדול 

ד"חב
אישור הונפק

תורה ומדע רחוב תל חי 

 כפר סבא87
רחל הלפרין-מטאל1182492 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-767356801/07/201921/07/2019

בת אל צאפאל1183222 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1009-748194001/07/201921/07/2019יערה אישור הונפקבעלמאכפר סבאכפר סבאמרכז

דינה ימיני5804058841183224- מרכז ופרצת עמותהחייב309-768005001/07/201918/07/2019בר אילן אישור הונפקכובשים עולםכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא65רחוב הגליל אישור הונפקרובוכיףכפר סבאכפר סבאמרכז
077-

9330063
ולנטינה בן אסף5151859401183375- מ  "רובוכיף בעחברהחייב21/07/201915/08/2019

חברהחייב409-021/07/201908/08/2019לוינסקי אישור הונפקס סורקיס"קייטנת מדעים ביהכפר סבאכפר סבאמרכז

החברה העירונית לתרבות 

- הפנאי בכפר סבא 

514810860

עידו שלפר1183450

גיא מסה579056141183473- עושים גלים חברהחייב2909-001/07/201901/08/2019רוזנבלום יאיר אישור הונפקעושים גליםכפר סבאכפר סבאמרכז

אגודהחייב8009-004/08/201922/08/2019זליוונסקי אישור הונפקסל בשרוןכפר סבאכפר סבאמרכז
מועדון הכדורסל הפועל כפר 

580259109- סבא 
גיא מסה1183480

אישור הונפקחוויה אולימפיתכפר סבאכפר סבאמרכז
 המכללה האקדמית???

דואר בית ברל, בית ברל ,
איליה קניגין245655411183548- ניר מאור חברהחייב03-962333801/07/201922/08/2019

אסתר שביט1183565 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1509-774818501/07/201931/07/2019אהרונוביץ אישור הונפקדרורכפר סבאכפר סבאמרכז

אסתר שביט1183566 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1709-760428101/07/201931/07/2019גלר זאב אישור הונפקמולדתכפר סבאכפר סבאמרכז
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אסתר שביט1183568 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1509-765520501/07/201931/07/2019אהרונוביץ אישור הונפקהדסכפר סבאכפר סבאמרכז

הדר אפרת579056141183615- עושים גלים חברהחייב2309-001/07/201901/08/2019הורביץ אלי אישור הונפקעושים גליםכפר סבאכפר סבאמרכז

כפר סבאכפר סבאמרכז
הנוער ' קיץ אקסטרה לארג

העובד והלומד
אלחוסין מוסה86041184035- הנוער העובד והלומד עמותהחייב4503-512310001/07/201910/07/2019ר "אזאישור הונפק

נוי נסרי1184197 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור4809-767137401/07/201921/07/2019הגליל אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםכפר סבאכפר סבאמרכז

רותם יפת1184310 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור3009-748130901/07/201921/07/2019גאולה אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםכפר סבאכפר סבאמרכז

כפר סבאכפר סבאמרכז
בית ספר של החופש הגדול 

הדמוקרטי
אילנית כהן1184432 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-766988901/07/201921/07/2019כפר סבא, תרי עשראישור הונפק

מיטל גמליאל1184626 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2509-878408601/07/201931/07/2019אנגל אישור הונפקגן מנגוכפר סבאכפר סבאמרכז

עמותהחייב03-904923001/07/201925/07/2019ס"אשר ברש כאישור הונפקהתעמלות אומנותיתכפר סבאכפר סבאמרכז

העמותה לקידום התעמלות 

- אומנותית כפר סבא  

580245736

אלה קויפמן1184730

חברהחייב309-021/07/201908/08/2019זמיר אישור הונפקקייטנת מדעים דבורה עומרכפר סבאכפר סבאמרכז

החברה העירונית לתרבות 

- הפנאי בכפר סבא 

514810860

תומר ניסן1184731

עמותהחייב03-904923012/08/201929/08/2019ס"אשר ברש כאישור הונפקהתעמלות אומנותיתכפר סבאכפר סבאמרכז

העמותה לקידום התעמלות 

- אומנותית כפר סבא  

580245736

אלה קויפמן1184753

ליאור גבעון יצחקי1185046 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור409-746365601/07/201921/07/2019לוינסקי אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולכפר סבאכפר סבאמרכז

עמותהחייב09-766983401/07/201915/08/2019 כפר סבא51ר "אזאישור הונפקמתחם היובל- סל בשרוןכפר סבאכפר סבאמרכז
- הפועל מועדון כדורסל 

5802591090
איתמר לוי1185146

מאיה דיזיצר1185521 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-745563101/07/201931/07/2019תפוז לימון דבש קינמוןאישור הונפקא"גני יולכפר סבאכפר סבאמרכז

מאיה דיזיצר1185524 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור4/609-745563101/07/201931/07/2019הנחל אישור הונפקא"גני יולכפר סבאכפר סבאמרכז

אסתר שביט1185565 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1309-760428901/07/201931/07/2019ניצנים אישור הונפקניצניםכפר סבאכפר סבאמרכז

כפר סבאכפר סבאמרכז
- בית הספר של החופש הגדול

רמז
אפרת אשכנזי1185773 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-777777701/07/201921/07/2019 כפר סבא23אלי הורוביץ אישור הונפק

רונית מאיר יפת1185937 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1809-744437201/07/201921/07/2019ר "אזאישור הונפקבית ספר גולדה מאירכפר סבאכפר סבאמרכז

אישור הונפקבית ספר שמעון פרסכפר סבאכפר סבאמרכז
כפר , 29יאיר רוזנבלום 

סבא
הילה גולן1185963 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-749685301/07/201921/07/2019

דנה עגמי1186009 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-777777701/07/201921/07/2019כפר סבאאישור הונפקיצחק שדהכפר סבאכפר סבאמרכז

כפר סבאכפר סבאמרכז
דבורה _בית ספר של החופש

עומר
דבורה נאום1186112 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור309-777777701/07/201921/07/2019זמיר אישור הונפק

רינת ויינר1186437 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-766566501/07/201931/07/2019הראשונים כפר סבאאישור הונפקגן ידידותכפר סבאכפר סבאמרכז

מלכה מיכל דיין1186536 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2409-878269601/07/201931/07/2019רוזנבלום יאיר אישור הונפקחליליתכפר סבאכפר סבאמרכז

מיטל גמליאל1186545 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2509-878408101/07/201931/07/2019אנגל אישור הונפקגן בננהכפר סבאכפר סבאמרכז
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מיטל גמליאל1186558 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2509-878408401/07/201931/07/2019אנגל אישור הונפקגן מלוןכפר סבאכפר סבאמרכז

מיטל גמליאל1186588 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2309-749894501/07/201931/07/2019אנגל אישור הונפקגן אשכוליתכפר סבאכפר סבאמרכז

מלי רגינה צפניה1186607 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-766326401/07/201921/07/2019אריק לביאאישור הונפקקייטנת יסמיןכפר סבאכפר סבאמרכז

אגודהחייב409-001/07/201922/08/2019לוינסקי אישור הונפקסל בשרוןכפר סבאכפר סבאמרכז
מועדון הכדורסל הפועל כפר 

580259109- סבא 
רועי נורילאן1186609

שירלי מגן244499691186661- שירלי מגן תושב פרטיחייב1509-767764801/07/201921/07/2019עמק דותן אישור הונפקקייטנת דובדבןכפר סבאכפר סבאמרכז

ענת יונה1187025 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-777777701/07/201921/07/2019כפר סבא, 6ספיר אישור הונפקשי עגנון_בית ספר של החופשכפר סבאכפר סבאמרכז

כפר סבאכפר סבאמרכז
מחנה אימונים טניס קאנטרי 

קלאב כפס
יעקב יונה9236091271187347- ס לטניס "ביהתושב פרטיחייב7309-767398201/07/201901/08/2019בן יהודה אישור הונפק

ורנו'נוי ג1187370 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1809-767490101/07/201921/07/2019ר "אזאישור הונפקבן גוריוןכפר סבאכפר סבאמרכז

דבורה שפריצר1188202 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1409-773055912/07/201924/07/2019ויתקין אישור הונפקקייטנת עליהכפר סבאכפר סבאמרכז

ארז תרם1188596 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור209-748387301/07/201921/07/2019רוטשילד אישור הונפקהחופש הגדולכפר סבאכפר סבאמרכז

אורי לוי1188954 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור7609-890129301/07/201931/07/2019אנגל אישור הונפקמעייןכפר סבאכפר סבאמרכז

נעמי בן שושן1190034 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1209-773055912/07/201924/07/2019ויתקין אישור הונפקעליהכפר סבאכפר סבאמרכז

דנה גונן1190218 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור309-834759601/07/201931/07/2019יוסי בנאי אישור הונפקגן לחןכפר סבאכפר סבאמרכז

שני באבאי1190237 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור6009-794338501/07/201931/07/2019בן גוריון אישור הונפקיואבכפר סבאכפר סבאמרכז

שני באבאי1190238 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2409-765723901/07/201931/07/2019אברהם קרן אישור הונפקצפצפהכפר סבאכפר סבאמרכז

רוחמה דסקלו1190406 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1109-764088701/07/201931/07/2019יערה אישור הונפקאביבכפר סבאכפר סבאמרכז

יניב קטשל253629551190612- יניב קטשל תושב פרטיחייב8309-745425001/07/201931/08/2019, ויצמןאישור הונפקפנטזיהכפר סבאכפר סבאמרכז

1190627 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-955600801/07/201921/07/2019כפר סבאאישור הונפקחורשת האוצרותכפר סבאכפר סבאמרכז
צפורה זלדה 

פרידמן

1190640 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-861986701/07/201931/07/2019שמחה הולצברגאישור הונפקתוויםכפר סבאכפר סבאמרכז
הדס שרה 

קלושינר ימין

שלומית בניזרי1190943 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור509-764088701/07/201931/07/2019המפלס אישור הונפקיולא כפר סבאכפר סבאכפר סבאמרכז

אורית בידא1191325 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור609-764088701/07/201931/07/2019רפפורט אישור הונפקא כפר סבא''יולכפר סבאכפר סבאמרכז

הדר סיטון1191372 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1509-765058601/07/201931/07/2019ירושלים אישור הונפקזמירכפר סבאכפר סבאמרכז

שלומית בניזרי1191400 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור509-764088701/07/201931/07/2019המפלס אישור הונפקיולא כפר סבאכפר סבאכפר סבאמרכז

אורית בידא1191402 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור609-764088701/07/201931/07/2019רפפורט אישור הונפקא כפר סבא''יולכפר סבאכפר סבאמרכז

שלומית בניזרי1191439 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור509-764088701/07/201931/07/2019המפלס אישור הונפקיולא כפר סבאכפר סבאכפר סבאמרכז

אורית בידא1191440 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור609-764088701/07/201931/07/2019רפפורט אישור הונפקא כפר סבא''יולכפר סבאכפר סבאמרכז

שלומית בניזרי1191460 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור509-764088701/07/201931/07/2019המפלס אישור הונפקיולא כפר סבאכפר סבאכפר סבאמרכז

אורית בידא1191467 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור609-764088701/07/201931/07/2019רפפורט אישור הונפקא כפר סבא''יולכפר סבאכפר סבאמרכז

שלומית בניזרי1191483 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור509-764088701/07/201931/07/2019המפלס אישור הונפקיולא כפר סבאכפר סבאכפר סבאמרכז
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1191570 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור309-834759801/07/201931/07/2019בנאי יוסי אישור הונפקכינורכפר סבאכפר סבאמרכז
הדס שרה 

קלושינר ימין

1191589 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור409-744443901/07/201931/07/2019תלם אישור הונפקשושןכפר סבאכפר סבאמרכז
הדס שרה 

קלושינר ימין

מאיה דיזיצר1191620 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור709-745563101/07/201931/07/2019ויינברג אישור הונפקא"גני יולכפר סבאכפר סבאמרכז

אורית סעדיה1191627 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור209-773440801/07/201931/07/2019מאיר אריאל אישור הונפקגן צלילכפר סבאכפר סבאמרכז

אורית סעדיה1191634 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור209-773429801/07/201931/07/2019מאיר אריאל אישור הונפקגן פעמוןכפר סבאכפר סבאמרכז

אורית סעדיה1191638 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור109-773440201/07/201931/07/2019מאיר אריאל אישור הונפקגן שירכפר סבאכפר סבאמרכז

אורית סעדיה1191644 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור109-744852401/07/201931/07/2019חזה עפרה אישור הונפקגן מצלתייםכפר סבאכפר סבאמרכז

אורית סעדיה1191657 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור109-744852401/07/201931/07/2019חזה עפרה אישור הונפקגן סולכפר סבאכפר סבאמרכז

אורי לוי1191785 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור7609-748673101/07/201931/07/2019אנגל אישור הונפקנחלכפר סבאכפר סבאמרכז

אורי לוי1191788 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור7609-744690301/07/201931/07/2019אנגל אישור הונפקאפיקכפר סבאכפר סבאמרכז

אורי לוי1191790 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור7609-764644001/07/201931/07/2019אנגל אישור הונפקיובלכפר סבאכפר סבאמרכז

ניצן נטע ורקל זוהר1191972 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1509-765838501/07/201931/07/2019רחוב ירושלים אישור הונפקחוחיתכפר סבאכפר סבאמרכז

הדר סיטון1191981 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור3509-744925701/07/201931/07/2019החרמון אישור הונפקסייפןכפר סבאכפר סבאמרכז

הדר סיטון1191983 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1409-767536101/07/201931/07/2019אנה פרנק אישור הונפקכחלכפר סבאכפר סבאמרכז

ניצן נטע ורקל זוהר1192019 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור509-760428701/07/201931/07/2019פיירברג אישור הונפקחמניהכפר סבאכפר סבאמרכז

ניצן נטע ורקל זוהר1192030 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1009-760436801/07/201931/07/2019הפרדס אישור הונפקפשושכפר סבאכפר סבאמרכז

צפורה ממליה1192129 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור109-765872701/07/201931/07/2019הרצל אישור הונפקספירכפר סבאכפר סבאמרכז

צפורה ממליה1192130 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1109-760424901/07/201931/07/2019בלינסון אישור הונפקלילךכפר סבאכפר סבאמרכז

צפורה ממליה1192131 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור809-760125601/07/201931/07/2019הרצפלד אברהם אישור הונפקסביוןכפר סבאכפר סבאמרכז

צפורה ממליה1192133 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור109-765872601/07/201931/07/2019הרצל אישור הונפקברקתכפר סבאכפר סבאמרכז

צפורה ממליה1192134 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2509-760435101/07/201931/07/2019הוז דב אישור הונפקנוריתכפר סבאכפר סבאמרכז

דנה גונן1192137 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור309-834759701/07/201931/07/2019בנאי יוסי אישור הונפקחצוצרהכפר סבאכפר סבאמרכז

דנה גונן1192139 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור309-834759401/07/201931/07/2019יוסי בנאי אישור הונפקמנגינהכפר סבאכפר סבאמרכז

מלכה מיכל דיין1192148 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2409-878269601/07/201931/07/2019רוזנבלום יאיר אישור הונפקהקשתכפר סבאכפר סבאמרכז

מלכה מיכל דיין1192149 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2409-878269601/07/201931/07/2019רוזנבלום יאיר אישור הונפקמפוחיתכפר סבאכפר סבאמרכז

מלכה מיכל דיין1192150 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2409-878269601/07/201931/07/2019רוזנבלום יאיר אישור הונפקמיתרכפר סבאכפר סבאמרכז

סמדר גניש1192151 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור109-974561701/07/201931/07/2019מאיר אריאל אישור הונפקזמרכפר סבאכפר סבאמרכז

ניצן נטע ורקל זוהר1192198 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור609-771197601/07/201931/07/2019האיריס אישור הונפקצוקיתכפר סבאכפר סבאמרכז
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כפר סבאכפר סבאמרכז
מחנה אימונים התעמלות 

ואקרובטיקה
נופר טפר1192211 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2309-764088122/07/201902/08/2019הורביץ אלי אישור הונפק

מיכל השאש1192284 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור509-764088701/07/201931/07/2019זמיר אישור הונפקא כפר סבא"יולכפר סבאכפר סבאמרכז

איבון לוי קיפור1192286 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור709-767426601/07/201931/07/2019כנרת אישור הונפקא"יול- עיריית כפר סבא כפר סבאכפר סבאמרכז

אפרת ירימי1192350 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור309-764088701/07/201931/07/2019זמיר אישור הונפקא כפר סבא"יולכפר סבאכפר סבאמרכז

לילך נוה1192623 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור609-774734301/07/201931/07/2019פשוש אישור הונפקכשאהיה גדולכפר סבאכפר סבאמרכז

לילך נוה1192654 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור609-774734301/07/201931/07/2019פשוש אישור הונפקכשאהיה גדולכפר סבאכפר סבאמרכז

לילך נוה1192708 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור609-774734301/07/201931/07/2019פשוש אישור הונפקכשאהיה גדולכפר סבאכפר סבאמרכז

אור יצחק פור1192772 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2709-767357001/07/201924/07/2019המייסדים אישור הונפקגן יערהראש העיןכפר סבאמרכז

הרצלית אברהם1192816 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור909-767430601/07/201931/07/2019י "רשאישור הונפקהפרחיםכפר סבאכפר סבאמרכז

מעיין סרודי1192857 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1909-889059301/07/201931/07/2019גבורות אישור הונפקארבלכפר סבאכפר סבאמרכז

ציונה ביסק1192862 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1309-765717501/07/201931/07/2019הראל אישור הונפקא"יול- עיריית כפר בא כפר סבאכפר סבאמרכז

ציונה ביסק1192884 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור3309-765692401/07/201931/07/2019קרן אברהם אישור הונפקא"יול- עיריית כפר סבאכפר סבאכפר סבאמרכז

ציונה ביסק1192899 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור609-765935901/07/201931/07/2019הארזים אישור הונפקא"יול- עיריית כפר סבאכפר סבאכפר סבאמרכז

ציונה ביסק1192952 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור609-765692401/07/201931/07/2019הארזים אישור הונפקא"יול- עיריית כפר סבאכפר סבאכפר סבאמרכז

מעיין סרודי1192959 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1909-765495101/07/201931/07/2019גבורות אישור הונפקגלעדכפר סבאכפר סבאמרכז

מעיין סרודי1192963 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1909-746046101/07/201931/07/2019גבורות אישור הונפקאודםכפר סבאכפר סבאמרכז

מעיין סרודי1192966 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1909-767556301/07/201931/07/2019גבורות אישור הונפקתבורכפר סבאכפר סבאמרכז

ירין פרץ1192973 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1009-760426201/07/201931/07/2019מרכוס אישור הונפקהכרםכפר סבאכפר סבאמרכז

ירין פרץ1192983 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור4109-760426401/07/201931/07/2019מורדי הגטאות אישור הונפקעופרכפר סבאכפר סבאמרכז

ירין פרץ1192986 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1209-773734601/07/201931/07/2019בורוכוב אישור הונפקיקינטוןכפר סבאכפר סבאמרכז

איבון לוי קיפור1192992 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור2709-767402601/07/201931/07/2019המיסדים אישור הונפקא"יול- עיריית כפר סבאכפר סבאכפר סבאמרכז

איבון לוי קיפור1192998 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור709-771952201/07/201931/07/2019כנרת אישור הונפקא"יול- עיריית כפר סבאכפר סבאכפר סבאמרכז

איבון לוי קיפור1193014 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור909-774818301/07/201931/07/2019אלתרמן אישור הונפקא"יול- עיריית כפר סבאכפר סבאכפר סבאמרכז

הרצלית אברהם1193049 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1409-765793401/07/201931/07/2019טירת צבי אישור הונפקצאלוןכפר סבאכפר סבאמרכז

הרצלית אברהם1193072 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור909-765532001/07/201931/07/2019הרב קוק אישור הונפקורדכפר סבאכפר סבאמרכז

הרצלית אברהם1193076 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור1909-767438601/07/201931/07/2019השחר אישור הונפקעיריתכפר סבאכפר סבאמרכז

מיכל מניפלר1193308 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-760296401/07/201931/07/2019אירוסאישור הונפקשלדגכפר סבאכפר סבאמרכז

מיכל מניפלר1193323 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-774852701/07/201931/07/2019אירוסאישור הונפקתמירוןכפר סבאכפר סבאמרכז

מיכל מניפלר1193326 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור09-760288301/07/201931/07/2019אירוסאישור הונפקאגמיתכפר סבאכפר סבאמרכז

מיכל מניפלר1193328 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור609-765779601/07/201931/07/2019המפלס אישור הונפקרימוןכפר סבאכפר סבאמרכז
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מיכל מניפלר1193331 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומיתפטור109-774825601/07/201931/07/2019המפלס אישור הונפקגפןכפר סבאכפר סבאמרכז

פואד עאמר1176761 כפר קאסם6346כפר קאסם רשות מקומיתפטור03-907369901/07/201921/07/2019ס יסודי אבן חולדון"ביאישור הונפקחופשת הקיץכפר קאסםכפר קאסםמרכז

מנאר טאהא1177347 כפר קאסם6346כפר קאסם רשות מקומיתפטור1003-907120101/07/201921/07/2019' אל מורוגאישור הונפקקייטנת החופש הגדולכפר קאסםכפר קאסםמרכז

כאותר שיך עיסא1178635 כפר קאסם6346כפר קאסם רשות מקומיתפטור03-937018201/07/201921/07/2019כפר קאסםאישור הונפקקייטנת קיץכפר קאסםכפר קאסםמרכז

כפר קאסםמרכז

מרכז 

אזורי 

שוהם

ראודה אפריג1180179כפר קאסם 6346רשות מקומיתפטור03-937922601/07/201921/07/2019כפר קאסםאישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

אימאן בדיר1181021 כפר קאסם6346כפר קאסם רשות מקומיתפטור03-907171801/07/201921/07/2019כפר קאסםאישור הונפקקייטנת קיץכפר קאסםכפר קאסםמרכז

כפר קאסםכפר קאסםמרכז
-בית הספר של החופש הגדול

סיפורים מכל מיני צבעים
אישור הונפק

 48810כפר קאסם מיקוד 

368ד .ת
יסריב עיסא1181606 כפר קאסם6346כפר קאסם רשות מקומיתפטור03-604769701/07/201921/07/2019

סוניה עאמר1184669 כפר קאסם6346כפר קאסם רשות מקומיתפטור03-527668901/07/201921/07/2019כפר קאסםאישור הונפקקייטנת גניםכפר קאסםכפר קאסםמרכז

ראנה בדיר1184934 כפר קאסם6346כפר קאסם רשות מקומיתפטור342003-535732201/07/201921/07/2019ד .כפר קאסם תאישור הונפקקייטנת בתי ספר לקיץכפר קאסםכפר קאסםמרכז

תושב פרטיחייב09-796021501/07/201908/08/2019 עין ורד28הירדן אישור הונפקפלסטלינהעין ורדלב השרוןמרכז
- שרה אולייניק סננס 

59855759
אברהם סננס1177490

משה מכלין144360591178205- סטארטר חברהחייב09-796878801/07/201908/08/2019חירותאישור הונפקסטארטרחירותלב השרוןמרכז

רחוב השלושה ניצני עוזאישור הונפקקיץ ספורטיבי בניצני עוזניצני עוזלב השרוןמרכז
077-

6501005
אלדד נועם342038281178525- אלדד נועם תושב פרטיחייב01/07/201925/07/2019

 ניצני עוז157רגבים אישור הונפקקייטנת אהבהניצני עוזלב השרוןמרכז
077-

7871001
אילת אורנה נתן245411381179254- תושב פרטי תושב פרטיחייב01/07/201922/08/2019

איריס פאר חסיד297489771179548- איריס פאר חסיד תושב פרטיחייב09-796150601/07/201901/08/2019הבאר מושב חרותאישור הונפקבטבע של איריסחירותלב השרוןמרכז

 ניצני עוז152הערוגות אישור הונפקקייטנת אומנות ומחזורניצני עוזלב השרוןמרכז
077-

3330297
אורית אוזן243708271179675- אורית תושב פרטיחייב01/07/201915/08/2019

עמותהחייב09-796407601/07/201901/08/2019בני דרוראישור הונפקכדורסל לב השרוןבני דרורלב השרוןמרכז
- עמותה לספורט לב השרון 

580420768
ניר גולן1179746

לב השרוןמרכז
שער 

אפרים
254הגלבוע אישור הונפקקייטנת כיף לי

077-

8840324
315436711181495- מירב הרוש תושב פרטיחייב01/07/201915/08/2019

' רמאן יאסין חאג

יחיא

לב השרוןמרכז
שער 

אפרים
65ספיר אישור הונפקכייף קיץ

077-

3356252
תושב פרטיחייב01/07/201908/08/2019

 - 24232761הצהרון של סימה 

24232761
אורית שמחי1181503

אישור הונפקירוק בלבבני דרורלב השרוןמרכז
קייטנה בגני הילדים 

במושב

073-

2521528
רויטל דפני1182921 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומיתפטור01/07/201925/07/2019

1186132 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומיתפטור09-966980101/07/201921/07/2019כפר הסאישור הונפקבין ההדריםכפר הסלב השרוןמרכז
כרמית פלטין בן 

צור
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מיכל חזן1186302 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומיתפטור09-796023101/07/201918/07/2019בני דרוראישור הונפקקיץ עולמיבני דרורלב השרוןמרכז

לימור רצבי1186428 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומיתפטור09-796023001/07/201925/07/2019לב השרון. נ.דאישור הונפקכיופים בלבכפר הסלב השרוןמרכז

1186730 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומיתפטור09-796023001/07/201925/07/2019לב השרון. נ.דאישור הונפקכיופים בלבכפר הסלב השרוןמרכז
שרה דניאלה אלי 

בן הראוש

עמותהחייב09-796407601/07/201901/08/2019כפר הסאישור הונפקים'קייטנת אקרוגכפר הסלב השרוןמרכז
- עמותה לספורט לב השרון 

580420768
יהודה הובר1189241

יעל תבורי שריג1189355 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומיתפטור409-894541901/07/201921/07/2019הדקלים ' שדאישור הונפקבכר רוסוצור משהלב השרוןמרכז

תרצה יפרח1189411 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומיתפטור09-894371701/07/201921/07/2019גאוליםאישור הונפקלב הפרדסגאוליםלב השרוןמרכז

עמותהחייב09-97964001/07/201901/08/2019חירותאישור הונפק2019מחנה כדורגל קיץ חירותלב השרוןמרכז
- עמותה לספורט לב השרון 

580420768
דור סנדר1190628

חגית יהודה שרפי1191167 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומיתפטור406000009-796020001/07/201925/07/2019דואר תל מונד אישור הונפקירוק בלבבני דרורלב השרוןמרכז

אישור הונפקירוק בלבבני דרורלב השרוןמרכז
, מועצה אזורית לב השרון

צומת דרור
ליאת אהרון1192189 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומיתפטור09-796020001/07/201925/07/2019

עדי גולן1192318 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומיתפטור09-796020001/07/201925/07/2019בני דרוראישור הונפקירוק בלבבני דרורלב השרוןמרכז

צפורה רייך1177902 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור408-915202501/07/201921/07/2019בן חמו אהרן אישור הונפקשובו לודלודלודמרכז

חי גולן-עקיבא1178213 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור508-921756601/07/201921/07/2019יעקב פלומניק אישור הונפקנעם נריהלודלודמרכז

לודלודמרכז
סיפורים בכל מיני צבעים 

ברמבם
חן רוסו1178755 לוד70003לוד רשות מקומיתפטורhetu@walla.com08-924257501/07/201921/07/2019אישור הונפק

לודלודמרכז
- בית ספר של החופש הגדול 

לוי אשכול
ענת אסף1178775 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור408-922442101/07/201921/07/2019אלפעל אישור הונפק

אילנית גבאי1179160 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור608-920516001/07/201921/07/2019אהרון לבולין אישור הונפקבית ספר של החופש הגדוללודלודמרכז

שרין מחארב1180194 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור908-922203501/07/201921/07/2019יצחק שדה אישור הונפקביס אלזהראאלודלודמרכז

אילת שפירא1180650 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור208-922221401/07/201921/07/2019קפלן אישור הונפקבית ספר של קיץלודלודמרכז

1180674 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור1208-920018201/07/201908/08/2019אקסודוס אישור הונפקכיף קיץלודלודמרכז
מלכה צפורה 

בלונדהיים

1180677 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור1208-920018201/07/201908/08/2019אקסודוס אישור הונפקכיף קיץלודלודמרכז
מלכה צפורה 

בלונדהיים

ענת שרמן1181447 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור308-929362801/07/201921/07/2019רחל אלתר אישור הונפקהמעפיליםלודלודמרכז

1181523 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור08-923588601/07/201921/07/2019לודאישור הונפקהראל לודלודלודמרכז
-ליאם הודסמן-לי

אביטבול

אמין אלגמל1181979 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור108-922831501/07/201921/07/2019הגיא אישור הונפקבית ספר אלראשדייהלודלודמרכז
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שחר מנחם בן חיים1182175 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור408-920018201/07/201901/08/2019פלומניק יעקב אישור הונפקקייטנת שבט אחים ואחיותלודלודמרכז

זהר אלזינאתי1182241 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור608-920455601/07/201921/07/2019אקסודוס אישור הונפקבית ספר של קיץלודלודמרכז

סוזן עבד אל האדי1182676 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור08-915073801/07/201921/07/2019 לוד8יצחק רבין אישור הונפקנווה שלום יסודי לודלודלודמרכז

יהודה עומר זמיר1182791 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור08-632643401/07/201921/07/2019 לוד23רחוב אפריאט אישור הונפקבני יוסףלודלודמרכז

עמותהחייב408-915202501/07/201921/07/2019בן חמו אהרן אישור הונפקקיטנת שובו לודלודלודמרכז
- מרכז החינוך העצמאי 

580514446
הילה עזריה1183065

עפרי כהן1183569הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור1203-512511416/07/201928/07/2019דוד המלך אישור הונפקקייצת סניף לודלודלודמרכז

 לוד2קפלן אישור הונפקשבט אחים ואחיותלודלודמרכז
077-

3007722
שירה מזוז1183577 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור01/07/201918/07/2019

אישור הונפקס של החופש הגדול"בילודלודמרכז
בית ספר יסמין לוד רחוב 

יצחק רבין
מאיסם חאג יחיא1183591 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור08-925158701/07/201921/07/2019

1183616 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור1308-922453001/07/201921/07/2019צמח צדק אישור הונפקד בנות"ס חב"בילודלודמרכז
חיה מושקא 

גרליצקי

יעל מעברי1183625 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור108-922453001/07/201921/07/2019צמח צדק אישור הונפקד בנות"ס חב"בילודלודמרכז

ברק כוכבי1183642 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור408-925032201/07/201905/08/2019צמח צדק אישור הונפקחבד בניםלודלודמרכז

לילה נופל1183664 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור408-922229001/07/201921/07/2019ל "שד צהאישור הונפקבית ספר של החופש הגדוללודלודמרכז

יוסי כחלון1184162 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור408-920018201/07/201921/07/2019כצנלסון אישור הונפקשבט אחים ואחיותלודלודמרכז

כרמית הרשקוביץ1184477 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור1308-922795101/07/201921/07/2019חיים שפירא אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםלודלודמרכז

אישור הונפקזבולון המרלודלודמרכז
זבולון המר רחוב ארבע 

 גני אביב2עונות 
איריס נעים1184670 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור08-922212501/07/201921/07/2019

רשות מקומיתפטור08-924650501/07/201921/07/2019לודאישור הונפקבית ספר גני יערלודלודמרכז
 70003לוד -איגוד ערים רמלה

לוד
1184856

דורס -דיאנה

מרציאנו

ענת שרמן1186412 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור308-922910425/07/201931/07/2019רחל אלתר אישור הונפקהמעפיליםלודלודמרכז

יעל עמר1186873 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור08-915037101/07/201921/07/2019ש ממשלתיאישור הונפקי בנות יוסף"רשבלודלודמרכז

6מחנות קפריסין אישור הונפקקייטנה גניםלודלודמרכז
073-

2085940
ס"מתנפטור01/07/201921/07/2019

- רמת אשכול -מתנס שיקגו

977264
נאהד אלתאגי1187493

9יצחק שדה אישור הונפקקייטנה גניםלודלודמרכז
073-

2085940
אחלאם אלמסעודין1187873 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

13ל "שד צהאישור הונפקקייטנה גניםלודלודמרכז
073-

2085940
עביר עוודה1188382 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

6מחנות קפריסין אישור הונפקכיף קיץ ופסורטלודלודמרכז
073-

2805949
ס"מתנפטור01/07/201921/07/2019

- רמת אשכול -מתנס שיקגו

977264
הנאדי באסל1188551

דני רשף9772231190571- ס גני יער "מתנס"מתנפטור603-681166001/07/201901/08/2019האיילון אישור הונפקקייטנת אנגלית וכיףלודלודמרכז
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חנה עמוס1190644 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור08-553789001/07/201921/07/2019אלתר רחלאישור הונפקרימון-עפרה-מיטל-עפרוני-ענתלודלודמרכז

לודלודמרכז
- שילה- ז"ש- חוחית-דרור

אליעד
איילון/גני יעראישור הונפק

073-

2085903
רויטל פנחסי1191071 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

לודלודמרכז
, עגור- השירים המשחקים 

ל, חיה מושקא, הרייץ, רוני
חבדאישור הונפק

073-

2085903
1191079 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

שטרנא שרה 

ליטבאק

איילה ליכטשיין1191484 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור1008-921071601/07/201921/07/2019חטיבת הראל אישור הונפקאחדות ואחידותלודלודמרכז

לודלודמרכז
, מקסים, חרצית, צפצפה 

סיגלית, גרניום
8תלמים אישור הונפק

073-

2085903
1191492 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

חיה מושקא 

גולדברג

שולמית הרטמן1191756 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור3808-928290501/07/201921/07/2019אהרון לובלין אישור הונפקבית מנחםלודלודמרכז

שלומית בלוך1191796 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור11508-920018201/07/201908/08/2019שלמה המלך אישור הונפקכיף קיץלודלודמרכז

גני יעראישור הונפקאשכול גניםלודלודמרכז
073-

2085903
ברכה ניסנוב1192237 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

לודלודמרכז
, סנונית, הדס, שחרור, הדר

דוד המלך, תהילה לדוד
אישור הונפק

, 22סן מרטין , 4יריחו 

,19אילת , חנה סנש

073-

2085903
חיה בר זוהר1192292 לוד70003לוד רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

מזכרת בתיהמרכז
מזכרת 

בתיה
עמותהחייב08-934003401/07/201918/07/2019 מזכרת בתיה20נופר אישור הונפקסיירת קיץ

- ציוני דרך מרכז סיור ולימוד 

100064
אירית פרקוביץ1179216

מזכרת בתיהמרכז
מזכרת 

בתיה
ליפשיץ-עדי שרון1179531 מזכרת בתיה281מזכרת בתיה רשות מקומיתפטור5108-934938001/07/201921/07/2019רוטשילד אישור הונפקהרצוג

מזכרת בתיהמרכז
מזכרת 

בתיה
אסף עמר1182032 מזכרת בתיה281מזכרת בתיה רשות מקומיתפטור208-934025401/07/201921/07/2019שד מוטה גור אישור הונפקקייטנת בית ספר בורג

מזכרת בתיהמרכז
מזכרת 

בתיה
ורד אמנו1182581 מזכרת בתיה281מזכרת בתיה רשות מקומיתפטור3808-937095401/07/201921/07/2019רפאל סוויסה אישור הונפקבית ספר קשת

מזכרת בתיהמרכז
מזכרת 

בתיה
ירון זרד9714321186465- ס מזכרת בתיה "מתנס"מתנפטור208-937100001/07/201908/08/2019שדרות אליהו אישור הונפקקייטנת ספורט רב ענפית

מזכרת בתיהמרכז
מזכרת 

בתיה
אישור הונפקיצחק נבון

 מזכרת 2איזדורה דנקן 

בתיה
מיה גת1191459 מזכרת בתיה281מזכרת בתיה רשות מקומיתפטור08-611962201/07/201921/07/2019

מזכרת בתיהמרכז
מזכרת 

בתיה
נטע ברלינר1192556הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור808-634865701/07/201918/07/2019גרשון שרשבסקי אישור הונפקקייצת מזכרת בתיה

יהושע כהן1178674 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומיתפטור08-949465001/07/201921/07/2019 מושב יסודות2עמוס אישור הונפקחיידר יסודותיסודותנחל שורקמרכז

שירה ימיני9702021180410- ס נחל שורק "מתנס"מתנפטור408-859895802/07/201918/07/2019הראל אישור הונפקס טוהר"בייד בנימיןנחל שורקמרכז

הדר גאולה יפרח1180455 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומיתפטור08-859895801/07/201921/07/2019יד בנימיןאישור הונפקג-טוהר איד בנימיןנחל שורקמרכז

שמחה שמואל ווייס1181241 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומיתפטור08-941410101/07/201919/07/2019מושב יד בנימיןאישור הונפקניצני התורהיסודותנחל שורקמרכז

אריאל כהן1181370 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומיתפטור108-869169601/07/201921/07/2019הנחלים אישור הונפקג-תורת החיים איד בנימיןנחל שורקמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

כרמי שילואן1182340 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומיתפטור08-670999901/07/201925/07/2019 יד בנימין9הנחלים אישור הונפקיחד סבבהיד בנימיןנחל שורקמרכז

אישור הונפקצבעיםנצר חזנינחל שורקמרכז
מושב נצר חזני מועצה 

איזורית נחל שורק
איילת מרק1182390 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומיתפטור08-978971101/07/201921/07/2019

שיר גאולה מעודד9702021182424- ס נחל שורק "מתנס"מתנפטור08-670999901/07/201925/07/2019יד בנימיןאישור הונפקיחד לב אל לביד בנימיןנחל שורקמרכז

שרה אביבה קצב1182829בנות בתיהתנועת נוערפטור08-941007601/07/201920/07/2019מושב יסודותאישור הונפקיסודותיסודותנחל שורקמרכז

רחל טריצקי1183346 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומיתפטור08-941007601/07/201921/07/2019ס בית יעקב יסודות"ביאישור הונפקג-יסודות איסודותנחל שורקמרכז

עדי שמעוני9702021183976- ס נחל שורק "מתנס"מתנפטור08-869055301/07/201931/07/2019יד בנימיןאישור הונפקט בנות-יחד באקסטרים זיד בנימיןנחל שורקמרכז

שגיא בן נעים9702021185241- ס נחל שורק "מתנס"מתנפטור408-867099901/07/201925/07/2019הראל אישור הונפקיחד באקסטרים בניםיד בנימיןנחל שורקמרכז

אדיר יהושע טרב9702021185892- ס נחל שורק "מתנס"מתנפטור408-670999901/07/201925/07/2019הראל אישור הונפקיחד חבריהיד בנימיןנחל שורקמרכז

טובה שץ1186229 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומיתפטור108-863421101/07/201908/08/2019גני טל אישור הונפקאחדות נחל שורקגני טלנחל שורקמרכז

שלומי מימון9702021189129- ס נחל שורק "מתנס"מתנפטור08-941410101/07/201922/07/2019כניסה- יסודותאישור הונפקניצני התורהיסודותנחל שורקמרכז

טובה שץ1190113 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומיתפטור08-863241101/07/201908/08/2019חפץ חייםאישור הונפקאחדות נחל שורקחפץ חייםנחל שורקמרכז

אסתרינה אקרמן1190157 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומיתפטור408-863241101/07/201908/08/2019גדרון אישור הונפקאחדות נחל שורקיד בנימיןנחל שורקמרכז

אסתר טובה ספרא1190180 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומיתפטור08-863241101/07/201908/08/2019יד בנימיןאישור הונפקאחדות נחל שורקיד בנימיןנחל שורקמרכז

איילת הלוי1190209 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומיתפטור08-863241101/07/201908/08/2019נצר חזניאישור הונפקנחל שורק אחדותנצר חזנינחל שורקמרכז

9702021191025- ס נחל שורק "מתנס"מתנפטור08-978971001/07/201921/07/2019נצר חזניאישור הונפקז-אור חדש אנצר חזנינחל שורקמרכז
עדות תהילה 

רינדנאו

נחל שורקמרכז
בית 

חלקיה
בת שבע בר לב1192834 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומיתפטור08-863241101/07/201908/08/2019בית חלקיהאישור הונפקנחק שורק אחדות

אישור הונפקעולם ההתעמלותנס ציונהנס ציונהמרכז
אולם , צ" נ7השריון 

"שקד"ס "ספורט ביה
וגרב'סבטלנה ז4720001177198- נס ציונה מוסד חינוכיחייב08-930400101/07/201925/07/2019

עמותהחייב208-940284401/07/201918/07/2019אוסקר שינדלר אישור הונפק2019מלך הספורטאים נס ציונהנס ציונהמרכז
עמותתה נס ציונה כדורסל 

2006 - 580462166
1177525

עופר ישראל 

ברקוביץ

אישור הונפק2019ספורטיאדה נס ציונהנס ציונהמרכז
היכל טוטו צימרמן רחוב 

 נס ציונה3גולן 
אגודהחייב08-853951101/07/201919/07/2019

- אגודת כדוריד נס ציונה 

580233179
עמית מרדכי כהן1178266

בוריס קוטלר3100492591180226- קוטלר בוריס תושב פרטיחייב08-930093601/07/201911/08/2019נס ציונה, פאבל פרנקלאישור הונפקקייטנת ספורטנס ציונהנס ציונהמרכז

גיא אדרי1181056 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930235301/07/201918/07/2019 נס ציונה1מרגולין אישור הונפקכדורגל סקציה נס ציונהנס ציונהנס ציונהמרכז

מוסד חינוכיחייב08-917090922/07/201911/08/2019 נס ציונה16החושן אישור הונפקחלום של קיץנס ציונהנס ציונהמרכז
-חברה למוסדות חינוך ותרבות  

 904019
יפית בורשט1181441
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אישור הונפק2019מלך הספורטאים נס ציונהנס ציונהמרכז
מעלה הפרשים הניו 

זילנדים נס ציונה
עמותהחייב08-940284401/07/201908/08/2019

עמותתה נס ציונה כדורסל 

2006 - 580462166
ניב עוז1182161

עמותהחייב08-940284401/07/201918/07/2019 נס ציונה26דוד אלעזר אישור הונפק2019מלך הספורטאים נס ציונהנס ציונהמרכז
עמותתה נס ציונה כדורסל 

2006 - 580462166
יוסי פוקס1182194

אישור הונפק2019מלך הספורטאים נס ציונהנס ציונהמרכז
מעלה הפרשים הניו 

זילנדים נס ציונה
עמותהחייב08-940284401/07/201908/08/2019

עמותתה נס ציונה כדורסל 

2006 - 580462166
איתמר רוזנברג1182217

עמותהחייב08-940284401/07/201918/07/2019 נס ציונה2אוסקר שינדלר אישור הונפק2019מלך הספורטאים נס ציונהנס ציונהמרכז
עמותתה נס ציונה כדורסל 

2006 - 580462166
דביר אטיה1182853

עמותהחייב08-940284401/07/201918/07/2019 נס ציונה33הזמיר אישור הונפק2019מלך הספורטאים נס ציונהנס ציונהמרכז
עמותתה נס ציונה כדורסל 

2006 - 580462166
רפאל אלפרן1182875

עמותהחייב08-930411222/07/201911/08/2019 נס ציונה1השריון אישור הונפקקייטנת התרבותנס ציונהנס ציונהמרכז
חברת מוסדות חינוך ותרבות נס 

510567647- מ "ציונה בע
מיטל ברונדווין1182886

נס ציונהנס ציונהמרכז
בית הספר של החופש - אשכול

הגדול
עינת הדר1183547 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור3008-938025901/07/201921/07/2019נורדאו אישור הונפק

חברהחייב08-935993522/07/201911/08/2019 נס ציונה6העומרים אישור הונפקמולקולהנס ציונהנס ציונהמרכז
- מ "אומני החשיבה בע

514287226
הדר פרי1183606

מירב שראבי1183623 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור1508-940025301/07/201921/07/2019המנין הראשון אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולנס ציונהנס ציונהמרכז

אורית בנבניסטי1183689 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-853265601/07/201921/07/2019 נס ציונה25דוד אלעזר אישור הונפקלב המושבהנס ציונהנס ציונהמרכז

סיון ברוך1183744 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור508-940334401/07/201921/07/2019השריון אישור הונפקשקד- בית הספר של החופשנס ציונהנס ציונהמרכז

אבישי זיו1183982 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-614674201/07/201911/07/2019 נס ציונה16חושן אישור הונפקספיק אפנס ציונהנס ציונהמרכז

נירית אנגלשטיין1184030 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור708-940002801/07/201921/07/2019השופטים אישור הונפקבתי ספר של החופש הגדולנס ציונהנס ציונהמרכז

1184205 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-910047901/07/201921/07/2019משה לרראישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםנס ציונהנס ציונהמרכז
-ליאת גבריאלי

פוקס

אלה זינו1184581 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור3808-940054401/07/201921/07/2019ההסתדרות אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולנס ציונהנס ציונהמרכז

אבישי טמיר5116354351184652- גל העתיד חברהחייב08-940383801/07/201908/08/2019 נס ציונה4השייטת אישור הונפקגו אקטיבנס ציונהנס ציונהמרכז

ענת ורשביאק לוז1184675 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור2008-940383001/07/201921/07/2019שדרות אפרים קומרוב אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולנס ציונהנס ציונהמרכז

נוי הקר1184895 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור808-637347601/07/201921/07/2019סביון אישור הונפקבתי הספר של החופש הגדולנס ציונהנס ציונהמרכז

ברכה מיכל אלגבסי1184967 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור3008-940456001/07/201921/07/2019גאולה אישור הונפקקיץ בגאולהנס ציונהנס ציונהמרכז

אביאל גולנדר335939481186455- אבי גולנדר תושב פרטיחייב08-669663001/07/201911/08/2019ציונה-הקאנטרי נסאישור הונפק2019קייטנה עם אבי נס ציונהנס ציונהמרכז

לירון קורץ1186610 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור3108-673372701/07/201921/07/2019הזמיר אישור הונפקשדותנס ציונהנס ציונהמרכז

אלירן יהונתן1186750 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-941793901/07/201921/07/2019נס ציונהאישור הונפקרעותנס ציונהנס ציונהמרכז
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לימור שמעונוב1187886 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור1208-938988001/07/201921/07/2019הכרמים אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולנס ציונהנס ציונהמרכז

דליה לוי1188396 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930600401/07/201931/07/2019עירית נס ציונהאישור הונפקלגעת בחלוםנס ציונהנס ציונהמרכז

1188539 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930600401/07/201931/07/2019עירית נס ציונהאישור הונפקלגעת בחלוםנס ציונהנס ציונהמרכז
ליאורה לריסה 

אנגלנדר

אתי הרשקוביץ1189021 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930600401/07/201931/07/2019עירית נס ציונהאישור הונפקלגעת בחלוםנס ציונהנס ציונהמרכז

ליזה בר גד1189029 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930600401/07/201931/07/2019עירית נס ציונהאישור הונפקלגעת בחלוםנס ציונהנס ציונהמרכז

אלה למנב1189072 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930600401/07/201931/07/2019עירית נס ציונהאישור הונפקלגעת בחלוםנס ציונהנס ציונהמרכז

אתי רוזנברג1189112 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930600401/07/201931/07/2019עירית נס ציונהאישור הונפקלגעת בחלוםנס ציונהנס ציונהמרכז

לימור היקרי1189165 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930600401/07/201931/07/2019עירית נס ציונהאישור הונפקלגעת בחלוםנס ציונהנס ציונהמרכז

ולנטינה טימושנקו1189208 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930600401/07/201931/07/2019עיריית נס ציונהאישור הונפקלגעת בחלוםנס ציונהנס ציונהמרכז

גאולה אלנקרי1189252 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930600401/07/201931/07/2019עירית נס ציונהאישור הונפקלגעת בחלוםנס ציונהנס ציונהמרכז

גלית עמית1189325 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930600401/07/201931/07/2019עירית נס ציונהאישור הונפקלגעת בחלוםנס ציונהנס ציונהמרכז

אתי הרשקוביץ1189486 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930600401/07/201931/07/2019עיריית נס ציונהאישור הונפקלגעת בחלוםנס ציונהנס ציונהמרכז

ילין'יקטרינה ז1189536 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930600401/07/201931/07/2019עירית נס ציונהאישור הונפקלגעת בחלוםנס ציונהנס ציונהמרכז

1189635 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930600401/07/201931/07/2019עירית נס ציונהאישור הונפקלגעת בחלוםנס ציונהנס ציונהמרכז
אושרת אזולאי 

וטורי

דורית תמיר ביגון1189737 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930600401/07/201931/07/2019עירית נס ציונהאישור הונפקלגעת בחלוםנס ציונהנס ציונהמרכז

לימור רט1190301 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומיתפטור08-930600401/07/201931/07/2019עירית נס ציונהאישור הונפקלגעת בחלוםנס ציונהנס ציונהמרכז

רוית לנגליב זיו4127261190795- רוית לנגליב זיו תושב פרטיחייב1208-940651122/07/201922/08/2019הכרמים אישור הונפקקייטנת אומנויותנס ציונהנס ציונהמרכז

אוקסנה בן נון1177222 סביון5876סביון רשות מקומיתפטור203-737092601/07/201929/08/2019סביון אישור הונפקמחנה אימונים התעמלותסביוןסביוןמרכז

2סביון אישור הונפקביס של קיץ סביוןסביוןסביוןמרכז
077-

2038104
עידית לנדסמן1181541 סביון5876סביון רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

8השקמה אישור הונפקכדור פורח ראשונים סביוןסביוןסביוןמרכז
077-

2038104
נורית כהן1182529 סביון5876סביון רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

אישור הונפקיטסו ברזילאי'יו ג'גסביוןסביוןמרכז
 בית 1נתיב היובל 

התרבות סביון
רון כהן1187091 סביון5876סביון רשות מקומיתפטור03-913075601/07/201918/07/2019

1נתיב היובל אישור הונפקקיץ בנות סביוןסביוןסביוןמרכז
073-

7506402
שני כהן1187378 סביון5876סביון רשות מקומיתפטור30/06/201911/07/2019

רון משה מרקוס1187523 סביון5876סביון רשות מקומיתפטור103-737092601/07/201921/07/2019נתיב היובל אישור הונפקמחנה ספורט סביוןסביוןסביוןמרכז

דוד יהונתן יעקבי1190267 סביון5876סביון רשות מקומיתפטור203-540857001/07/201925/07/2019סביון אישור הונפקהתעמלות קרקע וכיופיםסביוןסביוןמרכז

ציון לוי1180770 עמנואל36608עמנואל רשות מקומיתפטור2709-792108901/07/201921/07/2019הגאון מוילנה אישור הונפקסיפורים בצבעים/ בני חיל עמנואלעמנואלמרכז

בלה וינגוט1182174בנות בתיהתנועת נוערפטור2702-501544406/07/201908/08/2019א "הגראישור הונפקבין הטיפותעמנואלעמנואלמרכז
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1183096 עמנואל36608עמנואל רשות מקומיתפטור2809-792198701/07/201921/07/2019הגאון מוילנה אישור הונפקבחורשת האוצרותעמנואלעמנואלמרכז
חנה שמחה 

שיטרית

רבקה יוסף1183108 עמנואל36608עמנואל רשות מקומיתפטור2809-792198701/07/201921/07/2019הגאון מוילנה אישור הונפקבחורשת האוצרותעמנואלעמנואלמרכז

ארנון אמזל1183285 עמנואל36608עמנואל רשות מקומיתפטור09-792899901/07/201921/07/2019פנחס לוין עמנואלאישור הונפקבשעה טובהעמנואלעמנואלמרכז

אסתר וינברג1184790 עמנואל36608עמנואל רשות מקומיתפטור09-792151101/07/201921/07/2019עמנואלאישור הונפקחורשת האוצרותעמנואלעמנואלמרכז

חנה גולדשטיין1185625 עמנואל36608עמנואל רשות מקומיתפטור09-792840601/07/201921/07/2019בית ישראלאישור הונפקבשעה טובהעמנואלעמנואלמרכז

רבקה בלוי1186464 עמנואל36608עמנואל רשות מקומיתפטור09-792151101/07/201921/07/2019עמנואלאישור הונפקחורשת האוצרותעמנואלעמנואלמרכז

עמק חפרמרכז
כפר 

ה"הרא
ה"כפר הראאישור הונפקהקייטנה של טליה

077-

3420545
טליה פלד237435291177385- טליה פלד תושב פרטיחייב01/07/201931/07/2019

עמק חפרמרכז
-בית יצחק

שער חפר
עודד מכנס5123751551177970- עודד מכנס  . כ.מתושב פרטיחייב09-884101501/07/201918/07/2019 בית יצחק44הכלנית אישור הונפקמחנה ספורט וכיף

חברהחייב09-950054401/07/201912/08/2019כפר הנוער רמות יםאישור הונפקקימאמה מכמורתמבואות יםעמק חפרמרכז
- קימאמה תוכניות חינוכיות 

923545172
ארנון רבין1177991

עמק חפרמרכז

גבעת 

חיים 

(מאוחד)

קייטנת כדורגל וספורט יאיר 

חדד
יאיר חדד434988311178218- חדד יאיר תושב פרטיחייב04-604389601/07/201918/07/2019קיבוץ גבעת חיים מאוחדאישור הונפק

עמק חפרמרכז
מדרשת 

רופין

מסביב - קיץ ברובוטיקה 

 ימים10-לרובוט ב
אישור הונפק

ירוק יזמות רובוטיקה 

כפר מונש, וקהילה
חברהחייב09-880883007/07/201908/08/2019

- מרכז תרבות עמק חפר 

1600000
דפנה לייבנווירט1178578

עמק חפרמרכז
חבצלת 

השרון
Hagilboa 7אישור הונפקחוות הגלישה

077-

3500498
חברהחייב23/06/201929/08/2019

- מ "חוות הגלישה בע

515562413
אורון חיים מעיין1180305

נעמה ברתיני שביט1180751 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור09-866430601/07/201918/07/2019דרך הכפר כפר ויתקיןאישור הונפקאקשןכפר ויתקיןעמק חפרמרכז

עמק חפרמרכז
משמר 

השרון
אישור הונפקבית ילדים משמר השרון

קיבוץ משמר השרון 

4027000
תנועה קיבוציתחייב09-898344801/07/201920/08/2019

- קיבוץ משמר השרון 

28842912
רחל כהן1181095

עמק חפרמרכז
כפר 

ה"הרא
מורן איפרח1181264 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור04-636521401/07/201921/07/2019רחוב הפרדסאישור הונפקקייטנה בכל מיני צבעים

יפית חן וידל1181291 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור09-878109001/07/201931/07/2019יד חנהאישור הונפקקייטנות עמק חפריד חנהעמק חפרמרכז

עמק חפרמרכז
-בית יצחק

שער חפר
טל פרי123816121182052- טל פרי  תושב פרטיחייב09-894527701/07/201925/07/2019דרך האילנותאישור הונפקבקצב אחר

חוף בית ינאיאישור הונפקאקסטרים בית ינאיבית ינאיעמק חפרמרכז
077-

4421813
אבי סאסי348339541183601- אסי וואקנין תושב פרטיחייב01/07/201929/08/2019

טלי יהודה1184327 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור09-894948901/07/201921/07/2019בארותייםאישור הונפקבית הספר של החופש הגדולבארותייםעמק חפרמרכז
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עמק חפרמרכז
כפר 

ה"הרא
ואן'אביב רג1185053 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור09-897333202/07/201931/07/2019ה"כפר הראאישור הונפקכפר הראה

ס"מתנפטור09-878109001/07/201918/07/2019בת חפראישור הונפקקייטנת אקשן בת חפרבת חפרעמק חפרמרכז
- מרכז קהילתי עמק חפר 

976092
מתן בוכנר1185924

עומר לניאדו347095191185999- עומר לניאדו תושב פרטיחייב09-966818901/07/201922/08/2019חוף בית ינאיאישור הונפקגלים בית ינאיבית ינאיעמק חפרמרכז

עמק חפרמרכז
חבצלת 

השרון
אישור הונפקגלים נעורים

חבצלת - חוף נעורים 

השרון
יותם קמי רופא3025336251186321- יותם רופא תושב פרטיחייב09-966818901/07/201922/08/2019

עמק חפרמרכז
-בית יצחק

שער חפר

קייטנת החופש הגדול בית 

יצחק
אישור הונפק

האילנות בית יצחק שער 

חפר
אסתר סרוסי-הדס1186586 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור09-861577501/07/201921/07/2019

עמק חפרמרכז

גבעת 

חיים 

(איחוד)

אישור הונפקהקייטנה לקייץ
קיבוץ גבעת חיים איחוד 

38935
יבגניה גרונדלנד5700118901187122- יבגניה גרונדלנד תושב פרטיחייב04-636915301/07/201911/08/2019

מרטה ויסמרק1187874 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור09-898165501/07/201918/07/2019בת חפראישור הונפקשדות מועדוניתבת חפרעמק חפרמרכז

רוני נתנאל עדות1187973 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור109-950302701/07/201922/07/2019ל "צהאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולאביחילעמק חפרמרכז

מועדון הטניס אביחילאישור הונפקקייטנת עשראביחילעמק חפרמרכז
077-

2346035
עמותהחייב01/07/201908/08/2019

- מועדון הטניס אביחיל 

580445229
יצחק קליימנס1189422

הילה צחור1189882 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור09-898158901/07/201931/07/2019קייטנות צפון חפראישור הונפקעמק חפרחיבת ציוןעמק חפרמרכז

טלי הדס רפאל1189976 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור08-898158901/07/201931/07/2019קייטנות שפלת חפראישור הונפקעמק חפרבורגתהעמק חפרמרכז

שרון בלוך1190038 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור09-898158901/07/201931/07/2019קייטנות שפלת חפראישור הונפקקייטנת עמק חפרעולשעמק חפרמרכז

אישור הונפקשדות בת חפרבת חפרעמק חפרמרכז
בת , שדרות עמק חפר

חפר
פיאדה-ענת כהן1190074 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור09-878289201/07/201921/07/2019

עמק חפרמרכז

גבעת 

חיים 

(מאוחד)

קייטנת כדורגל וספורט יאיר 

חדד
יאיר חדד434988311190262- חדד יאיר תושב פרטיחייב04-604389601/08/201915/08/2019קיבוץ גבעת חיים מאוחדאישור הונפק

גיתית קון1190528 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור09-898158901/07/201931/07/2019קייטנות צפון חפראישור הונפקקייטנת עמק חפרבחןעמק חפרמרכז

עמק חפרמרכז
-בית יצחק

שער חפר
אסתר אלוני1191362 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור09-898158901/07/201931/07/2019קייטנות מרכז חפראישור הונפקקייטנת עמק חפר

ליטל מסורי1191546 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור09-898158901/07/201931/07/2019קייטנות  חוף חפראישור הונפקקייטנת עמק חפרכפר ויתקיןעמק חפרמרכז
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חנה עובדיה1191902 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומיתפטור09-898158901/07/201931/07/2019שלוחת ים חפראישור הונפקקייטנת עמק חפראביחילעמק חפרמרכז

נאוה און1177285 פרדסיה1719פרדסיה רשות מקומיתפטור709-884536901/07/201931/07/2019שבזי שלום אישור הונפקדרדסיהפרדסיהפרדסיהמרכז

ארז חוטר1177433 פרדסיה1719פרדסיה רשות מקומיתפטור09-894555101/07/201918/07/2019 פרדסיה35ם "הרמבאישור הונפקמחנה כדורסלפרדסיהפרדסיהמרכז

פרדסיה, 16האלון אישור הונפקמחנה קיץ ספורטיביפרדסיהפרדסיהמרכז
074-

7039078
חברהחייב21/07/201922/08/2019

- תמנון בית ספר לשחייה  

515025385
1181269

שרה שרית 

פרלמוטר אזרזר

עמותהחייב09-894504601/07/201901/08/2019 פרדסיה24התהילה אישור הונפקפאן בולפרדסיהפרדסיהמרכז
- פרדסיה " נועם"עמותת הפועל 

580310639
תומר מלאכי1181470

נאוה און1181941 פרדסיה1719פרדסיה רשות מקומיתפטור709-894536901/08/201908/08/2019שבזי שלום אישור הונפקדרדסיה אוגוסטפרדסיהפרדסיהמרכז

פרדסיהפרדסיהמרכז
בית ספר של החופש הגדול 

פרדסיה
אמיר נוי1182346 פרדסיה1719פרדסיה רשות מקומיתפטור3509-894555101/07/201921/07/2019ם "רמבאישור הונפק

מור צברי245655411183538- ניר מאור חברהחייב03-962333801/07/201922/08/2019פרדסיה, 16האלון אישור הונפקחוויה אולימפיתפרדסיהפרדסיהמרכז

ירון אריה וינקלר1190234 פרדסיה1719פרדסיה רשות מקומיתפטור3509-894555101/07/201931/07/2019ם "רמבאישור הונפקכיף ושעשוע פרדסיהפרדסיהפרדסיהמרכז

צורן קדימהמרכז
-קדימה

צורן
רביד פוקס1179524 צורן קדימה13508צורן קדימה רשות מקומיתפטור09-899106901/07/201921/07/2019צורן-קדימהאישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

צורן קדימהמרכז
-קדימה

צורן
אלי נתן1180207 צורן קדימה13508צורן קדימה רשות מקומיתפטור2009-894202601/07/201921/07/2019השקמה צורן אישור הונפקיובלים

צורן קדימהמרכז
-קדימה

צורן
עמית עמוס ראובן9715311180848- צורן -ס קדימה"מתנס"מתנפטור6109-899144601/07/201918/07/2019שד בן צבי אישור הונפקקייטנת כדורגל

צורן קדימהמרכז
-קדימה

צורן
לילך רודני1181358 צורן קדימה13508צורן קדימה רשות מקומיתפטור11209-899144601/07/201931/07/2019האילנות צורן אישור הונפקמנהרת הזמן

צורן קדימהמרכז
-קדימה

צורן
רועי לוי1182187 צורן קדימה13508צורן קדימה רשות מקומיתפטור09-899985501/07/201921/07/2019ההסתדרותאישור הונפקאור תורה קדימה

צורן קדימהמרכז
-קדימה

צורן
61שד בן צבי אישור הונפקקיטנת הטניס

077-

7282035
נמרוד ברק9715311183250- צורן -ס קדימה"מתנס"מתנפטור21/07/201901/08/2019

צורן קדימהמרכז
-קדימה

צורן
אביגיל עטיה1183276 צורן קדימה13508צורן קדימה רשות מקומיתפטור309-899144601/07/201931/07/2019הציפורים אישור הונפקמנהרת הזמן

צורן קדימהמרכז
-קדימה

צורן
סימון קרן1183302 צורן קדימה13508צורן קדימה רשות מקומיתפטור09-899144601/07/201931/07/2019שושנת העמקים צורןאישור הונפקמנהרת הזמן

צורן קדימהמרכז
-קדימה

צורן
אשרה סברגילי1183846 צורן קדימה13508צורן קדימה רשות מקומיתפטור09-899045801/07/201921/07/2019 קדימה36הורדים אישור הונפקבית ספר של הקיץ

צורן קדימהמרכז
-קדימה

צורן
דוד כהן4106701186184- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכיחייב09-891180801/07/201919/07/2019שד בן צביאישור הונפקנתיבות משה

צורן קדימהמרכז
-קדימה

צורן
אביגיל בירנבאום1189502 צורן קדימה13508צורן קדימה רשות מקומיתפטור209-894713501/07/201921/07/2019דרך לב השרון צורן אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

צורן קדימהמרכז
-קדימה

צורן
נחמה זלדה סטל1189779 צורן קדימה13508צורן קדימה רשות מקומיתפטור08-891996101/07/201921/07/2019צורן-קדימהאישור הונפקשערי יהודית

צורן קדימהמרכז
-קדימה

צורן
מעיין קוינט1189818 צורן קדימה13508צורן קדימה רשות מקומיתפטור09-891180801/07/201921/07/2019שד בן צביאישור הונפקבית ספר של החופש הגדול
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רננה הדס אטון1183680 קדומים35576קדומים רשות מקומיתפטור09-745732701/07/201921/07/2019החילאישור הונפקקדומים- קיטנת אשכול גנים א קדומיםקדומיםמרכז

יוסף-מנחם בן1183743 קדומים35576קדומים רשות מקומיתפטור09-792117201/07/201918/07/2019מעלה שניאוראישור הונפקבית ספר קיץ נחשון בנותקדומיםקדומיםמרכז

אננו גטה1183798 קדומים35576קדומים רשות מקומיתפטור09-745732701/07/201921/07/2019און אורי-דרך בראישור הונפקקדומים- קיטנת אשכול גנים ב קדומיםקדומיםמרכז

חנה אלגרבלי1185016 קדומים35576קדומים רשות מקומיתפטור09-745732701/07/201908/08/2019גבעת שלםאישור הונפקקדומים- קיטנת אשכול גנים ג קדומיםקדומיםמרכז

מיכל כהן1185048 קדומים35576קדומים רשות מקומיתפטור09-745732701/07/201918/07/2019הנבלאישור הונפקקיטנת ביהסקדומיםקדומיםמרכז

דבורה בר און1185246 קדומים35576קדומים רשות מקומיתפטור09-792817401/07/201921/07/2019רחוב היובל קדומיםאישור הונפקנחשון בניםקדומיםקדומיםמרכז

נגאח חמודה1177202 קלנסווה6387קלנסווה רשות מקומיתפטור09-878017701/07/201921/07/2019קלנסווהאישור הונפקהחופש הגדולקלנסווהקלנסווהמרכז

שאוקי מתאני1177727 קלנסווה6387קלנסווה רשות מקומיתפטור09-878062001/07/201922/07/2019קלנסווהאישור הונפקקיץקלנסווהקלנסווהמרכז

עותמאן חטיב1183013 קלנסווה6387קלנסווה רשות מקומיתפטור09-878020601/07/201921/07/2019קלנסווהאישור הונפקעומר בן אלחטאבקלנסווהקלנסווהמרכז

פואד אבו זמירו1183014 קלנסווה6387קלנסווה רשות מקומיתפטור09-878178201/07/201921/07/2019קלנסווהאישור הונפקאלסלאםקלנסווהקלנסווהמרכז

סאוסן נאטור1183728 קלנסווה6387קלנסווה רשות מקומיתפטור71009-878047001/07/201921/07/2019ד "קלנסוה תאישור הונפקקייטנת אבן רושדקלנסווהקלנסווהמרכז

עותמאן מנסור9715491185551- ס קלנסואה "מתנס"מתנפטור09-793646804/07/201928/07/2019קלנסווהאישור הונפק2019קייטנת השלוםקלנסווהקלנסווהמרכז

קרית עקרוןמרכז
קרית 

עקרון
טליה כרמי1177903 קרית עקרון4697קרית עקרון רשות מקומיתפטור08-941418101/07/201921/07/2019משה שרתאישור הונפקמאירים בצבעים וסיפורים

קרית עקרוןמרכז
קרית 

עקרון
אוסנת דולב כהן1179639 קרית עקרון4697קרית עקרון רשות מקומיתפטור08-941428001/07/201921/07/2019שרת משהאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעים

קרית עקרוןמרכז
קרית 

עקרון
קרן מנגד1179644 קרית עקרון4697קרית עקרון רשות מקומיתפטור08-941428101/07/201921/07/2019משה שרתאישור הונפקקיץ אחר

קרית עקרוןמרכז
קרית 

עקרון
נווה-לי אדמוני1182109 קרית עקרון4697קרית עקרון רשות מקומיתפטור08-949639101/07/201908/08/2019כלניתאישור הונפקאשכול חבצלת- מנהרת הזמן 

קרית עקרוןמרכז
קרית 

עקרון
עידן בר9715641182145- ס קרית עקרון "מתנס"מתנפטור108-949639101/07/201908/08/2019המייסדים אישור הונפקקייטנת כדורסל- שוטרס 

קרית עקרוןמרכז
קרית 

עקרון
מירב גוטליב1183144 קרית עקרון4697קרית עקרון רשות מקומיתפטור4808-949639108/07/201921/07/2019הרצל אישור הונפקב"קורס מוכנות לעולים לחט

קרית עקרוןמרכז
קרית 

עקרון
ענת אוקשי1183634 קרית עקרון4697קרית עקרון רשות מקומיתפטור108-941418101/07/201921/07/2019משה שרת אישור הונפקמאירים בסיפורים

קרית עקרוןמרכז
קרית 

עקרון
מיקה טוהר בכר1189875 קרית עקרון4697קרית עקרון רשות מקומיתפטור2608-949639101/07/201908/08/2019הבנים אישור הונפקגן התאנה והגפן- מנהרת הזמן 

קרני שומרוןמרכז
קרני 

שומרון
רשות מקומיתפטור09-792023001/07/201921/07/2019 קרני שומרון5הניצנים אישור הונפקס של החופש הגדול''בי

 קרני 36400קרני שומרון 

שומרון
לריסה קרסיקוב1183645

קרני שומרוןמרכז
קרני 

שומרון
רשות מקומיתפטור09-792020101/07/201921/07/2019נווה מנחםאישור הונפקמגלים עולם

 קרני 36400קרני שומרון 

שומרון
שרה רמתי1184244

קרני שומרוןמרכז
קרני 

שומרון
רשות מקומיתפטור09-792020101/07/201921/07/2019נוה עליזהאישור הונפקמגלים עולם

 קרני 36400קרני שומרון 

שומרון
שיראל טייב1184381
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קרני שומרוןמרכז
קרני 

שומרון

בית ספר קיץ ברקאי קרני 

שומרון
רשות מקומיתפטור909-792020101/07/201921/07/2019כלי שיר אישור הונפק

 קרני 36400קרני שומרון 

שומרון
דב ארבסמן-זאב1184567

קרני שומרוןמרכז
קרני 

שומרון
רשות מקומיתפטור09-792020101/07/201921/07/2019שדרות רחבעםאישור הונפקלפידים בכל מיני צבעים

 קרני 36400קרני שומרון 

שומרון
צוריאל הלוי1184928

קרני שומרוןמרכז
קרני 

שומרון
רשות מקומיתפטור09-792020101/07/201921/07/2019אלוני שילהאישור הונפקמגלים עולם

 קרני 36400קרני שומרון 

שומרון
מורן עמנואל1187706

סמדר חזי1177103-רז סמדר תושב פרטיחייב7003-938969801/07/201914/08/2019יהושוע בן נון אישור הונפקצהרונית סמדרראש העיןראש העיןמרכז

אושרת מגד1177534 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור82403-902764701/07/201908/08/2019התנאים אישור הונפקרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

אושרת מגד1177535 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור7803-902764701/07/201908/08/2019גלוסקא אישור הונפקרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

אושרת מגד1177538 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור503-902764701/07/201908/08/2019א "מהריקאישור הונפקרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

אושרת מגד1177539 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור1803-902764701/07/201908/08/2019שבזי אישור הונפקרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

אושרת מגד1177542 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור603-902764701/07/201908/08/2019א "מהריקאישור הונפקרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

יפית אלשיך1177546 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור03-902764701/07/201908/08/2019מוזס עפרהאישור הונפקרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

יפית אלשיך1177547 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור12003-902764701/07/201908/08/2019י "רשאישור הונפקרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

יפית אלשיך1177550 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור12003-902764701/07/201908/08/2019י "רשאישור הונפקרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

יפית אלשיך1177552 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור6603-902764701/07/201908/08/2019א "מהריקאישור הונפקרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

יפית אלשיך1177553 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור4903-902764701/07/201908/08/2019ון קנדי 'גאישור הונפקרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

ראש העיןראש העיןמרכז
- הקייטנה המטיילת של לינוי 

האוס קיפר גרופ בעמ
לי נוי בן יוסף5145759191177573- האוס קיפר חברהחייב03-901363601/07/201914/08/2019יער ראש העיןאישור הונפק

דוד מחפוד1177652 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור9703-938364401/07/201931/07/2019שבזי אישור הונפקכיף כיףראש העיןראש העיןמרכז

1178753 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור2503-938440501/07/201921/07/2019יגאל אלון אישור הונפקפסגותראש העיןראש העיןמרכז
יפעת ברגל 

צימקינד

אתגר שוקר1179092 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור2303-938388401/07/201921/07/2019החמישה אישור הונפקנועם אהל שלוםראש העיןראש העיןמרכז

אביחי רצון1179266 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור103-938082401/07/201921/07/2019שבזי אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולראש העיןראש העיןמרכז
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פנחס חרזי1179665 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור603-938047901/07/201921/07/2019א "מהריקאישור הונפקאחדות ויחודיותראש העיןראש העיןמרכז

דיצה טלולה כהן1179685 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור403-938726601/07/201921/07/2019האשכולית אישור הונפקטלראש העיןראש העיןמרכז

נאור גבע הלל1179783 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור103-901258401/07/201921/07/2019נווה אפיקים אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולראש העיןראש העיןמרכז

דורית לוי527067931179830- לוי דורית תושב פרטיחייב03-938788801/07/201915/08/2019בן נון יהושעאישור הונפקצהרון דוריתראש העיןראש העיןמרכז

שירי רגב1180204 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור03-901258301/07/201921/07/2019 ראש העין3נווה אפיקים אישור הונפקבית הספר של החופשראש העיןראש העיןמרכז

אביחי חלא1180352 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור803-938950201/07/201926/07/2019ון קנדי 'גאישור הונפקהעין-עירוני ראשראש העיןראש העיןמרכז

גיטל וייס1180792בנות בתיהתנועת נוערפטור502-501544401/07/201918/07/2019א "מהריקאישור הונפקלמחוא כפייםראש העיןראש העיןמרכז

מיקה עבדי1181398הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור04-660846301/07/201925/07/2019ראש העין, 1נווה אפיקים אישור הונפקקייצת קן ראש העיןראש העיןראש העיןמרכז

אורון דאוס1181533 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור3603-938990301/07/201921/07/2019דרך בגין אישור הונפקצוריםראש העיןראש העיןמרכז

סיון אהרונוביץ1181644 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור03-938207201/07/201921/07/2019 ראש העין19גזית אישור הונפקבית ספר אפקראש העיןראש העיןמרכז

רחל יגודיוב1181730 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור2502-501545501/07/201921/07/2019המתמיד אישור הונפקאלומות רחלראש העיןראש העיןמרכז

חנה רחל לוינגר1181758 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור602-501545501/07/201921/07/2019א "מהריקאישור הונפקיסודי התורהראש העיןראש העיןמרכז

1181837 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור503-696501601/07/201921/07/2019נווה אפיקים אישור הונפקAצומח ראש העיןראש העיןמרכז
עינב מידזינסקי 

איפרגן

ראש העיןראש העיןמרכז
בית הספר של החופש הגדול 

"אשכול"
תמר בנימיני1181860 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור15703-938033701/07/201921/07/2019שבזי אישור הונפק

מרים ניצני1182075 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור03-913662501/07/201921/07/2019 ראש העין9יפה ירקוני אישור הונפקשמעון פרסראש העיןראש העיןמרכז

מיכל אסתר רודא1182370 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור502-501545501/07/201921/07/2019א "מהריקאישור הונפקבית יעקב ראש העיןראש העיןראש העיןמרכז

אישור הונפקבית ספר אוהל שרהראש העיןראש העיןמרכז
 15רחוב חותמי המגילה 

ראש העין
אורלית סרור1182403 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור03-938082601/07/201921/07/2019

אפרת יצחק9778271182995- ס לב שבזי "מתנס"מתנפטור9703-938364401/07/201931/07/2019שבזי אישור הונפקכיף כיף גןראש העיןראש העיןמרכז

אישור הונפקספורטיביראש העיןראש העיןמרכז
 הולמס 6שייקה אופיר 

פלייס

077-

4661693
גלעד שיפר360518291183309- ורד וינרבה תושב פרטיחייב22/07/201915/08/2019

עמותהחייב5103-631152201/07/201931/07/2019החמישה אישור הונפקגרעין תורני רוח חדשהראש העיןראש העיןמרכז
- גרעין תורני רוח חדשה 

580472405
דגנית לוי1183811
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אישור הונפקהקייטנה המטיילתראש העיןראש העיןמרכז
התייצבות בפארק גבעת 

טל
שחר גורביץ695267051184476- רוני קריין תושב פרטיחייב03-979126801/07/201908/08/2019

אושרת פולד1184727משרד המדע והפיתוחמשרד ממשלתיחייב303-901258307/07/201911/07/2019נווה אפיקים אישור הונפקקייטנת מדעראש העיןראש העיןמרכז

1185052 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור903-938440522/07/201931/07/2019יפה ירקוני אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםראש העיןראש העיןמרכז
יפעת ברגל 

צימקינד

פזית קמרלקר331536771186643- פזית קמרלקר תושב פרטיחייב803-536229101/07/201915/08/2019גזית אישור הונפקצהרון ניסיםראש העיןראש העיןמרכז

אישור הונפקקייטנת ספורטראש העיןראש העיןמרכז
קייטנת - קייטנת קיץ 

ספורט
יצחק עוזר361884311187472- אסף גמזו תושב פרטיחייב03-901195001/07/201908/08/2019

לימור נגר1188351 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור15703-938033707/07/201911/07/2019שבזי אישור הונפקמדע ותכנולוגיהראש העיןראש העיןמרכז

אורלי שמואלי1188736 ראש העין26401ראש העין רשות מקומיתפטור5803-901141701/07/201931/07/2019ברקן אישור הונפקכיופית צהרון אורליראש העיןראש העיןמרכז

עמותהחייב03-631152201/07/201915/08/2019נילס בוהראישור הונפקגרעין תורני רוח חדשהראש העיןראש העיןמרכז
- גרעין תורני רוח חדשה 

580472405
יוכבד חביבה מלכה1190060

עמותהחייב903-631152201/07/201915/08/2019רמת הגולן אישור הונפקגרעין תורני רוח חדשהראש העיןראש העיןמרכז
- גרעין תורני רוח חדשה 

580472405
הודיה הררי1191631

עמותהחייב03-631152201/07/201915/08/2019אלוף הרב גורןאישור הונפקגרעין תורני רוח חדשהראש העיןראש העיןמרכז
- גרעין תורני רוח חדשה 

580472405
נעמה רונית מוסאי1192467

חנה רחל טייב256194871192511- הייטק קידס תושב פרטיחייב903-688080801/07/201911/08/2019יפה ירקוני אישור הונפקהייטק קידסראש העיןראש העיןמרכז

אורון שוחט532563431193294- גול - גיל עמותהחייב09-891927422/07/201911/08/2019 ראש העין36מנחם בגין אישור הונפקגול- גיל ראש העיןראש העיןמרכז

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
ודים קוזמינסקי3211395291177213- קייטנת עצמה תושב פרטיחייב03-966829701/07/201908/08/2019ראשון לציון, 6/8מרגולין אישור הונפקקייטנת עצמה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אוה זלקר1177235 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור2303-961259601/07/201921/07/2019סילבר אישור הונפקויתקין

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
עופר ויסמונסקי1177260 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור3908-859651501/07/201921/07/2019מבצע משה אישור הונפקמכייפים באיתמר

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
עופר ויסמונסקי1177261 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור3908-859651522/07/201908/08/2019מבצע משה אישור הונפקמכייפים באיתמר

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
תושב פרטיחייב03-956351801/07/201908/08/2019מתגלגלתאישור הונפקהדובדבנים

- עדי פיטל בן שלום  

32203689
עדי פיטל בן שלום1177300

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
פנינה כהן1177306 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1403-965006322/07/201912/08/2019לוין מיכאל וחנה אישור הונפקהדובדבנים

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
שרונה נתח1177307 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1303-965006322/07/201912/08/2019האורנים אישור הונפקהדןדבנים

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
לינוי כהן1177308 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-965006301/07/201912/08/2019מריםאישור הונפקהדובדבנים
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ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
שרונה גולבהרי1177322 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1603-965006301/07/201921/07/2019שינקין אישור הונפקקייטנת שלמון

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
830061177437- רועי שר תושב פרטיחייב03-966593901/07/201921/07/2019ראשון לציון45בן גוריון אישור הונפקטניס שר

אילן טוביה שר 

לוריא

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אישור הונפקאלונים

moadonitalonim@wall

a.com
מרים מור יוסף1177631 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור08-856352523/07/201910/08/2019

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
שושנה קובני1177645 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור403-964960422/07/201908/08/2019הירקון אישור הונפקמועדונית ידלין

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
עופרה פינקר582152291177741- עפרה פינקר תושב פרטיחייב08-940929501/07/201922/08/2019צ" ראשל2אחד העם אישור הונפקמשהו משלי הקייטנה לאמנויות

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אישור הונפקSURFCLUBקוצי 

 חוף הגולשים 43הטיילת 

צ"ראשל
אור צבי אהרון589063221177748- רונן כץ תושב פרטיחייב03-644678923/06/201929/08/2019

אישור הונפקקיץ על גלגליםשוהםראשון לציוןמרכז
 ראשון 20יעקב פריימן 

לציון
חברהחייב03-550078001/07/201913/08/2019

- קונטקט אי קי אם אף  

515009785
אבי מויאל1177832

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
עינבל אילוני קלימי384430161177910- גיל אילוני תושב פרטיחייב03-958445501/07/201908/08/2019 ראשלצ25פיינשטין אישור הונפקקינדר מתגלגלת

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
חן קלימי384430161177921- גיל אילוני תושב פרטיחייב03-958445501/07/201915/08/2019 ראשלצ27פינשטיין אישור הונפק2019קינדר 

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אישור הונפק"רעות- "בית הספר של החופש

 ראשון 4ראובן ובת שבע 

לציון
דנה בן שימול1178208 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-945442201/07/201921/07/2019

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
תאגיד עירוניחייב03-951286921/07/201908/08/2019מריםאישור הונפקקייטנת סייף

- חברה העירונית ראשלצ 

511467326
יעל צייטין1178456

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
יהודית יפרח1178580 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור3103-962890601/07/201921/07/2019הרקפת אישור הונפקרזאל

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
ה'מסטואל וודג1178999 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1803-958568422/07/201908/08/2019רחוב החצבאישור הונפקמדע ועמדה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אוה לוי1179000 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1903-635520921/07/201908/08/2019רח הרב צאלח  אישור הונפקקייצת מדע ועמדה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
1179016 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1403-949303001/07/201921/07/2019לוין מיכאל וחנה אישור הונפקבית ספר של החופש-אופקים

דקלה אסתר זייף 

לוי

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אירינה נסטרנקו1179018 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1603-930462022/07/201908/08/2019שינקין אישור הונפקקייצת מדע ועמדה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
הדס יחזקאל1179055 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור403-964186901/07/201921/07/2019הירקון אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אסנת אליעזר1179185 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-952116001/07/201921/07/2019ראשון לציוןאישור הונפקשקמה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
מרים דניאל1179201 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור3603-950754322/07/201908/08/2019ג בנות ''צאישור הונפקמדע ועמדה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
יקרה סופר1179212 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-647885121/07/201912/08/2019הרב שלום שרעביאישור הונפקקייצת מדע ועמדה
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ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אישור הונפק'מועדונית ויתקין ב

 ראשון 21אבא סילבר 

לציון
נילי מזל1179236 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-952548822/07/201908/08/2019

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
סיגלית טימסית1179269 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1503-964555901/07/201921/07/2019הרברט סמואל אישור הונפקבית ספר של הקייץ

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
דניאלה דהן1179322 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור3903-961277601/07/201921/07/2019מבצע משה אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אורית שאשו1179330 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור2903-969446301/07/201921/07/2019ברניצקי נתן אישור הונפקעין הקורא

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
ני'דריה סבטליצ1179457 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור2603-950631822/07/201908/08/2019כצנלסון אישור הונפקמדע ועמדה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
יעל לוי1179468 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1603-964589001/07/201921/07/2019שינקין אישור הונפקבית ספר של החופש

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
דוד בן הרוש1179495 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-950631722/07/201908/08/2019 ראשון לציון12בית יוסף אישור הונפקקייצת מדע ועמדה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
וורטאו סבהט1179502 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-950631722/07/201908/08/2019 ראשון לציון12בית יוסף אישור הונפקקייצת מדע ועמדה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
מיטל מטילדה ממו1179512 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-962175001/07/201921/07/2019מריםאישור הונפקבית ספר של הקיץ

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
רויטל אהרן1179526 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-962908501/07/201921/07/2019נאות אשליםאישור הונפקס של החופש הגדול"ביה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
7מורדכי פופל אישור הונפק"הבית של קשת"צהרון 

076-

5404406
ענבל לוי1179544 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור01/07/201922/08/2019

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
נטליה לוגבין1179688 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1803-944837801/07/201921/07/2019החצב אישור הונפק"רמז"ס "ביה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
שפית פרי1179748 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור403-945917501/07/201912/08/2019דוידזון אישור הונפקצפיחית בדבש

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
חגית בר1179861 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור2603-967007401/07/201921/07/2019כצנלסון אישור הונפקהקיץ של החופש הגדול

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
מור אטר1179959 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1103-735777001/07/201921/07/2019קידוש השם אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
צבי דוד1179976 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1403-944405322/07/201908/08/2019לוין מיכאל וחנה אישור הונפקמדע ועמדה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

 ראשון 35דרובין יואל 

לציון
אלונה כץ1180081 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-969186601/07/201921/07/2019

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
איה פונטיין1180108 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור403-953834301/07/201921/07/2019היין אישור הונפקביהס של החופש הגדול

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
שי שר245655411180138- ניר מאור חברהחייב03-962333801/07/201929/08/2019 ראשון לציון45בן גוריון אישור הונפקמתגלגלים ונהנים

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
)342784651180145- תושב פרטי תושב פרטיחייב03-965333001/07/201921/07/2019על גלגליםאישור הונפקכיופים ואתגרים יונה כהן)יוני 
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ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון

בית ספר של החופש הגדול בן 

גוריון
ורד הראל עציץ1180171 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-529526201/07/201921/07/2019 ראשון לציון32העצמאות אישור הונפק

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
)1180173 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור5503-965333022/07/201908/08/2019נווה דקלים אישור הונפקפעילות פנאי נווה דקלים יונה כהן)יוני 

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
ליהי פדלון1180175 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1303-964624001/07/201921/07/2019האורנים אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון

תרבות עבור בית ספר של 

החופש הגדול
עמליה אלימלך1180202 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-969844001/07/201921/07/2019 ראשון לציון13סטפן וייז אישור הונפק

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
)1180258 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור703-967887301/07/201921/07/2019אחד העם אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול ציפי פישר)שרון 

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
חברהחייבYaakov Freiman 2003-550078001/07/201921/07/2019אישור הונפקקייטנת קיץ על גלגלים

- קונטקט אי קי אם אף  

515009785
שלמה מאיר מויאל1180306

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
תהילה רופא1180530 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור403-962444401/07/201921/07/2019חיל השריון אישור הונפקבית ספר של החופש

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
יצחק עמר1180562 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1203-961291301/07/201921/07/2019שד התקומה אישור הונפק"זבולון המר"ד תורני "חמ

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אלה לב1180566 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור203-633590007/07/201924/07/2019תנועות הנוער אישור הונפקסאמר סקול

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
מקסים אורסטי1180577 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור603-965411101/07/201921/07/2019המתנדבים אישור הונפקיסוד המעלה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
רותי מנדלוביץ1180628 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1303-944108201/07/201921/07/2019ירמיהו אישור הונפקישורון- ס של החופש הגדול"בי

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
39ויניק אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

077-

4371423
טלי כוכבי1180669 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון

רננים בית הספר של החופש 

הגדול
עמליה עמית חמו1180679 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-961404401/07/201921/07/2019 ראשון לציון19החלמונית אישור הונפק

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון

בית הספר של הקיץ חתני 

פרס נובל
ענבל אבני1180687 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור203-961036401/07/201921/07/2019מעגל השלום אישור הונפק

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
)4160241180855- נוה עוז שקמה חדש מוסד חינוכיחייב08-614674222/07/201908/08/2019מריםאישור הונפקסאמר קול תמר גצלטר)נטלי 

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
ליזט יוחננוף1180975 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1103-726581522/07/201908/08/2019אבן תמר אישור הונפקמדע ועמדה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
עירית אהרוני1181005 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור4303-944445001/07/201921/07/2019התזמורת אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אישור הונפקחוויה אולימפית

, 45שדרות בן גוריון 

ראשון לציון
תומר שרים245655411181043- ניר מאור חברהחייב03-962333801/07/201922/08/2019

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
עמית שמעון לוי1181526 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור3003-947151001/07/201921/07/2019אברבנאל אישור הונפקרוזן

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
יפעת סופר1181539 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור3103-958819801/07/201921/07/2019גיבשטיין יהושע אישור הונפקבית ספר של החופש
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ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
איריס טומשין1181562 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור3103-962463301/07/201921/07/2019נגבה אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
רחל פרי1181647 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1003-958509201/07/201922/07/2019הכובש אישור הונפקשןבן למצוינים

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
1181736 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור3603-964161301/07/201921/07/2019יהודה לייב פינסקר אישור הונפקממלכת המילים המופלאות

שרה רבקה 

לשצינסקי

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אבירן לוי1181749 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור3603-967209301/07/201921/07/2019ג בנות "צאישור הונפקמעלה שמעוני

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
שני ברו1181857 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור403-631817901/07/201921/07/2019ההכשרות אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
חגית מאיר1181886 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-951809101/07/201921/07/2019 ראשון לציון2אלקבץ אישור הונפקביהס מרחבים

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
יפית חביב1181893 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1203-696282501/07/201921/07/2019שמשון זליג אישור הונפקאריאל שרון

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
ורדה גרינברג1181921 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1903-951923601/07/201921/07/2019התזמורת אישור הונפקקייטנת החופש הגדול

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
לילי אביטל יצהרי1181937 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור403-966182722/07/201908/08/2019הרב צאלח משה אישור הונפקצפיחית בדבש

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
רות חתינה1181946 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור3703-966182701/07/201908/08/2019העצמאות אישור הונפקצפיחית בדבש

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
ענת דהן1181955 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור5503-964101601/07/201918/07/2019נורדאו אישור הונפקבית ספר של קיץ

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
ילנה סניוק1181956 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור4303-950242301/07/201912/08/2019התזמורת אישור הונפקצפיחית בדבש

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
טלי גרוסברג1181963 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1103-950242321/07/201908/08/2019אבן תמר אישור הונפקצפיחית בדבש

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
שירן עמרם1181967 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור403-952041221/07/201908/08/2019ראובן ובת שבע אישור הונפקצפיחית בדבש

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
בת שבע זרח1181975 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור402-961182401/07/201908/08/2019היין אישור הונפקצפיחית בדבש

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
לילי אורנה דוסטרי1181986 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1902-952041201/07/201912/08/2019התזמורת אישור הונפקצפיחית בדבש

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אסתר בנימיני1182059 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור203-962367701/07/201921/07/2019הסחלב אישור הונפקס של החופש הגדול"ביה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
4141281182073- ס רזאל "ביהמוסד חינוכיחייב3103-941590901/07/201921/07/2019הרקפת אישור הונפקרזאל

צפורה חנה 

פוברסקי

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
תושב פרטיחייב03-942371001/07/201912/08/2019 ראשלצ5חיל האויר אישור הונפקאקסרים על גלגלים

- דרורה פלג פילגרציק 

53272837
יצחק רודיק1182574

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
שרית לוי562387851182593- שרית לוי תושב פרטיחייב03-962279404/08/201915/08/2019דרך מכבים ראשון לציוןאישור הונפקחוויות בסביבה
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ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון

-בית ספר של החופש הגדול

רוזן
גלית סיאני1182757 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור3003-944630601/07/201921/07/2019אברבנאל אישור הונפק

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
סמדר דרבי1182999 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-965006301/07/201912/08/2019ראשון לציוןאישור הונפקהדובדבנים

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון

- בית ספר של החופש הגדול

"אליאב"
סיון מנדלסון חלפי1183046 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור403-657192301/07/201921/07/2019הרב צאלח משה אישור הונפק

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
תאגיד עירוניחייב503-636011107/07/201924/07/2019הבנים אישור הונפק360נחלת 

- חברה העירונית ראשלצ 

511467326
שירלי לוזון1183147

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
יניב שרון1183168 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-699894201/07/201921/07/2019 ראשלצ2היין אישור הונפקטניס שולחן

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
וליה אזולאי'גלי ג1183462 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור503-962164401/07/201921/07/2019חיל הצנחנים אישור הונפקבית ספר של הקיץ

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
חגית גדסי1183912 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור3003-965006322/07/201912/08/2019אברבנאל אישור הונפקהדובדבנים

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אילנית רונן כהן1184132 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור5203-968810001/07/201918/07/2019שד יעקב אישור הונפקס שיכוני המזרח כיופים"מתנ

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
ס"מתנפטור5203-968810007/07/201924/07/2019שד יעקב אישור הונפקסיינסקאמפ

- מזרח - צ "ס ראשל"מתנ

971598
ורד להב1184146

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אביבה אשכנזי1185663 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור5803-965006301/07/201912/08/2019מורדי הגטאות אישור הונפקהחברה העריונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
איילת טויטו1185670 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור703-965006301/07/201912/08/2019הרקפת אישור הונפקהחברה העריונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
איריס קרסנינסקי1185677 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור2103-965006301/07/201912/08/2019ירמיהו אישור הונפקהחברה העריונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אפרת יצחקי1185696 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-965006301/07/201912/08/2019פינשטיין יונה צביאישור הונפקהחברה העריונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אל אודליה כהן-בת1185712 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור2003-965006301/07/201912/08/2019שרירא שמואל אישור הונפקהחברה העריונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אשר כהן235087651185745- אשר כהן תושב פרטיחייב03-933333301/07/201911/08/2019קאנטריאישור הונפקספורט וחוויה

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
דנה בורומנד1185747 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור3203-965006301/07/201912/08/2019תנועות הנוער אישור הונפקהחברה העריונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
י'חנה שרה טנג1185759 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1003-965006301/07/201912/08/2019שמשון זליג אישור הונפקחברה עירונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
מיתר פלדמן1185776הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור2203-512512501/07/201918/07/2019מרגולין אישור הונפקה'קייצת הביתל

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
ורד לוי1185781 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור303-965006301/07/201912/08/2019רופין אישור הונפקהחברה העריונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
יעל אברהם1185837 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור4103-965006301/07/201912/08/2019אברבנאל אישור הונפקהחברה העריונית
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ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
ליה רייזלר1185865 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1403-965006301/07/201912/08/2019ברנדיס אישור הונפקהחברה העריונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
מזל מדוול1185904 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור7003-965006301/07/201912/08/2019עולי הגרדום אישור הונפקהחברה העריונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
מיכל ראובני1185940 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1103-965006301/07/201912/08/2019שפטל אריה אישור הונפקהחברה העירונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
פלורה לביא1185954 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1003-965006301/07/201912/08/2019הבריגדה אישור הונפקהחברה העירונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
פנינה כהן1185964 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור303-965006301/07/201912/08/2019גן יבנה אישור הונפקחברה העירונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
1185983 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור603-965006301/07/201912/08/2019גיסין אישור הונפקהחברה העירונית

בלה -פרידה

בוכהולץ

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
קרינה גליקמן1186002 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור1503-965006301/07/201912/08/2019קרל נטר אישור הונפקהחברה העירונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
רויטל דוברה1186053 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור703-965006301/07/201912/08/2019הרב שלינקה יצחק אישור הונפקהחברה העירונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
שולמית זכאי1186056 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור203-965006301/07/201912/08/2019באייר ' האישור הונפקהחברה העירונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
1186068 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור703-965006301/07/201912/08/2019הפרג אישור הונפקהחברה העירונית

שירלי סימה 

אמסלם

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
שרה שרית מזוז1186082 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור703-965006301/07/201912/08/2019דן אישור הונפקהחברה העריונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
רינה בוחבוט1186089 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור303-965006301/07/201912/08/2019רסי 'קהילת ניו גאישור הונפקהחברה העירונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
נועה צפורה יצחקי1186106 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור203-965006301/07/201912/08/2019החצוצרה אישור הונפקהחברה העירונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
ראובן ויצמן5803995251186446- מכבי ראשון לציון אגודהחייב203-952643101/07/201901/08/2019היין אישור הונפק' מחזור א2019מחנה קיץ 

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
רויטל דוברה1187141 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור703-965006301/07/201912/08/2019הרב שלינקה יצחק אישור הונפקהחברה העירונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
רינה שמש-חיה1187167 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור4203-965006301/07/201912/08/2019בלקינד שמשון אישור הונפקהחברה העירונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
גלית כהן1187202 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור8803-965006301/07/201912/08/2019ההתיישבות אישור הונפקהחברה העירונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
אבי ביטון5137163321187382- מכבי אקטיבי חברהחייב703-941445501/07/201908/08/2019ישראל גלילי אישור הונפקגו אקטיב

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
יוכבד גורן1187993 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור503-965006301/07/201912/08/2019יהודה לייב אישור הונפקהחברה העירונית

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
שלומית מלול1188031 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור403-965006301/07/201912/08/2019הצפורן אישור הונפקהחברה העירונית
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ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
1190734בנות בתיהתנועת נוערפטור3603-570894901/07/201921/07/2019יהודה לייב פינסקר אישור הונפקממלכת המילים המופלאות

מרגלית צפורה 

וידר

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
שרונה נתח1192496 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור03-965006301/07/201921/07/2019ראשון לציוןאישור הונפקהדובדבנים

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
חגית גדסי1192547 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור3103-965006301/07/201921/07/2019גיבשטיין יהושע אישור הונפקהדובדבנים

ראשון לציוןמרכז
ראשון 

לציון
ולנטינה פופוב1193037 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומיתפטור203-941072307/07/201924/07/2019מעגל השלום אישור הונפקסאמר סקול

אישור הונפקתכנית אלפא ויצמן- מחנה קיץ רחובותרחובותמרכז
מכון דוידסיון לחינוך 

מכון ויצמן, מדעי
עמותהחייב08-937846623/06/201919/07/2019

- מכון דוידסון לחינוך מדעי 

40209197
גילי ולנר1176997

עמותהחייב08-937830023/07/201914/08/2019מכון דוידסון לחינוך מדעיאישור הונפק'מדעי המוח יא', מדעי המוח ירחובותרחובותמרכז
- מכון דוידסון לחינוך מדעי 

40209197
אנה צינמן'ז1177186

עמותהחייב08-937830028/07/201908/08/2019מכון דוידסון לחינוך מדעיאישור הונפק'מדעי המוח י', מדעי המוח יברחובותרחובותמרכז
- מכון דוידסון לחינוך מדעי 

40209197
אנה צינמן'ז1177187

רחובותרחובותמרכז
ס של החופש הגדול סיני "ביה

רחובות
יאיר מעצרי1177253 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-947132201/07/201921/07/2019רחובותאישור הונפק

נעם יעקב דמתי1177290 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור108-949614801/07/201921/07/2019קאופמן חיים אישור הונפקנעם בניםרחובותרחובותמרכז

מאיר מיקו דנן5805919311177291- רחובות . ד.ס.מעמותהחייב1008-921305801/07/201925/07/2019א "הגראישור הונפקאליצור רחובות כדורסלרחובותרחובותמרכז

אישור הונפקר"מחנה כדורסל שזרחובותרחובותמרכז
/ אסתר ואברהם בן ארי

32בר לב 
מיכאל שיקנאגי1177303 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-633903401/07/201911/07/2019

ס"מתנפטור5208-947241021/07/201908/08/2019סירני אישור הונפקקיץ בגבירולרחובותרחובותמרכז
- חוויות .מר-רחובות.מתנ

971648
הדר פלד כהן1177419

1177459 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור2808-690175601/07/201921/07/2019הרב מדר זכריה אישור הונפקד בנות רחובות"חברחובותרחובותמרכז
צביה דבורה 

קסטיאל

עמותהחייב08-937832129/07/201931/07/2019מכון דוידסון לחינוך מדעיאישור הונפקמחנה כימיהרחובותרחובותמרכז
- מכון דוידסון לחינוך מדעי 

40209197
דלית שנטל1177616

עמותהחייב08-940563801/07/201908/08/2019 רחובות24אלי הורוביץ אישור הונפקקייטנת מועדון רחובותרחובותרחובותמרכז
- ס לטניס "ביה. ב.ד

580361707
דניאל ביאלר1177663

אישור הונפקמחנה קיץ כדור ידרחובותרחובותמרכז
 פינת חנה 2מיכאל כהן 

אברך
אמיתי דיין1178209 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-668388401/07/201921/07/2019

פראדי וינברגר1178267בנות בתיהתנועת נוערפטור2802-501544401/07/201921/07/2019חפץ חיים אישור הונפקבנות אסתררחובותרחובותמרכז

חיה שרה רוזנשטין1178279בנות בתיהתנועת נוערפטור1402-501544401/07/201917/07/2019נורדאו אישור הונפקקיטנת קיץ בהנאהרחובותרחובותמרכז

ס"מתנפטור308-621083101/07/201921/07/2019הר תבור אישור הונפקפיס הולנדיתרחובותרחובותמרכז
- כפר גברול -רחובות.מתנ

971630
יגרדו אורית טייה1178480

אישור הונפקאחדות וייחודיותרחובותרחובותמרכז
ד "בית הספר הממ

תחכמוני
אסי יעקב אדרי1178824 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-946618001/07/201921/07/2019

אלעזר שרעבי1178899 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור108-949632101/07/201921/07/2019רחובות רייפן יעקב אישור הונפקניצוצותרחובותרחובותמרכז
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ספיר בן אבו1179019 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור908-663500901/07/201922/07/2019הר כנען אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולרחובותרחובותמרכז

מירב עזרא1179603 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור2608-941416701/07/201921/07/2019זכריה מדר אישור הונפקרמת אלוןרחובותרחובותמרכז

רני ששון1179630 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור7808-947296014/07/201925/07/2019כרמל אישור הונפקתכנית קיץ בבית האמניםרחובותרחובותמרכז

מורן קופלר1179652 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור1108-931270001/07/201921/07/2019הרב מזרחי יעקב אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולרחובותרחובותמרכז

טלי פאריינתי1179969 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור2808-935779901/07/201921/07/2019הדגניות אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולרחובותרחובותמרכז

אירנה קוטקוביץ1180031 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור308-632041501/07/201921/07/2019קרוננברג יוסף אישור הונפקחופש גדולרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
בית ספר של החופש הגדול 

שפרינצק
רעות גל1180070 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור2508-946242401/07/201921/07/2019המעפיל אישור הונפק

ס"מתנפטור608-636617122/07/201908/08/2019גולדברג אישור הונפקדו ספורט-טאיקווןרחובותרחובותמרכז
- חוויות .מר-רחובות.מתנ

971648
ענת פורקוש1180266

דנה גמליאל1180350 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור7008-947095401/07/201921/07/2019הר הצופים אישור הונפקהרצוגרחובותרחובותמרכז

יעל שושן1180422 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור408-632041501/07/201921/07/2019הולצברג שמחה אישור הונפקבן גוריון רחובותרחובותרחובותמרכז

רות שפירה1180787 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-946358201/07/201921/07/2019שובו רחובותאישור הונפקשובו רחובותרחובותרחובותמרכז

1180809בנות בתיהתנועת נוערפטור2808-935473726/06/201901/08/2019חפץ חיים אישור הונפקנאמן למקוררחובותרחובותמרכז
מרים גאלדא 

הרטמן

שרה מקובצקי1180892בנות בתיהתנועת נוערפטור502-501544401/07/201908/08/2019סירני אישור הונפקרחובות- אתנחתא רחובותרחובותמרכז

טליה נחום לכמן1180926 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור7808-947296014/07/201925/07/2019כרמל אישור הונפקתכנית קיץ בבית האמניםרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
ס של החופש הגדול והכנה "בי

לכיתה א וצהרון
מאי איטח1181038 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-945145201/07/201921/07/2019רחובותאישור הונפק

רחובותרחובותמרכז
וחופש ' הכנה לכיתה א

צהרון סמילנסקי+גדול
אבישג זוליכה1181120 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-632041501/07/201921/07/2019רחובותאישור הונפק

נתנאל חזן1181169 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור2008-688916101/07/201921/07/2019קלמן גבריאלוב אישור הונפקבארי בשדהרחובותרחובותמרכז

מורן קופלר1181438 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור508-931270022/07/201906/08/2019הרב יעקב מזרחי אישור הונפקחוויות מסביב לעולםרחובותרחובותמרכז

ס"מתנפטור608-636617101/07/201911/07/2019גולדברג אישור הונפקשוויץ רחובות החדשהרחובותרחובותמרכז
- רשת - ס רחובות "מתנ

971663
ענת פורקוש1181483

אפרת ונונו1181707 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור3008-632041501/07/201921/07/2019הרב הרצוג אישור הונפקחופש גדולרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
קייטנת חוויות שוויץ המדע 

לחופש הגדול
ס"מתנפטור5208-931070001/07/201918/07/2019סירני אישור הונפק

- חוויות .מר-רחובות.מתנ

971648
לי מדמוני גבע1181903

חברהחייב09-760143301/07/201922/08/2019 רחובות234הרצל אישור הונפקילדי העובדים של מעון ויצמןרחובותרחובותמרכז
- מ "הארה תוכניות העשרה בע

513110734
יצחק גרגיר1182015

אהובה עמר1182259 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור2008-675512001/07/201921/07/2019החבורה אישור הונפקיבניאלי רחובותרחובותרחובותמרכז

יניב לוי1182361 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור108-945915201/07/201906/08/2019ד ''חבאישור הונפקרכבת המצוותרחובותרחובותמרכז

גל רותם1182413 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור408-632041501/07/201921/07/2019חנובר אהר 'צ' פרופאישור הונפקוצהרון' הכנה לארחובותרחובותמרכז
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גבי גבריאל סידון1182903 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור908-632041501/07/201908/08/2019הר כנען אישור הונפקוצהרון' הכנה לכתה ארחובותרחובותמרכז

יונית בן יוסף1183107 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור408-632041501/07/201921/07/2019חנובר 'אהרון צ' פרופאישור הונפקניצני המדערחובותרחובותמרכז

תמר חצרוני1183167בנות בתיהתנועת נוערפטור108-854393201/07/201918/07/2019דרך ירושלים אישור הונפקאור לציוןרחובותרחובותמרכז

קורל ליפובצקי1183180 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור3208-632041501/07/201908/08/2019לב חיים -בראישור הונפקוצהרון' הכנה לארחובותרחובותמרכז

דן מלצר2014351791183225- דן מלצר תושב פרטיחייב08-934280101/07/201901/08/2019מרכז הנופש מכון ויצמןאישור הונפקקייטנת טניס וספורטרחובותרחובותמרכז

1183255 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-854684201/07/201920/07/2019 רחובות20גבריאלוב אישור הונפקניצוצותרחובותרחובותמרכז
אברהם אלי יוסף 

פרץ

אישור הונפקניצוצותרחובותרחובותמרכז
 6נפתלי בן אפרים 

רחובות
אליהו חלימי1183335 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-949518301/07/201921/07/2019

איילת אריאל1183349 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-935246201/07/201921/07/2019 רחובות1דרך ירושלים אישור הונפקניצוצותרחובותרחובותמרכז

יהודית שהרבני584011261183402- שהרבני יהודית תושב פרטיחייב3808-939060301/07/201931/07/2019י "לחאישור הונפקקטקטיםרחובותרחובותמרכז

רינת מילר1183425 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור7008-947095401/07/201921/07/2019הר הצופים אישור הונפקצהרון+קייטנה רחובותרחובותמרכז

חנה חצרוני1183638 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור2508-632041501/07/201921/07/2019המעפיל אישור הונפקשפרינצקרחובותרחובותמרכז

דנה ישראל גדסי1183879 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור1108-931270001/07/201906/08/2019הרב מזרחי יעקב אישור הונפק'עולים לארחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
החופש הגדול והכנה לכיתה א 

וצהרון
ליאת יוסף1183897 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-947533301/07/201921/07/2019 רחובות16בר שאול אישור הונפק

אסתר שיינברגר1183944 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור2808-941764001/07/201921/07/2019חפץ חיים אישור הונפקניצוצותרחובותרחובותמרכז

מאור עטייה1184168 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור1108-931270001/07/201921/07/2019הרב מזרחי יעקב אישור הונפקחוויות מסביב לעולםרחובותרחובותמרכז

אופיר יוסף ביכלר1184909 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור108-935308501/07/201921/07/2019י "עגנון שאישור הונפקמעלות משולםרחובותרחובותמרכז

אישור הונפקקיץ על גלגליםרחובותרחובותמרכז
 ראשון 20יעקב פריימן 

לציון
חברהחייב03-550078001/07/201913/08/2019

- קונטקט אי קי אם אף  

515009785
משה ישראלי1185742

מאור עטייה1185843 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור1108-931270022/07/201906/08/2019הרב מזרחי יעקב אישור הונפקחוויות מסביב לעולםרחובותרחובותמרכז

אילן גרזי1186028 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-945605001/07/201918/07/2019 רחובות48יעקב אישור הונפקאומנויות הבמה נימת הנועררחובותרחובותמרכז

מאיר ליכטנשטיין1186860 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-373402701/07/201921/07/2019 רחובות46ההגנה אישור הונפקניצוצותרחובותרחובותמרכז

רינת פליטמן1187024 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור3008-632041501/07/201921/07/2019הרב הרצוג אישור הונפקהכנה לכיתה א וצהרוןרחובותרחובותמרכז

רפאל ניימן1188029 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-945304001/07/201921/07/2019 רחובות20נורדאו  אישור הונפקניצוצותרחובותרחובותמרכז

אסתר נסים1188185 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור508-666688701/07/201921/07/2019סירני אישור הונפקניצוצותרחובותרחובותמרכז

אמיר הרץ1188491 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-632041501/07/201921/07/2019רחובותאישור הונפקחופש גדולרחובותרחובותמרכז

צפורה ביטון1189070 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

הודיה מור1189795 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

טלי מועלמי1189898 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור04-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

הדר נוני1189996 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז
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עטרה זייד1190028 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

יהודית כהן1190061 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

פנינה קדוש1190077 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

שרון גואטה1190125 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

סיון אפריאט1190188 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

נט ויצמן'ג1190203 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

נוגה יעקובי1190226 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

ס"מתנפטור10808-945314401/07/201925/07/2019הרצל אישור הונפקכיף לי בתקוותנורחובותרחובותמרכז
- מרכז תקוותנו רחובות 

975359
משה ישראלי1190403

מרים הלן צברי1191003 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

אירית נאור1191103 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

1191180 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז
קים בת אל בן 

שמעון

חגית כהן1191290 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

דקל טוהר הדר1191377 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

מירי בוקסבאום1191446 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

שגית צעידי1191511 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-941656401/07/201921/07/2019שדרת הקבוציםאישור הונפקקייטנה נועם בנותרחובותרחובותמרכז

אסתר כברה1191927 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

צביה פוגלבלט1192324 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-945180101/07/201921/07/2019 רחובות18נורדאו אישור הונפקאוצרות בחורשהרחובותרחובותמרכז

אל גמליאל-בת1192557 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

ענת שמולביץ1192612 רחובות84004רחובות רשות מקומיתפטור08-661637101/07/201931/07/2019חוויותאישור הונפקחוויות קיץרחובותרחובותמרכז

ס"מתנפטור2008-937770201/07/201921/07/2019החבורה אישור הונפקס אושיות"צהרון מתנרחובותרחובותמרכז
- אושיות -ס רחובות"מתנ

971614
סיון סיילס1192687

היבא חרב1176188 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-920376301/07/201921/07/2019 רמלה1דוכיפת אישור הונפקאלעומרייהרמלהרמלהמרכז

שרה שמלה1176780 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-929576101/07/201925/07/2019 רמלה4הזית אישור הונפקטללי החייםרמלהרמלהמרכז

אישור הונפקקייטנה ספורטרמלהרמלהמרכז
 רמלה 13רח זכריה  

כריבת השכיה
שאול פלזנטל1177431 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-922333101/07/201908/08/2019

צביה וייל1177476 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור308-921172301/07/201919/07/2019טיטלבוים אישור הונפקספור של חוויהרמלהרמלהמרכז

שלומית סרויה1177567 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-922429201/07/201921/07/2019רמלהאישור הונפקס בן גוריון רמלה"בירמלהרמלהמרכז

זוהרה אסקיו1178766 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-921223101/07/201921/07/2019הפעמוניתאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולרמלהרמלהמרכז

רמלהרמלהמרכז
- בית הספר של החופש הגדול 

אורתודוקסי
היבה פדילה1179023 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-915206401/07/201921/07/2019המעפילים אישור הונפק

ה קינדה'טג1179560 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור2308-922112301/07/201921/07/2019יוספטל אישור הונפקבתי הספר של החופשרמלהרמלהמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

לילי פדאיל9716891179646- מגזר - ס רמלה "מתנס"מתנפטור108-922033701/07/201921/07/2019התמר אישור הונפקגיל רך אורתודוכסירמלהרמלהמרכז

1179686 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-922851901/07/201921/07/2019רמלהאישור הונפקביהס של החופש הגדולרמלהרמלהמרכז
רחל אביבית 

זיו-אלקיים

רמלהרמלהמרכז
-ספר של החופש הגדול-בית

שרת
ענת סהר1179771 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-922115401/07/201921/07/2019שרת אישור הונפק

יהודה שדמי1180724 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-922622301/07/201922/07/2019 רמלה3ברזילי אישור הונפקבר אילןרמלהרמלהמרכז

1180986 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור3108-634516601/07/201921/07/2019עוזי חיטמן אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםרמלהרמלהמרכז
לילך פלורה אשר 

רבי

נורה וחידי1181194 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור908-922167201/07/201921/07/2019זכריה אישור הונפקאבן סינארמלהרמלהמרכז

דורית נבו1181238 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור308-921060301/07/201921/07/2019תמיר שמואל אישור הונפקבית ספר אופקרמלהרמלהמרכז

נטלי עמר1181289 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-866438401/07/201921/07/2019קרית האמניםאישור הונפקקשתרמלהרמלהמרכז

יאסמין אלקלק1181633 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור8308-922024901/07/201919/07/2019שד הרצל אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםרמלהרמלהמרכז

מרים שוב1182037בנות בתיהתנועת נוערפטור308-921172301/07/201918/07/2019טייטלבום אישור הונפקשעת סיפוררמלהרמלהמרכז

אלישבע מורסיאנו1182193בנות בתיהתנועת נוערפטור3702-501544401/07/201919/07/2019בר אילן אישור הונפקאוצר נשימהרמלהרמלהמרכז

מזל ברבי9716711182972- ס רמלה "מתנס"מתנפטור908-923254201/07/201921/07/2019שד ויצמן אישור הונפקמסתובבת מחזור ארמלהרמלהמרכז

שלמה אוחנה9716711183058- ס רמלה "מתנס"מתנפטור908-923254201/07/201921/07/2019שד ויצמן אישור הונפקמסתובבת מדעים מחזור ארמלהרמלהמרכז

אסתר בן נתן1183236 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-671029101/07/201921/07/2019בנאי יוסי אישור הונפקתוף מריםרמלהרמלהמרכז

אביגיל לוי1183410 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-977173001/07/201921/07/2019 רמלה1בני אמדורסקי אישור הונפקגן גילרמלהרמלהמרכז

אביגיל לוי1183429 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-977173001/07/201921/07/2019 רמלה1בני אמדורסקי אישור הונפקגן ענבלרמלהרמלהמרכז

עמית עמל בכר1183775 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-664806201/07/201921/07/2019ארגוב סשה אישור הונפקחליליתרמלהרמלהמרכז

עמית עמל בכר1183814 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-664806201/07/201921/07/2019ארגוב סשה אישור הונפקחצוצרהרמלהרמלהמרכז

שפרה בצלאלי1183985 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-610924801/07/201921/07/2019חיטמן עוזיאישור הונפקרוןרמלהרמלהמרכז

אורטל שמאי1184025 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-977173001/07/201921/07/2019חזה עפרה אישור הונפקגן צלילרמלהרמלהמרכז

אורטל שמאי1184038 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-977173001/07/201921/07/2019חזה עפרה אישור הונפקגן זמררמלהרמלהמרכז

שפרה בצלאלי1184054 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-610924801/07/201921/07/2019חיטמן עוזיאישור הונפקכינור דודרמלהרמלהמרכז

עבד חטיב1184710 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-922179801/07/201921/07/2019רמלהאישור הונפק2019קייטנת קיץ רמלהרמלהמרכז

ריהם אבו אלסבלאן1184773 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-921491901/07/201921/07/2019י "רשאישור הונפקאלהודארמלהרמלהמרכז

לורט רבקה עמר1185208 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-977173001/07/201929/07/2019 רמלה15שמשון הגיבור אישור הונפקרותםרמלהרמלהמרכז

לורט רבקה עמר1185223 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-977173021/06/201931/08/2019שמשון הגיבור רמלהאישור הונפקתלתןרמלהרמלהמרכז

ספיר שמש1185342 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-921891201/07/201921/07/2019המגדל הלבןאישור הונפקשלדגרמלהרמלהמרכז

ספיר שמש1185350 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-921888801/07/201921/07/2019המגדל הלבןאישור הונפקגלבוערמלהרמלהמרכז
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אלפת אבו עאמר1185692 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטורulfatabu@gmail.com08-929168401/07/201921/07/2019אישור הונפקבית ספר קיץרמלהרמלהמרכז

בלה יוסף1186046 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-123456701/07/201921/07/2019אריה קרמראישור הונפקשיטהרמלהרמלהמרכז

בלה יוסף1186097 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-123456701/07/201921/07/2019אריה קרמראישור הונפקצאלוןרמלהרמלהמרכז

בלה יוסף1186117 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-123456701/07/201921/07/2019אריה קרמראישור הונפקאשלרמלהרמלהמרכז

בלה יוסף1186129 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור2008-123456701/07/201921/07/2019קרמר אריה אישור הונפקתאנהרמלהרמלהמרכז

צביה איבראגימוב1186130 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור208-977173001/07/201921/07/2019חיים בן עטר אישור הונפקאפקהרמלהרמלהמרכז

צביה איבראגימוב1186138 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור208-977173001/07/201921/07/2019חיים בן עטר אישור הונפקדליהרמלהרמלהמרכז

צביה איבראגימוב1186169 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור408-977173001/07/201921/07/2019לנדאו חיים אישור הונפקאורניתרמלהרמלהמרכז

אסתר בן נתן1186378 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-671029101/07/201921/07/2019בנאי יוסי אישור הונפקמנגינהרמלהרמלהמרכז

אסתר בן נתן1186397 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-671029101/07/201921/07/2019בנאי יוסי אישור הונפקפזמוןרמלהרמלהמרכז

 רמלה10אברהם הלל אישור הונפקגרעין עמיחי רמלהרמלהרמלהמרכז
072-

2331193
נעה ריכטר1186739 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

עמית עמל בכר1187132 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-652133101/07/201921/07/2019ארגוב סשה אישור הונפקנבלרמלהרמלהמרכז

רותם טוגנדר1188166 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-977173001/07/201921/07/2019ארגוב סשה אישור הונפקשופררמלהרמלהמרכז

רותם טוגנדר1188209 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-977173001/07/201921/07/2019ארגוב סשה אישור הונפקמפוחיתרמלהרמלהמרכז

רותם טוגנדר1188223 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-977173001/07/201921/07/2019ארגוב סשה אישור הונפקפסנתררמלהרמלהמרכז

חיה מושקא משרקי1188741 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור1608-929185701/07/201921/07/2019הורדים אישור הונפקסביוןרמלהרמלהמרכז

חיה מושקא משרקי1188772 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור1608-929185701/07/201921/07/2019הורדים אישור הונפקנווה מקסיםרמלהרמלהמרכז

גרייס קשיר1189287 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור2308-977173001/07/201924/07/2019בר אילן אישור הונפקהארי הקדושרמלהרמלהמרכז

גרייס קשיר1189320 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור2308-977173001/07/201924/07/2019בר אילן אישור הונפקגן עשוררמלהרמלהמרכז

איריס בוסקילה1190780 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור608-977173001/07/201924/07/2019יוספטל גיורא אישור הונפקגן אילנותרמלהרמלהמרכז

איריס בוסקילה1190794 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור608-977173001/07/201924/07/2019יוספטל גיורא אישור הונפקגן קפלןרמלהרמלהמרכז

איריס בוסקילה1190813 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור608-977173001/07/201924/07/2019יוספטל גיורא אישור הונפקגן שושן צחוררמלהרמלהמרכז

מיכל דרורי1190875 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-977173001/07/201924/07/2019יונה וולוך אישור הונפקדו רה מירמלהרמלהמרכז

מיכל דרורי1190879 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-977173001/07/201924/07/2019יונה וולוך אישור הונפקלחןרמלהרמלהמרכז

מיכל דרורי1190885 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-977173001/07/201924/07/2019יונה וולוך אישור הונפקשיררמלהרמלהמרכז

ספיר שמש1191913 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור08-921888801/07/201921/07/2019המגדל הלבןאישור הונפקדוכיפתרמלהרמלהמרכז

עדי אדיי מלקו1192258 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור408-925044901/07/201921/07/2019קרן היסוד אישור הונפקיפה נוףרמלהרמלהמרכז

עדי אדיי מלקו1192259 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור408-977152801/07/201921/07/2019קרן היסוד אישור הונפקאלוניםרמלהרמלהמרכז
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עדי אדיי מלקו1192262 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור1308-925458201/07/201921/07/2019שטיין יהודה אישור הונפקימיתרמלהרמלהמרכז

מירב חבורה1192544 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-977173001/07/201924/07/2019ארגוב סשה אישור הונפקגן פעמוןרמלהרמלהמרכז

מירב חבורה1192551 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-977173001/07/201924/07/2019ארגוב סשה אישור הונפקגן סימפוניהרמלהרמלהמרכז

מירב חבורה1192579 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור108-977173001/07/201924/07/2019ארגוב סשה אישור הונפקגן מנדולינהרמלהרמלהמרכז

גילה בן עמי1192605 רמלה85001רמלה רשות מקומיתפטור2208-923254201/07/201921/07/2019בורוכוב אישור הונפקבית ספר אריאלרמלהרמלהמרכז

ירון ורבר339005311177440- ירון ורבר תושב פרטיחייב09-743103001/07/201930/08/2019 רעננה15הסדנה אישור הונפקדרך הטניסרעננהרעננהמרכז

 רעננה5פרדס משותף אישור הונפקמועדון רכיבה רעננהרעננהרעננהמרכז
077-

4448455
חברהחייב01/07/201915/08/2019

- מ "חוות רעננה בע

513090423
עומר אמיתי1177829

אנית פישמן1178840 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור2009-760287701/07/201921/07/2019קרן היסוד אישור הונפקהיובלרעננהרעננהמרכז

עמותהחייב1909-748633801/07/201918/07/2019י "רשאישור הונפקחבד רעננהרעננהרעננהמרכז
- ד ליובאוויטש רעננה "בית חב

580111771
סימה שדמי1181010

רעננהרעננהמרכז
כייפת מסביב לעולם המחנות 

העולים
סתיו פרנקל1182286המחנות העוליםתנועת נוערפטור03-535015701/07/201919/07/2019 רעננה29קלאוזנר אישור הונפק

רעננהרעננהמרכז
-בית ספר של החופש הגדול

אריאל
אריה לייב בנימין1183162 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור2509-761086001/07/201921/07/2019ששת הימים אישור הונפק

רעננהרעננהמרכז
-בית ספר של החופש הגדול

ברטוב
שרון זילברשץ1183197 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור2009-761086001/07/201921/07/2019קרן היסוד אישור הונפק

רעננהרעננהמרכז
-בית ספר של החופש הגדול

דקל
פנינה קורן1183361 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור2609-761086001/07/201921/07/2019ששת הימים אישור הונפק

רעננהרעננהמרכז
-בית ספר של החופש הגדול

יבנה
מיכל פדובה1183373 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור309-761086001/07/201921/07/2019חפץ חיים אישור הונפק

רעננהרעננהמרכז
-בית ספר של החופש הגדול

מגד
רבי'אלידע דניאל ג1183388 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור09-761086001/07/201921/07/2019רעננהאישור הונפק

רעננהרעננהמרכז
-בית ספר של החופש הגדול

תלי
ורד כהן1183393 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור2109-761086001/07/201921/07/2019הפרחים אישור הונפק

רעננהרעננהמרכז
-בית ספר של החופש הגדול

שקד
איריס גרציה לנדס1183411 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור2109-761086001/07/201921/07/2019רעננה אישור הונפק

רעננהרעננהמרכז
בית ספר של החופש הגדול 

יחדיו
לימור גלבע1183418 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור09-761086001/07/201921/07/2019רעננהאישור הונפק

רעננהרעננהמרכז
-בית ספר של החופש הגדול

נועם
רימונה שרביט1183444 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור1509-761086001/07/201921/07/2019ו "בילאישור הונפק

רעננהרעננהמרכז
-בית ספר של החופש הגדול

עצמאי
חנה בקרמן1183464 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור1009-761086001/07/201921/07/2019ל "רמחאישור הונפק

רעננהרעננהמרכז
-בית ספר של החופש בגדול

בילו
שרה זברובסקי1183651 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור1509-761086001/07/201921/07/2019ו "בילאישור הונפק

רעננהרעננהמרכז
-בית ספר של החופש הגדול

הדר
איילה שקד1183764 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור09-761086001/07/201921/07/2019 רעננה3חפץ חיים אישור הונפק



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

רעננהרעננהמרכז
-בית ספר של החופש הגדול

מרחב
יעל פלג גרינברג1183771 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור2009-761086001/07/201921/07/2019קרן היסוד אישור הונפק

אהוד דנציגר1183781 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור09-743248401/07/201925/07/2019רעננהאישור הונפקמחוננים ומצטיינים- ד "יחרעננהרעננהמרכז

מיכל פריימן שריון323234791184458- יד הדמיון חברהחייב09-774176201/07/201915/08/2019 רעננה96רחוב אחוזה אישור הונפקיד הדמיוןרעננהרעננהמרכז

רעננהרעננהמרכז
-בית ספר של החופש הגדול

פעמונים
לירון פילוס1184770 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור1109-761086001/07/201921/07/2019הפעמונים אישור הונפק

סיגל גוטליב31185637- מ "ווליצקי בע-בורסטיןחברהחייב09-740064401/07/201919/07/2019רעננה, 1ברנר אישור הונפקסאמר סקול MUSICALרעננהרעננהמרכז

מיכאל ביאלק1185707 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור09-771145101/07/201915/08/2019 רעננה9חזון איש אישור הונפקהשורדיםרעננהרעננהמרכז

סול אסתר קומפלר2001756101186707- סול דאנס תושב פרטיחייב09-766896701/07/201909/08/2019 רעננה2ח "הפלמאישור הונפקמטרו סאמר קאמפרעננהרעננהמרכז

1186763 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור09-761086001/07/201921/07/2019רעננהאישור הונפקזיו-בית ספר של החופש הגדולרעננהרעננהמרכז
יהודה אהוד כהן 

סקלי

איבון סלמה1187155 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור3109-761094501/07/201908/08/2019השלום אישור הונפקגן הצבריםרעננהרעננהמרכז

ברוך צינמון1187355 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור1009-761034501/07/201921/07/2019חפץ חיים אישור הונפקגן תמררעננהרעננהמרכז

סמדר סיגלית כהן1187368 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור1009-761034501/07/201921/07/2019חפץ חיים אישור הונפקגן דפנהרעננהרעננהמרכז

אורטל עזרן1187395 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור7909-761034501/07/201921/07/2019רבוצקי אישור הונפקגן סחלברעננהרעננהמרכז

לימור זינגר1189504 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור609-761034501/07/201921/07/2019סמ הדס אישור הונפקגן אנפהרעננהרעננהמרכז

רחל ינקילביץ1189526 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור609-768827401/07/201917/07/2019יפה אליעזר אישור הונפקמרכז תורנירעננהרעננהמרכז

אסתר לדרמן1189637 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור3109-761034501/07/201921/07/2019המיסדים אישור הונפקגן תאנהרעננהרעננהמרכז

עמית רון1190832 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור09-761037701/07/201921/07/2019 רעננה2ח "הפלמאישור הונפקתיאטרוןרעננהרעננהמרכז

1192491 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור09-761037701/07/201908/08/2019קייטנות אומנותאישור הונפקאומנויותרעננהרעננהמרכז
קלאודיאו דניאל 

סמבל

חנה בן דוד1192569 רעננה87007רעננה רשות מקומיתפטור1209-761034501/07/201921/07/2019הסייפן אישור הונפקגן סייפןרעננהרעננהמרכז

1179787 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור08-922471601/07/201921/07/2019 ניר צבי3הערבה אישור הונפקבית ספר ניר צביניר צבישדות דןמרכז
-ניצה אורטל בר

און כהן

שיינא פרדא סגל1180971 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור03-960698901/07/201921/07/2019ס בית רבקה בוגרות"ביהאישור הונפקד"קייטנת בוגרות כפר חבד"כפר חבשדות דןמרכז

ד"כפר חבשדות דןמרכז
ס של החופש הגדול בית "ביה

רבקה צעירות
דבורה לאה מרטון1184768 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור03-658074201/07/201921/07/2019ס בית רבקה צעירות"ביהאישור הונפק

1185251 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור03-960698902/07/201918/07/2019ד"כפר חבאישור הונפקד" כפר חבVIPקייטנת ד"כפר חבשדות דןמרכז
פייגא מלכה 

שיינברגר

1אחיעזר אישור הונפקקייטנה על גלגליםאחיעזרשדות דןמרכז
073-

2230636
חגית דעוס1185257 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

ירדנה לויאן1185263 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור08-922471601/07/201921/07/2019מושב ניר צביאישור הונפקקייטנה על גלגליםניר צבישדות דןמרכז
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1185272 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור03-529225901/07/201921/07/2019מושב חמדאישור הונפקקייטנה על גלגליםחמדשדות דןמרכז
אסתר חיה 

ורטהיים

תמר תמי הוארד1186012 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור103-529225901/07/201921/07/2019התמר אישור הונפקס של החופש הגדול חמד"ביהחמדשדות דןמרכז

1186366 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור03-529225902/07/201918/07/2019מושב חמדאישור הונפק ישוביםVIPקייטנת חמדשדות דןמרכז
שירן רחל חגג 

עמרם

מנחם מנדל כהן1187112 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור03-960695101/07/201921/07/2019ד"כפר חבאישור הונפקד"כפר חבד"כפר חבשדות דןמרכז

אונית עזני1188271 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור03-960363101/07/201921/07/2019חמדאישור הונפקחופש של כיף ישוביםחמדשדות דןמרכז

אישור הונפקחופש של כיף ישוביםאחיעזרשדות דןמרכז
קייטנת גנים אחיעזר זיתן 

יגל

073-

2230636
דיקלה מורי1188490 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

שדות דןמרכז
משמר 

השבעה
אישור הונפקחופש של כיף

מושב גנות ניר צבי 

משמר השבעה

073-

2230636
לילך לבקובסקי1189933 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

ד"כפר חבאישור הונפקד"חופש של כיף כפר חבד"כפר חבשדות דןמרכז
073-

2230636
רותי אמיתי1190053 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

אישור הונפקקייטנה על גלגליםחמדשדות דןמרכז
ס תורת משה משב "ביה

חמד
שגיא דוד עמרם1190440 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור03-925225901/07/201921/07/2019

ד"כפר חבאישור הונפקד"חופש של  כיף כפר חבד"כפר חבשדות דןמרכז
073-

2230636
איריס זייגן1190516 שדות דן4000000שדות דן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

5הפרדס אישור הונפקקייטנת האלופיםגנותשדות דןמרכז
077-

5040072
אייל קרסיק5582794021192492- תום וגורי תושב פרטיחייב22/07/201911/08/2019

משה בן ארי1177354 שוהם13045שוהם רשות מקומיתפטור03-979561822/07/201908/08/2019 שוהם6לפידאישור הונפקספורט ונופש שוהם על גלגליםשוהםשוהםמרכז

עומרי אשין1177555 שוהם13045שוהם רשות מקומיתפטור103-716881101/07/201921/07/2019עדולם אישור הונפקגיבורי עלשוהםשוהםמרכז

איריס אלמוג596862611180401- אלמוג חזי תושב פרטיחייב203-979439901/07/201918/07/2019החושן אישור הונפקדובדבןשוהםשוהםמרכז

חברהחייב03-979797901/07/201931/07/2019שוהם מטיילתאישור הונפקמפרשיםשוהםשוהםמרכז
מ .מפרשים נורית שכטר ע

034498956 - 1158786
נורית שכטר1180545

פנינה קשקש1183839 שוהם13045שוהם רשות מקומיתפטור703-972307601/07/201921/07/2019תפן אישור הונפקגן קיץ הרפתקאות ביערשוהםשוהםמרכז

גלית מזל זהבי1183916 שוהם13045שוהם רשות מקומיתפטור403-972307601/07/201921/07/2019תמר אישור הונפקגן קיץ הרפתקאות בקיץשוהםשוהםמרכז

יוני רון1183948 שוהם13045שוהם רשות מקומיתפטור2203-972307601/07/201921/07/2019הקשת אישור הונפקגן קיץ הרפתקאות בקיץשוהםשוהםמרכז

יפית גרסי1183977 שוהם13045שוהם רשות מקומיתפטור203-972307601/07/201921/07/2019לשם אישור הונפקגן קיץ הרפתקאות בקיץשוהםשוהםמרכז

זיוה רפאל1184057 שוהם13045שוהם רשות מקומיתפטור403-972307601/07/201921/07/2019חרמון אישור הונפקגן קיץ הרפתקאות בקיץשוהםשוהםמרכז

עידנית רשף1184102 שוהם13045שוהם רשות מקומיתפטור9603-937327001/07/201921/07/2019המכבים אישור הונפקאבני החושןשוהםשוהםמרכז

דנה יצחק1184156 שוהם13045שוהם רשות מקומיתפטור703-971168101/07/201921/07/2019תפן אישור הונפקקייטנת קיץ בית ספר רביןשוהםשוהםמרכז

אישור הונפקהקייטנה המטיילתשוהםשוהםמרכז
איסוף - קייטנה מטיילת 

מגן החבל
גבריאלה אטרקצי695267051185516- רוני קריין תושב פרטיחייב03-979126822/07/201908/08/2019

רוני קריין695267051185523- רוני קריין תושב פרטיחייב03-979126811/08/201929/08/2019קייטנה מטיילתאישור הונפקהקייטנה המטיילתשוהםשוהםמרכז
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איריס אלמוג596862611185649- אלמוג חזי תושב פרטיחייב3403-979439923/07/201908/08/2019עמק איילון אישור הונפקדובדבןשוהםשוהםמרכז

ליאת פלג1188937 שוהם13045שוהם רשות מקומיתפטור03-979561801/07/201921/07/2019 שוהם6צורן אישור הונפקקיטנת קיץשוהםשוהםמרכז

אישור הונפקצהרוני חמששוהםשוהםמרכז
, תמר, בשמת

אירוס, לוטם,מרווה
גלית שחם1191331 שוהם13045שוהם רשות מקומיתפטור03-973059522/07/201908/08/2019

גלית שחם1191387 שוהם13045שוהם רשות מקומיתפטור03-973059522/07/201908/08/2019סייפן וניצן, אורן, דולבאישור הונפקצהרוני חמששוהםשוהםמרכז

ברוכיןאישור הונפקקייטת ברוכיןברוכיןשומרוןמרכז
072-

2116222
תנועה קיבוציתחייב01/07/201928/07/2019

אגודה שיתופית חקלאית ברוכין 

 -570037127
עטרת כהן1177876

יעל נדב1178415 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור03-909164601/07/201921/07/2019פדואלאישור הונפקת"בית ספר שילפדואלשומרוןמרכז

מורן הירש9778761179507- ז שומרון "ס מוא"מתנס"מתנפטור03-936524201/07/201925/07/2019רבבהאישור הונפקחוויה של קייצתרבבהשומרוןמרכז

שומרוןמרכז
שבי 

שומרון
1180075 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור09-862621901/07/201924/07/2019שבי שומרוןאישור הונפקיחד שבטי ישראל

מילכה מרגלית 

יפה פורטל

רועי שלום1180221 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור103-936645001/07/201921/07/2019אלון אישור הונפקתפוחכפר תפוחשומרוןמרכז

תהלה בוזגלו1180531 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור03-624281701/07/201921/07/2019כפר תפוחאישור הונפקקדם שומרון תפוחכפר תפוחשומרוןמרכז

מורן הירש1180637 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור03-936742528/07/201908/08/2019רבבהאישור הונפקמדעים וחוויה  של קייטנה ברבבהשומרוןמרכז

לירון ברנה אשר1180950 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור09-966818101/07/201921/07/2019מושב סלעיתאישור הונפקבית ספר סלעיתסלעיתשומרוןמרכז

אגודהחייב02-997566701/07/201925/07/2019איתמראישור הונפקאיתמראיתמרשומרוןמרכז
- אגודה שיתופית חקלאית 

570028936
חנה פיינגולד1181058

תהילה ווייס1181067 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-997840301/07/201921/07/2019איתמראישור הונפקס של החופש הגדול"ביאיתמרשומרוןמרכז

שומרוןמרכז
שבי 

שומרון
משה כהניאן1181081 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור09-792966601/07/201921/07/2019שבי שומרוןאישור הונפקשבי שומרון

שומרוןמרכז
שערי 

תקווה
זהרית גויטע1181098 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור03-963153201/07/201921/07/2019 שערי תקווה15בזלת אישור הונפקרמון שערי תקווה

גיטל גיטה כהן1181180 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור103-765669801/07/201921/07/2019ההרי קדם אישור הונפקלביא בניםרבבהשומרוןמרכז

1181213 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-997286901/07/201925/07/2019 יצהר1רחוב שערי תורה אישור הונפקבעקבות סיפורי הצדיקיםיצהרשומרוןמרכז
גור אריה יהודה 

ליבמן

רבקה תורי1181254 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור03-222222201/07/201925/07/2019רבבהאישור הונפקחוויה של קייטנהרבבהשומרוןמרכז

רוני ווקנין1181826 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-997343301/07/201925/07/2019אלון מורה מרכזאישור הונפקקייטנת גן אלון מורהאלון מורהשומרוןמרכז

רוזה מרב הרץ1181882 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור6303-933913301/07/201918/07/2019אור עולם אישור הונפקעל גלגלים להכרת המדינהפדואלשומרוןמרכז

מירב אורלינסקי1181901 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור03-936645001/07/201924/07/2019כפר תפוחאישור הונפקב"תפוח זהכפר תפוחשומרוןמרכז

שומרוןמרכז
שערי 

תקווה
עינבר משולם1181954 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור03-529662901/07/201921/07/2019 שערי תקווה11חלמיש אישור הונפקד שערי תקווה"ממ
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נופיםאישור הונפקהכדור הפורח שומרוןנופיםשומרוןמרכז
077-

2038104
אורלי האזה לביא1181958 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור01/07/201924/07/2019

לילך עטרי3371181978- מועצה איזורית שומרון מוסד חינוכיחייב09-792324301/07/201931/07/2019יקיראישור הונפקמכייפים בכפכפיםיקירשומרוןמרכז

אור-הדר נדיה בן1182332 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-994112301/07/201931/07/2019רחליםאישור הונפקחברים בכל מיני צבעיםרחליםשומרוןמרכז

איילת בן דב1182551 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור09-894328001/07/201921/07/2019אבני חפץאישור הונפקקייטנה מהסיפוריםאבני חפץשומרוןמרכז

אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםברקןשומרוןמרכז
ס של החופש "ביה

"בנציון נתניהו"ב
מעיין עטרה גרובר1182565 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור03-523146401/07/201921/07/2019

מורן מייזל1182594 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור03-674499301/07/201921/07/2019עלי זהבאישור הונפקממד עלי זהבעלי זהבשומרוןמרכז

שני ראובן1182922 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור03-932227701/07/201925/07/2019עלי זהבאישור הונפקקיטנת הצבעיםעלי זהבשומרוןמרכז

יפעת שבלב1182974 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור04-635037301/07/201921/07/2019חינניתאישור הונפקטללי אורותחינניתשומרוןמרכז

רחל הדר קיסר1182997 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור09-894781801/07/201917/07/2019אבני חפץאישור הונפקקייטנת אבני חפץאבני חפץשומרוןמרכז

ורד יותם1183055 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור04-635003401/07/201921/07/2019חינניתאישור הונפקחינניתחינניתשומרוןמרכז

ליטל מיכאלי1183077 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-997594101/07/201921/07/2019אלון מורהאישור הונפקנחלת צבי בנות- בית ספר קיץאלון מורהשומרוןמרכז

שומרוןמרכז
שבי 

שומרון
יוחנן שמעון גולדין5800979211183254- מדרשת שומרון עמותהחייב09-884135907/07/201910/07/2019איתמר, שבי שומרון, יקיראישור הונפקסיירי שומרון

רונית הירש1183508 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור09-792324301/07/201931/07/2019יקיראישור הונפקאיחוד לבבותיקירשומרוןמרכז

מיכל לדקאני3371183530- מועצה איזורית שומרון מוסד חינוכיחייב02-644811801/07/201931/07/2019מגדליםאישור הונפקמגדליםמגדליםשומרוןמרכז

אור מרום כהן1183595 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור04-635029601/07/201921/07/2019שקדאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםשקדשומרוןמרכז

אישור הונפקקיתנךיצהרשומרוןמרכז
נ לב השומרון .יצהר ד

44831
אליעזר איתן1183614 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-997247201/07/201925/07/2019

שני חיה מלמד1183628 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור04-634223101/07/201924/07/2019מבוא דותןאישור הונפקקייטנת מבוא דותןמבוא דותןשומרוןמרכז

שירה עמיאל1183647 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור09-894781801/07/201926/07/2019אבני חפץאישור הונפקגנים אבני חפץאבני חפץשומרוןמרכז

שומרוןמרכז
שבי 

שומרון
אלעד מאיר1183785 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור09-832199001/07/201921/07/2019שבי שומרוןאישור הונפקשומרון

חנה גליק-ורד1183787 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור09-792309301/07/201921/07/2019יקיראישור הונפקממד יקיריקירשומרוןמרכז

סלעיתאישור הונפקאגדות ופנטזיותסלעיתשומרוןמרכז
077-

9348952
יעל לביא570013851183871- סלעית מוסד חינוכיחייב01/07/201908/08/2019

תהלה הורוביץ1183900 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-997404501/07/201928/07/2019ברכהאישור הונפקקייטנת גניםברכהשומרוןמרכז

שומרוןמרכז
שערי 

תקווה
 שערי תקווה15בזלת אישור הונפקמתגלגלים

077-

4482461
דפנה שטיינמץ1183997 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

יאיר הרצברג1184016 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-997304101/07/201921/07/2019אלון מורהאישור הונפקסיפורי ילדיםאלון מורהשומרוןמרכז
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הדס יעל ערוסי1184158 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור09-882687701/07/201931/07/2019ענבאישור הונפקארץ ישראלענבשומרוןמרכז

אישור הונפקקייטנת גנים חוות יאיריקירשומרוןמרכז
יקיר שכונת חוות יאיר 

4484300
1184289 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-996378001/07/201901/08/2019

נעמה אסתר 

רוטשילד

שמואל פליישמן1184440 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור09-767621101/07/201931/07/2019צופיםאישור הונפקכיופים בצופיםצופיםשומרוןמרכז

יאיר משה נוס9778761184475- ז שומרון "ס מוא"מתנס"מתנפטור04-635029801/07/201918/07/2019חינניתאישור הונפקט"התשע' ו-'טל מנשה דחינניתשומרוןמרכז

רונן ביטון1184561 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-579706001/07/201928/07/2019ברכהאישור הונפקהר ברכה בניםברכהשומרוןמרכז

עדיאל שרעבי1184562 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-997304101/07/201925/07/2019מצפה תרצהאישור הונפקטובה הארץאלון מורהשומרוןמרכז

אישור הונפקהר ברכה בנותברכהשומרוןמרכז
ברכת יוסף הר ברכה 

44835
שמרית ביטון1184563 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-579706001/07/201928/07/2019

שני שבח9778761184564- ז שומרון "ס מוא"מתנס"מתנפטור102-994112301/07/201918/07/2019רחלים אישור הונפק"עושים היסטוריה"רחליםשומרוןמרכז

שומרוןמרכז
קרית 

נטפים
שירן הרשקוביץ1184638 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור03-936602601/07/201925/07/2019קרית נטפיםאישור הונפקקרית נטפים

עדן דוד1184706 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור09-792313201/07/201931/07/2019מועדון נופיםאישור הונפקקייטנת נופיםנופיםשומרוןמרכז

1184736 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-940933001/07/201925/07/2019עלי זהבאישור הונפקקייצת ארצישראליתעלי זהבשומרוןמרכז
רבקה שולמית 

איזנהמר

שומרוןמרכז
שערי 

תקווה
 שערי תקווה15בזלת אישור הונפקקיטנה מהסרטים

077-

4482461
אריאלה דעוס1184873 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור22/07/201908/08/2019

שומרוןמרכז
שערי 

תקווה
1184896 שומרון7200000פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-928171701/07/201915/08/2019הדר גניםאישור הונפקמנהרת הזמן

שרה סימה אבינרי 

פלוט

ברכהשומרוןמרכז
ישיבת הר - בדרכי איתמר

ברכה
תהלה הורוביץ5802139731185035- ישיבת הר ברכה עמותהחייב4483502-997483629/07/201904/08/2019ברכה אישור הונפק

ברוכיןאישור הונפקכשרונות צעיריםברוכיןשומרוןמרכז
072-

2116221
נטע כהנא1185161 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור01/07/201928/07/2019

שרון קלרמן1185192 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור03-909244501/07/201925/07/2019 פדואל6ציון אישור הונפקקיטנת המצוותפדואלשומרוןמרכז

דבורה לאה הלפרין1185217 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-458922101/07/201924/07/2019רחליםאישור הונפקרכבת המצוותרחליםשומרוןמרכז

שומרוןמרכז
קרית 

נטפים
1185624 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור08-936602601/07/201925/07/2019מועדון קטן ומועדון גדולאישור הונפקקריית נטפים

נעמה דבורה 

שיינפלד

שומרוןמרכז
שבי 

שומרון
יעל שבח6191971185875- יצהר מוסד חינוכיחייב04-111111101/07/201929/07/2019שבי שומרוןאישור הונפקחוות גלעד

שומרוןמרכז
מעלה 

שומרון
'ג'יפה חג1186066 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור09-792923301/07/201921/07/2019מעלה שומרוןאישור הונפקזהירות בדרכים

רות ברודני1186245 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור04-635029401/07/201931/07/2019ישוב שקדאישור הונפק יום30מסביב לעולם ב שקדשומרוןמרכז

עליזה אלפסי1186621 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור04-635014801/07/201924/07/2019חינניתאישור הונפקזה הכי טוב- ב"זהחינניתשומרוןמרכז
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אגודהחייב03-771006601/07/201925/07/2019עלי זהבאישור הונפקקייטנת ארץ ישראלעלי זהבשומרוןמרכז
- לשם אגודה שיתופית 

570054874
הדס לאה בר1186729

סלעיתאישור הונפקסרטים וקולנועסלעיתשומרוןמרכז
077-

9348952
מעיינה סגל570013851187159- סלעית מוסד חינוכיחייב01/07/201908/08/2019

שומרוןמרכז
שערי 

תקווה
דקלה פרץ1189286 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור03-917167901/07/201931/07/2019שערי תקווהאישור הונפקאגדות ופנטזיה

אישור הונפקקייטנת גניםברכהשומרוןמרכז
נ לב השומרון .ד

4483500
ציפורה קטן1191773 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-997404501/07/201928/07/2019

אישור הונפקגאולהיצהרשומרוןמרכז
נ לב השומרון .יצהר ד

44831
יסכה איתן1191851 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור02-997247201/07/201925/07/2019

אורטל פריד1192230 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור1003-522831801/07/201931/07/2019רימון אישור הונפקניצוצות המדעעץ אפריםשומרוןמרכז

שומרוןמרכז
שערי 

תקווה
אניטה בן שמואל1192448 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור03-917167901/07/201908/08/2019שערי תקווהאישור הונפקאגדות ופנטזיה

עינת אבונך1193039 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור04-635031701/07/201908/08/2019ריחןאישור הונפקקייטנת ריחןריחןשומרוןמרכז

שומרוןמרכז
שערי 

תקווה
אריאלה דעוס1193442 שומרון7200000שומרון רשות מקומיתפטור03-907970014/07/201918/07/2019 שערי תקווה15בזלת אישור הונפקקייטנת המדע

עמותהחייב09-796588001/07/201930/08/2019תל מונדאישור הונפקסוסים וכלביםתל מונדתל מונדמרכז
המרכז לרכיבה טיפולית 

580145746- בישראל 
כרמל אסף חרות1179953

תל מונדתל מונדמרכז
- ספורים מכל מיני צבעים 

פליקס מטייל בעולם
מיכל לוי1183470 תל מונד1545תל מונד רשות מקומיתפטור09-796935501/07/201921/07/2019הדקלאישור הונפק

הדקלאישור הונפקשער הדמיוןתל מונדתל מונדמרכז
077-

3330622
עומרי תאומים251574051184295- רועי וזהבית ליבר חברהחייב01/07/201918/07/2019

תל מונדתל מונדמרכז
 סיפורים מכל מני צבעים"

"בעולם
קרין קגן1190259 תל מונד1545תל מונד רשות מקומיתפטור6409-97963001/07/201921/07/2019הרימון אישור הונפק

זלפה מאור9717961190901- ס תל מונד "מתנס"מתנפטור3009-777760001/07/201908/08/2019הדקל אישור הונפקקייטנת גניםתל מונדתל מונדמרכז

אדם אופק9717961192589- ס תל מונד "מתנס"מתנפטור3009-777760001/07/201931/07/2019הדקל אישור הונפקקייטנת גניםתל מונדתל מונדמרכז

שרית עבו9717961192651- ס תל מונד "מתנס"מתנפטור3009-777760001/07/201931/07/2019הדקל אישור הונפקקייטנת גניםתל מונדתל מונדמרכז

פרידה גילה פלס1181080 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור603-533537701/07/201921/07/2019קארו יוסף אישור הונפקקייטנת חורשת האוצרותאור יהודהאור יהודהאביב-תל

אישור הונפקאור יהודהאור יהודהאור יהודהאביב-תל
 נווה סביונים אור 4שיזף 

יהודה
עדי תירם1181494 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור03-902240601/07/201921/07/2019

10שד הבנים אישור הונפקגני אור אבנראור יהודהאור יהודהאביב-תל
077-

3007701
1181589 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

גאולה מרגלית 

פרלשטין

אורטל כהן1181974 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור03-771425001/07/201901/08/2019 אור יהודה22ההסתדרות אישור הונפקסיפורים בצבעיםאור יהודהאור יהודהאביב-תל

מעיין רבינוביץ1182082 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור8703-735353501/07/201931/07/2019סעדון אליהו אישור הונפקילדי העתיד- אור יהודהאור יהודהאור יהודהאביב-תל
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חיה לביא1182309 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור8703-735353501/07/201931/07/2019אליהו סעדון אישור הונפקילדי העתיד- אור יהודהאור יהודהאור יהודהאביב-תל

עדנה משה1182366 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור8703-735353501/07/201931/07/2019סעדון אליהו אישור הונפקילדי העתיד- אור יהודהאור יהודהאור יהודהאביב-תל

גילה ארב1182640 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור9903-735351001/07/201921/07/2019מנחם בגין אישור הונפקיובלים לילדי סביוניםאור יהודהאור יהודהאביב-תל

נעמי שמואלי שקד1182690 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור8703-735353501/07/201931/07/2019סעדון אליהו אישור הונפקילדי העתיד- אור יהודהאור יהודהאור יהודהאביב-תל

פרידה חיה נפתלין1182707 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור1003-634307101/07/201921/07/2019שד הבנים אישור הונפקאורותאור יהודהאור יהודהאביב-תל

אסתר מאור-נעמה9765141182749- ס אור יהודה "מתנס"מתנפטור8703-735350204/08/201908/08/2019סעדון אליהו אישור הונפק ימים5- הכנה לאאור יהודהאור יהודהאביב-תל

ירדנה דפני1182752 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור8703-735353501/07/201931/07/2019אליהו סעדון אישור הונפקילדי העתיד- אור יהודהאור יהודהאור יהודהאביב-תל

שרה חביב1182787 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור8703-735353501/07/201931/07/2019סעדון אליהו אישור הונפקילדי העתיד- אור יהודהאור יהודהאור יהודהאביב-תל

תהילה ישראל טוב1182858 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור8703-735353501/07/201931/07/2019סעדון אליהו אישור הונפקילדי העתיד- אור יהודהאור יהודהאור יהודהאביב-תל

לירז שלום1182876 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור8703-735353501/07/201931/07/2019סעדון אליהו אישור הונפקילדי העתיד- אור יהודהאור יהודהאור יהודהאביב-תל

9החצב אישור הונפקד"גני חבאור יהודהאור יהודהאביב-תל
077-

7005852
נחמה דינה שורץ1183257 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

אליהו סעדוןאישור הונפקהקיץ של החופש הגדולאור יהודהאור יהודהאביב-תל
072-

7353510
1183567 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

צור -אור נעמי בן

כחילה

אסתר מאור-נעמה9765141184153- ס אור יהודה "מתנס"מתנפטור8703-735359522/07/201901/08/2019סעדון אליהו אישור הונפקמדעים ואומנותאור יהודהאור יהודהאביב-תל

ענבל רחימי1184913 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור803-533448201/07/201921/07/2019היצירה אישור הונפקאור מנחםאור יהודהאור יהודהאביב-תל

מוסד חינוכיחייב1003-960698901/07/201921/07/2019שד הבנים אישור הונפק"בשעה טובה"אור יהודהאור יהודהאביב-תל
- בית ספר אורות בנות  

131052
שירה סויסה1185724

נריה סהר9765141186024- ס אור יהודה "מתנס"מתנפטור8703-735356501/07/201901/08/2019סעדון אליהו אישור הונפקהתעמלות קרקעאור יהודהאור יהודהאביב-תל

אביב קושמקוב9765141186133- ס אור יהודה "מתנס"מתנפטור8703-735356501/07/201918/07/2019סעדון אליהו אישור הונפקכדורסלאור יהודהאור יהודהאביב-תל

מעיין שרעבי9765141186337- ס אור יהודה "מתנס"מתנפטור8703-735359525/08/201928/08/2019סעדון אליהו אישור הונפק ימים4- הכנה לאאור יהודהאור יהודהאביב-תל

דן פוזננסקי9765141188003- ס אור יהודה "מתנס"מתנפטור8703-735356501/07/201918/07/2019סעדון אליהו אישור הונפקקטרגלאור יהודהאור יהודהאביב-תל

נעמי יונא1189802 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור503-533162901/07/201921/07/2019סמטת עולי הגרדום אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםאור יהודהאור יהודהאביב-תל
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נעמה שבתאי1191296 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומיתפטור103-612447701/07/201931/07/2019רמז דוד אישור הונפקסיפור של קייטנהאור יהודהאור יהודהאביב-תל

אילת גבע כהן1183660 אזור5652אזור רשות מקומיתפטור403-559064601/07/201921/07/2019הרצוג אישור הונפקביס של הקיץאזוראזוראביב-תל

מור ממנוב ממון1186923 אזור5652אזור רשות מקומיתפטור203-559092701/07/201921/07/2019הרצוג אישור הונפקהגן של החופש הגדולאזוראזוראביב-תל

איילת בירן1187152 אזור5652אזור רשות מקומיתפטור303-575236101/07/201921/07/2019יצחק שדה אישור הונפקהגן של החופש הגדולאזוראזוראביב-תל

מיטל לוי1187316 אזור5652אזור רשות מקומיתפטורJ03-35566001/07/201921/07/2019אישור הונפקהגן של החופש הגדולאזוראזוראביב-תל

ספיר זכריה1187704 אזור5652אזור רשות מקומיתפטור1503-653452101/07/201921/07/2019קפלן אישור הונפקהגן של החופש הגדולאזוראזוראביב-תל

לימור פלס1189783 אזור5652אזור רשות מקומיתפטור403-559064601/07/201905/07/2019הרצוג אישור הונפקמדעיםאזוראזוראביב-תל

דנה למפל1192060 אזור5652אזור רשות מקומיתפטור3403-559780801/07/201921/07/2019שד בן גוריון אישור הונפקהגן של החופש הגדולאזוראזוראביב-תל

אישור הונפקמוסדות חינוך אור החייםבני ברקבני ברקאביב-תל
 בני 1162. ד. ת51עזרא 

5111101ברק 

072-

2394523
דורית עוזרי1178294עמותהחייב30/06/201904/07/2019

רחל חסיד1178297בנות בתיהתנועת נוערפטור1503-615710001/07/201906/08/2019צפת אישור הונפקסמינר תהילהבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
אחד - איינס אויף דער וועלט

בעולם
38פוברסקי אישור הונפק

073-

2766885
מלכה למברגר1178703בנות בתיהתנועת נוערפטור15/07/201901/08/2019

בני ברקבני ברקאביב-תל
זה הזמן - החופש לבחור

לצמיחה חופשית
מיכל מאירי1178852בנות בתיהתנועת נוערפטור11102-501544421/06/201931/07/2019כהנמן אישור הונפק

יהודית ברונפמן1178860בנות בתיהתנועת נוערפטור1203-578153502/07/201925/07/2019דקר אישור הונפקמחנה יומי' שיכון גבני ברקבני ברקאביב-תל

מיטא זיצמן-מינה1179239 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1703-579485501/07/201921/07/2019אשל אברהם אישור הונפקג רמת אלחנן-חופש אבני ברקבני ברקאביב-תל

רינת איטאית1179370בנות בתיהתנועת נוערפטור3302-501544421/06/201909/08/2019הארונוביץ אישור הונפקאקסטרה מידות וערכים-XLבני ברקבני ברקאביב-תל

גיטל וינד1179402בנות בתיהתנועת נוערפטור3803-778603907/07/201908/08/2019פוברסקי אישור הונפקיראת שמיםבני ברקבני ברקאביב-תל

פרידא צין1179406בנות בתיהתנועת נוערפטור402-501544414/07/201905/08/2019זמבא אישור הונפקמשובחבני ברקבני ברקאביב-תל

חנה שבילי1179445בנות בתיהתנועת נוערפטור3303-578110321/06/201931/08/2019כהנמן אישור הונפקשהחיינובני ברקבני ברקאביב-תל

1179454בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544401/07/201930/08/2019זבולון המר אישור הונפקלא ברעשבני ברקבני ברקאביב-תל
שרה אסתר גיטל 

גרוסמן

לאה גודמן1179534 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1003-579485501/07/201921/07/2019נויפלד אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולבני ברקבני ברקאביב-תל

פייגא ויטמן-חיה1179661בנות בתיהתנועת נוערפטור9903-932563502/07/201913/08/2019חזון איש אישור הונפקמכאן ואילךבני ברקבני ברקאביב-תל

שרה ויטמן1179669בנות בתיהתנועת נוערפטור9903-578000801/07/201913/08/2019חזון איש אישור הונפקלמעשהבני ברקבני ברקאביב-תל

כנרת גרשי1179722בנות בתיהתנועת נוערפטור03-577748026/06/201908/08/2019' ב31' אהרונוביץאישור הונפקבאשר תלכיבני ברקבני ברקאביב-תל

שרה שטרן1180754 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-616911901/07/201921/07/2019 בני ברק15אברבנאל אישור הונפקם פרמישלאן"בת ראבני ברקבני ברקאביב-תל

שאול אברהם ויץ1180775 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-677548501/07/201921/07/2019 בני ברק70חזון איש אישור הונפקת תלפיות"קייטנת תבני ברקבני ברקאביב-תל

1181073 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1003-618910601/07/201921/07/2019מוהליבר אישור הונפקהקיטנה של החופש הגדולבני ברקבני ברקאביב-תל
פנינה חיה 

רוטנשטיין

דוד אדלר1181117 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-570332101/07/201909/08/2019 בני ברק77אנילביץ אישור הונפקדרך ארץבני ברקבני ברקאביב-תל

1181189 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1203-619134101/07/201921/07/2019קאליש אישור הונפקגינת ורדיםבני ברקבני ברקאביב-תל
פרידה רייזל 

גלנדואר
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אסתר וינשטוק1181311בנות בתיהתנועת נוערפטור2903-618624702/07/201918/07/2019האדמור מגור אישור הונפקאתנחתא זכרון מאירבני ברקבני ברקאביב-תל

1181313בנות בתיהתנועת נוערפטור6502-501544401/07/201924/07/2019קהילות יעקב אישור הונפקמסורת ישראל-כהנמןבני ברקבני ברקאביב-תל
גיטי טובה גיטל 

פרימן

תמר מקלב1181471 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1203-579458801/07/201921/07/2019דקר אישור הונפקבתי ספר של החופש הגדולבני ברקבני ברקאביב-תל

גולדה לוי1181476 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור3803-579458801/07/201921/07/2019הרב פוברסקי אישור הונפקבתי ספר של החופש הגדולבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
בתי ספר של החופש אוהלי 

אליעזר
יפה שינדל יאקאב1181488 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור7603-579458801/07/201921/07/2019המכבים אישור הונפק

עמותהחייב603-676195101/07/201921/07/2019הרב זמבא מנחם אישור הונפקילדי מריםבני ברקבני ברקאביב-תל
- הועד למען הילד העולה 

580064590
1181551

רבקה -ברכה

גולדברג

שושנה כהן1181613 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-618000201/07/201921/07/2019 בני ברק28מימון אישור הונפקמוהליברבני ברקבני ברקאביב-תל

רחל קנפו1181619 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור3703-618042801/07/201921/07/2019דמשק אליעזר אישור הונפקמקור חייםבני ברקבני ברקאביב-תל

רבקה הלוי1181632 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-579289601/07/201921/07/2019גריברגאישור הונפקשאר ישובבני ברקבני ברקאביב-תל

מרים זלדה קליין1181686בנות בתיהתנועת נוערפטור02-501544425/06/201909/08/2019הרב רבינובאישור הונפקמעגלים לצאת מהריבועבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
בית ספר של החופש נווה 

אחיעזר
יהודית גואלמן1181810 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור103-579485501/07/201921/07/2019אורליאן אישור הונפק

1181854 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור10603-579485501/07/201921/07/2019הרב כהנמן אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולבני ברקבני ברקאביב-תל
פייגא דבורה 

שפירא

נחמה מישקובסקי1181861 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור6503-579485501/07/201921/07/2019קהילות יעקב אישור הונפקו כהנמן-קיטנה דבני ברקבני ברקאביב-תל

חוה מיטלמן1181864 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור6503-579485501/07/201921/07/2019קהילות יעקב אישור הונפקבית ספר של החופש כהנמןבני ברקבני ברקאביב-תל

צפורה ליפקוביץ1181868 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור3103-579485501/07/201921/07/2019אהרונוביץ ראובן אישור הונפקבתי הספר של החופש הגדולבני ברקבני ברקאביב-תל

1181922 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-658221101/07/201921/07/2019 בני ברק24וילקומירר אישור הונפקניץ'בית חינוך לבנות סערט ויזבני ברקבני ברקאביב-תל
אסתר מירל 

הלברשטם

סמדר אטיאס1181968 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור3403-577637301/07/201921/07/2019סוקולוב אישור הונפק13אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

חיה יהודית וייס1182105בנות בתיהתנועת נוערפטור9202-501544401/07/201910/08/2019כהנמן אישור הונפקמגדלורבני ברקבני ברקאביב-תל

לאה ברטלר-אסתר1182228בנות בתיהתנועת נוערפטור1203-617120023/06/201907/08/2019בעל התניא אישור הונפקאתנחתא סניף הרב וולףבני ברקבני ברקאביב-תל

שרה דונט1182333 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור5303-579485501/07/201921/07/2019עזרא אישור הונפקו ויזניץ-חופש דבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
בתי ספר של החופש הגדול 

ויזניץ
1182393 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור5303-579485501/07/201921/07/2019עזרא אישור הונפק

שושנה רייזל 

קרייסל ברטלר

ענת משה1182398 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור3203-619612701/07/201921/07/2019בעל התניא אישור הונפקגני ילדים אשכול בבני ברקבני ברקאביב-תל

הדסה קולמן1182415 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-579485501/07/201921/07/2019הרב מימוןאישור הונפקחופש תפארת תמרבני ברקבני ברקאביב-תל

תהילה בן אהרון1182427 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1803-577637301/07/201921/07/2019ל "שחאישור הונפק016אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

1182433 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2203-579485501/07/201921/07/2019ם "רמבאישור הונפקחופש מרכזבני ברקבני ברקאביב-תל
חוה אסתר 

גרידינגר
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מרגלית גבאי1182438 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור7003-577637301/07/201921/07/2019קהילות יעקב אישור הונפק018אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

פריידי ברגר1182460 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2803-577637301/07/201921/07/2019בעל התניא אישור הונפק011אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

1182950 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור803-577637301/07/201921/07/2019סעדיה גאון אישור הונפק029אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל
רחל אסתר 

קולידיצקי

שיינדל יפה שטיין1182967 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-577637301/07/201921/07/2019רב אשיאישור הונפק008אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

לירז אורשלימי1182980 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1503-577637301/07/201921/07/2019צייטלין אישור הונפק002אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

מרים פערל כהן1182989 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור403-577637301/07/201921/07/2019הלוחמים אישור הונפק026אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

ס"מתנפטור6003-618882522/07/201908/08/2019אברבנאל אישור הונפקס פרדס כץ"מתנבני ברקבני ברקאביב-תל
- פרדס כץ -מתנס בני ברק

971200
אפרת ניר1183233

אסתר רובין1183389 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2903-579485501/07/201921/07/2019ר מגור "האדמואישור הונפקבתי הספר של החופש זכרוןבני ברקבני ברקאביב-תל

עדנה נהארי1183398 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2503-579485501/07/201921/07/2019אורליאן אישור הונפקבתי הספר של החופש ותתפללבני ברקבני ברקאביב-תל

38הרב פוברסקי אישור הונפקקייטנת קייץבני ברקבני ברקאביב-תל
073-

2766688
לאה אויש1183436 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור01/07/201925/07/2019

מרגליה רוזנגרטן1183487 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2203-579485501/07/201921/07/2019סנש אישור הונפקג חורב-חופש אבני ברקבני ברקאביב-תל

יפה אוהל1183522 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור803-577637301/07/201921/07/2019הרב רוזובסקי אישור הונפק004אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

ברכה שונם1183653 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2303-974168601/07/201921/07/2019בגין מנחם אישור הונפקגני ילדים אשכול אבני ברקבני ברקאביב-תל

רבקה איצקוביץ1183691 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור603-574633101/07/201921/07/2019גורדון אישור הונפקגני ילדים אשכול דבני ברקבני ברקאביב-תל

שיראל מעודה1183870בנות בתיהתנועת נוערפטור10003-579400325/06/201930/08/2019כהנמן אישור הונפקגברא בני ברקבני ברקבני ברקאביב-תל

טרומפלדוראישור הונפקטרמפלדורבני ברקבני ברקאביב-תל
077-

3410037
חיה רחל מרקוביץ1184020 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

בתיה הלפרט1184161 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור10603-579485501/07/201921/07/2019הרב כהנמן אישור הונפקו כלל חסידי-קיטנה דבני ברקבני ברקאביב-תל

עמותהחייב1003-574877001/07/201921/07/2019בעל התניא אישור הונפקאהבת ישראלבני ברקבני ברקאביב-תל
מוסדות חינוך לבנות עטרת חיה 

-
נחמה שירה פרוס1184270

בני ברקבני ברקאביב-תל
בתי ספר של החופש תפארת 

שרה
1184285 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-579458801/07/201921/07/2019אביעדאישור הונפק

שפרה מזל 

אהרונוב

זיסל בתיה בידרמן1184886 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור403-577637301/07/201921/07/2019ם "חידושי הריאישור הונפק015אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

חברהחייב1303-574347501/07/201921/07/2019אפשטיין פנחס אישור הונפקקיץ בריאבני ברקבני ברקאביב-תל
- מ "ר גנים איכות בע"בכ

712984
כליפה-רויטל בן1184924

דבורה רייכברד1184952 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1703-577637301/07/201921/07/2019אפשטיין פנחס אישור הונפק017אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

חגית מנשה1184994 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור7203-577637301/07/201921/07/2019עזרא אישור הונפק019אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

רבקה מלאכי1185021 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור3103-577637301/07/201921/07/2019השומר אישור הונפק012אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

מוריה חדד1185036 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-577637301/07/201921/07/2019סמ גוטליבאישור הונפק003אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

בתיה שטיינמץ1185059 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2503-577637301/07/201921/07/2019מנחם אישור הונפק027אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל
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רחל גולדשטין1185077 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1203-579485501/07/201921/07/2019דקר אישור הונפקו-קיטנה דבני ברקבני ברקאביב-תל

אלישבע יטל מאיר1185134 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור3103-579485501/07/201921/07/2019אהרונוביץ ראובן אישור הונפקו  נווה מאיר-קיטנה דבני ברקבני ברקאביב-תל

אסתר פייגא ולעס1185303 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור803-577637301/07/201921/07/2019הרב לנדא יעקב אישור הונפק023אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

מרגלית בלינדר1185319 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור3503-577637301/07/201921/07/2019טל חיים אישור הונפק014אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

עמותהחייב511503-616911901/07/201921/07/2019אברבנאל אישור הונפקקייטנת קיץבני ברקבני ברקאביב-תל
- מורשת פרמישלאן 

580572725
גיטל שרה גנץ1185331

מרים גרוס1185337 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור41903-577637301/07/201921/07/2019אהבת שלום אישור הונפק020אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

יהודית סוקולובסקי1185352 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור503-577637301/07/201921/07/2019טל חיים אישור הונפק021אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

נחמה רחל פרידמן1185357 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור803-577637301/07/201921/07/2019ם "חידושי הריאישור הונפק031אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

תמר כהן1185373 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור4403-577637301/07/201921/07/2019אבן שפרוט אישור הונפק025אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

שושנה סומך1185402 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2603-577637301/07/201921/07/2019הרב אברמסקי אישור הונפק022אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

יהודית יוסקוביץ1185429 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-577637301/07/201921/07/2019אהרונוביץ ראובןאישור הונפק001אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

ברכה שונם1185988 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2303-974168601/07/201921/07/2019בגין מנחם אישור הונפקגני ילדים אשכול אבני ברקבני ברקאביב-תל

רבקה איצקוביץ1186014 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2203-574811301/07/201921/07/2019סנש אישור הונפקגני ילדים אשכול דבני ברקבני ברקאביב-תל

הודיה כהן1186047 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2503-616414901/07/201921/07/2019מנחם אישור הונפקגני ילדים אשכול גבני ברקבני ברקאביב-תל

מרים מקייטן1186100 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור403-577637301/07/201921/07/2019זכריה אישור הונפק005אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

1186121בנות בתיהתנועת נוערפטור1203-579485501/07/201901/08/2019בעל התניא אישור הונפק'בצוותא אבני ברקבני ברקאביב-תל
עטרה דבורה 

ברורמן

ענת משה1186141 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור3203-619612701/07/201921/07/2019בעל התניא אישור הונפקגני ילדים אשכול בבני ברקבני ברקאביב-תל

מרים ויזמן1186188 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-577637301/07/201921/07/2019שמואל הנביאאישור הונפק006אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
cבתי הספר של החופש מרכז 

בנים
ברוך אריה פרוכטר1186207 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור803-579485501/07/201921/07/2019אחיעזר אישור הונפק

ברכה נבנצאל1186223 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור4003-577637301/07/201921/07/2019ד "ראבאישור הונפק007אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

גיטה וייס1186238 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1503-618901801/07/201921/07/2019ג "רלבאישור הונפק2_7עטרת אסתר בני ברקבני ברקאביב-תל

גיטה וייס1186265 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1503-618901801/07/201921/07/2019ג "רלבאישור הונפק1_7עטרת אסתר בני ברקבני ברקאביב-תל

נחמה מרים זאבי1186296 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-577637301/07/201921/07/2019ירושליםאישור הונפק009אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

דבורה גולדמן1186333בנות בתיהתנועת נוערפטור1203-579485501/07/201901/08/2019בעל התניא אישור הונפק'בצותא בבני ברקבני ברקאביב-תל

אסתר עידן1186351 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור4403-577637301/07/201921/07/2019אבן שפרוט אישור הונפק010אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

1186380 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור303-579485501/07/201921/07/2019אורליאן אישור הונפקבתי הספר של החופש רזיליבני ברקבני ברקאביב-תל
חיה ביילא 

בלידשטין

רחל לאה קרוק1186386 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור703-577637301/07/201921/07/2019גניחובסקי אישור הונפק024אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל
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רחל לאה קלרמן1186404 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-577637301/07/201921/07/2019דון יוסף הנשיאאישור הונפק028אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
בתי הספר של החופש אוצר 

החיים
אפרת דרעי1186408 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור3903-579485501/07/201921/07/2019נורדאו אישור הונפק

צפורה קצואר1186420 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור103-577637301/07/201921/07/2019ישעיהו אישור הונפק030אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
בתי הספר של החופש אהלי 

אליעזר
יוכבד רותם1186432 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור7603-579485501/07/201921/07/2019המכבים אישור הונפק

גיטה וייס1186734 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1003-618901801/07/201921/07/2019שד כפר עציון אישור הונפק6עטרת אסתר בני ברקבני ברקאביב-תל

גיטה וייס1186766 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2003-618901801/07/201921/07/2019אבן גבירול אישור הונפק3עטרת אסתר בני ברקבני ברקאביב-תל

גיטה וייס1186785 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור4903-618901801/07/201921/07/2019הרב מימון אישור הונפק11עטרת אסתר בני ברקבני ברקאביב-תל

צביה קרוב1186899 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-644311401/07/201921/07/2019הרב יוסף חייםאישור הונפקשירה חדשהבני ברקבני ברקאביב-תל

צביה קרוב1186924 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-644311401/07/201921/07/2019הרב יוסף חייםאישור הונפקשירה בבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
בתי ספר של החופש עטרת 

חיה
1187319 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1003-579458801/07/201921/07/2019בעל התניא אישור הונפק

נעמה לאה נחמה 

קיסר

מיכל אנגלנדר1187427 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2903-579458801/07/201921/07/2019ר מגור "האדמואישור הונפקחופש זכרוןבני ברקבני ברקאביב-תל

אלישבע רבינוביץ1187459 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-579458801/07/201921/07/2019הרב מימוןאישור הונפקחופש תפארת תמרבני ברקבני ברקאביב-תל

הדס הדסה קליין1187473 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור3503-579458801/07/201921/07/2019ירושלים אישור הונפקחופש  פנינת בית ינקבבני ברקבני ברקאביב-תל

מרים אגמי1187506 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור3903-579458801/07/201921/07/2019נורדאו אישור הונפקחופש אוצר החייםבני ברקבני ברקאביב-תל

שרה ריזל ברטלר1187666 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2203-579458801/07/201921/07/2019ם "רמבאישור הונפקבתי ספר של החופש מרכזבני ברקבני ברקאביב-תל

ברכה וקסלמן1188443 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1503-579458801/07/201921/07/2019בן זומא אישור הונפקחופש גורבני ברקבני ברקאביב-תל

מרים חיה הרציג1188579 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-579485501/07/201921/07/2019נויפלדאישור הונפקחופש מסורת ישראלבני ברקבני ברקאביב-תל

לאה רבקה ריכמן1188631 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2603-579458801/07/201921/07/2019הרב אברמסקי אישור הונפקחופש שערי אהרןבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
בתי ספר של החופש איש 

מצליח
אליהו קבלן1188710 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2103-579458801/07/201921/07/2019בן זומא אישור הונפק

אפרת הלל1188760 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1003-579458801/07/201921/07/2019בעל התניא אישור הונפקחופש עטרת חיהבני ברקבני ברקאביב-תל

רבקה דוד1188791 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור503-579458801/07/201921/07/2019אביעד אישור הונפקחופש תפארת שרהבני ברקבני ברקאביב-תל

חיה יהודית וייס1189352בנות בתיהתנועת נוערפטור9202-501544421/06/201930/06/2019כהנמן אישור הונפק2מגדלור בני ברקבני ברקאביב-תל

עמותהחייב03-618615501/07/201921/07/2019חי טייבאישור הונפקקהילת חניכי הישיבותבני ברקבני ברקאביב-תל
קהילת חניכי הישבות פרדס כץ 

580516615- קרית הרצוג 
1189367

ישראל מאיר חנה 

סב

1189428 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1503-579458801/07/201921/07/2019בן זומא אישור הונפקבתי ספר של החופש גורבני ברקבני ברקאביב-תל
רחל פרידה 

מנדלסון

הדסה הוניגסברג1189460 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור903-579458801/07/201921/07/2019הרב סורוצקין אישור הונפקחופש רמת אהרןבני ברקבני ברקאביב-תל

אסתר וואזנר1189474 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2203-579967501/07/201921/07/2019י "רשאישור הונפקגינת ורדיםבני ברקבני ברקאביב-תל
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בני ברקבני ברקאביב-תל
בתי ספר של החופש רמת 

אהרן
1189522 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור903-579458801/07/201921/07/2019הרב סורוצקין אישור הונפק

שושנה בלהה 

לורנץ

אפרת מאיר1189562 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור7603-579458801/07/201921/07/2019חזון איש אישור הונפקבתי ספר של החופש בוסטוןבני ברקבני ברקאביב-תל

פייגה בריל1189716 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור3503-579458801/07/201921/07/2019ירושלים אישור הונפקי"בתי ספר של החופש פנינת בבני ברקבני ברקאביב-תל

ריקל פינקלשטיין1190001 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור403-579485501/07/201921/07/2019הרב זמבא מנחם אישור הונפקבתי הספר של החופש באידישבני ברקבני ברקאביב-תל

בלה אודס שפיצר1190286 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור503-570758701/07/201921/07/2019הראשונים אישור הונפקט"קיץ נעים תשעבני ברקבני ברקאביב-תל

בן זכאיאישור הונפקגן דסלרבני ברקבני ברקאביב-תל
077-

7186446
חיה רחל מרקוביץ1190356 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

אברבנאלאישור הונפקבנות חמד אבני ברקבני ברקאביב-תל
077-

3410037
חיה רחל מרקוביץ1190384 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

אברבנאלאישור הונפקבנות חמד בבני ברקבני ברקאביב-תל
077-

3410037
חיה רחל מרקוביץ1190404 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

אברבנאלאישור הונפקבנות חמד גבני ברקבני ברקאביב-תל
077-

3410037
חיה רחל מרקוביץ1190423 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

חנה בוקסבוים1190566 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1203-570758701/07/201921/07/2019קושניר אישור הונפקט"קיץ נעים תשעבני ברקבני ברקאביב-תל

5צייטלין אישור הונפקגן צייטליןבני ברקבני ברקאביב-תל
077-

7186446
צביה קרוב1191126 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

1191153 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2203-579485501/07/201921/07/2019גניחובסקי אישור הונפקבית ספר של החופש בית חנוךבני ברקבני ברקאביב-תל
מרים צביה 

ריכנברג

בלה אודס שפיצר1191329 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור503-570758701/07/201921/07/2019הראשונים אישור הונפקט"קיץ נעים תשעבני ברקבני ברקאביב-תל

אושרית בן שטרית1191342 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1703-579485501/07/201921/07/2019בן זומא אישור הונפקבית ספר של החופש כנור דודבני ברקבני ברקאביב-תל

מרים טוביאס1191411 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור4403-579485501/07/201921/07/2019הרב זמבא מנחם אישור הונפקקיטנה גנים באידישבני ברקבני ברקאביב-תל

הדסה דוד1191453 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור3203-579485501/07/201921/07/2019אבו חצירא ישראל אישור הונפקאןר דודבני ברקבני ברקאביב-תל

יוכבד טויסיג1191592 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1703-579485501/07/201921/07/2019אשל אברהם אישור הונפקו רמת אלחנן-קיטנה דבני ברקבני ברקאביב-תל

תמר מעודד1191616 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2503-579485501/07/201921/07/2019אורליאן אישור הונפקו ותתפלל חנה-קיטנה דבני ברקבני ברקאביב-תל

1192389 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2503-615244401/07/201921/07/2019אבוחצירה אישור הונפקבין אדם לחברובני ברקבני ברקאביב-תל
בת שבע אסתר 

גינצברג

1192418 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2503-615244401/07/201921/07/2019אבוחצירה אישור הונפק2אגודת ישראל בני ברקבני ברקאביב-תל
בת שבע אסתר 

גינצברג

1192431 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1803-615244401/07/201921/07/2019אדמור מקוצק אישור הונפקי"אגו 464610בני ברקבני ברקאביב-תל
בת שבע אסתר 

גינצברג

1192439 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור2203-615244401/07/201921/07/2019קבוץ גלויות אישור הונפקי"אגו 282384בני ברקבני ברקאביב-תל
בת שבע אסתר 

גינצברג
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נחמה רחל פרידמן1192514 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור803-577637301/07/201921/07/2019ם "חידושי הריאישור הונפק131אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

אילה יחיא1192566 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור103-579458801/07/201921/07/2019אורליאן אישור הונפקחופש נווה אחיעזרבני ברקבני ברקאביב-תל

אישור הונפק0-31אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל
סמינר  - 12בעל התניא 

וולף הישן
נחמה רחל פרידמן1192572 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-577637301/07/201921/07/2019

1192662 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור703-579458801/07/201921/07/2019ר מגור "האדמואישור הונפקיפיק תבונהבני ברקבני ברקאביב-תל
בן ציון ידלר 

גולדברג

ענת צפורה כחלון1192668בנות בתיהתנועת נוערפטור5103-677551103/07/201910/08/2019עזרא אישור הונפקאת נחתבני ברקבני ברקאביב-תל

לביא כץ1192918 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור503-579365201/07/201923/07/2019צייטלין אישור הונפקהצבעיםבני ברקבני ברקאביב-תל

לביא כץ1192935 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור5003-579365201/07/201923/07/2019הרב שך אישור הונפקהצבעיםבני ברקבני ברקאביב-תל

לביא כץ1192944 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור5003-579365201/07/201923/07/2019הרב שך אישור הונפקהצבעיםבני ברקבני ברקאביב-תל

לביא כץ1192953 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור5003-579365201/07/201923/07/2019הרב שך אישור הונפקהצבעיםבני ברקבני ברקאביב-תל

לביא כץ1192960 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1803-579365201/07/201923/07/2019הושע אישור הונפקהצבעיםבני ברקבני ברקאביב-תל

פיגא חנה בנדיקט1193022 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-579365201/07/201923/07/2019 בני ברק18הושע אישור הונפקהצבעיםבני ברקבני ברקאביב-תל

פיגא חנה בנדיקט1193027 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1803-579365201/07/201923/07/2019הושע אישור הונפקהצבעיםבני ברקבני ברקאביב-תל

פיגא חנה בנדיקט1193031 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-579365201/07/201923/07/2019סוקולובאישור הונפקהצבעיםבני ברקבני ברקאביב-תל

פיגא חנה בנדיקט1193033 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-579365201/07/201923/07/2019סוקולובאישור הונפקהצבעיםבני ברקבני ברקאביב-תל

פיגא חנה בנדיקט1193035 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור03-579365201/07/201923/07/2019סוקולובאישור הונפקהצבעיםבני ברקבני ברקאביב-תל

בלה אודס שפיצר1193077 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור503-570758701/07/201921/07/2019הראשונים אישור הונפקט"קיץ נעים תשעבני ברקבני ברקאביב-תל

עמותהחייב03-658221101/07/201921/07/2019 בני ברק12סעדיה גאון אישור הונפקניץ'בית חינוך לבנות סערט ויזבני ברקבני ברקאביב-תל
- בית חינוך לבנות סערט ויזניץ 

580623956
חיה בנעט1193078

יחזקאל שר1193289 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור1603-579458801/07/201921/07/2019גבורי ישראל אישור הונפקבתי ספר של החופש צאנזבני ברקבני ברקאביב-תל

שולה חי1193396 בני ברק61002בני ברק רשות מקומיתפטור63903-619862702/07/201921/07/2019נורדאו אישור הונפקגן אוצר החיים- צלילי ילדות בני ברקבני ברקאביב-תל

תושב פרטיחייב03-507924701/07/201908/08/2019 בת ים1יורדי הים אישור הונפקקייטנת אקסטריםבת יםבת יםאביב-תל
- מ "בע (מכון כושר)יו קלאב 

514071182
1177212

אייל זאב 

שטרומאיר

ראיסה דרר1178604 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור1503-551847401/07/201921/07/2019' רבינוביץאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולבת יםבת יםאביב-תל

קארין אמינוב1178778 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור03-551171501/07/201921/07/2019 בת ים5הדקל אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםבת יםבת יםאביב-תל

חן חנינה פרץ1178818 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור5803-506426101/07/201921/07/2019הרצל אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולבת יםבת יםאביב-תל
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שי גייזינגר11179579- ים -הפועל מופת בתעמותהחייב03-507774401/07/201908/08/2019 בת ים3ההסתדרות אישור הונפקקייטנת הפועלבת יםבת יםאביב-תל

דוד אלמוג-דין1179776 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור02-553640823/06/201931/08/2019חוף תאיו בת יםאישור הונפקגט סרףבת יםבת יםאביב-תל

בת יםבת יםאביב-תל
החופש הגדול בית ספר 

סוקולוב
יעקב-נירית בן1180189 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור03-506406301/07/201921/07/2019 בת ים25מסריק אישור הונפק

אסף ששון1180255 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור603-657059601/07/201921/07/2019הגפן אישור הונפק"ירושלים"בית ספר בת יםבת יםאביב-תל

 בת ים15ל פרץ .יאישור הונפקשובובת יםבת יםאביב-תל
077-

4005296
הדס סקעת1180693 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

אהרון רון קאהן1181529 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור903-506527301/07/201921/07/2019הרב הרצוג אישור הונפקנחשוניםבת יםבת יםאביב-תל

לירון עובד1182225 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור03-552952201/07/201921/07/2019השיקמהאישור הונפקיצחק שדהבת יםבת יםאביב-תל

בת יםבת יםאביב-תל
- ס של החופש הגדול "ביה

ל"הרא
סיגל עטר1182493 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור03-551351001/07/201921/07/2019 בת ים4כובשי החרמון אישור הונפק

רבקה רבי1183095 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור303-659021401/07/201921/07/2019נויקלן אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםבת יםבת יםאביב-תל

אריה גבריאל כהן1183681 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור2903-506923601/07/201921/07/2019בת ים ביאליק אישור הונפקקייטנה של החופש הגדולבת יםבת יםאביב-תל

איריס בר דוד1184612 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור503-551655601/07/201908/08/2019הבנים אישור הונפקעופרבת יםבת יםאביב-תל

אילנה אבקסיס9763081184788- מרכז קהילתי הבונים ס"מתנפטור503-552422101/07/201921/07/2019אורט ישראל אישור הונפקחברתית הבוניםבת יםבת יםאביב-תל

שרה שמש1185702 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור1203-506777201/07/201921/07/2019הדדי אישור הונפקמפליגים עם סיפוריםבת יםבת יםאביב-תל

חנה נגר1185893 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור03-507942401/07/201921/07/2019 בת ים10נגבה אישור הונפקביס עקיבאבת יםבת יםאביב-תל

הדס סולימני1186208 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור5703-552383001/07/201921/07/2019עגנון אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיבת יםבת יםאביב-תל

לינור דואן1186583 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור1703-551758601/07/201921/07/2019ליבורנו אישור הונפקמפליגים עם סיפוריםבת יםבת יםאביב-תל

ורדה גמליאל1186727 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור1603-967782201/07/201921/07/2019אנה פרנק אישור הונפקשירה חדשהבת יםבת יםאביב-תל

ויקטוריה רייזמן1186947 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור703-506551801/07/201921/07/2019ם "רמבאישור הונפקגורדון.ד.אבת יםבת יםאביב-תל

בת יםבת יםאביב-תל
ים , בת הים, צדך, קונכיה

שחי, חובלים, חופים, המלח
רחל דרעי1187354 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור403-508002501/07/201908/08/2019אלי כהן , 5הדקל אישור הונפק

רונן נקדימון3380951187672- מוסד חינוכי מוסד חינוכיחייב03-506207101/07/201931/07/2019בת ים, 20פרלשטיין אישור הונפקספורט ומשחקי כדורבת יםבת יםאביב-תל

ענבל בן נחום1187756 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור2203-551248101/07/201921/07/2019הרב ניסנבוים יצחק אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולבת יםבת יםאביב-תל

בת יםבת יםאביב-תל
סיפון , חסידה, מצפן, פעמון ים

רבייר,ספינה, האוניה
אישור הונפק

, 21נורדאו , 9מסריק 

28טבנקין , 14נורדאו 
צפורה והבה1187947 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור03-508002501/07/201908/08/2019

בת יםבת יםאביב-תל
, מפרץ, הפלגה,טיילת, ים, נמל

סנפיר, מיצר
אישור הונפק

, 12נגבה , 7ליבסקינד 

רבינו, 6אורט ישראל 
מרסל לידור1189412 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור03-508002501/07/201908/08/2019

ס"מתנפטור1903-507361201/07/201908/08/2019ניצנה אישור הונפקמדעים ומסע עולמיבת יםבת יםאביב-תל
- ניצנה -קהלתי גאולים.מ

976282
ליבנת לבנה מזרחי1190939

אולגה רדינסקי9763161191653- מרכז קהילתי יגלום ס"מתנפטור1703-551758601/07/201908/08/2019ליבורנו אישור הונפקנופש ופנאיבת יםבת יםאביב-תל
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נועה דדון245655411192249- ניר מאור חברהחייב03-962333801/07/201918/07/2019בת ים, 1דרך מנחם בגין אישור הונפקחוויה אולימפיתבת יםבת יםאביב-תל

יוסף רחמים1192661 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור03-552446201/07/201921/07/2019בת ים.50הנביאים אישור הונפקבני ציוןבת יםבת יםאביב-תל

פנינה מנקט1193084 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטורmordey hagetot 7203-658111001/07/201908/08/2019אישור הונפקכנרתבת יםבת יםאביב-תל

בת יםבת יםאביב-תל
, אוקיינוס, כוכב ים, אלמוג

,צי, מבואות ים, סייפן
אישור הונפק

, 73בר אילן , 28השקמה 

בר אי, 29יצחק שדה 
דינה אוטקין1193178 בת ים62000בת ים רשות מקומיתפטור03-508002501/07/201908/08/2019

מור אוחיון376420711179451- ריקי דרוקר תושב פרטיחייב203-571975801/08/201915/08/2019ריינס אישור הונפקסיתווניתגבעתייםגבעתייםאביב-תל

9משמר הירדן אישור הונפקקייטנה באוגוסטגבעתייםגבעתייםאביב-תל
077-

5132013
עדי ליהי קיזל361922921179636- עדי קיזל תושב פרטיחייב01/08/201915/08/2019

ניבה ציטיאת8036191179792- גן צאלון מוסד חינוכיחייב4203-573068701/08/201915/08/2019הכנסת אישור הונפקקייטנת אוגוסטגבעתייםגבעתייםאביב-תל

גליה זכריה552269301179870- פרטית  תושב פרטיחייב1303-612362101/08/201915/08/2019מעורר אישור הונפקגן אלהגבעתייםגבעתייםאביב-תל

הודיה בצלאלי1180129 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור1803-571976001/08/201915/08/2019ש "התעאישור הונפקזהבןגבעתייםגבעתייםאביב-תל

מירב תורגמן1180356 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור703-573034702/07/201921/07/2019ל "צהאישור הונפקאמונים של החופש הגדולגבעתייםגבעתייםאביב-תל

שרית שבת1180492 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור603-674119101/07/201921/07/2019הכנסת אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולגבעתייםגבעתייםאביב-תל

מעיין ולד1180584 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור1903-571967801/07/201921/07/2019המעין אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולגבעתייםגבעתייםאביב-תל

יערה רבינוביץ1180901הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור04-980342001/07/201911/07/2019 גבעתיים17בלוך אישור הונפקקייצת קן בורוכובגבעתייםגבעתייםאביב-תל

עמותהחייב203-672261701/07/201915/08/2019ההסתדרות אישור הונפקד"חבגבעתייםגבעתייםאביב-תל
- ד גבעתיים "בית חב

580214237
1180959

צייטל אסתר 

בקרמן

ילנה שקליארמן1181480 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור2403-672443601/08/201915/08/2019פועלי הרכבת אישור הונפקסביוןגבעתייםגבעתייםאביב-תל

גילי עטר5186621181496- גילי עטר תושב פרטיחייב303-673766101/08/201915/08/2019השנים אישור הונפקאפרסמוןגבעתייםגבעתייםאביב-תל

ליאת שטרנליב1181620 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור3003-673425201/07/201921/07/2019פועלי הרכבת אישור הונפקס של החופש הגדול"ביהגבעתייםגבעתייםאביב-תל

9משמר הירדן אישור הונפקקייטנה באוגוסטגבעתייםגבעתייםאביב-תל
077-

5132013
ענבר יהלי קיזל361923001181650- ענבר קיזל תושב פרטיחייב01/08/201915/08/2019

הילה ידגר407857841182003- מורן זמר טוב תושב פרטיחייב2403-571514301/08/201915/08/2019אחדות העבודה אישור הונפקגן לילךגבעתייםגבעתייםאביב-תל

ענבל מור1182025 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור3203-571976901/08/201915/08/2019הרצוג אישור הונפקצברגבעתייםגבעתייםאביב-תל

יעל לוי אביב1182111 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור203-672282901/07/201931/07/2019ההסתדרות אישור הונפקאשלגבעתייםגבעתייםאביב-תל

27ההגנה אישור הונפקקייטנה באוגוסטגבעתייםגבעתייםאביב-תל
077-

5132013
מירב כהן244293261182511- מירב כהן תושב פרטיחייב01/08/201915/08/2019

 גבעתיים18משמר הירדן אישור הונפקקייטנה באוגוסטגבעתייםגבעתייםאביב-תל
077-

5132013
חגי מדי339311221182517- חגי מדי תושב פרטיחייב22/07/201915/08/2019

נלי עדי נאישולר1183401 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור303-547733201/07/201931/07/2019השניים אישור הונפקילדות ישראליתגבעתייםגבעתייםאביב-תל

שולמית שאלתיאל1183424 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור2103-547733201/07/201931/07/2019בן ציון ישראלי אישור הונפקילדות ישראליתגבעתייםגבעתייםאביב-תל
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גבעתייםגבעתייםאביב-תל
ילדות ישראלית 

רקפת וסביון,חרצית,פעמונית
אישור הונפק

 פועלי הרכבת 6רוטברג 

24
שרית גוילי1183443 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201931/07/2019

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
ילדות ישראלית 

זמיר,אתרוג,אנפה
אישור הונפק

גורדון / 7קלעי / 7ויצמן 

24
הודיה חן1183755 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201931/07/2019

קלודין בר1183768 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור2003-547733201/07/201931/07/2019משמר הירדן אישור הונפקילדות ישראליתגבעתייםגבעתייםאביב-תל

אישור הונפקילדות ישראליתגבעתייםגבעתייםאביב-תל
אחדות העבודה 

14אחדות העבודה /24
דורית ריבק1183778 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201931/07/2019

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
ילדות ישראלית תאנה גפן 

שיזף
נטלי ימיני סהר1183851 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור3203-547733201/07/201931/07/2019הרצוג / 9משמר הירדן אישור הונפק

1184366 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור1803-571961901/08/201915/08/2019המאור אישור הונפקאלוןגבעתייםגבעתייםאביב-תל
-ורוניקה אחון

ברקוביץ

איריס שטראוס8035691184373- גן שיטה תושב פרטיחייב3403-571976801/08/201915/08/2019הרצוג אישור הונפקגן שיטהגבעתייםגבעתייםאביב-תל

יפית כהן1184467 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור303-673766501/08/201915/08/2019השנים אישור הונפקקייטנת גן מורגבעתייםגבעתייםאביב-תל

עדי היימליך1185068 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור103-731787701/07/201921/07/2019רביבים אישור הונפקבית ספר שמעוניגבעתייםגבעתייםאביב-תל

32הרצוג אישור הונפקהאופה הקטןגבעתייםגבעתייםאביב-תל
077-

9616115
אסתר מזרחי1185423 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור01/08/201915/08/2019

יפית מולא1186448 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור1303-523409301/08/201915/08/2019המעורר אישור הונפקקייטנת גן איריסגבעתייםגבעתייםאביב-תל

תאגיד עירוניחייב03-771032428/07/201908/08/2019 גבעתיים66המרי אישור הונפקהייטקגבעתייםגבעתייםאביב-תל
- עמותת קהילתיים 

580189595
עדי לאה כהן1186894

תאגיד עירוניחייב2403-771032401/07/201911/08/2019גורדון אישור הונפקכייפת בית ראשוניםגבעתייםגבעתייםאביב-תל
- עמותת קהילתיים 

580189595
מנחם לוי שרון1186934

גבעתייםגבעתייםאביב-תל

ילדות 

רות,צבעוני,צבר,תמר,ישראלית

ם ושיטה

מזי מור סמייה1187072 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור3203-547733201/07/201931/07/2019הרצוג אישור הונפק

בתיה גל אהרן1187921 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור1303-968911901/07/201931/07/2019גונן אישור הונפקטומשין קידסגבעתייםגבעתייםאביב-תל

מיטל חפץ1187949 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור603-968911901/07/201931/07/2019גבע אישור הונפקטומשין קידסגבעתייםגבעתייםאביב-תל

לינור ערמי1187979 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור2903-968911901/07/201931/07/2019גלבוע אישור הונפקטומשין קידסגבעתייםגבעתייםאביב-תל

עדי שריג1188014 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור203-968911901/07/201931/07/2019ריינס אישור הונפקטומשין קידסגבעתייםגבעתייםאביב-תל

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
בית ספר של החופש הגדול 

בורוכוב
אישור הונפק

בית ספר בורוכוב רחוב 

 גבעתיים2יפה נוף 
סופיה עציוני1188017 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור03-672232901/07/201921/07/2019

עינת מור4110481188078- משרד החינוך מוסד חינוכיחייב203-731957001/08/201915/08/2019ריינס אישור הונפקגן לוטוסגבעתייםגבעתייםאביב-תל

אבירם מלאכי5114312721188148- קאנטרי גבעתיים חברהחייב25603-571072301/07/201908/08/2019בן גוריון אישור הונפקsummer sportגבעתייםגבעתייםאביב-תל

אישור הונפקטומשין קידסגבעתייםגבעתייםאביב-תל
חוחית ירקון נחליאלי ניצן 

נרקיס
עליזה שושן1188249 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור03-968911901/07/201931/07/2019

רחל פלס קדוש1188263 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור403-968911901/07/201931/07/2019שר אהרן אישור הונפקטומשין קידסגבעתייםגבעתייםאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

סיגלית אפל1188677 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור503-571898001/07/201921/07/2019צביה אישור הונפקבית ספר של החופשגבעתייםגבעתייםאביב-תל

עדי סער1188912 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור203-573446801/08/201915/08/2019ריינס אישור הונפקאגוזגבעתייםגבעתייםאביב-תל

דפנה איזנברג8037261190047- דפנה איזנברג תושב פרטיחייב1103-571976501/08/201915/08/2019גלבוע אישור הונפקגן תמירוןגבעתייםגבעתייםאביב-תל

איסק אברמוב1190765 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור1203-571836801/07/201925/07/2019גולדשטיין אהרון אישור הונפקמחנה טניס שולחןגבעתייםגבעתייםאביב-תל

עמותהחייב503-571836801/07/201923/07/2019צביה אישור הונפקהתעמלות אומנותיתגבעתייםגבעתייםאביב-תל
העמותה לקידום הספורט 

5801842828- גבעתיים 
נועה קדוש1190836

דרור ריימונד1191407 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור103-571836822/07/201908/08/2019רביבים אישור הונפקקט רגלגבעתייםגבעתייםאביב-תל

אישור הונפקמחנה מצוינות בכדורסלגבעתייםגבעתייםאביב-תל
 6רחוב צביה - אולם תלם

גבעתיים
יואב חריש1191420 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור03-571836801/07/201915/07/2019

תמר שלמוני664762351191705- תמר שלמוני תושב פרטיחייב1203-574938701/08/201915/08/2019פטאי אישור הונפקגן דגניתגבעתייםגבעתייםאביב-תל

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
ס של הקיץ לאה גולדברג "ביה

גבעתיים
יובל תמרי1193080 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומיתפטור603-605348501/07/201921/07/2019צביה אישור הונפק

הרצליה, 24רזיאל אישור הונפקסדנת תאטרון איקה זהרהרצליההרצליהאביב-תל
077-

3366399
יעלה ברור5129186161176268- שבט תקשורת חברהחייב05/08/201909/08/2019

לירן משה מחלב1176534 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור309-456937601/07/201929/08/2019הצדף אישור הונפקאלוהה סרףהרצליההרצליהאביב-תל

חברהחייב03-549036101/07/201908/08/2019 רמת השרון18עצמון אישור הונפקעל גלגליםהרצליההרצליהאביב-תל
- מ "אייל צור חוגים והפעלות בע

513326595
סירקין-רוני כהן1176757

אישור הונפקריף מועדון גלישההרצליההרצליהאביב-תל
 הרצליה 122רמת ים 

פיתוח
חברהחייב09-957446123/06/201931/08/2019

- ריף מועדון צלילה בעמ 

512755596
דותן לנגר1177789

אסף גלעדי367183281178284- אסף גלעדי תושב פרטיחייב09-767388101/07/201929/08/2019החוף הדרומי הרצליהאישור הונפקברייק' ביץהרצליההרצליהאביב-תל

גיא צזנה אלמוג911178588- גיא צזנה תושב פרטיחייב08-929718301/07/201922/08/2019חוף הצוק הצפוניאישור הונפקוויסרף קאמפסהרצליההרצליהאביב-תל

הרצליהאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חוף הצוק צפון תל אביבאישור הונפקקאנטרי הרצליה

077-

7804131
עידן קורצמן356868721178998- עידן קורצמן תושב פרטיחייב22/06/201930/08/2019

חברהחייב609-950200001/07/201929/08/2019רמות ים אישור הונפקגזיבוהרצליההרצליהאביב-תל
- גזיבו /מ"ריף בשרון בע

513665794
אלעד עוז1179221

תושב פרטיחייב09-886642601/07/201929/08/2019 הרצליה12רמת ים אישור הונפקריידרסהרצליההרצליהאביב-תל
- שמואל דב רבינוביץ 

313910556
1179625

דב שמואל 

יעקובוביץ

חברהחייב403-540696021/07/201908/08/2019התנאים אישור הונפקקאנטרי נווה אמיריםהרצליההרצליהאביב-תל
- מ "אייל צור חוגים והפעלות בע

513326595
אייל צור1180219

חברהחייב8503-540696021/07/201908/08/2019זבוטינסקי אישור הונפקקאנטרי הרצליההרצליההרצליהאביב-תל
- מ "אייל צור חוגים והפעלות בע

513326595
דן עציוני1180224

רומי וויל1180367 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-890800001/07/201908/08/2019 פינת בן גוריון4בר אילן אישור הונפקמחזמרהרצליההרצליהאביב-תל

הרצליההרצליהאביב-תל
-מנהרת הזמן

כפיר,יערה,חופית,עופר,אייל
אסנת לאה רצהבי1180542 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-973803201/07/201931/07/2019 הרצליה2בן גוריון אישור הונפק

הרצליההרצליהאביב-תל
-קייטנת מנהרת הזמן

זית,צליל,מיתר,ברבור,אגמית
אשרה זינו1180564 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-973803201/07/201931/07/2019 הרצליה2בן גוריון אישור הונפק
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יוסף לוי1180899 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור5809-955740401/07/201921/07/2019מורדי הגטאות אישור הונפקוולפסוןהרצליההרצליהאביב-תל

לאה קדמי1181187 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201921/07/2019 הרצליה61הנדיב אישור הונפקס של הקיץ הנדיב הרצליה"ביהרצליההרצליהאביב-תל

טלי קפאש קלימי1181486 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201921/07/2019 הרצליה2פנקס אישור הונפקם הרצליה"ס של הקיץ רמב"ביהרצליההרצליהאביב-תל

חברהחייב1403-543377222/07/201904/08/2019ויצמן אישור הונפקסאמרקולהרצליההרצליהאביב-תל
אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
שלמה זיסברג-לירן1181491

אריאלה לדר1181501 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור1403-547733201/07/201921/07/2019ויצמן אישור הונפקס של הקיץ ויצמן הרצליה"ביהרצליההרצליהאביב-תל

שירלי חיה ניב1181504 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור1103-547733201/07/201921/07/2019הנוטרים אישור הונפקס של הקיץ שזר הרצליה"ביהרצליההרצליהאביב-תל

אהובה להב1181521 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201921/07/2019שמעוני דודאישור הונפקס של הקיץ אלון הרצליה"ביהרצליההרצליהאביב-תל

1181524 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור703-547733201/07/201921/07/2019רבי עקיבא אישור הונפקס של הקיץ לב טוב הרצליה"ביהרצליההרצליהאביב-תל
דורית רוזנטל 

מצקין

חברהחייב703-547733222/07/201908/08/2019רבי עקיבא אישור הונפקקייטנת לב טוב הרצליההרצליההרצליהאביב-תל
אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
איריס משה שלום1181527

וסיה טבח לוי'ג1181530 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור2603-547733201/07/201921/07/2019נורדאו אישור הונפקס של הקיץ ברנדייס הרצליה"ביהרצליההרצליהאביב-תל

חברהחייב2603-547733222/07/201908/08/2019נורדאו אישור הונפקקייטנת ברנדייס הרצליההרצליההרצליהאביב-תל
אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
גונן צובירי1181534

הרצליההרצליהאביב-תל

- מינהרת הזמן

, שיבולים,שקדיה,תרזה,תדהר

ראם

דינה אליאך1181866 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-973803201/07/201931/07/2019 הרצליה2בן גוריון אישור הונפק

רבקה רווית גבלייב1181923 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור4203-547733201/07/201921/07/2019אלוף אלון יגאל אישור הונפקס של הקיץ ברנר הרצליה"ביהרצליההרצליהאביב-תל

טלי ברטלר1181936 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור3503-547733201/07/201921/07/2019הדקל אישור הונפקס של הקיץ אילנות הרצליה"ביהרצליההרצליהאביב-תל

חברהחייב6103-547733222/07/201908/08/2019הנדיב אישור הונפקקייטנת הנדיב הרצליההרצליההרצליהאביב-תל
אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
חנה אלמוג הללי1181940

הרצליההרצליהאביב-תל
ס של הקיץ יצחק נבון "בי

הרצליה
נופר פינקלשטיין1181944 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור3103-547733201/07/201921/07/2019אלתרמן נתן אישור הונפק

אדם ביטוןup n' riding - 394873501182170תושב פרטיחייב09-956800621/06/201931/08/2019חוף סידנא עלי הרצליהאישור הונפקup n' Ridingהרצליההרצליהאביב-תל

הרצליההרצליהאביב-תל
נוף - קייטנת התעמלות קרקע 

ים
ענת כהן9754821182291- ס נוף ים "מתנס"מתנפטור2909-957558022/07/201901/08/2019הנשיא יצחק בן צבי אישור הונפק

חברהחייב4203-547733222/07/201908/08/2019אלוף אלון יגאל אישור הונפקקייטנת ברנר הרצליההרצליההרצליהאביב-תל
אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
צביה שטייר וידרו1182373

חברהחייב09-866506001/07/201922/08/2019 הרצליה3הצדף אישור הונפקהאקדמיה לגלישה הרצליההרצליההרצליהאביב-תל
- האקדמיה לספורט 

514677749
עודד דדי מצורו1182402

הרצליההרצליהאביב-תל
כליל , צאלון-מנהרת הזמן

יובל, יסמין,נופר,החורש
חגית יתים1182426 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור08-973803201/07/201931/07/2019 הרצליה2בן גוריון אישור הונפק
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הרצליההרצליהאביב-תל
-אילנות,חבצלת- מנהרת הזמן

אס, כרמל, הרדוף, סיפנים
יהודית נוי1182432 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-973803201/07/201931/07/2019 הרצליה2בן גוריון אישור הונפק

הרצליההרצליהאביב-תל

-מנהרת הזמן

שקמ,שלדג,שיזף,אילת,אביבים

,ים

דבורה גולדשטיין1182435 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-973803201/07/201931/07/2019 הרצליה2בן גוריון אישור הונפק

הרצליההרצליהאביב-תל
- מנהרת הזמן

תלתן,שלהב,סמדר,נורית,אירוס
יוליה גנזר1182444 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור209-973803201/07/201931/07/2019בן גוריון אישור הונפק

הרצליההרצליהאביב-תל
-מנהרת הזמן

חרצית,בת חן,צבר,כנען,ארבל
ה'גילה פרידג1182454 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-973800001/07/201931/07/2019 הרצליה2בן גוריון אישור הונפק

הרצליההרצליהאביב-תל
עמר ,שקד,הדר-מנהרת הזמן

ערמונים,נירים
1182459 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-972803201/07/201931/07/2019 הרצליה2בן גוריון אישור הונפק

נורית אביגיל צדוק 

עברון

הרצליההרצליהאביב-תל

-מנהרת הזמן

דגני,פרדס,בוסתן,קמה,שדמה

ת

שרה אסתר שמחי1182467 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-973803201/07/201931/07/2019 הרצליה2בן גוריון אישור הונפק

הרצליההרצליהאביב-תל
-מנהרת הזמן

צופית,פלג,חרוב,אלמוג,אפיק
מירה ברעד1182475 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-973803201/07/201931/07/2019 הרצליה2בן גוריון אישור הונפק

הרצליההרצליהאביב-תל
-מנהרת הזמן

מעיין,כוכב,זהר,מרגנית,כלנית
לאה פולק1182480 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-973803201/07/201931/07/2019 הרצליה2בן גוריון אישור הונפק

הרצליההרצליהאביב-תל

-מנהרת הזמן

, אמנון ותמר,זמיר,עפרוני

חיטים

רות פרגמנט רובין1182481 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-973803201/07/201931/07/2019 הרצליה2בן גוריון אישור הונפק

הרצליההרצליהאביב-תל
-מנהרת הזמן

אלה,אלומות,רותם,ארז,אגוז
תקוה רביב1182486 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-973803201/07/201931/07/2019 הרצליה2בן גוריון אישור הונפק

הרצליההרצליהאביב-תל
-מנהרת הזמן

תבור גולן,מעגן,ירדן,אגם,כנרת
יפה דני1182914 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-973803201/07/201931/07/2019 הרצליה2בן גוריון אישור הונפק

הרצליההרצליהאביב-תל

-מנהרת הזמן

דפנ,האשל,דקל,ברושים,אורנים

ה

אסתר דייטש1182920 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-973803201/07/201931/07/2019 הרצליה2בן גוריון אישור הונפק

טרזה תמר מישאל1183380 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור108-936548401/07/201921/07/2019אלרואי דוד אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולהרצליההרצליהאביב-תל

ס"מתנפטור1409-959105022/07/201901/08/2019רביבים אישור הונפקמרכזי הפעלה יד התשעההרצליההרצליהאביב-תל
- יד התשעה -מתנס הרצליה

971242
זהר ויסמן1183738

דניאל לינדגרן1183992 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור3009-779106101/07/201918/07/2019הרב קוק אישור הונפקכדורידהרצליההרצליהאביב-תל
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ענבל סיטרין1184023 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור6408-936548401/07/201921/07/2019ההגנה אישור הונפקספרים בכל מני צבעיםהרצליההרצליהאביב-תל

אישור הונפקפרוגרסהרצליההרצליהאביב-תל
מרכז אפלוניה נתן 

24אלתרמן 
תומר חיים גונן5577181451184107- פרוגרס תושב פרטיחייב09-966311821/07/201908/08/2019

ס"מתנפטור1009-955478401/07/201918/07/2019הר מירון אישור הונפקמבוכים ודרקוניםהרצליההרצליהאביב-תל
- נוה ישראל -הרצליה.מתנ

971234
רייחן טישלר1184109

שרון צוייג1184228 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור209-938000007/07/201922/08/2019הנדיב אישור הונפקמרכז למידה שביטהרצליההרצליהאביב-תל

1184297 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור2909-951462601/07/201921/07/2019הנשיא יצחק בן צבי אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולהרצליההרצליהאביב-תל
קלאודיה סוסנה 

בודק

מרסלו וילנסקי1184353 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור2203-547733201/07/201921/07/2019יצחק שדה אישור הונפקס של הקיץ גורדון הרצליה"ביהרצליההרצליהאביב-תל

שרה ברדה1184370 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור1403-547733201/07/201921/07/2019בר אילן אישור הונפקס של הקיץ בר אילן הרצליה"ביהרצליההרצליהאביב-תל

צוריאל חסין1184893 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור209-966311801/07/201908/08/2019שבעת הכוכבים אישור הונפקכדורגל בני הרצליההרצליההרצליהאביב-תל

דן אלכסנדר פוני1185071 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור509-356464601/07/201904/08/2019בוטינסקי 'זאישור הונפקטניס בני הרצליההרצליההרצליהאביב-תל

אישור הונפקפרוגרסהרצליההרצליהאביב-תל
קאנטרי הרצליה 

85בוטיסקי 'ז
יגאל מורדכוביץ5577181451185572- פרוגרס תושב פרטיחייב09-966311821/07/201908/08/2019

יעקב פז223576441185691- הקייטנה של קובה תושב פרטיחייב09-952885621/07/201915/08/2019רזיאל דודאישור הונפקהקייטנה של קובההרצליההרצליהאביב-תל

דורי אסף1186358 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור1309-966311501/07/201918/07/2019אבן עזרא אישור הונפקכדורסל בני הרצליההרצליההרצליהאביב-תל

דורי אסף1186381 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-966311521/07/201908/08/2019לביא שמעוןאישור הונפק2כדורסל בני הרצליה מחזור הרצליההרצליהאביב-תל

דיקלה קטיפה1188331 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור2103-968911901/07/201915/08/2019שמעוני דוד אישור הונפקטומשין קידסהרצליההרצליהאביב-תל

חנה רונית חסיד1188353 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור503-968911901/07/201908/08/2019הרקפות אישור הונפקטומשין קידסהרצליההרצליהאביב-תל

שי ויטר1188356 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור09-956545301/07/201908/08/2019 מרינה הרצליה1הצדף אישור הונפקשייט בני הרצליההרצליההרצליהאביב-תל

מזל טוני חגי1188375 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור4503-968911901/07/201908/08/2019בר אילן אישור הונפקטומשין קידסהרצליההרצליהאביב-תל

1188395 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור4203-968911901/07/201915/08/2019אלוף אלון יגאל אישור הונפקטומשין קידסהרצליההרצליהאביב-תל
דגנית צברי 

קרניאלי

אסף טולידאנו341305911188408- אסף טולידאנו תושב פרטיחייב03-566555501/07/201931/08/2019 הרצליה12רמת ים אישור הונפקפרו סרףהרצליההרצליהאביב-תל

חברהחייב2603-547733201/07/201921/07/2019נורדאו אישור הונפקצ ברנדייס הרצליה"קייטנת חטהרצליההרצליהאביב-תל
אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
סגלית אריה1189228

לימור גפנר1190386 הרצליה64006הרצליה רשות מקומיתפטור3803-968911901/07/201915/08/2019ההגנה אישור הונפקטומשין קידסהרצליההרצליהאביב-תל

רינה וידה נאה9754821191493- ס נוף ים "מתנס"מתנפטור609-957558001/07/201931/07/2019שד נוה עובד אישור הונפקצהרון נוף יםהרצליההרצליהאביב-תל

אישור הונפקשחקן אמיתיחולוןחולוןאביב-תל
בית ספר חקלאי מקווה 

ישראל
רובן רוברט ניברגר326196601177210- עידן אבשלום תושב פרטיחייב09-884490407/07/201919/07/2019

תומר הוד דויטש3012248381177751- תומר דויטש תושב פרטיחייב08-946121701/07/201924/08/2019 חולון30הלוחמים אישור הונפקקאנטרי חולוןחולוןחולוןאביב-תל

חביבה נחום1179248 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור03-553536501/07/201921/07/2019גרינברגאישור הונפקס של החופש הגדול''ביחולוןחולוןאביב-תל
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קרן ליבוביץ1179265 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור403-550601001/07/201921/07/2019ארן זלמן אישור הונפקדינורחולוןחולוןאביב-תל

ריקי חן1179329 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור2003-529765001/07/201921/07/2019קרית פנחס אילון אישור הונפקאריאל שרוןחולוןחולוןאביב-תל

ס"מתנפטור2103-550397722/07/201908/08/2019ביאליק אישור הונפקביאליק- שיגעון של קיץחולוןחולוןאביב-תל
- נאות שושני -חולון.מתנ

971275
סילונה גילה וינטר1179335

הילה חיים מעודה1179390 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור03-556847901/07/201921/07/2019 חולון14יום הכיפורים אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולחולוןחולוןאביב-תל

ס"מתנפטור3303-529283701/07/201912/08/2019הס משה אישור הונפקהמרכז למחוננים ומצטייניםחולוןחולוןאביב-תל
- אשכול פיס -מתנס חולון

971267
עפרה חסידי1179500

נועה לוי1179540 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור10/603-550971701/07/201921/07/2019מרבד הקסמים אישור הונפקאשכולחולוןחולוןאביב-תל

שלי ששון1179561 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור03-503582601/07/201921/07/2019 חולון21השומר אישור הונפקרביביםחולוןחולוןאביב-תל

מיטל דראי1179577 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור3503-559852201/07/201921/07/2019גבעת התחמושת אישור הונפקניצניםחולוןחולוןאביב-תל

מירי לוי1179588 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור303-505890701/07/201921/07/2019דרורי אמיר אישור הונפקבית ספר של חופש גדולחולוןחולוןאביב-תל

ס"מתנפטור203-552572401/07/201914/07/2019חצרים אישור הונפקמחנה אומנויות לחימהחולוןחולוןאביב-תל
- נאות רחל -ס חולון"מתנ

971291
מנשה מזור1179662

לימור דוד1179693 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור03-502220801/07/201921/07/2019חולוןאישור הונפקס של החופש הגדול"ביחולוןחולוןאביב-תל

ציפורה אהרן1179754 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור1503-503111101/07/201921/07/2019וולקני יצחק אישור הונפקרשות קייטנותחולוןחולוןאביב-תל

ליזה כהן1180216 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור1403-553213101/07/201921/07/2019מקלף מרדכי אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולחולוןחולוןאביב-תל

אתי אריאלי1180346 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור03-556248401/07/201921/07/2019 חולון1התבור אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולחולוןחולוןאביב-תל

מרי ליון1180602 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור03-503459901/07/201921/07/2019 חולון7בן יהודה אישור הונפקבתי הספר של החופש הגדולחולוןחולוןאביב-תל

לאה קראמר1180735 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור2803-503215324/06/201930/08/2019ברקת ראובן אישור הונפקשמש בכיסיםחולוןחולוןאביב-תל

מיכל הללה1181270 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור1403-550212301/07/201921/07/2019יום הכיפורים אישור הונפקבית הספר של החופשחולוןחולוןאביב-תל

שני עמר1181584 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור03-503799901/07/201921/07/2019 חולון17קפלן אישור הונפקבית ספר של החופש הגדוךחולוןחולוןאביב-תל

טטיאנה וייסמן1181814 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור203-503588801/07/201921/07/2019חזית חמש אישור הונפקעלומים+ המגנים חולוןחולוןאביב-תל

ליאור מסוט1181965 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור303-651235701/07/201921/07/2019לבון פנחס אישור הונפקקיץ בן צביחולוןחולוןאביב-תל

32אנילביץ אישור הונפקגרעין מורשת חולוןחולוןחולוןאביב-תל
077-

5584929
רחל בטשי1182143 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור01/07/201931/07/2019

ליאור דנינו9713411182201- קליין - ס חולון "מתנס"מתנפטור03-501751501/07/201921/07/2019 חולון6פילדלפיה אישור הונפקספורט קלייןחולוןחולוןאביב-תל

נוי רבקה חורין1182578 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור03-651191901/07/201921/07/2019חולון, 10אחד העם אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולחולוןחולוןאביב-תל

עמותהחייב903-501135403/07/201924/07/2019בסקי 'ברדיצאישור הונפקבית דודחולוןחולוןאביב-תל
- מרכז החינוך העצמאי 

580514446
יוסף דזיאלובסקי1182590

אורית בן גיגי1182644 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור2803-618246601/07/201918/07/2019ברקת ראובן אישור הונפקבמסילה נעלהחולוןחולוןאביב-תל

עדי מורדוב בסאלי1182728 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור203-773366901/07/201921/07/2019פורת אורנה אישור הונפקגולדטקחולוןחולוןאביב-תל
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נעמה אמרוסי1182863בנות בתיהתנועת נוערפטור1302-501544426/06/201930/08/2019נחמיה אישור הונפקאתנחתאחולוןחולוןאביב-תל

אפרת ביטון1183146 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור3703-556289801/07/201921/07/2019משה הס אישור הונפקהסחולוןחולוןאביב-תל

אדיר עקו9712591183465- שרת - ס חולון "מתנס"מתנפטור603-552489001/07/201928/07/2019קרסל גצל אישור הונפקקטרגלחולוןחולוןאביב-תל

מורן גרוס1183727 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור03-501313101/07/201921/07/2019 חולון10חזית חמש אישור הונפקבית יוסףחולוןחולוןאביב-תל

מרים גולי1183805 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור2803-579032801/07/201921/07/2019ברקת ראובן אישור הונפקבחורשת האוצרותחולוןחולוןאביב-תל

יהושע שמעוני1184040 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור5003-558853001/07/201921/07/2019ץ צבי "שאישור הונפקד"בני מנחם חבחולוןחולוןאביב-תל

חן לימור כהן1184274 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור03-503007801/07/201921/07/2019 חולון21רח ביאליק אישור הונפקביאליקחולוןחולוןאביב-תל

עליזה ששה1184791 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור1803-503448801/07/201921/07/2019קדושי קהיר אישור הונפקקייטנה של הקיץ שזרחולוןחולוןאביב-תל

תמר אדשה1184976 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור1603-651179201/07/201921/07/2019ל "החיאישור הונפקגורדוןחולוןחולוןאביב-תל

חולוןחולוןאביב-תל
בית ספר של החופש הגדול 

בנות מנחם
רחל לאה ימקוב1185032 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור1403-744470201/07/201921/07/2019קדושי קהיר אישור הונפק

בלה בל סמרה1185057 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור1603-550613801/07/201921/07/2019שער האריות אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולחולוןחולוןאביב-תל

טטי מגלי פריידנסון1185539 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור3703-111111122/07/201908/08/2019הס משה אישור הונפקפריסטייל- הס חולוןחולוןאביב-תל

חברהחייב803-552183101/07/201929/08/2019קרסל אישור הונפקנפשוניתחולוןחולוןאביב-תל
- החברה לבידור ובילוי  

55578867
סולי רוסו1186193

לירון אזנקוט1186293 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור403-504141401/07/201928/07/2019אורנה פורת אישור הונפקגלגלי הקסםחולוןחולוןאביב-תל

טל נטלי דור1187674 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור308-940013001/07/201908/08/2019דרורי אמיר אישור הונפקקייטנת הגיימינג של ישראלחולוןחולוןאביב-תל

הילה דדון1187838 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור2003-550247401/07/201921/07/2019הסיגלון אישור הונפק שעות80-מסביב לישראל בחולוןחולוןאביב-תל

ס"מתנפטור4403-503529907/07/201918/07/2019הופיין אישור הונפקקורס קיץ מרכז רעיםחולוןחולוןאביב-תל
- מחול רעים -מתנס חולון

971325
אביב כהן1188387

עמותהחייב03-546660322/07/201901/08/2019מקווה ישראל חולוןאישור הונפקקייטנת קיץ מועדונית גורדוןחולוןחולוןאביב-תל
- אגודת ידידי בית ספר גורדון 

580034882
ליהי פישר1189744

עמותהחייב303-501426601/07/201928/07/2019דרורי אמיר אישור הונפקכוכב עולהחולוןחולוןאביב-תל
כוכב עולה עמותה לספורט 

580458131- ונופש 
ליאור פרג1191437

ליעד בנימין1191673 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור03-502300501/07/201918/07/2019 חולון11קוגל אישור הונפקכל הבמה שלכםחולוןחולוןאביב-תל

1192293 חולון66001חולון רשות מקומיתפטור203-552849001/07/201912/08/2019קרסל אישור הונפקאלמוגןחולוןחולוןאביב-תל
( רוזה)שושנה   

אברהמוף

רשות מקומיתפטור09-768786301/07/201921/07/2019 בני ציון2צאלון אישור הונפקהקייטנה של החופש הגדולבני ציוןחוף השרוןאביב-תל
 חוף 1900000חוף השרון 

השרון
חגית אלון1179573

רשות מקומיתפטור09-957081501/07/201930/08/2019קיבוץ געשאישור הונפקקיבוץ געשגעשחוף השרוןאביב-תל
 חוף 1900000חוף השרון 

השרון
ענת דניאלי דותן1179704

יעל אורה ציפמן5805797871179740- צו פיוס עמותהחייב02-621535301/07/201925/07/2019כפר הנוער נווה הדסהאישור הונפקהמחנה המשותףתל יצחקחוף השרוןאביב-תל

תושב פרטיחייב309-796361101/07/201915/08/2019הרימון , בית יהושעאישור הונפקמועדון רוכבי השרוןבית יהושעחוף השרוןאביב-תל
- מועדון רוכבי השרון 

43141670
רונן ליפשיץ1179821
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רשות מקומיתפטור1909-899997901/07/201908/08/2019ההדרים אישור הונפקכיף בכפר נטרכפר נטרחוף השרוןאביב-תל
 חוף 1900000חוף השרון 

השרון
עדי מרגלית1179852

חגית ליואי1512631179914- קיבוץ יקום תנועה קיבוציתחייב09-952412601/07/201929/08/2019קיבוץ יקוםאישור הונפקחינוך חברתי יקוםיקוםחוף השרוןאביב-תל

בית יהושעחוף השרוןאביב-תל
MAIEM קייטנת שחייה 

וכדורמים
 בית יהושע4הרימון אישור הונפק

073-

7859747
חברהחייב01/07/201915/08/2019

MAIEM -בית ספר לשחייה 

70411- וכדור מים  
1180245

כרמית ראובן 

היינמן

מיכל טויטו383050251180657- מיכל טויטו תושב פרטיחייב309-956861801/07/201908/08/2019דרך הגן אישור הונפקקייטנת ההרפתקאותרשפוןחוף השרוןאביב-תל

 בצרה3רחוב הגן אישור הונפקדרך ארץבצרהחוף השרוןאביב-תל
077-

5155265
חברהחייב28/07/201908/08/2019

- מ "צהרוני דרך חדשה בע

514919737
אורית בורלקוב1181093

עידן שולמן341331991181235- עידן שולמן תושב פרטיחייב1409-958215422/07/201908/08/2019הפרחים אישור הונפקצהריים טוביםרשפוןחוף השרוןאביב-תל

אמנון סלעי5700086721182359- קיבוץ געש תנועה קיבוציתחייב09-952111501/07/201929/08/2019געשאישור הונפקמרכזון געשגעשחוף השרוןאביב-תל

יפעת גולן גולדברג5700032511182614- קיבוץ שפיים  תנועה קיבוציתחייב09-352343601/07/201919/08/2019קיבוץ שפייםאישור הונפקשפייםשפייםחוף השרוןאביב-תל

רשות מקומיתפטור09-899991301/07/201921/07/2019מושב בית יהושעאישור הונפקס ויצמן"ביבית יהושעחוף השרוןאביב-תל
 חוף 1900000חוף השרון 

השרון
אתי שמואל1182685

עירית בסיס בר דוד5700032511183333- קיבוץ שפיים  תנועה קיבוציתחייב09-952343615/07/201919/07/2019קבוץ שפייםאישור הונפקאילן שפייםשפייםחוף השרוןאביב-תל

רשות מקומיתפטור09-952412401/07/201931/08/2019יקוםאישור הונפקיקום גיל הרךיקוםחוף השרוןאביב-תל
 חוף 1900000חוף השרון 

השרון
תמר בוסיאן1184044

עמותהחייב309-891913001/07/201918/07/2019הארגמן אישור הונפקקייטנת כדורסל חוף השרוןבית יהושעחוף השרוןאביב-תל
- הפועל חוף השרון 

580476059
ארז רייכרט1185548

רשות מקומיתפטור09-952339101/07/201919/08/2019קיבוץ שפייםאישור הונפקהגיל הרך שפייםשפייםחוף השרוןאביב-תל
 חוף 1900000חוף השרון 

השרון
אורנה גונדה שורש1191832

כפר שמריהואביב-תל
כפר 

שמריהו
יקיר אברהם פרנק367522851177518- יקיר פרנק תושב פרטיחייב603-540381101/07/201925/07/2019הנוטע אישור הונפק2019מבוכים ודרקונים קיץ 

כפר שמריהואביב-תל
כפר 

שמריהו
ברוך דדון1180919 כפר שמריהו2675כפר שמריהו רשות מקומיתפטור1709-950950601/07/201921/07/2019האורנים אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

כפר שמריהואביב-תל
כפר 

שמריהו
חברהחייב03-547733222/07/201931/07/2019שביל התפוזיםאישור הונפקגן כפר שמריהו

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
סגלית אריה1182890

כפר שמריהואביב-תל
כפר 

שמריהו
חברהחייב1703-547733201/07/201921/07/2019האורנים אישור הונפקגן כפר שמריהו

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
גונן צובירי1189186

מונדה קנצפולסקי5582608651177214- במבו סרף תושב פרטיחייב09-885555023/06/201929/08/2019'במבו ווילג, חוף פולגאישור הונפקבמבו סרףנתניהנתניהאביב-תל

שלמה שמעוני4125511177228- נתניה ' חורב'ת "תמוסד חינוכיחייב409-882312201/07/201919/07/2019הצנחנים אישור הונפקחורב ביתנונתניהנתניהאביב-תל

ס"מתנפטור1909-861991101/07/201921/07/2019לנדאו שמואל אישור הונפקאומנות ויצירהנתניהנתניהאביב-תל
- מרכז קהילתי חפציבה 

977595
אבי טללה1177413

37הרב הרטום שמואל אישור הונפקאטרקציה של קייטנהנתניהנתניהאביב-תל
072-

2204033
שירה ברונשטטר315941121177457- פזית קרני תושב פרטיחייב01/07/201921/07/2019
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אילה אנגלנדר1177556בני עקיבאתנועת נוערפטור709-794101801/07/201911/07/2019סטופ אישור הונפקכיפעקיבא קיץנתניהנתניהאביב-תל

ס"מתנפטור3309-882072901/07/201908/08/2019עובדיה אברהם הכהן אישור הונפקחוויותנתניהנתניהאביב-תל
- נאות גנים -מתנס נתניה

971507
ישעיהו-לירז וכניש1178238

דבורה אהרון4160991178606- שובו נתניה מוסד חינוכיחייב1209-884229601/07/201921/07/2019הבריגדה היהודית אישור הונפקשובו נתניהנתניהנתניהאביב-תל

ענבל אסתר כהן373988231178808- ענבל אסתר כהן  תושב פרטיחייב2709-884588401/07/201918/07/2019סוקולוב אישור הונפקיקלנד'מג - Magiclandנתניהנתניהאביב-תל

רבקה סטולר1178849בנות בתיהתנועת נוערפטור1309-862261001/07/201923/08/2019לחי אישור הונפקאחי הכינתניהנתניהאביב-תל

פנינה הירשפרונג1178869בנות בתיהתנועת נוערפטור1302-501544401/07/201921/07/2019הלחי אישור הונפקשהחיינונתניהנתניהאביב-תל

2תאשור אישור הונפקדרך ארץנתניהנתניהאביב-תל
077-

5155265
חברהחייב22/07/201908/08/2019

- מ "צהרוני דרך חדשה בע

514919737
1180021

לוטם פרח שרון 

דבח

נתניהנתניהאביב-תל
קייטנת מחול והתעמלות 

2019אמנותית רבין קיץ 
18הזמיר אישור הונפק

072-

3201739
אולגה לפין1180522 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור22/07/201908/08/2019

נתניהנתניהאביב-תל
-2019קייטנת צעד וחצי קיץ 

תשרי מחזור א
10תשרי אישור הונפק

072-

3201739
יפתח בנקובר1180544 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור01/07/201918/07/2019

נתניהנתניהאביב-תל
-2019קייטנת צעד וחצי קיץ 

תשרי מחזור ב
10תשרי אישור הונפק

072-

3201739
יפתח בנקובר1180563 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור21/07/201901/08/2019

נתניהנתניהאביב-תל
-2019קייטנת צעד וחצי קיץ 

בגין
4גור מרדכי אישור הונפק

072-

3201739
חן דוקלסקי1180788 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור01/07/201918/07/2019

נתניהנתניהאביב-תל
-2019קייטנת צעד וחצי קיץ 

בגין מחזור ב
4גור מרדכי אישור הונפק

072-

3201739
רונן ציבולסקי1180860 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור21/07/201901/08/2019

נתניהנתניהאביב-תל
קייטנת צעד וחצי בנות קיץ 

ריגלר-2019
1חטיבת אלכסנדרוני אישור הונפק

072-

3201739
אריאל מאיר וולף1180877 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור01/07/201918/07/2019

ס"מתנפטור309-835551801/07/201921/07/2019לוין אריה אישור הונפקהאשטג כיופיתנתניהנתניהאביב-תל
- נורדאו .ק-ס נתניה"מתנ

971473
חן חנית פדלון1181006

חברהחייב09-955595023/06/201929/08/2019חוף פולג נתניהאישור הונפקים-קייטנת גלישה גלנתניהנתניהאביב-תל
- מ "גל ים בחוף בע

514137561
רן ראובן רז1181085

נתניהנתניהאביב-תל
-מחנה אימונים פס אקרובטיקה

 בר אילן2019קיץ 
10עולי הגרדום אישור הונפק

072-

3201739
כרמית להט1181119 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור01/07/201918/07/2019

נתניהנתניהאביב-תל
קיץ -מחנה אימונים טניס גלי ים

2019
 נתניה1בני בנימין אישור הונפק

072-

3201739
יעל בקמן1181147 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור01/07/201918/07/2019

נתניהנתניהאביב-תל
-מחנה אימונים טניס גלי ים

2019קיץ -מחזור ב
 נתניה1בני בנימין אישור הונפק

072-

3201739
יעל בקמן1181160 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור22/07/201901/08/2019

נתניהנתניהאביב-תל
מחנה אימונים התעמלות 

שרת-2019קרקע קיץ 
14ילבר 'זאישור הונפק

072-

3201739
דניאל רודה1181221 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור01/07/201918/07/2019

עמותהחייב09-862774401/07/201918/07/2019מכון וינגייטאישור הונפקעולם הספורט והמיםנתניהנתניהאביב-תל
- עמותת בריין בילדינג 

580647295
מעין לפיד1181260

מוריאל סרור1181310בנות בתיהתנועת נוערפטור202-501544401/07/201918/07/2019לחי אישור הונפקמעל כולםנתניהנתניהאביב-תל
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1181629 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור509-865736401/07/201912/08/2019מעפילי אגוז אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
אבישג ליאור 

אבלין דדוש

1181676 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור509-865736401/07/201912/08/2019מעפילי אגוז אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
אבישג ליאור 

אבלין דדוש

1181704 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור509-865736401/07/201931/08/2019מעפילי אגוז אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
אבישג ליאור 

אבלין דדוש

1181715 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור709-865736401/07/201931/08/2019נר הלילה אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
אבישג ליאור 

אבלין דדוש

1181716 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור709-865736401/07/201912/08/2019נר הלילה אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
אבישג ליאור 

אבלין דדוש

אורית כליף1181747 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור409-865736401/07/201912/08/2019גור מרדכי אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אורית כליף1181794 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור409-865736401/07/201912/08/2019גור מרדכי אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אורית כליף1181797 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור309-865736401/07/201912/08/2019נתן יונתן אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אורית כליף1181811 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור308-865736401/07/201912/08/2019נתן יונתן אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

ורדה דון1181812 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2409-865736401/07/201912/08/2019שכ נאות גולדה אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

ורדה דון1181815 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2909-865736401/07/201912/08/2019שד גולדה מאיר אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

ורדה דון1181819 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-865736401/07/201912/08/2019לוין אריהאישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אודליה נדאף1181820 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1209-884229601/07/201921/07/2019הבריגדה היהודית אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםנתניהנתניהאביב-תל

ורדה דון1181821 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1009-865736401/07/201912/08/2019לוין אריה אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

ורדה דון1181822 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1209-865736401/07/201912/08/2019הרב רפאל אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

'ג'אדל אדג1181823 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור8709-865736401/07/201912/08/2019חבצלת החוף אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

'ג'אדל אדג1181824 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור509-865736401/07/201912/08/2019אירוס הארגמן אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

'ג'אדל אדג1181836 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור509-865736401/07/201912/08/2019אירוס הארגמן אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

'ג'אדל אדג1181839 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור4408-865736401/07/201912/08/2019אריק לביא אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

'ג'אדל אדג1181840 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור309-865736401/07/201912/08/2019נתן יונתן אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

'ג'אדל אדג1181842 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור309-865736401/07/201912/08/2019נתן יונתן אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

שני נלי נפתלייב1181934 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-865243701/07/201921/07/2019י"איתמר בן אבאישור הונפקיונתןנתניהנתניהאביב-תל

1182372 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1809-885033001/07/201921/07/2019נורדאו אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםנתניהנתניהאביב-תל
שלי סגל 

דרייספיאל

יעלה חדד1182412 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור509-885033001/07/201921/07/2019אריק לביא אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםנתניהנתניהאביב-תל

1182436 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור509-885033001/07/201921/07/2019מעפילי אגוז אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםנתניהנתניהאביב-תל
סימונה סמינה 

עזרא חיים

כוכבית קומנדו1182468 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור409-885033001/07/201921/07/2019גור מרדכי אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםנתניהנתניהאביב-תל

קרן אבטוו1182479 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור309-885033001/07/201921/07/2019חבצלת החוף אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםנתניהנתניהאביב-תל

לירון צוברי1182485 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור409-885033001/07/201921/07/2019ברמן בני אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםנתניהנתניהאביב-תל
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1182490 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור609-885033001/07/201921/07/2019אריה לייב יפה אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםנתניהנתניהאביב-תל
יום טוב מצליח 

נחמיאס

לי יצחק-לבנת שיר1182524 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1509-882571101/07/201921/07/2019ההסתדרות אישור הונפקישורוןנתניהנתניהאביב-תל

יעל לנגר1182546 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור309-766441301/07/201921/07/2019שמורת נחל שניר אישור הונפקאהרון דוידי;נתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
יחוד -סיפורים מכל מיני צבעים

ויחודיות
מן'אירית תורג1182582 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור809-835055501/07/201921/07/2019חטיבת אלכסנדרוני אישור הונפק

עדי בירן פגץ1182613 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1709-862667101/07/201921/07/2019ביאליק אישור הונפקביאליקנתניהנתניהאביב-תל

רחל שר4123871182733- בית חנה מוסד חינוכיחייב809-884076408/07/201901/08/2019רבי מאיר אישור הונפקבית חנהנתניהנתניהאביב-תל

בר שטרן1182777הצופים העברייםתנועת נוערפטור1909-834318004/08/201908/08/2019לנדאו שמואל אישור הונפקצופים חפציבהנתניהנתניהאביב-תל

תרצה מגארי1182813בנות בתיהתנועת נוערפטור09-884076524/06/201907/08/2019 קרית צאנז11מאיר ' ראישור הונפקמודה באמתנתניהנתניהאביב-תל

מרט מרגוליס3101561041182869- מרט מרגוליס תושב פרטיחייב09-882689201/07/201912/08/2019נתניה1האוניברסיטה אישור הונפקודו ואומנויות לחימה'גנתניהנתניהאביב-תל

ס"מתנפטור3309-861991101/07/201918/07/2019עובדיה אברהם הכהן אישור הונפקקרב מגע וספורטנתניהנתניהאביב-תל
- נאות גנים -מתנס נתניה

971507
איתי פרץ1182959

שירי בן בסט1183659 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-862272001/07/201921/07/2019 נתניה21רחוב שרת אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעיםנתניהנתניהאביב-תל

אשרת אלסתר1183702 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2709-884389401/07/201921/07/2019סוקולוב אישור הונפקהלל צורנתניהנתניהאביב-תל

ס"מתנפטור3309-861991101/07/201921/07/2019עובדיה אברהם הכהן אישור הונפקמזרח נתניה- קייטנת בי כיף נתניהנתניהאביב-תל
- נאות גנים -מתנס נתניה

971507
אלירן מויאל1183712

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של החופש הגדול  

שמרית אור
שי אברהם יחיא1183746 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1009-861991101/07/201921/07/2019הדקל ' רחאישור הונפק

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של החופש הגדול  

הרצוג
אסתר אסף1183767 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור509-861991101/07/201921/07/2019אשר אישור הונפק

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של החופש הגדול 

רבין
אנה אברמוב1183898 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1809-861991101/07/201921/07/2019הזמיר אישור הונפק

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של החופש הגדול  

מורשת
אורית אביקסיס1183915 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-861991101/07/201921/07/2019נתניהאישור הונפק

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של החופש הגדול 

תשרי
גנט חקק1183938 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1009-861991101/07/201921/07/2019תשרי אישור הונפק

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של החופש הגדול 

לאה גולדברג
מיכל שלמה דוד1183965 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3309-861991101/07/201921/07/2019הרב הרטום שמואל אישור הונפק

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של החופש הגדול 

רועי קליין
מיכל שמש1183987 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3709-861991101/07/201921/07/2019הרב הרטום שמואל אישור הונפק

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של החופש הגדול  

אביחי
אברהם בריסק1184024 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3509-861991101/07/201921/07/2019שד לנטוס טום אישור הונפק

שירה כהן1184354 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3409-865000401/07/201931/07/2019לבונטין אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

נורית נירה זוארץ1184377 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3509-865000401/07/201931/07/2019יהודה הלוי אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
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נורית נירה זוארץ1184387 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3509-865000401/07/201931/07/2019יהודה הלוי אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

נורית נירה זוארץ1184390 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3509-865000401/07/201931/07/2019יהודה הלוי אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

נורית נירה זוארץ1184393 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3509-865000401/07/201931/07/2019יהודה הלוי אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

נורית נירה זוארץ1184394 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3509-865000401/07/201931/07/2019יהודה הלוי אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

יפה מורן1184398 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1109-865000401/07/201931/07/2019שפירא אברהם אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

יפה מורן1184400 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1109-865000401/07/201931/07/2019שפירא אברהם אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

יפה מורן1184409 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1109-865000401/07/201931/07/2019שפירא אברהם אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

יפה מורן1184417 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1109-865000401/07/201931/07/2019שפירא אברהם אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

יפה מורן1184422 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1109-865000401/07/201931/07/2019שפירא אברהם אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

יעל חימי1184426 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור409-865000401/07/201931/07/2019הלפרין ירמיהו אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

יעל חימי1184430 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2609-865000401/07/201931/07/2019הגילה אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

יעל חימי1184433 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2609-865000401/07/201931/07/2019הגילה אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

יעל חימי1184436 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור509-865000401/07/201931/07/2019מלאכי אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

יעל חימי1184449 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור508-865000401/07/201931/07/2019מלאכי אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

1184451 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-882390801/07/201921/07/2019לאון רייךאישור הונפקנעמי שמר נתניהנתניהנתניהאביב-תל
יטל 'פולינה אוצ

ריבקוב

שגיא אבודרהם1184453 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2209-865000401/07/201931/07/2019סטופ אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

שגיא אבודרהם1184460 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2509-865000401/07/201931/07/2019שמורק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

שגיא אבודרהם1184465 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2809-865000401/07/201931/07/2019שמורק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

צביה מרגלית סגל1184468 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

שגיא אבודרהם1184480 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור308-865000401/07/201931/07/2019שמורת נחל שניר אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

שגיא אבודרהם1184482 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור308-865000401/07/201931/07/2019שמורת נחל שניר אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

1184484 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-862710101/07/201912/08/2019 נתניה1נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
אפרים יהונתן 

פינדלינג

מיכל מינס1184491 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2809-865000401/07/201931/07/2019שמורת נחל בניאס אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

מיכל מינס1184495 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2809-865000401/07/201931/07/2019שמורת נחל בניאס אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

מיכל מינס1184497 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2609-865000401/07/201931/07/2019שמורת נחל דולב אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

מיכל מינס1184499 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2609-865000401/07/201931/07/2019שמורת נחל דולב אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

מיכל מינס1184501 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2609-865000401/07/201931/07/2019שמורת נחל דולב אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
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מאירה גני1184504 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

תמר דקל1184512 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1509-862710101/07/201912/08/2019רייך בני אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

שירלי מלכה1184523 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

רחל כהן1184601 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3509-861610601/07/201921/07/2019יהודה הלוי אישור הונפקתחכמונינתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
בית ספר של החופש הגדול 

דבורה עומר
יעל אבן חן1184665 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור209-861991101/07/201921/07/2019תאשור אישור הונפק

מירב מעודה1184792 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור209-862505901/07/201921/07/2019יהודה הנשיא אישור הונפקביהס ברקאינתניהנתניהאביב-תל

הילה וינשטין1184808 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1609-835528401/07/201921/07/2019הרב הרטום שמואל אישור הונפקצופיהנתניהנתניהאביב-תל

אלונה כהן1184811 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

ודית בן יקיר'דנה ג1184999 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור508-865000401/07/201931/07/2019שמורת נחל שורק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

ודית בן יקיר'דנה ג1185069 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור409-865000401/07/201931/07/2019שמורת נחל שורק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

ודית בן יקיר'דנה ג1185075 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור08-865000401/07/201931/07/2019שמורת נחל שורקאישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

ודית בן יקיר'דנה ג1185079 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור409-865000401/07/201931/07/2019שמורת נחל שורק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

ודית בן יקיר'דנה ג1185081 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2809-865000401/07/201931/07/2019שמורת נחל בניאס אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

שמעון דוד מולא1185084 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-862512001/07/201921/07/2019 נתניה1הולנד אישור הונפקנועםנתניהנתניהאביב-תל

תהילה אבו חסירה1185086 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1709-865000401/07/201931/07/2019יאיר אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

תהילה אבו חסירה1185089 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1709-865000401/07/201931/07/2019יאיר אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

תהלה רחמניאן1185092 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

תהילה אבו חסירה1185099 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1709-865000401/07/201931/07/2019יאיר אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

תהילה אבו חסירה1185102 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2909-865000401/07/201931/07/2019ברודצקי אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

תהילה אבו חסירה1185106 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2909-865000401/07/201931/07/2019ברודצקי אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אדמית כהן1185110 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1909-865000401/07/201931/07/2019השבעה אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אדמית כהן1185113 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1909-865000401/07/201931/07/2019השבעה אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אדמית כהן1185118 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1909-865000401/07/201931/07/2019השבעה אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
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אדמית כהן1185121 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2408-865000401/07/201931/07/2019השבעה אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אדמית כהן1185124 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2008-865000401/07/201931/07/2019ברודצקי אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

1185235 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור809-862505901/07/201921/07/2019נתניה אישור הונפקבית ספר עוזיאלנתניהנתניהאביב-תל
מלכה -שירי

גרוסמרק

פייגי ליבי כהנא1185296בנות בתיהתנועת נוערפטור2309-860046025/06/201909/08/2019הפורצים אישור הונפקט מצב צבירה"אתנחתא תשענתניהנתניהאביב-תל

רחל צאירי1185640 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-882278201/07/201921/07/2019נתניהאישור הונפקאיתמרנתניהנתניהאביב-תל

מוסד חינוכיחייב1309-833053601/07/201921/07/2019גרונר דב אישור הונפקבית ספר של הקיץנתניהנתניהאביב-תל
- בית ספר שורשים נתניה  

411421
1185694

-אורלי איבי בן

אדרת

פנינה בלאיש1185811 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור209-862505901/07/201921/07/2019י "לחאישור הונפקבית מרגליתנתניהנתניהאביב-תל

1185829 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-833068101/07/201921/07/2019נתניה, 12רחוב בר אילן אישור הונפק"בית הספר של החופש הגדול"נתניהנתניהאביב-תל
עמליה אמיר 

הולובינגר

ינה נמני1185912 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-834278201/07/201912/08/2019הנרקיס אישור הונפקחופשיאדה גניםנתניהנתניהאביב-תל

חברהחייב303-547733222/07/201931/07/2019שמורת נחל שניר אישור הונפקאהרון דוידינתניהנתניהאביב-תל
אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
יעקב חטב1185935

מוריאל עמר1186122 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2509-834278201/07/201912/08/2019עציון אישור הונפקחופשיאדה גניםנתניהנתניהאביב-תל

אילה בן ארויה1186174 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-834278201/07/201912/08/2019הנרקיס אישור הונפקחופשיאדה גניםנתניהנתניהאביב-תל

איריס גואטה1186210 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1309-834278201/07/201912/08/2019ברק בן אבינועם אישור הונפקחופשיאדה גניםנתניהנתניהאביב-תל

עליזה כהן1186249 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור209-834278201/07/201912/08/2019רייך לאון אישור הונפקחופשיאדה גניםנתניהנתניהאביב-תל

אביגיל אלחרר1186282 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור209-834278201/07/201912/08/2019עציון אישור הונפקחופשיאדה גניםנתניהנתניהאביב-תל

עמותהחייב09-862512001/07/201921/07/2019 נתניה1הולנד אישור הונפקנועםנתניהנתניהאביב-תל
- אור תורה  - אורית ברהן 

580536324
תמיר נוה1186384

תמר דקל1186492 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1509-862710101/07/201912/08/2019רייך בני אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

תמר דקל1186501 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1509-862710101/07/201912/08/2019רייך בני אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

תמר דקל1186511 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1509-862710101/07/201912/08/2019רייך בני אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

תמר דקל1186520 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1509-862710101/07/201912/08/2019רייך בני אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

תמר דקל1186523 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1509-862710101/07/201912/08/2019רייך בני אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

הודיה חיקרי1186532 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3909-862710101/07/201912/08/2019דרך הפארק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

הודיה חיקרי1186585 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3909-862710101/07/201912/08/2019דרך הפארק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
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הודיה חיקרי1186594 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3909-862710101/07/201912/08/2019דרך הפארק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

הודיה חיקרי1186597 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3909-862710101/07/201912/08/2019דרך הפארק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

הודיה חיקרי1186604 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3909-862710101/07/201912/08/2019דרך הפארק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

1186611 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-862710101/07/201912/08/2019 נתניה1נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
אפרים יהונתן 

פינדלינג

1186612 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-862710101/07/201912/08/2019 נתניה1נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
אפרים יהונתן 

פינדלינג

1186614 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-862710101/07/201912/08/2019 נתניה1נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
אפרים יהונתן 

פינדלינג

1186616 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-862710101/07/201912/08/2019 נתניה1נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
אפרים יהונתן 

פינדלינג

מאירה גני1186631 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3309-862710101/07/201912/08/2019הרב הרטום שמואל אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

צביה מרגלית סגל1186635 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

צביה מרגלית סגל1186639 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

צביה מרגלית סגל1186644 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

צביה מרגלית סגל1186646 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

צביה מרגלית סגל1186648 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

מאירה גני1186657 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

מאירה גני1186658 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

מאירה גני1186659 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

מאירה גני1186660 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201931/07/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

מרסלו מכדר1186978 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-835235101/07/201921/07/2019אזוריםאישור הונפקבית ספר של החופש הגדולנתניהנתניהאביב-תל

יהודית שמעוני1186987 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1309-882243401/07/201921/07/2019י "לחאישור הונפקשהחיינונתניהנתניהאביב-תל

שירלי מלכה1187031 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

שירלי מלכה1187046 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
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שירלי מלכה1187061 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

שירלי מלכה1187070 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

תהלה רחמניאן1187158 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

תהלה רחמניאן1187187 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

תהלה רחמניאן1187198 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

תהלה רחמניאן1187210 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

תהלה רחמניאן1187230 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

טלי בן דרור1187280 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

טלי בן דרור1187289 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

שגית זנזורי1187501 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-885339801/07/201921/07/2019 נתניה4השומר אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעיםנתניהנתניהאביב-תל

אלונה כהן1187638 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אלונה כהן1187646 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אלונה כהן1187653 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אלונה כהן1187655 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אלונה כהן1187667 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

ניצן ארנון317130501187668- ויקטור עזרא תושב פרטיחייב509-861304901/07/201931/07/2019אשר אישור הונפקים הרצוג'ליטלגנתניהנתניהאביב-תל

יעל מזרחי1187775 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-862710101/07/201912/08/2019הרב משה צבי נריהאישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

יעל מזרחי1187780 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-862710101/07/201912/08/2019הרב משה צבי נריהאישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

לילך מילר גלעדי1187782 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-865000401/07/201922/07/2019נחוםאישור הונפקקיץנתניהנתניהאביב-תל

יעל מזרחי1187783 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-862710101/07/201912/08/2019הרב משה צבי נריהאישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

יעל מזרחי1187784 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-862710101/07/201912/08/2019הרב משה צבי נריהאישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

יעל מזרחי1187786 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-862710101/07/201912/08/2019הרב משה צבי נריהאישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

שגיא אבודרהם1187794 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-865000401/07/201921/07/2019נחוםאישור הונפקקיץנתניהנתניהאביב-תל

341772791188001- יעלה שטנקריץ  תושב פרטיחייב09-995999901/07/201931/08/2019חוף סירוניתאישור הונפקקונטיקינתניהנתניהאביב-תל
יעלה אסתר 

שטנקריץ
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1188168 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור709-865736401/07/201912/08/2019נר הלילה אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
אבישג ליאור 

אבלין דדוש

1188208 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור509-865736401/07/201912/08/2019מעפילי אגוז אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
אבישג ליאור 

אבלין דדוש

רבקה אופנהיים1188228 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור809-865736401/07/201912/08/2019משפחת מלבסקי אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

רבקה אופנהיים1188305 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור808-865736401/07/201912/08/2019משפחת מלבסקי אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

רבקה אופנהיים1188347 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור809-865736401/07/201912/08/2019משפחת מלבסקי אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

רבקה אופנהיים1188358 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור809-865736401/07/201912/08/2019משפחת מלבסקי אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

רבקה אופנהיים1188365 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור809-865736401/07/201912/08/2019משפחת מלבסקי אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

רבקה אופנהיים1188371 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור809-865736401/07/201912/08/2019משפחת מלבסקי אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

בת שבע חדד1188476 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור909-865736401/07/201912/08/2019גור מרדכי אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

בת שבע חדד1188538 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-865736401/07/201912/08/2019סבידור מנחםאישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

בת שבע חדד1188552 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור909-865736401/07/201912/08/2019גור מרדכי אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

גיל משה זילכה317165171188984- גיל זילכה  תושב פרטיחייב09-861969830/06/201929/08/2019הדרומי, חוף סירוניתאישור הונפקבית ספר לגלישה i-surfנתניהנתניהאביב-תל

אמיר ענבי1189078 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-834278203/07/201921/07/2019נתניהאישור הונפקחופשיאדה על גלגליםנתניהנתניהאביב-תל

רבקה אופנהיים1189243 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור309-865736401/07/201912/08/2019נתן יונתן אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

רבקה אופנהיים1189264 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור309-865736401/07/201912/08/2019נתן יונתן אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

רבקה אופנהיים1189274 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור609-865736401/07/201912/08/2019משפחת מלבסקי אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

בת שבע חדד1189292 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור909-865736401/07/201912/08/2019גור מרדכי אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

בת שבע חדד1189309 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-865736401/07/201912/08/2019לסקוב חייםאישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

טיב-שירי נעים1190010 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3509-779354301/07/201921/07/2019נחום /1שמואל אישור הונפקסיפורים מכל מיני צביםנתניהנתניהאביב-תל

שירה כהן1190101 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3409-865000401/07/201931/07/2019לבונטין אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

שירה כהן1190105 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2609-865000401/07/201931/07/2019שפירא אברהם אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

שירה כהן1190107 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור309-865000401/07/201931/07/2019הקליר אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

שירה כהן1190109 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור309-865000401/07/201931/07/2019הקליר אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

לאה ימית בוסקילה1190137 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור409-862505901/07/201921/07/2019אליהו עטיה אישור הונפקיבנהנתניהנתניהאביב-תל

הדר רחמים1190145 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2209-865000401/07/201931/07/2019אבן עזרא אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

הדר רחמים1190164 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור609-865000401/07/201931/07/2019דורי יעקב אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

הדר רחמים1190196 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1009-865000401/07/201931/07/2019לוי אשכול אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

לילך מילר גלעדי1190219 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור4008-865000401/07/201931/07/2019שמואל אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

לילך מילר גלעדי1190223 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור1009-865000401/07/201931/07/2019לוי אשכול אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אורן גבאי1190242 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור80109-835966101/07/201921/07/2019חפץ חיים אישור הונפקבית ספר של החופש הגדולנתניהנתניהאביב-תל
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תושב פרטיחייב2609-884829001/07/201915/08/2019שד טום לנטוס אישור הונפקאוויר ואווירהנתניהנתניהאביב-תל
אוויר ואווירה - אנה רודמן'ז

306498106 - 306498106
אנה רודמן'ג1190273

איזבלה צרנר1190860 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור309-865736401/07/201912/08/2019נתן יונתן אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

איזבלה צרנר1190889 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור309-865736401/07/201912/08/2019נתן יונתן אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

איזבלה צרנר1190917 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור309-865736401/07/201912/08/2019נתן יונתן אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

איזבלה צרנר1190999 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור409-865736401/07/201912/08/2019גור מרדכי אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

איזבלה צרנר1191048 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור409-865736401/07/201912/08/2019גור מרדכי אישור הונפקמסע במנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

1191545 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור809-884076407/07/201925/07/2019רבי מאיר אישור הונפקבית חנהנתניהנתניהאביב-תל
רבקה נעכא 

אוירבוך

1191646 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור609-865000401/07/201931/07/2019דורי יעקב אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
ריקי ברק בן 

אליעזר

1191656 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור609-865000401/07/201931/07/2019דורי יעקב אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
ריקי ברק בן 

אליעזר

1191662 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור609-865000401/07/201931/07/2019דורי יעקב אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
ריקי ברק בן 

אליעזר

1191714 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור609-865000401/07/201931/07/2019דורי יעקב אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
ריקי ברק בן 

אליעזר

1191716 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור609-865000401/07/201931/07/2019דורי יעקב אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
ריקי ברק בן 

אליעזר

מאירה גני1191743 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3309-862710101/07/201912/08/2019הרב הרטום שמואל אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אליר נחום1191752 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור609-862710101/07/201912/08/2019ברוש אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אליר נחום1191754 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור609-862710101/07/201912/08/2019ברוש אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אליר נחום1191758 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור609-862710101/07/201912/08/2019ברוש אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אליר נחום1191760 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור609-862710101/07/201912/08/2019ברוש אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אליר נחום1191763 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור609-862710101/07/201912/08/2019ברוש אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אליר נחום1191765 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור609-862710101/07/201912/08/2019ברוש אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

אליר נחום1191768 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור609-862710101/07/201912/08/2019ברוש אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

הודיה חיקרי1191776 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3909-862710101/07/201912/08/2019דרך הפארק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

הודיה חיקרי1191778 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור3909-862710101/07/201912/08/2019דרך הפארק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
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טלי בן דרור1191784 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

טלי בן דרור1191786 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

טלי בן דרור1191789 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

טלי בן דרור1191791 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

שירלי מלכה1191794 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור109-862710101/07/201912/08/2019נרי יצחק אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

1192414 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2209-865000401/07/201931/07/2019אבן עזרא אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
ריקי ברק בן 

אליעזר

1192422 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור2209-865000401/07/201931/07/2019אבן עזרא אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל
ריקי ברק בן 

אליעזר

אביטל ספיר1192509 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור509-885767101/07/201921/07/2019נצח ישראל אישור הונפקחבד בנותנתניהנתניהאביב-תל

לילך מילר גלעדי1192785 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור4008-865000401/07/201931/07/2019שמואל אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

מאיר מור יוסף1192791 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור09-885977001/07/201921/07/2019יונה בוגולהאישור הונפקד בנים"תלמוד תורה חבנתניהנתניהאביב-תל

לילך מילר גלעדי1192801 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור4008-865000401/07/201931/07/2019שמואל אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

לילך מילר גלעדי1192811 נתניה74005נתניה רשות מקומיתפטור4008-865000401/07/201931/07/2019שמואל אישור הונפקמנהרת הזמןנתניהנתניהאביב-תל

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
יון קצב58001391176845- ת "מקפעמותהחייב1803-919112201/07/201921/07/2019הפורצים אישור הונפקתיאטרויון

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אדי רייספלד1177163ס"מתנפטור03-919467701/07/201915/08/2019 אם המושבות8בן חור אישור הונפקאנגלית

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
לובה אוסטריצקי1177171 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור903-919467701/08/201915/08/2019הרב פינטו מסעוד אישור הונפקקיטנת אנגלית

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
יפה חוברה1177315 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור6603-934681201/07/201931/07/2019אחוה יעקב אישור הונפקצהרונית גן דולב

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
יפה חוברה1177317 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור5403-934681201/07/201931/07/2019רמז אישור הונפקצהרונית גן שונית

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
יפה חוברה1177318 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור303-934681201/07/201931/07/2019גרינבוים אישור הונפקצהרונית גן צורית

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
יפה חוברה1177319 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1203-934681201/07/201931/07/2019קהילת פראג אישור הונפקצהרונית גן גפן

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
יפה חוברה1177320 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1203-934681201/07/201931/07/2019קהילת פראג אישור הונפקצהרונית גן משעול

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אורלי לאה גרשון1177355 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור2603-923997401/07/201910/08/2019א "פיקאישור הונפקת"חבד פ

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אלמוג נגר1177358 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור2703-923182601/07/201910/08/2019סנה משה אישור הונפק1ת "חבד פ

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
עינת אלישע1177423ס"מתנפטור03-612861001/07/201918/07/2019 פתח תקוה64ד הבנים "יאישור הונפקקורס קיץ מקצועי במחול
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פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
קובס'חנה ג1177443 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1803-923997401/07/201910/08/2019אריה בן אליעזר אישור הונפק3ת"חבד פ

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אלונה פרנקו1177463ס"מתנפטור1003-923328001/07/201931/07/2019שולזינגר אישור הונפקחוויות בעולמות

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
Camp4Life!13אבידן דוד אישור הונפק

077-

4002325
English4Life - 367430451177469חברהחייב04/08/201915/08/2019

שושנה נחמה 

גרינשטיין

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
עדי גנץ1177520 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-904876301/07/201921/07/2019ת" פ17רחוב שפרינצק אישור הונפקאור חיה

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
גילה חממי9755811177537- מרכז קהילתי אחדות ס"מתנפטור3903-909553301/07/201921/07/2019שפרינצק אישור הונפקעל גלגלים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ס"מתנפטור303-934681201/07/201918/07/2019קהילת יוסטון אישור הונפקאתגרים

- מרקו .תקוה ב-מתנס פתח

971515
לירז לובל1177825

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
דניאל כהן1177852ס"מתנפטור1803-924264301/07/201921/07/2019הפורצים אישור הונפקקייטנת כדוריד

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
6משה שמיר אישור הונפקת"מועדון כדורסל הפועל פ

073-

7154977
אגודהחייב01/07/201908/08/2019

מועדון כדורסל גברים הפועל 

580596377- פתח תקווה 
רונן סיון1177890

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
52זכרון יעקב אישור הונפקשיגעון המדעים

072-

2115580
בתיה דולינסקי1178403 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור01/07/201920/08/2019

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אסתר צברי1178425 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור103-635208101/07/201931/07/2019אשכול גנים אישור הונפקהילדים של המחר

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
מרים רבקה קוגל1178708 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור11503-907894101/07/201922/07/2019מנחם בגיןאישור הונפקזה כלי

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה

התעמלות משולבת תנועה 

ואקרובטיקה
אורלי אבידן1178832 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-924498001/07/201921/07/2019 פתח תקוה4ציפורי אישור הונפק

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
1178934ס"מתנפטור03-930457301/07/201921/07/2019ת, פ11פוחס אישור הונפקהתעמלות אומנותית

ויקטוריה ויינברג 

פילנובסקי

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
נאוה וסרמן1179167בנות בתיהתנועת נוערפטור16403-933495827/06/201906/08/2019רוטשילד אישור הונפקשלהבת

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ארז נבו1179510ס"מתנפטור1803-658853722/07/201931/07/2019הפורצים אישור הונפקודוו וספורט'קייטנת ג

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ארז נבו1179527ס"מתנפטור1803-658853701/08/201915/08/2019הפורצים אישור הונפקודוו וספורט'קייטנת ג

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
מרים גנזלר1179557 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור11503-907894101/07/201922/07/2019דרך בגין מנחם אישור הונפקזה כלי

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ססגונא עקיבא1179638 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1203-909259201/07/201910/08/2019הרב טייב יצחק אישור הונפק1אחוות אחים 

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
עדי בלאק9034241179709- מקפיית תאגיד עירוניחייב03-930242201/07/201921/07/2019ת" פ8ראשון לציון אישור הונפק2019קייטנת כדורסל 
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פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
דניאל כהן1180080ס"מתנפטור3103-923084822/07/201908/08/2019וולפסון דוד אישור הונפקספורט קידס

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
יק'מור אהרוני וילנצ9755651180353- ס שערים "מתנס"מתנפטור103-932867801/07/201921/07/2019שולמית אישור הונפקעל גלגלים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
עידו בן שמחון1180444 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1009-834640401/07/201921/07/2019שולזינגר אישור הונפקטניס שולחן

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
נילי שפירא9755811180481- מרכז קהילתי אחדות ס"מתנפטור3903-909553301/07/201931/07/2019שפרינצק אישור הונפקאותיות וחוויות

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
סרגיי פטייב9034241180483- מקפיית תאגיד עירוניחייב5203-924592901/07/201901/08/2019זכרון יעקב אישור הונפקכיף על רולרבליידס והוקי

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
איריס סימינובסקי1180503 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-908899502/07/201921/07/2019 פתח תקווה33צלח שלום אישור הונפקמורשה בנות

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
רות וייס1180592 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור503-934655601/07/201921/07/2019הבנים אישור הונפקספרים בכל מיני צבעים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אנה גרברג1180688ס"מתנפטור1803-928170001/07/201921/07/2019הפורצים אישור הונפקהתעמלות אומנותית

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
דיקלה דרור1180709 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור403-922241901/07/201921/07/2019זכרון יעקב אישור הונפקביהס נעמי שמר

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
איריס עודד1180714 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-931166401/07/201921/07/2019רמז דודאישור הונפקקיבוץ גלויות

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אורלי מיליס1180774 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור403-931366801/07/201921/07/2019חזון איש אישור הונפקביהס שמעוני

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
לימור שמחוביץ1180822 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-904315101/07/201921/07/2019 פתח תקווה25נורדאו אישור הונפקלמרחב בנות

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ויסמן-יפעת הירש1180859 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-931815701/07/201921/07/2019שיפראישור הונפקבית ספר של קיץ שיפר

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
מיה כהן1180882 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1103-921304001/07/201921/07/2019פוחס דוד אישור הונפקבית ספר אמיר

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אמיר פוני1180887 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-922365501/07/201921/07/2019יהלום בנימיןאישור הונפקיד לבנים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
נעמה ספר ישעיהו1181106 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור4803-932109501/07/201921/07/2019הקיש אישור הונפקהקייטנה של החופש הגדול

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
מיכל רוחמה זיו1181163 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור203-635208101/07/201931/07/2019אשכול גנים אישור הונפקהילדים של המחר

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
מוסד חינוכיחייב2303-931211401/07/201921/07/2019סביון אישור הונפקשארית ישראל

- מרכז החינוך העצמאי 

2405017
יוסף פישר1181170

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אביבה גולן1181171 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1003-535945501/07/201921/07/2019יעל רום אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
רחל גולדזנד1181255בנות בתיהתנועת נוערפטור1002-501544401/07/201920/07/2019סעדיה גאון אישור הונפקכל ישראל-ערבים
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פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
שפרה כהן1181263בנות בתיהתנועת נוערפטור1002-501544401/07/201917/07/2019סעדיה גאון אישור הונפקאתנחתא

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
נורית אשרי1181316 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור3103-931148401/07/201921/07/2019וולפסון דוד אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אסתר בן שושן1181324 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-933150701/07/201921/07/2019יהודה הנשיאאישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
רחל חברוני1181328בנות בתיהתנועת נוערפטור102-501544401/07/201921/07/2019מנחת שלמה אישור הונפקקעמפ

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
נוי חדד9755811181369- מרכז קהילתי אחדות ס"מתנפטור3903-909553322/07/201908/08/2019שפרינצק אישור הונפקכיופית

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
דניאלה לוק9756151181384- ס נפלאות "מתנס"מתנפטור903-527223001/07/201921/07/2019הרב פינטו מסעוד אישור הונפקעל גלגלים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
טובה פחה אריאל1181391 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור203-930556501/07/201921/07/2019שלום דוראני אישור הונפקספורים מכל מיני צבעים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ס"מתנפטור303-934681001/08/201922/08/2019קהילת יוסטון אישור הונפקכיופון

- מרקו .תקוה ב-מתנס פתח

971515
אברהם משה1181569

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
1181588ס"מתנפטור1803-924594001/07/201915/08/2019הפורצים אישור הונפקמחנה התעמלות מכשירים

דניאלה ליליה 

שאולסקי

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
מיכל גולן1181612 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-535941701/07/201918/07/2019"אלימלך כנר"בית ספר אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
חוה טויב1181675 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1003-924426401/07/201921/07/2019סעדיה גאון אישור הונפקבחורשת האוצרות

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
my storyנעמי פדר1181679 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-909292601/07/201921/07/2019 פתח תקוה71עין גנים אישור הונפק

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ליבנת סעד1181831 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור103-932867801/07/201908/08/2019שולמית אישור הונפקצהרון שערים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
דורית קופלד1182176 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור703-908832301/07/201921/07/2019תפוצות ישראל אישור הונפקהוברמן

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אורה לוגסי2271081182184- מעין החינוך התורני  מוסד חינוכיחייב2203-933150701/07/201921/07/2019רבי יהודה הנשיא אישור הונפקמקול הלב

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
משה ליפשיץ-יעקב1182211 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור203-904315101/07/201921/07/2019ברוריה בת ברדיון אישור הונפקלמרחב

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אסנת שער1182242 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-908618901/07/201921/07/2019ת" פ1מנחת שלמה אישור הונפקת"בית יעקב גני הדר פ

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
נועה רבר1182287בנות בתיהתנועת נוערפטור103-908618902/07/201918/07/2019מנחת שלמה אישור הונפקמחנה יומי

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה

ד "בית ספר של החופש ממ

נוה אברהם
עמיקם נחושתן1182589 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-635588701/07/201921/07/2019ת" פ1איב 'מרדכי בצאישור הונפק

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אילנית ביטון9756151182844- ס נפלאות "מתנס"מתנפטור903-527223001/08/201915/08/2019הרב פינטו מסעוד אישור הונפק2על גלגלים 
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פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אלה בלושטיין140501182851- גן יהלום מוסד חינוכיחייב103-923478701/07/201916/08/2019דנקנר אישור הונפקגן יהלום

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ורדה בריל1183049 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור3203-909259201/07/201910/08/2019צלח שלום אישור הונפקאחוות אחים גן ברקת

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אישור הונפקאורנים

 פתח 7תפוצות ישראל 

תקווה
עינת רהב1183053 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-932827801/07/201921/07/2019

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אביבה כוכבי1183059 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור403-909259201/07/201910/08/2019וינברגר שמואל אישור הונפק3אחוות אחים 

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
עטרה רבקה חגבי1183079 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1803-909259201/07/201910/08/2019שלומציון המלכה אישור הונפק4אחוות אחים 

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
מאיה בונקר1183215 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור203-909259201/07/201910/08/2019הרב משורר ישעיהו אישור הונפק5אחוות אחים 

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
1183307 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטורnelia@ptikva.org.il03-911366701/07/201918/07/2019אישור הונפקמועדונית יסודות

קורין לונה ויס 

שרעבי

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
חדוה הוניגסברג1183427 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור2103-913033501/07/201921/07/2019איכילוב יצחק אישור הונפקנעים ביחד

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
14ישעיהו ישראל אישור הונפקהתעמלות אומנותית

077-

2070455
חנה ארטיומוב1183438ס"מתנפטור01/07/201921/07/2019

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה

ספורט , ממלכת הדימיון 

ותזונה בריאה
רינת לילי גל1183490 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור408-936548401/07/201931/07/2019גרינשפן אישור הונפק

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
יעל חרף1183555 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1803-909259201/07/201910/08/2019אריה בן אליעזר אישור הונפק6אחוות אחים 

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
עירית יוכבד יוקר1183607 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1303-923808401/07/201921/07/2019אמסטרדם אישור הונפקדרכי נעם

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
יעל הוכהויזר1183621 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1303-923808401/07/201921/07/2019אמסטרדם אישור הונפקדרכי נעם

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
עמותהחייב1303-923808401/07/201921/07/2019אמסטרדם אישור הונפקדרכי נעם

- ת  "פ" דרכי נעם"עמותת 

719971
רוית ימיני1183624

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
מירב מרים ברנט1183713 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201921/07/2019שולזינגראישור הונפקאורי אורבך

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
מירב מרים ברנט1183723 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-547733222/07/201931/07/2019שולזינגראישור הונפקאורי אורבך

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
חברהחייב1003-547733222/07/201931/07/2019רום יעל אישור הונפקנתן יונתן

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
אפרת הראל1183747

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה

ספורט , ממלכת החלומות

ותזונה בריאה
שרה רצון1183801 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור408-931991401/07/201908/08/2019גרינשפן אישור הונפק

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
דוד ספיבק1183882 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור2003-924264301/07/201921/07/2019אמסטרדם אישור הונפקקטרגל

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה

ספורט , ממלכת הדימיון

ותזונה בריאה
שרה חמאמי1183904 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1308-931991401/07/201908/08/2019אסירי ציון אישור הונפק



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה

, ספורט, ממלכת הדימיון

תזונה בריאה
1183928 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור508-931991401/07/201931/07/2019כצנלסון אהרון אישור הונפק

אילה שרה 

הרשפינוס

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
לירז רינגר1183996ס"מתנפטור1803-923227601/07/201911/08/2019הפורצים אישור הונפקאשכולות

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אודליה משארי1184093 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור703-932408001/07/201921/07/2019עדש שפיק אישור הונפקמורשה תורני בנים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ס"מתנפטור103-933939301/07/201918/07/2019קהילת שיקגו אישור הונפקחוית אקסטרים

- תקוה עמישב -ס פתח"מתנ

971523
דוד בגיזדה1184122

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ס"מתנפטור303-934681001/07/201921/07/2019קהילת יוסטון אישור הונפקאתגרים

- מרקו .תקוה ב-מתנס פתח

971515
לינור יעקב זדה1184263

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
מרגלית עזרן1184576 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1408-936548402/07/201931/07/2019בן חור אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
חברהחייב408-936548422/07/201931/07/2019פינשטיין חיה אישור הונפקחוויות בכל מיני צבעים

המשכיל פרויטים חינוכים  

514174077- מ  "בע
רות שטרן1184667

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
מוריה אוארטה1184698 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור408-936548402/07/201921/07/2019פינשטיין חיה אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
גליה בוניה ירימי1184709 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור408-936548402/07/201931/07/2019חזון איש אישור הונפקסיפורים בכל מיני צביעים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
תהילה עמאר1184728 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור3003-930556501/07/201921/07/2019המכבים אישור הונפקצבעים מספרים על עצמם

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
שרון פייכטנהולץ1184737 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור408-936548402/07/201931/07/2019מבצע דקל אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
1184774ס"מתנפטור03-909642722/07/201929/08/2019פתח תקווה, 34מינץ אישור הונפקקייטנת ספורט המושבה

אריאל גוסטוו 

אפטוויצר

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
לאה קליין1184844בנות בתיהתנועת נוערפטור1503-924531530/06/201918/08/2019סעדיה גאון אישור הונפקב"י- א  "אתנחתא י

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אושרית קריטי1184860 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור6403-919112201/07/201931/07/2019השחם אישור הונפקמנהרת הזמן

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אורה ביאליק1184877 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור203-928171701/07/201915/08/2019יעל רום אישור הונפקמנהרת הזמן

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ניצן שמולביץ יחיה1184919 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור608-936548402/07/201931/07/2019ראשון לציון אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
חן חכם1184930 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור808-936548402/07/201921/07/2019סעדיה גאון אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
חברהחייב808-936548422/07/201931/07/2019סעדיה גאון אישור הונפקחוויות בכל מיני צבעים

המשכיל פרויטים חינוכים  

514174077- מ  "בע
צופית כובני דדון1184950

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אילנה ישראלי1184982בנות בתיהתנועת נוערפטור1503-924531530/06/201918/08/2019סעדיה גאון אישור הונפק'י- 'אתנחתא ט

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
רבקה ריקי שמעוני1185002ס"מתנפטור1803-711403001/07/201915/08/2019הפורצים אישור הונפקעל גלגלים מחזור ראשון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
הדס פישר1185004 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור303-928171701/07/201915/08/2019מבצע דקל אישור הונפקמנהרת הזמן

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ס"מתנפטור103-933939301/07/201929/07/2019קהילת שיקגו אישור הונפקעל גלגלים

- תקוה עמישב -ס פתח"מתנ

971523
אוהד שגיב1185056

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אישור הונפקגן פרת- מ "צוות לוין בע' חב

 2גן פרת  מבצע חורב 

פתח תקווה
חנה בוסקילה5121255841185164- מ  "צוות לוין בעחברהחייב08-926196701/07/201908/08/2019

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ס"מתנפטור303-934681022/07/201922/08/2019קהילת יוסטון אישור הונפקחוויות וכיופים

- מרקו .תקוה ב-מתנס פתח

971515
דרור אליקים1185170

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
מזל גמליאלי1185174 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור308-660309901/07/201908/08/2019בס זליג אישור הונפקאופק מגלה עולם

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אישור הונפקגן בשור- מ "צוות לוין בע' חב

 4גן בשור מבצע חורב 

פתח תקווה
צפורה מליחי5121255841185185- מ  "צוות לוין בעחברהחייב08-926196701/07/201908/08/2019

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אישור הונפקגן בוקק- מ "צוות לוין בע' חב

 4איסר הראל - גן בוקק 

פתח תקווה
יוכבד אורית שפירו1185252 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור08-926196701/07/201931/07/2019

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אישור הונפקגן שלף- מ "צוות לוין בע' חב

 15גן שלף מבצע יפתח 

פתח תקווה
חנה מונהייט5121255841185268- מ  "צוות לוין בעחברהחייב08-926196701/07/201931/07/2019

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אישור הונפקמ"צוות לוין בע' חב

 פתח 15מבצע יפתח 

תקווה
ענת טל הרלב1185278 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור08-926196701/07/201931/07/2019

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אישור הונפקגן ניצנה- מ "צוות לוין בע' חב

גן ניצנה שרגא רפאלי 

פתח תקווה' א6
שני אלישע1185292 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור08-926196701/07/201931/07/2019

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אישור הונפקגן פורה- מ "צוות לוין בע' חב

 2גן פורה רבקה גובר 

פתח תקווה
נעמה זר1185309 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור08-926196701/07/201908/08/2019

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אישור הונפקגן נעמן- מ "צוות לוין בע' חב

 פתח 8גן נעמן בן חור 

תקווה
מלכה בן זקן1185326 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור08-926196701/07/201931/07/2019

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אישור הונפקגן חצבני- מ "צוות לוין בע' חב

 7גן חצבני אריה בראון 

פתח תקווה
אירינה קסל1185334 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור08-926196701/07/201931/07/2019

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אורלי תם1185418 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור708-660309901/07/201908/08/2019בת שלמה אישור הונפקאופק מגלה עולם

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ליאת מדמון1185424 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור08-660309901/07/201908/08/2019פינסקראישור הונפקאופק מגלה עולם

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אביה מעודי1185434 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור308-660309901/07/201908/08/2019פיארברג אישור הונפקאופק מגלה עולם

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
תמר זגורי1185442 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור608-660309901/07/201908/08/2019ליסין אישור הונפקאופק מגלה עולם

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אילנה שרב1185450 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור208-660309901/07/201908/08/2019ילין אבינועם אישור הונפקאופק מגלה עולם

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
נטלי אטיאס1185459 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1608-660309901/07/201908/08/2019חכמי לובלין אישור הונפקאופק מגלה עולם

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
רונית נתן4154301185777- מוסד חינוכי מוסד חינוכיחייב5003-922123601/07/201921/07/2019זכרון יעקב אישור הונפקס של החופש הגדול"בי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
סיגל אמיתי1185930 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-928631611/08/201922/08/2019קרית המוזיאוניםאישור הונפק2019קומיקס 

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
חיה קליין24017351186080- גני מגדים מוסד חינוכיחייב12503-909456601/07/201925/07/2019דרך בגין מנחם אישור הונפקפרי מגדים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
רוית קוזלובסקי1186371 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-909553301/07/201931/07/2019י"קייטנת גנאישור הונפקמנהרת הזמן

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
עמותהחייב1303-923808401/07/201921/07/2019אמסטרדם אישור הונפקדרכי נעם

- ת "פ" דרכי נועם"עמותת 

414664
מיכל גלעדי1186443

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
חברהחייב608-936548422/07/201931/07/2019משה שמיר אישור הונפקחוויות בכל מיני צבעים

המשכיל פרויטים חינוכים  

514174077- מ  "בע
אורטל סעדון1186669

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
חברהחייב303-936548422/07/201931/07/2019אלדד ישראל אישור הונפקחוויות בכל מיני צבעים

המשכיל פרויטים חינוכים  

514174077- מ  "בע
ירון ישעיהו1186670

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
נטלי הייקושלר1186672 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור308-936548402/07/201931/07/2019אלדד ישראל אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
חברהחייב1308-936548402/07/201931/07/2019אבידן דוד אישור הונפקחוויות בכל מיני צבעים

המשכיל פרויטים חינוכים  

514174077- מ  "בע
אפרת בן חיון1186673

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
דנה ברק קארידי1186715 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור208-936548402/07/201921/07/2019אשכול לוי אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
שושנה מורסיאנו1186716 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור103-923887701/07/201908/08/2019נקאש אישור הונפקחברים מהאגדות

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
חברהחייב208-936548422/07/201931/07/2019אשכול לוי אישור הונפקחוויות בכל מיני צבעים

המשכיל פרויטים חינוכים  

514174077- מ  "בע
רויטל בנו עטרי1186733

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
דורית שמיר24017351186809- גני מגדים מוסד חינוכיחייב03-901553601/07/201925/07/2019מנחת שלמהאישור הונפקפרי מגדים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
גילה בלומנטל24017351186839- גני מגדים מוסד חינוכיחייב103-909201401/07/201925/07/2019קהילות יעקב אישור הונפקפרי מגדים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אביבה כוכבי1187438 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור403-909259201/07/201910/08/2019וינברגר שמואל אישור הונפק3אחוות אחים 

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
עמי-בועז בן1187818 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור608-936548402/07/201931/07/2019משה שמיר אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
חברהחייב108-936548422/07/201931/07/2019איב 'מרדכי בצאישור הונפקחוויות בכל מיני צבעים

המשכיל פרויטים חינוכים  

514174077- מ  "בע
חנה כהן1187821

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ר'ישראלה אפנג1187832 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1103-923887701/07/201908/08/2019יונה אישור הונפקחברים מהאגדות

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אישור הונפקחברים מהאגדות

טבלן  חברות רעות אגמון 

ורד
דרורה ברק1187965 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-923887701/07/201908/08/2019

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
ענת מצגר1188011 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור703-923887701/07/201908/08/2019יונה חגין אישור הונפקחברים מהאגדות

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אישור הונפקחברים מהאגדות

תפוחית שלו צוקית זרזיר 

עורבני
רדרה רייכמן1188085 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-923887701/07/201908/08/2019
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2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אילת טובים1188091 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-968911901/07/201908/08/2019יהלום בנימיןאישור הונפקטומשין קידס

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
רינת איזנשטין1188116 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1203-968911901/07/201908/08/2019רחל המשוררת אישור הונפקטומשין קידס

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
דנית אוליאש1188147 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור703-968911901/07/201908/08/2019גולדברג לאה אישור הונפקטומשין קידס

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
מרינה קלמפרט1188149 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1803-533954621/07/201908/08/2019הפורצים אישור הונפקבלטרון

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה

מוכנות לכתה - מ "צוות לוין בע

'א
אלון רובין5121255841189452- מ  "צוות לוין בעחברהחייב408-926196701/07/201931/07/2019זכרון יעקב אישור הונפק

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אודיה שרעבי1189544 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור2508-660309901/07/201908/08/2019כצנלסון ברל אישור הונפקאופק מגלה עולם

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
עמי-מיכל בן1189646 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1203-928171701/07/201931/07/2019הקציר אישור הונפקמנהרת הזמן

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
רינה זכות1189698 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור703-928171701/07/201931/07/2019אריה בראון אישור הונפקמנהרת הזמן

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
1189943 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור203-900358401/07/201921/07/2019האחים בכר אישור הונפקכדורשת

-רונה רויטמן

שפילברג

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אדיר תורגמן58001391031190052- מקפת תאגיד עירוניחייב1003-930242222/07/201911/08/2019שולזינגר אישור הונפק2019מחנה כדורסל בנים קיץ 

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אורית בנסניור1190600 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור4808-660309901/07/201908/08/2019זכרון יעקב אישור הונפקאופק מגלה עולם

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אישור הונפקשחמט

 פתח 11משה דוד מייזנר 

תקווה
אריאל חיים הדרי1190971 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-924766528/07/201908/08/2019

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
יק'צ'מרינה צ1190987 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-911366701/07/201918/07/2019 פתח תקווה1אהרונסון אישור הונפקמועדונית פיקא

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
נחמה חגאג1191066 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-911366701/07/201918/07/2019 פתח תקווה1אהרונסון אישור הונפקמועדונית מורשה

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
לאה מירב טביב1191183 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-911366701/07/201918/07/2019 פתח תקווה1אהרונסון אישור הונפקמועדונית שמעוני

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
שירה ליבוביץ1191665 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור03-933939301/07/201931/07/2019הרב משורר ישעיהואישור הונפקכיופית קידס

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
נטלי זלוף9755731191777- ס רמת ורבר "מתנס"מתנפטור1803-718709001/07/201915/08/2019הפורצים אישור הונפקעל גלגלים

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
מסדה נחמד1191918 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור4603-931109401/07/201921/07/2019הרמן צבי שפירא אישור הונפקהס

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אורית מלאכי1192216 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור2103-909259201/07/201910/08/2019הולצברג שמחה אישור הונפק4אחוות אחים 

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
חברהחייב4308-936548422/07/201931/07/2019פתח תקווה אישור הונפקחוויות בכל מיני צבעים

המשכיל פרויטים חינוכים  

514174077- מ  "בע
נגה לובוב אלעני1193096
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פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
1193143 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור1303-923887701/07/201931/07/2019יטקובסקי אחים אישור הונפקחברים מהאגדות

מירב קירזנר 

ציפורי

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
אורי הורן1193270בני עקיבאתנועת נוערפטור1103-931024002/07/201915/07/2019פוחס דוד אישור הונפקמתוק בלב

פתח תקוהאביב-תל
פתח 

תקווה
חני אסולין1193393 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתפטור803-923887701/07/201931/07/2019אנדרסן אישור הונפקחברים מהאגדות

עמית ברק277381291177247- עמית ברק תושב פרטיחייב3103-635042521/07/201929/08/2019שלמה המלך אישור הונפקקייטנת עמיתקרית אונוקרית אונואביב-תל

ורדה זילבר5152541177287- בית ספר יהלם מוסד חינוכיחייב1103-676692301/07/201911/07/2019ירושלים אישור הונפקיהלם קריית אונוקרית אונוקרית אונואביב-תל

עמרי גילת1177831הנוער העובד והלומדתנועת נוערפטור03-736190701/07/201911/07/2019 קריית אונו56קפלן אישור הונפקקייצת קן קריית אונוקרית אונוקרית אונואביב-תל

שירה דוד1179917 קרית אונו26203קרית אונו רשות מקומיתפטור2203-736076701/07/201921/07/2019וינגיט אישור הונפקדמוקרטי קרית אונוקרית אונוקרית אונואביב-תל

אגודהחייב03-531184101/07/201921/07/2019קרית אונו, 1הזמיר אישור הונפקדור העתיד עירוני קרית אונוקרית אונוקרית אונואביב-תל
- דור העתיד עירוני קרית אונו 

513692830
דמיאן בלסר1180359

קרית אונוקרית אונואביב-תל
מחנה דור העתיד עירוני קרית 

אונו
אגודהחייב03-531184101/07/201914/07/2019קרית אונו, 2הכפר אישור הונפק

- דור העתיד עירוני קרית אונו 

513692830
שמואל ברנר1180391

9394166321180910- הורים למען ניר מוסד חינוכיחייב203-635011001/07/201921/07/2019יהודה המכבי אישור הונפק2019קיטנת גנים קרית אונוקרית אונואביב-תל
אסנת מיכרובסקי 

דהן

יצהר כהן1181406 קרית אונו26203קרית אונו רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201921/07/2019כוכב יאיראישור הונפקאביגדור ורשהכוכב יאירקרית אונואביב-תל

10נחל גמלא אישור הונפקספורטיביקרית אונוקרית אונואביב-תל
077-

4661693
מרים סיון360518291181411- ורד וינרבה תושב פרטיחייב22/07/201915/08/2019

עמותהחייב03-778750501/07/201908/08/2019 קרית אונו36יצחק רבין אישור הונפקקייטנת טניס וספורטקרית אונוקרית אונואביב-תל
- המרכז לטניס בישראל 

520041831
שמעון עמר1182181

מורן זפרני1182379 קרית אונו26203קרית אונו רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201921/07/2019קרית אונואישור הונפקעלומיםקרית אונוקרית אונואביב-תל

 קריית אונו1רפאל איתן אישור הונפקגו אקטיבקרית אונוקרית אונואביב-תל
077-

5132013
שרון ציוני320567561182523- שרון ציוני תושב פרטיחייב21/07/201915/08/2019

חיה הימלפרב1182661 קרית אונו26203קרית אונו רשות מקומיתפטור03-547733201/07/201921/07/2019 קריית אונו38פנקס אישור הונפקשילהקרית אונוקרית אונואביב-תל

דרור חכם1182821 קרית אונו26203קרית אונו רשות מקומיתפטור903-547733201/07/201921/07/2019רבין יצחק אישור הונפקיעקב כהןקרית אונוקרית אונואביב-תל

פלורה פרחה גולן1182889 קרית אונו26203קרית אונו רשות מקומיתפטור2203-547733201/07/201921/07/2019וינגיט אישור הונפקרימוניםקרית אונוקרית אונואביב-תל

שרון פתחי1184087 קרית אונו26203קרית אונו רשות מקומיתפטור03-635011001/07/201921/07/2019 קרית אונו8יהודה המכבי אישור הונפקבית הספר של החופש הגדולקרית אונוקרית אונואביב-תל

אישור הונפקהקייטנה המטיילתקרית אונוקרית אונואביב-תל
איסוף - קייטנה מטיילת 

ברחבי העיר
רחל גבאי695267051185499- רוני קריין תושב פרטיחייב03-979126801/07/201908/08/2019



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

מאיר פז9715561185556- ס קרית אונו "מתנס"מתנפטור1003-653716501/07/201921/07/2019פנקס אישור הונפקאתגרי חשיבהקרית אונוקרית אונואביב-תל

טלמונית כהן9715561187275- ס קרית אונו "מתנס"מתנפטור1003-740220601/07/201931/07/2019פנקס אישור הונפקמנהרת הזמןקרית אונוקרית אונואביב-תל

נטלי אברמוביץ9715561187833- ס קרית אונו "מתנס"מתנפטור1003-740220201/07/201931/07/2019פנקס אישור הונפקמנהרת הזמןקרית אונוקרית אונואביב-תל

מירה בן דהן9715561188111- ס קרית אונו "מתנס"מתנפטור1003-740220201/07/201931/07/2019פנקס אישור הונפקמנהרת הזמןקרית אונוקרית אונואביב-תל

לירן מועלם9715561188244- ס קרית אונו "מתנס"מתנפטור1003-635614201/07/201921/07/2019פנקס אישור הונפק'א- מבוכים ודרקונים קרית אונוקרית אונואביב-תל

מירי מרים סרוסי9715561188298- ס קרית אונו "מתנס"מתנפטור1003-740220201/07/201931/07/2019פנקס אישור הונפקמנהרת הזמןקרית אונוקרית אונואביב-תל

אלינור קלו9715561188339- ס קרית אונו "מתנס"מתנפטור1003-740220201/07/201931/07/2019פנקס אישור הונפקמנהרת הזמןקרית אונוקרית אונואביב-תל

דיקלה הדר9715561188354- ס קרית אונו "מתנס"מתנפטור1003-740220201/07/201931/07/2019פנקס אישור הונפקמנהרת הזמןקרית אונוקרית אונואביב-תל

ניר רשף9715561188385- ס קרית אונו "מתנס"מתנפטור1003-635614211/08/201922/08/2019פנקס אישור הונפקמשרד המדעקרית אונוקרית אונואביב-תל

שפרה שטיין9715561188434- ס קרית אונו "מתנס"מתנפטור1003-740220201/07/201931/07/2019פנקס אישור הונפקמנהרת הזמןקרית אונוקרית אונואביב-תל

מיכל ברייטמן9715561188480- ס קרית אונו "מתנס"מתנפטור1003-740220201/07/201931/07/2019פנקס אישור הונפקמנהרת הזמןקרית אונוקרית אונואביב-תל

חנה קשת9715561188511- ס קרית אונו "מתנס"מתנפטור1003-740220201/07/201931/07/2019פנקס אישור הונפקמנהרת הזמןקרית אונוקרית אונואביב-תל

אירינה לן9715561188597- ס קרית אונו "מתנס"מתנפטור1003-635614201/07/201901/08/2019פנקס אישור הונפקשחמטקרית אונוקרית אונואביב-תל

יעקב ירון שלום9715561189447- ס קרית אונו "מתנס"מתנפטור1003-740220201/07/201931/07/2019פנקס אישור הונפקמנהרת הזמןקרית אונוקרית אונואביב-תל

שירלי לוי שיטרית1191186 קרית אונו26203קרית אונו רשות מקומיתפטור03-674724801/07/201921/07/2019קרית אונואישור הונפקבראשיתקרית אונוקרית אונואביב-תל

אישור הונפקאתגרי חשיבהקרית אונוקרית אונואביב-תל
 32בית השחמט רבין 

אונו.ק
מאיר פז9715561192132- ס קרית אונו "מתנס"מתנפטור03-653716522/07/201922/08/2019

 קריית אונו1הזמיר אישור הונפקהספורטאים הצעיריםקרית אונוקרית אונואביב-תל
077-

4246933
תושב פרטיחייב22/07/201915/08/2019

- הספורטאים הצעירים 

28664035
ציון בזר1192657

טבת מרזן1177416 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור03-962333801/07/201923/08/2019 רמת גן85רוקח אישור הונפקאולימפית-חוויהרמת גןרמת גןאביב-תל

אורן גורגוף597590351177633- אורן גורגוף תושב פרטיחייב03-676120301/07/201921/08/2019 רמת גן43יאיר אישור הונפקקייטנת ספורט ברמת חןרמת גןרמת גןאביב-תל

גיא נסימוב5200241671178007- כפר המכבייה חברהחייב703-671574001/07/201931/08/2019פרף ברנשטיין אישור הונפקכפר המכביהרמת גןרמת גןאביב-תל

אורנה קוגל שמש147300971178451- שמש -אורנה קוגלתושב פרטיחייב03-575824201/07/201918/07/2019סמדראישור הונפקקייטנת מחול דבלופהרמת גןרמת גןאביב-תל
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אמנון ווייס1181172 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטורKaf tet benovenber03-696866201/07/201918/07/2019אישור הונפקצמפיונסרמת גןרמת גןאביב-תל

שושנה חיה שברין1181253 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור6103-670098301/07/201919/07/2019ארלוזורוב אישור הונפקחברי ואנירמת גןרמת גןאביב-תל

רבקה דבורה מירון1181286 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור6103-670098301/07/201919/07/2019ארלוזורוב אישור הונפקחברי ואנירמת גןרמת גןאביב-תל

סמדראישור הונפקספורטיבירמת גןרמת גןאביב-תל
077-

4661693
מירב בוגנים360518291181508- ורד וינרבה תושב פרטיחייב22/07/201915/08/2019

בריילובסקי' ורג'ג5582632081181591- ספורטיבי קידס תושב פרטיחייב2603-631976422/07/201908/08/2019עזריאל אישור הונפקספורטיבי קידסרמת גןרמת גןאביב-תל

570561781182766- תמר אברהמר תושב פרטיחייב9003-677748801/07/201908/08/2019רחוב חזון איש אישור הונפק"צהריים טובים"רמת גןרמת גןאביב-תל
תמר סוניה 

אייגס-אברהמר

עמותהחייב03-631500101/07/201922/08/2019הפארק הלאומי רמת גןאישור הונפקקייטנת רכיבהרמת גןרמת גןאביב-תל
- ג ''מרכז ספורט הרכיבה ר

580170108
ניצן סגל1183245

רמת גןרמת גןאביב-תל
מועדון הטניס - קיטנת ספורט 

ג"ר
רן קורצוולד341309711183400- מוטי כלו תושב פרטיחייב03-677282201/07/201902/08/2019מנדל מתתיהואישור הונפק

סימה אושר342784651183573- תושב פרטי תושב פרטיחייב03-677445801/07/201922/08/2019 רמת גן3הירדן אישור הונפקהאושר הקסוםרמת גןרמת גןאביב-תל

לירן נייגוז347258791183914- לירן נייגוז  תושב פרטיחייב03-571605801/07/201911/08/2019 רמת גן1היסמין אישור הונפקספורטיבירמת גןרמת גןאביב-תל

יניב וינוגרד1184186 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור03-675740001/07/201921/07/2019 רמת גן37המתמיד אישור הונפקכדורסל המתמידרמת גןרמת גןאביב-תל

בר עידו הנדלסמן1184615 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור03-675740001/07/201921/07/2019 רמת גן25הכבאים אישור הונפקכדורסל ערמוניםרמת גןרמת גןאביב-תל

דנה ברגרין בריל1184853 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור03-675740007/07/201925/07/2019 רמת גן3היצירה אישור הונפקתיאטרוןרמת גןרמת גןאביב-תל

שירלי בן אולד1185710 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור03-675740007/07/201918/07/2019 רמת גן90חזון איש אישור הונפקמחולרמת גןרמת גןאביב-תל

ילנה קסלמן1185846 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור4303-675740007/07/201918/07/2019רמת חן אישור הונפקאפליקציהרמת גןרמת גןאביב-תל

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל
, ב5, א5, 140- 1אשכול 

ב11, א 11

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
ריבה קופרמן1186425

ס"מתנפטור3203-631141001/07/201915/08/2019שלם אישור הונפקגולדרמת גןרמת גןאביב-תל
- רמת השקמה -רמת גן.מתנ

971697
קובי אטדגי1187804

9המעפיל אישור הונפקס אושא"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
מוריאל אלול1188145 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

ס"מתנפטור3203-631141018/08/201928/08/2019שלם אישור הונפקראש גדולרמת גןרמת גןאביב-תל
- רמת השקמה -רמת גן.מתנ

971697
קובי אטדגי1188606

4החולה אישור הונפקס ארנון"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
שרית תייר1189057 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

1189069 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור03-675740007/07/201918/07/2019רמת גןאישור הונפקמכייפים ונהניםרמת גןרמת גןאביב-תל
קדיסט ברכה 

תואבה

27שרת משה אישור הונפקס בן גוריון"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
1189084 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

מירי שמילוביץ 

שובל

לוטן דיקר1189085 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור4403-675740001/07/201921/07/2019רחוב הגלגל  אישור הונפקמבוכים ודרקוניםרמת גןרמת גןאביב-תל
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20התקוה אישור הונפקס גבעולים"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
יוסי גלעדי1189100 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

32אהרונסון שרה אישור הונפקס הבילויים"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
אודי גלבוע-יהודה1189120 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

44הגלגל אישור הונפקס הלל"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
לילך סמדר1189155 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

14האם אישור הונפקס מורשת משה"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
רות דרעי1189179 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

ס זומר"ביאישור הונפקס זומר"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
אברהם שקיפטי1189232 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

68קריניצי אישור הונפקם"ס יהל"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
1189242 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

-גלי שוסטק

אסתרוגו

מנדל מתתיהואישור הונפקס מכלל"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
לירן ממן1189267 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

2שד האורנים רמת אפ אישור הונפקס רמת אפעל"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
מרים מירי עופרי1189290 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

41רמת חן אישור הונפקס רמת חן"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
1189322 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

דניאל אברהם 

ברכר

26גדעון אישור הונפקאק'ס קורצ"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
קרן פאר1189431 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

עמותהחייב03-541431504/08/201915/08/2019 רמת גן2שועלי שמשון אישור הונפקסדנת קיץ לנוער שוחר תיאטרוןרמת גןרמת גןאביב-תל
ס לאמנויות הבמה "בית צבי ביה

 -580042901
שובל בן עמרם1189454

10מבוא נגבה אישור הונפקס עתיד"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
אופיר זוהר1189458 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

25הכבאים אישור הונפקס ערמונים"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
אלירן רגב1189493 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

10מוזס נח אישור הונפקס ניצנים"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
פלורית פרח שתי1189531 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

26עזריאל אישור הונפקס נטעים"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
נטע חדד1189561 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

37המתמיד אישור הונפקס המתמיד"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
יצחק אל עזרא1189607 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

פינקל אסתר כהן5800940351189615- חברותא עמותהחייב03-578749401/07/201918/07/2019 רמת גן14האם אישור הונפקספרים-אגדות ונפלאותרמת גןרמת גןאביב-תל

3תל חי אישור הונפקס אביגור"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
ענבל בן בסת1189641 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

33החשמונאים אישור הונפקס חשמונאים"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
ריקי ריבלין1189815 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

9האגדה אישור הונפקס עליות"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
דגנית קופמן1189832 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019
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55מנדס אישור הונפקס ויצמן"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
עדי פרלוק1189849 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

41הפודים אישור הונפקס המנחיל"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
מיכל ויצמן1189992 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

19אמנון ותמר אישור הונפקס מורדי הגטאות"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
מוריה יזדי1190035 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל
, 128, 82- 2אשכול 

164 ,9 ,109

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
יהודית כהן1190296

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל

, 134- 3אשכול 

69,68,162,55,85,150,

29,31

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
ריבה ליאני1190299

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל
, 97, 98- 4אשכול 

165,143 ,99,18 ,26

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
ציפורה אנקווה1190300

אישור הונפקבית עמנואלרמת גןרמת גןאביב-תל

- 17אשכול 

124,23,147,154,121,1

31,163,169

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
עופרה סנוני לוי1190308

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל

- 15אשכול 

42,86,152,153,21,104

,105 ,43

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
מאירה חזן1190311

אישור הונפקבית עמנואלרמת גןרמת גןאביב-תל

- 18אשכול 

87,89,106,51,161,167

,2,127,138

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
חנה שושני1190317

אישור הונפקבית עמנואלרמת גןרמת גןאביב-תל

- 19אשכול 

7,15,36,33,61,62,72,1

11,173

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
אלה ברזילי1190341

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל

- 9אש

186,120,125,141,41,4

ב27, א27 4,199

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
אופירה איריס לוי1190355

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל
, 37,59,88- 7אשכול

182,58,155,57

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
לימור בכר1190370

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל

- 11אשכול

123,90,83,1,54,126,8

1,67,19

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
1190413

-לירון רוזנצוייג

ששון

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל
, 114, 115- 6אשכול 

145,ב 11,א11, ב5, א5

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
מיכל אלאלוף1190471

28בנימין אישור הונפקס הגפן"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
אלה רט1190476 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל

- 13אשכול

34,8,4,46,122,52,606

3,91

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
מלכה דמתי1190567
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אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל

- 21אשכול

176,160,166,159,158,

157

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
עזו עליזה גבאי1190641

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל

- 16אשכול 

184,139,56,77,183,11

2,113,3,47

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
איילת גיאת1190727

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל
, א25, ב25- 14אש

175,28,16,156,95,79

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
הדרה מטרסו1190756

הגלגלאישור הונפקס בן איש חייל"בירמת גןרמת גןאביב-תל
072-

2224971
ישראל שלום ניסן1190824 רמת גן86009רמת גן רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל
- 8אשכול

50,48,64,65,202,203

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
חנה תהילה מוסאי1190855

 רמת גן123רוקח אישור הונפקקייטנת תאטרון וקרקסרמת גןרמת גןאביב-תל
077-

5080614
נועה כהן שבתאי349768521191848- נועה כהן שבתאי תושב פרטיחייב22/07/201908/08/2019

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל

- 5אשכול 

,130,137,149,א14,ב14

102,103

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
נעמה יחזקאל1191892

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל

- 20אשכול 

13,12,84,116,117,92,

66,198

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
1191896

נשמה טובה 

אברהמי

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל

- 10אשכול 

181,101,110,70,7113

2,193,196

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
אלינור רוזן חמודות1191915

אישור הונפקבית עמנואל גני ילדיםרמת גןרמת גןאביב-תל

- 12' אש

א,118,53,190,188,187

ח,לוט,ברו,ור

074-

7400611
תאגיד עירוניחייב01/07/201912/08/2019

- מפעלי בית עמנואל 

520021270
מרים דן1192731

אישור הונפקאשכול גנים נטעיםרמת גןרמת גןאביב-תל
 רמת 34רחוב אחד העם 

גן
ס"מתנפטור03-631141001/07/201912/08/2019

- רמת השקמה -רמת גן.מתנ

971697
חן דוד1193175

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
 רמת השרון50הבנים אישור הונפקביג פאן

077-

4990996
קרן בקר עמראן1177156 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור21/07/201908/08/2019

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
מוסד חינוכיחייב03-645560425/06/201929/08/2019הכפר הירוקאישור הונפקהכפר הירוק לגעת בטבע

-הכפר הירוק על שם לוי אשכול 

 580019
שמעון ברק1177218

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
צביה נחמן698494041177257- צביה נחמן תושב פרטיחייב03-731212325/06/201904/07/2019הכפר הירוקאישור הונפקאנגליש קאמפ

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
לוטם דובינסקי329342671177311- עולם הכושר תושב פרטיחייב103-642674801/07/201915/08/2019סוקולוב אישור הונפקעולם הכושר

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
FUNZONE1סוקולוב אישור הונפק

072-

2147670
חברהחייב02/07/201930/07/2019

- מ "רעיונות גדולים בחינוך בע

514988930
מיתר טוהר ביטון1177560

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
אריאלה יגור588440021177775- אריאלה יגור תושב פרטיחייב03-649757601/07/201915/08/2019הכפר הירוקאישור הונפקהחווה הירוקה
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רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
אלה גנאט1177858 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור4603-760012501/07/201921/07/2019הבנים אישור הונפקמגוונים גולן

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
עמותהחייב03-645666601/07/201908/08/2019 רמת השרון6דרך הטניס אישור הונפק1+2קייטנת טניס מחזור 

- המרכז לטניס בישראל 

520041831
משה רועי סלומון1177936

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
5138162311178234- קרקס פלורנטין חברהחייב03-648381101/07/201922/08/2019הכפר הירוקאישור הונפקקייטנת קיץ קרקס פלורנטין

תומר הלדשטיין בן 

עמי

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון

קייטנת החופש הגדול בית 

ספר הדר
מיאה זולייט כהן1178843 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור03-760013501/07/201919/07/2019 רמת השרון65אוסישקין אישור הונפק

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
תרצה נידאם1178996 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור503-540919201/07/201921/07/2019יהודה הלוי אישור הונפקבחורשת האוצרות

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
תומר אקסברד1179275 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור1303-549445601/07/201925/07/2019יצחק אלחנן אישור הונפקקייטנת כדורסל רמת השרון

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
הדס אבן שושן1179276 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור10103-549445601/07/201925/07/2019אוסישקין אישור הונפקקייטנת כדורסל רמת השרון

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
נעם מוזר1179278 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור6503-549445601/07/201925/07/2019אוסישקין אישור הונפקקייטנת כדורסל רמת השרון

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
שחר ישראל1179280 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור803-549445601/07/201925/07/2019רמז אישור הונפקקייטנת כדורסל רמת השרון

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
אסף טיטנסקי1179281 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור503-549445601/07/201925/07/2019טהון אישור הונפקקייטנת כדורסל רמת השרון

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
ס"מתנפטור4603-760012601/07/201921/07/2019הבנים אישור הונפקהתעמלות אומנותית

- גולן -ס רמת השרון"מתנ

971739
ויקטוריה נאומנקו1179604

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
1סוקולוב אישור הונפקסייסיי תבונה יצירתית

072-

3924008
חברהחייב01/07/201929/08/2019

- מ "סייסיי תבונה יצירתית בע

514962778
יהונתן סאלם1179679

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
ס"מתנפטור4603-547537001/07/201925/07/2019הבנים אישור הונפקמיוזיכיף

- גולן -ס רמת השרון"מתנ

971739
חיים חי אלעזרי1179750

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
ס"מתנפטור03-760015001/07/201925/07/2019שבטי ישראלאישור הונפקהתעמלות קרקע

- צעירים .ק-השרון.ר.מתנ

971762
נורית בקר1179892

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
עמית ארצי1180166 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור03-549445601/07/201925/07/2019החרושתאישור הונפקכדורגל

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
יהונתן מוקטדר1180546 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור803-549445601/07/201925/07/2019רמז אישור הונפקמחנה קיץ כדוריד

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
חברהחייב03-524513107/07/201922/08/2019הכפר הירוקאישור הונפקאנגלית בדרך אחרת

- דניאלה אביב אנגלית בעמ 

513225565
1180933

דניאלה אביב דה 

וינטר

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
מעיין שקולניק1181016 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור103-603240201/07/201921/07/2019באר אישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
שולמית שורץ1181078 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור4603-540168201/07/201921/07/2019הבנים אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
קרן ורד ברוש236077081181129- קנטור אייל  חברהחייב08-856354601/07/201909/08/2019שכ הכפר הירוקאישור הונפקמדע בראש טוב
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רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
ליאת רייזר שחר5802912011181198- עמותת אורים עמותהחייב03-647936103/07/201918/07/2019שכ הכפר הירוקאישור הונפקאורים

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
יפית בורשט1181343 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור6503-549672001/07/201921/07/2019אוסישקין אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
ס"מתנפטור03-760015004/08/201915/08/2019שבטי ישראלאישור הונפקמחנה אימונים

- צעירים .ק-השרון.ר.מתנ

971762
נורית בקר1181711

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון

קייטנת בית הספרשל החופש 

הגדול
רונית דרורי בנטל1181841 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור803-549437201/07/201921/07/2019רמז אישור הונפק

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
ס"מתנפטור4603-760012522/07/201904/08/2019הבנים אישור הונפקסדנאות החופש הגדול

- גולן -ס רמת השרון"מתנ

971739
תמרה ניר1182158

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
ס"מתנפטור103-760001622/07/201908/08/2019הבאר אישור הונפקהבית

- נוה גן -רמת השרון.מתנ

971705
דליה דגמי1182209

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון

בית ספר של החופש הגדול 

אמירים
דנה זיו1182489 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור503-549537401/07/201921/07/2019טהון אישור הונפק

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
אורית רצון1182501 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור03-928403001/07/201921/07/2019 רמת השרון12העבודה אישור הונפקיעל רום

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
עדי בן דוד1182583 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור803-760012001/07/201921/07/2019רמז אישור הונפקביהס של החופש הגדול

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
רועי אייל5147726801182780- ר טוקסנה .יחברהחייב03-535031801/07/201922/08/2019 רמת השרון8דרך הטניס אישור הונפקר טוקסנה.י

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
מוסד חינוכיחייב03-640846907/07/201909/08/2019רמת השרון, הכפר הירוקאישור הונפקאידיאה-מחנה קיץ אלפא

נוער - אוניברסיטת תל אביב

4704- שוחר מדע 
אור ליניק1182866

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
הילה רום1182871 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור503-760011201/07/201908/08/2019המור אישור הונפקמנהרת הזמן-מסביב לעולם 

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
סיגל רומנובסקי1182896 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור03-760011201/07/201908/08/2019לוטם פשוש אורן חרציתאישור הונפקמנהרת הזמן-מסביב לעולם 

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
מיכל קומפלר1182996 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור303-760011201/07/201908/08/2019זרובבל אישור הונפקמנהרת הזמן-מסביב לעולם 

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
דיצה רייפר1183000 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור803-760011201/07/201908/08/2019ח "הפלמאישור הונפקמנהרת הזמן-מסביב לעולם 

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
ס"מתנפטור4603-760012501/07/201921/07/2019הבנים אישור הונפקהמטיילים

- גולן -ס רמת השרון"מתנ

971739
אירינה בילר1183242

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
ס"מתנפטור4603-760012522/07/201908/08/2019הבנים אישור הונפקאקטיבי קיץ

- גולן -ס רמת השרון"מתנ

971739
אירינה בילר1183262

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
שושי עוזרי1183274 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור2003-760011201/07/201908/08/2019שד ויצמן אישור הונפקמנהרת הזמן-מסביב לעולם 

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
פלורה לולו1183341 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור4103-760011201/07/201908/08/2019עזרא אישור הונפקמנהרת הזמן-מסביב לעולם 

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
ס"מתנפטור103-760012022/07/201908/08/2019ירמיהו אישור הונפקעיר הילדים

- אלי כהן -השרון.מתנס ר

971721
אנאבל בן ציון1183343
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רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
כתריאלה מנה1183392 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור203-760011201/07/201908/08/2019שמואל הנגיד אישור הונפקמנהרת הזמן-מסביב לעולם 

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
אישור הונפקמנהרת הזמן-מסביב לעולם 

פרפרים פרחים אשל 

ציפורן אורנים
שירי שפר1183439 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור03-760011201/07/201908/08/2019

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
יהלום הילה ברוך1183459 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור3703-760011201/07/201908/08/2019הסיפן אישור הונפקמנהרת הזמן-מסביב לעולם 

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
תושב פרטיחייב03-540114101/07/201922/08/2019 רמת השרון50הבנים אישור הונפקאורן בן זקן בית ספר לטניס

- אורן בן זקן ביס לטניס 

40043903
אורן בן זקן1183829

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
ס"מתנפטור3303-760014001/07/201921/07/2019הסיפן אישור הונפקמבוכים ודרקונים

- נוה רסקו -השרון.ר.מתנ

971754
מירן סלע1183910

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
ס"מתנפטור3303-760014022/07/201908/08/2019הסיפן אישור הונפקבשביל המוזה

- נוה רסקו -השרון.ר.מתנ

971754
מירן סלע1183921

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
מעיין צברי1183926 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור303-760011201/07/201908/08/2019הנוטע אישור הונפקמנהרת הזמן-מסביב לעולם 

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
מרגלית שמו1184056 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור603-760011201/07/201908/08/2019רות אישור הונפקמנהרת הזמן-מסביב לעולם 

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
KS Camp שכ הכפר הירוקאישור הונפקמסביב לעולם

073-

2342030
עמותהחייב01/07/201925/07/2019

 - (ר"ע)קינג סולמון סקול 

580570877
רבקה דינה אלקיים1185574

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
אירית שליו1186350 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור703-760011201/07/201908/08/2019הגנים אישור הונפקמנהרת הזמן-מסביב לעולם 

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
עמותהחייב03-638867422/07/201908/08/2019הכפר הירוקאישור הונפקטבע יומית

- החברה להגנת הטבע  

580014799
יצחק ויצמן1186359

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
איתי אברמסקי342784651189194- תושב פרטי תושב פרטיחייב04-845407001/07/201919/07/2019הכפר הירוקאישור הונפקלו'לימונצ

רמת השרוןאביב-תל
רמת 

השרון
אופירה אביעד1192305 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומיתפטור403-760011201/07/201908/08/2019הפרחים אישור הונפקמנהרת הזמן-מסביב לעולם 

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
אורן ארז5110976851176554- קאנטרי דקל חברהחייב6903-546591101/07/201929/08/2019קוסובסקי אישור הונפקקייטנת דקל

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב03-516363821/06/201931/08/2019 תל אביב14פרי אליעזר אישור הונפקטופסי גלישת גלים

" מ"גלישת גלים בע" טופסי  - 

514831734
אוריאן קנצפולסקי1177278

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חוף הצוק צפון תל אביבאישור הונפקקאנטרי

077-

7804131
עידן קורצמן356868721177323- עידן קורצמן תושב פרטיחייב23/06/201929/08/2019

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
ניב רקוץ3018853561177332- ' ניב רקוץתושב פרטיחייב03-540342123/06/201931/08/2019הצוק/חוף הנפרדאישור הונפקסי אנד סאן סרף

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור13503-730144001/07/201908/08/2019דרך ההגנה אישור הונפקקאנטרי קהילתי בארבור

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
ניר חמלניצקי1177388

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

מרכז - קייטנת הכיופים

ע"קהילתי בית רק
רשות מקומיתפטור1403-658226801/07/201908/08/2019רובינשטיין יצחק אישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
מרים מלכה1177473

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור2603-643694822/07/201908/08/2019טאגור אישור הונפקקייטנת השחמט

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
ורה גולדנשטיין1177521
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יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
MAYSURFמאיה דאובר254973221177545- מאיה דאובר תושב פרטיחייב303-560378401/07/201929/08/2019קויפמאן יחזקל אישור הונפק

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

קייטנת מסביב לעולם בני 

ברית יפו
רשות מקומיתפטור2103-658311101/07/201908/08/2019חריף אייזיק אישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
משה מנדלסון1177600

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1303-641878201/07/201908/08/2019קרני אישור הונפקנופים ושמש

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
נגה איתם1177603

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
עירית אונאל295718821177626- ניצן אונאל תושב פרטיחייב804-638792501/07/201918/07/2019אבן ספיר אישור הונפק2019מייק איט 

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
17בית צורי אישור הונפקמדעים ויהדות גן תשרי

077-

7091200
עמותהחייב01/07/201908/08/2019

ס ומכון מדעים ויהדות השרון "בי

-
רינה נמר1177637

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
17בית צורי אישור הונפקמדעים ויהדות גן אסף

077-

7091200
עמותהחייב01/07/201908/08/2019

ס ומכון מדעים ויהדות השרון "בי

-
חדוה צפורה בוטא1177638

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
4עקיבא ברון אישור הונפקמדעים ויהדות גן כסלו

077-

7091200
עמותהחייב01/07/201908/08/2019

ס ומכון מדעים ויהדות השרון "בי

-
ורד חאוי1177710

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור103-724293501/07/201912/07/2019אבנר אישור הונפקקורס קיץ במחול

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
לינור בלום1177731

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
אישור הונפקSURFCLUBקוצי 

 חניון חוף 10ארציצחק 

תל ברוך
עד מאור589063221177740- רונן כץ תושב פרטיחייב03-644678923/06/201929/08/2019

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
עמותהחייב203-511144422/07/201904/08/2019' ורג'לויד גאישור הונפקסדנאות החופש הגדול

- תיאטרון אורנה פורת 

580013167
1177752

גילה בילנקה 

פוליצר

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
א" ת21צבי גרינברג אישור הונפקמ"נופש וספורט בע- זאבי 

1800-

779979
חברהחייב01/07/201922/08/2019

- מ "נופש וספורט בע- זאבי 

515449999
יסמין זאבי1177898

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
נעה אילון לוסטיגמן5803313791177914- מכבי דן עמותהחייב2603-648472701/07/201925/07/2019רדינג אישור הונפקמכבי דן

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
ס"מתנפטור103-518023101/07/201925/07/2019נחל שורק אישור הונפקמרכז למידה קיץ

- מרכז המנהיגות לב יפו 

975136
טל זלצברגר1177989

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
אורן ווייס294998111178023- אורן וייס תושב פרטיחייב03-604066301/07/201930/08/2019קייטנת גלישהאישור הונפקאורן סרף סקול

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב03-649272201/07/201908/08/2019א"ת, 1אבנר אישור הונפקקייטנת צהלה

- מועדון ספורט צהלה  

520027244
גדעון בר נס1178254

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
בר זינר51583332421178311- הילטון סרף חברהחייב03-920277723/06/201929/08/2019חוף הילטוןאישור הונפקהילטון סרף

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תמיר מורד5131084801178952- פרטית חברהחייב03-631102301/07/201901/08/2019 תל אביב6צבי נשריאישור הונפק2019קייטנת טניס קיץ 

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1303-641878201/07/201908/08/2019הרטגלס אישור הונפקקשת ופעמון

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
נגה איתם1179064

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1503-641878201/07/201908/08/2019כפר יונה אישור הונפקכפר יונה

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אפרת מדמוני1179100

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור203-692383601/07/201908/08/2019בורלא יהודה אישור הונפקאורגן ופלג, תו- צפון 

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
מלכה כהן1179347
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יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור2303-793713001/07/201921/07/2019הנגרים אישור הונפקדרויאנוב

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
הילה צפתי1179543

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור303-730442101/07/201921/07/2019המערכה אישור הונפקבשעה טובה

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
שניאור זלמן אהרון1179562

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1303-631051401/07/201921/07/2019הרב אלנקווה אישור הונפקבית ספר גולומב

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
שלי שבת אשר1179570

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

 תל 11יאיר רוזנבלום 

אביב
רשות מקומיתפטור03-793714201/07/201921/07/2019

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
נועה לביא1179626

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור03-635942701/07/201921/07/2019שכונת תל כביראישור הונפקשורשים

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
משה דויטש1179650

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
אישור הונפקמחנה סקווש

א נחלת "קאנטרי מגדלי ת

18יצחק 
מוסד חינוכיחייב03-691555301/07/201911/07/2019

-חברה למוסדות חינוך ותרבות  

 904019
רותם אסא1179702

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור603-723440001/07/201921/07/2019אנטיגונוס אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
עמי פנחס נאור-בת1179749

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור103-623810001/07/201921/07/2019זינגר בשביס יצחק אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אהרונוב-רני'שלי צ1179811

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
לימור שלומי5806667901179831- ' צהרון לעמותהחייב203-699115001/07/201908/08/2019בורלא יהודה אישור הונפק(לימור)' צהרון ל

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
מוסד חינוכיחייב2103-682158101/07/201904/07/2019יפת אישור הונפקטביתא

- טביטה הכנסיה הסקוטית 

518043
1179886

קריסטין -מגי

בישוטי

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור4903-688380201/07/201921/07/2019העליה אישור הונפקביאליק רוגוזין

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אלינה קריפוקס1179889

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
6עקיבא ברון אישור הונפקמדעים ויהדות גן דפנה

077-

7091200
עמותהחייב01/07/201908/08/2019

ס ומכון מדעים ויהדות השרון "בי

-
עמית אלון1179926

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור203-688380201/07/201921/07/2019מולדת אישור הונפקה-ביאליק רוגוזין ד

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אופיר שי לייבוביץ1180012

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1803-739745301/07/201921/07/2019שדרת יד לבנים אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
רוזה יאגודייב1180041

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1303-739450601/07/201921/07/2019הרב אלנקווה אישור הונפקבית הספר של הקיץ

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
1180045

שלי רחל גטניו 

חיבה

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
לירי שיף1180089השומר הצעירתנועת נוערפטור303-525566621/07/201901/08/2019עשהאל אישור הונפקקייצת תל אביב השומר הצעיר

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור2503-699272101/07/201921/07/2019בורלא יהודה אישור הונפק"ארן"בית ספר 

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
סיגל מאירי1180164

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור4503-793709301/07/201921/07/2019בית אל אישור הונפקמשה שרת

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
ליה ליליה ויבורג1180168

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1903-506500301/07/201921/07/2019פיקוס אישור הונפקבית ספר של הקיץ

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
זהבי חבה1180191

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור703-682300101/07/201921/07/2019דקל אישור הונפקס הדקל"ביה

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
מירב חנן1180230
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יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
אוראל קפרי5119491180304- עציון מוסד חינוכיחייב1503-739378001/07/201921/07/2019ברנפלד שמעון אישור הונפקס של הקיץ עציון"בי

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור4003-682377401/07/201921/07/2019קדם אישור הונפקקייטנת קיץ

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
פואד חילו1180326

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור3503-699419701/07/201921/07/2019רידינג אישור הונפקבית ספר של החופש אלומות

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
חנה ווארמזער1180342

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור503-518140501/07/201921/07/2019נחל שורק אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
רבקה צדוק1180394

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור03-654656701/07/201922/08/2019יפו, 23חסידי האומות אישור הונפקרנר'קיץ חם בצ

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
מירב יעל נהוראי1180488

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב03-517555701/07/201929/08/2019חוף גורדוןאישור הונפקגלים

-מ "גלים בית הספר לגלישה בע

 515212686
עינבר עיני1180504

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב03-517555701/07/201929/08/2019תל אביב, חוף גורדון אישור הונפקגלים

-מ "גלים בית הספר לגלישה בע

 515212686
נוריה קורן1180529

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור03-682633801/07/201921/07/2019 יפו35פסטלוצי אישור הונפקבית ספר של הקיץ

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
שויקאר סקאללה1180576

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור11003-681368901/07/201911/07/2019יפת אישור הונפקשבט צופי מועדון מוסלמי יפו

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
סאלח עליאן1180651

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
עמותהחייב03-629128001/07/201908/08/2019 תל אביב25העבודה אישור הונפקהעבודה' ת ט"עמותת מקהל

- ת "עמותת הורים מקהל

580085306
זהר זהבה יעקב1180778

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רינת טוגנטמן5805027631180821- חץ ומטרה עמותהחייב03-609000601/07/201908/08/2019 תל אביב94שדרות רוחק אישור הונפקקייטנת אופניים המסלול

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב03-695302401/07/201908/08/2019ללא בסיס. על גלגליםאישור הונפקכדורגל על גלגלים

- מ "א מיקי וניר בע.א

514702414
לב-רן טהר1180826

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
עמותהחייב03-629128001/07/201908/08/2019יפו-תל אביב, 29ט 'מלצאישור הונפקט'מלצ' ת ס"עמותת מקהל

- ת "עמותת הורים מקהל

580085306
יהודית בקאל1180847

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור3703-641878222/07/201908/08/2019חיים לבנון אישור הונפקקייטנה ציבורית ממשלתית

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
ליאונל הרשטיין1180857

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור03-518737701/07/201921/07/2019 יפו75שבטי ישראל אישור הונפקכולנא יחד

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
בדריה בוחארי1180906

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

בית ספר של החופש הגדול 

גורדון
רשות מקומיתפטור603-546660301/07/201921/07/2019אנטיגונוס אישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
ליהי פישר1180974

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1903-562499101/07/201921/07/2019ביצרון אישור הונפקס של קיץ"ביה

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
טל לוי1181181

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור2403-696354501/07/201921/07/2019צייטלין אישור הונפקסיפורים מכל מיני צבעים

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
1181250

חיה מושקא 

חסיבה בקמן

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
הדסה משה4106701181257- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכיחייב03-687546602/07/201922/07/2019 תל אביב4תשרי אישור הונפקקייטנת החלומות

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור03-518175101/07/201921/07/2019 תל אביב6הקרן אישור הונפקנופים

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
שמחה סמדר מורס1181336
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יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1203-649401001/07/201921/07/2019קהילת ורשה אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
ורד שחר1181382

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1003-724794001/07/201908/08/2019בת ציון אישור הונפק קיץ1בת ציון שלוחה 

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אלעד סלע1181386

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור03-699254201/07/201908/08/2019 יפו8רחוב נועם אישור הונפקהדמוקרטי הפתוח

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
יאיר פיקרש1181450

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור19303-544110701/07/201908/08/2019בן יהודה אישור הונפקמסביב לעולם

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
הדס פרידמן1181455

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור3503-631833101/07/201921/07/2019צביה לובטקין אישור הונפקהבעל שם טוב

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אורית קרבסי1181498

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חיה פליישמן20121061181519- פרחי הדגל ארגון נוערחייב803-566142301/07/201918/07/2019יפה בצלאל אישור הונפקקשת

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
ביס של קיץ ישגבאישור הונפקביס של קיץ ישגב

077-

2038104
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
חן אברמוביץ-בת1181522

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
עלאי גורדון5583758041181525- אקווה סטמינה תושב פרטיחייב3403-544097223/06/201929/08/2019יצחק ארצי אישור הונפקאקווה סטמינה

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
עמותהחייב3503-518794301/07/201908/08/2019ארליך אישור הונפקעמותת יד ביד

יד ביד המרכז לחינוך יהודי 

580293710- ערבי בישראל 
אטר'ח-סמאח אל1181535

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
22אנדרסן אישור הונפקביס של קיץ ניצנים

077-

2038104
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
נעם סולסקי1181536

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור03-518794301/07/201908/08/2019טבנקין יצחקאישור הונפקעמותת יד ביד

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אטר'ח-סמאח אל1181545

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור3103-537366801/07/201921/07/2019אלון יגאל אישור הונפקקייטנת מודיעים

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
רחלי משולם1181546

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

ס של החופש "בי- אתנחתא 

הגדול
רשות מקומיתפטור9203-548095601/07/201921/07/2019החשמונאים אישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
עידו שמיר1181570

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור5803-692383601/07/201908/08/2019שלונסקי אישור הונפקאצבעונית, אספרגוס, צבר, גפן

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
הילה רז1181599

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור303-647259301/07/201921/07/2019עשהאל אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
1181634

מדי בן דוד 

לבקובסקי

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
מוסד חינוכיחייב3903-681203601/07/201917/07/2019ר זלמן "שזאישור הונפקביתילי

- רשת מעיין החינוך התורני 

511402
חגית דודיאן1181646

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור2103-688293101/07/201921/07/2019מושיע אישור הונפקהירדן

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
יפית מדעי1181701

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
isc-surf campרשות מקומיתפטור03-651361223/06/201922/08/2019מחנה גלישת גליםאישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
עידן מרום1181729

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רות כהן צמח1181768בנות בתיהתנועת נוערפטור10603-537903125/06/201907/08/2019דרך ההגנה אישור הונפקנשא ניסע תפילה

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
32אשכנזי אישור הונפקכדור פורח ערמונים

077-

2038104
רשות מקומיתפטור01/07/201908/08/2019

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
ענת בלז1181867
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יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
סתיו גורדון5803313791181871- מכבי דן עמותהחייב03-648472821/07/201901/08/2019א" ת3קהילת קייב אישור הונפקמכבי דן

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
2התנאים אישור הונפקכדור פורח צליל

077-

2038104
רשות מקומיתפטור01/07/201908/08/2019

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
טל שמשי1181892

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

בית ספר של החופש רמת 

החייל
אילן קרן5116671181907- משרד החינוך מוסד חינוכיחייב6503-647631601/07/201921/07/2019ם "קאישור הונפק

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1703-648788801/07/201921/07/2019מגדל שרשן אישור הונפקאלחריזי

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
1181957

מיכל בתיה 

פרידברג

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור503-522003401/07/201921/07/2019ם הכהן "אדאישור הונפקגרץ

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
חן חנה דרויש1182008

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור03-739486801/07/201921/07/2019 תל אביב21יוסף צוברי אישור הונפקבית ספר תל חי

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
חן קס1182011

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1603-602464901/07/201921/07/2019כהנשטם אישור הונפקאהבת ציון

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
מן'אלינור תורג1182023

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
CNSרשות מקומיתפטור1203-649074021/07/201901/08/2019קבילת קליבלנד אישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אילת זלינגר1182106

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור203-681304201/07/201921/07/2019קפלנסקי אישור הונפקממד דיזנגוף

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
יגאל עודני1182132

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור03-528882722/07/201908/08/2019 תל אביב11ה "מזאאישור הונפקספורט וכדורגל

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אורית ארבלי1182156

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1103-793724801/07/201921/07/2019דוד ילין אישור הונפקס של החופש הגדול"ארנון בי

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
שני שרה איסרוב1182180

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
5805033571182224- מועדונית דנבר עמותהחייב2403-523048701/07/201908/08/2019לוי יצחק אישור הונפקמועדונית דנבר

ענת חנינה אניטה 

שקורי בן דוד

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
נטע אסנת5803104491182266- עמותת ילדודס עמותהחייב203-642811901/07/201908/08/2019התנאים אישור הונפקילדודס

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תושב פרטיחייב2103-903119902/07/201908/08/2019אורי צבי גרינברג אישור הונפקקייטנת קיץ קנטרי אזורי חן

- מ ''זה מה יש בשרון בע

515401354
רוני ארבל1182341

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
אישור הונפקאבוקה עיר שמש שוהם

 77עיר שמש  , 1אבוקה 

27ושוהם 
חברהחייב03-547733201/07/201908/08/2019

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
דניה פרץ1182448

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב03-547733201/07/201908/08/2019דב הוזאישור הונפקדב הוז

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
דנה גפן פסקרו1182506

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

, סלסלי כסף, פעמוני גשם

ברקן, בלון, הצבי
רשות מקומיתפטור1203-692383601/07/201908/08/2019נצח ישראל אישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
ורה מישלבסקי1182657

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
שבחאישור הונפקקשת

073-

3946100
רשות מקומיתפטור01/07/201921/07/2019

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
שני דבורה לויליכט1182670

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
6עקיבא ברון אישור הונפקמדעים ויהדות גן ניר

077-

7091200
עמותהחייב01/07/201908/08/2019

ס ומכון מדעים ויהדות השרון "בי

-
נטלי חפיזוב1182812



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
25בבלי אישור הונפקצהרוני אביב

072-

2223356
נח'סימה ג5801683001182870- אביב התורה  עמותהחייב01/07/201908/08/2019

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

צהרון - בית ספר תל נורדוי

אילנות
רשות מקומיתפטור503-522373201/07/201921/07/2019ם הכהן "אדאישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
מרים אבשלום1182891

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור203-641826201/07/201908/08/2019דרזנר יחיאל אישור הונפקרוזין גנים

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
טיטר)מגן )אורית 1183021

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור503-744075401/07/201921/07/2019נחל שורק אישור הונפקיפה נוף

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
יסכה ברוך1183085

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
עמותהחייב303-642812901/07/201908/08/2019מוריץ דניאל אישור הונפקמסביב לעולם

- המועדון של מלי וקורין 

580410769
מלי נחום1183124

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב1103-621190001/07/201908/08/2019אלחנן יצחק אישור הונפק17אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
לה יאשייב'אנז1183133

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
94אשכול לוי אישור הונפקאביב קיד

077-

7777777
514534961183243- מ "אביב קיד בעחברהחייב01/07/201908/08/2019

אבישר ישראל 

שיינמן

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
עמותהחייב31603-744461701/07/201908/08/2019דיזנגוף אישור הונפקד"מועדונית כ

 - (2008) 2ד "מועדונית כ

580504215
גלוריה לוגסי1183244

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
3אקסלרוד נתן אישור הונפקקייטנת גלים

077-

7777777
עמותהחייב01/07/201908/08/2019

עמותת הורים רמת אביב 

5100943855- החדשה 
1183251

אושרת מילי בן 

עזרא

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
אישור הונפקמבוא גרופית קליקסברג

, 8מבבוא גרופית 

17גליקסברג 
חברהחייב03-547733201/07/201908/08/2019

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
סגלית צוברי1183297

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
3פרלוק משה אישור הונפקחליל שיר מזמור וחן

077-

7777777
עמותהחייב01/07/201908/08/2019

עמותת הורים רמת אביב 

5100943855- החדשה 
דיקלה אלירז1183317

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

, נוף, צב, קייטנת קיץ פיקוס

אוצר וארן
חברהחייב1003-642440501/07/201908/08/2019רפידים אישור הונפק

- מ "ג בע.ג.ר' פונטיז

513846329
מיכל בן ארצי1183347

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

 תל 29ל "שדרות החי

אביב יפו
רשות מקומיתפטור03-739628701/07/201921/07/2019

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
חגית חוה ויגודמן1183356

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב703-547733201/07/201908/08/2019 שניר 16מרידור אישור הונפקמרידור שניר

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
רעות אדמון1183362

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
עירן רז5152893461183374- מ "פיל בעחברהחייב1903-699346401/07/201908/08/2019ביצרון אישור הונפקקייטנת הפיל

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב703-547733201/07/201908/08/2019בשביס זינגראישור הונפק(נופי ים)בשביס זינגר 

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
סימה עובד1183395

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב03-547733101/07/201908/08/2019ברטונובאישור הונפקגני ברטונוב

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
צפורה כהן1183407

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
עמותהחייב8303-647595421/07/201901/08/2019פיינשטיין אישור הונפקקיטנת כדורסל

עמותת מועדון הכדורסל מכבי 

580233997- א "ת
גיורא איתן1183434

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור2903-739628701/07/201921/07/2019ל "החי' שדאישור הונפקחוויה של קייטנה

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
זהבה אסיאג עזרא1183435

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
10זיו רבקה אישור הונפקצהרוני אביב

072-

2223356
רשות מקומיתפטור01/07/201908/08/2019

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
שמחה גניש1183447



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב03-547733101/07/201908/08/2019נמירובר ועולי הגרדוםאישור הונפקגני נמירובר ועולי הגרדום

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
אילת אמרוסי1183461

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
3טירת צבי אישור הונפקצהרוני אביב

072-

2223356
אליה חברים5801683001183468- אביב התורה  עמותהחייב01/07/201921/07/2019

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב03-547733101/07/201921/07/2019רמות נפתליאישור הונפקגני רמות נפתלי

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
הגר נעומי מוריץ1183469

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

, חממה, קייטנת קיץ ירק

פרדס וטווס, שתיל
חברהחייב03-642440501/07/201908/08/2019וילנסקי משהאישור הונפק

- מ "ג בע.ג.ר' פונטיז

513846329
דורית זהבי1183475

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
6עקיבא ברון אישור הונפקמדעים ויהדות גן דפנה

077-

7091200
עמותהחייב01/07/201908/08/2019

ס ומכון מדעים ויהדות השרון "בי

-
חגית יוסופוב1183518

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1703-604226701/07/201921/07/2019הרב ניסים אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול"

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
לירן ששון1183613

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
קרן דרור5800349241183646- אקים תל אביב עמותהחייב2103-766222325/08/201930/08/2019חריף אייזיק אישור הונפקקייטנת החלומות-אקים

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור03-657827001/07/201921/07/2019א" ת6הפטמן אישור הונפקביכורים

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
חן בן יהודה1183650

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב2503-547733222/07/201908/08/2019נמירובר אישור הונפקגני רמות נפתלי

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
סיון נוריאל1183688

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חנה צירל קרוק5002500061183758- עריית תל אביב מוסד חינוכיחייב4203-639076401/07/201918/07/2019ישראל מסלנט אישור הונפקאקסטרים

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור9203-793717901/07/201908/08/2019החשמונאים אישור הונפקאתנחתא גנים אשכול גנים

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אסתר חיה בן חמו1183780

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור4303-547733101/07/201921/07/2019סשא ארגוב אישור הונפקהמשתלה

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
1183869

-דפנה רבקה פוגל

שעשוע

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור8303-547733101/07/201921/07/2019פיינשטיין אישור הונפקרמת אביב

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
מיכל לולוי רביב1183891

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב1803-547733201/07/201908/08/2019נחלת יצחק אישור הונפקמגדלי תא

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
אנה רון1183902

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1003-547733201/07/201921/07/2019בקר אהרון אישור הונפקנעמי שמר

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
נעמה עליזה אביב1183911

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

, דקלה, קייטנת קיץ גן תומר

עוגב ונבל, חצוצרה
חברהחייב703-642440501/07/201908/08/2019למדן יצחק אישור הונפק

- מ "ג בע.ג.ר' פונטיז

513846329
יעל הברמן1183954

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
אישור הונפק(משאלה)פנקס אלוני שפריצק 

, 8ניסים אלוני , 72פנקס 

6שפרינצק 
חברהחייב03-547733201/07/201908/08/2019

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
שרון רביד1183955

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב1203-642440501/07/201908/08/2019עמרי אישור הונפקקייטנת קיץ צאלון ופלפלון

- מ "ג בע.ג.ר' פונטיז

513846329
רינת יזדי1183995

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
יפה קליין3380951184032- מוסד חינוכי מוסד חינוכיחייב03-726200830/06/201902/07/2019מלון המצודה צפתאישור הונפקמחנה קיץ תשעט

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

, פנינת הים, יסמין, נורית

סנפיר, דוגית
רשות מקומיתפטור1103-692383601/07/201908/08/2019משה שרת אישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
רבקה וינלגר1184055



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
אישור הונפקבית פרנקפורט בגנים

הדר , 6קיציס , 28קיציס 

7יוסף 
רשות מקומיתפטור03-649240901/07/201908/08/2019

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
1184188

ענת רבקה 

יעקובוביץ

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1703-681855501/07/201921/07/2019רחוב פייר מנדס פרנס אישור הונפקס אחוה"בי

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
חיאת אבו שמיס1184239

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
ניר יעקובי250864481184294- ניר יעקובי תושב פרטיחייב3503-691744401/07/201918/08/2019נחלת יצחק אישור הונפקסאמר כיף

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
אורית רבקה זכריה250864481184328- ניר יעקובי תושב פרטיחייב03-691744401/07/201921/07/2019תל אביב, 35נחלת יצחק אישור הונפקסאמר כיף

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור03-744188101/07/201921/07/2019 תל אביב11גרונימן אישור הונפקבית הספר של הקיץ ארזים

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אמיר סגל1184342

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור403-642440501/07/201921/07/2019קדש ברנע אישור הונפקבית הספר של החופש מגן

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
גילה פונטה1184358

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

- בית הספר של החופש הגדול

הכפר האולימפי
רשות מקומיתפטור03-571271601/07/201921/07/2019 תל אביב5הצבי אישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
יעקב יצחק1184360

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור03-641356701/07/201921/07/2019 תא11גרונימן אישור הונפקאילנות

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אור אדלמן שרון1184421

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
אורית ספיר5113521184459- גבריאלי מוסד חינוכיחייב2103-528833101/07/201921/07/2019שפירא צבי אישור הונפקבית ספר גבריאלי

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1703-604489501/07/201908/08/2019אהבת ציון אישור הונפקקייטנת חדש

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אץ'שרית סוז1184569

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור3103-744188101/07/201921/07/2019שמעון התרסי אישור הונפקבית הספר של הקיץ אוסישקין

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
שלי רחל טרוגמן1184680

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור303-658725801/07/201921/07/2019קהילת קנדה אישור הונפקבית הספר של החופש הגדול

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
1184822

אינה דוביאנסקי 

שכטר

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב03-607708601/07/201918/08/2019מוזיאון תל אביב לאמנותאישור הונפקמסע בעקבות אמנים

- מוזיאון תל אביב לאמנות  

520002320
נחום-ערן בר1184824

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור19303-544110721/07/201908/08/2019בן יהודה אישור הונפקמסביב לעולם

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
הדס פרידמן1184837

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
3טירת צבי אישור הונפקצהרוני אביב

072-

2223356
דבורה וואהל5801683001184848- אביב התורה  עמותהחייב01/07/201908/08/2019

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב03-606086401/07/201915/08/2019תל אביב יפו, 5הארבעה אישור הונפקסרטוני רשת- סינמטק תל אביב

- סינמטק תל אביב 

580002053
קליה בן עמרם1184866

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1603-689352501/07/201921/07/2019עבודת ישראל אישור הונפקיאל יסודי'אג

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
ניהאיה יחיא1184910

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב1103-621190001/07/201908/08/2019סמ איתן אישור הונפק16אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
ליאת אליאס1184933

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור03-696078701/07/201921/07/2019תל אביבאישור הונפקסיפורים בכל מיני צבעים

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
שנית מזור1184981

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור03-508089801/07/201918/07/2019 תל אביב יפו109קדם אישור הונפקקייטנת היובל

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
דורית בלימן גוליק1185050



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
אישור הונפקהמשותף

בית ספר של החופש 

הגדול
רשות מקומיתפטור03-631002501/07/201921/07/2019

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
מזל אפרת כהן1185064

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רחל חיה ביטון4106701185109- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכיחייב803-516887701/07/201919/07/2019ל "החי' שדאישור הונפקיחד

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור203-681708001/07/201921/07/2019' ורג'לויד גאישור הונפקצהרון אילנות

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
נחשון-מיכל שריג1185261

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

- מקבץ ליסין - בצהרי היום 

2019קיץ 
רשות מקומיתפטור03-696335001/07/201908/08/2019א?ת, 22ליסין אישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
עפרי גרשוני1185578

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

- מקבץ צרטוק - בצהרי היום 

2019קיץ 
רשות מקומיתפטור03-696335001/07/201908/08/2019א?ת , 6רטוק ?צאישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
למיס נאטור1185585

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

מקבץ אבן - בצהרי היום 

2019קיץ - גבירול 
רשות מקומיתפטור03-696335001/07/201908/08/2019אבן גבירולאישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
יוליה שטוטמן1185606

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

- מקבץ בבלי - בצהרי היום 

2019קיץ 
רשות מקומיתפטור03-696335001/07/201908/08/2019שכונת בבליאישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
סיון קלין1185612

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

ממקבץ יהודה - בצהרי היום 

2019קיץ - המכבי 
רשות מקומיתפטור03-696335001/07/201908/08/2019א?ת, יהודה המכביאישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
שושנה איילון1185626

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
מוסד חינוכיחייב10603-688448101/07/201918/07/2019דרך ההגנה אישור הונפקתפארת

- רשת מעיין החינוך התורני 

511402
אסנת ביטון1185643

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור4103-688117301/07/201921/07/2019אורים אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
רבקה גינדי1185652

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב1503-621190001/07/201908/08/2019דפנה אישור הונפק3אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
מירב סעוני1185682

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב103-547733122/07/201908/08/2019זינגר בשביס יצחק אישור הונפקנופי ים

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
דורין נגר1185695

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב503-621190001/07/201908/08/2019הכנסת הגדולה אישור הונפק2אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
יעל ויל1185701

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב3103-621190001/07/201908/08/2019נגבה אישור הונפק11אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
מזל שרעבי1185703

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב1103-621190001/07/201908/08/2019בורמה אישור הונפק22אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
מאיה פרידמן1185793

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור9903-692383601/07/201908/08/2019ארלוזורוב אישור הונפקפרח, גבעול, עלה, שורש- לב 

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
1185910

עפרה פריאל 

מלכיור

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור2303-793713001/07/201921/07/2019הנגרים אישור הונפקטבע סביבה וחבררה

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
לאה גול תרשיש1185927

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
106בוטינסקי 'זאישור הונפקספורט

077-

4002212
אגודהחייב01/07/201922/08/2019

- ודוקאן אולימפי 'עצמה ג

512390642
מיכאיל ספרונסקי1186011

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב3503-621190001/07/201908/08/2019לובטקין צביה אישור הונפק9אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
צביה בורוכוב1186013

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
17בית צורי אישור הונפקמדעים ויהדות אשכול גנים

077-

7091200
עמותהחייב01/07/201908/08/2019

ס ומכון מדעים ויהדות השרון "בי

-
שני מגידש1186403
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2019ט "קיץ תשע- רשימת קייטנות מאושרות 

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב903-621190001/07/201908/08/2019קמינסקה אישור הונפק23אשכול -יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
מהייא אזרפרד1186416

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב303-621190001/07/201908/08/2019מייזל זלמן אישור הונפק24אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
גילה בבייב1186430

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
יהל לסר5806667901186632- ' צהרון לעמותהחייב103-699115001/07/201908/08/2019יהודה עמיחי אישור הונפק(לימור)' צהרון ל

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
שמי שמואל מזרחי5159525701186732- גו סרף בעמ חברהחייב503-770047723/06/201930/08/2019רציף הרברט סמואל אישור הונפקגו סרף

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב703-621190001/07/201908/08/2019צונץ אישור הונפק25אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
אלה רחמנוב1186748

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב2603-621190001/07/201908/08/2019אחימאיר אבא אישור הונפק1אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
עדי מנטגווש אמרה1186791

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב2303-621190001/07/201908/08/2019מושיע אישור הונפק15אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
שרית סרח ניסימוב1186827

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב2803-621190001/07/201908/08/2019צוקרמן יצחק אישור הונפק13אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
שמרית אלמקיאס1186843

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
עמותהחייב1903-647595421/07/201908/08/2019מודיליאני אישור הונפקקייטנת ספורט ונופש

עמותת מועדון הכדורסל מכבי 

580233997- א "ת
דניאל טרכטמן1186891

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

, שלגיה, עמי ותמי-ההשכלה 

הנסיך הקטן, סינדרלה
רשות מקומיתפטור1703-692383601/07/201908/08/2019ההשכלה ' שדאישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
בתיה אברזיל1186959

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב503-547733201/07/201908/08/2019טירת צבי אישור הונפקטירת צבי

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
1186970

דורה דבורה 

רוזנשטיין

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

, ציפורי, גוונים- יד אליהו

אילנות, סביונים
רשות מקומיתפטור703-692383601/07/201908/08/2019נגבה אישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
1186979

יהודית אלקה 

אביטל

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור2003-744188101/07/201921/07/2019בית צורי אליהו אישור הונפקאילנות בית צורי

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
ירדנה שניר1187028

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
8אלוני ניסים אישור הונפקצהרוני אביב

072-

2223356
רשות מקומיתפטור01/07/201908/08/2019

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אפרת משדי1187135

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
95דרך דיין משה אישור הונפקצהרוני אביב

072-

2223356
רשות מקומיתפטור01/07/201908/08/2019

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אלקה רבקה רוט1187191

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
80דרך דיין משה אישור הונפקצהרוני אביב

072-

2223356
רשות מקומיתפטור01/07/201908/08/2019

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
מיכל אורן1187196

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב2203-621190001/07/201908/08/2019טשרניחובסקי אישור הונפק4אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
1187296

מור מירי וינמן 

אבושדיד

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב3503-621190001/07/201908/08/2019טשרניחובסקי אישור הונפק5אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
1187344

סיגלית בן עמי 

נחום

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב103-621190001/07/201908/08/2019אלו מציאות אישור הונפק6אשכול -יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
לירון קטנוב1187367
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יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תהילה פרידמן597091621187728- תהילה פרידמן  תושב פרטיחייב2403-695991701/07/201918/07/2019צייטלין אישור הונפקחבריא

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב2203-621190001/07/201908/08/2019טשרניחובסקי אישור הונפק8אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
1187819

שרה דניאלה 

חיאייב

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב503-621190001/07/201908/08/2019רובינשטיין יצחק אישור הונפק10אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
מירב מאירוביץ1187822

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב3303-621190001/07/201908/08/2019שקד אישור הונפק26אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
אוריה דאנש1187825

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור2203-571333801/07/201916/07/2019דם המכבים אישור הונפקקייטנה על גלגלים

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אביגיל גינזבורג1187999

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב303-621190001/07/201908/08/2019עירית אישור הונפק20אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
סגלית אלזם1188080

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב2003-621180001/07/201908/08/2019ל "מחאישור הונפק27אשכול -יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
אהובה סינוני1188119

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור2203-571333807/07/201911/07/2019דם המכבים אישור הונפקקייטנת משרד המדע

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
נעם בר לוי1188159

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב303-621190001/07/201908/08/2019נרדור אישור הונפק21אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
קלמונס טפר1188164

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב1703-621190001/07/201908/08/2019הגבור האלמוני אישור הונפק18אשכול -יובל חינוך 

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
גליה מבדלי1188182

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב1103-621190001/07/201908/08/2019אלחנן יצחק אישור הונפק19אשכול -יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
יערה יובל1188183

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור9404-695130801/07/201921/07/2019אשכול לוי אישור הונפקבית ספר של החופש הגדול

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
1188186

הדר קיקוזשוילי 

עמר

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור603-641826301/07/201908/08/2019עקיבא ברון אישור הונפקשדה ואילן

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
בי'ני רויטל חג'ג1188224

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב403-642440501/07/201908/08/2019קדש ברנע אישור הונפקקיץ על גלגלים

- מ "ג בע.ג.ר' פונטיז

513846329
מיכל אפרת1188252

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור303-649240901/07/201908/08/2019רובין ראובן אישור הונפקבית פרנקפורט בגנים

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
שפרה מוריס1188422

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
עדי בלחסן5577181451188428- פרוגרס  חברהחייב2003-561171821/07/201908/08/2019צייטלין אישור הונפקפרוגרס

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

, בשמת, יקינטון-צירלסון 

הרדוף, איריס, שושן
רשות מקומיתפטור603-692383601/07/201908/08/2019צירלסון אישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
זולאי זהבה יוסיפוב1188436

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור4003-605737901/07/201921/07/2019בני דן אישור הונפקס מירון"ביה

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אורנה יעל עורקובי1188742

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
חברהחייב303-648435301/07/201908/08/2019עשהאל אישור הונפקכל יום סרט

- קייטנת כל יום סרט 

33717380
אמיר ארמל1188757

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב1003-621190001/07/201908/08/2019השחר אישור הונפק12אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
רחל לביא1189040
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יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור403-739350401/07/201921/07/2019גבעתי אישור הונפקבית ספר של הקיץ

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
סיגל שהרבני רווח1189218

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב1003-621190001/07/201908/08/2019השחר אישור הונפק7אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
סלמא רנתיסי1189406

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רחל צפורה גוטליב1189415ג"היכלי ענתנועת נוערחייב8503-618525603/07/201901/08/2019דבורה הנביאה אישור הונפקמה הכח שבך

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רנן מינצברג1189586הצופים העברייםתנועת נוערפטור03-730155201/07/201914/08/2019' א7חסדאי קרקש אישור הונפקשבט איתן

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
3גובר רבקה אישור הונפקהכדור הפורח הכוכב הבא

077-

2038104
רשות מקומיתפטור01/07/201908/08/2019

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
מיכל חפץ1189693

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

, צבעי הקשת, יערה- המערכה

זיו, מכחול, מניפה
רשות מקומיתפטור03-692383601/07/201908/08/2019המערכהאישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
ענת טהיר1189763

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
אישור הונפקחברים מהאגדות

השדרה מטמון בראשית 

ינשוף סחלב
רשות מקומיתפטור03-923887701/07/201908/08/2019

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
נעמה חן שמר1189775

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
פייגי גולד5002500061189920- עריית תל אביב מוסד חינוכיחייב2203-604962501/07/201918/07/2019אהבת ציון אישור הונפקבית הילד

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
9חיים לבנון שער אישור הונפקא"ת' מועדון הספורט אונ

074-

7100210
עמותהחייב01/07/201922/08/2019

המועדון לספורט באוניברסיטת 

580016715- תל אביב 
משה אמיר1190214

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
שי פיזמוני349545291190270- קייטנת ארן תושב פרטיחייב1603-744732001/07/201921/07/2019אבא קונר אישור הונפקקייטנה על גלגלים קייטנת ארן

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

קייטנה בתוך בית הספר כוכב 

הצפון
רשות מקומיתפטור1602-744732001/07/201921/07/2019קובנר אבא אישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אלעד ניצן וליקסון1190672

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

קייטנת קייץ בגן עירוני הדו 

לשוני יד ביד
רשות מקומיתפטור3503-509486201/07/201908/08/2019ארליך אישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
אטר'ח-סמאח אל1190711

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור03-692383601/07/201908/08/2019ורמת אביב' שיכון לאישור הונפקפלג, אורגן, תו

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
שרית אפשטיין1190928

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

- חברה חדשה - בצהרי היום 

2019קיץ 
רשות מקומיתפטור1103-696335001/07/201908/08/2019חברה חדשה אישור הונפק

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
1191849

ברטה רגינה 

גולדברג אלטון

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
תאגיד עירוניחייב3403-621190001/07/201908/08/2019בעל העקידה אישור הונפק14אשכול - יובל חינוך

- יפו - עיריית תל אביב

50025006
עדינה אהרן1191921

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור103-744732001/07/201908/08/2019עמיחי יהודה אישור הונפקקייטנת אשכול יהודה עמיחי

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
רותם יוכבד ברגר1192276

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
רשות מקומיתפטור1603-528882722/07/201908/08/2019מרכז בעלי מלאכה אישור הונפקקייטנה ציבורית

- תל אביב50005יפו -תל אביב

יפו
גיא סונסינו1192391

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
ברק פלינט5581603701192580- צהרון אילנות תושב פרטיחייב1903-744188101/07/201929/08/2019מנדלה מוכר ספרים אישור הונפקצהרון אילנות על גלגלים

יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו
שרית שפורר37569541192752- שרית שפורר תושב פרטיחייב4503-644222622/07/201908/08/2019בית אל אישור הונפקמרכז הלב שלך
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יפו-תל אביבאביב-תל
-תל אביב 

 יפו

עמותת צהרון נווה אביבים 

ר" ע2019
אלונה צור5804329791192971- עמותת הורים עמותהחייב603-642364501/07/201908/08/2019רטוק שמשון 'צאישור הונפק


