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אופקיםאופקיםהדרום
סיסמה לשעות 

הפנאי
 אופקים315אופקים רשות מקומית08-992660401/07/201805/07/2018שכ בן גוריוןאישור הונפקקייטנה

עמותה900108-996090601/07/201819/07/2018א "החידאישור הונפקקייטנהדרכי חייםאופקיםאופקיםהדרום
- י "מעין החינוך התורני בא

580121952

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-996037801/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהנעם מורשת ישורוןאופקיםאופקיםהדרום

 אופקים315אופקים רשות מקומית5208-992358601/07/201819/07/2018קבוץ גלויות אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםאופקיםאופקיםהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער408-992189101/07/201819/07/2018עמרם בן דיוואן אישור הונפקקייטנהמעלות חיהאופקיםאופקיםהדרום

אופקיםאופקיםהדרום
בממלכת המילים 

המופלאות
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער08-996283201/07/201819/07/2018בן דיוואןאישור הונפקקייטנה

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ90308-992111201/07/201819/07/2018שכ בן גוריון אישור הונפקקייטנהבית הספר של הקייץאופקיםאופקיםהדרום

אופקיםאופקיםהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-992311701/07/201819/07/2018גולומבאישור הונפקקייטנה

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ108-992356901/07/201819/07/2018גולומב אישור הונפקקייטנהד"חבאופקיםאופקיםהדרום

אופקיםאופקיםהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-996058501/07/201819/07/2018אופקיםאישור הונפקקייטנה

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-996107201/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהמדעים ואנגליתאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ3008-992300401/07/201819/07/2018הנשיא אישור הונפקקייטנהאשליםאופקיםאופקיםהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2608-996063401/07/201820/07/2018חפץ חיים אישור הונפקקייטנהשושניםאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-992627601/07/201821/07/2018 אופקים5אבוחצירא אישור הונפקקייטנהתורה לשמהאופקיםאופקיםהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער408-996283202/07/201813/08/2018בן דיואן אישור הונפקקייטנהאל עלאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125702/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהצבראופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125702/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהשקדאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125702/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנההשלוםאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125702/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהזיתאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-853693602/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהדליהאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125702/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהכפיראופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-998507102/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהדקלאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125702/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהאדיראופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125702/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהחיטהאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125702/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהערבהאופקיםאופקיםהדרום



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125702/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהתורניאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125702/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהתאנהאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125702/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהרימוןאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125702/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהשקמיםאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125702/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהשילהאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125702/07/201819/07/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהתפארתאופקיםאופקיםהדרום

אופקיםאופקיםהדרום
סיסמה לשעות 

הפנאי
 אופקים315אופקים רשות מקומית08-992660405/08/201809/08/2018שכ בן גוריוןאישור הונפקקייטנה

אופקיםאופקיםהדרום
סיסמה לשעות 

הפנאי
 אופקים315אופקים רשות מקומית08-992660408/07/201812/07/2018שכ בן גוריוןאישור הונפקקייטנה

אופקיםאופקיםהדרום
סיסמה לשעות 

הפנאי
 אופקים315אופקים רשות מקומית08-992660415/07/201819/07/2018שכ בן גוריוןאישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער108-996006921/06/201817/07/2018חיים חורי אישור הונפקקייטנהאתנחתאאופקיםאופקיםהדרום

אופקיםאופקיםהדרום
סיסמה לשעות 

הפנאי
 אופקים315אופקים רשות מקומית08-992660422/07/201826/07/2018שכ בן גוריוןאישור הונפקקייטנה

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125723/07/201809/08/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהאדיראופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125723/07/201809/08/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהרימוןאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-853693623/07/201809/08/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהדליהאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125723/07/201809/08/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהכפיראופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-998507123/07/201809/08/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהדקלאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125723/07/201809/08/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהתאנהאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125723/07/201809/08/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהתורניאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125723/07/201809/08/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהמרגליתאופקיםאופקיםהדרום

970004- ס אופקים "מתנס"מתנ08-958125723/07/201809/08/2018דרך בית וגןאישור הונפקקייטנהלילךאופקיםאופקיםהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער08-992111325/06/201818/07/2018יעקב מסיקהאישור הונפקקייטנהאתנחתאאופקיםאופקיםהדרום

אופקיםאופקיםהדרום
סיסמה לשעות 

הפנאי
 אופקים315אופקים רשות מקומית08-992660429/07/201802/08/2018שכ בן גוריוןאישור הונפקקייטנה

 אילת26005אילת רשות מקומית14508-630171001/07/201805/07/2018ד .רחוב מדיין תאישור הונפקקייטנהקייטנת מדעאילתאילתהדרום

אילתאילתהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 אילת26005אילת רשות מקומית4708-630171001/07/201819/07/2018האגס אישור הונפקקייטנה

אילתאילתהדרום
בתי ספר של 

החופש הגדול
 אילת26005אילת רשות מקומית08-633550401/07/201819/07/2018שד יעליםאישור הונפקקייטנה
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אילתאילתהדרום
מחנה אימונים קיץ 

2018
55226930- פרטית  תושב פרטי08-637671101/07/201819/07/2018מצפה נוף שכונת הדקלאישור הונפקקייטנה

אילתאילתהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול 
 אילת26005אילת רשות מקומית808-637264001/07/201819/07/2018דקר אישור הונפקקייטנה

 אילת26005אילת רשות מקומית08-633598501/07/201819/07/2018שד ששת הימיםאישור הונפקקייטנהצאליםאילתאילתהדרום

970012- ס אילת "מתנס"מתנ08-637213701/07/201819/07/2018חטיבת הנגבאישור הונפקקייטנהמחנה ספורטניסאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-633339801/07/201819/07/2018נחשוןאישור הונפקקייטנהבית ספר אור החייםאילתאילתהדרום

976548- ס שחמון "מתנס"מתנ08-630702001/07/201819/07/2018מרכז ווליום שחמוןאישור הונפקקייטנהמחנה ווליוםאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-956725001/07/201819/07/2018שכ שחמוןאישור הונפקקייטנהים סוףאילתאילתהדרום

976548- ס שחמון "מתנס"מתנ20408-630702101/07/201819/07/2018שד ששת הימים אישור הונפקקייטנהשילוב אומניותאילתאילתהדרום

אילתאילתהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
 אילת26005אילת רשות מקומית108-637264001/07/201819/07/2018דרך יותם אישור הונפקקייטנה

338095- מוסד חינוכי מוסד חינוכי808-633933401/07/201819/07/2018עין גדי אישור הונפקקייטנהי הרי אילת"תלאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-637139201/07/201819/07/2018 אילת28רחוב נחשון אישור הונפקקייטנהחבדאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית208-637799001/07/201819/07/2018המערב אישור הונפקקייטנהבית ספר ימין הרצוגאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630171001/07/201819/07/2018שד ששת הימיםאישור הונפקקייטנהעציון גבראילתאילתהדרום

עמותה08-633427201/07/201819/07/2018 אילת4אנטיב אישור הונפקקייטנהקיטנת שיטאילתאילתהדרום
- עמותת המרכז לחינוך ימי איחצ 

644633
אילתאילתהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול
 אילת26005אילת רשות מקומית308-637940801/07/201821/07/2018בני ישראל אישור הונפקקייטנה

970012- ס אילת "מתנס"מתנ308-630703301/08/201814/08/2018בני ישראל אישור הונפקקייטנהמחנה כדורגלאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702101/08/201814/08/2018עין עקרביםאישור הונפקקייטנהגן שגיאאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702101/08/201814/08/2018עין עקרביםאישור הונפקקייטנהגן ארגמןאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702101/08/201814/08/2018אברהם אבינואישור הונפקקייטנהגן תמנעאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702101/08/201814/08/2018אברהם אבינואישור הונפקקייטנהגן ערבהאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702101/08/201814/08/2018קדשאישור הונפקקייטנהגן שקמהאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702101/08/201814/08/2018קדשאישור הונפקקייטנהגן כרמלהאילתאילתהדרום

אילתאילתהדרום
מטיילים בארץ 

2ישראל 
580121473- אל עמי אילת עמותה08-633056602/07/201820/07/2018הספורטאיםאישור הונפקקייטנה

אילתאילתהדרום
מטיילים בארץ 

4ישראל 
580121473- אל עמי אילת עמותה08-673338402/07/201820/07/2018עגוראישור הונפקקייטנה

אילתאילתהדרום
מטיילים בארץ 

3ישראל 
580121473- אל עמי אילת עמותה08-631714602/07/201820/07/2018ערודאישור הונפקקייטנה

אילתאילתהדרום
מטיילים בארץ 

1ישראל 
580121473- אל עמי אילת עמותה08-633056602/07/201820/07/2018הספורטאיםאישור הונפקקייטנה

 אילת26005אילת רשות מקומית2208-867765502/07/201826/07/2018בני ישראל אישור הונפקקייטנהד אילת"גן חבאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018רות המואביהאישור הונפקקייטנהגן שוניתאילתאילתהדרום
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 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018משעול רחל אימנואישור הונפקקייטנהגן תרשישאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018אברהם אבינואישור הונפקקייטנהגן ערבהאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018אברהם אבינואישור הונפקקייטנהגן תמנעאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018רות המואביהאישור הונפקקייטנהגן מוריהאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018רות המואביהאישור הונפקקייטנהגן נבואילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018שד ששת הימיםאישור הונפקקייטנהגן מוראילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018שד ששת הימיםאישור הונפקקייטנהגן קינמוןאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018נחשוןאישור הונפקקייטנהגן ברקאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018נחשוןאישור הונפקקייטנהגן ברקתאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018ירושלים השלמהאישור הונפקקייטנהגן חןאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018ירושלים השלמהאישור הונפקקייטנהגן טלאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018גרניטאישור הונפקקייטנהגן מערבוןאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018הצאלוןאישור הונפקקייטנהגן האלהאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018הצאלוןאישור הונפקקייטנהגן הברושאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018ירושלים השלמהאישור הונפקקייטנהגן להבאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018ירושלים השלמהאישור הונפקקייטנהגן מגןאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018שחמוןאישור הונפקקייטנהגן ניצניםאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018זהרוןאישור הונפקקייטנהגן גל יםאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018זהרוןאישור הונפקקייטנהגן נוף יםאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018דקראישור הונפקקייטנהגן ברקןאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018סמ המלך אחזאישור הונפקקייטנהגן צבראילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018סמ המלך אחזאישור הונפקקייטנהגן רותםאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018משעול לופיתאישור הונפקקייטנהגן סיגליתאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018משעול לופיתאישור הונפקקייטנהגן אביביתאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018אילתאישור הונפקקייטנהגן אופירהאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018סילוןאישור הונפקקייטנהגן נחשוןאילתאילתהדרום



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018צפחותאישור הונפקקייטנהגן מערבאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018החשמונאיםאישור הונפקקייטנהגן אילתאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018החשמונאיםאישור הונפקקייטנהגן עציון גבראילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018הכנעניםאישור הונפקקייטנהגן חצבאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018הכנעניםאישור הונפקקייטנהגן סחלבאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018ככר נטפיםאישור הונפקקייטנהגן שניאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018ככר נטפיםאישור הונפקקייטנהגן אדוםאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018עין בוקקאישור הונפקקייטנהגן זוהראילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018שחמוןאישור הונפקקייטנהגן נטפיםאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018שחמוןאישור הונפקקייטנהגן רודדאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018שחמוןאישור הונפקקייטנהגן שחרותאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית608-630702102/07/201831/07/2018קורנית אישור הונפקקייטנהגן שיזףאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית608-630702102/07/201831/07/2018קורנית אישור הונפקקייטנהגן שיטהאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018נחל חיוןאישור הונפקקייטנהגן ורדאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018נחל חיוןאישור הונפקקייטנהגן שושןאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018נחל שחרותאישור הונפקקייטנהגן דרוראילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018משעול האגסאישור הונפקקייטנהגן דקלאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018משעול האגסאישור הונפקקייטנהגן תמראילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית5108-630702102/07/201831/07/2018משעול האגס אישור הונפקקייטנהגן גפןאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית5108-630702102/07/201831/07/2018משעול האגס אישור הונפקקייטנהגן שקדאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית08-630702102/07/201831/07/2018נחל שחרותאישור הונפקקייטנהגן שחףאילתאילתהדרום

 אילת26005אילת רשות מקומית4208-630702102/07/201831/07/2018רות המואביה אישור הונפקקייטנהגן סוףאילתאילתהדרום

אישור הונפקקייטנהטבע אקטיב רטובאילתאילתהדרום
בית ספר שדה אילת חוף אלמוג 

204ד .ת
עמותה08-632707108/07/201812/07/2018

- החברה להגנת הטבע  

580014799

אילתאילתהדרום
מחנה אימונים קיץ 

2018
55226930- פרטית  תושב פרטי08-637671112/08/201823/08/2018מצפה נוף שכונת הדקלאישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

אישור הונפקקייטנהטבע אקטיב צלילהאילתאילתהדרום
בית ספר שדה אילת חוף אלמוג 

204ד .ת
עמותה08-632707115/07/201820/07/2018

אישור הונפקקייטנהטבע אקטיב צלילהאילתאילתהדרום
בית ספר שדה אילת חוף אלמוג 

204ד .ת
עמותה08-632707115/07/201820/07/2018

- החברה להגנת הטבע  

580014799
970012- ס אילת "מתנס"מתנ08-637213719/08/201831/08/2018חטיבת הנגבאישור הונפקקייטנהמחנה ספורטניסאילתאילתהדרום

אילתאילתהדרום
מחנה ספורטניס  

2יולי 
970012- ס אילת "מתנס"מתנ08-637213722/07/201802/08/2018חטיבת הנגבאישור הונפקקייטנה

אילתאילתהדרום
מחנה אימונים קיץ 

2018
55226930- פרטית  תושב פרטי08-637671122/07/201809/08/2018מצפה נוף שכונת הדקלאישור הונפקקייטנה

976548- ס שחמון "מתנס"מתנ08-633277022/07/201809/08/2018האיצטדיוןאישור הונפקקייטנהקייטנת כדורסלאילתאילתהדרום

976548- ס שחמון "מתנס"מתנ608-633277022/07/201809/08/2018המערב אישור הונפקקייטנהקייטנת כדורסלאילתאילתהדרום

976548- ס שחמון "מתנס"מתנ5108-633277022/07/201809/08/2018דרך יותם אישור הונפקקייטנהקייטנת כדורסלאילתאילתהדרום

אישור הונפקקייטנהטבע אקטיב צלילהאילתאילתהדרום
בית ספר שדה אילת חוף אלמוג 

204ד .ת
עמותה08-632707122/07/201827/07/2018

- החברה להגנת הטבע  

580014799
אילתאילתהדרום

קייטנת רובוטיקה 

ואומנויות
 אילת26005אילת רשות מקומית08-630171022/07/201831/07/2018חטיבת הנגבאישור הונפקקייטנה

7120- בית יציב מוסד חינוכי08-625268824/06/201827/06/2018האיצטדיוןאישור הונפקקייטנהסמינר מדעיאילתאילתהדרום

אום בטיןאל קסוםהדרום
קידום מצויינות 

במדעים
580548519- עמותת תמר עמותה08-651344101/07/201812/07/2018אום בטיןאישור הונפקקייטנה

אום בטיןאל קסוםהדרום
קידום מצויינות 

במדעים
580548519- עמותת תמר עמותה08-651344101/07/201815/07/2018אום בטיןאישור הונפקקייטנה

אל סיידאל קסוםהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
אישור הונפקקייטנה

 באר 5247ד .ת)ישוב אלסייד 

(שבע
 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומית08-621432501/07/201819/07/2018

 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומית08-621141501/07/201819/07/2018ישוב אלאטרשאישור הונפקקייטנהקייטנת אלסלאםמולדהאל קסוםהדרום

אל סיידאל קסוםהדרום
בית ספר החופש 

הגדול אלסייד ג
 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומית08-621447701/07/201819/07/2018יישוב אלסיידאישור הונפקקייטנה

אל קסוםהדרום
-תראבין א

(ישוב)צאנע
 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומית08-611875801/07/201819/07/2018ישו(צאנע-תראבין אאישור הונפקקייטנההאיחוד

 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומית08-621446301/07/201819/07/2018אלסיידאישור הונפקקייטנהקיטנהאל סיידאל קסוםהדרום

אישור הונפקקייטנהאלאמלאל סיידאל קסוםהדרום
 באר שבע מיקוד 5200. ד.ת

84151
 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומית08-621133901/07/201819/07/2018

את'דריגאל קסוםהדרום
ס של החופש "בי

אלפורע- הגדול 
 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומית08-621438201/07/201819/07/2018 ערד1635ד "ישוב אלפורעה תאישור הונפקקייטנה

 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומית08-621426701/07/201819/07/2018 באר שבע249ד "תאישור הונפקקייטנהאלטורשאןמולדהאל קסוםהדרום

 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומית08-621179201/07/201819/07/2018אום בטיןאישור הונפקקייטנהקייטנת קיץאום בטיןאל קסוםהדרום

את'דריגאל קסוםהדרום
בית ספר של חופש 

גדול אלפורעה ב
 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומית08-621019501/07/201821/07/2018את'דריגאישור הונפקקייטנה

מכחולאל קסוםהדרום
בית הספר לחופש 

הגדול
 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומית08-611417901/07/201821/07/2018 באר שבע801: ד.תאישור הונפקקייטנה

מכחולאל קסוםהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומית08-621443901/07/201821/07/2018ש" ב6100ד "תאישור הונפקקייטנה

(שבט)אטרש אל קסוםהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומית08-621445301/07/201821/07/2018שבט אלאטרשאישור הונפקקייטנה

אל קסוםהדרום
-קודייראת א

(שבט)צאנע
 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומית08-621439501/07/201821/07/2018תל ערדאישור הונפקקייטנהתל ערד

 אל קסום6900000אל קסום רשות מקומית08-621054301/07/201821/07/2018אום בטיןאישור הונפקקייטנההחופש הגדולאום בטיןאל קסוםהדרום



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

הצופים העברייםתנועת נוער03-534632301/07/201812/07/2018הצולליםאישור הונפקקייטנהקייטנחלאשדודאשדודהדרום

37706934- ליגל  - שירן בוחבוטתושב פרטי08-854022201/07/201812/07/2018חוף לידואישור הונפקקייטנהליגל תרבות יםאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
- חוויה קיצית 

מכמורת
975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ08-855174701/07/201819/07/2018 אשדוד13זלמן ארן אישור הונפקקייטנה

975888- ס עם שלום "מתנס"מתנ308-868740001/07/201819/07/2018חרמון אישור הונפקקייטנה1כדורגל אשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית808-854513001/07/201819/07/2018דרך ארץ אישור הונפקקייטנהמונארטאשדודאשדודהדרום

עמותה2108-865336601/07/201819/07/2018י "שדרות רשאישור הונפקקייטנהמסביב לעולםאשדודאשדודהדרום
" - עמוד החסד"עמותת מוסדות 

174243

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית6308-854124901/07/201819/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנהממד הקריהאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 אשדוד703אשדוד רשות מקומית708-855547801/07/201819/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנה

אשדודאשדודהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
 אשדוד703אשדוד רשות מקומית508-854024501/07/201819/07/2018הר כנען אישור הונפקקייטנה

333- רשות מקומית מוסד חינוכי08-852540401/07/201819/07/2018 אשדוד6אבן גבירול אישור הונפקקייטנהמוריהאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום

בתי הספר של 

- החופש הגדול

ר אשדוד"שז

333- רשות מקומית מוסד חינוכי08-855232501/07/201819/07/2018שמואל הנגידאישור הונפקקייטנה

אשדודאשדודהדרום
קייטנת החופש 

הגדול
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי1508-855499901/07/201819/07/2018המפרש אישור הונפקקייטנה

אשדודאשדודהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
612408- שילה מוסד חינוכי08-855507501/07/201819/07/2018 אשדוד17מכשוילי אישור הונפקקייטנה

975870- ס דיונה "מתנס"מתנ9008-864950401/07/201819/07/2018ל "קקאישור הונפקקייטנהד אשדוד"חבאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית108-855135501/07/201819/07/2018חרמון אישור הונפקקייטנהצפריריםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומיתmenahelyb@gmail.com08-866635001/07/201819/07/2018אישור הונפקקייטנהאורותאשדודאשדודהדרום

333- רשות מקומית מוסד חינוכי808-855204201/07/201819/07/2018זלמן ארן אישור הונפקקייטנהרעיםאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1508-864613801/07/201819/07/2018המלך רחבעם אישור הונפקקייטנה

614123- ד אריאל אשדוד "מממוסד חינוכי08-864588701/07/201819/07/2018 אשדוד9ל "קקאישור הונפקקייטנהד של קיץ"חמאשדודאשדודהדרום

50410- ס עוזיאל אשדוד "מתנמוסד חינוכי408-864065001/07/201819/07/2018הרי גולן אישור הונפקקייטנהחופיתאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית3208-852540501/07/201819/07/2018קדושי בלאזן אישור הונפקקייטנהבית ספר של הקיץאשדודאשדודהדרום

975888- ס עם שלום "מתנס"מתנ608-868740001/07/201819/07/2018הרי גולן אישור הונפקקייטנה1חברתיתאשדודאשדודהדרום

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי10708-637185101/07/201819/07/2018הציונות אישור הונפקקייטנהד נהנים"ביחאשדודאשדודהדרום

333- רשות מקומית מוסד חינוכי308-864291701/07/201819/07/2018העליה אישור הונפקקייטנהאמיריםאשדודאשדודהדרום

975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ2508-855364601/07/201819/07/2018סיני אישור הונפקקייטנהפשושאשדודאשדודהדרום
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975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ25077-210336501/07/201819/07/2018סיני אישור הונפקקייטנהמוכנות לכיתה אאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1408-864688901/07/201819/07/2018אליאשוילי אישור הונפקקייטנהמוכנות לכתה אאשדודאשדודהדרום

975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ408-854297401/07/201819/07/2018שלמה בן יוסף אישור הונפקקייטנהכרמיםאשדודאשדודהדרום

975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ2508-664705901/07/201819/07/2018סיני אישור הונפקקייטנהימיתאשדודאשדודהדרום

975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ2508-866978001/07/201819/07/2018סיני אישור הונפקקייטנה4ישי אשדודאשדודהדרום

975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ2508-855502601/07/201819/07/2018סיני אישור הונפקקייטנהלוטםאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1108-864961801/07/201819/07/2018ב "רובע יאישור הונפקקייטנה

אשדודאשדודהדרום
רתמים בית ספר 

של החופש הגדול
411048- משרד החינוך מוסד חינוכי2208-864650101/07/201819/07/2018המלך חזקיה אישור הונפקקייטנה

411048- משרד החינוך מוסד חינוכי08-855249901/07/201819/07/2018אבן עזראאישור הונפקקייטנהרנניםאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-865454001/07/201819/07/2018ו?רובע ט, 1שדרות רוטשילד אישור הונפקקייטנה

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית108-855526601/07/201819/07/2018טשרניחובסקי אישור הונפקקייטנהמפליגים עם ספריםאשדודאשדודהדרום

975862- אשדוד - ' ס ט"מתנס"מתנ1108-865600101/07/201819/07/2018ראש פינה אישור הונפקקייטנההכי טוב לי בדביראשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
נווה -חוויה קייצית

יהונתן
975805- ס נווה יהונתן "מתנס"מתנ08-853118301/07/201819/07/2018שד עוזיהואישור הונפקקייטנה

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1508-855499901/07/201819/07/2018המפרש אישור הונפקקייטנהר גנים"ד שח"חמאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
ס של החופש "ביה

הגדול
613000- משרד החינוך מוסד חינוכי08-855633301/07/201819/07/2018אשדוד', רובע ח, 6הפרחים ' שדאישור הונפקקייטנה

975805- ס נווה יהונתן "מתנס"מתנ08-852487801/07/201819/07/2018שד עוזיהואישור הונפקקייטנהקייטנת החלומותאשדודאשדודהדרום

333- רשות מקומית מוסד חינוכי108-855502001/07/201819/07/2018בן יוסף שלמה אישור הונפקקייטנהבית ספר של החופשאשדודאשדודהדרום

975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ408-855368901/07/201819/07/2018שפירא אברהם אישור הונפקקייטנהחווייה קיציתאשדודאשדודהדרום

975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ08-856559701/07/201819/07/2018 אשדוד6ל "רחוב האצאישור הונפקקייטנהחוויה קייציתאשדודאשדודהדרום

333- רשות מקומית מוסד חינוכי208-855299601/07/201819/07/2018סירקין נחמן אישור הונפקקייטנהכיף כיףאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית608-853197501/07/201819/07/2018הארז אישור הונפקקייטנהגאוליםאשדודאשדודהדרום

975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ2508-855502601/07/201819/07/2018סיני אישור הונפקקייטנהלוטם- חוויה קיצית אשדודאשדודהדרום

975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ2508-866978001/07/201819/07/2018סיני אישור הונפקקייטנה4ישי - חוויה קיצית אשדודאשדודהדרום

975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ2508-664705901/07/201819/07/2018סיני אישור הונפקקייטנהימית- חוויה קיצית אשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
- חוויה קייצית 

כרמים
975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ2508-854297401/07/201819/07/2018סיני אישור הונפקקייטנה

975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ408-855368901/07/201819/07/2018שפירא אברהם אישור הונפקקייטנההנמל- חווייה קיצית אשדודאשדודהדרום
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975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ2508-855364601/07/201819/07/2018סיני אישור הונפקקייטנהפשוש-חוויה קייצית אשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
גן - חוויה קייצית 

כוכב ים
975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ08-856559701/07/201819/07/2018 אשדוד6ל "רחוב האצאישור הונפקקייטנה

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית3508-855633301/07/201819/07/2018הרותם אישור הונפקקייטנהצמח- חוויה קייצית אשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
- חווייה קיצית 

מפרש ב
975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ17077-210336501/07/201819/07/2018הראשונים אישור הונפקקייטנה

אשדודאשדודהדרום
כוכב - חוויה קייצית 

ים
975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ08-856559701/07/201819/07/2018 אשדוד6ל "רחוב האצאישור הונפקקייטנה

975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ1408-864688901/07/201819/07/2018אליאשוילי אישור הונפקקייטנהאנקור-חוויה קייציתאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
ס "ביה-שירת הים 

קיץ
611541- משרד החינוך מוסד חינוכי408-634939201/07/201819/07/2018ברקת אישור הונפקקייטנה

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1808-854283001/07/201819/07/2018שד הפרחים אישור הונפקקייטנהכייף ישראליאשדודאשדודהדרום

975821- ש טנה "ע' רובע ה.קה.מס"מתנ908-855543801/07/201819/07/2018שמואל הנגיד אישור הונפקקייטנהס טנה"קייטנת מתנאשדודאשדודהדרום

חברה03-550078001/07/201819/07/2018 ראשון לציון20פיירמן ' רחאישור הונפקקייטנהקיץ על גלגליםאשדודאשדודהדרום
- קונטקט אי קי אם אף  

515009785

אשדודאשדודהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
172023- בית ספר הראל מוסד חינוכי1008-855450501/07/201819/07/2018שפירא אברהם אישור הונפקקייטנה

507415406- מחנה כדורגל  מוסד חינוכי08-855342801/07/201819/07/2018וייצמןאישור הונפקקייטנהמחנה כדורגלאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית808-854513001/07/201819/07/2018דרך ארץ אישור הונפקקייטנהמונארטאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
קיטנה תורנית 

ם אשדוד"יהל
 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-852540501/07/201819/07/2018קדושי בלזןאישור הונפקקייטנה

אשדודאשדודהדרום
מפליגים עם 

סיפורים אחדות
 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-852540301/07/201819/07/2018הרב קוקאישור הונפקקייטנה

507415406- מחנה כדורגל  מוסד חינוכי08-855342801/07/201819/07/2018וייצמןאישור הונפקקייטנהמחנה כדורגלאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית208-855244301/07/201819/07/2018הרב שאולי אישור הונפקקייטנהארזיםאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
משקפיים של 

ד אשדוד"חב-גאולה
975847- ה "ס מעל"מתנס"מתנ4308-864950401/07/201819/07/2018המלך שלמה אישור הונפקקייטנה

975789- ס עוזיאל "מתנס"מתנ2508-664705901/07/201819/07/2018סיני אישור הונפקקייטנהימית- חוויה קיצית אשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
333- רשות מקומית מוסד חינוכי4508-852487801/07/201820/07/2018חטיבת הנגב אישור הונפקקייטנה

אשדודאשדודהדרום
ס של החופש "בי

הגדול
413054- בית ספר נועם  מוסד חינוכי08-855189001/07/201820/07/2018מבוא השרביטןאישור הונפקקייטנה

אשדודאשדודהדרום
קייטנה של החופש 

הגדול
 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1208-865102501/07/201821/07/2018פתח תקווה אישור הונפקקייטנה

אשדודאשדודהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
411048- משרד החינוך מוסד חינוכי08-866643301/07/201821/07/2018הרי גולןאישור הונפקקייטנה

אשדודאשדודהדרום
- בית ספר קיץ

רימונים
333- רשות מקומית מוסד חינוכי08-926898001/07/201821/07/2018ז"רובע טאישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער08-866268901/07/201821/08/2018יצחק בוסקילהאישור הונפקקייטנהלאחוז ברוחאשדודאשדודהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער108-856086401/07/201822/08/2018יצחק הנשיא אישור הונפקקייטנהחכמים בלילהאשדודאשדודהדרום
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313578122- טל אסייג ריידר תושב פרטי08-52318701/07/201824/08/2018חוף מי עמי אשדודאישור הונפקקייטנהריידר סרף סקולאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018תשריאישור הונפקקייטנהאסיף- ח .מ.צאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית408-917287101/07/201826/07/2018סירקין נחמן אישור הונפקקייטנהשמיר- ח .מ.צאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018שבט בנימיןאישור הונפקקייטנהארגמן ושני- ח .מ.צאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית3608-917287101/07/201826/07/2018שבט בנימין אישור הונפקקייטנהיוגב- ח .מ.צאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית608-866863401/07/201826/07/2018ספיר אישור הונפקקייטנהח.מ.צאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית2108-917287101/07/201826/07/2018מיכשוילי אישור הונפקקייטנהמזח- ח .מ.צאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1408-917287101/07/201826/07/2018אליאשוילי אישור הונפקקייטנהח.מ.צאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018שד עוזיהואישור הונפקקייטנהמתנס ג- ח .מ.צאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית408-917287101/07/201826/07/2018שפירא אברהם אישור הונפקקייטנהאלמוג- ח .מ.צאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1808-917287101/07/201826/07/2018הרב אבוחצירה אישור הונפקקייטנה6ישי - ח .מ.צאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1308-917287101/07/201826/07/2018ציזלינג אישור הונפקקייטנהצדף- ח .מ.צאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית2008-917287101/07/201826/07/2018בלפור אישור הונפקקייטנהחצבאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1608-917287101/07/201826/07/2018אבן עזרא אישור הונפקקייטנהרנניםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018ביאליקאישור הונפקקייטנהעפרוניאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018אליאשויליאישור הונפקקייטנהאפיקאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1108-917287101/07/201826/07/2018שמואל הנגיד אישור הונפקקייטנהנוגהאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018המלך שלמהאישור הונפקקייטנהאגסאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018ענביםאישור הונפקקייטנהאפרסקאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית6002-917287101/07/201826/07/2018ל "קקאישור הונפקקייטנהכלניתאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית6002-917287101/07/201826/07/2018ל "קקאישור הונפקקייטנהרעיםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1208-855504701/07/201826/07/2018הר נבו אישור הונפקקייטנהאופקאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית02-917287101/07/201826/07/2018סיטיאישור הונפקקייטנההיובלאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית11308-855504701/07/201826/07/2018מצדה אישור הונפקקייטנהאורניתאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1608-917287101/07/201826/07/2018שבט לוי אישור הונפקקייטנהגפןאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1208-855504701/07/201826/07/2018הר נבו אישור הונפקקייטנהפרחי יםאשדודאשדודהדרום
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 אשדוד703אשדוד רשות מקומית3608-917287101/07/201826/07/2018שבט בנימין אישור הונפקקייטנהניריםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1308-855504701/07/201826/07/2018קדרון אישור הונפקקייטנהגלי ציוןאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1708-917287101/07/201826/07/2018שבט בנימין אישור הונפקקייטנהדגןאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית6908-855504701/07/201826/07/2018כנרת אישור הונפקקייטנהדיונהאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018ענביםאישור הונפקקייטנהענביםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1708-917287101/07/201826/07/2018שבט בנימין אישור הונפקקייטנההאירוסיםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018אפרסמוןאישור הונפקקייטנהפסיפלורהאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית308-917287101/07/201826/07/2018תשרי אישור הונפקקייטנהריחןאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1708-917287101/07/201826/07/2018שבט בנימין אישור הונפקקייטנהסחלבאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית308-917287101/07/201826/07/2018ניסן אישור הונפקקייטנהתמראשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית808-917287101/07/201826/07/2018המלך יהושפט אישור הונפקקייטנהאחווהאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית808-917287101/07/201826/07/2018המלך יהושפט אישור הונפקקייטנהרעותאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1208-917287101/07/201826/07/2018המלך דוד אישור הונפקקייטנהברושאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018המלך שלמהאישור הונפקקייטנהחרובאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1008-917287101/07/201826/07/2018המלך יהוא אישור הונפקקייטנהכרכוםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018המריאישור הונפקקייטנהזמראשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית408-917287101/07/201826/07/2018אליאשוילי אישור הונפקקייטנהזמיראשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית11508-917287101/07/201826/07/2018ככר הציונות אישור הונפקקייטנהצאלוןאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית11508-917287101/07/201826/07/2018הציונות אישור הונפקקייטנהסמדראשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית408-917287101/07/201826/07/2018המרי אישור הונפקקייטנהלילךאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית408-917287101/07/201826/07/2018המתנדבים אישור הונפקקייטנהמיתראשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית308-917287101/07/201826/07/2018המרי אישור הונפקקייטנהשחףאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1708-917287101/07/201826/07/2018שבט בנימין אישור הונפקקייטנהנרקיסאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1208-917287101/07/201826/07/2018הגולשים אישור הונפקקייטנה1גולשים אשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1708-917287101/07/201826/07/2018ארן זלמן אישור הונפקקייטנהכסיףאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018הדולפיןאישור הונפקקייטנהריףאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018המלך שלמהאישור הונפקקייטנהפקאןאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית908-917287101/07/201826/07/2018אפרסק אישור הונפקקייטנהשזיףאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית908-917287101/07/201826/07/2018אפרסק אישור הונפקקייטנהשסקאשדודאשדודהדרום
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 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018אפרסמוןאישור הונפקקייטנהתפוחאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018אפרסמוןאישור הונפקקייטנהתפוזאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1008-917287101/07/201826/07/2018אפרסק אישור הונפקקייטנהאשכוליתאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1008-917287101/07/201826/07/2018אפרסק אישור הונפקקייטנהאפרסמוןאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית208-917287101/07/201826/07/2018תפוח אישור הונפקקייטנהפטלאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית208-917287101/07/201826/07/2018תפוח אישור הונפקקייטנהתותאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018הדולפיןאישור הונפקקייטנהכנרתאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018המאבקאישור הונפקקייטנהדרוראשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1308-917287101/07/201826/07/2018המפרש אישור הונפקקייטנה2מפרשית אשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית2008-917287101/07/201826/07/2018הגלים אישור הונפקקייטנהנעמית+ שונית אשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1008-917287101/07/201826/07/2018ארן זלמן אישור הונפקקייטנהחוףאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1208-917287101/07/201826/07/2018עופר אברהם אישור הונפקקייטנהחופית+ שנהב אשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1408-917287101/07/201826/07/2018קישון אישור הונפקקייטנה2סיפון אשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית108-917287101/07/201826/07/2018קדרון אישור הונפקקייטנהסלעיתאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018הדולפיןאישור הונפקקייטנהנוף יםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית308-917287101/07/201826/07/2018נחל שניר אישור הונפקקייטנהסיגליתאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית9008-917287101/07/201826/07/2018מצדה אישור הונפקקייטנהסנפיראשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית308-917287101/07/201826/07/2018נחל שניר אישור הונפקקייטנהצאליםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית6908-917287101/07/201826/07/2018כנרת אישור הונפקקייטנהצופיתאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית11308-917287101/07/201826/07/2018מצדה אישור הונפקקייטנהשקנאיאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1208-917287101/07/201826/07/2018הגולשים אישור הונפקקייטנה1הגולשים אשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית808-854513001/07/201826/07/2018דרך ארץ אישור הונפקקייטנהגן מונארטאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית3908-917287101/07/201826/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנהדקלאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית508-917287101/07/201826/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנהערבהאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית508-917287101/07/201826/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנהעצמאותאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית6308-917287101/07/201826/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנההרדוףאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית6308-917287101/07/201826/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנהיעליםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית4108-917287101/07/201826/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנהמורןאשדודאשדודהדרום
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 אשדוד703אשדוד רשות מקומית4108-917287101/07/201826/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנהענבלאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית108-917287101/07/201826/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנהנוריתאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית3908-917287101/07/201826/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנהניצניםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1308-917287101/07/201826/07/2018ארן זלמן אישור הונפקקייטנהדייגים+ מכמורת אשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1608-917287201/07/201826/07/2018שבט לוי אישור הונפקקייטנהגפןאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית3608-917287201/07/201826/07/2018שבט בנימין אישור הונפקקייטנהניריםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1708-917287201/07/201826/07/2018שבט בנימין אישור הונפקקייטנהדגןאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1708-917287201/07/201826/07/2018שבט בנימין אישור הונפקקייטנההאירוסיםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית608-917287101/07/201826/07/2018ספיר אישור הונפקקייטנהאודםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018שהםאישור הונפקקייטנהשחםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית608-917287101/07/201826/07/2018ספיר אישור הונפקקייטנהגבישאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית2608-917287101/07/201826/07/2018שהם אישור הונפקקייטנהספיראשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית2608-917287101/07/201826/07/2018שהם אישור הונפקקייטנהחושןאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1208-917287101/07/201826/07/2018המלך דוד אישור הונפקקייטנהזיתאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1108-917287101/07/201826/07/2018מצדה אישור הונפקקייטנהחורשאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-917287101/07/201826/07/2018טלאישור הונפקקייטנהטלאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1008-917287101/07/201826/07/2018הרי גולן אישור הונפקקייטנהלגונהאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית9008-917287101/07/201826/07/2018מצדה אישור הונפקקייטנהנופראשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית308-917287101/07/201826/07/2018ירמוך אישור הונפקקייטנהסוףאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1008-917287101/07/201826/07/2018המלך יהוא אישור הונפקקייטנהעינבאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1108-917287101/07/201826/07/2018שמואל הנגיד אישור הונפקקייטנהחמניותאשדודאשדודהדרום

55226930- פרטית  תושב פרטי077-708022101/07/201830/08/2018 אשדוד1אוניון אישור הונפקקייטנהפסיפיק דריםאשדודאשדודהדרום
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אשדודאשדודהדרום
ס "ביה- משה פרץ 

לגלישה
אישור הונפקקייטנה

, צמוד למרינה, חוף הקשתות

אשדוד
תושב פרטי08-855991601/07/201831/08/2018

בית הספר לגלישה - משה פרץ 

036702918 - 36702918

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-866967201/07/201831/08/2018 אשדוד6מפקורה אישור הונפקקייטנהWAVESאשדודאשדודהדרום

975805- ס נווה יהונתן "מתנס"מתנ503-856304702/07/201812/07/2018ברנר אישור הונפקקייטנהפתאוםאשדודאשדודהדרום

975805- ס נווה יהונתן "מתנס"מתנ08-867914602/07/201812/07/2018שד עוזיהואישור הונפקקייטנההמלך אמראשדודאשדודהדרום

975805- ס נווה יהונתן "מתנס"מתנ08-864921802/07/201814/07/2018שד עוזיהואישור הונפקקייטנהכוחה של תפילהאשדודאשדודהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער408-865514502/07/201815/07/2018חיסדא אישור הונפקקייטנהעדשיםאשדודאשדודהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער108-856086402/07/201815/08/2018יצחק הנשיא אישור הונפקקייטנהאפשר לחשובאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
ילדות מספרות על 

עצמן
975805- ס נווה יהונתן "מתנס"מתנ08-867931002/07/201816/07/2018שד עוזיהואישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער408-865514502/07/201816/07/2018חיסדא אישור הונפקקייטנהעדשיםאשדודאשדודהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער508-866702502/07/201816/08/2018ינאי אישור הונפקקייטנהבעקבותאשדודאשדודהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער08-852339702/07/201818/07/2018' אזור ג1אלקלעי אישור הונפקקייטנהלך הקצפתאשדודאשדודהדרום

975839- ס בית לברון "מתנס"מתנ08-855583402/07/201819/07/2018אלבז נתןאישור הונפקקייטנהכיף חייםאשדודאשדודהדרום

975805- ס נווה יהונתן "מתנס"מתנ08-856535002/07/201819/07/2018שד עוזיהואישור הונפקקייטנהכוחה של מילהאשדודאשדודהדרום

975805- ס נווה יהונתן "מתנס"מתנ508-865130202/07/201819/07/2018ברנר אישור הונפקקייטנהתטעמואשדודאשדודהדרום

ג"היכלי ענתנועת נוער903-618525602/07/201819/07/2018חיים חורי אישור הונפקקייטנהקשת בענןאשדודאשדודהדרום

ג"היכלי ענתנועת נוער1903-618525602/07/201819/07/2018הכלנית אישור הונפקקייטנהמחכים לךאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1308-852550702/07/201820/07/2018חטיבת הנגב אישור הונפקקייטנהבית מלכהאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-852550702/07/201820/07/2018חטיבת הנגבאישור הונפקקייטנהבית מלכהאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-852550702/07/201820/07/2018חטיבת הנגבאישור הונפקקייטנהבית מלכהאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1308-852550702/07/201820/07/2018חטיבת הנגב אישור הונפקקייטנהבית מלכהאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1108-852550702/07/201820/07/2018רב ינאי אישור הונפקקייטנהבית מלכהאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1108-852550702/07/201820/07/2018רב ינאי אישור הונפקקייטנהבית מלכהאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1108-852550702/07/201820/07/2018רב ינאי אישור הונפקקייטנהבית מלכהאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית1508-852550702/07/201820/07/2018חטיבת הנגב אישור הונפקקייטנהבית מלכהאשדודאשדודהדרום

ג"היכלי ענתנועת נוער1803-618525603/07/201810/08/2018הורקנוס אישור הונפקקייטנה'ברוך האשדודאשדודהדרום
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משרד החינוך
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975847- ה "ס מעל"מתנס"מתנ208-864844403/07/201816/07/2018רבי טרפון אישור הונפקקייטנהנאות אסתראשדודאשדודהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער308-652019603/07/201816/07/2018אור לציון אישור הונפקקייטנהלחוש במלכותאשדודאשדודהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער7/508-865062803/07/201819/07/2018הורקנוס אישור הונפקקייטנהבעקבותאשדודאשדודהדרום

ג"היכלי ענתנועת נוער1803-618525603/07/201823/07/2018הורקנוס אישור הונפקקייטנהמה נשמעאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
נווה -תומר דבורה 

חנה
975805- ס נווה יהונתן "מתנס"מתנ08-866344604/07/201813/07/2018רב ינאיאישור הונפקקייטנה

975870- ס דיונה "מתנס"מתנ9008-864858508/07/201812/07/2018ל "קקאישור הונפקקייטנהחברתית ורובוטחקהאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית2508-856571608/07/201812/07/2018סיני אישור הונפקקייטנהרובוטיקה עוזיאלאשדודאשדודהדרום

975805- ס נווה יהונתן "מתנס"מתנ08-865030308/07/201820/07/2018שד עוזיהואישור הונפקקייטנהעוז והדראשדודאשדודהדרום

975870- ס דיונה "מתנס"מתנ9008-864858512/08/201823/08/2018ל "קקאישור הונפקקייטנהפרחי קיץאשדודאשדודהדרום

37706934- ליגל  - שירן בוחבוטתושב פרטי08-854022212/08/201823/08/2018חוף לידואישור הונפקקייטנהליגל תרבות יםאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-854283015/07/201819/07/2018קייטנת רובוטיקהאישור הונפקקייטנהרובוטיקהאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
רובוטיקה נווה 

יהונתן
 אשדוד703אשדוד רשות מקומית15074-745133315/07/201819/07/2018ההסתדרות אישור הונפקקייטנה

37706934- ליגל  - שירן בוחבוטתושב פרטי08-854022215/07/201827/07/2018חוף לידואישור הונפקקייטנהליגל תרבות יםאשדודאשדודהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער602-501544421/06/201816/07/2018חיסדא אישור הונפקקייטנהבית מלכהאשדודאשדודהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער208-864152621/06/201819/08/2018רבי טרפון אישור הונפקקייטנהלו תודהאשדודאשדודהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער102-501544421/06/201819/08/2018יצחק הנשיא אישור הונפקקייטנהעל אחתאשדודאשדודהדרום

975870- ס דיונה "מתנס"מתנ9008-864858522/07/201809/08/2018ל "קקאישור הונפקקייטנהחברתית ורובוטחקהאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום

דור המחר 

רובוטיקה ותחומי 

עניין

975821- ש טנה "ע' רובע ה.קה.מס"מתנ908-855547822/07/201809/08/2018שמואל הנגיד אישור הונפקקייטנה

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-622479922/07/201827/07/2018 אשדוד16השייטים אישור הונפקקייטנהאוספים חוויותאשדודאשדודהדרום

975888- ס עם שלום "מתנס"מתנ308-868740023/07/201809/08/2018חרמון אישור הונפקקייטנה1כדורגל אשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית808-854513023/07/201809/08/2018דרך ארץ אישור הונפקקייטנהמונארטאשדודאשדודהדרום

975888- ס עם שלום "מתנס"מתנ608-868740023/07/201809/08/2018הרי גולן אישור הונפקקייטנה1חברתיתאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית808-854513023/07/201809/08/2018דרך ארץ אישור הונפקקייטנהמונארטאשדודאשדודהדרום

אשדודאשדודהדרום
רובוטיקה חברתית 

ס ט"מתנ
 אשדוד703אשדוד רשות מקומית408-854115823/07/201809/08/2018שדרות ראשון לציון אישור הונפקקייטנה

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-866863423/07/201816/08/2018שד רוטשילדאישור הונפקקייטנהכייף ליאשדודאשדודהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער6008-856678824/06/201820/08/2018העבודה אישור הונפקקייטנהבית חלומיאשדודאשדודהדרום

975839- ס בית לברון "מתנס"מתנ08-855511524/07/201813/08/2018אלבז נתןאישור הונפקקייטנהי פי אס'גאשדודאשדודהדרום
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חברה03-550078024/07/201813/08/2018 ראשון לציון20פיירמן ' רחאישור הונפקקייטנהקיץ על גלגליםאשדודאשדודהדרום
- קונטקט אי קי אם אף  

515009785
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער408-865458026/06/201821/08/2018חיסדא אישור הונפקקייטנהאתנחתאאשדודאשדודהדרום

37706934- ליגל  - שירן בוחבוטתושב פרטי08-854022226/08/201830/08/2018חוף לידואישור הונפקקייטנהליגל תרבות יםאשדודאשדודהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער6073-276680129/06/201818/07/2018חיסדא אישור הונפקקייטנהצעד ראשוןאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-622479929/07/201803/08/2018 אשדוד16השייטים אישור הונפקקייטנהאוספים חוויותאשדודאשדודהדרום

37706934- ליגל  - שירן בוחבוטתושב פרטי08-854022229/07/201809/08/2018חוף לידואישור הונפקקייטנהליגל תרבות יםאשדודאשדודהדרום

975888- ס עם שלום "מתנס"מתנ608-868740029/07/201816/08/2018הרי גולן אישור הונפקקייטנהחברתית גןאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית08-866863429/07/201816/08/2018שד רוטשילדאישור הונפקקייטנהכייף ליאשדודאשדודהדרום

 אשדוד703אשדוד רשות מקומית208-854527629/07/201823/08/2018סירקין נחמן אישור הונפקקייטנהודו'קייטנת גאשדודאשדודהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-998319301/07/201816/08/2018גבולותאישור הונפקקייטנהגן נרקיסגבולותאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-998461501/07/201816/08/2018מרכזון בוגר/ מרכזון צעיראישור הונפקקייטנהמרכזונים קיבוץ מגןמגןאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית855300008-992015801/07/201816/08/2018הנגב . נ.דאישור הונפקקייטנהצעירון קיבוץ אוריםאוריםאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-998370401/07/201817/08/2018קיבוץ ניר עוזאישור הונפקקייטנהברוש ניר עוזניר עוזאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-998495801/07/201817/08/2018קיבוץ ניריםאישור הונפקקייטנהקייטנת ניריםניריםאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-994929101/07/201817/08/2018באריאישור הונפקקייטנהגן אמנון תמר חצבבאריאשכולהדרום

אוריםאשכולהדרום
גן אורנים קיבוץ 

אורים
 אשכול3800000אשכול רשות מקומית855300008-992015801/07/201817/08/2018הנגב . נ.דאישור הונפקקייטנה

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-992881601/07/201817/08/2018כיסופיםאישור הונפקקייטנהקייטנת רימוןכיסופיםאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-992890601/07/201817/08/2018הנגב. נ.קיבוץ כיסופים דאישור הונפקקייטנהאקליפטוסכיסופיםאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-992890601/07/201817/08/2018הנגב. נ.קיבוץ כיסופים דאישור הונפקקייטנהאקליפטוסכיסופיםאשכולהדרום

רעיםאשכולהדרום
קיבוץ - גן נרקיס 

רעים
 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-994042701/07/201817/08/2018רעיםאישור הונפקקייטנה

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-992211101/07/201819/07/2018בני נצריםאישור הונפקקייטנהת"קיץ בתבני נצריםאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-199211101/07/201819/07/2018בני בנצריםאישור הונפקקייטנהישראל שליבני נצריםאשכולהדרום

צוחראשכולהדרום
מפליגים עם 

סיפורים ביולי 
 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-992910601/07/201819/07/2018צוחראישור הונפקקייטנה

צוחראשכולהדרום
ביהס של החופש 

הגדול מפליגים עם 
 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-992910601/07/201819/07/2018צוחר- ביהס יובלי הבשור אישור הונפקקייטנה

נוהאשכולהדרום
להפליג עם סיפורי 

המצוות
 אשכול3800000אשכול רשות מקומית077-442170101/07/201819/07/2018נווהאישור הונפקקייטנה

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-998319001/07/201823/08/2018גבולותאישור הונפקקייטנהקייטנת אשליםגבולותאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-998541101/07/201823/08/2018קיבוץ ניריםאישור הונפקקייטנהמרכזון ניריםניריםאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית8552008-998922201/07/201824/08/2018נ חלוצה .קיבוץ צאלים דאישור הונפקקייטנהצאלים ונהניםצאליםאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-998571101/07/201824/08/2018נ הנגב.עין השלושה דאישור הונפקקייטנהגן שיבוליםעין השלושהאשכולהדרום



מדינת ישראל

משרד החינוך
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 אשכול3800000אשכול רשות מקומית851280008-998651601/07/201824/08/2018קיבוץ עין השלושה אישור הונפקקייטנהמרכזון דקלעין השלושהאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית8552008-998922201/07/201824/08/2018נ חלוצה .קיבוץ צאלים דאישור הונפקקייטנהגן פשושצאליםאשכולהדרום

189696- מועצה אזורית אשכול  מוסד חינוכי08-996535001/07/201826/07/2018מבטחיםאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםמבטחיםאשכולהדרום

צוחראשכולהדרום
מפליגים ליולי 

2018מטורף קיץ 
 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-992910601/07/201826/07/2018צוחראישור הונפקקייטנה

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-998528601/07/201826/07/2018תלמי יוסףאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםתלמי יוסףאשכולהדרום

189696- מועצה אזורית אשכול  מוסד חינוכי08-623987301/07/201826/07/2018אבשלוםאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםאבשלוםאשכולהדרום

189696- מועצה אזורית אשכול  מוסד חינוכי08-623987301/07/201826/07/2018אבשלוםאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםאבשלוםאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-998506001/07/201826/07/2018יתדאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםיתדאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-996178801/07/201826/07/2018עין הבשוראישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםעין הבשוראשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-996521801/07/201826/07/2018עין הבשוראישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםעין הבשוראשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-996178801/07/201826/07/2018עין הבשוראישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםעין הבשוראשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-992558101/07/201826/07/2018אוהדאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםאוהדאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-992910601/07/201826/07/2018תלמי יוסףאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםתלמי יוסףאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-992558101/07/201826/07/2018צוחראישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםצוחראשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-992558101/07/201826/07/2018יתדאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםשדה ניצןאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-998330201/07/201830/08/2018ניר יצחקאישור הונפקקייטנהו-קייטנת ניר יצחק אניר יצחקאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-657979702/07/201819/07/2018מדרשת נצרים בני נצריםאישור הונפקקייטנהישראל שליבני נצריםאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-916657702/07/201819/07/2018בני נצריםאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםבני נצריםאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-648839402/07/201819/07/2018בני נצריםאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםבני נצריםאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-649826902/07/201819/07/2018בני נצריםאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםבני נצריםאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-644587802/07/201819/07/2018בני נצריםאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםבני נצריםאשכולהדרום

 אשכול3800000אשכול רשות מקומית08-992910622/07/201826/07/2018צוחראישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםצוחראשכולהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1608-676149401/07/201801/08/2018בעל שם טוב אישור הונפקקייטנהתשעחאשקלוןאשקלוןהדרום

976423- קהילתי נווה דקלים .מרס"מתנ1708-939879501/07/201805/07/2018יהדות ספרד אישור הונפקקייטנהמדעיםאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ108-866003401/07/201805/07/2018ניסן אישור הונפקקייטנהסל מדע מדעיםאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1708-939879501/07/201805/07/2018יהדות ספרד לא מאושרתקייטנהמדעיםאשקלוןאשקלוןהדרום
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33186255- פיק סרף סקול תושב פרטי08-674454401/07/201812/07/2018חוף בר כוכבאאישור הונפקקייטנהפיקאשקלוןאשקלוןהדרום

36702017- יוחאי בן יעקב חברה08-673914401/07/201812/07/2018קייטנת גלישהאישור הונפקקייטנהגלים אשקלוןאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-671071501/07/201812/07/2018מרינה אשקלוןאישור הונפקקייטנהסדנת שייטאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ2008-673194101/07/201812/07/2018הר כנען אישור הונפקקייטנהיהודה כדורסלאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-677542601/07/201812/07/2018דיזראליאישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-677542601/07/201812/08/2018הכדיםאישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-673744601/07/201812/08/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהגן ספיראשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-933452901/07/201812/08/2018רחל לייפר מילראישור הונפקקייטנהד''גן מורג ממאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית3108-677542601/07/201812/08/2018שד עמק האלה אישור הונפקקייטנהברבור באשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ15077-211379101/07/201812/08/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהגן נחליאליאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-955066701/07/201812/08/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ08-671167601/07/201812/08/2018מתנס וולדנברגאישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ08-951136501/07/201812/08/2018תגר אריהאישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ908-673587101/07/201812/08/2018שד מונטיפיורי אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ08-673951101/07/201812/08/2018בלפוראישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

אישור הונפקקייטנהצבר תורניאשקלוןאשקלוןהדרום
שניי גניי +סביון+עופרה-בן צבי 

יפה נוף
701599- סביון תורני מוסד חינוכי08-678199801/07/201812/08/2018

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-646171901/07/201812/08/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהבצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית3808-684901801/07/201812/08/2018אפרים אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1508-677542601/07/201812/08/2018בעל שם טוב אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-677542601/07/201812/08/2018סיוןאישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומיתgne jpr08-677542601/07/201812/08/2018אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ08-926591701/07/201812/08/2018הרב בוזגלו דודאישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום
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970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ08-664533801/07/201812/08/2018מילר רחל- לייפראישור הונפקקייטנהקייטנת בצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-677542601/07/201812/08/2018מצדהאישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1008-677542601/07/201812/08/2018ברנשטיין פרץ אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-677777701/07/201812/08/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית608-673185901/07/201812/08/2018אשדוד אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-979863501/07/201812/08/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית708-677542601/07/201812/08/2018הקיקיון אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית508-677542601/07/201812/08/2018אשדוד אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

אשקלוןאשקלוןהדרום
מתנס וולדנברג פי 

כמה
970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ3308-649169901/07/201812/08/2018ף "הריאישור הונפקקייטנה

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית2608-677542601/07/201812/08/2018השורשים אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1108-677542601/07/201812/08/2018הסנה אישור הונפקקייטנהקייטנת צליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1508-677542601/07/201812/08/2018יעקב גרופר אישור הונפקקייטנהפי כמהאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ08-652136801/07/201812/08/2018אדראישור הונפקקייטנהגן תפוז באשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-675599101/07/201812/08/2018דוב ברייראישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית9508-673125201/07/201812/08/2018בן צבי יצחק אישור הונפקקייטנה'ארז באשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית2508-677542601/07/201812/08/2018ראובן אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1308-677542601/07/201812/08/2018החידא אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-677542601/07/201812/08/2018צדףאישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית308-671345501/07/201812/08/2018בלפור אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-676666601/07/201812/08/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-677542601/07/201812/08/2018בלפוראישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1008-672727201/07/201812/08/2018בוטינסקי 'זאישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום
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970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ08-926591801/07/201812/08/2018הרב בוזגלו דודאישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית908-677542601/07/201812/08/2018מונטיפיורי אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1108-671796801/07/201812/08/2018חופית אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-677542601/07/201812/08/2018הרב בוזגלו דודאישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1208-677542601/07/201812/08/2018שביט אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-676150601/07/201812/08/2018גן אלוןאישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1008-684379001/07/201812/08/2018שני אליהו אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

אשקלון 71001רשות מקומית08-676398101/07/201812/08/2018כולל גן גפן וגניי תאנה וגן אורןאישור הונפקקייטנהד"אורן ממאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-677542601/07/201812/08/2018גן איריס גן ברוש גן וגניי צאלוןאישור הונפקקייטנהאיריסאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית908-676146701/07/201812/08/2018שד שפירא אישור הונפקקייטנהשביטאשקלוןאשקלוןהדרום

אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום
גן +גן שלהבת +גן סמדר 

ערמון+שלהבת 
אשקלון 71001רשות מקומית08-677542601/07/201812/08/2018

אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום
-גן אלמוג+חגית -כולל גן גורן 

זהבה
אשקלון 71001רשות מקומית08-677542601/07/201812/08/2018

אשקלון 71001רשות מקומית08-677542601/07/201812/08/2018גן שחף+כולל שניי גני חושן אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית708-632673301/07/201812/08/2018הסוחר אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1008-671041901/07/201812/08/2018זונבד אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית808-678064301/07/201812/08/2018הראל אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית3208-677542601/07/201812/08/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ3208-676374401/07/201812/08/2018שד עמק חפר אישור הונפקקייטנהעוגן באשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית2608-627174501/07/201812/08/2018הצנחנים אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית208-677542601/07/201812/08/2018יפתח הגלעדי אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית9508-677542601/07/201812/08/2018שד עמק האלה אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית208-627086301/07/201812/08/2018הרב דוד בוזגלו אישור הונפקקייטנהריף ממדאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית3208-677542601/07/201812/08/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ908-676142201/07/201815/08/2018י "עגנון שאישור הונפקקייטנהקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

609685- אשקלון מוסד חינוכי10077-300940001/07/201815/08/2018ברנשטיין פרץ אישור הונפקקייטנהגן עופראשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ15077-757065901/07/201815/08/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

976399- מרכז קהילתי ברנע ס"מתנ2008-673194101/07/201817/08/2018הר כנען אישור הונפקקייטנהמנהיגותאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-675667001/07/201819/07/2018 אשקלון18שיבת ציון אישור הונפקקייטנהבית ציפורהאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ2108-866003401/07/201819/07/2018גדעון אישור הונפקקייטנהעוזיאלאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ408-677542601/07/201819/07/2018חוחית אישור הונפקקייטנהתירוש ממלכתיאשקלוןאשקלוןהדרום

עמותה08-673429601/07/201819/07/2018דוד ברגר אשקלוןאישור הונפקקייטנהאור מנחםאשקלוןאשקלוןהדרום
- ד אשקלון "אגודת חב

580019859
22905707- אבי מויאל תושב פרטי03-550078001/07/201819/07/2018אין כתובת זוהי קייטנה ניידתאישור הונפקקייטנהקיץ על גלגליםאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ308-673429601/07/201819/07/2018מילרוד אליעזר אישור הונפקקייטנהמשקפיים של גאולהאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ08-673377301/07/201819/07/2018 אשקלון1רחוב הצפצפה אישור הונפקקייטנהשנה לישראל 70אשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-634164301/07/201819/07/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהבצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

אשקלוןאשקלוןהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית508-675041301/07/201819/07/2018ל "קקאישור הונפקקייטנה

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-675717601/07/201819/07/2018 אשקלון13ם "רמבאישור הונפקקייטנהכוכב הצפוןאשקלוןאשקלוןהדרום

עמותה08-673817001/07/201819/07/2018 אשקלון19מעלה הגת אישור הונפקקייטנהכדורסל בנותאשקלוןאשקלוןהדרום
העמותה לקידום הכדורסל 

580488948- באשקלון  

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ408-926810801/07/201819/07/2018פקיעין אישור הונפקקייטנהבצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

573840- פי כמה  מוסד חינוכי3208-676170401/07/201819/07/2018ההסתדרות אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-672286001/07/201819/07/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהאסף מימוןאשקלוןאשקלוןהדרום

אשקלוןאשקלוןהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית308-673419201/07/201819/07/2018שני אליהו אישור הונפקקייטנה

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-672727201/07/201819/07/2018 אשקלון39אבימלך אישור הונפקקייטנהמעיין חיים ושלוםאשקלוןאשקלוןהדרום

609685- אשקלון מוסד חינוכי108-673493201/07/201819/07/2018סמ שמגר אישור הונפקקייטנה'נוף ים באשקלוןאשקלוןהדרום

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי08-676378801/07/201819/07/2018י"עגנון שאישור הונפקקייטנההראלאשקלוןאשקלוןהדרום

573840- פי כמה  מוסד חינוכי1308-666666601/07/201819/07/2018ם "רמבאישור הונפקקייטנה2018קיץ אשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-672727201/07/201819/07/2018 אשקלון39אבימלך אישור הונפקקייטנהמעין חיים ושלוםאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית508-672726201/07/201819/07/2018רחוב שיבת ציון אישור הונפקקייטנהרמבםאשקלוןאשקלוןהדרום



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

609685- אשקלון מוסד חינוכי108-673493201/07/201819/07/2018סמ שמגר אישור הונפקקייטנה'נוף ים באשקלוןאשקלוןהדרום

609685- אשקלון מוסד חינוכי08-673185901/07/201819/07/2018פינס יוסףאישור הונפקקייטנהאילנותאשקלוןאשקלוןהדרום

אשקלוןאשקלוןהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית13308-925255001/07/201819/07/2018שדרות ירושלים אישור הונפקקייטנה

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ08-859770201/07/201819/07/2018נווה שלוםאישור הונפקקייטנהקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

אשקלוןאשקלוןהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
610501- רמת כרמים אשקלון מוסד חינוכי08-858048401/07/201819/07/2018אשקלוןאישור הונפקקייטנה

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ08-676290101/07/201819/07/2018 אשקלון5הרב עוזיאל אישור הונפקקייטנהעוזיאלאשקלוןאשקלוןהדרום

610162- ארלוזורוב מוסד חינוכי1108-676501401/07/201819/07/2018בעל שם טוב אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-916004301/07/201819/07/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהעפרוני באשקלוןאשקלוןהדרום

אשקלוןאשקלוןהדרום
בית הספר של 

החופש
 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית908-675425301/07/201819/07/2018אריה אישור הונפקקייטנה

"אשקלוןאשקלוןהדרום ישראל-נצח 2405017- מרכז החינוך העצמאי מוסד חינוכי100508-673290601/07/201819/07/2018עולי הגרדום אישור הונפקקייטנה"

אשקלוןאשקלוןהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-933568201/07/201819/07/2018 אשקלון22משה שרת אישור הונפקקייטנה

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית4508-671038901/07/201819/07/2018בר כוכבא אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

עמותה3208-675988601/07/201819/07/2018הרב מימון אישור הונפקקייטנהאור חיה חבדאשקלוןאשקלוןהדרום
- ד אשקלון "אגודת חב

580019859

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית208-926591401/07/201819/07/2018הרב בוזגלו דוד אישור הונפקקייטנהפי כמהאשקלוןאשקלוןהדרום

ס"מתנ1308-859499301/07/201819/07/2018שד שפירא אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום
- אשקלו -קהלתי שפירא.מר

976407
970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ708-676377901/07/201819/07/2018משה יוליש אישור הונפקקייטנהרותםאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית3208-675988601/07/201819/07/2018הרב מימון אישור הונפקקייטנהאור חיה חבדאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-859770201/07/201819/07/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

610501- רמת כרמים אשקלון מוסד חינוכי1908-858048401/07/201819/07/2018מעלה הגת אישור הונפקקייטנהצהרוןאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית908-676146701/07/201819/07/2018שדרות שפירא אישור הונפקקייטנהבצליל ובצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ08-671855801/07/201819/07/2018שד שפיראאישור הונפקקייטנהצהרון רותםאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ08-676108901/07/201819/07/2018 אשקלון32הסתדרות אישור הונפקקייטנהקייטנת בצליל וזמראשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ108-671287701/07/201819/07/2018פקיעין אישור הונפקקייטנהקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-671501301/07/201819/07/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהצהרון מצפה ברנעאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ08-672222601/07/201819/07/2018שד ירושליםאישור הונפקקייטנהמצפה ימיםאשקלוןאשקלוןהדרום



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1108-678160701/07/201819/07/2018אליעזר מילרוד אישור הונפקקייטנה2018פלא יועץ קיץ אשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית408-677542601/07/201819/07/2018אדמונד דה רוטשילד אישור הונפקקייטנהקיץאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-924599301/07/201819/07/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

"אשקלוןאשקלוןהדרום ישראל-נצח 410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי508-673290601/07/201819/07/2018אבשלום חביב לא מאושרתקייטנה"

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-675425301/07/201821/07/2018 אשקלון9האריה אישור הונפקקייטנהיופי של קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

613489- ד תורני למדעים  "מממוסד חינוכי108-675688101/07/201821/07/2018ניסן אישור הונפקקייטנהד תורני למדעים"ממאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית308-675051201/07/201821/07/2018הפלמח אישור הונפקקייטנהנאות אשקלוןאשקלוןאשקלוןהדרום

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי3408-676345901/07/201821/07/2018ההסתדרות אישור הונפקקייטנהנוה ציוןאשקלוןאשקלוןהדרום

אשקלוןאשקלוןהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
609685- אשקלון מוסד חינוכי108-673354201/07/201821/07/2018סמ שמגר אישור הונפקקייטנה

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ08-676143601/07/201824/07/2018שורשיםאישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

עמותה08-672536401/07/201826/07/2018שדרות עופראישור הונפקקייטנהספורטניסאשקלוןאשקלוןהדרום
- המרכז לטניס בישראל 

520041831

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-627492201/07/201830/07/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהקייטנת קייץאשקלוןאשקלוןהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער100508-684793001/07/201830/08/2018אבשלום חביב אישור הונפקקייטנהמפעלי קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

311668859- אלונה זכרוב תושב פרטי208-675825801/07/201830/08/2018לביאה אישור הונפקקייטנהאלונית הבלוניתאשקלוןאשקלוןהדרום

תושב פרטי08-684255201/07/201831/07/2018אשקלון10כפר דרום אישור הונפקקייטנהקייטנת גלישהאשקלוןאשקלוןהדרום
 - back washגלישת גלים 

200092880
970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ08-627511301/07/201831/07/2018גן ילדיםאישור הונפקקייטנה'הברבור באשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-627510501/07/201831/07/2018הרב בוזגלו דודאישור הונפקקייטנהגן ריףאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית3808-677542601/07/201831/07/2018אפרים אישור הונפקקייטנהפיכמהאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-955066701/07/201831/07/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1708-677542601/07/201831/07/2018אדמונד דה רוטשילד אישור הונפקקייטנהד"תלתן ממאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-861648101/07/201831/07/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהגן חרוב ממדאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ608-672365101/07/201831/07/2018כיכר ברק אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-860206001/07/201831/07/2018משה שרתאישור הונפקקייטנהגן נחליאליאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ708-673818201/07/201831/07/2018עולי הגרדום אישור הונפקקייטנהבצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית208-910388101/07/201831/07/2018שד שפירא אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית608-676150601/07/201831/07/2018הרב כלפון משה הכהן אישור הונפקקייטנהאלון אאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית3208-676161001/07/201831/07/2018ההסתדרות אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית608-671123201/07/201831/07/2018זבוטנסקי אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית308-671620501/07/201831/07/2018אלול אישור הונפקקייטנהצליל צבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית208-673309901/07/201831/07/2018יפתח  הגלעדי אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1108-673563001/07/201831/07/2018עולי הגרדום אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית308-678086601/07/201831/07/2018ניצנה אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית808-671773601/07/201831/07/2018החסידה אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1108-684558501/07/201831/07/2018מלירוד אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית5408-910877301/07/201831/07/2018הנבאים אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית808-658516801/07/201831/07/2018הבשןאישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

311668859- אלונה זכרוב תושב פרטי208-671497801/07/201831/08/2018הלביאה אישור הונפקקייטנהאלונית הבלוניתאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-627492201/08/201812/08/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהקייטנת קייץאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית3808-677542601/08/201812/08/2018אפרים אישור הונפקקייטנהפיכמהאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-955066701/08/201812/08/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-860206001/08/201812/08/2018משה שרתאישור הונפקקייטנהגן נחליאליאשקלוןאשקלוןהדרום

אשקלוןאשקלוןהדרום
אולפנת "גיבושון 

"צביה אשקלו
609685- אשקלון מוסד חינוכי08-676760702/07/201806/07/2018 אשקלון6שי עגנון אישור הונפקקייטנה

אשקלוןאשקלוןהדרום
בית מדרש קיץ 

אורות אשקלון
580377729- אורות הגרעין תורני עמותה16077-710061305/07/201819/07/2018שיבת ציון אישור הונפקקייטנה

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-671071505/08/201816/08/2018מרינה אשקלוןאישור הונפקקייטנהסדנת שייטאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ108-866003408/07/201812/07/2018ניסן אישור הונפקקייטנהסל מדע מדעיםאשקלוןאשקלוןהדרום

תושב פרטי02-653263612/08/201816/08/2018רחוב הפלדה אשקלוןאישור הונפקקייטנהתנובהאשקלוןאשקלוןהדרום
- בידור להמונים - איתמר פדאל 

43393230
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33186255- פיק סרף סקול תושב פרטי08-674454412/08/201823/08/2018חוף בר כוכבאאישור הונפקקייטנהפיקאשקלוןאשקלוןהדרום

36702017- יוחאי בן יעקב חברה08-673914412/08/201823/08/2018קייטנת גלישהאישור הונפקקייטנהגלים אשקלוןאשקלוןאשקלוןהדרום

אשקלוןאשקלוןהדרום
-קייטנה של הצופים 

 שבט שמשון
הצופים העברייםתנועת נוער1308-672427215/07/201819/07/2018שי עגנון אישור הונפקקייטנה

33186255- פיק סרף סקול תושב פרטי08-674454415/07/201826/07/2018חוף בר כוכבאאישור הונפקקייטנהפיקאשקלוןאשקלוןהדרום

36702017- יוחאי בן יעקב חברה08-673914415/07/201826/07/2018קייטנת גלישהאישור הונפקקייטנהגלים אשקלוןאשקלוןאשקלוןהדרום

תושב פרטי02-653263619/08/201823/08/2018רחוב הפלדה אשקלוןאישור הונפקקייטנהתנובהאשקלוןאשקלוןהדרום
- בידור להמונים - איתמר פדאל 

43393230

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ108-671287720/07/201812/08/2018פקיעין אישור הונפקקייטנהקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

אשקלוןאשקלוןהדרום
ס של החופש "ביה

הגדול
 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית08-678072521/06/201801/09/2018יהדות ספרדאישור הונפקקייטנה

אשקלוןאשקלוןהדרום
קייצת אשקלון 

השומר הצעיר
השומר הצעירתנועת נוער03-525566622/07/201802/08/2018 אשקלון558רחוב שפירא אישור הונפקקייטנה

אשקלוןאשקלוןהדרום
קייטנת התעמלות 

אומנותית
976399- מרכז קהילתי ברנע ס"מתנ2008-673194122/07/201802/08/2018הר כנען אישור הונפקקייטנה

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-916004322/07/201812/08/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהעפרוני באשקלוןאשקלוןהדרום

אשקלוןאשקלוןהדרום
קייטנת העולם 

המופלא
976449- מרכז קהילתי בית ווסק ס"מתנ108-673817022/07/201816/08/2018הלילך אישור הונפקקייטנה

אשקלוןאשקלוןהדרום
קייץ של מנהיגות 

אורגלקסיה
 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית1708-678036923/07/201809/08/2018יהדות ספרד אישור הונפקקייטנה

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ408-677542623/07/201812/08/2018חוחית אישור הונפקקייטנהתירוש ממלכתיאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-634164323/07/201812/08/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהבצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ408-926810823/07/201812/08/2018פקיעין אישור הונפקקייטנהבצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

 אשקלון71001אשקלון רשות מקומית4508-671038923/07/201812/08/2018בר כוכבא אישור הונפקקייטנהצליל וצבעאשקלוןאשקלוןהדרום

22905707- אבי מויאל תושב פרטי03-550078023/07/201813/08/2018אין כתובת זוהי קייטנה ניידתאישור הונפקקייטנהקיץ על גלגליםאשקלוןאשקלוןהדרום

אשקלוןאשקלוןהדרום
-קייטנה של הצופים 

 שבט שמשון
הצופים העברייםתנועת נוער1308-672427223/07/201826/07/2018שי עגנון אישור הונפקקייטנה

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ1508-859770223/07/201831/07/2018גרופר יעקב אישור הונפקקייטנהקייטנת קיץאשקלוןאשקלוןהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3908-672282024/06/201824/07/2018אבימלך אישור הונפקקייטנהמעיין חיים ושלוםאשקלוןאשקלוןהדרום

975334- מרכז תקוותנו אשקלון ס"מתנ2108-672731024/06/201826/07/2018גדעון אישור הונפקקייטנהכיף לי בתקוותנואשקלוןאשקלוןהדרום

תושב פרטי02-653263626/08/201830/08/2018רחוב הפלדה אשקלוןאישור הונפקקייטנהתנובהאשקלוןאשקלוןהדרום
- בידור להמונים - איתמר פדאל 

43393230

33186255- פיק סרף סקול תושב פרטי08-674454429/07/201809/08/2018חוף בר כוכבאאישור הונפקקייטנהפיקאשקלוןאשקלוןהדרום
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

36702017- יוחאי בן יעקב חברה08-673914429/07/201809/08/2018קייטנת גלישהאישור הונפקקייטנהגלים אשקלוןאשקלוןאשקלוןהדרום

970020- מתנס אשקלון וולדנברג ס"מתנ608-675122429/07/201809/08/2018הרב יוסף קארו אישור הונפקקייטנהקייטנת מדעיםאשקלוןאשקלוןהדרום

כנותבאר טוביההדרום
כלבנות נכונה 

וספורט
680066- נעמת  מוסד חינוכי08-910160901/07/201805/07/2018כפר הנוער כנותאישור הונפקקייטנה

עמותה7079208-622722001/07/201813/07/2018-מ,שיקמים. נ.ד,כנותאישור הונפקקייטנהסבבהכנותבאר טוביההדרום
פדרציה ארצית של ישראלים 

- ר "ע (עולים)דוברי רוסית 

 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-857942601/07/201816/08/2018קיטנה בקיבוץאישור הונפקקייטנהקיבוץ חצוראשדוד-חצורבאר טוביההדרום

חברה08-648747301/07/201819/07/2018קניון בי מול עד הלוםאישור הונפקקייטנההחלל המופלאבאר טוביהבאר טוביההדרום
-מ "מישחקייה לילדים עד הלום בע

 514352137

תלמי יחיאלבאר טוביההדרום
מחנה קיץ אופני 

הרים
חברה08-858443501/07/201819/07/2018תלמי יחיאלאישור הונפקקייטנה

- מ "אולרייד ספורטס בע

515312783
 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-621417201/07/201819/07/2018מושב באר טוביהאישור הונפקקייטנהמבואותבאר טוביהבאר טוביההדרום

באר טוביהבאר טוביההדרום
בית ספר של 

- החופש הגדול 
 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-855101801/07/201819/07/2018באר טוביהאישור הונפקקייטנה

615013- נופים מוסד חינוכי08-867226101/07/201819/07/2018באר טוביהאישור הונפקקייטנהבית ספר נופיםבאר טוביהבאר טוביההדרום

 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-855201401/07/201819/07/2018באר טוביהאישור הונפקקייטנהקייטנת ריאליטיבאר טוביהבאר טוביההדרום

 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-858197701/07/201821/07/2018באר טוביהאישור הונפקקייטנהיד חזוןבאר טוביהבאר טוביההדרום

כפר ורבורגבאר טוביההדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018מועצ באר טוביהאישור הונפקקייטנה

ניר בניםבאר טוביההדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני מועצ באר טוביהאישור הונפקקייטנה

עזרבאר טוביההדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני באר טוביהאישור הונפקקייטנה

אחווהבאר טוביההדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני מועצ באר טוביהאישור הונפקקייטנה

באר טוביהבאר טוביההדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני מועצ באר טוביהאישור הונפקקייטנה

שתוליםבאר טוביההדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני מועצ באר טוביהאישור הונפקקייטנה

נווה מבטחבאר טוביההדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני מועצ באר טוביהאישור הונפקקייטנה

חצבבאר טוביההדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני מועצ באר טוביהאישור הונפקקייטנה

שדה עוזיהובאר טוביההדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני מועצ באר טוביהאישור הונפקקייטנה

כנותבאר טוביההדרום
כלבנות נכונה 

וספורט
680066- נעמת  מוסד חינוכי08-910160905/08/201809/08/2018כפר הנוער כנותאישור הונפקקייטנה

כנותבאר טוביההדרום
 HPזה בטבע שלי 

2018
חברה04-634100105/08/201809/08/2018כנותאישור הונפקקייטנה

- מ "צעד קדימה טיולים בע

513690867
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כנותבאר טוביההדרום
כלבנות נכונה 

וספורט
680066- נעמת  מוסד חינוכי08-910160908/07/201812/07/2018כפר הנוער כנותאישור הונפקקייטנה

כנותבאר טוביההדרום
כלבנות נכונה 

וספורט
680066- נעמת  מוסד חינוכי08-910160912/08/201816/08/2018כפר הנוער כנותאישור הונפקקייטנה

כנותבאר טוביההדרום
 HPזה בטבע שלי 

2018
חברה04-634100112/08/201816/08/2018כנותאישור הונפקקייטנה

- מ "צעד קדימה טיולים בע

513690867
חברה08-648747312/08/201830/08/2018קניון בי מול עד הלוםאישור הונפקקייטנההחלל המופלאבאר טוביהבאר טוביההדרום

-מ "מישחקייה לילדים עד הלום בע

 514352137
כנותבאר טוביההדרום

כלבנות נכונה 

וספורט
680066- נעמת  מוסד חינוכי08-910160915/07/201819/07/2018כפר הנוער כנותאישור הונפקקייטנה

 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-850979115/07/201819/07/2018אמוניםאישור הונפקקייטנהקייטנת המדעאמוניםבאר טוביההדרום

עמותה7079208-622722015/07/201827/07/2018-מ,שיקמים. נ.ד,כנותאישור הונפקקייטנהסבבהכנותבאר טוביההדרום
פדרציה ארצית של ישראלים 

- ר "ע (עולים)דוברי רוסית 

כנותבאר טוביההדרום
כלבנות נכונה 

וספורט
680066- נעמת  מוסד חינוכי08-910160919/08/201823/08/2018כפר הנוער כנותאישור הונפקקייטנה

חברה08-648747322/07/201809/08/2018קניון בי מול עד הלוםאישור הונפקקייטנההחלל המופלאבאר טוביהבאר טוביההדרום
-מ "מישחקייה לילדים עד הלום בע

 514352137

כנותבאר טוביההדרום
כלבנות נכונה 

וספורט
680066- נעמת  מוסד חינוכי08-910160922/07/201826/07/2018כפר הנוער כנותאישור הונפקקייטנה

23539943- יואל אמית תושב פרטי08-867400723/07/201809/08/2018אולם הספורטאישור הונפקקייטנהספורט נופיםכנותבאר טוביההדרום

 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-850247523/07/201809/08/2018באר טוביהאישור הונפקקייטנהקיץ חםבאר טוביהבאר טוביההדרום

 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית08-858735123/07/201809/08/2018אמוניםאישור הונפקקייטנהקיץ חםאמוניםבאר טוביההדרום

24016198- שחר אליקים תושב פרטי08-858587123/07/201809/08/2018באר טוביהאישור הונפקקייטנהקיץ חם כדורסלבאר טוביהבאר טוביההדרום

 באר טוביה3300000באר טוביה רשות מקומית077-354344623/07/201810/08/2018באר טוביהאישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטבאר טוביהבאר טוביההדרום

כנותבאר טוביההדרום
כלבנות נכונה 

וספורט
680066- נעמת  מוסד חינוכי08-910160929/07/201802/08/2018כפר הנוער כנותאישור הונפקקייטנה

עמותה7079208-622722029/07/201810/08/2018-מ,שיקמים. נ.ד,כנותאישור הונפקקייטנהסבבהכנותבאר טוביההדרום

פדרציה ארצית של ישראלים 

- ר "ע (עולים)דוברי רוסית 

580377497

41856212- אקדמיה לכדורגל חברה08-673241901/07/201809/08/2018שכונת נווה זאבאישור הונפקקייטנהמחנה כדורגלבאר שבעבאר שבעהדרום

באר שבעבאר שבעהדרום
מדעים רובוטיקה 

ואנגלית בית יציב
510237894- בית יציב עמותה7908-627744401/07/201812/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנה

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית7908-641530501/07/201812/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנהף"מעובאר שבעבאר שבעהדרום

עמותה1208-642142401/07/201812/08/2018עין גדי אישור הונפקקייטנהאשל אברהם- דותן באר שבעבאר שבעהדרום
- קהילת אשל אברהם  

511836413

עמותה08-628881201/07/201819/07/2018הגלבועאישור הונפקקייטנהברקןבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386

עמותה08-628881201/07/201819/07/2018מקור חייםאישור הונפקקייטנהטלבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
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עמותה08-628881201/07/201819/07/2018מקור חייםאישור הונפקקייטנהאקליפטוסבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386

עמותה11808-628881201/07/201819/07/2018אנקור אישור הונפקקייטנהצופית טרוםבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386

עמותה508-628881201/07/201819/07/2018מקור חיים אישור הונפקקייטנהמי מרוםבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386

עמותה908-628881201/07/201819/07/2018בת שבע אישור הונפקקייטנהאביבבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386

עמותה08-628881201/07/201819/07/2018קפריסיןאישור הונפקקייטנהקוקוסבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386

עמותה1408-628881201/07/201819/07/2018הגלבוע אישור הונפקקייטנהגלבועבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386

עמותה1008-628881201/07/201819/07/2018מנדלי מוכר ספרים אישור הונפקקייטנהאוריהבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386

עמותה508-628881201/07/201819/07/2018מקור חיים אישור הונפקקייטנהטלבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386

עמותה08-628881201/07/201819/07/2018מקור חייםאישור הונפקקייטנהשקמהבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386

עמותה08-628881201/07/201819/07/2018יהודיי סוריהאישור הונפקקייטנהסלעיתבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית2708-610585501/07/201819/07/2018דורי יעקב אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית 

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018הנגביאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית 

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018קהיריאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית 

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018טדסקי גדאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית 

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית04-629000601/07/201819/07/2018תקוע יוסףאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית 

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018טדסקי גדאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018חליליאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית6708-629000601/07/201819/07/2018מודעי יצחק אישור הונפקקייטנה
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באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית1808-629000601/07/201819/07/2018וזף 'ארלנגר גאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018ל"שד צהאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
אישור הונפקקייטנה

נאות לון ,היובל ,גל, יובלים מעיין

אופר,
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית2408-629000601/07/201819/07/2018מגידו אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018כפיר,ירושלים,יריחו,שכם,אלהאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018סיגלית,לילך,רוח,אש,אדמהאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
אישור הונפקקייטנה

 5פלח

,ארנבת,אדמונית,אצבעונית,פעמון

שפן הס

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
אישור הונפקקייטנה

, אירוס ארגמן

שפירית, גחלילית ,הנגב,הדור
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
אישור הונפקקייטנה

חטצ ,כלנית,פרג,חופית,סופית

יצחק נבון
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018דבורה,דבש,שקד,פקאן,פסטוקאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018סייפן,שחף,אשל,חרוב,צפצפהאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
אישור הונפקקייטנה

חטצ ,פפאיה,אפרסמון

פשוש,חסידה,יחדיו
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018שעורה,שיבול,ישראל, גיל,אסףאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018שיטה,צאלה,ירקון,נהר,אפיקאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018פרפר,זחל,סהר,ירח,לבנהאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
אישור הונפקקייטנה

נווה מנחם ,רותם,פעמונית,ענן,עב

חטצ
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
אישור הונפקקייטנה

יחדיו חטצ ,שמש,חמה,עינב,גפן

צליל
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018
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באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית1708-643028901/07/201819/07/2018דורי יעקב אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-642399501/07/201819/07/2018מבצע עובדהאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית1708-627779601/07/201819/07/2018בוטינסקי זאב 'זאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית2808-619922601/07/201819/07/2018מקלף מרדכי אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-641297501/07/201819/07/2018ם סופר"חתאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית8108-641904501/07/201819/07/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית1008-610141301/07/201819/07/2018המלכים אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית408-641018801/07/201819/07/2018מגידו אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית608-641444401/07/201819/07/2018נמיר מרדכי אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
אישור הונפקקייטנה

נווה במדבר 

חצב,סיתוונית,חלוצים,מעפילים,
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית9308-648088201/07/201819/07/2018אברהם אבינו אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-853746901/07/201819/07/2018שדרת הערים התאומואישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018קונכייה,ספיר,יהלום,טופזאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית1908-641418701/07/201819/07/2018אלעזר בן יאיר אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית1408-643403701/07/201819/07/2018שיבטה אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-641924001/07/201819/07/2018מבצע חירםאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית7008-643077101/07/201819/07/2018שד ירושלים אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית708-644412401/07/201819/07/2018חטיבה שמונה אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית1008-627737801/07/201819/07/2018מנדלי מוכר ספרים אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-627773901/07/201819/07/2018וינגייטאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית3508-643228101/07/201819/07/2018בצלאל אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית2808-649166101/07/201819/07/2018יוסף בן מתתיהו אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית108-641618401/07/201819/07/2018שאול המלך אישור הונפקקייטנה
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באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית5008-610975801/07/201819/07/2018יערי מאיר אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית6708-648121101/07/201819/07/2018מודעי יצחק אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית608-610809201/07/201819/07/2018מאפו אברהם אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית608-610656501/07/201819/07/2018מאפו אברהם אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
- ילדות ישראלית

כיוונים
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629000601/07/201819/07/2018תמנון,קונכייה,ספיר,יהלום,טופזאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית2708-649470401/07/201819/07/2018דורי יעקב אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית608-641902001/07/201819/07/2018הולצברג שמחה אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית8908-648296101/07/201819/07/2018הדעת אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית708-643028901/07/201819/07/2018יעקב דורי אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית108-643613101/07/201819/07/2018קדושי בגדד אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית1308-627794301/07/201819/07/2018שמחוני אסף אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית608-644397501/07/201819/07/2018רבקה אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית108-649544501/07/201819/07/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית908-649319301/07/201819/07/2018קלאוזנר אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית708-610050601/07/201819/07/2018ייבין יהושע אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית1608-627802501/07/201819/07/2018ככר הגנים אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית3208-649681101/07/201819/07/2018אבן גבירול אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית3708-648631701/07/201819/07/2018שריג נחום אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-682216501/07/201819/07/2018באר שבעאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית12108-917026101/07/201819/07/2018ל "שד צהאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית4608-641374501/07/201819/07/2018שד ירושלים אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-649011601/07/201819/07/2018המדעאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ג-'כיתות א

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית408-610157701/07/201819/07/2018רזיאל אישור הונפקקייטנה

24565541- ניר מאור חברה03-962333801/07/201819/07/2018 באר שבע3אילן רמון אישור הונפקקייטנהחוייהבאר שבעבאר שבעהדרום
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עמותה08-637534501/07/201819/07/2018מינץאישור הונפקקייטנהגני הגרבאר שבעבאר שבעהדרום
עמותת הגר לחינוך יהודי ערבי 

580463354- לשוויון 

עמותה08-637534501/07/201819/07/2018קייטנות הגר אשכול גניםאישור הונפקקייטנההגרבאר שבעבאר שבעהדרום
עמותת הגר לחינוך יהודי ערבי 

580463354- לשוויון 

עמותה08-637534501/07/201819/07/2018חלק מאשכול גניםאישור הונפקקייטנהגני הגרבאר שבעבאר שבעהדרום
עמותת הגר לחינוך יהודי ערבי 

580463354- לשוויון 

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
512759564- כיוונים תאגיד עירוני08-853746901/07/201819/07/2018שדרת הערים התאומואישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית2708-993240301/07/201819/07/2018דורי יעקב אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית708-641112301/07/201819/07/2018טבנקין אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית1708-643028901/07/201819/07/2018דורי יעקב אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית8108-641904501/07/201819/07/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ה-'כיתות ד

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית708-641112301/07/201819/07/2018טבנקין אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית1008-627737801/07/201819/07/2018מנדלי מוכר ספרים אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ה-'כיתות ד

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית608-610809201/07/201819/07/2018מאפו אברהם אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ה-'כיתות ד

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית3708-648631701/07/201819/07/2018שריג נחום אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ה-'כיתות ד

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-643077101/07/201819/07/2018 אופקים79/1רח ירושלים אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ה-'כיתות ד

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית108-649544501/07/201819/07/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית708-610050601/07/201819/07/2018ייבין יהושע אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ה-'כיתות ד

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית2808-649166101/07/201819/07/2018יוסף בן מתתיהו אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-649011601/07/201819/07/2018הדעתאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית708-644412401/07/201819/07/2018חטיבה שמונה אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית1608-627802501/07/201819/07/2018ככר הגנים אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ה-'כיתות ד

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית1308-627794301/07/201819/07/2018שמחוני אסף אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית2808-619922601/07/201819/07/2018מקלף מרדכי אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית108-641618401/07/201819/07/2018שאול המלך אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

'ה-'כיתות ד

 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית608-641902001/07/201819/07/2018הולצברג שמחה אישור הונפקקייטנה
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באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית3508-643228101/07/201819/07/2018בצלאל אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית3208-718518601/07/201819/07/2018אבן גבירול אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית1408-643403201/07/201819/07/2018שיבטה אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית08-629004501/07/201819/07/2018ם סופר"חתאישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
 באר שבע90001באר שבע רשות מקומית1908-641418701/07/201819/07/2018אלעזר בן יאיר אישור הונפקקייטנה

מוסד חינוכי3308-640272001/07/201820/07/2018יהודה לוי אישור הונפקקייטנהקיי סטארבאר שבעבאר שבעהדרום
- העמותה לקידום פרוייקטים 

580261279

558160925- קיי .ספורט אותושב פרטי08-648045401/07/201820/07/2018 באר שבע9אורן אישור הונפקקייטנהקיי.קייטנת אובאר שבעבאר שבעהדרום

באר שבעבאר שבעהדרום
קייטנת תאטרון 

באר שבע
580037224- תיאטרון באר שבע עמותה808-626648501/07/201820/07/2018ר "שז' שדאישור הונפקקייטנה

614495- דוד שרון וגילי וינטראוב תושב פרטי08-623821201/07/201820/07/2018מרכז הספורט אונ בן גוריוןאישור הונפקקייטנהאקדמיה לספורטבאר שבעבאר שבעהדרום

חברה1072-330400601/07/201830/08/2018ברוך קטינקא אישור הונפקקייטנהלונה פארקיבאר שבעבאר שבעהדרום
- מ "אדל דאל ניהול בע

515388197

באר שבעבאר שבעהדרום
תכנית אלפא באר 

שבע
מוסד חינוכי08-647983308/07/201827/07/2018אוניברסיטת בנן גוריוןאישור הונפקקייטנה

- אוניברסיטת בן גוריון 

500701644

באר שבעבאר שבעהדרום
סמינר מנהיגות 

מדעית
7120- בית יציב מוסד חינוכי7908-625268812/08/201821/08/2018העצמאות אישור הונפקקייטנה

באר שבעבאר שבעהדרום
מדעים רובוטיקה 

ואנגלית בית יציב
510237894- בית יציב עמותה7908-627744412/08/201823/08/2018העצמאות אישור הונפקקייטנה

24565541- ניר מאור חברה03-962333812/08/201823/08/2018 באר שבע3אילן רמון אישור הונפקקייטנהחוייהבאר שבעבאר שבעהדרום

558160925- קיי .ספורט אותושב פרטי08-648045412/08/201830/08/2018 באר שבע9אורן אישור הונפקקייטנהקיי.קייטנת אובאר שבעבאר שבעהדרום

באר שבעבאר שבעהדרום
מדעים רובוטיקה 

ואנגלית בית יציב
510237894- בית יציב עמותה7908-627744415/07/201826/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנה

7120- בית יציב מוסד חינוכי7908-625268821/06/201801/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנהסמינר נאסאבאר שבעבאר שבעהדרום

24565541- ניר מאור חברה03-962333822/07/201809/08/2018 באר שבע3אילן רמון אישור הונפקקייטנהחוייהבאר שבעבאר שבעהדרום

עמותה08-637534522/07/201809/08/2018מינץאישור הונפקקייטנהגני הגרבאר שבעבאר שבעהדרום
עמותת הגר לחינוך יהודי ערבי 

580463354- לשוויון 
עמותה08-637534522/07/201809/08/2018חלק מאשכול גניםאישור הונפקקייטנהגני הגרבאר שבעבאר שבעהדרום

עמותת הגר לחינוך יהודי ערבי 

580463354- לשוויון 
מוסד חינוכי3308-640272022/07/201810/08/2018יהודה לוי אישור הונפקקייטנהקיי סטארבאר שבעבאר שבעהדרום

- העמותה לקידום פרוייקטים 

580261279

השומר הצעירתנועת נוער03-525566622/07/201827/07/2018דרך שמשוןאישור הונפקקייטנהקייצת באר שבעבאר שבעבאר שבעהדרום

עמותה08-628881223/07/201809/08/2018מקור חייםאישור הונפקקייטנהטלבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386

עמותה508-628881223/07/201809/08/2018מקור חיים אישור הונפקקייטנהמי מרוםבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386
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עמותה1408-628881223/07/201809/08/2018הגלבוע אישור הונפקקייטנהגלבועבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386

עמותה508-628881223/07/201809/08/2018מקור חיים אישור הונפקקייטנהטלבאר שבעבאר שבעהדרום
- בית מוריה באר שבע 

580223386

558160925- קיי .ספורט אותושב פרטי08-648045423/07/201810/08/2018 באר שבע9אורן אישור הונפקקייטנהקיי.קייטנת אובאר שבעבאר שבעהדרום

614495- דוד שרון וגילי וינטראוב תושב פרטי08-623821223/07/201810/08/2018מרכז הספורט אונ בן גוריוןאישור הונפקקייטנהאקדמיה לספורטבאר שבעבאר שבעהדרום

7120- בית יציב מוסד חינוכי08-627744424/06/201828/06/2018 באר שבע79רחוב העצמאות אישור הונפקקייטנהמדעניות העתידבאר שבעבאר שבעהדרום

7120- בית יציב מוסד חינוכי08-627744426/08/201829/08/2018 באר שבע79רחוב העצמאות אישור הונפקקייטנהפיזיקהבאר שבעבאר שבעהדרום

באר שבעבאר שבעהדרום
מדעים רובוטיקה 

ואנגלית בית יציב
510237894- בית יציב עמותה7908-627744429/07/201809/08/2018העצמאות אישור הונפקקייטנה

580517167- עמותת סאנרייז עמותה09-641581229/07/201816/08/2018באר שבע, 79העצמאות אישור הונפקקייטנהקייטנת קיץ סאנרייזבאר שבעבאר שבעהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-992652201/07/201808/08/2018מושב ברושאישור הונפקקייטנהבעלי חייםברושבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-992652201/07/201808/08/2018מושב ברושאישור הונפקקייטנהגן גפןברושבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-992944101/07/201810/08/2018חצרים ברושאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםחצריםבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-992944101/07/201810/08/2018חצרים פרפראישור הונפקקייטנהקייטנת גניםחצריםבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-991170701/07/201815/08/2018מושב תדהראישור הונפקקייטנהערבהתדהרבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית849630008-659711101/07/201816/08/2018קיבוץ כרמים אישור הונפקקייטנהקיטנת כרמיםכרמיםבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-991171101/07/201816/08/2018ישוב גבעות בראישור הונפקקייטנהילדי הברגבעות ברבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-659717801/07/201817/08/2018כרמיםאישור הונפקקייטנהחרציתכרמיםבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-659717801/07/201817/08/2018כרמיםאישור הונפקקייטנהחצבכרמיםבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-918811801/07/201817/08/2018גבעות בראישור הונפקקייטנהגבעות בר אסיףגבעות ברבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-918811801/07/201817/08/2018גבעות בראישור הונפקקייטנהגבעות בר גורןגבעות ברבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-918811801/07/201817/08/2018גבעות בראישור הונפקקייטנהגבעות בר קצירגבעות ברבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-918811801/07/201817/08/2018גבעות בראישור הונפקקייטנהגבעות בר אלומהגבעות ברבני שמעוןהדרום

גבעות ברבני שמעוןהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-910699201/07/201819/07/2018גבעות בראישור הונפקקייטנה

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-647309201/07/201819/07/2018קיבוץ חצריםאישור הונפקקייטנהחינוך חברתי חצריםחצריםבני שמעוןהדרום

בית קמהבני שמעוןהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-991806801/07/201819/07/2018בית קמהאישור הונפקקייטנה
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חצריםבני שמעוןהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-647348701/07/201819/07/2018חצריםאישור הונפקקייטנה

שומריהבני שמעוןהדרום
בנות עצמונה 

שומריה
עמותה8533608-660733901/07/201819/07/2018שומריה אישור הונפקקייטנה

- קהילת עצמונה שומריה  

570032433
שומריהבני שמעוןהדרום

אוריאל מטייל בארץ 

ישראל
 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית2502-397421901/07/201820/07/2018שומריה אישור הונפקקייטנה

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-991627101/07/201823/08/2018קיבוץ שובלאישור הונפקקייטנהחברת הילדים שובלשובלבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-991627001/07/201823/08/2018שובלאישור הונפקקייטנהצופיתשובלבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-991628501/07/201823/08/2018שובלאישור הונפקקייטנהתותשובלבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-911149401/07/201823/08/2018נ הנגב.קיבוץ דביר דאישור הונפקקייטנהדבירדבירהבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית8532508-991527201/07/201823/08/2018הנגב . נ.קיבוץ בית קמה דאישור הונפקקייטנהכחל בוגריםבית קמהבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית8532508-991527201/07/201823/08/2018הנגב . נ.קיבוץ בית קמה דאישור הונפקקייטנהכחל צעיריםבית קמהבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-991162001/07/201823/08/2018קיבוץ משמר הנגבאישור הונפקקייטנהעופריםמשמר הנגבבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-991348301/07/201823/08/2018להבאישור הונפקקייטנהגן אורןלהבבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-991329701/07/201823/08/2018קיבוץ להבאישור הונפקקייטנהניצניםלהבבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-991351101/07/201823/08/2018נ נגב.דאישור הונפקקייטנהגן שקדלהבבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-911149401/07/201823/08/2018נ הנגב.קיבוץ דביר דאישור הונפקקייטנהג-דביר שלדג אדבירהבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-911149401/07/201823/08/2018נ הנגב.קיבוץ דביר דאישור הונפקקייטנהו-דביר מלאך דדבירהבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-911149401/07/201823/08/2018נ הנגב.קיבוץ דביר דאישור הונפקקייטנהדבירדבירהבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-911149401/07/201823/08/2018נ הנגב.קיבוץ דביר דאישור הונפקקייטנהדבירדבירהבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-617727701/07/201823/08/2018מושב נבטיםאישור הונפקקייטנהקייטנת ילדי נבטיםנבטיםבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-991120701/07/201824/08/2018קיבוץ משמר הנגבאישור הונפקקייטנהגן רימוןמשמר הנגבבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-991120701/07/201824/08/2018קיבוץ משמר הנגבאישור הונפקקייטנהפקאןמשמר הנגבבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-991526901/07/201824/08/2018בית קמהאישור הונפקקייטנהגנים בית קמהבית קמהבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-647349501/07/201824/08/2018קיבוץ חצריםאישור הונפקקייטנהחצבחצריםבני שמעוןהדרום

 בני שמעון4100000בני שמעון רשות מקומית08-647309222/07/201823/08/2018קיבוץ חצריםאישור הונפקקייטנהחינוך חברתי חצריםחצריםבני שמעוןהדרום

השומר הצעירתנועת נוער03-525566729/07/201801/08/2018בית קמהאישור הונפקקייטנהבית קמה רהטבית קמהבני שמעוןהדרום

970053- ס דימונה "מתנס"מתנ08-655993501/07/201802/08/2018הרצלאישור הונפקקייטנהמעבר לדימיוןדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית1608-656310601/07/201812/07/2018שמעון בר יוחאי אישור הונפקקייטנהמוכנות לכיתה אדימונהדימונההדרום

דימונהדימונההדרום
בית ספר של 

החופשה הגדולה
 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-655171701/07/201819/07/2018ש לדוגמהאישור הונפקקייטנה
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2405017- מרכז החינוך העצמאי מוסד חינוכי08-655393001/07/201819/07/2018 דימונה1יצחק שדה אישור הונפקקייטנהשילה- קיבוץ גלויות דימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית408-655993501/07/201819/07/2018הגפן אישור הונפקקייטנהעמי אסףדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית1608-655993501/07/201819/07/2018שמעון בר יוחאי אישור הונפקקייטנהבגיןדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית5208-655993501/07/201819/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנהרביןדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-655993501/07/201819/07/2018המעפילאישור הונפקקייטנהדקליםדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-655993501/07/201819/07/2018שכ נווה דודאישור הונפקקייטנהיצחק שדהדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-655993501/07/201819/07/2018שד בן גוריוןאישור הונפקקייטנהבן עטרדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-655993501/07/201819/07/2018הרצלאישור הונפקקייטנהאחווהדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית208-655993501/07/201819/07/2018כובשי אילת אישור הונפקקייטנהגבריאלדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית4508-655993501/07/201819/07/2018הצבר אישור הונפקקייטנהאלפסידימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-655993501/07/201819/07/2018מרחביםאישור הונפקקייטנהנווה עמרםדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית3508-655993501/07/201819/07/2018שד הנשיא אישור הונפקקייטנהניצני הנגבדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-655993501/07/201819/07/2018הנשיאאישור הונפקקייטנהשלהבת הדרוםדימונהדימונההדרום

970053- ס דימונה "מתנס"מתנ08-655993501/07/201819/07/2018הרצלאישור הונפקקייטנהקייטנה ישראליתדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-655993501/07/201819/07/2018ביס עמי אסףאישור הונפקקייטנהעופריםדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-655993501/07/201819/07/2018דימונהאישור הונפקקייטנהנבטיםדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית105908-655993501/07/201826/07/2018יגור אישור הונפקקייטנהמדינה קסומהדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית908-655993501/07/201826/07/2018מורן אישור הונפקקייטנהמדינה קסומהדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית908-655993501/07/201826/07/2018מורן החורש אישור הונפקקייטנהמדינה קסומהדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית100308-655993501/07/201826/07/2018ש הנצחון אישור הונפקקייטנהמדינה קסומהדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית105908-655993501/07/201826/07/2018יגור אישור הונפקקייטנהמדינה קסומהדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית100308-655993501/07/201826/07/2018ש הנצחון אישור הונפקקייטנהמדינה קסומהדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית908-655993501/07/201826/07/2018אלה אישור הונפקקייטנהמדינה קסומהדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית1108-655993501/07/201826/07/2018דולב אישור הונפקקייטנהמדינה קסומהדימונהדימונההדרום



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-655993501/07/201826/07/2018המעפילאישור הונפקקייטנהמדינה קסומהדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-655993501/07/201826/07/2018שבזיאישור הונפקקייטנהמדינה קסומהדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-655993501/07/201826/07/2018אבן גבירולאישור הונפקקייטנהסתווניתדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית900108-655993501/07/201826/07/2018המעפיל אישור הונפקקייטנהנרקיסדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית108-655993501/07/201826/07/2018גמלא אישור הונפקקייטנהכלניתדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית21708-655993501/07/201826/07/2018המעפילים אישור הונפקקייטנהשיזףדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית208-655993501/07/201826/07/2018שבטי ישראל אישור הונפקקייטנהלימוןדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית108-655993501/07/201826/07/2018גמלא אישור הונפקקייטנהתמרדימונהדימונההדרום

 דימונה22004דימונה רשות מקומית4408-655993501/07/201826/07/2018גמלא אישור הונפקקייטנההדסדימונהדימונההדרום

דימונהדימונההדרום
סיסמה לשעות 

הפנאי
 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-657176705/08/201809/08/2018מרכז מחוננים- המעפיל  אישור הונפקקייטנה

970053- ס דימונה "מתנס"מתנ08-655993505/08/201816/08/2018הרצלאישור הונפקקייטנהמחנה קיץ לנוערדימונהדימונההדרום

דימונהדימונההדרום
סיסמה לשעות 

הפנאי
 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-657176712/08/201816/08/2018מרכז מחוננים- המעפיל  אישור הונפקקייטנה

דימונהדימונההדרום
סיסמה לשעות 

הפנאי
 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-657176722/07/201826/07/2018מרכז מחוננים- המעפיל  אישור הונפקקייטנה

דימונהדימונההדרום
סיסמה לשעות 

הפנאי
 דימונה22004דימונה רשות מקומית08-657176729/07/201802/08/2018מרכז מחוננים- המעפיל  אישור הונפקקייטנה

הדרום
הערבה 

התיכונה
972166- ס ערבה תיכונה "מתנס"מתנ08-659226001/07/201805/07/2018ספיראישור הונפקקייטנהמחנה כדורסלספיר

הדרום
הערבה 

התיכונה
ספיר

קייטנת החופש 

הגדול ערבה תיכונה
רשות מקומית077-644947601/07/201819/07/2018מושב עידןאישור הונפקקייטנה

 5400000הערבה התיכונה 

הערבה התיכונה

הדרום
הערבה 

התיכונה
972166- ס ערבה תיכונה "מתנס"מתנ08-659226008/07/201826/07/2018ספיראישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטספיר

סוסיההר חברוןהדרום
מפליגים עם 

סוסיה- סיפורים 
אישור הונפקקייטנה

חברון מיקוד -הר. נ.סוסיא ד

90401
מוסד חינוכי02-996331301/07/201819/07/2018

- מועצה אזורית הר חברון 

613901

עתניאלהר חברוןהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
מוסד חינוכי02-996421601/07/201819/07/2018עתניאלאישור הונפקקייטנה

- מועצה אזורית הר חברון 

613901

 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית308-651999901/07/201819/07/2018נ הנגב .סנסנה דאישור הונפקקייטנהקייטנת חושיםסנסנההר חברוןהדרום

 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית02-996331301/07/201819/07/2018סוסיהאישור הונפקקייטנההמקצועניםסוסיההר חברוןהדרום

 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית02-960551801/07/201819/07/2018נ הר חברון.בית יתיר דאישור הונפקקייטנהיתירמצדות יהודההר חברוןהדרום



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית02-555666601/07/201821/07/2018מצפה יאיראישור הונפקקייטנהבוסתןסוסיההר חברוןהדרום

 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית02-996468301/07/201825/07/2018עתניאלאישור הונפקקייטנהישראל שליעתניאלהר חברוןהדרום

 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית08-993545901/07/201825/07/2018עשהאל' שמעה רחאישור הונפקקייטנהגן עשהאלשמעההר חברוןהדרום

נגוהותהר חברוןהדרום
פלא הבריאה 

חמשת החושים
 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית02-996010101/07/201825/07/2018נגוהותאישור הונפקקייטנה

אישור הונפקקייטנהאביגיל בכיףסוסיההר חברוןהדרום
נ הר חברון .ד. אביגיל, סוסיה

90401
 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית02-993380801/07/201825/07/2018

 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית02-996198101/07/201825/07/2018פני חבראישור הונפקקייטנהימים של קיץפני חברהר חברוןהדרום

אישור הונפקקייטנההמצאות ישראליותטנאהר חברוןהדרום
נ הר חברון טנא עומרים .ד

9040800:מיקוד
 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית08-651204501/07/201825/07/2018

970061- ס הר חברון "מתנס"מתנ02-111111101/07/201825/07/2018תלםאישור הונפקקייטנהלטייל בארץ ישראלתלםהר חברוןהדרום

שמעההר חברוןהדרום
מבשלים סיפור 

מסביב לעולם
 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית08-665427101/07/201825/07/2018שמעהאישור הונפקקייטנה

אגודה02-996191101/07/201826/07/2018י"בית חגאישור הונפקקייטנה"קייטנת השבת"חגיהר חברוןהדרום
- חגי אגודה שיתופית חקלאית 

503511

 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית02-996310101/07/201826/07/2018הר חברון. נ.מושב כרמל דאישור הונפקקייטנהמגלים עולמותכרמלהר חברוןהדרום

 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית08-663935801/07/201826/07/2018מחנה יתיראישור הונפקקייטנהחירןמחנה יתירהר חברוןהדרום

 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית02-996183401/07/201826/07/2018סוסיהאישור הונפקקייטנהילדות ישראליתסוסיההר חברוןהדרום

מעוןהר חברוןהדרום
קייטנה -קייטנת מעון

מחשמלת
 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית02-996309601/07/201826/07/2018מעוןאישור הונפקקייטנה

 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית08-623893301/07/201828/07/2018אשכולותאישור הונפקקייטנהקייטנת אשכולותאשכולותהר חברוןהדרום

970061- ס הר חברון "מתנס"מתנ02-996183403/07/201824/07/2018סוסיהאישור הונפקקייטנהסוסיאי עבודהסוסיההר חברוןהדרום

 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית08-995429808/07/201812/07/2018שניאישור הונפקקייטנהליבנה- מדע שניהר חברוןהדרום

 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית02-960518815/07/201819/07/2018נגוהותאישור הונפקקייטנהמדעיםנגוהותהר חברוןהדרום

 הר חברון7800000הר חברון רשות מקומית308-651999923/07/201809/08/2018נ הנגב .סנסנה דאישור הונפקקייטנהקייטנת חושיםסנסנההר חברוןהדרום

המחנות העוליםתנועת נוער08-637024701/07/201812/07/2018באר אורהאישור הונפקקייטנהכייפת באר אורהבאר אורהחבל אילותהדרום

 חבל אילות5300000חבל אילות רשות מקומית08-635784501/07/201815/08/2018אילות. נ.קיבוץ גרופית דאישור הונפקקייטנהדקלגרופיתחבל אילותהדרום

 חבל אילות5300000חבל אילות רשות מקומית08-635784201/07/201815/08/2018גרופיתאישור הונפקקייטנהרעיםגרופיתחבל אילותהדרום

 חבל אילות5300000חבל אילות רשות מקומית08-635720301/07/201816/08/2018יטבתהאישור הונפקקייטנהגן תמריטבתהחבל אילותהדרום



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 חבל אילות5300000חבל אילות רשות מקומית08-635720201/07/201816/08/2018קיבוץ יטבתהאישור הונפקקייטנהגן ערבהיטבתהחבל אילותהדרום

יטבתהחבל אילותהדרום
ג -כוללות יטבתה א

ו-ד, 
אישור הונפקקייטנה

קיבוץ יטבתה חבל איילות 

8882000
 חבל אילות5300000חבל אילות רשות מקומית08-635744401/07/201816/08/2018

411048- משרד החינוך מוסד חינוכי08-635593001/07/201819/07/2018קיבוץ יוטבתהאישור הונפקקייטנהבית ספר של החופשאילותחבל אילותהדרום

970145- ס חבל אילות "מתנס"מתנ077-540596701/07/201820/07/2018באר אורהאישור הונפקקייטנה2018קייטנה באר אורהחבל אילותהדרום

 חבל אילות5300000חבל אילות רשות מקומית08-635874801/07/201824/08/2018קיבוץ אילותאישור הונפקקייטנהגן שיטיםאילותחבל אילותהדרום

 חבל אילות5300000חבל אילות רשות מקומית077-331699701/07/201826/07/2018מתנה יוכבדאישור הונפקקייטנה2018עובדה אילותחבל אילותהדרום

 חבל אילות5300000חבל אילות רשות מקומית08-635644801/07/201827/08/2018אילות. נ.קיבוץ קטורה דאישור הונפקקייטנהגן אשליםקטורהחבל אילותהדרום

 חבל אילות5300000חבל אילות רשות מקומית08-635949501/07/201831/07/2018מחנה יוכבדאישור הונפקקייטנהעופריםמחנה יוכבדחבל אילותהדרום

 חבל אילות5300000חבל אילות רשות מקומית08-635949501/07/201831/07/2018נ חבל איילות.מחנה יוכבד דאישור הונפקקייטנהגוריםמחנה יוכבדחבל אילותהדרום

 חבל אילות5300000חבל אילות רשות מקומית08-635666601/07/201831/08/2018נ אילות.קיבוץ קטורה דאישור הונפקקייטנהקקטוסקטורהחבל אילותהדרום

 חבל אילות5300000חבל אילות רשות מקומית08-635666601/07/201831/08/2018נ אילות.קיבוץ קטורה דאישור הונפקקייטנהסברסקטורהחבל אילותהדרום

 חבל אילות5300000חבל אילות רשות מקומית08-637024722/07/201809/08/2018רחוב אורה באר אורהאישור הונפקקייטנהקייטנת באר אורהבאר אורהחבל אילותהדרום

970145- ס חבל אילות "מתנס"מתנ077-540596722/07/201809/08/2018באר אורהאישור הונפקקייטנה2018קייטנה באר אורהחבל אילותהדרום

570003327- קיבוץ יד מרדכי תנועה קיבוצית08-672054401/07/201817/08/2018קיבוץ יד מרדכיאישור הונפקקייטנהגן חורשיד מרדכיחוף אשקלוןהדרום

570003327- קיבוץ יד מרדכי תנועה קיבוצית04-672054401/07/201817/08/2018קיבוץ יד מרדכילא מאושרתקייטנהגן חורשיד מרדכיחוף אשקלוןהדרום

כפר סילברחוף אשקלוןהדרום

שדות סילבר 

מפליגים עם "

"סיפורים 

רשות מקומית08-677612001/07/201819/07/2018כפר סילבראישור הונפקקייטנה
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון

כוכב מיכאלחוף אשקלוןהדרום
מטיילים בין 

השירים כיף לי
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018כוכב מיכאלאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון

רשות מקומית08-675357601/07/201819/07/2018ניצןאישור הונפקקייטנהניצןניצןחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון

רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018ניצןאישור הונפקקייטנהמטיילים בין שיריםניצןחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון

רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018ניצןאישור הונפקקייטנהמטיילים בין שיריםניצןחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון

רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018ניצןאישור הונפקקייטנהמטיילים בין שיריםבאר גניםחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018באר גניםאישור הונפקקייטנהמטיילים בין שיריםבאר גניםחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון

רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018באר גניםאישור הונפקקייטנהמטיילים בין שיריםבאר גניםחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
באר גניםחוף אשקלוןהדרום

ס של החופש "בי

הגדול
רשות מקומית08-652411401/07/201819/07/2018באר גניםאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018יד מרדכיאישור הונפקקייטנהו חופים-קייטנה דיד מרדכיחוף אשקלוןהדרום

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
ניצניםחוף אשקלוןהדרום

- ו ניצן -קייטנה ד

ניצנים
רשות מקומית08-672237901/07/201819/07/2018ניצניםאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
ניצןחוף אשקלוןהדרום

קסם של קייטנה 

ניצני קטיף
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018ניצןאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
תלמי יפהחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

אביב
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018תלמי יפהאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
ניצןחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

גן כנרת
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018ניצןאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
ניצןחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

גן סנונית
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018ניצןאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
ניצןחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

גן נוף ים
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018ניצןאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
גיאהחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

רותם
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018גיאהאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
ניצןחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

גן הדס
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018ניצןאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
ניצןחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

גן שיטה
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018ניצןאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
גיאהחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

חצב
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018גיאהאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
בית שקמהחוף אשקלוןהדרום

מטיילים ביין שירים 

כלנית
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018בית שקמהאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
בת הדרחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

הדר
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018בת הדראישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
בית שקמהחוף אשקלוןהדרום

מטיילים ביין שירים 

שקמים
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018בית שקמהאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון

כוכב מיכאלחוף אשקלוןהדרום
מטיילים בין 

השירים כוכבים
רשות מקומית2008-677556801/07/201819/07/2018כוכב מיכאל אישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון

כוכב מיכאלחוף אשקלוןהדרום
מטיילים בין 

השירים תלתן
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018כוכב מיכאלאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
משעןחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין 

השירים חרוב
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018משעןאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
משעןחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין 

השירים רעים
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018משעןאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
משעןחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין 

השירים הורד
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018משעןאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
ניצןחוף אשקלוןהדרום

מפליגים עם 

סיפורים ניצני קטיף
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018ניצןאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
הודיהחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

הודיה
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018הודיהאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
ניר ישראלחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

חרוב
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018ניר ישראלאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
ניר ישראלחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין 

השירים פשוש
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018ניר ישראלאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
ברכיהחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

שקד
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018ברכיהאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון

ברכיהחוף אשקלוןהדרום
מטיילים בין שירים 

רימון
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018ברכיהאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

רשות מקומית08-672208901/07/201819/07/2018ברכיהאישור הונפקקייטנהמורשה ברכיהברכיהחוף אשקלוןהדרום
 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון

יד מרדכיחוף אשקלוןהדרום
מפליגים עם "חופים 

"סיפורים 
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018יד מרדכיאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
מבקיעיםחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

האלה
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018מבקיעיםאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
כרמיהחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

סייפן
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018כרמיהאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
נתיב העשרהחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

תמר
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018נתיב העשרהאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
נתיב העשרהחוף אשקלוןהדרום

מטיילים בין שירים 

דקל
רשות מקומית08-677556801/07/201819/07/2018נתיב העשרהאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
5843- קיבוץ זיקים תנועה קיבוצית08-674666601/07/201823/08/2018קיבוץ זיקיםאישור הונפקקייטנהזיקיםזיקיםחוף אשקלוןהדרום

אישור הונפקקייטנהקיבוץ כרמיהכרמיהחוף אשקלוןהדרום
נ חוף .ד, 79135, קיבוץ כרמיה

אשקלון
570009407- קיבוץ כרמיה תנועה קיבוצית08-674989901/07/201823/08/2018

גברעםחוף אשקלוןהדרום
מסביבי - גברעם

לעולם
רשות מקומית08-677044301/07/201824/08/2018קיבוץ גברעםאישור הונפקקייטנה

 חוף 3600000חוף אשקלון 

אשקלון
570003327- קיבוץ יד מרדכי תנועה קיבוצית08-672077701/07/201831/08/2018קיבוץ יד מרדכיאישור הונפקקייטנהיד מרדכייד מרדכיחוף אשקלוןהדרום

עמותה02-633680004/07/201815/07/2018כפר סילבראישור הונפקקייטנהאולטיימיט פיסכפר סילברחוף אשקלוןהדרום
מזרח ? עמותת אולטימייט פיס 

580543007- תיכון 
1157601- מצויינים בטבע חברה077-430750022/07/201809/08/2018קייטנה על גלגליםאישור הונפקקייטנהמצויינים בטבעגיאהחוף אשקלוןהדרום

976571- קהילתי חוף אשקלון .מרס"מתנ108-684715024/06/201830/06/2018דרך נווה דקלים אישור הונפקקייטנהחברים לרפואה ניצןניצןחוף אשקלוןהדרום

 חורה13037חורה רשות מקומית908-651317601/07/201819/07/2018אלפרקאן אישור הונפקקייטנהד'בית ספר אלמגחורהחורההדרום

חורהחורההדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 חורה13037חורה רשות מקומית908-651318501/07/201819/07/2018שכונה אישור הונפקקייטנה

411048- משרד החינוך מוסד חינוכי908-651040501/07/201819/07/2018אלפרקאן אישור הונפקקייטנהקיץחורהחורההדרום

 חורה13037חורה רשות מקומית101308-667768901/07/201819/07/2018ד . ת9' חורה שכאישור הונפקקייטנההחופש הגדולחורהחורההדרום

חורהחורההדרום
ס של החופש "בי

הגדול
 חורה13037חורה רשות מקומית08-651718201/07/201819/07/2018סעד בן אבי ווקאסאישור הונפקקייטנה

חורהחורההדרום
ביתי ספר של 

החופש הגדול
תנועת הנוער הערביתנועת נוער21908-634681201/07/201820/07/2018אישור הונפקקייטנה

חורהחורההדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
333- רשות מקומית מוסד חינוכי08-651021001/07/201821/07/2018חורהאישור הונפקקייטנה

970251- ס יואב "מתנס"מתנ08-850070801/07/201815/08/2018כפר הריף, סגולהאישור הונפקקייטנהאשכול יואבסגולהיואבהדרום

5645- קיבוץ רבדים תנועה קיבוצית798200008-858878101/07/201816/08/2018קיבוץ רבדים אישור הונפקקייטנהקייטנת רבדיםרבדיםיואבהדרום

 יואב3500000יואב רשות מקומית08-858878401/07/201817/08/2018רבדיםאישור הונפקקייטנהגן שקד רבדיםרבדיםיואבהדרום

 יואב3500000יואב רשות מקומית08-858874801/07/201818/08/2018רבדיםאישור הונפקקייטנהגן שקדרבדיםיואבהדרום

970251- ס יואב "מתנס"מתנ08-850070801/07/201819/07/2018כפר מנחםאישור הונפקקייטנההאלהכפר מנחםיואבהדרום

970251- ס יואב "מתנס"מתנ08-850070801/07/201819/07/2018כפר מנחםאישור הונפקקייטנההחופש לבחורכפר מנחםיואבהדרום

 יואב3500000יואב רשות מקומית08-850070801/07/201819/07/2018)קיבוץ(גת אישור הונפקקייטנהשדות יואב(קיבוץ)גת יואבהדרום

970251- ס יואב "מתנס"מתנ08-850070801/07/201819/07/2018ף"כפר הריאישור הונפקקייטנהצהרון ביהסף"כפר הרייואבהדרום

 יואב3500000יואב רשות מקומית08-850848101/07/201820/07/2018כפר מנחםאישור הונפקקייטנהכפר מנחםכפר מנחםיואבהדרום

12- אגודת מתיישבי כפר מנחם אגודה7987508-850885101/07/201821/07/2018כפר מנחם אישור הונפקקייטנהכפר מנחםכפר מנחםיואבהדרום
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 יואב3500000יואב רשות מקומית08-687140701/07/201821/08/2018)קיבוץ(גת אישור הונפקקייטנהגן שיזף(קיבוץ)גת יואבהדרום

אגודה08-687431101/07/201821/08/2018קיבוץ בית ניראישור הונפקקייטנהבית נירבית ניריואבהדרום
תושבי בית ניר אגודה שיתופית 

- מ "להתיישבות קהילתית בע
570003848- גלאון תנועה קיבוצית108-687240301/07/201821/08/2018קיבוץ גלאון אישור הונפקקייטנהגלאוןגלאוןיואבהדרום

 יואב3500000יואב רשות מקומית08-687249201/07/201821/08/2018גלאוןאישור הונפקקייטנהפלפלוןגלאוןיואבהדרום

 יואב3500000יואב רשות מקומית08-678249201/07/201821/08/2018גלאוןאישור הונפקקייטנהחרובגלאוןיואבהדרום

28838639- תנועה קיבוצית תנועה קיבוצית08-867486501/07/201821/08/2018קיבוץ בית גובריןאישור הונפקקייטנהקיץ בבית גובריןבית גובריןיואבהדרום

 יואב3500000יואב רשות מקומית7985608-677471101/07/201821/08/2018שדה גת . נ.קיבוץ נגבה דאישור הונפקקייטנהגן תמריםנגבהיואבהדרום

 יואב3500000יואב רשות מקומית7985608-677471101/07/201821/08/2018שדה גת . נ.קיבוץ נגבה דאישור הונפקקייטנהגן הדסנגבהיואבהדרום

446450- אגודת מתיישבי נגבה אגודה7985608-677489801/07/201821/08/2018שדה גת . נ.קיבוץ נגבה דאישור הונפקקייטנהתפוז בוגרנגבהיואבהדרום

446450- אגודת מתיישבי נגבה אגודה7985608-677489801/07/201821/08/2018שדה גת . נ.קיבוץ נגבה דאישור הונפקקייטנהתפוז צעירנגבהיואבהדרום

 יואב3500000יואב רשות מקומית7985608-677471101/07/201821/08/2018שדה גת . נ.קיבוץ נגבה דאישור הונפקקייטנהגן תותנגבהיואבהדרום

 יואב3500000יואב רשות מקומית08-687140601/07/201821/08/2018שדה גת.נ.קיבוץ גת דאישור הונפקקייטנהגן רותם(קיבוץ)גת יואבהדרום

 יואב3500000יואב רשות מקומית08-687134901/07/201821/08/2018נ שדה גת.קיבוץ גת דאישור הונפקקייטנהגן תומר(קיבוץ)גת יואבהדרום

 יואב3500000יואב רשות מקומית08-687431101/07/201821/08/2018קיבוץ בית ניראישור הונפקקייטנהגן שחףבית ניריואבהדרום

 יואב3500000יואב רשות מקומית08-687140901/07/201821/08/2018נ שדה גת.דאישור הונפקקייטנהחברת ילדים(קיבוץ)גת יואבהדרום

שדה יואביואבהדרום
חברת ילדים שדה 

יואב
970251- ס יואב "מתנס"מתנ08-672128501/07/201822/08/2018שדה יואבאישור הונפקקייטנה

 יואב3500000יואב רשות מקומית08-672120201/07/201822/08/2018קיבוץ שדה יואבאישור הונפקקייטנהשדה יואבשדה יואביואבהדרום

12- אגודת מתיישבי כפר מנחם אגודה077-850885101/07/201826/07/2018קיבוץ כפר מנחםאישור הונפקקייטנהכפר מנחםכפר מנחםיואבהדרום

 יואב3500000יואב רשות מקומית08-850848122/07/201815/08/2018כפר מנחםאישור הונפקקייטנהכפר מנחםכפר מנחםיואבהדרום

12- אגודת מתיישבי כפר מנחם אגודה7987508-850885122/07/201815/08/2018כפר מנחם אישור הונפקקייטנהכפר מנחםכפר מנחםיואבהדרום

970251- ס יואב "מתנס"מתנ08-850070822/07/201815/08/2018ף"כפר הריאישור הונפקקייטנהצהרון ביהסף"כפר הרייואבהדרום

970160- ס ירוחם "מתנס"מתנ08-658032501/07/201819/07/2018בר כוכבאאישור הונפקקייטנהשנה למדינה 70ירוחםירוחםהדרום

970160- ס ירוחם "מתנס"מתנ08-668700101/07/201819/07/2018בר כוכבאאישור הונפקקייטנהחוויה ישראליתירוחםירוחםהדרום

 ירוחם8318ירוחם רשות מקומית08-658036301/07/201819/07/2018אלי כהןאישור הונפקקייטנהBOOKקפטן ירוחםירוחםהדרום

ירוחםירוחםהדרום
שלום לך ארץ 

נהדרת
 ירוחם8318ירוחם רשות מקומית1077-200612601/07/201826/07/2018\900הדקל אישור הונפקקייטנה

ירוחםירוחםהדרום
שלום לך ארץ 

נהדרת
 ירוחם8318ירוחם רשות מקומית08-658963501/07/201826/07/2018שכונת נחל ציןאישור הונפקקייטנה

ירוחםירוחםהדרום
שלום לך ארץ 

נהדרת
 ירוחם8318ירוחם רשות מקומית08-658513301/07/201826/07/2018ליד חנות מכולתאישור הונפקקייטנה
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ירוחםירוחםהדרום
שלום לך ארץ 

נהדרת
 ירוחם8318ירוחם רשות מקומית08-658076501/07/201826/07/2018רח חובבי ציוןאישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער70008-658905304/07/201818/07/2018ההגנה אישור הונפקקייטנהסוד הגןירוחםירוחםהדרום

כסיפהכסיפההדרום
בית ספר החופש 

הגדול
 כסיפה10595כסיפה רשות מקומית08-995790501/07/201819/07/2018כסיפהאישור הונפקקייטנה

כסיפהכסיפההדרום
בתי הספר של 

החופש הגדול
970178- ס כסייפה "מתנס"מתנ08-649179101/07/201819/07/2018כסיפהאישור הונפקקייטנה

כסיפהכסיפההדרום
קייטנת החופש 

הגדול
970178- ס כסייפה "מתנס"מתנ08-995344101/07/201819/07/2018כסיפהאישור הונפקקייטנה

 כסיפה10595כסיפה רשות מקומית08-997419301/07/201821/07/2018כסיפהאישור הונפקקייטנהאבו ואדיכסיפהכסיפההדרום

כסיפהכסיפההדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
970178- ס כסייפה "מתנס"מתנ08-997428201/07/201821/07/2018כסיפהאישור הונפקקייטנה

970178- ס כסייפה "מתנס"מתנ08-995365801/07/201822/07/2018כסיפהאישור הונפקקייטנההחופש הגדולכסיפהכסיפההדרום

כסיפהכסיפההדרום
ס של החופש "ב

הגדול
970178- ס כסייפה "מתנס"מתנ08-995346908/07/201826/07/2018כסיפהאישור הונפקקייטנה

להביםלהביםהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
חברה308-651818801/07/201819/07/2018רחוב ורד אישור הונפקקייטנה

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 

22660815- ארז שנקר תושב פרטי08-651946701/07/201819/07/2018מועדון חברים להביםאישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטלהביםלהביםהדרום

 להבים12716להבים רשות מקומית308-651093501/07/201831/07/2018נחליאלי אישור הונפקקייטנההחופש למחשבהלהביםלהביםהדרום

22660815- ארז שנקר תושב פרטי08-651946705/08/201816/08/2018מועדון חברים להביםאישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטלהביםלהביםהדרום

970186- ס להבים "מתנס"מתנ08-651807908/07/201819/07/2018ורדאישור הונפקקייטנהאתגריםלהביםלהביםהדרום

22660815- ארז שנקר תושב פרטי08-651946722/07/201802/08/2018מועדון חברים להביםאישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטלהביםלהביםהדרום

970186- ס להבים "מתנס"מתנ08-651093522/07/201831/07/2018ורדאישור הונפקקייטנההמצאות ישראליותלהביםלהביםהדרום

תלמיםלכישהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-660309901/07/201802/08/2018תלמיםאישור הונפקקייטנה

יד נתןלכישהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-660309901/07/201802/08/2018יד נתן- מועצ לכישאישור הונפקקייטנה

ן"ניר חלכישהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-660309901/07/201802/08/2018שחר-מועצ לכיש ניר חןאישור הונפקקייטנה

נהורהלכישהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-660309901/07/201802/08/2018נהורהאישור הונפקקייטנה

לכישלכישהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-660309901/07/201802/08/2018לכישאישור הונפקקייטנה
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מנוחהלכישהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-660309901/07/201802/08/2018מנוחהאישור הונפקקייטנה

ס"מתנ08-687161301/07/201812/07/2018לכישאישור הונפקקייטנהקולנועלכישלכישהדרום

 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-684878001/07/201819/07/2018מושב נהורה חבל לכישאישור הונפקקייטנהרבקה גוברנהורהלכישהדרום

55685911- כדור סל לכיש תושב פרטי08-623734101/07/201819/07/2018נהורה אולם ספורטאישור הונפקקייטנהכדור סלנהורהלכישהדרום

בני דקליםלכישהדרום
דקל מטיל בארץ 

ישראל
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-619919401/07/201819/07/2018בני דקליםאישור הונפקקייטנה

נהורהלכישהדרום
לגו מדע אתגרי 

ורובוטיקה
ס"מתנ08-687161301/07/201819/07/2018נהורהאישור הונפקקייטנה

לכישלכישהדרום
לגו מדע אתגרי 

ורובוטיקה
ס"מתנ08-687161301/07/201819/07/2018לכישאישור הונפקקייטנה

בני דקליםלכישהדרום
נועם בנות בני 

דקלים
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-658090401/07/201819/07/2018בני דקליםאישור הונפקקייטנה

בני דקליםלכישהדרום
לגו מדע אתגרי 

ורובוטיקה
ס"מתנ08-687161301/07/201819/07/2018ביהס נועם בנות-בני דקליםאישור הונפקקייטנה

בני דקליםלכישהדרום
לגו מדע אתגרי 

ורובוטיקה
ס"מתנ08-687161301/07/201819/07/2018בני דקליםאישור הונפקקייטנה

לכישלכישהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-681012901/07/201819/07/2018לכישאישור הונפקקייטנה

עוצםלכישהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-660309901/07/201819/07/2018מועצ לכישאישור הונפקקייטנה

שדה משהלכישהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-660309901/07/201819/07/2018שדה משהאישור הונפקקייטנה

נטעלכישהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-660309901/07/201819/07/2018נטעאישור הונפקקייטנה

אליאבלכישהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-660309901/07/201819/07/2018מועצ לכישאישור הונפקקייטנה

תלמיםלכישהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
אישור הונפקקייטנה

נ לכיש דרום .מוש תלמים ד

79315
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-689713701/07/201819/07/2018

יד נתןלכישהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-660309901/07/201819/07/2018יד נתןאישור הונפקקייטנה

 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-652264601/07/201819/07/2018בני דקליםאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםבני דקליםלכישהדרום

נהורהלכישהדרום
ס "קורס קיץ ביה

מחולכיש
ס"מתנ08-687161304/07/201810/07/2018נהורהאישור הונפקקייטנה

לכישלכישהדרום
לגו מדע אתגרי 

ורובוטיקה
ס"מתנ08-687161322/07/201809/08/2018לכישאישור הונפקקייטנה

עוצםלכישהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-660309923/07/201802/08/2018מועצ לכישאישור הונפקקייטנה

שדה משהלכישהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-660309923/07/201802/08/2018שדה משהאישור הונפקקייטנה

אליאבלכישהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 לכיש5000000לכיש רשות מקומית08-660309923/07/201802/08/2018מועצ לכישאישור הונפקקייטנה

 לקיה10603לקיה רשות מקומית1508-699350001/07/201819/07/2018לקיה שכונה אישור הונפקקייטנההחופש הגדוללקיהלקיההדרום

לקיהלקיההדרום
בית ספר החופש 

הגדול יסודי עבד 
 לקיה10603לקיה רשות מקומית08-651784501/07/201819/07/2018 באר שבע481ד "תאישור הונפקקייטנה

לקיהלקיההדרום
בתי הספר של 

החופש הגדול
 לקיה10603לקיה רשות מקומית08-651373601/07/201819/07/2018לקיהאישור הונפקקייטנה
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 לקיה10603לקיה רשות מקומית08-651236001/07/201819/07/2018בית ספר יסודי אלעהדאישור הונפקקייטנהקייטנת קיץלקיהלקיההדרום

לקיהלקיההדרום
בית ספר בחודש 

הגדול
 לקיה10603לקיה רשות מקומית08-651236001/07/201819/07/2018ס יסודי אלבירוני"באישור הונפקקייטנה

 לקיה10603לקיה רשות מקומית808-651236001/07/201819/07/2018גנים בשכונה אישור הונפקקייטנהקייטנת גיל רךלקיהלקיההדרום

 לקיה10603לקיה רשות מקומית1108-651236001/07/201819/07/2018גנים שכונה אישור הונפקקייטנהקייטנת גיל רךלקיהלקיההדרום

 לקיה10603לקיה רשות מקומית08-688605901/07/201819/07/2018לקיהאישור הונפקקייטנהקייטנת קיץלקיהלקיההדרום

 לקיה10603לקיה רשות מקומיתsawsan373@gmail.com08-651236401/07/201819/07/2018אישור הונפקקייטנהסייף אוקייףלקיהלקיההדרום

 לקיה10603לקיה רשות מקומית108-651236001/07/201819/07/2018שכונה אישור הונפקקייטנהקיטנת גיל רךלקיהלקיההדרום

 לקיה10603לקיה רשות מקומית08-651039601/07/201819/07/2018לקיהאישור הונפקקייטנהקיטנת קיץלקיהלקיההדרום

 לקיה10603לקיה רשות מקומית08-651957101/07/201819/07/2018לקיהאישור הונפקקייטנהקייטנת קיץלקיהלקיההדרום

 לקיה10603לקיה רשות מקומית808-651316701/07/201820/07/2018לקייה  שכ אישור הונפקקייטנהאלעהדלקיהלקיההדרום

 לקיה10603לקיה רשות מקומית1508-699350001/07/201821/07/2018לקיה שכונה אישור הונפקקייטנהו-ד' אלמעראגלקיהלקיההדרום

580416097- ד מיתר "בית חבעמותה108-651003601/07/201802/08/2018שדרות המייסדים אישור הונפקקייטנהד"חבמיתרמיתרהדרום

580416097- ד מיתר "בית חבעמותה08-651003601/07/201802/08/2018רחוב הזית מיתראישור הונפקקייטנהקייטנת חבד זיתמיתרמיתרהדרום

580416097- ד מיתר "בית חבעמותה08-651003601/07/201802/08/2018תמנעאישור הונפקקייטנהקייטנת חבד שיבולתמיתרמיתרהדרום

מיתרמיתרהדרום
ילדות ישראלית 

שמש קשת סביון
 מיתר12682מיתר רשות מקומית08-668403801/07/201809/08/2018גאון הירדןאישור הונפקקייטנה

מיתרמיתרהדרום
ילדות ישראלית 

פשוש דרור
 מיתר12682מיתר רשות מקומית08-629116601/07/201809/08/2018כרמיתאישור הונפקקייטנה

מיתרמיתרהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול 
 מיתר12682מיתר רשות מקומית108-651032801/07/201819/07/2018שדרות עומרים אישור הונפקקייטנה

מיתרמיתרהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
 מיתר12682מיתר רשות מקומית108-651332701/07/201819/07/2018המייסדים אישור הונפקקייטנה

מיתרמיתרהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
 מיתר12682מיתר רשות מקומית108-651267701/07/201819/07/2018המייסדים אישור הונפקקייטנה

22660815- ארז שנקר תושב פרטי08-651946701/07/201819/07/2018מיתר, 132המייסדים אישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטמיתרמיתרהדרום

מיתרמיתרהדרום
ילדות ישראלית 

שקד פקאן
 מיתר12682מיתר רשות מקומית08-668403801/07/201831/07/2018רחוב חצבאישור הונפקקייטנה

עמותה08-651373802/07/201819/07/2018שדרות המייסדיםאישור הונפקקייטנהאבני דרךמיתרמיתרהדרום
העמותה לקידום החינוך הדתי 

58047829- במיתר  
39208160- אושריאל זגורי תושב פרטי08-651796405/08/201816/08/2018שדרות המייסדיםאישור הונפקקייטנהספורט וערכיםמיתרמיתרהדרום

אישור הונפקקייטנהקייצת קן מיתרמיתרמיתרהדרום
צמוד למחסני , רחוב עופרים

המועצה
הנוער העובד והלומדתנועת נוער03-512511408/07/201818/07/2018

22660815- ארז שנקר תושב פרטי08-651946722/07/201802/08/2018מיתר, 132המייסדים אישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטמיתרמיתרהדרום

580416097- ד מיתר "בית חבעמותה08-651003623/07/201802/08/2018שדרות המייסדיםאישור הונפקקייטנהקייטנת חבד חמדתמיתרמיתרהדרום

39208160- אושריאל זגורי תושב פרטי08-651796423/07/201803/08/2018שדרות המייסדיםאישור הונפקקייטנהספורט וערכיםמיתרמיתרהדרום

970194- ס מצפה רמון "מתנס"מתנ308-659557001/07/201819/07/2018עין עבדת אישור הונפקקייטנהקום ותהלך בארץמצפה רמוןמצפה רמוןהדרום

מצפה רמוןמצפה רמוןהדרום
- ס של החופש "בי

הראל
 מצפה רמון992מצפה רמון רשות מקומית08-634620501/07/201819/07/2018נחל גרופיתאישור הונפקקייטנה
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עמותה08-658647301/07/201820/07/2018 מצפה רמון18עין עופרים אישור הונפקקייטנהתורני מצפה רמוןמצפה רמוןמצפה רמוןהדרום
- ס תורני סביבתי מצפה רמון "בי

580375509
 מצפה רמון992מצפה רמון רשות מקומית308-658846002/07/201819/07/2018שד הר הגמל אישור הונפקקייטנהא"תלממצפה רמוןמצפה רמוןהדרום

מרחביםהדרום
בתי ספר של 

מרחבים

קייטנת מדעים 

וטכנולוגיה
 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-996903301/07/201805/07/2018ס מרחבים"ביאישור הונפקקייטנה

מרחביםהדרום
בתי ספר של 

מרחבים
200299584- קייטנים חברה077-794175401/07/201805/07/2018מרחביםאישור הונפקקייטנהקייטנים

מרחביםהדרום
בתי ספר של 

מרחבים
 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-621180001/07/201812/07/2018ס מרחבים"ביאישור הונפקקייטנהקייטנת כדורגל

מרחביםהדרום
בתי ספר של 

מרחבים
970657- ס מרחבים "מתנס"מתנ08-996041101/07/201819/07/2018ס מרחבים"ביאישור הונפקקייטנהמרחבים

מבועיםמרחביםהדרום
מפליגים עם 

סיפורים במבועים
אישור הונפקקייטנה

נ הנגב .מרכז כפרי מבועים ד

85360
 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-994512401/07/201819/07/2018

מרחביםהדרום
בתי ספר של 

מרחבים

בית הספר של 

החופש הגדול נחלים
 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-996211101/07/201819/07/2018ס מרחבים"ביאישור הונפקקייטנה

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018פטיש טרוםאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםפטישמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018מושב מסלולאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםמסלולמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018מסלולאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםמסלולמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018רנן חובהאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםרנןמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018רנן טרוםאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםרנןמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018בטחה חובהאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםבטחהמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018גילתאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםגילתמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018מבועים שלמהאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםמבועיםמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018אשבול תירסאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםאשבולמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018קלחים דקלאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםקלחיםמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018קלחים קשתאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםקלחיםמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018פעמי תשז פעמוני רבקהאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםז"פעמי תשמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018פעמי תשז גפןאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםז"פעמי תשמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018שדה צבי שדותאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםשדה צבימרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018בטחה פעמוןאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםבטחהמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018גילת יפה נוףאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםגילתמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018גילת ורדאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםגילתמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018אשל הנשיאאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםאשל הנשיאמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018תלמי בילואישור הונפקקייטנהקייטנת גניםו"תלמי בילמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018ניר משה חובהאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםניר משהמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018ניר משה טרוםאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםניר משהמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018מבועים ציפיאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםמבועיםמרחביםהדרום
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 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018שדה צבי תותאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםשדה צבימרחביםהדרום

שבי דרוםמרחביםהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
615070- ס כפר דרום "בימוסד חינוכי08-684527501/07/201819/07/2018שבי דרום ניר עקיבאאישור הונפקקייטנה

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-992944101/07/201819/07/2018פטיש תאנהאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםפטישמרחביםהדרום

 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-684527501/07/201819/07/2018שבי דרוםאישור הונפקקייטנהבית ספרשבי דרוםמרחביםהדרום

מרחביםהדרום
בתי ספר של 

מרחבים

קייטנת מדעים 

וטכנולוגיה
 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-996903308/07/201812/07/2018ס מרחבים"ביאישור הונפקקייטנה

מרחביםהדרום
בתי ספר של 

מרחבים

קייטנת מדעים 

וטכנולוגיה
 מרחבים4200000מרחבים רשות מקומית08-996903315/07/201826/07/2018ס מרחבים"ביאישור הונפקקייטנה

 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית08-621404101/07/201819/07/2018שבט אבו תלולאישור הונפקקייטנהאלאעסם באבו תלולנווה מדברהדרום

 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית08-621424501/07/201819/07/2018'ביר הדאגאישור הונפקקייטנהאלאימאן'ביר הדאגנווה מדברהדרום

 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית581808-621025301/07/201819/07/2018ד .באר שבע תאישור הונפקקייטנהעזאזמה א'ביר הדאגנווה מדברהדרום

 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית08-621435101/07/201821/07/2018 באר שבע10018ד "תאישור הונפקקייטנהנווה מדבר(שבט)אעצם נווה מדברהדרום

 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית08-621428001/07/201821/07/2018'ביר הדאגאישור הונפקקייטנההחופש הגדול'ביר הדאגנווה מדברהדרום

נווה מדברהדרום
אבו קרינאת 

(יישוב)
 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית08-621412101/07/201821/07/2018ישוב אבו קרינאתאישור הונפקקייטנההחופש הגדול

 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית08-621021301/07/201821/07/2018'ביר הדאגאישור הונפקקייטנההחופש הגדול'ביר הדאגנווה מדברהדרום

 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית04-674448701/07/201821/07/2018עובדתאישור הונפקקייטנההחופש הגדול'ביר הדאגנווה מדברהדרום

סר-קצר אנווה מדברהדרום
בית הספר של 

החופש
 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית08-957893601/07/201821/07/2018קסר אסר נווה מדבראישור הונפקקייטנה

נווה מדברהדרום
ווייעד 'אבו ג

(שבט)
 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית08-621436701/07/201821/07/2018שבט(ווייעד 'אבו גאישור הונפקקייטנהאבו קוידר

 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית08-621406201/07/201821/07/2018אבו תלולאישור הונפקקייטנהאלמוסתקבלאבו תלולנווה מדברהדרום

 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית08-917394001/07/201821/07/2018'ביר הדאגאישור הונפקקייטנהאלאמל'ביר הדאגנווה מדברהדרום

 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית08-621057001/07/201821/07/2018ש" ב5444ד  "תאישור הונפקקייטנה'באר הדאג'ביר הדאגנווה מדברהדרום

סר-קצר אנווה מדברהדרום
בית ספר החופש 

הגדול
 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית08-957895001/07/201821/07/2018סר-קצר אאישור הונפקקייטנה

נווה מדברהדרום
אבו קרינאת 

(יישוב)
 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית08-621006201/07/201821/07/2018 באר שבע4321תד אישור הונפקקייטנהאבו קרינאת ב

 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית08-917393101/07/201822/07/2018 דימונה21ד ''תאישור הונפקקייטנההחופש הגדולסר-קצר אנווה מדברהדרום

נווה מדברהדרום
אבו קרינאת 

(יישוב)
 נווה מדבר6800000נווה מדבר רשות מקומית08-675231401/08/201815/08/2018יישוב(אבו קרינאת אישור הונפקקייטנהאבו קרינאת ב

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער108-853794801/07/201801/09/2018שלום בוניך אישור הונפקקייטנהלפנאי ולפניםנתיבותנתיבותהדרום

 נתיבות2469נתיבות רשות מקומית228073-253211701/07/201805/08/2018שדרות ירושלים אישור הונפקקייטנהנתיבי ישראלנתיבותנתיבותהדרום

 נתיבות2469נתיבות רשות מקומית228073-253211701/07/201805/08/2018שדרות ירושלים אישור הונפקקייטנהנתיבי ישראלנתיבותנתיבותהדרום

 נתיבות2469נתיבות רשות מקומית228073-253211701/07/201805/08/2018שדרות ירושלים אישור הונפקקייטנהנתיבי ישראלנתיבותנתיבותהדרום

970210- ס נתיבות "מתנס"מתנ30108-993287701/07/201819/07/2018הרב כלפון הכהן אישור הונפקקייטנהנועם אליהונתיבותנתיבותהדרום

 נתיבות2469נתיבות רשות מקומית1008-993401701/07/201819/07/2018הרב צבאן אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםנתיבותנתיבותהדרום
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970210- ס נתיבות "מתנס"מתנ08-993188201/07/201819/07/2018שכ הורדאישור הונפקקייטנהרביןנתיבותנתיבותהדרום

1404- מרכז גני הילדים עמותה113708-993037101/07/201819/07/2018חזני אישור הונפקקייטנהיוצרים ונהניםנתיבותנתיבותהדרום

 נתיבות2469נתיבות רשות מקומית60608-993384401/07/201819/07/2018נתיבות אישור הונפקקייטנהבניהונתיבותנתיבותהדרום

580036713- מוסדות בית ישראל עמותה2408-994295201/07/201819/07/2018הרמבם אישור הונפקקייטנהכיף עם ערכיםנתיבותנתיבותהדרום

 נתיבות2469נתיבות רשות מקומית108-994884401/07/201819/07/2018תאנה אישור הונפקקייטנהיבוא ברינהנתיבותנתיבותהדרום

עמותה108-994884401/07/201819/07/2018רימון אישור הונפקקייטנהו-יבוא ברינה דנתיבותנתיבותהדרום
ש "ע, באר מים חיים באר שבע

580353175- רבי יוסף חיים 
970210- ס נתיבות "מתנס"מתנ808-994092701/07/201819/07/2018החזון איש אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםנתיבותנתיבותהדרום

970210- ס נתיבות "מתנס"מתנ30108-993287701/07/201819/07/2018חלפון הכהן אישור הונפקקייטנהנועם אליהונתיבותנתיבותהדרום

970210- ס נתיבות "מתנס"מתנ208-993126401/07/201819/07/2018רב יוסף הכהן אישור הונפקקייטנהבת המלךנתיבותנתיבותהדרום

970210- ס נתיבות "מתנס"מתנ208-993126401/07/201819/07/2018רב יוסף הכהן אישור הונפקקייטנהיד המלךנתיבותנתיבותהדרום

970210- ס נתיבות "מתנס"מתנ077-203665801/07/201819/07/2018שד ירושליםאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםנתיבותנתיבותהדרום

 נתיבות2469נתיבות רשות מקומית228073-253211701/07/201819/07/2018שדרות ירושלים אישור הונפקקייטנהנתיבי ישראלנתיבותנתיבותהדרום

 נתיבות2469נתיבות רשות מקומית24073-253211701/07/201819/07/2018רחוב חיל קשר אישור הונפקקייטנהנתיביםנתיבותנתיבותהדרום

1404- מרכז גני הילדים עמותה113708-993037101/07/201819/07/2018חזני אישור הונפקקייטנהיוצרים ונהניםנתיבותנתיבותהדרום

970210- ס נתיבות "מתנס"מתנ073-253211701/07/201819/07/2018שד ירושליםאישור הונפקקייטנהאוהל תמרנתיבותנתיבותהדרום

970210- ס נתיבות "מתנס"מתנ08-994515901/07/201819/07/2018ם"הרמבאישור הונפקקייטנהד נתיבות"חבנתיבותנתיבותהדרום

580036713- מוסדות בית ישראל עמותה2408-994295201/07/201819/07/2018ם "הרמבאישור הונפקקייטנהכיף עם ערכיםנתיבותנתיבותהדרום

970210- ס נתיבות "מתנס"מתנ8508-994110401/07/201819/07/2018מלכי ישראל אישור הונפקקייטנהנווה יעקבנתיבותנתיבותהדרום

970210- ס נתיבות "מתנס"מתנ08-993198501/07/201819/07/2018שד ירושליםאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםנתיבותנתיבותהדרום

970210- ס נתיבות "מתנס"מתנ108-994306001/07/201819/07/2018חפץ חיים אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםנתיבותנתיבותהדרום

970210- ס נתיבות "מתנס"מתנ08-994840401/07/201819/07/2018שד ירושליםאישור הונפקקייטנהנווה חיהנתיבותנתיבותהדרום

970210- ס נתיבות "מתנס"מתנ08-994092901/07/201819/07/2018שד ירושליםאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםנתיבותנתיבותהדרום

 נתיבות2469נתיבות רשות מקומית08-994485401/07/201820/07/2018קהילות יעקבאישור הונפקקייטנהנתיבות יהודהנתיבותנתיבותהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער20108-993413902/07/201813/08/2018זבוטינסרקי אישור הונפקקייטנההפעם הזאתנתיבותנתיבותהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער20102-501544402/07/201819/07/2018גרשונוביץ אישור הונפקקייטנהאהל תמרנתיבותנתיבותהדרום

2406783- באר מים חיים מוסד חינוכי03-610388802/07/201820/07/2018 נתיבות6/18קטיף אישור הונפקקייטנהבאר מים חייםנתיבותנתיבותהדרום
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2406783- באר מים חיים מוסד חינוכי08-610388802/07/201820/07/2018רימוןאישור הונפקקייטנהבאר מים חייםנתיבותנתיבותהדרום

2406783- באר מים חיים מוסד חינוכי08-610388802/07/201820/07/2018 נתיבות1הרימון אישור הונפקקייטנהבאר מים חייםנתיבותנתיבותהדרום

2406783- באר מים חיים מוסד חינוכי08-610388802/07/201820/07/2018 נתיבות1הרימון אישור הונפקקייטנהבאר מים חייםנתיבותנתיבותהדרום

2406783- באר מים חיים מוסד חינוכי08-610388802/07/201820/07/2018 נתיבות1הרימון אישור הונפקקייטנהבאר מים חייםנתיבותנתיבותהדרום

200299584- קייטנים חברה077-794175408/07/201812/07/2018מרחביםאישור הונפקקייטנהקייטניםנתיבותנתיבותהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער10408-993487125/06/201817/07/2018מלכי ישראל אישור הונפקקייטנהה-נחת-אתנתיבותנתיבותהדרום

עומרעומרהדרום
ילדות ישראלית  

אילנות שקמה 
 עומר6668עומר רשות מקומית08-629116601/07/201809/08/2018רחוב אקליפטוסאישור הונפקקייטנה

עומרעומרהדרום
מגן אברהם מסביב 

לעולם
580085538- קהילת מגן אברהם עמותה08-646042401/07/201819/07/2018 עומר20מרגנית אישור הונפקקייטנה

עומרעומרהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול 
 עומר6668עומר רשות מקומית108-646989201/07/201819/07/2018רותם אישור הונפקקייטנה

עומרעומרהדרום
ילדות ישראלית 

דבורנית תפוז תפוח
 עומר6668עומר רשות מקומית08-628202001/07/201831/07/2018רחוב הדקלאישור הונפקקייטנה

עומרעומרהדרום
ילדות ישראלית 

רימון אטד יערה 
 עומר6668עומר רשות מקומית08-628202001/07/201831/07/2018רחוב אלוןאישור הונפקקייטנה

עמותה08-629117708/07/201819/07/2018 עומר8הדראישור הונפקקייטנהמחנה כדורסלעומרעומרהדרום
- הפועל עומר - אגודת ספורט 

580284933

עומרעומרהדרום
מגן אברהם מסביב 

לעולם
580085538- קהילת מגן אברהם עמותה08-646042422/07/201802/08/2018 עומר20מרגנית אישור הונפקקייטנה

ערדערדהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
612549- בית ספר אבישור מוסד חינוכי4908-995014701/07/201819/07/2018שד חן אישור הונפקקייטנה

2404051- רשת גני חבד עמותה08-995303801/07/201819/07/2018 ערד8שאול המלך אישור הונפקקייטנהאור מנחם בנותערדערדהדרום

613323" - חלמיש"בית ספר מוסד חינוכי2108-995065301/07/201819/07/2018שיזף אישור הונפקקייטנהחלמישערדערדהדרום

ערדערדהדרום
בית הספר של 

ת "החופש הגדול ת
613422- ת גור ערד "תמוסד חינוכי6208-995384201/07/201819/07/2018בן יאיר אלעזר אישור הונפקקייטנה

ערדערדהדרום
בית הספר של 

- החופש הגדול 
613968- בית יעקב גור ערד מוסד חינוכי408-995032101/07/201819/07/2018תפוח אישור הונפקקייטנה

ערדערדהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול 
611459- יעלים עופרים מוסד חינוכי1608-995701701/07/201819/07/2018יהודה אישור הונפקקייטנה

ערדערדהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול 
612358- טללים מוסד חינוכי4408-995670701/07/201819/07/2018שמעון אישור הונפקקייטנה

977678- ס ערד "מתנס"מתנ08-955153001/07/201819/07/2018 ערד6חבר אישור הונפקקייטנהאקטיביקסערדערדהדרום

ערדערדהדרום
בית הספר ש 

החופש הגדול קדם
מוסד חינוכי1208-995984601/07/201819/07/2018אטד אישור הונפקקייטנה

" - קדם"בית הספר הדמוקרטי 

615138
ערדערדהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול חבד 
611137- ערד " אור מנחם"ת "תמוסד חינוכי408-995998601/07/201819/07/2018יאשיהו אישור הונפקקייטנה

ערדערדהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול חבד 
מוסד חינוכי808-995303801/07/201819/07/2018שאול המלך אישור הונפקקייטנה

" ד בנות ערד"חב" אור מנחם  - 

611145

ערדערדהדרום

בית הספר של 

החופש הגדול 

לבאות

613174" - לבאות"בית ספר מוסד חינוכי1708-995613101/07/201819/07/2018שמעון אישור הונפקקייטנה

580260669- מאור הדרום עמותה1008-995384201/07/201820/07/2018אשד אישור הונפקקייטנהמאור הדרוםערדערדהדרום

580260669- מאור הדרום עמותה5/208-866772701/07/201821/07/2018אשד אישור הונפקקייטנהמאור הדרוםערדערדהדרום

580260669- מאור הדרום עמותה6208-995384201/07/201821/07/2018בן יאיר אישור הונפקקייטנהמאור הדרוםערדערדהדרום
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580260669- מאור הדרום עמותה608-995384201/07/201821/07/2018אקליפטוס אישור הונפקקייטנהמאור הדרוםערדערדהדרום

580260669- מאור הדרום עמותה56/208-995384201/07/201821/07/2018שמעון אישור הונפקקייטנהמאור הדרוםערדערדהדרום

580260669- מאור הדרום עמותה5/108-995384201/07/201821/07/2018אשד אישור הונפקקייטנהמאור הדרוםערדערדהדרום

580260669- מאור הדרום עמותה56/108-995384201/07/201821/07/2018שמעון אישור הונפקקייטנהמאור הדרוםערדערדהדרום

580260669- מאור הדרום עמותה5/308-995384201/07/201821/07/2018אשד אישור הונפקקייטנהמאור הדרוםערדערדהדרום

580260669- מאור הדרום עמותה6208-995384201/07/201821/07/2018בן יאיר אישור הונפקקייטנהמאור הדרוםערדערדהדרום

580260669- מאור הדרום עמותה6208-995384201/07/201821/07/2018בן יאיר אישור הונפקקייטנהמאור הדרוםערדערדהדרום

580260669- מאור הדרום עמותה2508-995384201/07/201821/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהמאור הדרוםערדערדהדרום

580260669- מאור הדרום עמותה6108-995384201/07/201821/07/2018קנאים אישור הונפקקייטנהמאור הדרוםערדערדהדרום

580260669- מאור הדרום עמותה6108-995384201/07/201821/07/2018קנאים אישור הונפקקייטנהמאור הדרוםערדערדהדרום

580260669- מאור הדרום עמותה908-995384201/07/201821/07/2018שאול המלך אישור הונפקקייטנהמאור הדרוםערדערדהדרום

 ערד25601ערד רשות מקומית4408-995984102/07/201810/08/2018שמעון אישור הונפקקייטנהגן גפןערדערדהדרום

 ערד25601ערד רשות מקומית708-995538602/07/201810/08/2018אודם אישור הונפקקייטנהגן רותםערדערדהדרום

 ערד25601ערד רשות מקומית2108-997188202/07/201810/08/2018שיזף אישור הונפקקייטנהצ חלמיש"חטערדערדהדרום

 ערד25601ערד רשות מקומית1208-997420402/07/201810/08/2018חרוב אישור הונפקקייטנהגן תאנהערדערדהדרום

 ערד25601ערד רשות מקומית1208-997420402/07/201810/08/2018חרוב אישור הונפקקייטנהגן חרובערדערדהדרום

 ערד25601ערד רשות מקומית2208-997333202/07/201810/08/2018אשד אישור הונפקקייטנהגן אפיקערדערדהדרום

 ערד25601ערד רשות מקומית2208-997333202/07/201810/08/2018אשד אישור הונפקקייטנהגן גביםערדערדהדרום

 ערד25601ערד רשות מקומית308-995489802/07/201810/08/2018הספורט אישור הונפקקייטנהגן כלניתערדערדהדרום

 ערד25601ערד רשות מקומית708-995538602/07/201810/08/2018אודם אישור הונפקקייטנהגן רותםערדערדהדרום

 ערד25601ערד רשות מקומית5708-995489702/07/201810/08/2018דוכיפת אישור הונפקקייטנהגן זמירערדערדהדרום

 ערד25601ערד רשות מקומית408-995490102/07/201810/08/2018יהודה אישור הונפקקייטנהגן דקלערדערדהדרום

 ערד25601ערד רשות מקומית308-995686402/07/201810/08/2018שמעון אישור הונפקקייטנהגן יאירערדערדהדרום

 ערד25601ערד רשות מקומית1908-995977002/07/201810/08/2018שמעון אישור הונפקקייטנהגן אשלערדערדהדרום

ערדערדהדרום
קטנות -היכלי עונג

סניף ערד
תנועת נוער408-995232002/07/201819/07/2018תפוח אישור הונפקקייטנה
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ערדערדהדרום
גדולות -היכלי עונג

סניף ערד
ג"היכלי ענתנועת נוער408-995232002/07/201819/07/2018תפוח אישור הונפקקייטנה

ערדערדהדרום
מועדונית חינוך 

ורווחה ערד
 ערד25601ערד רשות מקומית1408-995679002/07/201830/07/2018שמעון אישור הונפקקייטנה

977678- ס ערד "מתנס"מתנ08-955153022/07/201809/08/2018 ערד6חבר אישור הונפקקייטנהאקטיביקסערדערדהדרום

970228- ס ערערה בנגב "מתנס"מתנ08-850775901/07/201819/07/2018ערערה בנגבאישור הונפקקייטנהקיץבנגב-ערערהערערה בנגבהדרום

בנגב-ערערהערערה בנגבהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
970228- ס ערערה בנגב "מתנס"מתנ08-995232401/07/201819/07/2018בנגב-ערערהאישור הונפקקייטנה

 ערערה בנגב11924ערערה בנגב רשות מקומית108-653506001/07/201819/07/2018שכ אישור הונפקקייטנההחופש הגדולבנגב-ערערהערערה בנגבהדרום

970228- ס ערערה בנגב "מתנס"מתנ08-997179601/07/201819/07/2018בנגב-ערערהאישור הונפקקייטנהקיץ אחרבנגב-ערערהערערה בנגבהדרום

 ערערה בנגב11924ערערה בנגב רשות מקומית08-997385701/07/201819/07/2018 באר שבע1254ד " ת7שכ אישור הונפקקייטנהאלראזיבנגב-ערערהערערה בנגבהדרום

970228- ס ערערה בנגב "מתנס"מתנ08-997580201/07/201819/07/2018בנגב-ערערהאישור הונפקקייטנהג-ב-קייטנת אבנגב-ערערהערערה בנגבהדרום

970228- ס ערערה בנגב "מתנס"מתנ08-997580201/07/201819/07/2018בנגב-ערערהאישור הונפקקייטנהסייף וכייףבנגב-ערערהערערה בנגבהדרום

בנגב-ערערהערערה בנגבהדרום
הקיץ של החופש 

הגדול
970228- ס ערערה בנגב "מתנס"מתנ08-995336001/07/201820/07/2018בנגב-ערערהאישור הונפקקייטנה

970228- ס ערערה בנגב "מתנס"מתנ08-997680210/07/201826/07/2018בנגב-ערערהאישור הונפקקייטנהסייף וכייף מייגנותבנגב-ערערהערערה בנגבהדרום

 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית08-681236801/07/201806/08/2018קייטנת קיץאישור הונפקקייטנהארץ החלומותקרית גתקרית גתהדרום

 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית2808-681236801/07/201806/08/2018העצמאות ' שדאישור הונפקקייטנהארץ החלומותקרית גתקרית גתהדרום

 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית2808-681236801/07/201806/08/2018העצמאות ' שדאישור הונפקקייטנהארץ החלומותקרית גתקרית גתהדרום

 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית2808-681236801/07/201806/08/2018העצמאות ' שדאישור הונפקקייטנהארץ החלומותקרית גתקרית גתהדרום

 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית2808-681236801/07/201806/08/2018העצמאות ' שדאישור הונפקקייטנהארץ החלומותקרית גתקרית גתהדרום

 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית08-681236801/07/201806/08/2018אשכול גניםאישור הונפקקייטנהארץ החלומותקרית גתקרית גתהדרום

 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית2808-681236801/07/201806/08/2018העצמאות ' שדאישור הונפקקייטנהארץ החלומותקרית גתקרית גתהדרום

 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית2808-681236801/07/201806/08/2018העצמאות ' שדאישור הונפקקייטנהארץ החלומותקרית גתקרית גתהדרום

 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית2808-681236801/07/201806/08/2018העצמאות ' שדאישור הונפקקייטנהארץ החלומותקרית גתקרית גתהדרום

 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית2808-681236801/07/201806/08/2018העצמאות ' שדלא מאושרתקייטנהארץ החלומותקרית גתקרית גתהדרום

977744- פולק .ש א"קהילתי ע.מרס"מתנ108-662088001/07/201812/07/2018שדרות לכיש אישור הונפקקייטנהחווית תקשורתקרית גתקרית גתהדרום

333- רשות מקומית מוסד חינוכי5208-688664001/07/201812/07/2018החלוץ אישור הונפקקייטנההכוח שבךקרית גתקרית גתהדרום

 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית1008-681236801/07/201819/07/2018יפתח הגלעדי אישור הונפקקייטנהארץ החלומותקרית גתקרית גתהדרום

 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית2808-681236801/07/201819/07/2018העצמאות ' שדאישור הונפקקייטנהארץ החלומותקרית גתקרית גתהדרום
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2012106- פרחי הדגל ארגון נוער4308-688721601/07/201819/07/2018עדולם אישור הונפקקייטנהעמליםקרית גתקרית גתהדרום

קרית גתקרית גתהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית208-688388301/07/201819/07/2018רחבת איבצן אישור הונפקקייטנה

קרית גתקרית גתהדרום
ס של החופש "ביה

הגדול
 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית108-688145701/07/201819/07/2018מירון אישור הונפקקייטנה

977744- פולק .ש א"קהילתי ע.מרס"מתנ308-688129601/07/201819/07/2018רחבת ירמיהו אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםקרית גתקרית גתהדרום

קרית גתקרית גתהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית208-688121601/07/201819/07/2018מירון אישור הונפקקייטנה

קרית גתקרית גתהדרום
בהס של החופש 

הגדול יד יצחק
 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית708-688129501/07/201819/07/2018צהל ' שדאישור הונפקקייטנה

קרית גתקרית גתהדרום
ס של החופש "בי

הגדול
 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית1308-681378901/07/201819/07/2018שמואל הנביא אישור הונפקקייטנה

977744- פולק .ש א"קהילתי ע.מרס"מתנ08-917203201/07/201819/07/2018 קרית גת3נתיבות שלום אישור הונפקקייטנהחניכי הישיבותקרית גתקרית גתהדרום

קרית גתקרית גתהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
26302- קרית גת רשות מקומית מוסד חינוכי08-688728101/07/201819/07/2018 קרית גת37הגבורה אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער4508-660261401/07/201819/07/2018עדולם אישור הונפקקייטנהגור קרית גתקרית גתקרית גתהדרום

קרית גתקרית גתהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית1108-688968901/07/201819/07/2018יפתח הגלעדי אישור הונפקקייטנה

קרית גתקרית גתהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
26302- קרית גת רשות מקומית מוסד חינוכי12008-681483101/07/201819/07/2018שדרות גת אישור הונפקקייטנה

קרית גתקרית גתהדרום
על גלגלים יום כן 

יום לא
 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית08-662086201/07/201819/07/2018שד העצמאותאישור הונפקקייטנה

 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית308-688129601/07/201819/07/2018רחבת ירמיהו אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםקרית גתקרית גתהדרום

977744- פולק .ש א"קהילתי ע.מרס"מתנ08-857948001/07/201819/07/2018תיכון רביןאישור הונפקקייטנהכיפיאדהקרית גתקרית גתהדרום

קרית גתקרית גתהדרום
ממלכת המילים 

המופלאות
977744- פולק .ש א"קהילתי ע.מרס"מתנ08-688664001/07/201819/07/2018שד העצמאותאישור הונפקקייטנה

977744- פולק .ש א"קהילתי ע.מרס"מתנ08-688123001/07/201819/07/2018שד העצמאותאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםקרית גתקרית גתהדרום

 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית708-688362201/07/201819/07/2018עתניאל בן קנז אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפורקרית גתקרית גתהדרום

קרית גתקרית גתהדרום
ס של החופש 'ביה

הגדול
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי308-916474301/07/201819/07/2018רחבת ירמיהו אישור הונפקקייטנה

קרית גתקרית גתהדרום
ממלכת המילים 

המופלאות
ג"היכלי ענתנועת נוער4503-618525601/07/201819/08/2018עדולם אישור הונפקקייטנה

קרית גתקרית גתהדרום
מפליגים עם סיפורי 

ארץ ישראל
 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית6608-688123401/07/201821/07/2018עצמאות אישור הונפקקייטנה

ג"היכלי ענתנועת נוער4303-618525602/07/201824/07/2018עדולם אישור הונפקקייטנהמקושרתקרית גתקרית גתהדרום

קרית גתקרית גתהדרום
סיסמה בשעות 

הפנאי
 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית08-919688205/08/201809/08/2018קרית גת, 9אהוד בן גרא אישור הונפקקייטנה

קרית גתקרית גתהדרום
סיסמה בשעות 

הפנאי
 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית08-919688212/08/201816/08/2018קרית גת, 9אהוד בן גרא אישור הונפקקייטנה

קרית גתקרית גתהדרום
סיסמה בשעות 

הפנאי
 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית08-919688215/07/201819/07/2018קרית גת, 9אהוד בן גרא אישור הונפקקייטנה
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קרית גתקרית גתהדרום
קייטנה מטיילת 

אינטל קרית גת
514622893- אגד הסעים חברה03-920398719/08/201823/08/2018 קרית גת5אבץ אישור הונפקקייטנה

קרית גתקרית גתהדרום
קייצת גוט טאלנט 

2018קרית גת 
השומר הצעירתנועת נוער08-662087522/07/201802/08/2018מתנס אידית לנועראישור הונפקקייטנה

קרית גתקרית גתהדרום
סיסמה בשעות 

הפנאי
 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית08-919688222/07/201826/07/2018קרית גת, 9אהוד בן גרא אישור הונפקקייטנה

קרית גתקרית גתהדרום
קייטנה מטיילת 

אינטל קרית גת
514622893- אגד הסעים חברה03-920398726/08/201830/08/2018 קרית גת5אבץ אישור הונפקקייטנה

קרית גתקרית גתהדרום
סיסמה בשעות 

הפנאי
 קרית גת26302קרית גת רשות מקומית08-919688229/07/201802/08/2018קרית גת, 9אהוד בן גרא אישור הונפקקייטנה

 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומיתHasuchnut hayeudit  5, 8073-736795701/07/201805/07/2018אישור הונפקקייטנהתגבור מתמטיקהקרית מלאכיקרית מלאכיהדרום

הצופים העברייםתנועת נוער1908-970440101/07/201812/07/2018רבקה גובר אישור הונפקקייטנהקייטנה צופיתקרית מלאכיקרית מלאכיהדרום

 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית1508-858131601/07/201819/07/2018גובר רבקה ומרדכי אישור הונפקקייטנהאלי כהןקרית מלאכיקרית מלאכיהדרום

 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית104-858190701/07/201819/07/2018הנגב אישור הונפקקייטנהאחוות אחיםקרית מלאכיקרית מלאכיהדרום

 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-858131001/07/201819/07/2018קריית מלאכיאישור הונפקקייטנהבית ספר הראלקרית מלאכיקרית מלאכיהדרום

333- רשות מקומית מוסד חינוכי08-858131101/07/201819/07/2018הרב ניסים יצחקאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםקרית מלאכיקרית מלאכיהדרום

39015227- ביץוי .יוחברה2108-941052501/07/201819/07/2018רבקה גובר אישור הונפקקייטנהי'דה וינצקרית מלאכיקרית מלאכיהדרום

611061- נצח ישראל מוסד חינוכי108-858217101/07/201819/07/2018גושן אישור הונפקקייטנהארץ נהדרתקרית מלאכיקרית מלאכיהדרום

612994- ד בנים  "חבמוסד חינוכי08-858106201/07/201819/07/2018ד"שכ נחלת הר חבאישור הונפקקייטנהס של הקיץ"ביקרית מלאכיקרית מלאכיהדרום

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
ד בנות קרית "חב

מלאכי
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית13908-858131801/07/201819/07/2018ד "שכ נחלת הר חבאישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
ד בנות קרית "חב

מלאכי
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-858131801/07/201819/07/2018 קרית מלאכי32שדרות ירושלים אישור הונפקקייטנה

614560- תורני עציון מוסד חינוכי08-850565601/07/201819/07/2018ש הנרקיסיםאישור הונפקקייטנהמפליגים בסיפוריםקרית מלאכיקרית מלאכיהדרום

 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית2008-858545001/07/201819/07/2018שדרות ירושלים אישור הונפקקייטנהבית יוסףקרית מלאכיקרית מלאכיהדרום

 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומיתHasuchnut hayeudit  5, 8073-736795708/07/201812/07/2018אישור הונפקקייטנהתגבור מתמטיקהקרית מלאכיקרית מלאכיהדרום

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-860949208/07/201822/07/2018בן אהרון אליהואישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-860912108/07/201829/07/2018סאן דייגואישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-860949208/07/201829/07/2018ד"נחלת הר חבאישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-860949208/07/201829/07/2018בן אהרון אליהואישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-860949208/07/201829/07/2018ד"נחלת הר חבאישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-860048708/07/201829/07/2018ויצמןאישור הונפקקייטנה
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קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-850080408/07/201829/07/2018ככאישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינה
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית208-858059808/07/201829/07/2018הבעל השם טוב אישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינה
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-858059808/07/201829/07/2018ד"נחלת הר חבאישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינה
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-858059808/07/201829/07/2018ד"נחלת הר חבאישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינה
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-858059808/07/201829/07/2018ככר הבעל שם טובאישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-860039708/07/201829/07/2018גני שמואלאישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-858016608/07/201829/07/2018הורדיםאישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית1208-858166808/07/201829/07/2018שדרות הורדים אישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינת ישראל
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-850124108/07/201829/07/2018התאנהאישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-260991808/07/201829/07/2018שרת משהאישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית108-860256108/07/201829/07/2018גושן אישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית708-853840708/07/201829/07/2018שרת משה אישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית808-860039608/07/201829/07/2018משה שרת אישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית6808-860911208/07/201829/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70\

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית8808-853879108/07/201829/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית2308-860949608/07/201829/07/2018ויצמן אישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית2308-860949608/07/201829/07/2018ויצמן אישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית2508-860911408/07/201829/07/2018ויצמן אישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינה
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית3308-858526408/07/201829/07/2018בוטינסקי 'זאישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית3108-860912308/07/201829/07/2018שד ירושלים אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית4108-860912208/07/201829/07/2018שד ירושלים אישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית3308-860911808/07/201829/07/2018שד ירושלים אישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית2008-916603408/07/201829/07/2018שד ירושלים אישור הונפקקייטנה

קרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 כוכבי לכת 70

למדינתנו
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-850273108/07/201829/07/2018בוטינסקי'זאישור הונפקקייטנה

 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית1008-850440723/07/201802/08/2018בר יהודה אישור הונפקקייטנהבית צפורהקרית מלאכיקרית מלאכיהדרום

580154854- מרכזי יד לילד  עמותה1608-858203323/07/201809/08/2018שדרות ירושלים אישור הונפקקייטנהבית אברהםקרית מלאכיקרית מלאכיהדרום

אישור הונפקקייטנהקבלי ביטולקרית מלאכיקרית מלאכיהדרום
 קרית 122. ד.ד ת"שכונת חב

מלאכי
 קרית מלאכי10348קרית מלאכי רשות מקומית08-858785024/07/201804/08/2018

רהטרהטהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
מוסד חינוכי1608-991870501/07/201819/07/2018 בית 28' שכאישור הונפקקייטנה

- משרד חינוך - א 'ס אלאח"בי

618348

217356- יסודי אבן חלדון  מוסד חינוכי1408-991800201/07/201819/07/2018רהט אישור הונפקקייטנההחופש הגדולרהטרהטהדרום

רהטרהטהדרום
בית ספר של חופש 

הגדול
618918- בית ספר אלפוראת  מוסד חינוכי08-664815601/07/201819/07/2018רהטאישור הונפקקייטנה

 רהט11619רהט רשות מקומית2908-991002501/07/201819/07/2018שכ אישור הונפקקייטנהקיץרהטרהטהדרום

618512- אלרחמה מוסד חינוכי2708-991807401/07/201819/07/2018 27שכ אישור הונפקקייטנהאלרחמהרהטרהטהדרום

 רהט11619רהט רשות מקומית08-991728201/07/201819/07/2018רהטאישור הונפקקייטנהאבו עובידהרהטרהטהדרום

רהטרהטהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 רהט11619רהט רשות מקומית08-991724201/07/201819/07/2018אל בדראישור הונפקקייטנה

רהטרהטהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 רהט11619רהט רשות מקומית08-991724201/07/201819/07/2018אל בדראישור הונפקקייטנה

רהטרהטהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
618256- בית ספר אלהודא  מוסד חינוכי2008-991083101/07/201821/07/2018 11שכ אישור הונפקקייטנה

 רהט11619רהט רשות מקומית41008-991778201/07/201821/07/2018ד . ת7שכונה אישור הונפקקייטנהאלגזאלירהטרהטהדרום

רהטרהטהדרום
ס של החופש ''בי

הגדול
 רהט11619רהט רשות מקומית08-991775201/07/201821/07/2018רהטאישור הונפקקייטנה

רהטרהטהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 רהט11619רהט רשות מקומית90708-990119001/07/201821/07/2018\3שכונה אישור הונפקקייטנה

 רהט11619רהט רשות מקומית708-991817801/07/201821/07/2018שכ אישור הונפקקייטנהס לחופש הגדול"בירהטרהטהדרום

רהטרהטהדרום
בית של החופש 

הגדול
 רהט11619רהט רשות מקומית08-991009901/07/201821/07/2018רהטאישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

רהטרהטהדרום
בתי הספר של 

החופש הגדול
 רהט11619רהט רשות מקומית1808-991848001/07/201821/07/2018\17שכונה אישור הונפקקייטנה

רהטרהטהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 רהט11619רהט רשות מקומיתSakir_a@walla.co.il08-655995701/07/201821/07/2018אישור הונפקקייטנה

רהטרהטהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 רהט11619רהט רשות מקומית48108-991824701/07/201821/07/2018ד. ת17רהט שכ אישור הונפקקייטנה

רהטרהטהדרום
ס של החופש "בי

הגדול
 רהט11619רהט רשות מקומית1308-991801001/07/201821/07/2018רהט שכונה אישור הונפקקייטנה

 רהט11619רהט רשות מקומית08-991742501/07/201821/07/2018 רהט32שכונה אישור הונפקקייטנההחופש הגדולרהטרהטהדרום

 רהט11619רהט רשות מקומית2608-991886701/07/201822/07/2018רהט כונה אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםרהטרהטהדרום

970236- ס רהט "מתנס"מתנ08-991050408/07/201812/07/2018רהטאישור הונפקקייטנהרובוטיקהרהטרהטהדרום

970236- ס רהט "מתנס"מתנ3408-991050415/07/201802/08/2018 34שכ אישור הונפקקייטנהאלאמלרהטרהטהדרום

970236- ס רהט "מתנס"מתנ08-670550015/07/201802/08/2018רהטאישור הונפקקייטנהאלאמלרהטרהטהדרום

 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומית08-655372501/07/201808/08/2018רתמיםאישור הונפקקייטנהכפר רתמיםרתמיםרמת נגבהדרום

 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומית8555008-655372501/07/201808/08/2018נ חלוצה .דאישור הונפקקייטנהכפר רתמיםרתמיםרמת נגבהדרום

 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומית08-655372501/07/201808/08/2018רתמיםאישור הונפקקייטנהכפר רתמיםרתמיםרמת נגבהדרום

רמת נגבהדרום
מדרשת בן 

גוריון
 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומית08-653912401/07/201808/08/2018מדרשת בן גוריוןאישור הונפקקייטנהטיול מסביב לעולם

 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומית08-655205001/07/201809/08/2018מרחבעםאישור הונפקקייטנהלישראל 70מרחב עםרמת נגבהדרום

רמת נגבהדרום
מדרשת בן 

גוריון
מוסד חינוכי08-653201601/07/201819/07/2018מדרשת בן גוריוןאישור הונפקקייטנהש"קייטנת ביס

- מדרשת שדה בוקר בנגב 

510652735

רמת נגבהדרום
מדרשת בן 

גוריון
 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומית08-653270601/07/201819/07/2018מדרשת בן גוריוןאישור הונפקקייטנההחופש הגדול

 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומית08-911103301/07/201819/07/2018מועצה איזורית רמת הנגבאישור הונפקקייטנהנגב סינימשאבי שדהרמת נגבהדרום

מרחב עםרמת נגבהדרום
מרחב - המתמחים

עם
970244- ס רמת הנגב "מתנס"מתנ08-655205001/07/201819/07/2018מרחב עםאישור הונפקקייטנה

970244- ס רמת הנגב "מתנס"מתנ08-656033701/07/201819/07/2018קיבוץ שדה בוקראישור הונפקקייטנהקיץ בקיבוץשדה בוקררמת נגבהדרום

רמת נגבהדרום

ניצנה 

קהילת )

(חינוך

מוסד חינוכי849010008-656144101/07/201821/07/2018חלוצה . נ.ניצנה דאישור הונפקקייטנהנווה מדבר ניצנה
- הסוכנות היהודית -ניצנה

33614116
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 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומית08-656535201/07/201823/08/2018משאבי שדהאישור הונפקקייטנהמשאבי שדהמשאבי שדהרמת נגבהדרום

 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומית08-656367201/07/201823/08/2018קיבוץ טלליםאישור הונפקקייטנהגן דרורטלליםרמת נגבהדרום

אישור הונפקקייטנהגן רימוןאשליםרמת נגבהדרום
נ חלוצה מיקוד .אשלים ד

8551200
 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומית08-657996101/07/201831/07/2018

970244- ס רמת הנגב "מתנס"מתנ08-656532901/07/201831/07/2018משאבי שדהאישור הונפקקייטנהמשאבי שדה לוהטיםמשאבי שדהרמת נגבהדרום

3541- קיבוץ רביבים תנועה קיבוצית08-656217601/07/201831/07/2018קיבוץ רביביםאישור הונפקקייטנהרביביםרביביםרמת נגבהדרום

 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומית08-655372505/08/201808/08/2018רתמיםאישור הונפקקייטנהיסודות- ג רתמים-ארתמיםרמת נגבהדרום

1245- לשובע עמותה03-373166416/07/201819/07/2018מדרשת שדה בוקראישור הונפקקייטנהקורסי קיץ קדימהשדה בוקררמת נגבהדרום

רמת נגבהדרום
מדרשת בן 

גוריון
מוסד חינוכי08-653201622/07/201826/07/2018מדרשת בן גוריוןאישור הונפקקייטנהש"קייטנת ביס

- מדרשת שדה בוקר בנגב 

510652735
 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומית08-655372524/07/201826/07/2018רתמיםאישור הונפקקייטנהיסודות- ג רתמים-ארתמיםרמת נגבהדרום

מרחב עםרמת נגבהדרום
מרחב - המתמחים

עם
970244- ס רמת הנגב "מתנס"מתנ08-655205026/07/201802/08/2018מרחב עםאישור הונפקקייטנה

 רמת נגב4800000רמת נגב רשות מקומית08-655372530/07/201802/08/2018רתמיםאישור הונפקקייטנהיסודות- ג רתמים-ארתמיםרמת נגבהדרום

970269- ס שגב שלום "מתנס"מתנ08-627792201/07/201819/07/2018שלום-שגבאישור הונפקקייטנהסיפורים מן הקיץשלום-שגבשגב שלוםהדרום

970269- ס שגב שלום "מתנס"מתנ08-628473301/07/201819/07/2018'שכונה האישור הונפקקייטנהקיץ של סיפוריםשלום-שגבשגב שלוםהדרום

שלום-שגבשגב שלוםהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 שגב שלום12864שגב שלום רשות מקומית08-665425301/07/201819/07/2018 שגב שלום8שכ אישור הונפקקייטנה

970269- ס שגב שלום "מתנס"מתנ08-628232801/07/201821/07/2018שלום-שגבאישור הונפקקייטנהסיפורים מן הקיץשלום-שגבשגב שלוםהדרום

ס"מתנ08-627162408/07/201812/07/2018שלום-שגבאישור הונפקקייטנהמדעים בכיףשלום-שגבשגב שלוםהדרום

הדרום
שדות נגב 

עזתה

קרית חינוך 

עזתה
רשות מקומית08-993810001/07/201805/07/2018קרית חינוך עזתהאישור הונפקקייטנהקייטנת אנגלית

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה

הדרום
שדות נגב 

עזתה
מעגלים

בתי הספר של 

החופש הגדול
רשות מקומית08-668370001/07/201819/07/2018מעגליםאישור הונפקקייטנה

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומית08-993181101/07/201819/07/2018מושב זמרתאישור הונפקקייטנה"כל הכבוד"זמרת

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה
הדרום

שדות נגב 

עזתה
בית הגדי

בתי הספר של 

החופש הגדול
רשות מקומית08-994108801/07/201819/07/2018בית הגדיאישור הונפקקייטנה

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה
הדרום

שדות נגב 

עזתה
רשות מקומית08-89942301/07/201819/07/2018כפר מימוןאישור הונפקקייטנהו-קייטנת דכפר מימון

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה
הדרום

שדות נגב 

עזתה
רשות מקומית08-993181101/07/201819/07/2018מושב זמרתאישור הונפקקייטנה"כל הכבוד"זמרת

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה
הדרום

שדות נגב 

עזתה
רשות מקומית08-994210501/07/201819/07/2018מעגליםאישור הונפקקייטנהו-קייטנת דמעגלים

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה
הדרום

שדות נגב 

עזתה
כפר מימון

בית ספר של 

החופש הגדול
רשות מקומית08-994237001/07/201819/07/2018כפר מימוןאישור הונפקקייטנה

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה
הדרום

שדות נגב 

עזתה
סעד

בתי הספר של 

החופש הגדול
רשות מקומית08-668370001/07/201819/07/2018סעדאישור הונפקקייטנה

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה
הדרום

שדות נגב 

עזתה
רשות מקומית08-668370001/07/201819/07/2018סעדאישור הונפקקייטנהו-קייטנת דסעד

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה
הדרום

שדות נגב 

עזתה
רשות מקומית08-994108801/07/201819/07/2018בית הגדיאישור הונפקקייטנהו-דבית הגדי

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה
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הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומית08-993810001/07/201819/07/2018בית הגדיאישור הונפקקייטנהו-דבית הגדי

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה
הדרום

שדות נגב 

עזתה
רשות מקומית08-680038801/07/201823/08/2018הנגב. נ.קיבוץ סעד דאישור הונפקקייטנהקיבוץ סעדסעד

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה
הדרום

שדות נגב 

עזתה
רשות מקומית08-993891302/07/201823/07/2018מעגליםאישור הונפקקייטנהבואי נשיר לארץ יפהמעגלים

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומית7208-993891302/07/201823/07/2018בית הגדי אישור הונפקקייטנהבואו נשיר לארץ יפהזרועה

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומית08-993891302/07/201823/07/2018שוקדהאישור הונפקקייטנהבואו נשיר לארץ יפהשוקדה

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה

הדרום
שדות נגב 

עזתה
רשות מקומית08-993891302/07/201823/07/2018שובהאישור הונפקקייטנהבואו נשיר לארץ יפהתקומה

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה
הדרום

שדות נגב 

עזתה
עמותה08-680054415/07/201820/07/2018קיבוץ סעדאישור הונפקקייטנהן"אילסעד

איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 
הדרום

שדות נגב 

עזתה
רשות מקומית08-993891324/07/201802/08/2018 מעגלים249הפרפר אישור הונפקקייטנהבאו נשיר לארץ יפהתקומה

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה
הדרום

שדות נגב 

עזתה
רשות מקומית08-993891324/07/201802/08/2018הנגב. נ.תקומה דאישור הונפקקייטנהבואו נשיר לארץ יפהתקומה

 שדות 3900000שדות נגב עזתה 

נגב עזתה
611160- משרד החינוך  מוסד חינוכי308-689704301/07/201819/07/2018יהושע בן נון אישור הונפקקייטנהשקמים מעוזשדרותשדרותהדרום

שדרותשדרותהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 שדרות10314שדרות רשות מקומית90308-689707901/07/201819/07/2018דיין משה אישור הונפקקייטנה

 שדרות10314שדרות רשות מקומית108-661313101/07/201819/07/2018יהושע בן נון אישור הונפקקייטנהזה כל הסיפורשדרותשדרותהדרום

1105633- עיריית שדרות מוסד חינוכי2608-689180801/07/201819/07/2018הורד אישור הונפקקייטנהגן כלניתשדרותשדרותהדרום

970277- ס שדררות "מתנס"מתנ408-689975401/07/201819/07/2018לב חיים -בראישור הונפקקייטנהגן לילךשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית08-689850801/07/201819/07/2018גן דולבאישור הונפקקייטנהגן דולבשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית08-689850801/07/201819/07/2018גן שושןאישור הונפקקייטנהגן שושןשדרותשדרותהדרום

970277- ס שדררות "מתנס"מתנ408-661115501/07/201819/07/2018לב חיים -בראישור הונפקקייטנהגן אירוסשדרותשדרותהדרום

970277- ס שדררות "מתנס"מתנ408-661115501/07/201819/07/2018לב חיים -בראישור הונפקקייטנהגן הרדוףשדרותשדרותהדרום

970277- ס שדררות "מתנס"מתנ408-661115501/07/201819/07/2018לב חיים -בראישור הונפקקייטנהגן לבונהשדרותשדרותהדרום

970277- ס שדררות "מתנס"מתנ408-661115501/07/201819/07/2018לב חיים -בראישור הונפקקייטנהגן לוטוסשדרותשדרותהדרום

970277- ס שדררות "מתנס"מתנ408-661115501/07/201819/07/2018לב חיים -בראישור הונפקקייטנהגן דקלשדרותשדרותהדרום

970277- ס שדררות "מתנס"מתנ408-662035501/07/201819/07/2018לב חיים -בראישור הונפקקייטנהגן ורדשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית308-661230401/07/201819/07/2018'הרב איפרגן מאישור הונפקקייטנהנוריתשדרותשדרותהדרום
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 שדרות10314שדרות רשות מקומית408-689850801/07/201819/07/2018הדקל אישור הונפקקייטנהגן הדסשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית908-689850801/07/201819/07/2018משה דין אישור הונפקקייטנהגן גפןשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית308-662034101/07/201819/07/2018'משעול דגניה מאישור הונפקקייטנהחרציתשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית408-661230401/07/201819/07/2018משעול פעמונית אישור הונפקקייטנהברוששדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית08-662034101/07/201819/07/2018האחוזהאישור הונפקקייטנהצבעונישדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית08-662034101/07/201819/07/2018אחוזה אתר חרוםאישור הונפקקייטנהיקנטוןשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית108-662034101/07/201819/07/2018כיכר הנשיא אישור הונפקקייטנהשיזףשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית08-662035501/07/201819/07/2018דרך הרב שלום איפראישור הונפקקייטנהקייטנת קיץ בתנועהשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית08-662035501/07/201819/07/2018דרך הרב שלום איפראישור הונפקקייטנהתמרשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית08-662035501/07/201819/07/2018דרך הרב שלום איפראישור הונפקקייטנהקייטנת קיץ בתנועהשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית308-662035501/07/201819/07/2018-שכ מאישור הונפקקייטנהקייטנת קיץ בתנועהשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית13708-661309001/07/201819/07/2018משה רבינו אישור הונפקקייטנהגן אגוזשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית08-689141401/07/201819/07/2018 שדרות17קרן קיימת אישור הונפקקייטנהגן אלוןשדרותשדרותהדרום

970277- ס שדררות "מתנס"מתנ408-662035501/07/201819/07/2018לב חיים -בראישור הונפקקייטנהגן תאנהשדרותשדרותהדרום

970277- ס שדררות "מתנס"מתנ408-662424401/07/201819/07/2018לב חיים -בראישור הונפקקייטנהשקדשדרותשדרותהדרום

970277- ס שדררות "מתנס"מתנ408-662424401/07/201819/07/2018לב חיים -בראישור הונפקקייטנהגן אורןשדרותשדרותהדרום

1105633- עיריית שדרות מוסד חינוכי408-689180801/07/201819/07/2018לב חיים -בראישור הונפקקייטנהגן נרקיסשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית4108-689180801/07/201819/07/2018המכבים אישור הונפקקייטנהסתווניתשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית4108-689180801/07/201819/07/2018המכבים אישור הונפקקייטנהסביוןשדרותשדרותהדרום

שדרותשדרותהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 שדרות10314שדרות רשות מקומית1708-661113301/07/201819/07/2018המגינים אישור הונפקקייטנה

שדרותשדרותהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 שדרות10314שדרות רשות מקומית1408-689728501/07/201819/07/2018דרך מנחם בגין אישור הונפקקייטנה

 שדרות10314שדרות רשות מקומית08-662035501/07/201819/07/2018בן גוריוןאישור הונפקקייטנה1ד "גן חבשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית08-924187701/07/201819/07/2018אתר חירום משה רבינואישור הונפקקייטנהגן ארזשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית08-661309001/07/201819/07/2018ס גיל"ביאישור הונפקקייטנהגן פעמוניתשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית308-661230401/07/201819/07/2018'הרב איפרגן מאישור הונפקקייטנהגן סחלבשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית308-661230401/07/201819/07/2018'הרב איפרגן מאישור הונפקקייטנהגן רימוןשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית308-661230401/07/201819/07/2018'הרב איפרגן מאישור הונפקקייטנהרקפתשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית308-661230401/07/201819/07/2018'הרב איפרגן מאישור הונפקקייטנהחבצלתשדרותשדרותהדרום
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580353159- עטרת אסתר עמותה6608-661313001/07/201819/07/2018אהבת ציון אישור הונפקקייטנהילדות ישראליתשדרותשדרותהדרום

580353159- עטרת אסתר עמותה08-661313001/07/201819/07/2018 שדרות76ם "הרמבאישור הונפקקייטנהילדות ישראליתשדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית08-689716301/07/201820/07/2018יהושוע בן נוןאישור הונפקקייטנהתורני חדששדרותשדרותהדרום

 שדרות10314שדרות רשות מקומית08-689850801/07/201820/07/2018גן דובדבןאישור הונפקקייטנהגן דובדבןשדרותשדרותהדרום

שדרותשדרותהדרום
ס של החופש "בי

הגדול
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי08-689431701/07/201820/07/2018 שדרות906ל "קקאישור הונפקקייטנה

 שדרות10314שדרות רשות מקומית2408-689975402/07/201819/07/2018משה דיין אישור הונפקקייטנהקיץ בתנועהשדרותשדרותהדרום

970277- ס שדררות "מתנס"מתנ08-661155502/07/201819/07/2018בר לב שדרותאישור הונפקקייטנהמחנה לגאסישדרותשדרותהדרום

511476905- מובילי הורדים חברה02-536200512/08/201823/08/2018ס"ברלב ליד המתנ' רחאישור הונפקקייטנהעל גלגליםשדרותשדרותהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-689710401/07/201802/08/2018מושב יכיניאישור הונפקקייטנהגן ארזיםיכינישער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680881301/07/201823/08/2018דורותאישור הונפקקייטנהפשושדורותשער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680360801/07/201823/08/2018ברור חילאישור הונפקקייטנהתות-יורהברור חילשער הנגבהדרום

570012864- קיבוץ נחל עוז אגודה08-680526301/07/201823/08/2018נ הנגב.קיבוץ נחל עוז דאישור הונפקקייטנהמרכז חברתינחל עוזשער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680873901/07/201823/08/2018קיבוץ דורותאישור הונפקקייטנהחברת ילדים דורותדורותשער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680228601/07/201823/08/2018גביםאישור הונפקקייטנהרימוןגביםשער הנגבהדרום

אישור הונפקקייטנהדקלגביםשער הנגבהדרום
kibbuts gevim, d.n hof 

Ashqelon
 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680228601/07/201823/08/2018

אישור הונפקקייטנהשחףדורותשער הנגבהדרום
חוף אשקלון . נ.קיבוץ דורות ד

7917500
 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680881301/07/201823/08/2018

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680422101/07/201823/08/2018קיבוץ מפלסיםאישור הונפקקייטנהגן נוריתמפלסיםשער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680422101/07/201823/08/2018קיבוץ מפלסיםאישור הונפקקייטנהגן חצבמפלסיםשער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680228601/07/201823/08/2018גביםאישור הונפקקייטנהרימוןגביםשער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680228601/07/201823/08/2018גביםאישור הונפקקייטנהדקלגביםשער הנגבהדרום

אישור הונפקקייטנהו-ניר עם אניר עםשער הנגבהדרום
חוף אשקלון .נ.עם ד-קיבוץ ניר

79155מיקוד 
 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680902901/07/201823/08/2018

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680250201/07/201823/08/2018קיבוץ אור הנראישור הונפקקייטנהקיץ מהאגדותאור הנרשער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-770878701/07/201823/08/2018קיבוץ ברור חילאישור הונפקקייטנהברור חיל חברתיברור חילשער הנגבהדרום

אישור הונפקקייטנהו-ניר עם דניר עםשער הנגבהדרום
חוף אשקלון .נ.עם ד-קיבוץ ניר

79155מיקוד 
 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680902901/07/201823/08/2018
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 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680541301/07/201824/08/2018נחל עוזאישור הונפקקייטנהגן סביוןנחל עוזשער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680999101/07/201824/08/2018ניר עםאישור הונפקקייטנהגן שקמהניר עםשער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-911143601/07/201824/08/2018נ חוף אשקלון.קיבוץ רוחמה דאישור הונפקקייטנהילדי רוחמהרוחמהשער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680929501/07/201824/08/2018קיבוץ כפר עזהאישור הונפקקייטנהגן גפןכפר עזהשער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680929301/07/201824/08/2018קיבוץ כפר עזהאישור הונפקקייטנהגן רעיםכפר עזהשער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680971101/07/201824/08/2018קיבוץ כפר עזהאישור הונפקקייטנהמפל מועדוניתכפר עזהשער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680307601/07/201824/08/2018קיבוץ אור הנראישור הונפקקייטנהגן שקדאור הנרשער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680307601/07/201824/08/2018קיבוץ אור הנראישור הונפקקייטנהגן סיגלוןאור הנרשער הנגבהדרום

אישור הונפקקייטנהקיבוץ ארזארזשער הנגבהדרום
חוף אשקלון . נ.קיבוץ ארז ד

7915000
 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680130501/07/201826/08/2018

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680422101/07/201827/08/2018קיבוץ מפלסיםאישור הונפקקייטנהאילנות שקמהמפלסיםשער הנגבהדרום

גביםשער הנגבהדרום
קייטנת גבים בית 

אלה
 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680231501/07/201829/08/2018חוף אשקלון. נ.קיבוץ גבים דאישור הונפקקייטנה

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680215601/07/201829/08/2018קיבוץ גביםאישור הונפקקייטנהמרחב- גביםגביםשער הנגבהדרום

 שער הנגב3700000שער הנגב רשות מקומית08-680774601/07/201831/08/2018רוחמהאישור הונפקקייטנהנרקיסרוחמהשער הנגבהדרום

שער הנגבהדרום
תעשית שער 

הנגב
38353470- הדס גרינברג תושב פרטי08-993486812/08/201823/08/2018מכללת ספיראישור הונפקקייטנהעיגולים

 שפיר3400000שפיר רשות מקומית08-858822201/07/201814/08/2018עין צוריםאישור הונפקקייטנהעין צוריםעין צוריםשפירהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער08-660090101/07/201819/07/2018מושב קוממיותאישור הונפקקייטנהגדולות- קוממיותקוממיותשפירהדרום

שפירשפירהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
970285- ס שפיר "מתנס"מתנ08-861299901/07/201819/07/2018שפיראישור הונפקקייטנה

בנות בתיהתנועת נוער077-708094001/07/201819/07/2018אלומהאישור הונפקקייטנהסיפור של ילדאלומהשפירהדרום

אבן שמואלשפירהדרום
מפליגים עם 

ממד אבן - סיפורים 
 שפיר3400000שפיר רשות מקומית08-681198901/07/201819/07/2018אבן שמואלאישור הונפקקייטנה

970285- ס שפיר "מתנס"מתנ08-660090101/07/201819/07/2018מושב קוממיותאישור הונפקקייטנהאבג קוממיותקוממיותשפירהדרום

970285- ס שפיר "מתנס"מתנ08-681611101/07/201819/07/2018אלומהאישור הונפקקייטנהסיפור של הצלחהאלומהשפירהדרום
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 שפיר3400000שפיר רשות מקומית08-689110201/07/201819/07/2018מרכז שפיראאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםשפירשפירהדרום

970285- ס שפיר "מתנס"מתנ5008-681478001/07/201819/07/2018אבן שמואל אישור הונפקקייטנהבית מדרש לצעיריםאבן שמואלשפירהדרום

970285- ס שפיר "מתנס"מתנ08-861277701/07/201819/07/2018מרכז שפיראאישור הונפקקייטנהמחנה ספורטמרכז שפיראשפירהדרום

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער08-681611101/07/201819/07/2018שדה גת מושב אלומה. נ.דאישור הונפקקייטנהסיפור של הצלחהשפירשפירהדרום

רווחהשפירהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 שפיר3400000שפיר רשות מקומית08-660309901/07/201826/07/2018גני שפיראישור הונפקקייטנה

עין צוריםשפירהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 שפיר3400000שפיר רשות מקומית08-660309901/07/201826/07/2018גני שפיראישור הונפקקייטנה

זרחיהשפירהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 שפיר3400000שפיר רשות מקומית08-660309901/07/201826/07/2018גני שפיראישור הונפקקייטנה

איתןשפירהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 שפיר3400000שפיר רשות מקומית08-660309901/07/201826/07/2018גני שפיראישור הונפקקייטנה

שפירשפירהדרום
החברים של אופק 

באי האותיות
 שפיר3400000שפיר רשות מקומית08-660309901/07/201826/07/2018שפיראישור הונפקקייטנה

עין צוריםשפירהדרום
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 שפיר3400000שפיר רשות מקומית08-625846101/07/201831/07/2018גני שפיראישור הונפקקייטנה

עמותה08-850143502/07/201808/07/2018מרכז שפיראאישור הונפקקייטנהן מרכז שפירא"אילמרכז שפיראשפירהדרום
איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 
עמותה08-850143502/07/201808/07/2018מרכז שפיראלא מאושרתקייטנהן מרכז שפירא"אילמרכז שפיראשפירהדרום

איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 
970285- ס שפיר "מתנס"מתנ08-861277723/07/201827/07/2018שדה גת. נ.יסודי אבן שמואל דאישור הונפקקייטנהמדעיםאבן שמואלשפירהדרום

 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית08-646772801/07/201819/07/2018תל שבעאישור הונפקקייטנהרסאלה תל שבעתל שבעתל שבעהדרום

תל שבע 10546רשות מקומית1408-912123001/07/201819/07/2018' שכ, תל שבעאישור הונפקקייטנההחופש הגדולתל שבעתל שבעהדרום

תל שבעתל שבעהדרום
בית  ספר של 

החופש הגדול
970293- ס תל שבע "מתנס"מתנ072-335450401/07/201819/07/2018ס אלסלאם"באישור הונפקקייטנה

 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית08-646996301/07/201819/07/2018תל שבעאישור הונפקקייטנהגובראןתל שבעתל שבעהדרום

תל שבעתל שבעהדרום
בית ספר של 

החופש הגדול
 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית308-646900801/07/201819/07/2018שכונה אישור הונפקקייטנה

 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית3808-637289301/07/201819/07/2018תל שבע אישור הונפקקייטנהס אלרסאלה"בתל שבעתל שבעהדרום

970293- ס תל שבע "מתנס"מתנ08-646758901/07/201819/07/2018תל שבעאישור הונפקקייטנהרובוטיקהתל שבעתל שבעהדרום

תל שבעתל שבעהדרום
בית הספר של 

החופש הגדול
 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית708-690078101/07/201819/07/2018 7שכ אישור הונפקקייטנה

 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית308-646900801/07/201819/07/2018שכונה אישור הונפקקייטנהרשותיתתל שבעתל שבעהדרום

תל שבעתל שבעהדרום
קייטנה החופש 

הגדול
 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית08-626884401/07/201819/07/2018 תל שבע6שכונה אישור הונפקקייטנה

 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית08-308084301/07/201819/07/2018קיטנת תל שבעאישור הונפקקייטנההחופש  הגדולתל שבעתל שבעהדרום

 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית13508-308084301/07/201819/07/2018 בית 7' תל שבע שכאישור הונפקקייטנההחופש  הגדולתל שבעתל שבעהדרום

 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית908-626888801/07/201819/07/2018שכ אישור הונפקקייטנהחמס נגוםתל שבעתל שבעהדרום

תל שבעתל שבעהדרום
בית ספר של 

החןפש הגדול
 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית708-690078101/07/201819/07/2018 7שכ אישור הונפקקייטנה

970293- ס תל שבע "מתנס"מתנ08-642588801/07/201819/07/2018ר'ד'אלחאישור הונפקקייטנהחופש הגדולתל שבעתל שבעהדרום

 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית1408-912123001/07/201819/07/2018תל שבע שכונה אישור הונפקקייטנהכיתות דתל שבעתל שבעהדרום
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תל שבעתל שבעהדרום
קייטנת החופש 

הגדול
 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית608-976533301/07/201819/07/2018שכונה אישור הונפקקייטנה

תל שבעתל שבעהדרום
קייטנת החופש 

הגדול
 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית608-976533301/07/201819/07/2018שכונה אישור הונפקקייטנה

תל שבעתל שבעהדרום
קיטנת החופש 

הגדול
 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית1108-626884401/07/201819/07/2018שכונה אישור הונפקקייטנה

 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית1408-912123001/07/201819/07/2018' שכ, תל שבעאישור הונפקקייטנההחופש הגדולתל שבעתל שבעהדרום

 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית108-678484201/07/201819/07/2018שכ אישור הונפקקייטנהביתתל שבעתל שבעהדרום

 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית108-678484201/07/201821/07/2018שכ אישור הונפקקייטנהביתתל שבעתל שבעהדרום

 תל שבע10546תל שבע רשות מקומית08-646758902/07/201812/07/2018 תל שבע2ד .מרכז מסחרי תאישור הונפקקייטנהילדים ונוערתל שבעתל שבעהדרום

611202- מועצה אזורית תמר מוסד חינוכי08-622222201/07/201821/07/2018נווה  זוהראישור הונפקקייטנהבית ספר של קיץנווה זוהרתמרהדרום

 תמר5100000תמר רשות מקומית08-659461801/07/201822/08/2018קיבוץ עין גדיאישור הונפקקייטנהקייטנת עין גדיעין גדיתמרהדרום

25948498- אשרף אלשיך תושב פרטי21504-654724401/07/201811/07/2018ד . ת24905אבו סנאן אישור הונפקקייטנהשוחים ונהניםאבו סנאןאבו סנאןהצפון

 אבו סנאן4739אבו סנאן רשות מקומית04-996192402/07/201821/07/2018אבו סנאןאישור הונפקקייטנה'יסוד באבו סנאןאבו סנאןהצפון

 אבו סנאן4739אבו סנאן רשות מקומית04-666063902/07/201821/07/2018חיילים משוחררים' שכאישור הונפקקייטנהאלתסאמוחאבו סנאןאבו סנאןהצפון

אבו סנאןאבו סנאןהצפון
בית ספר של חופש 

גדול יסודי א אבו 
971804- ס אבו סנאן "מתנס"מתנ04-996209502/07/201821/07/2018אבו סנאןאישור הונפקקייטנה

25948498- אשרף אלשיך תושב פרטי21504-654724404/08/201813/08/2018ד . ת24905אבו סנאן אישור הונפקקייטנהשוחים ונהניםאבו סנאןאבו סנאןהצפון

 אבו סנאן4739אבו סנאן רשות מקומית04-956358908/07/201821/07/2018אבו סנאןאישור הונפקקייטנהבסאת אלריחאבו סנאןאבו סנאןהצפון

25948498- אשרף אלשיך תושב פרטי21504-654724412/07/201823/07/2018ד . ת24905אבו סנאן אישור הונפקקייטנהשוחים ונהניםאבו סנאןאבו סנאןהצפון

25948498- אשרף אלשיך תושב פרטי21504-654724424/07/201803/08/2018ד . ת24905אבו סנאן אישור הונפקקייטנהשוחים ונהניםאבו סנאןאבו סנאןהצפון

אכסאלאכסאלהצפון
בתי ספר של 

החופש הגדול
ס"מתנ04-601147301/07/201819/07/2018כפר אכסאלאישור הונפקקייטנה

 אכסאל4788אכסאל רשות מקומית04-657894401/07/201819/07/2018שכונה מערביתאישור הונפקקייטנהחופש הגדולאכסאלאכסאלהצפון

 אכסאל4788אכסאל רשות מקומית04-655560701/07/201819/07/2018אכסאלאישור הונפקקייטנההחופש הגדולאכסאלאכסאלהצפון

עמותה04-608019302/07/201812/07/2018אכסאלאישור הונפקקייטנהריאדה ופונוןאכסאלאכסאלהצפון
-עמותת מן אגל אלריאדה ואלפונון 

 580455582
תושב פרטי04-656055705/08/201816/08/2018נצרת עיליתאישור הונפקקייטנהלימוד שחייהאכסאלאכסאלהצפון

- ל "ע מנכ"החברה לפיתוח נ

101060002
תושב פרטי04-656055708/07/201819/07/2018נצרת עיליתאישור הונפקקייטנהלימוד שחייהאכסאלאכסאלהצפון

- ל "ע מנכ"החברה לפיתוח נ

101060002
עמותה04-608019316/07/201827/07/2018אכסאלאישור הונפקקייטנהריאדה ופונוןאכסאלאכסאלהצפון

-עמותת מן אגל אלריאדה ואלפונון 

 580455582
תושב פרטי04-656055722/07/201802/08/2018נצרת עיליתאישור הונפקקייטנהלימוד שחייהאכסאלאכסאלהצפון

- ל "ע מנכ"החברה לפיתוח נ

101060002
עמותה04-608019330/07/201826/08/2018אכסאלאישור הונפקקייטנהריאדה ופונוןאכסאלאכסאלהצפון

-עמותת מן אגל אלריאדה ואלפונון 

 580455582
חמאםאל בטוףהצפון

ס יסודי ואדי "בי

חמאם
 אל בטוף6500000אל בטוף רשות מקומית04-679208601/07/201819/07/2018חמאםאישור הונפקקייטנה

 אל בטוף6500000אל בטוף רשות מקומית04-651868301/07/201819/07/2018רומת הייבאישור הונפקקייטנהיסודי ערב אלהייברומת הייבאל בטוףהצפון

עוזייראל בטוףהצפון
ס של החופש "בי

הגדול עוזייר
 אל בטוף6500000אל בטוף רשות מקומית1790304-651712401/07/201819/07/2018עוזייר מיקוד אישור הונפקקייטנה

 אל בטוף6500000אל בטוף רשות מקומית04-911884001/07/201819/07/2018עוזייראישור הונפקקייטנהיסודי רומאנהרומאנהאל בטוףהצפון
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 אעבלין5298אעבלין רשות מקומית04-950039102/07/201821/07/2018אעבליןאישור הונפקקייטנהעבדו סלים' יסודי באעבליןאעבליןהצפון

אעבליןאעבליןהצפון
נולדתי לחיות 

גן אלסנאפר-בכבוד
אישור הונפקקייטנה

ד .ת, אעבלין,רחוב הסירה

3001200מיקוד,2077
עמותה04-844051102/07/201821/07/2018

- נולדתי לחיות בכבוד 

580391746
אעבליןאעבליןהצפון

קייטנת קיץ בית 

ספר
 אעבלין5298אעבלין רשות מקומית10204-843215002/07/201821/07/2018ד . ת3001200אעבלין אישור הונפקקייטנה

 אעבלין5298אעבלין רשות מקומית04-986938102/07/201821/07/2018אעבליןאישור הונפקקייטנההחופש הגדולאעבליןאעבליןהצפון

 אעבלין5298אעבלין רשות מקומית04-986660702/07/201821/07/2018אעבליןאישור הונפקקייטנההחופש הגדול יסוד גאעבליןאעבליןהצפון

 אעבלין5298אעבלין רשות מקומית04-950039102/07/201821/07/2018אעבליןאישור הונפקקייטנהעבדו סלים' יסודי באעבליןאעבליןהצפון

אעבליןאעבליןהצפון
יסודי -החופש הגדול

א
 אעבלין5298אעבלין רשות מקומית04-986797702/07/201821/07/2018אעבליןאישור הונפקקייטנה

אישור הונפקקייטנהראמי ספורטאעבליןאעבליןהצפון
rami_sport_2005@hotmail.c

om
33216946- ראמי תושב פרטי04-986716003/07/201816/07/2018

580370047- אלבית אלדפי עמותה04-823414103/07/201831/07/2018אעבלין-עמותת אלבית אלדאפי אישור הונפקקייטנהאלבית אלדאפיאעבליןאעבליןהצפון

אישור הונפקקייטנהראמי ספורטאעבליןאעבליןהצפון
rami_sport_2005@hotmail.c

om
33216946- ראמי תושב פרטי04-986716005/08/201817/08/2018

אעבליןאעבליןהצפון
מרכז לימודי מאר 

אליאס
עמותה04-843214409/07/201820/07/2018אעבליןאישור הונפקקייטנה

- מכללת מר אליאס אעבלין 

580168524

אישור הונפקקייטנהראמי ספורטאעבליןאעבליןהצפון
rami_sport_2005@hotmail.c

om
33216946- ראמי תושב פרטי04-986716022/07/201802/08/2018

הצפון
בוסתאן אל 

מרג
אישור הונפקקייטנההחופש הגדולניין

וד ' מיק1251ד .יסודי נין ת

19320
רשות מקומית04-659670801/07/201819/07/2018

 6600000בוסתאן אל מרג 

בוסתאן אל מרג

הצפון
בוסתאן אל 

מרג
כפר מצר

החופש הגדול כפר 

מצר
רשות מקומית04-676610601/07/201819/07/2018כפר מצראישור הונפקקייטנה

 6600000בוסתאן אל מרג 

בוסתאן אל מרג
הצפון

בוסתאן אל 

מרג
רשות מקומית04-652649501/07/201819/07/2018סולםאישור הונפקקייטנההקיץ הגדולסולם

 6600000בוסתאן אל מרג 

בוסתאן אל מרג
הצפון

בוסתאן אל 

מרג
רשות מקומית04-652649501/07/201819/07/2018סולםאישור הונפקקייטנההקיץ הגדולסולם

 6600000בוסתאן אל מרג 

בוסתאן אל מרג
 בוקעאתה40014בוקעאתה רשות מקומית04-698182801/07/201819/07/2018בוקעאתאאישור הונפקקייטנהמדברים אנגליתבוקעאתאבוקעאתההצפון

 בוקעאתה40014בוקעאתה רשות מקומית04-698147801/07/201819/07/2018אשכול גנים ירוקיםאישור הונפקקייטנהניצני האביבבוקעאתאבוקעאתההצפון

 בוקעאתה40014בוקעאתה רשות מקומית04-698182801/07/201821/07/2018בוקעאתאאישור הונפקקייטנההחופש הגדולבוקעאתאבוקעאתההצפון

מכסור-ביר אלהצפון
-ביר אל

מכסור

- החופש הגדול 

ביר ' יסודי ג
9985- ביר אלמכסור מוסד חינוכי04-986854701/07/201819/07/2018מכסור-ביר אלאישור הונפקקייטנה

מכסור-ביר אלהצפון
-ביר אל

מכסור
רשות מקומית04-986564401/07/201819/07/2018מכסור-ביר אלאישור הונפקקייטנהיסודי ביר מכסור א

- ביר אל9985מכסור -ביר אל

מכסור
מכסור-ביר אלהצפון

-ביר אל

מכסור
רשות מקומית04-986529001/07/201821/07/2018יסודי ב ליד המועצהאישור הונפקקייטנההחופש הגדול

- ביר אל9985מכסור -ביר אל

מכסור
מכסור-ביר אלהצפון

-ביר אל

מכסור

קיטנת הדולפין 

2018
98- ביר אלמכסור  עמותה04-905892208/07/201830/07/2018ביר אלמכסוראישור הונפקקייטנה

מכסור-ביר אלהצפון
-ביר אל

מכסור

קיטנת הדולפין 

2018
98- ביר אלמכסור  עמותה04-905892231/07/201820/08/2018ביר אלמכסוראישור הונפקקייטנה

ן' בית ג4804ן 'בית גרשות מקומית04-980240501/07/201819/07/2018בית גןאישור הונפקקייטנה"ב"אלאום ן'בית גן'בית גהצפון

ן'בית גן'בית גהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
ן' בית ג4804ן 'בית גרשות מקומית04-980388001/07/201819/07/2018כפר בית גאןאישור הונפקקייטנה

ן'בית גן'בית גהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
ן' בית ג4804ן 'בית גרשות מקומית04-980230601/07/201819/07/2018ן'בית גאישור הונפקקייטנה

ן'בית גן'בית גהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
ן' בית ג4804ן 'בית גרשות מקומית04-980388001/07/201819/07/2018ן'בית גלא מאושרתקייטנה

ן' בית ג4804ן 'בית גרשות מקומית04-980230602/07/201819/07/2018ן'בית גאישור הונפקקייטנהsammar schoolן'בית גן'בית גהצפון
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ן' בית ג4804ן 'בית גרשות מקומית04-980377108/07/201819/07/2018אן שכונת אלסואנה'בית גאישור הונפקקייטנהאתגריםן'בית גן'בית גהצפון

ן' בית ג4804ן 'בית גרשות מקומית04-980377108/07/201822/07/2018אן שכונת אלסואנה'בית גאישור הונפקקייטנהגלגליםן'בית גן'בית גהצפון

ן' בית ג4804ן 'בית גרשות מקומיתm.rawda@gmail.com04-980377108/07/201826/07/2018אישור הונפקקייטנההשף סמיילין'בית גן'בית גהצפון

970335- ס בית שאן "מתנס"מתנ04-648000301/07/201819/07/2018בית שאןאישור הונפקקייטנהנעם נריהבית שאןבית שאןהצפון

בית שאןבית שאןהצפון
ס של החופש "ביה

הגדול
333- רשות מקומית מוסד חינוכי104-658721701/07/201819/07/2018גולדה מאיר אישור הונפקקייטנה

בית שאןבית שאןהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
970335- ס בית שאן "מתנס"מתנ04-658881301/07/201819/07/2018שכ נוף קדומיםאישור הונפקקייטנה

בית שאןבית שאןהצפון
תלמוד תורה קשת 

יונתן
 בית שאן92007בית שאן רשות מקומית104-658596701/07/201819/07/2018ויצמן חיים אישור הונפקקייטנה

 בית שאן92007בית שאן רשות מקומית2604-648057201/07/201819/07/2018שד מנחם בגין אישור הונפקקייטנה"פלאי קיץ "בית שאןבית שאןהצפון

 בית שאן92007בית שאן רשות מקומית2904-658721201/07/201819/07/2018הגלבוע אישור הונפקקייטנהס גלבוע"ביהבית שאןבית שאןהצפון

 בית שאן92007בית שאן רשות מקומית04-658837401/07/201819/07/2018שכ נווה הנחלאישור הונפקקייטנה70-קייטנת הבית שאןבית שאןהצפון

 בית שאן92007בית שאן רשות מקומית1204-648943901/07/201824/08/2018יהושוע אביטן אישור הונפקקייטנהגניםבית שאןבית שאןהצפון

 בית שאן92007בית שאן רשות מקומית104-648943901/07/201824/08/2018ירושלים הבירה אישור הונפקקייטנהגניםבית שאןבית שאןהצפון

580589000- בית חבד בית שאן עמותה3904-653770225/07/201807/08/2018מכלוף יעקב אישור הונפקקייטנהד"קייטנת חבבית שאןבית שאןהצפון

ס"מתנ04-911408001/07/201812/07/2018בסמת טבעוןאישור הונפקקייטנהאל בסמהבסמת טבעוןבסמת טבעוןהצפון

ס"מתנ04-911408001/07/201812/07/2018בסמת טבעוןאישור הונפקקייטנהאל בסמהבסמת טבעוןבסמת טבעוןהצפון

ס"מתנ04-911408008/07/201812/07/2018בסמת טבעוןאישור הונפקקייטנהאל בסמהבסמת טבעוןבסמת טבעוןהצפון

 בסמת טבעון9449בסמת טבעון רשות מקומית5704-911408015/07/201819/07/2018רח זבידאת אישור הונפקקייטנהאל בסמהבסמת טבעוןבסמת טבעוןהצפון

הצפון
-בעיינה

יידאת'נג

-בועיינה

ידאת'נוג
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי04-670585401/07/201819/07/2018ידאת'נוג-בועיינהאישור הונפקקייטנההחופש הגדול

הצפון
-בעיינה

יידאת'נג

-בועיינה

ידאת'נוג
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי04-673003601/07/201819/07/2018בועינהאישור הונפקקייטנהקיץ זה כיף

הצפון
-בעיינה

יידאת'נג

-בועיינה

ידאת'נוג
רשות מקומית04-673015501/07/201819/07/2018בועינה נוגידאתאישור הונפקקייטנההחופש הגדול

- בעיינה4820יידאת 'נג-בעיינה

יידאת'נג
הצפון

-בעיינה

יידאת'נג

-בועיינה

ידאת'נוג
רשות מקומית04-673015508/07/201819/07/2018ידאת'נוג-בועיינהאישור הונפקקייטנהמדעים ורובוטיקה

- בעיינה4820יידאת 'נג-בעיינה

יידאת'נג

בענהבענההצפון
בית ספר יסודי ב  

של החופש הגדול
 בענה4838בענה רשות מקומית04-958269101/07/201821/07/2018בענהאישור הונפקקייטנה

בענהבענההצפון
בית ספר יסודי א  

של החופש הגדול
 בענה4838בענה רשות מקומית04-958269101/07/201821/07/2018בענהאישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

בענהבענההצפון
בית ספר יסודי ג 

של החופש הגדול
 בענה4838בענה רשות מקומית04-990581001/07/201821/07/2018בענהאישור הונפקקייטנה

אישור הונפקקייטנההבשורות הטובותבענהבענההצפון
בענה ליד הכנסייה 

האורתודוקסית
580445120- הכנסיה האוונגילית עמותה04-998781308/07/201814/07/2018

מכר-דיידה'גמכר-דיידה'גהצפון

בית ספר של חופש 

גדול אלראזי 

מכר-דיידה'ג

מכר-דיידה' ג12922מכר -דיידה'גרשות מקומית04-996293001/07/201821/07/2018דיידה'גאישור הונפקקייטנה

מכר-דיידה' ג12922מכר -דיידה'גרשות מקומית04-980431502/07/201821/07/2018מכראישור הונפקקייטנהעומר בן אלחטאבמכר-דיידה'גמכר-דיידה'גהצפון

מכר-דיידה' ג12922מכר -דיידה'גרשות מקומית9904-996283502/07/201821/07/2018מכר -דיידה'גאישור הונפקקייטנההחופש הגדולמכר-דיידה'גמכר-דיידה'גהצפון

מכר-דיידה'גמכר-דיידה'גהצפון
ס של החופש "בתיה

הגדול
מכר-דיידה' ג12922מכר -דיידה'גרשות מקומית04-956234702/07/201821/07/2018מכראישור הונפקקייטנה

56343908- מוהיבה כיאל  תושב פרטי04-618577702/07/201822/07/2018גדידה מכר מעל לבנק לאומיאישור הונפקקייטנהרואיאמכר-דיידה'גמכר-דיידה'גהצפון

מכר-דיידה' ג12922מכר -דיידה'גרשות מקומית04-996402102/07/201822/07/2018מכראישור הונפקקייטנהפעילות קיץ קייטנהמכר-דיידה'גמכר-דיידה'גהצפון

אגודה2510504-956062915/07/201823/07/2018גדיידה מכר אישור הונפקקייטנהאלטאאלעמכר-דיידה'גמכר-דיידה'גהצפון
- עמותה מאען לכולם 

5804449015
תושב פרטי04-996504515/07/201825/07/2018מכר- כנסייה הקתולית אישור הונפקקייטנהדרב אל מחבהמכר-דיידה'גמכר-דיידה'גהצפון

- מכר -דיידה'ג- הכנסייה הקתולית 

29109758
מכר-דיידה'גמכר-דיידה'גהצפון

קיטנת מרתון 

אנגלית
מכר-דיידה' ג12922מכר -דיידה'גרשות מקומית04-996758715/07/201826/07/2018גדידה מכראישור הונפקקייטנה

ס"מתנ04-9962850ולס'גלא מאושרתקייטנההחופש הגדולולס'גוליס'גהצפון

ולס'גוליס'גהצפון

בית ספר של 

החופש הגדול יסודי 

א

971820- וליס 'ס ג"מתנס"מתנ04-996285001/07/201819/07/2018ולס'גאישור הונפקקייטנה

971820- וליס 'ס ג"מתנס"מתנ04-996285001/07/201819/07/2018ולס'גאישור הונפקקייטנה1טבע ומדעולס'גוליס'גהצפון

971820- וליס 'ס ג"מתנס"מתנ04-996285001/07/201819/07/2018ולס'גאישור הונפקקייטנה"מדברים רגשות"ולס'גוליס'גהצפון

ולס'גוליס'גהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
971820- וליס 'ס ג"מתנס"מתנ04-996285001/07/201819/07/2018ולס'גאישור הונפקקייטנה

971820- וליס 'ס ג"מתנס"מתנ04-996285001/07/201819/07/2018ולס'גלא מאושרתקייטנהחופש גדולולס'גוליס'גהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-696437101/07/201805/07/2018קייטנות מדעאישור הונפקקייטנהקייטנות מדע גולןמרום גולןגולןהצפון

גולןהצפון
רמת 

מגשימים
עמותה04-676430501/07/201806/07/2018רמת מגשימיםאישור הונפקקייטנהאילן רמת מגשימים

איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 
עמותה04-676279301/07/201806/07/2018חספין רמת הגולןאישור הונפקקייטנהקייטנת אילן חיספיןחספיןגולןהצפון

איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 
 גולן7100000גולן רשות מקומית04-673265001/07/201816/08/2018מעלה גמלאאישור הונפקקייטנהמנגו/קייטנת חצבמעלה גמלאגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-673231701/07/201817/08/2018רמותאישור הונפקקייטנהרמותרמותגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-696058801/07/201819/07/2018קשתאישור הונפקקייטנהישראל שליקשתגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-660530001/07/201819/07/2018רמת הגולןאישור הונפקקייטנהמצפה גולןבני יהודהגולןהצפון

נטורגולןהצפון
ס של "קייטנת בי

החופש הגדול 
 גולן7100000גולן רשות מקומית04-696977501/07/201819/07/2018נטוראישור הונפקקייטנה
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 גולן7100000גולן רשות מקומית04-696058801/07/201819/07/2018קשתאישור הונפקקייטנהישראל שליקשתגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-696058801/07/201819/07/2018חספין רמת הגולןאישור הונפקקייטנהישראל שליחספיןגולןהצפון

58433947- מועצה אזורית גולן מוסד חינוכיuri_pinches@bezeqint04-676245201/07/201819/07/2018אישור הונפקקייטנהלמען שמו באהבהחספיןגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-660530001/07/201819/07/2018רמת הגולןאישור הונפקקייטנהמצפה גולןבני יהודהגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-998706801/07/201819/08/2018גבעת יואבאישור הונפקקייטנהאורניםגבעת יואבגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-692107701/07/201819/08/2018חד נסאישור הונפקקייטנהחןנס-חדגולןהצפון

אורטלגולןהצפון
 2018קייטנת 

באורטל
 גולן7100000גולן רשות מקומית04-696071101/07/201820/08/2018קיבוץ אורטלאישור הונפקקייטנה

 גולן7100000גולן רשות מקומית1243604-696010201/07/201821/08/2018קיבוץ מרום גולן אישור הונפקקייטנהצנובר סברסמרום גולןגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-698777101/07/201821/08/2018שעלאישור הונפקקייטנהבזלתשעלגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-676224701/07/201821/08/2018מיצראישור הונפקקייטנהגן קיפודמיצרגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית124260004-699363501/07/201821/08/2018גולן . נ.קיבוץ עין זיוון דאישור הונפקקייטנהקייטנת זיפרעין זיווןגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-635270601/07/201821/08/2018אודםאישור הונפקקייטנהאודם גן בלוטיםאודםגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-696045701/07/201821/08/2018מרום גולןאישור הונפקקייטנהדגן וחרמוןמרום גולןגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-698231201/07/201822/08/2018קלעאישור הונפקקייטנהגן אלוןקלעגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-676353701/07/201823/07/2018בני יהודהאישור הונפקקייטנהגן גולןבני יהודהגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-676121101/07/201823/08/2018קיבוץ אפיקאישור הונפקקייטנהרימוןאפיקגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-676183001/07/201823/08/2018קיבוץ כפר חרובאישור הונפקקייטנהכפר חרובכפר חרובגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-696071101/07/201823/08/2018אורטלאישור הונפקקייטנהקסום וגוריםאורטלגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-683829101/07/201823/08/2018רום-אלאישור הונפקקייטנהדובדבןרום-אלגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-676457101/07/201824/08/2018מבוא חמהאישור הונפקקייטנהגן צעצועיםמבוא חמהגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-676182601/07/201824/08/2018כפר חרובאישור הונפקקייטנהשיזףכפר חרובגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-832618001/07/201824/08/2018עד-אליאישור הונפקקייטנהגן פעמוניםעד-אליגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-676411101/07/201824/08/2018גשוראישור הונפקקייטנהגן גוריםגשורגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-696498601/07/201831/08/2018קדמת צביאישור הונפקקייטנהגן אלון וגן הצביקדמת צביגולןהצפון

אישור הונפקקייטנהרימוןמבוא חמהגולןהצפון
קייטנת חינוך בלתי פורמאלי 

בחינוך
 גולן7100000גולן רשות מקומית04-676457401/07/201831/08/2018

חספיןגולןהצפון
קייטנת תלמוד 

תורה גולני
58433947- מועצה אזורית גולן מוסד חינוכי04-676245202/07/201820/07/2018חספיןאישור הונפקקייטנה

גולןהצפון
רמת 

מגשימים
 גולן7100000גולן רשות מקומית04-676434002/07/201823/07/2018רמת מגשימיםאישור הונפקקייטנהאגס

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-696056302/07/201823/07/2018קשתאישור הונפקקייטנהחרמוןקשתגולןהצפון
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יונתןגולןהצפון
 שנה 70כבר 

אותיות משחקות
 גולן7100000גולן רשות מקומית04-691840502/07/201823/07/2018יונתןאישור הונפקקייטנה

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-660026602/07/201823/07/2018מושב נוב רמת הגולןאישור הונפקקייטנהאותיות משחקותנובגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-676265902/07/201824/07/2018אבני איתןאישור הונפקקייטנהגנים אבני איתןאבני איתןגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-673483203/07/201815/08/2018ג"רמה, מושב כנףאישור הונפקקייטנהכנף-חצבכנףגולןהצפון

נאות גולןגולןהצפון
קייטנת משחקים 

ואותיות
 גולן7100000גולן רשות מקומית04-633592003/07/201823/07/2018נאות גולןאישור הונפקקייטנה

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-682207103/07/201823/07/2018אניעםאישור הונפקקייטנהמעייןאניעםגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-696000703/07/201823/07/2018אלוני הבשןאישור הונפקקייטנהכלניתאלוני הבשןגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-676113503/07/201824/08/2018אפיקאישור הונפקקייטנהאפיקאפיקגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-696437108/07/201812/07/2018קייטנות מדעאישור הונפקקייטנהקייטנות מדע גולןמרום גולןגולןהצפון

קשתגולןהצפון
הצופים הצרפתים 

המהירים
580644474- המהירים עמותה04-696058809/07/201829/07/2018רמת הגולן, מושב קשתאישור הונפקקייטנה

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-696437115/07/201819/07/2018קייטנות מדעאישור הונפקקייטנהקייטנות מדע גולןמרום גולןגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-660074221/06/201817/07/2018נטוראישור הונפקקייטנהרימון, קשתנטורגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-660244422/07/201816/08/2018נטוראישור הונפקקייטנהנטורנטורגולןהצפון

 גולן7100000גולן רשות מקומית04-676353722/07/201822/08/2018בני יהודהאישור הונפקקייטנהצהרון א גבני יהודהגולןהצפון

גוש חלבהצפון
גוש )ש 'ג

(חלב
 גוש חלב4879גוש חלב רשות מקומית04-698909602/07/201820/07/2018)גוש חלב(ש 'גאישור הונפקקייטנהסייף וכייף

201451200- רקאן נגארה תושב פרטי04-670170501/07/201812/07/2018דבוריהאישור הונפקקייטנה2018קיץדבוריהדבוריההצפון

300036027- עזאיזה נגיב תושב פרטי04-670134201/07/201812/07/2018בית שאן בית הארחה מנחם ביגןאישור הונפקקייטנהשחייה נגיבדבוריהדבוריההצפון

דבוריהדבוריההצפון
קיטנת החופש 

הגדול
 דבוריה4895דבוריה רשות מקומית04-670178101/07/201819/07/2018דבוריהאישור הונפקקייטנה

 דבוריה4895דבוריה רשות מקומית04-670232701/07/201819/07/2018דבוריהאישור הונפקקייטנהקיץדבוריהדבוריההצפון

דבוריהדבוריההצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 דבוריה4895דבוריה רשות מקומית04-670203601/07/201821/07/2018 כניסת הכפר3ד "דבוריה תאישור הונפקקייטנה

26598201 - 26598201זאהי תושב פרטי04-670285308/07/201823/08/2018כפר כנאאישור הונפקקייטנהאשבאל אלסבאחהדבוריהדבוריההצפון

300036027- עזאיזה נגיב תושב פרטי04-670134215/07/201826/07/2018בית שאן בית הארחה מנחם ביגןאישור הונפקקייטנהשחייה נגיבדבוריהדבוריההצפון

300036027- עזאיזה נגיב תושב פרטי04-670134229/07/201809/08/2018בית שאן בית הארחה מנחם ביגןאישור הונפקקייטנהשחייה נגיבדבוריהדבוריההצפון

אסד- דייר אל4903אסד -דייר אלרשות מקומית3004-958225801/07/201819/07/2018אסד -דייר אלאישור הונפקקייטנהחופש הגדולאסד-דייר אלאסד-דייר אלהצפון

אסד-דייר אלאסד-דייר אלהצפון
קייטנת הקיץ עבד 

אלעזיז אמון
אסד- דייר אל4903אסד -דייר אלרשות מקומית04-998977901/07/201819/07/2018כביש ראשיאישור הונפקקייטנה
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אסד- דייר אל4903אסד -דייר אלרשות מקומית04-990535601/07/201821/07/2018דיר אל אסדאישור הונפקקייטנהקייטנת אלמחבהאסד-דייר אלאסד-דייר אלהצפון

דייר חנאדיר חנאהצפון
קייטנת החופש 

הגדול
 דיר חנא4929דיר חנא רשות מקומית04-678642901/07/201821/07/2018דייר חנאאישור הונפקקייטנה

 דיר חנא4929דיר חנא רשות מקומית04-678292402/07/201821/07/2018דייר חנאאישור הונפקקייטנההחופש הגדולדייר חנאדיר חנאהצפון

 דיר חנא4929דיר חנא רשות מקומית04-827472902/07/201821/07/2018דייר חנאאישור הונפקקייטנהמפליגים בסיפוריםדייר חנאדיר חנאהצפון

976852- ס דיר חנא "מתנס"מתנ04-678223108/07/201816/07/2018דייר חנאאישור הונפקקייטנההשלוםדייר חנאדיר חנאהצפון

בית השיטההגלבועהצפון
הגיל הרך בית 

השיטה
 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-6536341בית השיטהלא מאושרתקייטנה

גן נרהגלבועהצפון
אתגרי העתיד 

בגלבוע
הגלבוע 800000רשות מקומית04-6425433גן נרלא מאושרתקייטנה

תושב פרטי04-6535729קיבוץ גבעלא מאושרתקייטנהקיבוץ גבעגבעהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-6532173נאעורהלא מאושרתקייטנהמדעים וטכנולוגיהנאעורההגלבועהצפון

הגלבוע 800000רשות מקומית04-6533212גן חבר רימוןלא מאושרתקייטנהקייטנת גנים גלבועחברהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-6532173נאעורהלא מאושרתקייטנהמדעים וטכנולוגיהנאעורההגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018רמת צבי גן צבאייםאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבוערמת צביהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018דבורהאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבועדבורההגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018ניר יפהאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבועניר יפההגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018פרזוןאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבועפרזוןהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018אביטלאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבועאביטלהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018מגן שאולאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבועמגן שאולהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-699771501/07/201802/08/2018גן נראישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבועגן נרהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-699771501/07/201802/08/2018גן נר גן תאנהאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבועגן נרהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018גן נר גן ארזאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבועגן נרהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018גן נר גן אתרוגאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבועגן נרהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018גן רימוןאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבועמגן שאולהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018גן אייליםאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבוערמת צביהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018גן ברושאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבועניר יפההגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018גדישאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבועגדישהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018מיטבאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבועמיטבהגלבועהצפון



מדינת ישראל

משרד החינוך
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018חבראישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבועחברהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018הדס וגן אורן גדישאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים גלבועניר יפההגלבועהצפון

הגלבוע 800000רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018חבר רימוןלא מאושרתקייטנהגנים גלבועחברהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653321201/07/201802/08/2018חברלא מאושרתקייטנהגנים גלבועחברהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-640057501/07/201805/07/2018צנדלהאישור הונפקקייטנהמדעים טכנולוגיהצנדלההגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653217301/07/201805/07/2018נאעורהאישור הונפקקייטנהמדעים וטכנולוגיהנאעורההגלבועהצפון

הגלבועהצפון
טמרה 

(יזרעאל)
 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-676518801/07/201805/07/2018)יזרעאל(טמרה אישור הונפקקייטנהמדעים טכנולוגיה

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-993046201/07/201816/08/2018כפר יחזקאלאישור הונפקקייטנהכנענתוןכפר יחזקאלהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-649985701/07/201817/08/2018און-רםאישור הונפקקייטנהרם אוןאון-רםהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-649985701/07/201817/08/2018און-רםלא מאושרתקייטנהרם אוןאון-רםהגלבועהצפון

גן נרהגלבועהצפון
אתגרי העתיד 

בגלבוע
 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-642543301/07/201819/07/2018הגלבוע-בית ספר נראישור הונפקקייטנה

גן נרהגלבועהצפון
בית הספר של 

ג-החופש הגדול א
 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-642543401/07/201819/07/2018גן נראישור הונפקקייטנה

הגלבועהצפון
עין חרוד 

(מאוחד)

מפליגים עם 

חיות- סיפורים
 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-648640101/07/201819/07/2018)מאוחד(עין חרוד אישור הונפקקייטנה

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-607123101/07/201819/07/2018מגרש כדורגל יעלאישור הונפקקייטנהבועטעים ונהניםיעלהגלבועהצפון

דבורההגלבועהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-652122601/07/201819/07/2018דבורהאישור הונפקקייטנה

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653301701/07/201820/08/2018קיבוץ בית אלפאאישור הונפקקייטנהחצבבית אלפאהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-659552401/07/201821/07/2018אביטלאישור הונפקקייטנהד"שלהבות חבאביטלהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית193500004-659825901/07/201821/08/2018קיבוץ יזרעאל אישור הונפקקייטנהו-קיבוץ יזרעאל היזרעאלהגלבועהצפון

הגלבועהצפון
עין חרוד 

(איחוד)
 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-648653601/07/201821/08/2018עין חרוד איחודאישור הונפקקייטנהעין חרוד איחוד

570007948- קבוץ יזרעאל אגודה193500004-659821401/07/201821/08/2018קבוץ יזרעאל אישור הונפקקייטנהב-קבוץ יזרעאל איזרעאלהגלבועהצפון

570007948- קבוץ יזרעאל אגודה193500004-659821401/07/201821/08/2018קבוץ יזרעאל אישור הונפקקייטנהד-קבוץ יזרעאל גיזרעאלהגלבועהצפון

570007948- קבוץ יזרעאל אגודה193500004-659825901/07/201821/08/2018קיבוץ יזרעאל לא מאושרתקייטנהו-קיבוץ יזרעאל היזרעאלהגלבועהצפון

501602692- ועד מקומי מולדת תושב פרטי04-651120401/07/201822/08/2018מושב מולדתאישור הונפקקייטנהב-מולדת אמולדתהגלבועהצפון

501602692- ועד מקומי מולדת תושב פרטי04-651120401/07/201822/08/2018מושב מולדתאישור הונפקקייטנהד-מולדת גמולדתהגלבועהצפון

501602692- ועד מקומי מולדת תושב פרטי04-651120401/07/201822/08/2018מושב מולדתאישור הונפקקייטנהו-מולדת המולדתהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653582101/07/201822/08/2018גבעאישור הונפקקייטנהקיבוץ גבעגבעהגלבועהצפון
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 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-651120501/07/201822/08/2018מושב מולדתאישור הונפקקייטנהגנים מולדתמולדתהגלבועהצפון

הגלבועהצפון
עין חרוד 

(איחוד)
570012203- עין חרוד איחוד תנועה קיבוצית04-648641401/07/201822/08/2018עין חרוד איחודאישור הונפקקייטנהעין חרוד איחוד' ו-'א

570000430- קיבוץ תל יוסף  תושב פרטי04-653489101/07/201822/08/2018קיבוץ תל יוסףאישור הונפקקייטנהאלונים דקל תל יוסףתל יוסףהגלבועהצפון

בית השיטההגלבועהצפון
הגיל הרך בית 

השיטה
 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653634101/07/201822/08/2018בית השיטהאישור הונפקקייטנה

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-653489101/07/201822/08/2018קיבוץ תל יוסףאישור הונפקקייטנהגנים תל יוסףתל יוסףהגלבועהצפון

29292802- קיבוץ גבע תושב פרטי04-653572901/07/201822/08/2018קיבוץ גבעאישור הונפקקייטנהקיבוץ גבעגבעהגלבועהצפון

29292802- קיבוץ גבע תושב פרטי04-653572901/07/201822/08/2018קיבוץ גבעלא מאושרתקייטנהקיבוץ גבעגבעהגלבועהצפון

הגלבועהצפון
עין חרוד 

(איחוד)
570012203- עין חרוד איחוד תנועה קיבוצית04-648641401/07/201822/08/2018עין חרוד איחודלא מאושרתקייטנהעין חרוד איחוד' ו-'א

29292802- קיבוץ גבע תושב פרטי04-653572901/07/201822/08/2018קיבוץ גבעלא מאושרתקייטנהקיבוץ גבעגבעהגלבועהצפון

הגלבועהצפון
עין חרוד 

(איחוד)
תנועה קיבוצית04-648641401/07/201822/08/2018עין חרוד איחודלא מאושרתקייטנהעין חרוד איחוד' ו-'א

901- בה -אגודת מתייבי חפציאגודה04-653437501/07/201823/08/2018קיבוץ חפציבהאישור הונפקקייטנהפ חפציבה"חבבה-חפציהגלבועהצפון

תושב פרטי04-653605801/07/201823/08/2018קיבוץ בית השיטהאישור הונפקקייטנהו-מתנס הבית השיטההגלבועהצפון
- מתיישבי בית השיטה 

570050039

תושב פרטי04-653605801/07/201823/08/2018קיבוץ בית השיטהאישור הונפקקייטנה'ד-'ס ג"מתנבית השיטההגלבועהצפון
- מתיישבי בית השיטה 

570050039

הגלבועהצפון
עין חרוד 

(מאוחד)
תושב פרטי1896504-648572301/07/201823/08/2018קיבוץ עין חרוד מאוחד אישור הונפקקייטנהו-עין חרוד מאוחד א

- קיבוץ עין חרוד מאוחד 

570012286
הגלבועהצפון

עין חרוד 

(מאוחד)

עין חרוד מאוחד 

גנים
 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-648430101/07/201823/08/2018עין חרוד מאוחדאישור הונפקקייטנה

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-659820501/07/201831/07/2018קיבוץ יזרעאלאישור הונפקקייטנהגני קיבוץ יזרעאליזרעאלהגלבועהצפון

501600951- קיבוץ בית אלפא אגודה04-653386701/07/201831/08/2018קיבוץ בית אלפאאישור הונפקקייטנהכלניתבית אלפאהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-659820501/08/201822/08/2018קיבוץ יזרעאלאישור הונפקקייטנהגני קיבוץ יזרעאליזרעאלהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית1891504-653573405/08/201810/08/2018, קיבוץ גבעלא מאושרתקייטנהן בגבע"קייטנת אילגבעהגלבועהצפון

 הגלבוע800000הגלבוע רשות מקומית04-640402907/07/201825/08/2018בה-חפציאישור הונפקקייטנהבה-חפציבה-חפציהגלבועהצפון

31705700- יצחקי עומר תושב פרטי04-989224322/07/201809/08/2018כפר יחזקאל בית ברושאישור הונפקקייטנהכפר יחזקאלכפר יחזקאלהגלבועהצפון

תושב פרטי04-653602822/07/201823/08/2018קיבוץ בית השיטהאישור הונפקקייטנהב-מתנס אבית השיטההגלבועהצפון
- מתיישבי בית השיטה 

570050039

רשות מקומית104-6909837נ גליל עליון .קיבוץ עמיעד דלא מאושרתקייטנהשקמהעמיעדהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון



מדינת ישראל
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כפר גלעדיהגליל העליוןהצפון
נוער שוחר מדע 

במכללת תל חי
מוסד חינוכי1220804-818147801/07/201805/07/2018ע .ג.נ.מכללת תל חי דאישור הונפקקייטנה

- חי -מכללה אקדמית תל

580263572

רשות מקומית1387004-698869001/07/201810/08/2018:קיבוץ סאסא מיקודאישור הונפקקייטנהקיבוץ סאסאסאסאהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-698872401/07/201810/08/2018סאסאאישור הונפקקייטנהקשת בענןסאסאהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

אישור הונפקקייטנהמעין ברוךמעין ברוךהגליל העליוןהצפון
kibutz maayan baruch, 

Israel
570006619- קיבוץ מעין ברוך אגודה04-444444401/07/201816/08/2018

353573- איילת השחר מוסד חינוכי04-693610501/07/201819/07/2018איילת השחראישור הונפקקייטנהמבוא הגלילאיילת השחרהגליל העליוןהצפון

כפר גלעדיהגליל העליוןהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
רשות מקומית04-694636101/07/201819/07/2018קיבוץ כפר גלעדיאישור הונפקקייטנה

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

נאות מרדכיהגליל העליוןהצפון
נאות - לב העמק

מרדכי
רשות מקומית04-694812401/07/201819/07/2018נאות מרדכיאישור הונפקקייטנה

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-686857001/07/201819/07/2018יראוןאישור הונפקקייטנהפסגות יראוןיראוןהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי04-698874201/07/201819/07/2018סאסאאישור הונפקקייטנהנונף הריםסאסאהגליל העליוןהצפון

רשות מקומית04-695461101/07/201819/07/2018קיבוץ מעיין ברוךלא מאושרתקייטנהמעיין ברוךמעין ברוךהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-695244601/07/201819/08/2018שניראישור הונפקקייטנהסלע וירדןשנירהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

כפר בלוםהגליל העליוןהצפון

- ס הגומא "ביה

ס של החופש "ביה

הגדול

רשות מקומית04-694335801/07/201821/07/2018כפר בלוםאישור הונפקקייטנה
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

מחנייםהגליל העליוןהצפון
קייטנת תלתונים 

מחניים
רשות מקומיתlilach_za@walla.co.il04-693246101/07/201821/08/2018אישור הונפקקייטנה

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-691501601/07/201821/08/2018ע,ג,נ,קבוץ חולתה דאישור הונפקקייטנהגנים חולתהחולתההגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-694726201/07/201822/08/2018שמיראישור הונפקקייטנהקיבוץ שמירשמירהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
רשות מקומית04-695365001/07/201822/08/2018קיבוץ משגב עםאישור הונפקקייטנהתמרמשגב עםהגליל העליוןהצפון

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
רשות מקומית04-691406401/07/201822/08/2018כפר הנשיאאישור הונפקקייטנהגן רימוןכפר הנשיאהגליל העליוןהצפון

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית1220004-693236501/07/201822/08/2018קיבוץ איילת השחר אישור הונפקקייטנהאיילת השחראיילת השחרהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-693211101/07/201822/08/2018השחר-קיבוץ איילתאישור הונפקקייטנההשחר-גנים איילתאיילת השחרהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-686851701/07/201822/08/2018קיבוץ יראוןאישור הונפקקייטנהתות, כלניתיראוןהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

112300133- רשות מקומית אגודה073-254341501/07/201822/08/2018קיבוץ להבות הבשןאישור הונפקקייטנהלהבות הבשן גניםלהבות הבשןהגליל העליוןהצפון

רשות מקומית04-694574301/07/201823/08/2018קיבוץ דפנהאישור הונפקקייטנהדפנהדפנההגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

כפר בלוםהגליל העליוןהצפון
החינוך החברתי 

כפר בלום
רשות מקומית04-694851101/07/201823/08/2018כפר בלוםאישור הונפקקייטנה

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
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רשות מקומית1222504-695681001/07/201823/08/2018ע .ג.נ.קיבוץ הגושרים דאישור הונפקקייטנההגושריםהגושריםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-46901401/07/201823/08/2018נאות מרדכיאישור הונפקקייטנהנאות מרדכינאות מרדכיהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-695446801/07/201823/08/2018עמיראישור הונפקקייטנהירדןעמירהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-698620301/07/201823/08/2018קיבןץ קדריםאישור הונפקקייטנהכוכב קיבוץ קדריםקדריםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

שדה נחמיההגליל העליוןהצפון
שדה נחמיה 

אימפריה
רשות מקומית04-694712301/07/201823/08/2018שדה נחמיהאישור הונפקקייטנה

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
אישור הונפקקייטנהחום יולי אוגוסטדןהגליל העליוןהצפון

חינוך , דנ גליל עליון, קיבוץ דן

פ"בל
רשות מקומית04-695388301/07/201823/08/2018

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
רשות מקומית04-693928101/07/201823/08/2018גדותאישור הונפקקייטנהגן תומרגדותהגליל העליוןהצפון

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
רשות מקומית04-695511101/07/201823/08/2018קיבוץ גונןאישור הונפקקייטנהתמנוןגונןהגליל העליוןהצפון

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-695288601/07/201823/08/2018קיבוץ יפתחאישור הונפקקייטנהצאלון/שיזףיפתחהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-694513001/07/201823/08/2018קיבוץ שדה נחמיהאישור הונפקקייטנהצופיתשדה נחמיההגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-694750401/07/201823/08/2018קיבוץ שדה נחמיהאישור הונפקקייטנהדולבשדה נחמיההגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-690751201/07/201823/08/2018כפר סאלדאישור הונפקקייטנהאלון מעוגכפר סאלדהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-694513001/07/201823/08/2018קיבוץ שדה נחמיהאישור הונפקקייטנהתלתןשדה נחמיההגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-690751201/07/201823/08/2018כפר סאלדאישור הונפקקייטנהסלע תלתןכפר סאלדהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית104-690983701/07/201823/08/2018נ גליל עליון .קיבוץ עמיעד דאישור הונפקקייטנהשקמהעמיעדהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית077-560143501/07/201823/08/2018קיבוץ להבות הבשןאישור הונפקקייטנהלהבות הבשןלהבות הבשןהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-695309601/07/201823/08/2018דןאישור הונפקקייטנהגנים דןדןהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-694632301/07/201823/08/2018כפר גלעדיאישור הונפקקייטנהגן שקדכפר גלעדיהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
רשות מקומית04-695511101/07/201823/08/2018גונןאישור הונפקקייטנהצליליםגונןהגליל העליוןהצפון

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

570002238- קיבוץ עמיר תנועה קיבוצית04-695447401/07/201823/08/2018קיבוץ עמיראישור הונפקקייטנהחרמוןעמירהגליל העליוןהצפון

רשות מקומית04-694683001/07/201823/08/2018קיבוץ מלכיהאישור הונפקקייטנהתלתוןמלכיההגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-695273601/07/201824/08/2018יפתחאישור הונפקקייטנהקייטנת דולביפתחהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
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רשות מקומית04-694578701/07/201824/08/2018קיבוץ דפנהאישור הונפקקייטנהקיבוץ דפנהדפנההגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-695681001/07/201824/08/2018הגושריםאישור הונפקקייטנהנוריתהגושריםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-694842901/07/201824/08/2018כפר בלוםאישור הונפקקייטנהכפר בלוםכפר בלוםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-695644101/07/201824/08/2018הגושריםאישור הונפקקייטנהגן נרקיסהגושריםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומיתmakom1tov@gmail.com04-693330201/07/201824/08/2018אישור הונפקקייטנהגנים קיבוץ מחנייםמחנייםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-690142201/07/201824/08/2018נאות מרדכיאישור הונפקקייטנהרקפתנאות מרדכיהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-694683001/07/201824/08/2018מלכיהאישור הונפקקייטנהרקפתמלכיההגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
רשות מקומית04-695244601/07/201824/08/2018שניראישור הונפקקייטנהדולבשנירהגליל העליוןהצפון

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-696028001/07/201825/08/2018מעין ברוךאישור הונפקקייטנהגן אייליםמעין ברוךהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-686851401/07/201826/08/2018יראוןאישור הונפקקייטנהיראוןיראוןהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

ברעםהגליל העליוןהצפון
קיבוץ - גן אגוז 

ברעם
רשות מקומית04-698821001/07/201828/08/2018מרום גליל. נ.ד- קיבוץ ברעםאישור הונפקקייטנה

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית1221000004-682245001/07/201830/08/2018כפר גלעדי אישור הונפקקייטנהבית דגןכפר גלעדיהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית1386004-698885601/07/201830/08/2018קיבוץ ברעם גליל עליון אישור הונפקקייטנהברעם- חברת ילדיםברעםהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

אישור הונפקקייטנהשמירשמירהגליל העליוןהצפון
גליל עליון . נ.ד, קיבוץ שמיר

1213500
רשות מקומית04-694784701/07/201831/08/2018

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
רשות מקומית04-690983501/07/201831/08/2018עמיעדאישור הונפקקייטנהגן אורןעמיעדהגליל העליוןהצפון

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית04-691591302/07/201816/08/2018קבןץ חולתהאישור הונפקקייטנההקול קורא בצוותאחולתההגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון

רשות מקומית1232504-693911402/07/201824/08/2018קבוץ גדות גליל עליון אישור הונפקקייטנהמרכז גדותגדותהגליל העליוןהצפון
 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
כפר גלעדיהגליל העליוןהצפון

נוער שוחר מדע 

במכללת תל חי
מוסד חינוכי1220804-818147805/08/201809/08/2018ע .ג.נ.מכללת תל חי דאישור הונפקקייטנה

- חי -מכללה אקדמית תל

580263572

כפר גלעדיהגליל העליוןהצפון
נוער שוחר מדע 

במכללת תל חי
מוסד חינוכי1220804-818147808/07/201812/07/2018ע .ג.נ.מכללת תל חי דאישור הונפקקייטנה

- חי -מכללה אקדמית תל

580263572

כפר גלעדיהגליל העליוןהצפון
נוער שוחר מדע 

במכללת תל חי
מוסד חינוכי1220804-818147812/08/201823/08/2018ע .ג.נ.מכללת תל חי דאישור הונפקקייטנה

- חי -מכללה אקדמית תל

580263572
כפר גלעדיהגליל העליוןהצפון

נוער שוחר מדע 

במכללת תל חי
מוסד חינוכי1220804-818147815/07/201817/07/2018ע .ג.נ.מכללת תל חי דאישור הונפקקייטנה

- חי -מכללה אקדמית תל

580263572
רשות מקומית04-695461122/07/201816/08/2018קיבוץ מעיין ברוךלא מאושרתקייטנהמעיין ברוךמעין ברוךהגליל העליוןהצפון

 הגליל 100000הגליל העליון 

העליון
כפר גלעדיהגליל העליוןהצפון

נוער שוחר מדע 

במכללת תל חי
מוסד חינוכי1220804-818147822/07/201824/07/2018ע .ג.נ.מכללת תל חי דאישור הונפקקייטנה

- חי -מכללה אקדמית תל

580263572
כפר גלעדיהגליל העליוןהצפון

נוער שוחר מדע 

במכללת תל חי
מוסד חינוכי1220804-818147824/06/201828/06/2018ע .ג.נ.מכללת תל חי דאישור הונפקקייטנה

- חי -מכללה אקדמית תל

580263572
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הצפון
הגליל 

התחתון
גבעת אבני

קייטנת שחחיה 

טורעאן
תושב פרטי04-651863401/07/201812/07/2018גבעת אבניאישור הונפקקייטנה

- קייטנת שחיה טורעאן  

28349496
הצפון

הגליל 

התחתון
לביא

- בית ספר של קיץ 

לביא
רשות מקומית04-679447901/07/201817/07/2018נ גליל תחתון.לביא דאישור הונפקקייטנה

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
הצפון

הגליל 

התחתון
גבעת אבני

בית ספר של 

החופש הגדול
מוסד חינוכי04-834799401/07/201819/07/2018סביונים גבעת אבניאישור הונפקקייטנה

- מועצה אזורית גליל תחתון 

500222039
הצפון

הגליל 

התחתון
רשות מקומית04-662004301/07/201819/07/2018נ גליל תחתון.דאישור הונפקקייטנהבית ספר יסודי כדוריכדורי

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
הצפון

הגליל 

התחתון
רשות מקומית04-677940501/07/201819/07/2018גבעת אבניאישור הונפקקייטנהעלי גבעהגבעת אבני

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
הצפון

הגליל 

התחתון
רשות מקומית104-679921101/07/201821/08/2018לביא אישור הונפקקייטנהבשבילי ישראללביא

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
הצפון

הגליל 

התחתון
רשות מקומית04-662820001/07/201826/07/2018גבעת אבניאישור הונפקקייטנהבשבילי ישראלגבעת אבני

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
הצפון

הגליל 

התחתון
רשות מקומית04-662821701/07/201826/07/2018מועצה איזורית גליל תחתוןאישור הונפקקייטנהבשבילי ישראלאילניה

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
הצפון

הגליל 

התחתון

שדמות 

דבורה
רשות מקומית04-662821801/07/201826/07/2018שדמות דבורהאישור הונפקקייטנהבשבילי ישראל

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
הצפון

הגליל 

התחתון
רשות מקומית1542804-662821701/07/201826/07/2018כדורי אישור הונפקקייטנהבשבילי ישראלהזורעים

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
הצפון

הגליל 

התחתון
בית קשת

- גני בית קשת 

פעילות יולי
רשות מקומית04-662902101/07/201831/07/2018בית קשתאישור הונפקקייטנה

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
הצפון

הגליל 

התחתון
עמותה04-662043208/07/201812/07/2018החברה להגנת הטבעהאישור הונפקקייטנהעם הראש בענניםכדורי

- החברה להגנת הטבע  

580014799
הצפון

הגליל 

התחתון
גבעת אבני

קייטנת שחחיה 

טורעאן
תושב פרטי04-651863413/07/201824/07/2018גבעת אבניאישור הונפקקייטנה

- קייטנת שחיה טורעאן  

28349496
הצפון

הגליל 

התחתון
עמותה04-662043215/07/201819/07/2018החברה להגנת הטבעהאישור הונפקקייטנהעם הראש בענניםכדורי

- החברה להגנת הטבע  

580014799
הצפון

הגליל 

התחתון
לביא

ן קיבוץ "קייטנת איל

לביא
עמותה04-679921115/07/201819/07/2018גליל תחתון.נ.קיבוץ לביא דאישור הונפקקייטנה

איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 
הצפון

הגליל 

התחתון
עמותה04-662043215/07/201819/07/2018החברה להגנת הטבעהאישור הונפקקייטנהדרך המיםכדורי

- החברה להגנת הטבע  

580014799
הצפון

הגליל 

התחתון
רשות מקומית1795004-650969115/07/201820/07/2018מיקוד אישור הונפקקייטנהן"קיטנת אילבית רימון

 הגליל 300000הגליל התחתון 

התחתון
 זרזיר9753זרזיר רשות מקומית04-641501901/07/201805/07/2018זרזיראישור הונפקקייטנהקייטנת ריבוטיקהזרזירזרזירהצפון

משרד ממשלתי04-651586901/07/201819/07/2018זרזיראישור הונפקקייטנה2018חופש גדול זרזירזרזירהצפון

 זרזיר9753זרזיר רשות מקומית04-651586901/07/201819/07/2018אלהייבאישור הונפקקייטנה2018חופש גדול זרזירזרזירהצפון

 זרזיר9753זרזיר רשות מקומית04-688500201/07/201819/07/2018מזאריבאישור הונפקקייטנהיסודי מזאריבזרזירזרזירהצפון

זרזירזרזירהצפון
בית ספר קיץ יסודי 

גריפאת
 זרזיר9753זרזיר רשות מקומית04-651517401/07/201819/07/2018גריפאתאישור הונפקקייטנה

 חורפיש4960חורפיש רשות מקומית04-957034501/07/201819/07/2018יסודי ב חורפישאישור הונפקקייטנהחורפישחורפישחורפישהצפון

 חורפיש4960חורפיש רשות מקומית04-997938001/07/201819/07/2018יסודי א חורפישאישור הונפקקייטנהחורפישחורפישחורפישהצפון

 חורפיש4960חורפיש רשות מקומית04-907690001/07/201819/07/2018חורפישאישור הונפקקייטנהסייפנא ולא אחלאחורפישחורפישהצפון

37801461- קייטנת אתגרים תושב פרטי04-997918801/08/201807/08/2018חורפישאישור הונפקקייטנהאתגרים על גלגליםחורפישחורפישהצפון

 חורפיש4960חורפיש רשות מקומית04-957000308/07/201819/07/2018חורפישאישור הונפקקייטנהתחדיאתחורפישחורפישהצפון

חצור הגליליתחצור הגליליתהצפון
קייטנת קיץ גנים 

2018
רשות מקומית04-691694401/07/201815/08/2018 חצור הגלילית1יצחק שמיר אישור הונפקקייטנה

 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית
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971838- ס חצור הגלילית "מתנס"מתנ104-693575401/07/201819/07/2018בן גוריון אישור הונפקקייטנהכיופית וספורטחצור הגליליתחצור הגליליתהצפון

רשות מקומית04-693008401/07/201819/07/2018 חצור20בן ציון אישור הונפקקייטנהקול יהודה חצורחצור הגליליתחצור הגליליתהצפון
 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית
חצור הגליליתחצור הגליליתהצפון

ממלכת המילים 

המופלאות
971838- ס חצור הגלילית "מתנס"מתנ04-693526001/07/201819/07/2018קריה חסידיתאישור הונפקקייטנה

רשות מקומית4804-693616201/07/201819/07/2018הנשיא ויצמן אישור הונפקקייטנהקייטנה חלומיתחצור הגליליתחצור הגליליתהצפון
 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית
רשות מקומית04-693616301/07/201819/07/2018שלמה בן יוסףאישור הונפקקייטנהס של קיץ"ביהחצור הגליליתחצור הגליליתהצפון

 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית

רשות מקומית1504-686021601/07/201819/07/2018אתרוג אישור הונפקקייטנהיהי חסדךחצור הגליליתחצור הגליליתהצפון
 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית

חצור הגליליתחצור הגליליתהצפון
ספרי ילדות 

ישראלית
333- רשות מקומית מוסד חינוכי1904-693616301/07/201819/07/2018בן יוסף שלמה לא מאושרתקייטנה

רשות מקומית1504-686021601/07/201819/07/2018אתרוג לא מאושרתקייטנהתשבר חוני המעגלחצור הגליליתחצור הגליליתהצפון
 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית

רשות מקומית04-686021601/07/201819/07/2018 חצור הגלילית80ם "רמבלא מאושרתקייטנהברסלב חצורחצור הגליליתחצור הגליליתהצפון
 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית

מוסד חינוכי04-693526001/07/201819/07/2018קריה חסידיתלא מאושרתקייטנה'ח-'דחצור הגליליתחצור הגליליתהצפון

רשות מקומית4604-693721001/07/201819/07/2018מנחם בגין אישור הונפקקייטנהשבט סופרחצור הגליליתחצור הגליליתהצפון
 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית
חצור הגליליתחצור הגליליתהצפון

קייטנת גנים קיץ 

2018
רשות מקומית04-691694401/07/201826/07/2018 חצור הגלילית1יצחק שמיר אישור הונפקקייטנה

 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית
רשות מקומית04-686021609/07/201819/07/2018 חצור הגלילית80ם "רמבאישור הונפקקייטנהברסלב חצורחצור הגליליתחצור הגליליתהצפון

 חצור 20347חצור הגלילית 

הגלילית
212464- בית יעקב מרכז טבריה מוסד חינוכי04-672191301/07/201819/07/2018 טבריה22אלחדיף אישור הונפקקייטנהקייטנת בית יעקבטבריהטבריההצפון

 טבריה67009טבריה רשות מקומית04-673182501/07/201819/07/2018שיטריתאישור הונפקקייטנה200טבריה חוגגת טבריהטבריההצפון

עמותה404-672056301/07/201819/07/2018ורנר אישור הונפקקייטנהזכרון מאירטבריהטבריההצפון
- ישיבת מאיר בת עין 

580011591
 טבריה67009טבריה רשות מקומית04-673287801/07/201819/07/2018טבריה, שדרות אלנטאוןאישור הונפקקייטנהקייטנת אייליםטבריהטבריההצפון

טבריהטבריההצפון
קייטנת בית החינוך 

ד תחכמוני"ממ
411048- משרד החינוך מוסד חינוכי204-672035801/07/201819/07/2018י "רשאישור הונפקקייטנה

 טבריה67009טבריה רשות מקומית04-673288801/07/201819/07/2018רחוב פבראישור הונפקקייטנהבית הספר הר נוףטבריהטבריההצפון

מוסד חינוכי1404-679243501/07/201819/07/2018מודיעין אישור הונפקקייטנהארמונות של חולטבריהטבריההצפון
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402

עמותה04-673384001/07/201819/07/2018חזון אישאישור הונפקקייטנהחלב ודבשטבריהטבריההצפון
- ישיבת מאיר בת עין 

580011591

טבריהטבריההצפון
תפארת "ת "ת

"טבריא
 טבריה67009טבריה רשות מקומית04-665601801/07/201819/07/2018 טבריה1כרכום ' רחאישור הונפקקייטנה

615989- משרד החינוך מוסד חינוכי504-636196701/07/201819/07/2018כלנית אישור הונפקקייטנהמשקפים של גאולהטבריהטבריההצפון

ס"מתנ104-673537201/07/201819/07/2018הרב עוזיאל אישור הונפקקייטנהנעם בנים טבריהטבריהטבריההצפון
- טבריה -קהילתי אופק.מר

977033

 טבריה67009טבריה רשות מקומית104-672028401/07/201819/07/2018שד הרצל אישור הונפקקייטנהארליך- קיטנאיילנד טבריהטבריההצפון
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ס"מתנ1077-323206601/07/201819/07/2018חזון איש אישור הונפקקייטנהמשקפיים של גאולהטבריהטבריההצפון
- טבריה -קהילתי אופק.מר

977033

ס"מתנ1077-323206601/07/201819/07/2018חזון איש אישור הונפקקייטנהמשקפיים של גאולהטבריהטבריההצפון
- טבריה -קהילתי אופק.מר

977033

 טבריה67009טבריה רשות מקומית1404-672274501/07/201819/07/2018הוז דב אישור הונפקקייטנהכינרטבריהטבריההצפון

 טבריה67009טבריה רשות מקומית104-679408201/07/201819/07/2018החשמונאים אישור הונפקקייטנהרעותטבריהטבריההצפון

977041- ס פירסט "מתנס"מתנ04-673182501/07/201819/07/2018דוד המלךאישור הונפקקייטנה2000טבריהחוגגת טבריהטבריההצפון

 טבריה67009טבריה רשות מקומית1404-679243501/07/201819/07/2018מודיעין אישור הונפקקייטנהארמונות של חולטבריהטבריההצפון

977041- ס פירסט "מתנס"מתנ04-673720901/07/201819/07/2018וינגייטאישור הונפקקייטנה2000טבריהחוגגת טבריהטבריההצפון

מוסד חינוכי04-672220701/07/201819/07/2018 טבריה54המגינים אישור הונפקקייטנהילדים מספריםטבריהטבריההצפון
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402

 טבריה67009טבריה רשות מקומית04-673182501/07/201819/07/2018 טבריה1רחוב אור חיים אישור הונפקקייטנה2000טבריה חוגגת טבריהטבריההצפון

977041- ס פירסט "מתנס"מתנ104-673182501/07/201819/07/2018אור חיים אישור הונפקקייטנה2000טבריהחוגגת טבריהטבריההצפון

טבריהטבריההצפון
 שנה לעיר 2000

טבריה
 טבריה67009טבריה רשות מקומית04-673249001/07/201819/07/2018דוד המלךאישור הונפקקייטנה

977041- ס פירסט "מתנס"מתנ04-673720901/07/201819/07/2018 ראש פינה1דרך הגליל אישור הונפקקייטנה2000טבריהחוגגת טבריהטבריההצפון

733899- אהל פייגא קרלין מוסד חינוכי04-993703001/07/201820/07/2018כלניתאישור הונפקקייטנהבעלי בתיםטבריהטבריההצפון

2413334- מוסדות מאורות רפאל מוסד חינוכי2504-271257401/07/201820/07/2018טבור הארץ אישור הונפקקייטנהחמדת התורהטבריהטבריההצפון

 טבריה67009טבריה רשות מקומית3004-679788801/07/201821/07/2018שמעון דהאן אישור הונפקקייטנהקייצת טבריהטבריהטבריההצפון

 טבריה67009טבריה רשות מקומית04-673508802/07/201819/07/2018' שיכון ד54 מגינים 7תל חי אישור הונפקקייטנהתפארת טבריהטבריהטבריההצפון

 טבריה67009טבריה רשות מקומית504-672454702/07/201819/07/2018ה "השלאישור הונפקקייטנהזכרון מאירטבריהטבריההצפון

212464- בית יעקב מרכז טבריה מוסד חינוכי2204-672191302/07/201819/07/2018אלחדיף אישור הונפקקייטנהקייטנת בית יעקבטבריהטבריההצפון

 טבריה67009טבריה רשות מקומית504-672421902/07/201819/07/2018ה "השלאישור הונפקקייטנהזכרון מאירטבריהטבריההצפון

 טבריה67009טבריה רשות מקומית504-672421902/07/201819/07/2018בוטינסקי 'כיכר זאישור הונפקקייטנהזכרון מאירטבריהטבריההצפון

 טבריה67009טבריה רשות מקומית04-673508802/07/201819/07/2018' שיכון ד54 מגינים 7תל חי אישור הונפקקייטנהתפארת טבריהטבריהטבריההצפון

מוסד חינוכי5404-672220702/07/201819/07/2018המגינים אישור הונפקקייטנהעוד סיפורטבריהטבריההצפון
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402

270249- המרכז לחינוך מקצועי מוסד חינוכיknesetmeir@gmail.com04-673471605/07/201809/07/2018אישור הונפקקייטנהאחי ורעיטבריהטבריההצפון

אישור הונפקקייטנה2018מחנה קיץ טבריהטבריההצפון
, 3316.ד.ת', שיכון ד, רמת אגוז

טבריה
חברה04-673156405/08/201817/08/2018

- טבריה -המרכז לטניס בישראל

1117754
הצופים העברייםתנועת נוער804-673570622/07/201802/08/2018ברוריה אישור הונפקקייטנהקייצתטבריהטבריההצפון
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אישור הונפקקייטנה2018מחנה קיץ טבריהטבריההצפון
, 3316.ד.ת', שיכון ד, רמת אגוז

טבריה
חברה04-673156422/07/201803/08/2018

- טבריה -המרכז לטניס בישראל

1117754
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער04-673390026/06/201819/08/2018השילוח פינת החרמוןאישור הונפקקייטנהאין אפסטבריהטבריההצפון

זנגריה- טובא9621זנגריה -טובארשות מקומית04-844193601/07/201812/07/2018טובא זנגריהאישור הונפקקייטנהדרדסיםזנגריה-טובאזנגריה-טובאהצפון

זנגריה- טובא9621זנגריה -טובארשות מקומית04-844193601/07/201819/07/2018טובא זנגריהאישור הונפקקייטנהקיטנת אלזהראאזנגריה-טובאזנגריה-טובאהצפון

זנגריה- טובא9621זנגריה -טובארשות מקומית04-693663201/07/201819/07/2018טובא זנגריהאישור הונפקקייטנהקייטנת אלחקמהזנגריה-טובאזנגריה-טובאהצפון

זנגריה- טובא9621זנגריה -טובארשות מקומית04-844193601/07/201819/07/2018טובא זנגריהאישור הונפקקייטנהמדעיםזנגריה-טובאזנגריה-טובאהצפון

זנגריה- טובא9621זנגריה -טובארשות מקומית04-844193608/07/201826/07/2018טובא זנגריהאישור הונפקקייטנהאלמחבהזנגריה-טובאזנגריה-טובאהצפון

39136502- נסאר מוחמד תושב פרטי04-651880001/07/201812/07/2018טורעאןאישור הונפקקייטנהשחייהטורעאןטורעאןהצפון

תושב פרטי04-651875601/07/201826/07/2018טורעאן מזרחאישור הונפקקייטנהקייטנת הישאםטורעאןטורעאןהצפון
- קייטנת שחיה טורעאן  

28349496

 טורעאן4986טורעאן רשות מקומית04-641278102/07/201807/07/2018שכ אלמנאשראישור הונפקקייטנהמתמטיקה בכיףטורעאןטורעאןהצפון

971861- ס טורעאן "מתנס"מתנ04-651854602/07/201821/07/2018טורעאןאישור הונפקקייטנהדיזנילנדטורעאןטורעאןהצפון

טורעאןטורעאןהצפון

בית ספר של 

החופש הגדול של 

בית ספר יסודי ג

217380- יסודי ג מוסד חינוכי04-651854602/07/201821/07/2018טורעאןאישור הונפקקייטנה

טורעאןטורעאןהצפון

בית ספר של 

החופש הגדול של 

בית ספר א

219154- ' בית ספר יסודי אמוסד חינוכי04-651854602/07/201821/07/2018שכ אלמנאשראישור הונפקקייטנה

טורעאןטורעאןהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול של 
348110- ' בית ספר יסודי דמוסד חינוכי04-651854602/07/201821/07/2018שכ אלמנאשראישור הונפקקייטנה

טורעאןטורעאןהצפון

בית ספר של 

החופש הגדול של    

בית ספר יסודי    ב

218263- ' בית ספר יסודי במוסד חינוכי04-651854602/07/201821/07/2018טורעאןאישור הונפקקייטנה

 טורעאן4986טורעאן רשות מקומית04-641278106/08/201811/08/2018טורעאןאישור הונפקקייטנהמתמאטקה בכיףטורעאןטורעאןהצפון

טורעאןטורעאןהצפון
קייטנת הנוער 

טורעאן
971861- ס טורעאן "מתנס"מתנ04-651854609/07/201821/07/2018טורעאןאישור הונפקקייטנה

 טורעאן4986טורעאן רשות מקומית04-641278116/07/201821/07/2018שכ אלמנאשראישור הונפקקייטנהמתמטיקה בכיףטורעאןטורעאןהצפון

טורעאןטורעאןהצפון
הבשורות הטובות 

טורעאן
עמותה04-651955922/07/201827/07/2018טבראני-טורעאן רחוב אלאישור הונפקקייטנה

- הכנסייה הבפטיסטית בטורעאן 

580206357
תושב פרטי04-651875629/07/201823/08/2018טורעאן מזרחאישור הונפקקייטנהקייטנת הישאםטורעאןטורעאןהצפון

- קייטנת שחיה טורעאן  

28349496

580303048- אלאבתסאמה עמותה04-994575001/07/201815/07/2018אלפאראביאישור הונפקקייטנהקייטנת אלזוהורטמרהטמרההצפון

 טמרה89003טמרה רשות מקומית04-994012201/07/201819/07/2018טמרהאישור הונפקקייטנהיסודי אבן סינאטמרהטמרההצפון

ס"מתנ04-994696601/07/201819/07/2018טמרהאישור הונפקקייטנהאלזהראא ג טמרהטמרהטמרההצפון
- טמרה עש שיך דיאב .מתנ

972141
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טמרהטמרההצפון
ס של החופש "בי

הגדול
ס"מתנ04-994822501/07/201819/07/2018טמרהאישור הונפקקייטנה

- טמרה עש שיך דיאב .מתנ

972141
טמרה 89003רשות מקומית04-994717601/07/201819/07/2018טמרהאישור הונפקקייטנהאלבוכאריטמרהטמרההצפון

ס"מתנ04-625609401/07/201819/07/2018טמרהאישור הונפקקייטנהמשחק וכיףטמרהטמרההצפון
- טמרה עש שיך דיאב .מתנ

972141
טמרהטמרההצפון

בית ספר של 

החופש הגדול
ס"מתנ04-994032801/07/201819/07/2018טמרהאישור הונפקקייטנה

- טמרה עש שיך דיאב .מתנ

972141

טמרה 89003רשות מקומית04-994678801/07/201819/07/2018טמרהאישור הונפקקייטנהאלמחבהטמרהטמרההצפון

 טמרה89003טמרה רשות מקומית04-994650601/07/201819/07/2018טמרהאישור הונפקקייטנהבית ספר אלגזאלי וטמרהטמרההצפון

טמרהטמרההצפון
בית ספר אלשריף ד 

טמרה
 טמרה89003טמרה רשות מקומית8304-994625101/07/201819/07/2018ד "טמרה תאישור הונפקקייטנה

ס"מתנ04-994626001/07/201821/07/2018טמרה ליד הערייהאישור הונפקקייטנהקייטנת קיץטמרהטמרההצפון
- טמרה עש שיך דיאב .מתנ

972141
580303048- אלאבתסאמה עמותה04-994575001/08/201816/08/2018אלפאראביאישור הונפקקייטנהקייטנת אלזוהורטמרהטמרההצפון

טמרהטמרההצפון
אלמגד לשחייה 

אעבלין
עמותה04-950450112/07/201805/08/2018ע אלתות'מונתגאישור הונפקקייטנה

ד מועדון ספורט ובריאות 'אלמג

580504660- באעבלין  

580303048- אלאבתסאמה עמותה04-994575016/07/201831/07/2018אלפאראביאישור הונפקקייטנהקייטנת אלזוהורטמרהטמרההצפון

טמרהטמרההצפון
אלמגד לשחייה 

אעבלין
עמותה04-950450126/06/201805/08/2018מונתגע אלתותאישור הונפקקייטנה

ד מועדון ספורט ובריאות 'אלמג

580504660- באעבלין  

 יבנאל463יבנאל רשות מקומית04-670834601/07/201819/07/2018יבנאלאישור הונפקקייטנהמחוברים לטבעיבנאליבנאלהצפון

 יבנאל463יבנאל רשות מקומית104-670827601/07/201819/07/2018יבנאל אישור הונפקקייטנהואהבת לרעך כמוךיבנאליבנאלהצפון

 יבנאל463יבנאל רשות מקומית04-670821101/07/201819/07/2018יבנאלאישור הונפקקייטנההמדינה שלייבנאליבנאלהצפון

יבנאליבנאלהצפון
בית הספר של 

קשת- החופש הגדול
970434- ס יבנאל "מתנס"מתנ204-670844101/07/201821/07/2018יבנאל אישור הונפקקייטנה

מוסד חינוכי104-670827601/07/201821/07/2018יבנאל לא מאושרתקייטנהואהבת לרעך כמוךיבנאליבנאלהצפון
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402
970434- ס יבנאל "מתנס"מתנ04-670886001/07/201831/07/2018יבנאלאישור הונפקקייטנהד יבנאל"קייטנת חביבנאליבנאלהצפון

ת'ג-יאנוחת'ג-ינוחהצפון
בית ספר החופש 

הגדול יסודי א ינוח
ת'ג- ינוח12955ת 'ג-ינוחרשות מקומית04-997989301/07/201819/07/2018ת'ג-יאנוחאישור הונפקקייטנה

ת'ג-יאנוחת'ג-ינוחהצפון
ס של החופש "בי

הגדול
ת'ג- ינוח12955ת 'ג-ינוחרשות מקומית04-957501801/07/201819/07/2018ת'ג-יאנוחאישור הונפקקייטנה

971853- ת ינוח 'ס ג"מתנס"מתנ04-980467301/07/201819/07/2018ת'ג-יאנוחאישור הונפקקייטנהחופש הגדולת'ג-יאנוחת'ג-ינוחהצפון

ת'ג-יאנוחת'ג-ינוחהצפון
ס של החופש "בי

הגדול
ת'ג- ינוח12955ת 'ג-ינוחרשות מקומית04-957501801/07/201819/07/2018ת'ג-יאנוחלא מאושרתקייטנה

971853- ת ינוח 'ס ג"מתנס"מתנ04-997226315/07/201822/07/2018ת'ס יאנוח ג"מתנאישור הונפקקייטנהקייטנת הנסיכותת'ג-יאנוחת'ג-ינוחהצפון

יסוד המעלהיסוד המעלההצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 יסוד המעלה299יסוד המעלה רשות מקומית04-693782401/07/201820/07/2018יסוד המעלהאישור הונפקקייטנה

יסוד המעלהיסוד המעלההצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 יסוד המעלה299יסוד המעלה רשות מקומית213504-693782401/07/201821/07/2018יסוד המעלה אישור הונפקקייטנה
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 יסוד המעלה299יסוד המעלה רשות מקומית04-693493201/07/201824/08/2018יסוד המעלהאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםיסוד המעלהיסוד המעלההצפון

 יסוד המעלה299יסוד המעלה רשות מקומית213504-693782422/07/201826/07/2018יסוד המעלה אישור הונפקקייטנהקייטנת מדעייסוד המעלהיסוד המעלההצפון

 יסוד המעלה299יסוד המעלה רשות מקומית04-693782429/07/201810/08/2018יסוד המעלהאישור הונפקקייטנהקייטנת המשךיסוד המעלהיסוד המעלההצפון

יפיעיפיעהצפון
ס של החופש "בי

הגדול
 יפיע4994יפיע רשות מקומית04-655194902/07/201820/07/2018מראח אלגזלאןאישור הונפקקייטנה

 יפיע4994יפיע רשות מקומית04-657232002/07/201820/07/2018שכונת אל מדארסאישור הונפקקייטנהחופש גדוליפיעיפיעהצפון

יפיעיפיעהצפון
חופש גדול יסודי ב 

יפיע
970442- ס יפיע "מתנס"מתנ60104-608431102/07/201820/07/2018יפיע אישור הונפקקייטנה

348110- ' בית ספר יסודי דמוסד חינוכי04-655325102/07/201820/07/2018אלמדארסאישור הונפקקייטנהקיטנת קייץ יסודי דיפיעיפיעהצפון

יפיעיפיעהצפון
בתי ספר של 

החופש הגדול
219279- בית ספר יסודי א  מוסד חינוכי04-646116802/07/201820/07/2018יפיעאישור הונפקקייטנה

יפיעיפיעהצפון
צופי הארכיבישוף 

סלום. מ
מוסד חינוכי04-656951002/07/201824/07/2018יפיע, רחוב הכנסיותאישור הונפקקייטנה

- צופי הרכפישוף סלום 

580224590

970459- ס יקנעם עילית "מתנס"מתנ4504-989398601/07/201819/07/2018האלונים אישור הונפקקייטנה2אשכול גנים יקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון

970459- ס יקנעם עילית "מתנס"מתנ4504-989398601/07/201819/07/2018האלונים אישור הונפקקייטנה3אשכול גנים יקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון

970459- ס יקנעם עילית "מתנס"מתנ4504-989398601/07/201819/07/2018האלונים אישור הונפקקייטנהקייטנת דליותיקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון

יקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
970459- ס יקנעם עילית "מתנס"מתנ1104-959607701/07/201819/07/2018שער הגיא אישור הונפקקייטנה

 יקנעם עילית2402יקנעם עילית רשות מקומית3104-989341701/07/201819/07/2018האלונים אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםיקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון

 יקנעם עילית2402יקנעם עילית רשות מקומית304-989325901/07/201819/07/2018בנטל אישור הונפקקייטנהתדהריקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון

יקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
411048- משרד החינוך מוסד חינוכי204-989307001/07/201819/07/2018לילך אישור הונפקקייטנה

970459- ס יקנעם עילית "מתנס"מתנ4504-989325801/07/201819/07/2018האלונים אישור הונפקקייטנההדסיםיקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון

יקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
 יקנעם עילית2402יקנעם עילית רשות מקומית04-959360501/07/201819/07/2018דליותאישור הונפקקייטנה

יקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון
קייטנת גנים אשכול 

1
970459- ס יקנעם עילית "מתנס"מתנ4504-989398601/07/201819/07/2018האלונים אישור הונפקקייטנה

970459- ס יקנעם עילית "מתנס"מתנ4504-989398601/07/201819/07/2018האלונים אישור הונפקקייטנהספורט וכייףיקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון

970459- ס יקנעם עילית "מתנס"מתנ4504-989398601/07/201819/07/2018האלונים לא מאושרתקייטנהספורט וכייףיקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון

 יקנעם עילית2402יקנעם עילית רשות מקומית2077-211515008/07/201811/07/2018אורנים אישור הונפקקייטנהמחשבה טובהיקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון

923060602- מרכז הטניס יקנעם חברה04-959755908/07/201819/07/2018 יקנעם עלית35אלונים אישור הונפקקייטנהקייטנת טניס וספורטיקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון

 יקנעם עילית2402יקנעם עילית רשות מקומית2077-211515015/07/201818/07/2018אורנים אישור הונפקקייטנהמחשבה טובהיקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון

923060602- מרכז הטניס יקנעם חברה04-959755922/07/201809/08/2018 יקנעם עלית35אלונים אישור הונפקקייטנהקייטנת טניס וספורטיקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון

השומר הצעירתנועת נוער03-525566622/07/201827/07/2018 יקנעם77הצאלים אישור הונפקקייטנהקייצת יקנעםיקנעם עיליתיקנעם עיליתהצפון
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ירכאירכאהצפון
בית ספר בחופש 

הגדול
 ירכא5025ירכא רשות מקומית2496704-996131301/07/201819/07/2018 מיקוד 3ד .ירכא תאישור הונפקקייטנה

 ירכא5025ירכא רשות מקומית2496704-956354001/07/201819/07/2018  מיקוד 2494ד .תאישור הונפקקייטנהקייטנת אלנורירכאירכאהצפון

 ירכא5025ירכא רשות מקומית04-996139301/07/201819/07/2018ירכאאישור הונפקקייטנהבית ספר חדשניירכאירכאהצפון

 ירכא5025ירכא רשות מקומית04-956127201/07/201819/07/2018ירכאאישור הונפקקייטנהאלנהדהירכאירכאהצפון

 ירכא5025ירכא רשות מקומית04-956811001/07/201819/07/2018כפר ירכאאישור הונפקקייטנהSMILIEסיילי ירכאירכאהצפון

 ירכא5025ירכא רשות מקומית04-996106001/07/201819/07/2018ירכאאישור הונפקקייטנה'יסודי בירכאירכאהצפון

 ירכא5025ירכא רשות מקומית04-956811002/07/201813/07/2018כפר ירכאאישור הונפקקייטנהמדעיםירכאירכאהצפון

 ירכא5025ירכא רשות מקומית2496704-956811008/07/201813/07/2018 מיקוד 001.ד.כפר ירכא תאישור הונפקקייטנהסואר אל עסלירכאירכאהצפון

 ירכא5025ירכא רשות מקומית04-956811008/07/201819/07/2018כפר ירכאאישור הונפקקייטנה1כיף לי מחזורירכאירכאהצפון

ירכאירכאהצפון
קייטנת אתגרים 

לבני הנוער
 ירכא5025ירכא רשות מקומית2496704-956811008/07/201819/07/2018 מיקוד 001ד .כפר ירכא תאישור הונפקקייטנה

 ירכא5025ירכא רשות מקומית2496704-956811008/07/201819/07/2018 מיקוד 001ד .כפר ירכא תלא מאושרתקייטנהאתגרים לבני הנוערירכאירכאהצפון

 ירכא5025ירכא רשות מקומית04-956811022/07/201802/08/2018כפר ירכאאישור הונפקקייטנה1כיף לי מחזורירכאירכאהצפון

ירכאירכאהצפון
קייטנת אתגרים 

לבני הנוער
 ירכא5025ירכא רשות מקומית2496704-956811022/07/201802/08/2018 מיקוד 001ד .כפר ירכא תאישור הונפקקייטנה

 ירכא5025ירכא רשות מקומית2496704-956811022/07/201802/08/2018 מיקוד 001ד .כפר ירכא תלא מאושרתקייטנהאתגרים לבני הנוערירכאירכאהצפון

 ירכא5025ירכא רשות מקומית2496704-956811029/07/201802/08/2018 מיקוד 001.ד.כפר ירכא תאישור הונפקקייטנהב-קייטנת אירכאירכאהצפון

ס"מתנ074-711685201/07/201819/07/2018כאבולאישור הונפקקייטנהאלקלעהכאבולכאבולהצפון

 כאבול5041כאבול רשות מקומית04-994657701/07/201819/07/2018כאבולאישור הונפקקייטנההחופש הגדולכאבולכאבולהצפון

כאבולכאבולהצפון
ס לחופש הגדול "ב

יסודי ג
ס"מתנ074-711685201/07/201819/07/2018כאבולאישור הונפקקייטנה

כאבולכאבולהצפון
ס לחופש הגדול "בי

יסודי ד
ס"מתנ04-994653001/07/201819/07/2018כאבולאישור הונפקקייטנה

כאבולכאבולהצפון
ס לחופש הגדול "ב

יסודי א
ס"מתנ04-994607201/07/201819/07/2018כאבולאישור הונפקקייטנה

ס"מתנ074-711685106/07/201813/07/2018כאבולאישור הונפקקייטנהאלאהלי כאבולכאבולכאבולהצפון

הצפון
כאוכב אבו 

א'היג-אל

כאוכב אבו 

א'היג-אל
רשות מקומית04-999871601/07/201819/07/2018כאוכב אבו אלהיגאאישור הונפקקייטנהיסודי כאוכב

 כאוכב 5058א 'היג-כאוכב אבו אל

א'היג-אבו אל

סמיע- כסרא12963סמיע -כסרארשות מקומית04-987349701/07/201805/07/2018סמיע-כסראאישור הונפקקייטנהרובוטיקה ומדעיםסמיע-כסראסמיע-כסראהצפון

סמיע- כסרא12963סמיע -כסרארשות מקומית25604-987207301/07/201805/07/2018: ד. ת20138כפר כסרא אישור הונפקקייטנהרובוטיקהסמיע-כסראסמיע-כסראהצפון

סמיע- כסרא12963סמיע -כסרארשות מקומית04-997849601/07/201806/07/2018סמיע-כסראאישור הונפקקייטנהרובוטיקהסמיע-כסראסמיע-כסראהצפון

סמיע-כסראסמיע-כסראהצפון
בתי ספר של 

החופש הגדול
סמיע- כסרא12963סמיע -כסרארשות מקומית04-987349701/07/201819/07/2018סמיע-כסראאישור הונפקקייטנה
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סמיע-כסראסמיע-כסראהצפון
ס של החופש "ביה

הגדול בחרובית 
סמיע- כסרא12963סמיע -כסרארשות מקומית25604-987207301/07/201819/07/2018: ד. ת20138כפר כסרא אישור הונפקקייטנה

סמיע-כסראסמיע-כסראהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
סמיע- כסרא12963סמיע -כסרארשות מקומית2013804-997849601/07/201819/07/2018כפר סמיע אישור הונפקקייטנה

הצפון
-כעביה

*טבאש

-כעביה

-טבאש
רשות מקומית04-983762401/07/201819/07/2018'אג'חג-טבאש-כעביהאישור הונפקקייטנהרה'אג'יסודי חג

- כעביה9787* טבאש-כעביה

*טבאש
הצפון

-כעביה

*טבאש

-כעביה

-טבאש
רשות מקומית04-983647501/07/201819/07/2018כעביהאישור הונפקקייטנההחופש הגדול

- כעביה9787* טבאש-כעביה

*טבאש

 כפר ורדים12633כפר ורדים רשות מקומית04-987255101/07/201819/07/2018כפר ורדיםאישור הונפקקייטנהתפןכפר ורדיםכפר ורדיםהצפון

ס"מתנ04-997703801/07/201819/07/2018אשכראישור הונפקקייטנהבית ספר של החופשכפר ורדיםכפר ורדיםהצפון

 כפר ורדים12633כפר ורדים רשות מקומית04-997714201/07/201826/07/2018אשכול גנים כפר ורדיםאישור הונפקקייטנהשביליםכפר ורדיםכפר ורדיםהצפון

ס"מתנ1004-833835508/07/201819/07/2018הדס אישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטכפר ורדיםכפר ורדיםהצפון

ס"מתנ1004-833835508/07/201827/07/2018הדס אישור הונפקקייטנהמדעכפר ורדיםכפר ורדיםהצפון

ס"מתנ1004-997703822/07/201826/07/2018הדס אישור הונפקקייטנהקייטנת המשךכפר ורדיםכפר ורדיםהצפון

כפר יאסיףכפר יאסיףהצפון
ס אלמוטראן "בי

תימותיוס
 כפר יאסיף5074כפר יאסיף רשות מקומית04-956453402/07/201820/07/2018כפר יאסיףאישור הונפקקייטנה

כפר יאסיףכפר יאסיףהצפון
קייטנת החופש 

הגדול
 כפר יאסיף5074כפר יאסיף רשות מקומית4804-996171302/07/201821/07/2018ד .כפריאסיף תאישור הונפקקייטנה

471508- מ "גן עולם הקטנים בעחברה08-956537403/07/201810/08/2018כפר יאסיףאישור הונפקקייטנהגן עולם הקטניםכפר יאסיףכפר יאסיףהצפון

-מ "אהרון הולילאנד בע'  חבחברה04-699260003/07/201831/07/2018כפר יאסיףאישור הונפקקייטנהאלרובאכפר יאסיףכפר יאסיףהצפון

עמותה1604-956008703/07/201831/07/2018כפר יאסיף אישור הונפקקייטנהבראעם אלרביעכפר יאסיףכפר יאסיףהצפון
- כפר יאסיף - בראעם אלרביע

335133
כפר יאסיףכפר יאסיףהצפון

בית של - חסן מרים 

מרים
עמותה04-996831005/07/201819/07/2018כפר יאסיףאישור הונפקקייטנה

העמותה למען כנסיית מר גרייס 

580328409- כפר יאסיף 
אישור הונפקקייטנהבית אלמחבהכפר יאסיףכפר יאסיףהצפון

zahi_andrawes@hot 

mail.com
1352- ם " בע1999בית אלמחבה מוסד חינוכי04-999622108/07/201813/07/2018

אישור הונפקקייטנהבית אלמחבהכפר יאסיףכפר יאסיףהצפון
zahi_andrawes@hot 

mail.com
1352- ם " בע1999בית אלמחבה מוסד חינוכי04-999622115/07/201828/07/2018

כפר יאסיףכפר יאסיףהצפון
הילדים הקטנים של 

ישוע
תושב פרטי04-956253623/07/201803/08/2018כניסיית הגואלאישור הונפקקייטנה

- כנסיית הגואל כפר יאסיף 

37432440

כפר יאסיףכפר יאסיףהצפון
הילדים הקטנים של 

ישוע
תושב פרטי04-956253623/07/201803/08/2018כניסיית הגואלאישור הונפקקייטנה

- כנסיית הגואל כפר יאסיף 

37432440
כפר יאסיףכפר יאסיףהצפון

ר של [בית הס

החופש הגדול
 כפר יאסיף5074כפר יאסיף רשות מקומית04-996171130/06/201801/09/2018כפר יאסיףאישור הונפקקייטנה

כפר כנאכפר כנאהצפון
- אחבאב אללה 

כפר כנא
עמותה1693004-651901801/07/201806/07/2018.  מ918ד .כפר כנא תאישור הונפקקייטנה

מואססת מסגד אבו בכר אלסדיק 

513701755- מ "בע

 כפר כנא5090כפר כנא רשות מקומית04-651774501/07/201819/07/2018כפר כנאאישור הונפקקייטנהיסודי ג כפר כנאכפר כנאכפר כנאהצפון
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מוסד חינוכי04-651720301/07/201819/07/2018כפר כנאאישור הונפקקייטנההחופש הגדולכפר כנאכפר כנאהצפון

 כפר כנא5090כפר כנא רשות מקומית04-651764101/07/201819/07/2018כפר כנאאישור הונפקקייטנהקייטנת קיץכפר כנאכפר כנאהצפון

כפר כנאכפר כנאהצפון
החופש הגדול 

ביסודי ד כפר כנא
 כפר כנא5090כפר כנא רשות מקומית04-641142901/07/201819/07/2018כפר כנאאישור הונפקקייטנה

כפר כנאכפר כנאהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
אישור הונפקקייטנה

כפר " אלחכמה"ס יסודי  "ביה

 מיק19ד .כנא ת
 כפר כנא5090כפר כנא רשות מקומית04-651722901/07/201821/07/2018

 כפר כנא5090כפר כנא רשות מקומית04-682679501/07/201821/07/2018כפר קנאאישור הונפקקייטנהחופש גדולכפר כנאכפר כנאהצפון

 כפר כנא5090כפר כנא רשות מקומית104-641947901/07/201821/07/2018כפר כנא אישור הונפקקייטנההחופש הגדולכפר כנאכפר כנאהצפון

כפר כנאכפר כנאהצפון
אלרחאלה  )אז 'אינג

(אלסגיר 
39523022- אז 'מכון אינגחברה1693004-888404608/07/201813/07/2018 מיקוד 117ד .כפר כנא תאישור הונפקקייטנה

כפר כנאכפר כנאהצפון
- אחבאב אללה 

כפר כנא
עמותה1693004-651901808/07/201813/07/2018.  מ918ד .כפר כנא תאישור הונפקקייטנה

מואססת מסגד אבו בכר אלסדיק 

513701755- מ "בע

אגודה04-651739530/07/201804/08/2018רחוב הכנסיותאישור הונפקקייטנהאלחבאר אלסארכפר כנאכפר כנאהצפון
- הכנסייה הפבטיסטית 

58096737
971887- ס כפר מנדא "מתנס"מתנ04-986421101/07/201819/07/2018כפר נמדאאישור הונפקקייטנההחופש הגדולכפר מנדאכפר מנדאהצפון

 כפר מנדא5108כפר מנדא רשות מקומית072-241674601/07/201819/07/2018כפר מנדאאישור הונפקקייטנההחופש הגדולכפר מנדאכפר מנדאהצפון

 כפר מנדא5108כפר מנדא רשות מקומית04-950838201/07/201819/07/2018כפר מנדאאישור הונפקקייטנהמנדאכפר מנדאכפר מנדאהצפון

כפר מנדאכפר מנדאהצפון
קייטנת החופש 

הגדול
 כפר מנדא5108כפר מנדא רשות מקומית04-986436901/07/201819/07/2018כפר מנדאאישור הונפקקייטנה

כפר מנדאכפר מנדאהצפון
פעילות בית הספר 

בופש הגדול
971887- ס כפר מנדא "מתנס"מתנ04-986321401/07/201819/07/2018כפר מנדאאישור הונפקקייטנה

 כפר מנדא5108כפר מנדא רשות מקומית04-950802301/07/201819/07/2018זיתון מזרחיתאישור הונפקקייטנהחופש גדולכפר מנדאכפר מנדאהצפון

 כפר מנדא5108כפר מנדא רשות מקומית04-986419801/07/201819/07/2018כפר מנדאאישור הונפקקייטנהחופש גדולכפר מנדאכפר מנדאהצפון

970467- ס כפר קמא "מתנס"מתנ04-676586501/07/201819/07/2018כפר כמאאישור הונפקקייטנהmini adiga wayכפר כמאכפר קמאהצפון

970467- ס כפר קמא "מתנס"מתנ04-676558601/07/201819/07/2018אשכול הגנים כפר כמאלא מאושרתקייטנהקייטנת קיץ גניםכפר כמאכפר קמאהצפון

כפר כמאכפר קמאהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול 
970467- ס כפר קמא "מתנס"מתנbebars.sh@sisma.org.il04-676672601/07/201821/07/2018אישור הונפקקייטנה

970475- ס כפר תבור "מתנס"מתנ04-676555501/07/201816/08/2018שכ המיסדיםאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםכפר תבורכפר תבורהצפון

970475- ס כפר תבור "מתנס"מתנ304-676555501/07/201819/07/2018פלמח אישור הונפקקייטנה1העולים לא מחזור כפר תבורכפר תבורהצפון

970475- ס כפר תבור "מתנס"מתנ04-676555501/07/201819/07/2018שכ המיסדיםאישור הונפקקייטנהבית ספר של החופשכפר תבורכפר תבורהצפון

970475- ס כפר תבור "מתנס"מתנ04-676555501/07/201819/07/2018כפר תבוראישור הונפקקייטנהו-בא לי הכפר תבורכפר תבורהצפון

970475- ס כפר תבור "מתנס"מתנ04-676555501/07/201819/07/2018שכ המיסדיםאישור הונפקקייטנהו-בא לי הכפר תבורכפר תבורהצפון

970475- ס כפר תבור "מתנס"מתנ04-676555522/07/201809/08/2018שכ המיסדיםאישור הונפקקייטנהבא לי עולי לאכפר תבורכפר תבורהצפון

970475- ס כפר תבור "מתנס"מתנ04-676555522/07/201810/08/2018שכ המיסדיםאישור הונפקקייטנהד-בא לי בכפר תבורכפר תבורהצפון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

עמותה04-662043522/07/201826/07/2018בית ספר שדה אלון תבוראישור הונפקקייטנהאקשן מיםכפר תבורכפר תבורהצפון

כרמיאלכרמיאלהצפון
ס של החופש "ביה

הגדול
 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית04-998611601/07/201819/07/2018 כרמיאל8הגפן אישור הונפקקייטנה

971945- רבין - ס כרמיאל "מתנס"מתנ20004-908041101/07/201819/07/2018חטיבת יפתח אישור הונפקקייטנהבונזאכרמיאלכרמיאלהצפון

כרמיאלכרמיאלהצפון
ס של החופש "ביה

הרעות- הגדול 
 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית04-958916501/07/201819/07/2018כרמיאל, 3מבצע אסף אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער077-300908801/07/201819/07/2018 כרמיאל71חוחית אישור הונפקקייטנהבתיה כרמיאלכרמיאלכרמיאלהצפון

כרמיאלכרמיאלהצפון
מחנה ספורטיבי קיץ 

2018
 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית20004-990804101/07/201819/07/2018חטיבת יפתח אישור הונפקקייטנה

971945- רבין - ס כרמיאל "מתנס"מתנ20004-908041101/07/201819/07/2018חטיבת יפתח אישור הונפקקייטנהבונזאכרמיאלכרמיאלהצפון

תושב פרטי077-767606701/07/201819/07/2018 כרמיאל9החרושת אישור הונפקקייטנהקייטנת מחול יוצרתכרמיאלכרמיאלהצפון
בית ספר לבלט קלאסי - ענבלט 

34372821- וסגנונות המחול 
כרמיאלכרמיאלהצפון

ס של החופש "בי

הגדול
 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית1504-988557701/07/201819/07/2018משעול דולב אישור הונפקקייטנה

כרמיאלכרמיאלהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית5604-988824501/07/201819/07/2018זמורה אישור הונפקקייטנה

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית4804-998779701/07/201819/07/2018חטיבת יפתח אישור הונפקקייטנהבית ספר אופקכרמיאלכרמיאלהצפון

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית04-958149301/07/201819/07/2018 כרמיאל7אסיף אישור הונפקקייטנההחופש הגדולכרמיאלכרמיאלהצפון

כרמיאלכרמיאלהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית3304-998754901/07/201819/07/2018שכ טנה אישור הונפקקייטנה

כרמיאלכרמיאלהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול עמיחי
אישור הונפקקייטנה

 71מבנה ביס עמיחי חוחית 

כרמיאל
בנות בתיהתנועת נוער04-958846801/07/201819/07/2018

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית4704-908564401/07/201826/07/2018הרקפות אישור הונפקקייטנהגן סביוניםכרמיאלכרמיאלהצפון

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית4904-908564401/07/201826/07/2018הפסגה אישור הונפקקייטנהגן אתרוגכרמיאלכרמיאלהצפון

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית2204-908564401/07/201826/07/2018נתיב הלוטוס אישור הונפקקייטנהגן לוטוסכרמיאלכרמיאלהצפון

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית7104-908564501/07/201826/07/2018חטיבת הנגב אישור הונפקקייטנהחורבכרמיאלכרמיאלהצפון

אישור הונפקקייטנההרפתקה בטבעכרמיאלכרמיאלהצפון
-ס מרכז "הקייטנה תתקיים במתנ

 כרמיאל
971911- ס כרמיאל "מתנס"מתנ04-958006301/07/201826/07/2018

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית4004-908574701/07/201826/07/2018חטיבת יפתח אישור הונפקקייטנההרעותכרמיאלכרמיאלהצפון

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית04-908574701/07/201826/07/2018חטיבת גבעתיאישור הונפקקייטנהיפתחכרמיאלכרמיאלהצפון

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית1804-908564501/07/201826/07/2018מבצע אסף אישור הונפקקייטנההשלוםכרמיאלכרמיאלהצפון

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית1504-908564501/07/201826/07/2018משעול דולב אישור הונפקקייטנהאיריסים אכרמיאלכרמיאלהצפון

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית6004-908564501/07/201826/07/2018זמורה אישור הונפקקייטנהעינבכרמיאלכרמיאלהצפון

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית6004-908564501/07/201826/07/2018נתיב הסיירים אישור הונפקקייטנהסייריםכרמיאלכרמיאלהצפון

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית6204-908564501/07/201826/07/2018חטיבת כרמלי אישור הונפקקייטנהכרמליכרמיאלכרמיאלהצפון

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית4004-908564501/07/201826/07/2018מבצע מכבי אישור הונפקקייטנהכנרתכרמיאלכרמיאלהצפון

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית604-908552301/07/201826/07/2018אסיף אישור הונפקקייטנהגורןכרמיאלכרמיאלהצפון

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית604-908552301/07/201826/07/2018אסיף אישור הונפקקייטנהרםכרמיאלכרמיאלהצפון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית804-908574701/07/201826/07/2018חטיבת אסף אישור הונפקקייטנהאסףכרמיאלכרמיאלהצפון

 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית7104-908564501/07/201826/07/2018חטיבת הנגב אישור הונפקקייטנהחורבכרמיאלכרמיאלהצפון

971911- ס כרמיאל "מתנס"מתנ20004-622883201/08/201814/08/2018חטיבת יפתח אישור הונפקקייטנהמחנה מחולכרמיאלכרמיאלהצפון

תושב פרטי077-767606722/07/201809/08/2018 כרמיאל9החרושת אישור הונפקקייטנהקייטנת מחול יוצרתכרמיאלכרמיאלהצפון
בית ספר לבלט קלאסי - ענבלט 

34372821- וסגנונות המחול 
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער04-908010824/06/201830/08/2018 כרמיאל21חוחית אישור הונפקקייטנהבנות כרמיאלכרמיאלכרמיאלהצפון

971945- רבין - ס כרמיאל "מתנס"מתנ20004-908041126/08/201830/08/2018חטיבת יפתח אישור הונפקקייטנהT.D.Kכרמיאלכרמיאלהצפון

971937- מגדים - ס כרמיאל "מתנס"מתנ7104-958055529/07/201802/08/2018הפסגה אישור הונפקקייטנהמדעכרמיאלכרמיאלהצפון

971945- רבין - ס כרמיאל "מתנס"מתנ20004-908041129/07/201802/08/2018חטיבת יפתח אישור הונפקקייטנהמדעכרמיאלכרמיאלהצפון

כרמיאלכרמיאלהצפון
מחנה ספורטיבי קיץ 

2018
 כרמיאל11395כרמיאל רשות מקומית20004-990804129/07/201809/08/2018חטיבת יפתח אישור הונפקקייטנה

הצפון
מבואות 

החרמון
רשות מקומית04-693840401/07/201809/08/2018כרכוםאישור הונפקקייטנהסיפורי עמים וארצותכרכום

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
הצפון

מבואות 

החרמון
רשות מקומית04-695079601/07/201815/08/2018גן כפר יובלאישור הונפקקייטנהגן כפר יובליובל

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
הצפון

מבואות 

החרמון
רשות מקומית04-693841301/07/201816/08/2018גן ילדיםאישור הונפקקייטנהגן מורןמשמר הירדן

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
הצפון

מבואות 

החרמון
רשות מקומית04-698978301/07/201817/08/2018שדה אליעזראישור הונפקקייטנהשדה אליעזרשדה אליעזר

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
הצפון

מבואות 

החרמון
רשות מקומית04-690597601/07/201817/08/2018בית הללאישור הונפקקייטנהגן בית הללבית הלל

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
הצפון

מבואות 

החרמון
שאר ישוב

בית ילדים שאר 

ישוב
971978- ס מבואות החרמון "מתנס"מתנ04-681803901/07/201819/07/2018שאר ישובאישור הונפקקייטנה

הצפון
מבואות 

החרמון
204057772- אורן גלמידי תושב פרטי04-690400101/07/201819/07/2018גן אלון הישןאישור הונפקקייטנהקייטנת תפוזבית הלל

הצפון
מבואות 

החרמון
רשות מקומית04-693783701/07/201819/07/2018כחלאישור הונפקקייטנההים וסביבתוכחל

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
הצפון

מבואות 

החרמון
971978- ס מבואות החרמון "מתנס"מתנ04-694341301/07/201819/07/2018שאר ישובאישור הונפקקייטנהרקפתשאר ישוב

הצפון
מבואות 

החרמון
רשות מקומית04-686088101/07/201821/07/2018אליפלטאישור הונפקקייטנהרמת כורזיםאליפלט

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
הצפון

מבואות 

החרמון
מוסד חינוכי04-693841301/07/201823/08/2018משמר הירדןלא מאושרתקייטנהגן מורןמשמר הירדן

הצפון
מבואות 

החרמון
רשות מקומית04-693841001/07/201831/07/2018מושב אליפלטאישור הונפקקייטנהקייטנת רמת כנרתאליפלט

 5500000מבואות החרמון 

מבואות החרמון
הצפון

מבואות 

החרמון
שאר ישוב

בית ילדים שאר 

ישוב
971978- ס מבואות החרמון "מתנס"מתנ04-681803922/07/201816/08/2018שאר ישובאישור הונפקקייטנה

הצפון
מבואות 

החרמון
204057772- אורן גלמידי תושב פרטי04-690400122/07/201816/08/2018גן אלון הישןאישור הונפקקייטנהקייטנת תפוזבית הלל

הצפון
מבואות 

החרמון
שדה אליעזר

בית ילדים שדה 

אליעזר
971978- ס מבואות החרמון "מתנס"מתנ04-681803622/07/201816/08/2018שדה אליעזראישור הונפקקייטנה

הצפון
מבואות 

החרמון
971978- ס מבואות החרמון "מתנס"מתנ04-681803622/07/201816/08/2018כחלאישור הונפקקייטנהבית ילדים כחלכחל

מגאראר'מגהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול יסודי 
אר' מג4812אר 'מגרשות מקומית04-678560301/07/201819/07/2018מגאראישור הונפקקייטנה

מגאראר'מגהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
אר' מג4812אר 'מגרשות מקומית04-678069101/07/201819/07/2018מגאר מרכז הכפראישור הונפקקייטנה

מגאראר'מגהצפון
בתי ספר של 

2018החופש הגדול 
אר' מג4812אר 'מגרשות מקומית285004-678004501/07/201819/07/2018ד . ת20128אר  'מגאישור הונפקקייטנה

מגאראר'מגהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
אר' מג4812אר 'מגרשות מקומית04-678069101/07/201819/07/2018משה'אר ג'מעאישור הונפקקייטנה

מגאראר'מגהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
אר' מג4812אר 'מגרשות מקומית03-678069101/07/201819/07/2018מגאר מרכז הכפראישור הונפקקייטנה
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אר'מג 4812רשות מקומית2012804-678358601/07/201819/07/2018מגאר אישור הונפקקייטנהאנגלית כתה המגאראר'מגהצפון

מגאראר'מגהצפון
קייטנת אנגלית 

2018
אר' מג4812אר 'מגרשות מקומית04-678676101/07/201819/07/2018מגאר מרכז הכפראישור הונפקקייטנה

אר' מג4812אר 'מגרשות מקומית04-678069101/07/201819/07/2018מגאראישור הונפקקייטנה2018אנגלית מגאראר'מגהצפון

מגאראר'מגהצפון
קייטנת אנגלית 

2018
אר' מג4812אר 'מגרשות מקומית04-678069101/07/201819/07/2018אביה'אר ראס אלח'מעאישור הונפקקייטנה

אר' מג4812אר 'מגרשות מקומית04-678069101/07/201819/07/2018מגאר מרכז הכפראישור הונפקקייטנה2018אנגלית מגאראר'מגהצפון

מגאראר'מגהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
אר' מג4812אר 'מגרשות מקומית04-678069101/07/201819/07/2018מגאר מרכז הכפראישור הונפקקייטנה

מגאראר'מגהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
אר' מג4812אר 'מגרשות מקומית04-678069101/07/201819/07/2018ראס אלחאביהאישור הונפקקייטנה

אר' מג4812אר 'מגרשות מקומית04-678069108/07/201812/07/2018כפר מגאראישור הונפקקייטנה2018על גלגלים מגאראר'מגהצפון

אר' מג4812אר 'מגרשות מקומית04-678997908/07/201818/07/2018כפר מגאר מרכז לגיל הרךאישור הונפקקייטנהקיץ כיףמגאראר'מגהצפון

אר' מג4812אר 'מגרשות מקומית04-678520508/07/201818/07/2018כפר מגאר מרכז לגיל הרךאישור הונפקקייטנהקיץ כיףמגאראר'מגהצפון

אר' מג4812אר 'מגרשות מקומית04-678069108/07/201819/07/2018כפר מגאראישור הונפקקייטנהקיץ כיףמגאראר'מגהצפון

כרום-ד אל'מגכרום-ד אל'מגהצפון
- עומר בן אלחטאב

החופש הגדול
כרום-ד אל' מג5165כרום -ד אל'מגרשות מקומית2019004-998588601/07/201819/07/2018מגד אל כרום אישור הונפקקייטנה

כרום-ד אל'מגכרום-ד אל'מגהצפון
- החופש הגדול

אלמותנבי
כרום-ד אל' מג5165כרום -ד אל'מגרשות מקומית04-998553801/07/201819/07/2018כרום-ד אל'מגאישור הונפקקייטנה

כרום-ד אל'מגכרום-ד אל'מגהצפון
אלסלאם חופש 

הגדול
כרום-ד אל' מג5165כרום -ד אל'מגרשות מקומית04-998588701/07/201819/07/2018כרום-ד אל'מגאישור הונפקקייטנה

971903- ד אל כרום 'ס מג"מתנס"מתנ04-988615809/07/201819/07/2018חנצחיאישור הונפקקייטנהיללה וילה והאיכרום-ד אל'מגכרום-ד אל'מגהצפון

דל שמס'מגדל שמס'מגהצפון

בית הספר של 

- החופש הגדול 

מגדל " א"יסודי 

333- רשות מקומית מוסד חינוכי04-698144001/07/201809/08/2018דל שמס'מגאישור הונפקקייטנה

דל שמס' מג42010דל שמס 'מגרשות מקומית04-698113701/07/201819/07/2018דל שמס'מגאישור הונפקקייטנהיר'קייטנת סיפנא גדל שמס'מגדל שמס'מגהצפון

דל שמס'מגדל שמס'מגהצפון
בית ספר של חופש 

גדול יסודי ג מגדל 
דל שמס' מג42010דל שמס 'מגרשות מקומית04-877069801/07/201819/07/2018דל שמס'מגאישור הונפקקייטנה

דל שמס'מגדל שמס'מגהצפון

בית ספר של חופש 

גדול יסודי ג מגדל 

שמס

דל שמס' מג42010דל שמס 'מגרשות מקומית04-877069801/07/201819/07/2018דל שמס'מגאישור הונפקקייטנה

333- רשות מקומית מוסד חינוכי04-698178901/07/201821/07/2018דל שמס'מגאישור הונפקקייטנה2018קיץ דל שמס'מגדל שמס'מגהצפון

 מגדל653מגדל רשות מקומית04-679230601/07/201831/07/2018התמראישור הונפקקייטנהאני ישראלימגדלמגדלהצפון

 מגדל653מגדל רשות מקומית04-679230401/07/201831/07/2018רחוב התמראישור הונפקקייטנהאני ישראלימגדלמגדלהצפון

 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית073-2227315אלי כהןלא מאושרתקייטנהחבל על הזמןמגדל העמקמגדל העמקהצפון

 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית204-654741201/07/201818/08/2018הנופר אישור הונפקקייטנהגן תמרמגדל העמקמגדל העמקהצפון
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 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית2904-654741201/07/201818/08/2018נחל הצבי אישור הונפקקייטנהגן יסמיןמגדל העמקמגדל העמקהצפון

 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית04-654741201/07/201818/08/2018השרוןאישור הונפקקייטנהגן גפןמגדל העמקמגדל העמקהצפון

 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית04-654741201/07/201818/08/2018השרוןאישור הונפקקייטנהגן רקפתמגדל העמקמגדל העמקהצפון

 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית1704-654741201/07/201818/08/2018השרון אישור הונפקקייטנהגן חצבמגדל העמקמגדל העמקהצפון

 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית2304-604405201/07/201818/08/2018רחוב ציפור אישור הונפקקייטנהשושןמגדל העמקמגדל העמקהצפון

 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית2304-604405101/07/201818/08/2018רחוב ציפור אישור הונפקקייטנהחרובמגדל העמקמגדל העמקהצפון

 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית04-654525601/07/201818/08/2018השרוןאישור הונפקקייטנהחורשמגדל העמקמגדל העמקהצפון

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
גני -החופש הגדול

ילדים
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית104-644308001/07/201818/08/2018השרון לא מאושרתקייטנה

970483- ס מגדל העמק "מתנס"מתנ073-222706001/07/201819/07/2018זבולוןאישור הונפקקייטנהמחשבהמגדל העמקמגדל העמקהצפון

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית504-644033401/07/201819/07/2018קריית חינוך אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער42073-222733001/07/201819/07/2018הרב עובדיה יוסף אישור הונפקקייטנהמגדל אורמגדל העמקמגדל העמקהצפון

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער04-604075901/07/201819/07/2018 מגדל העמק8ניצנים אישור הונפקקייטנה"כדור פורח"מגדל העמקמגדל העמקהצפון

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער804-654536001/07/201819/07/2018ניצנים אישור הונפקקייטנהנחליאלמגדל העמקמגדל העמקהצפון

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
970483- ס מגדל העמק "מתנס"מתנ504-820277001/07/201819/07/2018רמת יזרעאל אישור הונפקקייטנה

970483- ס מגדל העמק "מתנס"מתנ5073-222719001/07/201819/07/2018רמת יזרעאל אישור הונפקקייטנהת מאוחד"תמגדל העמקמגדל העמקהצפון

970483- ס מגדל העמק "מתנס"מתנ304-654656401/07/201819/07/2018האילן אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםמגדל העמקמגדל העמקהצפון

970483- ס מגדל העמק "מתנס"מתנ204-644273701/07/201819/07/2018ד "חבאישור הונפקקייטנהמשקפיים של גאולהמגדל העמקמגדל העמקהצפון

 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית04-654017201/07/201819/07/2018.אישור הונפקקייטנהגיורא יוספטלמגדל העמקמגדל העמקהצפון

 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית704-654078501/07/201819/07/2018מגדל העמק אישור הונפקקייטנהעליזה בגיןמגדל העמקמגדל העמקהצפון

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית704-654078501/07/201819/07/2018מגדל העמק אישור הונפקקייטנה

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
ס של החופש "ביה

הגדול
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית13077-515645501/07/201819/07/2018עצמאות אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער804-654242101/07/201819/07/2018ניצנים אישור הונפקקייטנהכדור פורחמגדל העמקמגדל העמקהצפון

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית704-654078501/07/201819/07/2018מגדל העמק לא מאושרתקייטנה

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
גני -החופש הגדול

ילדים
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית304-644308001/07/201826/07/2018התימורים אישור הונפקקייטנה

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
גני -החופש הגדול

ילדים
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית1304-644308001/07/201826/07/2018דרך העצמאות אישור הונפקקייטנה

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
גני -החופש הגדול

ילדים
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית1104-644308001/07/201826/07/2018קדש אישור הונפקקייטנה
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מגדל העמקמגדל העמקהצפון
גני -החופש הגדול

ילדים
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית3804-644308001/07/201826/07/2018קדש אישור הונפקקייטנה

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
קיטנה של החופש 

הגדול
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית7104-650779001/07/201826/07/2018נחל הצבי אישור הונפקקייטנה

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
גני -החופש הגדול

ילדים
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית7104-650779001/07/201826/07/2018נחל הצבי אישור הונפקקייטנה

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
גני -החופש הגדול

ילדים
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית2304-650779001/07/201826/07/2018נחל הצבי אישור הונפקקייטנה

 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית504-654525601/07/201826/07/2018שיאון אישור הונפקקייטנהזמירמגדל העמקמגדל העמקהצפון

 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית104-644308001/07/201826/07/2018שכ יפה נוף אישור הונפקקייטנהמגדל העמקמגדל העמקמגדל העמקהצפון

 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית4104-644308001/07/201826/07/2018שושנת העמקים אישור הונפקקייטנהמגדל העמקמגדל העמקמגדל העמקהצפון

 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית204-644308001/07/201826/07/2018הכרמל אישור הונפקקייטנהמגדל העמקמגדל העמקמגדל העמקהצפון

 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית204-644308001/07/201826/07/2018התדהר אישור הונפקקייטנהמגדל העמקמגדל העמקמגדל העמקהצפון

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
גני -החופש הגדול

ילדים
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית2504-644308001/07/201826/07/2018הניצנים אישור הונפקקייטנה

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
גני -החופש הגדול

ילדים
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית1104-644308001/07/201826/07/2018קדש אישור הונפקקייטנה

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
גני -החופש הגדול

ילדים
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית2604-644308001/07/201826/07/2018קרן היסוד אישור הונפקקייטנה

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
גני -החופש הגדול

ילדים
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית04-644308001/07/201826/07/2018השרוןאישור הונפקקייטנה

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
גני -החופש הגדול

ילדים
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית904-644308001/07/201826/07/2018דרך העצמאות אישור הונפקקייטנה

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
חטיבת ביניים בית 

חיה מושקא
333- רשות מקומית מוסד חינוכי204-858435302/07/201812/07/2018ד "חבאישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-501544402/07/201819/07/2018 מגדל העמק42הרב עובדיה יוסף אישור הונפקקייטנהשעת סיפורמגדל העמקמגדל העמקהצפון

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער42073-222733110/07/201819/07/2018הרב עובדיה יוסף אישור הונפקקייטנהשעת סיפורמגדל העמקמגדל העמקהצפון

970483- ס מגדל העמק "מתנס"מתנ504-641700112/08/201816/08/2018רמת יזרעאל אישור הונפקקייטנהקייטנת מדעמגדל העמקמגדל העמקהצפון

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
גני -החופש הגדול

ילדים
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית304-644308012/08/201830/08/2018התימורים אישור הונפקקייטנה

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
גני -החופש הגדול

ילדים
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית1304-644308012/08/201830/08/2018דרך העצמאות אישור הונפקקייטנה

מגדל העמקמגדל העמקהצפון
גני -החופש הגדול

ילדים
 מגדל העמק8748מגדל העמק רשות מקומית2504-644308012/08/201830/08/2018הניצנים אישור הונפקקייטנה

חברה104-986933719/08/201823/08/2018הלווין  לא מאושרתקייטנהקייטנת חוויהמגדל העמקמגדל העמקהצפון
- מ "הפעלות חינוכיות בע- חוויה 

512123126

970483- ס מגדל העמק "מתנס"מתנ504-641700122/07/201809/08/2018רמת יזרעאל אישור הונפקקייטנהמותק של כייףמגדל העמקמגדל העמקהצפון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-501544424/06/201820/08/2018מגדל העמק' הגפן זר באישור הונפקקייטנהיבואמגדל העמקמגדל העמקהצפון

מגדל העמקמגדל העמקהצפון

-קייטנת הכוכבים

מספרים מבשלים 

ויוצרים

970483- ס מגדל העמק "מתנס"מתנ504-654008229/07/201809/08/2018רמת יזרעאל אישור הונפקקייטנה

מגידוהצפון
יקנעם 

(מושבה)
 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-959250801/07/201810/08/2018)מושבה(יקנעם אישור הונפקקייטנהסחלב וכלניות

מגידוהצפון
יקנעם 

(מושבה)
 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-959250801/07/201810/08/2018רחוב הגניםאישור הונפקקייטנהסחלב וכלניות

 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-959059501/07/201819/07/2018מושב אליקיםאישור הונפקקייטנההחלוציםמגידומגידוהצפון

 מגידו1300000מגידו רשות מקומית03-959855001/07/201819/07/2018קיבוץ עין השופטאישור הונפקקייטנהעומריםעין השופטמגידוהצפון

 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-989957701/07/201821/08/2018קיבוץ הזורעאישור הונפקקייטנהגנים הזורעהזורעמגידוהצפון

 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-989618601/07/201821/08/2018קיבוץ משמר העמקאישור הונפקקייטנהגנים משמר העמקמשמר העמקמגידוהצפון

רמות מנשהמגידוהצפון
גנים תושבי רמות 

מנשה
 מגידו1300000מגידו רשות מקומיתkibbutz ramot menashe, 00004-989577901/07/201821/08/2018אישור הונפקקייטנה

רמות מנשהמגידוהצפון
חופש גדול רמות 

מנשה
 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-656666601/07/201821/08/2018רמות מנשהאישור הונפקקייטנה

 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-652502601/07/201821/08/2018קיבוץ מגידואישור הונפקקייטנההדס אספרגוסמגידומגידוהצפון

רמות מנשהמגידוהצפון
חופש גדול רמות 

מנשה
 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-656666601/07/201821/08/2018רמות מנשהאישור הונפקקייטנה

 מגידו1300000מגידו רשות מקומית1923004-652584001/07/201821/08/2018קיבוץ מגידו אישור הונפקקייטנהגיל הרך מגידומגידומגידוהצפון

 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-652502601/07/201821/08/2018קיבוץ מגידואישור הונפקקייטנהצברמגידומגידוהצפון

1305- קיבוץ משמר העמק תושב פרטי04-989618201/07/201822/08/2018משמר העמקאישור הונפקקייטנהמרחב בוגרמשמר העמקמגידוהצפון

1305- קיבוץ משמר העמק תושב פרטי04-989617001/07/201822/08/2018משמר העמקאישור הונפקקייטנהמרחב צעירמשמר העמקמגידוהצפון

 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-989959601/07/201822/08/2018קיבוץ הזורעאישור הונפקקייטנהמרחב צעירהזורעמגידוהצפון

 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-989959301/07/201822/08/2018קיבוץ הזורעאישור הונפקקייטנהמרחב בוגרהזורעמגידוהצפון

אישור הונפקקייטנהרמת השופטרמת השופטמגידוהצפון
קיבוץ רמת השופט  מיקוד 

19238
570001743- קיבוץ רמת השופט תנועה קיבוצית04-989812501/07/201823/08/2018

עין השופטמגידוהצפון
אשכול גנים עין 

השופט
 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-903512801/07/201823/08/2018עין השופטאישור הונפקקייטנה

-שחם דליה תושב פרטי04-989759201/07/201823/08/2018קיבוץ דליהאישור הונפקקייטנהקיבוץ דליהדליהמגידוהצפון

 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-989769501/07/201823/08/2018קיבוץ דליהאישור הונפקקייטנהקיבוץ דליהדליהמגידוהצפון

מגידומגידוהצפון

ישראל שלי 

מועדונית מרכז 

עצמה

 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-959857801/07/201824/07/2018עין השופטאישור הונפקקייטנה

28838639- תנועה קיבוצית תנועה קיבוצית04-903512801/07/201824/08/2018עין השופטאישור הונפקקייטנהחינוך עין השופטעין השופטמגידוהצפון

 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-989812501/07/201824/08/2018רמת השופטאישור הונפקקייטנהרמת השופטרמת השופטמגידוהצפון
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 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-652470701/07/201824/08/2018גבעת עוזאישור הונפקקייטנהגבעת עוזגבעת עוזמגידוהצפון

 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-652495901/07/201824/08/2018קיבוץ גבעת עוזאישור הונפקקייטנהקייטנת קשתמגידומגידוהצפון

אליקיםמגידוהצפון
גן - ארץ ישראל שלי

אורנים
 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-678306501/07/201826/07/2018אליקיםאישור הונפקקייטנה

 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-989421001/07/201826/07/2018מדרך עוזאישור הונפקקייטנהגני מדרך עוזמדרך עוזמגידוהצפון

עין העמקמגידוהצפון
גן -ארץ ישראל שלי 

ברק
 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-654019801/07/201826/07/2018עין העמקאישור הונפקקייטנה

מגידוהצפון
יקנעם 

(מושבה)
 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-959250801/07/201831/07/2018)מושבה(יקנעם אישור הונפקקייטנהסביונים

מגידוהצפון
אבן )גלעד 

(יצחק
570004010- קיבוץ גלעד תושב פרטי192400004-989880701/07/201831/08/2018מגידו . נ.קיבוץ גלעד דאישור הונפקקייטנהתלתון גלעד

מגידוהצפון
אבן )גלעד 

(יצחק
 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-989880401/07/201831/08/2018)אבן יצחק(גלעד אישור הונפקקייטנהקיבוץ גלעד

מגידוהצפון
יקנעם 

(מושבה)
 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-959250822/07/201803/08/2018הגנים, רח אגראאישור הונפקקייטנהמושבון

 מגידו1300000מגידו רשות מקומית04-989421029/07/201813/08/2018מדרך עוזאישור הונפקקייטנהגני מדרך עוזמדרך עוזמגידוהצפון

 מזרעה5173מזרעה רשות מקומית04-688656501/07/201819/07/2018כפר מזרעהאישור הונפקקייטנהרך-קייטנת גילמזרעהמזרעההצפון

מזרעהמזרעההצפון
בית ספר של 

החופש הגדול יסודי 
 מזרעה5173מזרעה רשות מקומית04-982567901/07/201819/07/2018מזרעהאישור הונפקקייטנה

971994- ס מטה אשר "מתנס"מתנ04-678225501/07/201809/08/2018שבי ציוןאישור הונפקקייטנהשבי ציוןשבי ציוןמטה אשרהצפון

12230900- בס פרי תושב פרטי04-878424601/07/201809/08/2018קיבוץ אפקאישור הונפקקייטנהכיף בקיבוץ אפקאפקמטה אשרהצפון

34364232- ול 'שרבל מחתושב פרטי04-999676201/07/201812/07/2018בריכת קיבוץ רגבה ושומרתאישור הונפקקייטנההשלוםרגבהמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-878412501/07/201815/08/2018קיבוץ אפקאישור הונפקקייטנהחברת הילדיםאפקמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-982248601/07/201815/08/2018מושב בן עמיאישור הונפקקייטנהחברתון בן עמיבן עמימטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-878433601/07/201816/08/2018קיבוץ אפקאישור הונפקקייטנהי אפק"גנאפקמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-678225501/07/201816/08/2018מושב שבי ציוןאישור הונפקקייטנהחברתון צעירשבי ציוןמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-989866801/07/201816/08/2018קיבוץ יחיעםאישור הונפקקייטנהמרכזון תמריחיעםמטה אשרהצפון

רגבהמטה אשרהצפון
 35-מסביב לעולם ב

ימים
 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-952901101/07/201817/08/2018מושב רגבהאישור הונפקקייטנה
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53958559- דבי הפקות תושב פרטי04-991086901/07/201819/07/2018מושב רגבהאישור הונפקקייטנהדבי הפקותרגבהמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-987961501/07/201819/07/2018בצתאישור הונפקקייטנהערב אל ערמשהבצתמטה אשרהצפון

אפקמטה אשרהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-878417001/07/201819/07/2018אפקאישור הונפקקייטנה

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-980835201/07/201819/07/2018מושב בצתאישור הונפקקייטנהשלום עליכםבצתמטה אשרהצפון

רגבהמטה אשרהצפון

בית הספר של 

החופש הגדול בית 

ספר רגבה

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-982054701/07/201820/07/2018רגבהאישור הונפקקייטנה

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985232101/07/201820/08/2018קיבוץ עין המפרץאישור הונפקקייטנהמרחבים עין המפרץעין המפרץמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-615409501/07/201820/08/2018נ גליל מערבי.קיבוץ אדמית דאישור הונפקקייטנהמרכזון אדמיתאדמיתמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985994501/07/201821/08/2018חניתהאישור הונפקקייטנהגנים חניתהחניתהמטה אשרהצפון

971994- ס מטה אשר "מתנס"מתנ04-995843301/07/201821/08/2018גשר הזיו רחוב המרכזאישור הונפקקייטנהגשר הזיוגשר הזיומטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-996031201/07/201821/08/2018קיבוץ יסעוראישור הונפקקייטנהחורש שבתאייסעורמטה אשרהצפון

יסעורמטה אשרהצפון
קשת בענן שקד 

קסם
 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית2015004-996038101/07/201821/08/2018משגב .נ.קיבוץ יסעור דאישור הונפקקייטנה

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985272001/07/201821/08/2018קיבוץ עין המפרץאישור הונפקקייטנהגיל רך עין המפרץעין המפרץמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985668901/07/201821/08/2018קיבוץ סעראישור הונפקקייטנהסערסערמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-995869701/07/201821/08/2018גשר הזיואישור הונפקקייטנהגנים גשר הזיוגשר הזיומטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985633901/07/201821/08/2018סעראישור הונפקקייטנהסערסערמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985965701/07/201821/08/2018קיבוץ חניתהאישור הונפקקייטנהצעירון חניתהחניתהמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-995262901/07/201822/08/2018קיבוץ כבריאישור הונפקקייטנהשנה לישראל 70כברימטה אשרהצפון

כפר מסריקמטה אשרהצפון
מרחבים כפר 

מסריק קיץ
 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985449101/07/201822/08/2018קיבוץ כפר מסריקאישור הונפקקייטנה

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985986401/07/201822/08/2018קיבוץ געתוןאישור הונפקקייטנהגעתוןגעתוןמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית2521804-985482301/07/201822/08/2018אושרת .נ.קיבוץ שמרת דאישור הונפקקייטנהקיבוץ שמרתשמרתמטה אשרהצפון

געתוןמטה אשרהצפון
אשכול גנים געתון 

קסם פעמון
 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985987001/07/201822/08/2018געתוןאישור הונפקקייטנה
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 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-952901101/07/201822/08/2018מושב רגבהאישור הונפקקייטנהמושב רגבהרגבהמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-995226201/07/201822/08/2018קיבוץ כבריאישור הונפקקייטנהשנה לישראל 70כברימטה אשרהצפון

971994- ס מטה אשר "מתנס"מתנ04-985483101/07/201822/08/2018קיבוץ שמרתאישור הונפקקייטנהשמרתשמרתמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-660116701/07/201822/08/2018ישוב נס עמיםאישור הונפקקייטנהגן דקלנס עמיםמטה אשרהצפון

מטה אשרהצפון
לוחמי 

הגיטאות
 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-993302401/07/201823/08/2018לוחמי הגיטאותאישור הונפקקייטנהלוחמי הגטאות

מטה אשרהצפון
כפר ראש 

הנקרה
 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985746701/07/201823/08/2018כפר ראש הנקרהאישור הונפקקייטנהחטיבה צעירה

מטה אשרהצפון
כפר ראש 

הנקרה
 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985746701/07/201823/08/2018כפר ראש הנקרהאישור הונפקקייטנהמרכזון ראש הנקרה

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985701801/07/201823/08/2018קיבוץ עברוןאישור הונפקקייטנהחברת ילדים עברוןעברוןמטה אשרהצפון

מטה אשרהצפון
כפר ראש 

הנקרה

מערכת הגיל הרך 

ראש הנקרה
 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985716401/07/201823/08/2018כפר ראש הנקרהאישור הונפקקייטנה

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית2511504-996091501/07/201823/08/2018אשרת .נ.בית העמק דאישור הונפקקייטנהבית העמקבית העמקמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-995272801/07/201823/08/2018כבריאישור הונפקקייטנהניצן ועופרכברימטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985605101/07/201823/08/2018יחיעםאישור הונפקקייטנהיחיעםיחיעםמטה אשרהצפון

971994- ס מטה אשר "מתנס"מתנ074-990609101/07/201823/08/2018בית העמקאישור הונפקקייטנהבית העמקבית העמקמטה אשרהצפון

מטה אשרהצפון
לוחמי 

הגיטאות
 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-993323501/07/201824/08/2018לוחמי הגטאותאישור הונפקקייטנהלוחמי הגטאות

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985808301/07/201824/08/2018קיבוץ מצובהאישור הונפקקייטנהקיבוץ מצובהמצובהמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985814501/07/201824/08/2018אילוןאישור הונפקקייטנהאילוןאילוןמטה אשרהצפון

971994- ס מטה אשר "מתנס"מתנ074-726691701/07/201824/08/2018בית העמקאישור הונפקקייטנהקיץ בית העמקבית העמקמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית2284504-985815601/07/201824/08/2018קיבוץ אילון אישור הונפקקייטנהמרכזונים אילוןאילוןמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985770101/07/201824/08/2018עברוןאישור הונפקקייטנהגנים עברוןעברוןמטה אשרהצפון

ס"מתנ074-726691701/07/201824/08/2018בית העמקאישור הונפקקייטנהבית העמקבית העמקמטה אשרהצפון

971994- ס מטה אשר "מתנס"מתנ04-633228701/07/201831/07/2018מושב אחיהוד גן הפרחיםאישור הונפקקייטנהילדות ישראליתאחיהודמטה אשרהצפון

אשרתמטה אשרהצפון
קייטנות הקיץ מטה 

אשר
 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-987978901/07/201831/07/2018אשרתאישור הונפקקייטנה

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-987961501/07/201831/07/2018אשרת. נ.ד. אשרתאישור הונפקקייטנהילדות ישראליתלימןמטה אשרהצפון

בן עמימטה אשרהצפון
ילדות ישראלית 

אשר- מטה
 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-982636301/07/201831/07/2018מושב בן עמיאישור הונפקקייטנה

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985807401/07/201831/08/2018קיבוץ מצובהאישור הונפקקייטנהבוגרמצובהמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985807401/07/201831/08/2018קיבוץ מצובהאישור הונפקקייטנהשחר אורמצובהמטה אשרהצפון
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 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985448801/07/201831/08/2018קיבוץ כפר מסריקאישור הונפקקייטנהגנים כפר מסריקכפר מסריקמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-985222201/08/201815/08/2018אדמיתאישור הונפקקייטנהאדמיתאדמיתמטה אשרהצפון

עמותה073-732580403/07/201819/07/2018כפר מסריקאישור הונפקקייטנהד לשחייה'אלמגכפר מסריקמטה אשרהצפון
ד מועדון ספורט ובריאות 'אלמג

580504660- באעבלין  

עמותה04-986166404/07/201819/07/2018בריכת קיבוץ אפקאישור הונפקקייטנה'ספורטאגאפקמטה אשרהצפון
-לקידום ספורט שפרעם ' ספורטאג

 58059834

מטה אשרהצפון
ביס אזורי 

מטה אשר

קייטננת בני עקיבא 

עמיחי
בני עקיבאתנועת נוער076-530043504/07/201823/07/2018אכסניית מור באכזיבאישור הונפקקייטנה

עמותה073-732580405/08/201821/08/2018כפר מסריקאישור הונפקקייטנהד לשחייה'אלמגכפר מסריקמטה אשרהצפון
ד מועדון ספורט ובריאות 'אלמג

580504660- באעבלין  

מטה אשרהצפון
ביס אזורי 

מטה אשר

קורס קיץ להקת 

המחול הקיבוצית
עמותה04-985973508/07/201819/07/2018קיבוץ געתוןאישור הונפקקייטנה

- להקת המחול הקיבוצית 

880503613

עראמשהמטה אשרהצפון
/ לא לאלימות 

מדעים
971994- ס מטה אשר "מתנס"מתנ04-980682508/07/201826/07/2018עראמשהאישור הונפקקייטנה

מטה אשרהצפון
ביס אזורי 

מטה אשר
971994- ס מטה אשר "מתנס"מתנ04-982012808/07/201826/07/2018ביס אזורי מטה אשראישור הונפקקייטנהעל גלגלים

971994- ס מטה אשר "מתנס"מתנ04-982012808/07/201827/07/2018דנון' שייחאישור הונפקקייטנהעל גלגליםדנון' שייחמטה אשרהצפון

בוסתן הגלילמטה אשרהצפון
חסמבה בית 

הגלגלים
עמותה04-991423608/08/201812/08/2018בוסתן הגליל, כפר נוער חופיםאישור הונפקקייטנה

- עמותת בית הגלגלים 

580023992

מטה אשרהצפון
כפר ראש 

הנקרה
53958559- דבי הפקות תושב פרטי04-991086911/07/201820/07/2018ראש הנקרה כפר נופשאישור הונפקקייטנהדבי הפקות פנימיה

53958559- דבי הפקות תושב פרטי04-991086912/08/201829/08/2018מושב רגבהאישור הונפקקייטנהדבי הפקותרגבהמטה אשרהצפון

34364232- ול 'שרבל מחתושב פרטי04-999676215/07/201826/07/2018בריכת קיבוץ רגבה ושומרתאישור הונפקקייטנההשלוםרגבהמטה אשרהצפון

בוסתן הגלילמטה אשרהצפון
הגורילות בית 

הגלגלים
אישור הונפקקייטנה

מתגלגל למושב - בוסתן הגליל

אבן ספיר
עמותה04-991423615/08/201819/08/2018

- עמותת בית הגלגלים 

580023992

עמותה073-732580422/07/201803/08/2018כפר מסריקאישור הונפקקייטנהד לשחייה'אלמגכפר מסריקמטה אשרהצפון
ד מועדון ספורט ובריאות 'אלמג

580504660- באעבלין  
971994- ס מטה אשר "מתנס"מתנ04-678225522/07/201816/08/2018שבי ציוןאישור הונפקקייטנהחברתון צעירשבי ציוןמטה אשרהצפון

 מטה אשר400000מטה אשר רשות מקומית04-642272022/07/201822/08/2018נ גליל מערבי.נס עמים דאישור הונפקקייטנהחברתון נס עמיםנס עמיםמטה אשרהצפון

עמותה04-986166423/07/201807/08/2018בריכת קיבוץ אפקאישור הונפקקייטנה'ספורטאגאפקמטה אשרהצפון
-לקידום ספורט שפרעם ' ספורטאג

 58059834

53958559- דבי הפקות תושב פרטי04-991086923/07/201809/08/2018מושב רגבהאישור הונפקקייטנהדבי הפקותרגבהמטה אשרהצפון
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בוסתן הגלילמטה אשרהצפון
הגיבורים בית 

הגלגלים
עמותה04-991423523/08/201827/08/2018בוסתן הגליל, כפר נוער חופיםאישור הונפקקייטנה

- עמותת בית הגלגלים 

580023992

כברימטה אשרהצפון
לימודי שחייה עם 

חליל מעלוף
60628047- חליל מעלוף תושב פרטי04-997863624/06/201810/07/2018לימוד שחייהאישור הונפקקייטנה

34364232- ול 'שרבל מחתושב פרטי04-999676229/07/201809/08/2018בריכת קיבוץ רגבה ושומרתאישור הונפקקייטנההשלוםרגבהמטה אשרהצפון

 מטולה430מטולה רשות מקומית04-683700001/07/201815/08/2018.אישור הונפקקייטנהקייטנת גני מטולהמטולהמטולההצפון

מטולהמטולההצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
333- רשות מקומית מוסד חינוכי604-695930301/07/201819/07/2018הנדיב אישור הונפקקייטנה

 מעיליא5181מעיליא רשות מקומית04-997990605/07/201820/07/2018כפר מעיליא ליד בית הנזירתאישור הונפקקייטנהאלסיידהמעיליאמעיליאהצפון

מעיליאמעיליאהצפון
קייטנת מעיליא 

2018
 מעיליא5181מעיליא רשות מקומית04-997327009/07/201824/07/2018מעיליאאישור הונפקקייטנה

מעונהמעלה יוסףהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
972026- ס מעלה יוסף "מתנס"מתנ2492004-997923001/07/201819/07/2018מושב מעונה מיקוד אישור הונפקקייטנה

972026- ס מעלה יוסף "מתנס"מתנ04-957172301/07/201819/07/2018מעונהאישור הונפקקייטנהצבריתמעונהמעלה יוסףהצפון

 מעלה יוסף5200000מעלה יוסף רשות מקומית04-997475901/07/201826/07/2018מעונהאישור הונפקקייטנהקייטנת האגדותמעונהמעלה יוסףהצפון

 מעלה יוסף5200000מעלה יוסף רשות מקומית04-952139501/07/201826/07/2018שביל החרותאישור הונפקקייטנהכיף של אותיותחוסןמעלה יוסףהצפון

 מעלה יוסף5200000מעלה יוסף רשות מקומית04-997475901/07/201826/07/2018מעונהאישור הונפקקייטנהקייטנת האגדותמעונהמעלה יוסףהצפון

 מעלה יוסף5200000מעלה יוסף רשות מקומית04-910554501/07/201826/07/2018שומרהאישור הונפקקייטנהמעלה יוסףשומרהמעלה יוסףהצפון

עין יעקבמעלה יוסףהצפון
קייטנת כיף של 

אותיות
 מעלה יוסף5200000מעלה יוסף רשות מקומית04-997153301/07/201826/07/2018עין יעקבאישור הונפקקייטנה

 מעלה יוסף5200000מעלה יוסף רשות מקומית04-910557901/07/201826/07/2018אביריםאישור הונפקקייטנההמסע בעולםאביריםמעלה יוסףהצפון

972026- ס מעלה יוסף "מתנס"מתנ15073-323751005/08/201809/08/2018הגפן אישור הונפקקייטנהמוגנותמעונהמעלה יוסףהצפון

972026- ס מעלה יוסף "מתנס"מתנ04-957172322/07/201802/08/2018מעונהאישור הונפקקייטנהספורט ציבוריתמעונהמעלה יוסףהצפון

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
מוסד חינוכי04-957140601/07/201819/07/2018תרשיחא-מעלותאישור הונפקקייטנהשדה צופים

- עיריית מעלות תרשיחא 

10410634

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא

בית הספר של 

החופש הגדול
214452- משרד החינוך מוסד חינוכי04-957357201/07/201819/07/2018סביונים מעלות'  שכ1הנשיא ' שדאישור הונפקקייטנה

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא

בית ספר של 

החופש הגדול
רשות מקומית1204-997921201/07/201819/07/2018הרב משאש אישור הונפקקייטנה

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
ס"מתנ04-997404801/07/201819/07/2018מתנס גרס מעלות תרשיחאאישור הונפקקייטנהקייטנת מעלות

- מעלות תרשיחא גראס .מת

972018
הצפון

-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1204-984956301/07/201819/07/2018כליל החורש אישור הונפקקייטנהבאר חיים

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא

בית ספר של 

- החופש הגדול 

מעלות"הראשונים"

רשות מקומית2404-997902101/07/201819/07/2018ירושלים  ' רחאישור הונפקקייטנה
- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומית104-997908601/07/201819/07/2018הארזים אישור הונפקקייטנהקייטנת ארזים

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
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הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא

בית ספר נעם 

ם מעלות"יהל
רשות מקומית104-997908501/07/201819/07/2018קרן היסוד אישור הונפקקייטנה

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
הצפון

-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא

מגלים עולם ואת 

ישראל
רשות מקומית04-957880501/07/201826/07/2018מעלותאישור הונפקקייטנה

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
הצפון

-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא

מעון יום של העדה 

הקתולית
עמותה04-999732301/07/201827/07/2018 תרשיחא1הכניסיות ' רחאישור הונפקקייטנה

- מעון יום של העדה הקתולית 

580265767
הצפון

-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומית04-957880501/07/201829/07/2018מעלות תרשיחאאישור הונפקקייטנהמסביב לעולם

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
הצפון

-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומית04-957880501/07/201829/07/2018מעלות תרשיחאאישור הונפקקייטנהמגלים עולם

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
הצפון

-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומית04-957880501/07/201829/07/2018מעלות תרשיחאאישור הונפקקייטנהמגלים עולם

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא
הצפון

-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
חברה104-841142601/07/201831/07/2018אלון ' רחלא מאושרתקייטנהסוא רבינא

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא

בית ספר לקיץ יסודי 

תרשיחא
רשות מקומית04-997921302/07/201820/07/2018תרשיחאאישור הונפקקייטנה

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
תושב פרטי04-997589807/07/201820/07/2018תרשיחאאישור הונפקקייטנההרועה הטוב

- הכנסיה הקתולית סן גורג 

23441009

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
21858592- חורי באסם תושב פרטי04-997408723/07/201810/08/2018בית ספר אורט תרשיחאאישור הונפקקייטנהמחנה הספורט

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
רשות מקומית04-997404829/07/201802/08/2018 מעלות2מעלה הבנים אישור הונפקקייטנהמדעים

- מעלות10637תרשיחא -מעלות

תרשיחא

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
עמותה04-997715029/07/201809/08/2018 מעות15בן גוריון אישור הונפקקייטנהאמנות בראש טוב

-ש אפטר"עמותת מרכז אמנויות ע

580159291- ברר מעלות 

הצפון
-מעלות

תרשיחא

-מעלות

תרשיחא
עמותה04-997715029/07/201809/08/2018 מעלות15בן גוריון לא מאושרתקייטנהאמנות בראש טוב

-ש אפטר"עמותת מרכז אמנויות ע

580159291- ברר מעלות 

972034- ס מרום גליל "מתנס"מתנ04-698960301/07/201819/07/2018ריחאניהאישור הונפקקייטנהקייטנת נארתריחאניהמרום הגלילהצפון

972034- ס מרום גליל "מתנס"מתנ074-701445101/07/201819/07/2018מושב אמיריםאישור הונפקקייטנהקייטנת אמיריםאמיריםמרום הגלילהצפון

972034- ס מרום גליל "מתנס"מתנ04-699127001/07/201819/07/2018אור הגנוזאישור הונפקקייטנהממלכת המיליםאור הגנוזמרום הגלילהצפון

972034- ס מרום גליל "מתנס"מתנ04-698935001/07/201819/07/2018פרודאישור הונפקקייטנהנוף גלילפרודמרום הגלילהצפון

972034- ס מרום גליל "מתנס"מתנ04-698935001/07/201819/07/2018פרודאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםפרודמרום הגלילהצפון

972034- ס מרום גליל "מתנס"מתנ04-698935001/07/201819/07/2018מירוןאישור הונפקקייטנהד"חממירוןמרום הגלילהצפון

972034- ס מרום גליל "מתנס"מתנ04-698960301/07/201819/07/2018ריחאניהאישור הונפקקייטנהקייטנת נארתריחאניהמרום הגלילהצפון

972034- ס מרום גליל "מתנס"מתנ04-699127001/07/201819/07/2018אור הגנוזאישור הונפקקייטנהממלכת המיליםאור הגנוזמרום הגלילהצפון

ס"מתנ04-678419301/07/201819/07/2018אסד-עין אלאישור הונפקקייטנהסייף וכייףאסד-עין אלמרום הגלילהצפון

972034- ס מרום גליל "מתנס"מתנ04-698915401/07/201819/07/2018אסד-עין אלאישור הונפקקייטנהיף וכיף'סאסד-עין אלמרום הגלילהצפון

972034- ס מרום גליל "מתנס"מתנ04-698935001/07/201819/07/2018מירוןאישור הונפקקייטנהמסיפורי ארץ הצברמירוןמרום הגלילהצפון

616417- משרד החינוך ממח מוסד חינוכי04-698076201/07/201820/07/2018אור הגנוזלא מאושרתקייטנהאור הגנוזאור הגנוזמרום הגלילהצפון

מרום הגלילהצפון
מרכז אזור 

מרום הגליל
972034- ס מרום גליל "מתנס"מתנ04-689900001/07/201822/07/2018מרכז מרום גלילאישור הונפקקייטנהקיץ בפרוד
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מרום הגלילהצפון
מרכז אזור 

מרום הגליל
 מרום הגליל200000מרום הגליל רשות מקומית04-692113701/07/201826/07/2018מרום הגלילאישור הונפקקייטנהשולם שולם לעולם

 מרום הגליל200000מרום הגליל רשות מקומית04-698935001/07/201826/07/2018מרום הגלילאישור הונפקקייטנהשולם שולם לעולםכפר חושןמרום הגלילהצפון

אישור הונפקקייטנהשולם שולם לעולםעלמהמרום הגלילהצפון
כרם , ליבנים, דלתון, מושב עלמה

בן זמרה
 מרום הגליל200000מרום הגליל רשות מקומית04-698935001/07/201826/07/2018

 מרום הגליל200000מרום הגליל רשות מקומית04-678248401/07/201826/07/2018מושב טפחותאישור הונפקקייטנהשולם שולםטפחותמרום הגלילהצפון

 מרום הגליל200000מרום הגליל רשות מקומית04-698700301/07/201826/07/2018ב"דובאישור הונפקקייטנהשולם שולם לעולםב"דובמרום הגלילהצפון

 מרום הגליל200000מרום הגליל רשות מקומית04-698700301/07/201826/07/2018ב"דובלא מאושרתקייטנהשולם שולם לעולםב"דובמרום הגלילהצפון

מרום הגלילהצפון
מרכז אזור 

מרום הגליל

בית חינוך בראשית 

בנות
972034- ס מרום גליל "מתנס"מתנ04-621477202/07/201819/07/2018מרכז מרום גלילאישור הונפקקייטנה

מרום הגלילהצפון
מרכז אזור 

מרום הגליל
972034- ס מרום גליל "מתנס"מתנ04-841816110/07/201819/07/2018מרכז מרום גלילאישור הונפקקייטנהבית ספר של החופש

מרום הגלילהצפון
מרכז אזור 

מרום הגליל
972034- ס מרום גליל "מתנס"מתנ04-689900023/07/201816/08/2018מרכז מרום גלילאישור הונפקקייטנהקיץ בפרוד

972034- ס מרום גליל "מתנס"מתנ04-678419329/07/201803/08/2018אסד-עין אלאישור הונפקקייטנהקייטנה על גלגליםאסד-עין אלמרום הגלילהצפון

הנוער העובד והלומדתנועת נוער04-676060701/07/201805/07/2018מרכז שכניהאישור הונפקקייטנהקן שכורניתשכניהמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-999884501/07/201809/08/2018קורניתאישור הונפקקייטנהעולם מופלאקורניתמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-999037801/07/201809/08/2018יובליםאישור הונפקקייטנהיובליםיובליםמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-653101901/07/201810/08/2018אבטליוןאישור הונפקקייטנהאבטליוןאבטליוןמשגבהצפון

972042- ס משגב "מתנס"מתנ04-678557601/07/201812/07/2018סלמהאישור הונפקקייטנהקייטנת ואדינאסלמהמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית201180004-908085201/07/201813/08/2018בקעת כרם .נ.לבון דאישור הונפקקייטנהעולם מופלאלבוןמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-996154501/07/201814/08/2018אל-טלאישור הונפקקייטנהטל אלאל-טלמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-698891101/07/201814/08/2018מורןאישור הונפקקייטנהמורןמורןמשגבהצפון

שכניהמשגבהצפון
עולם - שכניה 

מופלא
 משגב5600000משגב רשות מקומית201830004-999817301/07/201814/08/2018משגב . נ.דאישור הונפקקייטנה

 משגב5600000משגב רשות מקומית201120004-998470401/07/201814/08/2018דואר נא בית העמק אישור הונפקקייטנהקיץכמוןמשגבהצפון

מכמניםמשגבהצפון
עולם מופלא  קיץ 

מכמנים
 משגב5600000משגב רשות מקומית04-998555701/07/201814/08/2018מכמניםאישור הונפקקייטנה

 משגב5600000משגב רשות מקומית2017504-980043701/07/201814/08/2018נ משגב .דאישור הונפקקייטנהעולם מופלארקפתמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית201120004-998470401/07/201814/08/2018דואר נא בית העמק לא מאושרתקייטנהקיץכמוןמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-980308101/07/201815/08/2018חלוץאישור הונפקקייטנהעולם מופלאחלוץמשגבהצפון
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 משגב5600000משגב רשות מקומית04-999869501/07/201815/08/2018מנוףאישור הונפקקייטנהעולם מופלאמנוףמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-990242901/07/201815/08/2018שורשיםאישור הונפקקייטנהעולם מופלאשורשיםמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-990931401/07/201815/08/2018עצמון שגבאישור הונפקקייטנהעולם מופלאעצמון שגבמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-990931401/07/201815/08/2018עצמון שגבאישור הונפקקייטנהעולם נפלאעצמון שגבמשגבהצפון

הנוער העובד והלומדתנועת נוער03-512512501/07/201819/07/2018מול מזכירות עצמוןאישור הונפקקייטנהקייצת קן עצמוןעצמון שגבמשגבהצפון

570014373- יודפת אגודה2018004-980095501/07/201819/07/2018יודפת אישור הונפקקייטנהקייטנת יודפתיודפתמשגבהצפון

הנוער העובד והלומדתנועת נוער03-512512501/07/201819/07/2018קן עצמוןאישור הונפקקייטנהקייצת קן עצמוןעצמון שגבמשגבהצפון

משגבהצפון
מרכז אזורי 

משגב
972042- ס משגב "מתנס"מתנ04-990232801/07/201819/07/2018מרכז אזורי משגבאישור הונפקקייטנהסדנאות העשרה

הנוער העובד והלומדתנועת נוער08-940026001/07/201819/07/2018מועדון נוער יובליםאישור הונפקקייטנהקייצת יובליםיובליםמשגבהצפון

משגבהצפון
מרכז אזורי 

משגב
972042- ס משגב "מתנס"מתנ04-990232801/07/201819/07/2018מרכז אזורי משגבאישור הונפקקייטנהסדנאות העשרה

צביהמשגבהצפון
תבנית החינוך 

המוזהב
 משגב5600000משגב רשות מקומית04-661902401/07/201819/07/2018צביהאישור הונפקקייטנה

משגבהצפון
מרכז אזורי 

משגב
 משגב5600000משגב רשות מקומית04-990232901/07/201819/07/2018עצמוןאישור הונפקקייטנהיסודי משגב

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי04-980089001/07/201819/07/2018יודפתאישור הונפקקייטנהקייטנת עודדיודפתמשגבהצפון

שכניהמשגבהצפון
קייטנת החופש 

הגדול הר שכניה
 משגב5600000משגב רשות מקומית04-999924201/07/201819/07/2018שכניהאישור הונפקקייטנה

הרריתמשגבהצפון
-קיטנת קיץ הררית

יחד
 משגב5600000משגב רשות מקומית04-670697801/07/201819/07/2018הרריתאישור הונפקקייטנה

570014373- יודפת אגודה2018004-980026401/07/201819/07/2018יודפת אישור הונפקקייטנהקייטנת יודפתיודפתמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-988861801/07/201819/07/2018גילון משגבאישור הונפקקייטנההר גילוןגילוןמשגבהצפון

מורשתמשגבהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
 משגב5600000משגב רשות מקומית04-999935901/07/201819/07/2018מורשתאישור הונפקקייטנה

הרריתמשגבהצפון
-קיטנת קיץ הררית

יחד
 משגב5600000משגב רשות מקומית201820004-670697801/07/201819/07/2018מיקוד , משגב. נ.דלא מאושרתקייטנה

כמאנהמשגבהצפון
קייטנת יסודי הר 

כמאנה
 משגב5600000משגב רשות מקומית04-908155101/07/201819/07/2018ס יסודי הר כמאנה''ביאישור הונפקקייטנה
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 משגב5600000משגב רשות מקומית04-678678001/07/201819/07/2018סלמהאישור הונפקקייטנהיסודי ואדי סלאמהסלמהמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-990790701/07/201820/08/2018תובלאישור הונפקקייטנהגן צברתובלמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-980101301/07/201826/07/2018יודפתאישור הונפקקייטנהגני וולדורף יודפתיודפתמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-678725601/07/201826/07/2018קיבוץ לוטםאישור הונפקקייטנהתמר-שקדלוטםמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-958355801/07/201826/07/2018קייטנת קיץאישור הונפקקייטנהקיץ גילוןגילוןמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-999037801/07/201826/07/2018אשחראישור הונפקקייטנהאשחראשחרמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-698650301/07/201826/07/2018מורשת  גפן זיתאישור הונפקקייטנהעולם מופלאמורשתמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-990215701/07/201826/07/2018יעדאישור הונפקקייטנהגן שיבוליםיעדמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית2608-917287101/07/201826/07/2018ביאליק לא מאושרתקייטנהחמניותאשבלמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-698650301/07/201826/07/2018מורשת  גפן זיתלא מאושרתקייטנהעולם מופלאמורשתמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-698650301/07/201826/07/2018סלמהאישור הונפקקייטנהעולם מופלאסלמהמשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-698650301/07/201826/07/2018כמאנהאישור הונפקקייטנהעולם מופלאכמאנהמשגבהצפון

דמיידהמשגבהצפון
קייטנת לימוד שחיה 

דמיידה
972042- ס משגב "מתנס"מתנ04-950445202/07/201820/07/2018דמיידהאישור הונפקקייטנה

972042- ס משגב "מתנס"מתנ04-621481502/08/201813/08/2018משגבאישור הונפקקייטנההפרפריםעין-ראס אלמשגבהצפון

הנוער העובד והלומדתנועת נוער04-980237304/07/201819/07/2018קן הר חלןץאישור הונפקקייטנהח"חתחלוץמשגבהצפון

ערב אל נעיםמשגבהצפון
קייטנת ערב אל 

2018נעים 
972042- ס משגב "מתנס"מתנ04-990209305/07/201820/07/2018ערב אל נעיםאישור הונפקקייטנה

רקפתמשגבהצפון

קייצת רקפת 

נפלנו - ח "תשע

למסך

הנוער העובד והלומדתנועת נוער04-980093908/07/201812/07/2018רקפתאישור הונפקקייטנה

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-958355812/08/201815/08/2018קייטנת קיץאישור הונפקקייטנהקיץ גילוןגילוןמשגבהצפון

רקפתמשגבהצפון
קייצת רקפת 

נפלנו - ח "תשע
הנוער העובד והלומדתנועת נוער04-980093915/07/201819/07/2018רקפתאישור הונפקקייטנה

הנוער העובד והלומדתנועת נוער09-743723615/07/201819/07/2018מועדון נוער מצפה אביבאישור הונפקקייטנהקייצת מצפה אביבב"מצפה אבימשגבהצפון

סלמהמשגבהצפון
קיץ וכיף אקים 

סלאמה
972042- ס משגב "מתנס"מתנ04-678090816/08/201819/08/2018סלמהאישור הונפקקייטנה
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משגבהצפון

סואעד 

 (כמאנה)

(שבט)

קייטנת כמאנה 

2018
 משגב5600000משגב רשות מקומית04-873208720/07/201801/08/2018כמאנהאישור הונפקקייטנה

972042- ס משגב "מתנס"מתנ04-990232220/07/201801/08/2018חוסנייהאישור הונפקקייטנהקייטנת חוסנייהחוסנייהמשגבהצפון

25148420- ספורט סקילס חברה2019600077-345754322/07/201809/08/2018נ משגב .ד, אשחראישור הונפקקייטנהקייטנת אשחראשחרמשגבהצפון

אגודה04-994833922/07/201809/08/2018מצפה אביבאישור הונפקקייטנהילדודס מסע בזמןב"מצפה אבימשגבהצפון
- מצפה אביב כפר שיתופי 

570026733

קורניתמשגבהצפון
ספורט ")הר שכנייה 

("סקילס
25148420- ספורט סקילס חברה04-999240922/07/201809/08/2018קורנית (מקלט נוער), 6מקלט אישור הונפקקייטנה

2286- ישוב רקפת אגודה2017504-980043722/07/201814/08/2018נ משגב .דאישור הונפקקייטנהברושרקפתמשגבהצפון

עצמון שגבמשגבהצפון
' ג-'קייטנת קיץ א

2018
300523172- קייטנת עצמון תושב פרטי04-990900623/07/201814/08/2018מועדון גודלאישור הונפקקייטנה

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-994463629/07/201809/08/2018ב"מצפה אביאישור הונפקקייטנהאלוןב"מצפה אבימשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-994463629/07/201809/08/2018ב"מצפה אביאישור הונפקקייטנהחרובב"מצפה אבימשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-994463629/07/201809/08/2018ב"מצפה אביאישור הונפקקייטנהרימוןב"מצפה אבימשגבהצפון

 משגב5600000משגב רשות מקומית04-990215729/07/201815/08/2018יעדאישור הונפקקייטנהגן שיבוליםיעדמשגבהצפון

לוטםמשגבהצפון
עולם מופלא  קיץ 

לוטם
 משגב5600000משגב רשות מקומית04-678725629/07/201815/08/2018לוטם משגבאישור הונפקקייטנה

570026856- כמון - פרטית תושב פרטי04-958530329/07/201816/08/2018כמון בית הנועראישור הונפקקייטנהקייטנת אומנותכמוןמשגבהצפון

 משהד5207משהד רשות מקומית04-651702301/07/201819/07/2018משהדאישור הונפקקייטנההחופש הגדולמשהדמשהדהצפון

 משהד5207משהד רשות מקומית1304-641942901/07/201819/07/2018משהד אישור הונפקקייטנההחופש הגדולמשהדמשהדהצפון

 משהד5207משהד רשות מקומית48404-651863901/07/201819/07/2018ד .משהד תאישור הונפקקייטנההחופש הגדולמשהדמשהדהצפון

 משהד5207רשות חינוך בדואית רשות מקומית04-651909222/07/201804/08/2018משהדאישור הונפקקייטנהזהירת בדרכיםמשהדמשהדהצפון

נהריה 91009רשות מקומית804-9922752רמז לא מאושרתקייטנהמפליגים עם סיפוריםנהריהנהריההצפון

נהריהנהריההצפון
קייטנת מדע 

וחדשנות גולדה
 נהריה91009נהריה רשות מקומית7104-987982601/07/201805/07/2018בלפור אישור הונפקקייטנה

נהריהנהריההצפון
קייטנת מדע 

וחדשנות כצנלסון
 נהריה91009נהריה רשות מקומית1504-987982601/07/201805/07/2018אביר יעקב אישור הונפקקייטנה

נהריהנהריההצפון
קייטנת מדע 

וחדשנות וייצמן
 נהריה91009נהריה רשות מקומית804-987982601/07/201805/07/2018רמז אישור הונפקקייטנה

מוסד חינוכי04-951143101/07/201805/07/2018 נהריה5המעפילים לא מאושרתקייטנהקייטת ספורט ימינהריהנהריההצפון
- העמותה לקידום השייט בנהריה 

308427
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 נהריה91009נהריה רשות מקומית104-982269201/07/201819/07/2018אביר יעקב אישור הונפקקייטנהם"ד רמב"חמנהריהנהריההצפון

עמותה04-952261501/07/201819/07/2018 נהריה88ויצמן אישור הונפקקייטנהחוויה יהודיתנהריהנהריההצפון
" - בית נריה"הגרעין התורני 

58038533
נהריהנהריההצפון

ביס של הקיץ אבן 

שוהם
 נהריה91009נהריה רשות מקומית1804-992617201/07/201819/07/2018רמז אישור הונפקקייטנה

411048- משרד החינוך מוסד חינוכי04-992268001/07/201819/07/2018נהריהאישור הונפקקייטנהרמזנהריהנהריההצפון

 נהריה91009נהריה רשות מקומית04-982275301/07/201819/07/2018אביר יעקבאישור הונפקקייטנהבית ספר כצנלסוןנהריהנהריההצפון

91009- עיריית נהריה מוסד חינוכי104-982468701/07/201819/07/2018עזרא אישור הונפקקייטנהאוסשקיןנהריהנהריההצפון

 נהריה91009נהריה רשות מקומית804-992275201/07/201819/07/2018רמז אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםנהריהנהריההצפון

 נהריה91009נהריה רשות מקומית7104-992912401/07/201819/07/2018בלפור אישור הונפקקייטנההחופש הגדולנהריהנהריההצפון

 נהריה91009נהריה רשות מקומית04-951095501/07/201819/07/2018 נהריה44האיריס אישור הונפקקייטנהס מנחם בגין"ביהנהריהנהריההצפון

נהריהנהריההצפון
ממלכת הילדים 

מירן נגולה
 נהריה91009נהריה רשות מקומית1404-604544502/07/201826/07/2018הגדוד העברי אישור הונפקקייטנה

 נהריה91009נהריה רשות מקומית1604-987982602/07/201826/07/2018הדבורנית אישור הונפקקייטנהגן סחלבנהריהנהריההצפון

 נהריה91009נהריה רשות מקומית04-987982602/07/201826/07/2018סילבראישור הונפקקייטנהקייטנת גן האשלנהריהנהריההצפון

 נהריה91009נהריה רשות מקומית04-951316102/07/201826/07/2018שביל הגניםאישור הונפקקייטנהממלכת הילדיםנהריהנהריההצפון

נהריהנהריההצפון
ממלכת הילדים חיה 

שטיינר
 נהריה91009נהריה רשות מקומית2904-987982602/07/201826/07/2018חרמון אישור הונפקקייטנה

נהריהנהריההצפון
ממלכת הילדים 

מיכל לוי
 נהריה91009נהריה רשות מקומית4004-987982602/07/201826/07/2018רמז אישור הונפקקייטנה

נהריהנהריההצפון
ממלכת הילדים 

רויטל ביטון
 נהריה91009נהריה רשות מקומית04-987982602/07/201826/07/2018סילבראישור הונפקקייטנה

נהריהנהריההצפון
ממלכת הילדים 

סיגל אדרי
 נהריה91009נהריה רשות מקומית704-987982602/07/201826/07/2018סולד אישור הונפקקייטנה

נהריהנהריההצפון
ממלכת הילדים 

רינה שלום
 נהריה91009נהריה רשות מקומית704-987982602/07/201826/07/2018סולד אישור הונפקקייטנה

נהריהנהריההצפון
ממכלת הילדים 

תיקי אריה
 נהריה91009נהריה רשות מקומית2204-987982602/07/201826/07/2018שקד אישור הונפקקייטנה

נהריהנהריההצפון
ממלכת הילדים 

מזלית שרון
 נהריה91009נהריה רשות מקומית104-680212402/07/201826/07/2018נשר אישור הונפקקייטנה

מוסד חינוכי04-951143108/07/201812/07/2018 נהריה5המעפילים לא מאושרתקייטנהקייטת ספורט ימינהריהנהריההצפון
- העמותה לקידום השייט בנהריה 

308427

מוסד חינוכי04-951143115/07/201819/07/2018 נהריה5המעפילים לא מאושרתקייטנהקייטת ספורט ימינהריהנהריההצפון
- העמותה לקידום השייט בנהריה 

308427
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מוסד חינוכי04-951143122/07/201826/07/2018 נהריה5המעפילים לא מאושרתקייטנהקייטת ספורט ימינהריהנהריההצפון
- העמותה לקידום השייט בנהריה 

308427
 נחף5223נחף רשות מקומית04-958685501/07/201819/07/2018נחףאישור הונפקקייטנההחופש הגדולנחףנחףהצפון

 נחף5223נחף רשות מקומית04-643737001/07/201819/07/2018נחףאישור הונפקקייטנהיסודי גנחףנחףהצפון

נחףנחףהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי2013704-998457101/07/201820/07/2018חף אישור הונפקקייטנה

 נצרת73007נצרת רשות מקומית804-656471401/07/201821/07/2018שכ סאפפרה אישור הונפקקייטנהבית ספר אלקסטלנצרתנצרתהצפון

 נצרת73007נצרת רשות מקומית04-655659101/07/201821/07/2018נצרת- שיכון הפועלים אישור הונפקקייטנהמאי זיאדהנצרתנצרתהצפון

36327468- סאפי פלאח תושב פרטי04-825549002/07/201812/07/2018י מרכז שחייה וספורט'חרבגאישור הונפקקייטנהקייטנת שחייהנצרתנצרתהצפון

580559300- ר "יאללא עעמותה04-689162602/07/201817/07/2018מחמוד דרוייש- נצרת אישור הונפקקייטנההדרדסים בגינהנצרתנצרתהצפון

466292- מ "גבריאל טופ בעחברה04-656886202/07/201817/08/2018שכ אל מוטראןאישור הונפקקייטנההגאונים הקטניםנצרתנצרתהצפון

29929445- אלנור לשחייה תושב פרטי04-641927802/07/201818/08/2018מרכז השחייה והספורט חרבגיאישור הונפקקייטנהנאדי אלאואלנצרתנצרתהצפון

 נצרת73007נצרת רשות מקומית304-657758002/07/201820/07/2018שכ הורדים אישור הונפקקייטנהאלקלעהנצרתנצרתהצפון

נצרתנצרתהצפון
החופש הגדול 

בסנט גוזיף
 נצרת73007נצרת רשות מקומית5704-601206302/07/201820/07/2018ש נמסאווי אישור הונפקקייטנה

217158- נזירות סנט גוזיף מוסד חינוכי5704-601206302/07/201820/07/2018ש נמסאווי אישור הונפקקייטנהנזירות סנט גוזיףנצרתנצרתהצפון

נצרתנצרתהצפון
קייטנת נזירות 

המושיע
217059- נזירות המושיע מוסד חינוכי04-655467402/07/201820/07/2018נצרתאישור הונפקקייטנה

נצרתנצרתהצפון
קייטנת נזירות 

סאליזיאן
214262- נזירות הסילזיאן מוסד חינוכי13204-616790002/07/201820/07/2018 5005רח אישור הונפקקייטנה

 נצרת73007נצרת רשות מקומיתraged_1@hotmail.com04-675397702/07/201820/07/2018אישור הונפקקייטנהראזי נצרתנצרתנצרתהצפון

 נצרת73007נצרת רשות מקומית606304-655442102/07/201820/07/2018רח אישור הונפקקייטנהג-חופש גדול אנצרתנצרתהצפון

 נצרת73007נצרת רשות מקומית5004-646916502/07/201820/07/2018 1006רח אישור הונפקקייטנהביר אלאמירנצרתנצרתהצפון

 נצרת73007נצרת רשות מקומית04-600181602/07/201820/07/2018חאלת אל דיראישור הונפקקייטנהאלואספיהנצרתנצרתהצפון

 נצרת73007נצרת רשות מקומית3004-657330202/07/201820/07/2018 4021רח אישור הונפקקייטנהאלחורשנצרתנצרתהצפון

מוסד חינוכיf.enaam@gmail.com04-646895602/07/201820/07/2018אישור הונפקקייטנהדון בוסקונצרתנצרתהצפון
- בית ספר דון בוסקו יסודי 

217133

 נצרת73007נצרת רשות מקומית04-655467402/07/201820/07/2018נצרתאישור הונפקקייטנהנזירות המושיענצרתנצרתהצפון

נצרתנצרתהצפון
ליל 'ובראן ח'ג

ובראן'ג
 נצרת73007נצרת רשות מקומית1004-657468902/07/201820/07/2018ד .תאישור הונפקקייטנה

נצרתנצרתהצפון
החופש הגדול 

אלכרום
 נצרת73007נצרת רשות מקומית604-655020202/07/201820/07/2018 6036רח אישור הונפקקייטנה

217174- תיכון בפטיסתי מוסד חינוכי1004-655408002/07/201820/07/2018 4011רח אישור הונפקקייטנהLBC campנצרתנצרתהצפון
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500301726- הכנסיה הקתולית  מוסד חינוכי1058/104-600181602/07/201820/07/2018אישור הונפקקייטנהאלואספיהנצרתנצרתהצפון

נצרתנצרתהצפון
בית ספר לחופש 

הגדול
 נצרת73007נצרת רשות מקומית1404-656364102/07/201820/07/2018יש 'ביר אבו אל גאישור הונפקקייטנה

 נצרת73007נצרת רשות מקומית5004-655440002/07/201820/07/2018איכסאל אישור הונפקקייטנה????? ??????נצרתנצרתהצפון

 נצרת73007נצרת רשות מקומית04-657403802/07/201820/07/2018נצרת- אלראם אישור הונפקקייטנהאבראהים טוקאןנצרתנצרתהצפון

 נצרת73007נצרת רשות מקומית04-646186502/07/201821/07/2018שיכון שנלראישור הונפקקייטנהמסארנצרתנצרתהצפון

 נצרת73007נצרת רשות מקומית04-646022802/07/201821/07/2018נצרת אלמסלךאישור הונפקקייטנהאלמגדנצרתנצרתהצפון

 נצרת73007נצרת רשות מקומית507804-646186502/07/201821/07/2018אישור הונפקקייטנהמסארנצרתנצרתהצפון

583530510- אלאת 'עמותת מגעמותה04-655964902/07/201827/07/2018כפר החורש- רדיו אלשמס אישור הונפקקייטנההקיסריםנצרתנצרתהצפון

תושב פרטי04-655030402/07/201827/07/2018שכונת אלמוטראןאישור הונפקקייטנהמואהבנצרתנצרתהצפון
- מרכז מואהב רב תחומי 

201137494

נצרתנצרתהצפון
האומן שבי צומח 

באלחנין
אישור הונפקקייטנה

המחצבות ואדי . ת. א2017' רח

'אלחאג
580379758- ר "אלחנין עעמותה04-601366306/07/201822/07/2018

אישור הונפקקייטנהגינתי הקסומהנצרתנצרתהצפון
 מיקןד 38ד .המעיין ת. נצרת

16000
214- מועצת עדה הארתודוקסית עמותה04-657643906/07/201827/07/2018

36327468- סאפי פלאח תושב פרטי04-825549006/08/201816/08/2018י מרכז שחייה וספורט'חרבגאישור הונפקקייטנהקייטנת שחייהנצרתנצרתהצפון

36327468- סאפי פלאח תושב פרטי04-825549013/07/201824/07/2018י מרכז שחייה וספורט'חרבגאישור הונפקקייטנהקייטנת שחייהנצרתנצרתהצפון

נצרתנצרתהצפון
קייטנה עירונית 

נצרת
 נצרת73007נצרת רשות מקומיתy.m.c.a.04-640647023/07/201810/08/2018שטח אישור הונפקקייטנה

36327468- סאפי פלאח תושב פרטי04-825549025/07/201804/08/2018י מרכז שחייה וספורט'חרבגאישור הונפקקייטנהקייטנת שחייהנצרתנצרתהצפון

נצרת עיליתנצרת עיליתהצפון
סיסמה לשעות 

הפנאי
972059- ברקוביץ - ס נצרת "מתנס"מתנ404-646746801/07/201805/07/2018מעלה יצחק אישור הונפקקייטנה

נצרת עיליתנצרת עיליתהצפון
עולם השחייה 

והספורט
301156329- למא ברגות תושב פרטי04-657626601/07/201811/07/2018בריכת מלון פלאזהאישור הונפקקייטנה

333- רשות מקומית מוסד חינוכי1604-601116801/07/201815/08/2018כליל החורש אישור הונפקקייטנהגן סייפןנצרת עיליתנצרת עיליתהצפון

 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומית1604-602163801/07/201815/08/2018כליל החורש אישור הונפקקייטנהגנון סייפןנצרת עיליתנצרת עיליתהצפון

 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומית704-657985001/07/201815/08/2018החבצלת אישור הונפקקייטנהגן שושנים וגן צברנצרת עיליתנצרת עיליתהצפון

נצרת עיליתנצרת עיליתהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
972059- ברקוביץ - ס נצרת "מתנס"מתנ404-605757401/07/201819/07/2018מעלה יצחק אישור הונפקקייטנה
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נצרת עיליתנצרת עיליתהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומית104-657021001/07/201819/07/2018השקמה אישור הונפקקייטנה

 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומית04-646746801/07/201819/07/2018רחוב ניצןאישור הונפקקייטנהגן ניצןנצרת עיליתנצרת עיליתהצפון

נצרת עיליתנצרת עיליתהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
972059- ברקוביץ - ס נצרת "מתנס"מתנ104-646363501/07/201819/07/2018יקינטון אישור הונפקקייטנה

972059- ברקוביץ - ס נצרת "מתנס"מתנ04-604073001/07/201819/07/2018 נצרת עילית38השושנים אישור הונפקקייטנהסביוןנצרת עיליתנצרת עיליתהצפון

972059- ברקוביץ - ס נצרת "מתנס"מתנ04-654517001/07/201819/07/2018דרך העמקאישור הונפקקייטנהשקמהנצרת עיליתנצרת עיליתהצפון

נצרת עיליתנצרת עיליתהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
212589- בית ספר ארבל מוסד חינוכי04-655434501/07/201819/07/2018 נצרת עלית10רחוב שומרון אישור הונפקקייטנה

977470- ש גורדון "ס ע"מתנס"מתנ1104-646746801/07/201819/07/2018רותם אישור הונפקקייטנהעולם ירוקנצרת עיליתנצרת עיליתהצפון

972059- ברקוביץ - ס נצרת "מתנס"מתנ04-604073001/07/201819/07/2018 נצרת עילית13חצב אישור הונפקקייטנהמורןנצרת עיליתנצרת עיליתהצפון

 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומית1104-646746801/07/201819/07/2018רותם אישור הונפקקייטנההעולם הירוקנצרת עיליתנצרת עיליתהצפון

 נצרת עילית10611נצרת עילית רשות מקומית4072-232271501/07/201819/07/2018גלעד אישור הונפקקייטנההעולם הירוק גן הדסנצרת עיליתנצרת עיליתהצפון

972059- ברקוביץ - ס נצרת "מתנס"מתנ304-646746801/07/201819/07/2018עצמון אישור הונפקקייטנהגן גפןנצרת עיליתנצרת עיליתהצפון

משרד ממשלתי2304-657142101/07/201819/07/2018העליה אישור הונפקקייטנהד"חבנצרת עיליתנצרת עיליתהצפון

נצרת עיליתנצרת עיליתהצפון
עולם השחייה 

והספורט
301156329- למא ברגות תושב פרטי04-657626605/08/201815/08/2018בריכת מלון פלאזהאישור הונפקקייטנה

נצרת עיליתנצרת עיליתהצפון
סיסמה לשעות 

הפנאי
972059- ברקוביץ - ס נצרת "מתנס"מתנ404-646746808/07/201812/07/2018מעלה יצחק אישור הונפקקייטנה

נצרת עיליתנצרת עיליתהצפון
סיסמה לשעות 

הפנאי
972059- ברקוביץ - ס נצרת "מתנס"מתנ404-646746815/07/201819/07/2018מעלה יצחק אישור הונפקקייטנה

נצרת עיליתנצרת עיליתהצפון
עולם השחייה 

והספורט
301156329- למא ברגות תושב פרטי04-657626615/07/201825/07/2018בריכת מלון פלאזהאישור הונפקקייטנה

24048829- יאיר עטר תושב פרטי04-620984622/07/201809/08/2018החצבאישור הונפקקייטנהעטרקציהנצרת עיליתנצרת עיליתהצפון

נצרת עיליתנצרת עיליתהצפון
סיסמה לשעות 

הפנאי
אישור הונפקקייטנה

, ביהס ארבל, ביהס מנחם בגין

ביהס נטופה
972059- ברקוביץ - ס נצרת "מתנס"מתנ04-646746823/07/201809/08/2018

ור'סאגור'סאגהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
ור' סאג5256ור 'סאגרשות מקומית04-958250101/07/201819/07/2018ור'סאגאישור הונפקקייטנה

ור' סאג5256ור 'סאגרשות מקומית04-958067003/07/201819/07/2018ור'סאגאישור הונפקקייטנהסמייליור'סאגור'סאגהצפון
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נין' סח75002נין 'סחרשות מקומית04-674556901/07/201819/07/2018נין'סחאישור הונפקקייטנה2018החופש הגדול נין'סחנין'סחהצפון

נין'סחנין'סחהצפון

בית ספר של 

החופש הגדול 

אלסלאם סכנין

נין' סח75002נין 'סחרשות מקומית04-674343801/07/201819/07/2018נין'סחאישור הונפקקייטנה

נין'סחנין'סחהצפון

ס של החופש "ב

יסודי - הגדול

אלנגאח סכנין

נין' סח75002נין 'סחרשות מקומית04-674145401/07/201819/07/2018נין'סחאישור הונפקקייטנה

נין'סחנין'סחהצפון
אבן - חופש גדול 

סינא סכנין
נין' סח75002נין 'סחרשות מקומית04-674184001/07/201819/07/2018נין'סחאישור הונפקקייטנה

נין'סחנין'סחהצפון
בית ספר יסודי אום 

כלתום סחנין
נין' סח75002נין 'סחרשות מקומית04-844658901/07/201819/07/2018אבה'אל גאישור הונפקקייטנה

נין' סח75002נין 'סחרשות מקומית04-674165101/07/201819/07/2018נין'סחאישור הונפקקייטנהיסודי ואדי אלעיןנין'סחנין'סחהצפון

נין'סחנין'סחהצפון

בתי ספר של 

- החופש הגדול 

אלבשאאר

עמותה04-619358601/07/201819/07/2018נין'סחאישור הונפקקייטנה
עידן השלום להכשרה קידום 

580344851- אחווה ונוער 

נין' סח75002נין 'סחרשות מקומית04-888904401/07/201819/07/2018נין'סחאישור הונפקקייטנההחופש הגדולנין'סחנין'סחהצפון

נין' סח75002נין 'סחרשות מקומית04-674312901/07/201819/07/2018אלספא' רחאישור הונפקקייטנהאלספא סחניןנין'סחנין'סחהצפון

נין' סח75002נין 'סחרשות מקומית04-674089202/07/201814/07/2018סחניןאישור הונפקקייטנהבראעם אלטפולהנין'סחנין'סחהצפון

עמותה04-674836504/07/201825/08/2018נין'סחאישור הונפקקייטנהאלשמוענין'סחנין'סחהצפון
- מ " בע2006גני ילדים . מ.ע.ט

513791673

עמותה04-674836504/07/201825/08/2018נין'סחאישור הונפקקייטנהאלזהורנין'סחנין'סחהצפון
- מ " בע2006גני ילדים . מ.ע.ט

513791673

עמותה04-674836504/07/201825/08/2018נין'סחאישור הונפקקייטנהאליאסמיןנין'סחנין'סחהצפון
- מ " בע2006גני ילדים . מ.ע.ט

513791673

נין' סח75002נין 'סחרשות מקומית04-844659805/08/201809/08/2018אבה'אל גאישור הונפקקייטנהדן חסכןנין'סחנין'סחהצפון

תושב פרטי04-671710422/07/201802/08/2018נין כביש ראשי'סחאישור הונפקקייטנהBSMARTנין'סחנין'סחהצפון
- בשיר שירותי פסיכולוגיה 

66047614

ר'ג'ער'עגהצפון
בית ספר  של חופש 

ר'ג'גדול יסודי ע
ר' עג45013ר 'עגרשות מקומית04-695121001/07/201819/07/2018ר'ג'עאישור הונפקקייטנה

ר' עג45013ר 'עגרשות מקומית02-628393201/07/201819/07/2018לואן'סאישור הונפקקייטנהלואן מעורפ'סר'ג'ער'עגהצפון

 עילבון5306עילבון רשות מקומית073-707901102/07/201820/07/2018עיילבוןאישור הונפקקייטנהעיילבון בלדיעיילבוןעילבוןהצפון

 עילבון5306עילבון רשות מקומית04-678635602/07/201820/07/2018עיילבוןאישור הונפקקייטנההחופש הגדול עילבוןעיילבוןעילבוןהצפון

עמותה04-677810702/07/201827/07/2018עיילבוןאישור הונפקקייטנהקייטנת צעדיםעיילבוןעילבוןהצפון
עמותת צעדים בחינוך ותרבות 

37317039- עילבון 
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 עילבון5306עילבון רשות מקומית04-678635609/07/201813/07/2018עיילבוןאישור הונפקקייטנהקייטנת  מדעיםעיילבוןעילבוןהצפון

אישור הונפקקייטנהקידס גימסעיילבוןעילבוןהצפון
אולם  - 330עיילבון מספר בית 

ספורט
עמותה04-678524009/07/201814/07/2018

העמותה למען הכנסייה 

- האוונגילית הבפטיסטית בעילבון 

580462158

 עילוט5116עילוט רשות מקומית04-655961301/07/201819/07/2018עילוטאישור הונפקקייטנה'יסודי בעילוטעילוטהצפון

עילוטעילוטהצפון
קייטנת קיץ חופש 

הגדול
 עילוט5116עילוט רשות מקומית1697004-657034401/07/201819/07/2018עילוט מיקוד אישור הונפקקייטנה

66005448- ד 'טיב מגי'חתושב פרטי04-656218801/07/201824/07/2018נצרת- רבגי 'ברכת חאישור הונפקקייטנההדרכת שחייהעילוטעילוטהצפון

 עילוט5116עילוט רשות מקומית04-656511508/07/201819/07/2018עילוטאישור הונפקקייטנהסיף וכיףעילוטעילוטהצפון

 עילוט5116עילוט רשות מקומית04-656511520/07/201809/08/2018עילוט על גלגליםאישור הונפקקייטנהעילוט על גלגליםעילוטעילוטהצפון

 עילוט5116עילוט רשות מקומית04-656511524/06/201828/06/2018עילוט על גלגליםאישור הונפקקייטנה3עילוט על גלגלים עילוטעילוטהצפון

411048- משרד החינוך מוסד חינוכי04-645752101/07/201819/07/2018עין מאהלאישור הונפקקייטנההחופש הגדולעין מאהלל'עין מאההצפון

ל' עין מאה5322ל 'עין מאהרשות מקומית04-600040201/07/201819/07/2018עין מאהלאישור הונפקקייטנההחופש הגדולעין מאהלל'עין מאההצפון

ל' עין מאה5322ל 'עין מאהרשות מקומית04-873571201/07/201819/07/2018עין מאהל שכונת עבהרהאישור הונפקקייטנההחופש הגדולעין מאהלל'עין מאההצפון

עין מאהלל'עין מאההצפון
בית הספר של 

בל סיך'הקיץ ג
ל' עין מאה5322ל 'עין מאהרשות מקומית04-645086601/07/201821/07/2018יסודי גבל סיךאישור הונפקקייטנה

אישור הונפקקייטנהאלמחבהעין קנייאעין קניההצפון
  מיקוד 333ד .עין קניה ת

1243200
217869- עין קניה מוסד חינוכי04-698173001/07/201819/07/2018

 עין קניה45021עין קניה רשות מקומית04-983763101/07/201821/07/2018עין קנייאאישור הונפקקייטנהקיטנת אלמרחעין קנייאעין קניההצפון

עין קנייאעין קניההצפון
קייטנת המדע 

והרובוטיקה
 עין קניה45021עין קניה רשות מקומית12304-698135008/07/201826/07/2018.ד.ת-1243200עין קנייא אישור הונפקקייטנה

עכו 76000רשות מקומית04-6753001גן חצבלא מאושרתקייטנהגניםעכועכוהצפון

עכועכוהצפון
קיטנה של דמיון 

והמצאה
972067- רשת - ס עכו "מתנס"מתנ04-981576001/07/201819/07/2018האורןאישור הונפקקייטנה

עכועכוהצפון
קיטנה של דמיון 

והמצאה
972067- רשת - ס עכו "מתנס"מתנ1204-991034501/07/201819/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנה

עכועכוהצפון
ס של החופש "בי

הגדול אשכול
972067- רשת - ס עכו "מתנס"מתנ104-981723101/07/201819/07/2018אחד העם אישור הונפקקייטנה

ס"מתנ1104-955188001/07/201819/07/2018 11עיר עתיקה אישור הונפקקייטנהברושיםעכועכוהצפון

972075- ס עכו העתיקה "מתנס"מתנ04-991400301/07/201819/07/2018 עכו5שני אליהו אישור הונפקקייטנה219287עכועכוהצפון

211854- נועם הרצוג מוסד חינוכי604-981035601/07/201819/07/2018עכו אישור הונפקקייטנהנועם הרצוגעכועכוהצפון

 עכו76000עכו רשות מקומית504-991121601/07/201819/07/2018משה שרת אישור הונפקקייטנהשובו עכועכועכוהצפון

 עכו76000עכו רשות מקומית1804-991242401/07/201819/07/2018יהודה הלוי אישור הונפקקייטנהקייטנת רמבם עכועכועכוהצפון
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עכועכוהצפון
המרכז לטניס 

בישראל עכו
עמותה04-666838301/07/201819/07/2018 עכו3שלום הגליל אישור הונפקקייטנה

- המרכז לטניס בישראל 

520041831
עכועכוהצפון

בממלעת המילים 

המופלאות
 עכו76000עכו רשות מקומית504-991244901/07/201819/07/2018משה שרת אישור הונפקקייטנה

972067- רשת - ס עכו "מתנס"מתנ04-991006701/07/201819/07/2018 עכו2ג "ילאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםעכועכוהצפון

580559573- ברכת אליהו עמותה04-981384101/07/201819/07/2018ס ברכת ישראל"ביהאישור הונפקקייטנהברכת ישראלעכועכוהצפון

580559573- ברכת אליהו עמותה604-981384101/07/201819/07/2018משה שרת אישור הונפקקייטנהברכת ישראלעכועכוהצפון

977652- ס בית היימן "מתנס"מתנ1604-675300101/07/201819/07/2018הרצוג אישור הונפקקייטנהגניםעכועכוהצפון

972067- רשת - ס עכו "מתנס"מתנ1204-991034501/07/201819/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםעכועכוהצפון

972067- רשת - ס עכו "מתנס"מתנ3004-991007401/07/201819/07/2018יהושפט אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםעכועכוהצפון

972067- רשת - ס עכו "מתנס"מתנ04-981576001/07/201819/07/2018האורןאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםעכועכוהצפון

907311351- גרעין אומץ עכו עמותה504-955012701/07/201819/07/2018אלקלעי אישור הונפקקייטנהגרעין אומץעכועכוהצפון

עכועכוהצפון
בית ספר של חופש 

יסודי אלאמל עכו
 עכו76000עכו רשות מקומית204-991001101/07/201819/07/2018ההגנה אישור הונפקקייטנה

977652- ס בית היימן "מתנס"מתנ2404-991882501/07/201819/07/2018ו "בילאישור הונפקקייטנהנרקיסיםעכועכוהצפון

 עכו76000עכו רשות מקומית104-675300101/07/201830/07/2018הדקל אישור הונפקקייטנהגן לילךעכועכוהצפון

977652- ס בית היימן "מתנס"מתנ16077-336277101/07/201830/07/2018הרצוג אישור הונפקקייטנהקייטנהעכועכוהצפון

 עכו76000עכו רשות מקומית3204-614154401/07/201831/07/2018אלקלעי אישור הונפקקייטנהברכת אליהועכועכוהצפון

 עכו76000עכו רשות מקומית404-614154401/07/201831/07/2018החירות אישור הונפקקייטנהברכת אליהועכועכוהצפון

907311351- גרעין אומץ עכו עמותה804-955012701/07/201831/07/2018גן פרחי בר רחוב הקורנס אישור הונפקקייטנהגרעין אומץעכועכוהצפון

972067- רשת - ס עכו "מתנס"מתנ7204-675300101/07/201831/07/2018שושן -אברהם בןאישור הונפקקייטנהגניםעכועכוהצפון

 עכו76000עכו רשות מקומית04-675300101/07/201831/07/2018גן נרקיסיםאישור הונפקקייטנהגניםעכועכוהצפון

 עכו76000עכו רשות מקומית04-675300101/07/201831/07/2018גן שחףאישור הונפקקייטנהגניםעכועכוהצפון

907311351- גרעין אומץ עכו עמותה804-955012701/07/201831/07/2018יוסף גדיש אישור הונפקקייטנהגרעין אומץעכועכוהצפון

977652- ס בית היימן "מתנס"מתנ1604-981280801/07/201831/07/2018הרצוג אישור הונפקקייטנהכנריתעכועכוהצפון

 עכו76000עכו רשות מקומית504-614154401/07/201831/07/2018משה שרת אישור הונפקקייטנהברכת אליהועכועכוהצפון

עכועכוהצפון
ס של החופש "בי

הגדול
972075- ס עכו העתיקה "מתנס"מתנ04-991036802/07/201820/07/2018עכו עתיקה' חאן אלאפרנגאישור הונפקקייטנה
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580422715- שמחה לילד עמותה02-652700705/07/201808/07/2018א עכו"אנ (האבירים)אכסניית אישור הונפקקייטנהמרכז-שמחה לילדעכועכוהצפון

38540027- כפיר מדר חברה28077-530122721/06/201831/08/2018הגעתון אישור הונפקקייטנהסוולעכועכוהצפון

עכועכוהצפון
המרכז לטניס 

בישראל עכו
עמותה04-666838322/07/201822/08/2018 עכו3שלום הגליל אישור הונפקקייטנה

- המרכז לטניס בישראל 

520041831

972067- רשת - ס עכו "מתנס"מתנ04-675300122/07/201826/07/2018ביהס אשכולאישור הונפקקייטנהדן חסכןעכועכוהצפון

338418- רשת אמית מוסד חינוכי04-988112224/06/201812/07/2018עמית קנדי עכואישור הונפקקייטנהישיבה אמית עכועכועכוהצפון

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער04-885085625/06/201816/08/2018 עכו7הרב לופס אישור הונפקקייטנהבית יעקב עכועכועכוהצפון

570002956- קיבוץ גינוסר תושב פרטי1498004-679875901/07/201817/08/2018קיבוץ גנוסר אישור הונפקקייטנהתלתון גנוסרגינוסרעמק הירדןהצפון

עמק הירדןהצפון
אשדות יעקב 

(איחוד)
 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-675778301/07/201819/07/2018אשדות יעקובאישור הונפקקייטנהמול גלעד

גינוסרעמק הירדןהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-672475201/07/201819/07/2018קיבוץ גינוסראישור הונפקקייטנה

900103- שער הגולן תנועה קיבוצית073-216767301/07/201821/08/2018קיבוץ שער הגולןאישור הונפקקייטנהכיופוןשער הגולןעמק הירדןהצפון

 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-667750601/07/201821/08/2018שער הגולןאישור הונפקקייטנהשער הגולןשער הגולןעמק הירדןהצפון

 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-675229801/07/201821/08/2018פוריה עיליתאישור הונפקקייטנהפוריה עילית גניםפוריה עיליתעמק הירדןהצפון

אישור הונפקקייטנהו-פוריה עילית אפוריה עיליתעמק הירדןהצפון
רחוב הזית פוריה עילית מיקוד 

15208
 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-675229801/07/201821/08/2018

עמק הירדןהצפון
כנרת 

(מושבה)
 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-675102301/07/201821/08/2018)מושבה(כנרת אישור הונפקקייטנהקייטנת גן כנרת

עמק הירדןהצפון
אשדות יעקב 

(איחוד)
 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-675649201/07/201822/08/2018איחו(אשדות יעקב  אישור הונפקקייטנהאשדוטף

1577- חצב מוסד חינוכי04-679981501/07/201822/08/2018חוקוקאישור הונפקקייטנהחצבחוקוקעמק הירדןהצפון

 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-675423901/07/201822/08/2018ליד חדר אוכלאישור הונפקקייטנהגן שקד גן הדראפיקיםעמק הירדןהצפון

570002097- קיבוץ עין גב תנועה קיבוצית149400004-665805901/07/201822/08/2018קיבוץ עין גב אישור הונפקקייטנהנרקיסעין גבעמק הירדןהצפון

570002097- קיבוץ עין גב תנועה קיבוצית149400004-665877101/07/201822/08/2018קיבוץ עין גב אישור הונפקקייטנהצברעין גבעמק הירדןהצפון

עמק הירדןהצפון
אשדות יעקב 

(איחוד)
53305645- קיבוץ אשדות יעקב תנועה קיבוצית04-675621101/07/201822/08/2018קיבוץ אשדות יעקב איחודאישור הונפקקייטנהבית כולל חצב

עמק הירדןהצפון
אשדות יעקב 

(איחוד)
אישור הונפקקייטנהקייטנת אלה

קיבוץ אשדות יעקב איחוד עמק 

1515500הירדן 
53305645- קיבוץ אשדות יעקב תנועה קיבוצית04-675630501/07/201822/08/2018

עמק הירדןהצפון
אשדות יעקב 

(איחוד)
אישור הונפקקייטנהצפצפה

נ .קבוץ אשדות יעקב איחוד ד

עמק הירדן
53305645- קיבוץ אשדות יעקב תנועה קיבוצית04-675684001/07/201822/08/2018

אגודה1513004-675595501/07/201823/08/2018עמק הירדן ' דגניה באישור הונפקקייטנהד-א'דגניה בעמק הירדןהצפון
- אגודת מתיישבי דגניה ב 

570040402
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 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית1513004-675575101/07/201823/08/2018עמק הירדן ' דגניה באישור הונפקקייטנהריפר דגניה ב-פסח'דגניה בעמק הירדןהצפון

570004432- מעגן תנועה קיבוצית04-665491601/07/201823/08/2018קיבוץ מעגןאישור הונפקקייטנהמרכזון מעגןמעגןעמק הירדןהצפון

55226930- פרטית  תושב פרטי04-678109801/07/201823/08/2018אלומותאישור הונפקקייטנהאלנור לשחייהאלומותעמק הירדןהצפון

 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-679885501/07/201823/08/2018גינוסראישור הונפקקייטנהשלדגגינוסרעמק הירדןהצפון

 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית1514804-675408901/07/201823/08/2018קיבוץ אפיקים אישור הונפקקייטנהו-מרכזון דאפיקיםעמק הירדןהצפון

 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית1514804-675407201/07/201823/08/2018קיבוץ אפיקים אישור הונפקקייטנהג-מרכזון אאפיקיםעמק הירדןהצפון

570000331- ' קיבוץ דגניה אתנועה קיבוצית04-660848601/07/201823/08/2018קיבוץ דגניה אאישור הונפקקייטנהאורן'דגניה אעמק הירדןהצפון

570000331- ' קיבוץ דגניה אתנועה קיבוצית04-660846001/07/201823/08/2018קיבוץ דגניה אאישור הונפקקייטנהאלון'דגניה אעמק הירדןהצפון

 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-660842601/07/201823/08/2018'דגניה אאישור הונפקקייטנהגן ארז'דגניה אעמק הירדןהצפון

 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-677557601/07/201824/08/2018בית זרע עמק הירדןאישור הונפקקייטנהגן ירדןבית זרעעמק הירדןהצפון

אלמגורעמק הירדןהצפון
מרחב צבר מושב 

אלמגור
 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית1292204-774077001/07/201824/08/2018מושב אלמגור אישור הונפקקייטנה

 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-665331301/07/201824/08/2018קיבוץ אלומותאישור הונפקקייטנהגן שקדאלומותעמק הירדןהצפון

5700007- בית זרע אגודה04-677559201/07/201824/08/2018קיבוץ בית זרע עמק הירדןאישור הונפקקייטנהד-שיבולים אבית זרעעמק הירדןהצפון

 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-665491101/07/201824/08/2018קיבוץ מעגןאישור הונפקקייטנהגן יקינטוןמעגןעמק הירדןהצפון

אלמגורעמק הירדןהצפון
גן מנגו מושב 

אלמגור
 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-693813501/07/201824/08/2018אלמגוראישור הונפקקייטנה

570002097- קיבוץ עין גב תנועה קיבוצית04-665815801/07/201831/08/2018עין גבאישור הונפקקייטנהגן רקפתעין גבעמק הירדןהצפון

 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-667750101/07/201831/08/2018קיבוץ שער הגולןאישור הונפקקייטנהשער הגולן-מרכזשער הגולןעמק הירדןהצפון

עמק הירדןהצפון
כנרת 

(קבוצה)
אישור הונפקקייטנהמרחב צעיר כנרת

נ עמק הירדן .קיבוץ כנרת ד

15118
60739281- ליטל מזרחי תושב פרטי04-675958902/07/201822/08/2018

עמק הירדןהצפון
כנרת 

(קבוצה)
אישור הונפקקייטנהמרחב ביניים כנרת

עמק הירדן . נ.קיבוץ כנרת ד

15118
308347012- יפעת בנימין תושב פרטי04-675958602/07/201822/08/2018

עמק הירדןהצפון
כנרת 

(קבוצה)
 עמק הירדן600000עמק הירדן רשות מקומית04-675923502/07/201823/08/2018קבוצת כנרתאישור הונפקקייטנהקיבוץ כנרת
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אגודה04-675457205/08/201814/08/2018קיבוץ אפיקים- כלביית אפיקים אישור הונפקקייטנהילד וכלבואפיקיםעמק הירדןהצפון
- אפיקים - חמד יזמויות 

570043695

אגודה04-675457208/07/201812/07/2018קיבוץ אפיקים- כלביית אפיקים אישור הונפקקייטנהילד וכלבואפיקיםעמק הירדןהצפון
- אפיקים - חמד יזמויות 

570043695
אגודה04-675457215/07/201819/07/2018קיבוץ אפיקים- כלביית אפיקים אישור הונפקקייטנהילד וכלבואפיקיםעמק הירדןהצפון

- אפיקים - חמד יזמויות 

570043695
אגודה04-675457222/07/201826/07/2018קיבוץ אפיקים- כלביית אפיקים אישור הונפקקייטנהילד וכלבואפיקיםעמק הירדןהצפון

- אפיקים - חמד יזמויות 

570043695
אגודה04-675457229/07/201802/08/2018קיבוץ אפיקים- כלביית אפיקים אישור הונפקקייטנהילד וכלבואפיקיםעמק הירדןהצפון

- אפיקים - חמד יזמויות 

570043695
הצפון

עמק 

המעיינות
970509- ס עמק המעיינות "מתנס"מתנ04-658868501/07/201802/08/2018בית יוסףאישור הונפקקייטנהסובלנות וסביבהבית יוסף

הצפון
עמק 

המעיינות
970509- ס עמק המעיינות "מתנס"מתנ04-670910601/07/201819/07/2018מנחמיהאישור הונפקקייטנהסבלנות לסביבהמנחמיה

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומית04-606566001/07/201819/07/2018ירדנהאישור הונפקקייטנהטבע וצבעירדנה

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומית04-606566001/07/201819/07/2018שדי תרומותאישור הונפקקייטנהטבע וצבעשדי תרומות

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומית04-606628601/07/201819/07/2018מסילותאישור הונפקקייטנהדקלים-קייטנת רימוןמסילות

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות
שדה אליהו

בית ספר של 

החופש הגדול
רשות מקומית04-684822001/07/201819/07/2018שדה אליהואישור הונפקקייטנה

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומית04-653916801/07/201820/08/2018מירבאישור הונפקקייטנהזית גפן שבולתמירב

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומית04-607870201/07/201821/08/2018טירת צביאישור הונפקקייטנהגני טירת צביטירת צבי

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות
31705239- טירת צבי תנועה קיבוצית04-607870201/07/201821/08/2018טירת צביאישור הונפקקייטנהג טירת צבי-חינוך אטירת צבי

הצפון
עמק 

המעיינות
31705239- טירת צבי תנועה קיבוצית04-607870201/07/201821/08/2018טירת צביאישור הונפקקייטנהו טירת צבי-חינוך דטירת צבי

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומית04-606669301/07/201821/08/2018שדה נחוםאישור הונפקקייטנהשדה נחוםשדה נחום

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות
מעלה גלבוע

אשכול גנים מעלה 

גלבוע
רשות מקומית04-606760501/07/201821/08/2018מעלה גלבועאישור הונפקקייטנה

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות

תל )ניר דוד 

(עמל
רשות מקומית04-648809001/07/201822/08/2018)תל עמל(ניר דוד אישור הונפקקייטנהגנים ניר דוד

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
הצפון

עמק 

המעיינות

תל )ניר דוד 

(עמל
רשות מקומית04-648804501/07/201822/08/2018קיבוץ ניר דודאישור הונפקקייטנהחינוך ניר דוד

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
הצפון

עמק 

המעיינות
רשות מקומית04-606272401/07/201822/08/2018ב"עין הנציאישור הונפקקייטנהב"גנים עין הנציב"עין הנצי

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות
4390- קבוץ שלוחות תנועה קיבוצית04-606218301/07/201822/08/2018קיבוץ שלוחותאישור הונפקקייטנהקיבוץ שלוחותשלוחות

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומית04-606519601/07/201823/08/2018רשפיםאישור הונפקקייטנהרשפיםרשפים

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות
2592- קיבוץ שדה נחום תושב פרטי04-606984501/07/201823/08/2018קיבוץ שדה נחוםאישור הונפקקייטנהשדה נחוםשדה נחום
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הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומית04-606336001/07/201824/08/2018נווה אוראישור הונפקקייטנהגן כלניתנווה אור

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומית04-606605701/07/201824/08/2018מסילותאישור הונפקקייטנהגן אורניםמסילות

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות
3053- גשר תנועה קיבוצית072-215330901/07/201824/08/2018קיבוץ גשר עמק המעיינותאישור הונפקקייטנהקיבוץ גשרגשר

הצפון
עמק 

המעיינות
407536- קיבוץ גשר מוסד חינוכי072-215330901/07/201824/08/2018גשראישור הונפקקייטנהגן כלניתגשר

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומית04-658914001/07/201824/08/2018חמדיהאישור הונפקקייטנהנרקיסחמדיה

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומית04-606482301/07/201825/08/2018מעוז חייםאישור הונפקקייטנהגן תומרמעוז חיים

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות
570041012- מעלה גלבוע אגודה04-606760501/07/201831/07/2018מעלה גלבועאישור הונפקקייטנהו-קיטנת אמעלה גלבוע

הצפון
עמק 

המעיינות
157720- עין הנציב תנועה קיבוצית04-606672201/07/201831/08/2018ב"עין הנציאישור הונפקקייטנהחינוך עין הנציבב"עין הנצי

הצפון
עמק 

המעיינות
570001503- קיבוץ מעוז חיים תנועה קיבוצית04-606452301/07/201831/08/2018קיבוץ מעוז חייםאישור הונפקקייטנהו-מרכזון אמעוז חיים

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומית04-606831101/07/201831/08/2018כפר רופיןאישור הונפקקייטנהגן ירדן כפר רופיןכפר רופין

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
הצפון

עמק 

המעיינות
אישור הונפקקייטנהבית ילדים כפר רופיןכפר רופין

עמק . נ.קיבוץ כפר רופין ד

10850המעיינות 
רשות מקומית04-606814401/07/201831/08/2018

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות
הצפון

עמק 

המעיינות
102080- קיבוץ רשפים  תנועה קיבוצית04-606519601/07/201831/08/2018קיבוץ רשפיםאישור הונפקקייטנהתלתון בוגר וצעיררשפים

הצפון
עמק 

המעיינות
אגודה04-653911101/08/201816/08/2018קיבוץ מירבאישור הונפקקייטנהבתי ילדיםמירב

מירב אגודה קהילתית להתיישבות 

 -570034629

הצפון
עמק 

המעיינות
570041012- מעלה גלבוע אגודה04-606760501/08/201821/08/2018מעלה גלבועאישור הונפקקייטנהו-קיטנת אמעלה גלבוע

הצפון
עמק 

המעיינות
970509- ס עמק המעיינות "מתנס"מתנ04-684822002/07/201819/07/2018רחובאישור הונפקקייטנהמגלים עולםרחוב

הצפון
עמק 

המעיינות
570041012- מעלה גלבוע אגודה04-606760502/07/201831/07/2018מעלה גלבועאישור הונפקקייטנהו-קיטנת דמעלה גלבוע

הצפון
עמק 

המעיינות
אגודה04-653911104/07/201826/07/2018קיבוץ מירבאישור הונפקקייטנהבתי ילדיםמירב

מירב אגודה קהילתית להתיישבות 

 -570034629

הצפון
עמק 

המעיינות
4390- קבוץ שלוחות תנועה קיבוצית04-606245005/07/201826/07/2018קבוץ שלוחותאישור הונפקקייטנהקיץ בקבוץשלוחות

הצפון
עמק 

המעיינות

תל )ניר דוד 

(עמל
570001651 - (תל עמל)ניר דוד תושב פרטי04-670177510/07/201820/07/2018ניר דודאישור הונפקקייטנהלימוד שחייה

הצפון
עמק 

המעיינות
אגודה04-653920112/07/201819/07/2018קיבוץ מירבאישור הונפקקייטנהמירב-קיטנת אילןמירב

מירב אגודה קהילתית להתיישבות 

 -570034629
הצפון

עמק 

המעיינות
31705239- טירת צבי תנועה קיבוצית04-607870215/07/201819/07/2018טירת צביאישור הונפקקייטנהקייטנת אילןטירת צבי

הצפון
עמק 

המעיינות
157720- עין הנציב תנועה קיבוצית04-606291115/07/201820/07/2018ב"עין הנציאישור הונפקקייטנהחינוך עין הנציבב"עין הנצי

הצפון
עמק 

המעיינות
59992495- אקים ישראל עמותה04-606760519/08/201823/08/2018מעלה גלבועאישור הונפקקייטנהאקים מעלה גלבועמעלה גלבוע

הצפון
עמק 

המעיינות
970509- ס עמק המעיינות "מתנס"מתנ04-670910622/07/201802/08/2018מנחמיהאישור הונפקקייטנהסבלנות לסביבהמנחמיה
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הצפון
עמק 

המעיינות

תל )ניר דוד 

(עמל
570001651 - (תל עמל)ניר דוד תושב פרטי04-670177522/07/201803/08/2018ניר דודאישור הונפקקייטנהלימוד שחייה

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומית1080404-606607922/07/201824/08/2018קיבוץ מסילות  אישור הונפקקייטנהמרכז כוכב מסילותמסילות

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות
רשות מקומית04-658913522/07/201824/08/2018חמדיהאישור הונפקקייטנהבית ילדים חמדיהחמדיה

 עמק 700000עמק המעיינות 

המעיינות

הצפון
עמק 

המעיינות
970509- ס עמק המעיינות "מתנס"מתנ04-684826022/07/201826/07/2018נווה איתןאישור הונפקקייטנהYTEKנווה איתן

הצפון
עמק 

המעיינות
970509- ס עמק המעיינות "מתנס"מתנ04-684826026/08/201830/08/2018נווה איתןאישור הונפקקייטנהYTEKנווה איתן

הצפון
עמק 

המעיינות
970509- ס עמק המעיינות "מתנס"מתנ04-684826029/07/201802/08/2018נווה איתןאישור הונפקקייטנהYTEKנווה איתן

הצפון
עמק 

המעיינות
4390- קבוץ שלוחות תנועה קיבוצית04-606245029/07/201812/08/2018קבוץ שלוחותאישור הונפקקייטנהקיץ בקבוץשלוחות

מזרעעמק יזרעאלהצפון

קייטנת מחול בית 

האמנויות עמק 

יזרעאל

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-652010201/07/201805/07/2018עמק יזרעאל. א.מאישור הונפקקייטנה

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-652073701/07/201805/07/2018נהללאישור הונפקקייטנהמדע וטכנולוגיהנהללעמק יזרעאלהצפון

570032615- שמשית אגודה179060004-605905001/07/201809/08/2018נ המוביל שמשית .דאישור הונפקקייטנהכיף לי בשמשיתשמשיתעמק יזרעאלהצפון

23524960- לימור אגם תלמי אגודה04-640650501/07/201809/08/2018נ המוביל.קבוץ הסוללים דאישור הונפקקייטנהג הסוללים-קייטנת אהסולליםעמק יזרעאלהצפון

עמותה077-503000101/07/201812/07/2018כפר יהושעאישור הונפקקייטנהקרקס כפר יהושעכפר יהושעעמק יזרעאלהצפון
העמותה לקידום מיומנויות הקרקס 

580395622- בישראל 

עמק יזרעאלהצפון
בית לחם 

הגלילית
תושב פרטי04-655102301/07/201812/07/2018בריכת בית לחם הגליליתאישור הונפקקייטנהאקוה סקול

580270742- עמותת הושעטף  עמותה072-329950201/07/201814/08/2018הושעיהאישור הונפקקייטנההושעיההושעיהעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-602131001/07/201814/08/2018נ המוביל.גן הדר אשכול גנים דאישור הונפקקייטנהשמשיתשמשיתעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-609233901/07/201815/08/2018רמת דוד,מחנה יהודיתאישור הונפקקייטנהצלילי המוסיקהמחנה יהודיתעמק יזרעאלהצפון

570061341- אחוזת ברק - חינוך אגודה104-640725001/07/201815/08/2018אחוזת ברק רחוב השושנים אישור הונפקקייטנהקיץ באחוזת הילדיםאחוזת ברקעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-641502301/07/201815/08/2018גבעת אלהאישור הונפקקייטנהגבעת אלהגבעת אלהעמק יזרעאלהצפון

יפעתעמק יזרעאלהצפון
עאוני ועלי לימוד 

שחייה
34278465- תושב פרטי תושב פרטי04-645385301/07/201815/08/2018קיבוץ יפעתאישור הונפקקייטנה

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-986697801/07/201815/08/2018עדי ישוב קהילתיאישור הונפקקייטנהגני עדיעדיעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-986578201/07/201815/08/2018אלון הגלילאישור הונפקקייטנהכלניתאלון הגלילעמק יזרעאלהצפון
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 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-646537101/07/201816/08/2018ציפוריאישור הונפקקייטנהרעיםציפוריעמק יזרעאלהצפון

עמק יזרעאלהצפון
מרחביה 

(מושב)
 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-652862401/07/201816/08/2018)מושב(מרחביה אישור הונפקקייטנהקיטנת קיץ גן ניצן

28483808- קרן קובה אגודה04-640650401/07/201817/08/2018הסולליםאישור הונפקקייטנהגן אלוןהסולליםעמק יזרעאלהצפון

אגודה04-650700301/07/201817/08/2018קיבוץ שרידאישור הונפקקייטנה'ד-'קיץ בשריד אשרידעמק יזרעאלהצפון
- אגודת מתיישבי שריד 

57002621

אגודה04-650700301/07/201817/08/2018שרידאישור הונפקקייטנהקיבוץ שרידשרידעמק יזרעאלהצפון
- אגודת מתיישבי שריד 

57002621

אגודה04-650700301/07/201817/08/2018קיבוץ שרידאישור הונפקקייטנה'ו-'קיץ בשריד השרידעמק יזרעאלהצפון
- אגודת מתיישבי שריד 

57002621

570058552- כפר ברוך אגודה077-555555501/07/201817/08/2018כפר ברוךאישור הונפקקייטנהקייטנת כפר ברוךכפר ברוךעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-905961201/07/201817/08/2018חנתוןאישור הונפקקייטנהניצני חנתוןחנתוןעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-632440501/07/201817/08/2018היוגבאישור הונפקקייטנה2018קייטנת גפן היוגבעמק יזרעאלהצפון

אגודה04-650700301/07/201817/08/2018שרידאישור הונפקקייטנהקיבוץ שרידשרידעמק יזרעאלהצפון
- אגודת מתיישבי שריד 

57002621

501611867- ועד מקומי הושעיה  אגודה04-646670501/07/201819/07/2018הושעיהאישור הונפקקייטנהחופשעיההושעיהעמק יזרעאלהצפון

יפעתעמק יזרעאלהצפון
מרכז + מרכז כוכב 

יונה
אגודה04-654866901/07/201819/07/2018קיבוץ יפעתאישור הונפקקייטנה

- אגודת מתיישבי יפעת 

570037242

34278465- תושב פרטי תושב פרטי04-655655001/07/201819/07/2018מושב ציפורי רחוב אמת המיםאישור הונפקקייטנהקייטנת סוסיםציפוריעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-652073801/07/201819/07/2018אולם ספורט שמשיתאישור הונפקקייטנהקיץ כדורסל שמשיתשמשיתעמק יזרעאלהצפון

נהללעמק יזרעאלהצפון
קיץ כדורסל וכדורגל 

נהלל
 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-652073801/07/201819/07/2018נהללאישור הונפקקייטנה

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-652073801/07/201819/07/2018אולם ספורט גבתאישור הונפקקייטנהקיץ של כדורסל גבתגבתעמק יזרעאלהצפון

יפעתעמק יזרעאלהצפון
קיץ של כדורסל 

יפעת
 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-652073801/07/201819/07/2018אולם ספורט יפעתאישור הונפקקייטנה

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-652073701/07/201819/07/2018נהללאישור הונפקקייטנהחופשיאדהנהללעמק יזרעאלהצפון

עמק יזרעאלהצפון
מרחביה 

(קיבוץ)
57479529- קיבוץ מרחביה אגודה04-659864701/07/201819/08/2018קיבוץ מרחביהאישור הונפקקייטנהאצלנו בחצר

אלוני אבאעמק יזרעאלהצפון
גנים אלוני אבא בית 

לחם
 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-993039401/07/201819/08/2018אלוני אבאאישור הונפקקייטנה

אגודה04-959108101/07/201820/07/2018מושב היוגבאישור הונפקקייטנהצהרון היוגבהיוגבעמק יזרעאלהצפון
- אגודת מתיישבי היוגב 

570060152
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בית שעריםעמק יזרעאלהצפון
גני ילדים בית 

שערים
אגודה04-670695401/07/201820/08/2018בית שעריםאישור הונפקקייטנה

- ועד מקומי מושב בית שערים 

501602486

570003202- קיבוץ אלונים תנועה קיבוצית04-983822701/07/201820/08/2018קיבוץ אלוניםאישור הונפקקייטנהתלתון אלוניםאלוניםעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-983822701/07/201820/08/2018אלוניםאישור הונפקקייטנהאלוניםאלוניםעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-604154601/07/201820/08/2018גני ילדים תמרתאישור הונפקקייטנהתמרתתמרתעמק יזרעאלהצפון

כפר החורשעמק יזרעאלהצפון
קייטנת גנים כפר 

החורש
 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-655845001/07/201820/08/2018כפר החורשאישור הונפקקייטנה

14857841- נהלל אגודה04-651531401/07/201821/08/2018מושב נהלל ליד הבריכהאישור הונפקקייטנההדס ותמר בנהללנהללעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-602494801/07/201821/08/2018מושב בלפוריהאישור הונפקקייטנהגן קשתבלפוריהעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומיתnufar1007@gmail.com04-654921801/07/201821/08/2018אישור הונפקקייטנהקייטנת גני גבתגבתעמק יזרעאלהצפון

עמק יזרעאלהצפון
מרחביה 

(קיבוץ)

קיץ הגיל הרך 

מרחביה
 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-659895701/07/201821/08/2018קבוץ מרחביהאישור הונפקקייטנה

570052944- קהילת עין דור אגודה04-677033401/07/201822/08/2018קיבוץ עין דוראישור הונפקקייטנהמרחבים עין דורעין דורעמק יזרעאלהצפון

570052944- קהילת עין דור אגודה04-677022101/07/201822/08/2018עין דוראישור הונפקקייטנהגני עין דורעין דורעמק יזרעאלהצפון

אגודה04-654860601/07/201822/08/2018יפעתאישור הונפקקייטנהגני יפעתיפעתעמק יזרעאלהצפון
- אגודת מתיישבי יפעת 

570037242

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-659920501/07/201822/08/2018קיבוץ דברתאישור הונפקקייטנהדברתדברתעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית3658004-654911901/07/201822/08/2018קיבוץ גניגר מיקוד אישור הונפקקייטנהקיבוץ גניגרגיניגרעמק יזרעאלהצפון

אגודה04-654921801/07/201822/08/2018קיבוץ גבתאישור הונפקקייטנההחופש הגדול בגבתגבתעמק יזרעאלהצפון
- אגודה שיתופית - אחות גבת 

570055640
 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-654901201/07/201823/08/2018קיבוץ רמת דודאישור הונפקקייטנהו רמת דוד-חינוך ארמת דודעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-659920601/07/201823/08/2018קבוץ דברת ליד מגרש הכדורגלאישור הונפקקייטנהגני דברתדברתעמק יזרעאלהצפון

639557000- קיבוץ גזית תנועה קיבוצית04-676867601/07/201823/08/2018קיבוץ גזיתאישור הונפקקייטנהמרכז בוגר גזיתגזיתעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-676866201/07/201824/08/2018גזיתאישור הונפקקייטנהגנים גזיתגזיתעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-642147101/07/201824/08/2018מושב תל עדשיםאישור הונפקקייטנהגני תל עדשיםתל עדשיםעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-642976201/07/201824/08/2018קיבוץ מזרעאישור הונפקקייטנהמזרע. גיל רך קמזרעעמק יזרעאלהצפון

570006395- קיבוץ גזית אגודה03-676866101/07/201824/08/2018קיבוץ גזיתאישור הונפקקייטנהמרכז צעיר גזיתגזיתעמק יזרעאלהצפון
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 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-650672401/07/201824/08/2018רמת דודאישור הונפקקייטנהגניםרמת דודעמק יזרעאלהצפון

570000893- קיבוץ מזרע אגודה04-903513201/07/201825/08/2018קיבוץ מזרעאישור הונפקקייטנהתלתון צעירמזרעעמק יזרעאלהצפון

570000893- קיבוץ מזרע אגודה04-653305801/07/201825/08/2018קיבוץ מזרעאישור הונפקקייטנהתלתון בוגרמזרעעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-654913901/07/201831/07/2018גיניגראישור הונפקקייטנהגנים גניגרגיניגרעמק יזרעאלהצפון

כפר יהושעעמק יזרעאלהצפון
קייטנת גנים כפר 

יהושע
 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-983021201/07/201831/07/2018כפר יהושעאישור הונפקקייטנה

שדה יעקבעמק יזרעאלהצפון
מטיילים מסביב 

לעולם
 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-983146601/07/201831/07/2018שדה יעקבאישור הונפקקייטנה

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-983146601/08/201813/08/2018שדה יעקבאישור הונפקקייטנהגני שדה יעקבשדה יעקבעמק יזרעאלהצפון

כפר יהושעעמק יזרעאלהצפון
קייטנת גנים כפר 

יהושע
 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-983021201/08/201815/08/2018כפר יהושעאישור הונפקקייטנה

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-654913901/08/201822/08/2018גיניגראישור הונפקקייטנהגנים גניגרגיניגרעמק יזרעאלהצפון

עמותה02-651476702/07/201812/07/2018שדה יעקבאישור הונפקקייטנהקמפ שבחשדה יעקבעמק יזרעאלהצפון
- יקוב 'עמותת אמרי נועם דז

580545986

תושב פרטי04-655111302/07/201813/07/2018כפר החורשאישור הונפקקייטנהאלופיםכפר החורשעמק יזרעאלהצפון

נהללעמק יזרעאלהצפון
מצויינות - א"תלמ

אנגלית
 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-652073702/07/201819/07/2018נהללאישור הונפקקייטנה

13300- אחוזת ברק מוסד חינוכי04-640737602/07/201820/08/2018אחוזת ברקאישור הונפקקייטנהגני אחוזת ברקאחוזת ברקעמק יזרעאלהצפון

580258242- אתגרים עמותה03-568521404/07/201813/07/2018ל ציפורי"מרכז שדה קקאישור הונפקקייטנהעמותת אתגריםציפוריעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-652073808/07/201812/07/2018אולם ספורט כפר יהושעאישור הונפקקייטנהסייףכפר יהושעעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-652073708/07/201819/07/2018נהללאישור הונפקקייטנהאמנוית הבמהנהללעמק יזרעאלהצפון

עמותה106604-646677308/08/201821/08/2018. ד.ת , 16920אכסאל אישור הונפקקייטנהקייטנת אלאמלנהללעמק יזרעאלהצפון
- עמותת מכבי אחי אכסאל 

580509016
גבעת אלהעמק יזרעאלהצפון

- צלילי המוסיקה

2מחזור 
עמק יזרעאל 900000רשות מקומית04-609233911/07/201818/07/2018הגלילאישור הונפקקייטנה

עמותה077-503000112/08/201823/08/2018כפר יהושעאישור הונפקקייטנהקרקס כפר יהושעכפר יהושעעמק יזרעאלהצפון
העמותה לקידום מיומנויות הקרקס 

580395622- בישראל 
עמק יזרעאלהצפון

בית לחם 

הגלילית
תושב פרטי04-655102312/08/201823/08/2018בריכת בית לחם הגליליתאישור הונפקקייטנהאקוה סקול

עמק יזרעאלהצפון
בית לחם 

הגלילית
תושב פרטי04-655102315/07/201826/07/2018בריכת בית לחם הגליליתאישור הונפקקייטנהאקוה סקול

תושב פרטי04-655111316/07/201827/07/2018כפר החורשאישור הונפקקייטנהאלופיםכפר החורשעמק יזרעאלהצפון

עמותה077-503000122/07/201802/08/2018כפר יהושעאישור הונפקקייטנהקרקס כפר יהושעכפר יהושעעמק יזרעאלהצפון
העמותה לקידום מיומנויות הקרקס 

580395622- בישראל 
-ועד מקומי בית שעריים  עמותה04-983322522/07/201809/08/2018בית שערים- מועדון נועראישור הונפקקייטנהבית שעריםבית שעריםעמק יזרעאלהצפון

34278465- תושב פרטי תושב פרטי04-655655022/07/201809/08/2018מושב ציפורי רחוב אמת המיםאישור הונפקקייטנהקייטנת סוסיםציפוריעמק יזרעאלהצפון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

גבעת אלהעמק יזרעאלהצפון
קייטנת קיץ גבעת 

אלה
 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-651580222/07/201809/08/2018גבעת אלהאישור הונפקקייטנה

66407685- ילדים מתכשכשים חברה04-123456722/07/201809/08/2018כפר ברוךאישור הונפקקייטנהילדים מתכשכשיםכפר ברוךעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-986514022/07/201815/08/2018אלון הגלילאישור הונפקקייטנהכדור הארץאלון הגלילעמק יזרעאלהצפון

14857841- נהלל אגודה04-651531522/07/201816/08/2018מושב נהלל,בית נדיהאישור הונפקקייטנהשיבולת בנהללנהללעמק יזרעאלהצפון

 עמק יזרעאל900000עמק יזרעאל רשות מקומית04-654658422/07/201816/08/2018מרכז קהילתי תמרתאישור הונפקקייטנהתמרת' ד-'קייטנת אתמרתעמק יזרעאלהצפון

אגודה04-959108122/07/201816/08/2018מושב היוגבאישור הונפקקייטנהצהרון היוגבהיוגבעמק יזרעאלהצפון
- אגודת מתיישבי היוגב 

570060152

כפר החורשעמק יזרעאלהצפון
חינוך חברתי קיבוץ 

כפר החורש
456- קיבוץ כפר החורש אגודה04-655845022/07/201821/08/2018קיבוץ כפר החורשאישור הונפקקייטנה

יפעתעמק יזרעאלהצפון
מרכז + מרכז כוכב 

יונה
אגודה04-654866922/07/201822/08/2018קיבוץ יפעתאישור הונפקקייטנה

- אגודת מתיישבי יפעת 

570037242

900549- וועד מקומי תל עדשים תנועה קיבוצית04-665564822/07/201824/08/2018תל עדשים ועד מקומיאישור הונפקקייטנהרימוןתל עדשיםעמק יזרעאלהצפון

עמותה106604-646677323/07/201805/08/2018. ד.ת , 16920אכסאל אישור הונפקקייטנהקייטנת אלאמלנהללעמק יזרעאלהצפון
- עמותת מכבי אחי אכסאל 

580509016

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-501544424/06/201831/08/2018עמק יזראל. נ.דאישור הונפקקייטנהתרגישי טובכפר גדעוןעמק יזרעאלהצפון

עמק יזרעאלהצפון
בית לחם 

הגלילית
תושב פרטי04-655102329/07/201809/08/2018בריכת בית לחם הגליליתאישור הונפקקייטנהאקוה סקול

תושב פרטי04-655111330/07/201810/08/2018כפר החורשאישור הונפקקייטנהאלופיםכפר החורשעמק יזרעאלהצפון

עפולהעפולההצפון
ספורטיכייף 

אקסטרים
תושב פרטי04-6400000קייטנה על גלגליםלא מאושרתקייטנה

 עפולה77008עפולה רשות מקומית1704-652038301/07/201809/08/2018הכשרת הישוב אישור הונפקקייטנהאני ישראליעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית4304-640578701/07/201809/08/2018שרת אישור הונפקקייטנהאני ישראליעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-642106901/07/201809/08/2018תדהראישור הונפקקייטנהאני ישראליעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית104-652038301/07/201809/08/2018הסיתוונית אישור הונפקקייטנהאני ישראליעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-652030101/07/201809/08/2018רשות מקומית עפולהאישור הונפקקייטנהאני ישראליעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-652038301/07/201809/08/2018 עפולה47יהושע חנקין אישור הונפקקייטנהאני ישראליעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-652030101/07/201809/08/2018רחוב יהלום רובע יזזרעלאישור הונפקקייטנהאני ישראליעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-652030101/07/201809/08/2018קייטנת קיץאישור הונפקקייטנהאני ישראליעפולהעפולההצפון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 עפולה77008עפולה רשות מקומית1704-652038301/07/201809/08/2018האורנים אישור הונפקקייטנהאני ישראליעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית1804-652038301/07/201809/08/2018וולפסון אישור הונפקקייטנהאני ישראליעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית4704-996761601/07/201809/08/2018יהושוע חנקין לא מאושרתקייטנהאני ישראליעפולהעפולההצפון

34007948- ראיסי 'רביע גתושב פרטי04-603697001/07/201812/07/2018בריכה עירונית עפולהאישור הונפקקייטנהקורסי שחייהעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית1204-659452801/07/201819/07/2018פנקס צבי אישור הונפקקייטנהמעלות נסיםעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-623115201/07/201819/07/2018 עפולה15הרצוג אישור הונפקקייטנהנעים הליכותעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-649062401/07/201819/07/2018האלהאישור הונפקקייטנהו-נופים דעפולהעפולההצפון

עפולהעפולההצפון
מחנה אימונים 

התעמלות אומנותית
 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-659100401/07/201819/07/2018 רובע יזרעאל עפולה12אודם אישור הונפקקייטנה

עפולהעפולההצפון
ממלכת המילים 

המופלאות
976456- קהילתי בית אשכול .מרס"מתנ604-611469701/07/201819/07/2018קפלן אישור הונפקקייטנה

976456- קהילתי בית אשכול .מרס"מתנ304-652323901/07/201819/07/2018הצוקית אישור הונפקקייטנהס מרום"ביעפולהעפולההצפון

עפולהעפולההצפון
ממלכת המילים 

המופלאות
976456- קהילתי בית אשכול .מרס"מתנ604-611469701/07/201819/07/2018קפלן אישור הונפקקייטנה

 עפולה77008עפולה רשות מקומית304-652323901/07/201819/07/2018הצוקית אישור הונפקקייטנהס מרום"ביעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית1304-642428801/07/201819/07/2018הגן אישור הונפקקייטנהאלון יזרעאל עפולהעפולהעפולההצפון

עפולהעפולההצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-652348001/07/201819/07/2018וולפסוןאישור הונפקקייטנה

עפולהעפולההצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-652212001/07/201819/07/2018האירוסיםאישור הונפקקייטנה

עפולהעפולההצפון
ס של החופש "ביה

אלומות- הגדול
 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-659452701/07/201819/07/2018 עפולה6יצחק שדה אישור הונפקקייטנה

עפולהעפולההצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 עפולה77008עפולה רשות מקומית1304-695938801/07/201819/07/2018תדהר אישור הונפקקייטנה

 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-649062401/07/201819/07/2018עפולה הצעירהאישור הונפקקייטנה'ג-'נופים אעפולהעפולההצפון

אישור הונפקקייטנהנעם מוריהעפולהעפולההצפון
 גבעת המורה 39הנרייטה סולד 

עפולה
 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-649212701/07/201819/07/2018

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי04-659452501/07/201819/07/2018קרן היסודאישור הונפקקייטנהבית ספר של הקיץעפולהעפולההצפון

עפולהעפולההצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-619216001/07/201819/07/2018יצחק שדה עפולהאישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

חברה077-540809601/07/201819/07/2018היכל הספורט העירוני עפולהאישור הונפקקייטנהסלטהעפולהעפולההצפון
- התעמלות ואקרובטיקה 

558154910

עפולהעפולההצפון

בית הספר של 

החופש הגדול בית 

זאב

מוסד חינוכי3404-659403201/07/201819/07/2018הקונגרס הציוני אישור הונפקקייטנה
- בית ספר בית זאב עפולה 

213637

עפולהעפולההצפון
ס של החופש "ביה

אלומות- הגדול
מוסד חינוכי604-659452701/07/201819/07/2018שדה יצחק לא מאושרתקייטנה

976456- קהילתי בית אשכול .מרס"מתנ604-642445002/07/201818/07/2018קפלן אישור הונפקקייטנהאתגרעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית1204-659100502/07/201819/07/2018עלית הנוער אישור הונפקקייטנהקייטנת כדורגלעפולהעפולההצפון

עפולהעפולההצפון
אקסטרי\ספורטיכיף

ם
-קוגן אינה תושב פרטי04-652817404/07/201816/08/2018קייטנה על גלגליםאישור הונפקקייטנה

 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-649062408/07/201812/07/2018עפולה הצעירהאישור הונפקקייטנה'ו- ' מדעים דעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-623115212/08/201817/08/2018 עפולה15הרצוג אישור הונפקקייטנהנעים הליכותעפולהעפולההצפון

34007948- ראיסי 'רביע גתושב פרטי04-603697012/08/201823/08/2018בריכה עירונית עפולהאישור הונפקקייטנהקורסי שחייהעפולהעפולההצפון

עפולהעפולההצפון
- ס מרום"בי

רובטיקה ומדעים
 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-652323915/07/201819/07/2018 עפולה3הצוקית אישור הונפקקייטנה

34007948- ראיסי 'רביע גתושב פרטי04-603697015/07/201826/07/2018בריכה עירונית עפולהאישור הונפקקייטנהקורסי שחייהעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-623115219/08/201831/08/2018 עפולה15הרצוג אישור הונפקקייטנהנעים הליכותעפולהעפולההצפון

חברה077-540809622/07/201809/08/2018היכל הספורט העירוני עפולהאישור הונפקקייטנהסלטהעפולהעפולההצפון
- התעמלות ואקרובטיקה 

558154910
עפולהעפולההצפון

מחנה אימונים 

התעמלות אומנותית
 עפולה77008עפולה רשות מקומית04-659100422/07/201826/07/2018 רובע יזרעאל עפולה12אודם אישור הונפקקייטנה

976456- קהילתי בית אשכול .מרס"מתנ04-659050022/07/201826/07/2018 עפולה עלית6קפלן אישור הונפקקייטנהתזמורת עפולהעפולהעפולההצפון

הצופים העברייםתנועת נוער09-957588223/07/201802/08/2018עפולה, 4הפרג לא מאושרתקייטנהאדיס סאמרעפולהעפולההצפון

 עפולה77008עפולה רשות מקומית1204-659100523/07/201809/08/2018עלית הנוער לא מאושרתקייטנהכיף חייםעפולהעפולההצפון

214007- אולפנת צביה עפולה מוסד חינוכי3004-659194324/06/201805/07/2018וולפסון אישור הונפקקייטנהח"ישתבעפולהעפולההצפון

34007948- ראיסי 'רביע גתושב פרטי04-603697029/07/201809/08/2018בריכה עירונית עפולהאישור הונפקקייטנהקורסי שחייהעפולהעפולההצפון

עראבהעראבההצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 עראבה5314עראבה רשות מקומית04-674643201/07/201819/07/2018עראבהאישור הונפקקייטנה

 עראבה5314עראבה רשות מקומיתashrafn080@gmail.com04-674186601/07/201819/07/2018אישור הונפקקייטנהחופש הגדולעראבהעראבההצפון

עראבהעראבההצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 עראבה5314עראבה רשות מקומית04-674195801/07/201819/07/2018עראבהאישור הונפקקייטנה

עראבהעראבההצפון
בתי הספר של 

החופש הגדול
מוסד חינוכי04-674865001/07/201819/07/2018עראבהאישור הונפקקייטנה

-משרד חינוך יסודי ראס אלעין

219832 - 219832
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עראבהעראבההצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
333- רשות מקומית מוסד חינוכי04-674198301/07/201821/07/2018עראבהאישור הונפקקייטנה

עראבהעראבההצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
מוסד חינוכי04-674549401/07/201821/07/2018עראבהאישור הונפקקייטנה

- משרד חינוך יסודי אבן רושד 

288175
עראבהעראבההצפון

ס של "קייטנת ובי

חופש גדול
 עראבה5314עראבה רשות מקומית04-674177501/07/201821/07/2018עראבהאישור הונפקקייטנה

עראבהעראבההצפון
קייטנת החופש 

הגדול
מוסד חינוכי04-674549401/07/201821/07/2018עראבהאישור הונפקקייטנה

- משרד חינוך יסודי אבן רושד 

288175

 פסוטה5355פסוטה רשות מקומית04-987022802/07/201820/07/2018פסוטהאישור הונפקקייטנהקיץ מונדיאלפסוטהפסוטההצפון

פסוטהפסוטההצפון
אואל איאם 

אלסייפיה
 פסוטה5355פסוטה רשות מקומית04-987022802/07/201820/07/2018פסוטהאישור הונפקקייטנה

פסוטהפסוטההצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 פסוטה5355פסוטה רשות מקומית04-987044102/07/201820/07/2018פסוטהאישור הונפקקייטנה

הצפון
- פקיעין 

בוקייעה

פקיעין 

(בוקייעה)
רשות מקומית04-688676501/07/201812/07/2018)בוקייעה(פקיעין אישור הונפקקייטנהקייטנת גיל רך

-  פקיעין 5363בוקייעה - פקיעין 

בוקייעה

הצפון
- פקיעין 

בוקייעה

פקיעין 

(בוקייעה)

בית ספר של 

- החופש הגדול

פקיעין- אלחכמה

רשות מקומית04-670318501/07/201819/07/2018)בוקייעה(פקיעין אישור הונפקקייטנה
-  פקיעין 5363בוקייעה - פקיעין 

בוקייעה

הצפון
- פקיעין 

בוקייעה

פקיעין 

(בוקייעה)
רשות מקומית04-997859201/07/201819/07/2018)בוקייעה(פקיעין אישור הונפקקייטנהקייטנת קיץ פקיעין

-  פקיעין 5363בוקייעה - פקיעין 

בוקייעה

הצפון
- פקיעין 

בוקייעה

פקיעין 

(בוקייעה)
רשות מקומית04-570385302/07/201819/07/2018מרכז קהילתי פקיעיןאישור הונפקקייטנהקייטנת פקיעין

-  פקיעין 5363בוקייעה - פקיעין 

בוקייעה

הצפון
- פקיעין 

בוקייעה

פקיעין 

(בוקייעה)
רשות מקומית04-670385322/07/201826/07/2018מרכז קהילתי פקיעיןאישור הונפקקייטנהקייטנת מדעים

-  פקיעין 5363בוקייעה - פקיעין 

בוקייעה

412387- בית חנה מוסד חינוכי073-255032601/07/201804/07/2018נופש בוטיקלא מאושרתקייטנהקעמפ תניאצפתצפתהצפון

972083- ס צפת "מתנס"מתנ10004-686960001/07/201819/07/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנהספורט על גלגליםצפתצפתהצפון

 צפת80002צפת רשות מקומית04-686961201/07/201819/07/2018 צפת234זלמן שזר אישור הונפקקייטנהגן פסי חבד בנותצפתצפתהצפון

 צפת80002צפת רשות מקומית04-693404701/07/201819/07/2018רחוב מעלות כבאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםצפתצפתהצפון

 צפת80002צפת רשות מקומית13072-221774101/07/201819/07/2018ל "צהאישור הונפקקייטנהדרך יהודיתצפתצפתהצפון

צפתצפתהצפון
 ממלכת המילים"

"הטובות
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער302-501544401/07/201819/07/2018הרב קפלן אישור הונפקקייטנה

972083- ס צפת "מתנס"מתנ04-692197301/07/201819/07/2018קרית חבד צפתאישור הונפקקייטנהגן נחמה חבדצפתצפתהצפון

צפתצפתהצפון
גן אסתר נודלמן 

חבד בנות
972083- ס צפת "מתנס"מתנ1077-200934601/07/201819/07/2018רח השבעה אישור הונפקקייטנה

צפתצפתהצפון
חבד -גן אוסנת מזל

בנים
972083- ס צפת "מתנס"מתנ10004-686961201/07/201819/07/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנה

צפתצפתהצפון
בממלכת המילים 

המופלאות
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער04-699941601/07/201819/07/2018 צפת10הרצל אישור הונפקקייטנה

2405017- מרכז החינוך העצמאי מוסד חינוכי1404-692427601/07/201819/07/2018מונטיפיורי אישור הונפקקייטנהאלשיךצפתצפתהצפון

צפתצפתהצפון
בית ספר של 

החופש בירב
 צפת80002צפת רשות מקומית04-692009101/07/201819/07/2018ב ילדי מעלות צפת"רח כאישור הונפקקייטנה
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 צפת80002צפת רשות מקומית104-692086401/07/201819/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנהמפליגים בסיפוריםצפתצפתהצפון

2400711- רשת הגנים מוסד חינוכי1404-692212901/07/201819/07/2018צפת אישור הונפקקייטנהרבקה מלכהצפתצפתהצפון

צפתצפתהצפון
ס של החופש "ביה

הגדול צפת
 צפת80002צפת רשות מקומית04-699941601/07/201819/07/2018 צפת10הרצל אישור הונפקקייטנה

צפתצפתהצפון
בית ספר של 

- החופש הגדול 
 צפת80002צפת רשות מקומית104-692040701/07/201819/07/2018אנילביץ אישור הונפקקייטנה

2405017- מרכז החינוך העצמאי מוסד חינוכי1404-692427601/07/201819/07/2018מונטפיורי אישור הונפקקייטנהאלשיךצפתצפתהצפון

צפתצפתהצפון

בית ספר של 

- החופש הגדול 

'ס ממלכתי ב"בי

 צפת80002צפת רשות מקומית104-699945001/07/201819/07/2018בת הרים אישור הונפקקייטנה

 צפת80002צפת רשות מקומית304-682091801/07/201819/07/2018יוספטל אישור הונפקקייטנהאור מנחם חבד בניםצפתצפתהצפון

צפתצפתהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 צפת80002צפת רשות מקומית11702-697111601/07/201819/07/2018דוד אלעזר אישור הונפקקייטנה

צפתצפתהצפון
בית ספר חפץ חיים 

לך הכתר
 צפת80002צפת רשות מקומית304-682799201/07/201820/07/2018חטיבת יפתח אישור הונפקקייטנה

 צפת80002צפת רשות מקומית404-692271301/07/201820/07/2018ל "צהאישור הונפקקייטנהאלקבץצפתצפתהצפון

 צפת80002צפת רשות מקומית8904-692269501/07/201820/07/2018רמז דוד אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםצפתצפתהצפון

 צפת80002צפת רשות מקומית04-682799201/07/201820/07/2018 צפת3חטיבת יפתח אישור הונפקקייטנהחפץ חיים לך הכתרצפתצפתהצפון

 צפת80002צפת רשות מקומית20104-692748301/07/201820/07/2018רמז דוד אישור הונפקקייטנהנצח ישראלצפתצפתהצפון

צפתצפתהצפון
ס בית יעקב "בי

מאור חיים
 צפת80002צפת רשות מקומית704-692754001/07/201820/07/2018ל "צהאישור הונפקקייטנה

 צפת80002צפת רשות מקומית104-699931501/07/201820/07/2018ק 'יאנוש קורצאישור הונפקקייטנהפרחי כהונהצפתצפתהצפון

צפתצפתהצפון
ממלכת המילים 

הטובות
 צפת80002צפת רשות מקומית04-682116301/07/201820/07/2018 צפת3הרב קפלן אישור הונפקקייטנה

צפתצפתהצפון
- גנזי המלך 

מפליגים עם סיפורים
 צפת80002צפת רשות מקומית1904-682038801/07/201821/07/2018יפה נוף אישור הונפקקייטנה

צפתצפתהצפון
ביס של החופש 

הגדול
214114- ביהס חבד בנות צפת מוסד חינוכי04-697442701/07/201821/07/2018הרבי מלובאוויטשאישור הונפקקייטנה

 צפת80002צפת רשות מקומית04-686960001/07/201826/07/2018 צפת100הפלמח אישור הונפקקייטנהגן כלניתצפתצפתהצפון

972083- ס צפת "מתנס"מתנ504-682076601/07/201826/07/2018הר  אביטל  אישור הונפקקייטנהגן שירזצפתצפתהצפון

972083- ס צפת "מתנס"מתנ10004-692215201/07/201826/07/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנהאורניםצפתצפתהצפון

972083- ס צפת "מתנס"מתנ100077-406033701/07/201826/07/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנהגן כוכבצפתצפתהצפון

972083- ס צפת "מתנס"מתנ04-686961201/07/201826/07/2018ש בנה ביתךאישור הונפקקייטנהגן משוט שלוםצפתצפתהצפון

972083- ס צפת "מתנס"מתנ10004-686961201/07/201826/07/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנהגן סביוןצפתצפתהצפון

972083- ס צפת "מתנס"מתנ10004-686961201/07/201826/07/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנהגן זמרת הציפוריםצפתצפתהצפון

972083- ס צפת "מתנס"מתנ10004-686961201/07/201826/07/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנהחבד בנות-גן ירדנהצפתצפתהצפון
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972083- ס צפת "מתנס"מתנ23404-697198601/07/201826/07/2018ר זלמן "שזאישור הונפקקייטנהחבד בנים-גן מריםצפתצפתהצפון

972083- ס צפת "מתנס"מתנ10004-697722701/07/201826/07/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנהגן אורצפתצפתהצפון

972083- ס צפת "מתנס"מתנ10004-686960001/07/201826/07/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנהגן הפרחיםצפתצפתהצפון

972083- ס צפת "מתנס"מתנ10004-686960001/07/201826/07/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנהגן האריצפתצפתהצפון

 צפת80002צפת רשות מקומית04-686961001/07/201826/07/2018מנחם בגין רחוב הנחליםאישור הונפקקייטנהגן עוזצפתצפתהצפון

 צפת80002צפת רשות מקומית04-686961001/07/201826/07/2018מנחם בגין רחוב הנחליםאישור הונפקקייטנהגן עוזצפתצפתהצפון

972083- ס צפת "מתנס"מתנ10004-686960001/07/201826/07/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנהגן הפרחיםצפתצפתהצפון

 צפת80002צפת רשות מקומית10004-686961001/07/201826/07/2018הפלמח אישור הונפקקייטנהגן מרוםצפתצפתהצפון

צפתצפתהצפון
בממלכת המילים 

המופלאות
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-501544402/07/201819/07/2018 צפת7ל "צהאישור הונפקקייטנה

 צפת80002צפת רשות מקומית13072-221774102/07/201819/07/2018צהל אישור הונפקקייטנהדרך יהודיתצפתצפתהצפון

34278465- תושב פרטי תושב פרטי04-697221203/07/201802/08/2018בוטינסקי זאב'זאישור הונפקקייטנהגן ישראל נצחצפתצפתהצפון

972083- ס צפת "מתנס"מתנ10004-697442604/07/201819/07/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנהחופש בטעם שונהצפתצפתהצפון

972083- ס צפת "מתנס"מתנ10004-686961208/07/201826/07/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנהגן רזצפתצפתהצפון

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער404-699912524/06/201831/08/2018לוחמי הגטאות אישור הונפקקייטנהצפת דרכי רחלצפתצפתהצפון

270801- בית חנה תושב פרטי04-697203429/07/201810/08/2018קריית חבד צפתאישור הונפקקייטנהרכבת המצוותצפתצפתהצפון

 צפת80002צפת רשות מקומית104-686961029/07/201816/08/2018בת הרים אישור הונפקקייטנהגן ארזיםצפתצפתהצפון

קצריןקצריןהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 קצרין41004קצרין רשות מקומית104-691112501/07/201819/07/2018קצרין יהודיה אישור הונפקקייטנה

קצריןקצריןהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 קצרין41004קצרין רשות מקומית904-696411101/07/201819/07/2018גלבון אישור הונפקקייטנה

 קצרין41004קצרין רשות מקומית04-696411101/07/201819/07/2018איהאישור הונפקקייטנהאני ישראליקצריןקצריןהצפון

 קצרין41004קצרין רשות מקומית04-696411101/07/201819/07/2018דרוראישור הונפקקייטנהאני ישראליקצריןקצריןהצפון

קצריןקצריןהצפון
אתגרים וחבלים 

בגולן
עמותה04-696503008/07/201812/07/2018בית ספר שדה גולןאישור הונפקקייטנה

- החברה להגנת הטבע  

580014799
עמותה04-696503008/07/201812/07/2018בית ספר שדה גולןאישור הונפקקייטנההחיים הרטוביםקצריןקצריןהצפון

- החברה להגנת הטבע  

580014799
קצריןקצריןהצפון

אתגרים וחבלים 

בגולן
עמותה04-696503015/07/201819/07/2018בית ספר שדה גולןאישור הונפקקייטנה

- החברה להגנת הטבע  

580014799

עמותה04-696503015/07/201819/07/2018בית ספר שדה גולןאישור הונפקקייטנהבין מים לשמיםקצריןקצריןהצפון
- החברה להגנת הטבע  

580014799

עמותה04-696503015/07/201819/07/2018בית ספר שדה גולןאישור הונפקקייטנהבין הנחליםקצריןקצריןהצפון
- החברה להגנת הטבע  

580014799

עמותה04-696503022/07/201826/07/2018בית ספר שדה גולןאישור הונפקקייטנהבין מים לשמיםקצריןקצריןהצפון
- החברה להגנת הטבע  

580014799
עמותה04-696503022/07/201826/07/2018בית ספר שדה גולןאישור הונפקקייטנההחיים הרטוביםקצריןקצריןהצפון

- החברה להגנת הטבע  

580014799
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עמותה04-696503029/07/201802/08/2018בית ספר שדה גולןאישור הונפקקייטנהבין מים לשמיםקצריןקצריןהצפון
- החברה להגנת הטבע  

580014799
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי3304-6940369הרב קוק לא מאושרתקייטנהיצחק הנשיאקרית שמונהקרית שמונההצפון

משרד ממשלתי3304-6940369הרב קוק לא מאושרתקייטנהיצחק הנשיאקרית שמונהקרית שמונההצפון

קרית שמונהקרית שמונההצפון
בית ספר של 

החופש הגדול 
 קרית שמונה28001קרית שמונה רשות מקומית804-694034001/07/201819/07/2018יעקב מלול אישור הונפקקייטנה

 קרית שמונה28001קרית שמונה רשות מקומית076-540094301/07/201819/07/2018 קרית שמונה1מקורות אישור הונפקקייטנהב"זהב לזהקרית שמונהקרית שמונההצפון

 קרית שמונה28001קרית שמונה רשות מקומית9304-694002101/07/201819/07/2018ביאליק אישור הונפקקייטנהמגיניםקרית שמונהקרית שמונההצפון

קרית שמונהקרית שמונההצפון
קייטנה של החופש 

הגדול
 קרית שמונה28001קרית שמונה רשות מקומית1404-694035001/07/201819/07/2018יהודה הלוי אישור הונפקקייטנה

 קרית שמונה28001קרית שמונה רשות מקומית104-694003201/07/201819/07/2018דן אישור הונפקקייטנהמצודותקרית שמונהקרית שמונההצפון

 קרית שמונה28001קרית שמונה רשות מקומית04-694027501/07/201819/07/2018 קרית שמונה541ד .הנשיא תאישור הונפקקייטנה"חי-תל"בית ספר קרית שמונהקרית שמונההצפון

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי3304-694036901/07/201819/07/2018הרב קוק אישור הונפקקייטנהיצחק הנשיאקרית שמונהקרית שמונההצפון

121314- תנועת הצופים ארגון נוער08-971326401/08/201808/08/2018קרית שמונה, 38דן אישור הונפקקייטנהבלאגונןקרית שמונהקרית שמונההצפון

972109- ס קרית שמונה "מתנס"מתנ804-603680005/08/201809/08/2018רזיאל אישור הונפקקייטנהקייטנת מדעקרית שמונהקרית שמונההצפון

305505984- משה רחמים חברה1404-695079805/08/201816/08/2018יהודה הלוי אישור הונפקקייטנהM.Yקייטנת ספורט קרית שמונהקרית שמונההצפון

חברה29004-694903405/08/201816/08/2018ד .צומת המצודות תאישור הונפקקייטנהקיטנת טניסקרית שמונהקרית שמונההצפון
קרית -המרכז לטניס בישראל

1138140- שמונה 

חברה29004-694903422/07/201802/08/2018ד .צומת המצודות תאישור הונפקקייטנהקיטנת טניסקרית שמונהקרית שמונההצפון
קרית -המרכז לטניס בישראל

1138140- שמונה 

972109- ס קרית שמונה "מתנס"מתנ804-603680029/07/201802/08/2018רזיאל אישור הונפקקייטנהקייטנת מדעקרית שמונהקרית שמונההצפון

 ראמה5439ראמה רשות מקומית04-988531701/07/201821/07/2018ראמהאישור הונפקקייטנהס לחופש הגדול"ביראמהראמההצפון

 ראמה5439ראמה רשות מקומית04-998828102/07/201820/07/2018ראמהאישור הונפקקייטנהס החופש הגדול"בראמהראמההצפון

 ראמה5439ראמה רשות מקומית04-988806502/07/201820/07/2018כפר ראמהאישור הונפקקייטנהמרח אלטפולהראמהראמההצפון

 ראמה5439ראמה רשות מקומית04-988806503/07/201812/07/2018ראמהאישור הונפקקייטנהכיף ליראמהראמההצפון

 ראמה5439ראמה רשות מקומית04-988806505/07/201821/07/2018ראמהאישור הונפקקייטנה2018מונדיאל ראמהראמההצפון

 ראש פינה265ראש פינה רשות מקומית04-693476001/07/201817/08/2018מעלה גיא אוניאישור הונפקקייטנהגן רקפתראש פינהראש פינההצפון

 ראש פינה265ראש פינה רשות מקומית04-693820301/07/201817/08/2018מעלה גיא עוניאישור הונפקקייטנהגן ניצניםראש פינהראש פינההצפון

 ראש פינה265ראש פינה רשות מקומית104-680242801/07/201817/08/2018מעלה גיא אוני אישור הונפקקייטנהגן נרקיסראש פינהראש פינההצפון

 ראש פינה265ראש פינה רשות מקומית04-693735401/07/201817/08/2018ראש פינהאישור הונפקקייטנהקייטנת גן סביוןראש פינהראש פינההצפון
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972117- ס ראש פינה "מתנס"מתנ04-693125601/07/201819/07/2018ראש פינהאישור הונפקקייטנהספורט ואתגריםראש פינהראש פינההצפון

972117- ס ראש פינה "מתנס"מתנ04-693899001/07/201819/07/2018ראש פינהאישור הונפקקייטנהפינה בצהרייםראש פינהראש פינההצפון

 ראש פינה265ראש פינה רשות מקומית04-693601101/07/201819/07/2018הצבראישור הונפקקייטנהמאירים את הקיץראש פינהראש פינההצפון

ראש פינהראש פינההצפון
ס של החופש "בי

הגדול בויקומיץ
 ראש פינה265ראש פינה רשות מקומית04-693618401/07/201819/07/2018מעלה גיא אוניאישור הונפקקייטנה

972117- ס ראש פינה "מתנס"מתנ04-693899022/07/201802/08/2018ראש פינהאישור הונפקקייטנהחברים ונהניםראש פינהראש פינההצפון

ריינהריינההצפון
בית של החופש 

הגדול
 ריינה5421ריינה רשות מקומית04-646258401/07/201819/07/2018שכ כוכב הצפוןאישור הונפקקייטנה

 ריינה5421ריינה רשות מקומית04-655497201/07/201819/07/2018ריינהאישור הונפקקייטנהבית ספר יסודי חדשריינהריינההצפון

 ריינה5421ריינה רשות מקומית04-655542601/07/201819/07/2018ריינהאישור הונפקקייטנה'יסודי ריינה בריינהריינההצפון

 ריינה5421ריינה רשות מקומית04-655561401/07/201819/07/2018ריינהאישור הונפקקייטנהריינה אריינהריינההצפון

 ריינה5421ריינה רשות מקומית32104-646981402/07/201820/07/2018ריינה אישור הונפקקייטנהלטין ריינהריינהריינההצפון

 רמת ישי1222רמת ישי רשות מקומית4904-983611101/07/201819/07/2018הארז  אישור הונפקקייטנהביהס של החופשרמת ישירמת ישיהצפון

970681- ס רמת ישי "מתנס"מתנ04-983611101/07/201819/07/2018מרכז קהילתי נאות ישיאישור הונפקקייטנהו-מחנה קיץ דרמת ישירמת ישיהצפון

 רמת ישי1222רמת ישי רשות מקומית04-983611101/07/201824/07/2018רחוב החלמית והכלנית רמת ישיאישור הונפקקייטנהחלום של קייטנהרמת ישירמת ישיהצפון

970681- ס רמת ישי "מתנס"מתנ4804-983611101/07/201824/07/2018הארז אישור הונפקקייטנההרפתקה של קייטנהרמת ישירמת ישיהצפון

242735- ד "רשת גני חבמוסד חינוכי077-912377001/07/201826/07/2018רמת ישיאישור הונפקקייטנהד"קייטנת גן חברמת ישירמת ישיהצפון

הנוער העובד והלומדתנועת נוער03-512310008/07/201820/07/2018 רמת ישי2האורן אישור הונפקקייטנהקייצת קן רמת ישירמת ישירמת ישיהצפון

970681- ס רמת ישי "מתנס"מתנ04-983611122/07/201831/07/2018 רמת ישי48רחוב הארז אישור הונפקקייטנהס"צהרון ביהרמת ישירמת ישיהצפון

רמת ישירמת ישיהצפון
- צהרוני הגנים 

חופש למחשבה
970681- ס רמת ישי "מתנס"מתנ4804-983611125/07/201831/07/2018הארז אישור הונפקקייטנה

הצפון
-אום אל-שבלי

גנם

אום - שבלי 

גנם-אל
ס"מתנ04-676509001/07/201819/07/2018שבליאישור הונפקקייטנהיסודי שבלי

- ס שבלי אום אלגנם "מתנ

970699

הצפון
-אום אל-שבלי

גנם

אום - שבלי 

גנם-אל

ס של החופש "בי

הגדול
רשות מקומית04-676627101/07/201819/07/2018נם'אום אל ג- שיבלי אישור הונפקקייטנה

- שבלי9134גנם -אום אל-שבלי

גנם-אום אל
שלומישלומיהצפון

בית הספר של 

החופש הגדול
 שלומי8128שלומי רשות מקומית4904-980826701/07/201819/07/2018רחוב הרב מימון אישור הונפקקייטנה

שלומישלומיהצפון
קייטנת קיץ יולי 

2018
972133- ס שלומי "מתנס"מתנ104-980848701/07/201819/07/2018בוטינסקי 'זאישור הונפקקייטנה

שלומישלומיהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 שלומי8128שלומי רשות מקומית04-980880101/07/201819/07/2018נתן אלבזאישור הונפקקייטנה

 שלומי8128שלומי רשות מקומית04-995093001/07/201826/07/2018קייטנת גני ילדים בחודש יוליאישור הונפקקייטנהגני ילדיםשלומישלומיהצפון

שלומישלומיהצפון
- שמחה לילד 

ירושלים
580422715- שמחה לילד עמותה02-652700705/07/201808/07/2018א שלומי"אכסניית אנאישור הונפקקייטנה

 שלומי8128שלומי רשות מקומית4904-980826722/07/201826/07/2018הרב מימון אישור הונפקקייטנהקייטנת מדעיםשלומישלומיהצפון
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972133- ס שלומי "מתנס"מתנ104-980848729/07/201802/08/2018בוטינסקי 'זאישור הונפקקייטנהקייטנת דן חסכןשלומישלומיהצפון

580494094- עמותה אלטרנטיב עמותה04-957342029/07/201803/08/2018אכסניית שלומילא מאושרתקייטנהמקום לכולםשלומישלומיהצפון

ס"מתנ04-9882112שעבלא מאושרתקייטנההחופש הגדולשעבשעבהצפון

שעבשעבהצפון
מדעים וטכנולוגיה 

שעב
 שעב5389שעב רשות מקומית2016504-908228401/07/201805/07/2018שעב אישור הונפקקייטנה

 שעב5389שעב רשות מקומית04-988381701/07/201821/07/2018שעבאישור הונפקקייטנההחופש הגדול שעבשעבשעבהצפון

 שעב5389שעב רשות מקומית04-908228401/07/201821/07/2018שעבאישור הונפקקייטנההחופש הגדול שעבשעבשעבהצפון

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי04-986235301/07/201819/07/2018אלבסליהאישור הונפקקייטנההחופש הגדולשפרעםשפרעםהצפון

 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית04-950394201/07/201819/07/2018שפרעםאישור הונפקקייטנהאל בורגשפרעםשפרעםהצפון

שפרעםשפרעםהצפון
בית הספר בחופש 

הגדול יסודי ד
ס"מתנ04-986768901/07/201819/07/2018תופיק זיאדאישור הונפקקייטנה

ס"מתנ04-950148801/07/201819/07/2018שפרעםאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםשפרעםשפרעםהצפון

שפרעםשפרעםהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית04-986607101/07/201819/07/2018שפרעםאישור הונפקקייטנה

333- רשות מקומית מוסד חינוכי04-986296701/07/201819/07/2018שכונת חרוביהאישור הונפקקייטנהחופש גדולשפרעםשפרעםהצפון

 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית04-986729001/07/201819/07/2018שפרעםאישור הונפקקייטנההחופש הגדולשפרעםשפרעםהצפון

שפרעםשפרעםהצפון
בתי הספר של 

החופש הגדול
ס"מתנ04-986663001/07/201819/07/2018תופיק זיאדאישור הונפקקייטנה

שפרעםשפרעםהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית04-986904401/07/201819/07/2018שפרעםאישור הונפקקייטנה

 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית04-986171401/07/201819/07/2018חיילים משוחררים אאישור הונפקקייטנהמפליגים עם הסיפורשפרעםשפרעםהצפון

שפרעםשפרעםהצפון
בית ספר של 

החופש הגדול
שפרעם 88005רשות מקומית04-666018202/07/201820/07/2018שפרעםאישור הונפקקייטנה

אישור הונפקקייטנהמואהבשפרעםשפרעםהצפון
תיכון אלאוסקופיה שפרעם 

17ד . ת20200
תושב פרטי04-986788802/07/201820/07/2018

- מרכז מואהב רב תחומי 

201137494

שפרעםשפרעםהצפון
בית הספר של 

החופש הגדול
 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית04-986526702/07/201820/07/2018תופיק זיאדאישור הונפקקייטנה

שפרעםשפרעםהצפון
בית ספר עולה 

ללימודי שחייה
תושב פרטי04-994478802/07/201831/08/2018דהר לכניסאישור הונפקקייטנה

 - 028209419משיעל שאדי 

28209419
 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית03-619138103/07/201812/07/2018שכונת הוארה- שפרעםאישור הונפקקייטנהאלחקאיהשפרעםשפרעםהצפון

 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית04-905915104/07/201824/07/2018תופיק זיאדאישור הונפקקייטנהחברי היילדותשפרעםשפרעםהצפון

שפרעםשפרעםהצפון
סיסמה לשעות 

הפנאי
 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית04-950394209/07/201812/07/2018שפרעםאישור הונפקקייטנה

שפרעםשפרעםהצפון
סיסמה לשעות 

הפנאי
 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית04-986063109/07/201812/07/2018שפרעםאישור הונפקקייטנה
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שפרעםשפרעםהצפון
סיסמה לשעות 

הפנאי
 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית04-986729009/07/201812/07/2018שפרעםאישור הונפקקייטנה

שפרעםשפרעםהצפון
סיסמה לשעות 

הפנאי
 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית04-986553709/07/201814/07/2018אמין טריף' שייחאישור הונפקקייטנה

שפרעםשפרעםהצפון
סיסמה לשעות 

הפנאי
 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית04-986553716/07/201819/07/2018אמין טריף' שייחאישור הונפקקייטנה

שפרעםשפרעםהצפון
סיסמה לשעות 

הפנאי
 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית04-950394216/07/201819/07/2018שפרעםאישור הונפקקייטנה

שפרעםשפרעםהצפון
סיסמה לשעות 

הפנאי
 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית04-986063116/07/201819/07/2018שפרעםאישור הונפקקייטנה

שפרעםשפרעםהצפון
סיסמה לשעות 

הפנאי
 שפרעם88005שפרעם רשות מקומית04-986729016/07/201819/07/2018שפרעםאישור הונפקקייטנה

תושב פרטי04-986664623/07/201828/07/2018כנסייה הפטיסטית שכונת אלפואראישור הונפקקייטנההרועה הטובשפרעםשפרעםהצפון

פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית55004-631106601/07/201819/07/2018אלמלסאא תדאישור הונפקקייטנה2018אלחנסאא פחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-631106901/07/201819/07/2018פחם-אום אלאישור הונפקקייטנהקיץ החופש הגדולפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

עמותה04-631106801/07/201819/07/2018פחם-אום אלאישור הונפקקייטנהאלזהראאפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה
- ר "העמותה לקידום החינוך ע

907458533
פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-611147801/07/201819/07/2018שכ אלקואסאישור הונפקקייטנהקייטנת אלאקואספחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

עמותה04-631233001/07/201819/07/2018פחם-אום אלאישור הונפקקייטנה2018אבן סינא פחם-אום אלפחם-אום אלחיפה
- ר "העמותה לקידום החינוך ע

907458533

פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-828564001/07/201819/07/2018בארין'שכ מסגד גאישור הונפקקייטנהקייטנה לאנגליתפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-828564001/07/201819/07/2018שכ שרפהאישור הונפקקייטנהקייטנה לאנגליתפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-828564001/07/201819/07/2018שכ אלבאטןאישור הונפקקייטנהקייטנה לאנגליתפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-828564001/07/201819/07/2018פחם-אום אלאישור הונפקקייטנהקייטנה לאנגליתפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-828564001/07/201819/07/2018פחם-אום אלאישור הונפקקייטנהקייטנה לאנגליתפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-828564001/07/201819/07/2018פחם-אום אלאישור הונפקקייטנהקייטנה לאנגליתפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-828564001/07/201819/07/2018ראר'שכ עין גאישור הונפקקייטנהקייטנה לאנגליתפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-828564001/07/201819/07/2018פחם-אום אלאישור הונפקקייטנהקייטנה לאנגליתפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-828564001/07/201819/07/2018שכ עין איברהיםאישור הונפקקייטנהקייטנה לאנגליתפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-631106501/07/201820/07/2018פחם-אום אלאישור הונפקקייטנההחופש הגדולפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

עמותה04-613970801/07/201820/07/2018עין אבראהיםאישור הונפקקייטנהחופש גדולפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה
- ר "העמותה לקידום החינוך ע

907458533

אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה
בית ספר -  אום אל פחם 

שיכון מ- אלפאראבי 
פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-631934801/07/201821/07/2018
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פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-631196601/07/201821/07/2018אום אלפחםאישור הונפקקייטנהמפליגים עם הסיפורפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

עמותה04-631442201/07/201821/07/2018שכ אלבאטןאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה
- ר "העמותה לקידום החינוך ע

907458533
411048- משרד החינוך מוסד חינוכי04-631300501/07/201821/07/2018שכ שרפהאישור הונפקקייטנה318428אבן חלדון פחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

פחם-אום אלפחם-אום אלחיפה
בית הספר של 

החופש הגדול
פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-631201501/07/201821/07/2018ראר'שכ עין גאישור הונפקקייטנה

פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-611342101/07/201821/07/2018פחם.א.אאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

פחם-אום אלפחם-אום אלחיפה
מפליגים עם 

rhoסיפו
פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-631164101/07/201821/07/2018שכונת קחאושאישור הונפקקייטנה

פחם- אום אל27102פחם -אום אלרשות מקומית04-828560008/07/201812/07/2018אשכול פיסאישור הונפקקייטנהמתמטיקה בכיףפחם-אום אלפחם-אום אלחיפה

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי04-636127701/07/201819/07/2018שד ירושלים אור עקיבאאישור הונפקקייטנה

מוסד חינוכי604-670696201/07/201819/07/2018אלעזר דוד אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםאור עקיבאאור עקיבאחיפה
- מעיין החינוך התורני 

580160810
 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומית10004-626124201/07/201819/07/2018התמר אישור הונפקקייטנהמגלים עולםאור עקיבאאור עקיבאחיפה

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
אפרוחים בסנדלים 

2018
970301- ס אור עקיבא "מתנס"מתנ04-636134001/07/201819/07/2018רוטשילדאישור הונפקקייטנה

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
אפרוחים בסנדלים 

2018
970301- ס אור עקיבא "מתנס"מתנ04-636134001/07/201819/07/2018רוטשילדאישור הונפקקייטנה

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
אפרוחים בסנדלים 

2018
970301- ס אור עקיבא "מתנס"מתנ04-636134001/07/201819/07/2018רוטשילדאישור הונפקקייטנה

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
אפרוחים בסנדלים 

2018
970301- ס אור עקיבא "מתנס"מתנ04-636134001/07/201819/07/2018רוטשילדאישור הונפקקייטנה

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
אפרוחים בסנדלים 

2018
970301- ס אור עקיבא "מתנס"מתנ04-636134001/07/201819/07/2018רוטשילדאישור הונפקקייטנה

970301- ס אור עקיבא "מתנס"מתנ04-636134001/07/201819/07/2018רוטשילדאישור הונפקקייטנה2018כיופים אור עקיבאאור עקיבאחיפה

 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומית04-626099701/07/201819/07/2018ציוני מנחםאישור הונפקקייטנהפסיפס ישראליאור עקיבאאור עקיבאחיפה

 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומית104-626399601/07/201821/07/2018התאנה אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםאור עקיבאאור עקיבאחיפה

 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומית04-610882301/07/201826/07/2018רחובשלמה דרדשתיאישור הונפקקייטנהארזאור עקיבאאור עקיבאחיפה

 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומית11404-610882301/07/201826/07/2018רחוב ביאליק אישור הונפקקייטנהויצמןאור עקיבאאור עקיבאחיפה

 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומית077-501746801/07/201826/07/2018רחוב יחיאל וייסנברגאישור הונפקקייטנהשחראור עקיבאאור עקיבאחיפה

 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומית9077-405076901/07/201826/07/2018הרצוג אישור הונפקקייטנהקשתאור עקיבאאור עקיבאחיפה

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
מרכז ספורט 

והתעמלות אור 
עמותה04-836659001/07/201831/07/2018אולם ספורט תיכון עתידיםאישור הונפקקייטנה

מרכז ספורט והתעמלות אור 

580561868- עקיבא 
 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומית072-241617001/07/201831/07/2018רחוב בלפוראישור הונפקקייטנהקיטנת קיץאור עקיבאאור עקיבאחיפה

עמותה04-626177002/07/201824/07/2018שכ נוה אלוןאישור הונפקקייטנהד"חבאור עקיבאאור עקיבאחיפה
- ד אור עקיבא "בית חב

580140689

עמותה04-626177005/08/201823/08/2018סניף בני עקיבא רחוב מנחם ציוניאישור הונפקקייטנהד"חבאור עקיבאאור עקיבאחיפה
- ד אור עקיבא "בית חב

580140689

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
קייטנה מדעית של 

החופש הגדול
 אור עקיבא10207אור עקיבא רשות מקומית04-626099708/07/201812/07/2018ציוני מנחםאישור הונפקקייטנה
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310123609- ליליה לכטמן תושב פרטי1/3904-626219012/08/201816/08/2018מיכאל גלפנשטיין אישור הונפקקייטנהשחיה וספורטאור עקיבאאור עקיבאחיפה

אור עקיבאאור עקיבאחיפה

מרכז ספורט 

והתעמלות אור 

עקיבא

עמותה04-836659016/08/201830/08/2018אולם ספורט תיכון עתידיםאישור הונפקקייטנה
מרכז ספורט והתעמלות אור 

580561868- עקיבא 

310123609- ליליה לכטמן תושב פרטי1/3904-626219019/08/201823/08/2018מיכאל גלפנשטיין אישור הונפקקייטנהשחיה וספורטאור עקיבאאור עקיבאחיפה

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
אפרוחים בסנדלים 

2018
970301- ס אור עקיבא "מתנס"מתנ04-636134022/07/201809/08/2018רוטשילדאישור הונפקקייטנה

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
קייטנת כדורסל 

וספורט
66537846- יצחק כהן עמותה077-322725122/07/201809/08/2018אור עקיבא, רחוב השיטהאישור הונפקקייטנה

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
אפרוחים בסנדלים 

2018
970301- ס אור עקיבא "מתנס"מתנ04-636134022/07/201809/08/2018רוטשילדאישור הונפקקייטנה

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
אפרוחים בסנדלים 

2018
970301- ס אור עקיבא "מתנס"מתנ04-636134022/07/201809/08/2018רוטשילדאישור הונפקקייטנה

אור עקיבאאור עקיבאחיפה
אפרוחים בסנדלים 

2018
970301- ס אור עקיבא "מתנס"מתנ04-636134022/07/201809/08/2018רוטשילדאישור הונפקקייטנה

310011- משרד החינוך מוסד חינוכי04-636127726/08/201830/08/2018שד ירושליםאישור הונפקקייטנהytekרובוטיקה אור עקיבאאור עקיבאחיפה

עמיקםאלונהחיפה
בית ספר של הקץ 

י אלונה"תל
 אלונה4500000אלונה רשות מקומית04-628852501/07/201819/07/2018עמיקםאישור הונפקקייטנה

 אלונה4500000אלונה רשות מקומית04-638816501/07/201819/07/2018עמיקםאישור הונפקקייטנהאלונהעמיקםאלונהחיפה

י"גבעת נילאלונהחיפה

מועצה אזורית 

טרום -טרום - אלונה

חובה גנים

 אלונה4500000אלונה רשות מקומית04-628852501/07/201819/07/2018גבעת ניליאישור הונפקקייטנה

י"גבעת נילאלונהחיפה
קיטנת צהרון אשכול 

אלונה
 אלונה4500000אלונה רשות מקומית04-638815501/07/201819/07/2018י"גבעת נילאישור הונפקקייטנה

 אלונה4500000אלונה רשות מקומית04-638841601/07/201819/07/2018עמיקםאישור הונפקקייטנהקייצת אלונהעמיקםאלונהחיפה

י"גבעת נילאלונהחיפה
קיטנת צהרון אשכול 

אלונה
 אלונה4500000אלונה רשות מקומית04-638815522/07/201831/07/2018י"גבעת נילאישור הונפקקייטנה

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
רשות מקומית04-638611101/07/201810/07/2018גרביה-באקה אלאישור הונפקקייטנהקייטנת רובוטיקה

 באקה 60004גרביה -באקה אל

גרביה-אל

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה

-קייטנת מייקרינג 

יצירתיות וחדשנות
רשות מקומית04-638611101/07/201810/07/2018גרביה-באקה אלאישור הונפקקייטנה

 באקה 60004גרביה -באקה אל

גרביה-אל

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה

חכאית בלדי 

אלשאפעי
970319- ס באקה אל גרביה "מתנס"מתנ04-638608001/07/201819/07/2018גרביה-באקה אלאישור הונפקקייטנה

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
970319- ס באקה אל גרביה "מתנס"מתנ04-638414201/07/201819/07/2018גרביה-באקה אלאישור הונפקקייטנהחקאית בלדי

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
970319- ס באקה אל גרביה "מתנס"מתנ04-638414201/07/201819/07/2018גרביה-באקה אלאישור הונפקקייטנהאחנא סווא העשרה

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
970319- ס באקה אל גרביה "מתנס"מתנ04-638414201/07/201819/07/2018גרביה-באקה אלאישור הונפקקייטנהידידות אלראזי

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
970319- ס באקה אל גרביה "מתנס"מתנ04-638414201/07/201819/07/2018גרביה-באקה אלאישור הונפקקייטנהידידות אלחכמה

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
970319- ס באקה אל גרביה "מתנס"מתנ04-638414201/07/201819/07/2018גרביה-באקה אלאישור הונפקקייטנהידידות אבן חלדון

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
970319- ס באקה אל גרביה "מתנס"מתנ04-638414201/07/201819/07/2018גרביה-באקה אלאישור הונפקקייטנהידידות אלגזאלי
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חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה

ידידות עומר 

אלחטאב
970319- ס באקה אל גרביה "מתנס"מתנ04-638414201/07/201819/07/2018גרביה-באקה אלאישור הונפקקייטנה

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
970319- ס באקה אל גרביה "מתנס"מתנ04-638414201/07/201819/07/2018גרביה-באקה אלאישור הונפקקייטנהידידות חוארזמי

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
970319- ס באקה אל גרביה "מתנס"מתנ04-638414101/07/201819/07/2018גרביה-באקה אלאישור הונפקקייטנהאנגליית

חיפה
-באקה אל

גרביה

-באקה אל

גרביה
רשות מקומית04-638414208/07/201813/07/2018גרביה-באקה אלאישור הונפקקייטנהמתמטיקה בכיף

 באקה 60004גרביה -באקה אל

גרביה-אל

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ3604-628839101/07/201808/08/2018המיסדים אישור הונפקקייטנהקיץ כייף

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ2204-628839101/07/201808/08/2018הנביאים אישור הונפקקייטנהקיץ כייף

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ04-628839101/07/201808/08/2018רחוב הגיאאישור הונפקקייטנהקיץ כייף

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
רשות מקומית04-628839101/07/201808/08/2018דרך ניליאישור הונפקקייטנהקיץ כייף

 13524בנימינה גבעת עדה 

בנימינה גבעת עדה

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ1604-628839101/07/201808/08/2018רותם אישור הונפקקייטנהקיץ כייף

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ04-628839101/07/201808/08/2018רחוב היסמין פינת חיאישור הונפקקייטנהקיץ כייף

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ203-628839101/07/201808/08/2018הסחלב אישור הונפקקייטנהאורנים קיץ

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ04-628839101/07/201808/08/2018העינבאישור הונפקקייטנהקייטנה שקד קיץ

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ1604-628839101/07/201808/08/2018רותם אישור הונפקקייטנהקייטנה כלנית קיץ

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ04-628839101/07/201808/08/2018הנרקיסאישור הונפקקייטנהקייטנת ברוש קיץ

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ04-628839101/07/201808/08/2018הנביאיםאישור הונפקקייטנהקייטנה מרים קיץ

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ04-628839101/07/201808/08/2018הנביאיםאישור הונפקקייטנהקייטנות תמר קיץ

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ04-628839101/07/201808/08/2018הנביאיםאישור הונפקקייטנהקיטנה תאנה קיץ

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ104-628839101/07/201808/08/2018השעורה אישור הונפקקייטנהקיטנה גן עינב קיץ

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ2504-628839101/07/201808/08/2018הנביאים אישור הונפקקייטנהקייטנה יסמין קיץ

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה

מחנה קרב מגע 

בוגרים
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ2804-628839201/07/201812/07/2018דרך נילי אישור הונפקקייטנה

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
310078- בית ספר אשכולות מוסד חינוכי104-638813101/07/201819/07/2018המורה אישור הונפקקייטנהאשכולות

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ04-628839101/07/201819/07/2018קיבוץ כפר גליקסוןאישור הונפקקייטנהכדורגל
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חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה

מחנה קרב מגע 

צעירים
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ04-628839222/07/201802/08/2018 בנימינה1השעורה אישור הונפקקייטנה

חיפה
בנימינה 

גבעת עדה

-בנימינה

גבעת עדה
970327- ס בנימינה "מתנס"מתנ104-628839122/07/201808/08/2018השדה אישור הונפקקייטנהקיטנה אמירים

ה" בסמ13268ה "בסמרשות מקומית04-625770101/07/201819/07/2018ברטעהאישור הונפקקייטנהקייטנת הקיץה"בסמה"בסמחיפה

ה" בסמ13268ה "בסמרשות מקומית04-635682201/07/201819/07/2018רבחי מחאמידאישור הונפקקייטנהחופש הגדולה"בסמה"בסמחיפה

ה" בסמ13268ה "בסמרשות מקומית04-625476601/07/201820/07/2018ה"בסמאישור הונפקקייטנהקיטנת קיץה"בסמה"בסמחיפה

זרקא-סר א' ג5413זרקא -סר א'גרשות מקומית04-636078601/07/201819/07/2018זרקא-סר א'גאישור הונפקקייטנההשלוםזרקא-סר א'גזרקא-סר א'גחיפה

זרקא-סר א'גזרקא-סר א'גחיפה
בתי הספר של 

החופש הגדול
3309519- משרד החינוך  מוסד חינוכי04-626183001/07/201819/07/2018זרקא-סר א'גאישור הונפקקייטנה

זרקא-סר א' ג5413זרקא -סר א'גרשות מקומית04-626068601/07/201819/07/2018גסר אל זרקאאישור הונפקקייטנהחופש הגדולזרקא-סר א'גזרקא-סר א'גחיפה

זרקא-סר א' ג5413זרקא -סר א'גרשות מקומית04-632911501/07/201819/07/2018זרקא-סר א'גאישור הונפקקייטנהאלשטאאזרקא-סר א'גזרקא-סר א'גחיפה

זרקא-סר א' ג5413זרקא -סר א'גרשות מקומית04-610130401/07/201819/07/2018סר אזרקא'גאישור הונפקקייטנההחופש הגדולזרקא-סר א'גזרקא-סר א'גחיפה

זרקא-סר א' ג5413זרקא -סר א'גרשות מקומית04-632911501/07/201819/07/2018סר אלזרקא'גאישור הונפקקייטנהאלמוסתקבלזרקא-סר א'גזרקא-סר א'גחיפה

זרקא-סר א' ג5413זרקא -סר א'גרשות מקומית04-636411501/07/201819/07/2018זרקא-סר א'גאישור הונפקקייטנהאלמחבהזרקא-סר א'גזרקא-סר א'גחיפה

זרקא-סר א' ג5413זרקא -סר א'גרשות מקומית04-632911501/07/201819/07/2018גסר אלזרקאאישור הונפקקייטנהאלחיאתזרקא-סר א'גזרקא-סר א'גחיפה

זרקא-סר א' ג5413זרקא -סר א'גרשות מקומית04-632911501/07/201819/07/2018גסר אלזרקאאישור הונפקקייטנהאלזוהורזרקא-סר א'גזרקא-סר א'גחיפה

ת'גת'גחיפה
סיפק מענא אלו 

מענה
303109904- ותד אימאן תושב פרטי04-638271101/07/201812/07/2018גת המשולשאישור הונפקקייטנה

ת' ג6288ת 'ג-באקהרשות מקומית04-912468201/07/201819/07/2018ת'גאישור הונפקקייטנהקיץ אחרת'גת'גחיפה

ת' ג6288ת 'גרשות מקומית04-638323001/07/201819/07/2018ת'גאישור הונפקקייטנהח"קיץ תשעת'גת'גחיפה

ת' ג6288ת 'גרשות מקומית04-628029001/07/201819/07/2018ת'גאישור הונפקקייטנהקייטנת חקאית תלהת'גת'גחיפה

ת'גת'גחיפה
החופש - קיץ אחר 

הגדול
לא מאושרתקייטנה

 מיקוד 549ד "גת המשולש ת

30091
ת' ג6288ת 'גרשות מקומית04-912468222/03/201828/04/2018

חיפה
-דאלית אל

כרמל

-דאלית אל

כרמל
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי04-839589001/07/201819/07/2018כרמל-דאלית אלאישור הונפקקייטנהחדשני

חיפה
-דאלית אל

כרמל

-דאלית אל

כרמל
רשות מקומית04-839376001/07/201819/07/2018כרמל-דאלית אלאישור הונפקקייטנהחופש גדול יסודי ג

- דאלית אל4945כרמל -דאלית אל

כרמל

חיפה
-דאלית אל

כרמל

-דאלית אל

כרמל
מוסד חינוכי204-839366201/07/201819/07/2018כרמל -דאלית אלאישור הונפקקייטנההחופש הגדול

בית ספר יסודי ב דאלית אל כרמל 

 -318535

חיפה
-דאלית אל

כרמל

-דאלית אל

כרמל

בית ספר של 

החופש הגדול
רשות מקומית04-888725001/07/201819/07/2018כרמל-דאלית אלאישור הונפקקייטנה

- דאלית אל4945כרמל -דאלית אל

כרמל

חיפה
-דאלית אל

כרמל

-דאלית אל

כרמל

סיסמה לשעות 

הפנאי
רשות מקומית04-861068801/07/201819/07/2018כרמל-דאלית אלאישור הונפקקייטנה

- דאלית אל4945כרמל -דאלית אל

כרמל
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חיפה
-דאלית אל

כרמל

-דאלית אל

כרמל

סיסמה לשעות 

הפנאי
רשות מקומית04-861068801/07/201819/07/2018כרמל-דאלית אלאישור הונפקקייטנה

- דאלית אל4945כרמל -דאלית אל

כרמל

חיפה
-דאלית אל

כרמל

-דאלית אל

כרמל

סיסמה לשעות 

הפנאי
אישור הונפקקייטנה

ליד מרכז פיס , רחוב אלורוד

לחינוך גופני
רשות מקומית04-861068801/07/201819/07/2018

- דאלית אל4945כרמל -דאלית אל

כרמל

חיפה
-דאלית אל

כרמל

-דאלית אל

כרמל

סיסמה לשעות 

הפנאי
רשות מקומית04-861068801/07/201819/07/2018כרמל-דאלית אלאישור הונפקקייטנה

- דאלית אל4945כרמל -דאלית אל

כרמל

חיפה
-דאלית אל

כרמל

-דאלית אל

כרמל
כרמל-דאלית אל 4945רשות מקומית04-839602402/07/201819/07/2018דלית אל כרמלאישור הונפקקייטנהגיל רך

המחנות העוליםתנועת נוער18704-993000101/07/201813/07/2018הגליל אישור הונפקקייטנה2018כייפת נופית נופיתזבולוןחיפה

נופיתזבולוןחיפה
קייטנת רימון קיץ 

תשעח
 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-993000101/07/201815/08/2018הגלילאישור הונפקקייטנה

נופיתזבולוןחיפה
קייטנת איריס קיץ 

תשעח
 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-993000101/07/201815/08/2018נופיתאישור הונפקקייטנה

 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-993000101/07/201815/08/2018נופיתאישור הונפקקייטנהאורן ברוש קיץנופיתזבולוןחיפה

נופיתזבולוןחיפה
קייטנת רקפת קיץ 

ח"תשע
 זבולון1200000זבולון רשות מקומית104-993000101/07/201815/08/2018הגליל אישור הונפקקייטנה

 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-845874101/07/201816/08/2018קיבוץ כפר המכביאישור הונפקקייטנהאלוןכפר המכביזבולוןחיפה

 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-845923301/07/201817/08/2018רמת יוחנןאישור הונפקקייטנהגן שיבולתרמת יוחנןזבולוןחיפה

 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-845923301/07/201817/08/2018רמת יוחנןאישור הונפקקייטנהגן רימוןרמת יוחנןזבולוןחיפה

 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-984814701/07/201817/08/2018יגוראישור הונפקקייטנהקיבוץ יגוריגורזבולוןחיפה

 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-845875701/07/201817/08/2018קיבוץ כפר המכביאישור הונפקקייטנהשקדכפר המכביזבולוןחיפה

 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-688421401/07/201819/07/2018כפר ראס עליאישור הונפקקייטנההחופש הגדולראס עליזבולוןחיפה

נופיתזבולוןחיפה
ס של החופש "בי

הגדול
 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-993000101/07/201819/07/2018נופיתאישור הונפקקייטנה

אבטיןזבולוןחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-984721701/07/201821/07/2018כפר אבטיןאישור הונפקקייטנה

438341- זבולון תנועה קיבוצית3658804-983960901/07/201830/08/2018קיבוץ שער העמקים אישור הונפקקייטנהשער העמקיםשער העמקיםזבולוןחיפה

 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-845856901/07/201831/08/2018אושהאישור הונפקקייטנהגן ניצניםאושהזבולוןחיפה

 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-845940701/07/201831/08/2018רמת יוחנןאישור הונפקקייטנהבית תותרמת יוחנןזבולוןחיפה

 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-845856701/07/201831/08/2018קיבוץ אושהאישור הונפקקייטנהקיבוץ אושהאושהזבולוןחיפה

 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-984814701/07/201831/08/2018יגוראישור הונפקקייטנהקיבוץ יגוריגורזבולוןחיפה

 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-984814701/07/201831/08/2018יגוראישור הונפקקייטנהקיבוץ יגוריגורזבולוןחיפה
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 זבולון1200000זבולון רשות מקומית04-984814701/07/201831/08/2018יגוראישור הונפקקייטנהקיבוץ יגוריגורזבולוןחיפה

זבולוןחיפה
כפר חסידים 

'ב
69849404- צביה נחמן תושב פרטי03-731212302/07/201811/07/2018כפר חסידים-כפר הנוער הדתיאישור הונפקקייטנהאנגליש קאמפ

580517167- עמותת סאנרייז עמותה09-950154408/07/201826/07/2018רמת יוחנןאישור הונפקקייטנהקייטנת סאנרייזרמת יוחנןזבולוןחיפה

זכרון יעקבזכרון יעקבחיפה
מחנה קרב מגע 

בוגרים
976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ404-629700001/07/201812/07/2018דרך אהרן אישור הונפקקייטנה

 זכרון יעקב93005זכרון יעקב רשות מקומית3904-639140201/07/201819/07/2018י "שד נילאישור הונפקקייטנהי"ס ניל"ביהזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער204-631727002/07/201813/07/2018הרב עזראלי אישור הונפקקייטנהאהבת שלוםזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער04-639802902/07/201813/08/2018 זכרון יעקב2עזריאלי אישור הונפקקייטנהאהבת שלוםזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ2604-629700503/07/201812/08/2018הכלנית אישור הונפקקייטנהעולם המיםזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ04-629700503/07/201812/08/2018וינגייטאישור הונפקקייטנהעולם המיםזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ2604-629700503/07/201812/08/2018הכלנית אישור הונפקקייטנהעולם המיםזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ2004-629700503/07/201812/08/2018דרך השיטה אישור הונפקקייטנהעולם המיםזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ504-629700503/07/201812/08/2018המעפילים אישור הונפקקייטנהעולם המיםזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ04-629700503/07/201812/08/2018התקומהאישור הונפקקייטנהעולם המיםזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ404-629700503/07/201812/08/2018דרך אהרן אישור הונפקקייטנהעולם המיםזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ404-629700503/07/201812/08/2018דרך אהרן אישור הונפקקייטנהשקד- עולם המיםזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ04-629700503/07/201812/08/2018העצמאותאישור הונפקקייטנהעולם המים אודםזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ04-629700503/07/201812/08/2018נוה הברוןאישור הונפקקייטנהעולם המים הברוןזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ2104-629700503/07/201812/08/2018הרקפת אישור הונפקקייטנהעולם המים רקפתזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ204-629700503/07/201812/08/2018חוחית אישור הונפקקייטנהעולם המים עפרוניזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ204-629700503/07/201812/08/2018חוחית אישור הונפקקייטנהעולם המים זמירזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ04-629700503/07/201812/08/2018חוחיתאישור הונפקקייטנהעולם המים דרורזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ604-629700503/07/201812/08/2018ב "תרמאישור הונפקקייטנהעולם המים שקמהזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

הנוער העובד והלומדתנועת נוער03-512310003/07/201817/07/2018זכרון יעקב, 4שירה אישור הונפקקייטנהקייצת קן זכרון יעקבזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

זכרון יעקבזכרון יעקבחיפה
מדעים מתנס זכרון 

יעקב
976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ3904-629700008/07/201812/07/2018י "שד נילאישור הונפקקייטנה

זכרון יעקבזכרון יעקבחיפה
מחנה קרב מגע 

צעירים
976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ404-629700022/07/201802/08/2018דרך אהרן אישור הונפקקייטנה

זכרון יעקבזכרון יעקבחיפה
קייטנת מחול 

ואומנות
976878- ס זכרון יעקב "מתנס"מתנ404-629700022/07/201809/08/2018דרך אהרן אישור הונפקקייטנה

חברה03-638867423/07/201809/08/2018רמת  הנדיבאישור הונפקקייטנהקייטנת טבעזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה
- החברה להגנת הטבע 

580017499
עמותה2004-639618724/06/201823/08/2018הלל יפה אישור הונפקקייטנהמעל ומעברזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

ישיבת זכרון - מרכז חינוך תורני 

580038222- יעקב 

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2004-639163626/06/201816/08/2018הלל יפה אישור הונפקקייטנהבכבוד רבזכרון יעקבזכרון יעקבחיפה

24541138- תושב פרטי תושב פרטי2904-632287001/07/201814/08/2018רוטשילד אישור הונפקקייטנהדלת הקסמיםחדרהחדרהחיפה

312033- מדעים ויהדות מוסד חינוכי04-621383801/07/201819/07/2018 חדרה1משמר הגבול אישור הונפקקייטנהמדעים ויהדות חדרהחדרהחדרהחיפה

עמותה04-633350501/07/201819/07/2018חדרה,  גבעת אולגה2הרב ניסים אישור הונפקקייטנהקסם המדעחדרהחדרהחיפה
- עמותת טכנודע מדעת 

580259620

970343- ס גבעת אולגה "מתנס"מתנ04-620739201/07/201819/07/2018העצמאותאישור הונפקקייטנהשובו חדרהחדרהחדרהחיפה

חדרהחדרהחיפה
קייטנת בית 

הראשונים
976910- ס בית הראשונים "מתנס"מתנ12204-624814301/07/201819/07/2018הגבורים אישור הונפקקייטנה

חדרהחדרהחיפה
-חופש למחשבה

דוגית
 חדרה65003חדרה רשות מקומית104-676067001/07/201819/07/2018הדודאים אישור הונפקקייטנה

חדרהחדרהחיפה
חופש למחשבה 

כספיון
 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-694148901/07/201819/07/2018 גבעת אולגה חדרה2הדודאים אישור הונפקקייטנה

חדרהחדרהחיפה
חופש למחשבה 

גבעול
 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-825701601/07/201819/07/2018 גבעת אולגה2מבצע עזרא אישור הונפקקייטנה

חדרהחדרהחיפה
- חופש למחשבה 

ימית
 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-629764601/07/201819/07/2018 גבעת אולגה חדרה2הדודאים אישור הונפקקייטנה

חדרהחדרהחיפה
- חופש למחשבה 

שקנאי
 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-622728301/07/201819/07/2018ברוך בוארון גבעת אולגה' שדאישור הונפקקייטנה

חדרהחדרהחיפה
- חופש למחשבה 

הראל
 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-622730101/07/201819/07/2018המעפילים גבעת אולגהאישור הונפקקייטנה

חדרהחדרהחיפה
- חופש למחשבה

הרדוף
אישור הונפקקייטנה

 גבעת אולגה 17מלכי ישראל 

חדרה
 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-622729801/07/201819/07/2018

חדרהחדרהחיפה
בית הספר של 

החופש הגדול
 חדרה65003חדרה רשות מקומית11404-632288201/07/201819/07/2018חדרה אישור הונפקקייטנה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית1604-604610401/07/201819/07/2018חדרה אישור הונפקקייטנהניצניםחדרהחדרהחיפה

חדרהחדרהחיפה
מפליגים עם 

סיפורים השחף 
 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-633162101/07/201819/07/2018ברוך בוארוןאישור הונפקקייטנה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית077-777777701/07/201819/07/2018סמטת זלמן שזראישור הונפקקייטנההגורןחדרהחדרהחיפה
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חדרהחדרהחיפה
בתי ספר של 

צפרירים- החופש 
 חדרה65003חדרה רשות מקומית2804-634440701/07/201819/07/2018האלון אישור הונפקקייטנה

970343- ס גבעת אולגה "מתנס"מתנ104-621099301/07/201819/07/2018בן איש חי אישור הונפקקייטנהאוצר מיליםחדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-622505201/07/201819/07/2018 חדרה56יצחק רבין אישור הונפקקייטנהאילן רמון חדרהחדרהחדרהחיפה

310276- משרד החינוך מוסד חינוכי04-633682201/07/201819/07/2018 חדרה28האלון אישור הונפקקייטנהי צפרירים"תלחדרהחדרהחיפה

43493675- ניב רבי תושב פרטי604-632325501/07/201819/07/2018לבזובסקי אישור הונפקקייטנהמלך הסליםחדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-622505201/07/201819/07/2018אילן רמון חדרהאישור הונפקקייטנהמוכנות לכיתה אחדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-633981901/07/201819/07/2018יצחק כושי עפגיןאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםחדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-620256701/07/201819/07/2018חדרהאישור הונפקקייטנהצלילחדרהחדרהחיפה

חדרהחדרהחיפה
חופש למחשבה 

הרדוף
 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-622729801/07/201819/07/2018 גבעת אולגה17מלכי ישראל אישור הונפקקייטנה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-620759801/07/201819/07/2018 חדרה39יגאל אישור הונפקקייטנהקפלןחדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית201804-951157501/07/201819/07/2018קיטנת גנים קיץ אישור הונפקקייטנה2018גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית201804-951157501/07/201819/07/2018קיטנת גנים קיץ אישור הונפקקייטנה2018גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית201804-951157501/07/201819/07/2018קיטנת גנים קיץ אישור הונפקקייטנה2018גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית201804-951157501/07/201819/07/2018קיטנת גנים קיץ אישור הונפקקייטנה2018גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית201804-951157501/07/201819/07/2018קיטנת גנים קיץ אישור הונפקקייטנה2018גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית201804-951157501/07/201819/07/2018קייטנת פסח אישור הונפקקייטנה2018גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית201804-951157501/07/201819/07/2018קיטנת גנים קיץ אישור הונפקקייטנה2018גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית201804-951157501/07/201819/07/2018קיטנת גנים קיץ אישור הונפקקייטנה2018גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-951157501/07/201819/07/2018גן ארגמןאישור הונפקקייטנה2018גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-951157501/07/201819/07/2018גן כנרתאישור הונפקקייטנה2018גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-951157501/07/201819/07/2018קיטנה- גן פעמונית אישור הונפקקייטנה2018גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-951157501/07/201819/07/2018קיטנה- גן פעמונית אישור הונפקקייטנה2018גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית201804-951157501/07/201819/07/2018קיטנת גנים קיץ אישור הונפקקייטנה2018גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-622526101/07/201819/07/2018שכ ברנדיסאישור הונפקקייטנהדמוקרטי חדרהחדרהחדרהחיפה
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 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-633128101/07/201819/07/2018 חדרה1עולי הגרדום אישור הונפקקייטנהמוריהחדרהחדרהחיפה

313502- ד חדרה "ד חב"מממוסד חינוכי04-644477101/07/201819/07/2018 חדרה2השלום אישור הונפקקייטנהד"ד ממ"חבחדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-951157501/07/201819/07/2018קיטנת אמי רימוןאישור הונפקקייטנה2018גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית104-621383801/07/201819/07/2018משמר הגבול אישור הונפקקייטנה3כיף פלוס חדרהחדרהחיפה

970343- ס גבעת אולגה "מתנס"מתנ104-632359501/07/201819/07/2018אדני פז אישור הונפקקייטנהמופת חופיםחדרהחדרהחיפה

חדרהחדרהחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-633116301/07/201819/07/2018חדרהאישור הונפקקייטנה

410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי04-620739201/07/201819/07/2018 חדרה25העצמאות אישור הונפקקייטנהאקסטרה כיףחדרהחדרהחיפה

חדרהחדרהחיפה
בממלכת המילים 

המופלאות
970343- ס גבעת אולגה "מתנס"מתנ04-634566901/07/201819/07/2018אלי כהןאישור הונפקקייטנה

970343- ס גבעת אולגה "מתנס"מתנ104-821898701/07/201819/07/2018בן איש חי אישור הונפקקייטנהמשחק מיליםחדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית704-634322301/07/201819/07/2018מבצע עזרא אישור הונפקקייטנהגבעולחדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית104-621383801/07/201819/07/2018משמר הגבול אישור הונפקקייטנה3כיף פלוס חדרהחדרהחיפה

מוסד חינוכי04-633321501/07/201819/07/2018הר הנגב בית אליעזראישור הונפקקייטנהחמישה כוכביםחדרהחדרהחיפה
- בית אליעזר -תיכון חדרה 

344382

 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-951157501/07/201819/07/2018קיטנת אמי רימוןלא מאושרתקייטנה2018גנים קיץ חדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-633592301/07/201821/07/2018רחוב אחד העםאישור הונפקקייטנהאחד העםחדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית704-633163101/07/201826/07/2018המגינים אישור הונפקקייטנהבא לי כיףחדרהחדרהחיפה

חדרהחדרהחיפה
-חופש למחשבה

עגור
 חדרה65003חדרה רשות מקומית204-633082501/07/201826/07/2018שדרות ברוך בוארון אישור הונפקקייטנה

34833954- אסי וואקנין תושב פרטי077-442181301/07/201830/08/2018 חדרה32ישי אישור הונפקקייטנהאקסטרים חדרהחדרהחדרהחיפה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

חדרהחדרהחיפה
חופ -סנונית

למחשבה
 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-622729401/07/201831/07/2018שיבת ציון גבעת אולגה חדרהאישור הונפקקייטנה

970343- ס גבעת אולגה "מתנס"מתנ104-821898702/07/201815/07/2018בן איש חי אישור הונפקקייטנהמשחק מיליםחדרהחדרהחיפה

בנות בתיהתנועת נוער4504-821898702/07/201815/07/2018האלון אישור הונפקקייטנהמשחק מיליםחדרהחדרהחיפה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-501544402/07/201815/07/2018בית אליעזר חדרה - 56יגאל ' רחאישור הונפקקייטנהאוצר מיליםחדרהחדרהחיפה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-501544402/07/201815/07/2018 חדרה45האלון ' רחאישור הונפקקייטנהאוצר מיליםחדרהחדרהחיפה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-501544402/07/201828/08/2018חדרה-  גבעת אולגה 19החצב אישור הונפקקייטנה"אוצר מילים"חדרהחדרהחיפה

ס"מתנ04-634469808/07/201802/08/2018ס יוספטל"מתנאישור הונפקקייטנהפרחי מדעחדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-624841608/07/201802/08/2018שכ גני אלוןאישור הונפקקייטנהקייטנת מדעחדרהחדרהחיפה

 חדרה65003חדרה רשות מקומית04-633082508/07/201812/07/2018 גבעת אולגה1הבן איש חי אישור הונפקקייטנהקייטנת מדעחדרהחדרהחיפה

976944- חדרה - ס קלור "מתנס"מתנ04-632284408/07/201827/07/2018חזני מיכאלאישור הונפקקייטנהפרחי מדעחדרהחדרהחיפה

43493675- ניב רבי תושב פרטי604-632325522/07/201816/08/2018לבזובסקי אישור הונפקקייטנהמלך הסליםחדרהחדרהחיפה

עמותה04-622633323/07/201803/08/2018ישעיהו ישראלאישור הונפקקייטנהמורשת ישראלחדרהחדרהחיפה
ה עמותה לתרבות הפנאי "על

580346138- חדרה 

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער03-908736024/06/201826/08/2018אולגה חדרה.  ג26אלי כהן אישור הונפקקייטנהV.I.Pחדרהחדרהחיפה

חדרהחדרהחיפה
ד "דיי קעמפ חב

חדרה
313502- ד חדרה "ד חב"מממוסד חינוכי204-644477124/07/201806/08/2018חדרה רחוב השלום אישור הונפקקייטנה

הצופים העברייםתנועת נוער703-570221224/07/201807/08/2018מבצע עזרא אישור הונפקקייטנהצופיכיףחדרהחדרהחיפה

976944- חדרה - ס קלור "מתנס"מתנ04-632284428/07/201802/08/2018חזני מיכאלאישור הונפקקייטנהפרחי מדעחדרהחדרהחיפה

שדות יםחוף הכרמלחיפה
קייטנה ימית 

אתגרית
580192508- עמותת רחף עמותה04-636446201/07/201805/07/2018קיבוץ שדות יםאישור הונפקקייטנה

303148829- יהונתן אפרתי תושב פרטי04-636255201/07/201812/07/2018מרכז ימי שדות יםאישור הונפקקייטנהקייטנת דאדיזשדות יםחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-984572401/07/201815/08/2018ניר עציוןאישור הונפקקייטנהניר עציוןניר עציוןחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-639590301/07/201816/08/2018נחשוליםאישור הונפקקייטנהכלניתנחשוליםחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-639590401/07/201816/08/2018נחשוליםאישור הונפקקייטנהתאנהנחשוליםחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-639590601/07/201816/08/2018קיבוץ נחשוליםאישור הונפקקייטנהארגמןנחשוליםחוף הכרמלחיפה

אגודה04-830259201/07/201818/08/2018החותריםאישור הונפקקייטנהגן רימוןהחותריםחוף הכרמלחיפה
- אגודה שיתופית קיבוץ החותרים  

570004564

אגודה04-830259201/07/201818/08/2018החותריםאישור הונפקקייטנהגן שקמההחותריםחוף הכרמלחיפה
- אגודה שיתופית קיבוץ החותרים  

570004564

22492607- איל אופיר תושב פרטי04-627445501/07/201819/07/2018חוף שדות יםאישור הונפקקייטנהקלאודברייקשדות יםחוף הכרמלחיפה
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אישור הונפקקייטנהעין כרמלעין כרמלחוף הכרמלחיפה
חוף הכרמל . נ.עין כרמל  ד

30860
443052- כרמל -קיבוץ עיןתנועה קיבוצית04-984458401/07/201819/07/2018

34278465- תושב פרטי תושב פרטי04-639697901/07/201819/07/2018כפר הנוער מאיר שפייהאישור הונפקקייטנהמחנה ספורט לילדיםמאיר שפיהחוף הכרמלחיפה

384206- תלמוד תורה חוף כרמל מוסד חינוכי04-693430101/07/201819/07/2018בית צביאישור הונפקקייטנהמשקפיים של גאולהבית צביחוף הכרמלחיפה

40024069- מ "ילדינה בעתושב פרטי04-830270601/07/201819/07/2018קיבוץ החותריםאישור הונפקקייטנהילדינההחותריםחוף הכרמלחיפה

קיסריהחוף הכרמלחיפה
קיטנה של החופש 

הגדול
 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-636049301/07/201819/07/2018שד רוטשילדאישור הונפקקייטנה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-639724801/07/201819/07/2018עין כרמלאישור הונפקקייטנהכרמל ויםעין כרמלחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-954153301/07/201819/07/2018חוף כרמל' העומר'בית ספר אישור הונפקקייטנה'העומר'בית ספר ל"כרם מהרחוף הכרמלחיפה

מוסד חינוכי04-954360301/07/201819/07/2018עין הודאישור הונפקקייטנהקייטנת גן הודעין הודחוף הכרמלחיפה
- מועצה אזורית חוף הכרמל 

12300158

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית104-984215401/07/201819/07/2018עתלית אישור הונפקקייטנהגלי עתליתעתליתחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית077-770888801/07/201819/07/2018כפר גליםאישור הונפקקייטנהמיתרכפר גליםחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-609226701/07/201819/07/2018מעגן מיכאל חוף כרמלאישור הונפקקייטנהמעגניםמעגן מיכאלחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית1404-813628401/07/201819/07/2018אמת המים אישור הונפקקייטנהמשעוליםעתליתחוף הכרמלחיפה

443788- קיבוץ מעגן מיכאל תנועה קיבוצית04-639464201/07/201823/08/2018מעגן מיכאלאישור הונפקקייטנהקיטנת מעגן מיכאלמעגן מיכאלחוף הכרמלחיפה

443788- קיבוץ מעגן מיכאל תנועה קיבוצית04-639464201/07/201823/08/2018מעגן מיכאלאישור הונפקקייטנהקיטנת מעגן מיכאלמעגן מיכאלחוף הכרמלחיפה

מעגן מיכאלחוף הכרמלחיפה
-קיטנת מעגן מיכאל 

 גן גפן
443788- קיבוץ מעגן מיכאל תנועה קיבוצית04-639464201/07/201823/08/2018מעגן מיכאלאישור הונפקקייטנה

מעגן מיכאלחוף הכרמלחיפה
-קיטנת מעגן מיכאל 

 גן דקל
443788- קיבוץ מעגן מיכאל תנועה קיבוצית04-639464201/07/201823/08/2018מעגן מיכאלאישור הונפקקייטנה

34278465- תושב פרטי תושב פרטי04-633072401/07/201830/08/2018חוף שדות יםאישור הונפקקייטנהbay surfקיסריהחוף הכרמלחיפה

34833954- אסי וואקנין תושב פרטי077-442181301/07/201830/08/2018חוף שדות יםאישור הונפקקייטנהאקסטרים שדות יםשדות יםחוף הכרמלחיפה

23925324- אורי דגן  תושב פרטי04-837241101/07/201830/08/2018נוה יםאישור הונפקקייטנהwave-energyעתליתחוף הכרמלחיפה

24310542- עזר בניסטי תושב פרטי04-632004001/07/201830/08/2018שדות ים חוף הזהבאישור הונפקקייטנהאיזי סרףשדות יםחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית204-813624801/07/201831/07/2018ספיר אישור הונפקקייטנההעדיקיסריהחוף הכרמלחיפה
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 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-954356501/07/201831/07/2018נחלים עתלית,נחל ברקן אישור הונפקקייטנהנחלים בוגרעתליתחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית304-647115901/07/201831/07/2018אמת המים אישור הונפקקייטנהנרקיסעתליתחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-639829901/07/201831/07/2018עין איילהאישור הונפקקייטנהאייליםעין איילהחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-639964301/07/201831/07/2018עין איילהאישור הונפקקייטנהעופריםעין איילהחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-954180501/07/201831/07/2018עופראישור הונפקקייטנהחצבעופרחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-984103801/07/201831/07/2018שכ קנדיאישור הונפקקייטנהגן סנוניתעתליתחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-639724801/07/201831/07/2018עתליתאישור הונפקקייטנהאלמוגעתליתחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-626436201/07/201831/07/2018 קיסריה11שכונה אישור הונפקקייטנהאלומהקיסריהחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-626436201/07/201831/07/2018בית חנניהאישור הונפקקייטנהבית חנניהבית חנניהחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית1104-626436201/07/201831/07/2018שכונה אישור הונפקקייטנהגפןקיסריהחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-626436201/07/201831/07/2018 קיסריה24הדר אישור הונפקקייטנהשיטהקיסריהחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-626436201/07/201831/07/2018בת שלמהאישור הונפקקייטנהדקלבת שלמהחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-626436201/07/201831/07/2018מגדיםאישור הונפקקייטנהרימוןמגדיםחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-857717701/07/201831/07/2018אמת המיםאישור הונפקקייטנהרקפתעתליתחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-813628401/07/201831/07/2018מושב גבע כרמלאישור הונפקקייטנהפשושגבע כרמלחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-813628401/07/201831/07/2018מושב גבע כרמלאישור הונפקקייטנהגבע בוגרגבע כרמלחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-813628401/07/201831/07/2018הזיתאישור הונפקקייטנהאורותעתליתחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-813628401/07/201831/07/2018מושב מגדיםאישור הונפקקייטנהאלוןמגדיםחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-813628401/07/201831/07/2018מושב כרם מהרלאישור הונפקקייטנהכרם מהרלל"כרם מהרחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-813628401/07/201831/07/2018מושב צרופהאישור הונפקקייטנהגלים- צרופהצרופהחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-813628401/07/201831/07/2018נווה יםאישור הונפקקייטנהארגמןנווה יםחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-813626301/07/201831/07/2018אמת המיםאישור הונפקקייטנהגן כלניתעתליתחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-813626301/07/201831/07/2018רחוב הזיתאישור הונפקקייטנהגן בוסתןעתליתחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-813626301/07/201831/07/2018נחל גליםאישור הונפקקייטנהגן לוטםעתליתחוף הכרמלחיפה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-813626301/07/201831/07/2018נחל גליםאישור הונפקקייטנהגן נחליםעתליתחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-813626301/07/201831/07/2018רחוב הזיתאישור הונפקקייטנהגן רותםעתליתחוף הכרמלחיפה

 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-639535702/07/201817/08/2018מעין צביאישור הונפקקייטנהגן חרובמעין צביחוף הכרמלחיפה

ניר עציוןחוף הכרמלחיפה
- שנה למדינה 70

השף הצעיר
 חוף הכרמל1500000חוף הכרמל רשות מקומית04-984565202/07/201821/07/2018ניר עציוןאישור הונפקקייטנה

שדות יםחוף הכרמלחיפה
קייטנה ימית 

אתגרית
580192508- עמותת רחף עמותה04-636446205/08/201809/08/2018קיבוץ שדות יםאישור הונפקקייטנה

שדות יםחוף הכרמלחיפה
קייטנה ימית 

אתגרית
580192508- עמותת רחף עמותה04-636446208/07/201812/07/2018קיבוץ שדות יםאישור הונפקקייטנה

חברה03-528517708/07/201820/08/2018 תל אביב34המסגר אישור הונפקקייטנהBIGIDEAמאיר שפיהחוף הכרמלחיפה
- מ "רעיונות גדולים בחינוך בע

514988930

303148829- יהונתן אפרתי תושב פרטי04-636255212/08/201823/08/2018מרכז ימי שדות יםאישור הונפקקייטנהקייטנת דאדיזשדות יםחוף הכרמלחיפה

22492607- איל אופיר תושב פרטי04-627445512/08/201823/08/2018חוף יםאישור הונפקקייטנהקלאודברייקשדות יםחוף הכרמלחיפה

שדות יםחוף הכרמלחיפה
קייטנה ימית 

אתגרית
580192508- עמותת רחף עמותה04-636446215/07/201819/07/2018קיבוץ שדות יםאישור הונפקקייטנה

303148829- יהונתן אפרתי תושב פרטי04-636255215/07/201826/07/2018מרכז ימי שדות יםאישור הונפקקייטנהקייטנת דאדיזשדות יםחוף הכרמלחיפה

כפר גליםחוף הכרמלחיפה
קאמפ קימאמה 

 Campישראל 
חברה09-950054416/07/201829/07/2018כפר גליםאישור הונפקקייטנה

- קימאמה תוכניות חינוכיות 

923545172

2206- אקטיב -גוחברה04-626288022/07/201809/08/2018רוטשילדאישור הונפקקייטנהגו אקטיב קידסקיסריהחוף הכרמלחיפה

34278465- תושב פרטי תושב פרטי04-639697922/07/201809/08/2018כפר הנוער מאיר שפייהאישור הונפקקייטנהמחנה ספורט לילדיםמאיר שפיהחוף הכרמלחיפה

אישור הונפקקייטנהעין כרמלעין כרמלחוף הכרמלחיפה
חוף הכרמל . נ.עין כרמל  ד

30860
443052- כרמל -קיבוץ עיןתנועה קיבוצית04-984458422/07/201816/08/2018

40024069- מ "ילדינה בעתושב פרטי04-830270622/07/201816/08/2018קיבוץ החותריםאישור הונפקקייטנהילדינההחותריםחוף הכרמלחיפה

שדות יםחוף הכרמלחיפה
קייטנה ימית 

אתגרית
580192508- עמותת רחף עמותה04-636446222/07/201826/07/2018קיבוץ שדות יםאישור הונפקקייטנה

מעגן מיכאלחוף הכרמלחיפה
קייטנת אילן מעגן 

מיכאל
443788- קיבוץ מעגן מיכאל תנועה קיבוצית3780504-639430522/07/201826/07/2018קיבוץ מעגן מעגן אישור הונפקקייטנה

כפר גליםחוף הכרמלחיפה

קאמפ קימאמה 

 Campישראל 

Kimama Israel

חברה09-950054425/06/201814/07/2018כפר גליםאישור הונפקקייטנה
- קימאמה תוכניות חינוכיות 

923545172

303148829- יהונתן אפרתי תושב פרטי04-636255226/08/201830/08/2018מרכז ימי שדות יםאישור הונפקקייטנהקייטנת דאדיזשדות יםחוף הכרמלחיפה

שדות יםחוף הכרמלחיפה
קייטנה ימית 

אתגרית
580192508- עמותת רחף עמותה04-636446229/07/201802/08/2018קיבוץ שדות יםאישור הונפקקייטנה

303148829- יהונתן אפרתי תושב פרטי04-636255229/07/201809/08/2018מרכז ימי שדות יםאישור הונפקקייטנהקייטנת דאדיזשדות יםחוף הכרמלחיפה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

כפר גליםחוף הכרמלחיפה

קאמפ קימאמה 

 Campישראל 

Kimama Israel

חברה09-950054431/07/201813/08/2018כפר גליםאישור הונפקקייטנה
- קימאמה תוכניות חינוכיות 

923545172

חיפהחיפהחיפה
-חיפה בית יעקב

מחנה יומי
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-501544401/07/201801/08/2018חיפה , 2המימוני אישור הונפקקייטנה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1604-822712701/07/201802/08/2018חביבה רייך אישור הונפקקייטנהקייטנת קיץחיפהחיפהחיפה

512369091- סוול כושר בעמ חברהdavid el azar 10077-997999101/07/201805/07/2018אישור הונפקקייטנהקהונה סרף קלאבחיפהחיפהחיפה

970368- ליאו בק - ס חיפה "מתנס"מתנ9004-830052301/07/201808/08/2018דרך צרפת אישור הונפקקייטנהגן תאנה ליאו באקחיפהחיפהחיפה

510341993- תאטרון חיפה  עמותה04-860050001/07/201809/08/2018 חיפה50פבזנר אישור הונפקקייטנהדרמה ותיאטרוןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית12404-837239001/07/201812/07/2018רחוב התשבי אישור הונפקקייטנהכיף zooחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
יחל - נהיה בקשר

ישראל
580056448- יחל ישראל עמותה2204-862817701/07/201815/07/2018מקור ברוך אישור הונפקקייטנה

970368- ליאו בק - ס חיפה "מתנס"מתנ9004-830052301/07/201815/08/2018דרך צרפת אישור הונפקקייטנהגן חיטהחיפהחיפהחיפה

970368- ליאו בק - ס חיפה "מתנס"מתנ9004-830052301/07/201815/08/2018דרך צרפת אישור הונפקקייטנהגן תמר ליאו באקחיפהחיפהחיפה

970368- ליאו בק - ס חיפה "מתנס"מתנ9004-830052301/07/201815/08/2018דרך צרפת אישור הונפקקייטנהגן גפן ליאו באקחיפהחיפהחיפה

970368- ליאו בק - ס חיפה "מתנס"מתנ9004-830052301/07/201815/08/2018דרך צרפת אישור הונפקקייטנהגן רימון ליאו באקחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-888888801/07/201816/07/2018חיפהאישור הונפקקייטנהדולבחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2204-888888801/07/201816/08/2018לוין גוטל אישור הונפקקייטנהברקתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2204-888888801/07/201816/08/2018לוין גוטל אישור הונפקקייטנהספירחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית4804-888888801/07/201816/08/2018ברל כצנלסון אישור הונפקקייטנהגן שלנוחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית4804-888888801/07/201816/08/2018ברל כצנלסון אישור הונפקקייטנהתורחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1304-888888801/07/201816/08/2018התשבי אישור הונפקקייטנהצפרירחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1304-888888801/07/201816/08/2018התשבי אישור הונפקקייטנהצבריםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית504-888888801/07/201816/08/2018עובדיה אישור הונפקקייטנהגלבועחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1804-888888801/07/201816/08/2018אדמונד פלג אישור הונפקקייטנהדפנהחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1604-888888801/07/201816/08/2018אדמונד פלג אישור הונפקקייטנהצברחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית8304-888888801/07/201816/08/2018דרך צרפת אישור הונפקקייטנהיערהחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית8304-888888801/07/201816/08/2018דרך צרפת אישור הונפקקייטנהדקלחיפהחיפהחיפה



מדינת ישראל
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 חיפה40006חיפה רשות מקומית404-888888801/07/201816/08/2018קיסריה אישור הונפקקייטנהאלסאוסןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1304-888888801/07/201816/08/2018הרקפות אישור הונפקקייטנהתותחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1304-888888801/07/201816/08/2018הרקפות אישור הונפקקייטנהפרגחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית804-888888801/07/201816/08/2018התמר אישור הונפקקייטנהגליםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית804-888888801/07/201816/08/2018התמר אישור הונפקקייטנההתמריםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית804-888888801/07/201816/08/2018הסנה אישור הונפקקייטנההאילנותחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1404-888888801/07/201816/08/2018הפלוגות אישור הונפקקייטנהלילךחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1404-888888801/07/201816/08/2018הפלוגות אישור הונפקקייטנהכוכביתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית6304-888888801/07/201816/08/2018הקבוצים אישור הונפקקייטנהרוזמריןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית6304-888888801/07/201816/08/2018הקבוצים אישור הונפקקייטנהלוטםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית404-888888801/07/201816/08/2018קריב אברהם אישור הונפקקייטנהכוכבחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-888888801/07/201816/08/2018קריב אברהםאישור הונפקקייטנהאגסחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2604-888888801/07/201816/08/2018קליבנוב אישור הונפקקייטנהארגמןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2504-888888801/07/201816/08/2018אידר אישור הונפקקייטנהנופרחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2004-888888801/07/201816/08/2018רניאבסקי אהרון 'צאישור הונפקקייטנהמרגניתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1204-888888801/07/201816/08/2018ווטסון ליונל אישור הונפקקייטנהעומריםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית704-888888801/07/201816/08/2018רניאבסקי אהרון 'צאישור הונפקקייטנהכרמלחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1204-888888801/07/201816/08/2018ווטסון ליונל אישור הונפקקייטנהדרורחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3904-888888801/07/201816/08/2018סורוקה משה אישור הונפקקייטנהארזחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2704-888888801/07/201816/08/2018אורן אישור הונפקקייטנהפרחיםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית304-888888801/07/201816/08/2018שקמה אישור הונפקקייטנהירדןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית804-888888801/07/201816/08/2018אורן אישור הונפקקייטנהאשחרחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3504-888888801/07/201816/08/2018קרן היסוד אישור הונפקקייטנהאורןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3504-888888801/07/201816/08/2018קרן היסוד אישור הונפקקייטנהשיטהחיפהחיפהחיפה



מדינת ישראל

משרד החינוך
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3504-888888801/07/201816/08/2018קרן היסוד אישור הונפקקייטנהסערחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית504-888888801/07/201816/08/2018הצלפים אישור הונפקקייטנהצלפיםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית304-888888801/07/201816/08/2018לבונה אישור הונפקקייטנהפלגחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2604-888888801/07/201816/08/2018הלילך אישור הונפקקייטנהשקמהחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2604-888888801/07/201816/08/2018הלילך אישור הונפקקייטנהכפירחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית504-888888801/07/201816/08/2018ביכורים אישור הונפקקייטנהשנירחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית704-888888801/07/201816/08/2018מגידו אישור הונפקקייטנהתבורחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3104-888888801/07/201816/08/2018בעל שם טוב אישור הונפקקייטנהחרובחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3104-888888801/07/201816/08/2018בעל שם טוב אישור הונפקקייטנהחמניהחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1404-888888801/07/201816/08/2018פרץ מרקיש אישור הונפקקייטנהאגמיתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1404-888888801/07/201816/08/2018פרץ מרקיש אישור הונפקקייטנהדוכיפתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית504-888888801/07/201816/08/2018פרץ מרקיש אישור הונפקקייטנהחינניתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית504-888888801/07/201816/08/2018פרץ מרקיש אישור הונפקקייטנהגפןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית504-888888801/07/201816/08/2018פרץ מרקיש אישור הונפקקייטנהתפוזחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית504-888888801/07/201816/08/2018נתיב חן אישור הונפקקייטנההדסחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית4204-888888801/07/201816/08/2018מצפה אישור הונפקקייטנהיהלוםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית6404-888888801/07/201816/08/2018שבטי ישראל אישור הונפקקייטנהפקאןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2704-888888801/07/201816/08/2018בית אלפא אישור הונפקקייטנהאגמוןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2704-888888801/07/201816/08/2018בית אלפא אישור הונפקקייטנהנתיבחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1604-888888801/07/201816/08/2018שד דגניה אישור הונפקקייטנההרדוףחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2504-888888801/07/201816/08/2018ל "שד מחאישור הונפקקייטנהסחלביםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1604-888888801/07/201816/08/2018שד דגניה אישור הונפקקייטנההרדוףחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית6404-888888801/07/201816/08/2018שבטי ישראל אישור הונפקקייטנהתדהרחיפהחיפהחיפה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 חיפה40006חיפה רשות מקומית404-888888801/07/201816/08/2018מורן אישור הונפקקייטנהיהבחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית404-888888801/07/201816/08/2018מורן אישור הונפקקייטנהלשםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-888888801/07/201816/08/2018גן ורד  בורדיהאישור הונפקקייטנהןרדחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-888888801/07/201816/08/2018גן שושן בורדיהאישור הונפקקייטנהשושןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1704-888888801/07/201816/08/2018ורדיה אישור הונפקקייטנהניצןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית804-888888801/07/201816/08/2018מנדלי מוכר ספרים אישור הונפקקייטנהצלילחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית804-888888801/07/201816/08/2018מנדלי מוכר ספרים אישור הונפקקייטנהתירושחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1304-888888801/07/201816/08/2018שד סיני אישור הונפקקייטנהאגוזחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית704-888888801/07/201816/08/2018חורב אישור הונפקקייטנהאנפהחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-888888801/07/201816/08/2018חיפהאישור הונפקקייטנהאורחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית904-888888801/07/201816/08/2018שד סיני אישור הונפקקייטנהארזיםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית904-888888801/07/201816/08/2018שד סיני אישור הונפקקייטנהזמירחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית904-888888801/07/201816/08/2018שד סיני אישור הונפקקייטנהמורחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית504-888888801/07/201816/08/2018חורב אישור הונפקקייטנהתומרחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית6404-988888801/07/201816/08/2018ר "שוויצר אלברט דאישור הונפקקייטנהאשכולחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית6404-988888801/07/201816/08/2018ר "שוויצר אלברט דאישור הונפקקייטנהיעריתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-988888801/07/201816/08/2018רוטנברג פנחס ואבראישור הונפקקייטנהאופלחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-988888801/07/201816/08/2018רוטנברג פנחס ואבראישור הונפקקייטנהגבישחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-988888801/07/201816/08/2018רוטנברג פנחס ואבראישור הונפקקייטנהכסיףחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2204-888888801/07/201816/08/2018לוין גוטל אישור הונפקקייטנהאודםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2204-888888801/07/201816/08/2018לוין גוטל אישור הונפקקייטנהענברחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2204-888888801/07/201816/08/2018לוין גוטל אישור הונפקקייטנהשוהםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-888888801/07/201816/08/2018חיפהאישור הונפקקייטנהמרוהחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3904-888888801/07/201816/08/2018לאה אישור הונפקקייטנהציפורןחיפהחיפהחיפה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3904-888888801/07/201816/08/2018לאה אישור הונפקקייטנהצוקיתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית304-888888801/07/201816/08/2018אבשלום אישור הונפקקייטנהמעיןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-888888801/07/201816/08/2018חיפהאישור הונפקקייטנהמרגליתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2004-888888801/07/201816/08/2018נעמי אישור הונפקקייטנהתפוחחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3304-888888801/07/201816/08/2018יגאל אלון אישור הונפקקייטנהחוחיתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3304-888888801/07/201816/08/2018יגאל אלון אישור הונפקקייטנהכנריתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-888888801/07/201816/08/2018גן רותם רמת אלוןאישור הונפקקייטנהרותםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-888888801/07/201816/08/2018חסידי אומות העולםאישור הונפקקייטנהסנוניתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2504-888888801/07/201816/08/2018מימון הרב אישור הונפקקייטנהחושןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3304-888888801/07/201816/08/2018יגאל אלון אישור הונפקקייטנהפעמוניתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1504-888888801/07/201816/08/2018פיכמן יעקב אישור הונפקקייטנההאקליפטוסיםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1004-888888801/07/201816/08/2018שונית אישור הונפקקייטנהרענןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1004-888888801/07/201816/08/2018שונית אישור הונפקקייטנהקצירחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1004-888888801/07/201816/08/2018שונית אישור הונפקקייטנהאסיףחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1004-888888801/07/201816/08/2018שונית אישור הונפקקייטנהרגבחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית19404-888888801/07/201816/08/2018דרך הים אישור הונפקקייטנההאהבהחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1304-888888801/07/201816/08/2018זולא אמיל אישור הונפקקייטנהנחליאליחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1304-888888801/07/201816/08/2018זולא אמיל אישור הונפקקייטנההדרחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1604-888888801/07/201816/08/2018בן צבי יצחק אישור הונפקקייטנהכנרתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1604-888888801/07/201816/08/2018בן צבי יצחק אישור הונפקקייטנהחרציתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1604-888888801/07/201816/08/2018בן צבי יצחק אישור הונפקקייטנהדליהחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית104-888888801/07/201816/08/2018שיטרית בכור אישור הונפקקייטנהטופזחיפהחיפהחיפה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 חיפה40006חיפה רשות מקומית104-888888801/07/201816/08/2018שיטרית בכור אישור הונפקקייטנהתלתןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית104-888888801/07/201816/08/2018שיטרית בכור אישור הונפקקייטנהיקינטוןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית104-888888801/07/201816/08/2018שיטרית בכור אישור הונפקקייטנהשנהבחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1804-888888801/07/201816/08/2018פרומר דב אישור הונפקקייטנהשקדיםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית4204-888888801/07/201816/08/2018ליבריה אישור הונפקקייטנההחצבחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1804-888888801/07/201816/08/2018פרומר דב אישור הונפקקייטנהפארחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית8004-888888801/07/201816/08/2018ר "רבין אסתר דאישור הונפקקייטנהאשלחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית904-888888801/07/201816/08/2018שטרן יוסף אישור הונפקקייטנהניצניםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית4204-888888801/07/201816/08/2018ליבריה אישור הונפקקייטנהלימוניתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2604-888888801/07/201816/08/2018משה חיים שפירא אישור הונפקקייטנהתפוחיםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3204-888888801/07/201816/08/2018שוהם אישור הונפקקייטנהפשושחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1804-888888801/07/201816/08/2018פרומר דב אישור הונפקקייטנהרימוניםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3204-888888801/07/201816/08/2018שוהם אישור הונפקקייטנהצופיתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית604-888888801/07/201816/08/2018יותם אישור הונפקקייטנהיותםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית604-888888801/07/201816/08/2018יותם אישור הונפקקייטנהלוטוסחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1704-888888801/07/201816/08/2018ה "שד הראאישור הונפקקייטנהרנניםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1704-888888801/07/201816/08/2018ה "שד הראאישור הונפקקייטנההגפןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית904-888888801/07/201816/08/2018יונתן אישור הונפקקייטנההסיגליותחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2704-888888801/07/201816/08/2018העליה השניה אישור הונפקקייטנהקרן אורחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית6104-888888801/07/201816/08/2018שד ההגנה אישור הונפקקייטנהאדוהחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית6104-888888801/07/201816/08/2018שד ההגנה אישור הונפקקייטנההאוניהחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2404-888888801/07/201816/08/2018שדה יצחק אישור הונפקקייטנהימיתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2604-888888801/07/201816/08/2018אנילביץ מרדכי אישור הונפקקייטנהמוריהחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1704-888888801/07/201816/08/2018יציאת אירופה אישור הונפקקייטנהגן משחקחיפהחיפהחיפה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 חיפה40006חיפה רשות מקומית5204-888888801/07/201816/08/2018אינשטיין אלברט אישור הונפקקייטנהאתרוגחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית9404-888888801/07/201816/08/2018אינשטיין אלברט אישור הונפקקייטנהניצני אינשטייןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2904-888888801/07/201816/08/2018מאיר גולדה אישור הונפקקייטנהרימוןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2904-888888801/07/201816/08/2018מאיר גולדה אישור הונפקקייטנהצבעוניחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2604-888888801/07/201816/08/2018ל "לסקוב חיים ראאישור הונפקקייטנהקשתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2604-888888801/07/201816/08/2018ל "לסקוב חיים ראאישור הונפקקייטנהמיתרחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-888888801/07/201816/08/2018חיפהאישור הונפקקייטנהברקתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית4804-888888801/07/201816/08/2018ברל כצנלסון אישור הונפקקייטנהתורחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2204-888888801/07/201816/08/2018לוין גוטל אישור הונפקקייטנהספירחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית4804-888888801/07/201816/08/2018ברל כצנלסון אישור הונפקקייטנהגן שלנוחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2104-888888801/07/201816/08/2018הירדן אישור הונפקקייטנהצמרתחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית204-888888801/07/201816/08/2018פרישמן אישור הונפקקייטנההאלהחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3604-888888801/07/201816/08/2018חטיבת כרמלי אישור הונפקקייטנהעפרוניחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3804-888888801/07/201816/08/2018חטיבת כרמלי אישור הונפקקייטנהתלתןחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית3904-888888801/07/201816/08/2018שד גולומב אליהו אישור הונפקקייטנהיסמיןחיפהחיפהחיפה

970368- ליאו בק - ס חיפה "מתנס"מתנ9004-830050001/07/201817/08/2018דרך צרפת אישור הונפקקייטנהליאו באקחיפהחיפהחיפה

970376- נוה יוסף -ס חיפה"מתנס"מתנ104-823119101/07/201819/07/2018משאש הרב אישור הונפקקייטנהמסעותחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
ביהס של החופש 

הגדול תל חי
310789- בית ספר תל חי מוסד חינוכי10704-823358001/07/201819/07/2018הגליל אישור הונפקקייטנה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית5404-824496501/07/201819/07/2018דישראלי אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
בית הספר של 

החופש הגדול
 חיפה40006חיפה רשות מקומית804-838124601/07/201819/07/2018הסנה אישור הונפקקייטנה

חיפהחיפהחיפה
ביהס של החופש 

הדול
 חיפה40006חיפה רשות מקומית2004-822724801/07/201819/07/2018רניאבסקי אהרון 'צאישור הונפקקייטנה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית8504-833229101/07/201819/07/2018דרך צרפת אישור הונפקקייטנהבית ספר רמותחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
בית הספר של 

החופש הגדול
 חיפה40006חיפה רשות מקומית2204-834707201/07/201819/07/2018סורוקה משה אישור הונפקקייטנה
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 חיפה40006חיפה רשות מקומית1504-871557001/07/201819/07/2018דב פרומר אישור הונפקקייטנהאהרון הראה בניםחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-870694401/07/201819/07/2018חיפהאישור הונפקקייטנה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-832992201/07/201819/07/2018 א83יד לבנים אישור הונפקקייטנהגבריאליחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
 חיפה40006חיפה רשות מקומית330004-841476501/07/201819/07/2018שד דגניה אישור הונפקקייטנה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית704-838253801/07/201819/07/2018מגידו אישור הונפקקייטנהבית ספר של החופשחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-873181401/07/201819/07/2018בית ספר גורדוןאישור הונפקקייטנה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2604-852182901/07/201819/07/2018שדה יצחק אישור הונפקקייטנההחופש הגדולחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה

בית ספר של 

-החופש הגדול

מפליגים עם 

פיכמן- סיפורים

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-823463801/07/201819/07/2018פיכמן יעקבאישור הונפקקייטנה

חיפהחיפהחיפה
ס של החופש "בי

הגדול
 חיפה40006חיפה רשות מקומית1904-852203101/07/201819/07/2018דרור אישור הונפקקייטנה

חיפהחיפהחיפה

בית ספר של 

החופש הגדול עין 

הים

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1704-833641401/07/201819/07/2018יציאת אירופה אישור הונפקקייטנה

חיפהחיפהחיפה

בית ספר של 

החופש הגדול 

העליה בת גלים

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2704-852210501/07/201819/07/2018חיפה אישור הונפקקייטנה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית404-852264401/07/201819/07/2018שדרות אליהו גולומב אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםחיפהחיפהחיפה

310565- משרד החנוך מוסד חינוכי04-853039801/07/201819/07/2018חיפה, 5יואב אישור הונפקקייטנהבית ספר יבנאליחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
בית הספר של 

החופש הגדול
333- רשות מקומית מוסד חינוכי3304-825639501/07/201819/07/2018קרן היסוד אישור הונפקקייטנה

375310- אחוזה מוסד חינוכי310004-824216901/07/201819/07/2018שד סיני אישור הונפקקייטנהזכרון יוסף אחוזהחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-833796501/07/201819/07/2018תוכנית לימודי החופש הגדולאישור הונפקקייטנהס טשרניחובסקי"ביחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית804-812434301/07/201819/07/2018יגאל אלון אישור הונפקקייטנהאלוןחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
בית הספר של 

החופש הגדול
מוסד חינוכי1004-838132101/07/201819/07/2018דרך הים אישור הונפקקייטנה

- הריאלי העברי בחיפה מטוס 

310516
 חיפה40006חיפה רשות מקומית303-859715701/07/201819/07/2018החיננית אישור הונפקקייטנהחופיתחיפהחיפהחיפה

384362- נאות פרס מוסד חינוכי04-951377101/07/201819/07/2018שדרות אפרים קציראישור הונפקקייטנהנאות פרסחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
בית הספר של 

החופש הגדול
מוסד חינוכי504-862065901/07/201819/07/2018קסל אישור הונפקקייטנה

בית הספר הריאלי העברי יסוד 

384255- הדר 
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חיפהחיפהחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-834596001/07/201819/07/2018 א חיפה27רח אורן אישור הונפקקייטנה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית604-837703301/07/201819/07/2018יהושפט המלך אישור הונפקקייטנהניריםחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית604-838375401/07/201819/07/2018חיפה אישור הונפקקייטנההרצלחיפהחיפהחיפה

610162- ארלוזורוב מוסד חינוכי6504-872123901/07/201819/07/2018הקבוצים אישור הונפקקייטנהארלוזורובחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2604-852141001/07/201819/07/2018אנילביץ אישור הונפקקייטנהבית ספר מוריהחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית13304-825584901/07/201819/07/2018אינשטיין אלברט אישור הונפקקייטנהאינשטייןחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
בית הספר של 

החופש הגדול
מוסד חינוכי04-824393701/07/201819/07/2018דישראליאישור הונפקקייטנה

בית הספר הריאלי העברי בחיפה 

384263- יסוד אחוזה 

חיפהחיפהחיפה
- שכונה'הופכים ת

קייטנה מדעית
970376- נוה יוסף -ס חיפה"מתנס"מתנ104-812920001/07/201819/07/2018משאש הרב אישור הונפקקייטנה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית4804-823789401/07/201819/07/2018ברל כצנלסון אישור הונפקקייטנהס הפתוח''ביהחיפהחיפהחיפה

312355- דינור  מוסד חינוכי04-822519801/07/201819/07/2018חיפה20קליבנוב אישור הונפקקייטנהדינורחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-838492501/07/201819/07/2018רחוב כביריםאישור הונפקקייטנהאחמדיהחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה

ס של החופש "בי

עבד - הגדול

'אלרחמן אלחאג

מוסד חינוכי2404-823956701/07/201819/07/2018גוש עציון אישור הונפקקייטנה
- '  ס עבד אלרחמן אלחאג"בי

318394

 חיפה40006חיפה רשות מקומית504-866791001/07/201819/07/2018צהיון אישור הונפקקייטנהבית ספר אלחיוארחיפהחיפהחיפה

318568- בית ספר אלכרמה מוסד חינוכי1504-618311601/07/201819/07/2018הגפן אישור הונפקקייטנההחופש הגדולחיפהחיפהחיפה

580356905- קהילת הדר חיפה תאגיד עירוני04-666270001/07/201819/07/2018חיפה, 1בן יהודה אישור הונפקקייטנהקייצת בית הצעיריםחיפהחיפהחיפה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער073-226004001/07/201819/07/2018 חיפה20מקור ברוך אישור הונפקקייטנהתורת אמךחיפהחיפהחיפה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1704-800103101/07/201819/07/2018הגיבורים אישור הונפקקייטנהגור חיפהחיפהחיפהחיפה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער204-862732201/07/201819/07/2018המימוני אישור הונפקקייטנהבית יעקב מרכזחיפהחיפהחיפה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער41073-226003101/07/201819/07/2018הנגב אישור הונפקקייטנהיחל ישראלחיפהחיפהחיפה

970376- נוה יוסף -ס חיפה"מתנס"מתנ104-823119101/07/201819/07/2018משאש הרב אישור הונפקקייטנהמסעותחיפהחיפהחיפה

970376- נוה יוסף -ס חיפה"מתנס"מתנ104-812920001/07/201819/07/2018משאש הרב אישור הונפקקייטנהשכונה'הופכים תחיפהחיפהחיפה

38659884- אורן מנלה תושב פרטי7704-837211701/07/201819/07/2018בית רוטנברג שד הנשיא אישור הונפקקייטנהשושנת המדברחיפהחיפהחיפה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער9204-867061201/07/201819/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנהבית מלכה חיפהחיפהחיפהחיפה
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580051555- תנועת בתיה ארגון נוער9904-812163201/07/201819/07/2018הגליל אישור הונפקקייטנהביחד חיפהחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
- קייטנת הקריה

קרית שמואל
 חיפה40006חיפה רשות מקומית04-871103001/07/201819/07/2018חיפהאישור הונפקקייטנה

מוסד חינוכי504-870741601/07/201819/07/2018לוין אריה הרב אישור הונפקקייטנהבית חיהחיפהחיפהחיפה
- ממד בית חיה משרד החינוך 

114132
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער504-867061201/07/201819/07/2018ג "ילאישור הונפקקייטנהבעלזא בניםחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
היכל הספורט 

רוממה
970368- ליאו בק - ס חיפה "מתנס"מתנ9004-830050001/07/201819/07/2018דרך צרפת אישור הונפקקייטנה

313460- מרכז חינוך לאו באק מוסד חינוכי6304-830054701/07/201819/07/2018דרך צרפת אישור הונפקקייטנהמרכז חינוך לאו באקחיפהחיפהחיפה

עמותה04-852272101/07/201819/07/2018חיפה, 2צביה ויצחק אישור הונפקקייטנהמחנה טניסחיפהחיפהחיפה
- המרכז לטניס בישראל 

520041831
970376- נוה יוסף -ס חיפה"מתנס"מתנ104-812920001/07/201819/07/2018משאש הרב אישור הונפקקייטנהשכונה'הופכים תחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1804-824110301/07/201819/07/2018חיפה אישור הונפקקייטנהעירית חיפהחיפהחיפהחיפה

ג"היכלי ענתנועת נוער1703-618525601/07/201819/07/2018הגבורים אישור הונפקקייטנהאלפי תודותחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
קיטנת כיף חיים 

וספורט
חברה077-708018201/07/201819/07/2018 קרית חיים1גורדוניה אישור הונפקקייטנה

- מ "איציק אוחנה מ בכדורסל בע

514804152
מוסד חינוכי3080804-888888801/07/201819/07/2018נ חוף הכרמל .דאישור הונפקקייטנהניר עציוןחיפהחיפהחיפה

- מועצה אזורית חוף הכרמל 

12300158
חיפהחיפהחיפה

רמבם מפליגים 

לארץ הספרים
514612- בית ספר הרמבם  מוסד חינוכי04-823377001/07/201819/07/2018חיפהאישור הונפקקייטנה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית1204-872156701/07/201821/07/2018בן צבי אישור הונפקקייטנהמגיניםחיפהחיפהחיפה

50686765- גרשגורן .אתושב פרטי02-824644201/07/201823/08/2018 חיפה19הביכורים אישור הונפקקייטנהגרשגורן  קייטנות.אחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
-קייטנת קיץ מדע

2018כיף 
חברה072-221102001/07/201823/08/2018חיפה, 77שדרות הנשיא אישור הונפקקייטנה

האקדמיה למצטטינים צעירים 

- ומהנדסים צעירים חיפה 

558236337

65652893- סאידה בהו תושב פרטי1104-824501601/07/201824/08/2018יוחנן הקדוש אישור הונפקקייטנהבראשותחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית4804-841222801/07/201826/07/2018הגדוד העברי אישור הונפקקייטנהקסם של קייטנהחיפהחיפהחיפה

ג"היכלי ענתנועת נוער1703-618525601/07/201830/08/2018הגיבורים אישור הונפקקייטנהגור חיפהחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
אקדמיה לספורט 

ואומנות
תושב פרטי04-852072401/07/201831/07/2018 חיפה16מרכז ספורט רחוב צהל אישור הונפקקייטנה

- האקדמיה לספורט ואמנות 

34334094

חיפהחיפהחיפה
מחנה כדורסל מכבי 

חיפה
עמותה1904-810094301/07/201831/07/2018הביכורים אישור הונפקקייטנה

. ר.מכבי חיפה כרמל ע

580274173 - 580274173

עמותה5004-867949101/07/201831/08/2018בר גיורא אישור הונפקקייטנהמסורת ישראל חיפהחיפהחיפהחיפה
- מרכז החינוך העצמאי 

580514446
300427648- יותם אטיאס תושב פרטי04-869921101/07/201831/08/2018חוף הסטודנטים נייד על גלגליםאישור הונפקקייטנהשאקהחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
סרף קלאב 

סטודנטים
24800302- סער בן שמחון תושב פרטי9904-855018301/07/201831/08/2018יוחאי בן נון אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

חיפהחיפהחיפה
יחל ישראל הסיפור 

והספר
311761- יחל ישראל מוסד חינוכי2004-862817502/07/201816/07/2018מקור ברוך אישור הונפקקייטנה

חיפהחיפהחיפה
בית יעקב מרכז 

חיפה
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-501544402/07/201819/07/2018 חיפה2המימוני אישור הונפקקייטנה

אישור הונפקקייטנהנתיבות משהחיפהחיפהחיפה
,  קרית שמואל 13קדושי השואה 

חיפה
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער077-710232402/07/201819/07/2018

 חיפה40006חיפה רשות מקומית2004-862903202/07/201820/07/2018תאופיק טובי אישור הונפקקייטנהאחווהחיפהחיפהחיפה

580453082- מרכז משיח חיפה עמותה077-453577002/07/201820/07/2018 חיפה40עקיבא אישור הונפקקייטנהקייטנת חבד חיפהחיפהחיפהחיפה

318626- מינזר הנזירות  מוסד חינוכי703-852273202/07/201825/07/2018עבאס אישור הונפקקייטנהנזירות נצרתחיפהחיפהחיפה

500301726- הכנסיה הקתולית תושב פרטי3404-852301204/07/201827/07/2018רחוב אלנבי אישור הונפקקייטנההקייטנה הקטוליתחיפהחיפהחיפה

580311181- שייט חיפה עמותה656504-853269305/08/201809/08/2018ד .החוף השקט בת גלים תאישור הונפקקייטנהשייט חיפהחיפהחיפהחיפה

36935203- צ "מוזיאוני חיפה  חלתאגיד עירוני04-911594405/08/201809/08/2018חיפה, 26שבתאי לוי ' רחאישור הונפקקייטנהמחונה אמנות נודדחיפהחיפהחיפה

36935203- צ "מוזיאוני חיפה  חלתאגיד עירוני04-911594405/08/201809/08/2018חיפה, 198אלנבי אישור הונפקקייטנהנפלאות עולם היםחיפהחיפהחיפה

512369091- סוול כושר בעמ חברהdavid el azar 10077-997999105/08/201809/08/2018אישור הונפקקייטנהקהונה סרף קלאבחיפהחיפהחיפה

36935203- צ "מוזיאוני חיפה  חלתאגיד עירוני04-911594405/08/201809/08/2018חיפה, 24שבתאי לוי אישור הונפקקייטנהאמנות וחיות אחרותחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
קייטנה לחופש 

הגדול
970384- רמות רמז -ס חיפה"מתנס"מתנ04-822712705/08/201816/08/2018חיפהאישור הונפקקייטנה

500701636- הטכניון מוסד חינוכי077-887148105/08/201817/08/2018קרית הטכניון חיפהאישור הונפקקייטנהאלפא טכניוןחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה

קייטנת צעירי 

- הטכניון

ההתאחדות 

עמותה04-699116606/08/201822/08/2018 חיפה24בן גוריון אישור הונפקקייטנה
ההתאחדות הערבית לקידום חינוך 

580542694 - (ר"ע)והשכלה 

580311181- שייט חיפה עמותה656504-853269308/07/201812/07/2018ד .החוף השקט בת גלים תאישור הונפקקייטנהשייט חיפהחיפהחיפהחיפה

512369091- סוול כושר בעמ חברהdavid el azar 10077-997999108/07/201812/07/2018אישור הונפקקייטנהקהונה סרף קלאבחיפהחיפהחיפה

23463219- דוריס דיב סוידאן תושב פרטי33077-933635208/07/201827/07/2018הציונות . שדאישור הונפקקייטנהחיפהחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
קייטנת צעירי 

- הטכניון
עמותה04-699116610/07/201826/07/2018 חיפה24בן גוריון אישור הונפקקייטנה

ההתאחדות הערבית לקידום חינוך 

580542694 - (ר"ע)והשכלה 

חיפהחיפהחיפה
קיטנת כיף חיים 

וספורט
חברה077-708018212/08/201816/08/2018 קרית חיים1גורדוניה אישור הונפקקייטנה

- מ "איציק אוחנה מ בכדורסל בע

514804152

512369091- סוול כושר בעמ חברהdavid el azar 10077-997999112/08/201816/08/2018אישור הונפקקייטנהקהונה סרף קלאבחיפהחיפהחיפה

36935203- צ "מוזיאוני חיפה  חלתאגיד עירוני04-911594412/08/201816/08/2018חיפה, 23ארלוזורוב אישור הונפקקייטנהקסם ההדפסחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית12404-837239012/08/201823/08/2018רחוב התשבי אישור הונפקקייטנהכיף zooחיפהחיפהחיפה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

580311181- שייט חיפה עמותה656504-853269315/07/201819/07/2018ד .החוף השקט בת גלים תאישור הונפקקייטנהשייט חיפהחיפהחיפהחיפה

36935203- צ "מוזיאוני חיפה  חלתאגיד עירוני04-911594415/07/201819/07/2018חיפה, 26שבתאי לוי ' רחאישור הונפקקייטנהמחונה אמנות נודדחיפהחיפהחיפה

512369091- סוול כושר בעמ חברהdavid el azar 10077-997999115/07/201819/07/2018אישור הונפקקייטנהקהונה סרף קלאבחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית12404-837239015/07/201826/07/2018רחוב התשבי אישור הונפקקייטנהכיף zooחיפהחיפהחיפה

מוסד חינוכי04-829303417/07/201809/08/2018טכניון חיפהאישור הונפקקייטנהסייטק טכניוןחיפהחיפהחיפה
- מכון טכנולוגי לישראל - הטכניון 

3982
580311181- שייט חיפה עמותה656504-853269319/08/201823/08/2018ד .החוף השקט בת גלים תאישור הונפקקייטנהשייט חיפהחיפהחיפהחיפה

512369091- סוול כושר בעמ חברהdavid el azar 10077-997999119/08/201823/08/2018אישור הונפקקייטנהקהונה סרף קלאבחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
גל אלמוג בית ספר 

לגלישה
תושב פרטי04-641726021/06/201801/09/2018חוף נאות קרית חייםאישור הונפקקייטנה

- גל אלמוג בית ספר לגלישה  

38241857

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-501544421/06/201823/07/2018  חיפה45בוטינסקי 'זאישור הונפקקייטנהממלכה במבחןחיפהחיפהחיפה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער04-904026921/06/201830/08/2018 חיפה5בצלאל אישור הונפקקייטנהאחנחתא חיפהחיפהחיפהחיפה

השומר הצעירתנועת נוער03-525566622/07/201802/08/2018 חיפה15הפלוגות אישור הונפקקייטנהקייצתחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
קייטנה לחופש 

הגדול
970384- רמות רמז -ס חיפה"מתנס"מתנ04-822712722/07/201802/08/2018חיפהאישור הונפקקייטנה

38659884- אורן מנלה תושב פרטי7704-837211722/07/201809/08/2018בית רוטנברג שד הנשיא אישור הונפקקייטנהשושנת המדברחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
קיטנת כיף חיים 

וספורט
חברה077-708018222/07/201809/08/2018 קרית חיים1גורדוניה אישור הונפקקייטנה

- מ "איציק אוחנה מ בכדורסל בע

514804152

עמותה2504-825390122/07/201815/08/2018דניה  / 11ליבריה אישור הונפקקייטנההוד הכרמלחיפהחיפהחיפה
הוד הכרמל מרכז חינוך יום 

580535540- לילדים 
512369091- סוול כושר בעמ חברהdavid el azar 10077-997999122/07/201826/07/2018אישור הונפקקייטנהקהונה סרף קלאבחיפהחיפהחיפה

36935203- צ "מוזיאוני חיפה  חלתאגיד עירוני04-911594422/07/201826/07/2018חיפה, 23ארלוזורוב אישור הונפקקייטנהקסם ההדפסחיפהחיפהחיפה

36935203- צ "מוזיאוני חיפה  חלתאגיד עירוני04-911594422/07/201826/07/2018חיפה, 24שבתאי לוי אישור הונפקקייטנהאמנות וחיות אחרותחיפהחיפהחיפה

513108480- פרטית חברה04-832350422/07/201829/08/2018 חיפה142שד הנשיא אישור הונפקקייטנהקייטנה מהסרטיםחיפהחיפהחיפה

53278008- קייט וגיל טכניון תושב פרטי04-825761823/07/201812/08/2018קרית הטכניון חיפהאישור הונפקקייטנהקייט וגיל בטכניוןחיפהחיפהחיפה

500701636- הטכניון מוסד חינוכי077-887148124/06/201806/07/2018קרית הטכניון חיפהאישור הונפקקייטנהאלפא טכניוןחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
סרף קלאב נירוונה 

בוקר
24800302- סער בן שמחון תושב פרטי04-855018324/06/201831/08/2018 חיפה18דוד אלעזר אישור הונפקקייטנה

37495496- חיים שמו גליש תושב פרטי04-984443324/06/201831/08/2018חוף הסטודנטים חיפהאישור הונפקקייטנהגלישחיפהחיפהחיפה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2804-904025225/06/201825/08/2018תל מאנה אישור הונפקקייטנהאתנחתאחיפהחיפהחיפה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

512369091- סוול כושר בעמ חברהdavid el azar 10077-997999126/08/201830/08/2018אישור הונפקקייטנהקהונה סרף קלאבחיפהחיפהחיפה

580311181- שייט חיפה עמותה656504-853269329/07/201802/08/2018ד .החוף השקט בת גלים תאישור הונפקקייטנהשייט חיפהחיפהחיפהחיפה

הצופים העברייםתנועת נוער604-874714929/07/201802/08/2018בילהרץ אישור הונפקקייטנהקיטנת עמיתחיפהחיפהחיפה

חיפהחיפהחיפה
קייטנה בשבט 

משוטטים
הצופים העברייםתנועת נוער2504-54805329/07/201802/08/2018שמריהו לוין אישור הונפקקייטנה

36935203- צ "מוזיאוני חיפה  חלתאגיד עירוני04-911594429/07/201802/08/2018חיפה, 198אלנבי אישור הונפקקייטנהנפלאות עולם היםחיפהחיפהחיפה

512369091- סוול כושר בעמ חברהdavid el azar 10077-997999129/07/201802/08/2018אישור הונפקקייטנהקהונה סרף קלאבחיפהחיפהחיפה

36935203- צ "מוזיאוני חיפה  חלתאגיד עירוני04-911594429/07/201802/08/2018חיפה, 24שבתאי לוי אישור הונפקקייטנהאמנות וחיות אחרותחיפהחיפהחיפה

 חיפה40006חיפה רשות מקומית12404-837239029/07/201809/08/2018רחוב התשבי אישור הונפקקייטנהכיף zooחיפהחיפהחיפה

חרישחרישחיפה
החברים של אופק 

באי האותיות
 חריש12476חריש רשות מקומית08-660309901/07/201802/08/2018גמלאאישור הונפקקייטנה

חרישחרישחיפה
בית הספר של 

החופש תורת חיים
 חריש12476חריש רשות מקומית604-618600001/07/201819/07/2018אלון אישור הונפקקייטנה

 חריש12476חריש רשות מקומית04-629763401/07/201819/07/2018חרישאישור הונפקקייטנהיחדחרישחרישחיפה

חרישחרישחיפה

בית ספר של 

החופש הגדול תלמי 

רון

 חריש12476חריש רשות מקומית04-618600001/07/201819/07/2018 חריש13ברקת אישור הונפקקייטנה

חרישחרישחיפה
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 חריש12476חריש רשות מקומית08-660309901/07/201819/07/2018חרישאישור הונפקקייטנה

חרישחרישחיפה
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 חריש12476חריש רשות מקומית08-660309901/07/201819/07/2018גני חרישאישור הונפקקייטנה

חרישחרישחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול כנפי 
 חריש12476חריש רשות מקומית04-618600001/07/201819/07/2018 חריש8רימון אישור הונפקקייטנה

970426- ס טירת הכרמל "מתנס"מתנ4304-857182201/07/201819/07/2018בוטינסקי 'זאישור הונפקקייטנהקיטנה מהספוריםטירת כרמלטירת כרמלחיפה

970426- ס טירת הכרמל "מתנס"מתנ604-857061701/07/201819/07/2018הרב קוק אישור הונפקקייטנהזבולון המרטירת כרמלטירת כרמלחיפה

160- מסורת אבות מוסד חינוכי504-857182201/07/201819/07/2018האלה אישור הונפקקייטנהמה קוראטירת כרמלטירת כרמלחיפה

 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומית504-857355401/07/201819/07/2018חצב אישור הונפקקייטנהקייטנת גניםטירת כרמלטירת כרמלחיפה

970426- ס טירת הכרמל "מתנס"מתנ504-857032301/07/201819/07/2018הורדים אישור הונפקקייטנהבית הספר של הקיץטירת כרמלטירת כרמלחיפה

970426- ס טירת הכרמל "מתנס"מתנ4304-857110201/07/201819/07/2018בוטינסקי 'זאישור הונפקקייטנהקייטנה דיגיטליתטירת כרמלטירת כרמלחיפה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומית04-857110201/07/201819/07/2018קייטנת גניםאישור הונפקקייטנהס''מתנטירת כרמלטירת כרמלחיפה

 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומית04-857110201/07/201819/07/2018קייטנת גניםאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםטירת כרמלטירת כרמלחיפה

 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומית2304-857526701/07/201819/07/2018בוטינסקי 'זאישור הונפקקייטנהקיטנת גניםטירת כרמלטירת כרמלחיפה

 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומית04-857526701/07/201819/07/2018א הספורטאים"ככר יאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםטירת כרמלטירת כרמלחיפה

 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומית1704-857526701/07/201819/07/2018ל "אצאישור הונפקקייטנהקיטנת גניםטירת כרמלטירת כרמלחיפה

 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומית504-857526701/07/201819/07/2018ביאליק אישור הונפקקייטנהקייטנת גניתטירת כרמלטירת כרמלחיפה

 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומית104-857526701/07/201819/07/2018הרב ברזני סולימן אישור הונפקקייטנהקיטנת גניםטירת כרמלטירת כרמלחיפה

 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומית704-857526701/07/201819/07/2018הדקל אישור הונפקקייטנהקיטנת גניםטירת כרמלטירת כרמלחיפה

 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומית904-857526701/07/201819/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנהקייטנת גניםטירת כרמלטירת כרמלחיפה

 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומית1404-857526701/07/201819/07/2018דקר אישור הונפקקייטנהקייטנת גניםטירת כרמלטירת כרמלחיפה

 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומית1504-857110201/07/201819/07/2018עוגן אישור הונפקקייטנהקייטנת גניםטירת כרמלטירת כרמלחיפה

 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומית504-857110201/07/201819/07/2018חצב אישור הונפקקייטנהקייטנת גניםטירת כרמלטירת כרמלחיפה

 טירת כרמל21006טירת כרמל רשות מקומית2004-857345501/07/201819/07/2018הכלניות אישור הונפקקייטנהבית ספר של החופשטירת כרמלטירת כרמלחיפה

970426- ס טירת הכרמל "מתנס"מתנ4304-857110222/07/201809/08/2018בוטינסקי 'זאישור הונפקקייטנהקייטנה דיגיטליתטירת כרמלטירת כרמלחיפה

 כפר קרע6544כפר קרע רשות מקומית04-635374701/07/201819/07/2018כפר קרעאישור הונפקקייטנהקייטנת אלחכיםכפר קרעכפר קרעחיפה

 כפר קרע6544כפר קרע רשות מקומית04-635231201/07/201819/07/2018כפר קרעאישור הונפקקייטנהאלמוסתקבלכפר קרעכפר קרעחיפה

 כפר קרע6544כפר קרע רשות מקומית04-635243901/07/201819/07/2018כפר קרעאישור הונפקקייטנהיסודי אכפר קרעכפר קרעחיפה

 כפר קרע6544כפר קרע רשות מקומית04-635806001/07/201819/07/2018כפר קרעאישור הונפקקייטנהגשר על הוואדיכפר קרעכפר קרעחיפה

כפר קרעכפר קרעחיפה
גשר על - גנים 

הוואדי
עמותה04-635900201/07/201819/07/2018כפר קרעאישור הונפקקייטנה

יד ביד המרכז לחינוך יהודי ערבי 

580293710- בישראל 

 כפר קרע6544כפר קרע רשות מקומית077-482109901/07/201819/07/2018כפר קרעאישור הונפקקייטנהאלחווארנהכפר קרעכפר קרעחיפה
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כפר קרעכפר קרעחיפה
בית הספר של 

החופש הגדול
 כפר קרע6544כפר קרע רשות מקומית04-635426801/07/201819/07/2018כפר קרעלא מאושרתקייטנה

580174216- עמותת אלזהראווי עמותה04-635701108/07/201819/07/2018כפר קרעאישור הונפקקייטנהפ המשולש"מרכז מוכפר קרעכפר קרעחיפה

כפר קרעכפר קרעחיפה
קייטנת אנגלית יד 

ביד
עמותה04-635608010/07/201830/07/2018כפר קרעאישור הונפקקייטנה

יד ביד המרכז לחינוך יהודי ערבי 

580293710- בישראל 
31825920- מחנה השבט תושב פרטי04-825301601/07/201802/08/2018תלמי אלעזראישור הונפקקייטנהכדורגל ובריכהתלמי אלעזרמנשהחיפה

עמותה04-632076201/07/201806/07/2018קיבוץ גן שמואלאישור הונפקקייטנהגן שמואלגן שמואלמנשהחיפה
איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 

201248762- ספורט אקטב חברה073-215277001/07/201812/07/2018גבעת חביבהאישור הונפקקייטנה2018נמו גבעת חביבהמנשהחיפה

 מנשה1400000מנשה רשות מקומית04-630725201/07/201816/08/2018כפר גליקסוןאישור הונפקקייטנהצהרון הדר וגן אגוזכפר גליקסוןמנשהחיפה

עין שמרמנשהחיפה
בית ספר של 

נטעים- החופש
411048- משרד החינוך מוסד חינוכי04-617769601/07/201819/07/2018מועצה אזורית מנשה- קרית חינוךאישור הונפקקייטנה

קצירמנשהחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול קציר
 מנשה1400000מנשה רשות מקומית5504-625318001/07/201819/07/2018שד האמירים אישור הונפקקייטנה

 מנשה1400000מנשה רשות מקומית04-617766001/07/201819/07/2018א מנשה.מאישור הונפקקייטנהמפלגים עם סיפוריםעין שמרמנשהחיפה

 מנשה1400000מנשה רשות מקומית04-625428501/07/201822/07/2018רחוב האלהאישור הונפקקייטנהקציר הבית שליקצירמנשהחיפה

570000372- קיבוץ גן שמואל תנועה קיבוצית3881004-632040501/07/201826/07/2018חפר . נ.קיבוץ גן שמואל דאישור הונפקקייטנהמחנה ליגת העלגן שמואלמנשהחיפה

 מנשה1400000מנשה רשות מקומית04-627702601/07/201826/07/2018מאוראישור הונפקקייטנהמאור זה הבית שלימאורמנשהחיפה

 מנשה1400000מנשה רשות מקומית04-618429301/07/201826/07/2018מאוראישור הונפקקייטנהמאור זה בית שלימאורמנשהחיפה

 מנשה1400000מנשה רשות מקומית04-620990301/07/201826/07/2018מנשה. נ.מושב מאור דאישור הונפקקייטנהמאור זה הבית שלימאורמנשהחיפה

 מנשה1400000מנשה רשות מקומית04-625428501/07/201826/07/2018רחוב האלה קציראישור הונפקקייטנהקציר הבית שליקצירמנשהחיפה

 מנשה1400000מנשה רשות מקומית04-625353801/07/201826/07/2018רחוב האלהאישור הונפקקייטנהקציר הבית שליקצירמנשהחיפה

 מנשה1400000מנשה רשות מקומית04-625547701/07/201826/07/2018מצפה אילןאישור הונפקקייטנהמצפה אילןמצפה אילןמנשהחיפה

 מנשה1400000מנשה רשות מקומית04-625547701/07/201826/07/2018מצפה אילןאישור הונפקקייטנהמצפה אילןמצפה אילןמנשהחיפה

אישור הונפקקייטנהגן נוריתמי עמימנשהחיפה
מנשה . נ.מושב מי עמי ד

3786500
עמותה04-635230601/07/201831/07/2018

מתישבי מי עמי . פ.ח

570039602 - 105247

340109- מוסדות חינוך כפר פינס מוסד חינוכי04-666220102/07/201808/07/2018כפר פינסאישור הונפקקייטנהמעיינות האומהכפר פינסמנשהחיפה

 מנשה1400000מנשה רשות מקומית04-617733402/07/201819/07/2018עין שמראישור הונפקקייטנהא"תלמ- אנגלית עין שמרמנשהחיפה

 מנשה1400000מנשה רשות מקומית04-617733302/07/201820/07/2018עין שמראישור הונפקקייטנהחצי המנשהעין שמרמנשהחיפה

עמותה04-628712322/07/201826/07/2018קיבוץ מגל שחף בוגראישור הונפקקייטנהקיטנת אילןמגלמנשהחיפה
איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 
340109- מוסדות חינוך כפר פינס מוסד חינוכי04-666220123/07/201829/07/2018כפר פינסאישור הונפקקייטנהמעיינות האומהכפר פינסמנשהחיפה

340109- מוסדות חינוך כפר פינס מוסד חינוכי04-666220125/06/201801/07/2018כפר פינסאישור הונפקקייטנהמעיינות האומהכפר פינסמנשהחיפה
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340109- מוסדות חינוך כפר פינס מוסד חינוכי04-666220130/07/201805/08/2018כפר פינסאישור הונפקקייטנהמעיינות האומהכפר פינסמנשהחיפה

 מעלה עירון13276מעלה עירון רשות מקומית04-659616601/07/201819/07/2018מעלה עירון, סאלםאישור הונפקקייטנההחופש הגדולמעלה עירוןמעלה עירוןחיפה

 מעלה עירון13276מעלה עירון רשות מקומית04-659518401/07/201819/07/2018מעלה עירוןאישור הונפקקייטנההקיץ הגדולמעלה עירוןמעלה עירוןחיפה

 מעלה עירון13276מעלה עירון רשות מקומית04-631340701/07/201819/07/2018מוסמוסאישור הונפקקייטנהיסודי מוסמוסמעלה עירוןמעלה עירוןחיפה

מעלה עירוןמעלה עירוןחיפה
קייטנת החופש 

הגדול
 מעלה עירון13276מעלה עירון רשות מקומית309200004-631393101/07/201819/07/2018מושירפה מיקוד אישור הונפקקייטנה

 נשר25007נשר רשות מקומית1504-821644401/07/201819/07/2018השיטה אישור הונפקקייטנהבעקבות סיפוריםנשרנשרחיפה

300564994- אסף אמגר תושב פרטי1904-821451501/07/201819/07/2018השיטה אישור הונפקקייטנהצמפיון ספורטנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ04-859814501/07/201819/07/2018החרובאישור הונפקקייטנהגן נחשוןנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ2604-821441001/07/201819/07/2018דרך השלום אישור הונפקקייטנהחופש הגדולנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ04-821067901/07/201819/07/2018כליל החורשאישור הונפקקייטנהגן חורשנשרנשרחיפה

נשרנשרחיפה
קייטנה של החופש 

הגדול
 נשר25007נשר רשות מקומית1204-820773801/07/201819/07/2018נתיב הארזים אישור הונפקקייטנה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ604-821354401/07/201819/07/2018האלון אישור הונפקקייטנהגן שקמהנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ704-821354401/07/201819/07/2018האלון אישור הונפקקייטנהגן אלוןנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ1704-821354401/07/201819/07/2018השיטה אישור הונפקקייטנהגן תמרנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ1704-821354401/07/201819/07/2018השיטה אישור הונפקקייטנהגן שיטהנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ1404-821354401/07/201819/07/2018אורן אישור הונפקקייטנהגן רעיםנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ604-821354401/07/201819/07/2018הלוטם אישור הונפקקייטנהגן לוטםנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ604-821354401/07/201819/07/2018הלוטם אישור הונפקקייטנהגן אופירהנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ204-821354401/07/201819/07/2018החרוב אישור הונפקקייטנהגן חרובנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ704-821354401/07/201819/07/2018התאנה אישור הונפקקייטנהגן תאנהנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ2104-821354401/07/201819/07/2018האלון אישור הונפקקייטנהגן ערבהנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ2104-821354401/07/201819/07/2018האלון אישור הונפקקייטנהגן אירוסיםנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ2304-821354401/07/201819/07/2018האלון אישור הונפקקייטנהגן הדסנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ1704-821087501/07/201819/07/2018המתמיד אישור הונפקקייטנהו-קייטנת בוגרים דנשרנשרחיפה

 נשר25007נשר רשות מקומית1404-821354401/07/201819/07/2018נתיב הארזים אישור הונפקקייטנהנשרנשרנשרחיפה
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 נשר25007נשר רשות מקומית1004-821354401/07/201819/07/2018נתיב הארזים אישור הונפקקייטנהנשרנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ304-821354401/07/201819/07/2018אורח חיים אישור הונפקקייטנהגן חמדהנשרנשרחיפה

 נשר25007נשר רשות מקומית2004-821354401/07/201819/07/2018הורדים אישור הונפקקייטנהנשרנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ304-821354401/07/201819/07/2018אורח חיים אישור הונפקקייטנהגן צפריריםנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ1104-821354401/07/201819/07/2018המגינים אישור הונפקקייטנהגן זמיריםנשרנשרחיפה

 נשר25007נשר רשות מקומית1704-821354401/07/201819/07/2018המצפה אישור הונפקקייטנהנשרנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ1104-821354401/07/201819/07/2018המגינים אישור הונפקקייטנהגן דרוריםנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ204-821354401/07/201819/07/2018חבצלת אישור הונפקקייטנהגן מרגניתנשרנשרחיפה

 נשר25007נשר רשות מקומית204-821354401/07/201819/07/2018החרוב אישור הונפקקייטנהנשרנשרנשרחיפה

875054- בית ספר ביחד נשר מוסד חינוכי14077-434542003/07/201819/07/2018המתמיד אישור הונפקקייטנהביחד נשר אל הדגלנשרנשרחיפה

300564994- אסף אמגר תושב פרטי1904-821451522/07/201809/08/2018השיטה אישור הונפקקייטנהצמפיון ספורטנשרנשרחיפה

970491- ס נשר "מתנס"מתנ1504-821087522/07/201809/08/2018השיטה אישור הונפקקייטנהקייטנת המרוץ לכייףנשרנשרחיפה

עספיאעספיאחיפה
בתי ספר  החופש 

הגדול
 עספיא5348עספיא רשות מקומית04-839152401/07/201819/07/2018מזרחית עספיא' שכאישור הונפקקייטנה

עספיאעספיאחיפה
בתי ספר  החופש 

הגדול
 עספיא5348עספיא רשות מקומית04-839135001/07/201819/07/2018עספיאאישור הונפקקייטנה

עספיאעספיאחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
 עספיא5348עספיא רשות מקומית04-839168101/07/201819/07/2018עספיאאישור הונפקקייטנה

עספיאעספיאחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
 עספיא5348עספיא רשות מקומית104-839756801/07/201819/07/2018שד אבא חושי אישור הונפקקייטנה

 ערערה6379ערערה רשות מקומית04-635505601/07/201819/07/2018ערערהאישור הונפקקייטנהטאהא חוסיןערערהערערהחיפה

 ערערה6379ערערה רשות מקומית04-635583001/07/201819/07/2018ערערהאישור הונפקקייטנהקייטנת אלנהדהערערהערערהחיפה

ערערהערערהחיפה
קייטנת קהילתי 

עארה
 ערערה6379ערערה רשות מקומית04-635279801/07/201819/07/2018ערערהאישור הונפקקייטנה

 ערערה6379ערערה רשות מקומית04-635279701/07/201819/07/2018עארהאישור הונפקקייטנהאלהלאלערערהערערהחיפה

 ערערה6379ערערה רשות מקומית04-635318901/07/201819/07/2018ערערהאישור הונפקקייטנהבית ספר אלסלאםערערהערערהחיפה

ערערהערערהחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
 ערערה6379ערערה רשות מקומית04-635279701/07/201819/07/2018עארהלא מאושרתקייטנה
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ערערהערערהחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
 ערערה6379ערערה רשות מקומית04-635279701/07/201819/07/2018עארהלא מאושרתקייטנה

 ערערה6379ערערה רשות מקומית04-635279701/07/201819/07/2018עארהלא מאושרתקייטנהאלהלאלאערערהערערהחיפה

ערערהערערהחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
 ערערה6379ערערה רשות מקומית04-635279701/07/201819/07/2018עארהלא מאושרתקייטנה

 ערערה6379ערערה רשות מקומית04-635319101/07/201821/07/2018ערערהאישור הונפקקייטנהאלדהראתערערהערערהחיפה

פוריידיספוריידיסחיפה
קייטנה של החופש 

הגדול
 פוריידיס5371פוריידיס רשות מקומית04-639826701/07/201819/07/2018פוריידיסאישור הונפקקייטנה

333- רשות מקומית מוסד חינוכי04-639826501/07/201819/07/2018שכונה מזרחית פוריידיסאישור הונפקקייטנהאלשאפעיפוריידיספוריידיסחיפה

 פוריידיס5371פוריידיס רשות מקומית04-639826601/07/201819/07/2018פוריידיסאישור הונפקקייטנהקייטנת קיץפוריידיספוריידיסחיפה

 פוריידיס5371פוריידיס רשות מקומית04-639902504/07/201821/07/2018פוריידיסאישור הונפקקייטנהאנגלית קיץפוריידיספוריידיסחיפה

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית077-5302983 כרכור8הצליל אישור הונפקקייטנהמעיינות

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
ס"מתנ04-637855101/07/201809/08/2018הבוטניםאישור הונפקקייטנהכדורסל

- כרכור -ס פרסד חנה"מתנ

970517

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
ס"מתנ04-637855101/07/201812/07/2018הבוטניםאישור הונפקקייטנהטניס

- כרכור -ס פרסד חנה"מתנ

970517
חיפה

-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית79077-977996301/07/201819/07/2018חשמונאים אישור הונפקקייטנהשקמה

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
חיפה

-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית04-623044401/07/201819/07/2018 פרדס חנה36החורש אישור הונפקקייטנהבית ספר של הקיץ

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
חיפה

-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית04-637733001/07/201819/07/2018 פרדס חנה1הבנים אישור הונפקקייטנהאלונים פרדס חנה

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
חיפה

-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית04-637706101/07/201819/07/2018נוה מרחבאישור הונפקקייטנהמרחבים

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
חיפה

-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית2077-977996301/07/201819/07/2018ברקת אישור הונפקקייטנהדולב

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
חיפה

-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית04-634140301/07/201819/07/2018חבקוקאישור הונפקקייטנהנעם

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
חיפה

-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית3077-977996301/07/201819/07/2018גינת אגוז אישור הונפקקייטנההרדוף

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
חיפה

-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית077-977996301/07/201819/07/2018 ב8הנחילות אישור הונפקקייטנהאגוז

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
חיפה

-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית077-977996301/07/201819/07/2018ב3נטע אישור הונפקקייטנהחצב

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
חיפה

-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית077-977996301/07/201819/07/2018 ב20גבע אישור הונפקקייטנהחרצית

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית7304-617733401/07/201819/07/2018המייסדים אישור הונפקקייטנהממלכתי כרכור

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית204-638062601/07/201819/07/2018תדהר אישור הונפקקייטנהבית ספר רימון

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית077-977996301/07/201819/07/2018 א36החורש אישור הונפקקייטנהמורן החורש

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
חיפה

-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית7077-977996301/07/201819/07/2018מלאכי אישור הונפקקייטנהפרחים

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
חיפה

-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית6077-977996301/07/201819/07/2018ברקת אישור הונפקקייטנהיקינטון

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
חיפה

-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית15077-977996301/07/201819/07/2018הגליל אישור הונפקקייטנהחלמונית

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית4077-977996301/07/201819/07/2018נוגה אישור הונפקקייטנהדגנית

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה
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חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית1004-637783701/07/201819/07/2018גאולה אישור הונפקקייטנהשרת

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
מרכז ההסברהמשרד ממשלתי04-627352201/07/201819/07/2018 כרכור19שבזי אישור הונפקקייטנהמורשה כרכור

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור

- בית ספר של קיץ 

שדות
רשות מקומית3404-637295301/07/201819/07/2018הנחלה אישור הונפקקייטנה

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית04-627352201/07/201819/07/2018 כרכור19שבזי אישור הונפקקייטנהמורשה כרכור

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
ס"מתנ04-637855101/07/201819/07/2018הבוטניםאישור הונפקקייטנההתעמלות

- כרכור -ס פרסד חנה"מתנ

970517

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית04-637717701/07/201831/07/2018כרכור-פרדס חנהאישור הונפקקייטנהמפליגים בסיפורים

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית31704-636328202/07/201819/07/2018ש נוה מרחב אישור הונפקקייטנהמעל ומעבר

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור
רשות מקומית73077-799772515/07/201819/07/2018המייסדים אישור הונפקקייטנהקייטנת מדע

 פרדס 78006כרכור -פרדס חנה

כרכור-חנה

חיפה
-פרדס חנה

כרכור

-פרדס חנה

כרכור

קייצת השומר 

הצעיר בכרכור
השומר הצעירתנועת נוער3403-525566622/07/201802/08/2018נחלה אישור הונפקקייטנה

24565541- ניר מאור חברה03-962333801/07/201819/07/2018קאנטרי קרית אתאאישור הונפקקייטנהחוויה אולימפיתקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ04-845671201/07/201819/07/2018אלמוגןאישור הונפקקייטנהבית ספר גבעת רםקרית אתאקרית אתאחיפה

קרית אתאקרית אתאחיפה
בית ספר הצבי 

ישראל
970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1404-845671201/07/201819/07/2018רמז אישור הונפקקייטנה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201819/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהבית ספר ירושליםקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201819/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהבית ספר שפרינצקקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201819/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהבחת ספר גבעת טלקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201819/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהבית ספר פינסקרקרית אתאקרית אתאחיפה

קרית אתאקרית אתאחיפה
בית ספר תלמוד 

תורה
970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201819/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201819/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהבית יעקבקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201819/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהכדורסלקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201819/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהכדורגלקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201819/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהבית ספר יבנהקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201819/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהבית ספר גורדוןקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201819/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהד"חבקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201819/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהמעייןקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201819/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהכלניותקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201819/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהאביביםקרית אתאקרית אתאחיפה
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970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201819/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהאמיריםקרית אתאקרית אתאחיפה

עמותה04-845343401/07/201820/07/2018' א40הוגו מולר אישור הונפקקייטנהכאן בונים בניםקרית אתאקרית אתאחיפה
ד קרית אתא הרב דיסקין "בית חב

 -580019642
עמותה04-844787801/07/201821/07/2018אתא.  ק20חנקין אישור הונפקקייטנהכאן בוניםקרית אתאקרית אתאחיפה

ד קרית אתא הרב דיסקין "בית חב

 -580019642

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018פלמח אישור הונפקקייטנהדובדבןקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהאלוניםקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהצמרתקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהשחףקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהדוכיפתקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהדקלקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנההדסקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהפקאןקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנההדרקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנההנדיבקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהבנימיןןקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהרעותקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהאגוזקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהאלהקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהאלמוגןקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהתל חיקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהאורןקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהשושןקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהלבונהקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנההדריםקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהיסמיןקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהאומנים אקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהאומנים בקרית אתאקרית אתאחיפה
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970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהאומנים גקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהאשלקרית אתאקרית אתאחיפה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671201/07/201831/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהשיזףקרית אתאקרית אתאחיפה

קרית אתאקרית אתאחיפה
ארץ המילים 

המופלאות
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-501544402/07/201818/07/2018 קרית אתא19ירושלים אישור הונפקקייטנה

970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671208/07/201812/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנהמחשבים גבעת רםקרית אתאקרית אתאחיפה

קרית אתאקרית אתאחיפה
מחשבים הצבי 

ישראל
970525- ס קרית אתא "מתנס"מתנ1104-845671208/07/201812/07/2018ח "פלמאישור הונפקקייטנה

 קרית אתא68007קרית אתא רשות מקומית04-846433012/08/201816/08/2018מרכז לימודי משטרה קרית אתאאישור הונפקקייטנההמצודה הכחולהקרית אתאקרית אתאחיפה

24565541- ניר מאור חברה03-962333812/08/201823/08/2018קאנטרי קרית אתאאישור הונפקקייטנהחוויה אולימפיתקרית אתאקרית אתאחיפה

24565541- ניר מאור חברה03-962333822/07/201809/08/2018קאנטרי קרית אתאאישור הונפקקייטנהחוויה אולימפיתקרית אתאקרית אתאחיפה

עמותה04-844955526/06/201808/07/2018 קרית אתא25שיבת ציון אישור הונפקקייטנהשותה בצמאקרית אתאקרית אתאחיפה
- ת "ט פ"מוסדות הבעש

580289197

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית504-912834101/07/201809/08/2018שקדים אישור הונפקקייטנהערמוניםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית504-912834101/07/201809/08/2018שקדים אישור הונפקקייטנהשקדיםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית204-912834101/07/201809/08/2018סמטת השקדים אישור הונפקקייטנהחורשהקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית204-912834101/07/201809/08/2018סמטת השקדים אישור הונפקקייטנהארזיםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית604-912834101/07/201809/08/2018אלונים אישור הונפקקייטנהאלונים אקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית04-912834101/07/201809/08/2018 קרית ביאליק54דפנהה אישור הונפקקייטנהדפנהקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית104-912834101/07/201809/08/2018יהונתן אישור הונפקקייטנהאלומותקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית104-912834101/07/201809/08/2018יונתן אישור הונפקקייטנהשיבוליםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית4804-912834101/07/201809/08/2018המייסדים אישור הונפקקייטנהמייסדיםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית304-912834101/07/201809/08/2018יונתן אישור הונפקקייטנהצופיתקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית4804-912834101/07/201809/08/2018מייסדים אישור הונפקקייטנההבניםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית9304-912834101/07/201809/08/2018חיים אישור הונפקקייטנהצוריםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית104-912834101/07/201809/08/2018דן אישור הונפקקייטנהכלניותקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית2804-912834101/07/201809/08/2018בנימין אישור הונפקקייטנהצבריםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית604-912834101/07/201809/08/2018אלונים אישור הונפקקייטנהאלונים בקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית804-912834101/07/201809/08/2018פלמח אישור הונפקקייטנההדסקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה
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 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית804-912834101/07/201809/08/2018פלמח אישור הונפקקייטנהגפןקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית804-912834101/07/201809/08/2018פלמח אישור הונפקקייטנהתאנהקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית504-912834101/07/201809/08/2018חיננית אישור הונפקקייטנהלוטםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית504-912834101/07/201809/08/2018חיננית אישור הונפקקייטנהלוטםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית604-912834101/07/201809/08/2018חיננית אישור הונפקקייטנהניריםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית804-912834101/07/201809/08/2018חיננית אישור הונפקקייטנהמרגניתקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית604-912834101/07/201809/08/2018חיננית אישור הונפקקייטנהאמיריםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית1004-912834101/07/201809/08/2018לוטם אישור הונפקקייטנהיסמיןקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית1004-912834101/07/201809/08/2018לוטם אישור הונפקקייטנהלילךקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית1704-912834101/07/201809/08/2018הנרייטה סולד אישור הונפקקייטנהרקפותקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית104-912834101/07/201809/08/2018דליה אישור הונפקקייטנהדליהקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית1504-912834101/07/201809/08/2018הברושים אישור הונפקקייטנהברושיםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית404-912834101/07/201809/08/2018הגנים אישור הונפקקייטנהסביוניםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית5904-912834101/07/201809/08/2018קקל אישור הונפקקייטנהרעיםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית104-912834101/07/201809/08/2018דליה אישור הונפקקייטנהאשלקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית5904-912834101/07/201809/08/2018קקל אישור הונפקקייטנהענבליםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית04-912834101/07/201819/07/2018 קרית ביאליק54דפנהה אישור הונפקקייטנהאקרובטיקהקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

קרית ביאליקקרית ביאליקחיפה
בית הספר של 

החופש הגדול
 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית304-628805301/07/201819/07/2018חיננית אישור הונפקקייטנה

קרית ביאליקקרית ביאליקחיפה
בית ספר של 

החופש הבונים
 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית4904-870432301/07/201819/07/2018דפנה אישור הונפקקייטנה

קרית ביאליקקרית ביאליקחיפה
ביהס של החופש 

הגדול
 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית8904-877369801/07/201819/07/2018חיים אישור הונפקקייטנה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית604-876762201/07/201819/07/2018נפתלי אישור הונפקקייטנהבית ספר קדימהקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

קרית ביאליקקרית ביאליקחיפה
קייטנת כיף כיתות 

1מחזור ' ד
970533- ס קרית ביאליק "מתנס"מתנ5204-912834101/07/201819/07/2018דפנה אישור הונפקקייטנה

קרית ביאליקקרית ביאליקחיפה
בית הספר של 

החופש הגדול
 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית04-871189101/07/201819/07/2018קריית ביאליקאישור הונפקקייטנה

קרית ביאליקקרית ביאליקחיפה
בית הספר של 

החופש הגדול
333- רשות מקומית מוסד חינוכי04-871189101/07/201819/07/2018קריית ביאליקאישור הונפקקייטנה

 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית1104-871189101/07/201819/07/2018בוטינסקי 'זאישור הונפקקייטנהבית ספר ידעקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה
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קרית ביאליקקרית ביאליקחיפה
בית הספר של 

החופש הגדול
 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית2404-872159101/07/201819/07/2018סולד אישור הונפקקייטנה

קרית ביאליקקרית ביאליקחיפה
בית הספר של 

החופש הגדול
 קרית ביאליק95000קרית ביאליק רשות מקומית300004-876740501/07/201821/07/2018בנימין אישור הונפקקייטנה

עמותה4804-875856001/07/201831/07/2018שד המייסדים לא מאושרתקייטנהד"חב- כיף לי קרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

קרית ביאליקקרית ביאליקחיפה
כיף להיות - כיף לי 

יהודי
עמותה4804-875856002/07/201831/07/2018שד המייסדים אישור הונפקקייטנה

עמותת יהדות בקהילה קרית 

580478386- ביאליק 

977967- ס צור שלום "מתנס"מתנ304-877935505/08/201809/08/2018העליה אישור הונפקקייטנהוייטק צור שלוםקרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

970533- ס קרית ביאליק "מתנס"מתנ5204-912834122/07/201809/08/2018דפנה אישור הונפקקייטנה2כיף ומדעים מחזור קרית ביאליקקרית ביאליקחיפה

עמותה1204-983415401/07/201802/08/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהד"קייטנת גן חבקרית טבעוןקרית טבעוןחיפה
- ד קרית טבעון "בית חב

580527570

 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומית1204-903810001/07/201819/07/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהגן חצב- קייטנת קיץ קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה

קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה
גן - קיטנת קיץ 

רימונים
 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומית04-903810001/07/201819/07/2018 קרית טבעון43אלונים אישור הונפקקייטנה

קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה
גן - קייטנת קיץ 

האורן
 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומית03-903810001/07/201819/07/2018 קרית טבעון4דוד אלעזר אישור הונפקקייטנה

קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה
גן - קייטנת קיץ 

צבעוני
 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומית1204-903810001/07/201819/07/2018סולד הנריאטה אישור הונפקקייטנה

קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה
גן - קייטנת קיץ 

ינאית
 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומית04-903810001/07/201819/07/2018 קרית טבעון29כצנלסון אישור הונפקקייטנה

קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה
גן - קייטנת קיץ 

ציפורנים
 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומית03-903810001/07/201819/07/2018 קרית טבעון10ציפורנים אישור הונפקקייטנה

 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומית04-903810001/07/201819/07/2018 קרית טבעון10מורן אישור הונפקקייטנהגן תמר- קיטנת קיץ קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה

קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומית1904-983145101/07/201819/07/2018ל "קקאישור הונפקקייטנה

קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה
מסע בעקבות בעלי 

החיים
344085- רמת הדסה מוסד חינוכי04-851004601/07/201819/07/2018קרית טבעוןאישור הונפקקייטנה

580422715- שמחה לילד עמותה02-652700705/07/201808/07/2018כפר הנוער רמת הדסהאישור הונפקקייטנהצפון- שמחה לילד קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה

הנוער העובד והלומדתנועת נוער03-512512508/07/201820/07/2018 קרית טבעון14ל "קקאישור הונפקקייטנהקייצת קן טבעוןקרית טבעוןקרית טבעוןחיפה

970541- ס קרית טבעון "מתנס"מתנ1204-903810008/07/201826/07/2018דגניות אישור הונפקקייטנהקורס דרמהקרית טבעוןקרית טבעוןחיפה

970541- ס קרית טבעון "מתנס"מתנ1204-903810008/07/201826/07/2018דגניות אישור הונפקקייטנהזרעי קיץקרית טבעוןקרית טבעוןחיפה

קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה
מסע בעקבות בעלי 

החיים
344085- רמת הדסה מוסד חינוכי04-851004622/07/201802/08/2018קרית טבעוןאישור הונפקקייטנה

344085- רמת הדסה מוסד חינוכי3610004-903780022/07/201809/08/2018רמת הדסה אישור הונפקקייטנהרמת הדסהקרית טבעוןקרית טבעוןחיפה

 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומית1204-903810022/07/201809/08/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהגן חצב- קייטנת קיץ קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה

קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה
גן - קיטנת קיץ 

רימונים
 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומית04-903810022/07/201809/08/2018 קרית טבעון43אלונים אישור הונפקקייטנה

קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה
גן - קייטנת קיץ 

האורן
 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומית03-903810022/07/201809/08/2018 קרית טבעון4דוד אלעזר אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה
גן - קייטנת קיץ 

צבעוני
 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומית1204-903810022/07/201809/08/2018סולד הנריאטה אישור הונפקקייטנה

קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה
גן - קייטנת קיץ 

ינאית
 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומית04-903810022/07/201809/08/2018 קרית טבעון29כצנלסון אישור הונפקקייטנה

קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה
גן - קייטנת קיץ 

ציפורנים
 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומית03-903810022/07/201809/08/2018 קרית טבעון10ציפורנים אישור הונפקקייטנה

 קרית טבעון23002קרית טבעון רשות מקומית04-903810022/07/201809/08/2018 קרית טבעון10מורן אישור הונפקקייטנהגן תמר- קיטנת קיץ קרית טבעוןקרית טבעוןחיפה

 קרית ים96008קרית ים רשות מקומית1804-875589101/07/201809/08/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהאור אבנרקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ704-875067801/07/201809/08/2018ארזים אישור הונפקקייטנהפלוטוקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ704-875067801/07/201809/08/2018ארזים אישור הונפקקייטנהאורוןקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201809/08/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהצדקקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201809/08/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהשבתאיקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201809/08/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהשיזףקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201809/08/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהשושןקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201809/08/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהניצןקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201809/08/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהצבעוניקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201809/08/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהאלמוגקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201809/08/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהנפטוןקרית יםקרית יםחיפה

קרית יםקרית יםחיפה
מחנה כדורסל 

וכדורגל
970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ04-875067801/07/201812/07/2018אילנותאישור הונפקקייטנה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ504-875067801/07/201819/07/2018ארזים אישור הונפקקייטנהמאדיםקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201819/07/2018שרת משה אישור הונפקקייטנההרדוףקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201819/07/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהעיריתקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201819/07/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהיקינטוןקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201819/07/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהאלוןקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201819/07/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהברושקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201819/07/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהחצבקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201819/07/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהאשלקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201819/07/2018שרת משה אישור הונפקקייטנההדסקרית יםקרית יםחיפה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201819/07/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהשוניתקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201819/07/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהנגהקרית יםקרית יםחיפה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201819/07/2018שרת משה אישור הונפקקייטנהשביטקרית יםקרית יםחיפה

קרית יםקרית יםחיפה
בתי הספר של 

החופש הגדול 
970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ104-875067801/07/201819/07/2018אילנות אישור הונפקקייטנה

קרית יםקרית יםחיפה
בתי הספר של 

החופש הגדול 
970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1004-875067801/07/201819/07/2018קרית ים אישור הונפקקייטנה

קרית יםקרית יםחיפה
בתי הספר של 

החופש הגדול ימית
970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ04-875067801/07/201819/07/2018קרית יםאישור הונפקקייטנה

קרית יםקרית יםחיפה
קיץ של ספורט 

בגולאסו
515355469- מגרשי גולאסו חברה5077-536786101/07/201819/07/2018גפן אישור הונפקקייטנה

קרית יםקרית יםחיפה
בתי הספר של 

החופש הגדול אור 
970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1804-875067801/07/201820/07/2018שרת משה אישור הונפקקייטנה

קרית יםקרית יםחיפה
בתי הספר של 

החופש הגדול 
970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ1304-875067801/07/201820/07/2018קרית ים אישור הונפקקייטנה

קרית יםקרית יםחיפה
בתי הספר של 

החופש הגדול אורים
970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ2504-875067801/07/201820/07/2018שד ביאליק אישור הונפקקייטנה

970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ04-875067801/07/201820/07/2018קרית יםאישור הונפקקייטנהMIXקייטנת קרית יםקרית יםחיפה

קרית יםקרית יםחיפה
בתי הספר של 

החופש הגדול 
970558- ס קרית ים "מתנס"מתנ304-875067801/07/201820/07/2018בר יהודה אישור הונפקקייטנה

עמותה04-844447301/07/201831/08/2018חוף זבולון קרית יםאישור הונפקקייטנהספורט ימיקרית יםקרית יםחיפה
- עמותת מעופפי הים  

580482305
קרית יםקרית יםחיפה

קיץ של ספורט 

בגולאסו
515355469- מגרשי גולאסו חברה5077-536786112/08/201830/08/2018גפן אישור הונפקקייטנה

קרית יםקרית יםחיפה
קיץ של ספורט 

בגולאסו
515355469- מגרשי גולאסו חברה5077-536786122/07/201809/08/2018גפן אישור הונפקקייטנה

קרית יםקרית יםחיפה
ד לוינסון "חמ

קדימה מדע
 קרית ים96008קרית ים רשות מקומית04-876151724/06/201805/07/2018 קרית ים23ל "צהאישור הונפקקייטנה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ04-830667901/07/201810/08/2018דליהאישור הונפקקייטנהאלישבעקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ304-830667901/07/201810/08/2018האוזנר גדעון אישור הונפקקייטנהנרקיסקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ1004-830667901/07/201810/08/2018נתניהו יונתן אישור הונפקקייטנהנתניהוקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ6704-830667901/07/201810/08/2018החשמונאים אישור הונפקקייטנהפירסקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ4104-830667901/07/201810/08/2018שד ויצמן אישור הונפקקייטנהרימוןקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ2504-830667901/07/201816/08/2018שד קרן קימת אישור הונפקקייטנה'בוקסר בקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ304-830667901/07/201816/08/2018קליבנוב אישור הונפקקייטנהצביה אקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ2704-830667901/07/201816/08/2018אהרון אישור הונפקקייטנהמנדלברודקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ804-830667901/07/201816/08/2018מנור אהוד אישור הונפקקייטנהאהוד מנור בקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ304-830667901/07/201816/08/2018האוזנר גדעון אישור הונפקקייטנהביכוריםקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ604-830667901/07/201816/08/2018בן צבי אישור הונפקקייטנהיובלקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ28504-830667901/07/201816/08/2018דרך עכו אישור הונפקקייטנהתמריקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ304-830667901/07/201816/08/2018הברוש אישור הונפקקייטנה'ברוש בקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ904-830667901/07/201816/08/2018דקר אישור הונפקקייטנהאלון אקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ904-830667901/07/201816/08/2018אהוד מנור אישור הונפקקייטנהגליקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ904-830667901/07/201816/08/2018דקר אישור הונפקקייטנהאלון בקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ504-830667901/07/201816/08/2018אלמוגי יוסף אישור הונפקקייטנהרעותקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

עמותה7804-876309001/07/201819/07/2018שד בן גוריון אישור הונפקקייטנהסופר ספורטקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה
העמותה לקידום הספורט בקרית 

82008- מוצקין 

קרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
 קרית מוצקין82008קרית מוצקין רשות מקומית04-876250901/07/201819/07/2018ין אריה'דולצאישור הונפקקייטנה

קרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
333- רשות מקומית מוסד חינוכי04-877462001/07/201819/07/2018קרית מוצקיןאישור הונפקקייטנה

קרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה
בית הספר של 

החופש הגדול
 קרית מוצקין82008קרית מוצקין רשות מקומית404-876397801/07/201819/07/2018דקר אישור הונפקקייטנה

קרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה
בית ספר של 

החופש הגדול
 קרית מוצקין82008קרית מוצקין רשות מקומית04-873448201/07/201819/07/2018שד גושן משהאישור הונפקקייטנה

קרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

בית ספר של 

החופש הגדול 

ה"מצפ

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ04-870274501/07/201819/07/2018 קרית מוצקין10החשמונאים אישור הונפקקייטנה

קרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה
קייטנת החופש 

הגדול
411048- משרד החינוך מוסד חינוכי04-641367301/07/201819/07/2018קרית מוצקיןאישור הונפקקייטנה

970574- כהן .א-מוצקין.ס ק"מתנס"מתנ04-870262501/07/201819/07/2018קרית מוצקיןאישור הונפקקייטנהבית ספר של קיץקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ04-830667901/07/201820/07/2018קרית מוצקיןאישור הונפקקייטנהחטיבה צעירה תאנהקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ04-830667901/07/201820/07/2018העליהאישור הונפקקייטנהדקלקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ04-830667901/07/201820/07/2018מנחםאישור הונפקקייטנהקצירקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ1004-830667901/07/201820/07/2018י "נילאישור הונפקקייטנהתהילהקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ604-830667901/07/201820/07/2018מנור אהוד אישור הונפקקייטנהמשאלהקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ04-830667901/07/201820/07/2018קרית מוצקיןאישור הונפקקייטנההבריכהקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ1104-830667901/07/201820/07/2018דקר אישור הונפקקייטנהמחולקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ2504-830667901/07/201823/08/2018שד קרן קימת אישור הונפקקייטנה'בוקסר אקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ504-830667901/07/201823/08/2018אלמוגי יוסף אישור הונפקקייטנהאלמוגקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ304-830667901/07/201823/08/2018קליבנוב אישור הונפקקייטנהצביה בקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ2704-830667901/07/201823/08/2018אהרון אישור הונפקקייטנהורה ויצמןקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה
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970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ804-830667901/07/201823/08/2018מנור אהוד אישור הונפקקייטנה'אהוד מנור אקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ604-830667901/07/201823/08/2018בן צבי אישור הונפקקייטנהדפנהקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

970566- ס קרית מוצקין "מתנס"מתנ304-830667901/07/201823/08/2018הברוש אישור הונפקקייטנהברוש אקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה

עמותה7804-876309005/08/201816/08/2018שד בן גוריון אישור הונפקקייטנהסופר ספורטקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה
העמותה לקידום הספורט בקרית 

82008- מוצקין 

מוסד חינוכי2504-847112224/06/201812/07/2018יוספטל אישור הונפקקייטנהסגולה בקיץקרית מוצקיןקרית מוצקיןחיפה
- מרכז ישיבות בני עקיבא 

2407336
 רכסים9225רכסים רשות מקומית304-984616801/07/201819/07/2018חצב אישור הונפקקייטנהמידות טובותרכסיםרכסיםחיפה

רכסיםרכסיםחיפה
בממלכת המילים 

המופלאות
 רכסים9225רכסים רשות מקומית304-984616801/07/201819/07/2018חצב אישור הונפקקייטנה

רכסיםרכסיםחיפה
הכי טוב - בצוותא

!בבית
עמותה04-984911901/07/201819/07/2018רכסיםאישור הונפקקייטנה

- אור חדש מרכז חינוכי בגליל 

580012094

 רכסים9225רכסים רשות מקומית2804-830840001/07/201819/07/2018הרב קוק אישור הונפקקייטנהמתאים בולרכסיםרכסיםחיפה

מוסד חינוכי14072-250708601/07/201819/07/2018הרקפות אישור הונפקקייטנהגווניםרכסיםרכסיםחיפה
- מוסדות יקירי רכסים אהל שרה 

312991
312686- דרכי תורה עמותה4602-626887001/07/201819/07/2018בני תורה אישור הונפקקייטנהדרכי תורהרכסיםרכסיםחיפה

 רכסים9225רכסים רשות מקומית304-984616801/07/201820/07/2018חרצית אישור הונפקקייטנהאהבה וידידותרכסיםרכסיםחיפה

עמותה04-984911901/07/201831/07/2018רכסיםאישור הונפקקייטנהבצוותארכסיםרכסיםחיפה
- אור חדש מרכז חינוכי בגליל 

580012094
מוסד חינוכי14072-250708602/07/201811/07/2018הרקפות אישור הונפקקייטנהבצוותארכסיםרכסיםחיפה

- מוסדות יקירי רכסים אהל שרה 

312991
 רכסים9225רכסים רשות מקומית1404-984616802/07/201819/07/2018אורנים אישור הונפקקייטנהמעל המצופהרכסיםרכסיםחיפה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-501544402/07/201830/08/2018 רכסים14אורנים אישור הונפקקייטנה"בדווקא"רכסיםרכסיםחיפה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער202-501544421/06/201831/08/2018חצב אישור הונפקקייטנהאתנחתארכסיםרכסיםחיפה

2400281- אור חדש מוסד חינוכי04-820960024/06/201806/07/2018 רכסים8. ד.תאישור הונפקקייטנהשוברת גליםרכסיםרכסיםחיפה

970707- ס אבו גוש "מתנס"מתנ3302-570034201/07/201819/07/2018דרך השלום אישור הונפקקייטנהקייטנת השלוםאבו גושאבו גושירושלים

אבו גושאבו גושירושלים
חופש הגדול סיף 

וקיף
970707- ס אבו גוש "מתנס"מתנ3302-534287501/07/201819/07/2018דרך השלום אישור הונפקקייטנה

970707- ס אבו גוש "מתנס"מתנ3302-570007901/07/201819/07/2018אבו גוש דרך השלום אישור הונפקקייטנהסל קיץאבו גושאבו גושירושלים

970707- ס אבו גוש "מתנס"מתנ3302-570034201/07/201819/07/2018דרך השלום אישור הונפקקייטנהרובוטיקהאבו גושאבו גושירושלים

970707- ס אבו גוש "מתנס"מתנ3302-570034212/07/201816/07/2018דרך השלום אישור הונפקקייטנהרובוטיקהאבו גושאבו גושירושלים

אפרתהאפרתהירושלים
מפליגים עם 

אורות - סיפורים
970715- ס אפרת "מתנס"מתנ02-993293601/07/201819/07/2018שד המלך דודאישור הונפקקייטנה

אפרתהאפרתהירושלים
מפליגים עם 

עשה חיל- סיפורים
970715- ס אפרת "מתנס"מתנ02-993293601/07/201819/07/2018שד המלך דודאישור הונפקקייטנה
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אפרתהאפרתהירושלים
/ קייטנת אקסטרים

דנספורט
970715- ס אפרת "מתנס"מתנ02-993293601/07/201819/07/2018שד המלך דודאישור הונפקקייטנה

אפרתהאפרתהירושלים

מפליגים עם 

בית ספר - סיפורים

בתמר

970715- ס אפרת "מתנס"מתנ02-993293601/07/201819/07/2018שד המלך דודאישור הונפקקייטנה

970715- ס אפרת "מתנס"מתנ02-993293601/07/201826/07/2018שד המלך דודאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהאפרתהאפרתהירושלים

 אפרתה36509אפרתה רשות מקומית02-993324101/07/201828/07/2018דוד המלךאישור הונפקקייטנהמועדונית גפןאפרתהאפרתהירושלים

970715- ס אפרת "מתנס"מתנ02-993293602/07/201812/07/2018שד המלך דודאישור הונפקקייטנהקורס מחולאפרתהאפרתהירושלים

970715- ס אפרת "מתנס"מתנ02-993293602/07/201819/07/2018הדקלאישור הונפקקייטנהפעילות קיץ אתגריתאפרתהאפרתהירושלים

אפרתהאפרתהירושלים
קייטנת ישראלי 

מדעי וטבעי
580119790- עמותת אורות עציון עמותה02-993334923/07/201826/07/2018זית שמןאישור הונפקקייטנה

970715- ס אפרת "מתנס"מתנ02-993937029/07/201809/08/2018שד המלך דודאישור הונפקקייטנהקייטנה חוויתיתאפרתהאפרתהירושלים

34278465- תושב פרטי תושב פרטי3902-993377029/07/201828/08/2018זית שמן אישור הונפקקייטנהאוגוסטאפרתהאפרתהירושלים

בית אלבית אלירושלים
קייטנה לימודית 

חוויתית
140939- ישיבת מטה בנימין מוסד חינוכי02-997384601/07/201812/07/2018בית אלאישור הונפקקייטנה

970731- ס בית אל "מתנס"מתנ02-997332001/07/201819/07/2018בית אלאישור הונפקקייטנהס של קיץ"ביבית אלבית אלירושלים

970731- ס בית אל "מתנס"מתנ02-997660001/07/201819/07/2018בית אלאישור הונפקקייטנהבית אל בנותבית אלבית אלירושלים

עמותה02-997573701/07/201821/07/2018דרך העמקאישור הונפקקייטנהקייטנת שער השמיםבית אלבית אלירושלים
- ר "ת שער השמיים בית אל ע"ת

580278711

970731- ס בית אל "מתנס"מתנ02-970660501/07/201826/07/2018בית אלאישור הונפקקייטנהקייטנת הגניםבית אלבית אלירושלים

970731- ס בית אל "מתנס"מתנ02-997332022/07/201827/07/2018בית אלאישור הונפקקייטנהס של קיץ"ביבית אלבית אלירושלים

 בית אריה36525בית אריה רשות מקומית08-929723601/07/201805/07/2018 בית אריה1הזית אישור הונפקקייטנה2018מחנוער בית אריהבית אריהירושלים

בית אריהבית אריהירושלים
בית הספר של 

החופש הגדול
 בית אריה36525בית אריה רשות מקומית108-929782201/07/201819/07/2018לבונה אישור הונפקקייטנה

עמותה203-966676701/07/201831/07/2018החצב אישור הונפקקייטנהד"קייטנת חבבית אריהבית אריהירושלים

ד בית אריה עופרים שעל "בית חב

- ד "ידי צעירי אגודת חב

580521003

 בית אריה36525בית אריה רשות מקומית08-929723605/08/201809/08/2018 בית אריה1הזית אישור הונפקקייטנה2018מחנוער בית אריהבית אריהירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2802-992404501/07/201801/08/2018נחל ערוגות אישור הונפקקייטנהדרכי רחלבית שמשבית שמשירושלים

976720- ס רמת בית שמש "מתנס"מתנ1602-991059401/07/201801/09/2018נחל דולב אישור הונפקקייטנהמקום שהוא ביתבית שמשבית שמשירושלים

בית שמשבית שמשירושלים
בנןת מלכה אורחות 

אמותינו
מוסד חינוכי602-571894301/07/201819/07/2018נחל רפאים אישור הונפקקייטנה

- רשת מעיין החינוך התורני 

511402

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער13077-548201301/07/201819/07/2018נחל שורק אישור הונפקקייטנהכאן בוניםבית שמשבית שמשירושלים
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580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1302-991633201/07/201819/07/2018נחל ערוגות אישור הונפקקייטנהבנות הדסהבית שמשבית שמשירושלים

מוסד חינוכי1402-999746501/07/201819/07/2018נחל שורק אישור הונפקקייטנההחודש הגדולבית שמשבית שמשירושלים
- אהבת ישראל בנים בית שמש 

194472

976712- ס פסגות השבע "מתנס"מתנ2102-995107001/07/201819/07/2018דרך רבין יצחק אישור הונפקקייטנהבנות מלכהבית שמשבית שמשירושלים

בית שמשבית שמשירושלים
בית ספר של 

החופש הגדול
 בית שמש26104בית שמש רשות מקומית302-991831201/07/201819/07/2018שד נהר הדן אישור הונפקקייטנה

1404- מרכז גני הילדים עמותה02-992486801/07/201819/07/2018נחל ערוגותאישור הונפקקייטנהעוז והדרבית שמשבית שמשירושלים

114165- בית ספר אורות בנים מוסד חינוכי302-991831201/07/201819/07/2018שד נהר הדן אישור הונפקקייטנהידי זהבבית שמשבית שמשירושלים

בית שמשבית שמשירושלים
בית הספר של 

החופש הגדול
976720- ס רמת בית שמש "מתנס"מתנ1602-991136901/07/201819/07/2018הגולן אישור הונפקקייטנה

מוסד חינוכי1602-999416701/07/201819/07/2018הנורית אישור הונפקקייטנהקייטנת קרן שמשבית שמשבית שמשירושלים
- אשכול פיס בית שמש 

500226105

בית שמשבית שמשירושלים
מחנה של פעם 

בחיים
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער5802-999278701/07/201819/07/2018נהר הירדן אישור הונפקקייטנה

בית שמשבית שמשירושלים
הפתעות בארץ 

האבות
 בית שמש26104בית שמש רשות מקומית802-992298001/07/201819/07/2018רבי מאיר בעל הנס אישור הונפקקייטנה

בית שמשבית שמשירושלים
הפתעות בארץ 

האבות
 בית שמש26104בית שמש רשות מקומית1302-999218301/07/201819/07/2018רבי יהושע אישור הונפקקייטנה

114165- בית ספר אורות בנים מוסד חינוכי302-991831201/07/201819/07/2018שד נהר הדן אישור הונפקקייטנהמוכנות לכיתה אבית שמשבית שמשירושלים

 בית שמש26104בית שמש רשות מקומית02-999330801/07/201819/07/2018הרצוג נהר הירדןאישור הונפקקייטנהישראל באורותבית שמשבית שמשירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער102-991542701/07/201819/07/2018רבנו חיים הלוי אישור הונפקקייטנהכל הזכויות שמורותבית שמשבית שמשירושלים

בית שמשבית שמשירושלים
בממלכת המילים 

המופלאות
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער602-992002301/07/201819/07/2018מאיר בעל הנס ' ראישור הונפקקייטנה

733022- צדקה מוסד חינוכי02-806333301/07/201819/07/2018 בית שמש17בן איש אישור הונפקקייטנהגן בניםבית שמשבית שמשירושלים

בית שמשבית שמשירושלים
בממלכת המילים 

המופלאות
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1302-999518901/07/201819/07/2018נחל ערוגות אישור הונפקקייטנה

455154- בנות ויזניץ בית שמש מוסד חינוכי18073-218166201/07/201819/07/2018נהר הירדן אישור הונפקקייטנהפאמיליע קינדערבית שמשבית שמשירושלים

מוסד חינוכי2102-633447701/07/201819/07/2018נחל לוז אישור הונפקקייטנהתורת משהבית שמשבית שמשירושלים
- זכרו תורת משה רמת בית שמש 

2419190

בית שמשבית שמשירושלים
בית ספר של 

החופש הגדול
976720- ס רמת בית שמש "מתנס"מתנ1602-995144701/07/201819/07/2018נחל דולב אישור הונפקקייטנה

מוסד חינוכי02-999416701/07/201819/07/2018 בית שמש61הנורית אישור הונפקקייטנהבית הספר של הקיץבית שמשבית שמשירושלים
- אשכול פיס בית שמש 

500226105

בית שמשבית שמשירושלים
משקפות ההפתעות 

בארץ האבות
 בית שמש26104בית שמש רשות מקומית502-570477001/07/201819/07/2018שלמה המלך אישור הונפקקייטנה

בית שמשבית שמשירושלים
הפתעות בארץ 

האבות
 בית שמש26104בית שמש רשות מקומית3702-991488101/07/201819/07/2018ל "ריבאישור הונפקקייטנה

172023- בית ספר הראל מוסד חינוכי1702-999250301/07/201819/07/2018נחל רפאים אישור הונפקקייטנהמיני ישראלבית שמשבית שמשירושלים
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ג"היכלי ענתנועת נוער1503-618525601/07/201819/07/2018בן איש חי אישור הונפקקייטנהקולומבוסבית שמשבית שמשירושלים

 בית שמש26104בית שמש רשות מקומית1202-991318501/07/201819/07/2018בן עזאי אישור הונפקקייטנהכיף קיץבית שמשבית שמשירושלים

615971- ד בנות  "חבד מממוסד חינוכי802-538577201/07/201819/07/2018רבי מאיר בעל הנס אישור הונפקקייטנהמשקפיים של גאולהבית שמשבית שמשירושלים

114165- בית ספר אורות בנים מוסד חינוכי302-991831201/07/201819/07/2018שד נהר הדן אישור הונפקקייטנהידי זהבבית שמשבית שמשירושלים

ג"היכלי ענתנועת נוער1003-618525601/07/201819/08/2018צדקה אישור הונפקקייטנהערך צבורבית שמשבית שמשירושלים

מוסד חינוכי202-650020601/07/201820/07/2018תכלת מרדכי אישור הונפקקייטנהסיפור בהמשכיםבית שמשבית שמשירושלים
- מרכז מוסדות בית מלכה 

543918

בית שמשבית שמשירושלים
nמחנה של פעם 

בחיים
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער5802-504441501/07/201820/07/2018נהר הירדן אישור הונפקקייטנה

615971- ד בנות  "חבד מממוסד חינוכי802-991398001/07/201820/07/2018רבי מאיר בעל הנס אישור הונפקקייטנהמשקפיים של גאולהבית שמשבית שמשירושלים

580478048- זכרו תורת משה עמותה302-999326201/07/201820/07/2018נחל לוז אישור הונפקקייטנהתורת שלוםבית שמשבית שמשירושלים

580478048- זכרו תורת משה עמותה302-999326201/07/201820/07/2018נחל לוז אישור הונפקקייטנהתורת שלוםבית שמשבית שמשירושלים

עמותה1608-979900901/07/201820/08/2018ירמיהו הנביא אישור הונפקקייטנהסיפורי צדיקיםבית שמשבית שמשירושלים
- קהילה חינוכית קצות החושן 

580428266
 בית שמש26104בית שמש רשות מקומית02-999214301/07/201821/07/2018 בית שמש9אור שמח אישור הונפקקייטנהיחליפו כחבית שמשבית שמשירושלים

עמותה2302-991935801/07/201821/07/2018נחל הקישון אישור הונפקקייטנהקיטנת הקיץבית שמשבית שמשירושלים
- ישיבה לצעירים בית שמש 

580316602

160424- מגן אבות מוסד חינוכי1902-991404101/07/201830/07/2018נחל אוריה אישור הונפקקייטנהמגן אבותבית שמשבית שמשירושלים

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי1402-992665301/07/201830/08/2018רחוב בן איש חי אישור הונפקקייטנהמקור חכמהבית שמשבית שמשירושלים

580599942- גני ילדים . צ.ח.יעמותה4076-540636801/07/201831/07/2018יונה בן אמיתי אישור הונפקקייטנהבית בגןבית שמשבית שמשירושלים

בית שמשבית שמשירושלים
אהבת חברים 

וידידים
970764- ס בית שמש "מתנס"מתנ2072-222323401/07/201831/08/2018תכלת מרדכי אישור הונפקקייטנה

מוסד חינוכי2802-538124201/07/201831/08/2018נחל ערוגות אישור הונפקקייטנהעוז והדרבית שמשבית שמשירושלים
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402

580540169- עמותת דרור עמותה1902-992441901/07/201831/08/2018נחל רפאים אישור הונפקקייטנהר"מחנה דרובית שמשבית שמשירושלים

580370146- רנוביל 'מאורי צעמותה072-240531401/07/201831/08/2018 בית שמש2אוהל יהושע אישור הונפקקייטנהקייטנת סקוויראבית שמשבית שמשירושלים

2415750- פנים מאירים מוסד חינוכי202-991784001/07/201831/08/2018בן איש חי אישור הונפקקייטנהצאן קדשיםבית שמשבית שמשירושלים

מוסד חינוכי1302-991583801/07/201831/08/2018מעשי חייא אישור הונפקקייטנהתורה לשמהבית שמשבית שמשירושלים
גני ילדים בת מלך למען תורה 

175349- לשמה 

מוסד חינוכי02-991583801/07/201831/08/2018' רמת בית שמש ג3חגי הנביא אישור הונפקקייטנהקהילות יעקבבית שמשבית שמשירושלים
גני ילדים בת מלך למען תורה 

175349- לשמה 

מוסד חינוכי3502-991583801/07/201831/08/2018רבי אלעזר אישור הונפקקייטנהבת מלךבית שמשבית שמשירושלים
גני ילדים בת מלך למען תורה 

175349- לשמה 
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מוסד חינוכי02-992441902/07/201805/07/2018 רמת בית שמש19נחל רפאים אישור הונפקקייטנהגיבושוןבית שמשבית שמשירושלים
- שעלי תורה - אולפנת גילה 

193185

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער102-991542702/07/201812/07/2018רבינו חיים הלוי אישור הונפקקייטנהים יבשהבית שמשבית שמשירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1302-992558702/07/201815/08/2018נחל שורק אישור הונפקקייטנהעוד נגיעבית שמשבית שמשירושלים

תנועת נוער02-992532302/07/201816/08/2018נצח ישראלאישור הונפקקייטנהיש יתרוןבית שמשבית שמשירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער4073-740390902/07/201817/07/2018נחמיה אישור הונפקקייטנהלמחרבית שמשבית שמשירושלים

ג"היכלי ענתנועת נוער1003-618525602/07/201818/07/2018צדקה אישור הונפקקייטנהאין אפסבית שמשבית שמשירושלים

718106- בית מלכה מוסד חינוכי202-537285902/07/201819/07/2018תכלת מרדכי אישור הונפקקייטנהקיץ בתנועהבית שמשבית שמשירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1302-999763302/07/201819/07/2018מעשי חייא אישור הונפקקייטנהבקרובבית שמשבית שמשירושלים

455154- בנות ויזניץ בית שמש מוסד חינוכי16073-218166502/07/201819/07/2018בן עזאי אישור הונפקקייטנהויזניץבית שמשבית שמשירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1702-501544402/07/201819/07/2018נחל רפאים אישור הונפקקייטנהבנות מלכהבית שמשבית שמשירושלים

718106- בית מלכה מוסד חינוכי1702-537285902/07/201819/07/2018דובר שלום אישור הונפקקייטנהצלילים ותנועהבית שמשבית שמשירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער602-991931702/07/201820/07/2018מאיר בעל הנס אישור הונפקקייטנהיש מצבבית שמשבית שמשירושלים

144600- שעלי תורה מוסד חינוכי1602-991405402/07/201826/07/2018נחל שורק אישור הונפקקייטנהשעלי קיץבית שמשבית שמשירושלים

מוסד חינוכי1302-538124203/07/201810/07/2018נחל ערוגות אישור הונפקקייטנהעוז והדרבית שמשבית שמשירושלים
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402

ג"היכלי ענתנועת נוער1703-618525603/07/201812/08/2018בן איש חי אישור הונפקקייטנהקלשוניבית שמשבית שמשירושלים

2418440- אורחות אבותינו מוסד חינוכי2202-992068103/07/201819/07/2018רבי יהושע אישור הונפקקייטנהתורת אמךבית שמשבית שמשירושלים

עמותה02-991981904/07/201820/07/2018רבי יוסי בן קיסמאאישור הונפקקייטנהחסידי אידיש בנותבית שמשבית שמשירושלים
- בית שמש - דרכיה דרכי נועם

580473510
976704- ס מאירהוף "מתנס"מתנ902-633347808/07/201812/07/2018שד הדקל אישור הונפקקייטנהמדע מאירהוףבית שמשבית שמשירושלים

976712- ס פסגות השבע "מתנס"מתנ2102-633183315/07/201819/07/2018דרך רבין יצחק אישור הונפקקייטנהקייטנת מדעבית שמשבית שמשירושלים

בית שמשבית שמשירושלים
אקסטרים ספורט 

ואתגרים
307457051- אלכסנדר טרנובסקי תושב פרטי02-625306017/07/201831/08/2018מושב משילת ציוןאישור הונפקקייטנה

עמותה13072-258700021/06/201820/08/2018נחל שורק אישור הונפקקייטנהח"פעילות קיץ תשעבית שמשבית שמשירושלים
- מוסדות בנות ישראל 

580554962

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1902-992648121/06/201820/08/2018נחל רפאים אישור הונפקקייטנהלפרוש כנףבית שמשבית שמשירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער202-992287121/06/201821/08/2018ר מבעלז "האדמואישור הונפקקייטנהבאר מריםבית שמשבית שמשירושלים

בית שמשבית שמשירושלים
אולפנת אהבת 

ישראל
460667- אולפנת אהבת ישראל מוסד חינוכי1402-992417021/06/201827/07/2018נחל דולב אישור הונפקקייטנה

בית שמשבית שמשירושלים
אקסטרים ספורט 

ואתגרים
307457051- אלכסנדר טרנובסקי תושב פרטי02-625306022/07/201816/08/2018מושב משילת ציוןאישור הונפקקייטנה
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246033- לב הרמה עמותה1602-999634123/07/201805/08/2018נחל שורק אישור הונפקקייטנהקמפ לנדאובית שמשבית שמשירושלים

976696- ס זינמן "מתנס"מתנ802-633438223/07/201809/08/2018ו "סמ ויצאישור הונפקקייטנהשנה למדינה 70בית שמשבית שמשירושלים

246033- לב הרמה עמותה1402-999634123/07/201817/08/2018נחל שורק אישור הונפקקייטנהקינדערלאך בנותבית שמשבית שמשירושלים

עמותה1702-991665624/06/201805/07/2018המשלט אישור הונפקקייטנהקיטנה קרית חינוךבית שמשבית שמשירושלים
- משכנותיך ישראל ירושלים 

580010270
עמותה1602-992518724/06/201812/07/2018נחל דולב אישור הונפקקייטנהאהבת ישראלבית שמשבית שמשירושלים

בית ספר חרדי לאומי אהבת 

580325744- ישראל 
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער502-501544424/06/201816/08/2018רבי מאיר בעל הנס אישור הונפקקייטנהגלגל הצלהבית שמשבית שמשירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2102-991531824/06/201818/07/2018נחל לוז אישור הונפקקייטנהכה תאמרבית שמשבית שמשירושלים

בית שמשבית שמשירושלים
בית מלכה בית 

שמש
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער602-504441524/06/201819/07/2018אדמור מבעלזא אישור הונפקקייטנה

בני עקיבאתנועת נוער503-907332024/07/201803/08/2018בן אליעזר אישור הונפקקייטנהסבבה בני עקיבאבית שמשבית שמשירושלים

 בית שמש26104בית שמש רשות מקומית02-992532325/06/201802/07/2018קטרוןאישור הונפקקייטנהלקל חייבית שמשבית שמשירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער202-999560325/06/201815/08/2018ר מבעלז "האדמואישור הונפקקייטנהבין לביןבית שמשבית שמשירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער202-992093625/06/201815/08/2018האדמור מבעלזא אישור הונפקקייטנהדרכי רחלבית שמשבית שמשירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1202-991318525/06/201824/07/2018בן עזאי אישור הונפקקייטנהבנות רחלבית שמשבית שמשירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2102-504441525/06/201827/06/2018נחל לוז אישור הונפקקייטנהכה תאמרבית שמשבית שמשירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1202-501544426/06/201802/08/2018בןעזאי אישור הונפקקייטנהויזניץ בית שמשבית שמשבית שמשירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1002-992059928/06/201819/07/2018נחל גילה אישור הונפקקייטנהמה שתגידיבית שמשבית שמשירושלים

אישור הונפקקייטנהבדרך המלךבית שמשבית שמשירושלים
אחיה השילוני ' רמת בית שמש ג

9
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-999167928/06/201819/07/2018

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1002-991629428/06/201824/07/2018נחל גילה אישור הונפקקייטנהבלימהבית שמשבית שמשירושלים

729426- מעין החינוך התורני מוסד חינוכי1802-538325501/07/201817/07/2018אוהל שרה אישור הונפקקייטנהבטר אן דיפרנטביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2302-625101201/07/201819/07/2018ריבד אישור הונפקקייטנהמתחת לשולחןביתר עיליתביתר עיליתירושלים

227108- מעין החינוך התורני  מוסד חינוכי302-580824101/07/201819/07/2018רחוב בנין דוד אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםביתר עיליתביתר עיליתירושלים

970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ2702-580736801/07/201819/07/2018רבי עקיבא אישור הונפקקייטנהמשנת יהודהביתר עיליתביתר עיליתירושלים

499707- אדרת אליהו מוסד חינוכי2802-625218201/07/201819/07/2018הרב שך אישור הונפקקייטנהאדרת אליהוביתר עיליתביתר עיליתירושלים

970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ2302-580646301/07/201819/07/2018אלעזר המודעי אישור הונפקקייטנהאהבת חסדביתר עיליתביתר עיליתירושלים

 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומית5902-994643301/07/201819/07/2018קדושת לוי אישור הונפקקייטנהנטעי מאירביתר עיליתביתר עיליתירושלים



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

343988- בית יעקב חסידי מוסד חינוכי2102-580713601/07/201819/07/2018ד "חבאישור הונפקקייטנהמילים מופלאותביתר עיליתביתר עיליתירושלים

,אישור הונפקקייטנהקיטנת הזהבביתר עיליתביתר עיליתירושלים 729426- מעין החינוך התורני מוסד חינוכי02-580212601/07/201819/07/2018 ביתר עילית17אוירבך 

ביתר עיליתביתר עיליתירושלים
ממלכת המילים 

המופלאות
970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ02-580735801/07/201819/07/2018 ביתר עילית9חפץ חים אישור הונפקקייטנה

ביתר עיליתביתר עיליתירושלים
ממלכת המילים 

המופלאות
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער402-501544401/07/201819/07/2018כנסת מרדכי אישור הונפקקייטנה

970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ202-532068001/07/201819/07/2018רבי נחמן מברסלב אישור הונפקקייטנהתפארת משהביתר עיליתביתר עיליתירושלים

970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ202-572550701/07/201819/07/2018רבי נחמן מברסלב אישור הונפקקייטנהנפש החייםביתר עיליתביתר עיליתירושלים

970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ202-966488401/07/201819/07/2018רבי נחמן מברסלב אישור הונפקקייטנהמעשי הגדוליםביתר עיליתביתר עיליתירושלים

 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומית202-580605301/07/201819/07/2018נדבורנה אישור הונפקקייטנהנטעי מאירביתר עיליתביתר עיליתירושלים

 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומית202-580622701/07/201819/07/2018קארו יוסף אישור הונפקקייטנהחניכי הישיבות בניםביתר עיליתביתר עיליתירושלים

970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ1002-580882801/07/201819/07/2018הרבי מזוועהיל אישור הונפקקייטנהגאולה קעמפושביתר עיליתביתר עיליתירושלים

970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ5902-580805401/07/201819/07/2018קדושת לוי אישור הונפקקייטנהבינגוביתר עיליתביתר עיליתירושלים

 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומית1702-807082001/07/201819/07/2018יסוד העבודה אישור הונפקקייטנהשירת יוסףביתר עיליתביתר עיליתירושלים

970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ202-580217701/07/201819/07/2018רבי נחמן מברסלב אישור הונפקקייטנהתורת חסדביתר עיליתביתר עיליתירושלים

 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומית3002-580459801/07/201819/07/2018פחד יצחק אישור הונפקקייטנהנאות רחלביתר עיליתביתר עיליתירושלים

מוסד חינוכי202-580802701/07/201819/07/2018קדושת ציון אישור הונפקקייטנהבדרך אמותינוביתר עיליתביתר עיליתירושלים
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402

729426- מעין החינוך התורני מוסד חינוכי1702-580212601/07/201819/07/2018אוירבך אישור הונפקקייטנהקיטנת הזהבביתר עיליתביתר עיליתירושלים

970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ1402-580853401/07/201819/07/2018איגרות משה אישור הונפקקייטנהאותיות מחכימותביתר עיליתביתר עיליתירושלים

415836- מעיין החינוך התורני מוסד חינוכי02-580548301/07/201819/07/2018רבי עקיבאאישור הונפקקייטנהמכל הלבביתר עיליתביתר עיליתירושלים

160283- בית יעקב החסידי מוסד חינוכי602-580874001/07/201819/07/2018רבי נחמן מברסלב אישור הונפקקייטנהמילים מופלאותביתר עיליתביתר עיליתירושלים

970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ02-572572501/07/201819/07/2018הרב אריאלי יצחקאישור הונפקקייטנהדרכי אישביתר עיליתביתר עיליתירושלים

ביתר עיליתביתר עיליתירושלים
ממלכת המילים 

המופלאות
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער902-580313701/07/201819/07/2018חפץ חיים אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער402-580791701/07/201819/07/2018כנסת מרדכי אישור הונפקקייטנהראשית חכמהביתר עיליתביתר עיליתירושלים
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משרד החינוך

מינהל חברה ונוער
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970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ202-532066601/07/201819/07/2018רבי נחמן מברסלב אישור הונפקקייטנהבית ברכהביתר עיליתביתר עיליתירושלים

970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ02-580886501/07/201819/07/2018ביתר עיליתאישור הונפקקייטנהאל הדגלביתר עיליתביתר עיליתירושלים

112102- ד בנים ביתר עילית "חבמוסד חינוכי202-580277001/07/201819/07/2018הרבי מנדבורנה אישור הונפקקייטנהגן ישראלביתר עיליתביתר עיליתירושלים

ביתר עילית 37804רשות מקומית402-580791701/07/201819/07/2018כנסת מרדכי אישור הונפקקייטנהראשית חכמהביתר עיליתביתר עיליתירושלים

 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומית202-580065401/07/201819/07/2018ד "חבאישור הונפקקייטנהאהלי מנחםביתר עיליתביתר עיליתירושלים

970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ202-580869501/07/201819/07/2018רבי נחמן מברסלב אישור הונפקקייטנהחניכי הישיבות בנותביתר עיליתביתר עיליתירושלים

227108- מעין החינוך התורני  מוסד חינוכי1802-580212601/07/201819/07/2018אוהל שרה אישור הונפקקייטנהבטר אן דיפרנטביתר עיליתביתר עיליתירושלים

970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ2002-671121201/07/201820/07/2018קדושת לוי אישור הונפקקייטנהבית ספר סלוניםביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2102-580382801/07/201820/07/2018ד "חבאישור הונפקקייטנהתכלסביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער802-504441501/07/201820/07/2018ברסלב אישור הונפקקייטנהתכלסביתר עיליתביתר עיליתירושלים

 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומית502-572527101/07/201820/07/2018המגיד ממעזריטש אישור הונפקקייטנהכלל חסידיביתר עיליתביתר עיליתירושלים

970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ1102-580215001/07/201820/07/2018דברי חיים אישור הונפקקייטנהח"קיץ תשעביתר עיליתביתר עיליתירושלים

 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומית2602-580740701/07/201821/07/2018ין 'ר מרוז"האדמואישור הונפקקייטנהנחלת יעקבביתר עיליתביתר עיליתירושלים

970798- ס ביתר עלית "מתנס"מתנ10302-580529701/07/201821/07/2018קדושת לוי אישור הונפקקייטנהם-מאור יביתר עיליתביתר עיליתירושלים

-באוצר חיים אור עולם ביתר עמותה3202-580705401/07/201821/07/2018החוזה מלובלין אישור הונפקקייטנהאור עולםביתר עיליתביתר עיליתירושלים

227108- מעין החינוך התורני  מוסד חינוכי302-580899601/07/201821/07/2018הרב בנדר אישור הונפקקייטנהקייטנת קיץביתר עיליתביתר עיליתירושלים

עמותה5902-580409201/07/201831/08/2018קדושת לוי אישור הונפקקייטנהח"מרחבים תשעביתר עיליתביתר עיליתירושלים
קרן חינוך - תנועת בית יעקב 

580152098- ר "ע- ופיתוח 

ביתר עיליתביתר עיליתירושלים
עזרה - חיוך בלב 

למרפא
580012318- עזרה למרפא עמותה202-580354301/08/201807/08/2018רבי נחמן מברסלב אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1402-580616202/07/201812/07/2018אגרות משה אישור הונפקקייטנהיש מצבביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3002-540120402/07/201812/07/2018פחד יצחק אישור הונפקקייטנהמחנה יומי נאות רחלביתר עיליתביתר עיליתירושלים



מדינת ישראל

משרד החינוך
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580051555- תנועת בתיה ארגון נוער902-580313702/07/201818/07/2018חפץ חיים אישור הונפקקייטנההלאהביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3002-580317502/07/201819/07/2018פחד יצחק אישור הונפקקייטנהנאות רחל קייטנהביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2002-800022402/07/201819/07/2018קדושת לוי אישור הונפקקייטנהסלוניםביתר עיליתביתר עיליתירושלים

ביתר עיליתביתר עיליתירושלים
ממלכת המילים 

המופלאות
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1402-580853402/07/201819/07/2018אגרות משה אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער102-580646302/07/201819/07/2018אלעזר המודעי אישור הונפקקייטנהאהבת חסדביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2402-580802704/07/201825/07/2018חבד אישור הונפקקייטנהבאש ובמיםביתר עיליתביתר עיליתירושלים

מוסד חינוכי5902-580805408/07/201808/08/2018קדושת לוי אישור הונפקקייטנהקדימהביתר עיליתביתר עיליתירושלים
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402

מוסד חינוכי5902-580805408/07/201812/07/2018קדושת לוי אישור הונפקקייטנהבינגוביתר עיליתביתר עיליתירושלים
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1002-580886508/07/201819/07/2018אגרות משה אישור הונפקקייטנהמשמרת מאירביתר עיליתביתר עיליתירושלים

 ביתר עילית37804ביתר עילית רשות מקומית02-580795808/07/201829/07/2018בנין דודאישור הונפקקייטנהמהרילביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער802-580608521/06/201801/09/2018ברסלב אישור הונפקקייטנהפעמוניםביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער6402-636191921/06/201819/08/2018קדושת לוי אישור הונפקקייטנהבלבבי משכןביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1802-501544421/06/201831/08/2018אהל שרה אישור הונפקקייטנהאתנחתא דרכי רחלביתר עיליתביתר עיליתירושלים

2012106- פרחי הדגל ארגון נוער802-532064023/06/201818/07/2018כנסת מרדכי אישור הונפקקייטנהפעמייךביתר עיליתביתר עיליתירושלים

303659585- שפיגל תושב פרטי102-580252723/07/201831/07/2018נדבורנא אישור הונפקקייטנהצוותאביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2602-501544424/06/201818/08/2018פחד יצחק אישור הונפקקייטנהנתיבות שלוםביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1302-580362324/06/201819/08/2018אוירבעך אישור הונפקקייטנהשבילי דעתביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1302-628262624/06/201821/07/2018אוירבעך אישור הונפקקייטנהדרך ביםביתר עיליתביתר עיליתירושלים

ביתר עיליתביתר עיליתירושלים
עזרה - חיוך בלב 

למרפא
580012318- עזרה למרפא עמותה202-580354324/07/201831/07/2018רבי נחמן מברסלב אישור הונפקקייטנה

112102- ד בנים ביתר עילית "חבמוסד חינוכי202-580277025/07/201805/08/2018הרבי מנדבורנה אישור הונפקקייטנהגן ישראלביתר עיליתביתר עיליתירושלים
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580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1802-501544426/06/201831/08/2018מפעל השס אישור הונפקקייטנהמשמרת מאירביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2302-580549727/06/201825/07/2018ד "חבאישור הונפקקייטנהחכמה יהודיתביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער402-580791727/07/201812/08/2018כנסת מרדכי אישור הונפקקייטנהקול הכבודביתר עיליתביתר עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1202-580633128/06/201811/07/2018אלעזר המודעי אישור הונפקקייטנהאהבת חסדביתר עיליתביתר עיליתירושלים

971028- ס בקעת הירדן "מתנס"מתנ02-994141001/07/201819/07/2018משואהאישור הונפקקייטנהגיבורי עלמשואהבקעת הירדןירושלים

מוסד חינוכי02-994668001/07/201819/07/2018משואהאישור הונפקקייטנה.הקייטנה הישראליתמשואהבקעת הירדןירושלים
- מועצה אזורית בקעת הירדן 

12300752

משואהבקעת הירדןירושלים
גפנים בארץ 

הפלאות
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי9069002-994661401/07/201819/07/2018נ ערבות הירדן .דאישור הונפקקייטנה

רשות מקומית04-845219201/07/201826/07/2018משכיותאישור הונפקקייטנה'גן משכיות אמשכיותבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן

רשות מקומית04-774055601/07/201826/07/2018'קייטנת גן משכיות באישור הונפקקייטנה'גן משכיות במשכיותבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן

רשות מקומית02-994338001/07/201826/07/2018קייטנת גן חמדתאישור הונפקקייטנהגן חמדתחמדתבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן

בקעת הירדןירושלים
שדמות 

מחולה

-דן שדמות מחולה

זית
רשות מקומית04-609973901/07/201826/07/2018שדמות מחולהאישור הונפקקייטנה

 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
מוסד חינוכי02-994215301/07/201826/07/2018תומראישור הונפקקייטנהתומרתומרבקעת הירדןירושלים

- מועצה אזורית בקעת הירדן 

12300752

מוסד חינוכי02-994256101/07/201826/07/2018פצאלאישור הונפקקייטנהפצאל זמירפצאלבקעת הירדןירושלים
- מועצה אזורית בקעת הירדן 

12300752

מוסד חינוכי02-994363901/07/201826/07/2018משואהאישור הונפקקייטנהפצאל משואהמשואהבקעת הירדןירושלים
- מועצה אזורית בקעת הירדן 

12300752

מוסד חינוכי02-653746901/07/201826/07/2018נתיב הגדודאישור הונפקקייטנהנתיב הגדודנתיב הגדודבקעת הירדןירושלים
- מועצה אזורית בקעת הירדן 

12300752

רשות מקומית02-996869701/07/201826/07/2018קייטנת קיץ גן מכורהאישור הונפקקייטנהגן מכורהמכורהבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן

רשות מקומית02-994253101/07/201826/07/2018קייטנת גן רועי צבעוניאישור הונפקקייטנהגן רועי צבעונירועיבקעת הירדןירושלים
 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
רועיבקעת הירדןירושלים

-בקעות-גן רועי

רקפת
רשות מקומית02-994253101/07/201826/07/2018רועיאישור הונפקקייטנה

 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
רשות מקומית02-586914901/07/201826/07/2018'קייטנת גן גיתית אאישור הונפקקייטנה'גן גיתית אגיתיתבקעת הירדןירושלים

 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
רשות מקומית02-940014201/07/201826/07/2018'קייטנת גן גיתית באישור הונפקקייטנה'גן גיתית בגיתיתבקעת הירדןירושלים

 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
רשות מקומית02-373210001/07/201826/07/2018ב"ייטאישור הונפקקייטנהגן מבואות יריחוב"ייטבקעת הירדןירושלים

 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
רשות מקומית04-658607801/07/201826/07/2018מחולהאישור הונפקקייטנה'גן מחולה אמחולהבקעת הירדןירושלים

 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
רשות מקומית04-658416401/07/201826/07/2018מחולהאישור הונפקקייטנה'גן מחולה במחולהבקעת הירדןירושלים

 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
בקעת הירדןירושלים

שדמות 

מחולה

-גן שדמות מחולה

ניצן
רשות מקומית04-609961301/07/201826/07/2018שדמות מחולהאישור הונפקקייטנה

 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
רשות מקומית04-648093501/07/201826/07/2018רותםאישור הונפקקייטנהרותםרותםבקעת הירדןירושלים

 בקעת 7500000בקעת הירדן 

הירדן
971028- ס בקעת הירדן "מתנס"מתנ02-994460401/07/201831/07/2018חמדתאישור הונפקקייטנהקייטנת חמדתחמדתבקעת הירדןירושלים
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971028- ס בקעת הירדן "מתנס"מתנ04-648020801/07/201831/07/2018ישוב רותםאישור הונפקקייטנהרותםרותםבקעת הירדןירושלים

971028- ס בקעת הירדן "מתנס"מתנ04-658708501/07/201831/07/2018מחולהאישור הונפקקייטנהבקעת הירדן מחולהמחולהבקעת הירדןירושלים

713743- אולפנת בקעת הירדן מוסד חינוכי02-538818901/07/201831/07/2018חמרהאישור הונפקקייטנהפרחי ברחמרהבקעת הירדןירושלים

בקעת הירדןירושלים
שדמות 

מחולה
971028- ס בקעת הירדן "מתנס"מתנ04-994141001/07/201831/07/2018שדמות מחולהאישור הונפקקייטנהשדמות מחולה

971028- ס בקעת הירדן "מתנס"מתנ02-940069901/07/201831/07/2018גיתיתאישור הונפקקייטנהקייטנת בקעת הירדןגיתיתבקעת הירדןירושלים

בקעת הירדןירושלים
שדמות 

מחולה
971028- ס בקעת הירדן "מתנס"מתנ02-994141008/07/201826/07/2018שדמות מחולהאישור הונפקקייטנהשדמות מחולה

בקעת הירדןירושלים
שדמות 

מחולה

קיטנת אילן שדמות 

מחולה
עמותה04-609965715/07/201820/07/2018מדרשת שדמות מחולהאישור הונפקקייטנה

איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 

971028- ס בקעת הירדן "מתנס"מתנ02-994141029/07/201807/08/2018משואהאישור הונפקקייטנהקייטנה חוגיםמשואהבקעת הירדןירושלים

בני עקיבאתנועת נוער403-921750801/07/201812/07/2018האתרוג אישור הונפקקייטנהד"לב אל לב צמיגבעת זאבגבעת זאבירושלים

גבעת זאבגבעת זאבירושלים
בית הספר של 

ד"החופש הגדול יע
 גבעת זאב37309גבעת זאב רשות מקומית102-536015001/07/201819/07/2018רחוב מצפה אישור הונפקקייטנה

גבעת זאבגבעת זאבירושלים

בית הספר של 

החופש הגדול 

אגמים

 גבעת זאב37309גבעת זאב רשות מקומית402-536015001/07/201819/07/2018ערוגות אישור הונפקקייטנה

 גבעת זאב37309גבעת זאב רשות מקומית02-536014901/07/201819/07/2018 גבעת זאב45המכבים אישור הונפקקייטנהממד גבעת זאבגבעת זאבגבעת זאבירושלים

גבעת זאבגבעת זאבירושלים
קייטנת גנים גבעת 

זאב
 גבעת זאב37309גבעת זאב רשות מקומית4402-536015001/07/201819/07/2018רחוב המכבים אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-501544401/07/201822/07/2018האיילותאישור הונפקקייטנהתבונותגבעת זאבגבעת זאבירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-571477501/07/201822/07/2018האיילותאישור הונפקקייטנהמקום ראשוןגבעת זאבגבעת זאבירושלים

גבעת זאבגבעת זאבירושלים
רובוטיקה מדע וכיף 

כללי
 גבעת זאב37309גבעת זאב רשות מקומית102-536338801/07/201831/07/2018האירוס '   רח6רח התאנה אישור הונפקקייטנה

גבעת זאבגבעת זאבירושלים
רובוטיקה מדע וכיף 

כללי
 גבעת זאב37309גבעת זאב רשות מקומית102-536338801/08/201826/08/2018האירוס '   רח6רח התאנה אישור הונפקקייטנה

גבעת זאבגבעת זאבירושלים
קייטנת גנים גבעת 

זאב
 גבעת זאב37309גבעת זאב רשות מקומית4402-536015022/07/201809/08/2018רחוב המכבים אישור הונפקקייטנה

אלון שבותגוש עציוןירושלים
ן  "קייטנת איל

(אמיתי)
עמותה02-993875701/07/201806/07/2018ע וישיבת הר עציון"סניף בנאישור הונפקקייטנה

איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 

אישור הונפקקייטנהסיירים צעיריםכפר עציוןגוש עציוןירושלים
בית ספר שדה . קיבוץ כפר עציון

כפר עציןו
מוסד חינוכי02-993532501/07/201819/07/2018

  - (ר"ע)בית ספר שדה כפר עציון 

580293884

אלון שבותגוש עציוןירושלים
בית הספר של 

החופש הגדול
970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-993104301/07/201819/07/2018הגבעה הצהובהאישור הונפקקייטנה

נווה דניאלגוש עציוןירושלים
בית ספר של 

החופש הגדול
970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-540641801/07/201819/07/2018נווה דניאלאישור הונפקקייטנה

970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-650595601/07/201819/07/2018נוקדיםאישור הונפקקייטנהקסם של סיפורנוקדיםגוש עציוןירושלים

אלון שבותגוש עציוןירושלים
בית ספר של 

החופש הגדול
970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-930948001/07/201819/07/2018אלון שבותאישור הונפקקייטנה
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970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-993799901/07/201819/07/2018אלון שבותאישור הונפקקייטנהטאקוונדואלון שבותגוש עציוןירושלים

נווה דניאלגוש עציוןירושלים
בית הספר של 

החופש הגדול
970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-595674301/07/201819/07/2018נווה דניאלאישור הונפקקייטנה

970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-435705001/07/201819/07/2018נוקדיםאישור הונפקקייטנהקסם של סיפורנוקדיםגוש עציוןירושלים

970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-993110101/07/201819/07/2018מעלה עמוסאישור הונפקקייטנהסימן קריאהמעלה עמוסגוש עציוןירושלים

970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-996155201/07/201819/07/2018תקועאישור הונפקקייטנהאחי תקועתקועגוש עציוןירושלים

אלון שבותגוש עציוןירושלים
פאן גוש וספורט 

אקסטרים
970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-993799901/07/201819/07/2018אלון שבותאישור הונפקקייטנה

970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-993799901/07/201819/07/2018תקועאישור הונפקקייטנהפאן גוש תקועתקועגוש עציוןירושלים

תקועגוש עציוןירושלים
ספורט אקסטרים 

תקוע
970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-993799901/07/201819/07/2018תקועאישור הונפקקייטנה

970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-993799901/07/201819/07/2018אלון שבותאישור הונפקקייטנהסיירת אתגריםאלון שבותגוש עציוןירושלים

970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-993799901/07/201819/07/2018אלון שבותאישור הונפקקייטנהפאן גושאלון שבותגוש עציוןירושלים

970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-993799901/07/201819/07/2018תקועאישור הונפקקייטנהאתגרים תקועתקועגוש עציוןירושלים

90913- אגודה בת עין אגודה02-993378001/07/201820/07/2018רחוב ארץ הצבי בת עיןאישור הונפקקייטנהחיילי בית דודבת עיןגוש עציוןירושלים

970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-993323501/07/201820/07/2018בת עיןאישור הונפקקייטנהתתמד בת עיןבת עיןגוש עציוןירושלים

570019745- קיבוץ כפר עציון תנועה קיבוצית02-993514501/07/201821/07/2018קיבוץ כפר עציוןאישור הונפקקייטנהכפר עציוןכפר עציוןגוש עציוןירושלים

570024364- קיבוץ מגדל עוז תנועה קיבוצית02-993644401/07/201824/07/2018עוז-קיבוץ מגדלאישור הונפקקייטנהקייטנת בעלי מקצועמגדל עוזגוש עציוןירושלים

אגודה02-996454801/07/201824/07/2018מרכז כרמי צוראישור הונפקקייטנההפכים וחיוכיםכרמי צורגוש עציוןירושלים
כפר שיתופי חקלאי להתיישבות 

909136- קהילתית 

407858- כפר עציון מוסד חינוכי02-993516501/07/201831/07/2018כפר עציוןאישור הונפקקייטנהקום והתהלך בארץכפר עציוןגוש עציוןירושלים

אלון שבותגוש עציוןירושלים
- תוצרת הארץ

קייטנת גנים
970848- ס גוש עציון "מתנס"מתנ02-993799901/07/201831/07/2018אלון שבותאישור הונפקקייטנה

עמותה02-930997501/08/201806/08/2018מגדל עוזאישור הונפקקייטנהקייטנת שלוהמגדל עוזגוש עציוןירושלים
אגודת שחרור למשפחה -שלוה 

580173987- ולילד המוגבל 

עמותה02-993518505/08/201810/08/2018קיבוץ כפר עציוןאישור הונפקקייטנהקייטנת אילןכפר עציוןגוש עציוןירושלים
איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 

מגדל עוזגוש עציוןירושלים
ן מגדל "קייטנת איל

עוז
עמותה909150002-993644408/07/201813/07/2018קיבוץ מגדל עוז אישור הונפקקייטנה

איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 

עמותה02-993541115/07/201820/07/2018ראש צוריםאישור הונפקקייטנהן ראש צורים"אילראש צוריםגוש עציוןירושלים
איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 

570019745- קיבוץ כפר עציון תנועה קיבוצית02-993514522/07/201822/08/2018קיבוץ כפר עציוןאישור הונפקקייטנהכפר עציוןכפר עציוןגוש עציוןירושלים

אישור הונפקקייטנהסיירים צעיריםכפר עציוןגוש עציוןירושלים
בית ספר שדה . קיבוץ כפר עציון

כפר עציןו
מוסד חינוכי02-993532523/07/201802/08/2018

  - (ר"ע)בית ספר שדה כפר עציון 

580293884
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90913- אגודה בת עין אגודה02-993378024/07/201806/08/2018בת עיןאישור הונפקקייטנהאהבת ישראלבת עיןגוש עציוןירושלים

570024364- קיבוץ מגדל עוז תנועה קיבוצית02-993644425/07/201826/08/2018עוז-קיבוץ מגדלאישור הונפקקייטנהקייטנת בעלי מקצועמגדל עוזגוש עציוןירושלים

הר אדראדר-הרירושלים
קייטנת גני הילדים 

הר אדר
אדר- הר37697אדר -הררשות מקומית02-629312101/07/201819/07/2018האלהאישור הונפקקייטנה

הר אדראדר-הרירושלים

בית הספר של 

החופש הגדול הר 

אדר

אדר- הר37697אדר -הררשות מקומית02-533221401/07/201819/07/2018 הר אדר1הראל ' שדאישור הונפקקייטנה

אדר- הר37697אדר -הררשות מקומית102-629312022/07/201809/08/2018הפסגה אישור הונפקקייטנהקיץ ספורטהר אדראדר-הרירושלים

הר אדראדר-הרירושלים
קייטנת גני הילדים 

הר אדר
אדר- הר37697אדר -הררשות מקומית02-629312122/07/201809/08/2018האלהאישור הונפקקייטנה

176057- עטרת חן מוסד חינוכי102-581898101/07/201801/09/2018מגן האלף אישור הונפקקייטנהפורסים כנףירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
קיטנת היער טלי 

שושני
אישור הונפקקייטנה

בחורשה מעל אכסניית הנער 

בעין כרם
54581921- טליה שושני תושב פרטי02-534405101/07/201803/08/2018

902618- מוזיאון ישראל מוסד חינוכי02-670808101/07/201803/08/2018ירושלים, 11דרך רופין אישור הונפקקייטנהמרתון אמנות קיץירושליםירושליםירושלים

עמותה402-675512801/07/201809/07/2018ש אלחנני אישור הונפקקייטנהמחנה יאסאירושליםירושליםירושלים
-המרכז הישראלי למצוינות בחינוך 

 58001634
ירושליםירושליםירושלים

הפועל ירושלים 

מכללת אורט
עמותה02-624269401/07/201809/08/2018ירושליםאישור הונפקקייטנה

העמותה לקידום הנוער בכדורסל 

580278463- הפועל ירושלים 
עמותה02-679186601/07/201809/08/2018ירושלים'  קטמון ט1אלמליח אישור הונפקקייטנהמרכז הטניסירושליםירושליםירושלים

- המרכז לטניס בישראל 

520041831

ירושליםירושליםירושלים
הפועל ירושלים 

דנמרק
עמותה2602-624269401/07/201809/08/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנה

העמותה לקידום הנוער בכדורסל 

580278463- הפועל ירושלים 

580152429- עמותת עין יעל עמותה102-645186601/07/201812/07/2018מודעי אישור הונפקקייטנהקייטנת עין יעלירושליםירושליםירושלים

970855- ם גילה -ס י"מתנס"מתנ1402-646111101/07/201812/07/2018ורדינון אישור הונפקקייטנהמחנה ספורטירושליםירושליםירושלים

971093- ם קרית מנחם -ס י"מתנס"מתנ702-633490601/07/201812/07/2018דהומיי אישור הונפקקייטנהמעברים קרית מנחםירושליםירושליםירושלים

970996- ם קרית יובל -ס י"מתנס"מתנ302-641834401/07/201812/07/2018שטרן אברהם אישור הונפקקייטנהמעברים יובליםירושליםירושליםירושלים

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי2202-560153301/07/201812/07/2018כנפי נשרים אישור הונפקקייטנהמכינת מעבריםירושליםירושליםירושלים

580038156- עמותת קוסל  עמותה02-658661101/07/201816/08/2018 קוסל1שד המוזאונים אישור הונפקקייטנהקוסלירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
Jerusalem 

HackerCamp
324330984- אל יצחק -שיתושב פרטי403-763968801/07/201816/08/2018אליעזר הגדול אישור הונפקקייטנה

ירושליםירושליםירושלים

קייצת הנוער העובד 

והלומד גבעה 

צרפתית

הנוער העובד והלומדתנועת נוער10303-512310001/07/201817/07/2018בר כוכבא אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2902-656354401/07/201817/08/2018מעגלי הרים לוין אישור הונפקקייטנהבית עולותירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2102-582361401/07/201818/07/2018עזרא אישור הונפקקייטנהנתיב בתיהירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית3002-582245501/07/201818/07/2018אבן דנן אישור הונפקקייטנההר נוףירושליםירושליםירושלים
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36382505- מיה מזרחי תושב פרטי202-536672201/07/201819/07/2018אסירי ציון אישור הונפקקייטנהקייטנת מאיהירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
מועדון אחר 

הצהריים
עמותה502-625516001/07/201819/07/2018רבי עקיבא אישור הונפקקייטנה

עמותת הורי בית הספר הניסויי 

580237105- ירושלים 

עמותה1902-633501201/07/201819/07/2018עזרא אישור הונפקקייטנהבינה ודעתירושליםירושליםירושלים
- מוסדות בנות אסתר 

580585883

547460551- אביעד מלכיאל מוסד חינוכי2002-652387501/07/201819/07/2018הרב יוסף קאפח אישור הונפקקייטנהחוויה וטבעירושליםירושליםירושלים

ס"מתנ1302-673287701/07/201819/07/2018עולי הגרדום אישור הונפקקייטנהז"מנהל קהילתי תלפירושליםירושליםירושלים
- ם תלפיות מזרח -מתנס י

971150
מוסד חינוכי4202-509221201/07/201819/07/2018חכמי יוסף אישור הונפקקייטנהקייטנת החיוךירושליםירושליםירושלים

- רשת מעיין החינוך התורני 

511402
970863- ם גינות העיר -ס י"מתנס"מתנ1202-566414401/07/201819/07/2018עמק רפאים אישור הונפקקייטנהקיץ במושבהירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-566916101/07/201819/07/2018 ירושלים57ח "הפלמאישור הונפקקייטנההאריירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
ד תורני הר נוף "ממ

בנים
מוסד חינוכי4602-651936801/07/201819/07/2018הרב טייב חי אישור הונפקקייטנה

- ד תורני הר נוף בנים "ממ

112391
ירושליםירושליםירושלים

מפליגים עם 

סיפורים במקור חיים
114066- רנה קאסן אגודה1602-679314001/07/201819/07/2018ירושלים אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3602-622596101/07/201819/07/2018שמואל הנביא אישור הונפקקייטנהכל הכבודירושליםירושליםירושלים

160531- בית ספר חומת שמואל מוסד חינוכי2402-654341901/07/201819/07/2018שמחת כהן אישור הונפקקייטנהישראל שליירושליםירושליםירושלים

970756- ם בית כרם -ס י"מתנס"מתנ13702-502072101/07/201819/07/2018שד הרצל אישור הונפקקייטנהאומנויותירושליםירושליםירושלים

עמותה102-675012001/07/201819/07/2018שולוב אישור הונפקקייטנההחיות- קייטנת גןירושליםירושליםירושלים
- כי "גן החיות התנ-שי דורון

902142

58460072- אודי יונה תושב פרטי2102-536988901/07/201819/07/2018ירושלים אישור הונפקקייטנהאשכולירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-571030101/07/201819/07/2018' רמות א21הרואה אישור הונפקקייטנהמעל למצופהירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-502202701/07/201819/07/2018 ירושלים15בן ציון אישור הונפקקייטנהטביעת אצבעירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3102-538813001/07/201819/07/2018מלכי ישראל אישור הונפקקייטנהבשלט רחוקירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
ממלכת המילים 

המופלאות
580014983- אגודת רנה קסין עמותה502-586663501/07/201819/07/2018מירסקי יצחק אישור הונפקקייטנה

338095- מוסד חינוכי מוסד חינוכי1502-560066601/07/201819/07/2018כובשי קטמון אישור הונפקקייטנהקייטנת חורבירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער802-654009201/07/201819/07/2018הקבלן אישור הונפקקייטנהדרך החייםירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
בממלכת המילים 

המופלאות
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער4002-582245901/07/201819/07/2018קרל נטר אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער5702-566442801/07/201819/07/2018הפלמח אישור הונפקקייטנההארי' ביירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער102-585101301/07/201819/07/2018זוין אישור הונפקקייטנהמעל המצופהירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1502-571249001/07/201819/07/2018אגרות משה אישור הונפקקייטנהנקודותייםירושליםירושליםירושלים
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580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3602-622596101/07/201819/07/2018שמואל הנביא אישור הונפקקייטנהכל הכבודירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער073-276670101/07/201819/07/2018ב/4תורה מציון אישור הונפקקייטנהבית מלכה יסודיירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1502-537233501/07/201819/07/2018אוהלי יוסף אישור הונפקקייטנההיה היהירושליםירושליםירושלים

מוסד חינוכי502-586076101/07/201819/07/2018מירסקי יצחק אישור הונפקקייטנההמסילהירושליםירושליםירושלים
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402
מוסד חינוכי4702-641210401/07/201819/07/2018לייבוביץ אישור הונפקקייטנהבשעריך ירושליםירושליםירושליםירושלים

תלמוד תורה אהבת תורה 

160192- המסורה 
2405017- מרכז החינוך העצמאי מוסד חינוכי2302-538339201/07/201819/07/2018מנחת יצחק אישור הונפקקייטנהת סנהדרין"תירושליםירושליםירושלים

118299- רנה קאסן מוסד חינוכי02-538054901/07/201819/07/2018 ירושלים7ירמיהו אישור הונפקקייטנהגורירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
סימן קריאה בית 

שישראל
114066- רנה קאסן אגודה1702-537003201/07/201819/07/2018לפידות אישור הונפקקייטנה

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית2073-218160101/07/201819/07/2018מענה שימחה אישור הונפקקייטנהויזניץ-שעת סיפורירושליםירושליםירושלים

מוסד חינוכי8302-654033901/07/201819/07/2018הרב קצנלבוגן רפאל אישור הונפקקייטנהדברות משהירושליםירושליםירושלים
- מעיין החינוך דברות משה 

113860

ירושליםירושליםירושלים
בית יעקב מעלה 

ג-מרגלית א
114066- רנה קאסן אגודה8302-537701101/07/201819/07/2018שמואל הנביא אישור הונפקקייטנה

2418747- אמונת ציון מוסד חינוכי02-628289901/07/201819/07/2018 ירושלים8עידו הנביאאישור הונפקקייטנהבנות-אמונת ציוןירושליםירושליםירושלים

עמותה8502-532206901/07/201819/07/2018שמואל הנביא אישור הונפקקייטנהח"קייטנת קיץ תשעירושליםירושליםירושלים
- י "מעין החינוך התורני בא

580121952
114066- רנה קאסן אגודה3102-676878701/07/201819/07/2018יהודה אישור הונפקקייטנהאפרתהירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
קיטנת קולנוע 

סינמטק ירושלים
580059277- סינמטק ירושלים עמותה02-565433301/07/201819/07/2018 ירושלים11דרך חברון אישור הונפקקייטנה

אישור הונפקקייטנהנוער שוחר מדעירושליםירושליםירושלים
קמפוס , האוניברסיטה העברית

גבעת רם, ספרא
59- ירושלים , נוער שוחר מדעמוסד חינוכי02-658534601/07/201819/07/2018

2145240 - 200473528חברה02-966620001/07/201819/07/2018חוות הנוער הציוניאישור הונפקקייטנהקיטנת רמהירושליםירושליםירושלים

971119- אלון -ם רמות-ס י"מתנס"מתנ602-571404401/07/201819/07/2018רקנטי אברהם אישור הונפקקייטנההעשרת קיץ אופקירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
ספורט ומבוכים 

ודרקונים רמת שרת
אישור הונפקקייטנה

ס " בתוך בי1משה שרת ' שד

מנשה אלישר
971002- ם פיליפ ליאון -מתנס יס"מתנ02-632066601/07/201819/07/2018

114066- רנה קאסן אגודה6202-571400101/07/201819/07/2018חזון איש אישור הונפקקייטנהקיטנה א ב גירושליםירושליםירושלים

412619- ס בנות צופיה "ביהמוסד חינוכי1202-655784001/07/201819/07/2018ארה 'נגאישור הונפקקייטנהבנות צופיהירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער4002-649499001/07/201819/07/2018קרל נטר אישור הונפקקייטנהמעלה מרגליתירושליםירושליםירושלים

עמותה202-582476601/07/201819/07/2018פולנסקי אישור הונפקקייטנהבית אהרן וישראלירושליםירושליםירושלים
אגודת ישיבת קרלין סטולין בית 

- אהרון וישראל ובית התבשיל 
267344- ד תורני עמיטל "מממוסד חינוכי02-566469101/07/201819/07/2018חומת שמואלאישור הונפקקייטנהד תורני עמיטל"ממירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
קייטנת מוזיאון 

הטבע שלנו
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית602-563111601/07/201819/07/2018מוהליבר אישור הונפקקייטנה

עמותה02-533756601/07/201819/07/2018מרכז הספורט רמת רחלאישור הונפקקייטנהספורטניסירושליםירושליםירושלים
- עמותת ספורט במידה טובה 

580488435
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114066- רנה קאסן אגודה4602-651464701/07/201819/07/2018הרב טייב חי אישור הונפקקייטנהממד הר נוף בנותירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער4002-537763301/07/201819/07/2018סורוצקין אישור הונפקקייטנהבית יעקב אידישירושליםירושליםירושלים

עמותה02-538781401/07/201819/07/2018ד"שיכון חבאישור הונפקקייטנהתורת אמתירושליםירושליםירושלים
ת תורת .הישיבה הקדושה והת

580075158- אמת הכללית 
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער4102-538484001/07/201819/07/2018דוד ילין אישור הונפקקייטנהנוות ישראלירושליםירושליםירושלים

118299- רנה קאסן מוסד חינוכי1502-625561001/07/201819/07/2018בן ציון אישור הונפקקייטנהטביעת אצבעירושליםירושליםירושלים

111393- משרד החינוך מוסד חינוכי302-653552001/07/201819/07/2018בזל אישור הונפקקייטנהקיטנת הבריאותירושליםירושליםירושלים

עמותה1702-539192801/07/201819/07/2018דיסקין אישור הונפקקייטנה"המירוץ למטמון"ירושליםירושליםירושלים
- עמותה לניהול מרכז וראייטי 

580034981

112003- נועם בנים מוסד חינוכי3202-652110401/07/201819/07/2018חיים ויטאל אישור הונפקקייטנהש"נעם בנים קמירושליםירושליםירושלים

580302081- עמותת אחי יהודה עמותה02-676449601/07/201819/07/2018אצטדיון טדיאישור הונפקקייטנהטאקוונדו אחי יהודהירושליםירושליםירושלים

580416634- עמותת אל הלב עמותה202-678176401/07/201819/07/2018פועלי צדק אישור הונפקקייטנהאל הלבירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
פגסוס חינוך 

והדרכה
36496016- עודד אפל תושב פרטי102-720424201/07/201819/07/2018הלר חיים אישור הונפקקייטנה

ירושליםירושליםירושלים
מחנה התעמלות 

אמנותית
971002- ם פיליפ ליאון -מתנס יס"מתנ802-641489601/07/201819/07/2018ילה 'צאישור הונפקקייטנה

718106- בית מלכה מוסד חינוכי3802-538053701/07/201819/07/2018מלכי ישראל אישור הונפקקייטנהבית מלכה גניםירושליםירושליםירושלים

580448710- אמונת ציון עמותה802-537681601/07/201819/07/2018אהלי יוסף אישור הונפקקייטנה(טיולים)א שפאנציר ירושליםירושליםירושלים

118299- רנה קאסן מוסד חינוכי02-941210001/07/201819/07/2018 ירושלים7ירמיהו אישור הונפקקייטנהגירסת ישראלירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
מפת דרכים 

בעיקבות סיפורים
560417- בית ספר יעלת חן מוסד חינוכי4202-651822301/07/201819/07/2018עמרם גאון אישור הונפקקייטנה

186361- ' ידיד המוסד חינוכי102-586906601/07/201819/07/2018מירסקי יצחק אישור הונפקקייטנהידיד הירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
בממלכת המילים 

המופלאות
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית3402-538144501/07/201819/07/2018מלכי ישראל אישור הונפקקייטנה

ירושליםירושליםירושלים
קייטנת קיץ דרכי 

מרדכי
415836- מעיין החינוך התורני מוסד חינוכי1302-538414801/07/201819/07/2018ישעיהו אישור הונפקקייטנה

580305548- אמור אל הכהנים עמותה02-581957301/07/201819/07/2018שבטי ישראלאישור הונפקקייטנהשלום בניךירושליםירושליםירושלים

118299- רנה קאסן מוסד חינוכי2502-541377701/07/201819/07/2018מעגלי הרים לוין אישור הונפקקייטנהבית יעקב צפוןירושליםירושליםירושלים

ירושלים 30007רשות מקומית38073-276670101/07/201819/07/2018מלכי ישראל אישור הונפקקייטנהג-בית מלכה אירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
ס של החופש "ביה

הגדול
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית4502-538824701/07/201819/07/2018עזרת תורה אישור הונפקקייטנה

114066- רנה קאסן אגודה2002-571415901/07/201819/07/2018אגרות משה אישור הונפקקייטנהבעולם המיליםירושליםירושליםירושלים

114066- רנה קאסן אגודה1302-500152301/07/201819/07/2018ישעיהו אישור הונפקקייטנהזמן קיץירושליםירושליםירושלים

118299- רנה קאסן מוסד חינוכי1402-650630601/07/201819/07/2018קאסוטואישור הונפקקייטנהתולדות ניסיםירושליםירושליםירושלים
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179770- יוסף ה עליכם מוסד חינוכי2102-583612901/07/201819/07/2018מזל דלי אישור הונפקקייטנהיוסף לקחירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
בית יעקב נוה בת 

שבע
118299- רנה קאסן מוסד חינוכי02-585000801/07/201819/07/2018נןה יעקבאישור הונפקקייטנה

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית3102-679539401/07/201819/07/2018הפסגה אישור הונפקקייטנההיובלירושליםירושליםירושלים

עמותה2402-500780701/07/201819/07/2018עובדיה אישור הונפקקייטנהבית ברכהירושליםירושליםירושלים
- י "מעין החינוך התורני בא

580121952
411048- משרד החינוך מוסד חינוכי1002-671559901/07/201819/07/2018החרצית אישור הונפקקייטנהגואטמלהירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית4202-509221201/07/201819/07/2018חכמי יוסף אישור הונפקקייטנהקיטנת קנה מידהירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית25073-626235101/07/201819/07/2018רח אלסהל אלגדיד אישור הונפקקייטנהס אטור בנים ב"בירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
בית חנינא יסודי 

בנות
אישור הונפקקייטנה

' בית חנינא רח- ירושלים 

3ארדשיר 
114066- רנה קאסן אגודה02-585464201/07/201819/07/2018

118299- רנה קאסן מוסד חינוכי02-672496301/07/201819/07/2018א טוראישור הונפקקייטנהאלתורי יסודי לבנותירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-671619301/07/201819/07/2018דרך צור באהראישור הונפקקייטנהקיץירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-671654101/07/201819/07/2018אום ליסוןאישור הונפקקייטנהאבו חאמד אלגזאליירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-586777401/07/201819/07/2018ירושליםאישור הונפקקייטנהבית צפאפא בירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-672192201/07/201819/07/2018אום טובאאישור הונפקקייטנהאום טובא  בנותירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-671139901/07/201819/07/2018דיר אבו טוראישור הונפקקייטנהקיץירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
בית ספר בית חנינא 

יסודי לבנים
אישור הונפקקייטנה

 בית 6עבד אל חמיד שומאן 

חנינא ירושלים
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-585112701/07/201819/07/2018

118299- רנה קאסן מוסד חינוכי02-582692601/07/201819/07/2018עיסוויהאישור הונפקקייטנהתספיק אלימאםירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-627425501/07/201819/07/2018גבל אלמוקבראישור הונפקקייטנהאלפארוק לבנותירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-966527001/07/201819/07/2018א טוראישור הונפקקייטנהאטור יסודי לבנים אירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית802-628434301/07/201819/07/2018ויה דולורוזה אישור הונפקקייטנהאלעומריהירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
בית ספר כפר עקב 

יסודי ב
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית1302-234149301/07/201819/07/2018רחוב אלמעד סימטה אישור הונפקקייטנה

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית702-671470701/07/201819/07/2018שקאאק אלנעמאן אישור הונפקקייטנהצור באהר בנותירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007אורנית רשות מקומית02-628445001/07/201819/07/2018ראס אל עמודאישור הונפקקייטנהרנה קאסןירושליםירושליםירושלים

411048- משרד החינוך מוסד חינוכי02-579138201/07/201819/07/2018ירושליםאישור הונפקקייטנהקיץירושליםירושליםירושלים
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ירושליםירושליםירושלים
שעפאט יסודי 

לבנים ב
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-581069501/07/201819/07/2018שועפאטאישור הונפקקייטנה

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-676572401/07/201819/07/2018ירושליםאישור הונפקקייטנהבית צפפה יסודי אירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית302-627491101/07/201819/07/2018בל 'שועפאט מעז בן גאישור הונפקקייטנהאלעולאירושליםירושליםירושלים

411048- משרד החינוך מוסד חינוכי02-628409101/07/201819/07/2018עיר עתיקה סעדיהאישור הונפקקייטנהקיץירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-628434001/07/201819/07/2018ירושליםאישור הונפקקייטנהרנה קסיןירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-581932201/07/201819/07/2018עיסוויהאישור הונפקקייטנהעיסוויה יסודי בניםירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
שועפאט יסודי בנים 

ב
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-581611801/07/201819/07/2018מחנה שועפאטאישור הונפקקייטנה

ירושליםירושליםירושלים
צור באהר יסודי 

בנות ב
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-561223501/07/201819/07/2018צור באהראישור הונפקקייטנה

ירושליםירושליםירושלים
אחמד סאמח 

אלחאלדי יסודי
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-672498701/07/201819/07/2018אבו טוראישור הונפקקייטנה

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-626292001/07/201819/07/2018אטוראישור הונפקקייטנהאטור מכין לבנותירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-501514401/07/201819/07/2018צור באהראישור הונפקקייטנהאלמובדעוןירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-671612201/07/201819/07/2018ירושליםאישור הונפקקייטנהאם טובא יסודי בניםירושליםירושליםירושלים

114066- רנה קאסן אגודה02-297602001/07/201819/07/2018כפר עקב לבנים דרך ראמאללהאישור הונפקקייטנהסנאפרירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-580210701/07/201819/07/2018שעפאטאישור הונפקקייטנהשועפאט מכין בנותירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-627425501/07/201819/07/2018ראס אלעמודאישור הונפקקייטנהקיץירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית402-595084301/07/201819/07/2018אז תעשיה ואדי גוז אישור הונפקקייטנהאלזהראא ירושליםירושליםירושליםירושלים

2401909- אלמוסתקבל מוסד חינוכי02-583891801/07/201819/07/2018בית חנינא החדשהאישור הונפקקייטנהאלמוסתקבלירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
אמסח דמעת 

דאר )אליתיים 
אישור הונפקקייטנה

דאר )בית ספר אמסח דמעת אל  

ומדרסת נור אל
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-595084301/07/201819/07/2018

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית1002-671001201/07/201819/07/2018צור בחר אישור הונפקקייטנהריאד אל סאלחיןירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
אקאדמיית 

אלמוסתקבל
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-625843301/07/201819/07/2018עיסוויהאישור הונפקקייטנה

ירושליםירושליםירושלים
בית ספר אלפורסאן 

יסודי
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-585427301/07/201819/07/2018בית ספר אלפורסאן יסודיאישור הונפקקייטנה

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-595084301/07/201819/07/2018שכ כפר עקבאישור הונפקקייטנהיאל אלקודס יסודי'אגירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
אל מוסתקבל 

אלאהליה יסודי
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-563792701/07/201819/07/2018אל מוסתקבל אלאהליה יסודיאישור הונפקקייטנה

ירושליםירושליםירושלים
יל אלמוסתקבל 'ג

יסודי
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-579976001/07/201819/07/2018שכ כפר עקבאישור הונפקקייטנה

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-543112501/07/201819/07/2018ירושליםאישור הונפקקייטנהאלזהראא עיסוויהירושליםירושליםירושלים
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ירושליםירושליםירושלים
טיור - אלסנאבל 

נה'אלג
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-543112501/07/201819/07/2018שועפאטאישור הונפקקייטנה

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית1002-543112501/07/201819/07/2018בית חנינא החדשה אישור הונפקקייטנהדאר אל חקמהירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
נור אלהודא 

אלמקדסייה
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-543112501/07/201819/07/2018נור אלהודא אלמקדסייהאישור הונפקקייטנה

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-583885201/07/201819/07/2018שדא אלוורדאישור הונפקקייטנהשדא אלוורדירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומיתmunaaraj6@gmail.com? 02-543254201/07/201819/07/2018אישור הונפקקייטנהאלפקיהירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
יסודי - סמהר בנות

ועל יסודי
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-534565201/07/201819/07/2018הר הזיתיםאישור הונפקקייטנה

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-628261001/07/201819/07/2018מאר מתרי יסודי עיר עתיקהאישור הונפקקייטנהמאר מתרי יסודיירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
עולמאא אלגד כפר 

עקב
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-626271201/07/201819/07/2018שכ כפר עקבאישור הונפקקייטנה

ירושליםירושליםירושלים
דאר אלמערפה כפר 

עקב
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-626271201/07/201819/07/2018דאר אלמערפה כפר עקבאישור הונפקקייטנה

ירושליםירושליםירושלים
סווא רבינא מחנה 

שועפאט
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-543112501/07/201819/07/2018ענאתה החדשהאישור הונפקקייטנה

ירושליםירושליםירושלים
- דיד 'ר אל ג'אל פג

אלעזיזיה בנות
אישור הונפקקייטנה

אלעזיזיה - דיד 'ר אל ג'אל פג

בנות
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-543112501/07/201819/07/2018

ירושליםירושליםירושלים
יר 'אלמלאק אל סג

ואד קדום
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-566659901/07/201819/07/2018ואדי קדוםאישור הונפקקייטנה

ירושליםירושליםירושלים
אל -ד 'רוואד  אל ג

יסודי-מוסתקבל  
אישור הונפקקייטנה

-אל מוסתקבל  -ד 'רוואד  אל ג

יסודי
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-543112501/07/201819/07/2018

ירושליםירושליםירושלים
-שמס אלמעארף 

ד'אשראקת אלג
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-501514401/07/201819/07/2018ענאתה החדשהאישור הונפקקייטנה

ירושליםירושליםירושלים
סוואחרה יסודי 

בנות ב
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-664767301/07/201819/07/2018בל מוכבר'גאישור הונפקקייטנה

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-626463101/07/201819/07/2018סילוואןאישור הונפקקייטנהסילואן מכין בנותירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-671148301/07/201819/07/2018ירושליםאישור הונפקקייטנהסואחרה יסודי לבנותירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
סוואחרה יסודי בנים 

א
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית1202-673437601/07/201819/07/2018אבר בן חייאן סמ 'גאישור הונפקקייטנה

ירושליםירושליםירושלים
שועפאט יסודי בנים 

א
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-532470801/07/201819/07/2018שועפאטאישור הונפקקייטנה

אישור הונפקקייטנהירושלים- אלפאירושליםירושליםירושלים
, ספרא' קמפוס אדמונד י

האוניברסיטה העברית
59- ירושלים , נוער שוחר מדעמוסד חינוכי02-658498701/07/201820/07/2018

ירושליםירושליםירושלים
אשרינו בממלכת 

המילים
310011- משרד החינוך מוסד חינוכי2302-993091401/07/201820/07/2018אבן עזרא אישור הונפקקייטנה

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית202-502003701/07/201820/07/2018תובל אישור הונפקקייטנהבנות הדסהירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
בממלכת המילים 

המופלאות
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-586663501/07/201820/07/2018' רמות ד5מירסקי אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער4002-595303001/07/201820/07/2018סורוצקין אישור הונפקקייטנהבית יעקב אידישירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
בית חנה רמת 

שלמה
111260- בית חנה מוסד חינוכי202-538265301/07/201820/07/2018אגרות משה אישור הונפקקייטנה
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580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2502-541377701/07/201820/07/2018מעגלי הרים לוין אישור הונפקקייטנהמיני מחנהירושליםירושליםירושלים

580198349- ד רמות "בית חבעמותה02-586006701/07/201820/07/2018 ירושלים2אסירי ציון אישור הונפקקייטנהד רמות"קייטנת חבירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2602-583613201/07/201820/07/2018שדרות נווה יעקב אישור הונפקקייטנהיוסף לקח בנותירושליםירושליםירושלים

מוסד חינוכי4702-582854201/07/201820/07/2018לייבוביץ אישור הונפקקייטנהאתנחתאירושליםירושליםירושלים
תלמוד תורה אהבת תורה 

160192- המסורה 

עמותה502-532256901/07/201820/07/2018עציון גבר אישור הונפקקייטנהמ.ת.בית הילדים מירושליםירושליםירושלים
- מרכזי תמיכה משולבים 

580237808

580051902- מרכז החאן  עמותה202-630360001/07/201820/07/2018דוד רמז אישור הונפקקייטנהדרמה ותיאטרוןירושליםירושליםירושלים

ס"מתנ02-571097801/07/201820/07/2018קהילות יעקבאישור הונפקקייטנההצבע בטבעירושליםירושליםירושלים

411048- משרד החינוך מוסד חינוכי102-537159501/07/201820/07/2018פנים מאירות אישור הונפקקייטנהמשנת חייםירושליםירושליםירושלים

580448710- אמונת ציון עמותה02-628289901/07/201820/07/2018ירושלים, 42הנביאים אישור הונפקקייטנהאמונת ציון בניםירושליםירושליםירושלים

410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי2502-652866001/07/201820/07/2018הרב קצנלבוגן רפאל אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
family summer 

camp
114066- רנה קאסן אגודה02-628748101/07/201820/07/2018בית חנינא החדשהאישור הונפקקייטנה

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-581275301/07/201821/07/2018 ירושלים26ישא ברכה אישור הונפקקייטנהכלל חסידיירושליםירושליםירושלים

114066- רנה קאסן אגודה2202-671479701/07/201821/07/2018קדושי בבל אישור הונפקקייטנהד איתן"ממירושליםירושליםירושלים

580014983- אגודת רנה קסין עמותה02-671811701/07/201821/07/2018רמות א ירושליםאישור הונפקקייטנהילד חמדירושליםירושליםירושלים

2975- שובו מוסד חינוכי6002-579913001/07/201821/07/2018י "רשאישור הונפקקייטנהחזון אברהם- שובו ירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
- מרכז חינוכי נפש 

אורל
113498- בית יעקב נפש מוסד חינוכי2802-651619301/07/201821/07/2018רחוב קורדוביירו אישור הונפקקייטנה

מוסד חינוכי4702-656269801/07/201821/07/2018נדבה יוסף אישור הונפקקייטנהמעל ומעברירושליםירושליםירושלים
- בית ספר נעם בנות פסגת זאב 

115592

ס"מתנ902-645389101/07/201821/07/2018אביגור שאול אישור הונפקקייטנהמכינת מעבריםירושליםירושליםירושלים
- ם חומת שמואל -ס י"מתנ

970889

ירושליםירושליםירושלים
צריך לדבר =צלש

שבח
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1402-583103701/07/201821/07/2018ישראל בן זאב אישור הונפקקייטנה

363796- שובו תפארת אסתר  תאגיד עירוני102-648703001/07/201821/07/2018אלפנדרי אישור הונפקקייטנהשובו חזון אברהםירושליםירושליםירושלים

36977940- מרדכי הרוש תושב פרטי4076-540646901/07/201821/07/2018קבוץ גלויות אישור הונפקקייטנהM&mירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-500144101/07/201821/07/2018 ירושלים6יהודית אישור הונפקקייטנהכפייםירושליםירושליםירושלים

מוסד חינוכי302-586663501/07/201821/07/2018מירסקי אישור הונפקקייטנהקל כנשר ורץ כצביירושליםירושליםירושלים
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402
30007- רשות מקומית ירושלים מוסד חינוכי302-533859501/07/201821/07/2018פת יעקב אישור הונפקקייטנהלשם שינויירושליםירושליםירושלים
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ירושליםירושליםירושלים
ממלכת המילים 

הטובות
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית1002-571481401/07/201821/07/2018שרייבר אישור הונפקקייטנה

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית802-540161801/07/201821/07/2018אל מערי -שעפאט אישור הונפקקייטנהשעפאט בנות בירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-248148301/07/201821/07/2018שכ כפר עקבאישור הונפקקייטנההחופש הגדולירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער4102-501544401/07/201822/07/2018דוד ילין אישור הונפקקייטנהנוות ישראלירושליםירושליםירושלים

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי02-560153301/07/201822/07/2018 ירושלים22כנפי נשרים אישור הונפקקייטנהתכנית מעבריםירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית1002-633777701/07/201822/07/2018עדו הנביא אישור הונפקקייטנהת נחמת ציון"תירושליםירושליםירושלים

118299- רנה קאסן מוסד חינוכי4602-653571101/07/201822/07/2018מינץ אישור הונפקקייטנהעטרת שלמהירושליםירושליםירושלים

מוסד חינוכי1602-533621101/07/201822/08/2018אהליאב אישור הונפקקייטנהפעילות קיץירושליםירושליםירושלים
בית שולמית תיכון חרדי לאומי 

141168- לבנות 
462267- ת ארץ המוריה "תמוסד חינוכי102-676336401/07/201823/07/2018שד מאיר שמואל אישור הונפקקייטנהארץ המוריהירושליםירושליםירושלים

313910556- שמואל דב רבינוביץ תושב פרטי402-673506101/07/201823/08/2018אליעזר הגדול אישור הונפקקייטנהאולסטר ישראלירושליםירושליםירושלים

977082- בית הנוער העברי ס"מתנ10502-567867801/07/201823/08/2018הרב הרצוג אישור הונפקקייטנהליגה קאמפירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
פעילות קיץ חינוך 

מיוחד
190066- מכון בית יעקב למורות מוסד חינוכי3402-531861501/07/201823/08/2018רחוב מינחת יצחק אישור הונפקקייטנה

101488- חלב הארץ עמותה702-673734501/07/201824/08/2018גדעון אישור הונפקקייטנהחלב הארץירושליםירושליםירושלים

34278465- תושב פרטי תושב פרטי2602-641328201/07/201826/07/2018אורוגואי אישור הונפקקייטנהקייטנת דודו וזיוהירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
קייטנת אנגלית יד 

ביד
עמותה702-678881101/07/201826/07/2018בעהם אריה אישור הונפקקייטנה

יד ביד המרכז לחינוך יהודי ערבי 

580293710- בישראל 
580014983- אגודת רנה קסין עמותה2302-633841701/07/201827/08/2018אהליאב אישור הונפקקייטנהמאור חייםירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2402-581132401/07/201830/08/2018שמואל הנביא אישור הונפקקייטנהלגעת ברוחירושליםירושליםירושלים

970863- ם גינות העיר -ס י"מתנס"מתנ1202-566414401/07/201830/08/2018עמק רפאים אישור הונפקקייטנהOpen Studioירושליםירושליםירושלים

26881185- אביעד קייטנות תושב פרטיmaviad18@gmail.com02-590193701/07/201831/07/2018אישור הונפקקייטנהחוויה וטבעירושליםירושליםירושלים

עמותה1002-993643201/07/201831/07/2018החרצית אישור הונפקקייטנהתכנית בוגרים נגבהירושליםירושליםירושלים
בתים חמים לילדים - עמותת נגבה 

580466928- בסיכון  

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית2902-641144401/07/201831/08/2018זנגויל אישור הונפקקייטנהבית ספר של הקיץירושליםירושליםירושלים

110585- מאור התורה מימון מוסד חינוכי702-652605101/07/201831/08/2018בן ציון אישור הונפקקייטנהמאור התורהירושליםירושליםירושלים

עמותה202-643507101/07/201831/08/2018קוסטה ריקה אישור הונפקקייטנהבטרם האיר הבוקרירושליםירושליםירושלים
- ראשית לרווחה וחינוך בקהילה 

580042083

-ימקא הבינלאומית עמותה02-569267701/07/201831/08/2018 ירושלים26דוד המלך אישור הונפקקייטנהקייטנת ימקאירושליםירושליםירושלים

עמותה02-651955501/08/201806/08/2018כפר הנוער קרית יעריםאישור הונפקקייטנהשלוה תשעחירושליםירושליםירושלים
אגודת שחרור למשפחה -שלוה 

580173987- ולילד המוגבל 
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ירושליםירושליםירושלים

- מדרשת אפיקים 

עמותת תפארת 

אורות

עמותה02-640433302/07/201809/07/2018א ירושלים26רחוב ברל לוקר אישור הונפקקייטנה
- עמותת תפארת אורות 

580532323

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער5702-500322702/07/201811/07/2018מלכי ישראל אישור הונפקקייטנהיש מקוםירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1002-672973502/07/201811/07/2018מירסקי אישור הונפקקייטנהמה שתגידיירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1002-672973502/07/201811/07/2018מירסקי אישור הונפקקייטנהמה שתגידיירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3002-651458602/07/201812/07/2018אבן דנאן אישור הונפקקייטנהUP 7- סוון אפ ירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער104/302-501544402/07/201812/07/2018קדושת לוי אישור הונפקקייטנהשעת האפסירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1702-501544402/07/201812/07/2018לפידות אישור הונפקקייטנהשעת האפסירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער802-643566402/07/201812/07/2018הקבלן אישור הונפקקייטנהדרך החייםירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער302-537285302/07/201812/07/2018זיכרון יעקב אישור הונפקקייטנהאפשר לחשובירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקקייטנהנבחרתירושליםירושליםירושלים
 פינת אגרות משה 15קלכהיים 

רמת שלמה
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-571249602/07/201812/07/2018

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער15074-701117102/07/201812/07/2018אוהלי יוסף אישור הונפקקייטנהיש בזהירושליםירושליםירושלים

ג"היכלי ענתנועת נוער4503-618525602/07/201812/07/2018עזרת תורה אישור הונפקקייטנהקו המשוהירושליםירושליםירושלים

ג"היכלי ענתנועת נוער4503-618525602/07/201812/07/2018מינץ אישור הונפקקייטנהאין אפסירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-586308302/07/201816/07/2018' רמות ג345רקנטי אישור הונפקקייטנהבינתייםירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-585000802/07/201817/07/2018 נווה יעקב39הרב פרדס אישור הונפקקייטנהזמן אמתירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1502-571142402/07/201817/07/2018קהילות יעקב אישור הונפקקייטנהרמת שלמהירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2502-541377702/07/201818/07/2018ם לוין "מעגלי הריאישור הונפקקייטנהאל הדגלירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-571030102/07/201818/07/2018' רמות א21הראה אישור הונפקקייטנההלוואיירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-571515002/07/201818/07/2018' רמות א21הרואה אישור הונפקקייטנהתבונת יעקב-הלוואיירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער4073-218160102/07/201818/07/2018מענה שמחה אישור הונפקקייטנהשעת סיפורירושליםירושליםירושלים

113316- בית ספר תורני רמות מוסד חינוכי02-571461302/07/201818/07/2018בית ספר תורניאישור הונפקקייטנהתורני רמות בנותירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער202-504441502/07/201819/07/2018שערי תורה אישור הונפקקייטנהתלוי בךירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-533859502/07/201819/07/2018 פינת הרצוג3רחוב יעקב פת אישור הונפקקייטנהלשם שינויירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1002-586823602/07/201819/07/2018מירסקי אישור הונפקקייטנה?למה לאירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-568308302/07/201819/07/2018' רמות ג345רקנטי אישור הונפקקייטנהציפיתיירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-652195102/07/201819/07/2018ש'' גב24בן ציון אישור הונפקקייטנהבכל יוםירושליםירושליםירושלים
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580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-679539402/07/201819/07/2018 בית וגן31הפסגה ' רחאישור הונפקקייטנהבית יעקב היובלירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3002-651458602/07/201819/07/2018אבן דנאן אישור הונפקקייטנהבית יעקבירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
נעם -נעים בקיץ

בנים פסגת זאב
113597- נעם בנים פסגת זאב מוסד חינוכי2102-583134402/07/201819/07/2018יצחק טוניק אישור הונפקקייטנה

580148492- עלי באר עמותה02-672114102/07/201819/07/2018דרך משה ברעםאישור הונפקקייטנהתורני אתרוגירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער302-537285302/07/201819/07/2018זיכרון יעקב אישור הונפקקייטנהשעון קיץירושליםירושליםירושלים

510750466- מ "מרחבים בעחברה02-652517902/07/201819/07/2018ללא מיקום על גלגליםאישור הונפקקייטנהעל גלגלים מרחביםירושליםירושליםירושלים

ג"היכלי ענתנועת נוער4503-618525602/07/201819/07/2018עזרת תורה אישור הונפקקייטנהקו המשוהירושליםירושליםירושלים

ג"היכלי ענתנועת נוער4503-618525602/07/201819/07/2018מינץ  אישור הונפקקייטנהאין אפסירושליםירושליםירושלים

113316- בית ספר תורני רמות מוסד חינוכי202-571461302/07/201819/07/2018טרומן הרי אישור הונפקקייטנהתורני רמותירושליםירושליםירושלים

513108480- פרטית חברה02-643431202/07/201820/07/2018ירושלים והסביבהאישור הונפקקייטנהלאהירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3902-585000802/07/201820/07/2018פרדס אישור הונפקקייטנההגיע הזמןירושליםירושליםירושלים

580160984- מוסדות ירים משה עמותה602-500144102/07/201820/07/2018יהודית אישור הונפקקייטנהכפייםירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער6202-571028802/07/201820/07/2018חזון איש אישור הונפקקייטנהמצילה את המצבירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-652195102/07/201820/08/2018 גבעת שאול24בן ציון אישור הונפקקייטנההגעת לגילירושליםירושליםירושלים

580160984- מוסדות ירים משה עמותה4602-538856202/07/201820/08/2018יהודית אישור הונפקקייטנהטוב להודותירושליםירושליםירושלים

513374- בית דוד עמותה02-628545102/07/201821/07/2018ואדי אלגוז  ירושליםאישור הונפקקייטנהואדי אלגוזירושליםירושליםירושלים

970772- ם בית חנינא -ס י"מתנס"מתנ02-532353702/07/201821/07/2018עיסוויהאישור הונפקקייטנהס עיסוויה"מתנירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער402-585101302/07/201823/08/2018זוין אישור הונפקקייטנהגדול יהיהירושליםירושליםירושלים

580160984- מוסדות ירים משה עמותה602-500144102/07/201826/07/2018יהודית אישור הונפקקייטנהעד חצותירושליםירושליםירושלים

558197- זיסי קליין מוסד חינוכי102-537479002/07/201826/07/2018יעקובזון אישור הונפקקייטנהזיסלירושליםירושליםירושלים

580533388- יד לצופיה עמותה1202-566784003/07/201805/07/2018ארה 'נגאישור הונפקקייטנהח"אלון מורה תשעירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער202-642941903/07/201817/07/2018תורה ועבודה ' רחאישור הונפקקייטנהעל ידךירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער202-641774503/07/201817/07/2018תורה ועבודה אישור הונפקקייטנהעל ידךירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-533859503/07/201819/07/2018 פינת הרצוג3רחוב יעקב פת אישור הונפקקייטנהלשם שינויירושליםירושליםירושלים
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580054039- המרכז הישראלי עמותה2202-560911403/07/201819/07/2018קרן היסוד אישור הונפקקייטנהדרורירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-993813003/07/201819/07/2018 ירושלים22קרן היסוד אישור הונפקקייטנהמחנה דרור בניםירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-652195103/07/201820/08/2018 גבעת שאול24בן ציון אישור הונפקקייטנההגעת לגילירושליםירושליםירושלים

142323- התיכון התורני רמות מוסד חינוכי202-586171204/07/201819/07/2018טרומן הרי אישור הונפקקייטנהקורס קיץ תשעחירושליםירושליםירושלים

עמותה03-624761105/07/201822/07/2018מלון ישרוטל גנים ים המלחאישור הונפקקייטנה2018ילדי השמש ירושליםירושליםירושלים
- אגודת הפסוריאזיס הישראלית 

580271476

580416634- עמותת אל הלב עמותה202-678176405/08/201809/08/2018פועלי צדק אישור הונפקקייטנהאל הלבירושליםירושליםירושלים

עמותה102-675012005/08/201816/08/2018שולוב אישור הונפקקייטנההחיות- קייטנת גןירושליםירושליםירושלים
- כי "גן החיות התנ-שי דורון

902142

580152429- עמותת עין יעל עמותה102-645186605/08/201816/08/2018מודעי אישור הונפקקייטנהקייטנת עין יעלירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
משרד הבריאות 

בירושלים
514622893- אגד הסעים חברה03-920477005/08/201816/08/2018גבעת התחמושת ירושליםאישור הונפקקייטנה

580504249- עמותת שותף עמותה02-671605805/08/201823/08/2018ירושלים, 7רחוב לוחמי הגטאות אישור הונפקקייטנהשותףירושליםירושליםירושלים

190066- מכון בית יעקב למורות מוסד חינוכי02-531864208/07/201814/08/2018ברנדיסאישור הונפקקייטנהפורשים כנף גירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
חדרי - סיירת קיץ 

בריחה
977173- אלון -רמות. מינהל קהס"מתנ2602-548410008/07/201818/07/2018בובליק גדליה אישור הונפקקייטנה

17183153- בנימין לזמי תושב פרטי02-655110008/07/201819/07/2018 בית הכרם47החלוץ אישור הונפקקייטנהודו תלפז'גירושליםירושליםירושלים

971093- ם קרית מנחם -ס י"מתנס"מתנ7077-796232008/07/201819/07/2018דהומיי אישור הונפקקייטנהמחשבה טובהירושליםירושליםירושלים

580184463- מכון לציון ברינה עמותה02-544496808/07/201820/08/2018 ירושלים16סורוצקין אישור הונפקקייטנהבנות חילירושליםירושליםירושלים

970780- ם בית צפאפא -ס י"מתנס"מתנ02-679071708/07/201824/07/2018בית צפפהאישור הונפקקייטנהאלספאירושליםירושליםירושלים

203302294- יהל אנגלמן תושב פרטי2302-674465508/07/201826/07/2018שמשון אישור הונפקקייטנהילדים זיגזגירושליםירושליםירושלים

עמותה02-636338109/07/201831/07/2018אבו תוראישור הונפקקייטנהילדים שכונהירושליםירושליםירושלים
- טור -העמותה לקידום שכונת א

12421

970947- ם נוה יעקב -ס י"מתנס"מתנ3802-633957509/08/201826/08/2018שדרות נווה יעקב אישור הונפקקייטנהמינהל קהילתי נווירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
- מדרשת אפיקים 

עמותת תפארת 
עמותה02-640433312/07/201819/07/2018א ירושלים26רחוב ברל לוקר אישור הונפקקייטנה

- עמותת תפארת אורות 

580532323

580416634- עמותת אל הלב עמותה202-678176412/08/201816/08/2018פועלי צדק אישור הונפקקייטנהאל הלבירושליםירושליםירושלים

970863- ם גינות העיר -ס י"מתנס"מתנ1202-595003012/08/201823/08/2018עמק רפאים אישור הונפקקייטנהגינות העירירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
קייטנת מוזיאון 

הטבע שלנו
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית602-563111612/08/201830/08/2018מוהליבר אישור הונפקקייטנה

אישור הונפקקייטנהאלין ילדי עובדיםירושליםירושליםירושלים
 בית חולים 27רחוב שמריהו לוין 

אלין
510750466- מ "מרחבים בעחברה02-652517912/08/201830/08/2018

עמותה4002-970090015/07/201817/07/2018נטר אישור הונפקקייטנהעתידיםירושליםירושליםירושלים
- בנות שמחה ומרגלית 

580352334
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עמותה402-675512815/07/201820/07/2018ש אלחנני אישור הונפקקייטנהמחנה יאסאירושליםירושליםירושלים
-המרכז הישראלי למצוינות בחינוך 

 58001634
970897- ם לב העיר -ס י"מתנס"מתנ3502-627534615/07/201827/08/2018 ו29אל ואד אישור הונפקקייטנהעטרת כהניםירושליםירושליםירושלים

513374- בית דוד עמותה02-628545115/08/201829/08/2018ואדי אלגוז  ירושליםאישור הונפקקייטנהואדי אלגוזירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקקייטנהמשמר הגבולירושליםירושליםירושלים
ה "קייטנה לילדי שוטרי מג

ם-העוטף י
משטרת ישראלמשרד ממשלתי02-591543919/08/201823/08/2018

580152429- עמותת עין יעל עמותה102-645186619/08/201823/08/2018מודעי אישור הונפקקייטנהקייטנת עין יעלירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער302-582958220/07/201831/08/2018אהלי יוסף אישור הונפקקייטנהאמת או חובהירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-111111121/06/201801/09/2018יכיכיכיכאישור הונפקקייטנהמבמבמירושליםירושליםירושלים

189084- אברהם הלל מוסד חינוכי6802-541141321/06/201809/08/2018י "רשאישור הונפקקייטנהלכסוףירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער073-218161321/06/201817/07/2018מענה שמחהאישור הונפקקייטנהפארזיךירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער602-625388921/06/201818/07/2018מוסיוף אישור הונפקקייטנהבנייחאירושליםירושליםירושלים

140129- קרית נוער מוסד חינוכי2002-644121121/06/201819/07/2018הרב פרנק אישור הונפקקייטנהקרית נוער ירושליםירושליםירושליםירושלים

190066- מכון בית יעקב למורות מוסד חינוכי02-571349921/06/201819/07/2018' רמות ד53מינץ אישור הונפקקייטנהאיתך מעל הגלירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2002-571590721/06/201820/07/2018ירמיהו אישור הונפקקייטנהסמטירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער4002-658840021/06/201823/08/2018גבעת שאול אישור הונפקקייטנהדרכי רחלירושליםירושליםירושלים

2012106- פרחי הדגל ארגון נוער02-531865521/06/201824/08/2018ברנדיסאישור הונפקקייטנהפורשים כנף אירושליםירושליםירושלים

2012106- פרחי הדגל ארגון נוער02-531865521/06/201824/08/2018ברנדיסאישור הונפקקייטנהפורשים כנף בירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער102-656354421/06/201825/06/2018בית יצחק אישור הונפקקייטנהלפידותירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2402-580802721/06/201826/07/2018חבד אישור הונפקקייטנהבאש ובמיםירושליםירושליםירושלים

24031916- יצחק מלכא תושב פרטי02-111111121/06/201830/06/2018סססססססססאישור הונפקקייטנהר חובה"בדיקה עירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער302-582958221/07/201831/08/2018אהלי יוסף אישור הונפקקייטנהאמת או חובהירושליםירושליםירושלים

580014322- שיח סוד עמותה702-640506321/08/201801/09/2018האדריכל אישור הונפקקייטנהרימוןירושליםירושליםירושלים

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי03-111111122/06/201825/06/2018כתובתאישור הונפקקייטנהייצור חדשירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3202-540054522/06/201830/08/2018רחוב יוסף קארו אישור הונפקקייטנהאנא בכחירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
קייטנת קיץ גילה 

2018
970855- ם גילה -ס י"מתנס"מתנ1402-646111122/07/201802/08/2018ורדינון אישור הונפקקייטנה

ירושליםירושליםירושלים
ספורט ומבוכים 

ודרקונים רמת שרת
אישור הונפקקייטנה

ס " בתוך בי1משה שרת ' שד

מנשה אלישר
971002- ם פיליפ ליאון -מתנס יס"מתנ02-632066622/07/201802/08/2018
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580302081- עמותת אחי יהודה עמותה02-676449622/07/201802/08/2018אצטדיון טדיאישור הונפקקייטנהטאקוונדו אחי יהודהירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
קייצת השומר 

הצעיר גונן אליאב
השומר הצעירתנועת נוער03-525566622/07/201802/08/2018ירושלים, 3מרגולין אישור הונפקקייטנה

970756- ם בית כרם -ס י"מתנס"מתנ13702-502072122/07/201808/08/2018שד הרצל אישור הונפקקייטנהכיף של קיץירושליםירושליםירושלים

עמותה502-532256922/07/201808/08/2018עציון גבר אישור הונפקקייטנהמ.ת.בית הילדים מירושליםירושליםירושלים
- מרכזי תמיכה משולבים 

580237808

36382505- מיה מזרחי תושב פרטי202-536672222/07/201809/08/2018אסירי ציון אישור הונפקקייטנהקייטנת מאיהירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
תיאטרון מחול 

ירושלים
עמותה10502-679562622/07/201809/08/2018הרב הרצוג אישור הונפקקייטנה

- תיאטרון מחול ירושלים 

580049591
970863- ם גינות העיר -ס י"מתנס"מתנ1202-566414422/07/201809/08/2018עמק רפאים אישור הונפקקייטנהקיץ במושבהירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
קייטנת מוזיאון 

הטבע שלנו
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית602-563111622/07/201809/08/2018מוהליבר אישור הונפקקייטנה

32351298- עמי חלפון תושב פרטי077-788700722/07/201809/08/2018מלון גי ירושלםאישור הונפקקייטנהאומנות השחייהירושליםירושליםירושלים

34278465- תושב פרטי תושב פרטי02-625303922/07/201823/08/2018 ירושלים18ניות אישור הונפקקייטנהאקטיביירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
מנהל קהילתי עיר 

גנים
971093- ם קרית מנחם -ס י"מתנס"מתנ702-644188222/07/201826/07/2018דהומיי אישור הונפקקייטנה

580416634- עמותת אל הלב עמותה202-678176422/07/201826/07/2018פועלי צדק אישור הונפקקייטנהאל הלבירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
קייטנות מדע 

2018וטכנולוגיה 
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-646110722/07/201829/07/2018 ירושלים14ורדינון אישור הונפקקייטנה

36977940- מרדכי הרוש תושב פרטי4076-540646922/07/201831/07/2018קבוץ גלויות אישור הונפקקייטנהM&mירושליםירושליםירושלים

עמותה102-675012023/07/201802/08/2018שולוב אישור הונפקקייטנההחיות- קייטנת גןירושליםירושליםירושלים
- כי "גן החיות התנ-שי דורון

902142

580152429- עמותת עין יעל עמותה102-645186623/07/201802/08/2018מודעי אישור הונפקקייטנהקייטנת עין יעלירושליםירושליםירושלים

עמותה402-561943623/07/201802/08/2018אליעזר הגדול אישור הונפקקייטנהמוזה'תירושליםירושליםירושלים
- אלו ואלו -עמותת אלול 

580149698
עמותה8302-582643623/07/201805/08/2018שמואל הנביא אישור הונפקקייטנהשבת אחיםירושליםירושליםירושלים

 - (עולם חסד יבנה). י.ח.ע

580336915
עמותה3802-567170123/07/201805/08/2018ש נוה יעקב אישור הונפקקייטנהאדיריםירושליםירושליםירושלים

 - (עולם חסד יבנה). י.ח.ע

580336915
אישור הונפקקייטנהנוער שוחר מדעירושליםירושליםירושלים

קמפוס , האוניברסיטה העברית

גבעת רם, ספרא
59- ירושלים , נוער שוחר מדעמוסד חינוכי02-658534623/07/201809/08/2018

2145240 - 200473528חברה02-966620023/07/201809/08/2018חוות הנוער הציוניאישור הונפקקייטנהקיטנת רמהירושליםירושליםירושלים

971119- אלון -ם רמות-ס י"מתנס"מתנ602-571404423/07/201809/08/2018רקנטי אברהם אישור הונפקקייטנההעשרת קיץ אופקירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
קייטנת אומנות 

גוננים
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית302-640499923/07/201809/08/2018טוביה אישור הונפקקייטנה

513108480- פרטית חברה02-643431223/07/201810/08/2018ירושלים והסביבהאישור הונפקקייטנהלאהירושליםירושליםירושלים

17183153- בנימין לזמי תושב פרטי02-655110023/07/201812/08/2018 בית הכרם47החלוץ אישור הונפקקייטנהודו תלפז'גירושליםירושליםירושלים

ס"מתנ1302-673287723/07/201812/08/2018עולי הגרדום אישור הונפקקייטנהז"מנהל קהילתי תלפירושליםירושליםירושלים
- ם תלפיות מזרח -מתנס י

971150
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עמותה2502-650940623/07/201812/08/2018ם לוין "מעגלי הריאישור הונפקקייטנהגילהירושליםירושליםירושלים
 - (עולם חסד יבנה). י.ח.ע

580336915
580552701- לב חבד הר חומה עמותה302-500159223/07/201817/08/2018הרב ניסים יצחק אישור הונפקקייטנהלב חבד הר חומהירושליםירושליםירושלים

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית102-676098423/07/201817/08/2018מרגלית אישור הונפקקייטנהד גילה"חבירושליםירושליםירושלים

113332- בית יעקב חסידי מוסד חינוכי077-782350723/07/201819/08/2018צפניהאישור הונפקקייטנהרוחירושליםירושליםירושלים

32115966- שרון אבוחסירה תושב פרטי102-671791523/07/201823/08/2018דוד איילון אישור הונפקקייטנהקייטנת שחיה בטדיירושליםירושליםירושלים

580203313- והודעתם לבניך עמותה1402-500038523/07/201825/07/2018פולונסקי אישור הונפקקייטנהמשכן שלמהירושליםירושליםירושלים

36060529- ישיבת עטרת שלמה מוסד חינוכי302-500309523/07/201826/07/2018אלעזר המכבי אישור הונפקקייטנהישיבת עטרת שלמהירושליםירושליםירושלים

970871- ם הר נוף -ס י"מתנס"מתנ4302-651902623/07/201829/07/2018הרב קצנלבוגן רפאל אישור הונפקקייטנהכולנו יחדירושליםירושליםירושלים

ס"מתנ1008-976087423/07/201830/07/2018קהילות יעקב אישור הונפקקייטנהחברים קעמפירושליםירושליםירושלים

580079978- עזר מציון  עמותה2002-500211123/07/201831/07/2018הרב פרנק אישור הונפקקייטנהבלב שמחירושליםירושליםירושלים

970806- ם בקעה -ס י"מתנס"מתנ134077-201913423/07/201831/07/2018דרך חברון אישור הונפקקייטנהתלפיותירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-535811124/06/201809/07/2018 הר חוצבים9הרטום אישור הונפקקייטנהשלנו לעולםירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1302-532578624/06/201815/08/2018דוד ילין ' רחאישור הונפקקייטנהזכותיירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער302-501544424/06/201816/08/2018יוסף נייץ אישור הונפקקייטנהאילת השחרירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער4002-500082924/06/201817/07/2018קרל נטר אישור הונפקקייטנהקומי צאיירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער202-650024424/06/201817/07/2018רחוב ברנדייסאישור הונפקקייטנהבית מלכהירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2002-501212124/06/201820/08/2018בר אילן  - 3אהלי יוסף אישור הונפקקייטנהרק אחתירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער502-537599924/06/201820/08/2018ג "המאישור הונפקקייטנהעלי בארירושליםירושליםירושלים

440677- נהרדעא עמותה1103-619759124/06/201828/06/2018בית הדפוס אישור הונפקקייטנהואהבת לרעך כמוךירושליםירושליםירושלים

עמותה102-676098424/07/201806/08/2018מרגלית אישור הונפקקייטנהקייטנה לבניםירושליםירושליםירושלים
ו "ד גילה ירושלים ת"מוסדות חב

580130078- נער ישראל 

580060242- מכון אהרון וישראל עמותה1202-500781324/07/201831/07/2018יואל אישור הונפקקייטנהקרלין סטוליןירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2802-651500025/06/201801/09/2018קורדובירו אישור הונפקקייטנהפנינת החינוךירושליםירושליםירושלים

עמותה202-571228225/06/201816/07/2018אסירי ציון אישור הונפקקייטנהשופגושירושליםירושליםירושלים
- תיכון תורני לבנות - בית שולמית 

580175495
970772- ם בית חנינא -ס י"מתנס"מתנ1002-582305525/06/201819/07/2018אלמרכז אישור הונפקקייטנהס בית חנינא"מתנירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער5702-636192925/06/201820/07/2018מלכי ישראל אישור הונפקקייטנהקול השביעיןירושליםירושליםירושלים



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער077-790700125/06/201825/08/2018 גבעת שאול15בן ציון אישור הונפקקייטנהצא ולמדירושליםירושליםירושלים

189076- במעלה שיר מוסד חינוכי2802-536933225/06/201826/08/2018קורדוברו אישור הונפקקייטנהמעלה שירירושליםירושליםירושלים

עמותה402-675512825/06/201827/06/2018ש אלחנני אישור הונפקקייטנהמחנה יאסאירושליםירושליםירושלים
-המרכז הישראלי למצוינות בחינוך 

 58001634

עמותה8302-970090025/06/201827/06/2018שמואל הנביא אישור הונפקקייטנהמחנהירושליםירושליםירושלים
- בנות שמחה ומרגלית 

580352334

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער302-582187825/06/201831/08/2018אוהלי יוסף אישור הונפקקייטנהאמת או חובהירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1202-581897026/06/201801/09/2018בוקסבוים אישור הונפקקייטנהמעלותירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער202-633562226/06/201812/08/2018הרב מימון אישור הונפקקייטנהרוצה אניירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער5702-500294826/06/201818/07/2018מלכי ישראל אישור הונפקקייטנהלציון גואלירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2073-276676726/06/201818/07/2018בריינדס אישור הונפקקייטנהבית מלכהירושליםירושליםירושלים

580530129- עמותת משנת חיים עמותה102-652654226/06/201819/07/2018תובל אישור הונפקקייטנהאהל רחלירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-500788226/06/201819/07/2018החשמונאיםאישור הונפקקייטנהל''כנירושליםירושליםירושלים

190066- מכון בית יעקב למורות מוסד חינוכי02-538726626/06/201820/07/2018' רמות ד53מינץ ' רחאישור הונפקקייטנהפסיק נקודהירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער5702-571249326/06/201822/07/2018מלכי ישראל אישור הונפקקייטנהובא לציוןירושליםירושליםירושלים

אישור הונפקקייטנהבבת אחתירושליםירושליםירושלים
 גבעת שאול 28קורדובירו 

ירושלים
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-537296426/06/201831/08/2018

970772- ם בית חנינא -ס י"מתנס"מתנ1002-582305526/08/201830/08/2018אלמרכז אישור הונפקקייטנהס בית חנינא"מתנירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער202-586688227/06/201815/07/2018כנסת יחזקאל אישור הונפקקייטנהתנו כבודירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער4002-537763327/06/201817/07/2018סורוצקין אישור הונפקקייטנהשעת אפסירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-535810027/06/201817/07/2018יצחק פלקסר' רחאישור הונפקקייטנהמצילה את המצבירושליםירושליםירושלים

174391- חינוך ברמה לבנות מוסד חינוכי1802-651346127/06/201820/08/2018בן ציון אישור הונפקקייטנהתגידי תודהירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער4002-537701128/06/201812/07/2018קרל נטר אישור הונפקקייטנהלגעת בכוכביםירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער4102-500050428/06/201812/07/2018קרל נטר ' רחאישור הונפקקייטנהפסגותירושליםירושליםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער202-537794928/06/201819/07/2018מענה שמחה אישור הונפקקייטנהש עולה"שמירושליםירושליםירושלים
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580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-586663528/06/201819/07/2018' רמות ד5מירסקי אישור הונפקקייטנהסוף עונהירושליםירושליםירושלים

580025591- ישיבת קול תורה עמותה402-641467428/07/201801/08/2018רוזנהים יעקב אישור הונפקקייטנהישיבה קטנה צפתירושליםירושליםירושלים

580416634- עמותת אל הלב עמותה202-678176429/07/201802/08/2018פועלי צדק אישור הונפקקייטנהאל הלבירושליםירושליםירושלים

970780- ם בית צפאפא -ס י"מתנס"מתנ02-679071729/07/201809/08/2018בית צפפהאישור הונפקקייטנהאלספאירושליםירושליםירושלים

ירושליםירושליםירושלים
בדיקה ייצור גרסה 

חדשה איציק
 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-111111130/06/201806/07/2018מהמבמבמבמאישור הונפקקייטנה

 ירושלים30007ירושלים רשות מקומית02-111111130/06/201810/07/2018ר]רם]רם]םםרםאישור הונפקקייטנה0107בדיקה ירושליםירושליםירושלים

510750466- מ "מרחבים בעחברה102-652517931/07/201815/08/2018בויאר רחוב תורה ועבודה אישור הונפקקייטנהכנסת- מרחביםירושליםירושליםירושלים

מבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים

בית ספר של 

החופש הגדול 

ת השקד"חמד

 מבשרת ציון10157מבשרת ציון רשות מקומית702-534977001/07/201819/07/2018רקפת אישור הונפקקייטנה

מבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים
בית ספר של 

החופש הגדול
 מבשרת ציון10157מבשרת ציון רשות מקומית02-595084601/07/201819/07/2018הדרוראישור הונפקקייטנה

מבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים
מחנטו הפועל 

ירושלים
עמותה02-624269401/07/201819/07/2018יסמיןאישור הונפקקייטנה

העמותה לקידום הנוער בכדורסל 

580278463- הפועל ירושלים 

מוסד חינוכי02-534045401/07/201819/07/2018 מעוז ציון קסטל5הראשונים אישור הונפקקייטנההכיף שלימבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים
- בית הספר צלילי נועם אורות 

113159

מבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים
מולדת מופת 

ואומנויות
10157- מבשרת ציון  מוסד חינוכי02-633666701/07/201820/07/2018 מבשרת ציון7יסמין אישור הונפקקייטנה

10157- מבשרת ציון  מוסד חינוכי702-999943401/07/201821/07/2018הרקפת אישור הונפקקייטנהגדפין חמדת השקדמבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים

 מבשרת ציון10157מבשרת ציון רשות מקומית602-579223001/07/201826/07/2018החוצבים אישור הונפקקייטנהקייטנת צבעיםמבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים

מבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 מבשרת ציון10157מבשרת ציון רשות מקומית08-660309901/07/201829/07/2018גני מבשרתאישור הונפקקייטנה

מבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 מבשרת ציון10157מבשרת ציון רשות מקומית08-660309901/07/201829/07/2018גני מבשרתאישור הונפקקייטנה

מבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 מבשרת ציון10157מבשרת ציון רשות מקומית08-660309901/07/201829/07/2018גני מבשרתאישור הונפקקייטנה

מבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 מבשרת ציון10157מבשרת ציון רשות מקומית08-660309901/07/201829/07/2018גני מבשרתאישור הונפקקייטנה

מבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 מבשרת ציון10157מבשרת ציון רשות מקומית108-660309901/07/201829/07/2018ארבל אישור הונפקקייטנה

מבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים
החברים של אופק 

באי האותיות
 מבשרת ציון10157מבשרת ציון רשות מקומית08-660309901/07/201829/07/2018השלוםאישור הונפקקייטנה
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מבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים
החברים של אופק 

באי האותיות
 מבשרת ציון10157מבשרת ציון רשות מקומית08-660309901/07/201829/07/2018מבשרת ציוןאישור הונפקקייטנה

 מבשרת ציון10157מבשרת ציון רשות מקומית702-533009401/07/201831/07/2018ם "רמבאישור הונפקקייטנהקדם- חצב מבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים

 מבשרת ציון10157מבשרת ציון רשות מקומית902-533009401/07/201831/07/2018ם "רמבאישור הונפקקייטנהחצב בוגרמבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים

 מבשרת ציון10157מבשרת ציון רשות מקומית202-534976622/07/201802/08/2018רקפת אישור הונפקקייטנהמולטי ספורטמבשרת ציוןמבשרת ציוןירושלים

ירושלים
מגילות ים 

המלח
רשות מקומית02-994488901/07/201819/07/2018קליהאישור הונפקקייטנהמגילותקליה

 7400000מגילות ים המלח 

מגילות ים המלח

ירושלים
מגילות ים 

המלח
אישור הונפקקייטנהקיבוץ קליה נוערקליה

נ ערבות הירדן  .קיבוץ קליה ד

90666000
28838639- תנועה קיבוצית תנועה קיבוצית02-993622201/07/201824/08/2018

ירושלים
מגילות ים 

המלח
354936- ש אבנת "אגומוסד חינוכי02-628230101/07/201826/07/2018אבנתאישור הונפקקייטנהקייטנת גן זוגןאבנת

ירושלים
מגילות ים 

המלח
רשות מקומית02-993630401/07/201826/08/2018קליהאישור הונפקקייטנהגן כרוון קיבוץ קליהקליה

 7400000מגילות ים המלח 

מגילות ים המלח

ירושלים
מגילות ים 

המלח
אגודהlulik13@walla.co.il02-994276201/07/201831/07/2018אישור הונפקקייטנהורד יריחוורד יריחו

- מ "ורד יריחו כפר שיתופי בע

570026294

ירושלים
מגילות ים 

המלח
28838639- תנועה קיבוצית תנועה קיבוצית02-994580122/07/201821/08/2018בית הערבהאישור הונפקקייטנהבית הערבהבית הערבה

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
17545195- רייכמן אלחנדרו תושב פרטי1008-975038901/07/201802/08/2018אודם אישור הונפקקייטנהספורטפאן

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
חברה6208-649337501/07/201802/08/2018עמק בית שאן אישור הונפקקייטנהגני יחד

- העשרת צהריים  בעמ 

515569663

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
חברה2308-970218301/07/201802/08/2018הנביא ישעיהו אישור הונפקקייטנהגני חובה יחד

- העשרת צהריים  בעמ 

515569663

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים

על גלגלים בית 

הספר יחד
חברה2308-972635301/07/201802/08/2018ישעיהו הנביא אישור הונפקקייטנה

- העשרת צהריים  בעמ 

515569663

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
977322- רע -מכבים-מודיעין.מתנס"מתנ08-970221001/07/201812/07/2018מודיעיןאישור הונפקקייטנהפלשבק

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
580302529- יהדות זמננו -ה"יזמעמותה208-975346101/07/201815/08/2018אייר אישור הונפקקייטנהיזמה גפן

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
580302529- יהדות זמננו -ה"יזמעמותה208-975346101/07/201815/08/2018אייר אישור הונפקקייטנהיזמה תאנה

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
580302529- יהדות זמננו -ה"יזמעמותה3108-975346101/07/201815/08/2018חטיבת גבעתי אישור הונפקקייטנהיזמה רימון

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
580302529- יהדות זמננו -ה"יזמעמותה3108-975346101/07/201815/08/2018חטיבת גבעתי אישור הונפקקייטנהיזמה תמר

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
580302529- יהדות זמננו -ה"יזמעמותה3108-975346101/07/201815/08/2018חטיבת גבעתי אישור הונפקקייטנהיזמה שיבולים
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ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
580302529- יהדות זמננו -ה"יזמעמותה3108-975346101/07/201815/08/2018חטיבת גבעתי אישור הונפקקייטנהיזמה זית

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
300608247- קייטנת קיץ מכבי תושב פרטי08-926414701/07/201819/07/2018רעות, 3הדרים אישור הונפקקייטנהקייטנת קיץ מכבי

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
אישור הונפקקייטנהאקשן על גלגלים

קייטנה על גלגלים כל יום 

אטרקציה אחרת
28550374- אורי חברה03-919010301/07/201819/07/2018

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
28550374- אורי חברה03-919010301/07/201819/07/2018כל יום במקום אחראישור הונפקקייטנהפאן על גלגלים

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
54983259- רותם חנוך תושב פרטי08-970934201/07/201819/07/2018בריכה במכביםאישור הונפקקייטנהפסק זמן

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
25035494- אביחי צאלה תושב פרטי08-926624401/07/201819/07/2018מרכז ספורט מכביםאישור הונפקקייטנהסאמר ספורט

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים

העשרת קיץ מדע 

וחשיבה
512606336- מ "מדע וחשיבה בעחברה02-536663501/07/201819/07/2018 רעות1ההדס אישור הונפקקייטנה

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
עמותה08-971715601/07/201831/07/2018כל גני ילדיםאישור הונפקקייטנההמדען הצעיר

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ

580470235 - (ר"ע)

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
338095- מוסד חינוכי מוסד חינוכי308-971205101/07/201831/07/2018עמק בית שאן אישור הונפקקייטנהקייטנת כמו גדולים

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
משרד הדתותמשרד ממשלתי08-971993502/07/201808/07/2018עמק בית שאןאישור הונפקקייטנהמחנה לגסי

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
אישור הונפקקייטנהאקשן על גלגלים

קייטנה על גלגלים כל יום 

אטרקציה אחרת
28550374- אורי חברה03-919010305/08/201816/08/2018

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
28550374- אורי חברה03-919010305/08/201816/08/2018כל יום במקום אחראישור הונפקקייטנהפאן על גלגלים

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
580302529- יהדות זמננו -ה"יזמעמותה08-975346109/08/201815/08/2018מודיעין, 30חשוון אישור הונפקקייטנהה"כיופים יזמ

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
אישור הונפקקייטנהאקשן על גלגלים

קייטנה על גלגלים כל יום 

אטרקציה אחרת
28550374- אורי חברה03-919010322/07/201802/08/2018

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
28550374- אורי חברה03-919010322/07/201802/08/2018כל יום במקום אחראישור הונפקקייטנהפאן על גלגלים

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
25035494- אביחי צאלה תושב פרטי08-926624422/07/201802/08/2018מרכז ספורט מכביםאישור הונפקקייטנהסאמר ספורט

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
השומר הצעירתנועת נוער203-525566722/07/201802/08/2018תלתן אישור הונפקקייטנהקייצת השומר הצעיר

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
580302529- יהדות זמננו -ה"יזמעמותה08-975346122/07/201808/08/2018מודיעין, 30חשוון אישור הונפקקייטנהה"כיופים יזמ

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
עמותה08-970221022/07/201809/08/2018בר לב חייםאישור הונפקקייטנהקייטנת המדע

העמותה העירונית -סחלבים

מכבים רעות -ס מודיעין"למתנ
ירושלים

מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
22855811- גולן כהן תושב פרטי03-551085623/07/201807/08/2018מתחם הולמס פלייס מודיעיןאישור הונפקקייטנהאתגרים ונהנים

ירושלים
מודיעין 

מכבים רעות

-מודיעין

רעות-מכבים
27391762- כישורי חיים תושב פרטי908-996610524/07/201816/08/2018תכלת אישור הונפקקייטנהשחמט וכישורי חיים

410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי08-979886601/07/201812/07/2018 מודיעין עילית10אביי ורבא אישור הונפקקייטנהלשם שינוימודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

עמותה08-675083401/07/201812/07/2018מסילת ישריםאישור הונפקקייטנההכי טוב בביתמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

עמותה7508-690988501/07/201812/07/2018נתיבות המשפט אישור הונפקקייטנהקייטנת הגיווניםמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים
- עמותת בית חינוך לבנות באידיש 

580177517
עמותה7508-649421501/07/201812/07/2018נתיבות המשפט אישור הונפקקייטנהקייטנת ההפכיםמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

- מכון אוהל דבורה קרית ספר 

580290484
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580172674- הנהלת עץ הדעת עמותה02-670272601/07/201819/07/2018רבי יהודה הנשיאאישור הונפקקייטנהעץ הדעתמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער08-974307901/07/201819/07/2018 ב5נתיבות המשפט אישור הונפקקייטנהנתיבות דעתמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער208-974505601/07/201819/07/2018רבי עקיבא אישור הונפקקייטנהמשכנות תמרמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער208-974113101/07/201819/07/2018ד "ראבאישור הונפקקייטנהבית חינוךמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1908-929816901/07/201819/07/2018יהודה הנשיא ' ראישור הונפקקייטנהחסדי אבותמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער502-501544401/07/201819/07/2018פוניבז אישור הונפקקייטנהעטרת ברכהמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1008-979886601/07/201819/07/2018אביי ורבא אישור הונפקקייטנהויזניץמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2908-979149501/07/201819/07/2018אור החיים אישור הונפקקייטנהאהלי ספרמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער302-501544401/07/201819/07/2018מנחת שלמה אישור הונפקקייטנהאבי עזרימודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער5102-501544401/07/201819/07/2018נתיבות המשפט אישור הונפקקייטנהאור שעריםמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2708-974465601/07/201819/07/2018אור החיים אישור הונפקקייטנהת אהלי ספר"תמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער308-632261101/07/201819/07/2018אבי עזרי אישור הונפקקייטנהאילת השחרמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער208-974113101/07/201819/07/2018מסילת ישרים אישור הונפקקייטנהבית חינוךמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1108-928686701/07/201819/07/2018הריטבא אישור הונפקקייטנהנאות הפסגהמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2608-979919601/07/201819/07/2018יהודה הנשיא ' ראישור הונפקקייטנהמעלות בת שבעמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער7508-974359201/07/201820/07/2018נתיבות המשפט אישור הונפקקייטנהלהבהמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

עמותה073-769355601/07/201820/07/2018 מודיעין עילית10אביי ורבא אישור הונפקקייטנהגני ויזניץ ברכפלדמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים
מוסדות אמרי חיים ויזניץ מודיעין 

580414738- עילית 

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער7508-974359201/07/201820/07/2018נתיבות המשפט אישור הונפקקייטנהנותנים כוחמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

עמותה208-800865001/07/201826/07/2018אשר לשלמה אישור הונפקקייטנהעטרת מלכהמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים
תלמוד תורה דחסידי באיאן 

580563500- מודיעין עילית 

362244- ישיבת אחינו לצעירים מוסד חינוכי4008-979790201/07/201831/08/2018נודע ביהודה אישור הונפקקייטנה2018קיץ מודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער308-632261102/07/201815/08/2018אבי עזרי אישור הונפקקייטנהאנדנדינומודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2908-974393502/07/201815/08/2018אור החיים אישור הונפקקייטנהאהלי ספרמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2608-979919602/07/201815/08/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהמעלות בת שבעמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

131037- מכון אוהל דבורה מוסד חינוכי208-976228602/07/201816/07/2018ראבד אישור הונפקקייטנהאחכה לומודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער208-974505602/07/201817/07/2018רבי עקיבא אישור הונפקקייטנהמשכנות תמרמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

2405017- מרכז החינוך העצמאי מוסד חינוכי1008-979886602/07/201818/07/2018אביי ורבא אישור הונפקקייטנהממלכת המיליםמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים
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580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1108-800440002/07/201819/07/2018הרטבא אישור הונפקקייטנהפתאום יבואמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער508-974311502/07/201819/07/2018נתיבות המשפט אישור הונפקקייטנההלוואימודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2903-974427202/07/201819/07/2018אור החיים אישור הונפקקייטנהסיפור בהמשכיםמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער208-974505602/07/201819/07/2018עקיבא אישור הונפקקייטנהמשכנות תמרמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

מודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים
בממלכת המילים 

המופלאות
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער308-632261102/07/201819/07/2018אביעזרי אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1908-929816902/07/201819/07/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהחסדי אבותמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

מודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים
בממלכת המילים 

המופלאות
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2608-979919602/07/201819/07/2018רבי יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנה

מודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים
בממלכת המילים 

המופלאות
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער202-501544402/07/201819/07/2018זכרון שמואל אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2608-979919602/07/201819/07/2018יהודה הנשיא ' ראישור הונפקקייטנהארמונות של חולמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1908-929816902/07/201821/08/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהחסדי אבותמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער308-974231003/07/201801/09/2018ד "ראבאישור הונפקקייטנהפינוקיומודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער08-974384811/07/201820/08/2018שד שמאיאישור הונפקקייטנהמעלות שרהמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער202-504441521/06/201809/07/2018ראבד אישור הונפקקייטנהאור שעריםמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

2106- פרחי הדגל ביאלא מוסד חינוכי1008-804066621/06/201823/08/2018מסילת ישרים אישור הונפקקייטנהפורשים כנףמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער11108-674084221/06/201828/08/2018נתיבות המשפט אישור הונפקקייטנהלפנאי ולפניםמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער08-976096421/06/201830/08/2018 נאות הפיסגה1ד "רחוב ראבאישור הונפקקייטנהתתחדשימודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

מודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים
חברים קעמפ 

מודיעין עילית
580384618- דרכי חינוך עמותה408-976087423/07/201810/08/2018שער המלך אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער308-974231023/07/201816/08/2018ד "ראבאישור הונפקקייטנהפינוקיומודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער26077-364382024/06/201817/08/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהבשבילךמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער208-976226325/06/201811/07/2018ד "ראבאישור הונפקקייטנהבית חינוךמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער08-974063625/06/201827/06/2018שמאי' שדאישור הונפקקייטנהמעלות שרהמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580267300- שערי מרפא עמותה3908-974559225/07/201831/07/2018נתיבות המשפט אישור הונפקקייטנהילדי חןמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער308-621102026/06/201831/08/2018אבי עזרי אישור הונפקקייטנהאתנחתא מאירמודיעין עיליתמודיעין עיליתירושלים

אישור הונפקקייטנהמרגישים בביתכפר האורניםמטה בנימיןירושלים
 כפר 55הגבעה  + 41יהודה 

האורנים
 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית08-976250101/07/201809/08/2018

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית077-203810401/07/201809/08/2018גוליבר הכוכב הבאאישור הונפקקייטנהגוליבר הכוכב הבאנעלהמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-997821801/07/201819/07/2018חרשהאישור הונפקקייטנהיש מצוהטלמוןמטה בנימיןירושלים
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 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-994286601/07/201819/07/2018שילהאישור הונפקקייטנהמרגישים בביתשילהמטה בנימיןירושלים

436717- לביא מוסד חינוכי08-621729101/07/201819/07/2018נעלהאישור הונפקקייטנהנעלה, לביאנעלהמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-547662201/07/201819/07/2018מעלה מכמשאישור הונפקקייטנהתלמוד תורה מכמשמעלה מכמשמטה בנימיןירושלים

113696- חן עפרה מוסד חינוכי102-970916901/07/201819/07/2018המייסדים אישור הונפקקייטנהמרגישים בביתעופרהמטה בנימיןירושלים

פסגותמטה בנימיןירושלים
קייטנת בית ספר 

פסגות
 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-997300201/07/201819/07/2018פסגותאישור הונפקקייטנה

גני מודיעיןמטה בנימיןירושלים
בממלכת המילים 

המופלאות
 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית08-663400201/07/201819/07/2018גני מודיעיןאישור הונפקקייטנה

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית08-914477701/07/201819/07/2018הרב מנדלוביץ מושב מתתיהואישור הונפקקייטנהמרגישים בביתמתתיהומטה בנימיןירושלים

מוסד חינוכי08-923232201/07/201819/07/2018חלמישאישור הונפקקייטנהקייטנענעחלמישמטה בנימיןירושלים
- בית ספר עטרת נווה צוף  

111963
971010- ס בנימין "מתנס"מתנ08-972679401/07/201819/07/2018מבוא חורוןאישור הונפקקייטנהמרגישים בביתמבוא חורוןמטה בנימיןירושלים

כוכב יעקבמטה בנימיןירושלים
 "מרגישים בבית"

כוכב יעקב בנות
971010- ס בנימין "מתנס"מתנ02-997834601/07/201819/07/2018כוכב יעקבאישור הונפקקייטנה

מוסד חינוכי02-997176801/07/201819/07/2018כלניתאישור הונפקקייטנהרק בישראלגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים
- בית ספר אדם ועולמו 

500274733

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית08-957115501/07/201819/07/2018מסיל ת ישריםאישור הונפקקייטנהבעין טובה לישראלמבוא חורוןמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-535686201/07/201819/07/2018מעלה מכמשאישור הונפקקייטנהבית ישראלימעלה מכמשמטה בנימיןירושלים

עמותה02-997551601/07/201819/07/2018חלמישאישור הונפקקייטנהנוה צוףחלמישמטה בנימיןירושלים
- החברה להגנת הטבע  

580014799
עמותה02-997551601/07/201819/07/2018כוכב השחראישור הונפקקייטנהכוכב השחרכוכב השחרמטה בנימיןירושלים

- החברה להגנת הטבע  

580014799
 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-999999901/07/201819/07/2018שילהאישור הונפקקייטנהישראל שלישילהמטה בנימיןירושלים

114082- בית הספר דרך יהודית מוסד חינוכי02-997580601/07/201819/07/2018דולבאישור הונפקקייטנהמרגישים בביתדולבמטה בנימיןירושלים

611871- משרד החינוך מוסד חינוכי08-957115501/07/201819/07/2018מסילת ישרים מבוא חורוןאישור הונפקקייטנהנטעים בנותמבוא חורוןמטה בנימיןירושלים

112110- ד פסגות "מממוסד חינוכי02-997562801/07/201819/07/2018פסגותאישור הונפקקייטנהפסגותפסגותמטה בנימיןירושלים

971010- ס בנימין "מתנס"מתנ02-656613501/07/201819/07/2018יסמיןאישור הונפקקייטנהקיץ באהבת תורהגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים

עלימטה בנימיןירושלים
שירת חנה הבית 

שלי
719005- שירת חנה מוסד חינוכי02-940963301/07/201819/07/2018האורןאישור הונפקקייטנה

112151- ממד מצפה יריחו מוסד חינוכי02-570909501/07/201819/07/2018מצפה יריחואישור הונפקקייטנהת מצפה יריחו"תמצפה יריחומטה בנימיןירושלים

עופרהמטה בנימיןירושלים
- מרגישים בבית

עפרה בנים
111708- נחלת בנימין מוסד חינוכי102-997574301/07/201819/07/2018המייסדים אישור הונפקקייטנה
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113480- אהבת יצחק מוסד חינוכי02-994282101/07/201819/07/2018כוכב השחראישור הונפקקייטנהאהבת יצחק בנותכוכב השחרמטה בנימיןירושלים

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי08-957114401/07/201819/07/2018מבוא חורוןאישור הונפקקייטנהנטעים בניםמבוא חורוןמטה בנימיןירושלים

מוסד חינוכי02-994282101/07/201819/07/2018כוכב השחראישור הונפקקייטנהאהבת יצחקכוכב השחרמטה בנימיןירושלים
- בית ספר אהבת יצחק בנים 

616532

חברה408-976099801/07/201819/07/2018נחל מודיעין אישור הונפקקייטנהבית הספר אורכפר האורניםמטה בנימיןירושלים
- העשרת צהריים  בעמ 

515569663

21609227- דורון פררו -דורוניסתושב פרטי073-726075701/07/201819/07/2018י"נילאישור הונפקקייטנהדורוניסי"נילמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-970933701/07/201819/07/2018טלמוןאישור הונפקקייטנהמרגישים בביתטלמוןמטה בנימיןירושלים

עלימטה בנימיןירושלים
מעיין חיים ממד 

בנים עלי
616185- ד בנים עלי "מממוסד חינוכי02-544778201/07/201819/07/2018עליאישור הונפקקייטנה

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית08-924545401/07/201819/07/2018מודיעין. נ.י ד"נילאישור הונפקקייטנהצלילים בשבעיםי"נילמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית502-536111201/07/201819/07/2018יהודה המכבי אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםבית חורוןמטה בנימיןירושלים

מוסד חינוכי02-535528501/07/201819/07/2018כפר אדומיםאישור הונפקקייטנהמרגישים בביתכפר אדומיםמטה בנימיןירושלים
ד ניסויי מעיינות כפר "בית ספר ממ

112052- אדומים 

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית04-637665101/07/201819/07/2018עדי עדאישור הונפקקייטנהאצא לי לטיילשילהמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית7402-970967801/07/201819/07/2018אהבת ישראל אישור הונפקקייטנהמסע בארץ האבותכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים

718833- תורת מנחם מוסד חינוכי7602-538614901/07/201819/07/2018אהבת ישראל אישור הונפקקייטנהמשקפיים של גאולהכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים

עמותה7402-595165401/07/201819/07/2018אהבת ישראל אישור הונפקקייטנהת תל ציון"תכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים
- ר "זכר תנחום כוכב יעקב ע

580475275

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-997821801/07/201819/07/2018טלמוןאישור הונפקקייטנהיש מצוהטלמוןמטה בנימיןירושלים

971010- ס בנימין "מתנס"מתנ08-972679401/07/201819/07/2018מבוא חורוןאישור הונפקקייטנהמרגישים בביתמבוא חורוןמטה בנימיןירושלים

כוכב יעקבמטה בנימיןירושלים
 "מרגישים בבית"

כוכב יעקב בנים
971010- ס בנימין "מתנס"מתנ02-997458301/07/201819/07/2018כוכב יעקבאישור הונפקקייטנה

עמותה202-586134201/07/201819/07/2018כף חיים אישור הונפקקייטנהגלי גלגני מודיעיןמטה בנימיןירושלים
- ולמדתם ארגון להכוונת מורים 

580230712- דרך תבונה 

מוסד חינוכי02-656956501/07/201819/07/2018ורדאישור הונפקקייטנהכיף ליגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402
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עמותה08-995258501/07/201819/07/2018ישוב נחליאלאישור הונפקקייטנהקנה מידהנחליאלמטה בנימיןירושלים
- בית הספר אהבת ישראל 

734103

עמותה02-997851701/07/201819/07/2018כוכב יעקבאישור הונפקקייטנהקייטנת החנויותכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים
- ר "זכר תנחום כוכב יעקב ע

580475275

143404- אוהל שילה בנים מוסד חינוכי02-940019801/07/201819/07/2018שילהאישור הונפקקייטנהאהל שילה בניםשילהמטה בנימיןירושלים

עלימטה בנימיןירושלים
תלמוד תורה הדר 

ס קיץ"בי- יוסף 
142646- תלמוד תורה הדר יוסף עמותה02-940014801/07/201820/07/2018עליאישור הונפקקייטנה

עמותה02-997551601/07/201820/07/2018מעלה מכמשאישור הונפקקייטנהסיירי מכמשמעלה מכמשמטה בנימיןירושלים
- החברה להגנת הטבע  

580014799

580519452- ולמדתם לדבר בם עמותה202-586134201/07/201820/07/2018כרכום אישור הונפקקייטנהטוב להודותגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים

1232- מטה בנימין אגודה02-590091801/07/201820/07/2018צמצפה יריחואישור הונפקקייטנהממד מצפה יריחומצפה יריחומטה בנימיןירושלים

עמותה02-997551601/07/201820/07/2018עפרהאישור הונפקקייטנהסיירי עפרהעופרהמטה בנימיןירושלים
- החברה להגנת הטבע  

580014799

כפר אדומיםמטה בנימיןירושלים
מסע אחר כפר 

אדומים
עמותה02-997551601/07/201820/07/2018נופי פרתאישור הונפקקייטנה

- החברה להגנת הטבע  

580014799

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית2508-924837001/07/201820/07/2018נחליאל אישור הונפקקייטנהאבני החושןנחליאלמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-535361301/07/201821/07/2018מצפה יריחואישור הונפקקייטנהמרגישים בביתמצפה יריחומטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-997203401/07/201821/07/2018נריה- רחוב ערוגות הבושם אישור הונפקקייטנה'נהג כצאן יוסף'ת "תטלמוןמטה בנימיןירושלים

971010- ס בנימין "מתנס"מתנ08-976149701/07/201825/07/2018הכרמלאישור הונפקקייטנהמרגישים בביתחשמונאיםמטה בנימיןירושלים

אישור הונפקקייטנהקייטנה מהאגדותשילהמטה בנימיןירושלים
 מעיין 9258ד "נ אפריים ת"ד

צובירי
 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-940111101/07/201826/07/2018

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-997241801/07/201826/07/2018פסגותאישור הונפקקייטנהאני ישראליפסגותמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית102-997388801/07/201826/07/2018עופרה אישור הונפקקייטנהמדן ועד אילתעופרהמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-123456701/07/201826/07/2018מעלה מכמשאישור הונפקקייטנהצלילי המוזיקהמעלה מכמשמטה בנימיןירושלים

109678- גן אגודה08-923779501/07/201826/07/2018נ מודיעין.חלמיש דאישור הונפקקייטנהמרגישים בביתחלמישמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-656858401/07/201826/07/2018רקפת גבע בנימין'רח אישור הונפקקייטנהישראל שליגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים

971010- ס בנימין "מתנס"מתנ02-994736901/07/201826/07/2018שילהאישור הונפקקייטנהקייטנת אחיהשילהמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית71937002-997501101/07/201826/07/2018מודיעין . נ.טלמון דאישור הונפקקייטנהקייטנת טלמוןטלמוןמטה בנימיןירושלים

שילהמטה בנימיןירושלים
גבעת - אני ישראלי

הראל
 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית4483002-994837601/07/201826/07/2018, שילה, גבעת הראלאישור הונפקקייטנה
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 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית077-318287701/07/201826/07/2018כרם רעיםאישור הונפקקייטנהכרם רעיםטלמוןמטה בנימיןירושלים

שילהמטה בנימיןירושלים
מסביב לעולם 

בעשרים יום
 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-994724001/07/201826/07/2018שילהאישור הונפקקייטנה

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-970926001/07/201826/07/2018מעלה מכמשאישור הונפקקייטנהמרגישים בביתמעלה מכמשמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית102-997323101/07/201826/07/2018דולב אישור הונפקקייטנהדולב גניםדולבמטה בנימיןירושלים

1232- מטה בנימין אגודה02-994256601/07/201826/07/2018רחוב הקטורתאישור הונפקקייטנהישראל שלימעלה לבונהמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-940933001/07/201826/07/2018שילהאישור הונפקקייטנהמרגישים בביתשילהמטה בנימיןירושלים

גבע בנימיןמטה בנימיןירושלים
מקצועות בארץ 

ישראל
 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-532655301/07/201826/07/2018גבע בנימיןאישור הונפקקייטנה

כוכב השחרמטה בנימיןירושלים
קייטנת גנים כוכב 

השחר
971010- ס בנימין "מתנס"מתנ02-994412001/07/201826/07/2018כוכב השחראישור הונפקקייטנה

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-337432201/07/201826/07/2018נ מודיעין"נריה דאישור הונפקקייטנהגנים נריהטלמוןמטה בנימיןירושלים

971010- ס בנימין "מתנס"מתנ02-997397201/07/201826/07/2018כוכב יעקבאישור הונפקקייטנהפלאי הטבעכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית08-923027401/07/201826/07/2018עטרתאישור הונפקקייטנהאני ישראליעטרתמטה בנימיןירושלים

פסגותמטה בנימיןירושלים
- מרגישים בבית

מגרון
971010- ס בנימין "מתנס"מתנ02-581643701/07/201827/07/2018פסגותאישור הונפקקייטנה

עמותה202-586134201/07/201827/07/2018מקור ברוך אישור הונפקקייטנהשפע ברכותכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים
- ולמדתם ארגון להכוונת מורים 

580230712- דרך תבונה 
2406429- אמרי ברוך  מוסד חינוכי755702-997800201/07/201829/07/2018אהבת ישראל אישור הונפקקייטנהקייטנת המצוותכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים

כוכב יעקבמטה בנימיןירושלים
קייטנת המצוות 

תורת משה
2406429- אמרי ברוך  מוסד חינוכי02-997800201/07/201829/07/2018כוכב יעקבאישור הונפקקייטנה

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-997388801/07/201831/07/2018נ מזרח בנימין.עפרה דאישור הונפקקייטנה'ח' טיולית זעופרהמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-656628701/07/201831/07/2018 גבע בנימין1רקפת אישור הונפקקייטנהמהסרטיםגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית102-940906001/07/201831/07/2018רימונים אישור הונפקקייטנהכל אחד יחיד ומיוחדרימוניםמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית077-203810401/07/201831/07/2018גוליבר הכוכב הבאאישור הונפקקייטנהגוליבר הכוכב הבאכפר אדומיםמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית077-771509801/07/201831/07/2018גוליבר הכוכב הבאאישור הונפקקייטנהגוליבר הכוכב הבאעלמוןמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית077-203810401/07/201831/07/2018גוליבר הכוכב הבאאישור הונפקקייטנהגוליבר הכוכב הבאחשמונאיםמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית077-203810401/07/201831/07/2018גוליבר הכוכב הבאאישור הונפקקייטנהגוליבר הכוכב הבאבית חורוןמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-994131701/07/201831/07/2018גני עליאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים עליעלימטה בנימיןירושלים

521476- ע שירת הים "אולפנת בנמוסד חינוכי08-699363902/07/201808/07/2018ע שירת הים"אולפנת בנאישור הונפקקייטנה3זרעי קיץחלמישמטה בנימיןירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער802-501544402/07/201812/07/2018הרמא אישור הונפקקייטנהאפשר לחשובחשמונאיםמטה בנימיןירושלים
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410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי202-583159402/07/201815/07/2018מקור ברוך אישור הונפקקייטנהמחנה בוגרותכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-994800602/07/201819/07/2018עליאישור הונפקקייטנהכרמי חןעלימטה בנימיןירושלים

410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי202-583159402/07/201819/07/2018מקור ברוך אישור הונפקקייטנהבית יעקב תל ציוןכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים

גבע בנימיןמטה בנימיןירושלים
ממלכת המילים 

המופלאות
מוסד חינוכי1302-656956502/07/201819/07/2018יסמין אישור הונפקקייטנה

- רשת מעיין החינוך התורני 

511402
מוסד חינוכי1302-656956502/07/201819/07/2018יסמין אישור הונפקקייטנהערך צבורגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים

- רשת מעיין החינוך התורני 

511402
140970- אולפנת עופרה מוסד חינוכי02-997378902/07/201831/07/2018אולפנת עופרהאישור הונפקקייטנהחטיבת עופרהעופרהמטה בנימיןירושלים

עמותה102-997541103/07/201808/07/2018המייסדים עפרה אישור הונפקקייטנהחולמות בגדולעופרהמטה בנימיןירושלים
- המדרשה בארץ בנימין 

580020980
עופרהמטה בנימיןירושלים

קורס טייס רחפנים 

של מטה בנימין
 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-535399108/07/201819/07/2018עופרהאישור הונפקקייטנה

חשמונאיםמטה בנימיןירושלים
קורס טייס רחפנים 

של מטה בנימין
 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית102-535399108/07/201819/07/2018מוריה אישור הונפקקייטנה

עמותה02-587210109/07/201815/07/2018נתניהאישור הונפקקייטנהאילן כוכב השחרכוכב השחרמטה בנימיןירושלים
איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 

971010- ס בנימין "מתנס"מתנ02-532882210/07/201815/07/2018דולבאישור הונפקקייטנהחברים לרפואהדולבמטה בנימיןירושלים

113696- חן עפרה מוסד חינוכי102-970916923/07/201827/07/2018המייסדים אישור הונפקקייטנהמרגישים בביתעופרהמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-583921623/07/201827/07/2018מודיעין. נ.טלמון דאישור הונפקקייטנהטלמוןטלמוןמטה בנימיןירושלים

580175677- עמותת קו לחיים עמותה03-925050023/07/201828/07/2018עופרהאישור הונפקקייטנהקו לחייםעופרהמטה בנימיןירושלים

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-997824423/07/201831/07/2018תל ציוןאישור הונפקקייטנהגיבורי כחכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים

מוסד חינוכי02-535528523/07/201831/07/2018כפר אדומיםאישור הונפקקייטנהמרגישים בביתכפר אדומיםמטה בנימיןירושלים
ד ניסויי מעיינות כפר "בית ספר ממ

112052- אדומים 

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער5702-501544424/06/201820/07/2018אהבת ישראל אישור הונפקקייטנההסמינר שלנוכוכב יעקבמטה בנימיןירושלים

בית חורוןמטה בנימיןירושלים
קייטנה לילדי שוטרי 

ב"ד מג"בה
208055533- יובל חתמי תושב פרטי02-589190826/08/201830/08/2018בסיס משמר הגבול בית חורוןאישור הונפקקייטנה

 מטה בנימין7300000מטה בנימין רשות מקומית02-656858429/07/201809/08/2018רקפת גבע בנימין'רח אישור הונפקקייטנהישראל שליגבע בנימיןמטה בנימיןירושלים

21960836- רעות ברביארו תושב פרטי077-400701201/07/201808/08/2018צלפוןאישור הונפקקייטנהקייץ כייף עם רעותצלפוןמטה יהודהירושלים

כפר אוריהמטה יהודהירושלים
-עולם של קייטנה

ספורט ועוד
41252453- כפיר פלדמן תושב פרטי08-926240301/07/201809/08/2018כפר אורייהאישור הונפקקייטנה

 מטה יהודה2600000מטה יהודה רשות מקומית08-972568001/07/201816/08/2018קבוץ נחשוןאישור הונפקקייטנהנחשוןנחשוןמטה יהודהירושלים

 מטה יהודה2600000מטה יהודה רשות מקומית02-534633401/07/201817/07/2018בית זית, רחוב הפסגהאישור הונפקקייטנהקייצת שבט רועיבית זיתמטה יהודהירושלים
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מטה יהודהירושלים
מעלה 

החמישה
 מטה יהודה2600000מטה יהודה רשות מקומית02-523745001/07/201817/08/2018נ מטה יהודה.דאישור הונפקקייטנהמעלה החמישה

 מטה יהודה2600000מטה יהודה רשות מקומית02-990822801/07/201818/08/2018חינוך חברתיאישור הונפקקייטנהקיבוץ צרעהצרעהמטה יהודהירושלים

אגודה02-534686101/07/201819/07/2018ס הדסים צור הדסה"ביאישור הונפקקייטנהקייטנת צור הדסהצור הדסהמטה יהודהירושלים
- עצמה בועז אומנויות לחימה  

580575827
 מטה יהודה2600000מטה יהודה רשות מקומית08-915229001/07/201819/07/2018בקועאישור הונפקקייטנהקייטנת בקועבקועמטה יהודהירושלים

 מטה יהודה2600000מטה יהודה רשות מקומית02-991313001/07/201819/07/2018מושב צלפוןאישור הונפקקייטנהקייטנת צלפוןצלפוןמטה יהודהירושלים

 מטה יהודה2600000מטה יהודה רשות מקומית02-991379801/07/201819/07/2018בית העם-מושב תעוזאישור הונפקקייטנהקייטנת תעוזתעוזמטה יהודהירושלים

 מטה יהודה2600000מטה יהודה רשות מקומית02-534822301/07/201819/07/2018מושב נווה אילןאישור הונפקקייטנהנווה אילןנווה אילןמטה יהודהירושלים

 מטה יהודה2600000מטה יהודה רשות מקומית02-670267801/07/201821/08/2018קיבוץ רמת רחלאישור הונפקקייטנהקייטנה ברמהרמת רחלמטה יהודהירושלים

570000737- קיבוץ רמת רחל תנועה קיבוצית02-670295801/07/201825/08/2018קיבוץ רמת רחלאישור הונפקקייטנהגיל רך רמת רחלרמת רחלמטה יהודהירושלים

 מטה יהודה2600000מטה יהודה רשות מקומית02-641544401/07/201826/07/2018אורהאישור הונפקקייטנהקייצת אורהאורהמטה יהודהירושלים

עמותה02-537195501/07/201831/08/2018יד השמונהאישור הונפקקייטנהם"גן קסיד השמונהמטה יהודהירושלים
- עמותת ילדותי הראשונה 

580391894
אבן ספירמטה יהודהירושלים

- בית הגלגלים

אבן - קבוצת הפילים
אישור הונפקקייטנה

 הרצליה פיתוח 128דוד המלך 

46661
עמותה02-955799901/08/201805/08/2018

- עמותת בית הגלגלים 

580023992
 מטה יהודה2600000מטה יהודה רשות מקומית02-534480601/08/201816/08/2018שואבהאישור הונפקקייטנהקייטנת האוצרותשואבהמטה יהודהירושלים

אישור הונפקקייטנהמושב תרוםתרוםמטה יהודהירושלים
מעלה שמשון ' בית העם רח

מושב תרום
 מטה יהודה2600000מטה יהודה רשות מקומית072-282228002/07/201819/07/2018

עמותה02-533166503/07/201824/07/2018מושב נחושהאישור הונפקקייטנהסיירת נחושהנחושהמטה יהודהירושלים
 -(ר"ע)מרכז חינוכי - רמות שפירא 

 580012573
עמותה02-533166503/07/201824/07/2018מועדון המושב נס הריםאישור הונפקקייטנהקייטנת נס הריםנס הריםמטה יהודהירושלים

 -(ר"ע)מרכז חינוכי - רמות שפירא 

 580012573
עמותה02-533166503/07/201826/07/2018נחושהאישור הונפקקייטנהקייטנת נחושהנחושהמטה יהודהירושלים

 -(ר"ע)מרכז חינוכי - רמות שפירא 

 580012573
עמותה02-533166503/07/201826/07/2018נחושהאישור הונפקקייטנהנחושהנחושהמטה יהודהירושלים

 -(ר"ע)מרכז חינוכי - רמות שפירא 

 580012573
 מטה יהודה2600000מטה יהודה רשות מקומית02-966385508/07/201812/07/2018עין ראפהאישור הונפקקייטנהמדעיםעין ראפהמטה יהודהירושלים

אבן ספירמטה יהודהירושלים
- בית הגלגלים 

- קבוצת סוריקטות 
אישור הונפקקייטנה

 הרצליה פיתוח 128דוד המלך 

46661
עמותה09-955799910/08/201814/08/2018

- עמותת בית הגלגלים 

580023992
נס הריםמטה יהודהירושלים

ים "קורס מדצ

ירושלים
עמותה03-526115915/07/201808/08/2018ל נס הרים"מרכז קקאישור הונפקקייטנה

- חוגי הסיירות של הקקל 

580358927
נס הריםמטה יהודהירושלים

ים ירקון "קורס מדצ

שפלה דרום
עמותה03-526115915/07/201808/08/2018ל נס הרים"מרכז קקאישור הונפקקייטנה

- חוגי הסיירות של הקקל 

580358927
נווה שלוםמטה יהודהירושלים

קהילה משיחית 

ישראלית
עמותה1259102-678253618/07/201824/08/2018נווה שלום אישור הונפקקייטנה

- קהילה משיחית ישראלית 

580026318

אבן ספירמטה יהודהירושלים
- בית הגלגלים

קבוצת בלוגות
אישור הונפקקייטנה

 הרצליה פיתוח 128דוד המלך 

46661
עמותה09-955799919/08/201823/08/2018

- עמותת בית הגלגלים 

580023992

 מטה יהודה2600000מטה יהודה רשות מקומית02-991308622/07/201802/08/2018בית העם נווה מיכאלאישור הונפקקייטנהאדם וטבענווה מיכאלמטה יהודהירושלים

אגודה02-534686122/07/201809/08/2018ס הדסים צור הדסה"ביאישור הונפקקייטנהקייטנת צור הדסהצור הדסהמטה יהודהירושלים
- עצמה בועז אומנויות לחימה  

580575827
-בר רחל תושב פרטיHatavor Kadima Israel09-974076622/07/201809/08/2018 4אישור הונפקקייטנהשחיה בטבעצובהמטה יהודהירושלים

מסילת ציוןמטה יהודהירושלים
קייטנת ספורט 

ובריאות
300739844- שרה פולק  תושב פרטי6502-991718423/07/201809/08/2018מסילת ציון אישור הונפקקייטנה

קרית ענביםמטה יהודהירושלים
העשרת קיץ 

מרחבים
512606336- מ "מדע וחשיבה בעחברה02-536663523/07/201809/08/2018קרית ענביםאישור הונפקקייטנה

בית מאירמטה יהודהירושלים
קורס מנהיגות 

מתקדם
עמותה02-620480724/06/201828/06/2018בית מאיראישור הונפקקייטנה

- ת "צמר, עושים ציונות-ץ "ע

580161404
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506022- מטה יהודה מוסד חינוכי02-999414129/07/201816/08/2018אביעזראישור הונפקקייטנהלטייל בישראלאביעזרמטה יהודהירושלים

מעלה אדומיםירושלים
מעלה 

אדומים
970939- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנ02-590111101/07/201809/08/2018דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנהסוד הקסם

מעלה אדומיםירושלים
מעלה 

אדומים
970939- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנ02-591311101/07/201812/07/2018דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנהקיץ אתגרי

מעלה אדומיםירושלים
מעלה 

אדומים
970939- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנ02-535352301/07/201812/08/2018דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנהקיטנת ספורט

מעלה אדומיםירושלים
מעלה 

אדומים

בית ספר של 

החופש הגדול
970939- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנ1002-535689501/07/201819/07/2018פרי מגדים אישור הונפקקייטנה

מעלה אדומיםירושלים
מעלה 

אדומים
רשות מקומית02-590556801/07/201819/07/2018 מעלה אדומים1כיכר הקרן אישור הונפקקייטנהשדי חמד

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
מעלה אדומיםירושלים

מעלה 

אדומים
510305- יפה נוף מוסד חינוכי02-159055601/07/201819/07/2018 מעלה אדומים48השם אישור הונפקקייטנהיפה נוף

מעלה אדומיםירושלים
מעלה 

אדומים
רשות מקומית602-535434201/07/201819/07/2018דרך הגיא אישור הונפקקייטנהמעלה התורה בנים

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
מעלה אדומיםירושלים

מעלה 

אדומים
רשות מקומית602-590428301/07/201819/07/2018דרך הגיא אישור הונפקקייטנהביס של קיץ

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
מעלה אדומיםירושלים

מעלה 

אדומים
רשות מקומית602-590428301/07/201819/07/2018דרך הגיא אישור הונפקקייטנהארץ אהבתי

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
מעלה אדומיםירושלים

מעלה 

אדומים
רשות מקומית1002-590556801/07/201820/07/2018הצפצפה אישור הונפקקייטנהצמח השדה

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים

מעלה אדומיםירושלים
מעלה 

אדומים
מוסד חינוכי102-590437601/07/201820/07/2018 הקרן 2הגיתית אישור הונפקקייטנהתורני מעלה אדומים

- תורני מעלה אדומים יצחקי 

160564

מעלה אדומיםירושלים
מעלה 

אדומים
רשות מקומית1002-590556801/07/201820/07/2018הצפצפה אישור הונפקקייטנהצמח השדה גדולים

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
מעלה אדומיםירושלים

מעלה 

אדומים

בית הספר של 

החופש הגדול
970939- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנ02-590082101/07/201821/07/2018דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנה

מעלה אדומיםירושלים
מעלה 

אדומים

בית ספר של 

החופש הגדול
970939- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנ02-535114901/07/201821/07/2018דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנה

מעלה אדומיםירושלים
מעלה 

אדומים
970939- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנ02-535451601/07/201822/07/2018דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנהממלכתי ג

מעלה אדומיםירושלים
מעלה 

אדומים
970939- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנ02-535603101/07/201824/07/2018דרך מדבר יהודהאישור הונפקקייטנהי נופי הסלע"תל

מעלה אדומיםירושלים
מעלה 

אדומים

בית הספר של 

- החופש הגדול

אלמוג

970939- ס מעלה אדומים "מתנס"מתנ202-590581601/07/201830/07/2018האלמוג אישור הונפקקייטנה

מעלה אדומיםירושלים
מעלה 

אדומים
בני עקיבאתנועת נוער02-535162402/07/201808/07/2018כפר אדומים, מכינת עין פרת אישור הונפקקייטנהקייטנת אילן

מעלה אדומיםירושלים
מעלה 

אדומים
אישור הונפקקייטנהקייטנת מדעים

אשכול פייס מעלה אדומים מדבר 

5יהודה 
רשות מקומית02-590217105/08/201810/08/2018

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
מעלה אדומיםירושלים

מעלה 

אדומים
אישור הונפקקייטנהקייטנת מדעים

אשכול פייס מעלה אדומים מדבר 

5יהודה 
רשות מקומית02-590217115/07/201820/07/2018

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
מעלה אדומיםירושלים

מעלה 

אדומים
אישור הונפקקייטנהקייטנת מדעים

אשכול פייס מעלה אדומים מדבר 

5יהודה 
רשות מקומית02-590217122/07/201827/07/2018

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
מעלה אדומיםירושלים

מעלה 

אדומים
אישור הונפקקייטנהקייטנת מדעים

אשכול פייס מעלה אדומים מדבר 

5יהודה 
רשות מקומית02-590217129/07/201803/08/2018

 מעלה 36160מעלה אדומים 

אדומים
מעלה אפריםמעלה אפריםירושלים

קייטנת כיופים גנים 

'ו-'וכיתות א
 מעלה אפרים36087מעלה אפרים רשות מקומית02-966690901/07/201819/07/2018מרכז מעלה אפריםאישור הונפקקייטנה

 מעלה אפרים36087מעלה אפרים רשות מקומית02-966690905/08/201810/08/2018מרכז מעלה אפריםאישור הונפקקייטנהמדעיםמעלה אפריםמעלה אפריםירושלים

מעלה אפריםמעלה אפריםירושלים
קייטנת כיופים גנים 

'ו-'וכיתות א
 מעלה אפרים36087מעלה אפרים רשות מקומית02-966690922/07/201810/08/2018מרכז מעלה אפריםאישור הונפקקייטנה

קרית ארבעקרית ארבעירושלים
מתנות קטנות 

בארץ ישראל
 קרית ארבע36111קרית ארבע רשות מקומית02-996953601/07/201826/07/2018קרית ארבעאישור הונפקקייטנה

 קרית ארבע36111קרית ארבע רשות מקומית02-960582101/07/201826/07/2018קרית ארבעאישור הונפקקייטנהגוונים 70קרית ארבעקרית ארבעירושלים
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קרית ארבעקרית ארבעירושלים
אלוני ממרא 

בחופשה ישראלית
 קרית ארבע36111קרית ארבע רשות מקומית02-996235801/07/201826/07/2018רמת ממראאישור הונפקקייטנה

קרית ארבעקרית ארבעירושלים
ממד - ארץ נהדרת

חברון בנים
 קרית ארבע36111קרית ארבע רשות מקומית402-996284401/07/201826/07/2018נחל אשכול אישור הונפקקייטנה

333- רשות מקומית מוסד חינוכי02-996356401/07/201826/07/2018 קרית ארבע403נחל אשכול אישור הונפקקייטנהבזכות נשיםקרית ארבעקרית ארבעירושלים

קרית ארבעקרית ארבעירושלים
תורה כיף בארץ 

חמדה
 קרית ארבע36111קרית ארבע רשות מקומית02-996180201/07/201827/07/2018 קרית ארבע21גור אריה אישור הונפקקייטנה

970988- ס קרית ארבע "מתנס"מתנ102-996166603/07/201808/07/2018סולם אלדד אישור הונפקקייטנהחברים לרפואהקרית ארבעקרית ארבעירושלים

140665- אולפנא לבנות מוסד חינוכי02-996196703/07/201819/07/2018סולם אלדדאישור הונפקקייטנהשורשים בהרקרית ארבעקרית ארבעירושלים

140665- אולפנא לבנות מוסד חינוכי02-996196722/06/201830/08/2018סולם אלדדאישור הונפקקייטנה1שורשים בהר קרית ארבעקרית ארבעירושלים

מוסד חינוכי24102-996228124/06/201812/07/2018יוני נתניהו אישור הונפקקייטנהסיירי יהודהקרית ארבעקרית ארבעירושלים
ישיבה תיכונית אור מנחם קרית 

140889- ארבע 

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער502-501544401/07/201819/07/2018הזית אישור הונפקקייטנהעל חומתייךקרית יעריםקרית יעריםירושלים

קרית יעריםקרית יעריםירושלים
ממלכת המילים 

המופלאות
112326- אוהל חסיה עמותה502-626887001/07/201819/07/2018הזית אישור הונפקקייטנה

קרית יעריםקרית יעריםירושלים
ממלכת המילים 

המופלאות
112326- אוהל חסיה עמותה502-626887001/07/201819/07/2018הזית אישור הונפקקייטנה

580384618- דרכי חינוך עמותה508-976087423/07/201830/07/2018אזנים לתורה אישור הונפקקייטנהחברים קעמפקרית יעריםקרית יעריםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער302-650410828/06/201828/07/2018אזניים לתורה אישור הונפקקייטנהכוכב עולהקרית יעריםקרית יעריםירושלים

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער302-650410828/06/201828/07/2018אזניים לתורה אישור הונפקקייטנהכוכב עולהקרית יעריםקרית יעריםירושלים

אבן יהודהאבן יהודהמרכז

- 3חופש למחשבה 

מאירה ורד יערה 

סביון כלנית

 אבן יהודה1826אבן יהודה רשות מקומית409-891007001/07/201809/08/2018רמת בן גוריון אישור הונפקקייטנה

אבן יהודהאבן יהודהמרכז
-1חופש למחשבה 

, מורן- נרקיס
 אבן יהודה1826אבן יהודה רשות מקומית12009-891007001/07/201809/08/2018ההדרים אישור הונפקקייטנה

אבן יהודהאבן יהודהמרכז
-2חופש  למחשבה 

,צברהדס,אירוסחצב
 אבן יהודה1826אבן יהודה רשות מקומית409-891007001/07/201809/08/2018מכבי אישור הונפקקייטנה

אבן יהודהאבן יהודהמרכז
בית הספר 

האמריקאי
770529- בית ספר אמריקאי מוסד חינוכי09-890102801/07/201819/07/2018אבן יהודהאישור הונפקקייטנה

אבן יהודהאבן יהודהמרכז
מפליגים עם 

דמוקרטי- סיפורים 
971168- ס אבן יהודה "מתנס"מתנ109-891007001/07/201819/07/2018שבזי אישור הונפקקייטנה

אבן יהודהאבן יהודהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
971168- ס אבן יהודה "מתנס"מתנ2609-891507001/07/201819/07/2018האלה אישור הונפקקייטנה

אבן יהודהאבן יהודהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 אבן יהודה1826אבן יהודה רשות מקומית14209-882964401/07/201819/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנה

 אבן יהודה1826אבן יהודה רשות מקומית09-894177701/07/201819/07/2018 אבן יהודה26השומרון אישור הונפקקייטנהבכראבן יהודהאבן יהודהמרכז

971168- ס אבן יהודה "מתנס"מתנ5709-891007001/07/201819/07/2018השרון אישור הונפקקייטנהה-מחנה כדורסל גאבן יהודהאבן יהודהמרכז

36066884- ארז נבו תושב פרטי077-788778701/07/201809/08/2018מבוא אורנית, בית ספר אורט אישור הונפקקייטנהודו וספורט חוויתי'גאורניתאורניתמרכז

36188431- אסף גמזו תושב פרטי03-901195001/07/201819/07/2018 אורנית3מבוא אישור הונפקקייטנהספורט ושחייהאורניתאורניתמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 אורנית37606אורנית רשות מקומית703-936025501/07/201819/07/2018השקד אישור הונפקקייטנהבית ספר של הקיץאורניתאורניתמרכז

 אורנית37606אורנית רשות מקומית1703-524287401/07/201819/07/2018הארבל אישור הונפקקייטנהיובליםאורניתאורניתמרכז

 אורנית37606אורנית רשות מקומית103-750182001/07/201819/07/2018דובדבן אישור הונפקקייטנהשחקיםאורניתאורניתמרכז

אורניתאורניתמרכז
החברים של אופק 

באי האותיות
 אורנית37606אורנית רשות מקומית408-660309901/07/201831/07/2018הסביון אישור הונפקקייטנה

אורניתאורניתמרכז
החברים של אופק 

באי האותיות
 אורנית37606אורנית רשות מקומית408-660309901/07/201831/07/2018הכרמל אישור הונפקקייטנה

אורניתאורניתמרכז
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 אורנית37606אורנית רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018הארבלאישור הונפקקייטנה

אורניתאורניתמרכז
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 אורנית37606אורנית רשות מקומית03-612020101/07/201831/07/2018אורניתאישור הונפקקייטנה

אורניתאורניתמרכז
החברים של אופק 

באי האותיות
 אורנית37606אורנית רשות מקומית408-660309901/08/201809/08/2018הסביון אישור הונפקקייטנה

אורניתאורניתמרכז
החברים של אופק 

באי האותיות
 אורנית37606אורנית רשות מקומית408-660309901/08/201809/08/2018הכרמל אישור הונפקקייטנה

51172823- איציק פרנס תושב פרטי03-936077802/07/201826/07/2018 אורנית2סיגלית אישור הונפקקייטנה4x4קייצתאורניתאורניתמרכז

ארגון נוער03-524814103/07/201808/07/2018עין צוריםאישור הונפקקייטנהאילן אורניתאורניתאורניתמרכז
- סניף גבעת שרת - בני עקיבא 

3891

36188431- אסף גמזו תושב פרטי03-901195022/07/201809/08/2018 אורנית3מבוא אישור הונפקקייטנהספורט ושחייהאורניתאורניתמרכז

אורניתאורניתמרכז
קייטנת ספורט 

וכדורגל
34278465- תושב פרטי תושב פרטי1703-524288323/07/201802/08/2018הארבל אישור הונפקקייטנה

 אליכין414אליכין רשות מקומית04-630148501/07/201802/08/2018השחףאישור הונפקקייטנהקייטנה אליכיןאליכיןאליכיןמרכז

 אליכין414אליכין רשות מקומית04-630148501/07/201819/07/2018השחףאישור הונפקקייטנהאליכיןאליכיןאליכיןמרכז

 אליכין414אליכין רשות מקומית104-636585001/07/201819/07/2018השחף אישור הונפקקייטנהרמבם אליכיןאליכיןאליכיןמרכז

 אליכין414אליכין רשות מקומית104-636585001/07/201819/07/2018השחף אישור הונפקקייטנהצהרוןאליכיןאליכיןמרכז

 אלעד13094אלעד רשות מקומית03-906386301/07/201815/07/2018 אלעד53יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהקווים אור אסתראלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1903-932472801/07/201815/08/2018יונתן בן עוזיאל אישור הונפקקייטנהבכל מחיראלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער03-909078501/07/201817/07/2018יוסף קארואישור הונפקקייטנההמילים המופלאותאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער03-570161701/07/201817/07/2018יוסף קארואישור הונפקקייטנההמילים המופלאותאלעדאלעדמרכז

972174- ס אלעד "מתנס"מתנ903-908831201/07/201819/07/2018אבטליון אישור הונפקקייטנהרק רגעאלעדאלעדמרכז

481952- אור האמת מוסד חינוכי703-770992001/07/201819/07/2018חייא אישור הונפקקייטנהלגדול מהחייםאלעדאלעדמרכז

580460541- מוריה אלעד עמותה21103-909042201/07/201819/07/2018רבן יוחנן בן זכאי אישור הונפקקייטנהמוריהאלעדאלעדמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

מוסד חינוכי503-932627701/07/201819/07/2018י "רשאישור הונפקקייטנהדעת יוסףאלעדאלעדמרכז
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402

338145- שיר חדש עמותה5303-907146601/07/201819/07/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהקיץ בתורת חסדאלעדאלעדמרכז

אלעדאלעדמרכז
 15- מסביב הארץ ב

יום
972174- ס אלעד "מתנס"מתנ903-794861601/07/201819/07/2018אבטליון אישור הונפקקייטנה

 אלעד13094אלעד רשות מקומית03-932333301/07/201819/07/2018רבי חייאאישור הונפקקייטנהב"קיטנת הזהאלעדאלעדמרכז

 אלעד13094אלעד רשות מקומית5503-906386301/07/201819/07/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהבני מלכיםאלעדאלעדמרכז

אלעדאלעדמרכז
מסביב לעולם 

תשעח
עמותה03-909021101/07/201819/07/2018רבי פנחס בן יאיראישור הונפקקייטנה

  - (ר"ע)מרכז מוסדות חינוך אלעד 

580435063
580172674- הנהלת עץ הדעת עמותה2803-908758901/07/201819/07/2018הלל אישור הונפקקייטנהגוונים- עץ הדעת אלעדאלעדמרכז

580366698- מוסדות צאנז אלעד עמותה1603-909666401/07/201819/07/2018י "רשבאישור הונפקקייטנהדרכי אבותאלעדאלעדמרכז

580172674- הנהלת עץ הדעת עמותה103-909032301/07/201819/07/2018רבי שמואל הנגיד אישור הונפקקייטנה2" גוונים"עץ הדעת אלעדאלעדמרכז

אלעדאלעדמרכז
ממלכת המילים 

המופלאה
 אלעד13094אלעד רשות מקומית1703-909078501/07/201819/07/2018רבי יוסף קארו אישור הונפקקייטנה

 אלעד13094אלעד רשות מקומית03-916084601/07/201819/07/2018 אלעד1טרפון ' ראישור הונפקקייטנהאז נשיראלעדאלעדמרכז

972174- ס אלעד "מתנס"מתנ03-909974701/07/201819/07/2018 אלעד3המאירי אישור הונפקקייטנהמסביב לעולםאלעדאלעדמרכז

אלעדאלעדמרכז
קייטנת החופש 

הגדול
 אלעד13094אלעד רשות מקומית503-932627701/07/201819/07/2018י "רשאישור הונפקקייטנה

מוסד חינוכי3803-907448501/07/201819/07/2018רבן יוחנן בן זכאי אישור הונפקקייטנהפרי תואראלעדאלעדמרכז
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402

אלעדאלעדמרכז
 15- מסביב הארץ ב

יום
972174- ס אלעד "מתנס"מתנ903-794861601/07/201819/07/2018אבטליון אישור הונפקקייטנה

 אלעד13094אלעד רשות מקומית303-936999601/07/201819/07/2018שמעון בן שטח אישור הונפקקייטנהבית מרגלית החדשאלעדאלעדמרכז

415653- בית ספר עמיעד מוסד חינוכי203-909716401/07/201819/07/2018בן זכאי אישור הונפקקייטנהעמיעדאלעדאלעדמרכז

580172674- הנהלת עץ הדעת עמותה503-908022501/07/201819/07/2018רבי חייא אישור הונפקקייטנהגווניםאלעדאלעדמרכז

 אלעד13094אלעד רשות מקומית03-906386301/07/201819/07/2018 אלעד79בן זכאי אישור הונפקקייטנהשיר תודהאלעדאלעדמרכז

972174- ס אלעד "מתנס"מתנ3203-909791801/07/201819/07/2018חוני המעגל אישור הונפקקייטנהמילים ונפלאותאלעדאלעדמרכז

416545- דרך המלך פרי תואר מוסד חינוכי95072-324455301/07/201819/07/2018רבן יוחנן בן זכאי אישור הונפקקייטנהמפליגים עם ספוריםאלעדאלעדמרכז

עמותה2403-909021101/07/201819/07/2018שמעון הצדיק אישור הונפקקייטנהאין מיליםאלעדאלעדמרכז
  - (ר"ע)מרכז מוסדות חינוך אלעד 

580435063
 אלעד13094אלעד רשות מקומית303-909753001/07/201819/07/2018אבן גבירול אישור הונפקקייטנהמאור ישראלאלעדאלעדמרכז

580460541- מוריה אלעד עמותה03-909042201/07/201819/07/2018רבן יוחנן בן זכאיאישור הונפקקייטנהתת מוריהאלעדאלעדמרכז

עמותה5303-917190001/07/201819/07/2018רבי יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהדרך התורהאלעדאלעדמרכז
- קהילת אהל יעקב אלעד 

580412005

אלעדאלעדמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 אלעד13094אלעד רשות מקומית2403-909770501/07/201819/07/2018שמעון הצדיק אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ס"מתנ2403-916098001/07/201819/07/2018שמעון הצדיק אישור הונפקקייטנהמשקפיים של גאולהאלעדאלעדמרכז

972174- ס אלעד "מתנס"מתנ903-770992001/07/201819/07/2018אבטליון אישור הונפקקייטנהמעל למצופהאלעדאלעדמרכז

160630- מרכז חינוכי בנות מוריה מוסד חינוכי7903-909943301/07/201819/07/2018רבן יוחנן בן זכאי אישור הונפקקייטנהבנות מוריהאלעדאלעדמרכז

 אלעד13094אלעד רשות מקומית03-907188501/07/201819/07/2018אלעד, 55יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםאלעדאלעדמרכז

10" - תפארת חיה" "ביהמוסד חינוכי2203-916098001/07/201819/07/2018שמעון הצדיק אישור הונפקקייטנהמשקפיים של גאולהאלעדאלעדמרכז

580366698- מוסדות צאנז אלעד עמותה1603-909666401/07/201819/07/2018י "רשבאישור הונפקקייטנהדרכי אבותאלעדאלעדמרכז

580172674- הנהלת עץ הדעת עמותה2803-908758901/07/201819/07/2018הלל אישור הונפקקייטנה4גוונים - עץ הדעת אלעדאלעדמרכז

אלעדאלעדמרכז
 15- מסביב הארץ ב

יום
 אלעד13094אלעד רשות מקומית03-794861601/07/201819/07/2018מרכז קהילתי אלעדאישור הונפקקייטנה

972174- ס אלעד "מתנס"מתנ903-794861601/07/201819/07/2018אבטליון אישור הונפקקייטנהחוויה בכייףאלעדאלעדמרכז

אלעדאלעדמרכז
 15- מסביב הארץ ב

יום
 אלעד13094אלעד רשות מקומית03-794861601/07/201819/07/2018מרכז קהילתי אלעדאישור הונפקקייטנה

אלעדאלעדמרכז
 15- מסביב הארץ ב

יום
 אלעד13094אלעד רשות מקומית03-794861601/07/201819/07/2018מרכז קהילתי אלעדאישור הונפקקייטנה

 אלעד13094אלעד רשות מקומית303-909753001/07/201819/07/2018ם "רשבאישור הונפקקייטנהפרי תואר  בנותאלעדאלעדמרכז

 אלעד13094אלעד רשות מקומית03-909339901/07/201819/07/2018 אלעד5י ''רשאישור הונפקקייטנהתורת אמתאלעדאלעדמרכז

190066- מכון בית יעקב למורות מוסד חינוכי503-537855001/07/201820/07/2018רבי חייא אישור הונפקקייטנהפורשים כנףאלעדאלעדמרכז

אלעדאלעדמרכז
מפליגים  עם 

סיפורים
 אלעד13094אלעד רשות מקומית03-906386301/07/201820/07/2018 אלעד53יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנה

2419661- נחלת מנחם עמותה3403-909036401/07/201820/07/2018 / 19בן עוזיאל אישור הונפקקייטנהויזניץאלעדאלעדמרכז

580366698- מוסדות צאנז אלעד עמותה1603-909666401/08/201803/08/2018י "רשבאישור הונפקקייטנהדרכי אבותאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער03-936999602/07/201805/07/2018 אלעד3יהושע אישור הונפקקייטנהמלמלותאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער03-909021402/07/201812/07/2018 אלעד53יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהאין מיליםאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3203-909581802/07/201814/08/2018חוני המעגל אישור הונפקקייטנהובנה ירושליםאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער03-674365002/07/201815/07/2018 אלעד1רבי טרפון אישור הונפקקייטנהמצפיםאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1703-909591802/07/201815/08/2018יוסף קארו אישור הונפקקייטנהחזקאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער03-578143602/07/201816/07/2018 אלעד44י "רשבאישור הונפקקייטנהבניחותאאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער03-933447502/07/201817/07/2018 אלעד44רשבי אישור הונפקקייטנהמעל המצופהאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער03-909024102/07/201817/07/2018 אלעד53יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהאין מיליםאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער03-936133302/07/201817/07/2018 אלעד1טרפון ' ראישור הונפקקייטנהאז נשיראלעדאלעדמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3203-909599402/07/201817/07/2018חוני המעגל אישור הונפקקייטנהחוני המעגלאלעדאלעדמרכז

416545- דרך המלך פרי תואר מוסד חינוכי95072-324455302/07/201819/07/2018רבן יוחנן בן זכאי אישור הונפקקייטנהספורי סבתאאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער38073-244553102/07/201819/07/2018בן זכאי אישור הונפקקייטנהראשונה במעלהאלעדאלעדמרכז

481952- אור האמת מוסד חינוכי703-770992002/07/201819/07/2018רבי חייא אישור הונפקקייטנהגדולות-מעל למצופהאלעדאלעדמרכז

מוסד חינוכי503-909974702/07/201819/07/2018רבי חייא אישור הונפקקייטנההכל בקולאלעדאלעדמרכז
- בית חינוך כלל חסידי אלעד 

412312
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער5303-909024104/07/201817/07/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהאין מיליםאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער303-936999608/07/201817/07/2018שמעון בן שטח אישור הונפקקייטנהמלמלותאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער19073-244556609/07/201818/07/2018יונתן בן עוזיאל ' ראישור הונפקקייטנהמבקש אניאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2403-909791816/07/201818/07/2018חוני המעגל אישור הונפקקייטנהחוני המעגלאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער03-570217021/06/201801/09/2018 אלעד3יהושע ' ראישור הונפקקייטנהלדעת חכמהאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער03-716070721/06/201801/09/2018 אלעד19בן עוזיאל אישור הונפקקייטנהאתנחתאאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער503-537730821/06/201801/09/2018המאירי אישור הונפקקייטנהאתנחתאאלעדאלעדמרכז

481960- אור האמת  מוסד חינוכי1103-932333322/06/201831/07/2018רבי חייא אישור הונפקקייטנהלומדים ונהניםאלעדאלעדמרכז

580460541- מוריה אלעד עמותה21103-909042222/07/201826/07/2018רבן יוחנן בן זכאי אישור הונפקקייטנהמוריהאלעדאלעדמרכז

 אלעד13094אלעד רשות מקומית1003-907812623/07/201827/07/2018רבן יוחנן בן זכאי אישור הונפקקייטנהקייטנת המדעאלעדאלעדמרכז

972174- ס אלעד "מתנס"מתנ1108-976087423/07/201830/07/2018אבטליון אישור הונפקקייטנהחברים קעמפאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3203-631612025/06/201826/08/2018חוני  המעגל אישור הונפקקייטנהגבראאלעדאלעדמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער03-908703326/06/201828/06/2018המאיריאישור הונפקקייטנהקרון אחרוןאלעדאלעדמרכז

971184- ס אלפי מנשה "מתנס"מתנ309-792551101/07/201819/07/2018כרכום אישור הונפקקייטנהקייטנת טבע ואתגראלפי מנשהאלפי מנשהמרכז

971184- ס אלפי מנשה "מתנס"מתנ109-792533201/07/201819/07/2018גלבוע אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםאלפי מנשהאלפי מנשהמרכז

971184- ס אלפי מנשה "מתנס"מתנ309-792551101/07/201831/07/2018כרכום אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהאלפי מנשהאלפי מנשהמרכז

971184- ס אלפי מנשה "מתנס"מתנ309-792587804/07/201810/07/2018כרכום אישור הונפקקייטנהמחנה כדורסלאלפי מנשהאלפי מנשהמרכז

 אלקנה35600אלקנה רשות מקומית1503-915122601/07/201819/07/2018אפיקי מים אישור הונפקקייטנהישראל שליאלקנהאלקנהמרכז

 אלקנה35600אלקנה רשות מקומית03-915122601/07/201819/07/2018הר המוראישור הונפקקייטנהישראל שליאלקנהאלקנהמרכז
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משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 אלקנה35600אלקנה רשות מקומית03-915122601/07/201819/07/2018הר המוראישור הונפקקייטנהישראל שליאלקנהאלקנהמרכז

 אלקנה35600אלקנה רשות מקומית03-915122601/07/201819/07/2018שיר השיריםאישור הונפקקייטנהישראל שליאלקנהאלקנהמרכז

 אלקנה35600אלקנה רשות מקומית03-910904301/07/201819/07/2018כל גן במבנה הגן שלואישור הונפקקייטנהישראל שליאלקנהאלקנהמרכז

977991- מרכז קהילתי אלקנה ס"מתנ503-910904001/07/201819/07/2018אדני פז אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםאלקנהאלקנהמרכז

40700- אוניברסיטת אריאל מוסד חינוכי072-233330301/07/201805/07/2018אריאל, 1קריית המדע אישור הונפקקייטנהסמינר קיץאריאלאריאלמרכז

אריאלאריאלמרכז
סדנאות קיץ ילדי 

עובדים
אישור הונפקקייטנה

אוניברסיטת אריאל קרית המדע 

3
40700- אוניברסיטת אריאל מוסד חינוכי074-723303201/07/201805/07/2018

אריאלאריאלמרכז
היפ - סאמר ספורט 

הופ
1111- גוונים אריאל  תאגיד עירוני03-908336001/07/201812/07/2018אריאל, 5העצמאות אישור הונפקקייטנה

אריאלאריאלמרכז
התעמלות קרקע 

סאמר ספורט
1111- גוונים אריאל  תאגיד עירוני03-908338801/07/201819/07/2018דרך אפרתהאישור הונפקקייטנה

 אריאל35709אריאל רשות מקומית7503-908337501/07/201819/07/2018דרך הציונות אישור הונפקקייטנהקום והתהלך בארץאריאלאריאלמרכז

 אריאל35709אריאל רשות מקומית903-908337501/07/201819/07/2018הפסגה אישור הונפקקייטנהקום והתהלך בארץאריאלאריאלמרכז

אריאלאריאלמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 אריאל35709אריאל רשות מקומית1003-936406401/07/201819/07/2018השומרון אישור הונפקקייטנה

 אריאל35709אריאל רשות מקומית03-908337501/07/201819/07/2018מתחם ברקאישור הונפקקייטנהקום והתהלך בארץאריאלאריאלמרכז

 אריאל35709אריאל רשות מקומית03-908337501/07/201821/07/2018אריאלאישור הונפקקייטנהSummer Schoolאריאלאריאלמרכז

מוסד חינוכי3503-906094801/07/201821/07/2018השומרון , אריאלאישור הונפקקייטנהנווה אריאלאריאלאריאלמרכז
- בית ספר נווה אריאל בנות 

414292

הצופים העברייםתנועת נוער403-902205805/08/201809/08/2018דרך אפרתה אישור הונפקקייטנהשבט עוזאריאלאריאלמרכז

אריאלאריאלמרכז
סדנאות קיץ ילדי 

עובדים
אישור הונפקקייטנה

אוניברסיטת אריאל קרית המדע 

3
40700- אוניברסיטת אריאל מוסד חינוכי074-723303205/08/201809/08/2018

אריאלאריאלמרכז
סדנאות קיץ ילדי 

עובדים
אישור הונפקקייטנה

אוניברסיטת אריאל קרית המדע 

3
40700- אוניברסיטת אריאל מוסד חינוכי074-723303208/07/201812/07/2018

אריאלאריאלמרכז
סדנאות קיץ ילדי 

עובדים
אישור הונפקקייטנה

אוניברסיטת אריאל קרית המדע 

3
40700- אוניברסיטת אריאל מוסד חינוכי074-723303212/08/201816/08/2018

אריאלאריאלמרכז
סדנאות קיץ ילדי 

עובדים
אישור הונפקקייטנה

אוניברסיטת אריאל קרית המדע 

3
40700- אוניברסיטת אריאל מוסד חינוכי074-723303215/07/201819/07/2018

אריאלאריאלמרכז
סדנאות קיץ ילדי 

עובדים
אישור הונפקקייטנה

אוניברסיטת אריאל קרית המדע 

3
40700- אוניברסיטת אריאל מוסד חינוכי074-723303223/07/201826/07/2018

אריאלאריאלמרכז
סדנאות קיץ ילדי 

עובדים
אישור הונפקקייטנה

אוניברסיטת אריאל קרית המדע 

3
40700- אוניברסיטת אריאל מוסד חינוכי074-723303229/07/201802/08/2018

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית08-9282158לשםאישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית208-928215801/07/201809/08/2018אודם אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז
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 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית1508-928215801/07/201809/08/2018שוהם אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית1508-928215801/07/201809/08/2018שוהם אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית1108-928215801/07/201809/08/2018שד האלונים אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית108-928215801/07/201809/08/2018הברוש אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית108-928215801/07/201809/08/2018הברוש אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית208-928215801/07/201809/08/2018הברוש אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית108-928215801/07/201809/08/2018מנור אהוד אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית308-928215801/07/201809/08/2018מנור אהוד אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית08-928215801/07/201809/08/2018ח אסף הרופא"ביאישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית108-928215801/07/201809/08/2018גולדברג לאה אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית1208-928215801/07/201809/08/2018ברקת אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית1008-928215801/07/201809/08/2018ברקת אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית1008-928215801/07/201809/08/2018ברקת אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית1008-928215801/07/201809/08/2018ברקת אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית108-928215801/07/201809/08/2018גולדברג לאה אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית308-928215801/07/201809/08/2018גולדברג לאה אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית108-928215801/07/201809/08/2018קישון אפרים אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית08-928215801/07/201809/08/2018ח אסף הרופא"ביאישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית108-928215801/07/201809/08/2018קישון אפרים אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית108-928215801/07/201809/08/2018מנור אהוד אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית208-928215801/07/201809/08/2018הדקל אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית208-928215801/07/201809/08/2018הדקל אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית208-928215801/07/201809/08/2018הדקל אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית08-928215801/07/201809/08/2018ח אסף הרופא"ביאישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז
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 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית308-928215801/07/201809/08/2018ערוגות אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית108-928215801/07/201809/08/2018בן יוסף שלמה אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית308-928215801/07/201809/08/2018ערוגות אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית1508-928215801/07/201809/08/2018שוהם אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית108-928215801/07/201809/08/2018מנור אהוד אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית08-928215801/07/201809/08/2018ליכטנשטיין אברהםאישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית08-928215801/07/201809/08/2018ליכטנשטיין אברהםאישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

513824896- צבאות השם ארגון נוער2508-928188801/07/201810/08/2018שוהם אישור הונפקקייטנהד"קייטנת חבבאר יעקבבאר יעקבמרכז

32199614- חוויה עם פוני חברה08-926478601/07/201812/07/2018בוטינסקי'כפר הנוער יוענה זאישור הונפקקייטנהמחנה בכפרבאר יעקבבאר יעקבמרכז

הצופים העברייםתנועת נוער077-440021001/07/201812/07/2018 באר יעקב3התאנה אישור הונפקקייטנהקייטנת שבט נגהבאר יעקבבאר יעקבמרכז

32525958- שיא הכיף מוסד חינוכי074-712582301/07/201819/07/2018באר יעקבאישור הונפקקייטנהשיא הכיףבאר יעקבבאר יעקבמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער103-618749201/07/201819/07/2018חזון איש אישור הונפקקייטנהבאר יעקבבאר יעקבבאר יעקבמרכז

971192- ס באר יעקב "מתנס"מתנ1308-928215801/07/201819/07/2018הרב עוזיאל אישור הונפקקייטנהקייטנת אמנויותבאר יעקבבאר יעקבמרכז

באר יעקבבאר יעקבמרכז
תעלומת -תלמים 

שוד השעונים
 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית108-622059201/07/201819/07/2018גולדברג לאה אישור הונפקקייטנה

53065926- מורן נוב תושב פרטי908-677655101/07/201819/07/2018אפרים קישון אישור הונפקקייטנהדאנס מורבאר יעקבבאר יעקבמרכז

באר יעקבבאר יעקבמרכז
בית ספר של קייץ 

צמרות
 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית1603-744188101/07/201819/07/2018אישור הונפקקייטנה

עמותה108-922183701/07/201819/07/2018חזון איש אישור הונפקקייטנהבית יעקבבאר יעקבבאר יעקבמרכז
- חינוך מיוחד - רמת דוד 

580344414

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית1108-928215801/07/201831/07/2018שד האלונים אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית1108-928215801/07/201831/07/2018שד האלונים אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית08-928215801/07/201831/07/2018לשםאישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית08-928215801/07/201831/07/2018לשםאישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז
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 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית108-928215801/07/201831/07/2018הברוש אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

 באר יעקב25304באר יעקב רשות מקומית208-928215801/08/201809/08/2018אודם אישור הונפקקייטנהקייטנה מהספריםבאר יעקבבאר יעקבמרכז

32199614- חוויה עם פוני חברה08-926478615/07/201822/07/2018בוטינסקי'כפר הנוער יוענה זאישור הונפקקייטנהמחנה בכפרבאר יעקבבאר יעקבמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער08-637640521/06/201823/08/2018 באר יעקב7הגפן אישור הונפקקייטנהאתנחתא באר יעקבבאר יעקבבאר יעקבמרכז

32199614- חוויה עם פוני חברה08-926478622/07/201809/08/2018בוטינסקי'כפר הנוער יוענה זאישור הונפקקייטנהמחנה בכפרבאר יעקבבאר יעקבמרכז

53065926- מורן נוב תושב פרטי908-677655122/07/201809/08/2018אפרים קישון אישור הונפקקייטנהדאנס מורבאר יעקבבאר יעקבמרכז

978007- ס בית דגן "מתנס"מתנ03-960436001/07/201812/07/2018בית דגןאישור הונפקקייטנהמחול בית דגןבית דגןבית דגןמרכז

978007- ס בית דגן "מתנס"מתנ03-960436001/07/201819/07/2018הבניםאישור הונפקקייטנה1קיטנה מהאגדותבית דגןבית דגןמרכז

978007- ס בית דגן "מתנס"מתנ03-960436001/07/201819/07/2018הבניםאישור הונפקקייטנהקייטנה מהאגדותבית דגןבית דגןמרכז

978007- ס בית דגן "מתנס"מתנ03-960436001/07/201819/07/2018 בית דגן40מנחם בגין אישור הונפקקייטנהחוויה של קיץבית דגןבית דגןמרכז

בית דגןבית דגןמרכז
קייטנת מדע 

וטכנולוגיה
978007- ס בית דגן "מתנס"מתנ803-960210408/07/201812/07/2018הבנים אישור הונפקקייטנה

ש" בני עי10660ש "בני עירשות מקומית08-669400701/07/201819/07/2018בית ספר אופק בני עיישאישור הונפקקייטנהמדע ויזמותש"בני עיש"בני עימרכז

ש" בני עי10660ש "בני עירשות מקומית08-840666701/07/201831/07/2018בני עיישאישור הונפקקייטנהמדענים צעיריםש"בני עיש"בני עימרכז

הצופים העברייםתנועת נוער17077-505073006/08/201810/08/2018הדקל לא מאושרתקייטנהצופיקיץש"בני עיש"בני עימרכז

בית אלעזריברנרמרכז
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 ברנר2800000ברנר רשות מקומית08-660309901/07/201809/08/2018בית אלעזריאישור הונפקקייטנה

קדרוןברנרמרכז
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 ברנר2800000ברנר רשות מקומית08-660309901/07/201809/08/2018קדרוןאישור הונפקקייטנה

בניהברנרמרכז
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 ברנר2800000ברנר רשות מקומית08-660309901/07/201809/08/2018בניהאישור הונפקקייטנה

 ברנר2800000ברנר רשות מקומית08-939997101/07/201819/07/2018מועצה אזורית ברנראישור הונפקקייטנהמועצה אזורית ברנרגבעת ברנרברנרמרכז

69838456- יואב חנן תושב פרטי08-859647601/07/201826/07/2018 קדרון147הגפן אישור הונפקקייטנהטבע ליקדרוןברנרמרכז

 ברנר2800000ברנר רשות מקומית08-944325401/07/201831/07/2018גבעת ברנראישור הונפקקייטנההים שלי כחולגבעת ברנרברנרמרכז

 ברנר2800000ברנר רשות מקומית08-944362701/08/201815/08/2018גבעת ברנראישור הונפקקייטנההים שלי כחולגבעת ברנרברנרמרכז

 ברנר2800000ברנר רשות מקומית08-939997122/07/201816/08/2018מועצה אזורית ברנראישור הונפקקייטנהמועצה אזורית ברנרגבעת ברנרברנרמרכז
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עמותה03-939666101/07/201819/07/2018וליה'לג'גאישור הונפקקייטנהאגיאלוליה'לג'גוליה'לג'גמרכז
עמותת חסידי חוסני אלקואסמי 

580050615 - (ר"ע)

וליה'לג' ג6270וליה 'לג'גרשות מקומית114603-939666101/07/201819/07/2018. ד.תאישור הונפקקייטנההחופש הגדולוליה'לג'גוליה'לג'גמרכז

וליה'לג'ג 6270רשות מקומית03-939713101/07/201819/07/2018גלגוליהאישור הונפקקייטנהקיץוליה'לג'גוליה'לג'גמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית5903-532223701/07/201819/07/2018ביאליק אישור הונפקקייטנהס של הקיץ"ביגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית8003-532174901/07/201819/07/2018הזיתים אישור הונפקקייטנהסטארט אפגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

971218- ס גבעת שמואל "מתנס"מתנ503-618665001/07/201819/07/2018חיטמן עוזי אישור הונפקקייטנהמרגישים בביתגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

גבעת שמואלגבעת שמואלמרכז
- בית ספר קיץ אלון 

מרגישים בבית
 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית903-532325801/07/201819/07/2018ארלוזורוב אישור הונפקקייטנה

971218- ס גבעת שמואל "מתנס"מתנ103-532325801/07/201819/07/2018נחום אישור הונפקקייטנהאקשן בגבעהגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

971218- ס גבעת שמואל "מתנס"מתנ103-532325801/07/201819/07/2018נחום אישור הונפקקייטנהאקטיביקסגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

971218- ס גבעת שמואל "מתנס"מתנ103-532325801/07/201819/07/2018נחום אישור הונפקקייטנהקיטנת הספורטגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

גבעת שמואלגבעת שמואלמרכז
-קיטנת אומנויות

מתנס
 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית103-532325801/07/201819/07/2018נחום אישור הונפקקייטנה

971218- ס גבעת שמואל "מתנס"מתנ103-532325801/07/201819/07/2018נחום אישור הונפקקייטנהאקרובטיקה בגבעהגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

מוסד חינוכי03-532223701/07/201819/07/2018ביאליקלא מאושרתקייטנהביס של הקיץגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז
- ס מרחב גבעת שמואל "מתנ

415117
 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית403-532340301/07/201831/07/2018הציונות אישור הונפקקייטנההחופש למחשבהגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית103-532467501/07/201831/07/2018העבודה אישור הונפקקייטנההחופש למחשבהגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית8003-532325801/07/201831/07/2018הזיתים אישור הונפקקייטנהגנים-מורשת נריהגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

גבעת שמואלגבעת שמואלמרכז
-מורשת מנחם

מרגישים בבית
 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית503-532325801/07/201831/07/2018עוזי חיטמן אישור הונפקקייטנה

גבעת שמואלגבעת שמואלמרכז
-מורשת זבולון

מרגישים בבית
 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית03-532325801/07/201831/07/2018הזיתים פינת ביאליקאישור הונפקקייטנה

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית03-532807001/07/201831/07/2018לוי אשכולאישור הונפקקייטנההחופש למחשבהגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית103-532340301/07/201831/07/2018סמ רבקה אישור הונפקקייטנההחופש למחשבהגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית603-532559301/07/201831/07/2018רחבת אילן אישור הונפקקייטנההחופש למחשבהגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית303-716715301/07/201831/07/2018דיין משה אישור הונפקקייטנההחופש למחשבהגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית403-532593801/07/201831/07/2018פיקסלר אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית703-532807001/07/201831/07/2018מודעי יצחק אישור הונפקקייטנההחופש למחשבהגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז
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 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית403-532502301/08/201809/08/2018הציונות אישור הונפקקייטנהקיץ בכיףגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית103-532502301/08/201809/08/2018עבודה אישור הונפקקייטנהכיופיםגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית03-532502301/08/201809/08/2018משה דייןאישור הונפקקייטנההשבעיםגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית03-532502301/08/201809/08/2018שדרת העצמאותאישור הונפקקייטנהכיופי קיץגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית303-532502301/08/201809/08/2018לוי אשכול אישור הונפקקייטנהקייטנת כלניתגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית03-503942001/08/201809/08/2018 גבעת שמואל6רחבת אילן אישור הונפקקייטנהקייטנת אורניםגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית03-503942001/08/201809/08/2018ש" גב13קרן היסוד אישור הונפקקייטנהניצניםגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית03-503942001/08/201809/08/2018 גבעת שמואל7יצחק מודעי אישור הונפקקייטנהכיף ליגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית03-503942001/08/201809/08/2018ש" גב3הרימון אישור הונפקקייטנהאירוסיםגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

 גבעת שמואל6817גבעת שמואל רשות מקומית803-532805501/08/201809/08/2018רחבת אילן אישור הונפקקייטנהשיבולים צבעוניותגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

36051829- ורד וינרבה תושב פרטי25077-466169322/07/201809/08/2018האתרוג אישור הונפקקייטנהספורטיביגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

971218- ס גבעת שמואל "מתנס"מתנ103-532325823/07/201809/08/2018נחום אישור הונפקקייטנהאקשן בגבעהגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

971218- ס גבעת שמואל "מתנס"מתנ103-532325823/07/201809/08/2018נחום אישור הונפקקייטנהקיטנת הספורטגבעת שמואלגבעת שמואלמרכז

הנוער העובד והלומדתנועת נוער1003-512512501/07/201813/07/2018שפירא אישור הונפקקייטנהקייצת קן גדרהגדרהגדרהמרכז

 גדרה25502גדרה רשות מקומית308-920845601/07/201819/07/2018כנפי נשרים אישור הונפקקייטנהמתנס גדרהגדרהגדרהמרכז

גדרהגדרהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 גדרה25502גדרה רשות מקומית08-869395101/07/201819/07/2018 גדרה2רח הארז אישור הונפקקייטנה

970038- ס גדרה "מתנס"מתנ308-859455501/07/201819/07/2018כנפי נשרים אישור הונפקקייטנהיוטיוברים וגיימינגגדרהגדרהמרכז

גדרהגדרהמרכז
קייטנת החופש 

הגדול
976811- מרכז הנוער גדרה ס"מתנ08-868081001/07/201819/07/2018 גדרה5אירוס אישור הונפקקייטנה

 גדרה25502גדרה רשות מקומית13072-255534901/07/201819/07/2018ראובן אישור הונפקקייטנהמשקפיים של גאולהגדרהגדרהמרכז

 גדרה25502גדרה רשות מקומית08-859113001/07/201819/07/2018פוקסאישור הונפקקייטנהבית ספר של הקיץגדרהגדרהמרכז

 גדרה25502גדרה רשות מקומית308-621241201/07/201819/07/2018כנפי נשרים אישור הונפקקייטנהיוטיוברים וגיימריםגדרהגדרהמרכז

580636850- תנועת אורי עמותה074-704685701/07/201819/07/2018דולבאישור הונפקקייטנהקייטנת אוריגדרהגדרהמרכז

970038- ס גדרה "מתנס"מתנ08-869524501/07/201819/07/2018שד רבין יצחקאישור הונפקקייטנהקייטנה של הקיץגדרהגדרהמרכז

976811- מרכז הנוער גדרה ס"מתנ3608-859455501/07/201819/07/2018דרך הפרחים אישור הונפקקייטנהקיץ של ידידותגדרהגדרהמרכז

גדרהגדרהמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
970038- ס גדרה "מתנס"מתנ13008-611946001/07/201819/07/2018שד בגין מנחם אישור הונפקקייטנה

גדרהגדרהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
970038- ס גדרה "מתנס"מתנ2108-850395301/07/201819/07/2018ויצמן אישור הונפקקייטנה
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 גדרה25502גדרה רשות מקומית08-859455501/07/201819/07/2018 גדרה3כנפי נשרים לא מאושרתקייטנהכיף גדרה-Bקייטנת גדרהגדרהמרכז

580636850- תנועת אורי עמותה074-704685701/07/201820/07/2018דולבאישור הונפקקייטנהקייטנת אוריגדרהגדרהמרכז

 גדרה25502גדרה רשות מקומית908-621241201/07/201831/07/2018הנקין מרדכי אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהגדרהגדרהמרכז

 גדרה25502גדרה רשות מקומית1508-621241201/07/201831/07/2018צאלה אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהגדרהגדרהמרכז

 גדרה25502גדרה רשות מקומית1608-621241201/07/201831/07/2018ברוש אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהגדרהגדרהמרכז

 גדרה25502גדרה רשות מקומית08-621241201/07/201831/07/2018נחל ארנוןאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהגדרהגדרהמרכז

 גדרה25502גדרה רשות מקומית3708-621241201/07/201831/07/2018יגאל אלון אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהגדרהגדרהמרכז

 גדרה25502גדרה רשות מקומית08-621241201/07/201831/07/2018גומברג שבתאיאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהגדרהגדרהמרכז

970038- ס גדרה "מתנס"מתנ308-859455522/07/201809/08/2018כנפי נשרים אישור הונפקקייטנהיוטיוברים וגיימינגגדרהגדרהמרכז

 גדרה25502גדרה רשות מקומית308-859455522/07/201809/08/2018כנפי נשרים אישור הונפקקייטנהקייטנת מחולגדרהגדרהמרכז

976811- מרכז הנוער גדרה ס"מתנ13008-935993522/07/201809/08/2018שד בגין מנחם אישור הונפקקייטנהמולקולהגדרהגדרהמרכז

977686- קהילתי כפרי גדרות .מרס"מתנ08-859114501/07/201819/07/2018עשרתאישור הונפקקייטנהפליק פלאקעשרתגדרותמרכז

411553- גדרות עשרת מוסד חינוכי08-859115601/07/201819/07/2018 עשרת12האורן אישור הונפקקייטנהביהס גדרותעשרתגדרותמרכז

 גדרות3200000גדרות רשות מקומית08-854912601/07/201819/07/2018האורןאישור הונפקקייטנהקיטנת גני הילדיםעשרתגדרותמרכז

977686- קהילתי כפרי גדרות .מרס"מתנ08-859114501/07/201826/07/2018עשרתאישור הונפקקייטנהצעד וחצי- כדורסל עשרתגדרותמרכז

977686- קהילתי כפרי גדרות .מרס"מתנ08-859114508/07/201819/07/2018אולם כדורסלאישור הונפקקייטנהJUMPSHOTעשרתגדרותמרכז

עשרתגדרותמרכז
כדורסל מחזור שני 

ד-א
977686- קהילתי כפרי גדרות .מרס"מתנ08-859114522/07/201802/08/2018עשרתאישור הונפקקייטנה

עשרתגדרותמרכז
- אולימפיאדה 

מונדיאל
977686- קהילתי כפרי גדרות .מרס"מתנ08-859114522/07/201809/08/2018עשרתאישור הונפקקייטנה

27309996- חנה בלו תושב פרטי077-550639701/07/201808/08/2018קיבוץ משמר דודאישור הונפקקייטנהקייטנת משמר דודמשמר דודגזרמרכז

570052142- שדמות חולדה אגודה08-944535701/07/201809/08/2018קיבוץ חולדהאישור הונפקקייטנההתפוז המחייךחולדהגזרמרכז

 גזר3000000גזר רשות מקומית9978608-927074401/07/201816/08/2018שמשון . נ.דאישור הונפקקייטנהקיבוץ גזרגזרגזרמרכז

570052142- שדמות חולדה אגודה08-944571901/07/201817/08/2018קיבוץ חולדהאישור הונפקקייטנהגני חולדהחולדהגזרמרכז

נוף איילוןגזרמרכז
קייטנת קייץ נוף 

אילון שעלבים 
 גזר3000000גזר רשות מקומית08-927400701/07/201819/07/2018בית ספר שלהבת נוף אילוןאישור הונפקקייטנה

 גזר3000000גזר רשות מקומית08-979087901/07/201819/07/2018נוף איילוןאישור הונפקקייטנהבית ספר קיץנוף איילוןגזרמרכז

333- רשות מקומית מוסד חינוכי08-937049401/07/201819/07/2018סתריהאישור הונפקקייטנהגווניםסתריהגזרמרכז

שעלביםגזרמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 גזר3000000גזר רשות מקומית08-927671501/07/201819/07/2018קריית חינוך שעלביםאישור הונפקקייטנה
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משרד החינוך
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

24565541- ניר מאור חברה03-962333801/07/201819/07/2018כפר בילו קאנטריאישור הונפקקייטנהחוויה אולימפיתו"כפר בילגזרמרכז

 גזר3000000גזר רשות מקומית08-925920501/07/201819/07/2018שעלביםאישור הונפקקייטנה1כחול לבן שעלביםגזרמרכז

 גזר3000000גזר רשות מקומית08-927400501/07/201819/07/2018בית חשמונאיאישור הונפקקייטנהודו'גבית חשמונאיגזרמרכז

 גזר3000000גזר רשות מקומית08-927400701/07/201819/07/2018גזראישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטגזרגזרמרכז

475061- עתידים בית חשמונאי מוסד חינוכי08-858511701/07/201819/07/2018בית חשמונאיאישור הונפקקייטנהעתידיםבית חשמונאיגזרמרכז

580369940- ת דביר "תעמותה08-925924401/07/201820/07/2018שעלביםאישור הונפקקייטנהתלמוד תורה דבירשעלביםגזרמרכז

 גזר3000000גזר רשות מקומית08-934926101/07/201821/07/2018קרית חינוך דרומית סתריהאישור הונפקקייטנהביהס שחקיםסתריהגזרמרכז

בית חשמונאיגזרמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 גזר3000000גזר רשות מקומית08-922676601/07/201821/07/2018בית חשמונאיאישור הונפקקייטנה

בית חשמונאיגזרמרכז
מחול אומנות 

וקפוארה בקיץ
 גזר3000000גזר רשות מקומית08-929819301/07/201826/07/2018אשכול הפיס- בית חשמונאיאישור הונפקקייטנה

24565541- ניר מאור חברה03-962333812/08/201823/08/2018כפר בילו קאנטריאישור הונפקקייטנהחוויה אולימפיתו"כפר בילגזרמרכז

 גזר3000000גזר רשות מקומית08-927400722/07/201809/08/2018בית חשמונאיאישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטבית חשמונאיגזרמרכז

24565541- ניר מאור חברה03-962333822/07/201809/08/2018כפר בילו קאנטריאישור הונפקקייטנהחוויה אולימפיתו"כפר בילגזרמרכז

 גזר3000000גזר רשות מקומית08-927400722/07/201809/08/2018גזראישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטגזרגזרמרכז

 גזר3000000גזר רשות מקומית08-927400522/07/201826/07/2018בית חשמונאיאישור הונפקקייטנהודו'גבית חשמונאיגזרמרכז

580369940- ת דביר "תעמותה08-925924422/07/201831/08/2018שעלביםאישור הונפקקייטנהתלמוד תורה דבירשעלביםגזרמרכז

338095- מוסד חינוכי מוסד חינוכי08-9426698השיטהלא מאושרתקייטנהנופי מולדתגן יבנהגן יבנהמרכז

970046- ס גן יבנה "מתנס"מתנ4008-857119901/07/201812/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנהסדנת מחולגן יבנהגן יבנהמרכז

עמותה4008-956016501/07/201819/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנההמאלף הצעירגן יבנהגן יבנהמרכז
" - כלבים בשירות אנשים"עמותת 

580456473

גן יבנהגן יבנהמרכז
ליגת אלופים 

2018מונדיאל 
970046- ס גן יבנה "מתנס"מתנ4008-857119901/07/201819/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנה

 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומית3708-857432601/07/201819/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנהס של הקיץ"ביגן יבנהגן יבנהמרכז

970046- ס גן יבנה "מתנס"מתנ4008-857119901/07/201819/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנהס גן יבנה"מתנגן יבנהגן יבנהמרכז

5804919496- ניצני גן יבנה עמותה208-867400701/07/201819/07/2018דרך יצחק רבין אישור הונפקקייטנהכדורסל פלוסגן יבנהגן יבנהמרכז

עמותה608-867177101/07/201819/07/2018בגין מנחם אישור הונפקקייטנה2018מחנה כדורסל גן יבנהגן יבנהמרכז
העמותה לקידום הכדורסל הפועל 

580309680- סביונים גן יבנה 

גן יבנהגן יבנהמרכז
התעמלות קרקע 

ואקרובטיקה
970046- ס גן יבנה "מתנס"מתנ4008-857119901/07/201819/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנה

גן יבנהגן יבנהמרכז
התעמלות קרקע 

ואקרובטיקה
970046- ס גן יבנה "מתנס"מתנ4008-857119901/07/201819/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנה

338095- מוסד חינוכי מוסד חינוכי08-942669801/07/201819/07/2018השיטהלא מאושרתקייטנהנופי מולדתגן יבנהגן יבנהמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

גן יבנהגן יבנהמרכז
חופש למחשבה 

דימיון והמצאה
 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומית3808-857119901/07/201831/07/2018דרך קנדה אישור הונפקקייטנה

גן יבנהגן יבנהמרכז
חופש למחשבה 

דימיון והמצאה
 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומית3708-857119901/07/201831/07/2018המגינים אישור הונפקקייטנה

גן יבנהגן יבנהמרכז
חופש למחשבה 

דימיון והמצאה
 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומית1508-857119901/07/201831/07/2018ביאליק אישור הונפקקייטנה

גן יבנהגן יבנהמרכז
חופש למחשבה 

דימיון והמצאה
 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומית08-857119901/07/201831/07/2018רחוב השופטיםאישור הונפקקייטנה

גן יבנהגן יבנהמרכז
חופש למחשבה 

דימיון והמצאה
 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומית08-857119901/07/201831/07/2018השופטיםאישור הונפקקייטנה

גן יבנהגן יבנהמרכז
חופש למחשבה 

דימיון והמצאה
 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומית108-857119901/07/201831/07/2018הזמיר אישור הונפקקייטנה

גן יבנהגן יבנהמרכז
חופש למחשבה 

דימיון והמצאה
 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומית08-857119901/07/201831/07/2018הגיבוריםאישור הונפקקייטנה

גן יבנהגן יבנהמרכז
חופש למחשבה 

דימיון והמצאה
 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומית508-857119901/07/201831/07/2018הדרים אישור הונפקקייטנה

גן יבנהגן יבנהמרכז
חופש למחשבה 

דימיון והמצאה
 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומית208-857119901/07/201831/07/2018רחל המשוררת אישור הונפקקייטנה

גן יבנהגן יבנהמרכז
חופש למחשבה 

דימיון והמצאה
 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומית1608-857119901/07/201831/07/2018מוריה אישור הונפקקייטנה

 גן יבנה1669גן יבנה רשות מקומית508-857119901/07/201831/07/2018ההדרים לא מאושרתקייטנההדרגן יבנהגן יבנהמרכז

970046- ס גן יבנה "מתנס"מתנ4008-857119905/08/201809/08/2018הרצל אישור הונפקקייטנהמדע וטכנולוגייהגן יבנהגן יבנהמרכז

גן יבנהגן יבנהמרכז
התעמלות קרקע 

ואקרובטיקה
970046- ס גן יבנה "מתנס"מתנ4008-857119922/07/201802/08/2018הרצל אישור הונפקקייטנה

970046- ס גן יבנה "מתנס"מתנ4008-857119922/07/201826/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנהמדע וטכנולוגייהגן יבנהגן יבנהמרכז

970046- ס גן יבנה "מתנס"מתנ4008-857119926/08/201830/08/2018הרצל אישור הונפקקייטנהמדע וטכנולוגייהגן יבנהגן יבנהמרכז

970046- ס גן יבנה "מתנס"מתנ4008-857119929/07/201802/08/2018הרצל אישור הונפקקייטנהמדע וטכנולוגייהגן יבנהגן יבנהמרכז

פלמחיםגן רוהמרכז
אינטרסרף סאמר 

סקול
510871387- גלשני אלמוג בעמ חברה03-682072901/07/201812/07/2018חוף פלמחיםאישור הונפקקייטנה

31206345- גיל -דר ברתושב פרטי077-456012401/07/201812/07/2018צפון- חוף פלמחים  המוכרז אישור הונפקקייטנהסאניסרףפלמחיםגן רוהמרכז

34278465- תושב פרטי תושב פרטי08-646991201/07/201812/07/2018קיבוץ פלמחיםאישור הונפקקייטנהפויינט בריייקפלמחיםגן רוהמרכז

גן שורקגן רוהמרכז
מועדון גלישה 

פלמחים
27123983- מוטי לוי תושב פרטי03-958704701/07/201812/07/2018קיבוץ פלמחיםאישור הונפקקייטנה

 גן רוה2700000גן רוה רשות מקומית08-940823001/07/201831/07/2018עיינותאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםעיינותגן רוהמרכז

פלמחיםגן רוהמרכז
אינטרסרף סאמר 

סקול
510871387- גלשני אלמוג בעמ חברה03-682072912/08/201823/08/2018חוף פלמחיםאישור הונפקקייטנה

31206345- גיל -דר ברתושב פרטי077-456012412/08/201823/08/2018צפון- חוף פלמחים  המוכרז אישור הונפקקייטנהסאניסרףפלמחיםגן רוהמרכז

34278465- תושב פרטי תושב פרטי08-646991212/08/201823/08/2018קיבוץ פלמחיםאישור הונפקקייטנהפויינט בריייקפלמחיםגן רוהמרכז

גן שורקגן רוהמרכז
מועדון גלישה 

פלמחים
27123983- מוטי לוי תושב פרטי03-958704712/08/201823/08/2018קיבוץ פלמחיםאישור הונפקקייטנה

פלמחיםגן רוהמרכז
אינטרסרף סאמר 

סקול
510871387- גלשני אלמוג בעמ חברה03-682072915/07/201826/07/2018חוף פלמחיםאישור הונפקקייטנה

31206345- גיל -דר ברתושב פרטי077-456012415/07/201826/07/2018צפון- חוף פלמחים  המוכרז אישור הונפקקייטנהסאניסרףפלמחיםגן רוהמרכז

34278465- תושב פרטי תושב פרטי08-646991215/07/201826/07/2018קיבוץ פלמחיםאישור הונפקקייטנהפויינט בריייקפלמחיםגן רוהמרכז
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גן שורקגן רוהמרכז
מועדון גלישה 

פלמחים
27123983- מוטי לוי תושב פרטי03-958704715/07/201826/07/2018קיבוץ פלמחיםאישור הונפקקייטנה

31206345- גיל -דר ברתושב פרטי077-456012426/08/201830/08/2018צפון- חוף פלמחים  המוכרז אישור הונפקקייטנהסאניסרףפלמחיםגן רוהמרכז

פלמחיםגן רוהמרכז
אינטרסרף סאמר 

סקול
510871387- גלשני אלמוג בעמ חברה03-682072929/07/201809/08/2018חוף פלמחיםאישור הונפקקייטנה

31206345- גיל -דר ברתושב פרטי077-456012429/07/201809/08/2018צפון- חוף פלמחים  המוכרז אישור הונפקקייטנהסאניסרףפלמחיםגן רוהמרכז

34278465- תושב פרטי תושב פרטי08-646991229/07/201809/08/2018קיבוץ פלמחיםאישור הונפקקייטנהפויינט בריייקפלמחיםגן רוהמרכז

גן שורקגן רוהמרכז
מועדון גלישה 

פלמחים
27123983- מוטי לוי תושב פרטי03-958704729/07/201809/08/2018קיבוץ פלמחיםאישור הונפקקייטנה

גני תקווהגני תקוהמרכז
מחנות ספורט 

והעשרה
תאגיד עירוני3303-736301101/07/201809/08/2018הגליל אישור הונפקקייטנה

- החברה לפיתוח גני תקווה 

512158668
 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומית3103-736301101/07/201819/07/2018בקעת הירדן אישור הונפקקייטנהלידרקידסגני תקווהגני תקוהמרכז

 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומית03-736301101/07/201819/07/2018 גני תקווה33הגליל אישור הונפקקייטנהלידר קידסגני תקווהגני תקוהמרכז

תאגיד עירוני603-529320801/07/201819/07/2018דרך המלך אישור הונפקקייטנהבית ספר איילותגני תקווהגני תקוהמרכז
- החברה לפיתוח גני תקווה 

512158668
 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומית1503-736301101/07/201819/07/2018דרך המלך אישור הונפקקייטנהלידר קידסגני תקווהגני תקוהמרכז

 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומית2903-635658601/07/201819/07/2018הרי יהודה אישור הונפקקייטנהבית ספר של החופשגני תקווהגני תקוהמרכז

 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומית1003-635658501/07/201819/07/2018סמ תבור אישור הונפקקייטנהרביביםגני תקווהגני תקוהמרכז

 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומית03-529320801/07/201819/07/2018 גני תקווה6דרך המלך אישור הונפקקייטנהיובליםגני תקווהגני תקוהמרכז

 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומית3303-736301101/07/201820/07/2018הגליל אישור הונפקקייטנהלידר קידסגני תקווהגני תקוהמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1903-635198002/07/201818/07/2018עין חינוך אישור הונפקקייטנהמיוחדת שיאגני תקווהגני תקוהמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3902-501544402/07/201818/07/2018הגליל אישור הונפקקייטנהנופת צופיםגני תקווהגני תקוהמרכז

 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומית3103-736301112/08/201816/08/2018בקעת הירדן אישור הונפקקייטנהלידרקידסגני תקווהגני תקוהמרכז

 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומית03-736301112/08/201816/08/2018 גני תקווה33הגליל אישור הונפקקייטנהלידר קידסגני תקווהגני תקוהמרכז

 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומית3303-736301122/07/201809/08/2018הגליל אישור הונפקקייטנהלידר קידסגני תקווהגני תקוהמרכז

 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומית3103-736301122/07/201809/08/2018בקעת הירדן אישור הונפקקייטנהלידרקידסגני תקווהגני תקוהמרכז

 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומית03-736301122/07/201809/08/2018 גני תקווה33הגליל אישור הונפקקייטנהלידר קידסגני תקווהגני תקוהמרכז

 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומית1503-736301122/07/201809/08/2018דרך המלך אישור הונפקקייטנהלידר קידסגני תקווהגני תקוהמרכז

עמותה1203-619759124/06/201828/06/2018סמטת עין גנים אישור הונפקקייטנהואהבת לרעך כמוךגני תקווהגני תקוהמרכז
- מכון לתורה ולתעודה - נהרדעא 

580411387
גני תקווהגני תקוהמרכז

בית ספר של 

החופש הגדול
 גני תקוה2295גני תקוה רשות מקומית03-534183928/06/201819/07/2018 גני תקווה22הגליל אישור הונפקקייטנה

22912612- סלר 'נורית צתושב פרטי09-740736501/07/201809/08/2018מתקיימת בחצר ביתיאישור הונפקקייטנהילדי המיםירקונהדרום השרוןמרכז

רשות מקומית4403-902150501/07/201809/08/2018התאנה אישור הונפקקייטנהקייטנת מתןמתןדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
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צור יצחקדרום השרוןמרכז
צאלון שיטה דפנה 

תמר תאנה
רשות מקומית03-547733201/07/201809/08/2018צור יצחקאישור הונפקקייטנה

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
צור יצחקדרום השרוןמרכז

אשל נורית אמנוו 

ותמר תותים דולב
רשות מקומית03-547733201/07/201809/08/2018נחל צלמון נחל אלכסנדראישור הונפקקייטנה

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
צור יצחקדרום השרוןמרכז

ניצן דובדבן עומר 

סחלב יסמין
רשות מקומית03-547733201/07/201809/08/2018נחל שילה נחל פולגאישור הונפקקייטנה

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
מוסד חינוכי09-740323701/07/201810/08/2018גן חייםאישור הונפקקייטנהמסע לאי המטמוןגן חייםדרום השרוןמרכז

- מועצה אזורית דרום השרון 

500242201
עמותה077-336625401/07/201812/07/2018מושב נווה ירק- בית העם אישור הונפקקייטנהמחנה מונדיאלנווה ירקדרום השרוןמרכז

-מועדון ספורט איחוד דרום השרון 

 57
28838639- תנועה קיבוצית תנועה קיבוצית03-938649601/07/201813/08/2018קיבוץ נחשוניםאישור הונפקקייטנהדוגיתנחשוניםדרום השרוןמרכז

570009845- קיבוץ ניר אליהו תנועה קיבוצית09-764714001/07/201815/08/2018קיבוץ ניר אליהואישור הונפקקייטנהקיבוץ ניר אליהוניר אליהודרום השרוןמרכז

רשות מקומית09-764728801/07/201815/08/2018קיבוץ ניר אליהואישור הונפקקייטנהקיבוץ ניר אליהוניר אליהודרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
22203558- אורי מנדל תושב פרטי09-955594801/07/201816/08/2018ן" גבעת ח58ברכת עם אישור הונפקקייטנהמרכז חובבי טבען"גבעת חדרום השרוןמרכז

570011544- קיבוץ עינת תנועה קיבוצית03-938531101/07/201816/08/2018קיבוץ עינתאישור הונפקקייטנהחינוך עינתעינתדרום השרוןמרכז

רשות מקומית09-747465001/07/201817/08/2018רמת הכובשאישור הונפקקייטנהגן דקל  ורימוןרמת הכובשדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון

אישור הונפקקייטנהרמת הכובשרמת הכובשדרום השרוןמרכז
קיבוץ רמת , קיבוץ רמת הכובש

הכובש
רשות מקומית09-747439101/07/201817/08/2018

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון

24565541- ניר מאור חברה03-962333801/07/201819/07/2018קאנטרי בית ברלאישור הונפקקייטנהחוויה אולימפיתבית ברלדרום השרוןמרכז

39296421- צהרון בשדה תושב פרטי02-222222201/07/201819/07/2018ברוש צפוןאישור הונפקקייטנהקייטנה בשדהשדה ורבורגדרום השרוןמרכז

רשות מקומית03-933254201/07/201819/07/2018מגשימיםאישור הונפקקייטנהקייטנת זיוהמגשימיםדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון

חברה09-711111101/07/201819/07/2018רמת הכובשאישור הונפקקייטנהקידס אנד פאןרמת הכובשדרום השרוןמרכז
- מ "קידס אנד פאן הפקות בע

515442960

מתןדרום השרוןמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
מוסד חינוכי103-902387101/07/201819/07/2018נוף השרון אישור הונפקקייטנה

- מועצה אזורית דרום השרון 

500242201

צור יצחקדרום השרוןמרכז
מתגלגלים עם 

סיפורים
557994399- אקטיב סקול תושב פרטי03-695926101/07/201819/07/2018רחוב נחל צלמוןאישור הונפקקייטנה

חברה09-744588801/07/201819/07/2018ל"כפר מלאישור הונפקקייטנהדדי לנדל"כפר מלדרום השרוןמרכז
- דור חדש בעמ -דדי ביטון

514663467

38714788- שי יצחק תושב פרטי03-674538001/07/201819/07/2018בית העםאישור הונפקקייטנהשי יצחקרמות השביםדרום השרוןמרכז

כפר סירקיןדרום השרוןמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
מוסד חינוכי03-900067001/07/201819/07/2018כפר סירקיןאישור הונפקקייטנה

- מועצה אזורית דרום השרון 

500242201

עינתדרום השרוןמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
מוסד חינוכי488003-900067001/07/201819/07/2018עינת אישור הונפקקייטנה

- מועצה אזורית דרום השרון 

500242201

צור יצחקדרום השרוןמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
רשות מקומית309-974360001/07/201819/07/2018נחל שילה אישור הונפקקייטנה

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון

נווה ירקדרום השרוןמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
מוסד חינוכי03-900067001/07/201819/07/2018נווה ירקאישור הונפקקייטנה

- מועצה אזורית דרום השרון 

500242201
59743567- איילת גוזלי תושב פרטי09-833699701/07/201821/07/2018שדי חמדאישור הונפקקייטנהצהרון איילתשדי חמדדרום השרוןמרכז
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32527558- טניס טיים קובי ששון תושב פרטי03-123465701/07/201826/07/2018מגרש טניס בחגוראישור הונפקקייטנהמולטיספורטחגורדרום השרוןמרכז

רשות מקומית09-763902001/07/201831/07/2018קיבוץ איילאישור הונפקקייטנהקייץ ישראליאיילדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון

מוסד חינוכי03-938807201/07/201831/07/2018ירחיבאישור הונפקקייטנהמסע לאי המטמוןירחיבדרום השרוןמרכז
- מועצה אזורית דרום השרון 

500242201

צור יצחקדרום השרוןמרכז

הרדוף לילך 

שיבולים תומר 

יקינטון

רשות מקומית03-547733201/07/201831/07/2018נחל פולג  נחל הדסאישור הונפקקייטנה
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון

אלישמעדרום השרוןמרכז
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני דרום השרוןאישור הונפקקייטנה

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון

רמות השביםדרום השרוןמרכז
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני דרום השרוןאישור הונפקקייטנה

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון

חגורדרום השרוןמרכז
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
רשות מקומית03-612020101/07/201831/07/2018גני דרום השרוןאישור הונפקקייטנה

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
רשות מקומית077-341120201/07/201831/07/2018 צופית1הקשת אישור הונפקקייטנהקייטנת צופיתצופיתדרום השרוןמרכז

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
כפר סירקיןדרום השרוןמרכז

אופק מחפש חברים 

באי האותיות
רשות מקומית03-612020101/07/201831/07/2018גני דרום השרוןאישור הונפקקייטנה

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
נווה ירקדרום השרוןמרכז

אופק מחפש חברים 

באי האותיות
רשות מקומית03-612020101/07/201831/07/2018גני דרום השרוןאישור הונפקקייטנה

 דרום 2000000דרום השרון 

השרון
24565541- ניר מאור חברה03-962333812/08/201823/08/2018קאנטרי בית ברלאישור הונפקקייטנהחוויה אולימפיתבית ברלדרום השרוןמרכז

עמותה077-336625415/07/201826/07/2018מושב נווה ירק- בית העם אישור הונפקקייטנהמחנה מונדיאלנווה ירקדרום השרוןמרכז
-מועדון ספורט איחוד דרום השרון 

 57
24565541- ניר מאור חברה03-962333822/07/201809/08/2018קאנטרי בית ברלאישור הונפקקייטנהחוויה אולימפיתבית ברלדרום השרוןמרכז

38714788- שי יצחק תושב פרטי03-674538022/07/201809/08/2018בית העםאישור הונפקקייטנהשי יצחקרמות השביםדרום השרוןמרכז

רשות מקומית09-749596522/07/201809/08/2018 צור יצחק8נחל פולג אישור הונפקקייטנהספורט של אלופיםצור יצחקדרום השרוןמרכז
 דרום 2000000דרום השרון 

השרון

חברה09-744588822/07/201816/08/2018ל"כפר מלאישור הונפקקייטנהדדי לנדל"כפר מלדרום השרוןמרכז
- דור חדש בעמ -דדי ביטון

514663467
570011544- קיבוץ עינת תנועה קיבוצית03-938531122/07/201816/08/2018קיבוץ עינתאישור הונפקקייטנהקיבוץ עינתעינתדרום השרוןמרכז

39296421- צהרון בשדה תושב פרטי02-222222222/07/201831/07/2018ברוש צפוןאישור הונפקקייטנהקייטנה בשדהשדה ורבורגדרום השרוןמרכז

חברה09-711111122/07/201831/07/2018רמת הכובשאישור הונפקקייטנהקידס אנד פאןרמת הכובשדרום השרוןמרכז
- מ "קידס אנד פאן הפקות בע

515442960

עמותה077-336625429/07/201809/08/2018מושב נווה ירק- בית העם אישור הונפקקייטנהמחנה מונדיאלנווה ירקדרום השרוןמרכז
-מועדון ספורט איחוד דרום השרון 

 57

32527558- טניס טיים קובי ששון תושב פרטי03-123465729/07/201809/08/2018מגרש טניס בחגוראישור הונפקקייטנהמולטיספורטחגורדרום השרוןמרכז

הוד השרוןהוד השרוןמרכז
כדורסל ספורט 

ונופש
אגודה1509-745596301/07/201809/08/2018פשוש אישור הונפקקייטנה

-מועדון הכדורסל מכבי הוד השרון 

 580307411

הנוער העובד והלומדתנועת נוער104-983718501/07/201813/07/2018השיקמים אישור הונפקקייטנהקייצת קן רמתייםהוד השרוןהוד השרוןמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

הוד השרוןהוד השרוןמרכז
אומנויות עם יעל 

בוכמן
9300000001- יעל בוכמן חברה209-746178901/07/201819/07/2018סימטת נעורים אישור הונפקקייטנה

עמותה103-933823601/07/201819/07/2018אק יאנוש 'קורצאישור הונפקקייטנההתעמלות אומנותיתהוד השרוןהוד השרוןמרכז
מועדון התעמלות אומנותית מכבי 

580467819- השרון 

 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומית1009-775994201/07/201819/07/2018החייל אישור הונפקקייטנהמועדונית גיוראהוד השרוןהוד השרוןמרכז

 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומית09-775994201/07/201819/07/2018 הוד השרון24נטעים אישור הונפקקייטנהמועדונית נטעיםהוד השרוןהוד השרוןמרכז

מוסד חינוכי09-745635401/07/201819/07/2018הבניםאישור הונפקקייטנהקייטנה דמוקרטיתהוד השרוןהוד השרוןמרכז
- ס הדמוקרטי הוד השרון "ביה

416289

 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומית3209-775994201/07/201819/07/2018המגן אישור הונפקקייטנההמגןהוד השרוןהוד השרוןמרכז

הוד השרוןהוד השרוןמרכז
קייטנת מחוננים 

ומצטיינים
58813312- ורדה זילבר תושב פרטי03-999999001/07/201819/07/2018 וד השרון33דרך כפר הדר אישור הונפקקייטנה

הוד השרוןהוד השרוןמרכז
קייטנת טניס הוד 

השרון
34130971- מוטי כלו תושב פרטי109-745246101/07/201819/07/2018אק יאנוש 'קורצאישור הונפקקייטנה

 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומית09-740829201/07/201831/07/2018אסירי ציוןאישור הונפקקייטנהצהרוני הודהוד השרוןהוד השרוןמרכז

 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומית09-740829201/08/201809/08/2018אסירי ציוןאישור הונפקקייטנהצהרוני הודהוד השרוןהוד השרוןמרכז

חברה109-760143315/07/201819/07/2018עלית הנוער אישור הונפקקייטנהמחנה טייסהוד השרוןהוד השרוןמרכז
- מ "הארה תוכניות העשרה בע

513110734
הוד השרוןהוד השרוןמרכז

ממציאים ומגלים 

במדע
 הוד השרון97006הוד השרון רשות מקומית09-741043222/07/201802/08/2018 קדימה5 דירה 7הטווס אישור הונפקקייטנה

514489483- בראש חושב חברה4077-331680322/07/201802/08/2018פשוש אישור הונפקקייטנהבראש חושבהוד השרוןהוד השרוןמרכז

513003798- אפיקי מדע ותרבות חברה34077-655430022/07/201809/08/2018השחר אישור הונפקקייטנהמסע בין עולמותהוד השרוןהוד השרוןמרכז

עמותה1109-745778722/07/201809/08/2018גולדה מאיר אישור הונפקקייטנהסופר קיץהוד השרוןהוד השרוןמרכז
ליגת האמהות - מאמאנט 

580495455- בכדורשת 
הוד השרוןהוד השרוןמרכז

קייטנת התעמלות 

וספורט
65631426- רועי  דהן תושב פרטי109-744352322/07/201809/08/2018אק יאנוש 'קורצאישור הונפקקייטנה

הוד השרוןהוד השרוןמרכז
אומנויות עם יעל 

בוכמן
9300000001- יעל בוכמן חברה209-746178922/07/201816/08/2018סימטת נעורים אישור הונפקקייטנה

הנוער העובד והלומדתנועת נוער03-512512522/07/201827/07/2018 הוד השרון1השקמים אישור הונפקקייטנהקייצת ג קן רמתייםהוד השרוןהוד השרוןמרכז

הוד השרוןהוד השרוןמרכז
חוויית קיץ בהוד 

השרון
23967441- מוטי ולהויז תושב פרטי3609-740728529/07/201809/08/2018השחר אישור הונפקקייטנה

ס"מתנ09-956696501/07/201812/07/2018זמראישור הונפקקייטנהקייטנה לגיל הרךזמרזמרמרכז

זמרזמרמרכז
חופש גדול 

אלנבראס
 זמר12906זמר רשות מקומית09-874330201/07/201819/07/2018ימה זמראישור הונפקקייטנה

זמרזמרמרכז
חופש גדול ביר 

לסכה
 זמר12906זמר רשות מקומית09-874302101/07/201819/07/2018ימה זמראישור הונפקקייטנה

חבל יבנהמרכז
כרם יבנה 

(ישיבה)
 חבל יבנה2900000חבל יבנה רשות מקומית08-669400701/07/201819/07/2018כרם ביבנהאישור הונפקקייטנהמדענים צעירים

ניר גליםחבל יבנהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 חבל יבנה2900000חבל יבנה רשות מקומית08-862210101/07/201819/07/2018נווה הרצוגאישור הונפקקייטנה

קבוצת יבנהחבל יבנהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
970152- ס חבל יבנה "מתנס"מתנ08-862210101/07/201819/07/2018קבוצת יבנהאישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

קבוצת יבנהחבל יבנהמרכז
מחנות הקיץ של 

חבל יבנה
970152- ס חבל יבנה "מתנס"מתנ08-862210101/07/201819/07/2018קבוצת יבנהאישור הונפקקייטנה

חבל יבנהמרכז
כרם יבנה 

(ישיבה)
 חבל יבנה2900000חבל יבנה רשות מקומית08-669400701/07/201819/07/2018כרם ביבנהאישור הונפקקייטנהמדענים צעירים

 חבל יבנה2900000חבל יבנה רשות מקומית08-669400701/07/201819/07/2018בית גמליאללא מאושרתקייטנהמדענים צעיריםבית גמליאלחבל יבנהמרכז

בית רבןחבל יבנהמרכז
קייטנת כייף לי 

בגבעה
1100460- מלכה שמעוני תושב פרטי08-855380102/07/201819/07/2018 אשדוד7/52החלוצים אישור הונפקקייטנה

2403669- קבוצת יבנה תנועה קיבוצית08-854832515/07/201820/07/2018קבוצת יבנהאישור הונפקקייטנהקיטנת אילןקבוצת יבנהחבל יבנהמרכז

קבוצת יבנהחבל יבנהמרכז
מחנות הקיץ של 

חבל יבנה
970152- ס חבל יבנה "מתנס"מתנ08-862210123/07/201802/08/2018קבוצת יבנהאישור הונפקקייטנה

בית רבןחבל יבנהמרכז
קייטנת כייף לי 

בגבעה
1100460- מלכה שמעוני תושב פרטי08-855380123/07/201809/08/2018 אשדוד7/52החלוצים אישור הונפקקייטנה

580022069- תנועת בני תורה עמותה1002-643614423/07/201829/07/2018קבוצת יבנה אישור הונפקקייטנהביחדקבוצת יבנהחבל יבנהמרכז

רשות מקומית08-976674401/07/201819/07/2018 לפיד1הזית אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםלפידחבל מודיעיןמרכז
 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין

רשות מקומית03-932368001/07/201819/07/2018 נחלים2הירדן אישור הונפקקייטנהחדשנותנחליםחבל מודיעיןמרכז
 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
רשות מקומית03-932368001/07/201819/07/2018נחליםאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםנחליםחבל מודיעיןמרכז

 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין

רשות מקומית08-971771101/07/201819/07/2018שילת. ת. א7בית ירדן אישור הונפקקייטנהעם הספרשילתחבל מודיעיןמרכז
 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין

חבל מודיעיןמרכז
כפר )בן שמן 

(נוער
רשות מקומית08-924087501/07/201819/07/2018כפר הנוער בן שמןאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפורים

 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
חבל מודיעיןמרכז

כפר )בן שמן 

(נוער
רשות מקומית08-924087501/07/201819/07/2018)כפר נוער(בן שמן אישור הונפקקייטנהחדשנות

 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
רשות מקומית08-976674401/07/201819/07/2018 לפיד1הזית אישור הונפקקייטנהחדשנותלפידחבל מודיעיןמרכז

 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
מוסד חינוכי08-971771101/07/201819/07/2018נפתליאישור הונפקקייטנהלמען אחי שילתשילתחבל מודיעיןמרכז

- רשת מעיין החינוך התורני 

511402

חבל מודיעיןמרכז
מרכז אזורי 

שוהם
רשות מקומית03-971250501/07/201819/07/2018 שהם5הלפיד אישור הונפקקייטנהחדשנות

 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין

חבל מודיעיןמרכז
כפר )בן שמן 

(נוער
רשות מקומית08-924087501/07/201819/07/2018כפר הנוער בן שמןאישור הונפקקייטנהחדשנות

 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
רשות מקומית03-932368001/07/201819/07/2018 נחלים2הירדן אישור הונפקקייטנהחדשנותנחליםחבל מודיעיןמרכז

 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין
54581921- טליה שושני תושב פרטי08-970552301/07/201820/07/2018מושב שילתאישור הונפקקייטנהקייטנת היערשילתחבל מודיעיןמרכז

בני עטרותחבל מודיעיןמרכז

שומרים על כדור 

אור וצבע -הארץ

-בטבע

51659829- אור מבל \אורהתושב פרטי03-971216601/07/201831/08/2018קייטנת אקולוגיהאישור הונפקקייטנה

54983259- רותם חנוך תושב פרטי08-970934202/07/201810/08/2018בריכה בבני עטרותאישור הונפקקייטנהפסק זמןבני עטרותחבל מודיעיןמרכז

חבל מודיעיןמרכז
כפר )בן שמן 

(נוער
48994438- מטי נגל  חברה03-966999802/07/201819/07/2018)כפר נוער(בן שמן אישור הונפקקייטנהגיל נגל

חבל מודיעיןמרכז
כפר )בן שמן 

(נוער

מרכז למוסיקה 

קורס הקיץ- ירושלים
עמותה02-623434704/07/201813/07/2018כפר הנער בן שמןאישור הונפקקייטנה

, המרכז למוסיקה ירושלים

510651482- משכנות שאננים 

עמותה03-937189415/07/201819/07/2018קיבוץ בארות יצחקאישור הונפקקייטנהן"אילבארות יצחקחבל מודיעיןמרכז
איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 
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עמותה03-524814115/07/201819/07/2018נחליםאישור הונפקקייטנהאילן נחליםנחליםחבל מודיעיןמרכז
איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 

חבל מודיעיןמרכז
כפר )בן שמן 

(נוער

מרכז למוסיקה 

קורס הקיץ- ירושלים
עמותה02-623434715/07/201827/07/2018כפר הנער בן שמןאישור הונפקקייטנה

, המרכז למוסיקה ירושלים

510651482- משכנות שאננים 

רשות מקומית03-932047422/07/201831/07/2018מחנה כדורסלאישור הונפקקייטנהכדורסלבארות יצחקחבל מודיעיןמרכז
 חבל 2500000חבל מודיעין 

מודיעין

580079978- עזר מציון  עמותה03-611444424/07/201830/07/2018 נחלים54דן אישור הונפקקייטנהעזר מציוןנחליםחבל מודיעיןמרכז

רינתיהחבל מודיעיןמרכז
הקייטנה של 

אריאלה
38279733- אריאלה פרל תושב פרטי103-907298129/07/201816/08/2018מבואות אישור הונפקקייטנה

580079978- עזר מציון  עמותה03-611444431/07/201806/08/2018 נחלים54דן אישור הונפקקייטנהעזר מציוןנחליםחבל מודיעיןמרכז

 טייבה27300טייבה רשות מקומית09-799667201/07/201805/07/2018טייבהאישור הונפקקייטנהמדעיםטייבהטייבהמרכז

 טייבה27300טייבה רשות מקומית09-799585001/07/201819/07/2018רחוב אבן סינאאישור הונפקקייטנהקיץטייבהטייבהמרכז

טייבהטייבהמרכז
קייטנת קיץ 

אלשאפעי
 טייבה27300טייבה רשות מקומית09-952605501/07/201819/07/2018טייבהאישור הונפקקייטנה

טייבהטייבהמרכז
קייטנת קיץ 

אלכוארזמי
333- רשות מקומית מוסד חינוכי09-788912401/07/201819/07/2018טייבהאישור הונפקקייטנה

טייבהטייבהמרכז
ס של החופש "ביה

הגדול
 טייבה27300טייבה רשות מקומית811809-773376401/07/201819/07/2018טייבה אישור הונפקקייטנה

 טייבה27300טייבה רשות מקומית09-799175001/07/201819/07/2018טייבהאישור הונפקקייטנהקייטנהטייבהטייבהמרכז

 טייבה27300טייבה רשות מקומית09-799233801/07/201819/07/2018טייבהאישור הונפקקייטנההחופשהגדולטייבהטייבהמרכז

טייבהטייבהמרכז
ס עומר אבן "ב

אלחטאב
 טייבה27300טייבה רשות מקומית09-799199401/07/201819/07/2018עומר אבן אלחטאב' רחאישור הונפקקייטנה

טייבהטייבהמרכז
קייטנת קיץ 

אלכוארזמי
482281- אלכוארזמי טייבה  מוסד חינוכי09-788912401/07/201819/07/2018טייבהאישור הונפקקייטנה

 טייבה27300טייבה רשות מקומית09-799275601/07/201819/07/2018רחוב אלבוחאריאישור הונפקקייטנהקייטנת אלבוחאריטייבהטייבהמרכז

טייבהטייבהמרכז
קייטנת קיץ 

אלכוארזמי
 טייבה27300טייבה רשות מקומית931909-788912401/07/201819/07/2018ד .תאישור הונפקקייטנה

 טייבה27300טייבה רשות מקומית320909-799272701/07/201819/07/2018. ד.טייבה המשולש  תאישור הונפקקייטנהקייטנת קיץטייבהטייבהמרכז

 טייבה27300טייבה רשות מקומית811809-773376401/07/201819/07/2018טייבה אישור הונפקקייטנהבית ספר קיץטייבהטייבהמרכז

טייבהטייבהמרכז
ס של החופש "בי

הגדול
 טייבה27300טייבה רשות מקומית09-799289001/07/201821/07/2018טייבהאישור הונפקקייטנה

טייבהטייבהמרכז
קייטנת קיץ חופש 

הגדול
 טייבה27300טייבה רשות מקומית09-799217701/07/201821/07/2018טייבהאישור הונפקקייטנה

 טייבה27300טייבה רשות מקומית09-799101901/07/201821/07/2018טייבהאישור הונפקקייטנהקייטנת קיץטייבהטייבהמרכז

עמותה404000009-799449017/07/201826/07/2018 טייבה 3398. ד.תאישור הונפקקייטנההשלוםטייבהטייבהמרכז
עמותת אשראקה לחינוך תרבות 

580614493- רווחה ומדע 

טירהטירהמרכז
לוקחים אחריות גם 

בקיץ
חברה09-793895601/07/201819/07/2018טירה משולשאישור הונפקקייטנה

- המכללה הארצית סכנין 

2405710
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 טירה27201טירה רשות מקומית09-703895101/07/201819/07/2018טירהאישור הונפקקייטנההחופש הגדולטירהטירהמרכז

טירהטירהמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
416479- ס תפארת יבנה "בימוסד חינוכי09-793666101/07/201819/07/2018טירהאישור הונפקקייטנה

חברה6509-793732901/07/201821/07/2018המובילאישור הונפקקייטנהקייטנת קיץטירהטירהמרכז
- המכללה הארצית סכנין 

2405710
418434- טירה ' יסודי ומוסד חינוכי194409-793245401/07/201821/07/2018. ד. ת44915טירה אישור הונפקקייטנהטירה' יסודי וטירהטירהמרכז

טירהטירהמרכז
קייטנת קיץ החופש 

הגדול
418087- מוסד חינוכי מוסד חינוכי09-793811001/07/201821/07/2018טירה משולשאישור הונפקקייטנה

580310027- אלראזי אלטולאביה עמותה09-793594408/07/201819/07/2018טירהאישור הונפקקייטנהאלראזיטירהטירהמרכז

עמותה09-793776710/07/201824/07/2018טירה במשולשאישור הונפקקייטנהאמל אל סייפי-אלטירהטירהמרכז
- עמותת אלאמל לשינוי החברה 

580570778

יבנה 26609רשות מקומית908-9439491המשוט לא מאושרתקייטנהקייטנת מדעיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ2708-943771401/07/201802/08/2018האלון אישור הונפקקייטנהמחנה כדורגליבנהיבנהמרכז

ס"מתנ2708-943771401/07/201812/07/2018האלון אישור הונפקקייטנהמחנה כדורסליבנהיבנהמרכז
- הספורט .מר-ס יבנה"מתנ

970137

515461721- עולם הגימבורי תושב פרטי2208-943571801/07/201816/08/2018הנחשול אישור הונפקקייטנהקייטנת האוצרותיבנהיבנהמרכז

40690851- אלון תמיר תושב פרטי08-936635201/07/201816/08/2018 יבנה1שדרות דואני אישור הונפקקייטנהקיטנה בתנועהיבנהיבנהמרכז

410779- בית ספר ביאליק לטבע מוסד חינוכי908-943711601/07/201819/07/2018שבזי אישור הונפקקייטנהטבע ומדעיםיבנהיבנהמרכז

יבנהיבנהמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-621817801/07/201819/07/2018הדייגיםאישור הונפקקייטנה

 יבנה26609יבנה רשות מקומית08-943753301/07/201819/07/2018יבנהאישור הונפקקייטנהבן גוריון יבנהיבנהיבנהמרכז

יבנהיבנהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי2108-943732901/07/201819/07/2018רח הדרור אישור הונפקקייטנה

יבנהיבנהמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-942617601/07/201819/07/2018פטלאישור הונפקקייטנה

יבנהיבנהמרכז
ס של החופש "ביה

הגדול
482117- משרד החינוך מוסד חינוכי08-635406801/07/201819/07/2018 יבנה9הצדף אישור הונפקקייטנה

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-699718801/07/201819/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנההחופש הגדוליבנהיבנהמרכז

 יבנה26609יבנה רשות מקומית08-943872501/07/201819/07/2018 יבנה1שדרות ירושלים אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםיבנהיבנהמרכז

יבנהיבנהמרכז
בית ספר של קיץ 

נועם יבנה
 יבנה26609יבנה רשות מקומית2008-943723101/07/201819/07/2018ערבה אישור הונפקקייטנה

יבנהיבנהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-611989401/07/201819/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנה

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-932010101/07/201819/07/2018הגלבועאישור הונפקקייטנהסיני בנים יבנהיבנהיבנהמרכז

יבנהיבנהמרכז
סיני בנים יבנה על 

גלגלים
410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי08-858767501/07/201819/07/2018הגלבועאישור הונפקקייטנה
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יבנהיבנהמרכז
ילדים מספרים על 

עצמם
970087- ס יבנה "מתנס"מתנ408-930152501/07/201820/07/2018הגלבוע אישור הונפקקייטנה

410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי408-930152501/07/201820/07/2018הגלבוע אישור הונפקקייטנהמכרה זהביבנהיבנהמרכז

410779- בית ספר ביאליק לטבע מוסד חינוכי908-943711601/07/201821/07/2018שבזי אישור הונפקקייטנהביהס ביאליקיבנהיבנהמרכז

414227- מעיין מוסד חינוכי08-942188001/07/201821/07/2018רחוב זבוטנסקי פינת הנוריתאישור הונפקקייטנהבית ספר של הקיץיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן עגוריבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן שייטיםיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן עוגןיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן גליםיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן ריףיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן ברקןיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהכנרתיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהדןיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהקורליבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהבת היםיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן חופיתיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן צדףיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן שוניתיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן ליגליבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן דריבנהיבנהמרכז

 יבנה26609יבנה רשות מקומית908-943949101/07/201826/07/2018הדייגים אישור הונפקקייטנהאפיקיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן יםיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן נחליבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן דולפיןיבנהיבנהמרכז

 יבנה26609יבנה רשות מקומית908-943949101/07/201826/07/2018הדייגים אישור הונפקקייטנהשניריבנהיבנהמרכז

 יבנה26609יבנה רשות מקומית908-943949101/07/201826/07/2018הדייגים אישור הונפקקייטנהמעייןיבנהיבנהמרכז

 יבנה26609יבנה רשות מקומית908-943949101/07/201826/07/2018הדייגים אישור הונפקקייטנהירדןיבנהיבנהמרכז
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970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן אלמוגיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן סיפוןיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן מלחיםיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן פלגיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן סנפיריבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן דג הזהביבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן כוכב היםיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן סייפןיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן יונהיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן תוריבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן זמיריבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן אנפהיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן שחףיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן פשושיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן דוכיפתיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן חוחיתיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן דרוריבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן ברושיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן דם המכביםיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן הרדוףיבנהיבנהמרכז
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970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן גומאיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן גליתיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן טלליםיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן סנוניתיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018 יבנה1רח עד עד אישור הונפקקייטנהגן תלתןיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018 יבנה1רח עד עד אישור הונפקקייטנהגן רעותיבנהיבנהמרכז

יבנהיבנהמרכז
גן פרדס 

(ארז+שקד)
970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018 יבנה1רח הפטל אישור הונפקקייטנה

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן מיתריבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן צליליבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן פטליבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן תורמוסיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן נופריבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן צאלוןיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן אשליבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן אילנותיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן נגביבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן גפןיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן תאנהיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן דפנהיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן אבוקדויבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן חרוביבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן תכלתיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגלים-גן בתיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן כסיףיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן פנינהיבנהיבנהמרכז
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970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן שירת היםיבנהיבנהמרכז

 יבנה26609יבנה רשות מקומית608-943949101/07/201826/07/2018הדייגים אישור הונפקקייטנהתורןיבנהיבנהמרכז

 יבנה26609יבנה רשות מקומית608-943949101/07/201826/07/2018הדייגים אישור הונפקקייטנהדייגיםיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן אדווהיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן מפרשיתיבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201826/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן דוגיתיבנהיבנהמרכז

 יבנה26609יבנה רשות מקומית08-943949101/07/201826/07/2018רחוב הנמלאישור הונפקקייטנהגן נחשוליבנהיבנהמרכז

 יבנה26609יבנה רשות מקומית3608-943949101/07/201826/07/2018הנמל אישור הונפקקייטנהגן סירהיבנהיבנהמרכז

 יבנה26609יבנה רשות מקומית08-943949101/07/201826/07/2018רח הנמלאישור הונפקקייטנהגן נמליבנהיבנהמרכז

 יבנה26609יבנה רשות מקומית408-943949101/07/201826/07/2018הנחשול אישור הונפקקייטנהגן יובליבנהיבנהמרכז

 יבנה26609יבנה רשות מקומית408-943949101/07/201826/07/2018הנחשול אישור הונפקקייטנהגן טליבנהיבנהמרכז

970087- ס יבנה "מתנס"מתנ08-943949101/07/201827/07/2018גיבורי החילאישור הונפקקייטנהגן מצפןיבנהיבנהמרכז

2421709- אור דוד עמותה1008-933018302/07/201830/07/2018הלילך אישור הונפקקייטנהיש מרץיבנהיבנהמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1308-943175804/07/201814/08/2018החרמון אישור הונפקקייטנהח"קיץ תשעיבנהיבנהמרכז

43407071- פטל הפקות חברה074-739020612/08/201816/08/2018ת יבנה"אזוה , 1שידלובסקי אישור הונפקקייטנהאורמתיבנהיבנהמרכז

970111- אומנות - ס יבנה "מתנס"מתנ08-942245822/07/201802/08/2018 יבנה25שדרות דואני אישור הונפקקייטנהאמנות בראש טוביבנהיבנהמרכז

970103- ר "נאות שז-ס יבנה"מתנס"מתנ1708-942239322/07/201830/08/2018הנשיאים אישור הונפקקייטנהבמה מעצימהיבנהיבנהמרכז

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
971390- ס יהוד "מתנס"מתנ14403-520510101/07/201802/08/2018מוהליבר אישור הונפקקייטנהספורט ואתגריםמונוסון-יהוד

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
971390- ס יהוד "מתנס"מתנ303-520510101/07/201809/08/2018החרוב אישור הונפקקייטנהקיץ גן דקלמונוסון-יהוד

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
971390- ס יהוד "מתנס"מתנ103-520510101/07/201809/08/2018אלפרט אישור הונפקקייטנהקיץ גן יקינטוןמונוסון-יהוד

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
971390- ס יהוד "מתנס"מתנ1203-520510101/07/201809/08/2018כצנלסון אישור הונפקקייטנהקיץ גן צאלוןמונוסון-יהוד

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
971390- ס יהוד "מתנס"מתנ5403-520510101/07/201809/08/2018הדגנים אישור הונפקקייטנהקיץ גן אילניתמונוסון-יהוד

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
971390- ס יהוד "מתנס"מתנ1803-520510101/07/201809/08/2018דרך דיין משה אישור הונפקקייטנהקיץ גן גפןמונוסון-יהוד

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
971390- ס יהוד "מתנס"מתנ803-520510101/07/201809/08/2018משה דיין אישור הונפקקייטנהקיץ גן שקמהמונוסון-יהוד
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מרכז
יהוד נווה 

אפרים
971390- ס יהוד "מתנס"מתנ1803-520510101/07/201809/08/2018משה דיין אישור הונפקקייטנהקיץ גן נוריתמונוסון-יהוד

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
971390- ס יהוד "מתנס"מתנ403-520510101/07/201809/08/2018אשכנזי אישור הונפקקייטנהקיץ גן חצבמונוסון-יהוד

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
971390- ס יהוד "מתנס"מתנ1803-520510101/07/201809/08/2018דרך דיין משה אישור הונפקקייטנהקיץ גן ורדמונוסון-יהוד

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
971390- ס יהוד "מתנס"מתנ303-520510101/07/201809/08/2018שיטרית בכור אישור הונפקקייטנהקיץ גן אורןמונוסון-יהוד

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
971390- ס יהוד "מתנס"מתנ2403-520510101/07/201809/08/2018עץ האפרסק אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהמונוסון-יהוד

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
971390- ס יהוד "מתנס"מתנ1103-520510101/07/201809/08/2018וינהויז זאב אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהמונוסון-יהוד

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
971390- ס יהוד "מתנס"מתנ103-520510101/07/201809/08/2018וינהויז זאב אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהמונוסון-יהוד

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
מונוסון-יהוד

חופש למחשבה גן 

שרה
971390- ס יהוד "מתנס"מתנ2203-520510101/07/201809/08/2018הרצל אישור הונפקקייטנה

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
410621- משרד החינוך מוסד חינוכי803-536082901/07/201819/07/2018סירקין אישור הונפקקייטנהבית ספר רמזמונוסון-יהוד

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
רשות מקומית603-536197201/07/201819/07/2018היובל אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםמונוסון-יהוד

 יהוד נווה 13573יהוד נווה אפרים 

אפרים
מרכז

יהוד נווה 

אפרים
מונוסון-יהוד

בית ספר של 

- החופש הגדול 
מוסד חינוכי03-536252001/07/201819/07/2018הרצלאישור הונפקקייטנה

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
רשות מקומית03-536660001/07/201819/07/2018קייטנת ספורט מכל הסוגיםאישור הונפקקייטנהקיץ ספורטמונוסון-יהוד

 יהוד נווה 13573יהוד נווה אפרים 

אפרים

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
אישור הונפקקייטנהקייטנה מטיילתמונוסון-יהוד

איסוף ברחבי - קייטנה מטיילת 

העיר
69526705- רוני קריין תושב פרטי03-979126801/07/201819/07/2018

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
מונוסון-יהוד

קייטנה חוויתית 

ח"בנושא בע
410639- ד במעלה "מממוסד חינוכי903-536175603/07/201822/07/2018נורדאו אישור הונפקקייטנה

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
מונוסון-יהוד

 HPחדר משחקים 

יהוד
חברה503-741774119/08/201823/08/2018אלטלף אישור הונפקקייטנה

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
אישור הונפקקייטנהקייטנה מטיילתמונוסון-יהוד

איסוף ברחבי - קייטנה מטיילת 

העיר
69526705- רוני קריין תושב פרטי03-979126822/07/201808/08/2018

מרכז
יהוד נווה 

אפרים
580119691- ד יהוד "בית חבעמותה903-536147923/07/201809/08/2018נרדאו אישור הונפקקייטנהד"קייטנת חבמונוסון-יהוד

אישור הונפקקייטנהקשת החופש הגדולכוכב יאירכוכב יאירמרכז
דרך המרכז - קשת/בית ספר דקל

 כוכב יאיר6
 כוכב יאיר12245כוכב יאיר רשות מקומית03-547733201/07/201819/07/2018

971408- ס כוכב יאיר "מתנס"מתנ09-749453901/07/201819/07/2018כוכב יאיראישור הונפקקייטנהסאמר קמפכוכב יאירכוכב יאירמרכז

כוכב יאירכוכב יאירמרכז
דקל בית הספר של 

החופש הגדול
 כוכב יאיר12245כוכב יאיר רשות מקומית03-547733201/07/201819/07/2018בית ספר דקלאישור הונפקקייטנה

 כוכב יאיר12245כוכב יאיר רשות מקומית09-749312601/07/201831/07/2018 כוכב יאיר3דרך המרכז אישור הונפקקייטנהנרקיסכוכב יאירכוכב יאירמרכז

 כוכב יאיר12245כוכב יאיר רשות מקומית09-749312601/07/201831/07/2018 כוכב יאיר3דרך המרכז אישור הונפקקייטנהרימוןכוכב יאירכוכב יאירמרכז

 כוכב יאיר12245כוכב יאיר רשות מקומית09-749312601/07/201831/07/2018 כוכב יאיר3דרך המרכז אישור הונפקקייטנהארזכוכב יאירכוכב יאירמרכז

971408- ס כוכב יאיר "מתנס"מתנ09-749312601/08/201814/08/2018כוכב יאיראישור הונפקקייטנהקייטנת שבלולכוכב יאירכוכב יאירמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

עמותה09-773697401/08/201823/08/2018 צור יגאל70האילנות אישור הונפקקייטנהד כוכב יאיר"חבכוכב יאירכוכב יאירמרכז
- ד כוכב יאיר "בית חב

580462711

971408- ס כוכב יאיר "מתנס"מתנ209-749312608/07/201826/07/2018דרך המרכז אישור הונפקקייטנהסאמר קמפכוכב יאירכוכב יאירמרכז

971408- ס כוכב יאיר "מתנס"מתנ09-749453922/07/201809/08/2018כוכב יאיראישור הונפקקייטנהסאמר קמפכוכב יאירכוכב יאירמרכז

כפר בראכפר בראמרכז
בתי ספר של 

החופש הגדול
 כפר ברא6338כפר ברא רשות מקומית073-246117001/07/201819/07/2018כפר בראאישור הונפקקייטנה

ס"מתנ09-898511101/07/201803/08/2018מנחם בגין כפר יונהאישור הונפקקייטנהקייטנת שחייהכפר יונהכפר יונהמרכז

כפר יונהכפר יונהמרכז
ביס של החופש 

הגדול
971424- ס כפר יונה "מתנס"מתנ409-894753901/07/201819/07/2018יקינטון אישור הונפקקייטנה

971424- ס כפר יונה "מתנס"מתנ09-898511101/07/201819/07/2018שד מנחם בגיןאישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטניסכפר יונהכפר יונהמרכז

971424- ס כפר יונה "מתנס"מתנ09-898511101/07/201819/07/2018בית ספר עמלאישור הונפקקייטנהכדורסל בנותכפר יונהכפר יונהמרכז

971424- ס כפר יונה "מתנס"מתנ09-373201601/07/201819/07/2018שד מנחם בגיןאישור הונפקקייטנהמבוכים ודרקוניםכפר יונהכפר יונהמרכז

971424- ס כפר יונה "מתנס"מתנ09-898511101/07/201819/07/2018שד מנחם בגיןאישור הונפקקייטנהכדורסלכפר יונהכפר יונהמרכז

971424- ס כפר יונה "מתנס"מתנ09-898511101/07/201819/07/2018שד מנחם בגיןאישור הונפקקייטנהכדורסלכפר יונהכפר יונהמרכז

 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומית2709-898802901/07/201819/07/2018גיבורי ישראל אישור הונפקקייטנהס עמל"ביכפר יונהכפר יונהמרכז

כפר יונהכפר יונהמרכז
- החופש למחשבה 

גני עירייה
 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומית09-898511101/07/201819/07/2018כפר יונהאישור הונפקקייטנה

כפר יונהכפר יונהמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
971424- ס כפר יונה "מתנס"מתנ09-898511101/07/201819/07/2018שד מנחם בגיןאישור הונפקקייטנה

971424- ס כפר יונה "מתנס"מתנ09-898511101/07/201826/07/2018סיגלוןאישור הונפקקייטנההחופש למחשבהכפר יונהכפר יונהמרכז

971424- ס כפר יונה "מתנס"מתנ09-898511101/07/201831/07/2018שד מנחם בגיןאישור הונפקקייטנההחופש למחשבהכפר יונהכפר יונהמרכז

971424- ס כפר יונה "מתנס"מתנ09-898511101/07/201831/07/2018שד מנחם בגיןאישור הונפקקייטנההחופש למחשבהכפר יונהכפר יונהמרכז

 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומית09-873104401/07/201831/07/2018כפר יונהאישור הונפקקייטנההחופשה למחשבהכפר יונהכפר יונהמרכז

כפר יונהכפר יונהמרכז
החופש למחשבה 

גני עירייה
 כפר יונה1685כפר יונה רשות מקומית09-898511101/07/201831/07/2018שושנה דמאריאישור הונפקקייטנה

971424- ס כפר יונה "מתנס"מתנ09-373201622/07/201802/08/2018שד מנחם בגיןאישור הונפקקייטנהמבוכים ודרקוניםכפר יונהכפר יונהמרכז

971424- ס כפר יונה "מתנס"מתנ09-898511122/07/201802/08/2018שד מנחם בגיןאישור הונפקקייטנהכדורסלכפר יונהכפר יונהמרכז

971424- ס כפר יונה "מתנס"מתנ09-898511122/07/201802/08/2018שד מנחם בגיןאישור הונפקקייטנהכדורסלכפר יונהכפר יונהמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

971424- ס כפר יונה "מתנס"מתנ3109-898650625/07/201807/08/2018גיבורי ישראל אישור הונפקקייטנההתעמלות קרקעכפר יונהכפר יונהמרכז

15403207- פדרקיו ברקמן תושב פרטי077-524080301/07/201808/08/2018 כפר סבא6סמטת בז אישור הונפקקייטנהמטיילים עם פדריקוכפר סבאכפר סבאמרכז

הנוער העובד והלומדתנועת נוער03-573338001/07/201813/07/2018 כפר סבא45ר "אזאישור הונפקקייטנהקייצת קני כפר סבאכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית4109-773339001/07/201819/07/2018ר "אזאישור הונפקקייטנהעף על הקיץכפר סבאכפר סבאמרכז

57905614- עושים גלים חברה09-766666601/07/201819/07/2018 כפר סבא23אלי הורוביץ אישור הונפקקייטנהעושים גליםכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית109-744983001/07/201819/07/2018חזה עפרה אישור הונפקקייטנהרחל המשוררתכפר סבאכפר סבאמרכז

כפר סבאכפר סבאמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול רמז
 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית2309-765681901/07/201819/07/2018הורביץ אלי אישור הונפקקייטנה

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית409-765432101/07/201819/07/2018רחוב בר אילן אישור הונפקקייטנהס"ס בר אילן כ"ביכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית3509-764086801/07/201819/07/2018ירושלים ' רח- בית ספיר אישור הונפקקייטנההרפתקאולוגיהכפר סבאכפר סבאמרכז

57905614- עושים גלים חברה09-711111101/07/201819/07/2018בית ספר פרסאישור הונפקקייטנהעושים גליםכפר סבאכפר סבאמרכז

אגודה4909-766983401/07/201819/07/2018ר "אזאישור הונפקקייטנהסל בשרוןכפר סבאכפר סבאמרכז
-מועדון הכדורסל הפועל כפר סבא 

 580259109

חברה09-767398201/07/201819/07/2018ס" כפ73בן יהודה אישור הונפקקייטנהספורט אתגר ותנועהכפר סבאכפר סבאמרכז
- מ "א בע.ביהס לטניס א

514377035

כפר סבאכפר סבאמרכז
הקייטנה של 

החופש הגדול
חברה309-764088001/07/201819/07/2018זמיר אישור הונפקקייטנה

החברה העירונית לתרבות הפנאי 

514810860- בכפר סבא 

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית09-749685301/07/201819/07/2018 כפר סבא29יאיר רוזנבלום אישור הונפקקייטנהס של קיץ"ביכפר סבאכפר סבאמרכז

כפר סבאכפר סבאמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית09-741614001/07/201819/07/2018 כפר סבא3בר אילן אישור הונפקקייטנה

כפר סבאכפר סבאמרכז
יצחק שדה בית 

הספר של החופש 
חברה03-547733201/07/201819/07/2018כפר סבאאישור הונפקקייטנה

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
אגודה09-766983401/07/201819/07/2018 כפר סבא6יערה אישור הונפקקייטנהסל בשרוןכפר סבאכפר סבאמרכז

-מועדון הכדורסל הפועל כפר סבא 

 580259109
כפר סבאכפר סבאמרכז

בית ספר הדמוקרטי 

בית הספר של 
חברה03-547733201/07/201819/07/2018בית ספר הדמוקרטיאישור הונפקקייטנה

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
כפר סבאכפר סבאמרכז

בית ספר של 

החופש הגדול
1100085- עיריית כפר סבא מוסד חינוכי409-746365601/07/201819/07/2018יערה אישור הונפקקייטנה

כפר סבאכפר סבאמרכז
קייטנה של החופש 

הגדול
חברה8009-764088001/07/201819/07/2018זליוונסקי אישור הונפקקייטנה

החברה העירונית לתרבות הפנאי 

514810860- בכפר סבא 
כפר סבאכפר סבאמרכז

בית ספר של 

החופש הגדול
1100085- עיריית כפר סבא מוסד חינוכי609-834187601/07/201819/07/2018ספיר אישור הונפקקייטנה

49812571- שרית הלפרט תושב פרטי09-741114601/07/201819/07/2018 כפר סבא1סולד אישור הונפקקייטנהצהרונוניכפר סבאכפר סבאמרכז

כפר סבאכפר סבאמרכז
בית ספר של 

ד"החופש הגדול חב
מוסד חינוכי1309-767356801/07/201819/07/2018יערה אישור הונפקקייטנה

- ד כפר סבא "בית חב

580131449
 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית909-744901701/07/201819/07/2018השלום אישור הונפקקייטנהס של קיץ"גולדה ביכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית1009-748194001/07/201819/07/2018יערה אישור הונפקקייטנהמפליגיםכפר סבאכפר סבאמרכז

כפר סבאמרכז
בן גוריון בית הספר 

של החופש הגדול
חברה03-547733201/07/201819/07/2018אישור הונפקקייטנה

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
27785591- אסתר שביט תושב פרטי5077-200338001/07/201820/07/2018בקעת צין אישור הונפקקייטנהמסע מסביב לעולםכפר סבאכפר סבאמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער
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 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית09-760427701/07/201820/07/2018 כפר סבא35רחוב החרמון אישור הונפקקייטנהגן גוריםכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית09-834351701/07/201820/07/2018רפפורטאישור הונפקקייטנהגן קימלכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית409-766861601/07/201820/07/2018רוטשילד אישור הונפקקייטנהגן בדולחכפר סבאכפר סבאמרכז

29557691- ריבי לוין תושב פרטי109-765842601/07/201820/07/2018יואל אישור הונפקקייטנהקייטנת רותםכפר סבאכפר סבאמרכז

371484- גן יסמין מוסד חינוכי09-773640901/07/201820/07/2018 כפר סבא4אריק לביא אישור הונפקקייטנהגן יסמיןכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית909-760426501/07/201820/07/2018חצרות הדר אישור הונפקקייטנהגן האהבהכפר סבאכפר סבאמרכז

22915912- שולמית לוין תושב פרטי909-765497901/07/201820/07/2018אלתרמן אישור הונפקקייטנהחינניתכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית2809-767295001/07/201821/07/2018האילנות אישור הונפקקייטנהשיזףכפר סבאכפר סבאמרכז

1100085- עיריית כפר סבא מוסד חינוכי409-765564201/07/201821/07/2018רוטשילד אישור הונפקקייטנהקיטנת קיץכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית1409-773055901/07/201821/07/2018ויתקין אישור הונפקקייטנהעלייהכפר סבאכפר סבאמרכז

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי2409-774825801/07/201821/07/2018יציאת אירופה אישור הונפקקייטנהקייטנת החלומותכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית2409-765868401/07/201821/07/2018יציאת אירופה אישור הונפקקייטנהקייטנת גן שרוןכפר סבאכפר סבאמרכז

40576738- סתיו אקשן חברה65073-742824501/07/201826/07/2018הגליל אישור הונפקקייטנהאורורהכפר סבאכפר סבאמרכז

מוסד חינוכי09-743386101/07/201826/07/2018 כפר סבא13יערה אישור הונפקקייטנהד"קייטנת חבכפר סבאכפר סבאמרכז
- ד כפר סבא "בית חב

580131449
חברה09-767398201/07/201826/07/2018ס" כפ73בן יהודה אישור הונפקקייטנהקייטנת מתגלגליםכפר סבאכפר סבאמרכז

- מ "א בע.ביהס לטניס א

514377035
 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית309-764924401/07/201831/07/2018דוד המלך אישור הונפקקייטנהאלהכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית7609-764088701/07/201831/07/2018אנגל אישור הונפקקייטנה3אשכול כפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית1109-764088701/07/201831/07/2018יערה אישור הונפקקייטנה7אשכול כפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית309-764924401/07/201831/07/2018יוסף הדר אישור הונפקקייטנהגן סחלבכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית909-764088701/07/201831/07/2018הושע אישור הונפקקייטנה8אשכול כפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית2309-764088701/07/201831/07/2018אנגל אישור הונפקקייטנה1אשכול כפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית609-764088701/07/201831/07/2018האיריס אישור הונפקקייטנה6אשכול כפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית309-764088701/07/201831/07/2018זמיר אישור הונפקקייטנה4אשכול כפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית1909-774520401/07/201831/07/2018הגבורות אישור הונפקקייטנהגן ארבלכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית709-764924401/07/201831/07/2018ויינברג אישור הונפקקייטנהגן לימוןכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית909-764924401/07/201831/07/2018אלתרמן אישור הונפקקייטנהגן אמנון ותמרכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית9509-764924401/07/201831/07/2018יפו -תל אביבאישור הונפקקייטנהגן שוהםכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית1009-764924401/07/201831/07/2018לבונה אישור הונפקקייטנהגן הדרכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית109-764924401/07/201831/07/2018עפרה חזה אישור הונפקקייטנהגן מצילתייםכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית1509-764924401/07/201831/07/2018ירושלים אישור הונפקקייטנהגן סנוניתכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית609-764924401/07/201831/07/2018אירוס אישור הונפקקייטנהגן שלדגכפר סבאכפר סבאמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית109-764088701/07/201831/07/2018מאיר אריאל אישור הונפקקייטנה2אשכול כפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית509-764088701/07/201831/07/2018זמיר אישור הונפקקייטנה5אשכול כפר סבאכפר סבאמרכז

25362955- יניב קטשל תושב פרטיykatshal@gmail.com09-745425001/07/201831/08/2018אישור הונפקקייטנהפנטזיהכפר סבאכפר סבאמרכז

כפר סבאכפר סבאמרכז
-מסע עולמי במחול

2018צעדים 
חברה09-766100102/07/201818/07/2018כפר סבאאישור הונפקקייטנה

-מ"צעדים בתנועה בע

513350967 - 513350967
כפר סבאכפר סבאמרכז

מדרשיית נועם כפר 

סבא
אישור הונפקקייטנה

 כפר סבא או משה 12לילינבלום 

 כפר סב4סנה 
1100085- עיריית כפר סבא מוסד חינוכי09-742000602/07/201819/07/2018

עמותה4103-904923002/07/201825/07/2018ר "אזאישור הונפקקייטנההתעמלותאומנותיתכפר סבאכפר סבאמרכז
העמותה לקידום התעמלות 

- אומנותית כפר סבא  
מוסד חינוכי09-743386112/08/201817/08/2018 כפר סבא13יערה אישור הונפקקייטנהד"קייטנת חבכפר סבאכפר סבאמרכז

- ד כפר סבא "בית חב

580131449
עמותה4103-904923012/08/201829/08/2018ר "אזאישור הונפקקייטנההתעמלותאומנותיתכפר סבאכפר סבאמרכז

העמותה לקידום התעמלות 

- אומנותית כפר סבא  
 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית4109-773339022/07/201802/08/2018ר "אזאישור הונפקקייטנהעף על הקיץכפר סבאכפר סבאמרכז

 כפר סבא69005כפר סבא רשות מקומית3509-764086822/07/201809/08/2018ירושלים ' רח- בית ספיר אישור הונפקקייטנההרפתקאולוגיהכפר סבאכפר סבאמרכז

40895484- דנה יצחקי תושב פרטי3209-765328422/07/201809/08/2018ששת הימים אישור הונפקקייטנהדאנספורטכפר סבאכפר סבאמרכז

אגודה4909-766983422/07/201809/08/2018ר "אזאישור הונפקקייטנהסל בשרוןכפר סבאכפר סבאמרכז
-מועדון הכדורסל הפועל כפר סבא 

 580259109
49812571- שרית הלפרט תושב פרטי09-741114622/07/201809/08/2018 כפר סבא1סולד אישור הונפקקייטנהצהרונוניכפר סבאכפר סבאמרכז

עמותה09-790768122/07/201816/08/2018 כפר סבא1סולד אישור הונפקקייטנהגול-גילכפר סבאכפר סבאמרכז
טובל + גיל שניידרמסר 

- אורון שוחט + שניידרמסר 
57905614- עושים גלים חברה09-711111122/07/201826/07/2018בית ספר פרסאישור הונפקקייטנהעושים גליםכפר סבאכפר סבאמרכז

אגודה09-766983422/07/201826/07/2018 כפר סבא6יערה אישור הונפקקייטנהסל בשרוןכפר סבאכפר סבאמרכז
-מועדון הכדורסל הפועל כפר סבא 

 580259109
57905614- עושים גלים חברה8009-766666629/07/201816/08/2018זליוונסקי אישור הונפקקייטנהעושים גליםכפר סבאכפר סבאמרכז

אגודה09-766983429/07/201816/08/2018 כפר סבא6יערה אישור הונפקקייטנהסל בשרוןכפר סבאכפר סבאמרכז
-מועדון הכדורסל הפועל כפר סבא 

 580259109
כפר קאסםכפר קאסםמרכז

קייטנת החופש 

הגדול
 כפר קאסם6346כפר קאסם רשות מקומית03-907120101/07/201821/07/2018כפר קאסםאישור הונפקקייטנה

ס"מתנ2403-535732201/07/201821/07/2018כפר קאסם עוקף אישור הונפקקייטנהקיץ אחרכפר קאסםכפר קאסםמרכז

אישור הונפקקייטנהקיץ אחרכפר קאסםכפר קאסםמרכז
קאסם רח .ס אלגזאלי כ"בי

אלשוהדא
 כפר קאסם6346כפר קאסם רשות מקומית03-937018201/07/201821/07/2018

כפר קאסםכפר קאסםמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 כפר קאסם6346כפר קאסם רשות מקומית03-907106701/07/201821/07/2018אלשוהדאאישור הונפקקייטנה

כפר קאסםכפר קאסםמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 כפר קאסם6346כפר קאסם רשות מקומית03-937926601/07/201821/07/2018כפר קאסםאישור הונפקקייטנה

כפר קאסםכפר קאסםמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 כפר קאסם6346כפר קאסם רשות מקומית03-907369901/07/201821/07/2018כפר קאסםאישור הונפקקייטנה

כפר קאסםכפר קאסםמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 כפר קאסם6346כפר קאסם רשות מקומית03-907171801/07/201821/07/2018כפר קאסםאישור הונפקקייטנה

 כפר קאסם6346כפר קאסם רשות מקומית03-527668908/07/201812/07/2018כפר קאסםאישור הונפקקייטנהקייטנת רובוטיקהכפר קאסםכפר קאסםמרכז

 כפר קאסם6346כפר קאסם רשות מקומית03-527668915/07/201830/07/2018כפר קאסםאישור הונפקקייטנהקייטנת רובוטיקהכפר קאסםכפר קאסםמרכז

29748977- איריס פאר חסיד תושב פרטי09-796150601/07/201802/08/2018האתרוגאישור הונפקקייטנהבטבע של איריסחירותלב השרוןמרכז

עמותה09-796407601/07/201802/08/2018קריית חינוך דרוראישור הונפקקייטנהכדורסל לב השרוןבני דרורלב השרוןמרכז
- עמותה לספורט לב השרון 

580420768

31543671- מירב הרוש תושב פרטי09-878173401/07/201809/08/2018 שער אפרים254הגלבוע אישור הונפקקייטנהקייטנה כיף לישער אפריםלב השרוןמרכז
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31543671- מירב הרוש תושב פרטי09-878173401/07/201809/08/2018מושב שער אפרים רחוב הגלבועאישור הונפקקייטנהקייטנת כיף לישער אפריםלב השרוןמרכז

60473162- עדי פרייברג תושב פרטי09-742448201/07/201810/08/2018חוגיםאישור הונפקקייטנהחוגים ונהניםשער אפריםלב השרוןמרכז

59855759- שרה אולייניק סננס תושב פרטי09-796201501/07/201819/07/2018 עין ורד28הירדן אישור הונפקקייטנהפלסטלינהעין ורדלב השרוןמרכז

14436059- מכלין משה תושב פרטי09-796878801/07/201819/07/2018חירותאישור הונפקקייטנהסטארטרחירותלב השרוןמרכז

 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומית09-966980101/07/201819/07/2018כפר הסאישור הונפקקייטנהבין ההדריםכפר הסלב השרוןמרכז

 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומית09-796416001/07/201819/07/2018חירותאישור הונפקקייטנהבית ספר של החופשחירותלב השרוןמרכז

 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומית109-796020701/07/201819/07/2018כפר יעבץ אישור הונפקקייטנהשכטרמןכפר יעבץלב השרוןמרכז

 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומית09-894371701/07/201819/07/2018גאוליםאישור הונפקקייטנהלב הפרדסגאוליםלב השרוןמרכז

עמותה09-796550301/07/201821/07/2018כפר הסאישור הונפקקייטנהים'קייטנת אקרוגכפר הסלב השרוןמרכז
- עמותה לספורט לב השרון 

580420768
34278465- תושב פרטי תושב פרטי09-796561301/07/201824/07/2018מושב עזריאל מרכז תרבות1אישור הונפקקייטנהכאן בוניםעזריאללב השרוןמרכז

תושב פרטי077-335625201/07/201826/07/2018 שער אפרים65ספיר אישור הונפקקייטנהקייטנה מהאגדותשער אפריםלב השרוןמרכז
 - 24232761הצהרון של סימה 

24232761
תושב פרטי65077-335625201/07/201826/07/2018ספיראישור הונפקקייטנהקייטנה מהאגדותשער אפריםלב השרוןמרכז

 - 24232761הצהרון של סימה 

24232761
 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומית09-796020901/07/201826/07/2018מועצה אזורית לב השרוןאישור הונפקקייטנהכיופים בלבחירותלב השרוןמרכז

 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומית09-796020901/07/201826/07/2018מועצה אזורית לב השרוןאישור הונפקקייטנהכיופים בלבבני דרורלב השרוןמרכז

ניצני עוזלב השרוןמרכז
קייץ ספורטיבי 

בניצני עוז
34203828- אלדד נועם תושב פרטי077-650100501/07/201826/07/2018רחוב השלושה ניצני עוזאישור הונפקקייטנה

46646956- קסטרו הדס תושב פרטי55077-400621601/07/201826/07/2018הנופר אישור הונפקקייטנהכיופיםשער אפריםלב השרוןמרכז

 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומית09-796020001/07/201826/07/2018קייטנה בגני הילדים במושבאישור הונפקקייטנהירוק בלבתנובותלב השרוןמרכז

 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומית09-796023101/07/201826/07/2018בני דרוראישור הונפקקייטנהקיץ עולמיבני דרורלב השרוןמרכז

 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומית09-796026101/07/201826/07/2018דואר תל מונדאישור הונפקקייטנהירוק בלבבני דרורלב השרוןמרכז

 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומית1073-252152801/07/201826/07/2018חירות אישור הונפקקייטנהירוק בלבחירותלב השרוןמרכז

 לב השרון1800000לב השרון רשות מקומית073-252152801/07/201826/07/2018לב השרון. א.מאישור הונפקקייטנהירוק בלבגאוליםלב השרוןמרכז

עמותה09-796550322/07/201802/08/2018כפר הסאישור הונפקקייטנהים'קייטנת אקרוגכפר הסלב השרוןמרכז
- עמותה לספורט לב השרון 

580420768
59855759- שרה אולייניק סננס תושב פרטי09-796201522/07/201809/08/2018 עין ורד28הירדן אישור הונפקקייטנהפלסטלינהעין ורדלב השרוןמרכז

14436059- מכלין משה תושב פרטי09-796878822/07/201809/08/2018חירותאישור הונפקקייטנהסטארטרחירותלב השרוןמרכז

תושב פרטי077-335625229/07/201809/08/2018 שער אפרים65ספיר אישור הונפקקייטנהקייטנה מהאגדותשער אפריםלב השרוןמרכז
 - 24232761הצהרון של סימה 

24232761

תושב פרטי65077-335625229/07/201809/08/2018ספיראישור הונפקקייטנהקייטנה מהאגדותשער אפריםלב השרוןמרכז
 - 24232761הצהרון של סימה 

24232761

977223- ס גני יער "מתנס"מתנ6073-208593101/07/201803/08/2018האיילון אישור הונפקקייטנהקייטנת אנגלית וכיףלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית1308-920018201/07/201809/08/2018דיזרעאלי אישור הונפקקייטנהכיף קיץלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית1308-920018201/07/201809/08/2018דיזרעאלי אישור הונפקקייטנהכיף קיץלודלודמרכז
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 לוד70003לוד רשות מקומית1308-920018201/07/201809/08/2018דיזרעאלי אישור הונפקקייטנהכיף קיץלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית1308-920018201/07/201809/08/2018דיזרעאלי אישור הונפקקייטנהכיף קיץלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית08-920018201/07/201809/08/2018.אישור הונפקקייטנהכייף קיץלודלודמרכז

417691- עיריית לוד מוסד חינוכי508-921756601/07/201819/07/2018יעקב פלומניק אישור הונפקקייטנהנעם נריהלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית208-625585801/07/201819/07/2018אקסודוס אישור הונפקקייטנהמעוז חייםלודלודמרכז

לודלודמרכז
- גרעין תורני לוד 

עין לציון
 לוד70003לוד רשות מקומית408-920018201/07/201819/07/2018כצנלסון אישור הונפקקייטנה

 לוד70003לוד רשות מקומית08-922442101/07/201819/07/2018 לוד4אלפעל אישור הונפקקייטנהמפליגים עם ספוריםלודלודמרכז

לודלודמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
411048- משרד החינוך מוסד חינוכי408-920516001/07/201819/07/2018גני אביב אישור הונפקקייטנה

לודלודמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 לוד70003לוד רשות מקומית08-922831501/07/201819/07/2018 לוד1הגאי אישור הונפקקייטנה

417691- עיריית לוד מוסד חינוכי08-915075501/07/201819/07/2018לודאישור הונפקקייטנהשובו לודלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית208-922221401/07/201819/07/2018קפלן אישור הונפקקייטנהבית ספר של קיץלודלודמרכז

972182- ס לוד "מתנס"מתנ208-922453001/07/201819/07/2018קפלן אישור הונפקקייטנהד בנות"חבלודלודמרכז

172023- בית ספר הראל מוסד חינוכי08-923588601/07/201819/07/2018 לוד27הרב חיים חורי אישור הונפקקייטנההראללודלודמרכז

417691- עיריית לוד מוסד חינוכי408-632643401/07/201819/07/2018בן חמו אהרן אישור הונפקקייטנהבני יוסףלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית308-922910401/07/201819/07/2018רחל אלתר אישור הונפקקייטנההמעפיליםלודלודמרכז

ס"מתנ6073-208594001/07/201819/07/2018מזרחי דוד אישור הונפקקייטנהכיף קיץלודלודמרכז
- רמת אשכול -מתנס שיקגו

977264
 לוד70003לוד רשות מקומית073-208590301/07/201819/07/2018גני אביבאישור הונפקקייטנהשנה למדינה 70לודלודמרכז

לודלודמרכז
- גרעין תורני לוד 

עין לציון
 לוד70003לוד רשות מקומית408-920018201/07/201819/07/2018קפלן אישור הונפקקייטנה

 לוד70003לוד רשות מקומית073-208590301/07/201819/07/2018גני יעראישור הונפקקייטנהשנה למדינה 70לודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית073-208590301/07/201819/07/2018מרכז העיראישור הונפקקייטנהשנה למדינה 70לודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית073-208590301/07/201819/07/2018מרכז העיראישור הונפקקייטנהשנה למדינה 70לודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית073-208590301/07/201819/07/2018חבדאישור הונפקקייטנהשנה למדינה 70לודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית073-208590301/07/201819/07/2018מרכז העיראישור הונפקקייטנהשנה למדינה 70לודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית2308-915037101/07/201819/07/2018הרב שמעון אפריאט אישור הונפקקייטנהי"רשב-בנות יוסףלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית1008-927906301/07/201819/07/2018האילון אישור הונפקקייטנהגני יערלודלודמרכז

לודלודמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
417691- עיריית לוד מוסד חינוכי208-924257501/07/201819/07/2018חללי מינכן אישור הונפקקייטנה

972182- ס לוד "מתנס"מתנ208-922453001/07/201819/07/2018קפלן אישור הונפקקייטנהד בנות"חבלודלודמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 לוד70003לוד רשות מקומית6073-280594001/07/201819/07/2018פינסקר אישור הונפקקייטנהגניםלודלודמרכז

ס"מתנ6073-208594001/07/201819/07/2018חללי אגדיר אישור הונפקקייטנהכיף קיץלודלודמרכז
- רמת אשכול -מתנס שיקגו

977264
 לוד70003לוד רשות מקומית10073-208594001/07/201819/07/2018צהל אישור הונפקקייטנהגניםלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית1073-208594001/07/201819/07/2018הגיא אישור הונפקקייטנהגניםלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית03-736021801/07/201819/07/2018לוד, 13חיים שפירא אישור הונפקקייטנהס של הקיץ"בילודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית208-920018201/07/201819/07/2018קפלן אישור הונפקקייטנהעין לציוןלודלודמרכז

977215- ס גני אביב "מתנס"מתנ4073-208592001/07/201819/07/2018ארבע העונות אישור הונפקקייטנהכייף קייץלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית908-922203501/07/201819/07/2018יצחק שדה אישור הונפקקייטנהביס אלזהראאלודלודמרכז

972182- ס לוד "מתנס"מתנ208-928290501/07/201820/07/2018קפלן אישור הונפקקייטנהבית מנחםלודלודמרכז

אישור הונפקקייטנהזבולון המרלודלודמרכז
 2זבולון המר רחוב ארבע עונות 

גני אביב
338095- מוסד חינוכי מוסד חינוכי08-922212501/07/201821/07/2018

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי408-925032201/07/201821/07/2018צמח צדק אישור הונפקקייטנהחבד בנים בלודלודמרכז

לודלודמרכז
קייטנת בית הספר 

של החופש הגדול
 לוד70003לוד רשות מקומית08-922229001/07/201821/07/2018ל עלייה ב"שדרות צהאישור הונפקקייטנה

לודלודמרכז
ס של החופש "בי

הגדול
 לוד70003לוד רשות מקומית08-925158701/07/201821/07/2018לודאישור הונפקקייטנה

 לוד70003לוד רשות מקומית08-915073801/07/201821/07/2018רבין יצחקאישור הונפקקייטנהנווה שלום יסודי לודלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית1308-920018201/07/201824/07/2018דיזרעאלי אישור הונפקקייטנהנוער נודד אקסטריםלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית1308-920018201/07/201826/07/2018דיזרעאלי אישור הונפקקייטנהכיף קיץלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית1308-920018208/07/201826/07/2018דיזרעאלי אישור הונפקקייטנהנוער בנות אקסטריםלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית1308-920018208/07/201826/07/2018דיזרעאלי לא מאושרתקייטנהנוער אקסטריםלודלודמרכז

972182- ס לוד "מתנס"מתנ2073-208590611/07/201819/07/2018קפלן אישור הונפקקייטנהפורשים כנפייםלודלודמרכז

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי408-925032212/08/201831/08/2018צמח צדק אישור הונפקקייטנהחבד בנים בלודלודמרכז

לודלודמרכז
קייצת הנוער העובד 

סניף לוד- והלומד
הנוער העובד והלומדתנועת נוער03-512512518/07/201826/07/2018לוד, 12דוד המלך אישור הונפקקייטנה

לודלודמרכז
- גרעין תורני לוד 

עין לציון
 לוד70003לוד רשות מקומית408-920018223/07/201802/08/2018כצנלסון אישור הונפקקייטנה

977215- ס גני אביב "מתנס"מתנ4073-208592023/07/201802/08/2018ארבע העונות אישור הונפקקייטנהכייף קייץלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית073-208590323/07/201809/08/2018גני אביבאישור הונפקקייטנהשנה למדינה 70לודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית073-208590323/07/201809/08/2018גני יעראישור הונפקקייטנהשנה למדינה 70לודלודמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 לוד70003לוד רשות מקומית073-208590323/07/201809/08/2018מרכז העיראישור הונפקקייטנהשנה למדינה 70לודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית073-208590323/07/201809/08/2018מרכז העיראישור הונפקקייטנהשנה למדינה 70לודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית073-208590323/07/201809/08/2018חבדאישור הונפקקייטנהשנה למדינה 70לודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית073-208590323/07/201809/08/2018מרכז העיראישור הונפקקייטנהשנה למדינה 70לודלודמרכז

111179- בית ספר לוי אשכול מוסד חינוכי08-927992924/06/201829/06/2018 לוד4אלפעל אישור הונפקקייטנהקיטנת תיאטרוןלודלודמרכז

 לוד70003לוד רשות מקומית1308-920018229/07/201809/08/2018דיזרעאלי אישור הונפקקייטנהכיף קיץלודלודמרכז

מזכרת בתיהמזכרת בתיהמרכז
קייצת קן מזכרת 

בתיה
הנוער העובד והלומדתנועת נוער03-512512501/07/201813/07/2018שד מוטה גוראישור הונפקקייטנה

מזכרת בתיהמזכרת בתיהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
971432- ס מזכרת בתיה "מתנס"מתנ208-611962201/07/201819/07/2018איזדורה דנקן אישור הונפקקייטנה

מזכרת בתיהמזכרת בתיהמרכז
קייטנת ספורט רב 

ענפית
971432- ס מזכרת בתיה "מתנס"מתנ208-937100001/07/201819/07/2018שד אליהו אישור הונפקקייטנה

מזכרת בתיהמזכרת בתיהמרכז
קייטנת בית ספר 

בורג
416982- ממלכתי דתי בורג מוסד חינוכי208-934025401/07/201819/07/2018שד מוטה גור אישור הונפקקייטנה

 מזכרת בתיה281מזכרת בתיה רשות מקומית08-934843601/07/201819/07/2018 מזכרת בתיה11הגורן אישור הונפקקייטנהחדשני בן גוריוןמזכרת בתיהמזכרת בתיהמרכז

מזכרת בתיהמזכרת בתיהמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 מזכרת בתיה281מזכרת בתיה רשות מקומית5108-934938001/07/201819/07/2018רוטשילד אישור הונפקקייטנה

 מזכרת בתיה281מזכרת בתיה רשות מקומית3408-937095401/07/201819/07/2018שד רפאל סויסה אישור הונפקקייטנהבית ספר קשתמזכרת בתיהמזכרת בתיהמרכז

מזכרת בתיהמזכרת בתיהמרכז
ילדות ישראלית 

מזכרת בתיה
971432- ס מזכרת בתיה "מתנס"מתנ208-935444001/07/201819/07/2018שד אליהו אישור הונפקקייטנה

מזכרת בתיהמזכרת בתיהמרכז
מחנה קיץ מזכרת 

בתיה
לא מאושרתקייטנה

אצל שמואל כהן רחוב הא באייר 

 רחובות28
אגודה077-650008601/07/201819/07/2018

העמותה לקידום ועידוד ספורט 

כדורסל הנוער והילדים בהפועל 
ס"מתנ208-611962201/07/201819/07/2018איזדורה דנקן לא מאושרתקייטנהבית ספר של החופשמזכרת בתיהמזכרת בתיהמרכז

עמותה08-934003402/07/201819/07/2018קייטנה מטיילתאישור הונפקקייטנהסיירת קיץמזכרת בתיהמזכרת בתיהמרכז
- ציוני דרך מרכז סיור ולימוד 

100064
מזכרת בתיהמזכרת בתיהמרכז

קייטנת ספורט רב 

ענפית
971432- ס מזכרת בתיה "מתנס"מתנ208-937100022/07/201809/08/2018שד אליהו אישור הונפקקייטנה

מזכרת בתיהמזכרת בתיהמרכז
קייצת קן מזכרת 

בתיה
הנוער העובד והלומדתנועת נוער03-512512522/07/201826/07/2018שד מוטה גוראישור הונפקקייטנה

יד בנימיןנחל שורקמרכז
קייטנת גנים ילדות 

ישראלית
 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומית08-863420701/07/201809/08/2018מתחם גנים נצר חזניאישור הונפקקייטנה

יד בנימיןנחל שורקמרכז
קייטנת גנים ילדות 

ישראלית
 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומית08-863420701/07/201809/08/2018יד בנימיןאישור הונפקקייטנה

יד בנימיןנחל שורקמרכז
קייטנת גנים ילדות 

ישראלית
 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומית08-863420701/07/201809/08/2018יד בנימיןאישור הונפקקייטנה

יד בנימיןנחל שורקמרכז
קייטנת גנים ילדות 

ישראלית
 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומית08-863420701/07/201809/08/2018מתחם גנים כניסהאישור הונפקקייטנה

יד בנימיןנחל שורקמרכז
קייטנת גנים ילדות 

ישראלית
 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומית08-863420701/07/201809/08/2018יד בנימיןאישור הונפקקייטנה

יד בנימיןנחל שורקמרכז
קייטנת גנים ילדות 

ישראלית
 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומית08-863420701/07/201809/08/2018יד בנימיןאישור הונפקקייטנה

יד בנימיןנחל שורקמרכז
קייטנת גנים ילדות 

ישראלית
 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומית08-863420701/07/201809/08/2018מתחם גנים גני טלאישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

970202- ס נחל שורק "מתנס"מתנ08-88691001/07/201819/07/2018יד בנימיןאישור הונפקקייטנהאורחות צדיקיםיד בנימיןנחל שורקמרכז

 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומית08-941410101/07/201819/07/2018מושב יסודותאישור הונפקקייטנהמעגליםיסודותנחל שורקמרכז

970202- ס נחל שורק "מתנס"מתנ408-859895801/07/201819/07/2018הראל אישור הונפקקייטנהמובילות לירושליםיד בנימיןנחל שורקמרכז

970202- ס נחל שורק "מתנס"מתנ08-949465001/07/201819/07/2018עמוסאישור הונפקקייטנהחיידר יסודותיסודותנחל שורקמרכז

יסודותנחל שורקמרכז
קייטנת גנים ילדות 

ישראלית
 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומית08-863420701/07/201819/07/2018יסודותאישור הונפקקייטנה

יד בנימיןנחל שורקמרכז
קייטנת גנים ילדות 

ישראלית
 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומית08-863420701/07/201819/07/2018מתחם גנים ביתת חלקיהאישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער08-941007601/07/201819/07/2018יסודותאישור הונפקקייטנהיש מקוםיסודותנחל שורקמרכז

 נחל שורק3100000נחל שורק רשות מקומית08-941007601/07/201819/07/2018יסודות בית יעקבאישור הונפקקייטנהמעל למצופהיסודותנחל שורקמרכז

970202- ס נחל שורק "מתנס"מתנ408-869054702/07/201819/07/2018הראל אישור הונפקקייטנהמובילות לירושליםיד בנימיןנחל שורקמרכז

970202- ס נחל שורק "מתנס"מתנ3508-670999902/07/201826/07/2018השלו אישור הונפקקייטנהארץ נהדרתיד בנימיןנחל שורקמרכז

970202- ס נחל שורק "מתנס"מתנ408-670999902/07/201826/07/2018הראל אישור הונפקקייטנההללויהיד בנימיןנחל שורקמרכז

970202- ס נחל שורק "מתנס"מתנ408-859382102/07/201826/07/2018הראל אישור הונפקקייטנהשיר ישראלי-הללויהיד בנימיןנחל שורקמרכז

970202- ס נחל שורק "מתנס"מתנ3508-670999902/07/201826/07/2018השלו אישור הונפקקייטנהארץ נהדרתיד בנימיןנחל שורקמרכז

970202- ס נחל שורק "מתנס"מתנ3508-670999902/07/201828/07/2018השלו אישור הונפקקייטנהמסע ישראלי בניםיד בנימיןנחל שורקמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית108-9302354השופטים לא מאושרתקייטנהארזיתנס ציונהנס ציונהמרכז

נס ציונה 72009רשות מקומית08-9306022תל חילא מאושרתקייטנהעיריית נס ציונהנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית108-9302354השופטים לא מאושרתקייטנהארזיתנס ציונהנס ציונהמרכז

נס ציונהנס ציונהמרכז
מלך הספורטאים 

2018
עמותה208-940284401/07/201802/08/2018אוסקר שינדלר אישור הונפקקייטנה

 - 2006עמותתה נס ציונה כדורסל 

580462166

33593948- אבי גולנדר תושב פרטי03-111111101/07/201809/08/2018יעקב-באר, 10אפרים קישון אישור הונפקקייטנהקייטנה עם אבינס ציונהנס ציונהמרכז

חברה03-509810101/07/201812/07/2018מרכז סביוני נצראישור הונפקקייטנהמצויינות באנגליתנס ציונהנס ציונהמרכז
- המרכז למנהיגות צעירה  

558268207
נס ציונהנס ציונהמרכז

מלך הספורטאים 

2018
עמותה08-940284401/07/201819/07/2018 נס ציונה33הזמיר אישור הונפקקייטנה

 - 2006עמותתה נס ציונה כדורסל 

580462166
310049259- קוטלר בוריס תושב פרטי08-940547201/07/201819/07/2018 נס ציונה25דוד אלעזר אישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטנס ציונהנס ציונהמרכז

נס ציונהנס ציונהמרכז
שקד בית ספר של 

החופש
 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית508-940304401/07/201819/07/2018השריון אישור הונפקקייטנה

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית3108-673372501/07/201819/07/2018הזמיר אישור הונפקקייטנהבית ספר שדותנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-940054401/07/201819/07/2018נס ציונהאישור הונפקקייטנהאלה זינונס ציונהנס ציונהמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

נס ציונהנס ציונהמרכז
קייטנת כדורגל נס 

ציונה
תושב פרטי08-930235301/07/201819/07/2018 נס ציונה1מרגולין אישור הונפקקייטנה

- עמותת הכדורגל סקציה נס ציונה 

580467926

411298- משרד החינוך מוסד חינוכי3008-938046201/07/201819/07/2018גאולה אישור הונפקקייטנהד"חב- קיץ בגאולהנס ציונהנס ציונהמרכז

נס ציונהנס ציונהמרכז
חבד אהלי יוסף 

יצחק
 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית3008-938046201/07/201819/07/2018גאולה אישור הונפקקייטנה

נס ציונהנס ציונהמרכז
מלך הספורטאים 

2018
עמותה208-940284401/07/201819/07/2018אוסקר שינדלר אישור הונפקקייטנה

 - 2006עמותתה נס ציונה כדורסל 

580462166

נס ציונהנס ציונהמרכז
מלך הספורטאים 

2018
עמותה208-940284401/07/201819/07/2018אוסקר שינדלר אישור הונפקקייטנה

 - 2006עמותתה נס ציונה כדורסל 

580462166

נס ציונהנס ציונהמרכז
קייטנת החופש 

הגדול
 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית808-637347601/07/201819/07/2018סביון אישור הונפקקייטנה

אישור הונפקקייטנה2018ספורטיאדה נס ציונהנס ציונהמרכז
 אולם ספורט צימרמן נס 3גולן 

ציונה
עמותה08-853951101/07/201819/07/2018

- נס ציונה  (אגודת כדוריד). כ.א

580233170
נס ציונהנס ציונהמרכז

מלך הספורטאים 

2018
עמותה2608-940284401/07/201819/07/2018דוד אלעזר אישור הונפקקייטנה

 - 2006עמותתה נס ציונה כדורסל 

580462166

חברה08-936548401/07/201819/07/2018דוד אלעזר נס ציונהאישור הונפקקייטנה2018צהרון יולי נס ציונהנס ציונהמרכז
- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

חברה08-936548401/07/201819/07/2018 נס ציונה12הכרמים אישור הונפקקייטנה2018צהרון יולי נס ציונהנס ציונהמרכז
- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077
חברה08-936548401/07/201819/07/2018דוד אלעזר נס ציונהאישור הונפקקייטנה2018צהרון יולי נס ציונהנס ציונהמרכז

- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077
 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-940376101/07/201819/07/2018 נס ציונה30נורדאו אישור הונפקקייטנהבית הספר אשכולנס ציונהנס ציונהמרכז

נס ציונהנס ציונהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית1508-940025301/07/201819/07/2018המניין הראשון אישור הונפקקייטנה

נס ציונהנס ציונהמרכז
בתי ספר של 

החופש הגדול
 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית708-940002801/07/201819/07/2018השופטים אישור הונפקקייטנה

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית1208-938988001/07/201819/07/2018הכרמים אישור הונפקקייטנהניצניםנס ציונהנס ציונהמרכז

511635435- גל העתיד חברה08-940383801/07/201819/07/2018 נס ציונה4השייטת אישור הונפקקייטנהגו אקטיבנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-941793901/07/201819/07/2018נס ציונהאישור הונפקקייטנהסיפורים בהקיץנס ציונהנס ציונהמרכז

נס ציונהנס ציונהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
472000- נס ציונה מוסד חינוכי2008-940383001/07/201821/07/2018שדרות אפרים קומרוב אישור הונפקקייטנה

מוסד חינוכי03-968911901/07/201821/07/2018אירוסאישור הונפקקייטנהטומשין קידסנס ציונהנס ציונהמרכז
 -(צ"חל)מ "רשת תיכוני טומשין בע

 6195549
נס ציונהנס ציונהמרכז

בית ספר לב 

המושבה
 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית2508-853265601/07/201821/07/2018דוד אלעזר אישור הונפקקייטנה

עמותה08-930400101/07/201826/07/2018 נס ציונה1השריון אישור הונפקקייטנהעולם ההתעמלותנס ציונהנס ציונהמרכז
חברת מוסדות חינוך ותרבות נס 

510567647- מ "ציונה בע

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-930602201/07/201831/07/2018תל חיאישור הונפקקייטנהעיריית נס ציונהנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-930602201/07/201831/07/2018תל חיאישור הונפקקייטנהעיריית נס ציונהנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית208-930602201/07/201831/07/2018האמהות אישור הונפקקייטנהעיריית נס ציונה גניםנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-930602201/07/201831/07/2018תל חיאישור הונפקקייטנהעיריית נס ציונהנס ציונהנס ציונהמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-930602201/07/201831/07/2018תל חיאישור הונפקקייטנהעיריית נס ציונהנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-930602201/07/201831/07/2018תל חיאישור הונפקקייטנהעיריית נס ציונהנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-930602201/07/201831/07/2018תל חיאישור הונפקקייטנהעיריית נס ציונהנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-930602201/07/201831/07/2018תל חיאישור הונפקקייטנהעיריית נס ציונהנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-930602201/07/201831/07/2018תל חיאישור הונפקקייטנהעיריית נס ציונהנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-930602201/07/201831/07/2018תל חיאישור הונפקקייטנהעיריית נס ציונה גניםנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-930602201/07/201831/07/2018תל חיאישור הונפקקייטנהעיריית נס ציונהנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית208-930602201/07/201831/07/2018האמהות לא מאושרתקייטנהנורית-נופרנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית108-930602201/07/201831/07/2018השופטים לא מאושרתקייטנהארזיתנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית108-930235401/07/201831/07/2018השופטים לא מאושרתקייטנהארזיתנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-643930901/07/201831/07/2018ברקתלא מאושרתקייטנהירדן-יהלוםנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית1108-940579701/07/201831/07/2018תל אביב לא מאושרתקייטנהרקפתנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית108-930602201/07/201831/07/2018השופטים לא מאושרתקייטנהאמירנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית108-930602201/07/201831/07/2018השופטים לא מאושרתקייטנהאמירנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית2508-690191401/07/201831/07/2018טופז לא מאושרתקייטנהיקינטון-יסמיןנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית2508-652826301/07/201831/07/2018טופז לא מאושרתקייטנהיערהנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-930400101/08/201809/08/2018 נס ציונה9משה לרר אישור הונפקקייטנהגן אנפהנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית1608-930400101/08/201809/08/2018עמק השושנים אישור הונפקקייטנהגן רותםנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית808-930400101/08/201809/08/2018עונות השנה אישור הונפקקייטנהאגסנס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-930400101/08/201809/08/2018 נס ציונה2האימהות אישור הונפקקייטנהגן נטענס ציונהנס ציונהמרכז

 נס ציונה72009נס ציונה רשות מקומית08-930400101/08/201809/08/2018 נס ציונה11משה לרר אישור הונפקקייטנהגן ינשוףנס ציונהנס ציונהמרכז

412726- רוית לנגליב זיו תושב פרטי208-940651105/08/201823/08/2018חיים ברלב אישור הונפקקייטנהאומנויותנס ציונהנס ציונהמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

43407071- פטל הפקות חברה074-739020612/08/201816/08/2018פארק המדע, 14רחוב איינשטיין אישור הונפקקייטנהאומריקסנס ציונהנס ציונהמרכז

נס ציונהנס ציונהמרכז
מלך הספורטאים 

2018
עמותה08-940284422/07/201802/08/2018 נס ציונה33הזמיר אישור הונפקקייטנה

 - 2006עמותתה נס ציונה כדורסל 

580462166

נס ציונהנס ציונהמרכז
מלך הספורטאים 

2018
עמותה208-940284422/07/201802/08/2018אוסקר שינדלר אישור הונפקקייטנה

 - 2006עמותתה נס ציונה כדורסל 

580462166

נס ציונהנס ציונהמרכז
מלך הספורטאים 

2018
עמותה208-940284422/07/201802/08/2018אוסקר שינדלר אישור הונפקקייטנה

 - 2006עמותתה נס ציונה כדורסל 

580462166

310049259- קוטלר בוריס תושב פרטי08-940547222/07/201809/08/2018 נס ציונה25דוד אלעזר אישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטנס ציונהנס ציונהמרכז

מוסד חינוכי08-917090922/07/201809/08/2018 נס ציונה16החושן אישור הונפקקייטנהחלום של קיץנס ציונהנס ציונהמרכז
- חברה למוסדות חינוך ותרבות  

904019

עמותה08-930411222/07/201809/08/2018 נס ציונה1השריון אישור הונפקקייטנהקייטנת התרבותנס ציונהנס ציונהמרכז
חברת מוסדות חינוך ותרבות נס 

510567647- מ "ציונה בע

חברה08-935993522/07/201809/08/2018 נס ציונה6העומרים אישור הונפקקייטנהמולקולהנס ציונהנס ציונהמרכז
- מ "אומני החשיבה בע

514287226

511635435- גל העתיד חברה08-940383822/07/201809/08/2018 נס ציונה4השייטת אישור הונפקקייטנהגו אקטיבנס ציונהנס ציונהמרכז

 סביון5876סביון רשות מקומית2077-203810401/07/201819/07/2018סביון אישור הונפקקייטנהביס של קיץ סביוןסביוןסביוןמרכז

 סביון5876סביון רשות מקומית03-536570201/07/201819/07/2018 סביון1נתיב היובל אישור הונפקקייטנהמחנה ספורט סביוןסביוןסביוןמרכז

 סביון5876סביון רשות מקומית03-913075601/07/201819/07/2018 סביון1נתיב היובל אישור הונפקקייטנהמחנה גיו גיטסוסביוןסביוןמרכז

סביוןסביוןמרכז
מחנה אימונים 

התעמלות
 סביון5876סביון רשות מקומית03-737092601/07/201826/07/2018 סביון2נתיב היובל אישור הונפקקייטנה

 סביון5876סביון רשות מקומית077-203810401/07/201831/07/2018הכוכב הבא גוליבראישור הונפקקייטנההכוכב הבא גוליברסביוןסביוןמרכז

סביוןסביוןמרכז
מחנה אימונים 

התעמלות
 סביון5876סביון רשות מקומית03-737092619/08/201831/08/2018 סביון2נתיב היובל אישור הונפקקייטנה

411048- משרד החינוך מוסד חינוכי09-792840601/07/201819/07/2018בית ישראלאישור הונפקקייטנהמשקפיים של גאולהעמנואלעמנואלמרכז

 עמנואל36608עמנואל רשות מקומית209-792899901/07/201819/07/2018עמנואל אישור הונפקקייטנהמשקפים של גאולהעמנואלעמנואלמרכז

2405017- מרכז החינוך העצמאי מוסד חינוכי09-792151101/07/201819/07/2018עמנואלאישור הונפקקייטנהמילים טובותעמנואלעמנואלמרכז

 עמנואל36608עמנואל רשות מקומית09-792108901/07/201819/07/2018 עמנואל27הגאון מוילנה אישור הונפקקייטנהבני חילעמנואלעמנואלמרכז

2405017- מרכז החינוך העצמאי מוסד חינוכי09-792151101/07/201819/07/2018עמנואלאישור הונפקקייטנהקיטנה אקולוגיתעמנואלעמנואלמרכז
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 עמנואל36608עמנואל רשות מקומית09-792840601/07/201819/07/2018בית ישראל עמנואלאישור הונפקקייטנהמשקפים של גאולהעמנואלעמנואלמרכז

 עמנואל36608עמנואל רשות מקומית1809-792137001/07/201819/07/2018בית ישראל אישור הונפקקייטנהת עמנואל"תעמנואלעמנואלמרכז

 עמנואל36608עמנואל רשות מקומית09-792198701/07/201823/07/2018 עמנואל28א "הגר' רחאישור הונפקקייטנהכל הכבודעמנואלעמנואלמרכז

 עמנואל36608עמנואל רשות מקומית09-792198702/07/201819/07/2018  עמנואל28א "הגר' רחאישור הונפקקייטנהכל הכבודעמנואלעמנואלמרכז

עמנואלעמנואלמרכז
- קיטנה אקולוגית 

עף לגובה
410381- מוסדי הרים מוסד חינוכי1809-792833803/07/201819/07/2018בית ישראל אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער09-792876525/06/201812/08/2018 עמנואל17א "הגראישור הונפקקייטנהממעוף הציפורעמנואלעמנואלמרכז

עמק חפרמרכז
גבעת חיים 

(איחוד)
570011890- יבגניה גרונדלנד תושב פרטי04-636915301/07/201809/08/2018קיבוץ גבעת חיים איחודאישור הונפקקייטנההקייטנה לקיץ

 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית09-880883001/07/201812/07/2018בית ירוקאישור הונפקקייטנהרובוטיקה וכיףמדרשת רופיןעמק חפרמרכז

עמק חפרמרכז
חבצלת 

השרון
34709519- עומר לניאדו תושב פרטי09-966818901/07/201812/07/2018חוף נעוריםאישור הונפקקייטנהגלים נעורים

עמק חפרמרכז
חבצלת 

השרון
515562413- מ "חוות הגלישה בעחברהHadasa Neurim077-350049801/07/201812/07/2018אישור הונפקקייטנהמחנה גלישה וימאות

עמק חפרמרכז
גבעת חיים 

(מאוחד)
580577104- טניס דו קיום עמותה073-744348601/07/201812/07/2018גבעת חיים מאוחדאישור הונפקקייטנהמחנה טניס קיץ

 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית09-878342701/07/201819/07/2018בת חפראישור הונפקקייטנהמועדונית שדותבת חפרעמק חפרמרכז

 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית109-882186701/07/201819/07/2018צהל אישור הונפקקייטנהאביחילאביחילעמק חפרמרכז

כפר ויתקיןעמק חפרמרכז
בית הספר של 

החגים
410738- משרד החינוך מוסד חינוכי09-866607501/07/201819/07/2018רחוב הדואר כפר ויתקיןאישור הונפקקייטנה

 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית09-866430601/07/201819/07/2018בית חינוך כפר ויתקיןאישור הונפקקייטנהקייטנת  כדורסלכפר ויתקיןעמק חפרמרכז

 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית09-866430601/07/201819/07/2018כפר ויתקיןאישור הונפקקייטנהאקשןכפר ויתקיןעמק חפרמרכז

עמק חפרמרכז
גבעת חיים 

(מאוחד)

קייטנת כדורגל 

וספורט יאיר חדד
43498831- חדד יאיר תושב פרטי04-604389601/07/201819/07/2018קיבוץ גבעת חייםאישור הונפקקייטנה

עולשעמק חפרמרכז
ס של החופש "בי

הגדול
 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית09-894948901/07/201819/07/2018עולשאישור הונפקקייטנה

עמק חפרמרכז
גבעת חיים 

(איחוד)
מוסד חינוכי04-636694001/07/201819/07/2018)איחוד(גבעת חיים אישור הונפקקייטנהמשגב

- ס משגב ''ביה- משרד החינוך 

410290

 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית04-636521401/07/201819/07/2018ה"הפרדס כפר הראאישור הונפקקייטנהל"הראה"כפר הראעמק חפרמרכז

מוסד חינוכי09-878289201/07/201819/07/2018בת חפראישור הונפקקייטנהשדותבת חפרעמק חפרמרכז
- ס שדות "ביה-משרד החינוך

414284

עמק חפרמרכז
-בית יצחק

שער חפר

קייטנת החופש 

הגדול בית יצחק
 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית09-861577501/07/201819/07/2018האילנות בית יצחק שער חפראישור הונפקקייטנה

עמק חפרמרכז
גבעת חיים 

(מאוחד)
 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית04-636684401/07/201819/07/2018קיבוץ גבעת חיים מאוחדאישור הונפקקייטנהס יובלים"בי
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

משמר השרוןעמק חפרמרכז
משמר השרון בית 

ילדים
28842912- קיבוץ משמר השרון תנועה קיבוצית09-898344901/07/201821/08/2018קיבוץ משמר השרוןאישור הונפקקייטנה

עמק חפרמרכז
-בית יצחק

שער חפר
37336088- תומר חולי תושב פרטי077-342869401/07/201826/07/2018אולם הספורט בית יצחקאישור הונפקקייטנהבקצב אחר

34833954- אסי וואקנין תושב פרטי077-442181301/07/201830/08/2018 חדרה32ישי אישור הונפקקייטנהאקסטרים בית ינאיבית ינאיעמק חפרמרכז

23743529- טליה פלד תושב פרטי077-342054501/07/201831/07/2018ה"כפר הראאישור הונפקקייטנההקייטנה של טליהה"כפר הראעמק חפרמרכז

 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית109-878109001/07/201831/07/2018שדרות עמק חפר אישור הונפקקייטנהעמק חפרבת חפרעמק חפרמרכז

 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית09-898163501/07/201831/07/2018חיבת ציוןאישור הונפקקייטנהעמק חפרחיבת ציוןעמק חפרמרכז

 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית09-898680201/07/201831/07/2018בורגתהאישור הונפקקייטנהעמק חפרבורגתהעמק חפרמרכז

 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית09-898158901/07/201831/07/2018אביחילאישור הונפקקייטנהעמק חפראביחילעמק חפרמרכז

עמק חפרמרכז
-בית יצחק

שער חפר
 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית09-898163501/07/201831/07/2018שער חפר-בית יצחקאישור הונפקקייטנהעמק חפר

 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית109-878109001/07/201831/08/2018שדרות עמק חפר אישור הונפקקייטנהעמק חפרבת חפרעמק חפרמרכז

אישור הונפקקייטנהקאמפ קימאמה חוףבית ינאיעמק חפרמרכז
כפר הנוער הדסה נעורים בבית 

ינאי
חברה09-950054401/08/201807/08/2018

- קימאמה תוכניות חינוכיות 

923545172
חברה09-950054401/08/201813/08/2018כפר הנוער רמות יםאישור הונפקקייטנהקימאמה מכמורתמבואות יםעמק חפרמרכז

- קימאמה תוכניות חינוכיות 

923545172
עמק חפרמרכז

-בית יצחק

שער חפר
עמותה09-884101502/07/201820/07/2018 בית יצחק311. ד. ת44הכלנית אישור הונפקקייטנהמחנה ספורט וכיף

- מועדון כדורגל עודד מכנס 

512375155
 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית09-897333202/07/201831/07/2018בית ספר הראלאישור הונפקקייטנהעמק חפרה"כפר הראעמק חפרמרכז

 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית09-897333202/07/201831/07/2018כפר הראהאישור הונפקקייטנהעמק חפרה"כפר הראעמק חפרמרכז

 עמק חפר1600000עמק חפר רשות מקומית09-880883005/08/201816/08/2018בית ירוקאישור הונפקקייטנהרובוטיקה וכיףמדרשת רופיןעמק חפרמרכז

66750928- גיל זילברמן תושב פרטי09-866316608/07/201809/08/2018מגרש כדורגל גן יאשיהאישור הונפקקייטנהמחנה קיץ כדורגלגן יאשיהעמק חפרמרכז

אישור הונפקקייטנהקאמפ קימאמה חוףבית ינאיעמק חפרמרכז
כפר הנוער הדסה נעורים בבית 

ינאי
חברה09-950054408/07/201814/07/2018

- קימאמה תוכניות חינוכיות 

923545172

עמק חפרמרכז
חבצלת 

השרון
34709519- עומר לניאדו תושב פרטי09-966818912/08/201823/08/2018חוף נעוריםאישור הונפקקייטנהגלים נעורים

עמק חפרמרכז
חבצלת 

השרון
515562413- מ "חוות הגלישה בעחברהHadasa Neurim077-350049812/08/201823/08/2018אישור הונפקקייטנהמחנה גלישה וימאות

עמק חפרמרכז
חבצלת 

השרון
34709519- עומר לניאדו תושב פרטי09-966818915/07/201826/07/2018חוף נעוריםאישור הונפקקייטנהגלים נעורים

עמק חפרמרכז
חבצלת 

השרון
515562413- מ "חוות הגלישה בעחברהHadasa Neurim077-350049815/07/201826/07/2018אישור הונפקקייטנהמחנה גלישה וימאות

אישור הונפקקייטנהקאמפ קימאמה חוףבית ינאיעמק חפרמרכז
כפר הנוער הדסה נעורים בבית 

ינאי
חברה09-950054416/07/201822/07/2018

- קימאמה תוכניות חינוכיות 

923545172

חברה09-950054417/07/201829/07/2018כפר הנוער רמות יםאישור הונפקקייטנהקימאמה מכמורתמבואות יםעמק חפרמרכז
- קימאמה תוכניות חינוכיות 

923545172
אישור הונפקקייטנהקאמפ קימאמה חוףבית ינאיעמק חפרמרכז

כפר הנוער הדסה נעורים בבית 

ינאי
חברה09-950054424/07/201830/07/2018

- קימאמה תוכניות חינוכיות 

923545172

חברה09-950054428/06/201814/07/2018כפר הנוער רמות יםאישור הונפקקייטנהקימאמה מכמורתמבואות יםעמק חפרמרכז
- קימאמה תוכניות חינוכיות 

923545172
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

בית ינאיעמק חפרמרכז
קייטנת טריאתלון 

אור שדות
21803606- אור שדות  תושב פרטי03-629285429/07/201803/08/2018הדסה נעוריםאישור הונפקקייטנה

עמק חפרמרכז
חבצלת 

השרון
34709519- עומר לניאדו תושב פרטי09-966818929/07/201809/08/2018חוף נעוריםאישור הונפקקייטנהגלים נעורים

עמק חפרמרכז
חבצלת 

השרון
515562413- מ "חוות הגלישה בעחברהHadasa Neurim077-350049829/07/201809/08/2018אישור הונפקקייטנהמחנה גלישה וימאות

עמק חפרמרכז
גבעת חיים 

(מאוחד)

קייטנת כדורגל 

וספורט יאיר חדד
43498831- חדד יאיר תושב פרטי04-604389629/07/201815/08/2018קיבוץ גבעת חייםאישור הונפקקייטנה

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית08-922471601/07/201819/07/2018 ניר צבי3הערבה אישור הונפקקייטנהניר צביניר צביעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית03-529225901/07/201819/07/2018ס תורת משה חמד"ביהאישור הונפקקייטנהקייטנה על גלגליםחמדעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית073-223063601/07/201819/07/2018גן מושב גנותאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים מושביםגנותעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית073-223063601/07/201819/07/2018מושב ניר צביאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים מושביםניר צביעמק לודמרכז

עמק לודמרכז
משמר 

השבעה
 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית073-223063601/07/201819/07/2018גן משמר השבעהאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים מושבים

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית2073-223063601/07/201819/07/2018גן ילדים מושב חמד אישור הונפקקייטנהקייטנת גנים ישוביםחמדעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית3073-223063601/07/201819/07/2018גן ילדים מושב חמד אישור הונפקקייטנהקייטנת גנים ישוביםחמדעמק לודמרכז

ד"כפר חבעמק לודמרכז
קייטנת גנים שכונת 

לוי יצחק
 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית2073-223062001/07/201819/07/2018ד "שכונת לוי יצחק כפר חבאישור הונפקקייטנה

ד"כפר חבעמק לודמרכז
קייטנת גנים שכונת 

לוי יצחק
 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית4073-223062001/07/201819/07/2018ד "שכונת לוי יצחק כפר חבאישור הונפקקייטנה

ד"כפר חבעמק לודמרכז
קייטנת גנים שכונת 

לוי יצחק
 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית5073-223062001/07/201819/07/2018ד "שכונת לוי יצחק כפר חבאישור הונפקקייטנה

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית073-223063601/07/201819/07/2018 ניר צבי3הערבה אישור הונפקקייטנהקייטנה על גלגליםניר צביעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית03-969689801/07/201819/07/2018ד"כפר חבאישור הונפקקייטנהד"תלמוד תורה חבד"כפר חבעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית073-223063601/07/201819/07/2018ד"כפר חבאישור הונפקקייטנהVIPקייטנת ד"כפר חבעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית073-223063601/07/201819/07/2018מושב אחיעזראישור הונפקקייטנהעל גלגלים אחיעזראחיעזרעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית073-223063601/07/201819/07/2018ס תורת משה חמד"ביהאישור הונפקקייטנהעל גלגלים חמדחמדעמק לודמרכז

אחיעזרעמק לודמרכז
קייטנות גני ילדים 

ישובים
 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית073-212306301/07/201819/07/2018מושבים אחיעזר זיתן יגלאישור הונפקקייטנה

ד"כפר חבעמק לודמרכז
קייטנת בית רבקה 

בנות
 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית03-960698901/07/201819/07/2018ס בית רבקה יסודי"ביהאישור הונפקקייטנה

חמדעמק לודמרכז
ס של החופש "ביה

הגדולחמד
 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית03-529225901/07/201819/07/2018ס תורת משה חמד"ביהאישור הונפקקייטנה

ד"כפר חבעמק לודמרכז
קייטנת גנים שכונת 

לוי יצחק
 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית1073-223062001/07/201819/07/2018ד "שכונת לוי יצחק כפר חבאישור הונפקקייטנה

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית073-223063601/07/201819/07/2018ד"שיכונים חדשים כפר חבאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים שיכוניםד"כפר חבעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית073-223063601/07/201819/07/2018גני ילדים מושב חמד וצפריהאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים ישוביםחמדעמק לודמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

עמק לודמרכז
משמר 

השבעה
 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית073-223063601/07/201819/07/2018גן משמר השבעהאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים מושבים

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית073-223063601/07/201819/07/2018גן ילדים מושב ניר צביאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים מושביםניר צביעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית2073-223063601/07/201819/07/2018ד "שיכונים חדשים כפר חבאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים שיכוניםד"כפר חבעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית3073-223063601/07/201819/07/2018ד "שיכונים חדשים כפר חבאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים שיכוניםד"כפר חבעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית5073-223063601/07/201819/07/2018ד "שיכונים חדשים כפר חבאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים שיכוניםד"כפר חבעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית073-223063601/07/201819/07/2018גן ילדים מושב צפריהאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים ישוביםצפריהעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית073-223063601/07/201819/07/2018גן ילדים מושב חמדאישור הונפקקייטנהקייטנת גנים ישוביםחמדעמק לודמרכז

ד"כפר חבעמק לודמרכז
קייטנת גנים שכונת 

לוי יצחק
 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית3073-223062001/07/201819/07/2018ד "שכונת לוי יצחק כפר חבאישור הונפקקייטנה

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית073-223063602/07/201819/07/2018ס תורת משה משב חמד"ביהאישור הונפקקייטנה ישוביםVIPקייטנת חמדעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית08-920172122/07/201809/08/2018ניר צביאישור הונפקקייטנהניר צביניר צביעמק לודמרכז

 עמק לוד4000000עמק לוד רשות מקומית03-962261423/07/201809/08/2018מושב צפריהאישור הונפקקייטנהלגדול בצפריהצפריהעמק לודמרכז

 פרדסיה1719פרדסיה רשות מקומית3509-894555101/07/201819/07/2018ם "רמבאישור הונפקקייטנהמחנה כדורסלפרדסיהפרדסיהמרכז

אישור הונפקקייטנהפאן בול פרדסיהפרדסיהפרדסיהמרכז
 פרדסיה מגרש 24התהילה 

הכדורגל
עמותה09-894351801/07/201819/07/2018

- פרדסיה " נועם"עמותת הפועל 

580310639
תושב פרטי09-894542601/07/201819/07/2018 ראשון לציון19דוד סחרוב אישור הונפקקייטנהאולימפית/ חוויהפרדסיהפרדסיהמרכז

 פרדסיה1719פרדסיה רשות מקומית09-894802701/07/201831/07/2018פרדסיהאישור הונפקקייטנהפרדסיהפרדסיהפרדסיהמרכז

 פרדסיה1719פרדסיה רשות מקומית09-894536901/08/201809/08/2018החמנית פינת יערהאישור הונפקקייטנהדרדסיהפרדסיהפרדסיהמרכז

5755129- תושב פרטי - גרשגורן חברה077-111111112/08/201823/08/2018 פרדסיה16האלון אישור הונפקקייטנהמחנה קיץ ספורטיביפרדסיהפרדסיהמרכז

תושב פרטי09-894542612/08/201823/08/2018 ראשון לציון19דוד סחרוב אישור הונפקקייטנהאולימפית/ חוויהפרדסיהפרדסיהמרכז

אישור הונפקקייטנהפאן בול פרדסיהפרדסיהפרדסיהמרכז
 פרדסיה מגרש 24התהילה 

הכדורגל
עמותה09-894351822/07/201802/08/2018

- פרדסיה " נועם"עמותת הפועל 

580310639

תושב פרטי09-894542622/07/201809/08/2018 ראשון לציון19דוד סחרוב אישור הונפקקייטנהאולימפית/ חוויהפרדסיהפרדסיהמרכז

5755129- תושב פרטי - גרשגורן חברה077-111111123/07/201810/08/2018 פרדסיה16האלון אישור הונפקקייטנהמחנה קיץ ספורטיביפרדסיהפרדסיהמרכז

 צורן קדימה13508צורן קדימה רשות מקומית09-891180801/07/201819/07/2018שד בן צביאישור הונפקקייטנהנתיב התורהצורן-קדימהצורן קדימהמרכז

971531- צורן -ס קדימה"מתנס"מתנ6109-894202601/07/201819/07/2018שד בן צבי אישור הונפקקייטנהיובליםצורן-קדימהצורן קדימהמרכז

2405017- מרכז החינוך העצמאי מוסד חינוכי09-891180801/07/201819/07/2018שד בן צביאישור הונפקקייטנהנתיבות משהצורן-קדימהצורן קדימהמרכז

צורן-קדימהצורן קדימהמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
971531- צורן -ס קדימה"מתנס"מתנ09-899106901/07/201819/07/2018צורן-קדימהאישור הונפקקייטנה

צורן-קדימהצורן קדימהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 צורן קדימה13508צורן קדימה רשות מקומית09-891005401/07/201819/07/2018 קדימה36הורדים אישור הונפקקייטנה

971531- צורן -ס קדימה"מתנס"מתנ09-891996101/07/201819/07/2018צורן-קדימהאישור הונפקקייטנהשערי יהודיתצורן-קדימהצורן קדימהמרכז

צורן-קדימהצורן קדימהמרכז
בית ספר של הקיץ 

"לב רן"
971531- צורן -ס קדימה"מתנס"מתנ209-894713501/07/201819/07/2018דרך לב השרון צורן אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ס"מתנ09-899985501/07/201819/07/2018ההסתדרותאישור הונפקקייטנהאור תורה קדימהצורן-קדימהצורן קדימהמרכז

410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי5709-891180801/07/201819/07/2018שדרות בן צבי אישור הונפקקייטנהנתיבות משהצורן-קדימהצורן קדימהמרכז

אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהצורן-קדימהצורן קדימהמרכז
 רמת אמיר 1שושנת העמקים 

צורן
 צורן קדימה13508צורן קדימה רשות מקומית09-899144601/07/201831/07/2018

 צורן קדימה13508צורן קדימה רשות מקומית11209-899144601/07/201831/07/2018האילנות צורן אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהצורן-קדימהצורן קדימהמרכז

 צורן קדימה13508צורן קדימה רשות מקומית09-899144601/07/201831/07/2018 קדימה62חנקין אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהצורן-קדימהצורן קדימהמרכז

971531- צורן -ס קדימה"מתנס"מתנ61077-728203522/07/201802/08/2018שד בן צבי אישור הונפקקייטנהקיטנת הטניסצורן-קדימהצורן קדימהמרכז

 קדומים35576קדומים רשות מקומית09-792817401/07/201819/07/2018קדומים צפוןאישור הונפקקייטנהו-נחשון בנים דקדומיםקדומיםמרכז

 קדומים35576קדומים רשות מקומית09-792117201/07/201819/07/2018קדומים דרוםאישור הונפקקייטנהו-נחשון בנות דקדומיםקדומיםמרכז

קדומיםקדומיםמרכז
קדומים נחשון בנים 

ג-א
 קדומים35576קדומים רשות מקומית09-792817401/07/201819/07/2018קדומים צפוןאישור הונפקקייטנה

קדומיםקדומיםמרכז
קדומים נחשון בנות 

ג-א
 קדומים35576קדומים רשות מקומית09-792117201/07/201819/07/2018קדומים דרוםאישור הונפקקייטנה

 קדומים35576קדומים רשות מקומית09-792178801/07/201819/07/2018קדומים דרוםאישור הונפקקייטנהאשכול גנים דרוםקדומיםקדומיםמרכז

 קדומים35576קדומים רשות מקומית09-792894901/07/201819/07/2018קדומים צפוןאישור הונפקקייטנהאשכול גנים צפוןקדומיםקדומיםמרכז

 קדומים35576קדומים רשות מקומית09-956758215/07/201819/07/2018מעלה שניאוראישור הונפקקייטנהקיטנת גאולוגיהקדומיםקדומיםמרכז

 קדומים35576קדומים רשות מקומית09-956758223/07/201827/07/2018הנבלאישור הונפקקייטנהקיטנת המדעקדומיםקדומיםמרכז

 קדומים35576קדומים רשות מקומית09-956758229/07/201802/08/2018הנבלאישור הונפקקייטנהקיטנת המדעקדומיםקדומיםמרכז

קלנסווהקלנסווהמרכז
בתי הספר של 

החופש הגדול
338095- מוסד חינוכי מוסד חינוכי09-878047001/07/201819/07/2018קלנסווהאישור הונפקקייטנה

 קלנסווה6387קלנסווה רשות מקומית09-878187201/07/201819/07/2018קלנסווהאישור הונפקקייטנהאלסלאםקלנסווהקלנסווהמרכז

 קלנסווה6387קלנסווה רשות מקומית09-878020601/07/201820/07/2018קלנסווהאישור הונפקקייטנהקלנסווהקלנסווהקלנסווהמרכז

 קלנסווה6387קלנסווה רשות מקומית09-878062001/07/201821/07/2018קלנסווהאישור הונפקקייטנהאלזהראאקלנסווהקלנסווהמרכז

971549- ס קלנסואה "מתנס"מתנ09-878316504/07/201819/07/2018קלנסווהאישור הונפקקייטנהקייטנת השלוםקלנסווהקלנסווהמרכז

קלנסווהקלנסווהמרכז
קייטנת קיץ החופש 

הגדול
418178- אל רשידיה מוסד חינוכי09-878017721/06/201801/09/2018קלנסווהאישור הונפקקייטנה

 קרית עקרון4697קרית עקרון רשות מקומית3208-941418101/07/201805/07/2018קרית עקרון אישור הונפקקייטנהמדעים רובוטיקהקרית עקרוןקרית עקרוןמרכז

מוסד חינוכי08-941412801/07/201805/07/2018שרת משהאישור הונפקקייטנהמדעים רובוטיקהקרית עקרוןקרית עקרוןמרכז
- מועצה מקומית קרית עקרון 

4697
 קרית עקרון4697קרית עקרון רשות מקומית3208-941418101/07/201819/07/2018קרית עקרון אישור הונפקקייטנהמאירים את ישראלקרית עקרוןקרית עקרוןמרכז

קרית עקרוןקרית עקרוןמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
410951- משרד החינוך  מוסד חינוכי08-941428101/07/201819/07/2018שרת משה קרית עקרוןאישור הונפקקייטנה

קרית עקרוןקרית עקרוןמרכז
משוררים וסופרים 

ישראליים
 קרית עקרון4697קרית עקרון רשות מקומית08-941884401/07/201819/07/2018קרית עקרוןאישור הונפקקייטנה

 קרית עקרון4697קרית עקרון רשות מקומית108-941418101/07/201819/07/2018משה שרת אישור הונפקקייטנהקיץ ישראליקרית עקרוןקרית עקרוןמרכז

410951- משרד החינוך  מוסד חינוכי08-941412801/07/201819/07/2018שרת משהאישור הונפקקייטנהקיץ אחרקרית עקרוןקרית עקרוןמרכז

 קרית עקרון4697קרית עקרון רשות מקומית08-622888701/07/201819/07/2018מתחם חבצלתאישור הונפקקייטנהחופשה למחשבהקרית עקרוןקרית עקרוןמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

971564- ס קרית עקרון "מתנס"מתנ108-622888701/07/201819/07/2018המייסדים אישור הונפקקייטנההתעמלות קרקעקרית עקרוןקרית עקרוןמרכז

971564- ס קרית עקרון "מתנס"מתנ108-622888701/07/201819/07/2018המייסדים לא מאושרתקייטנההתעמלות אומנותיתקרית עקרוןקרית עקרוןמרכז

971564- ס קרית עקרון "מתנס"מתנ108-949639108/07/201819/07/2018רחוב מייסדים אישור הונפקקייטנהמוכנות לכיתה זקרית עקרוןקרית עקרוןמרכז

971564- ס קרית עקרון "מתנס"מתנ108-622888723/07/201802/08/2018המייסדים אישור הונפקקייטנההתעמלות קרקעקרית עקרוןקרית עקרוןמרכז

קרית עקרוןקרית עקרוןמרכז
ד קרית "קייטנת חב

עקרון
עמותה108-949639129/07/201817/08/2018המייסדים אישור הונפקקייטנה

- ד קרית עקרון "בית חב

580324176
971572- ס קרני שומרון "מתנס"מתנ509-792020101/07/201819/07/2018הניצנים אישור הונפקקייטנהסוד הספר הנעלםקרני שומרוןקרני שומרוןמרכז

971572- ס קרני שומרון "מתנס"מתנ2809-792045101/07/201819/07/2018הברוש אישור הונפקקייטנהקריאת כיווןקרני שומרוןקרני שומרוןמרכז

קרני שומרוןקרני שומרוןמרכז
צלילים וסיפורים 

בלפידים
971572- ס קרני שומרון "מתנס"מתנ2809-792945001/07/201819/07/2018הברוש אישור הונפקקייטנה

 קרני שומרון36400קרני שומרון רשות מקומית09-792020101/07/201819/07/2018קרני שומרוןאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםקרני שומרוןקרני שומרוןמרכז

 קרני שומרון36400קרני שומרון רשות מקומית09-792020101/07/201819/07/2018כלי שיר נווה מנחםאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםקרני שומרוןקרני שומרוןמרכז

 קרני שומרון36400קרני שומרון רשות מקומית09-792020101/07/201819/07/2018גינות שומרוןאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםקרני שומרוןקרני שומרוןמרכז

 קרני שומרון36400קרני שומרון רשות מקומית09-792020101/07/201819/07/2018קרני שומרוןאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםקרני שומרוןקרני שומרוןמרכז

 קרני שומרון36400קרני שומרון רשות מקומית09-792020101/07/201819/07/2018קרני שומרוןאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםקרני שומרוןקרני שומרוןמרכז

 קרני שומרון36400קרני שומרון רשות מקומית09-792020101/07/201819/07/2018קרני שומרוןאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםקרני שומרוןקרני שומרוןמרכז

 קרני שומרון36400קרני שומרון רשות מקומית09-792020101/07/201819/07/2018גינות שומרוןאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםקרני שומרוןקרני שומרוןמרכז

 קרני שומרון36400קרני שומרון רשות מקומית09-792020101/07/201819/07/2018גינות שומרוןאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםקרני שומרוןקרני שומרוןמרכז

971572- ס קרני שומרון "מתנס"מתנ2809-792020115/07/201819/07/2018הברוש אישור הונפקקייטנהמדעיםקרני שומרוןקרני שומרוןמרכז

קרני שומרוןקרני שומרוןמרכז
ן קרני "קייטנת איל

שומרון
עמותה03-932221724/07/201830/07/2018קרני שומרוןאישור הונפקקייטנה

איגוד ישראלי לילדים - ן"איל

580036242- נפגעים 

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית03-938990301/07/201805/07/2018 ראש העין36דרך בגין אישור הונפקקייטנהסדנת רובוטיקהראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית15703-938033701/07/201805/07/2018שבזי לא מאושרתקייטנהרובוטיקהראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית15703-938033701/07/201805/07/2018שבזי אישור הונפקקייטנהרובוטיקהראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית503-902764701/07/201810/08/2018א "מהריקאישור הונפקקייטנהרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית603-902764701/07/201810/08/2018א "מהריקאישור הונפקקייטנהרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית603-902764701/07/201810/08/2018א "מהריקאישור הונפקקייטנהרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית1803-902764701/07/201810/08/2018שבזי אישור הונפקקייטנהרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית03-902764701/07/201810/08/2018 פינת שבזי5מהריקא אישור הונפקקייטנהרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית12003-902764701/07/201810/08/2018י "רשאישור הונפקקייטנהרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית7803-902764701/07/201810/08/2018גלוסקא אישור הונפקקייטנהרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית12003-902764701/07/201810/08/2018י "רשאישור הונפקקייטנהרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית6903-902764701/07/201810/08/2018ון קנדי 'גאישור הונפקקייטנהרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית6603-902764701/07/201810/08/2018א "מהריקאישור הונפקקייטנהרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית403-902764701/07/201810/08/2018עופרה אישור הונפקקייטנהרשת הגניםראש העיןראש העיןמרכז

ראש העיןראש העיןמרכז
האוס קיפר גרופ 

בעמ
אישור הונפקקייטנה

גן פפאיה יוסי בנאי פינת לאה 

גולדברג
514575919- האוס קיפר חברה03-901363601/07/201814/08/2018

33153677- פזית קמרלקר תושב פרטי803-536229101/07/201814/08/2018גזית אישור הונפקקייטנהצהרון פזיתראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית2003-938969801/07/201816/08/2018יחיא יצחק הלוי אישור הונפקקייטנההכוכבים של סמדרראש העיןראש העיןמרכז

52706793- לוי דורית תושב פרטי503-900000001/07/201816/08/2018אבן גבירול אישור הונפקקייטנהצהרון כמו בביתראש העיןראש העיןמרכז

ראש העיןראש העיןמרכז
 מפליגים עם,

"ספורים
 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית603-938047901/07/201819/07/2018א "מהריקאישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2503-903360301/07/201819/07/2018המתמידאישור הונפקקייטנהאלומות רחלראש העיןראש העיןמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2503-903360301/07/201819/07/2018המתמידאישור הונפקקייטנהאלומות רחלראש העיןראש העיןמרכז

69526705- רוני קריין תושב פרטי03-979126801/07/201819/07/2018התייצבות בפארק גבעת טלאישור הונפקקייטנההקייטנה המטיילתראש העיןראש העיןמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

977801- ס לב אפק "מתנס"מתנ203-901258401/07/201819/07/2018נווה אפיקים אישור הונפקקייטנהס נווה דליה"ביראש העיןראש העיןמרכז

ס"מתנ1003-938388401/07/201819/07/2018מרבד הקסמים אישור הונפקקייטנהאהל שלוםראש העיןראש העיןמרכז
- מקום בלב -ראש עין.מתנ

971580

ס"מתנ1003-938388401/07/201819/07/2018מרבד הקסמים אישור הונפקקייטנהאהל שלוםראש העיןראש העיןמרכז
- מקום בלב -ראש עין.מתנ

971580

חברה03-919440401/07/201819/07/2018ראש העין, 9רח יפה ירקוני אישור הונפקקייטנההייטק קידסראש העיןראש העיןמרכז
- גילטק פתרונות תוכנה בעמ 

514560887

36188431- אסף גמזו תושב פרטי03-901180101/07/201819/07/2018קייטנת קיץאישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטראש העיןראש העיןמרכז

ראש העיןראש העיןמרכז
בית הספר של 

החופש נופים
977801- ס לב אפק "מתנס"מתנ303-901258301/07/201821/07/2018נווה אפיקים אישור הונפקקייטנה

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית2503-688194201/07/201821/07/2018יגאל אלון אישור הונפקקייטנהbצומח  ראש העיןראש העיןמרכז

ראש העיןראש העיןמרכז
בית הספר של 

החופש
977819- ס לב הגבע "מתנס"מתנ403-838722601/07/201821/07/2018אשכולית אישור הונפקקייטנה

ס"מתנ1503-938082601/07/201821/07/2018רחוב חותמי המגילה אישור הונפקקייטנהבית ספר אוהל שרהראש העיןראש העיןמרכז
- מקום בלב -ראש עין.מתנ

971580

ראש העיןראש העיןמרכז
הנוער - ראש העין

העובד והלומד
הנוער העובד והלומדתנועת נוער103-512512501/07/201822/07/2018נווה אפיקים אישור הונפקקייטנה

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית803-938950201/07/201826/07/2018ון קנדי 'גאישור הונפקקייטנההעין-עירוני ראשראש העיןראש העיןמרכז

ראש העיןראש העיןמרכז
ממלכת המילים 

המופלאות
 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית503-938035301/07/201827/07/2018א "מהריקאישור הונפקקייטנה

ראש העיןראש העיןמרכז
גרעין תורני רוח 

חדשה
עמותה5103-631152201/07/201831/07/2018החמישה אישור הונפקקייטנה

- גרעין תורני רוח חדשה 

580472405



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ראש העיןראש העיןמרכז
גרעין תורני רוח 

חדשה
עמותה03-631152201/07/201831/07/2018אלוף הרב גורןאישור הונפקקייטנה

- גרעין תורני רוח חדשה 

580472405

ראש העיןראש העיןמרכז
גרעין תורני רוח 

חדשה
עמותה5103-631152201/07/201831/07/2018החמישה אישור הונפקקייטנה

- גרעין תורני רוח חדשה 

580472405

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית1077-220346701/07/201831/07/2018נווה אפיקים אישור הונפקקייטנהס"צהרונים בתיראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית076-510506901/07/201831/07/2018יפה ירקוניאישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית076-510506901/07/201831/07/2018יפה ירקוניאישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית076-510506901/07/201831/07/2018אפקאישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית076-510506901/07/201831/07/2018יפה ירקוניאישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

ס"מתנ076-510506901/07/201831/07/2018אלוף הרב גורןאישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז
- מקום בלב -ראש עין.מתנ

971580

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית076-510506901/07/201831/07/2018אלוף הרב גורןאישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית076-510506901/07/201831/07/2018אפקאישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית11076-510506901/07/201831/07/2018אילנות אישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית13076-510506901/07/201831/07/2018אילנות אישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית2076-510506901/07/201831/07/2018נחום גוטמן אישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית2076-510506901/07/201831/07/2018נחום גוטמן אישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית076-510506901/07/201831/07/2018תרצה אתראישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית076-510506901/07/201831/07/2018תרצה אתראישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית076-510506901/07/201831/07/2018נחום גוטמןאישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית9076-510506901/07/201831/07/2018יפה ירקוני אישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית9076-510506901/07/201831/07/2018יפה ירקוני אישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית9076-510506901/07/201831/07/2018יפה ירקוני אישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית076-510506901/07/201831/07/2018יפה ירקוניאישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית9076-510506901/07/201831/07/2018יפה ירקוני אישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית20076-510506901/07/201831/07/2018גרטרוד עליון אישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית20076-510506901/07/201831/07/2018גרטרוד עליון אישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית076-510506901/07/201831/07/2018הרברט סיימוןאישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית076-510506901/07/201831/07/2018הרברט סיימוןאישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית28076-510506901/07/201831/07/2018כינור אישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית120076-510506901/07/201831/07/2018הא באייר אישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית20076-510506901/07/201831/07/2018הא באייר אישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית076-510506901/07/201831/07/2018הר המוראישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית076-510506901/07/201831/07/2018מבצע דניאישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית58076-510506901/07/201831/07/2018ברקן אישור הונפקקייטנהסיפורי ילדותראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית03-938364401/07/201831/07/2018 ראש העין97שבזי אישור הונפקקייטנהכיף כיףראש העיןראש העיןמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער02-501544402/07/201819/07/2018א"מהירקאישור הונפקקייטנהקיטנת הבירהראש העיןראש העיןמרכז

 ראש העין26401ראש העין רשות מקומית303-901120208/07/201812/07/2018נווה אפיקים אישור הונפקקייטנהסדנת רובוטיקהראש העיןראש העיןמרכז

חברה03-919440422/07/201809/08/2018ראש העין, 9רח יפה ירקוני אישור הונפקקייטנההייטק קידסראש העיןראש העיןמרכז
- גילטק פתרונות תוכנה בעמ 

514560887

36188431- אסף גמזו תושב פרטי03-901180122/07/201809/08/2018קייטנת קיץאישור הונפקקייטנהקייטנת ספורטראש העיןראש העיןמרכז

36051829- ורד וינרבה תושב פרטי03-933941522/07/201815/08/2018 ראש העין6שייקה אופיר אישור הונפקקייטנהספורטיביראש העיןראש העיןמרכז

36051829- ורד וינרבה תושב פרטי6076-466169322/07/201815/08/2018שייקה אופיר אישור הונפקקייטנהספורטיביראש העיןראש העיןמרכז

הצופים העברייםתנועת נוער603-9413139חיל השיריון לא מאושרתקייטנהקייטנת צופיםראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית703-9654111רחוב צמח לא מאושרתקייטנהיסוד המעלהראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

הקייטנה של 

החופש הגדול 

שקמה

415612- שקמה ראשלצ מוסד חינוכי03-9521160ראשון לציוןלא מאושרתקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית703-9654111רחוב צמח לא מאושרתקייטנהיסוד המעלהראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית3603-9507543ג בנות "צלא מאושרתקייטנהמעלה שמעוניראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית3103-958009601/07/201802/08/2018שכ מישור הנוף אישור הונפקקייטנהקייטנת פוטסאלראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
קיטנת קינדר 

מתגלגלת
38443016- גיל אילוני תושב פרטי2503-958445501/07/201809/08/2018פינשטיין אישור הונפקקייטנה

38443016- גיל אילוני תושב פרטי2703-958445501/07/201809/08/2018פינשטיין אישור הונפקקייטנה2018קיטנת קינדר ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית203-961182401/07/201809/08/2018היין אישור הונפקקייטנהצפיחית בדבשראשון לציוןראשון לציוןמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ס"מתנ203-521920501/07/201809/08/2018סילבר אישור הונפקקייטנהס רמת אליהו"מתנראשון לציוןראשון לציוןמרכז
- רמת אליהו -צ"ראשל.מתנ

971606

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית1903-952681401/07/201809/08/2018התזמורת אישור הונפקקייטנהצפיחית בדבשראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ביתר- הנוער הלאומי תנועת נוער2508-952384401/07/201811/07/2018שמואל שרירא לא מאושרתקייטנהקייצת על גלגליםראשון לציוןראשון לציוןמרכז

58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678901/07/201812/07/2018 חוף הגולשם ראשלצ43הטיילת אישור הונפקקייטנהSURF CLUBקוצי ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
ס "מחנה כדורסל בי

לכדורסל
580399525- מכבי ראשון לציון אגודה403-952643101/07/201812/07/2018שומרה אישור הונפקקייטנה

58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678901/07/201812/07/2018צ" ראשל43הטיילת לא מאושרתקייטנהSURF CLUBקוצי ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית803-947253201/07/201812/08/2018פופל מרדכי אישור הונפקקייטנהצפיחית בדבשראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית403-965006301/07/201812/08/2018הארז אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית303-965006301/07/201812/08/2018משה בן נחמן אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל
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מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
כייפטנת ילדות 

ישראלית
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201812/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית08-859651501/07/201813/08/2018 ראשון לציון39מבצע משה אישור הונפקקייטנהמכייפים באיתמרראשון לציוןראשון לציוןמרכז

הנוער העובד והלומדתנועת נוער2203-512516601/07/201817/07/2018מרגולין אישור הונפקקייטנהקייצתראשון לציוןראשון לציוןמרכז

2206- אקטיב -גוחברה703-941445501/07/201819/07/2018ישראל גלילי אישור הונפקקייטנהגו אקטיבראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
פעילות פנאי 

מרחבים
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית203-965333001/07/201819/07/2018אלקבץ אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
הקייטנה של 

החופש הגדול 
415612- שקמה ראשלצ מוסד חינוכי03-952116001/07/201819/07/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-696282501/07/201819/07/2018ראשון  לציוןאישור הונפקקייטנהאריאל שרוןראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית203-683772301/07/201819/07/2018אבי האסירים אישור הונפקקייטנהמצוינות רון ורדיראשון לציוןראשון לציוןמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית3703-529526201/07/201819/07/2018העצמאות אישור הונפקקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית3103-962890601/07/201819/07/2018הרקפת אישור הונפקקייטנהרזאלראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית203-958659901/07/201819/07/2018האחים סולימן אישור הונפקקייטנהחפץ חייםראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית4503-962333801/07/201819/07/2018בן גוריון אישור הונפקקייטנהאולימפית/ חוויה ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית1803-965006301/07/201819/07/2018שינקין אישור הונפקקייטנהקייטנת שלמוןראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
משהו משלי 

הקייטנה לאמנויות
580213288- עפרה פינקר עמותה08-940929501/07/201819/07/2018 ראשון לציון2ככר המייסדים אישור הונפקקייטנה

53272837- דרורה פלג פילגרציק תושב פרטי03-942371001/07/201819/07/2018 ראשלצ5חיל האויר אישור הונפקקייטנהאקסטרים על גלגליםראשון לציוןראשון לציוןמרכז

24565541- ניר מאור חברהrtaui kmhui03-962333801/07/201819/07/2018 19סחרוב דוד אישור הונפקקייטנהמתגלגלים ונהניםראשון לציוןראשון לציוןמרכז

אישור הונפקקייטנהחופשה מתגלגלתראשון לציוןראשון לציוןמרכז
 ראשון 9-1רחוב יוסף קלאוזנר 

לציון
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-945577101/07/201819/07/2018

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965333001/07/201819/07/2018על גלגליםאישור הונפקקייטנהכיופים ואתגריםראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
333- רשות מקומית מוסד חינוכי1303-962908501/07/201819/07/2018התזמורת אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית703-965411101/07/201819/07/2018צמח אישור הונפקקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-961404401/07/201819/07/2018רחוב החלמוניתאישור הונפקקייטנהבית ספר של החופשראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-944108201/07/201819/07/2018 ראשון לציון13ירמיהו אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
נווה " פעילות פנאי 

"דקלים
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-952687001/07/201819/07/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201819/07/2018מתגלגלתאישור הונפקקייטנההדובדבן שבקצפתראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
קייטנת החופש 

הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית1803-964589001/07/201819/07/2018שינקין אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
הקיץ של החופש 

הגדול
411048- משרד החינוך מוסד חינוכי2603-967007401/07/201819/07/2018כצנלסון אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
ס של החופש "ביה

הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית203-962367701/07/201819/07/2018הסחלב אישור הונפקקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201819/07/2018מריםאישור הונפקקייטנההדובדבן שבקצפתראשון לציוןראשון לציוןמרכז

חברה03-550078001/07/201819/07/2018 ראשלצ20יעקב פריימן אישור הונפקקייטנהקיץ על גלגליםראשון לציוןראשון לציוןמרכז
- קונטקט אי קי אם אף  

515009785

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית2903-969446301/07/201819/07/2018ברניצקי נתן אישור הונפקקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006301/07/201819/07/2018גלי הדראישור הונפקקייטנההדובדבן שבקצפתראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית3103-965006301/07/201819/07/2018שכ מישור הנוף אישור הונפקקייטנההדובדבן שבקצפתראשון לציוןראשון לציוןמרכז

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי7303-967521001/07/201819/07/2018יהודה לייב אישור הונפקקייטנהבית ספר של החופשראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית1503-964555901/07/201819/07/2018הרברט סמואל אישור הונפקקייטנהבית ספר של הקייץראשון לציוןראשון לציוןמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית4303-952681401/07/201819/07/2018התזמורת אישור הונפקקייטנהצפיחית בדבשראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית1103-364641101/07/201819/07/2018אבן תמר אישור הונפקקייטנהבית ספר הדריםראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-969186601/07/201819/07/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנהבית ספר של הקיץראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית203-951310801/07/201819/07/2018היין אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-969844001/07/201819/07/2018 ראשון לציון13סטפן וייס אישור הונפקקייטנהתרבותראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-967209301/07/201819/07/2018 ראשון לציון36צג בנות אישור הונפקקייטנהמעלה שמעוניראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית403-964186901/07/201819/07/2018הירקון אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-944837801/07/201819/07/2018צ"ראשל, 22החצב אישור הונפקקייטנה

2405017- מרכז החינוך העצמאי מוסד חינוכי1003-958509201/07/201819/07/2018הכובש אישור הונפקקייטנהשובוראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית403-631817901/07/201819/07/2018ההכשרות אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
- בית ספר של הקיץ

אליאב
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-657193201/07/201819/07/2018 ראשון לציון4האגס אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית203-941072301/07/201819/07/2018מעגל השלום אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית1903-962173601/07/201819/07/2018התזמורת אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול בית 
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית1103-735777001/07/201819/07/2018קידוש השם אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית403-958054801/07/201819/07/2018ראובן ובת שבע אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-964101601/07/201819/07/2018צ" ראשל55נורדאו אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית ספר של 

החופש הגול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית5503-952687001/07/201819/07/2018נווה דקלים אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-962463301/07/201819/07/2018 ראשון לציון31רחוב נגבה אישור הונפקקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית503-962164401/07/201819/07/2018חיל הצנחנים אישור הונפקקייטנהחופיתראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית1403-949303001/07/201819/07/2018לוין מיכאל וחנה אישור הונפקקייטנהבית ספר של הקייץראשון לציוןראשון לציוןמרכז

תאגיד עירוני03-633600001/07/201819/07/2018העצמאותאישור הונפקקייטנהקייטנה חברתיתראשון לציוןראשון לציוןמרכז
- חברה העירונית ראשלצ 

511467326

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-969757601/07/201819/07/2018בר יוחאיאישור הונפקקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-952681401/07/201819/07/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנהבית ספר של הקיץראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית3003-344690601/07/201819/07/2018אברבנאל אישור הונפקקייטנהבית ספר של החופשראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית הספר של 

- החופש הגדול 
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-962198801/07/201819/07/2018 ראשון לציון4חיל השריון אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית יעקב ראשון 

לציון
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3603-964161301/07/201819/07/2018יהודה לייב פתסקר אישור הונפקקייטנה
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

בית ספר של 

, החופש הגדול

איתמר

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-961277601/07/201819/07/2018 ראשון לציון39מבצע משה אישור הונפקקייטנה

971598- מזרח - צ "ס ראשל"מתנס"מתנ5203-968810001/07/201819/07/2018שד יעקב אישור הונפקקייטנהמסביב לעולםראשון לציוןראשון לציוןמרכז

321139529- קייטנת עצמה תושב פרטי03-950399801/07/201819/07/2018ראשון לציון, 7אחד העם אישור הונפקקייטנהקייטנת עצמהראשון לציוןראשון לציוןמרכז

תאגיד עירוני3003-947151001/07/201819/07/2018אברבנאל אישור הונפקקייטנהרוזןראשון לציוןראשון לציוןמרכז
- חברה העירונית ראשלצ 

511467326
ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

בית הספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-969757601/07/201819/07/2018בר יוחאילא מאושרתקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-951809101/07/201819/07/2018 ראשון לציון2אלקבץ לא מאושרתקייטנהביהס מרחביםראשון לציוןראשון לציוןמרכז

אגודה1703-941026101/07/201819/07/2018התזמורת לא מאושרתקייטנההפועל ראשון כדורידראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
מתגלגלת צפיחית 

בדבש
27367531- שפית פרי תושב פרטי03-950242301/07/201820/07/2018אחראישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית703-964853301/07/201820/07/2018רחוב אחד העם אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-961259601/07/201820/07/2018אבא הלל סיךבראישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית של החופש 

הגדול
מוסד חינוכי1203-961291301/07/201820/07/2018שד התקומה אישור הונפקקייטנה

ד זבולון המר  "ממ- עיריית ראשון 

 -412965
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-951809101/07/201821/07/2018 ראשון לציון2אלקבץ אישור הונפקקייטנהביהס מרחביםראשון לציוןראשון לציוןמרכז

83006- רועי שר תושב פרטי03-966593901/07/201821/07/2018ראשון לציון45בן גוריון אישור הונפקקייטנהטניס שרראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית077-437142301/07/201821/07/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית3103-958819801/07/201821/07/2018שכ מישור הנוף אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
צהרון הבית של 

קשת
ראשון לציון 83006רשות מקומית076-540440601/07/201822/08/2018 גני אסתר7מרדכי פופל אישור הונפקקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-961182401/07/201826/07/2018 שכונת כרמים2היין אישור הונפקקייטנהטניס שולחןראשון לציוןראשון לציוןמרכז

321192536- שמילוב נטליה חברה6503-637763001/07/201830/08/2018בוטינסקי 'זאישור הונפקקייטנהארטקראשון לציוןראשון לציוןמרכז

56238785- שרית לוי תושב פרטי03-962279405/08/201816/08/2018דרך מכבים ראשון לציוןלא מאושרתקייטנהחוויות בסביבהראשון לציוןראשון לציוןמרכז

55226930- פרטית  תושב פרטי503-951686608/07/201812/07/2018שאול המלך אישור הונפקקייטנהכושר וריקודראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית4503-962333812/08/201823/08/2018בן גוריון אישור הונפקקייטנהאולימפית/ חוויה ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678912/08/201823/08/2018 חוף הגולשם ראשלצ43הטיילת אישור הונפקקייטנהSURF CLUBקוצי ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

24565541- ניר מאור חברהrtaui kmhui03-962333812/08/201823/08/2018 19סחרוב דוד אישור הונפקקייטנהמתגלגלים ונהניםראשון לציוןראשון לציוןמרכז

58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678912/08/201823/08/2018צ" ראשל43הטיילת לא מאושרתקייטנהSURF CLUBקוצי ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678915/07/201826/07/2018 חוף הגולשם ראשלצ43הטיילת אישור הונפקקייטנהSURF CLUBקוצי ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
-מחנה כדורסל קט

2018סל 
580399525- מכבי ראשון לציון אגודה403-952643115/07/201826/07/2018ההרדוף אישור הונפקקייטנה

58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678915/07/201826/07/2018צ" ראשל43הטיילת לא מאושרתקייטנהSURF CLUBקוצי ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

580064335- ט "אלועמותה5003-571818819/08/201822/08/2018שדרות יעקב אישור הונפקקייטנהט"אלוראשון לציוןראשון לציוןמרכז
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 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית203-683772319/08/201830/08/2018אבי האסירים אישור הונפקקייטנהמצוינות רון ורדיראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
- נוער שוחר מדע

מכון וולקני
בית דגן- מכון וולקני משרד ממשלתי03-968377522/07/201803/08/2018 ראשון לציון16הבנים אישור הונפקקייטנה

2206- אקטיב -גוחברה703-941445522/07/201809/08/2018ישראל גלילי אישור הונפקקייטנהגו אקטיבראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית203-683772322/07/201809/08/2018אבי האסירים אישור הונפקקייטנהמצוינות רון ורדיראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית4503-962333822/07/201809/08/2018בן גוריון אישור הונפקקייטנהאולימפית/ חוויה ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

24565541- ניר מאור חברהrtaui kmhui03-962333822/07/201809/08/2018 19סחרוב דוד אישור הונפקקייטנהמתגלגלים ונהניםראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
נווה " פעילות פנאי 

"דקלים
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-952687022/07/201809/08/2018ראשון לציוןאישור הונפקקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006322/07/201809/08/2018מתגלגלתאישור הונפקקייטנההדובדבן שבקצפתראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית2103-965006322/07/201809/08/2018שרירא שמואל אישור הונפקקייטנההדובדבן שבקצפתראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006322/07/201809/08/2018מריםאישור הונפקקייטנההדובדבן שבקצפתראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
פעילות פנאי 

אשכולות
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית3503-965333022/07/201809/08/2018דרובין יואל אישור הונפקקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-965006322/07/201809/08/2018גלי הדראישור הונפקקייטנההדובדבן שבקצפתראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית3103-965006322/07/201809/08/2018שכ מישור הנוף אישור הונפקקייטנההדובדבן שבקצפתראשון לציוןראשון לציוןמרכז

321139529- קייטנת עצמה תושב פרטי03-950399822/07/201809/08/2018ראשון לציון, 7אחד העם אישור הונפקקייטנהקייטנת עצמהראשון לציוןראשון לציוןמרכז

36546893- אורטל שלוש תושב פרטי08-924890622/07/201809/08/2018כפר הנוער החקלאי נחלת יהודהאישור הונפקקייטנהקרקס ומחול בטבעראשון לציוןראשון לציוןמרכז

971598- מזרח - צ "ס ראשל"מתנס"מתנ5203-979611622/07/201809/08/2018שד יעקב לא מאושרתקייטנהראליטיראשון לציוןראשון לציוןמרכז

36546893- אורטל שלוש תושב פרטי08-924890622/07/201809/08/2018כפר הנוער החקלאי נחלת יהודהלא מאושרתקייטנהקרקס בטבעראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
מתגלגלת צפיחית 

בדבש
27367531- שפית פרי תושב פרטי03-950242322/07/201810/08/2018אחראישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
משהו משלי 

הקייטנה לאמנויות
580213288- עפרה פינקר עמותה08-940929522/07/201816/08/2018 ראשון לציון2ככר המייסדים אישור הונפקקייטנה

ראשון לציוןראשון לציוןמרכז
פעילות פנאי 

מרחבים
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית203-965333023/07/201812/08/2018אלקבץ אישור הונפקקייטנה

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית403-633590023/07/201812/08/2018ראובן ובת שבע אישור הונפקקייטנהצפיחית בדבשראשון לציוןראשון לציוןמרכז

53272837- דרורה פלג פילגרציק תושב פרטי03-942371023/07/201812/08/2018 ראשלצ5חיל האויר אישור הונפקקייטנהאקסטרים על גלגליםראשון לציוןראשון לציוןמרכז

אישור הונפקקייטנהחופשה מתגלגלתראשון לציוןראשון לציוןמרכז
 ראשון 9-1רחוב יוסף קלאוזנר 

לציון
 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית03-945577123/07/201812/08/2018

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית3703-529526323/07/201812/08/2018העצמאות אישור הונפקקייטנהצפיחית בדבשראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית4303-952681423/07/201812/08/2018התזמורת אישור הונפקקייטנהצפיחית בדבשראשון לציוןראשון לציוןמרכז

 ראשון לציון83006ראשון לציון רשות מקומית1103-964641123/07/201812/08/2018אבן תמר אישור הונפקקייטנהצפיחית בדבשראשון לציוןראשון לציוןמרכז
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58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678924/06/201828/06/2018 חוף הגולשם ראשלצ43הטיילת אישור הונפקקייטנהSURF CLUBקוצי ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678924/06/201828/06/2018צ" ראשל43הטיילת לא מאושרתקייטנהSURF CLUBקוצי ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

חברה03-550078024/07/201813/08/2018 ראשלצ20יעקב פריימן אישור הונפקקייטנהקיץ על גלגליםראשון לציוןראשון לציוןמרכז
- קונטקט אי קי אם אף  

515009785
58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678926/08/201830/08/2018 חוף הגולשם ראשלצ43הטיילת אישור הונפקקייטנהSURF CLUBקוצי ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678926/08/201830/08/2018צ" ראשל43הטיילת לא מאושרתקייטנהSURF CLUBקוצי ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678929/07/201809/08/2018 חוף הגולשם ראשלצ43הטיילת אישור הונפקקייטנהSURF CLUBקוצי ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678929/07/201809/08/2018צ" ראשל43הטיילת לא מאושרתקייטנהSURF CLUBקוצי ראשון לציוןראשון לציוןמרכז

ס"מתנ2008-931270001/07/201806/08/2018גבריאלוב אישור הונפקקייטנהחוויות קרית משהרחובותרחובותמרכז
- קרית משה -מתנס רחובות

971655

רחובותרחובותמרכז
חוויות גנים קרית 

משה
 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-931270001/07/201806/08/2018 רחובות20גבריאלוב אישור הונפקקייטנה

רחובותרחובותמרכז
' חוויות עולים לא

קרית משה
 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-931270001/07/201806/08/2018 רחובות20גבריאלוב אישור הונפקקייטנה

 רחובות84004רחובות רשות מקומית108-661637101/07/201809/08/2018אברמסון אישור הונפקקייטנהשדמהרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית108-661637101/07/201809/08/2018סמטת הכרכום אישור הונפקקייטנהשקדייהרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית108-661637101/07/201809/08/2018הקטיף אישור הונפקקייטנהקטיףרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018' ב22יוספזון אישור הונפקקייטנהארבל/ כרמלרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018 שמאלי9כצנלסון אישור הונפקקייטנהנטערחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית208-661637101/07/201809/08/2018הרי שומרון אישור הונפקקייטנהחמניה/ ברקןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית208-661637101/07/201809/08/2018ל "קקאישור הונפקקייטנהתמררחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018קציר אפרים' פרופאישור הונפקקייטנההר סינירחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1108-661637101/07/201809/08/2018שפינוזה ברוך אישור הונפקקייטנהקחוון/אביביתרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1408-661637101/07/201809/08/2018כהנמן דניאל אישור הונפקקייטנה(פקאן)מור רחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1408-661637101/07/201809/08/2018כהנמן דניאל אישור הונפקקייטנהיעליםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1308-661637101/07/201809/08/2018כהנמן דניאל אישור הונפקקייטנהאדיררחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית908-661637101/07/201809/08/2018כהנמן דניאל אישור הונפקקייטנהמירוןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית2208-661637101/07/201809/08/2018יוספזון אישור הונפקקייטנהחרמוןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018' ג22יוספזון אישור הונפקקייטנהגלבוערחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018' ד22יוספזון אישור הונפקקייטנהמוריהרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1108-661637101/07/201809/08/2018הרצוג אישור הונפקקייטנהחלמונית/ אדמוניתרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית308-661637101/07/201809/08/2018הרצוג אישור הונפקקייטנההדררחובותרחובותמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 רחובות84004רחובות רשות מקומית2308-661637101/07/201809/08/2018הכרמל אישור הונפקקייטנהנגברחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית4008-661637101/07/201809/08/2018ויצמן אישור הונפקקייטנההדסיםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית608-661637101/07/201809/08/2018בן יהודה אישור הונפקקייטנהשלדגרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית4008-661637101/07/201809/08/2018ויצמן אישור הונפקקייטנהסיגליתרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית908-661637101/07/201809/08/2018יובל נאמן אישור הונפקקייטנהגווניםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית208-661637101/07/201809/08/2018הנורית אישור הונפקקייטנהנוריתרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018הרמן מאאסאישור הונפקקייטנהסתווניתרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית108-661637101/07/201809/08/2018דוריאן אישור הונפקקייטנהלוטוסרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית108-661637101/07/201809/08/2018דוריאן אישור הונפקקייטנהכלניתרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית108-661637101/07/201809/08/2018דוריאן אישור הונפקקייטנהשושנהרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018' א10החרצית אישור הונפקקייטנהיהלוםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018' א10החרצית אישור הונפקקייטנהחושןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית908-661637101/07/201809/08/2018יובל נעמן אישור הונפקקייטנההרמוניהרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית908-661637101/07/201809/08/2018יובל נאמן אישור הונפקקייטנהגליםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית908-661637101/07/201809/08/2018יובל נאמן אישור הונפקקייטנהחיוכיםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1108-661637101/07/201809/08/2018יובל נאמן אישור הונפקקייטנהשירת היםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית708-661637101/07/201809/08/2018יובל נאמן אישור הונפקקייטנהשבעת המיניםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית108-661637101/07/201809/08/2018ענבר אישור הונפקקייטנהיקינטון/ רימוןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית408-661637101/07/201809/08/2018קרוננברג אישור הונפקקייטנהתדהררחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית408-661637101/07/201809/08/2018קרוננברג אישור הונפקקייטנהיערהרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית408-661637101/07/201809/08/2018קרוננברג אישור הונפקקייטנהתפוזרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1108-661637101/07/201809/08/2018יובל נאמן אישור הונפקקייטנהמנגינת הלברחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1108-661637101/07/201809/08/2018יובל נאמן אישור הונפקקייטנהפעמוניםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018' א3משה אידלבוים אישור הונפקקייטנהלבונהרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018' א5משה אילדבוים אישור הונפקקייטנהריחןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018' א5משה אידלבוים אישור הונפקקייטנהמנגו/ מורןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית508-661637101/07/201809/08/2018אלמוג אישור הונפקקייטנהענבררחובותרחובותמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 רחובות84004רחובות רשות מקומית2208-661637101/07/201809/08/2018יוספזון אישור הונפקקייטנהלילךרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית508-661637101/07/201809/08/2018אלמוג אישור הונפקקייטנהאודםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1308-661637101/07/201809/08/2018ראול ולנברג אישור הונפקקייטנהשניתרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018' א3משה אידלבוים אישור הונפקקייטנהאצבעוניתרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018' א21מקס שיין אישור הונפקקייטנהבוטןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1708-661637101/07/201809/08/2018מקס שיין אישור הונפקקייטנהפיסטוקרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1708-661637101/07/201809/08/2018מקס שיין אישור הונפקקייטנהכוכברחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1608-661637101/07/201809/08/2018קלמן ביאלר אישור הונפקקייטנהפרחיםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית4408-661637101/07/201809/08/2018יעקב אישור הונפקקייטנהחסידהרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1308-661637101/07/201809/08/2018סירני אישור הונפקקייטנה(פעמונית)חיננית רחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018' א4הר חרמון אישור הונפקקייטנהאשבלרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית208-661637101/07/201809/08/2018הר חרמון אישור הונפקקייטנהכנעןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018' א7בן גוריון אישור הונפקקייטנהצבררחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית8808-661637101/07/201809/08/2018הר המוריה אישור הונפקקייטנהמנדרינהרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018' א1הר הנגב אישור הונפקקייטנהמעייןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1508-661637101/07/201809/08/2018באייר ' האישור הונפקקייטנהחרוב/ מכביםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית2108-661637101/07/201809/08/2018חן ' שדאישור הונפקקייטנהרקפתרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית2108-661637101/07/201809/08/2018חן ' שדאישור הונפקקייטנהסיגלוןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית3908-661637101/07/201809/08/2018לוין אפשטיין אישור הונפקקייטנהנרקיס/ אורניםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית608-661637101/07/201809/08/2018מרשוב אישור הונפקקייטנהכנרתרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018רפאל מנחםאישור הונפקקייטנהחיטה/ תותרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית2308-661637101/07/201809/08/2018אמוראים אישור הונפקקייטנה(שחר)ראשית רחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית108-661637101/07/201809/08/2018סמטת הכרכום אישור הונפקקייטנהכרכוםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018 א4הר תבור אישור הונפקקייטנהאמיריםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית408-661637101/07/201809/08/2018הר תבור אישור הונפקקייטנהכרמיםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית408-661637101/07/201809/08/2018הרי שומרון אישור הונפקקייטנהנבטיםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018' ב88הר המוריה אישור הונפקקייטנהאיילה/ שמשרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1008-661637101/07/201809/08/2018גורדצקי אישור הונפקקייטנההרעותרחובותרחובותמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 רחובות84004רחובות רשות מקומית4808-661637101/07/201809/08/2018הנשיא הראשון אישור הונפקקייטנהיובל/ ארזרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית4008-661637101/07/201809/08/2018גורדון אישור הונפקקייטנהצפצפהרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית608-661637101/07/201809/08/2018גורדון אישור הונפקקייטנהפלגרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית4008-661637101/07/201809/08/2018גורדון אישור הונפקקייטנהשקמהרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית608-661637101/07/201809/08/2018מלצר אישור הונפקקייטנהלולב/ הדסרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית608-661637101/07/201809/08/2018גולדברג אישור הונפקקייטנהסחלב/ איריסרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית208-661637101/07/201809/08/2018כרמל אישור הונפקקייטנהתבוררחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018' א88הר מוריה אישור הונפקקייטנהיעלוןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018שיטה מלבינהאישור הונפקקייטנהפעמוןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית7408-661637101/07/201809/08/2018הר הצופיםאישור הונפקקייטנהשיבוליםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית7408-661637101/07/201809/08/2018הר הצופים אישור הונפקקייטנהערבהרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018קציר אפרים' פרופאישור הונפקקייטנהיהלרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018קציר אפרים' פרופאישור הונפקקייטנההרדוףרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018קציר אפרים' פרופאישור הונפקקייטנהרמוןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018קציר אפרים' פרופאישור הונפקקייטנהמשמשרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-661637101/07/201809/08/2018קציר אפרים' פרופאישור הונפקקייטנהיהברחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית808-661637101/07/201809/08/2018מייקל לויט אישור הונפקקייטנהשיפוןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית3108-661637101/07/201809/08/2018שד חן אישור הונפקקייטנהמשי/ אבן חן רחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1308-661637101/07/201809/08/2018מורדי הגטאות אישור הונפקקייטנהרותםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית508-661637101/07/201809/08/2018אלמוג אישור הונפקקייטנהאלמוגרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית208-661637101/07/201809/08/2018ל "קקאישור הונפקקייטנהתמררחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית108-661637101/07/201809/08/2018בארי אישור הונפקקייטנהתפוח/תאנה רחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית2008-661637101/07/201809/08/2018מוסקוביץ אישור הונפקקייטנהברושרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
קרנבל חושים 

המשכיל
אישור הונפקקייטנה

, העמקים, נגב, שומרון, בשן

השפלה
 רחובות84004פתח תקוה רשות מקומית08-936548401/07/201809/08/2018

 רחובות84004רחובות רשות מקומית3608-633903401/07/201812/07/2018י "לחאישור הונפקקייטנהאמית- כדורסלרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית3208-633903401/07/201812/07/2018בר לב / אסתר ואברהם בנארי אישור הונפקקייטנהר"מחנה כדורסל שזרחובותרחובותמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

רחובותרחובותמרכז
קייצת רחובות 

הולנדית
הנוער העובד והלומדתנועת נוער3103-512512501/07/201815/07/2018הר הצופים אישור הונפקקייטנה

רחובותרחובותמרכז
בית ספר של 

2018החופש הגדול 
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי2808-935779901/07/201819/07/2018הדגניות אישור הונפקקייטנה

 רחובות84004רחובות רשות מקומית2808-941764001/07/201819/07/2018חפץ חיים אישור הונפקקייטנהסופרים מיליםרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
ביס של החופש 

הגדול
 רחובות84004רחובות רשות מקומית1608-947533301/07/201819/07/2018הרב בר שאול אישור הונפקקייטנה

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-869990401/07/201819/07/2018 פינת חנה אברך2מיכאל כהן אישור הונפקקייטנהמחנה קיץ כדורידרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית108-668388401/07/201819/07/2018רייפן אישור הונפקקייטנהקייטנת כדורגלרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
416669- הרצוג  מוסד חינוכי7008-947095401/07/201819/07/2018הר הצופים אישור הונפקקייטנה

 רחובות84004רחובות רשות מקומית3308-661637101/07/201819/07/2018ההסתדרות אישור הונפקקייטנהמניה/ארגמןרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
קייטנת ספורט 

ושחייה
חברה03-978883301/07/201819/07/2018פקולטה לחקלאות,מרכז הנופשאישור הונפקקייטנה

- מ "טו סווים לימודי שחייה בע

514875665

971663- רשת - ס רחובות "מתנס"מתנ5208-931070001/07/201819/07/2018סירני אישור הונפקקייטנהמחנות ספורטרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
ילדי עובדים מכון 

ויצמן
25322801- יפעת אביגד תושב פרטי03-647624401/07/201819/07/2018מכון וייצמןאישור הונפקקייטנה

977850- קהלתי חוויות מהות .מרס"מתנ08-946358201/07/201819/07/2018שובו רחובותאישור הונפקקייטנהשובו רחובותרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
בממלכת המילים 

המופלאות
971663- רשת - ס רחובות "מתנס"מתנ08-945180101/07/201819/07/2018 רחובות14נורדאו אישור הונפקקייטנה

רחובותרחובותמרכז
בית הספר של 

החופש
411991- בית ספר שפרינצק מוסד חינוכי2508-946242401/07/201819/07/2018המעפיל אישור הונפקקייטנה

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-949518301/07/201819/07/2018קייטנה בבית הספראישור הונפקקייטנהבן איש חילרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 רחובות84004רחובות רשות מקומית4608-373402701/07/201819/07/2018ההגנה אישור הונפקקייטנה

 רחובות84004רחובות רשות מקומית108-945610601/07/201819/07/2018דרך ירושלים אישור הונפקקייטנהמילים טובותרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-945304001/07/201819/07/2018 רחובות20נורדאו אישור הונפקקייטנהילדים מספריםרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
ס של החופש "ביה

הגדול סיני רחובות
 רחובות84004רחובות רשות מקומית1208-947132201/07/201819/07/2018דוד כוכבי אישור הונפקקייטנה

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-949632101/07/201819/07/2018 רחובות1רייפן אישור הונפקקייטנהמנוףרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית2008-931270001/07/201819/07/2018גבריאלוב אישור הונפקקייטנהבית ספר הדריםרחובותרחובותמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 רחובות84004רחובות רשות מקומית408-949119101/07/201819/07/2018סירני אישור הונפקקייטנהרכבת המצוותרחובותרחובותמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער108-939632001/07/201819/07/2018רייפן אישור הונפקקייטנהמנוף לביתרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית408-925231001/07/201819/07/2018חנובר אהר 'צ' פרופאישור הונפקקייטנהניצני המדערחובותרחובותמרכז

201435179- דן מלצר תושב פרטי08-934280101/07/201819/07/2018מרכז הנופש מכון ויצמןאישור הונפקקייטנהקייטנת טניס וספורטרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
ס של החופש "בי

בן גוריון-הגדול
 רחובות84004רחובות רשות מקומיתyael_arava@walla.com08-941454901/07/201819/07/2018אישור הונפקקייטנה

512590- בית ספר יגאל אלון מוסד חינוכי2608-941416701/07/201819/07/2018הרב מדר זכריה אישור הונפקקייטנהרמת אלוןרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית2808-690175601/07/201819/07/2018הרב מדר זכריה אישור הונפקקייטנהמשקפיים של גאולהרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית908-661637101/07/201819/07/2018הפועל הצעיר אישור הונפקקייטנהתרשיש/ נופך רחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית908-661637101/07/201819/07/2018הפועל הצעיר אישור הונפקקייטנהלשם/ ספיר רחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1808-661637101/07/201819/07/2018שדרת הקבוצים אישור הונפקקייטנהטופז/שוהם/ברקתרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית908-661637101/07/201819/07/2018אריה דולצן אישור הונפקקייטנהאלה/ גומא רחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
333- רשות מקומית מוסד חינוכי08-947552201/07/201819/07/2018 רחובות18הרצוג אישור הונפקקייטנה

59- ירושלים , נוער שוחר מדעמוסד חינוכי08-948906401/07/201819/07/2018הפקולטה לחקלאותאישור הונפקקייטנהנוערשוחר מדערחובותרחובותמרכז

411975- יבניאלי מוסד חינוכי1408-941018101/07/201819/07/2018חבורה אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-949614801/07/201819/07/2018צומת אושיותאישור הונפקקייטנהנעם הצבי בניםרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 רחובות84004רחובות רשות מקומית908-663500901/07/201819/07/2018הר כנען אישור הונפקקייטנה

 רחובות84004רחובות רשות מקומית4208-955109601/07/201819/07/2018יעקב אישור הונפקקייטנהבית הספר של הקיץרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
בית הספר של 

חופש הגדול
 רחובות84004רחובות רשות מקומית08-910270901/07/201819/07/2018רחובות, 3קרוננברג אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער108-949632101/07/201819/07/2018רייפן אישור הונפקקייטנהמנוף לביתרחובותרחובותמרכז

33648205- סימוני מרדכי תושב פרטי7408-856665301/07/201821/07/2018רחוב הר הצופים אישור הונפקקייטנהצהרון כישוריםרחובותרחובותמרכז
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975359- מרכז תקוותנו רחובות ס"מתנ10808-945314401/07/201826/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנהתקוותנורחובותרחובותמרכז

580591931- רחובות . ד.ס.מעמותה08-921305801/07/201826/07/2018אולם הספורט בישיבת הדרוםאישור הונפקקייטנהכדורסל וחוויותרחובותרחובותמרכז

עמותה761000108-934452701/07/201827/07/2018 רחובות מיקוד 26ד .תאישור הונפקקייטנהמחנה בינלאומירחובותרחובותמרכז
- מכון דוידסון לחינוך מדעי 

40209197
 רחובות84004רחובות רשות מקומית3208-669400701/07/201831/07/2018לב חיים -בראישור הונפקקייטנהאותיות מפטפטותרחובותרחובותמרכז

 רחובות84004רחובות רשות מקומית1008-669400701/07/201831/07/2018מילר טובה וטוביה אישור הונפקקייטנהאותיות מפטפטותרחובותרחובותמרכז

971630- כפר גברול -רחובות.מתנס"מתנ2008-947241002/07/201816/08/2018החבורה אישור הונפקקייטנהספייס לנוער רחובותרחובותרחובותמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1408-945180102/07/201819/07/2018נורדאו אישור הונפקקייטנהמעל ומעבררחובותרחובותמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער08-974099302/07/201819/07/2018 רחובות1דרך ירושלים אישור הונפקקייטנהאור לציוןרחובותרחובותמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2808-941764002/07/201820/07/2018חפץ חיים אישור הונפקקייטנהבנות אסתררחובותרחובותמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער08-935527603/07/201819/07/2018 רחובות1דרך ירושלים אישור הונפקקייטנהאתנחתארחובותרחובותמרכז

975359- מרכז תקוותנו רחובות ס"מתנ10808-937014708/07/201819/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנהסדנאות קיץרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
תקוותנו מזרח העיר 

בנות
975359- מרכז תקוותנו רחובות ס"מתנ10808-937014708/07/201819/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנה

975359- מרכז תקוותנו רחובות ס"מתנ10808-111111108/07/201819/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנהתקוותינו קרית משהרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
ילדי עובדים מכון 

ויצמן
25322801- יפעת אביגד תושב פרטי03-647624412/08/201823/08/2018מכון וייצמןאישור הונפקקייטנה

רחובותרחובותמרכז
תכנית קיץ בבית 

הקרמיקה
 רחובות84004רחובות רשות מקומית1508-868336515/07/201826/07/2018הבנים אישור הונפקקייטנה

רחובותרחובותמרכז
תכנית קיץ בית 

האמנים
 רחובות84004רחובות רשות מקומית7808-947296015/07/201826/07/2018כרמל לא מאושרתקייטנה

רחובותרחובותמרכז
תכנית קיץ בית 

האמנים
 רחובות84004רחובות רשות מקומית7808-947296015/07/201826/07/2018כרמל אישור הונפקקייטנה

רחובותרחובותמרכז
מחנה קיץ תכנית 

אלפא מכון דוידסון
אישור הונפקקייטנה

בתוך מכון ויצמן , מכון דוידסון

למדע
עמותה08-937833815/07/201827/07/2018

- מכון דוידסון לחינוך מדעי 

40209197

971663- רשת - ס רחובות "מתנס"מתנ608-636617116/08/201829/08/2018גולדברג אישור הונפקקייטנהאוכלוסיות מיוחדותרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
חוויות בית ספר 

הדרים
ס"מתנ2008-931270022/07/201806/08/2018גבריאלוב אישור הונפקקייטנה

- קרית משה -מתנס רחובות

971655
971663- רשת - ס רחובות "מתנס"מתנ108-636617122/07/201809/08/2018קרוננברג אישור הונפקקייטנהצבעי הקשתרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
ילדי עובדים מכון 

ויצמן
25322801- יפעת אביגד תושב פרטי03-647624422/07/201809/08/2018מכון וייצמןאישור הונפקקייטנה

977850- קהלתי חוויות מהות .מרס"מתנ08-947241022/07/201809/08/2018 רחובות1צאלון אישור הונפקקייטנהחוויה ברזילאיתרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
חוויות בכל צבעי 

הקשת
971648- חוויות .מר-רחובות.מתנס"מתנ5208-931070022/07/201809/08/2018סירני אישור הונפקקייטנה

רחובותרחובותמרכז
מולקולה רחובות 

נחדשה
971663- רשת - ס רחובות "מתנס"מתנ108-636617122/07/201809/08/2018קרוננברג אישור הונפקקייטנה

33648205- סימוני מרדכי תושב פרטי7408-856665322/07/201828/07/2018רחוב הר הצופים אישור הונפקקייטנהצהרון כישוריםרחובותרחובותמרכז

רחובותרחובותמרכז
קייטנת ספורט 

ושחייה
חברה03-978883323/07/201809/08/2018פקולטה לחקלאות,מרכז הנופשאישור הונפקקייטנה

- מ "טו סווים לימודי שחייה בע

514875665



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

59- ירושלים , נוער שוחר מדעמוסד חינוכי08-948906423/07/201809/08/2018הפקולטה לחקלאותאישור הונפקקייטנהנוערשוחר מדערחובותרחובותמרכז

עמותה1608-945925723/07/201829/07/2018הבעל שם טוב אישור הונפקקייטנההשבטיםרחובותרחובותמרכז
רשת ארצית להאדרת - תודעה 

580152833- יהדות 

רחובותרחובותמרכז
מחנה קיץ תכנית 

אלפא מכון דוידסון
אישור הונפקקייטנה

בתוך מכון ויצמן , מכון דוידסון

למדע
עמותה08-937833824/06/201806/07/2018

- מכון דוידסון לחינוך מדעי 

40209197

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער08-945247024/06/201824/07/2018רחובות'  ב28חפץ חיים אישור הונפקקייטנהפעמייךרחובותרחובותמרכז

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער508-945640327/06/201813/08/2018סירני אישור הונפקקייטנהנהגו כבודרחובותרחובותמרכז

33648205- סימוני מרדכי תושב פרטי7408-856665329/07/201818/08/2018רחוב הר הצופים אישור הונפקקייטנהצהרון כישוריםרחובותרחובותמרכז

ס"מתנ308-9211723טייטלבום לא מאושרתקייטנהשערי ציוןרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-929168401/07/201805/07/2018התמר אישור הונפקקייטנהמדערמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית3208-922112301/07/201805/07/2018יוספטל גיורא אישור הונפקקייטנהמענית-מדעים רמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית908-866438401/07/201805/07/2018בנאי יוסי אישור הונפקקייטנהקייטנת מדערמלהרמלהמרכז

מוסד חינוכי108-915206401/07/201805/07/2018המעפילים אישור הונפקקייטנהמייקרינג-מדעיםרמלהרמלהמרכז
- וארגיוס הקדוש ברמלה 'אגודת ג

2403244

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-923254201/07/201809/08/2018המגדל הלבןאישור הונפקקייטנהגני ילדים שלדגרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית2008-111111101/07/201809/08/2018קרמר אריה אישור הונפקקייטנהעיריית רמלהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-111111101/07/201809/08/2018אריה קרמראישור הונפקקייטנהעיריית רמלהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית2008-111111101/07/201809/08/2018קרמר אריה אישור הונפקקייטנהעיריית רמלהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית2008-111111101/07/201809/08/2018קרמר אריה אישור הונפקקייטנהעיריית רמלהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-610924801/07/201809/08/2018לביא אריק אישור הונפקקייטנהגני ילדים כינור דודרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-610924801/07/201809/08/2018חיטמן עוזיאישור הונפקקייטנהגני ילדים רוןרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-977172901/07/201809/08/2018זמיראישור הונפקקייטנהתלתןרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-977172901/07/201809/08/2018חץ אישור הונפקקייטנהאקליפטוסרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-610924801/07/201809/08/2018אמדורסקי בני אישור הונפקקייטנהגני ילדים ענבלרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-610924801/07/201809/08/2018חיטמן עוזיאישור הונפקקייטנהגני ילדים גילרמלהרמלהמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-853645001/07/201809/08/2018 רמלה2יונה וולך אישור הונפקקייטנהגני ילדים לחןרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-853645001/07/201809/08/2018וולך יונה אישור הונפקקייטנהגני ילדים דו רה מירמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית3108-853645001/07/201809/08/2018חיטמן עוזי אישור הונפקקייטנהגני ילדים קלרינטרמלהרמלהמרכז

רמלהרמלהמרכז
ספר של -בית

שרת-החופש הגדול
 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-922115401/07/201819/07/2018(ס מענית"בי) 23יוספטל גיורא אישור הונפקקייטנה

רמלהרמלהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
412171- בר אילן רמלה מוסד חינוכי08-922622301/07/201819/07/2018ברזיליאישור הונפקקייטנה

 רמלה85001רמלה רשות מקומית1608-923427001/07/201819/07/2018בן גוריון אישור הונפקקייטנההריןרמלהרמלהמרכז

971671- ס רמלה "מתנס"מתנ108-920376301/07/201819/07/2018דוכיפת אישור הונפקקייטנהאלעומרייהרמלהרמלהמרכז

971671- ס רמלה "מתנס"מתנ08-921172301/07/201819/07/2018טיטלבאוםאישור הונפקקייטנהשערי ציוןרמלהרמלהמרכז

971671- ס רמלה "מתנס"מתנ908-923254201/07/201819/07/2018שד ויצמן אישור הונפקקייטנהאומנים ונהניםרמלהרמלהמרכז

עמותה4077-233119301/07/201819/07/2018וילנה אישור הונפקקייטנהגרעין עמיחי רמלהרמלהרמלהמרכז
- הגרעין התורני ברמלה 

580413755

עמותה6077-233119301/07/201819/07/2018יוספטל גיורא אישור הונפקקייטנהגרעין עמיחי רמלהרמלהרמלהמרכז
- הגרעין התורני ברמלה 

580413755
עמותה077-233119301/07/201819/07/2018אמיל זולאאישור הונפקקייטנהגרעין עמיחי רמלהרמלהרמלהמרכז

- הגרעין התורני ברמלה 

580413755
עמותה17072-233119301/07/201819/07/2018הלל אברהם אישור הונפקקייטנהגרעין עמיחי רמלהרמלהרמלהמרכז

- הגרעין התורני ברמלה 

580413755
עמותה2072-233119301/07/201819/07/2018השריון אישור הונפקקייטנהגרעין עמיחי רמלהרמלהרמלהמרכז

- הגרעין התורני ברמלה 

580413755
971671- ס רמלה "מתנס"מתנ08-866458201/07/201819/07/2018יוסי בנאיאישור הונפקקייטנהקשתרמלהרמלהמרכז

רמלהרמלהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 רמלה85001רמלה רשות מקומית308-921060301/07/201819/07/2018תמיר שמואל אישור הונפקקייטנה

 רמלה85001רמלה רשות מקומית2208-921191601/07/201819/07/2018בורוכוב אישור הונפקקייטנהבית ספר אריאלרמלהרמלהמרכז

רמלהרמלהמרכז
בדרך סיפרתי 

מעשה
 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-928269801/07/201819/07/2018 רמלה2מור אישור הונפקקייטנה

רמלהרמלהמרכז
בית ספר בן גוריון 

רמלה
 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-922429201/07/201819/07/2018רמלהאישור הונפקקייטנה

רמלהרמלהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-921223101/07/201819/07/2018הפעמוניתאישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער208-972017201/07/201819/07/2018מור אישור הונפקקייטנהאגדה של קיטנהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-652116701/07/201819/07/2018סשה ארגובאישור הונפקקייטנהחליליתרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית408-925261601/07/201819/07/2018הרב קוק אישור הונפקקייטנהגני ילדים  נביאיםרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-925466201/07/201819/07/2018יהושע בן נון אישור הונפקקייטנהגני ילדים דוכיפתרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-925466201/07/201819/07/2018 רמלה1הגדוד העברי אישור הונפקקייטנהגני ילדים יובלרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-977172901/07/201819/07/2018חץאישור הונפקקייטנהגן רותםרמלהרמלהמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 רמלה85001רמלה רשות מקומית208-977172901/07/201819/07/2018בן עטר חיים אישור הונפקקייטנהגן אפקהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית208-977172901/07/201819/07/2018בן עטר חיים אישור הונפקקייטנהגן דליהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-652116701/07/201819/07/2018סשה ארגובאישור הונפקקייטנהפסנתררמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-652116701/07/201819/07/2018סשה ארגובאישור הונפקקייטנהמפוחיתרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-652116701/07/201819/07/2018ארגוב סשה אישור הונפקקייטנהשופררמלהרמלהמרכז

רמלהרמלהמרכז
קייטנה מסתובבת 

ס גרסי"מתנ
971671- ס רמלה "מתנס"מתנ908-923254201/07/201819/07/2018שד ויצמן אישור הונפקקייטנה

רמלהרמלהמרכז
מדעים אנגלית 

אשכול פיס
971671- ס רמלה "מתנס"מתנ908-923254201/07/201819/07/2018שד ויצמן אישור הונפקקייטנה

רמלהרמלהמרכז
קייטנה מסתובבת 

ס אופק"מתנ
971671- ס רמלה "מתנס"מתנ08-923254201/07/201819/07/2018יאיר שטרןאישור הונפקקייטנה

971671- ס רמלה "מתנס"מתנ1208-922801801/07/201819/07/2018חיים אשר אישור הונפקקייטנהי"תל- אחווהרמלהרמלהמרכז

971671- ס רמלה "מתנס"מתנ908-923254201/07/201819/07/2018שד ויצמן אישור הונפקקייטנהה'קייטנת טבגרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-977173001/07/201819/07/2018בנאי יוסי אישור הונפקקייטנהגבי ילדיםרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית408-977152801/07/201819/07/2018וילנה אישור הונפקקייטנהעיריית רמלהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית608-925163001/07/201819/07/2018יוספטל גיורא אישור הונפקקייטנהעיריית רמלהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית208-925762901/07/201819/07/2018השקמה אישור הונפקקייטנהעיריית רמלהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית408-925044901/07/201819/07/2018וילנה אישור הונפקקייטנהעיריית רמלהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית808-977173001/07/201819/07/2018עופרה חזה אישור הונפקקייטנהגן זמררמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית1008-977173001/07/201819/07/2018חזה עפרה אישור הונפקקייטנהגן האומניםרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-977173001/07/201819/07/2018חזה עפרה אישור הונפקקייטנהגן צלילרמלהרמלהמרכז

971671- ס רמלה "מתנס"מתנ108-929168401/07/201819/07/2018התמר אישור הונפקקייטנהס קיץ"בירמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-977173001/07/201819/07/2018בנאי יוסי אישור הונפקקייטנהתוף מריםרמלהרמלהמרכז

971671- ס רמלה "מתנס"מתנ908-929168401/07/201819/07/2018שד ויצמן אישור הונפקקייטנהס קיץ"בירמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-977173001/07/201819/07/2018בנאי יוסי אישור הונפקקייטנהגני ילדים פזמוןרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית3008-977173001/07/201819/07/2018בנאי יוסי אישור הונפקקייטנהגבי ילדים מנגינהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-977172901/07/201819/07/2018 רמלה1זמיר אישור הונפקקייטנהאלהרמלהרמלהמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-922851901/07/201819/07/2018רמלהאישור הונפקקייטנההחופש הגדולרמלהרמלהמרכז

971671- ס רמלה "מתנס"מתנ08-922167201/07/201819/07/2018 רמלה9זכריה אישור הונפקקייטנהקייטנת קיץרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית408-977173001/07/201819/07/2018קרן היסוד אישור הונפקקייטנהגןיפה נוףרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית1908-977173001/07/201819/07/2018ורדים אישור הונפקקייטנהגן נווה יהונתןרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית408-977173001/07/201819/07/2018קרן היסוד אישור הונפקקייטנהגן אלוניםרמלהרמלהמרכז

971689- מגזר - ס רמלה "מתנס"מתנ108-922033701/07/201819/07/2018התמר אישור הונפקקייטנהגיל רך אורתודוכסירמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית1408-977173001/07/201819/07/2018ורדים אישור הונפקקייטנהגן רועירמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-977173001/07/201819/07/2018 לוד26איינשטין אישור הונפקקייטנהגן שומרוןרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-977173001/07/201819/07/2018 לוד26איינשטין אישור הונפקקייטנהגן עגנוןרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-977173001/07/201819/07/2018 לוד26איינשטין אישור הונפקקייטנהגן ערבהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-652153301/07/201819/07/2018סשה ארגוב אישור הונפקקייטנהמנדולינהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-652153301/07/201819/07/2018ארגוב סשה אישור הונפקקייטנהגן פעמוןרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-977173001/07/201819/07/2018 לוד26איינשטין אישור הונפקקייטנהגן סאלדרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-977173001/07/201819/07/2018 לוד26איינשטין אישור הונפקקייטנהגן בורוכוברמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-652153301/07/201819/07/2018סשה ארגוב אישור הונפקקייטנהנבלרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-652153301/07/201819/07/2018סשה ארגוב אישור הונפקקייטנהחצוצרהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית3108-652153301/07/201819/07/2018חיטמן עוזי אישור הונפקקייטנהסימפוניהרמלהרמלהמרכז

רמלהרמלהמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
עמותה108-921491901/07/201819/07/2018י "רשאישור הונפקקייטנה

- אלרמלה - גמעיית אלהודא

580239556
971671- ס רמלה "מתנס"מתנ708-922179801/07/201819/07/2018המעפילים אישור הונפקקייטנהקייטנת קיץרמלהרמלהמרכז

971671- ס רמלה "מתנס"מתנ708-922179801/07/201819/07/2018המעפילים לא מאושרתקייטנהקייטנת קיץ אנגליתרמלהרמלהמרכז

רמלהרמלהמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
971671- ס רמלה "מתנס"מתנ308-922622301/07/201819/07/2018ברזילי לא מאושרתקייטנה

 רמלה85001רמלה רשות מקומית408-929576101/07/201820/07/2018הזית אישור הונפקקייטנהטללי החייםרמלהרמלהמרכז

רמלהרמלהמרכז
בית הספר של 

החופש
מוסד חינוכי3208-922112301/07/201821/07/2018יוספטל גיורא אישור הונפקקייטנה

- רמלה " מענית"בית ספר 

4121211

971671- ס רמלה "מתנס"מתנ108-922405201/07/201821/07/2018המעפילים אישור הונפקקייטנהבית ספר של הקיץרמלהרמלהמרכז

רמלהרמלהמרכז
בית ספר של 

החופש האמנים
 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-634516601/07/201821/07/2018חיטמן עוזיאישור הונפקקייטנה

עמותה208-924467101/07/201831/07/2018הרב לוין אריה אישור הונפקקייטנהד רמלה"חברמלהרמלהמרכז
מהאבה חסדי - ד "עמותת בית חב

580224079- זכריה 



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

971671- ס רמלה "מתנס"מתנ908-921172302/07/201819/07/2018שד ויצמן אישור הונפקקייטנהסטורילנדרמלהרמלהמרכז

217158- נזירות סנט גוזיף מוסד חינוכי8308-922024902/07/201820/07/2018שד הרצל אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםרמלהרמלהמרכז

971689- מגזר - ס רמלה "מתנס"מתנ08-922024902/07/201820/07/2018רחוב הרצלאישור הונפקקייטנהגיל הרך סנט גוזיףרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-922333103/07/201819/07/2018 רמלה13רח זכריה  אישור הונפקקייטנהקייטנה ספורטרמלהרמלהמרכז

580226843- ידיד הבית הפתוח  עמותה108-922187403/07/201823/07/2018ביאליק אישור הונפקקייטנהקייטנת השלוםרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית2008-925605705/08/201809/08/2018קרמר אריה לא מאושרתקייטנהגני ילדים תאנהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-929168408/07/201812/07/2018התמר אישור הונפקקייטנהמדערמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-922851908/07/201812/07/2018רמלהאישור הונפקקייטנהמדע ברובוטיקהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-929168408/07/201812/07/2018התמר אישור הונפקקייטנהמדערמלהרמלהמרכז

עמותה108-921491908/07/201819/07/2018י "רשאישור הונפקקייטנהאלהודארמלהרמלהמרכז
- אלרמלה - גמעיית אלהודא

580239556
 רמלה85001רמלה רשות מקומית3408-922429215/07/201819/07/2018דוד רזיאל אישור הונפקקייטנהמדעיםרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-920376315/07/201819/07/2018דוכיפת אישור הונפקקייטנהמדעים וטכנולוגיהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-922179815/07/201819/07/2018רמלהאישור הונפקקייטנהאלאמלרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-652133119/07/201802/08/2018סשה ארגוב אישור הונפקקייטנהנבלרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-652133119/07/201802/08/2018סשה ארגוב אישור הונפקקייטנהחליליתרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-652133119/07/201802/08/2018סשה ארגוב אישור הונפקקייטנהמפוחיתרמלהרמלהמרכז

971671- ס רמלה "מתנס"מתנ908-923254222/07/201809/08/2018שד ויצמן אישור הונפקקייטנהאומנים ונהניםרמלהרמלהמרכז

רמלהרמלהמרכז
קייטנה מסתובבת 

ס גרסי"מתנ
971671- ס רמלה "מתנס"מתנ908-923254222/07/201809/08/2018שד ויצמן אישור הונפקקייטנה

רמלהרמלהמרכז
מדעים אנגלית 

אשכול פיס
971671- ס רמלה "מתנס"מתנ908-923254222/07/201809/08/2018שד ויצמן אישור הונפקקייטנה

רמלהרמלהמרכז
קייטנה מסתובבת 

ס אופק"מתנ
971671- ס רמלה "מתנס"מתנ08-923254222/07/201809/08/2018יאיר שטרןאישור הונפקקייטנה

 רמלה85001רמלה רשות מקומית1308-925466223/07/201802/08/2018שטיין יהודה אישור הונפקקייטנהגני ילדים ערבהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית1808-925458223/07/201802/08/2018ישראל פרנקל  אישור הונפקקייטנהגולןרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-977173023/07/201802/08/2018 רמלה25בורוכוב אישור הונפקקייטנהגן כינור דודרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית2508-977173023/07/201802/08/2018בורוכוב אישור הונפקקייטנהגן גילרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-977172923/07/201802/08/2018חץ אישור הונפקקייטנהאלהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית208-977172923/07/201802/08/2018בן עטר חיים אישור הונפקקייטנהדליהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-977172923/07/201802/08/2018חץאישור הונפקקייטנהרותםרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית408-925044923/07/201802/08/2018וילנה אישור הונפקקייטנהעצאותרמלהרמלהמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 רמלה85001רמלה רשות מקומית3008-977173023/07/201802/08/2018בנאי יוסי אישור הונפקקייטנהמפתח סולרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית3108-977173023/07/201802/08/2018חיטמן עוזי אישור הונפקקייטנהקלרינטרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-977173023/07/201802/08/2018בנאי יוסי אישור הונפקקייטנהתוף מריםרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-977173023/07/201802/08/2018אמדורסקי בני אישור הונפקקייטנהגן ענבלרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית1008-977173023/07/201802/08/2018חזה עפרה אישור הונפקקייטנהגן האומניםרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-977173023/07/201802/08/2018חזה עפרה אישור הונפקקייטנהגן צלילרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית3108-977173023/07/201802/08/2018חיטמן עוזי אישור הונפקקייטנהגן סימפוניהרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית108-977173023/07/201802/08/2018ארגוב סשה אישור הונפקקייטנהגן פעמוןרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית408-977152823/07/201802/08/2018וילנה אישור הונפקקייטנהגן כנרתרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית2508-977152823/07/201802/08/2018בורוכוב אישור הונפקקייטנהגן בורוכוברמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-925466223/07/201809/08/2018דוד אלעזראישור הונפקקייטנהגני ילדים שומרוןרמלהרמלהמרכז

 רמלה85001רמלה רשות מקומית08-922333123/07/201809/08/2018 רמלה13רח זכריה  אישור הונפקקייטנהקייטנה ספורטרמלהרמלהמרכז

971671- ס רמלה "מתנס"מתנ908-923254224/06/201809/08/2018שד ויצמן אישור הונפקקייטנהה'קייטנת טבגרמלהרמלהמרכז

עמותה08-924910429/07/201809/08/2018 רמלה16קלאוזנר אישור הונפקקייטנההיהדות הקראיתרמלהרמלהמרכז
  -(ר"ע)היהדות הקראית העולמית 

 580008514
200175610- סול דאנס תושב פרטי209-766896701/07/201809/08/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנהמטרו סאמר קאמפרעננהרעננהמרכז

רעננהרעננהמרכז
מחוננים - ד "יח

ומצטיינים
 רעננה87007רעננה רשות מקומית09-743248401/07/201812/07/2018רעננהאישור הונפקקייטנה

המחנות העוליםתנועת נוער2909-001/07/201813/07/2018ל פרץ .יאישור הונפקקייטנהכייפת מסביב לעולםרעננהרעננהמרכז

רעננהרעננהמרכז
כייפת רעננה מרכז 

המחנות העולים
המחנות העוליםתנועת נוער03-535015701/07/201813/07/2018 רעננה29קלאוזנר אישור הונפקקייטנה

 רעננה87007רעננה רשות מקומית209-761037701/07/201819/07/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנהתיאטרוןרעננהרעננהמרכז

רעננהרעננהמרכז
בית ספר של 

יבנה-החופש הגדול
 רעננה87007רעננה רשות מקומית309-761028901/07/201819/07/2018חפץ חיים אישור הונפקקייטנה

רעננהרעננהמרכז
DANCE סאמר 

סקול
3- מ "ווליצקי בע-בורסטיןחברה09-740064401/07/201819/07/2018רעננה, 1ברנר אישור הונפקקייטנה

412700- יסודי התורה מוסד חינוכי09-774330401/07/201819/07/2018 רעננה28הר סיני אישור הונפקקייטנהיסודי התורה רעננהרעננהרעננהמרכז

513090423- מ "חוות רעננה בעחברה077-444845501/07/201819/07/2018 רעננה5פרדס משותף אישור הונפקקייטנהמועדון רכיבה רעננהרעננהרעננהמרכז

רעננהרעננהמרכז
-מדעים-רובוטיקה

מחשבים
 רעננה87007רעננה רשות מקומית09-774251501/07/201819/07/2018 רעננה46החיל ' רחאישור הונפקקייטנה

 רעננה87007רעננה רשות מקומית109-761037701/07/201819/07/2018מרטין דרוקר אישור הונפקקייטנהקטרגלרעננהרעננהמרכז

רעננהרעננהמרכז
ספורט משולב 

וצלילה
 רעננה87007רעננה רשות מקומית09-761037701/07/201819/07/2018יאיר שטרןאישור הונפקקייטנה

32323479- יד הדמיון חברה09-774176201/07/201819/07/2018 רעננה96אחוזה אישור הונפקקייטנהיד הדמיוןרעננהרעננהמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

25080102- פרטית מוסד חינוכי409-771145101/07/201819/07/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנההשורדיםרעננהרעננהמרכז

רעננהרעננהמרכז
בית ספר של 

בילו-החופש הגדול
 רעננה87007רעננה רשות מקומית309-761028901/07/201819/07/2018חפץ חיים אישור הונפקקייטנה

רעננהרעננהמרכז
בית ספר של 

-החופש הגדול
 רעננה87007רעננה רשות מקומית1409-761028901/07/201819/07/2018אליעזר יפה אישור הונפקקייטנה

רעננהרעננהמרכז
בית ספר של 

דקל-החופש הגדול
 רעננה87007רעננה רשות מקומית2609-761028901/07/201819/07/2018ששת הימים אישור הונפקקייטנה

רעננהרעננהמרכז
בית ספר של 

הדר-החופש הגדול
 רעננה87007רעננה רשות מקומית909-761028901/07/201819/07/2018הגדוד העברי אישור הונפקקייטנה

רעננהרעננהמרכז
בית ספר של 

היובל-החופש הגדול
 רעננה87007רעננה רשות מקומית2009-761028901/07/201819/07/2018קרן היסוד אישור הונפקקייטנה

רעננהרעננהמרכז
בית ספר של 

זיו-החופש הגדול
 רעננה87007רעננה רשות מקומית909-761028901/07/201819/07/2018הגדוד העברי אישור הונפקקייטנה

רעננהרעננהמרכז
בית ספר של 

זיו-החופש הגדול
 רעננה87007רעננה רשות מקומית909-761028901/07/201819/07/2018הגדוד העברי אישור הונפקקייטנה

רעננהרעננהמרכז
בית ספר של 

נועם-החופש הגדול
 רעננה87007רעננה רשות מקומית09-761028901/07/201819/07/2018 רעננה3חפץ חיים אישור הונפקקייטנה

רעננהרעננהמרכז
בית ספר של 

-החופש הגדול
 רעננה87007רעננה רשות מקומית2609-761028901/07/201819/07/2018ששת הימים אישור הונפקקייטנה

רעננהרעננהמרכז
בית ספר של 

שקד-החופש הגדול
 רעננה87007רעננה רשות מקומית2109-761028901/07/201819/07/2018משה סנה אישור הונפקקייטנה

רעננהרעננהמרכז
בית ספר של 

-החופש הגדול 
 רעננה87007רעננה רשות מקומית09-761028901/07/201819/07/2018רמחלאישור הונפקקייטנה

רעננהרעננהמרכז
בית ספר של 

תלי-החופש הגדול
 רעננה87007רעננה רשות מקומית2109-761028901/07/201819/07/2018הפרחים אישור הונפקקייטנה

רעננהרעננהמרכז
בית ספר של 

-החופש הגדול
 רעננה87007רעננה רשות מקומית2109-761028901/07/201819/07/2018הפרחים אישור הונפקקייטנה

 רעננה87007רעננה רשות מקומית1709-761034501/07/201819/07/2018אלעזר דוד אישור הונפקקייטנהקיץ כיף גן שיבולתרעננהרעננהמרכז

 רעננה87007רעננה רשות מקומית1409-761034501/07/201819/07/2018הר סיני אישור הונפקקייטנהגן אשל- קיץ כיףרעננהרעננהמרכז

רעננהרעננהמרכז
בית הספר של 

יחדיו-החופש הגדול
 רעננה87007רעננה רשות מקומית1209-761028901/07/201819/07/2018התקווה אישור הונפקקייטנה

 רעננה87007רעננה רשות מקומית3109-761034501/07/201819/07/2018השלום אישור הונפקקייטנהגן הצברים- קיץ כיףרעננהרעננהמרכז

34897090- פ .חנן הראל כהן עתושב פרטי02-001/07/201820/07/2018ויצמן פינת הנשיאים רעננהאישור הונפקקייטנהל"מאהרעננהרעננהמרכז

33900531- ירון ורבר תושב פרטי09-743103001/07/201830/08/2018 רעננה15הסדנה אישור הונפקקייטנהדרך הטניסרעננהרעננהמרכז

411108- מרכז תורני רעננה מוסד חינוכי09-744043502/07/201813/07/2018רעננהאישור הונפקקייטנהמרכז תורני רעננהרעננהרעננהמרכז

עמותה1909-748633802/07/201819/07/2018י "רשאישור הונפקקייטנהחבד רעננהרעננהרעננהמרכז
- ד ליובאוויטש רעננה "בית חב

580111771
513090423- מ "חוות רעננה בעחברה077-444845505/08/201816/08/2018 רעננה5פרדס משותף אישור הונפקקייטנהמועדון רכיבה רעננהרעננהרעננהמרכז

32323479- יד הדמיון חברה09-774176212/08/201816/08/2018 רעננה96אחוזה אישור הונפקקייטנהיד הדמיוןרעננהרעננהמרכז

25080102- פרטית מוסד חינוכי409-771145112/08/201816/08/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנההשורדיםרעננהרעננהמרכז

רעננהרעננהמרכז
מחוננים - ד "יח

ומצטיינים
 רעננה87007רעננה רשות מקומית09-743248415/07/201826/07/2018רעננהאישור הונפקקייטנה

32323479- יד הדמיון חברה09-774176219/08/201830/08/2018 רעננה96אחוזה אישור הונפקקייטנהיד הדמיוןרעננהרעננהמרכז

 רעננה87007רעננה רשות מקומית09-771630622/07/201802/08/2018מועדון קהילתי שפינוזהאישור הונפקקייטנהקיץ בשפינוזהרעננהרעננהמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

רעננהרעננהמרכז
DANCE סאמר 

סקול
3- מ "ווליצקי בע-בורסטיןחברה09-740064422/07/201802/08/2018רעננה, 1ברנר אישור הונפקקייטנה

513090423- מ "חוות רעננה בעחברה077-444845522/07/201802/08/2018 רעננה5פרדס משותף אישור הונפקקייטנהמועדון רכיבה רעננהרעננהרעננהמרכז

32323479- יד הדמיון חברה09-774176222/07/201809/08/2018 רעננה96אחוזה אישור הונפקקייטנהיד הדמיוןרעננהרעננהמרכז

25080102- פרטית מוסד חינוכי409-771145122/07/201809/08/2018ח "הפלמאישור הונפקקייטנההשורדיםרעננהרעננהמרכז

 רעננה87007רעננה רשות מקומית109-761037723/07/201809/08/2018מרטין דרוקר אישור הונפקקייטנהקטרגלרעננהרעננהמרכז

59686261- אלמוג חזי תושב פרטי03-979439901/07/201818/07/2018 שוהם2חושן אישור הונפקקייטנהדובדבןשוהםשוהםמרכז

 שוהם13045שוהם רשות מקומית03-972307601/07/201819/07/2018גן קיץאישור הונפקקייטנהמטיילים בין השיריםשוהםשוהםמרכז

 שוהם13045שוהם רשות מקומית03-972307601/07/201819/07/2018גן קיץאישור הונפקקייטנהמטיילים בין השיריםשוהםשוהםמרכז

 שוהם13045שוהם רשות מקומית03-972307601/07/201819/07/2018גן קיץאישור הונפקקייטנהמטיילים בין השיריםשוהםשוהםמרכז

שוהםשוהםמרכז
ביס של החופש 

הגדול אבן חן
 שוהם13045שוהם רשות מקומית703-979119701/07/201819/07/2018תפן אישור הונפקקייטנה

שוהםשוהםמרכז
ביס של החופש 

הגדול רבין
 שוהם13045שוהם רשות מקומית303-971168101/07/201819/07/2018נרקיס אישור הונפקקייטנה

חברה03-550078001/07/201819/07/2018 ראשלצ20יעקב פריימן אישור הונפקקייטנהקיץ על גלגליםשוהםשוהםמרכז
- קונטקט אי קי אם אף  

515009785

עמותה103-716881101/07/201819/07/2018עדולם אישור הונפקקייטנה1שחף שוהםשוהםמרכז
שהם חינוך - עמותת שחף שהם 

580390623- ופיתוח 

עמותה403-973059501/07/201819/07/2018תירוש אישור הונפקקייטנהצהרוני חמששוהםשוהםמרכז
החברה העירונית לתרבות 

512813239- נוערוחוגי ספורט 

עמותה03-973059501/07/201819/07/2018רימון, ניצנים, קשת, אירוס, שקדאישור הונפקקייטנהצהרוני חמששוהםשוהםמרכז
החברה העירונית לתרבות 

512813239- נוערוחוגי ספורט 
עמותה3403-973059501/07/201819/07/2018מצפה אישור הונפקקייטנהצהרוני חמששוהםשוהםמרכז

החברה העירונית לתרבות 

512813239- נוערוחוגי ספורט 
 שוהם13045שוהם רשות מקומית03-972307601/07/201819/07/2018 שוהם22הקשת אישור הונפקקייטנהמטיילים בין השיריםשוהםשוהםמרכז

 שוהם13045שוהם רשות מקומית03-972307601/07/201819/07/2018גן קיץאישור הונפקקייטנהמטיילים בין השיריםשוהםשוהםמרכז

שוהםשוהםמרכז
ס של החופש "בי

הגדול ניצנים
 שוהם13045שוהם רשות מקומית603-979561801/07/201819/07/2018צורן אישור הונפקקייטנה

שוהםשוהםמרכז
ביס של החופש 

הגדול צוקים
 שוהם13045שוהם רשות מקומית03-979446401/07/201819/07/2018שוהםאישור הונפקקייטנה

שוהםשוהםמרכז
ביס של החופש 

הגדול אבני החושן
 שוהם13045שוהם רשות מקומית9603-973270801/07/201819/07/2018המכבים אישור הונפקקייטנה

 שוהם13045שוהם רשות מקומית03-716881101/07/201819/07/2018 שוהם1עדולם אישור הונפקקייטנהשחףשוהםשוהםמרכז

 שוהם13045חבל מודיעין רשות מקומית03-971250501/07/201819/07/2018 שהם5הלפיד אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםשוהםשוהםמרכז

34498956- נורית שכטר תושב פרטי03-979233601/07/201820/07/2018.מטיילת, תכנית קיץ לסירוגיןאישור הונפקקייטנהמפרשיםשוהםשוהםמרכז

עמותה03-970243001/07/201826/07/2018 שוהם14התמר אישור הונפקקייטנהד שוהם"חבשוהםשוהםמרכז
ד בארץ "הנהלת רשת גי חב

580141026- הקודש 



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

69526705- רוני קריין תושב פרטי03-979126812/08/201830/08/2018קייטנה מטיילתאישור הונפקקייטנההקייטנה המטיילתשוהםשוהםמרכז

69526705- רוני קריין תושב פרטי03-979126814/08/201816/08/2018קייטנה מטיילתאישור הונפקקייטנההקייטנה המטיילתשוהםשוהםמרכז

69526705- רוני קריין תושב פרטי03-979126821/08/201823/08/2018קייטנה מטיילתאישור הונפקקייטנההקייטנה המטיילתשוהםשוהםמרכז

34714931- טומי קפוארה חברה03-546066121/08/201823/08/2018 קרית שדה התעופה1הירדן לא מאושרתקייטנהSYSAIDילדי שוהםשוהםמרכז

עמותה103-973059522/07/201806/08/2018עדולם אישור הונפקקייטנהצהרוני חמששוהםשוהםמרכז
החברה העירונית לתרבות 

512813239- נוערוחוגי ספורט 
עמותה403-973059522/07/201806/08/2018חרמון אישור הונפקקייטנהצהרוני חמששוהםשוהםמרכז

החברה העירונית לתרבות 

512813239- נוערוחוגי ספורט 
59686261- אלמוג חזי תושב פרטי303-979439922/07/201808/08/2018נרקיס אישור הונפקקייטנהדובדבןשוהםשוהםמרכז

אישור הונפקקייטנההקייטנה המטיילתשוהםשוהםמרכז
איסוף מגן - קייטנה מטיילת 

החבל
69526705- רוני קריין תושב פרטי03-979126822/07/201808/08/2018

34498956- נורית שכטר תושב פרטי03-979233622/07/201810/08/2018.מטיילת, תכנית קיץ לסירוגיןאישור הונפקקייטנהמפרשיםשוהםשוהםמרכז

24475584- משה בן ארי הפעלות תושב פרטי03-979561823/07/201809/08/2018 שוהם6לפידאישור הונפקקייטנהספורט ונופש שוהםשוהםשוהםמרכז

חברה03-550078024/07/201813/08/2018 ראשלצ20יעקב פריימן אישור הונפקקייטנהקיץ על גלגליםשוהםשוהםמרכז
- קונטקט אי קי אם אף  

515009785

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית072-211622201/07/201809/08/2018ברוכיןאישור הונפקקייטנהעם אחד בלב אחדברוכיןשומרוןמרכז

עלי זהבשומרוןמרכז
 26מסביב לעולם ב

יום
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-771006601/07/201809/08/2018תמר' לשם רחאישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית077-934895201/07/201809/08/2018 שערי תקוה25יהלום אישור הונפקקייטנהמסע בין יבשותשערי תקווהשומרוןמרכז

עץ אפריםשומרוןמרכז
גוליבר הכוכב הבא 

עץ אפרים
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-329350301/07/201809/08/2018גוליבר הכוכב הבא עץ אפריםאישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-749377701/07/201809/08/2018סלעיתאישור הונפקקייטנהחושים ותנועהסלעיתשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-749377701/07/201809/08/2018סלעיתאישור הונפקקייטנהחושים ותנועהסלעיתשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-749377701/07/201809/08/2018סלעיתאישור הונפקקייטנהחושים ותנועהסלעיתשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-749377701/07/201809/08/2018סלעיתאישור הונפקקייטנהחושים ותנועהסלעיתשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית1503-917167901/07/201812/07/2018בזלת אישור הונפקקייטנהקייטנת מדעשערי תקווהשומרוןמרכז

ריחןשומרוןמרכז
קיטנת ילדות 

ישראלית
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית04-634223101/07/201816/08/2018מנשה-טלאישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-736637401/07/201819/07/2018הררי קדםאישור הונפקקייטנהלביא רבבה בנותרבבהשומרוןמרכז

שבי שומרוןשומרוןמרכז
ארץ ישראל שלי 

יפה וגם פורחת
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-862341201/07/201819/07/2018ד"גנים אילה וחמ-שבי שומרון אישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-832199001/07/201819/07/2018שבי שומרוןאישור הונפקקייטנהו-דשבי שומרוןשומרוןמרכז

איתמרשומרוןמרכז
בית הספר של 

החופש הגדול
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-997840301/07/201819/07/2018לב השומרון. נ.איתמר דאישור הונפקקייטנה
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משרד החינוך

מינהל חברה ונוער
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 שומרון7200000שומרון רשות מקומית003-674499301/07/201819/07/2018תמר אישור הונפקקייטנהבית ספר של החופשעלי זהבשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית1503-936153201/07/201819/07/2018הבזלת אישור הונפקקייטנהבית ספר של קיץשערי תקווהשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-792305601/07/201819/07/2018נ לב השומרון.דאישור הונפקקייטנהד יקיר"חמיקירשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-674858501/07/201819/07/2018נופי נחמיהאישור הונפקקייטנהשיר ישראלירחליםשומרוןמרכז

פדואלשומרוןמרכז
על גלגלים להכרת 

המדינה
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית6303-933913301/07/201819/07/2018אור עולם אישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית1503-917167901/07/201819/07/2018בזלת אישור הונפקקייטנהקייטנת מתגלגליםשערי תקווהשומרוןמרכז

שבי שומרוןשומרוןמרכז
ס של החופש "ביה

הגדול
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-832199001/07/201819/07/2018שבי שומרוןאישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-997304101/07/201819/07/2018אלון מורהאישור הונפקקייטנהס של קיץ'ביאלון מורהשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-997404501/07/201819/07/2018ברכהאישור הונפקקייטנההחופש לבחורברכהשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-529662901/07/201819/07/2018 שערי תקווה8הצוק אישור הונפקקייטנהבית ספר של קיץשערי תקווהשומרוןמרכז

שקדשומרוןמרכז
ס של החופש "ביה

הגדול
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית04-636029601/07/201819/07/2018שקדאישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית04-635063301/07/201819/07/2018חינניתאישור הונפקקייטנהבית ספר של חופשחינניתשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-624281701/07/201819/07/2018כפר תפוחאישור הונפקקייטנה"קדם שומרון"כפר תפוחשומרוןמרכז

פדואלשומרוןמרכז
בית ספר של 

החופש הגדול
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-909164601/07/201819/07/2018פדואלאישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-736637401/07/201819/07/2018הררי קדםאישור הונפקקייטנהלביא רבבה בניםרבבהשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-997392201/07/201819/07/2018אלון מורהאישור הונפקקייטנהבית ספר של החופשאלון מורהשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-966818101/07/201819/07/2018סלעיתאישור הונפקקייטנהסלעיתסלעיתשומרוןמרכז

יקירשומרוןמרכז
 70קיטנת בסימן 

יקיר- למדינה 
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-792312701/07/201819/07/2018יקיראישור הונפקקייטנה

אלון מורהשומרוןמרכז
קייטנת בנים טובה 

הארץ
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-997304101/07/201819/07/2018אלון מורהאישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-936645001/07/201819/07/2018כפר תפוחאישור הונפקקייטנהצברכפר תפוחשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-523146401/07/201820/07/2018ברקןאישור הונפקקייטנהבית הספר של הקיץברקןשומרוןמרכז

337- מועצה איזורית שומרון מוסד חינוכי09-792836801/07/201820/07/2018מעלה שומרוןאישור הונפקקייטנה"צבר"קייטנת מעלה שומרוןשומרוןמרכז

977876- ז שומרון "ס מוא"מתנס"מתנ02-997372701/07/201820/07/2018יצהראישור הונפקקייטנהאדמה ושמיםיצהרשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-997372701/07/201820/07/2018יצהראישור הונפקקייטנהצועדים לגאולהיצהרשומרוןמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-940965001/07/201820/07/2018ברכהאישור הונפקקייטנהברכה בניםברכהשומרוןמרכז

ברכהשומרוןמרכז
קייטנה של פעם 

בשבעים שנה
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית448350002-940965001/07/201820/07/2018ברכת יוסף ברכה אישור הונפקקייטנה

יצהרשומרוןמרכז
תלמוד תורה בן 

פורת יוסף
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-997286901/07/201820/07/2018יצהראישור הונפקקייטנה

יצהרשומרוןמרכז
- קייטנת המקדש

חוות גלעד
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-932894101/07/201820/07/2018חוות גלעדאישור הונפקקייטנה

חינניתשומרוןמרכז
קיטנת שירי וסיפורי 

ילדות
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית04-634223101/07/201820/07/2018חינניתאישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית203-936570401/07/201820/07/2018ברקן אישור הונפקקייטנהגני ברקןברקןשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-628000801/07/201820/07/2018אלון מורה מרכזאישור הונפקקייטנהאוצרות- אלון מורה אלון מורהשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-767621101/07/201820/07/2018צופיםאישור הונפקקייטנהכיופים בצופיםצופיםשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-767621101/07/201823/07/2018קייטנת גלגליםאישור הונפקקייטנהכיופים בצופיםצופיםשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית04-634223101/07/201824/07/2018מבוא דותןאישור הונפקקייטנהקיטנת דותןמבוא דותןשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-936645001/07/201825/07/2018כפר תפוחאישור הונפקקייטנהשיר ישראליכפר תפוחשומרוןמרכז

אגודה02-994198701/07/201825/07/2018מגדליםאישור הונפקקייטנהמגדליםמגדליםשומרוןמרכז
- מ "מגדלים כפר שיתופי בע

570029629

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית04-634223101/07/201825/07/2018מנשה-טלאישור הונפקקייטנהקיטנת ארץ עירחינניתשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-909244501/07/201826/07/2018 פדואל6ציון אישור הונפקקייטנהשנה למדינה 70פדואלשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-652000201/07/201826/07/2018לשםאישור הונפקקייטנהלשםעלי זהבשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית08-555555501/07/201826/07/2018רבבהאישור הונפקקייטנה70חולמים רבבהשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-936602601/07/201826/07/2018קרית נטפיםאישור הונפקקייטנהקרית נטפיםקרית נטפיםשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-222222201/07/201826/07/2018רבבהאישור הונפקקייטנה רבבה70חולמים רבבהשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית103-698452101/07/201826/07/2018עלי זהב הענבר אישור הונפקקייטנהקיטנת החלומותעלי זהבשומרוןמרכז

איתמרשומרוןמרכז
קייטנה של פעם 

בשבעים שנה
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-997566701/07/201826/07/2018איתמראישור הונפקקייטנה

איתמרשומרוןמרכז
קייטנה של פעם 

בשבעים שנה
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית202-997566701/07/201826/07/2018איתמר אישור הונפקקייטנה

איתמרשומרוןמרכז
קייטנה של פעם 

בשבעים שנה
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-997566701/07/201826/07/2018איתמראישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-936602601/07/201826/07/2018קרית נטפיםאישור הונפקקייטנהילדות ישראליתקרית נטפיםשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-894781801/07/201827/07/2018אבני חפץאישור הונפקקייטנהבטיחות בדרכיםאבני חפץשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-997404501/07/201827/07/2018רחוב ברכת יוסףאישור הונפקקייטנהקייטנת גניםברכהשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-997404501/07/201827/07/2018ברכהאישור הונפקקייטנהבסגנון חופשיברכהשומרוןמרכז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

971788- ס שומרון "מתנס"מתנ03-932227701/07/201827/07/2018עלי זהבאישור הונפקקייטנההשומרון שליעלי זהבשומרוןמרכז

ברכהשומרוןמרכז
קייטנה של פעם 

 שנה70ב
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-997404501/07/201828/07/2018ברכהאישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית072-211622201/07/201831/07/2018ברוכיןאישור הונפקקייטנהעם אחד בלב אחדברוכיןשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-792324301/07/201831/07/2018יקיראישור הונפקקייטנהקיץ ויםיקירשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-792319101/07/201831/07/2018נופיםאישור הונפקקייטנה שנה70חוות יאיר נופיםשומרוןמרכז

נופיםשומרוןמרכז
 שנה 70חוות יאיר 

לישראל
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-792319101/07/201831/07/2018נופיםאישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית04-635029401/07/201831/07/2018שקדאישור הונפקקייטנהקיטנת שקדריחןשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית077-203810401/07/201831/07/2018גוליבר הכוכב הבאאישור הונפקקייטנהגוליבר הכוכב הבאנופיםשומרוןמרכז

אגודה4485709-882668601/07/201831/07/2018נ שומרון מיקוד .עינב  דאישור הונפקקייטנהקייטנת החושיםענבשומרוןמרכז
- ענב אגודה שיתופית 

570027714
977876- ז שומרון "ס מוא"מתנס"מתנ09-894482402/07/201818/07/2018אבני חפץאישור הונפקקייטנהבחפץ לבאבני חפץשומרוןמרכז

580213973- ישיבת הר ברכה עמותה02-997483609/07/201815/07/2018קרית הישיבה, הר ברכהאישור הונפקקייטנהבדרכי איתמרברכהשומרוןמרכז

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית02-940965022/07/201827/07/2018ברכהאישור הונפקקייטנהברכה בניםברכהשומרוןמרכז

ברכהשומרוןמרכז
קייטנה של פעם 

בשבעים שנה
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית448350002-940965022/07/201827/07/2018ברכת יוסף ברכה אישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית1503-917167923/07/201809/08/2018בזלת אישור הונפקקייטנהמסע בין יבשותשערי תקווהשומרוןמרכז

עלי זהבשומרוןמרכז
קייטנת קיץ לשם 

עלי זהב
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-674499323/07/201826/07/2018 לשם0תמר אישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית03-933913323/07/201826/07/2018פדואלאישור הונפקקייטנהג-המשך אפדואלשומרוןמרכז

יקירשומרוןמרכז
 70קיטנת בסימן 

יקיר- למדינה 
 שומרון7200000שומרון רשות מקומית09-792312723/07/201831/07/2018יקיראישור הונפקקייטנה

 שומרון7200000שומרון רשות מקומית1503-917167929/07/201809/08/2018בזלת אישור הונפקקייטנהקייטנת מדעשערי תקווהשומרוןמרכז

עמותה09-796588001/07/201805/07/2018דרך הלורד תל מונדאישור הונפקקייטנהסוסיים וכלביםתל מונדתל מונדמרכז
- המרכז לרכיבה טיפולית בישראל 

580145746
29733193- רועי ליבר תושב פרטי077-333062201/07/201819/07/2018ס ניצנים"ביאישור הונפקקייטנהשער הדמיוןתל מונדתל מונדמרכז

971796- ס תל מונד "מתנס"מתנ3009-777760001/07/201831/07/2018הדקל אישור הונפקקייטנהקייטנת גניםתל מונדתל מונדמרכז

תל מונדתל מונדמרכז
- קייטנת גנים 

חופש למחשבה
971796- ס תל מונד "מתנס"מתנ3009-777763401/07/201831/07/2018הדקל אישור הונפקקייטנה

תל מונדתל מונדמרכז
- קייטנת גנים 

חופש למחשבה
971796- ס תל מונד "מתנס"מתנ3009-777763401/07/201831/07/2018הדקל אישור הונפקקייטנה

תל מונדתל מונדמרכז
- קייטנת גנים 

חופש למחשבה
971796- ס תל מונד "מתנס"מתנ3009-777763401/07/201831/07/2018הדקל אישור הונפקקייטנה

תל מונדתל מונדמרכז
- קייטנת גנים 

חופש למחשבה
971796- ס תל מונד "מתנס"מתנ3009-777763401/07/201831/07/2018הדקל אישור הונפקקייטנה
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תל מונדתל מונדמרכז
- קייטנת גנים 

חופש למחשבה
971796- ס תל מונד "מתנס"מתנ3009-777763401/07/201831/07/2018הדקל אישור הונפקקייטנה

תל מונדתל מונדמרכז
- קייטנת גנים 

חופש למחשבה
971796- ס תל מונד "מתנס"מתנ3009-777763401/07/201831/07/2018הדקל אישור הונפקקייטנה

971796- ס תל מונד "מתנס"מתנ3009-777760001/08/201809/08/2018הדקל אישור הונפקקייטנהקייטנת גניםתל מונדתל מונדמרכז

תל מונדתל מונדמרכז
- קייטנת גנים 

חופש למחשבה
971796- ס תל מונד "מתנס"מתנ3009-777763401/08/201809/08/2018הדקל אישור הונפקקייטנה

תל מונדתל מונדמרכז
- קייטנת גנים 

חופש למחשבה
971796- ס תל מונד "מתנס"מתנ3009-777763401/08/201809/08/2018הדקל אישור הונפקקייטנה

תל מונדתל מונדמרכז
- קייטנת גנים 

חופש למחשבה
971796- ס תל מונד "מתנס"מתנ3009-777763401/08/201809/08/2018הדקל אישור הונפקקייטנה

תל מונדתל מונדמרכז
- קייטנת גנים 

חופש למחשבה
971796- ס תל מונד "מתנס"מתנ3009-777763401/08/201809/08/2018הדקל אישור הונפקקייטנה

תל מונדתל מונדמרכז
- קייטנת גנים 

חופש למחשבה
971796- ס תל מונד "מתנס"מתנ3009-777763401/08/201809/08/2018הדקל אישור הונפקקייטנה

תל מונדתל מונדמרכז
- קייטנת גנים 

חופש למחשבה
971796- ס תל מונד "מתנס"מתנ3009-777763401/08/201809/08/2018הדקל אישור הונפקקייטנה

עמותה09-796588005/08/201809/08/2018דרך הלורד תל מונדאישור הונפקקייטנהסוסיים וכלביםתל מונדתל מונדמרכז
- המרכז לרכיבה טיפולית בישראל 

580145746

עמותה09-796588008/07/201812/07/2018דרך הלורד תל מונדאישור הונפקקייטנהסוסיים וכלביםתל מונדתל מונדמרכז
- המרכז לרכיבה טיפולית בישראל 

580145746

עמותה09-796588015/07/201819/07/2018דרך הלורד תל מונדאישור הונפקקייטנהסוסיים וכלביםתל מונדתל מונדמרכז
- המרכז לרכיבה טיפולית בישראל 

580145746

עמותה09-796588022/07/201826/07/2018דרך הלורד תל מונדאישור הונפקקייטנהסוסיים וכלביםתל מונדתל מונדמרכז
- המרכז לרכיבה טיפולית בישראל 

580145746

עמותה09-796588029/07/201802/08/2018דרך הלורד תל מונדאישור הונפקקייטנהסוסיים וכלביםתל מונדתל מונדמרכז
- המרכז לרכיבה טיפולית בישראל 

580145746

976514- ס אור יהודה "מתנס"מתנ1903-735356501/07/201819/07/2018חצב אישור הונפקקייטנהקייטנת כדורגלאור יהודהאור יהודהאביב-תל

410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי2203-634194801/07/201819/07/2018ההסתדרות אישור הונפקקייטנהמדעים ויהדותאור יהודהאור יהודהאביב-תל

 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומית03-735351001/07/201819/07/2018 אור יהודה2החצב אישור הונפקקייטנהאגדות וסיפוריםאור יהודהאור יהודהאביב-תל

אור יהודהאור יהודהאביב-תל
התעמלות קרקע 

ואומנותית
976514- ס אור יהודה "מתנס"מתנ8703-735356501/07/201819/07/2018סעדון אליהו אישור הונפקקייטנה

976514- ס אור יהודה "מתנס"מתנ03-634307101/07/201819/07/2018 אור יהודה10הבנים אישור הונפקקייטנהמשקפיים של גאולהאור יהודהאור יהודהאביב-תל

 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומית203-735353501/07/201819/07/2018שיזף אישור הונפקקייטנהשיזףאור יהודהאור יהודהאביב-תל

976514- ס אור יהודה "מתנס"מתנ903-533162901/07/201819/07/2018הדדי משה אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםאור יהודהאור יהודהאביב-תל

 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומית03-634013901/07/201819/07/2018 אור יהודה2ניצן אישור הונפקקייטנהאהוד מנוראור יהודהאור יהודהאביב-תל
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131052- בית ספר אורות בנות  מוסד חינוכי1003-634307101/07/201819/07/2018שד הבנים אישור הונפקקייטנהמשקפיים של גאולהאור יהודהאור יהודהאביב-תל

976514- ס אור יהודה "מתנס"מתנ1503-533466701/07/201819/07/2018סמטת במעלה אישור הונפקקייטנהקיינת החופש הגדולאור יהודהאור יהודהאביב-תל

976514- ס אור יהודה "מתנס"מתנ03-533448201/07/201819/07/2018 אור יהודה9ירושלים אישור הונפקקייטנהאור מנחםאור יהודהאור יהודהאביב-תל

976514- ס אור יהודה "מתנס"מתנ603-533537701/07/201820/07/2018יוסף קארו אישור הונפקקייטנהלבביתאור יהודהאור יהודהאביב-תל

514018- י מכתב מאליהו "במוסד חינוכי03-533537701/07/201820/07/2018 אור יהודה6יוסף קארו אישור הונפקקייטנהלבביתאור יהודהאור יהודהאביב-תל

אור יהודהאור יהודהאביב-תל
קום - ילדודס

והתהלך בארץ
 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומית303-735353501/07/201831/07/2018אלמוג אישור הונפקקייטנה

אור יהודהאור יהודהאביב-תל
קום - ילדודוס

והתהלך בארץ
 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומית8703-735353501/07/201831/07/2018סעדון אליהו אישור הונפקקייטנה

אור יהודהאור יהודהאביב-תל
קום - ילדודס

והתהלך בארץ
 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומית103-735353501/07/201831/07/2018דקל אישור הונפקקייטנה

אור יהודהאור יהודהאביב-תל
קייטנת חבד ארץ 

האבות
 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומית077-700585401/07/201831/07/2018 אור יהודה62צפריר אישור הונפקקייטנה

 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומית03-612447701/07/201831/07/2018 אור יהודה10יוסף קארו אישור הונפקקייטנהקום והתהלך בארץאור יהודהאור יהודהאביב-תל

אור יהודהאור יהודהאביב-תל
קום - ילדודס

והתהלך בארץ
 אור יהודה24000אור יהודה רשות מקומית2003-735353501/07/201831/07/2018הורד אישור הונפקקייטנה

410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי2203-634194805/08/201817/08/2018ההסתדרות אישור הונפקקייטנהקיץ אתגריאור יהודהאור יהודהאביב-תל

אזוראזוראביב-תל
ביהס של החופש 

הגדול
 אזור5652אזור רשות מקומית403-559064601/07/201819/07/2018הרצוג אישור הונפקקייטנה

 אזור5652אזור רשות מקומית1303-556720301/07/201819/07/2018שפינוזה אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםאזוראזוראביב-תל

אזוראזוראביב-תל
מפליגים עם 

גני ילדים- סיפורים 
38382069- גן חצב מוסד חינוכי03-559780801/07/201819/07/2018 אזור36בן גוריון אישור הונפקקייטנה

5801904827- ד אזור "חבעמותה03-559743101/07/201831/07/2018 אזור15קפלן אישור הונפקקייטנהד"קייטנת חבאזוראזוראביב-תל

 אזור5652אזור רשות מקומית03-575236103/07/201819/07/2018אזוראישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםאזוראזוראביב-תל

317550820- דניאל קטן  תושב פרטי409-891355312/08/201816/08/2018הרצוג אישור הונפקקייטנהקצפת ותותאזוראזוראביב-תל

317550820- דניאל קטן  תושב פרטי409-891355319/08/201823/08/2018הרצוג אישור הונפקקייטנהקצפת ותותאזוראזוראביב-תל

אזוראזוראביב-תל
- קייטנת האלופים 

ס"בי
971176- ס אזור "מתנס"מתנ03-550710122/07/201809/08/2018 אזור4הרצוג אישור הונפקקייטנה

971176- ס אזור "מתנס"מתנ1703-550710122/07/201809/08/2018יצחק שדה אישור הונפקקייטנההאלופיםאזוראזוראביב-תל

971176- ס אזור "מתנס"מתנ1703-550710122/07/201809/08/2018יצחק שדה אישור הונפקקייטנההאלופיםאזוראזוראביב-תל

אזוראזוראביב-תל

- מחנה אימונים 

התעמלות 

2018אומנותית קיץ 

971176- ס אזור "מתנס"מתנ1703-550710122/07/201809/08/2018יצחק שדה אישור הונפקקייטנה

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית903-5707266הרב סורוצקין אישור הונפקקייטנהחופש רמת אהרוןבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
מסורת -אתנחתא 

ישראל
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער65077-716616101/07/201801/08/2018קהילות יעקב אישור הונפקקייטנה
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 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-616051301/07/201801/08/2018אהרונוביץ ראובןאישור הונפקקייטנה3אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית3403-616051301/07/201801/08/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנה2אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2603-616051301/07/201801/08/2018הרב אברמסקי אישור הונפקקייטנה6אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2603-577637301/07/201801/08/2018הרב אברמסקי אישור הונפקקייטנה8אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1002-577637301/07/201801/08/2018ם "רמבאישור הונפקקייטנה8אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית3802-577637301/07/201801/08/2018ד "ראבאישור הונפקקייטנה14אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1703-577637301/07/201801/08/2018ל "המהראישור הונפקקייטנה15אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-577637301/07/201801/08/2018אמרי ברוךאישור הונפקקייטנה16אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית4403-577637301/07/201801/08/2018אבן שפרוט אישור הונפקקייטנה17אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1702-577637301/07/201801/08/2018אפשטיין פנחס אישור הונפקקייטנה18אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית3003-577637301/07/201801/08/2018הרב מימון אישור הונפקקייטנה19אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית703-577637301/07/201801/08/2018זכריה אישור הונפקקייטנה23אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית502-577637301/07/201801/08/2018חי טייב אישור הונפקקייטנה27אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית303-577637301/07/201801/08/2018יונה הנביא אישור הונפקקייטנה5אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית103-577637301/07/201801/08/2018ישעיהו אישור הונפקקייטנה13אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית433403-577637301/07/201801/08/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנה20אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2903-577637301/07/201801/08/2018ר מגור "האדמואישור הונפקקייטנה21אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-577637301/07/201801/08/2018צייטליןאישור הונפקקייטנה28אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית02-577637301/07/201801/08/2018הרב סורוצקיןאישור הונפקקייטנה24אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-577637301/07/201801/08/2018ישעיהואישור הונפקקייטנה9אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-577637301/07/201801/08/2018אהרונוביץ ראובןאישור הונפקקייטנה103אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-577637301/07/201801/08/2018צייטליןאישור הונפקקייטנה12אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית403-577637301/07/201801/08/2018ם "חידושי הריאישור הונפקקייטנה26אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-577637301/07/201801/08/2018רוזנהייםאישור הונפקקייטנה29אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית803-577637301/07/201801/08/2018חי טייב אישור הונפקקייטנה25אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל
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 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית4403-577637301/07/201801/08/2018אבן שפרוט אישור הונפקקייטנה11אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2203-577637301/07/201801/08/2018ם "רמבאישור הונפקקייטנה001אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית803-577637301/07/201801/08/2018ם "חידושי הריאישור הונפקקייטנה10אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2203-577637301/07/201801/08/2018ם "רמבאישור הונפקקייטנה22אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית3103-577637301/07/201801/08/2018אהרונוביץ ראובן אישור הונפקקייטנה30אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-577637301/07/201801/08/2018ישעיהואישור הונפקקייטנה9אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-616051301/07/201801/08/2018סעדיה גאוןאישור הונפקקייטנה3אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1002-577637301/07/201801/08/2018ם "רמבאישור הונפקקייטנה8אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1503-577637301/07/201801/08/2018צייטלין אישור הונפקקייטנה12אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית3802-577637301/07/201801/08/2018ד :ראבאישור הונפקקייטנה14אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית3403-577637301/07/201801/08/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנה20אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית803-577637301/07/201801/08/2018חיי טיב אישור הונפקקייטנה25אשכול בני ברקבני ברקאביב-תל

עמותה7703-570332101/07/201810/08/2018אנילביץ אישור הונפקקייטנהדרך ארץבני ברקבני ברקאביב-תל
פני מנחם בני - ת מסורת אבות"ת

580048890- ברק 

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית7003-677548501/07/201819/07/2018חזון איש אישור הונפקקייטנהת תלפיות"קייטנת תבני ברקבני ברקאביב-תל

עמותה1203-658221101/07/201819/07/2018סעדיה גאון אישור הונפקקייטנהסערט ויזניץבני ברקבני ברקאביב-תל
- בית חינוך לבנות סערט ויזניץ 

580623956

עמותה603-676195101/07/201819/07/2018הרב זמבא מנחם אישור הונפקקייטנהילדי מריםבני ברקבני ברקאביב-תל
- הועד למען הילד העולה 

580064590

בני ברקבני ברקאביב-תל
תלמוד תורה 

תפארת בוסטון
עמותה7603-578438201/07/201819/07/2018חזון איש אישור הונפקקייטנה

- ת תפארת בוסטון "ת

580223758

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית703-618187801/07/201819/07/2018ר מגור "האדמואישור הונפקקייטנהיפיק תבונהבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1203-577649901/07/201819/07/2018דקר אישור הונפקקייטנהחופש שכון גבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית503-570758701/07/201819/07/2018הראשונים אישור הונפקקייטנהח"קיץ רענן תשעבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית403-570758701/07/201819/07/2018צייטלין אישור הונפקקייטנהח"קיץ רענן תשעבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-570758701/07/201819/07/2018קושניראישור הונפקקייטנהח"קיץ רענן תשעבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית6403-618901801/07/201819/07/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהנטע שעשועיםבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1003-618901801/07/201819/07/2018שד כפר עציון אישור הונפקקייטנהנטע שעשועיםבני ברקבני ברקאביב-תל
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 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1503-618901801/07/201819/07/2018ג "רלבאישור הונפקקייטנהנטע שעשועיםבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1503-618901801/07/201819/07/2018ג "רלבאישור הונפקקייטנהנטע שעשועיםבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2303-618448201/07/201819/07/2018בגין מנחם אישור הונפקקייטנהקוממיותבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1003-574877001/07/201819/07/2018בעל התניא אישור הונפקקייטנהקיץ  עטרת חחיהבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2903-579761801/07/201819/07/2018ר מגור "האדמואישור הונפקקייטנהחופש זכרון מאירבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-618042801/07/201819/07/2018 בני ברק105אברבנל אישור הונפקקייטנהמקור חייםבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית903-570726601/07/201819/07/2018הרב סורוצקין אישור הונפקקייטנהחופש רמת אהרוןבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-570409201/07/201819/07/2018נויפלדאישור הונפקקייטנהחופש מסורת ישראלבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית7603-618455001/07/201819/07/2018המכבים אישור הונפקקייטנהאהלי אליעזרבני ברקבני ברקאביב-תל

380089- גן צייטלין מוסד חינוכי503-618224701/07/201819/07/2018צייטלין אישור הונפקקייטנהגן צייטליןבני ברקבני ברקאביב-תל

727784- גן טרפלדור מוסד חינוכי077-341003701/07/201819/07/2018טרומפלדוראישור הונפקקייטנהגן טרפלדורבני ברקבני ברקאביב-תל

728394- גן בנות חמד א מוסד חינוכי077-341003701/07/201819/07/2018אברבנאלאישור הונפקקייטנהגן בנות חמד אבני ברקבני ברקאביב-תל

727768- גן בנות חמד ב מוסד חינוכי077-341003701/07/201819/07/2018אברבנאלאישור הונפקקייטנהגן בנות חמד בבני ברקבני ברקאביב-תל

728402- גן בנות חמד ג מוסד חינוכי077-341003701/07/201819/07/2018אברבנאלאישור הונפקקייטנהגן בנות חמד גבני ברקבני ברקאביב-תל

470799- גן דסלר מוסד חינוכי03-509940201/07/201819/07/2018בן זכאיאישור הונפקקייטנהגן דסלרבני ברקבני ברקאביב-תל

חברה03-619134101/07/201819/07/2018י"רשאישור הונפקקייטנהגינת ורדיםבני ברקבני ברקאביב-תל
- מ "מטעים מרכזי חינוך בע

2418655
חברה2203-619134101/07/201819/07/2018י "רשאישור הונפקקייטנהגינת ורדיםבני ברקבני ברקאביב-תל

- מ "מטעים מרכזי חינוך בע

2418655
חברה03-619134101/07/201819/07/2018י"רשאישור הונפקקייטנהגינת ורדיםבני ברקבני ברקאביב-תל

- מ "מטעים מרכזי חינוך בע

2418655
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית3203-619993301/07/201819/07/2018בעל התניא אישור הונפקקייטנהקיטנת קיץ רענןבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2203-570269501/07/201819/07/2018גניחובסקי אישור הונפקקייטנהחופש בית חנוךבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2503-619612701/07/201819/07/2018חברון אישור הונפקקייטנהקיטנת קיץ רענןבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית6503-674814501/07/201819/07/2018קהילות יעקב אישור הונפקקייטנהחופש כהנמןבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית3503-570796301/07/201819/07/2018ירושלים אישור הונפקקייטנהי"חופש פנינת בבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
בממלכת המילים 

באידיש
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית403-676251801/07/201819/07/2018הרב זמבא מנחם אישור הונפקקייטנה

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית5303-677389001/07/201819/07/2018עזרא אישור הונפקקייטנהחןפש ויזניץבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2303-676198401/07/201819/07/2018בגין מנחם אישור הונפקקייטנהקיץ רענןבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2303-676198401/07/201819/07/2018מנחם בגין אישור הונפקקייטנהקיטנת קיץ רענןבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1503-618119101/07/201819/07/2018בן זומא אישור הונפקקייטנהחופש גורבני ברקבני ברקאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער
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 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית38073-276689501/07/201819/07/2018הרב פוברסקי אישור הונפקקייטנהחופש בית מלכהבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית603-534070801/07/201819/07/2018בן פתחיה אישור הונפקקייטנהחופש תפארת תמרבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1703-619051201/07/201819/07/2018בן זומא אישור הונפקקייטנהחופש כנור דודבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
חופש כלל חסידי 

בנות שרה
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית10603-618436401/07/201819/07/2018הרב כהנמן אישור הונפקקייטנה

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2203-603088501/07/201819/07/2018סנש אישור הונפקקייטנהחופש חורבבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
קהילת חניכי 

הישיבות
עמותה603-618615501/07/201819/07/2018חיי טייב אישור הונפקקייטנה

קהילת חניכי הישבות פרדס כץ 

580516615- קרית הרצוג 
עמותה38073-276688501/07/201819/07/2018הרב פוברסקי אישור הונפקקייטנהקייטנת בובותבני ברקבני ברקאביב-תל

מרכז מוסדות בית מלכה לחינוך 

י "י חסידי בעלזא בא"בית יעקב שע
בני ברקבני ברקאביב-תל

חופש איש מצליח 

בנים
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2103-619054101/07/201819/07/2018בן זומא אישור הונפקקייטנה

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2203-618206501/07/201819/07/2018ם "רמבאישור הונפקקייטנהחופש מרכזבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית303-677494901/07/201819/07/2018אורליאן אישור הונפקקייטנהחופש רזילי בניםבני ברקבני ברקאביב-תל

580572725- מורשת פרמישלאן עמותה1503-616911901/07/201819/07/2018אברבנאל אישור הונפקקייטנהפרמישלאןבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2503-574356501/07/201819/07/2018אורליאן אישור הונפקקייטנהחופש ותתפלל חנהבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית4403-676251801/07/201819/07/2018הרב זמבא מנחם אישור הונפקקייטנהקיטנת המידותבני ברקבני ברקאביב-תל

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי03-618000201/07/201819/07/2018ב" ב28מימון אישור הונפקקייטנהנועם מוהליברבני ברקבני ברקאביב-תל

804005- עירית בני ברק מוסד חינוכי03-618448201/07/201819/07/2018 בני ברק23מנחם בגין אישור הונפקקייטנהקוממיותבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית3103-570352601/07/201819/07/2018אהרונוביץ ראובן אישור הונפקקייטנהחופש נווה מאירבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1503-616911901/07/201819/07/2018אברבנאל אישור הונפקקייטנהחופש פרמישלאןבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2603-619210301/07/201819/07/2018הרב אברמסקי אישור הונפקקייטנהחופש שערי אהרוןבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
הקיטנה של החופש 

הגדול
804005- עירית בני ברק מוסד חינוכי1003-618910601/07/201819/07/2018רחוב מוהליבר אישור הונפקקייטנה

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-633759301/07/201819/07/2018 בני ברק5אביעד אישור הונפקקייטנהזה היוםבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית3203-570904001/07/201819/07/2018אבו חצירא ישראל אישור הונפקקייטנהאור דודבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1703-619704001/07/201819/07/2018אשל אברהם אישור הונפקקייטנהחופש רמת אלחנןבני ברקבני ברקאביב-תל

עמותה1803-615240001/07/201819/07/2018ר מקוצק "האדמואישור הונפקקייטנהרשת הגניםבני ברקבני ברקאביב-תל
- רשת גני אגודת ישראל 

580070092
עמותה2203-615240001/07/201819/07/2018קבוץ גלויות אישור הונפקקייטנהרשת הגניםבני ברקבני ברקאביב-תל

- רשת גני אגודת ישראל 

580070092
עמותה5503-615240001/07/201819/07/2018המכבים אישור הונפקקייטנהרשת הגניםבני ברקבני ברקאביב-תל

- רשת גני אגודת ישראל 

580070092
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית103-674443201/07/201819/07/2018אורליאן אישור הונפקקייטנהחופש נווה אחיעזרבני ברקבני ברקאביב-תל

חברה1203-579967501/07/201819/07/2018הרב קליש אישור הונפקקייטנהגינת ורדיםבני ברקבני ברקאביב-תל
- מ "מטעים מרכזי חינוך בע

2418655



מדינת ישראל
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חברה1203-579967501/07/201819/07/2018הרב קליש אישור הונפקקייטנהגינת ורדיםבני ברקבני ברקאביב-תל
- מ "מטעים מרכזי חינוך בע

2418655
חברה1203-579967501/07/201819/07/2018הרב קליש אישור הונפקקייטנהגינת ורדיםבני ברקבני ברקאביב-תל

- מ "מטעים מרכזי חינוך בע

2418655

חברה1703-579967501/07/201819/07/2018הלפרין אישור הונפקקייטנהגינת ורדיםבני ברקבני ברקאביב-תל
- מ "מטעים מרכזי חינוך בע

2418655

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית3503-570796301/07/201819/07/2018ירושלים אישור הונפקקייטנהפנינת חדשבני ברקבני ברקאביב-תל

חברה2303-619134101/07/201819/07/2018הרב דסלר אישור הונפקקייטנהגינת ורדיםבני ברקבני ברקאביב-תל
- מ "מטעים מרכזי חינוך בע

2418655
חברה2303-619134101/07/201819/07/2018הרב דסלר אישור הונפקקייטנהגינת ורדיםבני ברקבני ברקאביב-תל

- מ "מטעים מרכזי חינוך בע

2418655
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית3903-619991701/07/201819/07/2018נורדאו אישור הונפקקייטנהחופש אוצר החייםבני ברקבני ברקאביב-תל

580066868- אגודת שאר ישוב עמותה703-579289601/07/201820/07/2018גרינברג אישור הונפקקייטנהשאר ישובבני ברקבני ברקאביב-תל

580066868- אגודת שאר ישוב עמותה703-579289601/07/201820/07/2018גרינברג אישור הונפקקייטנהאגודת שאר ישובבני ברקבני ברקאביב-תל

712984- מ "ר גנים איכות בע"בכחברה1303-574347501/07/201820/07/2018אפשטיין פנחס אישור הונפקקייטנהבנות מלוכהבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1803-618117801/07/201820/07/2018הושע אישור הונפקקייטנהמרכז מנחם הצבעיםבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1803-618117801/07/201820/07/2018הושע אישור הונפקקייטנהמרכז מנחם הצבעיםבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1803-618117801/07/201820/07/2018הושע אישור הונפקקייטנהמרכז מנחם הצבעיםבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
מרכז מנחם 

סוקולוב א
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1903-618117801/07/201820/07/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנה

בני ברקבני ברקאביב-תל
מרכז מנחם 

סוקולוב ב
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-618117801/07/201820/07/2018סוקולובאישור הונפקקייטנה

בני ברקבני ברקאביב-תל
מרכז מנחם הרב 

שך ג
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית5003-579365201/07/201820/07/2018הרב שך אישור הונפקקייטנה

בני ברקבני ברקאביב-תל
מרכז מנחם הרב 

שך ב
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית5003-579365201/07/201820/07/2018הרב שך אישור הונפקקייטנה

בני ברקבני ברקאביב-תל
מרכז מנחם הרב 

שך א
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-579365201/07/201820/07/2018 בני ברק50הרב שך אישור הונפקקייטנה

בני ברקבני ברקאביב-תל
מרכז מנחם 

סוקולוב ג
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-579365201/07/201820/07/2018 בני ברק19סוקולוב אישור הונפקקייטנה

בני ברקבני ברקאביב-תל
מרכז מנחם צייטלין 

5
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-579365201/07/201820/07/2018 בני ברק5צייטלין אישור הונפקקייטנה

עמותה3203-806057002/07/201813/07/2018יונה הנביא אישור הונפקקייטנהחסד לאברהםבני ברקבני ברקאביב-תל
- מוסדות חסד לאברהם 

580641223

בני ברקבני ברקאביב-תל
חופש תפארת תמר 

ד ה ו
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית603-534070802/07/201817/07/2018בן פתחיה אישור הונפקקייטנה

בני ברקבני ברקאביב-תל
חופש זכרון מאיר ד 

ה ו
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2903-579761802/07/201817/07/2018ר מגור "האדמואישור הונפקקייטנה

בני ברקבני ברקאביב-תל
חופש נווה מאיר ד 

ה ו
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-570352602/07/201817/07/2018סמטת רחלאישור הונפקקייטנה

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1203-574879302/07/201817/07/2018דקר אישור הונפקקייטנהו-חופש שכון ג דבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
חופש נווה אחיעזר 

ו-ד
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית103-677798702/07/201817/07/2018אורליאן אישור הונפקקייטנה

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1003-574877002/07/201817/07/2018בעל התניא אישור הונפקקייטנהו-חופש עטרת חיה דבני ברקבני ברקאביב-תל
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בני ברקבני ברקאביב-תל
-חופש רמת אהרון ד

ו
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית903-570281502/07/201817/07/2018הרב סורוצקין אישור הונפקקייטנה

בני ברקבני ברקאביב-תל
חופש שערי אהרון 

ו-ד
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2603-619210302/07/201817/07/2018הרב אברמסקי אישור הונפקקייטנה

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית5303-677389002/07/201817/07/2018עזרא אישור הונפקקייטנהו-חופש ויזניץ דבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2203-618206502/07/201817/07/2018ם "רמבאישור הונפקקייטנהו-חופש מרכז דבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית6503-674814502/07/201817/07/2018קהילות יעקב אישור הונפקקייטנהו-חופש כהנמן דבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית3903-619991702/07/201817/07/2018נורדאו אישור הונפקקייטנהו-אוצר החיים דבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית503-633759302/07/201817/07/2018אביעד אישור הונפקקייטנהו-תפארת שרה דבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית3503-570796302/07/201817/07/2018ירושלים אישור הונפקקייטנהו-י ד"חופש פנינת בבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית10603-575446602/07/201817/07/2018הרב כהנמן אישור הונפקקייטנהו-חופש כלל חסידי דבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
חופש ותתפלל חנה 

ו-ד
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2503-574356502/07/201817/07/2018אורליאן אישור הונפקקייטנה

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1703-619704002/07/201817/07/2018אשל אברהם אישור הונפקקייטנהחופש רמת אלחנןבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1503-618119102/07/201817/07/2018בן זומא אישור הונפקקייטנהו-גור דבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
חופש זכרון מאיר ד 

ה ו
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2903-579761802/07/201817/07/2018ר מגור "האדמואישור הונפקקייטנה

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-577889902/07/201817/07/2018נויפלדאישור הונפקקייטנהמסורתבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
-חופש רמת אהרון ד

ו מעודכן
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית903-570281502/07/201817/07/2018הרב סורוצקין אישור הונפקקייטנה

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית10603-577889902/07/201817/07/2018הרב כהנמן אישור הונפקקייטנהבנות שרה חדשבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית603-577889902/07/201817/07/2018בן פתחיה אישור הונפקקייטנהתפארת תמר חדשבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1203-577889902/07/201817/07/2018דקר אישור הונפקקייטנהשכון ג חדשבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית2203-577889902/07/201817/07/2018ם "רמבאישור הונפקקייטנהמרכז חדשבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית03-577889902/07/201817/07/2018נויפלדאישור הונפקקייטנהמסורת חדשבני ברקבני ברקאביב-תל

 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית1003-577889902/07/201817/07/2018בעל התניא אישור הונפקקייטנהעטרת חיה חדשבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
-חופש כלל חסידי ד

ו מעודכן
 בני ברק61002בני ברק רשות מקומית10603-575446602/07/201817/07/2018הרב כהנמן אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער5003-579485502/07/201817/08/2018חזון איש אישור הונפקקייטנה'בצוותא אבני ברקבני ברקאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער5003-579485502/07/201817/08/2018חזון איש אישור הונפקקייטנה'בצוותא בבני ברקבני ברקאביב-תל
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ג"היכלי ענתנועת נוער303-618525602/07/201818/07/2018זבולון המר אישור הונפקקייטנהאין אפסבני ברקבני ברקאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1203-578153502/07/201819/07/2018דקר אישור הונפקקייטנה'שכון גבני ברקבני ברקאביב-תל

513366- ץ 'פונובימוסד חינוכי1003-570076402/07/201820/07/2018הרב הירש אישור הונפקקייטנה'בתי אבות פוניבזבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
קהילת חניכי 

הישיבות
עמותה603-618615502/07/201820/07/2018חיי טייב אישור הונפקקייטנה

קהילת חניכי הישבות פרדס כץ 

580516615- קרית הרצוג 
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער9903-578000802/07/201830/07/2018רחוב חזון איש אישור הונפקקייטנהמה אהבתיבני ברקבני ברקאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2903-618624703/07/201813/08/2018האדמור מגור אישור הונפקקייטנהאתנחתא זכרון מאירבני ברקבני ברקאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1203-616083203/07/201821/08/2018בעל התניא אישור הונפקקייטנהאתנחתאבני ברקבני ברקאביב-תל

אישור הונפקקייטנהמוסדות אור החייםבני ברקבני ברקאביב-תל
 בני ברק 1162. ד. ת51עזרא 

5111101
580057339- אגודת אור החיים עמותה072-239452304/07/201809/07/2018

עמותה3203-806057012/08/201817/08/2018יונה הנביא אישור הונפקקייטנהחסד לאברהםבני ברקבני ברקאביב-תל
- מוסדות חסד לאברהם 

580641223
560607- ישיבת חמד מוסד חינוכי203-632391520/07/201812/08/2018פרדו אישור הונפקקייטנהישיבת חמדבני ברקבני ברקאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1108-800946021/06/201815/08/2018כהנמן אישור הונפקקייטנהאתנחתא החדשבני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
קווים מתחברים 

אליך
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער13103-574107621/06/201815/08/2018כהנמן אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער077-799440221/06/201819/08/2018' ב31אהרונוביץ אישור הונפקקייטנהקרש קפיצהבני ברקבני ברקאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער5103-677551121/06/201819/08/2018עזרא אישור הונפקקייטנהחלומות ולא בלילהבני ברקבני ברקאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער9203-616353121/06/201820/07/2018כהנמן אישור הונפקקייטנהאות געציירנטבני ברקבני ברקאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער03-570070621/06/201821/07/2018 בני ברק33רחוב אהרונוביץ אישור הונפקקייטנהיוצרים חלוםבני ברקבני ברקאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער03-909060821/06/201821/08/2018 בני ברק33רחוב אהרונוביץ אישור הונפקקייטנהיוצאת למרחבבני ברקבני ברקאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער203-578027821/06/201830/08/2018זבולון המס אישור הונפקקייטנהאתנחתאבני ברקבני ברקאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1503-578920622/06/201822/07/2018צפת אישור הונפקקייטנהח"אתנחתא תשעבני ברקבני ברקאביב-תל

580503167- ר "שתילים רכים עעמותה4503-909075023/07/201808/08/2018קהילות יעקב אישור הונפקקייטנהיד בידבני ברקבני ברקאביב-תל

עמותה1703-574687223/07/201830/07/2018אשל אברהם אישור הונפקקייטנהתודעה על גלגליםבני ברקבני ברקאביב-תל
רשת ארצית להאדרת - תודעה 

580152833- יהדות 
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער38073-276686924/06/201816/07/2018פוברסקי אישור הונפקקייטנהיראת שמיםבני ברקבני ברקאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער403-676251824/06/201817/07/2018זמבא אישור הונפקקייטנהעלי והצליחיבני ברקבני ברקאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1203-616083224/06/201820/08/2018בעל התניא אישור הונפקקייטנהאתנחתא וולףבני ברקבני ברקאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער9903-677879124/06/201825/07/2018חזון איש אישור הונפקקייטנההבית שלנובני ברקבני ברקאביב-תל

בני ברקבני ברקאביב-תל
סמינר תורני בית 

יעקב
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער10003-579400224/06/201826/08/2018רחוב כנהמן אישור הונפקקייטנה

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער3802-501544428/06/201815/07/2018פוברסקי אישור הונפקקייטנהא מחיהבני ברקבני ברקאביב-תל
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580003440- ישיבה נתיבות חיים עמותה603-619759129/07/201802/08/2018סירוקה שמעון אישור הונפקקייטנהנתיבות חייםבני ברקבני ברקאביב-תל

1- ים -הפועל מופת בתעמותה303-507774401/07/201809/08/2018ההסתדרות אישור הונפקקייטנהקייטנת הפועלבת יםבת יםאביב-תל

976308- מרכז קהילתי הבונים ס"מתנ503-552422101/07/201809/08/2018אורט ישראל אישור הונפקקייטנההבוניםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית1703-551758601/07/201809/08/2018ליבורנו אישור הונפקקייטנהיגלוםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית503-551655601/07/201809/08/2018הבנים אישור הונפקקייטנהמסע עולמיבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית03-658111001/07/201809/08/2018 בת ים6כנרת אישור הונפקקייטנהמסע עולמיבת יםבת יםאביב-תל

תושב פרטי103-506191401/07/201812/07/2018יורדי הים אישור הונפקקייטנהקייטנת אקסטריםבת יםבת יםאביב-תל
- מועדון הגלישה הישראלי 

514287549

 בת ים62000בת ים רשות מקומית703-506538901/07/201817/07/2018חלמית אישור הונפקקייטנהברת כהןבת יםבת יםאביב-תל

172023- בית ספר הראל מוסד חינוכי403-551351001/07/201819/07/2018כובשי החרמון אישור הונפקקייטנהבית ספר של הקיץבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית903-506527301/07/201819/07/2018הרב הרצוג אישור הונפקקייטנהקיטנת נחשוניםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית1603-967728801/07/201819/07/2018פרנק אנה אישור הונפקקייטנהשירה חדשהבת יםבת יםאביב-תל

511451- משה שרת מוסד חינוכי03-658076801/07/201819/07/2018 בת ים3חביבה רייך אישור הונפקקייטנהמשה שרתבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית703-506551801/07/201819/07/2018רמבם אישור הונפקקייטנהגורדוןבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית15077-400529601/07/201819/07/2018פרץ אישור הונפקקייטנהשובובת יםבת יםאביב-תל

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי103-508077101/07/201819/07/2018המעפילים אישור הונפקקייטנהנתיבות רבקהבת יםבת יםאביב-תל

514901- ישועות יעקב מוסד חינוכי603-553125301/07/201819/07/2018הכרמל אישור הונפקקייטנהבשביל המיוחדבת יםבת יםאביב-תל

338095- מוסד חינוכי מוסד חינוכי2003-506207101/07/201819/07/2018פרלשטיין אישור הונפקקייטנהספורט ומשחקי כדורבת יםבת יםאביב-תל

בת יםבת יםאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול
 בת ים62000בת ים רשות מקומית5803-506426101/07/201819/07/2018הרצל אישור הונפקקייטנה

ס"מתנ03-507942401/07/201819/07/2018 בת ים10רחוב נגבה אישור הונפקקייטנהמפליגים בסיפוריםבת יםבת יםאביב-תל

512871- סוקולוב בת ים מוסד חינוכי2503-506406301/07/201819/07/2018מסריק אישור הונפקקייטנהסוקולובבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית3073-216613901/07/201819/07/2018אלמליח אישור הונפקקייטנהגן אופקבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית13073-216613901/07/201819/07/2018ששת הימים אישור הונפקקייטנהגן חופי היםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית24073-216613901/07/201819/07/2018ארלוזורוב אישור הונפקקייטנהגן לב היםבת יםבת יםאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 בת ים62000בת ים רשות מקומית13073-216613901/07/201819/07/2018ששת הימים אישור הונפקקייטנהבת גליםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית57073-216613901/07/201819/07/2018שי עגנון אישור הונפקקייטנהדקרבת יםבת יםאביב-תל

משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי03-506777201/07/201819/07/2018 בת ים12רחוב הדדי אישור הונפקקייטנהיד מרדכיבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית17073-216613901/07/201819/07/2018ליבורנו אישור הונפקקייטנהיובלבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית2073-216613901/07/201819/07/2018אורט ישראל אישור הונפקקייטנהמפלבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית152073-216613901/07/201819/07/2018בלפור אישור הונפקקייטנהשחפיםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית2073-216613901/07/201819/07/2018השר פנקס אישור הונפקקייטנהדולפיןבת יםבת יםאביב-תל

513549- דוד אלעזר מוסד חינוכי303-659021401/07/201819/07/2018נויקלן אישור הונפקקייטנהדוד אלעזרבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית1703-551758601/07/201819/07/2018ליבורנו אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית24073-216613901/07/201819/07/2018ארלוזורוב אישור הונפקקייטנהאפיקבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית27/29073-216613901/07/201819/07/2018יוספטל אישור הונפקקייטנהמנורבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית603-553125301/07/201819/07/2018סמטת הכרמל אישור הונפקקייטנהבארץ הפלאותבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית10073-216613901/07/201819/07/2018מנדלי מוכר ספרים אישור הונפקקייטנהזהרוןבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית4073-216613901/07/201819/07/2018הרב קוקיס אישור הונפקקייטנהנווה חוףבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית2003-506207101/07/201819/07/2018פרלשטיין אישור הונפקקייטנהראשונים  בת יםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית17073-216613901/07/201819/07/2018ליבורנו אישור הונפקקייטנהפלגבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית17073-216613901/07/201819/07/2018טבנקין אישור הונפקקייטנהריביירהבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית2073-216613901/07/201819/07/2018חביבה רייך אישור הונפקקייטנהחובליםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית5073-216613901/07/201819/07/2018הרשת אישור הונפקקייטנהמכמורתבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית3073-216613901/07/201819/07/2018גנוסר אישור הונפקקייטנהרפסודהבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית8073-216613901/07/201819/07/2018הרב לוי אישור הונפקקייטנהקונכייהבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית5703-552705001/07/201819/07/2018עגנון אישור הונפקקייטנהטבנקיןבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית2073-216613901/07/201819/07/2018חביבה רייך אישור הונפקקייטנהים המלחבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית5073-216613901/07/201819/07/2018הרשת אישור הונפקקייטנהגליםבת יםבת יםאביב-תל

411048- משרד החינוך מוסד חינוכי503-551171501/07/201819/07/2018הדקל אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםבת יםבת יםאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 בת ים62000בת ים רשות מקומית83073-216613901/07/201819/07/2018בר אילן אישור הונפקקייטנהציבת יםבת יםאביב-תל

338095- מוסד חינוכי מוסד חינוכי603-506908801/07/201819/07/2018הגפן אישור הונפקקייטנהירושליםבת יםבת יםאביב-תל

410951- משרד החינוך  מוסד חינוכי2903-506923601/07/201819/07/2018ביאליק אישור הונפקקייטנהציפוריבת יםבת יםאביב-תל

514505- נתיבות רבקה מוסד חינוכי03-508077101/07/201819/07/2018בת יםאישור הונפקקייטנהנתיבות רבקהבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית073-216613901/07/201819/07/2018 בת ים3העמדות אישור הונפקקייטנהנתיבי היםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית4073-216613901/07/201819/07/2018אלי כהן אישור הונפקקייטנהשושנת היםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית8073-216613901/07/201819/07/2018הרב לוי אישור הונפקקייטנהצדףבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית17073-216613901/07/201819/07/2018טבנקין אישור הונפקקייטנהספינהבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית17073-216613901/07/201819/07/2018טבנקין אישור הונפקקייטנהסוס היםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית10073-216613901/07/201819/07/2018נגבה אישור הונפקקייטנהשירת היםבת יםבת יםאביב-תל

976282- ניצנה -קהלתי גאולים.מס"מתנ1903-507361201/07/201819/07/2018ניצנה אישור הונפקקייטנהמסע עולמיבת יםבת יםאביב-תל

338095- מוסד חינוכי מוסד חינוכי2003-506207101/07/201819/07/2018פרלשטיין אישור הונפקקייטנהספורט ומשחקי כדורבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית603-553125301/07/201819/07/2018הכרמל אישור הונפקקייטנהשעת סיפורבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית1503-551070801/07/201819/07/2018אנה פרנק אישור הונפקקייטנהאורות התורהבת יםבת יםאביב-תל

24565541- ניר מאור חברה03-962333801/07/201819/07/2018 בת ים14הקוממיות אישור הונפקקייטנהחוויה אולימפיתבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית17077-517705201/07/201820/07/2018הרב קוק אישור הונפקקייטנהקייטנת חבד בת יםבת יםבת יםאביב-תל

62401336- אלי אבינועם  חברה03-551808601/07/201831/08/2018חוף תאיו בת יםאישור הונפקקייטנהלגונהבת יםבת יםאביב-תל

514901- ישועות יעקב מוסד חינוכי603-553125302/07/201813/07/2018הכרמל אישור הונפקקייטנהנוגע ללבבת יםבת יםאביב-תל

תושב פרטי103-506191415/07/201826/07/2018יורדי הים אישור הונפקקייטנהקייטנת אקסטריםבת יםבת יםאביב-תל
- מועדון הגלישה הישראלי 

514287549

305651598- דין סרף תושב פרטי03-552640821/06/201831/08/2018בת ים, חוף תאיואישור הונפקקייטנהגט סרףבת יםבת יםאביב-תל

338095- מוסד חינוכי מוסד חינוכי2003-506207122/07/201802/08/2018פרלשטיין אישור הונפקקייטנהספורט ומשחקי כדורבת יםבת יםאביב-תל

338095- מוסד חינוכי מוסד חינוכי2003-506207122/07/201802/08/2018פרלשטיין אישור הונפקקייטנהספורט ומשחקי כדורבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית3073-216613923/07/201809/08/2018אלמליח אישור הונפקקייטנהגן אופקבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית13073-216613923/07/201809/08/2018ששת הימים אישור הונפקקייטנהגן חופי היםבת יםבת יםאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 בת ים62000בת ים רשות מקומית13073-216613923/07/201809/08/2018ששת הימים אישור הונפקקייטנהבת גליםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית57073-216613923/07/201809/08/2018שי עגנון אישור הונפקקייטנהדקרבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית152073-216613923/07/201809/08/2018בלפור אישור הונפקקייטנהשחפיםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית24073-216613923/07/201809/08/2018ארלוזורוב אישור הונפקקייטנהאפיקבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית10073-216613923/07/201809/08/2018מנדלי מוכר ספרים אישור הונפקקייטנהזהרוןבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית4073-216613923/07/201809/08/2018הרב קוקיס אישור הונפקקייטנהנווה חוףבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית17073-216613923/07/201809/08/2018ליבורנו אישור הונפקקייטנהפלגבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית17073-216613923/07/201809/08/2018טבנקין אישור הונפקקייטנהריביירהבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית2073-216613923/07/201809/08/2018חביבה רייך אישור הונפקקייטנהחובליםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית5073-216613923/07/201809/08/2018הרשת אישור הונפקקייטנהמכמורתבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית3073-216613923/07/201809/08/2018גנוסר אישור הונפקקייטנהרפסודהבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית8073-216613923/07/201809/08/2018הרב לוי אישור הונפקקייטנהקונכייהבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית2073-216613923/07/201809/08/2018חביבה רייך אישור הונפקקייטנהים המלחבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית073-216613923/07/201809/08/2018 בת ים3העמדות אישור הונפקקייטנהנתיבי היםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית4073-216613923/07/201809/08/2018אלי כהן אישור הונפקקייטנהשושנת היםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית8073-216613923/07/201809/08/2018הרב לוי אישור הונפקקייטנהצדףבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית17073-216613923/07/201809/08/2018טבנקין אישור הונפקקייטנהספינהבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית17073-216613923/07/201809/08/2018טבנקין אישור הונפקקייטנהסוס היםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית10073-216613923/07/201809/08/2018נגבה אישור הונפקקייטנהשירת היםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית17073-216613923/07/201810/08/2018ליבורנו אישור הונפקקייטנהיובלבת יםבת יםאביב-תל
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 בת ים62000בת ים רשות מקומית2073-216613923/07/201810/08/2018אורט ישראל אישור הונפקקייטנהמפלבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית17077-517705223/07/201810/08/2018הרב קוק אישור הונפקקייטנהקייטנת חבד בת יםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית27/29073-216613923/07/201810/08/2018יוספטל אישור הונפקקייטנהמנורבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית5073-216613923/07/201810/08/2018הרשת אישור הונפקקייטנהגליםבת יםבת יםאביב-תל

 בת ים62000בת ים רשות מקומית83073-216613923/07/201810/08/2018בר אילן אישור הונפקקייטנהציבת יםבת יםאביב-תל

תושב פרטי103-506191429/07/201809/08/2018יורדי הים אישור הונפקקייטנהקייטנת אקסטריםבת יםבת יםאביב-תל
- מועדון הגלישה הישראלי 

514287549
גבעתייםגבעתייםאביב-תל

ס "לאה גולדברג בי

1של הקיץ 
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית603-605348501/07/201805/07/2018צביה אישור הונפקקייטנה

הנוער העובד והלומדתנועת נוער04-980342001/07/201812/07/2018 גבעתיים17בלוך אישור הונפקקייטנהקייצת קן בורוכובגבעתייםגבעתייםאביב-תל

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
מחנה אימון 

והעשרה בטניס 
עמותה1203-571836801/07/201812/07/2018גולדשטיין אהרון אישור הונפקקייטנה

העמותה לקידום הספורט 

5801842828- גבעתיים 
גבעתייםגבעתייםאביב-תל

מחנה מצוינות 

בכדורסל
עמותה03-571836801/07/201817/07/2018 גבעתיים6צביה לובטקין אישור הונפקקייטנה

העמתה לקידום הספורט 

580184828- בגבעתיים 
גבעתייםגבעתייםאביב-תל

מחנה מצוינות 

בכדורסל
עמותה1503-571836801/07/201817/07/2018גולומב אישור הונפקקייטנה

העמותה לקידום הספורט 

5801842828- גבעתיים 
25491465- בתיה דולינסקי תושב פרטי072-211558001/07/201819/07/2018 גבעתיים45עמישב אישור הונפקקייטנהשיגעון המדעיםגבעתייםגבעתייםאביב-תל

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
מוסד חינוכי3003-673425201/07/201819/07/2018פועלי הרכבת אישור הונפקקייטנה

- בית ספר בן גוריון גבעתיים 

512996
גבעתייםגבעתייםאביב-תל

בית הספר של 

החופש הגדול
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית703-731501701/07/201819/07/2018ל "צהאישור הונפקקייטנה

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית603-731906101/07/201819/07/2018הכנסת אישור הונפקקייטנהבית ספר גורדוןגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית503-571898001/07/201819/07/2018צביה אישור הונפקקייטנהיגאל אלוןגבעתייםגבעתייםאביב-תל

מוסד חינוכי103-731787701/07/201819/07/2018רביבים אישור הונפקקייטנהבית ספר שמעוניגבעתייםגבעתייםאביב-תל
- אדם וסביבה - משרד החינוך 

410431

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול
510347- בית ספר כצנלסון מוסד חינוכי03-571967801/07/201819/07/2018גבעתיים19המעיין אישור הונפקקייטנה

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית03-731333201/07/201819/07/2018 גבעתיים22ש "התעאישור הונפקקייטנה

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
ס של החופש "בי

בורוכוב
510313- בית ספר בורוכוב מוסד חינוכי203-672232901/07/201819/07/2018יפה נוף אישור הונפקקייטנה

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית3003-771032201/07/201819/07/2018יבניאלי אישור הונפקקייטנהכייפת שזרגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית2403-771032201/07/201819/07/2018גורדון אישור הונפקקייטנהכייפת בית ראשוניםגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית1003-771032201/07/201819/07/2018שדה בוקר אישור הונפקקייטנהסדנאות שדה בוקרגבעתייםגבעתייםאביב-תל

מוסד חינוכי03-968911901/07/201831/07/2018סנונית דפנה חבצלת סיגלון צאלוןאישור הונפקקייטנהטומשין קידסגבעתייםגבעתייםאביב-תל
 -(צ"חל)מ "רשת תיכוני טומשין בע

 6195549
מוסד חינוכי03-968911901/07/201831/07/2018צופית בושמת תמירון ברוש דקלאישור הונפקקייטנהטומשין קידסגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 -(צ"חל)מ "רשת תיכוני טומשין בע

 6195549
מוסד חינוכי03-968911901/07/201831/07/2018חוחית ירקון נחליאלי ניצן נרקיסאישור הונפקקייטנהטומשין קידסגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 -(צ"חל)מ "רשת תיכוני טומשין בע

 6195549
מוסד חינוכי03-968911901/07/201831/07/2018זהבן גדרון דוכיפתאישור הונפקקייטנהטומשין קידסגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 -(צ"חל)מ "רשת תיכוני טומשין בע

 6195549
מוסד חינוכי03-968911901/07/201831/07/2018שלדג פשוש חצב דרור סיפןאישור הונפקקייטנהטומשין קידסגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 -(צ"חל)מ "רשת תיכוני טומשין בע

 6195549
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מוסד חינוכי03-968911901/07/201831/07/2018יען עפרוני תור רמית שדמיתאישור הונפקקייטנהטומשין קידסגבעתייםגבעתייםאביב-תל
 -(צ"חל)מ "רשת תיכוני טומשין בע

 6195549
מוסד חינוכי03-968911901/07/201831/07/2018לוטוס לוטם זית סיתוונית סחלבאישור הונפקקייטנהטומשין קידסגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 -(צ"חל)מ "רשת תיכוני טומשין בע

 6195549
מוסד חינוכי03-968911901/07/201831/07/2018אגס תדהר אלון ארז אגוזאישור הונפקקייטנהטומשין קידסגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 -(צ"חל)מ "רשת תיכוני טומשין בע

 6195549
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית203-672282901/07/201831/07/2018ההסתדרות אישור הונפקקייטנהאשלגבעתייםגבעתייםאביב-תל

4051- ד "רשת גני חבמוסד חינוכי203-672261701/07/201831/07/2018ההסתדרות אישור הונפקקייטנהצייטי בקרמןגבעתייםגבעתייםאביב-תל

מוסד חינוכי03-968911901/07/201831/07/2018נורית אירוס אלמוג אלהאישור הונפקקייטנהטומשין קידסגבעתייםגבעתייםאביב-תל
 -(צ"חל)מ "רשת תיכוני טומשין בע

 6195549

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
,מרגנית,דליה,אנפה

ילדות - זמיר ואתרוג
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית2103-547733201/07/201831/07/2018בן ציון אישור הונפקקייטנה

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
ערבה,הרדוף,דובדבן

רימון וגפן ילדות ,
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית303-547733201/07/201831/07/2018אידמית אישור הונפקקייטנה

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית3403-672261701/07/201831/07/2018הרצוג אישור הונפקקייטנהד"חבגבעתייםגבעתייםאביב-תל

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
ור,תלתן,לילך,כלנית

ילדות -דגנית,ד
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית1003-547733201/07/201831/07/2018פתאי / 24אחדות העבודה אישור הונפקקייטנה

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
פעמונ,חרצית,רקפת

ילדות -ית וסביון
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית603-547733201/07/201831/07/2018רוטברג אישור הונפקקייטנה

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
מור ,לבונה,נופר

ילדות - ואפרסמון
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית203-547733201/07/201831/07/2018השניים / 2יפה נוף אישור הונפקקייטנה

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
צבעוניץ,שיטה,רותם

ילדות -צבר ושיזף
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית3203-547733201/07/201831/07/2018הרצוג /34צימבר אישור הונפקקייטנה

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית03-672516901/08/201815/08/2018אהרון שראישור הונפקקייטנהגן חצבגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית1203-571673001/08/201815/08/2018פטאי אישור הונפקקייטנהגן דגנית אוגוסטגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית03-550991601/08/201815/08/2018 גבעתיים34הרצוג אישור הונפקקייטנהמסביב לעולםגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית303-573103501/08/201815/08/2018שר אהרן אישור הונפקקייטנהקייטנת גן פשושגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית1103-571976501/08/201815/08/2018גלבוע אישור הונפקקייטנהגן תמירוןגבעתייםגבעתייםאביב-תל

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
קייטנה באוגוסט 

גנים
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית3077-513201301/08/201815/08/2018אידמית אישור הונפקקייטנה

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
קייטנה באוגוסט 

גנים
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית2077-513201301/08/201815/08/2018ריינס אישור הונפקקייטנה

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית03-571974901/08/201815/08/2018 גבעתיים10פתאי אישור הונפקקייטנהגן ורדגבעתייםגבעתייםאביב-תל

תושב פרטי2103-673446001/08/201815/08/2018בן ציון ישראלי אישור הונפקקייטנהגן מרגניתגבעתייםגבעתייםאביב-תל
- כרמית שטיינר סופר 

201317435
37642071- ריקי דרוקר תושב פרטי203-571975801/08/201815/08/2018ריינס אישור הונפקקייטנהסחלבגבעתייםגבעתייםאביב-תל

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
קרנבל שירי ילדות 

ישראלית
מוסד חינוכי303-673766501/08/201815/08/2018רחוב השניים אישור הונפקקייטנה

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
קייטנה באוגוסט 

גנים
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית9077-513201301/08/201815/08/2018משמר הירדן אישור הונפקקייטנה

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית203-672282901/08/201815/08/2018ההסתדרות אישור הונפקקייטנהאשלגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית2003-524882401/08/201815/08/2018משמר הירדן אישור הונפקקייטנהגפןגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית03-624538701/08/201815/08/2018 גבעתיים21בן ציון ישראלי אישור הונפקקייטנהגן דליהגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית03-571976801/08/201815/08/2018 גבעתיים34הרצוג אישור הונפקקייטנהקייטנת גן שיטהגבעתייםגבעתייםאביב-תל

198168- גן שלדג מוסד חינוכי403-571337401/08/201815/08/2018שר אהרן אישור הונפקקייטנהקייטנת שלדגגבעתייםגבעתייםאביב-תל
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518662- גילי עטר תושב פרטי03-673766101/08/201815/08/2018 גבעתיים3השניים אישור הונפקקייטנהאפרסמוןגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית2403-672443601/08/201815/08/2018פועלי הרכבת אישור הונפקקייטנהסביוןגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית1303-523409301/08/201815/08/2018המעורר אישור הונפקקייטנהקייטנת גן איריסגבעתייםגבעתייםאביב-תל

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית03-673897501/08/201815/08/2018 גבעתיים6רוטברג אישור הונפקקייטנהגן חרצית גבעתייםגבעתייםגבעתייםאביב-תל

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
קייטנה באוגוסט 

גנים
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית25077-513201301/08/201815/08/2018ההגנה אישור הונפקקייטנה

 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית3203-571976901/08/201815/08/2018הרצוג אישור הונפקקייטנהגן צברגבעתייםגבעתייםאביב-תל

4051- ד "רשת גני חבמוסד חינוכי203-672261701/08/201819/08/2018ההסתדרות אישור הונפקקייטנהצייטי בקרמןגבעתייםגבעתייםאביב-תל

32056756- שרון ציוני תושב פרטי077-513201301/08/201823/08/2018גבעתיים, 18משמר הירדן אישור הונפקקייטנהקייטנה באוגוסטגבעתייםגבעתייםאביב-תל

עמותה503-571836804/07/201828/07/2018צביה אישור הונפקקייטנההתעמלות אומנותיתגבעתייםגבעתייםאביב-תל
העמותה לקידום הספורט 

5801842828- גבעתיים 
גבעתייםגבעתייםאביב-תל

ס "לאה גולדברג בי

2של הקיץ 
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית03-605348508/07/201811/07/2018 גבעתיים6צביה אישור הונפקקייטנה

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
ס "לאה גולדברג בי

3של הקיץ 
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית603-605348512/07/201819/07/2018צביה אישור הונפקקייטנה

25491465- בתיה דולינסקי תושב פרטי072-211558012/08/201830/08/2018 גבעתיים45עמישב אישור הונפקקייטנהשיגעון המדעיםגבעתייםגבעתייםאביב-תל

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
מחנה אימון 

והעשרה בטניס 
עמותה1203-571836815/07/201826/07/2018גולדשטיין אהרון אישור הונפקקייטנה

העמותה לקידום הספורט 

5801842828- גבעתיים 
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית6603-771032222/07/201802/08/2018המרי אישור הונפקקייטנההיי טקגבעתייםגבעתייםאביב-תל

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
צו פיקוח ממשלתי 

שדה בוקר
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית1003-771032222/07/201809/08/2018שדה בוקר אישור הונפקקייטנה

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
צו פיקוח בית 

ראשונים
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית503-771032222/07/201809/08/2018סמטת גזית אישור הונפקקייטנה

גבעתייםגבעתייםאביב-תל
צו פיקוח ממשלתי 

ר"שז
 גבעתיים63008גבעתיים רשות מקומית3003-771032222/07/201809/08/2018יבניאלי אישור הונפקקייטנה

58506684- רבקה שבתי תושב פרטי2203-731333222/07/201816/08/2018ש "התעאישור הונפקקייטנהקייטנה מהסרטיםגבעתייםגבעתייםאביב-תל

25491465- בתיה דולינסקי תושב פרטי072-211558023/07/201809/08/2018 גבעתיים45עמישב אישור הונפקקייטנהשיגעון המדעיםגבעתייםגבעתייםאביב-תל

36346658- גלשני סידני  תושב פרטי1209-886642601/07/201805/07/2018רמות ים אישור הונפקקייטנהריידרסהרצליההרצליהאביב-תל

חברה03-540696001/07/201809/08/2018 הרצליה4התנאים אישור הונפקקייטנהקאנטרי נוה אמיריםהרצליההרצליהאביב-תל
- מ "אייל צור חוגים והפעלות בע

513326595

חברה8503-540696001/07/201809/08/2018בוטינסקי 'זאישור הונפקקייטנהקאנטרי הרצליההרצליההרצליהאביב-תל
- מ "אייל צור חוגים והפעלות בע

513326595
36718328- אסף גלעדי תושב פרטי09-767388101/07/201812/07/2018חוף דרומי הרצליהאישור הונפקקייטנהברייק' ביץהרצליההרצליהאביב-תל

הרצליההרצליהאביב-תל
ס של הקיץ אלון "בי

הרצליה
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית703-547733201/07/201819/07/2018ברש אשר אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל
ס של הקיץ ויצמן "בי

הרצליה
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית1403-547733201/07/201819/07/2018ויצמן אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל
ס של הקיץ "בי

גורדון הרצליה
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית2203-547733201/07/201819/07/2018יצחק שדה אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל
ס של הקיץ "בי

ברנדיס הרצליה
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית2603-547733201/07/201819/07/2018נורדאו אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל
ס של הקיץ "בי

אילנות הרצליה
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית3503-547733201/07/201819/07/2018הדקל אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל
ס של הקיץ בר "בי

אילן הרצליה
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית903-547733201/07/201819/07/2018זיסו אישור הונפקקייטנה
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הרצליההרצליהאביב-תל
ס של הקיץ "בי

ם הרצליה"רמב
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית203-547733201/07/201819/07/2018פנקס אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל
ס של הקיץ לב "בי

טוב הרצליה
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית703-547733201/07/201819/07/2018רבי עקיבא אישור הונפקקייטנה

 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית09-956379901/07/201819/07/2018 הרצליה58מורדי הגטאות אישור הונפקקייטנהוולפסוןהרצליההרצליהאביב-תל

298- בני הרצליה עמותה3009-779106101/07/201819/07/2018הרב קוק אישור הונפקקייטנהכדורידהרצליההרצליהאביב-תל

 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית08-936548401/07/201819/07/2018 הרצליה64ההגנה - ס יוחנני "ביהאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםהרצליההרצליהאביב-תל

הרצליההרצליהאביב-תל
המשכיל ביהס של 

החופש הגדול
חברה108-931991401/07/201819/07/2018אלרואי דוד אישור הונפקקייטנה

- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

תאגיד עירוני1709-966311501/07/201819/07/2018בילו אישור הונפקקייטנהכדור סל בני הרצליההרצליההרצליהאביב-תל
- עמותת בני הרצליה 

5800093151

הרצליההרצליהאביב-תל
- קייטנה הפוכה

ס נוף ים"מתנ
חברה03-540696001/07/201819/07/2018 הרצליה6נוה עובד אישור הונפקקייטנה

- מ "אייל צור חוגים והפעלות בע

513326595
הרצליההרצליהאביב-תל

ס ברנדייס "בי

מחזור א
חברה2603-547733201/07/201819/07/2018נורדאו אישור הונפקקייטנה

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
הרצליההרצליהאביב-תל

מבוכים ודרקונים 

נווה ישראל
ס"מתנ1009-970790001/07/201819/07/2018הר מירון אישור הונפקקייטנה

- נוה ישראל -הרצליה.מתנ

971234
הרצליההרצליהאביב-תל

ס של הקיץ "בי

ר הרצליה"שז
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית1103-547733201/07/201819/07/2018הנוטרים אישור הונפקקייטנה

 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית09-890800001/07/201819/07/2018פינת בר אילן, 4בן גוריון אישור הונפקקייטנהסדנאות מחזמרהרצליההרצליהאביב-תל

הרצליההרצליהאביב-תל
ס של הקיץ "בי

הנדיבהרצליה
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית6103-547733201/07/201819/07/2018הנדיב אישור הונפקקייטנה

תאגיד עירוני209-966311801/07/201820/07/2018זבוטינסקי  אישור הונפקקייטנהבני הרצליה כדורגלהרצליההרצליהאביב-תל
- עמותת בני הרצליה 

5800093151
975482- ס נוף ים "מתנס"מתנ09-957558001/07/201820/07/2018 הרצליה6נווה עובד אישור הונפקקייטנהבית הספר של הקיץהרצליההרצליהאביב-תל

91- גיא צזנה תושב פרטיhazait 45608-929718301/07/201823/08/2018אישור הונפקקייטנהוויסרףהרצליההרצליהאביב-תל

201133972- אלוהה סרף תושב פרטי03-936981701/07/201830/08/2018 הרצליה3הצדף אישור הונפקקייטנהאלווה סרףהרצליההרצליהאביב-תל

514188598- מ "בע' לולה ביץחברה09-950200001/07/201830/08/2018 הרצליה6רמות ים אישור הונפקקייטנהגזיבוהרצליההרצליהאביב-תל

אישור הונפקקייטנהטומשין קידסהרצליההרצליהאביב-תל
, אורנים, עצמון, תמר, התאנה

ברושים
מוסד חינוכי03-968911901/07/201831/07/2018

 -(צ"חל)מ "רשת תיכוני טומשין בע

 6195549
הרצליההרצליהאביב-תל

חופש 

,נופר,למחשבהיסמין
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית09-970820101/07/201831/07/2018 הרצליה2פוסטר אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל
-חופש למחשבה

,שקד,אילת,אביבים
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית09-970820101/07/201831/07/2018 הרצליה2פוסטר אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל

-חופש למחשבה

בת ,צבר

תדהר,ארז,אגוז,חן

 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית209-970820101/07/201831/07/2018פוסטר אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל

-חופש למחשבה

,רותם,אלומות,הדר

גפן,אלמוג

 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית209-970820101/07/201831/07/2018פוסטר אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

הרצליההרצליהאביב-תל

-חופש למחשבה

רא,יובל,יערה,חופית

תרזה,ם

 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית209-970820101/07/201831/07/2018פוסטר אישור הונפקקייטנה

אישור הונפקקייטנהטומשין קידסהרצליההרצליהאביב-תל
, דליות , גליל, גלבוע, נרקיסים

חצב
מוסד חינוכי03-968911901/07/201831/07/2018

 -(צ"חל)מ "רשת תיכוני טומשין בע

 6195549
הרצליההרצליהאביב-תל

-חופש למחשבה

צבעוני 
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית209-970820101/07/201831/07/2018פוסטר אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל
- חופש ומחשבה

, אייל
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית209-970802101/07/201831/07/2018פוסטר אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל
- חופש למחשבה

ה,ירדן,דגנית,פרדס
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית209-970820101/07/201831/07/2018פוסטר אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל
-חופש למחשבה

סנוני,עפרוני,יקינטנון
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית209-970820101/07/201831/07/2018ליל הגשרים אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל
-חופש למחשבה

, חבצלת
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית09-970820101/07/201831/07/2018 הרצליה2פוסטר אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל

-חופש למחשבה

,גולן,דקל,כנרת,אגם

תבור

 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית209-970820101/07/201831/07/2018פוסטר אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל

-חופש למחשבה

, כוכב

ת,נורית,אירוס,זוהר

 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית09-970820101/07/201831/07/2018 הרצליה2פוסטר אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל

- חופש למחשבה

חיטי,צאלים,אמירים

אמנון ,ם

 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית209-970820101/07/201831/07/2018פוסטר אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל
-חופש למחשבה

מור,ברקן,כנען,ארבל
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית209-970820101/07/201831/07/2018פוסטר אישור הונפקקייטנה

הרצליההרצליהאביב-תל
-חופש למחשבה

מר,כלנית,צליל,מיתר
 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית09-970820101/07/201831/07/2018 הרצליה2פוסטר אישור הונפקקייטנה

514677749- האקדמיה לספורט חברה09-866506001/07/201831/08/2018 הרצליה3הצדף אישור הונפקקייטנההאקדמיה לגלישההרצליההרצליהאביב-תל

34130591- אסף טולידאנו תושב פרטי03-566555501/07/201831/08/2018 הרצליה12רמת ים אישור הונפקקייטנהפרו סרףהרצליההרצליהאביב-תל

עמותה8909-954614602/07/201810/08/2018הרב קוק אישור הונפקקייטנהקייטנת חבד הרצליההרצליההרצליהאביב-תל
- ד ליובאוויטש "מוסדות חב

580111870
עמותה09-954614602/07/201810/08/2018אנצו סירניאישור הונפקקייטנהד הרצליה"חבהרצליההרצליהאביב-תל

- ד ליובאוויטש "מוסדות חב

580111870
עמותה09-954614602/07/201810/08/2018אבן גבירולאישור הונפקקייטנהד הרצליה"חבהרצליההרצליהאביב-תל

- ד ליובאוויטש "מוסדות חב

580111870
עמותה09-954614602/07/201810/08/2018 הרצליה52העצמאות אישור הונפקקייטנהד הרצליה"חבהרצליההרצליהאביב-תל

- ד ליובאוויטש "מוסדות חב

580111870
580118735- בית אולפנא עמותה14077-516171002/07/201819/07/2018בר אילן אישור הונפקקייטנה3אטרקציה הרצליההרצליהאביב-תל

36346658- גלשני סידני  תושב פרטי1209-886642605/08/201809/08/2018רמות ים אישור הונפקקייטנהריידרסהרצליההרצליהאביב-תל

36346658- גלשני סידני  תושב פרטי1209-886642608/07/201812/07/2018רמות ים אישור הונפקקייטנהריידרסהרצליההרצליהאביב-תל

הרצליההרצליהאביב-תל

מוזיאון , ה"מוז

הרצליה לאמנות 

עכשווית

 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית09-950076208/07/201816/08/2018 הרצליה4רח הבנים אישור הונפקקייטנה

22357644- הקייטנה של קובה תושב פרטי09-952885612/08/201816/08/2018רזיאל דודאישור הונפקקייטנההקייטנה של קובההרצליההרצליהאביב-תל

36346658- גלשני סידני  תושב פרטי1209-886642612/08/201816/08/2018רמות ים אישור הונפקקייטנהריידרסהרצליההרצליהאביב-תל

36718328- אסף גלעדי תושב פרטי09-767388112/08/201823/08/2018חוף דרומי הרצליהאישור הונפקקייטנהברייק' ביץהרצליההרצליהאביב-תל

36346658- גלשני סידני  תושב פרטי1209-886642615/07/201819/07/2018רמות ים אישור הונפקקייטנהריידרסהרצליההרצליהאביב-תל
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36718328- אסף גלעדי תושב פרטי09-767388115/07/201827/07/2018חוף דרומי הרצליהאישור הונפקקייטנהברייק' ביץהרצליההרצליהאביב-תל

הרצליההרצליהאביב-תל
מחנה פסנתרנים 

וזמרים נוער מוסיקלי
עמותה03-562270116/07/201818/07/2018רזיאל דודאישור הונפקקייטנה

- נוער מוסיקלי בישראל 

580064103

36346658- גלשני סידני  תושב פרטי1209-886642619/08/201823/08/2018רמות ים אישור הונפקקייטנהריידרסהרצליההרצליהאביב-תל

אישור הונפקקייטנהריף הרצליההרצליההרצליהאביב-תל
 הרצליה פיתוח מלון 122רמת ים 

דן אכדיה
חברה09-957446121/06/201831/08/2018

- ריף מועדון צלילה בעמ 

512755596

תאגיד עירוני409-970820922/07/201802/08/2018גבורי עציון אישור הונפקקייטנהמעבדה עולמיתהרצליההרצליהאביב-תל

החברה למרכזים קהילתיים 

 - (צ"חל)מ :הרצליה בע

515344356

הרצליההרצליהאביב-תל
סאמר קול הרצליה 

2018
חברהBUR03-547733222/07/201802/08/2018אישור הונפקקייטנה

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 

975482- ס נוף ים "מתנס"מתנ609-957558022/07/201802/08/2018שד נוה עובד אישור הונפקקייטנהספורטהרצליההרצליהאביב-תל

הרצליההרצליהאביב-תל
קייטנת התעמלות 

נוף ים- קרקע 
975482- ס נוף ים "מתנס"מתנ609-957558022/07/201802/08/2018שד נוה עובד אישור הונפקקייטנה

22357644- הקייטנה של קובה תושב פרטי09-952885622/07/201809/08/2018רזיאל דודאישור הונפקקייטנההקייטנה של קובההרצליההרצליהאביב-תל

תאגיד עירוני1709-966311522/07/201809/08/2018בילו אישור הונפקקייטנהכדור סל בני הרצליההרצליההרצליהאביב-תל
- עמותת בני הרצליה 

5800093151

חברה703-547733222/07/201809/08/2018ברש אשר אישור הונפקקייטנה2018אלון קיץ הרצליההרצליהאביב-תל
אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 

הרצליההרצליהאביב-תל
קייטנת ברנר מחזור 

ב הרצליה
חברה4203-547733222/07/201809/08/2018אלוף אלון יגאל אישור הונפקקייטנה

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
הרצליההרצליהאביב-תל

קייטנת ברנדיס 

מחזור ב הרצליה
חברה2603-547733222/07/201809/08/2018נורדאו אישור הונפקקייטנה

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 

 הרצליה64006הרצליה רשות מקומית09-890800022/07/201809/08/2018פינת בר אילן, 4בן גוריון אישור הונפקקייטנהסדנאות מחזמרהרצליההרצליהאביב-תל

22492607- איל אופיר תושב פרטי04-627445522/07/201809/08/2018חוף זבולוןאישור הונפקקייטנהקלאודברייקהרצליההרצליהאביב-תל

תאגיד עירוני209-966311822/07/201810/08/2018זבוטינסקי  אישור הונפקקייטנהבני הרצליה כדורגלהרצליההרצליהאביב-תל
- עמותת בני הרצליה 

5800093151

36346658- גלשני סידני  תושב פרטי1209-886642622/07/201826/07/2018רמות ים אישור הונפקקייטנהריידרסהרצליההרצליהאביב-תל

הרצליההרצליהאביב-תל
מרכזי הפעלה 

ס וולפסון"ביה
975474- ס נווה עמל "מתנס"מתנ5809-953070323/07/201802/08/2018מורדי הגטאות אישור הונפקקייטנה

557718145- פרוגרס  חברה03-561171823/07/201809/08/2018קאנטרי קלאב הרצליהאישור הונפקקייטנהפרוגרסהרצליההרצליהאביב-תל

הרצליההרצליהאביב-תל
מחנה תזמורת 

קומפוזיציה וניצוח
אישור הונפקקייטנה

נוער מוסיקלי בישראל יהודה 

79המכבי 
עמותה03-562270123/07/201830/07/2018

- נוער מוסיקלי בישראל 

580064103
36346658- גלשני סידני  תושב פרטי1209-886642624/06/201828/06/2018רמות ים אישור הונפקקייטנהריידרסהרצליההרצליהאביב-תל

35686872- עידן קורצמן תושב פרטי077-780413124/06/201830/08/2018חוף הכוכבים הרצליהאישור הונפקקייטנהקאנטריהרצליההרצליהאביב-תל

up n' riding - 39487350תושב פרטי09-955555524/06/201831/08/2018עלי-חוף סידנאאישור הונפקקייטנהריידינג' אפ אנהרצליההרצליהאביב-תל
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36718328- אסף גלעדי תושב פרטי09-767388126/08/201830/08/2018חוף דרומי הרצליהאישור הונפקקייטנהברייק' ביץהרצליההרצליהאביב-תל

36346658- גלשני סידני  תושב פרטי1209-886642626/08/201830/08/2018רמות ים אישור הונפקקייטנהריידרסהרצליההרצליהאביב-תל

36346658- גלשני סידני  תושב פרטי1209-886642629/07/201802/08/2018רמות ים אישור הונפקקייטנהריידרסהרצליההרצליהאביב-תל

36718328- אסף גלעדי תושב פרטי09-767388129/07/201809/08/2018חוף דרומי הרצליהאישור הונפקקייטנהברייק' ביץהרצליההרצליהאביב-תל

971341- קליין - ס חולון "מתנס"מתנ03-503808501/07/201809/08/2018פילדלפיהאישור הונפקקייטנהקיץחולוןחולוןאביב-תל

חולוןחולוןאביב-תל
רימון גפן תאנה 

חרצית עירית
971309- נוה ארזים -מתנס חולוןס"מתנ1603-550677201/07/201809/08/2018ישעיהו אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
שושן משעול גיא 

חיננית דגנית
971309- נוה ארזים -מתנס חולוןס"מתנ8203-550677201/07/201809/08/2018מפרץ שלמה 31 קקל 31יריחו אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
יסמין אירוס 

חלמונית אגמית
971309- נוה ארזים -מתנס חולוןס"מתנ1603-550677201/07/201809/08/2018ישעיהו אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
יען סנאי נחל ורד 

מרגנית
971309- נוה ארזים -מתנס חולוןס"מתנ1603-550677201/07/201809/08/2018ישעיהו אישור הונפקקייטנה

971341- קליין - ס חולון "מתנס"מתנ1603-503808501/07/201809/08/2018פילדלפיה אישור הונפקקייטנהקיץחולוןחולוןאביב-תל

971358- וולפסון -ס חולון"מתנס"מתנ2903-651918101/07/201809/08/2018ץ צבי "שאישור הונפקקייטנהקיץחולוןחולוןאביב-תל

971341- קליין - ס חולון "מתנס"מתנ1603-503808501/07/201809/08/2018פילדלפיה אישור הונפקקייטנהקיץחולוןחולוןאביב-תל

חולוןחולוןאביב-תל
אילון הדר גלבוע 

דותן דוכיפת
971275- נאות שושני -חולון.מתנס"מתנ5403-550397701/07/201809/08/2018גאולים אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
מרווה מיתר זמר 

שיר סול
971275- נאות שושני -חולון.מתנס"מתנ5403-550397701/07/201809/08/2018גאולים אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
חבצלת נופר תור 

אנקור דולפין
971275- נאות שושני -חולון.מתנס"מתנ5403-550397701/07/201809/08/2018גאולים אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
לימון אגס אסיף צבי 

אייל
971275- נאות שושני -חולון.מתנס"מתנ5403-550397701/07/201809/08/2018גאולים אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
עגור צוקית יעל 

עופר אדמונית 
971275- נאות שושני -חולון.מתנס"מתנ5403-550397701/07/201809/08/2018גאולים אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
אור אלמוג חוף 

שונית גל
971275- נאות שושני -חולון.מתנס"מתנ5403-550397701/07/201809/08/2018גאולים אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
ניר תלם יובל מעיין 

פלג
971275- נאות שושני -חולון.מתנס"מתנ5403-550397701/07/201809/08/2018גאולים אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
סנונית דיה תלתן 

כחל לוטם
971275- נאות שושני -חולון.מתנס"מתנ5403-550397701/07/201809/08/2018גאולים אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
סיסם מנגו תומר 

אורן אלון
971275- נאות שושני -חולון.מתנס"מתנ5403-550397701/07/201809/08/2018גאולים אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
צאלון פרפר פרח 

גלעד שרון
971275- נאות שושני -חולון.מתנס"מתנ5403-550397701/07/201809/08/2018גאולים אישור הונפקקייטנה

971275- נאות שושני -חולון.מתנס"מתנ5403-550397701/07/201809/08/2018גאולים אישור הונפקקייטנהפטל לבונה נוף מורחולוןחולוןאביב-תל

חולוןחולוןאביב-תל
סלע חיטה שיבולת 

שעורה עומר
971275- נאות שושני -חולון.מתנס"מתנ5403-550397701/07/201809/08/2018גאולים אישור הונפקקייטנה

971259- שרת - ס חולון "מתנס"מתנ203-503549901/07/201812/07/2018חצרים אישור הונפקקייטנהאומנויות לחימהחולוןחולוןאביב-תל

32619660- עידן אבשלום תושב פרטי09-884490401/07/201813/07/2018בית ספר חקלאי מקווה ישראלאישור הונפקקייטנהשחקן אמיתיחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית3703-556289801/07/201819/07/2018הס משה אישור הונפקקייטנההסחולוןחולוןאביב-תל

971291- נאות רחל -ס חולון"מתנס"מתנ1603-651179201/07/201819/07/2018ל "החיאישור הונפקקייטנהגורדון חולוןחולוןחולוןאביב-תל
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 חולון66001חולון רשות מקומית403-501042001/07/201819/07/2018ארן זלמן אישור הונפקקייטנהקייטנת סלפי ישראלחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית1403-556108601/07/201819/07/2018יום הכיפורים אישור הונפקקייטנהניב חולוןחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית03-651191901/07/201819/07/2018 חולון10אחד העם אישור הונפקקייטנהשנקרחולוןחולוןאביב-תל

חולוןחולוןאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
566885- גולדטק מוסד חינוכי03-773366901/07/201819/07/2018חולוןאישור הונפקקייטנה

60001- עיריית חולון מוסד חינוכי03-651891701/07/201819/07/2018פנחסאישור הונפקקייטנהקייטנת בן צביחולוןחולוןאביב-תל

60001- עיריית חולון מוסד חינוכי103-556248401/07/201819/07/2018התבור אישור הונפקקייטנההתבורחולוןחולוןאביב-תל

חולוןחולוןאביב-תל
ס של החופש ''בי

הגדול
971259- שרת - ס חולון "מתנס"מתנ603-553536501/07/201819/07/2018גרינברג אורי צבי אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול
60001- עיריית חולון מוסד חינוכי03-556847901/07/201819/07/2018 חולון14יום הכיפורים אישור הונפקקייטנה

 חולון66001חולון רשות מקומית2103-503582601/07/201819/07/2018השומר אישור הונפקקייטנהרביביםחולוןחולוןאביב-תל

60001- עיריית חולון מוסד חינוכי03-552489701/07/201819/07/2018 חולון14מקלף אישור הונפקקייטנהסלפי ישראליחולוןחולוןאביב-תל

60001- עיריית חולון מוסד חינוכי1803-503448801/07/201819/07/2018קדושי קהיר אישור הונפקקייטנהסלפי ישראלחולוןחולוןאביב-תל

חולוןחולוןאביב-תל
בתי הספר של 

החופש
976977- ת "תורני מקהלו.קה.מרס"מתנ03-503459901/07/201819/07/2018 חולון7בן יהודה אישור הונפקקייטנה

 חולון66001חולון רשות מקומית703-503549901/07/201819/07/2018חצרים אישור הונפקקייטנהקייטנת כינרתחולוןחולוןאביב-תל

חולוןחולוןאביב-תל
ביהס של החופש 

הגדול
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי03-651286401/07/201819/07/2018 חולון21ביאליק אישור הונפקקייטנה

 חולון66001חולון רשות מקומית03-558853001/07/201819/07/2018 חולון50ץ "צבי שאישור הונפקקייטנהד"בני מנחם חבחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית5603-501474101/07/201819/07/2018אחד במאי אישור הונפקקייטנהישעיהוחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית303-503549901/07/201819/07/2018אורים אישור הונפקקייטנהקיץ אלומהחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית12503-503549901/07/201819/07/2018ביאליק אישור הונפקקייטנהקיץ עפרוניחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית12503-503549901/07/201819/07/2018ביאליק אישור הונפקקייטנהקיץ פשושחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית12503-503549901/07/201819/07/2018ביאליק אישור הונפקקייטנהקיץ נחליאליחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית1603-550613801/07/201819/07/2018שער האריות אישור הונפקקייטנהשער האריותחולוןחולוןאביב-תל

חולוןחולוןאביב-תל
ביהס של החופש 

הגדול
 חולון66001חולון רשות מקומית3503-559852201/07/201819/07/2018גבעת התחמושת אישור הונפקקייטנה

971317- בן גוריון -מתנס חולוןס"מתנ503-552849001/07/201819/07/2018משעול היהלום אישור הונפקקייטנהקיץחולוןחולוןאביב-תל

971317- בן גוריון -מתנס חולוןס"מתנ703-552849001/07/201819/07/2018רבין יצחק אישור הונפקקייטנהקיץחולוןחולוןאביב-תל

971317- בן גוריון -מתנס חולוןס"מתנ7703-552849001/07/201819/07/2018רבינוביץ יהושע אישור הונפקקייטנהקיץחולוןחולוןאביב-תל

971317- בן גוריון -מתנס חולוןס"מתנ703-552849001/07/201819/07/2018רבין יצחק אישור הונפקקייטנהקיץחולוןחולוןאביב-תל

971317- בן גוריון -מתנס חולוןס"מתנ1503-552849001/07/201819/07/2018לנדאו חיים אישור הונפקקייטנהקיץחולוןחולוןאביב-תל

חולוןחולוןאביב-תל
קייטנת העשרה 

פ"חינוכית סקו
971267- אשכול פיס -מתנס חולוןס"מתנ3303-529283701/07/201819/07/2018הס משה אישור הונפקקייטנה

512287350- תיאטרון חולון חברה03-502300501/07/201819/07/2018 חולון11קוגל אישור הונפקקייטנהכל הבמה שלכםחולוןחולוןאביב-תל
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971275- נאות שושני -חולון.מתנס"מתנ5403-550247401/07/201819/07/2018גאולים אישור הונפקקייטנהדבירחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית1603-503549901/07/201819/07/2018אלי כהן אישור הונפקקייטנהקיץ מרגליתחולוןחולוןאביב-תל

976977- ת "תורני מקהלו.קה.מרס"מתנ503-501939201/07/201819/07/2018פילדלפיה אישור הונפקקייטנהבית יוסף בנותחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית803-552183101/07/201819/07/2018קרסל אישור הונפקקייטנהנפשוניתחולוןחולוןאביב-תל

ס"מתנ2803-504675501/07/201819/07/2018ברקת ראובן אישור הונפקקייטנהבית דוד חולוןחולוןחולוןאביב-תל

971259- שרת - ס חולון "מתנס"מתנ1603-501751501/07/201819/07/2018פילדלפיה אישור הונפקקייטנהספורט קלייןחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית203-503588801/07/201819/07/2018חזית חמש אישור הונפקקייטנהעלומים+ המגנים חולוןחולוןאביב-תל

512210- י וולפסון "ת וב"תמוסד חינוכי1703-503555001/07/201819/07/2018קפלן אישור הונפקקייטנהבית ספר של הקיץחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית2003-529764801/07/201819/07/2018קרית פנחס אילון אישור הונפקקייטנהאריאל שרוןחולוןחולוןאביב-תל

580385235- רשת קהילה ופנאי עמותה1603-556393101/07/201819/07/2018שער האריות אישור הונפקקייטנהמסתובביםחולוןחולוןאביב-תל

חולוןחולוןאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול בנות 
976977- ת "תורני מקהלו.קה.מרס"מתנ1103-744470201/07/201819/07/2018נחמיה אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
411048- משרד החינוך מוסד חינוכי303-505890701/07/201819/07/2018דרורי אמיר אישור הונפקקייטנה

 חולון66001חולון רשות מקומית03-633795501/07/201819/07/2018 חולון27גבעת התחמושת אישור הונפקקייטנהספורט מהסרטיםחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית403-504141401/07/201826/07/2018אורנה פורת אישור הונפקקייטנהגלגלי הקסםחולוןחולוןאביב-תל

971317- בן גוריון -מתנס חולוןס"מתנ603-552849001/07/201826/07/2018קרסל אישור הונפקקייטנהקייטנת קט רגלחולוןחולוןאביב-תל

חולוןחולוןאביב-תל
מחנה כדורסל 

הפועל חולון
עמותה03-501426601/07/201826/07/2018 חולון20יצחק רבין אישור הונפקקייטנה

-כוכב עולה עמותה לספורט ונופש 

 580458131

חולוןחולוןאביב-תל
גרעין תורני אור 

חדש
 חולון66001חולון רשות מקומית32077-558492901/07/201831/07/2018אנילביץ אישור הונפקקייטנה

 חולון66001חולון רשות מקומית1103-503549901/07/201831/07/2018רמז אישור הונפקקייטנהפסח פנינהחולוןחולוןאביב-תל

תנועת נוער4303-512511408/07/201819/07/2018האחד במאי אישור הונפקקייטנהקייטנת אנגליתחולוןחולוןאביב-תל

חולוןחולוןאביב-תל
מרתון קומיקס 

וגלשנים
 חולון66001חולון רשות מקומית6103-652184912/08/201823/08/2018חיים ויצמן אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
קייטנת עוז אקים 

חולון
59992495- אקים ישראל עמותה03-766222316/08/201822/08/2018 חולון5יהודה מקוגון אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
קייטנת החוויות 

אקים חולון (עמל)
59992495- אקים ישראל עמותה1603-766222316/08/201822/08/2018הבנים אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
מכל הטעמים 

שבעולם
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1302-525847821/06/201831/08/2018נחמיה אישור הונפקקייטנה
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חולוןחולוןאביב-תל
סי 'השומר הצעיר ג

כהן
השומר הצעירתנועת נוער503-525566622/07/201802/08/2018ארבע ארצות אישור הונפקקייטנה

971317- בן גוריון -מתנס חולוןס"מתנ503-552849022/07/201809/08/2018משעול היהלום אישור הונפקקייטנהקיץחולוןחולוןאביב-תל

971317- בן גוריון -מתנס חולוןס"מתנ703-552849022/07/201809/08/2018רבין יצחק אישור הונפקקייטנהקיץחולוןחולוןאביב-תל

971317- בן גוריון -מתנס חולוןס"מתנ7703-552849022/07/201809/08/2018רבינוביץ יהושע אישור הונפקקייטנהקיץחולוןחולוןאביב-תל

971317- בן גוריון -מתנס חולוןס"מתנ703-552849022/07/201809/08/2018רבין יצחק אישור הונפקקייטנהקיץחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית703-503549922/07/201809/08/2018חצרים אישור הונפקקייטנהקיץ כנרתחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית12503-503549922/07/201809/08/2018ביאליק אישור הונפקקייטנהקיץ עפרוניחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית1603-503549922/07/201809/08/2018אלי כהן אישור הונפקקייטנהקיץ מרגליתחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית803-552183122/07/201809/08/2018קרסל אישור הונפקקייטנהנפשוניתחולוןחולוןאביב-תל

971309- נוה ארזים -מתנס חולוןס"מתנ1603-550677222/07/201809/08/2018ישעיהו אישור הונפקקייטנהסטורי של הקיץחולוןחולוןאביב-תל

 חולון66001חולון רשות מקומית103-550397722/07/201809/08/2018התבור אישור הונפקקייטנההסחולוןחולוןאביב-תל

558279402- תום וגורי תושב פרטי20077-504007222/07/201809/08/2018יצחק רבין אישור הונפקקייטנהקייטנת האלופיםחולוןחולוןאביב-תל

חולוןחולוןאביב-תל
ט מוזיאון "אלו

הילדים חולון
580064335- ט "אלועמותה08-859331022/07/201825/07/2018מוזיאון הילדים חולוןאישור הונפקקייטנה

 חולון66001חולון רשות מקומית03-502155223/07/201809/08/2018 חולון6גולדה מאיר אישור הונפקקייטנהעולם הבמהחולוןחולוןאביב-תל

חולוןחולוןאביב-תל
קייטנת העשרה 

פ"חינוכית סקו
971267- אשכול פיס -מתנס חולוןס"מתנ3303-529283723/07/201812/08/2018הס משה אישור הונפקקייטנה

חולוןחולוןאביב-תל
מחנה קומיקס 

וצעצועים
 חולון66001חולון רשות מקומית6103-652184929/07/201809/08/2018חיים ויצמן אישור הונפקקייטנה

 חולון66001חולון רשות מקומית203-502708029/07/201809/08/2018חזית חמש אישור הונפקקייטנה'הכנה ל א-מעבריםחולוןחולוןאביב-תל

38305025- מיכל טויטו תושב פרטי09-950513801/07/201802/08/2018רשפוןאישור הונפקקייטנהצהרון מיכלרשפוןחוף השרוןאביב-תל

43141670- מועדון רוכבי השרון תושב פרטי309-796361101/07/201805/07/2018הרימון , בריכת בית יהושעאישור הונפקקייטנהרוכבי השרוןבית יהושעחוף השרוןאביב-תל

 חוף השרון1900000חוף השרון רשות מקומית09-959654401/07/201805/07/2018בית יהושעאישור הונפקקייטנהקייטנת מדעיםבית יהושעחוף השרוןאביב-תל

כפר נטרחוף השרוןאביב-תל
קייטנת כיף בכפר 

נטר
 חוף השרון1900000חוף השרון רשות מקומית09-899997901/07/201809/08/2018סמטת גני הילדיםאישור הונפקקייטנה

 חוף השרון1900000חוף השרון רשות מקומית09-835837901/07/201810/08/2018 בני ציון2השדות אישור הונפקקייטנהגנים בני ציוןבני ציוןחוף השרוןאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

בני ציוןחוף השרוןאביב-תל
קייטנת השחייה של 

סי'ג
חברה09-744013201/07/201813/07/2018אנשי בראשית בני ציוןאישור הונפקקייטנה

זד מוד ניהול והחזקות מרכזי 

515812543- מ "ספורט בע
151263- קיבוץ יקום תנועה קיבוצית09-652412401/07/201815/08/2018יקוםאישור הונפקקייטנהיקוםיקוםחוף השרוןאביב-תל

שפייםחוף השרוןאביב-תל
הגיל  הרך קיבוץ 

שפיים
 חוף השרון1900000חוף השרון רשות מקומית09-952339101/07/201816/08/2018שפייםאישור הונפקקייטנה

 חוף השרון1900000חוף השרון רשות מקומית09-952876901/07/201816/08/2018קיבוץ גליל יםאישור הונפקקייטנהגליל יםגליל יםחוף השרוןאביב-תל

 חוף השרון1900000חוף השרון רשות מקומית09-952343601/07/201816/08/2018קיבוץ שפייםאישור הונפקקייטנהשפייםשפייםחוף השרוןאביב-תל

חברה073-785974701/07/201819/07/2018 בית יהושע4הרימון אישור הונפקקייטנהSWIM SWIMבית יהושעחוף השרוןאביב-תל
כרמית ראובן היינמן וזיו אשכנזי 

70257- לבנה  

 חוף השרון1900000חוף השרון רשות מקומית09-865543701/07/201819/07/2018אודיםאישור הונפקקייטנהגן השלושהאודיםחוף השרוןאביב-תל

570008672- קיבוץ געש תנועה קיבוצית073-252930001/07/201819/07/2018געשאישור הונפקקייטנהמרכזון בוגרגעשחוף השרוןאביב-תל

בני ציוןחוף השרוןאביב-תל
הקייטנה של 

החופש הגדול
 חוף השרון1900000חוף השרון רשות מקומית09-748462501/07/201819/07/2018בני ציוןאישור הונפקקייטנה

געשחוף השרוןאביב-תל
קייטנת בית ספר 

אדם וסביבה
 חוף השרון1900000חוף השרון רשות מקומית09-952120701/07/201819/07/2018געשאישור הונפקקייטנה

36243376- ארז רייכרט תושב פרטי309-891913001/07/201819/07/2018הארגמן אישור הונפקקייטנהקייטנת חוף השרוןבית יהושעחוף השרוןאביב-תל

בית יהושעחוף השרוןאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול
 חוף השרון1900000חוף השרון רשות מקומית09-899913001/07/201819/07/2018בית יהושעאישור הונפקקייטנה

 חוף השרון1900000חוף השרון רשות מקומית09-959654401/07/201821/07/2018רחוב הגןאישור הונפקקייטנהגני בצרהבצרהחוף השרוןאביב-תל

 חוף השרון1900000חוף השרון רשות מקומית09-957081501/07/201831/08/2018קיבוץ געשאישור הונפקקייטנהקיבוץ געשגעשחוף השרוןאביב-תל

580579787- צו פיוס עמותה02-621532302/07/201812/07/2018כפר הנוער נוה הדסהאישור הונפקקייטנההמחנה המשותףתל יצחקחוף השרוןאביב-תל

43141670- מועדון רוכבי השרון תושב פרטי309-796361105/08/201816/08/2018הרימון , בריכת בית יהושעאישור הונפקקייטנהרוכבי השרוןבית יהושעחוף השרוןאביב-תל

חברה073-785974705/08/201816/08/2018 בית יהושע4הרימון אישור הונפקקייטנהSWIM SWIMבית יהושעחוף השרוןאביב-תל
כרמית ראובן היינמן וזיו אשכנזי 

70257- לבנה  
בני ציוןחוף השרוןאביב-תל

קייטנת השחייה של 

סי'ג
חברה09-744013205/08/201817/08/2018אנשי בראשית בני ציוןאישור הונפקקייטנה

זד מוד ניהול והחזקות מרכזי 

515812543- מ "ספורט בע
 חוף השרון1900000חוף השרון רשות מקומית09-952311909/07/201813/07/2018קיבוץ שפייםאישור הונפקקייטנהאילןשפייםחוף השרוןאביב-תל

חברה03-574177412/08/201816/08/2018יורופארק בנין הולנדאישור הונפקקייטנהקייטנת פזיקוםחוף השרוןאביב-תל
- מ "כינרת דולב הפקות בע

514063379

חברה03-574177419/08/201823/08/2018יורופארק בנין הולנדאישור הונפקקייטנהקייטנת פזיקוםחוף השרוןאביב-תל
- מ "כינרת דולב הפקות בע

514063379

בית יהושעחוף השרוןאביב-תל
הצהרון של סימי 

וצביה
תושב פרטי09-891927819/08/201830/08/2018 בית יהושע6רחוב האדם אישור הונפקקייטנה

- הצהרון של סימי וצביה 

557948353
43141670- מועדון רוכבי השרון תושב פרטי309-796361122/07/201802/08/2018הרימון , בריכת בית יהושעאישור הונפקקייטנהרוכבי השרוןבית יהושעחוף השרוןאביב-תל

36243376- ארז רייכרט תושב פרטי309-891913022/07/201802/08/2018הארגמן אישור הונפקקייטנהקייטנת חוף השרוןבית יהושעחוף השרוןאביב-תל

 חוף השרון1900000חוף השרון רשות מקומית09-959654422/07/201802/08/2018רחוב הגןאישור הונפקקייטנהגני בצרהבצרהחוף השרוןאביב-תל

בני ציוןחוף השרוןאביב-תל
קייטנת השחייה של 

סי'ג
חברה09-744013222/07/201803/08/2018אנשי בראשית בני ציוןאישור הונפקקייטנה

זד מוד ניהול והחזקות מרכזי 

515812543- מ "ספורט בע
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חברה073-785974722/07/201803/08/2018 בית יהושע4הרימון אישור הונפקקייטנהSWIM SWIMבית יהושעחוף השרוןאביב-תל
כרמית ראובן היינמן וזיו אשכנזי 

70257- לבנה  
רשפוןחוף השרוןאביב-תל

צהריים טובים 

קייטנת תיאטרון
34133199- עידן שולמן תושב פרטי1409-958215422/07/201809/08/2018הפרחים אישור הונפקקייטנה

בית יהושעחוף השרוןאביב-תל
הצהרון של סימי 

וצביה
תושב פרטי09-891927822/07/201809/08/2018 בית יהושע6רחוב האדם אישור הונפקקייטנה

- הצהרון של סימי וצביה 

557948353
25362310 - 052362310ליאת תושב פרטי077-350455022/07/201809/08/2018הרימוןאישור הונפקקייטנהאמנות עם ליאתחרוציםחוף השרוןאביב-תל

570008672- קיבוץ געש תנועה קיבוצית073-252930022/07/201814/08/2018געשאישור הונפקקייטנהמרכזון בוגרגעשחוף השרוןאביב-תל

580579787- צו פיוס עמותה02-621532323/07/201802/08/2018כפר הנוער נוה הדסהאישור הונפקקייטנההמחנה המשותףתל יצחקחוף השרוןאביב-תל

570008672- קיבוץ געש תנועה קיבוצית073-252930026/08/201831/08/2018געשאישור הונפקקייטנהמרכזון בוגרגעשחוף השרוןאביב-תל

580517167- עמותת סאנרייז עמותה09-950154429/07/201816/08/2018בית יהושעאישור הונפקקייטנהסאנרייזבית יהושעחוף השרוןאביב-תל

כפר שמריהוכפר שמריהואביב-תל
מבוכים ודרקונים 

2018יולי 
36752285- יקיר פרנק תושב פרטי603-540381101/07/201826/07/2018הנוטע אישור הונפקקייטנה

חברה1703-547733101/07/201826/07/2018האורנים אישור הונפקקייטנהגן כפר שמריהוכפר שמריהוכפר שמריהואביב-תל
אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
 נתניה74005נתניה רשות מקומית209-885450701/07/201802/08/2018רותם אישור הונפקקייטנההאחדותנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1209-885450701/07/201802/08/2018הרב רפאל אישור הונפקקייטנהאני ישראלינתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית2509-885450701/07/201802/08/2018שניאור זלמן אישור הונפקקייטנההחיוכיםנתניהנתניהאביב-תל

971473- נורדאו .ק-ס נתניה"מתנס"מתנ309-835551801/07/201802/08/2018לוין אריה אישור הונפקקייטנהסטורי של קייטנהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית2509-885450701/07/201802/08/2018שניאור זלמן אישור הונפקקייטנההלבבותנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-885450701/07/201802/08/2018 נתניה2הרותם אישור הונפקקייטנההשמחהנתניהנתניהאביב-תל

558260865- במבו סרף תושב פרטי09-974060601/07/201805/07/2018חוף פולגאישור הונפקקייטנהבמבו סרףנתניהנתניהאביב-תל

514137561- מ "גל ים בחוף בעחברה09-955595001/07/201805/07/2018חוף פולג נתניהאישור הונפקקייטנהגל יםנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית309-865736401/07/201809/08/2018נתן יונתן אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית309-865736401/07/201809/08/2018נתן יונתן אישור הונפקקייטנה

37398823- ענבל אסתר כהן  תושב פרטי2109-884588401/07/201809/08/2018שרת אישור הונפקקייטנהיקלנד'מגנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית809-865736401/07/201809/08/2018משפחת מלבסקי אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית609-865736401/07/201809/08/2018משפחת מלבסקי אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית809-865736401/07/201809/08/2018משפחת מלבסקי אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית809-865736401/07/201809/08/2018משפחת מלבסקי אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית509-865736401/07/201809/08/2018מעפילי אגוז אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית509-865736401/07/201809/08/2018מעפילי אגוז אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית509-865736401/07/201809/08/2018מעפילי אגוז אישור הונפקקייטנה
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נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית709-865736401/07/201809/08/2018נר הלילה אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית8709-865736401/07/201809/08/2018אירוס הארגמן אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית8709-865736401/07/201809/08/2018חבצלת החוף אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית2209-865736401/07/201809/08/2018אירוס הארגמן אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית509-865736401/07/201809/08/2018אירוס הארגמן אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית2409-865736401/07/201809/08/2018שכ נאות גולדה אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית1209-865736401/07/201809/08/2018הרב רפאל אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית1009-865736401/07/201809/08/2018לוין אריה אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865736401/07/201809/08/2018לסקוב חייםאישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית309-865736401/07/201809/08/2018נתן יונתן אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית309-865736401/07/201809/08/2018נתן יונתן אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית409-865736401/07/201809/08/2018גור מרדכי אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית409-865736401/07/201809/08/2018גור מרדכי אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית909-865736401/07/201809/08/2018גור מרדכי אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865736401/07/201809/08/2018מורדכי גוראישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית909-865736401/07/201809/08/2018גור מרדכי אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865736401/07/201809/08/2018סבידור מנחםאישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865736401/07/201809/08/2018לסקוב חייםאישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
מסע לכוכב 

ההמצאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית4409-865736401/07/201809/08/2018אריק לביא אישור הונפקקייטנה

 נתניה74005נתניה רשות מקומית109-834278201/07/201809/08/2018החינוך העברי אישור הונפקקייטנהחופשיאדה גניםנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית2209-834278201/07/201809/08/2018אבן עזרא אישור הונפקקייטנהחופשיאדה גניםנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית4609-885450701/07/201809/08/2018בוסל אישור הונפקקייטנההשמחהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית4609-885450701/07/201809/08/2018בוסל אישור הונפקקייטנההחיוכיםנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית809-885450701/07/201809/08/2018רמבה אייזיק אישור הונפקקייטנההפרחיםנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית809-885450701/07/201809/08/2018רמבה אייזיק אישור הונפקקייטנההשמחהנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
i-surf בית ספר 

לגלישה
31716517- גיל זילכה  תושב פרטי09-861969801/07/201812/07/2018הדרומי, חוף סירוניתאישור הונפקקייטנה

479766- בנות מלך עמותה2709-767352601/07/201817/07/2018בן ציון אישור הונפקקייטנהקייטנת החוויותנתניהנתניהאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער33077-443025901/07/201819/07/2018הפורצים אישור הונפקקייטנהקיץ בתנועהנתניהנתניהאביב-תל
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515230456- אאוריקה פארק חברה2609-771454501/07/201819/07/2018טום לנטוס אישור הונפקקייטנהאאוריקהנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
מחנה אימונים פס 

שרת -אקרובטיקה
 נתניה74005נתניה רשות מקומית14072-320173901/07/201819/07/2018ילבר 'זאישור הונפקקייטנה

עמותה09-862512001/07/201819/07/2018  נתניה6מוריה  אישור הונפקקייטנהנועםנתניהנתניהאביב-תל
- אור תורה  - אורית ברהן 

580536324
עמותה077-622021001/07/201819/07/2018מכון וינגייטאישור הונפקקייטנהעולם הספורט והמיםנתניהנתניהאביב-תל

- עמותת מכבי נתניה סיף ואיגרוף 

580216943

נתניהנתניהאביב-תל
קייטנת צעד וחצי 

בגין-2018קיץ 
 נתניה74005נתניה רשות מקומית4072-320173901/07/201819/07/2018גור מרדכי אישור הונפקקייטנה

159470- גולדן טניס נתניה עמותה03-901721101/07/201819/07/2018 נתניה33רדק אישור הונפקקייטנהגולדן טניס נתניהנתניהנתניהאביב-תל

תושב פרטי2609-884829001/07/201819/07/2018שד טום לנטוס אישור הונפקקייטנהאוויר ואווירהנתניהנתניהאביב-תל
אוויר ואווירה - אנה רודמן'ז

306498106 - 306498106
 נתניה74005נתניה רשות מקומית409-884229601/07/201819/07/2018השומר אישור הונפקקייטנהשובו נתניהנתניהנתניהאביב-תל

410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי09-882312201/07/201819/07/2018 נתניה4צנחנים ' רחאישור הונפקקייטנהחורבנתניהנתניהאביב-תל

971507- נאות גנים -מתנס נתניהס"מתנ3309-882072901/07/201819/07/2018עובדיה אברהם הכהן אישור הונפקקייטנהחוויותנתניהנתניהאביב-תל

971507- נאות גנים -מתנס נתניהס"מתנ3309-861991101/07/201819/07/2018עובדיה אברהם הכהן אישור הונפקקייטנהקייטנת קרב מגענתניהנתניהאביב-תל

עמותה209-788500001/07/201819/07/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהברקאי בוגריםנתניהנתניהאביב-תל
- עמותה לחינוך בלתי פורמלי 

580216372

נתניהנתניהאביב-תל
" מדעים" שובו  

ואומנויות
416099- שובו נתניה מוסד חינוכי409-884229601/07/201819/07/2018השומר אישור הונפקקייטנה

 נתניה74005נתניה רשות מקומית509-862272001/07/201819/07/2018מרטין בובר אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
 2jumpקייטנת 

ספורט תנועה 
513108480- פרטית חברה072-250040501/07/201819/07/2018 מזרחי24Aאיצטדיון נתניה שער אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
ברקאי מייקרינג 

ורובוטיקה
עמותה209-788500001/07/201819/07/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנה

- עמותה לחינוך בלתי פורמלי 

580216372

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול  לאה 
971507- נאות גנים -מתנס נתניהס"מתנ3309-862644701/07/201819/07/2018הרב הרטום שמואל אישור הונפקקייטנה

971507- נאות גנים -מתנס נתניהס"מתנ3309-861991101/07/201819/07/2018עובדיה אברהם הכהן אישור הונפקקייטנהכיףbנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
קייטנת צעד וחצי 

 - 2018בנות קיץ 
 נתניה74005נתניה רשות מקומית072-320173901/07/201819/07/2018 נתניה1חטיבת אלכסנדרוני אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
ודו ואומנויות 'ג

לחימה
310156104- מרט מרגוליס תושב פרטי109-882689201/07/201819/07/2018האוניברסיטהאישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
קייטנת ספורט 

התעמלות קרקע 
 נתניה74005נתניה רשות מקומית14072-320173901/07/201819/07/2018ילבר 'זאישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
ממלכת המילים 

המופלאות
 נתניה74005נתניה רשות מקומית409-885339801/07/201819/07/2018השומר אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
קייטנת צעד וחצי 

 תשרי2018קיץ 
 נתניה74005נתניה רשות מקומית10072-320173901/07/201819/07/2018תשרי אישור הונפקקייטנה

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-833546701/07/201819/07/2018אילן רמוןאישור הונפקקייטנהאיתמרנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1709-862667101/07/201819/07/2018ביאליק אישור הונפקקייטנהביאליקנתניהנתניהאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 נתניה74005נתניה רשות מקומית409-885033001/07/201819/07/2018ברמן בני אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-833068101/07/201819/07/2018בר אילןאישור הונפקקייטנהבארינתניהנתניהאביב-תל

971499- רמת ידין -ס נתניה"מתנס"מתנ2309-790056001/07/201819/07/2018הפורצים אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית609-885033001/07/201819/07/2018אריה לייב יפה אישור הונפקקייטנהמגלים עם סיפוריםנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית509-885033001/07/201819/07/2018מעפילי אגוז אישור הונפקקייטנהמגלים עם סיפוריםנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית109-885033001/07/201819/07/2018לוין אריה אישור הונפקקייטנהמגלים עם סיפוריםנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
ביהס של החופש 

ברקאי- הגדול
 נתניה74005נתניה רשות מקומית209-862505901/07/201819/07/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנה

411496- תחכמני נתניה מוסד חינוכי3509-861610601/07/201819/07/2018יהודה הלוי אישור הונפקקייטנהתחכמני נתניהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1509-882571101/07/201819/07/2018ההסתדרות אישור הונפקקייטנהישורון נתניהנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
ס של החופש "בי

הגדול
 נתניה74005נתניה רשות מקומית709-835235101/07/201819/07/2018סטופ אישור הונפקקייטנה

971499- רמת ידין -ס נתניה"מתנס"מתנ80109-835966101/07/201819/07/2018החפץ חיים אישור הונפקקייטנהעוז והדרנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית409-885033001/07/201819/07/2018גור מרדכי אישור הונפקקייטנהמגלים עם סיפוריםנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית409-885033001/07/201819/07/2018ברמן בני אישור הונפקקייטנהמגלים עם סיפוריםנתניהנתניהאביב-תל

971507- נאות גנים -מתנס נתניהס"מתנ1909-834318001/07/201819/07/2018לנדאו שמואל אישור הונפקקייטנהאומנות ויצירהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית309-885033001/07/201819/07/2018חבצלת החוף אישור הונפקקייטנהמגלים עם סיפוריםנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל

בית הספר של 

החופש הגדול  

מורשת

971507- נאות גנים -מתנס נתניהס"מתנ3309-861181401/07/201819/07/2018עובדיה אברהם הכהן אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
הקיטנה של החופש 

הגדול
971499- רמת ידין -ס נתניה"מתנס"מתנ109-779354301/07/201819/07/2018שמאול /35הר נחום אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
ד בנים "ס חב"בי

נתניה
414730- משרד החינוך מוסד חינוכי09-885977001/07/201819/07/2018יונה בוגולהאישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל

בית הספר של 

החופש הגדול רועי 

קליין

971507- נאות גנים -מתנס נתניהס"מתנ3709-834110201/07/201819/07/2018הרב הרטום שמואל אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול רבין
971507- נאות גנים -מתנס נתניהס"מתנ3309-887205801/07/201819/07/2018עובדיה אברהם הכהן אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל

בית הספר של 

החופש הגדול  

אביחי

971507- נאות גנים -מתנס נתניהס"מתנ072-220444801/07/201819/07/2018בית ספר אביחיאישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל

בית הספר של 

החופש הגדול  

הרצוג

971507- נאות גנים -מתנס נתניהס"מתנ3309-834484401/07/201819/07/2018עובדיה אברהם הכהן אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול  
971507- נאות גנים -מתנס נתניהס"מתנ1009-966822201/07/201819/07/2018הדקל אישור הונפקקייטנה

413054- בית ספר נועם  מוסד חינוכי09-862512001/07/201819/07/2018  נתניה6מוריה  אישור הונפקקייטנהנועםנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
ס של החופש "ביה

צופיה
ס"מתנ1209-955284801/07/201819/07/2018ברכה שמעון אישור הונפקקייטנה

- נאות הרצל -מתנס נתניה

971481

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-882390801/07/201819/07/2018לאון רייךאישור הונפקקייטנהנעמי שמר נתניהנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול  
971507- נאות גנים -מתנס נתניהס"מתנ1009-862626201/07/201819/07/2018תשרי אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול  
971507- נאות גנים -מתנס נתניהס"מתנ09-833201201/07/201819/07/2018קפלןאישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול 
971507- נאות גנים -מתנס נתניהס"מתנ2072-251485301/07/201819/07/2018תאשור אישור הונפקקייטנה

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-835055501/07/201819/07/2018חטיבת אלכסנדרוניאישור הונפקקייטנהאילן רמוןנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865243701/07/201819/07/2018י"איתמר בן אבאישור הונפקקייטנהיונתן נתניהנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול
 נתניה74005נתניה רשות מקומית1509-834278201/07/201819/07/2018יחזקאל אישור הונפקקייטנה

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-833053601/07/201819/07/2018 נתניה13דב גרונר אישור הונפקקייטנהשורשיםנתניהנתניהאביב-תל

971499- רמת ידין -ס נתניה"מתנס"מתנ09-779606001/07/201819/07/2018נחוםאישור הונפקקייטנהעל גלגליםנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול
971499- רמת ידין -ס נתניה"מתנס"מתנ309-766441301/07/201819/07/2018שמורת נחל שניר אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
ס חופש הגדול "בי

בית חנה
 נתניה74005נתניה רשות מקומית809-884076401/07/201819/07/2018רבי מאיר אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
ביהס של החופש 

עוזיאל- הגדול
 נתניה74005נתניה רשות מקומית3509-862505901/07/201819/07/2018יהודה הלוי אישור הונפקקייטנה

 נתניה74005נתניה רשות מקומית2109-884389401/07/201819/07/2018שרת אישור הונפקקייטנההחופש הגדולנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
מפליגים עם 

הסיפורים בשכונה
 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-882243401/07/201819/07/2018 נתניה13הלחי אישור הונפקקייטנה

971499- רמת ידין -ס נתניה"מתנס"מתנ509-885767101/07/201819/07/2018נצח ישראל אישור הונפקקייטנהד בנות"חבנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865000401/07/201822/07/2018נחוםאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית3109-865000401/07/201831/07/2018לוי אשכול אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית209-865000401/07/201831/07/2018חטיבת גבעתי אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865000401/07/201831/07/2018בית הרששאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית609-865000401/07/201831/07/2018הלפרין ירמיהו אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית2409-865000401/07/201831/07/2018השבעה אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1909-865000401/07/201831/07/2018השבעה אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1009-865000401/07/201831/07/2018יוספטל אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית109-865000401/07/201831/07/2018הנרקיס אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865000401/07/201831/07/2018אגמיםאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865000401/07/201831/07/2018נחל שורקאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865000401/07/201831/07/2018נחל שיזףאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865000401/07/201831/07/2018שמורת נחל שורקאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית2809-865000401/07/201831/07/2018שמורת נחל בניאס אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית209-865000401/07/201831/07/2018חטיבת גבעתי אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית2609-865000401/07/201831/07/2018שפירא אברהם אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865000401/07/201831/07/2018גו לבנוןאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית609-865000401/07/201831/07/2018דורי יעקב אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1009-865000401/07/201831/07/2018לוי אשכול אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית509-865000401/07/201831/07/2018מלאכי אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית109-865000401/07/201831/07/2018צור צבי אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית109-865000401/07/201831/07/2018צור צבי אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית309-865000401/07/201831/07/2018הקליר אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית509-865000401/07/201831/07/2018מלאכי אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1509-834278201/07/201831/07/2018יחזקאל אישור הונפקקייטנהחופשיאדה גניםנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1509-834278201/07/201831/07/2018יחזקאל אישור הונפקקייטנהחופשיאדה גניםנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית609-862710101/07/201831/07/2018ברוש אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1408-865000401/07/201831/07/2018בר אילן אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 נתניה74005נתניה רשות מקומית109-865000401/07/201831/07/2018הנרקיס אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1809-865000401/07/201831/07/2018הרב קוק אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית2609-865000401/07/201831/07/2018מקדונלד אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית909-865000401/07/201831/07/2018זומרשטיין אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865000401/07/201831/07/2018אצבעוניתאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית309-865000401/07/201831/07/2018בר אילן אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית109-865000401/07/201831/07/2018בר אילן אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית709-865000401/07/201831/07/2018מוהליבר אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1109-865000401/07/201831/07/2018שפירא אברהם אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית3309-865000401/07/201831/07/2018בארי אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית3409-865000401/07/201831/07/2018לבונטין אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית3709-862710101/07/201831/07/2018הרב הרטום שמואל אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית3509-865000401/07/201831/07/2018יהודה הלוי אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית909-865000401/07/201831/07/2018טשרניחובסקי אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1709-865000401/07/201831/07/2018יאיר אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-862710101/07/201831/07/2018הרב נריהאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית609-862710101/07/201831/07/2018הגלעד אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית109-862710101/07/201831/07/2018נרי יצחק אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית2009-862710101/07/201831/07/2018דרך הפארק אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-862710101/07/201831/07/2018הרב אונטרמן יהודהאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-862710101/07/201831/07/2018 נתניה1נרי יצחק אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

31713050- ויקטור עזרא תושב פרטי509-861304901/07/201831/07/2018אשר אישור הונפקקייטנהים הרצוג'ליטלגנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית109-862710101/07/201831/07/2018נרי יצחק אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-862710101/07/201831/07/2018 נתניה1נרי יצחק אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865000401/07/201831/07/2018כפות תמריםאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865000401/07/201831/07/2018מעייןאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית4009-865000401/07/201831/07/2018שמואל אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית309-865000401/07/201831/07/2018הקליר אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-862710101/07/201831/07/2018 נתניה1נרי יצחק אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית409-862710101/07/201831/07/2018ליבר זאב אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית2109-865000401/07/201831/07/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית709-865000401/07/201831/07/2018בורוכוב אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית109-865000401/07/201831/07/2018מול עמנואל אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית109-865000401/07/201831/07/2018מול עמנואל אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1409-865000401/07/201831/07/2018בר אילן אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1709-865000401/07/201831/07/2018יאיר אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-865000401/07/201831/07/2018תלתןאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית2909-865000401/07/201831/07/2018ברודצקי אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית2009-865000401/07/201831/07/2018ברודצקי אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1909-865000401/07/201831/07/2018השבעה אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
החלל המופלא 

נתניה
חברה1709-885269501/07/201831/08/2018גיבורי ישראל אישור הונפקקייטנה

- מ "החלל המופלא נתניה בע

513874396

34177279- יעלה שטנקריץ  תושב פרטי09-766765601/07/201831/08/2018חוף סירוניתאישור הונפקקייטנהקונטיקינתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית609-862710101/08/201809/08/2018ברוש אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-862710101/08/201809/08/2018הרב נריהאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית609-862710101/08/201809/08/2018הגלעד אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית2009-862710101/08/201809/08/2018דרך הפארק אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-862710101/08/201809/08/2018הרב אונטרמן יהודהאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-862710101/08/201809/08/2018 נתניה1נרי יצחק אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית109-862710101/08/201809/08/2018נרי יצחק אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-862710101/08/201809/08/2018 נתניה1נרי יצחק אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית409-862710101/08/201809/08/2018ליבר זאב אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1309-882243402/07/201819/07/2018רחוב הלחי אישור הונפקקייטנהקיטנה בשכונהנתניהנתניהאביב-תל

בני עקיבאתנועת נוער7077-799618702/07/201819/07/2018סטופ אישור הונפקקייטנהכיפעקיבא קיץנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית809-884076402/07/201819/07/2018רבי מאיר אישור הונפקקייטנהקייט- ווארם נתניהנתניהאביב-תל

580497618- יעקב ובניו עמותה1209-888888802/07/201828/07/2018בר אילן אישור הונפקקייטנהגן ישראל אור מנחםנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1009-865000402/07/201831/07/2018יוספטל אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית109-865000402/07/201831/07/2018הנרקיס אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית2709-865000402/07/201831/07/2018גליקסון אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית3109-865000402/07/201831/07/2018לוי אשכול אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית209-865000402/07/201831/07/2018חטיבת גבעתי אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהנתניהנתניהאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

נתניהנתניהאביב-תל
חופשיאדה על 

גלגלים
 נתניה74005נתניה רשות מקומית09-834278203/07/201819/07/2018נתניהאישור הונפקקייטנה

558260865- במבו סרף תושב פרטי09-974060605/08/201809/08/2018חוף פולגאישור הונפקקייטנהבמבו סרףנתניהנתניהאביב-תל

514137561- מ "גל ים בחוף בעחברה09-955595005/08/201809/08/2018חוף פולג נתניהאישור הונפקקייטנהגל יםנתניהנתניהאביב-תל

558260865- במבו סרף תושב פרטי09-974060608/07/201812/07/2018חוף פולגאישור הונפקקייטנהבמבו סרףנתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית1409-884347908/07/201812/07/2018ילבר 'זאישור הונפקקייטנהקייטנת מדענתניהנתניהאביב-תל

 נתניה74005נתניה רשות מקומית3509-887226808/07/201812/07/2018יהודה הלוי אישור הונפקקייטנהקייטנת מדענתניהנתניהאביב-תל

514137561- מ "גל ים בחוף בעחברה09-955595008/07/201812/07/2018חוף פולג נתניהאישור הונפקקייטנהגל יםנתניהנתניהאביב-תל

558260865- במבו סרף תושב פרטי09-974060612/08/201816/08/2018חוף פולגאישור הונפקקייטנהבמבו סרףנתניהנתניהאביב-תל

514137561- מ "גל ים בחוף בעחברה09-955595012/08/201816/08/2018חוף פולג נתניהאישור הונפקקייטנהגל יםנתניהנתניהאביב-תל

515230456- אאוריקה פארק חברה2609-771454512/08/201823/08/2018טום לנטוס אישור הונפקקייטנהאאוריקהנתניהנתניהאביב-תל

159470- גולדן טניס נתניה עמותה03-901721112/08/201823/08/2018 נתניה33רדק אישור הונפקקייטנהגולדן טניס נתניהנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
יגעת -יקלנד 'מג

מצאת
37398823- ענבל אסתר כהן  תושב פרטי2109-884588412/08/201823/08/2018רחוב שרת אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
i-surf בית ספר 

לגלישה
31716517- גיל זילכה  תושב פרטי09-861969812/08/201823/08/2018הדרומי, חוף סירוניתאישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל

 2jumpקייטנת 

ספורט תנועה 

ואתגרים

513108480- פרטית חברה072-250040512/08/201830/08/2018 מזרחי24Aאיצטדיון נתניה שער אישור הונפקקייטנה

558260865- במבו סרף תושב פרטי09-974060615/07/201819/07/2018חוף פולגאישור הונפקקייטנהבמבו סרףנתניהנתניהאביב-תל

514137561- מ "גל ים בחוף בעחברה09-955595015/07/201819/07/2018חוף פולג נתניהאישור הונפקקייטנהגל יםנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
i-surf בית ספר 

לגלישה
31716517- גיל זילכה  תושב פרטי09-861969815/07/201826/07/2018הדרומי, חוף סירוניתאישור הונפקקייטנה

558260865- במבו סרף תושב פרטי09-974060619/08/201823/08/2018חוף פולגאישור הונפקקייטנהבמבו סרףנתניהנתניהאביב-תל

514137561- מ "גל ים בחוף בעחברה09-955595019/08/201823/08/2018חוף פולג נתניהאישור הונפקקייטנהגל יםנתניהנתניהאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער077-755148421/06/201815/08/2018 קרית צאנז11רבי מאיר אישור הונפקקייטנההכל כלולנתניהנתניהאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2303-924993921/06/201820/08/2018הפורצים אישור הונפקקייטנהאתנחתאנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
קייטנת צעד וחצי 

בגין -2018קיץ 
 נתניה74005נתניה רשות מקומית4072-320173922/07/201802/08/2018גור מרדכי אישור הונפקקייטנה

971507- נאות גנים -מתנס נתניהס"מתנ3309-882072922/07/201802/08/2018עובדיה אברהם הכהן אישור הונפקקייטנהחוויותנתניהנתניהאביב-תל

971499- רמת ידין -ס נתניה"מתנס"מתנ09-779606022/07/201802/08/2018נחוםאישור הונפקקייטנהקייטנת גליםנתניהנתניהאביב-תל

ס"מתנ509-885033022/07/201802/08/2018מעפילי אגוז אישור הונפקקייטנהקיץ של חוויותנתניהנתניהאביב-תל
- רמת פולג -ס נתניה"מתנ

971465
נתניהנתניהאביב-תל

מחנה אימונים טניס 

2018קיץ -גלי ים
 נתניה74005נתניה רשות מקומית072-320173922/07/201802/08/2018מגרש טניס גלי יםאישור הונפקקייטנה
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נתניהנתניהאביב-תל
קייטנת צעד וחצי 

 תשרי2018קיץ 
 נתניה74005נתניה רשות מקומית10072-320173922/07/201802/08/2018תשרי אישור הונפקקייטנה

515230456- אאוריקה פארק חברה2609-771454522/07/201809/08/2018טום לנטוס אישור הונפקקייטנהאאוריקהנתניהנתניהאביב-תל

23786213- לינדה בר תושב פרטי1809-793582122/07/201809/08/2018הזמיר אישור הונפקקייטנהקייטנת דינמיקידנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
 2jumpקייטנת 

ספורט תנועה 
513108480- פרטית חברה072-250040522/07/201809/08/2018 מזרחי24Aאיצטדיון נתניה שער אישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
קייטנת בנות מחול 

והתעמלות 
 נתניה74005נתניה רשות מקומית18072-320173922/07/201809/08/2018הזמיר אישור הונפקקייטנה

514919737- דרך חדשה תושב פרטי2077-515526522/07/201815/08/2018תאשור אישור הונפקקייטנהקייטנת דרך ארץנתניהנתניהאביב-תל

תושב פרטי2609-884829022/07/201816/08/2018שד טום לנטוס אישור הונפקקייטנהאוויר ואווירהנתניהנתניהאביב-תל
אוויר ואווירה - אנה רודמן'ז

306498106 - 306498106
558260865- במבו סרף תושב פרטי09-974060622/07/201826/07/2018חוף פולגאישור הונפקקייטנהבמבו סרףנתניהנתניהאביב-תל

514137561- מ "גל ים בחוף בעחברה09-955595022/07/201826/07/2018חוף פולג נתניהאישור הונפקקייטנהגל יםנתניהנתניהאביב-תל

557718145- פרוגרס  חברה073-757901923/07/201809/08/2018 נתניה1שולמית אישור הונפקקייטנהקייטנת פרוגרסנתניהנתניהאביב-תל

302509484- חיים שניאורסון תושב פרטי2077-783516223/07/201809/08/2018יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנה770ספורט נתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
ודו ואומנויות 'ג

לחימה
310156104- מרט מרגוליס תושב פרטי109-882689223/07/201812/08/2018האוניברסיטהאישור הונפקקייטנה

558260865- במבו סרף תושב פרטי09-974060624/06/201828/06/2018חוף פולגאישור הונפקקייטנהבמבו סרףנתניהנתניהאביב-תל

514137561- מ "גל ים בחוף בעחברה09-955595024/06/201828/06/2018חוף פולג נתניהאישור הונפקקייטנהגל יםנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
אוגר בקיץ בן -ץ "קי

משכיל
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1309-862261025/06/201815/08/2018י "לחאישור הונפקקייטנה

558260865- במבו סרף תושב פרטי09-974060626/08/201830/08/2018חוף פולגאישור הונפקקייטנהבמבו סרףנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
i-surf בית ספר 

לגלישה
31716517- גיל זילכה  תושב פרטי09-861969826/08/201830/08/2018הדרומי, חוף סירוניתאישור הונפקקייטנה

514137561- מ "גל ים בחוף בעחברה09-955595026/08/201831/08/2018חוף פולג נתניהאישור הונפקקייטנהגל יםנתניהנתניהאביב-תל

הצופים העברייםתנועת נוער09-834318029/07/201802/08/2018נתניה, 19ל "שחאישור הונפקקייטנהצופיקיץנתניהנתניהאביב-תל

558260865- במבו סרף תושב פרטי09-974060629/07/201802/08/2018חוף פולגאישור הונפקקייטנהבמבו סרףנתניהנתניהאביב-תל
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514137561- מ "גל ים בחוף בעחברה09-955595029/07/201802/08/2018חוף פולג נתניהאישור הונפקקייטנהגל יםנתניהנתניהאביב-תל

נתניהנתניהאביב-תל
i-surf בית ספר 

לגלישה
31716517- גיל זילכה  תושב פרטי09-861969829/07/201809/08/2018הדרומי, חוף סירוניתאישור הונפקקייטנה

נתניהנתניהאביב-תל
קייטנת טניס שולחן 

מורשת זבולון קיץ 
 נתניה74005נתניה רשות מקומית072-320173929/07/201809/08/2018נתניהאישור הונפקקייטנה

עמותה1209-865377029/07/201817/08/2018בר אילן אישור הונפקקייטנהקייטנת חבדנתניהנתניהאביב-תל
- ד נתניה "אגודת מוסדות חב

580114833
37968369- אקדמיה לכדורגל תושב פרטי03-932168201/07/201802/08/2018ספורטן פתח תקווהאישור הונפקקייטנהאקדמיה לכדורגלפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

975615- ס נפלאות "מתנס"מתנ903-527223001/07/201809/08/2018הרב פינטו מסעוד אישור הונפקקייטנהנפלאות על גלגליםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

975599- ס עולמות "מתנס"מתנ1003-923328001/07/201809/08/2018שולזינגר אישור הונפקקייטנהחוויות בעולמותפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית703-932867801/07/201809/08/2018תפוצות ישראל אישור הונפקקייטנהלי-כייףפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית403-928171701/07/201809/08/2018רחוב גרישפן אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

ס"מתנ1803-923228101/07/201809/08/2018הפורצים אישור הונפקקייטנהקייטנת אשכול פיספתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
כייף לטייל בארץ 

ישראל
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-923887701/07/201809/08/2018יסעור חופית פלמינגו קוקיה ירגזיאישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
כייף לטייל בארץ 

ישראל
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית6803-923887701/07/201809/08/2018העצמאות אישור הונפקקייטנה

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-919112201/07/201809/08/2018אשכול גניםאישור הונפקקייטנהחופש למחשבהפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
כייף לטייל בארץ 

ישראל
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-923887701/07/201809/08/2018גן אלומהאישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
קרנבל חושים 

המשכיל
אישור הונפקקייטנה

, זבולון, בנימין, יזרעאל, לכיש

חכלילית
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-936548401/07/201809/08/2018

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
כייף לטייל בארץ 

ישראל
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-923887701/07/201809/08/2018בז עיט ינשוף  פשושדוכיפת מגלןאישור הונפקקייטנה

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית1803-919112201/07/201809/08/2018בירנבוים אישור הונפקקייטנהיהלום וספירפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער103-908618901/07/201815/07/2018מנחת שלמה אישור הונפקקייטנהעל הדרךפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-923478701/07/201816/08/2018 פתח תקוה1דנקנר אישור הונפקקייטנהגן יהלוםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער6402-501544401/07/201818/07/2018רוטשילד אישור הונפקקייטנהחלונות גבוהיםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער2103-913033501/07/201818/07/2018איכילוב אישור הונפקקייטנההנסיכה זו אניפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

ס"מתנ103-933939301/07/201818/07/2018קהילת שיקגו אישור הונפקקייטנהכיופית תורניתפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- תקוה עמישב -ס פתח"מתנ

971523

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער103-579819201/07/201819/07/2018מנחת שלמה אישור הונפקקייטנהקעמפלוספתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

ס"מתנ303-934681201/07/201819/07/2018קהילת יוסטון אישור הונפקקייטנהאתגריםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- מרקו .תקוה ב-מתנס פתח

971515

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
התעמלות משולבת 

תנועה
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-904037201/07/201819/07/2018ת" פ4ציפורי אישור הונפקקייטנה

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית1803-919467701/07/201819/07/2018הפורצים אישור הונפקקייטנהקייטנת אנגליתפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
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עמותה1303-932808401/07/201819/07/2018אמסטרדם אישור הונפקקייטנהדרכי נעםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- ת "פ" דרכי נועם"עמותת 

414664

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית503-911366701/07/201819/07/2018הבנים אישור הונפקקייטנהמועדוניותפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

338095- מוסד חינוכי מוסד חינוכי11703-907894101/07/201819/07/2018דרך בגין מנחם אישור הונפקקייטנהפה  אחדפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

עמותה1303-923808401/07/201819/07/2018אמסטרדם אישור הונפקקייטנהדרכי נעםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- ת "פ" דרכי נועם"עמותת 

414664
פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

ס של החופש "בי

הגדול
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית3103-931148401/07/201819/07/2018וולפסון דוד אישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול
416438- אלימלך כנר מוסד חינוכי1303-535941701/07/201819/07/2018דוד אבידן אישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי103-529838601/07/201819/07/2018איב 'מרדכי בצאישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
קייטנת כדורסל 

2018בנים 
903424- מקפיית תאגיד עירוני303-930242201/07/201819/07/2018אריה בראון אישור הונפקקייטנה

עמותה03-921677501/07/201819/07/2018דגל ראובןאישור הונפקקייטנהדעת מביניםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- עמותת דעת מבינים 

580292969
פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

" ד"חב" אור חיה  

ת"פ
ס"מתנ1703-904876301/07/201819/07/2018שפרינצק אישור הונפקקייטנה

415208- נאות מרגלית מוסד חינוכי3003-930556501/07/201819/07/2018המכבים אישור הונפקקייטנהנאות מרגליתפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול 
411702" - אורנים"בית ספר מוסד חינוכי03-932827801/07/201819/07/2018ת" פ7תפוצות ישראל אישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול אורי 
חברה03-547733101/07/201819/07/2018שולזינגראישור הונפקקייטנה

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי03-909292601/07/201819/07/2018פתח תקווהאישור הונפקקייטנהקיטנה מהאגדותפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

975565- ס שערים "מתנס"מתנ103-932867801/07/201819/07/2018שולמית אישור הונפקקייטנהאתגרים ונהניםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

חברה403-547733201/07/201819/07/2018פינשטיין חיה אישור הונפקקייטנהחיים חפרפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
עמותה1303-923808401/07/201819/07/2018אמסטרדם אישור הונפקקייטנהדרכי נעםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

- ת  "פ" דרכי נעם"עמותת 

719971
ס"מתנ1803-718709001/07/201819/07/2018הפורצים אישור הונפקקייטנהעל גלגליםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-924264301/07/201819/07/2018ת" פ20אמסטרדם אישור הונפקקייטנהקט רגלפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

975581- מרכז קהילתי אחדות ס"מתנ3903-909553301/07/201819/07/2018שפרינצק אישור הונפקקייטנהעל גלגליםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

תאגיד עירוני03-930242201/07/201819/07/2018 כפר סירקין19הבנים אישור הונפקקייטנהטאקוונדופתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
אמנויות וכיף 

ספורטיבי
פתח תקוה 79004רשות מקומית03-921554701/07/201819/07/2018 פתח תקווה4איסר הראל אישור הונפקקייטנה

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית103-933184001/07/201819/07/2018ישראל ישעיהו אישור הונפקקייטנהודו'גפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית803-911366701/07/201819/07/2018סעדיה גאון אישור הונפקקייטנהמועדונית פיקאפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-911366701/07/201819/07/2018פתח תקווהאישור הונפקקייטנהמועדונית יסודותפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית7103-911366701/07/201819/07/2018עין גנים אישור הונפקקייטנהמועדונית אמירפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית3303-911366701/07/201819/07/2018צלח שלום אישור הונפקקייטנהמועודנית מורשהפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

ס"מתנ4703-635208101/07/201819/07/2018בעל שם טוב אישור הונפקקייטנהחוויה ליפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

5800139103- מקפת תאגיד עירוני1103-931010301/07/201819/07/2018דוד פוחס אישור הונפקקייטנההתעמלות אומנותיתפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

5800139103- מקפת תאגיד עירוני1003-931010301/07/201819/07/2018שולזינגר אישור הונפקקייטנההתעמלות אומנותיתפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

2401735- גני מגדים מוסד חינוכי03-909201401/07/201819/07/2018ת" פ1קהילות יעקב אישור הונפקקייטנה1י "פרי מגדים קהפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

2401735- גני מגדים מוסד חינוכי303-909456601/07/201819/07/2018מנחת שלמה אישור הונפקקייטנהפרי מגדיםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

2401735- גני מגדים מוסד חינוכי803-909456601/07/201819/07/2018קהילות יעקב אישור הונפקקייטנהפרי מגדיםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

2401735- גני מגדים מוסד חינוכי12503-909456601/07/201819/07/2018מנחם בגין אישור הונפקקייטנהפרי מגדיםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

380- מוסדות חינוך בית מנחם מוסד חינוכי303-641151801/07/201819/07/2018ירושלים אישור הונפקקייטנהחסידים ונהניםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

903424- מקפיית תאגיד עירוני03-924292901/07/201819/07/2018פתח תקוה, 52זכרון יעקב אישור הונפקקייטנההחלקה והוקיפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

729426- מעין החינוך התורני מוסד חינוכי2203-933150701/07/201819/07/2018רבי יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

חברה803-924444101/07/201819/07/2018סעדיה גאון אישור הונפקקייטנההמשכילפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית1703-939015701/07/201819/07/2018שפרינצק אישור הונפקקייטנהאור חיהפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

267344- ד תורני עמיטל "מממוסד חינוכי2703-546368701/07/201819/07/2018הרב משורר ישעיהו אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

עמותה1303-932808401/07/201819/07/2018אמסטרדם אישור הונפקקייטנהדרכי נעםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- ת "פ" דרכי נועם"עמותת 

414664

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
קייטנת החופש 

הגדול
411769- מורשה בנות מוסד חינוכי3303-774874301/07/201819/07/2018צלח שלום אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית403-931366801/07/201819/07/2018חזון איש אישור הונפקקייטנהס שמעוני"ביהפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-931166401/07/201819/07/2018רמז דודאישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית103-908618901/07/201819/07/2018מנחת שלמה אישור הונפקקייטנהבית יעקב גני הדרפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בארץ האותיות 

המופלאות
412585- בית יעקב פתח תקוה מוסד חינוכי6403-924426401/07/201819/07/2018רוטשילד אישור הונפקקייטנה

347- עיריית פתח תקווה תאגיד עירוני2103-913033501/07/201819/07/2018איכילוב יצחק אישור הונפקקייטנהקיטנה מהספריםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית603-529549701/07/201819/07/2018משה שמיר אישור הונפקקייטנה

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית803-908832301/07/201819/07/2018הוברמן אישור הונפקקייטנההוברמןפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
אתגרים חוויות 

וכיופים
ס"מתנ303-934681001/07/201819/07/2018קהילת יוסטון אישור הונפקקייטנה

- מרקו .תקוה ב-מתנס פתח

971515

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-931109401/07/201819/07/2018 פתח תקוה46שפירא אישור הונפקקייטנה

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית203-744458701/07/201819/07/2018רבקה גובר אישור הונפקקייטנהבלטפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
קייטנת כדורגל 

וספורט
עמותה1203-933117401/07/201819/07/2018דרך אם המושבות אישור הונפקקייטנה

ש שלומי וורצל ?החוג הכחול ע

580595635 - (ר?ע)

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
קייטנת כדורגל 

וספורט
עמותה1203-933117401/07/201819/07/2018דרך אם המושבות אישור הונפקקייטנה

ש שלומי וורצל ?החוג הכחול ע

580595635 - (ר?ע)

מוסד חינוכי203-579355401/07/201819/07/2018דוראני שלום אישור הונפקקייטנהנאות מרגליתפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- רשת מעיין החינוך התורני 

511402

ס"מתנ03-924592901/07/201819/07/2018 פתח תקווה22רח חדרה אישור הונפקקייטנההייטק קידספתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

ס"מתנ03-919440401/07/201819/07/2018פתח תקווה, 22רח חדרה אישור הונפקקייטנההייטק קידספתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

ס"מתנ03-919440401/07/201819/07/2018פתח תקווה, 5רח שמואל הנגיד אישור הונפקקייטנההייטק קידספתח תקווהפתח תקוהאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ס"מתנ03-919440401/07/201819/07/2018פתח תקווה, 2רח מבצע חורב אישור הונפקקייטנההייטק קידספתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית703-932408001/07/201819/07/2018עדש שפיק אישור הונפקקייטנהמורשה בניםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית4303-931815701/07/201819/07/2018פתח תקווה אישור הונפקקייטנה

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית503-934655601/07/201819/07/2018הבנים אישור הונפקקייטנהעל ספרים וסיפוריםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-922365501/07/201819/07/2018יהלום בנימיןאישור הונפקקייטנהיד לבניםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

227108- מעין החינוך התורני  מוסד חינוכי2203-933150701/07/201819/07/2018רבי יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהאהבת ציוןפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית הספר של 

החופש הגדול
411048- משרד החינוך מוסד חינוכי03-932109501/07/201820/07/2018פתח תקווהאישור הונפקקייטנה

51451037- ת שארית ישראל "תמוסד חינוכי2303-931211401/07/201820/07/2018סביון אישור הונפקקייטנהשארית ישראלפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
ס של החופש "בי

הגדול
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומיתronitaha1@gmail.com03-922124201/07/201821/07/2018אישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
חברה708-931991401/07/201821/07/2018קפלן אליעזר אישור הונפקקייטנה

- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
חברה1008-931991401/07/201821/07/2018רום יעל אישור הונפקקייטנה

- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
חברה08-931991401/07/201821/07/2018אליהו בן חוראישור הונפקקייטנה

- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
חברה408-931991401/07/201821/07/2018מבצע דקל אישור הונפקקייטנה

- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
חברה2708-931991401/07/201821/07/2018עין גנים אישור הונפקקייטנה

- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
חברה308-931991401/07/201821/07/2018אלדד ישראל אישור הונפקקייטנה

- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
חברה208-931991401/07/201821/07/2018אשכול לוי אישור הונפקקייטנה

- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
חברה408-931991401/07/201821/07/2018ראשון לציון אישור הונפקקייטנה

- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

410779- בית ספר ביאליק לטבע מוסד חינוכי1303-933867601/07/201821/07/2018יטקובסקי אחים אישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

430462- פאול קור מוסד חינוכי03-629385701/07/201821/07/2018 פתח תקווה6רבקה גובר אישור הונפקקייטנהבית ספר של הקיץפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית503-934681201/07/201831/07/2018אסתר המלכה אישור הונפקקייטנהצהרונית גן תמרפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית303-934681201/07/201831/07/2018גרינבוים אישור הונפקקייטנהצהרונית גן צוריתפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית6603-934681201/07/201831/07/2018אחווה אישור הונפקקייטנהצהרונית גן דולבפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית1203-934681201/07/201831/07/2018קהילת פראג אישור הונפקקייטנהצהרונית גן גפןפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית5403-934681201/07/201831/07/2018רמז אישור הונפקקייטנהצהרונית גן שוניתפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

ס"מתנ303-934681001/07/201831/07/2018קהילת יוסטון אישור הונפקקייטנהכיופוןפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- מרקו .תקוה ב-מתנס פתח

971515

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-635208101/07/201831/07/2018ת" פ47בעל שם טוב אישור הונפקקייטנהחופש למחשבהפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-635208101/07/201831/07/2018ת" פ47בעל שם טוב אישור הונפקקייטנההחופש למחשבהפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
-מ "צוות לוין בע' חב

 גן כסלון
אישור הונפקקייטנה

גן - ת " פ2רחוב מבצע חורב 

כסלון
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-926196701/07/201831/07/2018

חברה4308-931991401/07/201831/07/2018פתח תקווה אישור הונפקקייטנהקיץפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

975581- מרכז קהילתי אחדות ס"מתנ3903-909553301/07/201831/07/2018שפרינצק אישור הונפקקייטנהאותיות וחוויותפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
חופש למחשבה 

1מחזור 
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית2903-909553301/07/201831/07/2018מינץ אישור הונפקקייטנה

חברה108-931991401/07/201831/07/2018איב 'מרדכי בצאישור הונפקקייטנהקיץפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית203-933939301/07/201831/07/2018הרב משורר ישעיהו אישור הונפקקייטנהכיופית גיל הרךפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
-מ "צוות לוין בע' חב

 גן עמוד
אישור הונפקקייטנה

 פתח 2גן עמוד רבקה גובר 

תקווה
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-926196701/07/201831/07/2018

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
חברת צוות לוין  

נעמן
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-926196701/07/201831/07/2018 פתח תקווה8בן חור אישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
חברת צוות לוין  גן 

גוברין
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-926196701/07/201831/07/2018 פתח תקווה4איסר הראל אישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
חברת צוות לוין 

גן מורן- מ"בע
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית108-926196701/07/201831/07/2018רחוב רחבעם זאבי אישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
-מ "צוות לוין בע' חב

 גן חצור
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-926196701/07/201831/07/2018גן חצור - 4מבצע חורב אישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
-מ "צוות לוין בע' חב

 גן שלף
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-926196701/07/201831/07/2018 גן שלף15מבצע יפתח אישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
-מ "צוות לוין בע' חב

 גן קישון
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-926196701/07/201831/07/2018 גן קישון15מבצע יפתח אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
-מ "צוות לוין בע' חב

 גן ניצנה
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-926196701/07/201831/07/2018גן ניצנה- א 6שרגא רפאלי אישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
-מ "צוות לוין בע' חב

 גן זויתן
אישור הונפקקייטנה

 פתח 7יוני נתניהו - גן זויתן 

תקווה
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-926196701/07/201831/07/2018

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית308-660309901/07/201831/07/2018הרב וולף אישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
אופק מחפש חברים 

באי האותיות
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018פתח תקווהאישור הונפקקייטנה

חברה1008-931991401/07/201831/07/2018רום יעל אישור הונפקקייטנהקיץפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
-מ "צוות לוין בע' חב

' מוכנות לא
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית408-926196701/07/201831/07/2018זכרון יעקב אישור הונפקקייטנה

חברה08-931991401/07/201831/07/2018יהלום בנימיןאישור הונפקקייטנהקיץפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

ס"מתנ1803-924594001/07/201831/07/2018הפורצים אישור הונפקקייטנהמחנה התעמלותפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
קרנבל חושים 

המשכיל
אישור הונפקקייטנה

- חברון , בציר, כרם, יקב, אשכול

אהרון כצנ
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-936548401/07/201831/07/2018

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
קרנבל חושים 

המשכיל
אישור הונפקקייטנה

, גוש עציון, הבקעה, מכתשים

לימונית, תמנע
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-936548401/07/201831/07/2018

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
קרנבל חושים 

המשכיל
אישור הונפקקייטנה

תירוש , עינב, עדולם, גליל, יהודה

נוה גן- 
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-936548401/07/201831/07/2018

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
קרנבל חושים 

המשכיל
אישור הונפקקייטנה

, שרקרק, רמות מנשה, כנרת

יתיר, אילות
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-936548401/07/201831/07/2018

חברה1308-931991401/07/201831/07/2018אבידן דוד אישור הונפקקייטנהקיץפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077
פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

החברים של אופק 

באי האותיות
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית2908-660309901/07/201831/07/2018היבנר אישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
החברים של אופק 

באי האותיות
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני פתח תקווהאישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
החברים של אופק 

באי האותיות
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני פתח תקווהאישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
החברים של אופק 

באי האותיות
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני פתח תקווהאישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
החברים של אופק 

באי האותיות
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני פתח תקווהאישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
החברים של אופק 

באי האותיות
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני פתח תקווהאישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
החברים של אופק 

באי האותיות
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-660309901/07/201831/07/2018גני פתח תקווהאישור הונפקקייטנה

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-635208101/08/201809/08/2018ת" פ47בעל שם טוב אישור הונפקקייטנההחופש למחשבהפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-635208101/08/201809/08/2018ת" פ47בעל שם טוב אישור הונפקקייטנההחופש למחשבהפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
חופש למחשבה 

1מחזור 
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית2903-909553301/08/201809/08/2018מינץ אישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
-מ "צוות לוין בע' חב

 גן עמוד
אישור הונפקקייטנה

 פתח 2גן עמוד רבקה גובר 

תקווה
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-926196701/08/201809/08/2018

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
-מ "צוות לוין בע' חב

 גן שלף
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית08-926196701/08/201809/08/2018 גן שלף15מבצע יפתח אישור הונפקקייטנה

ס"מתנ103-921554701/08/201816/08/2018שולמית אישור הונפקקייטנהאמנויות וכיףפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
אמנויות וכיף 

ספורטיבי
ס"מתנ03-921554701/08/201816/08/2018 נווה גן16אסירי ציון אישור הונפקקייטנה

ס"מתנ03-921554701/08/201821/08/2018ת" פ4איסר הראל אישור הונפקקייטנהאמנויות וכיףפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
אמנויות וכיף 

ספורטיבי
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-921554701/08/201821/08/2018ת" פ22חדרה אישור הונפקקייטנה

ס"מתנ303-934681001/08/201823/08/2018קהילת יוסטון אישור הונפקקייטנהכיופוןפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- מרקו .תקוה ב-מתנס פתח

971515

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער64077-766554102/07/201816/08/2018רוטשילד אישור הונפקקייטנהאתנחתאפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- קייטנה על גלגלים 

בנות
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית103-905222202/07/201830/07/2018העלייה הראשונה אישור הונפקקייטנה

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית103-933939302/07/201830/07/2018קהילת שיקגו אישור הונפקקייטנהקייטנה על גלגליםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
התעמלות קרקע 

וספורט
975573- ס רמת ורבר "מתנס"מתנ1803-921988808/07/201819/07/2018הפורצים אישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
קורס קיץ מקצועי 

במחול
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-612861008/07/201826/07/2018 פתח תקוה64ד הבנים "יאישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
אתגרים חוויות 

וכיופים
ס"מתנ303-934681012/08/201823/08/2018קהילת יוסטון אישור הונפקקייטנה

- מרקו .תקוה ב-מתנס פתח

971515
פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

קייטנת כדורגל 

וספורט
עמותה1203-933117412/08/201823/08/2018דרך אם המושבות אישור הונפקקייטנה

ש שלומי וורצל ?החוג הכחול ע

580595635 - (ר?ע)
פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

קייטנת כדורגל 

וספורט
עמותה1203-933117412/08/201823/08/2018דרך אם המושבות אישור הונפקקייטנה

ש שלומי וורצל ?החוג הכחול ע

580595635 - (ר?ע)

580064335- ט "אלועמותה03-654332116/08/201829/08/2018 פתח תקווה17זליג בס אישור הונפקקייטנהת"אלוט פפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

43407071- פטל הפקות חברה18074-739020619/08/201823/08/2018אהרון ברט אישור הונפקקייטנהקיידנספתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער16403-933495821/06/201820/07/2018רוטשילד אישור הונפקקייטנהשלהבתפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-923026822/07/201809/08/2018 פתח תקוה8בן חור אישור הונפקקייטנהקיטנת אנגליתפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

975581- מרכז קהילתי אחדות ס"מתנ3903-909553322/07/201809/08/2018שפרינצק אישור הונפקקייטנהכיופיתפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
פרוגרס קיץ של 

כוכבים
ס"מתנ1803-744587122/07/201809/08/2018הפורצים אישור הונפקקייטנה

903424- מקפיית תאגיד עירוני03-924766522/07/201809/08/2018 פתח תקווה11מייזנר אישור הונפקקייטנהקיטנת שחמטפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
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פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
קיטנת אולמפי כייף 

ספורט ויצירה
ס"מתנ403-711403022/07/201809/08/2018רמת גולן אישור הונפקקייטנה

5800139- ת "מקפעמותה1803-718709022/07/201809/08/2018הפורצים אישור הונפקקייטנהספורטיאדהפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

תאגיד עירוני03-930242222/07/201809/08/2018 כפר סירקין19הבנים אישור הונפקקייטנהטאקוונדופתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

975599- ס עולמות "מתנס"מתנ1003-658853722/07/201809/08/2018שולזינגר אישור הונפקקייטנהודו וספורט'קייטנת גפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

5800139- ת "מקפעמותה403-921677522/07/201809/08/2018הצפירה אישור הונפקקייטנהעל גלגליםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

903424- מקפיית תאגיד עירוני03-930242222/07/201809/08/2018ת" פ10שולזינגר אישור הונפקקייטנהקייטנת כדורסל בניםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

903424- מקפיית תאגיד עירוני03-924292922/07/201809/08/2018פתח תקוה, 52זכרון יעקב אישור הונפקקייטנההחלקה והוקיפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
אתגרים חוויות 

וכיופים
ס"מתנ303-934681022/07/201809/08/2018קהילת יוסטון אישור הונפקקייטנה

- מרקו .תקוה ב-מתנס פתח

971515
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית1803-919132522/07/201809/08/2018הפורצים אישור הונפקקייטנהקפוארהפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
קייטנת כדורגל 

וספורט
עמותה1203-933117422/07/201809/08/2018דרך אם המושבות אישור הונפקקייטנה

ש שלומי וורצל ?החוג הכחול ע

580595635 - (ר?ע)
פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

קייטנת כדורגל 

וספורט
עמותה1203-933117422/07/201809/08/2018דרך אם המושבות אישור הונפקקייטנה

ש שלומי וורצל ?החוג הכחול ע

580595635 - (ר?ע)
ס"מתנ03-919440422/07/201809/08/2018פתח תקווה, 22רח חדרה אישור הונפקקייטנההייטק קידספתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

ס"מתנ03-919440422/07/201809/08/2018פתח תקווה, 5רח שמואל הנגיד אישור הונפקקייטנההייטק קידספתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

ס"מתנ03-919440422/07/201809/08/2018פתח תקווה, 2רח מבצע חורב אישור הונפקקייטנההייטק קידספתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
מועדון כדורסל 

ת"הפועל פ
אגודה6073-715497722/07/201814/08/2018משה שמיר אישור הונפקקייטנה

מועדון כדורסל גברים הפועל פתח 

580596377- תקווה 
975573- ס רמת ורבר "מתנס"מתנ1803-681114222/07/201816/08/2018הפורצים אישור הונפקקייטנהשחק אותהפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
קייטנת ספורט 

המושבה
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-909642722/07/201830/08/2018מועדון ספורט המושבהאישור הונפקקייטנה

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
חברה08-931991422/07/201831/07/2018אליהו בן חוראישור הונפקקייטנה

- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077
ס"מתנ03-921554722/07/201831/07/2018ת" פ4איסר הראל אישור הונפקקייטנהאמנויות וכיףפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
אמנויות וכיף 

ספורטיבי
 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית03-921554722/07/201831/07/2018ת" פ22חדרה אישור הונפקקייטנה

חברה808-931991422/07/201831/07/2018סעדיה גאון אישור הונפקקייטנהקיץפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077
עמותה1303-923808423/07/201802/08/2018אמסטרדם אישור הונפקקייטנהדרכי נעםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

- ת "פ" דרכי נועם"עמותת 

414664
ס"מתנ103-933939323/07/201802/08/2018קהילת שיקגו אישור הונפקקייטנהכיופית תורניתפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

- תקוה עמישב -ס פתח"מתנ

971523
975565- ס שערים "מתנס"מתנ103-932867823/07/201809/08/2018שולמית אישור הונפקקייטנהעל גלגליםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית103-909399023/07/201830/07/2018מנחת שלמה אישור הונפקקייטנהת"תודעה פפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

 פתח תקוה79004פתח תקוה רשות מקומית62077-320166023/07/201830/07/2018טרומפלדור אישור הונפקקייטנהתודעה מרכז העירפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
חברה408-931991423/07/201831/07/2018מבצע דקל אישור הונפקקייטנה

- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077
פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

בית ספר של 

החופש הגדול
חברה2708-931991423/07/201831/07/2018עין גנים אישור הונפקקייטנה

- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077
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פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
חברה308-931991423/07/201831/07/2018אלדד ישראל אישור הונפקקייטנה

- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

פתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
בית ספר של 

החופש הגדול
חברה408-931991423/07/201831/07/2018ראשון לציון אישור הונפקקייטנה

- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

חברה208-931991423/07/201831/07/2018אשכול לוי אישור הונפקקייטנהקיץפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077

חברה708-931991423/07/201831/07/2018קפלן אליעזר אישור הונפקקייטנהקיץפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
- מ  "המשכיל פרויטים חינוכים  בע

514174077
עמותה302-620480724/06/201801/07/2018שרעבי שלום אישור הונפקקייטנהקורס מנהיגותפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

- ת "צמר, עושים ציונות-ץ "ע

580161404

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1503-924531524/06/201815/08/2018סעדיה גאון אישור הונפקקייטנהאתנחתאפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער803-579203024/06/201816/08/2018החמישה אישור הונפקקייטנהח"אתנחתא תשעפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

580051555- תנועת בתיה ארגון נוער1503-924531527/06/201814/08/2018סעדיה גאון אישור הונפקקייטנהאתנחתאפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל

עמותה1703-904441130/07/201803/08/2018בס זליג אישור הונפקקייטנהאור מנחםפתח תקווהפתח תקוהאביב-תל
מ מנחם זהבי "ש אל"אור מנחם ע

580417343- ל "ז

קרית אונוקרית אונואביב-תל
אתגרי חשיבה 

ושחמט
971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ103-653716501/07/201809/08/2018הזמיר אישור הונפקקייטנה

971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ1003-635614201/07/201812/07/2018פנקס אישור הונפקקייטנהסדנת שחמטקרית אונוקרית אונואביב-תל

הנוער העובד והלומדתנועת נוער03-736190701/07/201813/07/2018 קרית אונו56קפלן אישור הונפקקייטנהקייצת קן קרית אונוקרית אונוקרית אונואביב-תל

חברה03-635063701/07/201819/07/2018קרית אונואישור הונפקקייטנהאפטר סקולקרית אונוקרית אונואביב-תל
אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 

עמותה03-635959501/07/201819/07/2018 קריית אונו4ל "קקאישור הונפקקייטנהקייטנת שחייהקרית אונוקרית אונואביב-תל
העמותה לקידום השחייה בקרית 

580343614- אונו 

עמותה03-635011001/07/201819/07/2018 קרית אונו8יהודה המכבי אישור הונפקקייטנהג-החופש הגדול אקרית אונוקרית אונואביב-תל
- עמותת ההורים למען ניר 

580308922
510636- בית ספר ניר קרית אונו מוסד חינוכי203-635011001/07/201819/07/2018יהודה המכבי אישור הונפקקייטנהקיטנה רב חושיתקרית אונוקרית אונואביב-תל

קרית אונוקרית אונואביב-תל
רימונים החופש 

הגדול
חברה2203-547733201/07/201819/07/2018בר יהודה אישור הונפקקייטנה

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
קרית אונוקרית אונואביב-תל

גן דמוקרטי קרית 

אונו
עמותה222203-736076701/07/201819/07/2018וינגיט אישור הונפקקייטנה

- ס דמוקרטי  "העמותה להקמת בי

58036872
אישור הונפקקייטנההקייטנה המטיילתקרית אונוקרית אונואביב-תל

איסוף ברחבי - קייטנה מטיילת 

העיר
69526705- רוני קריין תושב פרטי03-979126801/07/201819/07/2018

971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ1003-625614201/07/201819/07/2018פנקס אישור הונפקקייטנהמבוכים ודרקונים אקרית אונוקרית אונואביב-תל

מוסד חינוכי03-736076701/07/201819/07/2018 קרית אונו22וינגייט אישור הונפקקייטנהדמוקרטיקרית אונוקרית אונואביב-תל
עמותת בית הספר הדמוקרטי 

515395- בקריית אונו 
חברה03-919440401/07/201819/07/2018קרית אונו, 12רח נחל גמלא אישור הונפקקייטנההייטק קידסקרית אונוקרית אונואביב-תל

- גילטק פתרונות תוכנה בעמ 

514560887
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קרית אונוקרית אונואביב-תל
יעקב כהן החופש 

הגדול
חברה903-547733201/07/201819/07/2018רבין יצחק אישור הונפקקייטנה

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
חברה1003-547733201/07/201819/07/2018גמלא אישור הונפקקייטנהורשה החופש הגדולקרית אונוקרית אונואביב-תל

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
עמותה103-674724801/07/201821/07/2018חבצלת אישור הונפקקייטנהבית ספר בראשיתקרית אונוקרית אונואביב-תל

עמותת רימון לקידום חינוך 

- וולדרוף בבקעת אונו 
קרית אונוקרית אונואביב-תל

קייטנת אמנויות 

שרת
 קרית אונו26203קרית אונו רשות מקומית103-635658101/07/201821/07/2018הזית אישור הונפקקייטנה

971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ03-534259501/07/201821/07/2018קרית אונואישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםקרית אונוקרית אונואביב-תל

עמותה3803-535877001/07/201822/08/2018פנקס אישור הונפקקייטנהד"קייטנת חבקרית אונוקרית אונואביב-תל
- בית לחינוך יהודי ומעשים טובים 

580646545- קרית אונו  
971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ1003-740220201/07/201831/07/2018פנקס אישור הונפקקייטנהפיצופוניםקרית אונוקרית אונואביב-תל

971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ1003-740220201/07/201831/07/2018פנקס אישור הונפקקייטנהפיצפוניםקרית אונוקרית אונואביב-תל

 קרית אונו26203קרית אונו רשות מקומית03-740220201/07/201831/07/2018רחבי העיראישור הונפקקייטנהפיצפוניםקרית אונוקרית אונואביב-תל

971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ1003-740220201/07/201831/07/2018פנקס אישור הונפקקייטנהפיצפוניםקרית אונוקרית אונואביב-תל

971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ1003-740220201/07/201831/07/2018פנקס אישור הונפקקייטנהפיצפוניםקרית אונוקרית אונואביב-תל

971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ1003-740020201/07/201831/07/2018פנקס אישור הונפקקייטנהפיצפוניםקרית אונוקרית אונואביב-תל

971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ1003-740220201/07/201831/07/2018פנקס אישור הונפקקייטנהפיצפוניםקרית אונוקרית אונואביב-תל

971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ1003-740220201/07/201831/07/2018פנקס אישור הונפקקייטנהפיצפוניםקרית אונוקרית אונואביב-תל

971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ1003-740220201/07/201831/07/2018פנקס אישור הונפקקייטנהפיצפוניםקרית אונוקרית אונואביב-תל

971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ1003-740220201/07/201831/07/2018פנקס אישור הונפקקייטנהפיצפוניםקרית אונוקרית אונואביב-תל

971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ1003-740220201/07/201831/07/2018פנקס לא מאושרתקייטנהפיצפוניםקרית אונוקרית אונואביב-תל

971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ1003-740220201/07/201831/07/2018פנקס אישור הונפקקייטנהפיצפוניםקרית אונוקרית אונואביב-תל

971556- ס קרית אונו "מתנס"מתנ1003-740220201/07/201831/07/2018פנקס אישור הונפקקייטנהפיצפוניםקרית אונוקרית אונואביב-תל

קרית אונוקרית אונואביב-תל
עירוני - דור העתיד 

קרית אונו
6- עירוני קרית אונו - דור העתיד עמותה03-531184101/07/201831/08/2018קרית אונו, 5בר יהודה אישור הונפקקייטנה

 קרית אונו26203קרית אונו רשות מקומית03-740220201/08/201809/08/2018רחבי העיראישור הונפקקייטנהפיצפוניםקרית אונוקרית אונואביב-תל

קרית אונוקרית אונואביב-תל
עירוני - דור העתיד 

קרית אונו
6- עירוני קרית אונו - דור העתיד עמותה03-531184102/07/201831/08/2018קרית אונו, 1הזמיר אישור הונפקקייטנה

קרית אונוקרית אונואביב-תל
עירוני - דור העתיד 

קרית אונו
6- עירוני קרית אונו - דור העתיד עמותה1603-531184108/07/201831/08/2018רפאל איתן אישור הונפקקייטנה

 קרית אונו26203קרית אונו רשות מקומית03-535619221/06/201819/07/2018 קרית אונו19ההדר אישור הונפקקייטנהמועדוניות קרית אונוקרית אונוקרית אונואביב-תל
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אישור הונפקקייטנההקייטנה המטיילתקרית אונוקרית אונואביב-תל
איסוף ברחבי - קייטנה מטיילת 

העיר
69526705- רוני קריין תושב פרטי03-979126822/07/201808/08/2018

חברה03-919440422/07/201809/08/2018קרית אונו, 12רח נחל גמלא אישור הונפקקייטנההייטק קידסקרית אונוקרית אונואביב-תל
- גילטק פתרונות תוכנה בעמ 

514560887

קרית אונוקרית אונואביב-תל
הספורטאים 

הצעירים
55226930- פרטית  תושב פרטי077-434557522/07/201814/08/2018קרית אונואישור הונפקקייטנה

36051829- ורד וינרבה תושב פרטי103-933941522/07/201814/08/2018הזמיר אישור הונפקקייטנהספורטיביקרית אונוקרית אונואביב-תל

2206- אקטיב -גוחברה077-776415122/07/201816/08/2018 קרית אונו1רפאל איתן אישור הונפקקייטנהקאנטרי גו אקטיבקרית אונוקרית אונואביב-תל

55226930- פרטית  תושב פרטי3103-635042522/07/201823/08/2018המלך שלמה אישור הונפקקייטנהקייטנת עמיתקרית אונוקרית אונואביב-תל

עמותה03-635959523/07/201809/08/2018 קריית אונו4ל "קקאישור הונפקקייטנהקייטנת שחייהקרית אונוקרית אונואביב-תל
העמותה לקידום השחייה בקרית 

580343614- אונו 

520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני03-675740001/07/201805/07/2018מנדל מתתיהואישור הונפקקייטנהמייקרים צעיריםרמת גןרמת גןאביב-תל

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית134074-740061101/07/201809/08/2018, א5, 31, ב5- 6אשכול אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, 126, 81, 67, 184- 29אשכול 

139
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34725879- לירן נייגוז  תושב פרטי03-571605801/07/201809/08/2018 גבעתיים3ההסתדרות אישור הונפקקייטנהספורטיבירמת גןרמת גןאביב-תל

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, 84, 147, 46, 116- 27אשכול 

13
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית074-740061101/07/201809/08/2018

אגודה203-635849601/07/201809/08/2018האורנים אישור הונפקקייטנהאפעלירמת גןרמת גןאביב-תל
- אגודה שיתופית רמת אפעל 

939097580

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית186,142,17,74074-740061101/07/201809/08/2018- 1אשכול אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית107074-740061101/07/201809/08/2018, 98, 97, 102- 2אשכול אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית69074-740061101/07/201809/08/2018, 68, 99, 162- 3אשכול אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית18074-740061101/07/201809/08/2018, 65, 64, 50- 4אשכול אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית164074-740061101/07/201809/08/2018, 109, 82, 128- 5אשכול אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, 115, 114, 9, 88-  7אשכול 

140
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רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, א14, 137, 149-  8אשכול

130, ב14
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רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית29074-740061101/07/201809/08/2018, 125, 120, 59-  10אשכול אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית36074-740061101/07/201809/08/2018, 15, 41, 150-  11אשכול אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית143074-740061101/07/201809/08/2018, 141, 55, 145- 12אשכול אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, 62, 61, 51, 24- 13אשכול 

111
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רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית58074-740061101/07/201809/08/2018, 182, 57, 155- 14אשכול אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, ב27, א27, ב11- 16אשכול 

36 ,7
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית074-740061101/07/201809/08/2018

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, 21, 176, 166, 23- 17אשכול 

95
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רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, 132, 181, 44- 18אשכול 

123 ,90
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית074-740061101/07/201809/08/2018

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, 158, 157, 91- 19אשכול 

159,160
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית074-740061101/07/201809/08/2018

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית47074-740061101/07/201809/08/2018, 71, 70, 83, 2- 20אשכול אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית1074-740061101/07/201809/08/2018, 52, 122, 86, 12- 21אשכול אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, 113, 112, 33- 22אשכול 

121 ,131
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית074-740061101/07/201809/08/2018

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, 100, 26, 154, 42- 23אשכול 

183
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מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית54074-740061101/07/201809/08/2018, 8, 34, 4, 117- 26אשכול אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, 167, 101, 161- 25אשכול 

173 ,72
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית074-740061101/07/201809/08/2018

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, 188, 187, 124- 24אשכול 

118 ,79
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית074-740061101/07/201809/08/2018

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, 89, 87, 106, 138- 28אשכול 

135
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רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

- 30אשכול 

חרצי,אורנים,לוטוס,ברושים,א25

ת
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רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, 163, 169, 170- 31אשכול 

19 ,66
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית074-740061101/07/201809/08/2018

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, 28,152, 175, ב25- 32אשכול 

153
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רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, 104, 156, 16, 43- 33אשכול 

105
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית074-740061101/07/201809/08/2018

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית77074-740061101/07/201809/08/2018, 63, 60, 3, 56- 34אשכול אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית37074-740061101/07/201809/08/2018, 48, 20, 37- 9אשכול אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית עמנואל גני 

ילדים
אישור הונפקקייטנה

, ב10, א10, 103- 15אשכול 

א11
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית074-740061101/07/201809/08/2018

520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני03-654654501/07/201810/07/2018 רמת גן90חזון איש אישור הונפקקייטנהמחולרמת גןרמת גןאביב-תל

רמת גןרמת גןאביב-תל

קייטנת רכיבה 

מרכז ספורט 

ג"הרכיבה ר

עמותה03-631500101/07/201812/07/2018ק"הפארק הלאומי ראישור הונפקקייטנה
- ג ''מרכז ספורט הרכיבה ר

580170108

רמת גןרמת גןאביב-תל
חוויה בקאנטרי 

המרגנית
24565541- ניר מאור חברה1700-770399001/07/201819/07/2018 רמת גן82רוקח אישור הונפקקייטנה

34130971- מוטי כלו תושב פרטי03-677282201/07/201819/07/2018מגרשי טניסאישור הונפקקייטנהקיטנת טניס רמת גןרמת גןרמת גןאביב-תל

33859307- אמנון ווייס  תושב פרטי03-696866201/07/201819/07/2018 רמת גן1האילנות אישור הונפקקייטנהמפיונס'צרמת גןרמת גןאביב-תל

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית6803-675741001/07/201819/07/2018קריניצי אישור הונפקקייטנה

ס"מתנ3203-631141001/07/201819/07/2018שלם אישור הונפקקייטנהגולדרמת גןרמת גןאביב-תל
- רמת השקמה -רמת גן.מתנ

971697

57056178- תמר אברהמר תושב פרטי9003-677748801/07/201819/07/2018רחוב חזון איש אישור הונפקקייטנה"צהריים טובים"רמת גןרמת גןאביב-תל

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית2503-675741001/07/201819/07/2018הכבאים אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
ס של החופש "בי

הגדול
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית303-675741001/07/201819/07/2018תל חי אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

רמת גןרמת גןאביב-תל
מחנה כדורסל 

המתמיד
520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני072-251301701/07/201819/07/2018 רמת גן93החשמונאים אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית1003-675741001/07/201819/07/2018מבוא נגבה אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית903-675741001/07/201819/07/2018המעפיל אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית2703-675741001/07/201819/07/2018שרת משה אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית2003-675741001/07/201819/07/2018התקוה אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית2803-675741001/07/201819/07/2018בנימין אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית4403-675741001/07/201819/07/2018הגלגל אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית4103-675741001/07/201819/07/2018הפודים אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית3703-675741001/07/201819/07/2018המתמיד אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית5503-675741001/07/201819/07/2018מנדס אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית103-675741001/07/201819/07/2018שד למדן אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית403-675741001/07/201819/07/2018החולה אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית1903-675741001/07/201819/07/2018אמנון ותמר אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית03-675741001/07/201819/07/2018מנדל מתתיהואישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית1003-675741001/07/201819/07/2018מוזס נח אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית21203-675741001/07/201819/07/2018ה "הראאישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית2603-675741001/07/201819/07/2018עזריאל אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית4103-675741001/07/201819/07/2018רמת חן אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית2603-675741001/07/201819/07/2018גדעון אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית6103-675741001/07/201819/07/2018ארלוזורוב אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית3303-675741001/07/201819/07/2018החשמונאים אישור הונפקקייטנה

520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני4403-675747101/07/201819/07/2018הגלגל , בית ספר הללאישור הונפקקייטנהמבוכים ודרקוניםרמת גןרמת גןאביב-תל

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית903-675741001/07/201819/07/2018האגדה אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
בית ספר של הקיץ 

2018
 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית1403-675741001/07/201819/07/2018האם אישור הונפקקייטנה

410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי6103-670098301/07/201820/07/2018ארלוזורוב אישור הונפקקייטנהירושליםרמת גןרמת גןאביב-תל

רמת גןרמת גןאביב-תל
קייטנת ספורט 

ברמת חן
59759035- אורן גורגוף תושב פרטי03-676120301/07/201821/08/2018 רמת גן43יאיר אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

580334605- מרכז רעות רמת גן עמותה4803-676126001/07/201829/07/2018הרב לוין אישור הונפקקייטנהמרכז רעות רמת גןרמת גןרמת גןאביב-תל

580334605- מרכז רעות רמת גן עמותה2003-676126001/07/201829/07/2018הרב לנדרס אישור הונפקקייטנהמרכז רעות רמת גןרמת גןרמת גןאביב-תל

580334605- מרכז רעות רמת גן עמותה4103-676126001/07/201829/07/2018ל "אצאישור הונפקקייטנהמרכז רעות רמת גןרמת גןרמת גןאביב-תל

310339031- מרכז החברים חברה2403-936676701/07/201830/08/2018משה דיין אישור הונפקקייטנההחבריםרמת גןרמת גןאביב-תל

 רמת גן86009רמת גן רשות מקומית703-671574001/07/201831/08/2018פרף ברנשטיין אישור הונפקקייטנהכפר המכביהרמת גןרמת גןאביב-תל

520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני03-752789401/08/201809/08/2018 רמת גן2ידע העם אישור הונפקקייטנהמחול ואומנותרמת גןרמת גןאביב-תל

410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי6103-672410902/07/201819/07/2018ארלוזורוב אישור הונפקקייטנהימי שיארמת גןרמת גןאביב-תל

רמת גןרמת גןאביב-תל
קייטנות מחול 

דבלופה
14730097- שמש -אורנה קוגלתושב פרטי03-575824204/07/201817/07/2018 שיכון ותיקים118רוקח אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
קייטנות מחול 

דבלופה
14730097- שמש -אורנה קוגלתושב פרטי03-575824204/07/201817/07/2018 שיכון ותיקים118רוקח אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
תיאטרון ואומנות 

פלסטית
520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני072-251301705/07/201825/07/2018 רמת גן3היצירה אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
תיאטרון ואומנות 

פלסטית
520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני072-251301705/07/201825/07/2018 רמת גן21עוזיאל אישור הונפקקייטנה

18600- עיריית רמת גן תאגיד עירוני03-630532005/08/201809/08/2018 רמת גן1שדרת הצבי אישור הונפקקייטנהקייטנת הספארירמת גןרמת גןאביב-תל

רמת גןרמת גןאביב-תל
סדנת קיץ לנוער 

שוחר תיאטרון
עמותה03-541431605/08/201816/08/2018 רמת גן2שועלי שמשון אישור הונפקקייטנה

- ס לאמנויות הבמה "בית צבי ביה

580042901
520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני03-675740005/08/201816/08/2018 רמת גן25הכבאים אישור הונפקקייטנהכדורסל ערמוניםרמת גןרמת גןאביב-תל

רמת גןרמת גןאביב-תל
רובוכיף מייקרים 

צעירים
520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני03-675740008/07/201812/07/2018מנדל מתתיהואישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
טיפול - קייטנת 

ספארי- ותצפית 
18600- עיריית רמת גן תאגיד עירוני03-630532008/07/201813/07/2018 רמת גן1שדרת הצבי אישור הונפקקייטנה

722207- בית ספר חורב רמת גן מוסד חינוכי6103-579086409/07/201811/07/2018ארלוזורוב אישור הונפקקייטנהחורב זה ליגה אחרתרמת גןרמת גןאביב-תל

18600- עיריית רמת גן תאגיד עירוני03-630532012/08/201816/08/2018 רמת גן1שדרת הצבי אישור הונפקקייטנהקייטנת הספארירמת גןרמת גןאביב-תל

ס"מתנ3203-631141012/08/201816/08/2018שלם אישור הונפקקייטנהגולדרמת גןרמת גןאביב-תל
- רמת השקמה -רמת גן.מתנ

971697
43407071- פטל הפקות חברה074-739020612/08/201816/08/2018בנין בנק הדם, בית החולים שיבאאישור הונפקקייטנהאומריקסרמת גןרמת גןאביב-תל

520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני03-675740012/08/201818/08/2018 רמת גן14מאיר בעל הנס אישור הונפקקייטנהשחמט לגיל הרךרמת גןרמת גןאביב-תל

רמת גןרמת גןאביב-תל

קייטנת רכיבה 

מרכז ספורט 

ג"הרכיבה ר

עמותה03-631500112/08/201823/08/2018ק"הפארק הלאומי ראישור הונפקקייטנה
- ג ''מרכז ספורט הרכיבה ר

580170108

רמת גןרמת גןאביב-תל
חוויה בקאנטרי 

המרגנית
24565541- ניר מאור חברה1700-770399012/08/201830/08/2018 רמת גן82רוקח אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
טיפול - קייטנת 

ספארי- ותצפית 
18600- עיריית רמת גן תאגיד עירוני03-630532015/07/201820/07/2018 רמת גן1שדרת הצבי אישור הונפקקייטנה

18600- עיריית רמת גן תאגיד עירוני03-630532019/08/201823/08/2018 רמת גן1שדרת הצבי אישור הונפקקייטנהקייטנת הספארירמת גןרמת גןאביב-תל
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רמת גןרמת גןאביב-תל

קייטנת רכיבה 

מרכז ספורט 

ג"הרכיבה ר

עמותה03-631500122/07/201802/08/2018ק"הפארק הלאומי ראישור הונפקקייטנה
- ג ''מרכז ספורט הרכיבה ר

580170108

520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני4103-574267122/07/201802/08/2018רמת חן ,בית ספר רמת חןאישור הונפקקייטנהמבוכים ודרקוניםרמת גןרמת גןאביב-תל

רמת גןרמת גןאביב-תל
התעמלות מכשירים 

ואקרובטיקה
520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני03-675740022/07/201802/08/2018 רמת גן90חזון איש אישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
התעמלות מכשירים 

ואקרובטיקה
אישור הונפקקייטנה

 אולם ספורט מרום 90חזון איש 

נווה
520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני03-675740022/07/201802/08/2018

אישור הונפקקייטנהמסע במשחקי הזמןרמת גןרמת גןאביב-תל
מרכז תרבות בית דורון 

1הראשונים 
520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני03-675740022/07/201802/08/2018

520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני072-251301722/07/201802/08/2018 רמת גן43רמת חן אישור הונפקקייטנהאפיקי תקשורתרמת גןרמת גןאביב-תל

רמת גןרמת גןאביב-תל
רובוכיף יזמים 

צעירים
520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני03-675740022/07/201802/08/2018 רמת גן89בית רוזן ביאליק אישור הונפקקייטנה

520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני03-675740022/07/201802/08/2018 רמת גן25הכבאים אישור הונפקקייטנהכדורסל ערמוניםרמת גןרמת גןאביב-תל

520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני03-675740022/07/201802/08/2018 רמת גן41הגלגל אישור הונפקקייטנהקייטנת הללרמת גןרמת גןאביב-תל

520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני03-675740022/07/201803/08/2018 רמת גן14מאיר בעל הנס אישור הונפקקייטנהשחמטרמת גןרמת גןאביב-תל

רמת גןרמת גןאביב-תל
מחנה כדורסל 

המתמיד
520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני073-251301722/07/201806/08/2018 רמת גן93החשמונאים אישור הונפקקייטנה

520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני072-251301722/07/201806/08/2018 רמת גן11מתתיהו מנדל אישור הונפקקייטנהקאנטרירמת גןרמת גןאביב-תל

רמת גןרמת גןאביב-תל
תיאטרון הקרקס 

המטייל
34976852- נועה כהן שבתאי תושב פרטי077-508061422/07/201809/08/2018ג" ר121רוקח . בית הצנחןאישור הונפקקייטנה

רמת גןרמת גןאביב-תל
חוויה בקאנטרי 

המרגנית
24565541- ניר מאור חברה1700-770399022/07/201809/08/2018 רמת גן82רוקח אישור הונפקקייטנה

33859307- אמנון ווייס  תושב פרטי03-696866222/07/201809/08/2018 רמת גן1האילנות אישור הונפקקייטנהמפיונס'צרמת גןרמת גןאביב-תל

ס"מתנ3203-631141022/07/201809/08/2018שלם אישור הונפקקייטנהגולדרמת גןרמת גןאביב-תל
- רמת השקמה -רמת גן.מתנ

971697

57056178- תמר אברהמר תושב פרטי9003-677748822/07/201809/08/2018רחוב חזון איש אישור הונפקקייטנה"צהריים טובים"רמת גןרמת גןאביב-תל

36051829- ורד וינרבה תושב פרטי03-466169322/07/201814/08/2018סמדראישור הונפקקייטנהספורטיבירמת גןרמת גןאביב-תל

38782041- נטלי אברהם תושב פרטי03-635510722/07/201823/08/2018 רמת גן1האילנות אישור הונפקקייטנהספורט ותנועהרמת גןרמת גןאביב-תל

אישור הונפקקייטנהאילוף כלביםרמת גןרמת גןאביב-תל
 10בית הספר ניצנים נוח מוזס 

רמת גן
520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני03-675740022/07/201826/07/2018

520021270- מפעלי בית עמנואל תאגיד עירוני03-675740022/07/201831/07/2018 רמת גן90חזון איש אישור הונפקקייטנהמחולרמת גןרמת גןאביב-תל

18600- עיריית רמת גן תאגיד עירוני03-630532029/07/201802/08/2018 רמת גן1שדרת הצבי אישור הונפקקייטנהקייטנת הספארירמת גןרמת גןאביב-תל

עמותה03-645661601/07/201802/08/2018 רמת השרון6דרך הטניס אישור הונפקקייטנהקייטנת טניסרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
- המרכז לטניס בישראל 

520041831

971754- נוה רסקו -השרון.ר.מתנס"מתנ3303-760014001/07/201809/08/2018הסיפן אישור הונפקקייטנהבשביל המוזהרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
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רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
מפליגים עם שירים 

וסיפורים
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/07/201809/08/2018ערבה ארז תרזה שיזף ואגוזאישור הונפקקייטנה

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
אורן בן זקן ביס 

לטניס
תושב פרטי03-540114101/07/201810/08/2018 רמת השרון50רחוב הבנים אישור הונפקקייטנה

- אורן בן זקן ביס לטניס 

40043903
רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

אביב אנגלית בדרך 

אחרת
חברה103-524513101/07/201812/07/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנה

- דניאלה אביב אנגלית בעמ 

513225565

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
קייטנת רכיבה על 

סוסים
514772680- ר טוקסנה .יחברה03-535031501/07/201812/07/2018 רמת השרון8דרך הטניס אישור הונפקקייטנה

971739- גולן -ס רמת השרון"מתנס"מתנ103-547537001/07/201812/07/2018ירמיהו אישור הונפקקייטנהמיוזיכיףרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

חברה1072-214767001/07/201812/07/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנהFUNZONE 2018רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
- מ "רעיונות גדולים בחינוך בע

514988930

 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-649757601/07/201816/08/2018הכפר הירוקאישור הונפקקייטנההחווה הירוקהרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
סייסיי תבונה 

יצירתית
חברה1072-392400801/07/201817/07/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנה

- מ "סייסיי תבונה יצירתית בע

514962778

32934267- עולם הכושר תושב פרטי103-642674801/07/201818/07/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנהעולם הכושררמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

513816231- קרקס פלורנטין חברה4870003-648381101/07/201819/07/2018הכפר הירוק מיקוד אישור הונפקקייטנהקרקס פלורנטיןרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

580291201- עמותת אורים עמותה03-647936101/07/201819/07/2018שכ הכפר הירוקאישור הונפקקייטנהקייטנת אוריםרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
בארץ המילים 

המופלאות
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית29073-750750501/07/201819/07/2018בית השואבה אישור הונפקקייטנה

971739- גולן -ס רמת השרון"מתנס"מתנ4603-760012501/07/201819/07/2018הבנים אישור הונפקקייטנההתעמלות אומנותיתרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
התעמלות מכשירים 

וכיופים
ס"מתנ2003-760015001/07/201819/07/2018ארלוזורוב אישור הונפקקייטנה

- רשת -ס רמת השרון"מתנ

971770
חברה03-540696001/07/201819/07/2018 רמת השרון18עצמון אישור הונפקקייטנהעל גלגליםרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

- מ "אייל צור חוגים והפעלות בע

513326595
971739- גולן -ס רמת השרון"מתנס"מתנ4603-700012501/07/201819/07/2018הבנים אישור הונפקקייטנההמטייליםרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

510925- רמת השרון  מוסד חינוכי03-760019701/07/201819/07/2018בית ספראישור הונפקקייטנהמפליגים עם סיפוריםרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

971739- גולן -ס רמת השרון"מתנס"מתנ4603-777778701/07/201820/07/2018הבנים אישור הונפקקייטנהגולן יעריםרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

558169678- לו 'לימונצתושב פרטי104-845407001/07/201820/07/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנהלו'לימונצרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

עמותה073-234203001/07/201826/07/2018שכ הכפר הירוקאישור הונפקקייטנהארץ נהדרתרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
 - (ר"ע)קינג סולמון סקול 

580570877

 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-549445601/07/201826/07/2018החרושתאישור הונפקקייטנהכדורגלרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
קייטנת כדורסל 

רמת השרון
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית10103-549445601/07/201826/07/2018אוסישקין אישור הונפקקייטנה

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
קייטנת כדורסל 

רמת השרון
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית6503-549445601/07/201826/07/2018אוסישקין אישור הונפקקייטנה

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
קייטנת כדורסל 

רמת השרון
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית803-549445601/07/201826/07/2018רמז אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
קייטנת כדורסל 

רמת השרון
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית503-549445601/07/201826/07/2018טהון אישור הונפקקייטנה

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
קייטנת כדורסל 

רמת השרון
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית1303-549445601/07/201826/07/2018יצחק אלחנן אישור הונפקקייטנה

 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית803-549445601/07/201826/07/2018רמז אישור הונפקקייטנהמחנה קיץ כדורידרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

515501914- מ "האפי דוג בעחברה076-541888001/07/201830/08/2018חוות הכלבים בכפר הירוקאישור הונפקקייטנהילדים מאלפיםרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית403-760011201/07/201831/07/2018הפרחים אישור הונפקקייטנהח"קיץ תשערמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/07/201831/07/2018 רמת השרון21הגנים אישור הונפקקייטנהח"קיץ תשערמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/07/201831/07/2018 רמת השרון2רות אישור הונפקקייטנהח"קיץ תשערמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/07/201831/07/2018 רמת השרון21הגנים אישור הונפקקייטנהקיץ תשעחרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/07/201831/07/2018זורבבל   רמת השרוןאישור הונפקקייטנהקיץ תשעחרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
מפליגים עם שירים 

וסיפורים
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/07/201831/07/2018 רמת השרון2סמטת הורד אישור הונפקקייטנה

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
מפליגים עם שירים 

וסיפורים
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/07/201831/07/2018 רמת השרון8הפלמח אישור הונפקקייטנה

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
מפליגים עם שירים 

וסיפורים
אישור הונפקקייטנה

, נורית, הדר, הדס, אשכול דגנית

מרגנית וסב
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/07/201831/07/2018

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
מפליגים עם שירים 

וסיפורים
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/07/201831/07/2018ערבה ארז תרזה שיזף ואגוזאישור הונפקקייטנה

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
מפליגים עם שירים 

וסיפורים
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/07/201831/07/2018 רמת השרון17סמטת הדרור אישור הונפקקייטנה

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
מפליגים עם שירים 

וסיפורים
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/07/201831/07/2018 רמת השרון52עזרא אישור הונפקקייטנה

 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית403-760011201/08/201809/08/2018הפרחים אישור הונפקקייטנהח"קיץ תשערמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/08/201809/08/2018 רמת השרון21הגנים אישור הונפקקייטנהח"קיץ תשערמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/08/201809/08/2018 רמת השרון2רות אישור הונפקקייטנהח"קיץ תשערמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/08/201809/08/2018 רמת השרון21הגנים אישור הונפקקייטנהקיץ תשעחרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/08/201809/08/2018זורבבל   רמת השרוןאישור הונפקקייטנהקיץ תשעחרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
מפליגים עם שירים 

וסיפורים
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/08/201809/08/2018 רמת השרון8הפלמח אישור הונפקקייטנה

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
מפליגים עם שירים 

וסיפורים
אישור הונפקקייטנה

, נורית, הדר, הדס, אשכול דגנית

מרגנית וסב
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/08/201809/08/2018

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
מפליגים עם שירים 

וסיפורים
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/08/201809/08/2018ערבה ארז תרזה שיזף ואגוזאישור הונפקקייטנה

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
מפליגים עם שירים 

וסיפורים
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/08/201809/08/2018 רמת השרון17סמטת הדרור אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
מפליגים עם שירים 

וסיפורים
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-760011201/08/201809/08/2018 רמת השרון52עזרא אישור הונפקקייטנה

 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית29073-750750502/07/201819/07/2018בית השואבה אישור הונפקקייטנהיותר פלוסרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

32934267- עולם הכושר תושב פרטי103-642674812/08/201823/08/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנהעולם הכושררמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

513816231- קרקס פלורנטין חברה4870003-648381112/08/201823/08/2018הכפר הירוק מיקוד אישור הונפקקייטנהקרקס פלורנטיןרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
קייטנת רכיבה על 

סוסים
514772680- ר טוקסנה .יחברה03-535031512/08/201823/08/2018 רמת השרון8דרך הטניס אישור הונפקקייטנה

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
אביב אנגלית בדרך 

אחרת
חברה103-524513112/08/201830/08/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנה

- דניאלה אביב אנגלית בעמ 

513225565
רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

אביב אנגלית בדרך 

אחרת
חברה103-524513115/07/201826/07/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנה

- דניאלה אביב אנגלית בעמ 

513225565
רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

קייטנת רכיבה על 

סוסים
514772680- ר טוקסנה .יחברה03-535031515/07/201826/07/2018 רמת השרון8דרך הטניס אישור הונפקקייטנה

971739- גולן -ס רמת השרון"מתנס"מתנ103-547537015/07/201826/07/2018ירמיהו אישור הונפקקייטנהמיוזיכיףרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

חברה1072-214767015/07/201826/07/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנהFUNZONE 2018רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
- מ "רעיונות גדולים בחינוך בע

514988930

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
ט "קייטנת אלו

בכפר הירוק
580064335- ט "אלועמותה108-859331016/08/201820/08/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנה

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
ט "קייטנת אלו

בכפר הירוק
580064335- ט "אלועמותה108-859331021/08/201824/08/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנה

971705- נוה גן -רמת השרון.מתנס"מתנ03-760016922/06/201802/08/2018טיוליםאישור הונפקקייטנההביתרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

32934267- עולם הכושר תושב פרטי103-642674822/07/201808/08/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנהעולם הכושררמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
סייסיי תבונה 

יצירתית
חברה1072-392400822/07/201808/08/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנה

- מ "סייסיי תבונה יצירתית בע

514962778
513816231- קרקס פלורנטין חברה4870003-648381122/07/201809/08/2018הכפר הירוק מיקוד אישור הונפקקייטנהקרקס פלורנטיןרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

23607708- קנטור אייל  חברה08-853608122/07/201809/08/2018שכ הכפר הירוקאישור הונפקקייטנהמדע בראש טוברמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

971721- אלי כהן -השרון.מתנס רס"מתנ2003-760012022/07/201809/08/2018בית השואבה אישור הונפקקייטנהעיר הילדיםרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

ס"מתנ03-760012522/07/201809/08/2018 רמת השרון46הבנים אישור הונפקקייטנהאקטיבי קיץרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
- רשת -ס רמת השרון"מתנ

971770
רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

ביג פאן בקאנטרי 

ש"רמה
 רמת השרון26500רמת השרון רשות מקומית03-540114122/07/201809/08/2018רמת השרון, 50הבנים אישור הונפקקייטנה

971713- אלון -ס רמת השרון"מתנס"מתנ10103-760013522/07/201809/08/2018אוסישקין אישור הונפקקייטנהמחול ומסכהרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

חברה03-540696022/07/201809/08/2018 רמת השרון18עצמון אישור הונפקקייטנהעל גלגליםרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
- מ "אייל צור חוגים והפעלות בע

513326595
עמותה03-638867423/07/201809/08/2018הכפר  הירוקאישור הונפקקייטנהטבע יומיתרמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

- החברה להגנת הטבע  

580014799

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
הכפר הירוק קייטנת 

לינה
מוסד חינוכי103-645560424/06/201829/08/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנה

- הכפר הירוק על שם לוי אשכול 

580019

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
ט "קייטנת אלו

בכפר הירוק
580064335- ט "אלועמותה108-859331026/08/201829/08/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנה

רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל
אביב אנגלית בדרך 

אחרת
חברה103-524513129/07/201809/08/2018סוקולוב אישור הונפקקייטנה

- דניאלה אביב אנגלית בעמ 

513225565
רמת השרוןרמת השרוןאביב-תל

קייטנת רכיבה על 

סוסים
514772680- ר טוקסנה .יחברה03-535031529/07/201809/08/2018 רמת השרון8דרך הטניס אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

מבוא גרופית עיר 

שמש ואבוקה
אישור הונפקקייטנה

, 77עיר שמש , 8מבוא גרופית 

1אבוקה 
חברה03-547733201/07/201802/08/2018

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
40842114- שמי מזרחי חברה03-736402301/07/201805/07/2018חוף תל ברוך, 34ארצי יצחק אישור הונפקקייטנהאקווה סטמינה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
SPORTIMEחברה603-699601101/07/201805/07/2018ברזאני אישור הונפקקייטנה

- מ ''אינגבר ניהול ויזמות בע

515411320
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית603-696335001/07/201809/08/2018רטוק 'צאישור הונפקקייטנהרטוק'אשכול צ

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
עמותה31603-744461701/07/201809/08/2018דיזנגוף אישור הונפקקייטנהלוטם דליה

- א "ד ת"עמותת הורי גן כ. ג.צ.ה

580445302
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו

קייטנת גוליבר 

הכוכב הבא
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית077-674502801/07/201809/08/2018קייטנת גוליבר הכוכב הבאאישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
580168300- אביב התורה  עמותה03-609159501/07/201809/08/2018 תל אביב5ילקוט הרועים אישור הונפקקייטנהצהרוני אביב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
חברה1803-547733201/07/201809/08/2018נחלת יצחק אישור הונפקקייטנהמגדלי תא

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית9503-609159501/07/201809/08/2018דרך דיין משה אישור הונפקקייטנהצהרוני אביב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
580168300- אביב התורה  עמותה803-609159501/07/201809/08/2018ניסים אלוני אישור הונפקקייטנהצהרוני אביב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
580168300- אביב התורה  עמותה15072-222335601/07/201809/08/2018שושנה פרסיץ אישור הונפקקייטנהצהרוני אביב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

מדעים ויהדות גן 

ניסן
-ס ומכון מדעים ויהדות השרון "ביעמותה17077-709120001/07/201809/08/2018בית צורי אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
-ס ומכון מדעים ויהדות השרון "ביעמותה6077-709120001/07/201809/08/2018ברון עקיבא אישור הונפקקייטנהמדעים ויהדות גן ניר

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

מדעים ויהדות גן 

דפנה
-ס ומכון מדעים ויהדות השרון "ביעמותה6077-709120001/07/201809/08/2018עקיבא ברון אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת אתגרים 

וכייף
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2103-658311101/07/201809/08/2018חריף אייזיק אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

מדעים ויהדות גן 

תשרי
-ס ומכון מדעים ויהדות השרון "ביעמותה17077-709120001/07/201809/08/2018בית צורי אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

מדעים ויהדות גן 

אסף
-ס ומכון מדעים ויהדות השרון "ביעמותה17077-709120001/07/201809/08/2018בית צורי אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

מדעים ויהדות גן 

אלול
-ס ומכון מדעים ויהדות השרון "ביעמותה4077-709120001/07/201809/08/2018עקיבא ברון אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית4072-222335601/07/201809/08/2018נהרדעא אישור הונפקקייטנהצהרוני אביב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

' ת ס"עמותת מקהל

ט'מלצ
עמותה2903-629139301/07/201809/08/2018ט 'מלצאישור הונפקקייטנה

- ת "עמותת הורים מקהל

580085306
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
עמותה203-699115001/07/201809/08/2018בורלא יהודה אישור הונפקקייטנהצהרון לימור

- עמותת צהרון לימור 

580531424
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
580503357- מועדונית דנבר עמותה2403-523048701/07/201809/08/2018לוי יצחק אישור הונפקקייטנהמועדונית דנבר

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
עמותה03-518794301/07/201809/08/2018טבנקין יצחקאישור הונפקקייטנהעמותת יד ביד

יד ביד המרכז לחינוך יהודי ערבי 

580293710- בישראל 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו

, אלוני, פנקס

טשרניחובסקי
אישור הונפקקייטנה

, 8ניסים אלוני , 72, פנקס

35טשרניחובסקי 
חברה03-547733201/07/201809/08/2018

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו

פעמון קשת נופים 

ושמש
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1303-641878201/07/201809/08/2018הרטגלס אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1603-641878201/07/201809/08/2018כפר יונה אישור הונפקקייטנהכפר יונה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

1
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1103-621190001/07/201809/08/2018סמ איתן אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

3
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1003-621190001/07/201809/08/2018השחר אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

2
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית903-621190001/07/201809/08/2018קמינסקה אישור הונפקקייטנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
580310449- עמותת ילדודס עמותה203-624811901/07/201809/08/2018התנאים אישור הונפקקייטנהילדודס

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

4
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית203-621190001/07/201809/08/2018בן חיל אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

5
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית303-621190001/07/201809/08/2018אבודרהם אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

6
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית4403-621190001/07/201809/08/2018בעל העקידה אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

7
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2003-621190001/07/201809/08/2018רובינשטיין אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

8
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית3503-621190001/07/201809/08/2018צביה לובטקין אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

9
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2803-621190001/07/201809/08/2018אנטק צוקרמן אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

10
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2003-621190001/07/201809/08/2018הרצפלד אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

11
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1603-621190001/07/201809/08/2018מעפילי אגוז אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

12
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2003-621190001/07/201809/08/2018רובינשטיין אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
512298027- גלילה בעמ תושב פרטי803-741489201/07/201809/08/2018נועם אישור הונפקקייטנההדמוקרטי הפתוח

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

14
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1103-621190001/07/201809/08/2018בורמה אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

15
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית303-621190001/07/201809/08/2018עירית אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

16
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1903-621190001/07/201809/08/2018ביצרון אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

18
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית4403-621190001/07/201809/08/2018שזר אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

19
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית703-621190001/07/201809/08/2018צונץ אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

20
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית3503-621190001/07/201809/08/2018צביה לובטקין אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

אשכול - יובל חינוך 

17
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2003-621190001/07/201809/08/2018מחל אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
580168300- אביב התורה  עמותה25072-222335601/07/201809/08/2018בבלי אישור הונפקקייטנהצהרוני אביב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית80072-222335601/07/201809/08/2018דרך דיין משה אישור הונפקקייטנהצהרוני אביב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
580168300- אביב התורה  עמותה16072-222335601/07/201809/08/2018בעלי מלאכה אישור הונפקקייטנהצהרוני אביב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
חברה03-649272201/07/201809/08/2018א"ת, 1אבנר אישור הונפקקייטנהקייטנת צהלה

- מועדון ספורט צהלה  

520027244

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
עמותה303-642812901/07/201809/08/2018מוריץ דניאל אישור הונפקקייטנהמסביב לעולם

- המועדון של מלי וקורין 

580410769
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית303-641826201/07/201809/08/2018 אלכסנדר פן 8יהודה הנשיא אישור הונפקקייטנהרוזין גנים

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

-גוליבר הכוכב הבא 

 ניצן
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית077-203810401/07/201809/08/2018ניצן- גוליבר הכוכב הבא אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

גוליבר הכוכב הבא 

צליל
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית077-771509801/07/201809/08/2018גוליבר הכוכב הבא צלילאישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1603-604489501/07/201809/08/2018רח אהבת ציון מול אישור הונפקקייטנה"חדש"קייטנת 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית6072-221335601/07/201809/08/2018אנטיגונוס אישור הונפקקייטנהצהרוני אביב



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
חברה1603-547733201/07/201809/08/2018יעקב מרידור אישור הונפקקייטנהמרידור

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
חברה1603-547733201/07/201809/08/2018דב הוז אישור הונפקקייטנהדב הוז

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
חברה503-547733201/07/201809/08/2018טירת צבי אישור הונפקקייטנהטירת צבי

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו

גני רמות נפתלי 

ועלי כותרת
חברה03-547733101/07/201809/08/2018רמות נפתלי ועולי הגרדוםאישור הונפקקייטנה

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
חברה03-547733101/07/201809/08/2018נמירובר, ברטונובאישור הונפקקייטנהגני ברטנוב ונמירובר

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
עמותה03-692384401/07/201809/08/2018'טירת צבי וכו,בורלא,ארלוזורובאישור הונפקקייטנהויצו

הסתדרות עולמית לנשים - ויצו 

580057321- ציוניות 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
580168300- אביב התורה  עמותה8072-221335601/07/201809/08/2018אלוני ניסים אישור הונפקקייטנהצהרוני אביב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

כייף לטייל בארץ 

ישראל
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2903-923887701/07/201809/08/2018עמוס אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

כייף לטייל בארץ 

ישראל
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית603-923887701/07/201809/08/2018מאייר מרדכי אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
17053620- רן קידר תושב פרטי9203-692384501/07/201809/08/2018החשמונאים אישור הונפקקייטנהאתנחתא

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
עמותה3403-518794301/07/201809/08/2018פסטלוצי אישור הונפקקייטנהעמותת יד ביד

יד ביד המרכז לחינוך יהודי ערבי 

580293710- בישראל 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
34954529- קייטנת ארן תושב פרטי1603-744732001/07/201809/08/2018אבא קובנר אישור הונפקקייטנהקייטנת כוכב הצפון

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית603-641826201/07/201809/08/2018 עקיבא ברון 15גרונר אישור הונפקקייטנהרוזין גנים

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
מוסד חינוכי03-968911901/07/201809/08/2018פיקוס פלפלון צאלון חרצית דגניתאישור הונפקקייטנהטומשין קידס

 -(צ"חל)מ "רשת תיכוני טומשין בע

 6195549
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו

כייף לטייל בארץ 

ישראל
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית25803-923887701/07/201809/08/2018קרן שמש דיזינגוף אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנה ציבורית 

ממשלתית
975201- אביב הירוק .קהלתי ר.מס"מתנ3703-641878201/07/201809/08/2018לבנון חיים אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

' ת ט"עמותת מקהל

העבודה
עמותה03-629128001/07/201809/08/2018 תל אביב25העבודה אישור הונפקקייטנה

- ת "עמותת הורים מקהל

580085306
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
אישור הונפקקייטנהטומשין קידס

, רביבים, שיבולים, עומרים

צפרירים
מוסד חינוכי03-968911901/07/201809/08/2018

 -(צ"חל)מ "רשת תיכוני טומשין בע

 6195549
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
מוסד חינוכי03-968911901/07/201809/08/2018חבצלת, שקמה, יצהר, תירושאישור הונפקקייטנהטומשין קידס

 -(צ"חל)מ "רשת תיכוני טומשין בע

 6195549
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
בני עקיבאתנועת נוער203-242122001/07/201812/07/2018קפלנסקי אישור הונפקקייטנהקייצנת בני עקיבא

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678901/07/201812/07/2018 חוף תל ברוך10ארצי יצחק ' רחאישור הונפקקייטנהSURF CLUBקוצי 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

צופי המועדון 

המוסלמי
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית11003-681368901/07/201812/07/2018יפת אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

סינמטק תל אביב 

אנימציה וקולנוע
580002053- סינמטק תל אביב תאגיד עירוני03-606081401/07/201812/07/2018 תל אביב2שפרינצק אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית803-648524401/07/201812/07/2018אבן ספיר אישור הונפקקייטנהמרכז קהילתי צהלה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
729426- מעין החינוך התורני מוסד חינוכי3903-681036001/07/201817/07/2018ר זלמן "שזאישור הונפקקייטנההקיטנה של השנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
17053620- רן קידר תושב פרטי9203-692384501/07/201817/07/2018החשמונאים אישור הונפקקייטנהאתנחתא

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית13503-739144001/07/201817/08/2018דרך ההגנה אישור הונפקקייטנהקייטנת כיף

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
531905- הר נבו מוסד חינוכי403-793715001/07/201818/07/2018הר נבו אישור הונפקקייטנההר נבו

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
חברה211700-703990001/07/201819/07/2018אורי צבי גרינברג אישור הונפקקייטנהחוויה אולימפית

- מ ''איי טיי פיי טניס ישראל בע

515398840
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יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בצהרי - מקבץ ליסין 

2018קיץ - היום 
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2203-696335001/07/201819/07/2018ליסין אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
מוסד חינוכי1603-793702101/07/201819/07/2018אבא קובנר אישור הונפקקייטנהכוכב הצפון

- בית ספר כוכב הצפון תל אביב 

530535
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי4203-687479001/07/201819/07/2018ישראל מסלנט אישור הונפקקייטנהקיץ בעננים

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1003-742794001/07/201819/07/2018בת ציון אישור הונפקקייטנהקייטנת בת ציון

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
511675- צבי שפירא תאגיד עירוני03-571271601/07/201819/07/2018 תל אביב5הצבי אישור הונפקקייטנהצבי שפירא

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

ביהס של החופש 

הגדול המשתלה
745- יובל חינוך מוסד חינוכי4303-771053401/07/201819/07/2018סשא ארגוב אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

מפליגים עם 

ישגב- סיפורים 
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית077-203810401/07/201819/07/2018ישגב- מפליגים עם סיפורים אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית22077-203810401/07/201819/07/2018אנדרסן אישור הונפקקייטנהניצנים- ביס של קיץ 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
615989- משרד החינוך מוסד חינוכי403-739350401/07/201819/07/2018גבעתי אישור הונפקקייטנהבית ספר של הקיץ

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת קיץ גן 

, גזית, ברית, אמיר
513846329- מ "ג בע.ג.ר' פונטיזחברה1103-642440501/07/201819/07/2018רוזנבלום יאיר אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת קיץ גן 

, ארן, דקלה, תומר
513846329- מ "ג בע.ג.ר' פונטיזחברה703-642440501/07/201819/07/2018למדן יצחק אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת קיץ גן 

, שמים, זריחה
513846329- מ "ג בע.ג.ר' פונטיזחברה03-642440501/07/201819/07/2018זינגר בשביס יצחקאישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

- מקבץ כיכר רבין 

2018קיץ - אדום 
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית03-696335001/07/201819/07/2018כיכר רביןאישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

- מקבץ עירייה 

קיץ - בצהרי היום 

2018

יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית03-696335001/07/201819/07/2018מקבץ עיריית תל אביבאישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

- מקבץ בבלי 

קיץ - בצהריה יום 
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית03-696335001/07/201819/07/2018בבליאישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
תאגיד עירוני03-607708601/07/201819/07/2018מוזיאון תל אביב לאמנותאישור הונפקקייטנהמסע בעקבות אמנים

- מוזיאון תל אביב לאמנות  

520002320
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
34278465- תושב פרטי תושב פרטי077-664556601/07/201819/07/2018תא, 3לויטן אישור הונפקקייטנההחופש ליהנות

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
515289346- מ "פיל בעחברה1903-966707501/07/201819/07/2018ביצרון אישור הונפקקייטנהכייף של קייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2303-644582701/07/201819/07/2018קיציס יוסף אישור הונפקקייטנהמחנה כדור סל

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
511097685- קאנטרי דקל חברה03-546591101/07/201819/07/2018קאנטרי דקלאישור הונפקקייטנהדקל

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
511451- משה שרת מוסד חינוכי3503-793709301/07/201819/07/2018ולנברג ראול אישור הונפקקייטנהמשה שרת

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
511246- דוד ילין מוסד חינוכי403-649401001/07/201819/07/2018קדש ברנע אישור הונפקקייטנהבית ספר של הקיץ

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

ביהס של החופש 

הגדול
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית503-744075401/07/201819/07/2018נחל שורק אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1603-659340801/07/201819/07/2018עבודת ישראל אישור הונפקקייטנהס של הקיץ"בי

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
515289346- מ "פיל בעחברה3503-966707501/07/201819/07/2018רדינג אישור הונפקקייטנהכיף של קייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
511113- ביאליק רוגוזין  מוסד חינוכי203-638380201/07/201819/07/2018מולדת אישור הונפקקייטנהביאליק רוגוזין

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
745- יובל חינוך מוסד חינוכי1103-793724801/07/201819/07/2018דוד ילין אישור הונפקקייטנהארנון

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
511790- הבעל שם טוב מוסד חינוכי3503-631833101/07/201819/07/2018לובטקין צביה אישור הונפקקייטנההבעל שם טוב
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יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
512293- תלמוד תורה חבד מוסד חינוכי303-730442101/07/201819/07/2018המערכה אישור הונפקקייטנהתלמוד תורה חבד

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית הספר של 

החופש הגדול
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית303-658725801/07/201819/07/2018קהילת קנדה אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
5111162- ס הדקל "ביהמוסד חינוכי703-682300101/07/201819/07/2018הדקל אישור הונפקקייטנהתגליות והמצאות

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
511113- ביאליק רוגוזין  מוסד חינוכי203-688380201/07/201819/07/2018מולדת אישור הונפקקייטנהביאליק רוגוזין

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

האוניברסיטה של 

הקייטנות
עמותה60074-710022101/07/201819/07/2018חיים לבנון אישור הונפקקייטנה

המועדון לספורט באוניברסיטת 

580016715- תל אביב 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית18603-739585801/07/201819/07/2018דרך חיים בר לב אישור הונפקקייטנהגולומב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית203-681304201/07/201819/07/2018קפלנסקי אישור הונפקקייטנהממד דיזנגוף

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית ספר של 

החופש אלומות
614180- אלומות מוסד חינוכי3503-699419701/07/201819/07/2018רדינג אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית ספר החופש 

הגדול
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1803-739745301/07/201819/07/2018יד לבנים ' שדאישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

ס "בלפור תא ביה

של הקיץ
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי1203-629828501/07/201819/07/2018בלפור אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
338095- מוסד חינוכי מוסד חינוכי1603-605547501/07/201819/07/2018כהנשטם אישור הונפקקייטנהאהבת ציון

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית הספר של 

החופש
511667- משרד החינוך מוסד חינוכי6503-647631601/07/201819/07/2018ם "קאישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית ספר של 

החופש הגדול
740 - 745יובל חינוך מוסד חינוכי1903-696078701/07/201819/07/2018מודיליאני אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1703-647999201/07/201819/07/2018מגדל שורשן אישור הונפקקייטנהאלחריזי

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית הספר החופש 

הגדול
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית503-741052201/07/201819/07/2018נתן אקסלרוד אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
745- יובל חינוך מוסד חינוכי03-379713001/07/201819/07/2018 תל אביב23הנגרים אישור הונפקקייטנהדרויאנוב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
511907- ד מירון "ממ"בית ספר מוסד חינוכי03-605737901/07/201819/07/2018א" ת40בני דן אישור הונפקקייטנהמירון

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
אישור הונפקקייטנהס של הקיץ עציון"בי

עקב שיפוץ הפעילות תתקיים 

'שד-בביס רוקח 
511949- עציון מוסד חינוכי03-739378001/07/201819/07/2018

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית ספר של 

אמנויות- החופש 
558160370- צהרון אילנות תושב פרטי203-560311001/07/201819/07/2018לויד גורג אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
חברה8077-705002701/07/201819/07/2018אונקלוס אישור הונפקקייטנהקשת מגוון הדרכות

- קשת מגוון הדרכות ופעילויות 

557936416

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1903-562499101/07/201819/07/2018ביצרון אישור הונפקקייטנהדוד בלוך

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

ד .בית ספר קיץ א

גורדון
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית24803-546660301/07/201819/07/2018הירקון אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית הספר של 

החופש הגדול
מוסד חינוכי2903-739628701/07/201819/07/2018ל "החי' שדאישור הונפקקייטנה

- אדם וסביבה - משרד החינוך 

410431
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
548024- צרפתי - בית ספר פרר מוסד חינוכי03-682189001/07/201819/07/2018א" יפו ת23יפת אישור הונפקקייטנהדה לה סאל

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

מפליגים - היה היה 

בזמן ובדמיון
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית19303-544110701/07/201819/07/2018בן יהודה אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית03-681765501/07/201819/07/2018 יפו40רחוב קדם אישור הונפקקייטנהחסן ערפה
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יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2103-688293101/07/201819/07/2018מושיע אישור הונפקקייטנההירדן

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
338095- מוסד חינוכי מוסד חינוכי1903-505500301/07/201819/07/2018פיקוס אישור הונפקקייטנהא"החשמונאים יפו ת

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית3103-537366801/07/201819/07/2018אלון יגאל אישור הונפקקייטנהס מודיעים"בי

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

מפליגים - היה היה 

בזמן ובדמיון
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית19303-544110701/07/201819/07/2018בן יהודה אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
עמותה3077-777777701/07/201819/07/2018אקסלרוד נתן אישור הונפקקייטנהקייטנת רשט

עמותת הורים רמת אביב החדשה 

 -5100943855
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
51453496- מ "אביב קיד בעחברה94077-777777701/07/201819/07/2018אשכול לוי אישור הונפקקייטנהקייטנת אביב קיד

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
580432979- עמותת הורים עמותה22077-777777701/07/201819/07/2018ין אריה 'דולצאישור הונפקקייטנהקייטנת קיא

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת אשכול 

טשרניחובסקי
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2203-729924301/07/201819/07/2018טשרניחובסקי אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית ספר של 

ארזים- החופש 
558160370- צהרון אילנות תושב פרטי703-744188101/07/201819/07/2018לויטן יצחק אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

ס של החופש "בי

הגדול
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי503-518140501/07/201819/07/2018נחל שורק אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית ספר של 

אוסישקין- החופש 
558160370- צהרון אילנות תושב פרטי3103-744188101/07/201819/07/2018שמעון התרסי אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית הספר של 

החופש הגדול
745- יובל חינוך מוסד חינוכי603-723440001/07/201819/07/2018אנטיגונוס אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
740 - 745יובל חינוך מוסד חינוכי2503-699272101/07/201819/07/2018בורלא אישור הונפקקייטנהארן

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
580168300- אביב התורה  עמותה3072-222335601/07/201819/07/2018טירת צבי אישור הונפקקייטנהצהרוני אביב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

ביהס של הקיץ 

באילנות
558160370- צהרון אילנות תושב פרטי703-744188101/07/201819/07/2018לויטן יצחק אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
513846329- מ "ג בע.ג.ר' פונטיזחברה403-642440501/07/201819/07/2018קדש ברנע אישור הונפקקייטנהקייטנת קיץ מגן

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
580502763- חץ ומטרה עמותה03-609000601/07/201819/07/2018 פארק גני יהושע94רוקח אישור הונפקקייטנההמסלול

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

ביהס של החופש 

הגדול תל נורדאו
558160370- צהרון אילנות תושב פרטי1903-744188101/07/201819/07/2018מנדלי מוכר ספרים אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

ביהס לטבע סביבה 

וחברה
888832- מעגלים חברה03-681126301/07/201819/07/2018 תל אביב155הרצל אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית03-739628701/07/201819/07/2018 תל אביב29ל "שדרות החיאישור הונפקקייטנהחוויה של קייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית ספר של 

החופש הגדול רמת 
חברה8303-547733101/07/201819/07/2018פיינשטיין אישור הונפקקייטנה

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
33717380- קייטנת כל יום סרט חברה303-648435301/07/201819/07/2018עשהאל אישור הונפקקייטנהכל יום סרט

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית ספר של הקיץ 

נופים
615013- נופים מוסד חינוכי703-682193501/07/201819/07/2018הקרן אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
34954529- קייטנת ארן תושב פרטי1603-744732001/07/201819/07/2018קובנר אבא אישור הונפקקייטנהצהרון ארן
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יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
411048- משרד החינוך מוסד חינוכי03-793714201/07/201819/07/2018 תל אביב11יאיר רוזנבלום אישור הונפקקייטנהצוקי אביב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

ס של "בי- אתנחתא 

החופש הגדול
17053620- רן קידר תושב פרטי9203-548095601/07/201819/07/2018החשמונאים אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית7403-739486801/07/201819/07/2018מעפילי אגוז אישור הונפקקייטנהבית ספר תל חי

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית4103-688117301/07/201819/07/2018אורים אישור הונפקקייטנהעמיאל רמבם

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
17053620- רן קידר תושב פרטי9203-692384501/07/201819/07/2018החשמונאים אישור הונפקקייטנהאתנחתא

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
17053620- רן קידר תושב פרטי9203-692384501/07/201819/07/2018החשמונאים אישור הונפקקייטנהאתנחתא

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
25086448- ניר יעקובי תושב פרטי35077-405008501/07/201819/07/2018נחלת יצחק אישור הונפקקייטנהסאמר כייף

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
924464167- מ "א מיקי וניר בע.אחברה1103-695302401/07/201819/07/2018ה "מזאאישור הונפקקייטנהכדורגל על גלגלים

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית03-649240901/07/201819/07/2018א" ת7הדר יוסף אישור הונפקקייטנהבית פרנקפורט גנים

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1203-649240901/07/201819/07/2018קהילת סלוניקי , 3ראובן רובין אישור הונפקקייטנהבית פרנקפורט גנים

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
אישור הונפקקייטנהבית פרנקפורט גנים

קיציס , 6קיציס , 28שלום אש 

א" ת29
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית03-649240901/07/201819/07/2018

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
25086448- ניר יעקובי תושב פרטי19077-405008501/07/201819/07/2018ביצרון אישור הונפקקייטנהסאמר כייף

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת אשכול 

טשרניחובסקי
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2203-729924401/07/201819/07/2018טשרניחובסקי אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת קייץ 

אומנויות ומדעים
ס"מתנ603-571333801/07/201819/07/2018ביצרון אישור הונפקקייטנה

- בצרון -רמת ישראל.קה.מ

975219
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
511352- גבריאלי מוסד חינוכי9203-528833101/07/201819/07/2018החשמונאים אישור הונפקקייטנהבית ספר גבריאלי

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
חברה03-919440401/07/201819/07/2018תל אביב, 83רח מאיר פיינשטיין אישור הונפקקייטנההייטק קידס

- גילטק פתרונות תוכנה בעמ 

514560887
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו

מרכז - קייטנת קיץ 

ע"קהילתי בית רק
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1403-658226801/07/201819/07/2018רובינשטיין יצחק אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית203-681304201/07/201819/07/2018קפלנסקי אישור הונפקקייטנהממד דיזנגוף

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית - נעמי שמר

ספר של החופש 
חברה1003-547733101/07/201819/07/2018בקר אהרון אישור הונפקקייטנה

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית603-696335001/07/201819/07/2018רטוק 'צאישור הונפקקייטנהרטוק'אשכול צ

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי03-739450601/07/201819/07/2018 תל אביב13אל נקווה אישור הונפקקייטנהכפיר

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
65954976- ענת ברנר תושב פרטי103-532165701/07/201819/07/2018זינגר בשביס יצחק אישור הונפקקייטנהקייטנת עיצוב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית3103-699040401/07/201819/07/2018בורלא אישור הונפקקייטנהסדנאות תאטרון

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

מקבץ חברה חדשה 

קיץ - בצהרי היום - 
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1103-696335001/07/201819/07/2018חברה חדשה אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
אגודה106077-400221201/07/201819/07/2018זבוטינסקי אישור הונפקקייטנהספורט

- ודוקאן אולימפי 'עצמה ג

512390642
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית03-508089801/07/201819/07/2018 תל אביב יפו109קדם אישור הונפקקייטנהקיטנת קיץ אליפות

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת ספורט 

גמנסיה הרצליה
עמותה10603-647595401/07/201819/07/2018בוטינסקי 'זאישור הונפקקייטנה

עמותת מועדון הכדורסל מכבי 

580233997- א "ת
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
עמותה603-683003801/07/201819/07/2018אד קוץ אישור הונפקקייטנהמחנה אימונים טניס

- המרכז לטניס בישראל 

520041831
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו

קייטנת טניס קיץ 

2018
עמותה03-631102301/07/201819/07/2018 תל אביב6צבי נשריאישור הונפקקייטנה

- המרכז לטניס בישראל 

520041831
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו

קייטנת קיץ גן 

, פרדס, שתיל
513846329- מ "ג בע.ג.ר' פונטיזחברה4303-642440501/07/201819/07/2018סשא ארגוב אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית - נעמי שמר

ספר של החופש 
חברה1003-547733101/07/201819/07/2018בקר אהרון אישור הונפקקייטנה

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

נופש - זאבי 

מ"וספורט בע
חברה1800-779979401/07/201820/07/2018(קרית שלום) תל אביב 7עמיקם אישור הונפקקייטנה

- מ "נופש וספורט בע- זאבי 

515449999
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו

בית הספר של 

החופש הגדול
511634- בית ספר צהלה מוסד חינוכי303-647259301/07/201821/07/2018עשהאל אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית הספר של 

החופש הגדול
573097- בית ספר קשת מוסד חינוכי073-394610001/07/201821/07/2018שבחאישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בית הספר של 

החופש הגדול
514950- נופי ים מוסד חינוכי03-623810001/07/201821/07/2018 תל אביב3בשביס זינגר אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
745- יובל חינוך מוסד חינוכי403-793706001/07/201821/07/2018בבלי אישור הונפקקייטנהצהרון אשכול בבלי

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

- מקבץ אבן גבירול 

קיץ - בצהרי היום 
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית03-696335001/07/201823/07/2018אבן גבירולאישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
29571882- ניצן אונאל תושב פרטי077-659243601/07/201826/07/2018 תל אביב8אבן ספיר אישור הונפקקייטנה2018מייק איט 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
משרד החינוך והתרבותמשרד ממשלתי03-537736301/07/201826/07/2018יפו- תל אביב אישור הונפקקייטנהשורשים

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
580331379- מכבי דן עמותה2603-648472801/07/201826/07/2018רדינג אישור הונפקקייטנהמכבי דן

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
תושב פרטי03-654173201/07/201830/08/2018 חוף גורדון14אליעזר פרי אישור הונפקקייטנהביץ בויס

- מ "מועדון לב הים בע

510959976
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
ארגון נוער03-510532301/07/201831/08/2018החוף המערבי תל אביבאישור הונפקקייטנהסרף סטיישן

- אברהם אלברט סיטבון 

31687114
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו

פרנקו לחימה 

משולבת
23716012- יצחק פרנקו תושב פרטי09-955727901/07/201831/08/2018  הדר יוסף10בכור שלום שטרית אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי2203-604962502/07/201813/07/2018אהבת ציון אישור הונפקקייטנהבית הילד

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

נוער מעלה אל 

המעיין על גלגלים
580232619- מעלה אורה עמותה1803-521853702/07/201815/08/2018שתולים אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
מוסד חינוכי03-676599102/07/201818/07/2018 תל אביב106רחוב ההגנה אישור הונפקקייטנהתפארת יוסף

- רשת מעיין החינוך התורני 

511402
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
410670- מרכז חינוך העצמאי מוסד חינוכי803-516887702/07/201819/07/2018ל "החי' שדאישור הונפקקייטנהביחד

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

זה - לדאוג לעצמי 

לתת לאחר
ג"היכלי ענתנועת נוער8503-618525602/07/201819/07/2018דבורה הנביאה אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
511477- בית ספר כולנא יחד מוסד חינוכי03-518737702/07/201820/07/2018 יפו75שבטי ישראל אישור הונפקקייטנהכולנא יחד

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
2012106- פרחי הדגל ארגון נוער803-655143702/07/201820/07/2018יפה בצלאל אישור הונפקקייטנהשימי לב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

מרכז למידה קיץ לב 

יפו
975136- מרכז המנהיגות לב יפו ס"מתנ2303-518791302/07/201830/07/2018חסידי האומות אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

מחנה מדע 

וחדשנות ישראלי 

סיני אוניברסיטת 

אישור הונפקקייטנה
, אביב-פעילות אוניברסיטת תל

לינה כפרהירוק
מוסד חינוכי03-640846903/07/201812/07/2018

נוער שוחר - אוניברסיטת תל אביב

4704- מדע 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
580458305- ר "איש לרעהו עעמותה072-222148905/07/201807/07/2018יפו טלמוןאישור הונפקקייטנהחמשוש יפו טלמון

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
40842114- שמי מזרחי חברה03-736402305/08/201809/08/2018חוף תל ברוך, 34ארצי יצחק אישור הונפקקייטנהאקווה סטמינה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
SPORTIMEחברה603-699601105/08/201809/08/2018ברזאני אישור הונפקקייטנה

- מ ''אינגבר ניהול ויזמות בע

515411320
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
אישור הונפקקייטנהמחנה אלפא אידאה

. ד.ת, אביב-אוניברסיטת תל

אביב-תל, 39040
מוסד חינוכי03-640846905/08/201817/08/2018

נוער שוחר - אוניברסיטת תל אביב

4704- מדע 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
34714931- טומי קפוארה חברה03-546066105/08/201823/08/2018נמל תל אביבאישור הונפקקייטנהWIXילדי 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

נוער מעלה אל 

המעיין על גלגלים
580232619- מעלה אורה עמותה1803-537960408/07/201802/08/2018שתולים אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
3756954- שרית שפורר תושב פרטי03-644222608/07/201809/08/2018 רמת החייל65קם אישור הונפקקייטנהמרכז הלב שלך

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
40842114- שמי מזרחי חברה03-736402308/07/201812/07/2018חוף תל ברוך, 34ארצי יצחק אישור הונפקקייטנהאקווה סטמינה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קורס קיץ ביכורי 

העתים
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1603-691951008/07/201812/07/2018לינקולן אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
SPORTIMEחברה603-699601108/07/201812/07/2018ברזאני אישור הונפקקייטנה

- מ ''אינגבר ניהול ויזמות בע

515411320
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
אישור הונפקקייטנהקייטנת מחול

,  תל אביב43ראול ולנברג 

קאנטרי נווה שרת
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית03-649074008/07/201819/07/2018

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת קיץ מגן 

גלגלים
513846329- מ "ג בע.ג.ר' פונטיזחברה03-642440508/07/201819/07/2018כל יום במקום אחראישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
הצופים העברייםתנועת נוער2203-730155209/07/201815/08/2018אריה דה מודינה אישור הונפקקייטנהקייטנת איתן

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
40842114- שמי מזרחי חברה03-736402312/08/201816/08/2018חוף תל ברוך, 34ארצי יצחק אישור הונפקקייטנהאקווה סטמינה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
SPORTIMEחברה603-699601112/08/201816/08/2018ברזאני אישור הונפקקייטנה

- מ ''אינגבר ניהול ויזמות בע

515411320

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
51453496- מ "אביב קיד בעחברה94077-777777712/08/201816/08/2018אשכול לוי אישור הונפקקייטנהקייטנת אביב קיד

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת קיץ מגן 

גלגלים
513846329- מ "ג בע.ג.ר' פונטיזחברה03-642440512/08/201816/08/2018כל יום במקום אחראישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
25086448- ניר יעקובי תושב פרטי35077-405008512/08/201816/08/2018נחלת יצחק אישור הונפקקייטנהסאמר כייף

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
חברה211700-703990012/08/201823/08/2018אורי צבי גרינברג אישור הונפקקייטנהחוויה אולימפית

- מ ''איי טיי פיי טניס ישראל בע

515398840
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678912/08/201823/08/2018 חוף תל ברוך10ארצי יצחק ' רחאישור הונפקקייטנהSURF CLUBקוצי 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

האוניברסיטה של 

הקייטנות
עמותה60074-710022112/08/201823/08/2018חיים לבנון אישור הונפקקייטנה

המועדון לספורט באוניברסיטת 

580016715- תל אביב 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
אגודה106077-400221212/08/201823/08/2018זבוטינסקי אישור הונפקקייטנהספורט

- ודוקאן אולימפי 'עצמה ג

512390642

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
511097685- קאנטרי דקל חברה03-546591112/08/201830/08/2018קאנטרי דקלאישור הונפקקייטנהדקל

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
40842114- שמי מזרחי חברה03-736402315/07/201819/07/2018חוף תל ברוך, 34ארצי יצחק אישור הונפקקייטנהאקווה סטמינה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קורס קיץ ביכורי 

העתים
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1603-691951015/07/201819/07/2018לינקולן אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
SPORTIMEחברה603-699601115/07/201819/07/2018ברזאני אישור הונפקקייטנה

- מ ''אינגבר ניהול ויזמות בע

515411320
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678915/07/201826/07/2018 חוף תל ברוך10ארצי יצחק ' רחאישור הונפקקייטנהSURF CLUBקוצי 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
אישור הונפקקייטנהמחנה אלפא אידאה

. ד.ת, אביב-אוניברסיטת תל

אביב-תל, 39040
מוסד חינוכי03-640846915/07/201827/07/2018

נוער שוחר - אוניברסיטת תל אביב

4704- מדע 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
580064335- ט "אלועמותה2103-723833916/08/201820/08/2018סמ כביר אישור הונפקקייטנהט בית דני"אלו

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
40842114- שמי מזרחי חברה03-736402319/08/201823/08/2018חוף תל ברוך, 34ארצי יצחק אישור הונפקקייטנהאקווה סטמינה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
40842114- שמי מזרחי חברה03-736402321/06/201828/06/2018חוף תל ברוך, 34ארצי יצחק אישור הונפקקייטנהאקווה סטמינה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

טופסי גלישה גורדון 

 תלמידים98הילטון 
חברה03-516263821/06/201831/08/2018 תל אביב14אלעזר פרי אישור הונפקקייטנה

" מ"גלישת גלים בע" טופסי  - 

514831734
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
301885356- ' ניב רקוץתושב פרטי03-540342121/06/201831/08/2018הצוק/חוף הנפרדאישור הונפקקייטנהסי אנד סאן סרף
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יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

גלים בית הספר 

מ "לגלישה בע
חברה03-517555721/06/201831/08/2018חוף הדולפינריוםאישור הונפקקייטנה

- מ "גלים בית הספר לגלישה בע

515212686
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו

גלים בית הספר 

מ גורדון"לגלישה בע
חברה03-517555721/06/201831/08/2018חוף גורדוןאישור הונפקקייטנה

- מ "גלים בית הספר לגלישה בע

515212686
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
השומר הצעירתנועת נוער2303-123456722/07/201802/08/2018הנגרים אישור הונפקקייטנהקייצת תל אביב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
תאגיד עירוני03-607708622/07/201802/08/2018מוזיאון תל אביב לאמנותאישור הונפקקייטנהמסע בעקבות אמנים

- מוזיאון תל אביב לאמנות  

520002320
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
עמותה603-683003822/07/201802/08/2018אד קוץ אישור הונפקקייטנהמחנה אימונים טניס

- המרכז לטניס בישראל 

520041831
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו

קייטנת טניס קיץ 

2018
עמותה03-631102322/07/201802/08/2018 תל אביב6צבי נשריאישור הונפקקייטנה

- המרכז לטניס בישראל 

520041831
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
חברה211700-703990022/07/201809/08/2018אורי צבי גרינברג אישור הונפקקייטנהחוויה אולימפית

- מ ''איי טיי פיי טניס ישראל בע

515398840
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
511097685- קאנטרי דקל חברה03-546591122/07/201809/08/2018קאנטרי דקלאישור הונפקקייטנהדקל

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת כדורסל 

'קאנטרי ג
אישור הונפקקייטנה

קייטנת כדורסל באולם הספורט 

'קאנטרי ג
עמותה03-647595422/07/201809/08/2018

עמותת מועדון הכדורסל מכבי 

580233997- א "ת

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
51453496- מ "אביב קיד בעחברה94077-777777722/07/201809/08/2018אשכול לוי אישור הונפקקייטנהקייטנת אביב קיד

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
515289346- מ "פיל בעחברה403-966707522/07/201809/08/2018הר נבו אישור הונפקקייטנהקייטנת קיץ הר נבו

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
513846329- מ "ג בע.ג.ר' פונטיזחברה403-642440522/07/201809/08/2018קדש ברנע אישור הונפקקייטנהקייטנת קיץ מגן

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
580502763- חץ ומטרה עמותה03-609000622/07/201809/08/2018 פארק גני יהושע94רוקח אישור הונפקקייטנההמסלול

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
33717380- קייטנת כל יום סרט חברה303-648435322/07/201809/08/2018עשהאל אישור הונפקקייטנהכל יום סרט

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
25086448- ניר יעקובי תושב פרטי35077-405008522/07/201809/08/2018נחלת יצחק אישור הונפקקייטנהסאמר כייף

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת קייץ 

אומנויות ומדעים
ס"מתנ603-571333822/07/201809/08/2018ביצרון אישור הונפקקייטנה

- בצרון -רמת ישראל.קה.מ

975219

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
חברה03-919440422/07/201809/08/2018תל אביב, 83רח מאיר פיינשטיין אישור הונפקקייטנההייטק קידס

- גילטק פתרונות תוכנה בעמ 

514560887
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
חברה1003-547733122/07/201809/08/2018בקר אהרון אישור הונפקקייטנהנעמי שמר

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
557718145- פרוגרס  חברה2203-561171822/07/201809/08/2018צייטלין אישור הונפקקייטנהא"פרוגרס צייטלין ת

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
חברה19077-705002722/07/201809/08/2018מודיליאני אישור הונפקקייטנהקשת הדרכות

- קשת מגוון הדרכות ופעילויות 

557936416
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
חברה8077-705002722/07/201809/08/2018אונקלוס אישור הונפקקייטנהקשת הדרכות בבלי

- קשת מגוון הדרכות ופעילויות 

557936416
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
65954976- ענת ברנר תושב פרטי103-532165722/07/201809/08/2018זינגר בשביס יצחק אישור הונפקקייטנהקייטנת עיצוב

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
אגודה106077-400221222/07/201809/08/2018זבוטינסקי אישור הונפקקייטנהספורט

- ודוקאן אולימפי 'עצמה ג

512390642
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
745- יובל חינוך מוסד חינוכי403-793706022/07/201810/08/2018בבלי אישור הונפקקייטנהצהרון אשכול בבלי

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
34278465- תושב פרטי תושב פרטי077-664556622/07/201816/08/2018תא, 3לויטן אישור הונפקקייטנההחופש ליהנות

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
40842114- שמי מזרחי חברה03-736402322/07/201826/07/2018חוף תל ברוך, 34ארצי יצחק אישור הונפקקייטנהאקווה סטמינה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קורס קיץ ביכורי 

העתים
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1603-691951022/07/201826/07/2018לינקולן אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
SPORTIMEחברה603-699601122/07/201826/07/2018ברזאני אישור הונפקקייטנה

- מ ''אינגבר ניהול ויזמות בע

515411320
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יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
עמותה6103-544693222/07/201831/07/2018כהנשטם אישור הונפקקייטנהאהבת ציון

- עמותת הורים אהבת ציון 

580118982

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
עמותה8603-726200823/06/201825/06/2018בן יהודה  אישור הונפקקייטנהמחנה קיץ תשעח

המוסד הטכנולוגי העל יסודי תל 

580518405 - (ר"ע)אביב 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2203-516469123/07/201802/08/2018שבזי אישור הונפקקייטנהנווה צדק

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת קיץ 

מועדונית גורדון
עמותה24803-546660323/07/201809/08/2018הירקון אישור הונפקקייטנה

- אגודת ידידי בית ספר גורדון 

580034882

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

בצהרי - מקבץ ליסין 

2018קיץ - היום 
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2203-696335023/07/201809/08/2018ליסין אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
975078- מרכז קהילתי בית תמי ס"מתנ03-528882723/07/201809/08/2018מרכז הספורט לב תל אביבאישור הונפקקייטנהספורט וכדורגל

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת קיץ גן 

, גזית, ברית, אמיר
513846329- מ "ג בע.ג.ר' פונטיזחברה1103-642440523/07/201809/08/2018רוזנבלום יאיר אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת קיץ גן 

, ארן, דקלה, תומר
513846329- מ "ג בע.ג.ר' פונטיזחברה703-642440523/07/201809/08/2018למדן יצחק אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת קיץ גן 

, שמים, זריחה
513846329- מ "ג בע.ג.ר' פונטיזחברה03-642440523/07/201809/08/2018זינגר בשביס יצחקאישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2703-687369423/07/201809/08/2018ישראל מסלנט אישור הונפקקייטנהשפירא

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2603-643694823/07/201809/08/2018טאגור אישור הונפקקייטנהמרכז השחמט

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

- מקבץ כיכר רבין 

2018קיץ - אדום 
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית03-696335023/07/201809/08/2018כיכר רביןאישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

- מקבץ עירייה 

קיץ - בצהרי היום 
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית03-696335023/07/201809/08/2018מקבץ עיריית תל אביבאישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

- מקבץ בבלי 

קיץ - בצהריה יום 
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית03-696335023/07/201809/08/2018בבליאישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

האוניברסיטה של 

הקייטנות
עמותה60074-710022123/07/201809/08/2018חיים לבנון אישור הונפקקייטנה

המועדון לספורט באוניברסיטת 

580016715- תל אביב 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו

מפליגים - היה היה 

בזמן ובדמיון
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית19303-544110723/07/201809/08/2018בן יהודה אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
515289346- מ "פיל בעחברה03-966707523/07/201809/08/2018 תל אביב19רח ביצרון אישור הונפקקייטנהכייף של קייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

מפליגים - היה היה 

בזמן ובדמיון
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית19303-544110723/07/201809/08/2018בן יהודה אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
עמותה3077-777777723/07/201809/08/2018אקסלרוד נתן אישור הונפקקייטנהקייטנת רשט

עמותת הורים רמת אביב החדשה 

 -5100943855
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
580432979- עמותת הורים עמותה22077-777777723/07/201809/08/2018ין אריה 'דולצאישור הונפקקייטנהקייטנת קיא

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת אשכול 

טשרניחובסקי
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2203-729924323/07/201809/08/2018טשרניחובסקי אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
975169- קהילתי נווה עופר .מרס"מתנ1203-682429323/07/201809/08/2018ר זלמן "שזאישור הונפקקייטנהקסם של קייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
17053620- רן קידר תושב פרטי9203-692384523/07/201809/08/2018החשמונאים אישור הונפקקייטנהאתנחתא

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
17053620- רן קידר תושב פרטי9203-692384523/07/201809/08/2018החשמונאים אישור הונפקקייטנהאתנחתא

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
17053620- רן קידר תושב פרטי9203-692384523/07/201809/08/2018החשמונאים אישור הונפקקייטנהאתנחתא

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית03-649240923/07/201809/08/2018א" ת7הדר יוסף אישור הונפקקייטנהבית פרנקפורט גנים

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1203-649240923/07/201809/08/2018קהילת סלוניקי , 3ראובן רובין אישור הונפקקייטנהבית פרנקפורט גנים

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
אישור הונפקקייטנהבית פרנקפורט גנים

קיציס , 6קיציס , 28שלום אש 

א" ת29
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית03-649240923/07/201809/08/2018

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת אשכול 

טשרניחובסקי
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית2203-729924423/07/201809/08/2018טשרניחובסקי אישור הונפקקייטנה
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יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית503-730036023/07/201809/08/2018ששת הימים ' שדאישור הונפקקייטנהקייטנת נווה אליעזר

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
חברה8303-547733123/07/201809/08/2018פיינשטיין אישור הונפקקייטנהרמת אביב

אפטר - מ "אתגרים הדרכות בע

513079467- סקול 
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית603-696335023/07/201809/08/2018רטוק 'צאישור הונפקקייטנהרטוק'אשכול צ

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

מקבץ חברה חדשה 

קיץ - בצהרי היום - 
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1103-696335023/07/201809/08/2018חברה חדשה אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת קיץ גן 

, פרדס, שתיל
513846329- מ "ג בע.ג.ר' פונטיזחברה4303-642440523/07/201809/08/2018סשא ארגוב אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

נופש - זאבי 

מ"וספורט בע
חברה1800-779979423/07/201810/08/2018(קרית שלום) תל אביב 7עמיקם אישור הונפקקייטנה

- מ "נופש וספורט בע- זאבי 

515449999
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו

מרכז - קייטנת קיץ 

ע"קהילתי בית רק
יפו- תל אביב50005יפו -תל אביברשות מקומית1403-658226823/07/201816/08/2018רובינשטיין אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

הנוער העובד 

יפו- והלומד
הנוער העובד והלומדתנועת נוער08-999774323/07/201828/07/2018 יפו34פסטלוצי אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו

קייטנת אקים תל 

אביב יפו
580034924- אקים תל אביב עמותה2103-766222323/08/201829/08/2018חריף אייזיק אישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678924/06/201828/06/2018 חוף תל ברוך10ארצי יצחק ' רחאישור הונפקקייטנהSURF CLUBקוצי 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
35686872- עידן קורצמן תושב פרטי077-780413124/06/201830/08/2018א"ת, חוף הצוק צפוןאישור הונפקקייטנהקאנטרי

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
29499811- אורן וייס תושב פרטי03-604066324/06/201830/08/2018קייטנת גלישהאישור הונפקקייטנהאורן סרף סקול

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער10603-619447324/06/201831/07/2018פרק ההגנה אישור הונפקקייטנהעם חיוך

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
ISC-surf camp21973458- עידן מרום תושב פרטי03-651361124/06/201831/08/2018מחנה גלישת גליםאישור הונפקקייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
5158333242- הילטון סרף חברה03-920277724/06/201831/08/2018חוף הילטוןאישור הונפקקייטנההילטון סרף אקדמי

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
580051555- תנועת בתיה ארגון נוער10603-619447326/06/201831/07/2018פרק ההגנה אישור הונפקקייטנהח"עם חיוך תשע

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
40842114- שמי מזרחי חברה03-736402326/08/201830/08/2018חוף תל ברוך, 34ארצי יצחק אישור הונפקקייטנהאקווה סטמינה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678926/08/201830/08/2018 חוף תל ברוך10ארצי יצחק ' רחאישור הונפקקייטנהSURF CLUBקוצי 

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
975169- קהילתי נווה עופר .מרס"מתנ1203-682429326/08/201830/08/2018ר זלמן "שזאישור הונפקקייטנהקסם של קייטנה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
43407071- פטל הפקות חברה125074-739020626/08/201830/08/2018מנחם בגין אישור הונפקקייטנהאימפרבה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
40842114- שמי מזרחי חברה03-736402329/07/201802/08/2018חוף תל ברוך, 34ארצי יצחק אישור הונפקקייטנהאקווה סטמינה

יפו-תל אביבאביב-תל
- תל אביב 

יפו
SPORTIMEחברה603-699601129/07/201802/08/2018ברזאני אישור הונפקקייטנה

- מ ''אינגבר ניהול ויזמות בע

515411320
יפו-תל אביבאביב-תל

- תל אביב 

יפו
58906322- רונן כץ תושב פרטי03-644678929/07/201809/08/2018 חוף תל ברוך10ארצי יצחק ' רחאישור הונפקקייטנהSURF CLUBקוצי 
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קייטנה_סמלמנהל_שםאלקטרונית_כתובת

guy.gav@sisma.org.il1163470גיא גבריאל

12avi12@gmail.com
אברהם ניסים 

אלמלח
1159626

hanyaleah@gmail.com1161286לאה חנייא

613869@chatz.org.il1164052נעמה אביטל נקר

noarbatya@gmail.com
שרה נחמה 

גרינבלט
1160795

noarbatya@gmail.com1161114הדסה ברגר-אסתר

tammyben100@gmail.com1161018תמי תמר בן יאיר

Meravhan@gmail.com1163846מרב חנינה

cohensara770@gmail.com1164014שרה כהן

uzansariel@gmail.com1166717שריאל אוזן

hagit678@gmail.com1166867חגית סננס

einatmor2@gmail.com1171849עינת ביטון

noarbatya@gmail.com1163321חנה ברכה סינה

saymon29@gmail.com1165522שמעון מוריוסף

noarbatya@gmail.com1161567רחל טייץ

yaffa311@walla.com1169314הילה דהן

yaffa311@walla.com1170301מרים בוריה

yaffa311@walla.com1170320אסתר ברסקי

yaffa311@walla.com1171951תהילה אמרוסי

yaffa311@walla.com1167663אורטל סבג

yaffa311@walla.com1167679לאה דדשאייב

yaffa311@walla.com1167714יוסף-רונית בן

yaffa311@walla.com1167826רות פנחסי

yaffa311@walla.com1167835יוכבד מלכה

yaffa311@walla.com1167844רות יוסף
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yaffa311@walla.com1167861אורלי מלכי

yaffa311@walla.com1167903אילה לוגסי

yaffa311@walla.com1167909אילה לוגסי

yaffa311@walla.com1167914יפה עמאר

yaffa311@walla.com1167932רחל הודיה כהן

yaffa311@walla.com1167934אורטל סבג

guy.gav@sisma.org.il1163470גיא גבריאל

guy.gav@sisma.org.il1163470גיא גבריאל

guy.gav@sisma.org.il1163470גיא גבריאל

noarbatya@gmail.com1159004לאה שריקי

guy.gav@sisma.org.il1163470גיא גבריאל

yaffa311@walla.com1170360מרים בוריה

yaffa311@walla.com1171957תהילה אמרוסי

yaffa311@walla.com1167663אורטל סבג

yaffa311@walla.com1167679לאה דדשאייב

yaffa311@walla.com1167763אבישג מלכה

yaffa311@walla.com1167903אילה לוגסי

yaffa311@walla.com1167911אילה לוגסי

yaffa311@walla.com1167937אורטל סבג

yaffa311@walla.com1167939יוכבד מלכה

noarbatya@gmail.com1167482רחל כהן

guy.gav@sisma.org.il1163470גיא גבריאל

hugim-

rubin@eilatmatnasim.org.il
1161817ליאן ליאת שרלו

Rubin@eilatmatnasim.org.i

l
1161885מרינה מולטר

aniyahalomi@gmail.com1161931אני יהלומי מונסינגו
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shlomib247@gmail.com1161973שלמה בן עמי

natali.coh@sisma.org.il1162201נטלי כהן אכד

cohavaka@walla.co.il1162359כוכבה קנטר

eilattennisclub@gmail.com1162441גיל מויאל

shimi82043@gmail.com1162617רחלי כהן

nirbenlulu5@gmail.com1162788ניר נסים בן לולו

niki2773148@gmail.com1163030בי'נרקיס חג
gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163279רבקה עמר

kornit5@walla.com1163454קורנית טויטו

rotem279@walla.com1163547רותם הרוני

slevi99@gmail.com1163671שרון לוי

yanor212@gmail.com1164058אושרת חיים

rubin@eilatmatnasim.org.il1164745חיים הרמתי

sailing@eilatcity.co.il1161746יואב קויטנר
shiran.peretz.4@gmail.co

m
1163828שירן פרץ

noarsport@eilatmatnasim.

org.il
1162538שלום לוי

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.ol
1163288רחל קקון

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.ol
1163289רחל קקון

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.ol
1163292רחל קקון

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.ol
1163295רחל קקון

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163302אלינור לוי

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163306אלינור לוי

eti_buri@walla.com1161840שרה אורן
amitavraham43@gmail.co

m
1162367עמית אדרעי

Rotemsmile@walla.com1163039רותם גרדה בלום

moria362@gmail.com1163055מוריה משה

malkyhec@gmail.comht1171036עטא מלכה סלונים

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1162871אסתר שושן
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gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1162880אסתר שושן

gilrach-

z3@tilatmatnasim.org.il
1162883אסתר שושן

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1162892אסתר שושן

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1162916רחל קקון

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1162932רחל קקון

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1162936רחל קקון

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.ol
1162938רחל קקון

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il

שמחה סמדר כהן 

מגידש
1162948

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il

שמחה סמדר כהן 

מגידש
1162953

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il

שמחה סמדר כהן 

מגידש
1162958

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il

שמחה סמדר כהן 

מגידש
1162963

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il

שמחה סמדר כהן 

מגידש
1162965

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1162995איריס מזרחי

gilrach-

z3@eilatmtnasim.org.il
1162997איריס מזרחי

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1162998איריס מזרחי

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1162999איריס מזרחי

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163001איריס מזרחי

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163005רבקה מויאל

gilrach-

z3@eilatmatnsim.org.il
1163072רבקה מויאל

gilrach-

z3@eilatmatnsim.org.il
1163074רבקה מויאל

gilrach-

z3@eilatmatnsim.org.il
1163076רבקה מויאל

gilrach-

z3@eilatmatnsim.org.il
1163078רבקה מויאל

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163080מייסון ענבוסי ראס

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163082מייסון ענבוסי ראס

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163084מייסון ענבוסי ראס

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163087מייסון ענבוסי ראס
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gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163090מייסון ענבוסי ראס

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163108אלינור לוי

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163110אלינור לוי

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163112אלינור לוי

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163117אלינור לוי

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163122אלינור לוי

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163136עליזה בלישה

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163140עליזה בלישה

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163141עליזה בלישה

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163142עליזה בלישה

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163148עליזה בלישה

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163208אסתר חדד

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163211אסתר חדד

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163219אסתר חדד

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163226אסתר חדד

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1163231אסתר חדד

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il

אורטל אלכסנדרה 

דה סילבה
1163247

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il

אורטל אלכסנדרה 

דה סילבה
1163251

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il

אורטל אלכסנדרה 

דה סילבה
1163259

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il

אורטל אלכסנדרה 

דה סילבה
1163262

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il

אורטל אלכסנדרה 

דה סילבה
1163269

gilrach-

z3@eilatmatnasim.org.il
1169303אסתר שושן

naamaf@spni.org.il1173410אסנת בן גירא

shlomib247@gmail.com1161973שלמה בן עמי
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naamaf@spni.org.il1165841רתם דוננפלד

naamaf@spni.org.il1173015חן משה

eilattennisclub@gmail.com1162441גיל מויאל

eilattennisclub@gmail.com1163983'רומן מורדוכוביץ

shlomib247@gmail.com1161973שלמה בן עמי

uriya_miz@walla.com1169683אוריה מזרחי

uriya_miz@walla.com1169841איתן גבריאל

uriya_miz@walla.com1169849ברק בן חיים

naamaf@spni.org.il1166730חן משה
hugim-

rubin@eilatmatnasim.org.il
1162959ליאן ליאת שרלו

igor.ron@gmail.com1161603איגור רונין

amanytim@gmail.co.il1171628אמאני עטאונה

amanytim@gmail.co.il1172942אמאני עטאונה

eiad.alsaeed@gmail.com1158453אייד אלסייד

younis5@walla.co.il1158553יונס אל אטרש

galeb.naamneh@gmail.co

m
1158743גאלב נעאמנה

maher_963@hotmail.com1159149מאהר אבו עביד

jaberaborgeg@gmail.com1159629אבר אבו רקייק'ג

elkorm67@walla.co.il1159643חליל אלכרם

saedgabua@gmail.com1161497סעיד גבועה

altorshan618181@walla.co

m
1161883מחמד אלנבארי

abu_kaf@walla.co.il1166734עלי אבו כף

hatem120@walla.com1158561חאתם אבו גודה

alia.lolo2@gmail.com1158837עאליה אבו רביעה

alli618454@walla.co.il1159560עלי אבו רביעה

samii22@walla.com1159922סאמי אלאטרש

adeebabu1@hinuchm.k12.

il
1162453אדיב אבו רביעה

ombateen@gmail.com1168034מחמד אבו כף



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

shevethanahal@gmail.co

m
1159561תובל פורת

leegal.surf@gmail.com1162793שירן דהן

vx55992@gmail.com1160331ננה אורה מסיקה

matnasya@walla.com1160625דורון אודיז
monartsummer@gmail.co

m

קארין סמדר 

בואהרון
1160917

AMUD.HACHESED1@GM

AIL.COM
1161022רחל כהן

sailes10@walla.co.il1161314לאה סיילס

mayaben05@gmail.com1161318מאיה בן סבט

tamarlavie4@gmail.com1161321תמר לביא

school.moriya@gmail.com1161335בילו ידידיה בן יצחק

shazar067@gmail.com1161398חגית דהן פנחס

perlikohen1@gmail.com1161410פארלי כהן

ETIB95@GMAIL.COM1161411אתי ביליה

cani.b770@gmail.com1161412חנה גרשוביץ

zafririm612911@gmail.co

m
1161459אסף יוסף אזרזר

Menahelyb@gmail.com1161501יואל רפאל דרמון

lirongabay237@gmail.com1161566לירון דבראשוילי

dinakelebeev@gmail.com1161573דינה קלבייב

arielschoolnew@gmail.co

m
1161646שלום דוד

isarit1973@walla.com1161659שרית ישראל

ofras34@gamil.com1161741עופרה סופר

matnasya@walla.com1161972שלום עומר לוי

ettysalab@gmail.com1162145אתי סלאב

irishep81@gmail.com1162413איריס שפטיבן

ninet1500@walla.com1162996נינט פרץ



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

Meitalyairi@walla.com1163008מיטל אלישה

ELANA620@WALLA.COM1163014אילנה גבאי

edena0150@walla.com1163064עדן דבקר

zehavaserber@gmail.com1163371דליה בנעישו

efratazrya@walla.com1163389אפרת עזריה

oritdavid20@gmail.com1163391אדל דוד

noah6810@gmail.com1163411נועה מטרני

anatshira7@gmail.com1163495ענת הודיה ביטון

alizateper@gmail.com1163889עליזה שרה טפר

ofek614370@gmail.com1163979שירן נסים

tamir.ran@gmail.com1164164תמיר רענן

avidahan11@gmail.com1164219אברהם דהן

SILVI2400@WALLA.COM1164261אביטל כהן

c100@013.net1164276קלין ניסני'יעל ג

maribell771@gmail.com1164284מרינה בלינסקי

meginimash@gmail.com1164402סמדר ווקנין

gilagila1972@gmail.com1164514גילה עזרא

yaffae50@gmail.com1164663יפה אלדר

ofvica@gmail.com1164802ויקטוריה זוהר

tali10873@gmail.com1164916'טלי אביטל גדג

marierose.y@gmail.com1165114רוז יעקבי-מארי

oritdavid20@gmail.com1165997אדל דוד

efratazrya@walla.com1165998אפרת עזריה

zehavaserber@gmail.com1165999דליה בנעישו

edena0150@walla.com1166009עדן דבקר

yaffae50@gmail.com1166017יפה אלדר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ninet1500@walla.com1166023נינט פרץ

ofvica@gmail.com1166031ויקטוריה זוהר

amosi1988@gmail.com1166033רעות קארין סוסי

Meitalyairi@walla.com1166143מיטל אלישה

ofvica@gmail.com1166165ויקטוריה זוהר

ELANA620@WALLA.COM1166233אילנה גבאי

loren.227@hotmail.com1166412לורה לורן אליקים

arikbaron@gmail.com1167364אריק ברון

290580@walla.com1167391ליטל דנינו

yaacov_ha@walla.co.il1167457יעקב הרוש

adihasidim1993@gmail.co

m
1167609עדי חסידים

evesh@walla.com1168394יניב איב שריקי
monartsummer@gmail.co

m

קארין סמדר 

בואהרון
1169153

avishay.yahalom@gmail.c

om
1169629אבישי לוי

hilacoh1986@gmail.com1170005הילה כהן

evesh@walla.com1170383יניב איב שריקי

sapir2020@gmail.com1170435ספיר קקון

roeI.efrat@gmail.com1170997רועי אפרת

zehavaserber@gmail.com1172199דליה בנעישו

meginimash@gmail.com1161552שימרית עובדיה

hanamegidish@gmail.com1170327חנה מגידיש

mbokob@gmail.com1161323מרים בוקובזה

nabet.vered@gmail.com1161334ורד נבט

saritadaniely@gmail.com1161414שרית דניאלי

noarbatya@gmail.com
אסתר שמחה 

שמואל
1163543

noarbatya@gmail.com1163967רבקה לדרברגר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

talasayag22@gmail.com1159153טל אסאיאג

yullaa1812@gmail.com1169850בר פרץ

yullaa1812@gmail.com1170669טל ידידיה

yullaa1812@gmail.com1170702חנה גרונברגר

yullaa1812@gmail.com1170732ירדן אברזל

dekel@ironit.org.il1170741נטלי אלינור אדלר

yullaa1812@gmail.com1170789אולגה פילניק

yullaa1812@gmail.com1170798הילה רביבו

yullaa1812@gmail.com1170804הילה רביבו

yullaa1812@gmail.com1170811הילה רביבו

yullaa1812@gmail.com1170818הילה רביבו

yullaa1812@gmail.com1170828הילה רביבו

yullaa1812@gmail.com1170974גליה לבנה עטיה

yullaa1812@gmail.com1170984גליה לבנה עטיה

yullaa1812@gmail.com1170992גליה לבנה עטיה

yullaa1812@gmail.com1171000גליה לבנה עטיה

yullaa1812@gmail.com1171016גליה לבנה עטיה

yullaa1812@gmail.com
אוריה ישראלה 

עמר
1171061

yullaa1812@gmail.com
אוריה ישראלה 

עמר
1171070

yullaa1812@gmail.com1171072רונית כהן גבורה

yullaa1812@gmail.com1171082רונית כהן גבורה

yullaa1812@gmail.com1171099אסתר חזן

yullaa1812@gmail.com1171124לילך שפיגלר

yullaa1812@gmail.com1171133אסתר חזן

yulla1812@gmail.com
פנינה פרידה 

איפרגן
1171136

yullaa1812@gmail.com1171138אסתר חזן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yulla1812@gmail.com
פנינה פרידה 

איפרגן
1171140

yullaa1812@gmail.com1171141אסתר חזן

yulla1812@gmail.com
פנינה פרידה 

איפרגן
1171142

yullaa1812@gmail.com1171143אסתר חזן

yullaa1812@gmail.com
אוריה ישראלה 

עמר
1171144

yulla1812@gmail.com
פנינה פרידה 

איפרגן
1171145

yullaa1812@gmail.com
אוריה ישראלה 

עמר
1171147

yullaa1812@gmail.com1171581אילנה אלי

yullaa1812@gmail.com1171586קלרה אוחיון

yullaa1812@gmail.com1171603איזבלה יונתנוב

yullaa1812@gmail.com1171617חפציבה דהן

yullaa1812@gmail.com1171619חפציבה דהן

yullaa1812@gmail.com1171620חפציבה דהן

yullaa1812@gmail.com1171621חפציבה דהן

yullaa1812@gmail.com1171622חפציבה דהן

yullaa1812@gmail.com1171633אנה מוסקוביץ

yullaa1812@gmail.com1171635שושנה פינטו

yullaa1812@gmail.com1171636ליטל אהרוני

yullaa1812@gmail.com1171637ליטל אהרוני

yullaa1812@gmail.com1171640ליטל אהרוני

yullaa1812@gmail.com1171641ליטל אהרוני

yullaa1812@gmail.com1171642ליטל אהרוני

yullaa1812@gmail.com1171645שרית גבאי קאיה

yullaa1812@gmail.com1171649ברוריה קלר גפן

yullaa1812@gmail.com1171650ברוריה קלר גפן

yullaa1812@gmail.com1171654ברוריה קלר גפן

yullaa1812@gmail.com1171749ציונה פייזייב

yullaa1812@gmail.com1171751ציונה פייזייב

yullaa1812@gmail.com1171757ציונה פייזייב



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yullaa1812@gmail.com1171856ציונה פייזייב

yullaa1812@gmail.com1171862ציונה פייזייב

yullaa1812@gmail.com1171876נופר אלי

yullaa1812@gmail.com1171879נופר אלי

yullaa1812@gmail.com1171882נופר אלי

yullaa1812@gmail.com1171892נופר אלי

yullaa1812@gmail.com1171928ברוריה קלר גפן

yullaa1812@gmail.com1171947ליובוב פיימר

yullaa1812@gmail.com1171959טליה ניסן

yullaa1812@gmail.com1171960טליה ניסן

yullaa1812@gmail.com1171965טליה ניסן

yullaa1812@gmail.com1171973מרים יהודאי

yullaa1812@gmail.com1171975רעות יוסף

yullaa1812@gmail.com1171978צפורה בן עבו

yullaa1812@gmail.com1171981ענבל פורת

yullaa1812@gmail.com1172116רחל רחמים

yullaa1812@gmail.com1172118רחל רחמים

yullaa1812@gmail.com1172120רחל רחמים

yullaa1812@gmail.com1172122רחל רחמים

yullaa1812@gmail.com1172124רחל רחמים

yullaa1812@gmail.com1172181חיה אברהמי

monartcenter22@gmail.co

m
1172223עופרה בוחבוט

yullaa1812@gmail.com1172246אוסנת מלכה

yullaa1812@gmail.com1172247אוסנת מלכה

yullaa1812@gmail.com1172254אוסנת מלכה

yullaa1812@gmail.com1172274נופר אברהמי

yullaa1812@gmail.com1172275נופר אברהמי

yullaa1812@gmail.com1172277נופר אברהמי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yullaa1812@gmail.com1172279נופר אברהמי

yullaa1812@gmail.com1172282אוסנת מלכה

yullaa1812@gmail.com1172287אוסנת מלכה

yullaa1812@gmail.com1172328ברוריה קלר גפן

yulla1812@gmail.com1172375מירב כהן

yulla1812@gmail.com1172377מירב כהן

yulla1812@gmail.com1172389מירב כהן

yulla1812@gmail.com1172395מירב כהן

yullaa1812@gmail.com1172418נטלי אלינור אדלר

yullaa1812@gmail.com1172422נטלי אלינור אדלר

yullaa1812@gmail.com1172426נטלי אלינור אדלר

yullaa1812@gmail.com1172430נטלי אלינור אדלר

yullaa1812@gmail.com1172433נטלי אלינור אדלר

yullaa1812@gmail.com1172581פולינה קימלבלט

yullaa1812@gmail.com1172742שלומית בן אדרת

yullaa1812@gmail.com1172743שלומית בן אדרת

yullaa1812@gmail.com1172745שלומית בן אדרת

yullaa1812@gmail.com1172747שלומית בן אדרת

yullaa1812@gmail.com1172748שלומית בן אדרת

yullaa1812@gmail.com1172854מיכל בוקובזה

yullaa1812@gmail.com1173171מירב שמחון

doron3976@gmail.com1162855אן אדריאן שוורץ'ז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

mosheperez.surfschool@g

mail.com
1159236משה פרץ

waves.ashdod@gmail.com1159784יוסף ברגר

611947@CHATZ.ORG.IL1167625שרה ברכה לף

K8679146@GMAIL.COM1171819יהודית ביבלה

611947@GMAIL.COM1165478יוכבד שמידע

noarbatya@gmail.com1163261תמר ויס

noarbatya@gmail.com1163972אסתר וינר

AORMALCA@gmail.com1170313שני כהן

noarbatya@gmail.com1165825תמר ויס

noarbatya@gmail.com1171782אלקה בלה צין

noarbatya@gmail.com1164100שולמית קדוש

chabad4g@gmail.com
אסתר לאה 

מיכאלשוילי
1162993

611947@CHATZ.ORG.IL1165001חמדה חיה בן משה

611947@CHATZ.ORG.IL1170219לינוי חגבי

h-oneg@kavnaki.net1170213רייזי הרשברג

h-oneg@kavnaki.net1170321מיכל זילברשטין

7669580@GMAIL.COM1166688מרים פייגא דייטש

7669580@GMAIL.COM1166689מרים פייגא דייטש

7669580@GMAIL.COM1166690מרים פייגא דייטש

7669580@GMAIL.COM1166691מרים פייגא דייטש

7669580@GMAIL.COM1167305חנה יקטר

7669580@GMAIL.COM1167307חנה יקטר

7669580@GMAIL.COM1167308חנה יקטר

7669580@GMAIL.COM1168023מרים פייגא דייטש

h-oneg@kavnaki.net1171669דינה לאה מילשטיין



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

naotas11@gmail.com1162183דליה פרץ

noarbatya@gmail.com1165571רבקה רוזנטל

noarbatya@gmail.com1162774אלקה בלה צין

h-oneg@kavnaki.net1171675לאה גיברשטיין

8663446@gmail.com1170479מוריה מור יוסף

vexler.marina@gmail.com1160751מרינה וקסלר

napadow@walla.co.il1172719רועי נפדוב

D0544861218@GMAIL.C

OM
1173013יהודית פולדבכש

ilyabor@gmail.com1164473איליה בורוביצקי

leegal.surf@gmail.com1162793שירן דהן

arikbaron@gmail.com1167395אריק ברון

h40009078@gmail.com1172816הדסה לוי

leegal.surf@gmail.com1162793שירן דהן

noarbatya@gmail.com1162635מרים גלנדאואר

noarbatya@gmail.com1162765בלומה יגר

noarbatya@gmail.com1163554נחמה שגיא

vexler.marina@gmail.com1160751מרינה וקסלר

290580@walla.com1167412ליטל דנינו

hava.kalderon@gmail.com1160337חוה קלדרון

matnasya@walla.com1160625דורון אודיז

monartsummer@gmail.co

m

קארין סמדר 

בואהרון
1160917

matnasya@walla.com1161972שלום עומר לוי
monartsummer@gmail.co

m

קארין סמדר 

בואהרון
1169153

mbokob@gmail.com1173435מרים בוקובזה

dekel@ironit.org.il1168082עמירם סביון

noarbatya@gmail.com1165673הודיה חיון

chabad4g@gmail.com
אסתר לאה 

מיכאלשוילי
1164716



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yaacov_ha@walla.co.il1167457יעקב הרוש

noarbatya@gmail.com1164895חדוה פרנק

leegal.surf@gmail.com1162793שירן דהן

noarbatya@gmail.com1161491רבקה זוסמן

hava.kalderon@gmail.com1160337חוה קלדרון

leegal.surf@gmail.com1162793שירן דהן

matnasya@walla.com1164260בת אל יעקב

dekel@ironit.org.il1168165נטלי אלינור אדלר

leonb1gudo@gmail.com1170032לאוניד בקרמן

gredugv@gmail.com1160696לאורה וויאנה ורבה

sagiarad@gmail.com1162805שגיא יעקב ארד

educ@urim.org.il1162921נגה פרידמן

brosh.niroz@gmail.com1160488סיגל יהוד

gilrachnirim@gmail.com1163225חן ברגיל

garag@beeri.co.il1165328ענבל בכר

educ@urim.org.il1169215גילה עטיה

hinuchkis@gmail.com1169232גל כרמיאלי

hinuchkis@gmail.com1169338הגר נחושתן

hinuchkis@gmail.com1169342הגר נחושתן

hinuch@kreim.org.il1169575אנייס גבאי ברבה

ttnoam@gmail.com1160725אליעזר לוינגר

noamnetsarim@gmail.com1162081מרים לבנון

ayaaltman@walla.co.il1167139איה חיה אלטמן

ayaaltman@walla.co.il1169811אודליה ינאי עראקי

miryamp18@gmail.com1170180מרים פרץ

bfgvulot@gmail.com1160697שני בורשן

galcohen1308@walla.com1161524גל כהני

vhinuch@zeelim.co.il1163603שני הפטל

hinuch3@ein3.co.il1163997תהלה דורית הוכמן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

m.dekel2013@gmail.com1164005אורי חי

vhinuch@zeelim.co.il1164106מירב קרצמר

elbaz55@012.net.il1160968מרי אלבז

dunaeshkol@gmail.com1161207לימור ראובני

aviyahanoka@gmail.com1161815אביה חנוכה

nitzan860@walla.com1162369ניצן קנר

nitzan860@walla.com1162370ניצן קנר

moranuziahu@gmail.com1166600מורן עוזיהו

avivarad88@gmail.com1168424אביב ארד

avivarad88@gmail.com1168488אביב ארד

avivarad88@gmail.com1168501אביב ארד

yonityoung@gmail.com1168021יונית יונג

dalitk@erc.org.il
דלית אייזנברג 

קוטלר
1170688

yonityoung@gmail.com1170872יונית יונג

yonityoung@gmail.com1170884יונית יונג

hinuhk@nir.org.il
מיכל אהובה מוזר 

גל אור
1162434

netsarim@gmail.com1161980הודיה דהן

batelrevivo@gmail.com1167242בת אל רביבו

batelrevivo@gmail.com1167267בת אל רביבו

batelrevivo@gmail.com1167726בת אל רביבו

batelrevivo@gamil.com1171644בת אל רביבו

ayaaltman@walla.co.il1162721איה חיה אלטמן

Ebathen@walla.co.il1162782בת חן אלמליח
HOFITOZAN@GMAIL.CO

M
1165985חופית ביטון

hen_machluf@hotmail.co

m
1166870חן מכלוף בן ארוש

HOFITOZAN@GMAIL.CO

M
חופית ביטון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

Peaksurfschool@gmail.co

m
1159228יוסף-אורן מור

yohayby@gmail.com1163986יוחאי בן יעקב

yakivanunu@gmail.com1159212יעקב וונונו

boblil22@walla.com1161343הרצל חי בובליל

MSHABAT5@GMAIL.CO

M
1173041מאיה שרה שבת

edensab8@walla.com1170394עדן סבג

metaltrab@walla.com1160380מיטל טרבלסי

050414268s@gmail.com
שירה אושרית 

שמואל
1160958

Zmil@walla.com1161151מירב שורץ

d7381475@gmail.com1162144טלי שמואל

etiturge770@gmail.com1166652אסתר טורזמן

dinatveria1@gmail.com1168035דינה טבריה

noynoy15@gmail.com1168066נוי בגדדי

oshrit_b500@walla.com
הדסה אושרית 

אבוחצירה
1168925

eden20059@walla.com1169117עדן כחלון
kerensabah2526@gmail.c

om
1169173קרן אור סבח

lirazteaila@gmail.com1169715ון'לירז תהילה פרג

shirabenchamoo@gmail.c

om
1169720שרה בן חמו

batitoho@gmail.com1169748הודיה בטיטו

alior90@gmail.com1169769שרה אהרוני

talilevi770@gmail.com1169782טלי לוי

Shirandaudi@gmail.com1169859שירן חיימוב



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

litaledri3@gmail.com1169888ליטל אדרי
NOFARZRIEN@GMAIL.C

OM
1169996נופר זריהן

rayarevah@gmail.com1170004רעיה עליה מכלוף

hilain3153@gmail.com1170088ענבל רביב

Livnatby@gmail.com1170097ליבנת בן ישי

aaaaa@gmail.com1170184הילה שוהם סבג

shanisaada1@gmail.com1170189רוזה סעדה

batelhalevi87@gmail.com1170300אל הלוי-בת

dill96221@gmail.com1170513יהודית דיל
hanit_amsalem@walla.co

m
1170571חנית ברטור

adidvor@gmail.com1170738עדי כהן

ashkelon@matnasim.org.il1171083תקווה סהלו

yafalazar777@gmail.com1171499יפה לזר

YAFITOSH8@WALLA.CO

M
1171527יפית אלחרט

galitam100@walla.coml1171991גלית אמויאל

meitar949@gmail.com1172218מיתר ממו סגרון

shani029@walla.com1172307שני סעיד

hofit_83@walla.com1172357חופית עזריה בבאי

etideri2011@gmail.com1172527אתי דרי

batsheva3211@gmail.com
בת שבע עזיזה 

פויר
1172534

Li17171711@walla.com1172548לירון אברהם

ebathen@walla.co.il1172573רינת לוי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yael63359@gmail.com1172574עליה פלאו

MORANBH91@GMAIL.C

OM
1172584מרים מורן בן חמו

ebathen@walla.co.il1172588שירה מרים חסין

or_20005@walla.co.il1172593אילה גבאי

Laradraga81@gmail.com1172599לריסה דרגייצב

ebathen@walla.co.il1172882הדסה חנה סעדון

ebathen@walla.co.il1172908בת חן אלמליח

shenhev123@gmail.com1172911שנהב ארבל

4164806@gmail.com1172912מעיין עזרא

pikama.tovim@gmail.com1172915שירן חמו

mazalyf@gmail.com1172985מזל פרדה

pesso0912@gmail.com1173001אורנה פסו

meravabc@gmail.com1173005ל'מירב אברג

ebathen@walla.co.il1173065בן'נטליה צ

ebathen@walla.co.il1173087נועם מנחם

ebathen@walla.co.il1173140אטר-רחל בן

lusanna@walla.co.il1173201אביה לוסענה

avivit555@gmail.com1173211אביבית כהן

shirale222@gmail.com1173215שירה בוכריס

meravabc@gmail.com1173299ל'מירב אברג

einat1225@gmail.com1173412ענת נחום

yaarit94@gmail.com1173414יערית תם

lusanna@walla.co.il1173468אביה לוסענה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

olshmeilin@gmail.com1160109אולגה שמיילין

yamitmic@gmail.com1160379חנה ימית מיכאלי

moriya4356@gmail.com1168913מוריה מרים חזוט

dan865@gmail.com1167389דן ביבס

beitzipora@gmail.com1159194תמר שמחה מלכה
hen_machluf@hotmail.co

m
1159923מורן מכלוף

diklascortaru@gmail.com1160196דקלה סקורטרו

tova1800@gmail.com1160281יוסף אורי ונונו

mirac2@walla.com1160407מירה אקרמן
ormenachem770@gmail.c

om
1161275דוד קסטנבוים

nofitbe@gmail.com1161324נופית בניסטי

aa0506277657@gimail.co

m
1161340תודיה גרציה מזרחי

sagit4401@gmail.com1161449שגית יפרח

rinat210@walla.com1161642רינת חזקי

sportnir@gmail.com1162158אהד פנחס ענקי

svetak20@gmail.com1162414סבטלאנה קפלן

moshgaby1@gmail.com1163062אשרת רחל גבאי

keren.asasfmaimon@gmai

l.com
1163375קרן חדד

rikiiv5@gmail.com1163506רבקה איבגי

6726649@gmail.com1163522שירה ברזלאי

sarite10@walla.com1164725שרית שרה אלבז

lz79@walla.com1164772ליאורה צור

vera86.d@gmail.com
ורוניקה גלפרין 

שימנסקי
1165461

6726649@gmail.com1165527יוכבד רייצה וסרצוג

Y-rambam-ask-

S@kishurim.k12.il
1165596שימול-רויטל בן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

sarite10@walla.com1165717שרית שרה אלבז

Liznuel@gmail.com1165885ליז עמנואל

y-mspbrn-ask-

s@kishurim.k12.il
1166663בי'קרן הג

verednissan0@gmail.com1166726ורד ניסן

ayalakatav@gmail.com1166834מירה אילה כתב

meir.malka120@gmail.co

m
1166920מאיר גמליאל מלכה

raheli122@walla.com1167197רחלי מדמון
anna.gerovichev@gmail.co

m
1167959ב'אנה גרוביצ

oshratkamhi@gmail.com1168016אושרת טיבי

as0527148519@gmail.co

m
1168026איילה עסור

vered_73@walla.co.il1168214ורד נטו

meravabe@gmail.com1168258ל'מירב אברג
Chanylieberma@gmail.co

m
1168266חנה ליברמן

shanisa19@walla.com1168870שני פרץ

soniaboimel@gmail.com1169285סוניה בויימל

Hadas1325@walla.co.il1169368הדס קדוש

Chanylieberma@gmail.co

m
1169499חנה ליברמן

morinn202@gmail.com1169525תמי נחמני

ayalakatav@gmail.com1169783מירה אילה כתב

pikama.tovim@gmail.com1169832שירן חמו

hadas1325@wall.co.il1169960הדס קדוש

esty7147@gmail.com1170035אסתר אסולין

ortalhayoun28@gmail.com1170060אורטל חיון

ameirav64@gmail.com1170847מרב עמר

yarden1bitan@gmail.com1171359ירדן ביטן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

nisim_h55@wall.com1171831נסים כלפון

SHIMRITSUDMI@GMAIL.

COM
1172121שמרית סודמי

mitspebarnea@gmail.com1172459אלכסנדרה יאמין
as0527148519@gmail.co

m
איילה עסור

tehila745@gmail.com1159389תהילה מלול

netanel@madaimas.org.il1161006נתנאל לוי

ra73@walla.com
דניאלה בלהה 

תורגמן
1163098

litalshm@walla.co.il1163105ליטל שמואלי

malielbaz1@walla.com1164028מלי עמליה סודמי

bosmatb1997@gmail.com1169186בשמת ברדה

ilanm@tennis.org.il1159465אילן ממן

dorin551551@gmail.com1160646דורין מסיקה

noarbatya@gmail.com1160531לאה וילר

alonazaharov@gmail.com1168425אלונה זכרוב

aytan6@gmail.com1162676איתן דוד אייזן

niritb1979@gmail.com1161396נירית כהן

hila_ben87@walla.com1164770הילה סלים

picama@ashkelon.muni.il
בת אל מכלוף 

אברהם
1166892

edennak1991@gmail.com1167512עדן נקש

hilaroey@walla.com1167781הילה מכלוף

talosh1995@gmail.com
טל עטרה שאולי 

הלוי
1167862

Eliasmayan@gmail.com1168736מעין אליאס

haimsiani@gmail.com1169345חוה חן סיאני

MAZOZ1000@GAMIL.CO

M
1169707תהילה אפרת מזוז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

leacohen08@gmail.com1172281לאה כהן

Sarayatim4@gmail.com1172758שרה יתים

ebathen@walla.co.il1172884ריעות תמר ועקנין

ebathen@walla.co.il1172886רבקה יעקבי

ebathen@walla.co.il1172887סיון לוי

ebathen@walla.co.il1172891הדסה דיאעי

ebathen@walla.co.il1172894איילת כהן

ebathen@walla.co.il1172898אביטל גדיאן

ebathen@walla.co.il1172899טל דויטש

ebathen@walla.co.il1172900נחמה חצרוני

ebathen@walla.co.il1172901חדוה גוילי

ebathen@walla.co.il1172902הודייה צברי

alonazaharov@gmail.com1165000אלונה זכרוב

dorin551551@gmail.com1160646דורין מסיקה

picama@ashkelon.muni.il
בת אל מכלוף 

אברהם
1166892

edennak1991@gmail.com1167512עדן נקש

haimsiani@gmail.com1169345חוה חן סיאני

liate@tzvia.org.il1159771ליאת איבגי

office@orashk.org1165894רונן יצחק הררי

yakivanunu@gmail.com1159212יעקב וונונו

hen_machluf@hotmail.co

m
1166870חן מכלוף בן ארוש

bidurlahamonim@gmail.co

m
1160145צליל פדאל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

Peaksurfschool@gmail.co

m
1159228יוסף-אורן מור

yohayby@gmail.com1163986יוחאי בן יעקב

nitzanissler@gmail.com1165408ניצן איסלר
Peaksurfschool@gmail.co

m
1159228יוסף-אורן מור

yohayby@gmail.com1163986יוחאי בן יעקב
bidurlahamonim@gmail.co

m
1160145צליל פדאל

ortalhayoun28@gmail.com1170060אורטל חיון

hila4891@gmail.com1169632הילה בן פורת

kenatikot@gmail.com1159700שיר רביד

Tanyasvir86@gmail.com
טטיאנה 

סבירנובסקי
1166825

anna.gerovichev@gmail.co

m
1167959ב'אנה גרוביצ

cen-

vosk@ashkelon.muni.il
1172055ליטל עזרן

oshratkamhi@gmail.com1172310אושרת טיבי

diklascortaru@gmail.com1160196דקלה סקורטרו
aa0506277657@gimail.co

m
1161340תודיה גרציה מזרחי

svetak20@gmail.com1162414סבטלאנה קפלן

meravabe@gmail.com1168258ל'מירב אברג

mirac2@walla.com1160407מירה אקרמן

nitzanissler@gmail.com1165408ניצן איסלר

morinn202@gmail.com1169525תמי נחמני

noarbatya@gmail.com1159660שושנה אברמוביץ

ashkelon@tikvatenu.org.il1168360מירב כהן

bidurlahamonim@gmail.co

m
1160145צליל פדאל

Peaksurfschool@gmail.co

m
1159228יוסף-אורן מור



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yohayby@gmail.com1163986יוחאי בן יעקב

yfrah92@gmail.com
ענת מיכל יפרח 

שובל
1165744

nivdogsense@gmail.com1159112ניב אורן

assorus@bezeqint.net1160915ב'אירינה אורית רוצ

shirben@hatzor.org.il1166388שירה רום

ivettak@gmail.com
איבטה 

אליאוזישוילי
1159170

allride10@gmail.com1159181מיכל רייס סהר

mevoot@gmail.com1159446חופית לשם
regavim.school@gmail.co

m
1159536שגית לביא

carmit.benda@gmail.com1163009כרמית בן דיין
sharon.dukorsky@gmail.c

om
1163854שרון דוקורסקי

yad.hazonbt@gmail.com1159438אסתר סולימני

liyacoh@gmail.com1166517ליה אליעקב

galitt38@gmail.com1166523גלית תדגי

inbarabutbul@gmail.com1166529ענבר אבוטבול

miribus@walla.co.il1166535מרים נתיב

yirmiyahu5@walla.com1166541אורית ירמיהו

meravg123@gmail.com1166546מירב גויטע

avharcarmit@gmail.com1166639כרמית אבהר

reut.merchav@gmail.com1166645רעות מרחב

michal_zrihn@walla.com1166653מיכל בן לולו

nivdogsense@gmail.com1159112ניב אורן

harel_aharoni@yahoo.com1168480הראל אהרוני



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

nivdogsense@gmail.com1159112ניב אורן

nivdogsense@gmail.com1159112ניב אורן

harel_aharoni@yahoo.com1168480הראל אהרוני

ivettak@gmail.com
איבטה 

אליאוזישוילי
1159170

nivdogsense@gmail.com1159112ניב אורן
Yehudit.ohana1@gmail.co

m
1165874ורד טל

assorus@bezeqint.net1160915ב'אירינה אורית רוצ

nivdogsense@gmail.com1159112ניב אורן

ivettak@gmail.com
איבטה 

אליאוזישוילי
1159170

nivdogsense@gmail.com1159112ניב אורן

yoel1239@bezeqint.net1167332יואל אמית

yorammamo1@walla.com1171226יורם ממו

shlomixxx3@gmail.com1171270אבנר חי

winwinedu@gmail.com1171938שחר אליקים

s_yonkman@gmail.com1171508מיטל עובדיה

nivdogsense@gmail.com1159112ניב אורן

assorus@bezeqint.net1160915ב'אירינה אורית רוצ

LUNA11BG@GMAIL.COM1163704רוי בן גרא

matansokol@gmail.com1161471מתן שחר

maofnewmail@gmail.com
שלומי שלמה בר 

יוסף
1161610

eshel-av@zahav.net.il1172179עינת סמואל

Ronityru@gmail.com1162489אסתר נואריאן

natalis981@gmail.com1162493נטליה סמואילוב



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ronityru@gmail.com1162552ספיר אסתי אברהם

ronityru@gmail.com1162577נועה פרוינד

Ronityru@gmail.com1162924מיכל טידונא

Ronityru@gmail.com1162944שירה בושארי

Ronityru@gmail.com1162969לאה זגדון

Ronityru@gmail.com1162971מרים כהן

Ronityru@gmail.com1163252איילה סלח

Ronityru@gmail.com1163557נטליה סמואילוב

Ronityru@gmail.com
אודליה אשרית 

מזוז
1163583

Ronityru@gmail.com1164914בת אל פרץ

ilanit.vizman@gmail.com1165309אילנית ויזמאן

maayane1979@gmail.com1165785מעיין אלמלך

inbal-lev@kivunim7.co.il1165856אורלי קלרה סיבוני

inbal-lev@kivunim7.co.il1165887שירי זמירה ואקנין

inbal-lev@kivunim7.co.il1165924מרים דדון

inbal-lev@kivunim7.co.il1165951הילה ויצמן

inbal-lev@kivunim7.co.il1166035חן דוד

inbal-lev@kivunim7.co.il1166049ליאת מימון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

inbal-lev@kivunim7.co.il1166065רונית ירוחם

inbal-lev@kivunim7.co.il1166087אורטל חגית דודיאן

inbal-lev@kivunim7.co.il
יסכה בת אל 

טביביאן
1166109

inbal-lev@kivunim7.co.il1166125שלת יפרח

inbal-lev@kivunim7.co.il1166142יעל דרוקר

inbal-lev@kivunim7.co.il1166168אושרית נבון

inbal-lev@kivunim7.co.il1166193ליאור תבו

inbal-lev@kivunim7.co.il1166215קרן אילוז סעדון

inbal-lev@kivunim7.co.il1166234שני איפרגן

inbal-lev@kivunim7.co.il1166250חדוה סמראי

inbal-lev@kivunim7.co.il
אלינור אמזלג 

הרוש
1166266

inbal-lev@kivunim7.co.il1166283מעיין פרידה שקרון

inbal-lev@kivunim7.co.il1166299ו'גלית בנג

inbal-lev@kivunim7.co.il1166316שמרית טבול

inbal-lev@kivunim7.co.il
שמעונה ספיר 

אביגזר
1166332

inbal-lev@kivunim7.co.il1166348לימור קסטוריאנו

inbal-lev@kivunim7.co.il1166360רויטל כהן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

elav@kivunim7.co.il1166391עשירה עומיסי

elav@kivunim7.co.il1166394רחל קנפו גלעד

elav@kivunim7.co.il1166405לוי היוז

elav@kivunim7.co.il1166410מרים גבאי

elav@kivunim7.co.il1166424ניקול איפרגן

elav@kivunim7.co.il
עלמה מרים 

וטרסקו
1166430

elav@kivunim7.co.il1166438יהודית סגרון

elav@kivunim7.co.il1166443עינב רחל חסון

elav@kivunim7.co.il1166447אורית אליגון

inbal-lev@kivunim7.co.il1166455מיטל זריהן

elav@kivunim7.co.il1166463חגית תקוה בן זקן

elav@kivunim7.co.il1166479עדי רבין

inbal-lev@kivunim7.co.il1166480ירין אוחיון

elav@kivunim7.co.il1166492אינה דוברובסקי

elav@kivunim7.co.il1166498דקלה שטיין

elav@kivunim7.co.il1166783מזל טהר

elav@kivunim7.co.il1166876עדנה ניסן

elav@kivunim7.co.il1166937ענבל אוזן כהן

elav@kivunim7.co.il1166952אסתר כהן

elav@kivunim7.co.il1166962שירן חדאד

elav@kivunim7.co.il1166976ב'אלה קורצ

elav@kivunim7.co.il1167030יוכבד לוטטי

elav@kivunim7.co.il1167043רינת מדינה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

elav@kivunim7.co.il1167050מריה מרים יצחק

elav@kivunim7.co.il1167381אריאלה סופר

elav@kivunim7.co.il1167403אושרית אביטן

elav@kivunim7.co.il1167423תמרה ארמה

inbal-lev@kivunim7.co.il1167518ירין אוחיון

elav@kivunim7.co.il1167677מנשה קחלון

elav@kivunim7.co.il1167702יהלום סאלי מסיקה

elav@kivunim7.co.il1167762דנה סבג

elav@kivunim7.co.il1168070עשירה עומיסי

elav@kivunim7.co.il1168116חנה דבורה וויס

elav@kivunim7.co.il1168148דפנה פרינטה

elav@kivunim7.co.il1168209מור שמואלי

elav@kivunim7.co.il1168225ליאת אפרייט

elav@kivunim7.co.il1168240ירונה פרץ

elav@kivunim7.co.il1168297ריה כהן'אל ג-בת

elav@kivunim7.co.il1168365רבקה אוחיון

elav@kivunim7.co.il1168374סיגלית חדד

elav@kivunim7.co.il1168383לילך סרור חדידה

elav@kivunim7.co.il1169184צליל טובל

elav@kivunim7.co.il1169237קרן ביטון

elav@kivunim7.co.il1169480לי דור בן קימון דיין

elav@kivunim7.co.il1169546ליאת אסתר מזרחי

elav@kivunim7.co.il1170172ניצן יצחק חלק

info@kaytana.net1162190מרדכי זילברמן-ירון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

hadas@hajar.org.il1163523חניתה חדד כהן

hadas@hajar.org.il1164505חניתה חדד כהן

hadas@hajar.org.il1164513חניתה חדד כהן

shoshsassi1312@gmail.co

m
1164868שושנה ששי

naimshira25@gmail.com1165208שירן נעים

ravit.faragi@gmail.com1165304רוית שמש

elav@kivunim7.co.il
תהילה סוליקא 

נשיא
1166389

elav@kivunim7.co.il1166419נועה קרפלס

elav@kivunim7.co.il1166420ולי אדרי'לינור ג

elav@kivunim7.co.il1166705מזיה דזאנהשוילי

elav@kivunim7.co.il
וזפה וידה 'סמדר ג

בן שושן
1166718

elav@kivunim7.co.il1166728אורטל פייגלביץ

elav@kivunim7.co.il1166774ישראל דנינו

elav@kivunim7.co.il1166907יעקב יום טוב

elav@kivunim7.co.il1166943ליטל נחמיאס

elav@kivunim7.co.il1167004שלמה טבול

elav@kivunim7.co.il1167015אושרית סרור

elav@kivunim7.co.il1167361אוסנת שופן

elav@kivunim7.co.il1167527לימור חדד

elav@kivunim7.co.il1167543ולייט לסרי'ג

elav@kivunim7.co.il1167572הדר שרה יוסף

elav@kivunim7.co.il
מיכל מרטין בן 

יהודה
1167578

elav@kivunim7.co.il1167617צביה חוגג



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

elav@kivunim7.co.il1168160נורית צרפתי

elav@kivunim7.co.il1168379דגנית מזוז

elav@kivunim7.co.il1169578פנחס פיני חדידה

elav@kivunim7.co.il1170042אהוד אליהו כחילה

elav@kivunim7.co.il1170554זוהרה ירדני

maayam.golod@gmail.co

m
1161387מעיין גולוד

Kobbytubul@gmail.com1161390אורי האיקלי יזדי

eduob7t@br7.org.il1163942אור פרץ

kobimaman22@walla.com1165263יעקב ממן

lunaparkb7@gmail.com1167167נטלי דריי

ezylevy@gmail.com1158695עזרא לוי

igor.ron@gmail.com1161834איגור רונין

matansokol@gmail.com1161471מתן שחר

info@kaytana.net1162190מרדכי זילברמן-ירון

Kobbytubul@gmail.com1161390אורי האיקלי יזדי

matansokol@gmail.com1161471מתן שחר

dvir.flom@gmail.com1161452דביר פלום

info@kaytana.net1162190מרדכי זילברמן-ירון

hadas@hajar.org.il1163523חניתה חדד כהן

hadas@hajar.org.il1164513חניתה חדד כהן
maayam.golod@gmail.co

m
1161387מעיין גולוד

ken.bashkaz2015@gmail.c

om
1162175שירה חגית גליק

natalis981@gmail.com1162493נטליה סמואילוב

Ronityru@gmail.com1162924מיכל טידונא



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

Ronityru@gmail.com1162971מרים כהן

Ronityru@gmail.com1163557נטליה סמואילוב

Kobbytubul@gmail.com1161390אורי האיקלי יזדי

kobimaman22@walla.com1165263יעקב ממן

mark6@012.net.il1161228מרקו חדד

mark6@012.net.il1172536מרקו חדד

matansokol@gmail.com1161471מתן שחר

dror2409@gmail.com1162672דרור קדם

atibeer31@gmail.com1165759אתי אוחיון

etibeer31@gmail.com1167042אתי אוחיון

omritca@walla.co.il1166181עומרית כנר בר

omritca@walla.co.il1166197עומרית כנר בר

inbal1788@gmail.com1162833עינבל סיטבון

chayayaln@gmail.com1165192חיה עפרוני

tal@bns.org.il1169988טל שם טוב

anakramim@gmail.com
סטובסקי 'אנה ז

זקס
1159624

anakramim@gmail.com
סטובסקי 'אנה ז

זקס
1159634

ganim@givotbar.org.il1163238מיכל מגן

ganim@givotbar.org.il1163260מיכל מגן

ganim@givotbar.org.il1163267מיכל מגן

ganim@givotbar.org.il1163277מיכל מגן

levimiril5@gmail.com1161362מיריל לוי
chofesh.hatzerim@gmail.c

om
1163398ימס'תמר איזנר ג

sidkiracheli@gmail.com1164269רחלי סידקי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

mazorliat@gmail.com1166001ליאת רחל מזור

irit@shomriya.com1168031עירית גולי

zovmida@gmail.com1162701מיכל דוידי

shoval.hevrti@gmail.com1158901איה מרגלית

gilrach.shoval@gmail.com1158980שירלי ברזלאי

gilrach.shoval@gmail.com1158991שירלי ברזלאי

hila5277@gmail.com1159091הילה צפריר

jackos@beitkama.org.il1162783גל מתן

osnatvaron12@gmail.com1162792אוסנת ווארון
HEVRA.mhanegev@gmail

.com
1162857יואל יועץ יוסף ארזי

edu@dolav.co.il1163700עדי גבאי

bfedu@dolav.co.il1163712מיה בראון

edu@dolav.co.il1164076עדי גבאי

dvir.edu@gmail.com1166778שושנה שדה

dvir.edu@gmail.com
אלחנדרה אופליה 

פרץ מורנו
1166848

hila5277@gmail.com1166960הילה צפריר

hila5277@gmail.com1166986הילה צפריר

ml7ml7@walla.com1169304מיכל דואני

h.mhanegev@gmail.com1158686דקלה גל יסעור

h.mhanegev@gmail.com1158687דקלה גל יסעור

gilrachbk@gmail.com1158963לילך מטלון

gil-rach@hatzerim.co.ul1160279לאה שחר

chofesh.hatzerim@gmail.c

om
1163398ימס'תמר איזנר ג

ALLMOGM88@GMAIL.CO

M
1162479אלמוג מלכה

avia.hadad5@gmail.com1165639אביה לילה חדד

bati201@walla.com1164635בת אל רחלי אבידן

yban.bs@gmail.com1159641בצלאל סגמן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

rahelvmoshe2901@gmil.c

om
1161631משה מלול

avia.hadad5@gmail.com1164302ימית אסתר קוריאה

avia.hadad5@gmail.com1164382רעות פלדברג

avia.hadad5@gmail.com1164430נילי יוסף צפדיה

avia.hadad5@gmail.com1164458תמר בן לולו

avia.hadad5@gmail.com1164483אמיל אמיתי

avia.hadad5@gmail.com1164675ליאור חיון

avia.hadad5@gmail.com
מעליצה בת 

ישראל מרסר
1164847

avia.hadad5@gmail.com1165212עירית דדון

avia.hadad5@gmail.com1165274תמי אדרי

avia.hadad5@gmail.com1166704סיגלית צריקר

avia.hadad5@gmail.com1167028יהודית בן דוד

avia.hadad5@gmail.com1167060עינבל בלעיש

avia.hadad5@gmail.com1167071רותם עמר

avia.hadad5@gmail.com1169682נאורה נופר סרוסי

avia.hadad5@gmail.com1169693נאורה נופר סרוסי

avia.hadad5@gmail.com1164874אורלי חטיבא

avia.hadad5@gmail.com1164913אורלי חטיבא

avia.hadad5@gmail.com1164935אורלי חטיבא

avia.hadad5@gmail.com1164946אורלי חטיבא

avia.hadad5@gmail.com1164954אורלי חטיבא

avia.hadad5@gmail.com1164966אורלי חטיבא

avia.hadad5@gmail.com1165058תמר זנטי

avia.hadad5@gmail.com1165070תמר זנטי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

avia.hadad5@gmail.com1165119תמר זנטי

avia.hadad5@gmail.com1165129תמר זנטי

avia.hadad5@gmail.com1165137תמר זנטי

avia.hadad5@gmail.com1165144תמר זנטי

avia.hadad5@gmail.com1165159ליאת נאבל

avia.hadad5@gmail.com1165171ליאת נאבל

avia.hadad5@gmail.com1165173ליאת נאבל

avia.hadad5@gmail.com1165179ליאת נאבל

avia.hadad5@gmail.com1165183ליאת נאבל

tal.bar@sisma.org.il1161560טל זילבר

avia.hadad5@gmail.com1166971תחיה אמונה כהן

tal.bar@sisma.org.il1161560טל זילבר

tal.bar@sisma.org.il1161560טל זילבר

tal.bar@sisma.org.il1161560טל זילבר

yossi@arava.co.il1161983לילך גוטפלד

benzimra.rinat@gmail.com
רינת רוחמה 

משילקר בן זימרה
1171235

yossi@arava.co.il1163936יה צורף'ורג'רעות ג

Gilboabp@gmail.com1159593גלבע בן פזי

LIV221@WALLA.COM1159916ליבנת רחל בהרב

aviadler2@gmail.com1162739אביה רבקה אדלר

hagai_d2@walla.com1166844חגי בכר

reotzilberman@gmail.com
רעות צפורה 

זילברמן
1168520



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

zehavitjan@gmail.com1166950זהבית גיעאן

efratabelson@gmail.com1162374אפרת בן יוסף

sarabraca@gmail.com1162382שרה ברכה וינברגר

shidanhar@gmail.com1162808שירה רות גלעד

yaelestr@gmail.com1162840יעל אסתר לאור

halelli1@gmail.com1162877הללי חנה גאל דור

adirozi1@gmail.com1163873עדי קטאן

petel81@walla.co.il1164659דבורה מניחי אהרון

tal_tol3@walla.com1167777טל נהרי

a301742888@gmail.com1159350שלומית ברויאר

midlash1@gmail.com1163440יצחק מידלש

tiferet.sh@gmail.com
תפארת יעקב 

שעבין
1163985

ateretwito@gmail.com1167814עטרת אסתר טויטו

mnatan7@gmail.com1168252טליה מאור

zahitkd@gmail.com1163823צחית דדון

orr559@gmail.com1164667אור יעקב אומן

kehilashanilivna@gmail.co

m

תפארת יעקב 

שעבין
1172598

shidanhar@gmail.com1172795שירה רות גלעד

aviadler2@gmail.com1162739אביה רבקה אדלר

rotemfurman@gmail.com1168403רותם פורמן

osnat@grofit.net1163848נלי שמואלי

osnat@grofit.net1163855נלי שמואלי

chen.Hazav@gmail.com1164161חן ברנדמן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

Eshkar.genosar@gmail.co

m
1164664מיקה גינוסר

elemedu@yotvata.org1161934נתנאלה כץ

nurits@m-shaharut.org.il1170297נורית שני יאנג

ilanacohen45@gmail.com1167179אילנה כהן

sima@keilot.co.il1162505יפה דוכוביץ

ofer7799@gmail.com1163061עופר מזרחי

racheli.nusinov@gmail.co

m
1163814רחל נוסינוב

sariteil80@gmail.com1162902שרית אלימלך

sariteil80@gmail.com1170268שרית אלימלך

reutg@ketura.co.il1164569רעות חיה גת

reutg@ketura.co.il1165303רעות חיה גת

inbartubul@gmail.com1163614ענבר טבול

ilanacohen45@gmail.com1167179אילנה כהן

Rmicha@y-m.co.il1166750סוזי רגב

rontaly@hatzerim.org.ilטליה רון

sdotsilver1@gmail.com1165584יעקב כהן

Tzionosh@gmail.com1163585ציונה דהן

nivshir@zahav.net.il1164980נעמי פביאנה כהן

shanirot18@walla.com1165391שני רוט גנון

shanirot18@walla.com1165397שני רוט גנון

shanirot18@walla.com1165401שני רוט גנון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

shanirot18@walla.com1165403שני רוט גנון

shanirot18@walla.com1165405שני רוט גנון

diklalevi25@walla.com1167715דיקלה לובנן

avigaileylam@gmail.com1167877אביגיל אילם

ortalgera@gmail.com1169573אורטל גרע

shiri_hamami@walla.com1169799שירי חממי

batel1shahar@gmail.com1169842בתאל שחר

morane86@walla.com1169844מורן אלחרר

morane86@walla.com1169848מורן אלחרר

morane86@walla.com1169851מורן אלחרר

batel1shahar@gmail.com1169852בתאל שחר

morane86@walla.com1169855מורן אלחרר

morane86@walla.com1169856מורן אלחרר

batel1shahar@gmail.com1169860בתאל שחר

batel1shahar@gmail.com1169869בתאל שחר

vered.oved@gmail.com1169880ורד אמקייס

batel1shahar@gmail.com1169881בתאל שחר

tzionosh@gmail.com1170296ציונה דהן

tzionosh@gmail.com1170685ציונה דהן

tzionosh@gmail.com1170717ציונה דהן

tzionosh@gmail.com1170739ציונה דהן

tzionosh@gmail.com1170745ציונה דהן

yael_malka2@walla.com1170843יעל מלכה

Orithl10@gmail.com1170893אורית הלל

Orithl10@gmail.com1170914אורית הלל

Orithl10@gmail.com1170958אורית הלל

Orithl10@gmail.com1170959אורית הלל

Orithl10@gmail.com1170960אורית הלל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ayala_farjun@walla.com1170961ון'אילה פרג

cdaniealla@gmail.com1170969דניאלה כהן

vered.oved@gmail.com1171091ורד אמקייס

vered.oved@gmail.com1171098ורד אמקייס

vered.oved@gmail.com1171102ורד אמקייס

vered.oved@gmail.com1171107ורד אמקייס

ashevrati@gmail.com1160736אורי אופיר

yuvisaar@gmail.com1167823יובל נפתלי סער

h.gevaram@gmail.com1161713אורטל גרוסמן

hevratiym@gmail.com1164457יובל שדמה

karym.br@gmail.com1160127כארים ברהום

mebateva@gmail.com1164608אילן מצויינים

ndfriends6@gmail.com1160332הדר לאה חביב

almajdhura@gmail.com1158841כאמל אבו קיעאן

albiader@gmail.com1158878חמאד אלגואעין

mnsor73@gmail.com1160413מנצור אבו סבית

fouuad8@gmail.com1161073פואד אבו קיעאן

basher1984@gmail.com1161079בישיר אלעסיבי

habs5952@gmail.com1158605חאבס אלעטאונה

atawna1@gmail.com1161105יאסר עטאונה

liat@yoav.org.il1166975לימור וויסבלום

ranbenasher@gmail.com
שושנה מיטל בן 

אבו
1163223

hanibarda3@gmail.com1167810חנה ברדה
education.revadim@gmail.

com

מירב שקולניק 

שטריט
1171690

adracha@yoav.org.il1161144מורן קנטור

adracha@yoav.org.il1162646גבע לבון

adracha@yoav.org.il1162751שירי ארבסט

liat@yoav.org.il1165772חגית קלר

gil.rach.kfm@gmail.com1161430מיכל מנור עציוני

edu.kfm@gmail.com1161663כנרת אמויאל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

nurit2811@gmail.com1159576נורית מורג

edu.bn@hotmail.co.il1160731זיו מנחם

ksgalon@gmail.com1161623כנרת שדות

adris3034@gmail.com1161677אדריאנה סלום

adris3034@gmail.com1161687אדריאנה סלום

avishag.paz@gmail.com1162173אבישג צור

ganimnegba@gmail.com
סילביה אנליה 

מיטלברג
1162227

ganimnegba@gmail.com
סילביה אנליה 

מיטלברג
1162252

ganimnegba@gmail.com
אפרת אלזרקי 

פרכטמן
1163147

ganimnegba@gmail.com1163181סמדר קפח

ganimnegba@gmail.com
סילביה אנליה 

מיטלברג
1163537

nurit2811@gmail.com1164056נורית מורג

nurit2811@gmail.com1164063נורית מורג

pazit319@hotmail.com1172543מן'פזית מלכה תורג

Sapircohhen@gmail.com1172973ספיר כהן

debyoav@gmail.com1163405דבורה אוברוצקי

m71158m@gmail.com1166923מרים שמואלי

liattinkerbel14@gmail.com1161661ליאת לאה כהן

gil.rach.kfm@gmail.com1161430מיכל מנור עציוני

edu.kfm@gmail.com1161663כנרת אמויאל

liat@yoav.org.il1165772חגית קלר

deshmulik@gmail.com1159504שמואל לוי

tzachib6@gmail.com1168522ישי-צחי בן

ayala_sami@walla.com1172297אילה בן חמו שאמי

tehilasalem@gmail.com1162392תהילה סאלם

michalelbaz92@gmail.com1163366מכל אלבז

hagitbn40@gmail.com1163419חגית בן חיון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

sariteliz@gmail.com
שרית אליז 

גולדנברג
1166207

k6583396@gmail.com1158872שושנה קצבורג

jnat2006@gmail.com
עבד אל עזיז אבו 

שטיווי
1159787

mansurict@gmail.com1161483מנסור אבו עגאג

mosasa1122@gmail.com1161633מוסה אבו סיאח

jomah.al@sisma.org.il1158754גומעה אלסבאבחה

anees-1985@hotmail.com1160384אניס אלנסאסרה

gaamal1981@gmail.com1158648גמאל אבו צבייח

mahmood5687@walla.co

m
1158752מחמוד עמור

ofrabenor@012.net.il1166047עופרה סויד בן אור

erezshenkar@walla.com1163754סהר שימיאל

dagan3270@gmail.com1168679יהודית יערי דגן

erezshenkar@walla.com1163755דור לאווה

sport@lehavim.matnasim.

co.il
1172419דולב קינן

erezshenkar@walla.com1163755דור לאווה

noar@lehavim.matnasim.c

o.il
1168696עידן שביט

maliofek27@gmail.com1165046מלי זהבי

guliat2911@gmail.com1166452וליט נתנוב'ג

liatbox@walla.co.il1166499יפה חביב

galitn1@walla.co.il1166504גלית אייכן

teila1982@walla.com
תהילה רוחמה 

בנחמו
1166507



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

saritlevy12@walla.com1166514שרית ענקי

lior.cohen.mail@gmail.com1162954ליאור כהן

moriah930@gamil.com1159518מי קקון'מוריה ג

davida360@gmail.com1161422דוד אזולאי

shirshif@gmail.com
שירה שיפרה 

אלטמן
1161976

hugim@lachish.matnasim.

co.il
1163308יאיר שושן

hugim@lachish.matnasim.

co.il
1163550רז יהונתן

moriya.ge@gmail.com1163856מוריה גאלי
hugim@lachish.matnasim.

co.il
1165093מזלות בוזגלו

hugim@lachish.matnasim.

co.il
1165098חגי יעקב גרינולד

nuritsiso1@walla.co.il1165730נורית לואיז סיסו

pri31@walla.com1166439פרח ביטון

irzo4@walla.co.il1166444ם'אירית אלג

sarit272@gmail.com1166449שרה קרסיאנטה

sagitivgi3002@gmail.com1166473שגית יבגי

ravkok11@gmail.com1166651יפית גבאי

pri31@walla.com1166658פרח ביטון

ahuvawa@gmail.com1159792אהובה וינברגר
hugim@lachish.matnasim.

co.il
1170787יעל נידם

hugim@lachish.matnasim.

co.il
1164546רז יהונתן

pri31@walla.com1166439פרח ביטון

irzo4@walla.co.il1166444ם'אירית אלג

sagitivgi3002@gmail.com1166473שגית יבגי

alm3rag2011@gmail.com1158485יסין אלאסד

falh611@gmail.com1158546פלח אל אסד

omar8805@gmail.co.il1161014עומאר אלאסד



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

wafaabu8@gmail.com1164849סאמח סואעד

wafaabu8@gmail.com1164858אחמד ארבטי

wafaabu8@gmail.com1164943פדואה צאנע

wafaabu8@gmail.com1165178נאדיה אלטללקה

waffa.saad@gmail.com1165332וואפה אבו סעד

sawsan373@gmail.com1165382סוסאן אבו עביד

naifaowisha@gmail.com1165404נאיפה עואישה

amran2007@walla.com1165410עמראן אבו עיד

twfeek75@gmail.com1165413תופיק אבו סעד

al3ahd.2001@gmail.com1161466בסמה אלסאנע

alm3rag2011@gmail.com1167405בלאל גנאים
beitchabadmeitar@gmail.c

om

הודיה שרית כהן 

זדה
1160442

beitchabadmeitar@gmail.c

om
1167351קרן דבורה דאבוש

beitchabadmeitar@gmail.c

om
1167362נחמה דינה ממן

kami@after-school.org.il1165917פרנסיס חדד

kami@after-school.org.il1165972שרה שורקי

hemdat2008@walla.com1159848מגל יוסף עם שלם

kami@after-school.org.il1164998גבריאלה בהט

kami@after-school.org.il1165182מירב מינס אמר

erezshenkar@walla.com1163632ארז שנקר

kami@after-school.org.il1165941ורד הראל

keshet.katan@gmail.com1164224קשת שרה קטאן

oshrielz@gmail.com1166712אושריאל זגורי

alontzrouya@gmail.com1162344אלון צרויה

erezshenkar@walla.com1163632ארז שנקר

beitchabadmeitar@gmail.c

om
1164448פייגא קורץ

oshrielz@gmail.com1166712אושריאל זגורי

rina.gal1@gmail.com1167237רינה גל

rivkash90@gmail.com1168437רבקה שולביץ



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

levanon10@gmail.com1159746יהודה יצחק לבנון

moshesapir8@gmail.com1166711משה ספיר

batya@tpm.org.il1168627בתיה יחיא

ecnetivot@gmail.com1169815אליעזר שילה דורי
hagaishohat55@gmail.co

m
1168340חגי שוחט

amalya.dy@gmail.com
עמליה מלי דבש 

יהושפט
1163322

hm3131@walla.com1163935חופית סבאג

giladm01@gmail.com1165548גילעד מחפוד

meitalk1977@gmail.com1165691מיטל קיקוס

meitalk1977@gmail.com1165697מיטל קיקוס

meitalk1977@gmail.com1165706מיטל קיקוס

meitalk1977@gmail.com1165729מיטל קיקוס

meitalk1977@gmail.com1165734מיטל קיקוס

meitalk1977@gmail.com1165747מיטל קיקוס

meitalk1977@gmail.com1165748מיטל קיקוס

Dganitsror@walla.com1166066דגנית אזולאי

Dganitsror@walla.com1166084דגנית אזולאי

Dganitsror@walla.com1166085דגנית אזולאי

Dganitsror@walla.com1166086דגנית אזולאי

Dganitsror@walla.com1166093דגנית אזולאי

Dganitsror@walla.com1166107דגנית אזולאי

Dganitsror@walla.com1166108דגנית אזולאי

meitalk1977@gmail.com1166147לאה פרץ

Hadari1986@gmail.com1166611הדר אביטל

Hadari1986@gmail.com1166613הדר אביטל

Hadari1986@gmail.com1166614הדר אביטל

Hadari1986@gmail.com1166615הדר אביטל

Hadari1986@gmail.com1166616הדר אביטל

Hadari1986@gmail.com1166617הדר אביטל

Hadari1986@gmail.com1166618הדר אביטל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

meitalk1977@gmail.com1167233לינוי קרביאן

darchisarit@gmail.com1167670שרית דרחי

meitalk1977@gmail.com1168897מיטל קיקוס

darchisarit@gmail.com1172602אליהו שלמה פינר

batya@tpm.org.il1168625בתיה יחיא

batya@tpm.org.il1168660בתיה יחיא

ismaelala@hinuchm.k12.il1160677אסמעיל אל אעסם

hdagsch@gmail.com1169833סאלם אבן חמיד

azazma11@walla.com1171439תיאיסיר אבו קוידר

alwakelekh@walla.com1158529חליל אל וקילי

12ali555@gmail.com1158541עלי אלולידי

nk3230@gmail.com1158631נביל אבו קרינאת

azazma2@walla.co.il1158756סעיד אבו עפאש
akeed_nassar@hotmail.co

m
1159419עקיד נסאר

amr.a.asa@hotmail.com1159951עאמר אבו עסא

fahd3369@walla.co.il1160001פהד אלעטאונה

kamal669@gmail.com1160227קמאל אבו הדובה

hdagibrhem@gmail.com1160693איברהים אבו עסא

eed00500@gmail.com1166781עיד אבן חזאעל

shereen35@walla.com1169651שירין מובארק

odah5@walla.co.il1170314עודה אבו צבייח
mohamedal1985@hotmail.

com
1158912מחמד הואשלה

diklabs1984@gmail.com1164620סונדיס אבו מעמר

noarbatya@gmail.com1158978פנינה ישראלי

meidar.bl@gmail.com1169611מידר בלחדב

einavbh10@gmail.com
עינב אביגזס בן 

חמו
1170080

hilag356@gmail.com1171125הילה גויטע

123ets@gmail.com1163210אילון דב שיימס

revitalamar577@gmail.co

m
1166214רויטל עמר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

rabinntv@gmail.com1166552קרן אטיאס

0612612@gmail.com
שרה מרים מור 

מזרחי
1167377

y0547723939@gmail.com1167431רפאל איפרגן

sigi387136@gmail.com1167453חנה ידגר

bh.liat.c@gmail.com1167544גאולה אברגל

bh.liat.c@gmail.com1167668רינה מויאל

ttzi2526@gmail.com1167848יונתן אלמקייס

simchabenon@gmail.com1168022שמחה אביגיל בנון

ortalavisror12@gmail.com1168445אורטל אביסרור

yossi@kolyehudit.org1168446יוסף משה אבו

buzaglo1980@gmail.com1168447משה בוזגלו

hodaya6890@gmail.com1168737הודיה בן שושן

tehillacom25@gmail.com1168764תהילה תמי כהן

0612612@gmail.com1169312רבקה הודיה נקי

PBG0527652752@GMAIL.

COM
1169377פנינה פערל בן גד

70sternush@gmail.com1169830שטרנה שרה משיח

sigi387136@gmail.com1169965שירה אדרי

ST8460251@GMAIL.COM1170043אסתר מוריוסף

n089931985@gmail.com1170333יפה ברכה חדד

noy123levi@gmail.com1171023נוי קדוש

moriya110599@gmail.com1171627מוריה גבאי
b.b.netivot.1234@gimail.c

om
1172291שילת בובליל

mosheiluz1@gmail.com1169967ישי יהושע צנרו

noarbatya@gmail.com1163932שושנה וינוקור

noarbatya@gmail.com1164090חנה ברוכה בלקין
yeela318256963@gmail.c

om
1167876אורלי איין



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yeela318256963@gmail.c

om
1168333ציפורה טראבולוס

yeela318256963@gmail.c

om
1168395פנינה קיקושבילי

yeela318256963@gmail.c

om
1168543דבורה כהן

yeela318256963@gmail.c

om
1168555איילת הרוש

ecnetivot@gmail.com1169792אליעזר שילה דורי

noarbatya@gmail.com1159631שרית מלכה

kami@after-school.org.il1165650טלי גואטה

chen@magenav.org1160507חן ציקרמן

alexisziv@gmail.com1165035אלכסנדרה זיו

kami@after-school.org.il1165751רותם שלהבת קגן

kami@after-school.org.il1165834תמר מוצפי

apoel.omer@walla.com1165219גלית בראור

chen@magenav.org1160507חן ציקרמן

anatkuper@gmail.com1164579ענת קופרשטיין

ormnchm@gmail.com1162564הניה ארנשטיין

reut.zaken@gmail.com1163466רעות שפורקר

ttgard6@gmail.com
יהודה אריה ליי 

גרשטנקורן
1164029

gurarad@bezeqint.net1164424ברכה זילברברג

yahalomit55@gmail.com1164610יהלומית חסון

abaruch6@gmail.com1164623ברוך אביבי
sport.matnas.arad@gmail.

com
1164650סבטלנה גנקין

osnatbv@gmail.com1165177אוסנת פז

yaniv.liliav@gmail.com1165232יניב לאיליאב

tzilaglatt@gmail.com1165269ניק'צלה סלפוצ

lisagenish@gmail.com1167479אליס בן נעים

v0504131208@gmail.com1159448בן ציון משה רייכמן

v0504131208@gmail.com1163687שמעון זילברברג

v0504131208@gmail.com
שמחה בונים 

ליברמן
1163703



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

v0504131208@gmail.com
חנוך חיים דב 

אבוביץ
1163707

v0504131208@gmail.com1163711יוסף רוסט

v0504131208@gmail.com1163715חיים אברמציק

v0504131208@gmail.com1163723אליהו שרייבהנד

v0504131208@gmail.com
יהודה אריה לייב 

גרינבלט
1163726

v0504131208@gmail.com
אלתר שלמה זלמן 

לב
1163736

v0504131208@gmail.com
יהושע יצחק מאי 

לנדסברג
1163740

v0504131208@gmail.com1163742לייב ברוידא

v0504131208@gmail.com1163746אפרים נוסבוים

v0504131208@gmail.com
אלימלך נפתלי 

זיידנפלד
1163750

v0504131208@gmail.com1163752אברהם ברוך רוזן

or_lasry@walla.co.il1163145אור זהר

or_lasry@walla.co.il1163204אור זהר

olgabogu@gmail.com1169239אולגה בוגוסלבסקי

olgabogu@gmail.com1169295אולגה בוגוסלבסקי

olgabogu@gmail.com1169301אולגה בוגוסלבסקי

olgabogu@gmail.com1169316אולגה בוגוסלבסקי

olgabogu@gmail.com1169332אולגה בוגוסלבסקי

or_lasry@walla.co.il1169343אור זהר

valentin11@bezeqint.net1169505אלה חומוטובסקי

valentin11@bezeqint.net1169543אלה חומוטובסקי

valentin11@bezeqint.net1169559אלה חומוטובסקי

valentin11@bezeqint.net1169569אלה חומוטובסקי

valentin11@bezeqint.net1169581אלה חומוטובסקי

gurarad@bezeqint.net
חנה יוטא 

רוזנשטרוך
1169468



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

gurarad@bezeqint.net1169552שרה חיה מוסקוביץ

canis770@gmail.com1168863ניק'חנה סלפוצ
sport.matnas.arad@gmail.

com
1164650סבטלנה גנקין

aeedr@walla.com1158548עייד אבו עראר
samaherabujwead@gmail.

com
1158615סמהר אבו גויעד

gehad5@walla.com1158713הד אלטלקאת'ג

aziz.koosh@gmail.com
עבד אל עזיז אבו 

קוש
1158715

abuashib@walla.com1158899עיד אבו עשיבה

vt94753@gmail.com1163216עימאד אבו קוש

wanted.1991@hotmail.co

m

עבדאללה אבו 

סעלוק
1165728

9953360@gmail.com1158744תאיסיר אבו גאמע

vt94752@gmail.com1172990עימאד אבו קוש

miri.marianne@gmail.com1170334רות גויטע

miri.marianne@gmail.com1171904אוסנת אלון

miri.marianne@gmail.com1171931הודיה יפרח

miri.marianne@gmail.com1172192שרה תהילה שהינו

miri.marianne@gmail.com1172202רחל עידן

miri.marianne@gmail.com1163753שושנה יפרח

miri.marianne@gmail.com1172623נאידה פרחי

miri.marianne@gmail.com1172684דיאנה פוסטילניק

miri.marianne@gmail.com1173071לילך כהן הולץ

miri.marianne@gmail.comלילך כהן הולץ

henkolgat@gmail.com1163980חן יעקב

cotomar7@gmail.com1171084רחל חלי סולטן

miri.marianne@gmail.com
אלמיטו איריס 

אברה
1171834

miri.marianne@gmail.com 1171865נחמה כץ- עטיל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

gurkg1@gmail.com1160102מנחם גרינבוים

emetvshalo@gmail.com1163311איריס מוסאי

ot1201@walla.com1163352אושרת רוזנברג

nbgroner@gmail.com1163488נחמה ברכה גרונר

asisavelin18@gmail.com1163747אבלין אסוס

liron198824@gmail.co.il1164317לירון בוזגלו

magislobo@gmail.com1164354מרגו סלובוזיאנו
RONICOHENHY@GMAIL.

COM
1165282רוני כהן

lombrozoel@gmail.com1165447אילנה לומברוסו

noarbatya@gmail.com1165782איטה זילברשטיין

amicohen64@gmail.com1166144עמי כהן

omerba17@gmail.com1166612איריס ברוך

prokg18@gmail.com1166860בני כהן

kubi772@gmail.com1167144חנה טרבניק

Yoashfranks@gmail.com1168032יואש פרנקס

cotomar7@gmail.com1168247רחל חלי סולטן

talishmila1@gmail.com1169375טלי נוקד

shosh_e11@walla.com1169871שושנה עציון

chavkin44@gmail.com1170891יובל חבקין

h-oneg@kavnaki.net
שפרה שולמית 

בליזינסקי
1160439

talharari2@gmail.com1163486טל הררי

h-oneg@kavnaki.net1160480רחל מרקוביץ

asaf.furb@sisma.org.il1161568אסף פורברג

asaf.furb@sisma.org.il1161568אסף פורברג

asaf.furb@sisma.org.il1161568אסף פורברג



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

guym@eggedtours.co.il1160902גיא מרימציק

talsela5@gmail.com1163186טל סלע

asaf.furb@sisma.org.il1161568אסף פורברג

guym@eggedtours.co.il1160902גיא מרימציק

asaf.furb@sisma.org.il1161568אסף פורברג

shanisaedi@gmail.com1170733שני סעידי
kumunala1973@gmail.co

m
1158711שחר אהרוני

orli71a@zahav.net.il1161841אורלי אזולאי

klaralevy@gmail.com1162156קלרה לוי

avihad@bezeqint.net1164157אבי חדד

611335@chatz.org.il1165319יצחק יוחנן-יוסף

ubversity@gmail.com1167845ענת פוזאילוב

Yafitassaf16@gmail.com1168241יפית אברהמי

yaniva999@gmail.com1168956יניב עזריאל

tzviavital@gmail.com1168969אביטל טסלר

tzviavital@gmail.com1168983אביטל טסלר

mhc770@gmail.com1169490מיכל כהן

baruk131@gmail.com1171003ברוך כלאף

shanisaedi@gmail.com1170733שני סעידי
batsheva55555@walla.co

m
1172099בת שבע מקייטן

riki.amar1992@gmail.com1172088ריקה עמר

batsheva55555@walla.co

m
1172125בת שבע מקייטן

batsheva55555@walla.co

m
1172128בת שבע מקייטן

batsheva55555@walla.co

m
1172130בת שבע מקייטן

meitale106@walla.com1172159מיטל אלקיים



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

shir1315@walla.com1172167שיר אברהם

MEIRAV_V1979@WALLA.

COM
1172208מירב ואזאנא

MEIRAV_V1979@WALLA.

COM
1172234מירב ואזאנא

MEIRAV_V1979@WALLA.

COM
1172242מירב ואזאנא

MEIRAV_V1979@WALLA.

COM
1172245מירב ואזאנא

LIMORAZ5@WALLA.CO.I

L
1172306לימור אינס אזולאי

denizabitbol@gmail.com1172313לימור אינס אזולאי

LIMORAZ5@WALLA.CO.I

L
1172315לימור אינס אזולאי

riki.amar1992@gmail.com1172327ריקה עמר

bar160191@gmail.com1172465בר בוהדנה

bar160191@gmail.com1172473בר בוהדנה

bar160191@gmail.com1172486בר בוהדנה

bar160191@gmail.com1172488בר בוהדנה

davidmetal@walla.com1172491מיטל דוד

davidmetal@walla.com1172493מיטל דוד

davidmetal@walla.com1172497מיטל דוד

davidmetal@walla.com1172500מיטל דוד

davidmetal@walla.com1172503מיטל דוד

hodaya4@gmail.com1172509הודיה כהן

hodaya4@gmail.com1172511הודיה כהן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

hodaya4@gmail.com1172514הודיה כהן

hodaya4@gmail.com1172524הודיה כהן

hodaya4@gmail.com1172528הודיה כהן

limoraz5@walla.co.il1172567לימור אינס אזולאי

BTZIPORA@BEZEQINT.N

ET
1168364עינבל אזרד

M770BS@GMAIL.COM1168634מיכל חיה בן שמעון

nilivales@gmail.com1159380נילי ולס

9917276@gmail.com1158478דיאב אל אפיניש

m-hoza831@hotmail.com1158735מוחמד אלהוזייל

alforataisha@gmail.com1158769עישה אל טורי

mahmoed@walla.com1159110מחמוד אבו עאבד

sultan100@walla.co.il1159122סלטאן אלעמור

n_sara_h@hotmail.com1159563חסן אלנסאסרה

albayan01@gmail.com1160734סלימאן אלמטאלקה

albayan01@gmail.com1162829סלימאן אלמטאלקה

gamalho@walla.co.il1158607גמאל אל הוזייל

slman0510@gmail.com1158611מחמד אבו מדיעם

ialkrenawi@gmail.com
איברהים אל 

קרינאוי
1158645

anwarabusiam@gmail.co

m
1158725אנוור אבו סיאם

abed1407@gmail.com
עבד אל רחמאן 

אבו ריאש
1158737

alhuziel@gmail.com1158753ראד אלהזיל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

asmrani73@gmail.com
אסמאעיל 

אלעמראני
1158830

Sakir_a@walla.co.il1158873סקר אבו עאבד

ab595151@gmal.com1158981אברהים אלקרינאוי

bettr1966@gmail.com1158996אחמד אלקמאלת

ebensena618447@gmail.c

om
1169013סלימאן אלעביד

turiyosef@gmail.com1161517יוסף טורי

0507531255s@gmail.com1171538סאמי אבו סיאם

0507531255s@gmail.com1165840סאמי אבו סיאם

aseer_93@hotmail.co.il1168734מראוון אבו מדיעם

h.retamim@gmail.com1159602נטע גביראל

h.retamim@gmail.com1159619נטע גביראל

h.retamim@gmail.com1159620נטע גביראל

ganimmbg@gmail.com1164517סיגלית אפרת

netas1973@gmail.com1159588נטע שמחוביץ

yd.boker@gmail.com1160721אור פולונסקי

m0576665104@gmail.com1164666מירה בוהדנה-מירב

hadasklein4@gmail.com1165347הדס קליין

shaniyeda@gmail.com1165733שני צומי

rutgil_tours@walla.com1166426רות גיל

noaberant@gmail.com1171796נועה ברנט



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

hilaperez@gmail.com1162706שי ענבר אסא

lealew10@gmail.com1163283לאה ווזנר

amity42@walla.com1163494רונית בן ישי סויסה

nataliaalmog7@gmail.com1168097נטליה איסקוב

zorke40@gmail.com1171653זוהר קדם

tzlilhalevy@gmail.com1160711צליל פלזנשטיין
bogrim.kadima@gmail.co

m
1159513שי רזניק

yd.boker@gmail.com1160721אור פולונסקי

tzlilhalevy@gmail.com1160711צליל פלזנשטיין

shaniyeda@gmail.com1165733שני צומי

tzlilhalevy@gmail.com1160711צליל פלזנשטיין

alnoursc@gmail.com1158765טלל אבו מעמר

amouraref08@gmail.com1158949עארף אלעמור

abedg@walla.co.il1160524עבדאללה אלגרגאוי

faizaf73@gmail.com1158866פאיזה אבו שריפה

Segev@matnasim.org.il1159612זיאד אבו בלאל

emuna054816@gmail.com1171612ולי פורת'ג

sadimri@walla.com1163594שרון דמרי

kalimi416@gmail.com1165348חנה עטיה

0779100144@walla.com1165743בת שבע זגרון

shaniv221188@gmail.com1165806שני וקנין

kalimi416@gmail.com1165877נצחיה כלימי

amnon970@gmail.com1166005אמנון אברגל

kabala13@walla.com1167107אושרת קבלה

yaarit51079@gmail.com1167169יערית בדש

yaarit51079@gmail.com1167196רעיה אברהם

emuna054816@gmail.com1171632אמונה כהן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

danbendrihem1806@gmail

.com
1172212דן בנדריהם

chinuch@saad.org.il1160256אפרת שלומי

naok2350@walla.com1163338נעמי קלימי

ycohen1109@walla.com1164677עליזה כהן

MIRIAMCOHEN40@WALL

A.COM
1165011מרים כהן

r0525253305@gmail.com1168256מן'רשל תורג

noam1031@gmail.com1167224נעם אש

ganim@sdotnegev.org.il1162824אירית אליה דהן

ganim@sdotnegev.org.il1172945אירית אליה דהן

daliakol10@walla.com1160092גמרה דליה קול

CIMALE@WALLA.COM1160611סימה עמיר

a6613131@gmail.com1165190צילה פיקל

maritp24@gmail.com1167529מהרי מרית פקדו

veredy145@gmail.com1167658ורד יהודאי

8rontor@gmail.com1167875מן'רונית תורג

8rontor@gmail.com1167878מן'רונית תורג

NURITDIDI01@WALLA.C

OM
1168546נורית דידי

NURITDIDI01@WALLA.C

OM
1168564נורית דידי

NURITDIDI01@WALLA.C

OM
1168570נורית דידי

NURITDIDI01@WALLA.C

OM
1168615נורית דידי

NURITDIDI01@WALLA.C

OM
1168624נורית דידי

veredy145@gmail.com1168728ורד יהודאי

shani3689@walla.com1168958שני טרבלסי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

8rontor@gmail.com1168961מן'רונית תורג

8rontor@gmail.com1168967מן'רונית תורג

rachelcoen200@walla.com1169125רחל עמר

rachelcoen200@walla.com1169156רחל עמר

rachelcoen200@walla.com1169187רחל עמר

rachelcoen200@walla.com1169216רחל עמר

rachelcoen200@walla.com1169227רחל עמר

reb2129@gmail.com1169551רבקה גהסי

reb2129@gmail.com1169667רבקה גהסי

reb2129@gmail.com1169675רבקה גהסי

reb2129@gmail.com1169679רבקה גהסי

eric129@walla.com1169878ימית אזולאי

eric129@walla.com1169913ימית אזולאי

veredy145@gmail.com1170168ורד יהודאי

maritp24@gmail.com1170262מהרי מרית פקדו

veredy145@gmail.com1170357ורד יהודאי

maritp24@gmail.com1170506מהרי מרית פקדו

maritp24@gmail.com1170619מהרי מרית פקדו

maritp24@gmail.com1170627מהרי מרית פקדו

1000dh@gmail.com1170784דינה חורי

eric129@gmail.com1170791אריק אזולאי

eric129@walla.com1170908ימית אזולאי

eric129@walla.com1170924ימית אזולאי

eric129@walla.com1170936ימית אזולאי

shani3689@walla.com1170954שני טרבלסי

shani3689@walla.com1170955שני טרבלסי

shani3689@walla.com1170956שני טרבלסי

shani3689@walla.com1170957שני טרבלסי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

rutidori@gmail.com1171050בתאל טויטו

rutidori@gmail.com1171162בתאל טויטו

yaelmam@gmail.com1160309יעל ממו

8rontor@gmail.com1167766מן'רונית תורג

tzahaigrmay@gmail.com1170431צהיי גירמאי

veredy145@gmail.com1171903ורד יהודאי
shalom.shachar@gmail.co

m
1161901שחר שלום

eshavit58@gmail.com1163220עירן שביט

hadassa5585@gmail.com1162380הדסה חגבי

grdorot@gmail.com
איילת הרמתי 

מזרחי
1158635

ganim.iris@gmail.com1158723איריס בוקעי
daianabendavid@gmail.co

m
1158751דוד-דינה בן

social.edu.dorot@gmail.co

m
1159287אור פודה

chinuchgev@gmail.com
אורית הררי 

אביטבול
1159688

chinuchgev@gmail.com
אורית הררי 

אביטבול
1159690

grdorot@gmail.com
איילת הרמתי 

מזרחי
1161036

educa@mefalsim.org.il1161183הדס ששי

educa@mefalsim.org.il1161194הדס ששי

chinuchgev@gmail.com1164390ליטל צרניס

chinuchgev@gmail.com1164401ליטל צרניס

social.edu.niram@gmail.co

m
1166720ליאת סוויסה

edu.orhaner@gmail.com1166770אילן גוטקין

fafabancic@gmail.com1167655פביאן בנסיק

social.edu.niram@gmail.co

m
1170566ליאת סוויסה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

sagei@kfar-aza.org.il1158610עדי שגיא

hinuch@nir-am.org.il1159192שרון אלון

nillysigel@gmail.com1159810נילי סיגל

chinuch_gilrach@kfar-

aza.org.il
1163989דפנה רוסו

chinuch_gilrach@kfar-

aza.org.il
1163999דפנה רוסו

orenregev@gmail.com1168187אורן רגב

jinuor@or-haner.org.il1168850אהובה שטריקמן

ahuva1959@gmail.com1170335אהובה שטריקמן

edu@erez.org.il1168219טליה המרשלק

educa@mefalsim.org.il1161206הדס ששי

edugevim@gmail.com
אוסנת פרנקל 

גוטריי
1169621

edugevim@gmail.com
אוסנת פרנקל 

גוטריי
1169708

iritmena@gmail.com
איבט עירית 

יהודית מנשהאוף
1159921

betnoa@gmail.com1163280הדס שובל גרינברג

rizereut@gmail.com1159795קרן דויטש

noarbatya@gmail.com
אסתר שיינדל 

שמואל
1159354

jodjod16@gmail.com1161017יהודית סופיר

a6888287@gmail.com1163385יהודה אריה דודק

ohadk81@gmail.com1164351אוהד קאפח

611319@chatz.org.il1164443שינדל ויזל

msheneor@gmail.com1164632דבורה טלי שניאור



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ramasal2@gmail.com1164969רמה רומיה סלומון

davidovadya3@gmail.com1167276דוד עובדיה

shafir@matnasim.co.il1169719מירב לוי

noarbatya@gmail.com1164368אביבית נסיר

hadardaka@gmail.com1167858הדר ליבנת דקה

oritetai@gmail.com1167868אורית בנסניור

lwowgal@gmail.com1167880גל לבוב

liatbox@walla.com1167898אינה טובשטיין

Asulinmaia@gmail.com1168699מאיה חן אסולין

oranit1982@gmail.com1172606אורנית כהן

michibibi@gmail.com1172174מירב גור אריה

michibibi@gmail.com
מיכל נחמה בן 

שבת
oritbenaya@gmail.com1173066אורית שרעבי

abed_mabed@yahoo.com
עבד אל כרים 

מעבד
1167854

sahar.rw@gmail.com1158425סחר אבו רקייק

azeza12.zaed@gmail.com1158534עזיזה אבו עסא

faikrostom@gmail.com1158609פאיק אבו רוסתום

yusfabo2@walla.com1158722יוסף אבו עליון

hmdalasam@gmaoil.com1158770חמד אלאעסם

A7mad.90.a@gmail.com1162477אחמד אבו עמרה

aboabrahem0@walla.com1163263חאלד אלאעסם

kafa86@gmail.com1166819כפא סואעד עומרי

amna054737@gmail.com1167785אמנה אבו גאנם

ibnbarisamera@gmail.com1167822סמירה אבן ברי

yosra1a@walla.com1168502יוסרה אבו סריחאן

fidaa.2500@gmail.com1168511מונא אל שיח

feeda100@gmail.com1169953פידה אבו סעד

alaa.aziem87@gmail.com1169956אלא ותד

hatareq@gmail.com1169958טארק חביבאללה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

mmm1968@walla.com1170899עיאשה אל עטאונה

hadra9642@gmail.com1171233חדרה אבו גאנם

sara.albaz30@gmail.com1171267שרה אלבאז

sahar.rw@gmail.com1172021סחר אבו רקייק

gh.glad@gmail.com1172578אזלן אלגלאד

atedal17@gmail.com1163097עתדל אל אעסם

fadish2007@gmail.com1168270פאדי שנאוי

shanirozet@gmail.com1163256שני רוזט ארביב

ronen.ehrlich@gmail.com1166899רונן ארליך

shiekhashraf@gmail.com1164042אשרף אל שיך

ronite_78@walla.com1171859רונית חלבי

nwrzm68@gmail.com1172233נור אל דין עזאם

manal_s3ed@hotmail.com1172440מנאל קיס

shiekhashraf@gmail.com1164042אשרף אל שיך
tahseen.abreek@gmail.co

m
1160922תחסין בריק

shiekhashraf@gmail.com1164042אשרף אל שיך

shiekhashraf@gmail.com1164042אשרף אל שיך

dr-sabih@hotmail.com1167613סביח עודה

azmy176@gmail.com1168406עזמי יחיא

shdmoh@walla.com1169339מוחמד שדאפנה
muhammed_as@hotmail.c

om
1158792מוחמד אבו סלאח

ahmed_sh12@hotmail.co

m
1159896אחמד שלבי

ahmed_sh12@hotmail.co

m
1159896אחמד שלבי

muhammed_as@hotmail.c

om
1158792מוחמד אבו סלאח

ahmed_sh12@hotmail.co

m
1159896אחמד שלבי

muhammed_as@hotmail.c

om
1158792מוחמד אבו סלאח

aymanmuh@hinuchm.k12.

il
1168093איימן מוחמד

yosef03@gmail.com1168468יוסף דלקי

218826@tzafonet.org.il1169086אמין דחלה

sabrirahal@walla.com1172059סברי רחאל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

anjad@yib.tzafonet.org.il1167359אד אדלבי'אנג

do3a.8.10.80@gmail.com1160298ליל'בדיעה ח
mariam.bawarde@gmail.c

om
1167454והיינה מטר'ג

FAHED-

HAJ@HOTMAIL.COM
1169043אחמד' פהד חאג

rorosh84@hotmail.com1170155א אבו סויד'רג

anjad@yib.tzafonet.org.il1171482אד אדלבי'אנג

elhamh@yib.tzafonet.gov.il1171201'אלהאם חאג

rami_sport_2005@hotmail.

com
1166576מנאל קחאויש

badeea@mbes.tzafonet.or

g.il
1172378פירוז זידאן

rami_sport_2005@hotmail.

com
1166576מנאל קחאויש

mar.el.markiz@gmail.com1160515בדיעה גבריס

rami_sport_2005@hotmail.

com
1166576מנאל קחאויש

domyana.mts@gmail.com1166598דומיאנה עודה

hasanzoubi@hotmail.com1168547חסן זועבי

nz5913@gmail.com1168962וא זועבי'נג

nz5913@gmail.com1169025אבתהאל זועבי

hikmatlc63@gmail.com1165528סלמאן זהוה

shathabo84@gmail.com
שדא אבו סעדה 

שחרור
1165636

hikmatlc63@gmail.com1165505סלמאן זהוה

atefgar@walla.com1169009עאטף גדיר

hyosef6@gmail.com1170982יראת'יוסף חוג

gadirmussa@walla.com1169089מוסא גדיר

soli85@hotmail.com1162927סלימאן חמד

soli85@hotmail.com1162927סלימאן חמד
hanan@bitgan2.tzafonet.or

g.il
1170823חנאן גאנם

myaseh7@gmaul.com1170934מיאסה דיב

anahed2@walla.com1170952אנאהיד מוראד

myaseh7@gmaul.comמיאסה דיב

anahed2@walla.com1172025אנאהיד מוראד



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

tharaa19@walla.com1168279זומורד גאנם

wesal.masoud8@gmail.co

m
1165582ויסאל מסעוד

m.rawda@gmail.com1170363ראודה מוראד קיס

bezalel633@gmail.com1166885בצלאל סימחון

ester15880@gmail.com1159213מן'אסתר תורג

levshu@gmail.com1163417לבונה פז

eliraz.mizrachi@gmail.com1164844אלירז אגא מזרחי

vaknin35@gmail.com1168610שרון וקנין

meravc8@walla.com1172330נינה נינט לוי

frishi@walla.co.il1163489יצחק אליעזר פריש

tzameret@bet-shean.org.il1166841אליס כהן

tzameret@bet-shean.org.il
שטרנה שרה 

דיקשטיין
1172176

role770@gmail.com1172329רחל שמולביץ

amjd.zu@hotmail.com1160999נידאל בסול

anat915@gmail.com1166826ענאת זובידאת

amjd.zu@hotmail.com1172895ד עלי חוסיין'אמג

anat915@gmail.com1166877ענאת זובידאת

tala103@walla.co.il1164708אחמד חמודה

mlak10@walla.co.il1164756מוחמד חמודה

ibrahimnjeidat@gmail.com1165504ידאת'אבראהים נוג

fatha10@gmail.com1172926מנאל עיסאת

titi.cio.ceo@gmail.com1169758עלי תיתי

titi.cio.ceo@gmail.com1169770עלי תיתי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

titi.cio.ceo@gmail.com1169772עלי תיתי

iman.daoud@gmail.com1163036אימאן דאוד

gassan5200@yahoo.com1169021באסם עבד אל עאל

suhakhaled76@gmail.com1166579אלד'סוהא ח

ihab.kaiyal@hotmail.com1169072איהאב כיאל

jehan_hawas_9@hotmail.c

om
1169351יהאן הואש'ג

sanakayyal@gmail.com1161204מוהיבה כיאל

berlhaj3@gmail.com1171680'ברלנטי אל חאג

yousef67@walla.co.il1169695יוסף מיעארי

salwa.obeid@gmail.com1159473סלוא עביד

yosef.68@hotmail.com1160175יוסף כיאל

zahirfalah246@gmail.comם'סלימאן נג

gulis@matnasim.org.il1161208זאהר פלאח

r3n6a87@gmail.com1161502רנה עאמר

rania.tar@gmail.com1163188ראניה טריף

sleman35@gmail.com1168282ם'סלימאן נג

zahirfalah246@gmail.comם'סלימאן נג

had.golan@gmail.com1167853רעיה בן נעים

shshcohen@gmail.com1159919שמעון כהן

shamor100@gmail.com1161868אמיתי משה שפירא

hinuch.gamla@gmail.com1160793לימור תמיר

rintin73@gmail.com1160276רינת אלף

ayelet639@gmail.com1161175איילת גמלא

drmrivka@gmail.com1163446רבקה מרום

dekelshemtov@gmail.com1163849דקל שם טוב



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ayelet639@gmail.com1164176איילת גמלא

Timnatmenachem@gmail.

com
1167148קובס'תמנת ברכה ג

uri_pinches@bezeqint.net1171970אורי פנחס

drmrivka@gmail.com1172921רבקה מרום

judithgino1@walla.com1161302ינו'יהודית ג

rm.maayan@gmail.com1170369מעין מזל עזרא

shaulin@gmail.com1161759שאול נחאיסי

zabar@biz-mg.co.il1161128מור מנדל שלם

adi20909@walla.com1160419עדי צרפתי

leagamla@gmail.com1160797לאה גמלא

hinuch.enzivan@gmail.co

m
1160886קארן שמעונוביץ

mkhilaodem@gmail.com1161156דבורה שבבו

chinuch@biz-mg.co.il1161181גיל הרי דה יונג

llia.aamir@gmail.com1159867ליאה אמיר

bygolan@gmail.com1160320אירית אזולאי

netahila@afik.org1159216נטע בר אל

sagitzd@gmail.com1159592שגית צברי דר

hinuch.ortal@gmail.com1161281הילה כהן

ganimelrom@gmail.com
אנה ליזה הלל 

סוסה
1161338

mazkir@mevohama.com1159390מירב צרי

diklacm@walla.com1159650דיקלה כהן מועלם

gaya.studio@gmail.com1160992גיא מסד לופו

danc60@walla.com1161525מיכל כהן

education@kdz.co.il1161123תדהר רונן
educate_mh@mevohama.

org.il
1164469אסתר טנא

uripinchas35@gmail.com1164711אורי פנחס

vardah62@gmail.com1160980ורדה הרשקוביץ

talkeshet7@gmail.com1161287אפרת רחל טל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

renanag308@gmail.com1161837שנהב ווקנין

asif1040@walla.com1162195אלונה דניאל

haelyonm@gmail.com1161624מעיין העליון

etel.polik@gmail.com1161043אתל רות פוליק

buchnikvered@gmail.com1161349ורד בוחניק

liataniam@gmail.com1161401ליאת מימון

tovaogc@gmail.com1161859טובה כהן

janeattias@gmail.com1161844אפרת עמאר

had.golan@gmail.com1167853רעיה בן נעים

Liranmish@gmail.com
-הדסה לירן טל

שטרנטל
1172243

had.golan@gmail.com1167853רעיה בן נעים

osnatey1@gmail.com1161341אוסנת עדווי יהלום

osnatdaryi@gmail.com1163423אסנת דרעי

galyaelfogel@gmail.com1160409גל יעל פוגל

itab.h.saba@hotmail.com1168939עתאב סאבא

rakan.najjar90@hotmail.co

m
1158625ארה'רקאן נג

Kx7@hotmail.com1159119נגיב עזאיזה

ershidmariam@gmail.com1167519מרים ארשיד צאלח

saria_a1@hotmail.com1168028סרייה אטרש

husne@kindy.txzafonet.or

g.il
1169067ניני'חוסני סח

zahi.backer@gmail.com1161559זאהי אבראהים

Kx7@hotmail.com1159119נגיב עזאיזה

Kx7@hotmail.com1159119נגיב עזאיזה

alasadi67@walla.co.il1170364חוסיין אסדי

jehan61@gmail.com1171525האן דבאח עואד'ג



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

aresan80@gmail.com1170299סמיר אבראהים

218180@tzafonet.org.il1172738נאסר נסרה

esodia6@gmail.com1172645מוחמד שואהדה
emankhalaily.d@gmail.co

m

אימאן עתאמנה 

לאילה'ח
1172052

hatem_do@walla.co.il1169434י'חאתם דוח

gilrach.bth@gmail.com
רחל פיגנבאום 

אוסטרייך
anatsh116@gmail.comענת שרון

betzemerg@gmail.comאריאלה גלמן

y-mamlac-nur-

s@kishurim.k12.il
אחלאם קאסם

benmoshe.moran@gmail.c

om
מורן בן משה

y-mamlac-nur-

s@kishurim.k12.il
אחלאם קאסם

kerterman3776@gmail.co

m

איילת מטילדה 

מלול
1165501

benmoshe.moran@gmail.c

om
1169884מורן בן משה

benmoshe.moran@gmail.c

om
1169887מורן בן משה

benmoshe.moran@gmail.c

om
1169890מורן בן משה

benmoshe.moran@gmail.c

om
1169892מורן בן משה

kerterman3776@gmail.co

m

איילת מטילדה 

מלול
1163971

kerterman3776@gmail.co

m

איילת מטילדה 

מלול
1165453

kerterman3776@gmail.co

m

איילת מטילדה 

מלול
1165495

kerterman3776@gmail.co

m

איילת מטילדה 

מלול
1165496

kerterman3776@gmail.co

m

איילת מטילדה 

מלול
1165497

kerterman3776@gmail.co

m

איילת מטילדה 

מלול
1165498

kerterman3766@gmail.co

m

איילת מטילדה 

מלול
1165499

benmoshe.moran@gmail.c

om
1169863מורן בן משה

benmoshe.moran@gmail.c

om
1169897מורן בן משה

benmoshe.moran@gmail.c

om
1169899מורן בן משה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

benmoshe.moran@gmail.c

om
1169902מורן בן משה

benmoshe.moran@gmail.c

om
1172463מורן בן משה

benmoshe.moran@gmail.c

om
מורן בן משה

benmoshe.moran@gmail.c

om
מורן בן משה

Ayal2om@gmail.com1171702אחלאם קאסם

y-mamlac-nur-

s@kishurim.k12.il
1171966אחלאם קאסם

naelara@hotmail.com1171756אחלאם קאסם

hemicnaan@gmail.com1158741חמי כנען

einat_199@walla.com1162464עינת בן זאב

einat_199@walla.comעינת בן זאב

anatsh116@gmail.com1161019ענת שרון

gal8co@walla.com1167938גלית כהן

sivan@hagilboa.org.il1168884אורטל כהן

zaki@hagilboa.org.il1170408זכי הרוניאן

ela1973@walla.co.il1170750אלה בנימין

batg@betalfa.org.il1170740ענת בן צבי לב

svita770@gmail.com1168047שטרנא שרה אביטן

daliars27@gmail.com1164538דליה סיון

gil.rach.ihud@gmail.com1161634מורן שבילי רז
Chinuchyizrael@gmail.co

m
1164110רונן שאוט

Chinuchyizrael@gmail.co

m
1164177מאיה טל וייסמן

daliars27@gmail.comדליה סיון

matnasmoledet@gmail.co

m
1164023מרים קריטי שכטר

matnasmoledet@gmail.co

m
1164068לאה להב

matnasmoledet@gmail.co

m
1164127מאיה קפלן

gil.rach.geva@gmail.com1158570גלית אורן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ayelletr@gmail.com1160942איילת רחמיאן

chinuch@en-harod.org1161267נגה שני סנדרוביץ

etiak@walla.co.il1161714אסתר אטש קריו

gilrach.bth@gmail.com
רחל פיגנבאום 

אוסטרייך
1161738

reviz100@gmail.com1162435רויטל זוהר

betzemerg@gmail.com1163125אריאלה גלמן

betzemerg@gmail.comאריאלה גלמן

chinuch@en-harod.orgנגה שני סנדרוביץ

betzemerg@gmail.comאריאלה גלמן

chinuch@en-harod.orgנגה שני סנדרוביץ

adburstein@gmail.com1158630ארי דניאל בורשטיין

nahshol6@gmail.com1159799טלי מור

natalim4555@gmail.com1160232נטלי מסיקה

nitzanep77@gmail.com1161743ניצן אפשטיין

gil-rach@ehm.co.il1162789רותם לוז גרזון

gan_yafut@walla.com1162465נטע בלאס

edu@betalfa.org.il
אגנש פרנק 

לובנפלד
1161276

gan_yafit@walla.com1162443יפית אלוני

uv1968@gmail.comיובל שבילי

yaeloster@gmail.com1163957יעל אוסטר

nurit.hand@gmail.com1164977נורית הנדורגר

ayelet_1233@walla.com1159818איילת הלוי

hayapj@gmail.comונס'חיה פאול ג



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

leibo.or1@gmail.com1160021אופיר לייבוביץ-אור

haranpeleg@walla.com1160440הרן פלג

gil-rach@sasa.org.il1160730ענת בן שאנן

zivsc13@gmail.com1170087זיו שלזינגר

hadartz189@gmail.com1166383הדר גורדו צדקה

alon.smadar@gmail.com1164668סמדר סימי אלון

levhae@gmail.com1164842שירי לאופר גודו

orlykivshani@walla.com1165339אורלי כבשני

yanimni@gmail.com1167316יניב נמני

ed.mb1947@gmail.comאסתר מניר

talsharir2468@gmail.com1161926טל שריר

eshagome@gmail.com1165261ימימה רוזנבלט

lilach_za@walla.co.il1161356לילך זמיר

naamas1973@gmail.com1162276נעמה שדה

hinuch@shamir.biz1160445מירב סולומון ביתן

misgav.am@gmail.com1160756דפנה קנול

ayelet1965@gmail.com1161007איילת מרום

ihgolan@gmail.com1161167איתמר גולן

pokioren@gmail.com1162523טל דותן אורן

natasha@yiron.org.il1163540נטליה פיבניק

diklaperez2@gmail.com1161088דקלה פרץ

oricome@gmail.com1161320אורי כהן מדינה

yarden82@gmail.com1160908ירדן מלול



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

corald77@gmail.com1161260קורל דויטש

eladhigger@walla.co.il1161337אלעד חיגר

chinuch@amir.org.il1162045קרן שביט ווייס

yoavkr75@gmail.com1170863יואב קרילקאר

hinuch@huliot.co.il1160478שלי כהן רפופורט

zivshahar8@gmail.com1160631זיו שחר

yochigan@gmail.com1160695יוכבד מאור
mayaazran0704@gmail.co

m
1161103מיה אזרן

guyoya@gmail.com1161582ויולה פרנק סלומון

tomer_606@hotmail.com1161811תומר אמר

ruthtuch@gmail.com1161827רות טוך

education@lordan.co.il
יהושע יעקב בן ציו 

כהן
1161828

mayanevo1@gmail.com1161831מאיה נבו

ereltilbor@gmail.com1161832אראל טילבור

hayapj@gmail.com1161846ונס'חיה פאול ג

guysh3@gmail.com
עינב אליס כהן 

שחרור
1161856

chinuchdan@gmail.com1162206אסתר חסד לוזון

rabit2807@walla.co.il1162411רוית אילי פוקס

gonen.edu@gmail.com1162475שרון אהרון

natalyb799@gmail.com1164311נטלי אסתר בריטש

shirazkaridi@gmail.com1165284שירז קרידי

orenlevi@kyiftah.org.il1160985שמרית לוי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

lilachgal74@gmail.com1162196לילך גל

aylevgon@yahoo.com1160884איילת לב

hinuchgr@kblum.co.il1160969יפית גבאי

aylevgon@yahoo.com1161092איילת לב

makom1tov@gmail.com1162110נעמה פרנקנשטין

yair.galit@gmail.com1162114גלית נדר יאיר

malkiya.kids@gmail.com1162289לוטם כהן

chinuch@kbsnir.org.il1163940חנוך חן

edmaayan15@gmail.com1160723רות פרייליך

edu@yiron.org.il1166020שרית זקס

gil-harach@baram.biz1158652דיאנה ליאונור אור

betdagan1@gmail.com1161020שירה רחל אסבן

h.yeladim@baram.biz1161799גבריאל יעבץ

hbf@shamir.biz1160449לירון שפיצר

rozenbar@gmail.com1161816בר רוזן

PAVLICKMAYAA@GMAIL

.COM
1161619מאיה פאווליק

shany.satt@gmail.com1161218טטיאנה פוחילקו

leibo.or1@gmail.com1160021אופיר לייבוביץ-אור

leibo.or1@gmail.com1160021אופיר לייבוביץ-אור

leibo.or1@gmail.com1160021אופיר לייבוביץ-אור

leibo.or1@gmail.com1172959אופיר לייבוביץ-אור

ed.mb1947@gmail.comאסתר מניר

leibo.or1@gmail.com1172959אופיר לייבוביץ-אור

orl@telhai.ac.il1164397אופיר לייבוביץ-אור



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

adham5454@hotmail.com1159045אדהם סלאמה

yadsason@gmail.com1165704יהונתן כהן

ateretmor@gmail.com1164228עטרת חיה מור

danazapolski@gmail.com1165694דנה זפולסקי

nili.nahmias@gmail.com1165923נילי נחמיאס

gilarachlavi@gmail.com
בת שבע לאה 

ריכטר
1160154

saritbi84@gmail.com1160545שרית ביטון

yaelyi1981@gmail.com1160554יעל רחל יצחק

odaya18@gmail.com1160592אודיה אברהם

orit12012000@walla.com1160618אורית מתנה

hetsvakeshet@gmail.com1161040זהר הד צור

haay1006@gmail.com1161107יוחנן אזולאי

adham5454@hotmail.com1159045אדהם סלאמה

haay1006@gmail.com1161107יוחנן אזולאי

hila.shimron@gmail.com1158470הילה שימרון

haay1006@gmail.com1165503יוחנן אזולאי

aron2742@gmail.com1167358אהרן ריגלר

jawamisamin@walla.com1171752ואמיס'אמין ג

salem2197@gmail.com1172053סאלם עיאדאת

salem2197@gmail.com1172679סאלם עיאדאת

bushmaz@gmail.com1165803איחסאן סעדי

hodam266@gmail.com1166856הודא מסארוה

salameali@gmail.com1164405עלי סלאמה

emadshs@gmail.com1171287עמאד חוסין

jehan30073@gmail.com1171614יהאן עאמר'ג

seif291@gmail.com1159232סיף אל דין עאמר

aldenk@waiia.com1172269יר אל דין'כמאל ח

yifatconi@gmail.com1161032יפעת כהן סרוסי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

tahar56@gmail.com1161015יהודה טהר

dvir4546@gmail.com1161278דביר ציון לוזון

213330g@chatz.org.il1162849אידה פרידמן

aviv210289@gmail.com1166386אביה אביבה מלכה

yaffafar@walla.com1167334יפה פרקש

a6860216@gmail.com1170075דביר ציון לוזון

yaffar@walla.comיפה פרקש

a6860216@gmail.comדביר ציון לוזון

a6860216@gmail.comדביר ציון לוזון

213330g@chatz.org.il
יוכבד רבקה 

זילברברג

asurm@walla.com1165632מיטל אסור

efratshush123@gmail.com1161028אפרת שושן

a6860216@gmail.com1173370דביר ציון לוזון

0504175005r@gmail.com1161172רחל קולודצקי

first@013net.net1171993חגית אדוני

davidok744@gmail.com1159196דוד אוחנה

orlisaada3@gmail.com1159204אורלי סעדה

orenf100@gmail.com1159237אורן פרזון

habodram52@gmail.com1159403אורי אבודרהם

cmarglit@gmail.com1159769מרגלית כהן

6733840@gmail.com1160295מוריס כהן

toratif@gmail.com1160742בבנו כהן-ראובן

ttchabadm@gmail.com
אהרון אריאל 

מוזיקנט
1162427

hd55@walla.com1163390חי דמרי

meitalbukris@hotmail.com1163469מיטל גוזלן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

rbitton770@gmail.com1163479רחל ביטון

rbitton770@gmail.com1163481רחל ביטון

kerenshu@gmail.com1163619קרן שועה

maya_vizman1@walla.co

m
1165855מיה כהן ויזמן

zoharit500@gmail.com
זוהרית אביבית 

עמור
1166675

cmarglit@gmail.com1166898מרגלית כהן

danaeyal71@walla.com1167200דנה יהושע

tifby54@gmail.com1167356שירה קקון

first@013net.net1169894חגית אדוני

ortal0657@gmail.com1170825אורטל מלול

zoharit500@gmail.com
זוהרית אביבית 

עמור
1171853

galit294@walla.co.il1172425גליה לוי

of2998@gmail.com1167780מרים ברנדוין

gilinachmani@walla.co.il1168019אורן בנימין

talipundak@gmail.com1169920רויטל פונדק

nufar1982@gmail.com1160046נופר חורי

ok6722434@gmail.com1161163קלרה נחמה אוחנה

0504175005r@gmail.com1161174רחל קולודצקי

ok6722434@gmail.com1161512קלרה נחמה אוחנה

ok6722434@gmail.com1161542קלרה נחמה אוחנה

batunamos@gmail.com1161779חן טרבלסי-בת

tifby54@gmail.com1167523שירה קקון

knesetmeir@gmail.com1160267שרגא אלפר

tiberia@tennis.org.il
אייל בנימין 

בורשטיין
1169533

Mayelan8@gmail.com1165286מאי אילן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

tiberia@tennis.org.il
אייל בנימין 

בורשטיין
1169533

noarbatya@gmail.com1163577מינדי שכטר

fadeh_19@hotmail.com1170214פאדיה הייב

marlin1812@hotmail.com1170343מרלין הייב

anadel_m@hotmail.com1170374ענדאל זנגריה

shome_day@hotmail.co.il1170616מייתא הייב

zbelal9@gmail.com1166846בילאל זנגריה

Rajo_latino@hotmail.com1161523מוחמד נסאר

t.1989.j@hotmail.com1161353הישאם סבאח

majeda.gwn@gmail.com1172177דה בדר'מאג

turan@matnasim.org.il1167879רנא נסאר

turan@matnasim.org.il1168342מוסא דחלה

turan@matnasim.org.il1168353יראללה'ניזאר ח

turan@matnasim.org.il
דאהר מוחמד 

דחלה
1169150

turan@matnasim.org.il1169263שורוק אבו דיבה

majeda.gwn@gmail.com1173231דה בדר'מאג

turan@matnasim.org.il1167910מוניר עבד אלהאדי

majeda.gwn@gmail.com1173224דה בדר'מאג

ziadfraj@yahoo.com1159656'זיאד פראג

t.1989.j@hotmail.com1161354הישאם סבאח

hamam1@bezeqint.net1159703סמאח שמא

mohamed_h1@hotmail.co

m
1167031אזי'מוחמד חג

ahmad_ams28@hotmail.c

om
1166758אחמד סאלח



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

elana_zedane@yahoo.co

m
1167784אילאנה זידאן

tarob71@gmail.com1169970טרוב אבו רומי

fatma@matnasim.co.il1170001פאטמה סובח

tiar@bezeqint.net1170746אחמד דיאב

ehaby@walla.com1170970איהאב יאסין

yosef_higaze@hotmail.co

m
1171092אזי'יוסף חג

yesodedal@walla.co.il1171403בילאל היבי

lianyara@gmail.com1169998שאדיה שמא

hamam1@bezeqint.net1159703סמאח שמא

abu_nelsport@hotmail.co

m
1164142סעוד אבו ניל

hamam1@bezeqint.net1159703סמאח שמא
abu_nelsport@hotmail.co

m
1160377סעוד אבו ניל

rami@matnasim.org.il1159975רמי רבינוביץ

nisim1166@gmail.com1161818רמי רבינוביץ

rami@matnasim.org.il1163918רמי רבינוביץ

tehilahuta4159@gmail.co

m
1160416תהילה חוטה

refaelmay@gmail.comרפאל מימוני

eli7far@gmail.com1169886אלישבע פרקש

slemankh164@gmail.com1168412סלימאן חטיב

217471@tzafonet.org.il1169883חוסיין חמדאן

12ur@walla.com1170671סנאא שקרה

217471@tzafonet.org.ilחוסיין חמדאן

ganembe@gmail.com1162951גאנם ביסאן

sarit.amir2201@gmail.com1164303שרית אמיר

yesod@matnasim.org.il1159026אלכסנדר מלניקוב
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משרד החינוך

מינהל חברה ונוער
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alexm@matnasim.org.il1160059אביטל טבת

yesod@matnasim.org.il1173061אלכסנדר מלניקוב

yesod@matnasim.org.il1173067אלכסנדר מלניקוב

sharef.kha@hotmail.com1166408ליליה'שריף ח

teachwissam@yahoo.com1167275ויסאם חדאד

mhmd_e@walla.co.il1169952מוחמד עיאדאת

nailkh21@gmail.com1170400טיב'נאיל ח

219279@tzafonet.org.il1170446דאהוד עלי סאלח

hanna.massad@live.com1159893יוחנא מסעד

tal_nitza@walla.co.il1163372יפית ארזה מועלם

tal_nitza@walla.co.il1163373הדס זמר

derman1@inter.net.il
שרון קורנבליט 

דרמן
1166869

sapirbe23@gmail.com1162366ספיר בן משה

elrom.kobi2@gmail.com1162705אלרום קובי

sigalbar6@gmail.com1163057סגלית אתי בר
judy@oranim.tzafonet.org.i

l
1163058יהודית אלקובי

TEHILABI8@GMAIL.COM1163291קלין ביטון'תהילה ג

eaishay@gmail.com1163450עדי ישי

tal_nitza@walla.com1163717זלדה רחל שרון

adlimi4@gmail.com1171183יצחק חנם

haim@yokneam.matnasim

.co.il
חיים שושו

yavgeniy@mtova.org.il1172971נעה חריש

yokneam@tennis.org.il1159725משה אליהו

yavgeniy@mtova.org.il1172971נעה חריש

yokneam@tennis.org.il1159725משה אליהו

gal.pilewski@gmail.com1162697גל פילבסקי
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משרד החינוך
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

sarab953@gmail.com1169826חותאם ביסאן

saharmola126@gmail.com1169735סחר מולא

daliamoadi@gmail.com1169781דאליה מעדי
monee12_atalla@hotmail.

com
1169955מוניא עטאללה

sarakhatib106@gmial.com1170160טיב'שרה ח

m-n-honda@hotmail.com1170983מילאד נאסר

ayat50@walla.com1169950איאת סלאמה

heyam1206@gmail.com1170597היאם אבו טריף

adaal90@walla.com1170614אדאל שופאני

waelhag@walla.co.il1172998'ואאיל חאג

raneensalam90@walla.co

m
רנין סלאמה

adaal90@walla.com1170614אדאל שופאני

waelhag@walla.co.il1172998'ואאיל חאג
raneensalam90@walla.co

m
רנין סלאמה

heyam1206@gmail.com1171224היאם אבו טריף

rana.elhag@gmail.com1159320רנא עיאשה

218354@tzafonet.org.il1168366חתאם אשקר

amer_60046@yahoo.com1170921עאמר גמל
safe@aloufuq.tzafonet.org.

il
1170933אחלאם ריאן

219188@tzafonet.org.il1171058אחמד טאהא

angam.mrad@walla.com1164481חליל מוראד

aa3854@gmail.com1172211עלי עלי

malik.nas@hotmail.com1168140מאלכ נסר אלדין

sakir33@walla.com1169005סקר שקור

kamalf@walla.co.il1171668כמאל פלאח

malik.nas@hotmail.com1164852מאלכ נסר אלדין



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער
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sakir33@walla.com1166390סקר שקור

kamalf@walla.co.il1166721כמאל פלאח

ra1357@walla.co.il1166592רה'אג'מוחמד חג

rageh_a@walla.com1171709ח אבו סויד'ראג

yardentzihor@gmail.com1162606ירדן דנאי

orlygt40@gmail.com1166678אורלי רחל גינת

shaatel35@gmail.com1158664ניה לוי שעתל'ג

spory@k-vradim.org.il1171764נסיב פלאח

noar@k-vradim.org.il
טתיאנה תהל 

וישניה
1165989

orlygt40@gmail.com1161848אורלי רחל גינת

fnagham@gmail.com1168136רייס'קלארה ג

elenorboulos@gmail.com1171464אליאנור בולוס

nardeen9k@gmail.com1161315חנאן כרייני

shehadeh.noha@gmail.co

m
1160364נוהא שחאדה

majdasiagha5@gmail.com1164242מאגדה סיאגה

rolafarah16@gmail.com1164227רולא פרח
zahi_andrawes@hotmail.c

om
1158619זאהי אנדראוס

zahi_andrawes@hotmail.c

om
1158619זאהי אנדראוס

b.habiby@gmail.com1159483רים סמעאן

b.habiby@gmail.com1159493ט סלום'ורג'ג
ahmad_najjar178@hotmail

.com
1166587אר'אחמד נג

dfoad1@gmail.com1159025פואד דהאמשה

jehan@kanac.tzafonet.org.

il
1171428טיב'האן ח'ג



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער
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rabia.elias.2011@gmail.co

m
1171688רביע אליאס

sabahamara4@gmail.com1171898האשם דהאמשה

wassemkh@hotmail.com1167346מאיסי'וסים ח

bilal.nuj@gmail.com1168085ידאת'בלאל נוג

abosaden@walla.com1172018מחמוד זועבי

qren.mhk@gmail.com1171060טיב'מוחמד ח

injaz.inst@gmail.com1158923אמין עואודה

dfoad1@gmail.com1159025פואד דהאמשה

ib.ek.sa@gmail.com1158718לאס סדראן'איח

aakadah@hotmail.com1170322עאדל קדח

sadiahde@gmail.com1170810לואי סעדייה

areejm370@gmail.com1170896אריג מחמוד

Zedziad12@gmail.com1170900זיד זיאד
Hendzedan@alrazi.tzafone

t.org.il
1170907הנד זידאן

khaledyosefzedan@gmail.

com
1170923אלד זיידאן'ח

ad77_el@yahoo.com1172048עאדל עבד אל חלים

kfarkama@matnasim.org.il1164938אניה תחאוחו

Asilathawkho@gmail.comאסילה חתוקאי

bebars.sh@sisma.org.il1167759ביברס שוגן

ganim@kt.matnasim.co.il1165346אילנית שבו שגב
rachelmoshe0612@gmail.

com
1165334רחל משה

hermanlb4@gmail.com1164983ליאת הרמן

dudipeled28@gmail.com1165250דוד יצחק פלד

gilidanitsela@gmail.com1168470גילי דנית סלע
rachelmoshe0612@gmail.

com
1165325רחל משה

hermanlb4@gmail.com1165220ליאת הרמן



מדינת ישראל

משרד החינוך
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efratcn@spni.org.il1160338אלון שורק

mazuzadir@gmail.com1164704אדיר יעקב מזוז

m-shay@m-karmiel.org1165181שי שמואל פומברג
kesher@hareut.tzafonet.or

g.il
1166605איריס עינת ארולקר

noarbatya@gmail.com1161065רחל רוט-דינה

sagiretner@gmail.com1159914שגיא רטנר

m-shay@m-karmiel.org1159997שי שמואל פומברג

inbalgold@gmail.com1162390ענבל גולן

bassaladi@gmail.com1165459עדי בסל

meravgerty@gmail.com1165727מירב גרטי

ofeksk@gmail.com1165801ליאת פיצרסקי מרק

solli100@gmail.com1165988סולי סולומון

judithzab@gmail.com1167002יהודית אסתר ויצמן

dinarot2@gmail.com1167693לאה צביבל

ganim1@karmiel.mun.il1161792ליטל בן שושן

ganim1@karmiel.mun.il1162986ליטל בן שושן

ganim1@karmiel.mun.il1162988ליטל בן שושן

ganim1@karmiel.muni.il1163384אביבה דוד

m-arie@m-karmiel.org1159411אריה שחר

ganim@karmiel.muni.il1163073מן'אלין אליס תורג

ganim@karmiel.muni.il1163077מן'אלין אליס תורג

ganim1@karmiel.muni.il1163316שרית ביביק

ganim1@karmiel.muni.il1163376אנה לנדה

ganim1@karmiel.muni.il1163379אנה לנדה

ganim1@karmiel.muni.il1163404שרית ביביק

ganim1@karmiel.muni.il1163409שרית ביביק

ganim1@karmiel.muni.il1163410שרית ביביק

ganim@karmiel.muni.il1163862אילנה קינן

ganim@karmiel.muni.il1163864אילנה קינן



מדינת ישראל

משרד החינוך
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ganim@karmiel.muni.il1163899מן'אלין אליס תורג

ganim1@karmiel.muni.il1169391אביבה דוד

m-gram@m-karmiel.org1159840אסתר זרדוק

inbalgold@gmail.com1162390ענבל גולן

noarbatya@gmail.com1160517אביגיל שפיגל

m-shay@m-karmiel.org1164220שי שמואל פומברג

m-arie@m-karmiel.org1163559אריה שחר

m-shay@m-karmiel.org1164217שי שמואל פומברג

sagiretner@gmail.com1164396שגיא רטנר

shavny12@gmail.com1163462אודט אבני

maya6raz@gmail.com1165296מאיה רז

yifatku0@walla.com1167745אסתר פרנקו
tami0544583451@gmail.c

om
1161716נועה חנייא

mor_balas20@walla.com1169971מרסל מור בוחניק

noa_man@hotmail.com1160266'נועה מנביץ

orengalmidi27@gmail.com1160936אורן גלמידי

boaz_m@012.net.il1167716חנה מוזס

nitsan928@gmail.com1167891ניצן פרץ

tmira.sha@sisma.org.il1163654תמירה שמיאן סבג

livnatgigi@gmail.comמור גורנו
shlomitkabilo@hotmail.co

m
1160428שלומית קבילו

noa_man@hotmail.com1160266'נועה מנביץ

orengalmidi27@gmail.com1160936אורן גלמידי

yaaragb@gmail.com1172184תמר זגדון

layron9@walla.com1172670ובינסקי'לירון צ

shini_m10@tzafonet.org.il1166516מוחמד שיני

talea.d2@gmail.com1169052אסעד אבו זידאן

219618@tzafonet.org.il1169359ראנבה'עומר ח

talea.d2@gmail.com1171121'סוהילה פראג

haneen.asakly@biu.ac.il1171155חנין עסאקלה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

majduline5@gmail.com1171401דולין קרואני'מג

maisa.kezel@gmail.com1171488מיסא קיזל

talea.d2@gmail.com1171601יאקות עיז אל דין

talea.d2@gmail.com1171664לובנה סרחאן

talea.d2@gmail.com1171674אלא מוהרה

talea.d2@gmail.com
מדלין עסאקלה 

סעד
1171950

talea.d2@gmail.com
שירין נאדיה 

עותמאן
1172487

jolnar82@gmail.com1162854ריס'גולנאר ח

esraa.ayoub1@gmail.com1172461איסרא סירחאן

olla.s.m1985@gmail.com1172470עולא מסאלחה

jakleen7@walla.co.il1172460קלין מוזלבט'ג

nizar2000@012.net.il1166560נזאר זרקאוי

anwar.farhat29@gmail.co

m
1169393אנור פרחאת

eyad_breek@hotmail.com1170972איאד בריק

bonita990@walla.com1171945מאיסם כנעאן

majidmh11@hotmail.com1168377ד מחמוד'מאג

hanan.1982@windowslive.

com
1164540חנאן אבראהים

saleemsabag@walla.co.il1166503סלים סבאג

saleemsabag@walla.co.il1170419סלים סבאג

nabeel.sf@gmail.com1163716נביל ספדי

fania8@walla.co.il1165075רותם אקשטיין כהן

fania8@walla.co.il1167069רותם אקשטיין כהן

michal20414@gmail.comמיכל כהן
miriam6547412@gmail.co

m
1160130מרים כהן



מדינת ישראל

משרד החינוך
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miriam6547412@gmail.co

m
1160134מרים כהן

miriam6547412@gmail.co

m
1160133מרים כהן

miriam6547412@gmail.co

m
1160136מרים כהן

miriam6547412@gmail.co

m
1160137מרים כהן

shlomita299@gmail.com1160955שלומית פרץ

shlomita299@gmail.com1161025שלומית פרץ

shlomita299@gmail.com1161026שלומית פרץ

miriam6547412@gmail.co

m
מרים כהן

orlylu78@walla.com1166392אורלי לוגסי

hadasliani87@gmail.com1169882הדס לאייני

noarbatya@gmail.com1160944איידל סימה ויכלדר

noarbatya@gmail.com1162472הילה אוחנה

noarbatya@gmail.com1163598רינת שמחה פרץ

gnadav770@gmail.com1164423נדב גולדשטיין
haimdahannay@gmail.co

m
1165293חיים דהן

is1234249@gmail.com1165628יצחק סויסה

Saragol770@gmail.com
סטרנה שרה 

בנסמייאן
1167952

aldema_sa@sisma.org.il1168118אלדמע שגיא

amilidavid@gmail.com1168263אמליה דוידוב

moran5786@gmail.com1168659מורן בן נעים בר

yaelgitel@gmail.com1168951יעל הלפרין

noarbatya@gmail.com1172127הילה אוחנה

moran5786@gmail.comמורן בן נעים בר

SARA770D@GMAIL.COM1163553שרה דואק

SARA770D@GMAIL.COM1163558שרה דואק

SARA770D@GMAIL.COM1163560שרה דואק



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער
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LIMORBUSKILA80@GMAI

L.COM
1164925לימור בוסקילה

liz_elfasi@walla.com1160802עליזה אלפסי

liz_elfasi@walla.com1160803עליזה אלפסי

liz_elfasi@walla.com1160810עליזה אלפסי

shlomita299@gmail.com1161027שלומית פרץ

DINAV5@walla.com1162333דינה וייס

DINAV5@walla.com1162335דינה וייס

DINAV5@walla.com1162336דינה וייס

DINAV5@walla.com1162341דינה וייס

SARA770D@GMAIL.COM1163555שרה דואק

SARA770D@GMAIL.COM1163562שרה דואק

dinav5@walla.com1172356דינה וייס

shlomita299@gmail.com1172361שלומית פרץ

liz_elfasi@walla.com1172363עליזה אלפסי
chanamoshkovitz@gmail.c

om

חנה מיכלא 

מושקוביץ
1161608

noarbatya@gmail.com1166903יעל בר ציון

noarbatya@gmail.com1173098יעל בר ציון

mirirotman2@gmail.com1167065מרים רוטמן

SARA770D@GMAIL.COM1163553שרה דואק

SARA770D@GMAIL.COM1163558שרה דואק

SARA770D@GMAIL.COM1163555שרה דואק

havayot_m_i@walla.com
סיגלית רודל 

פרידמן

drorit6@gmail.com1170378דרורית דוד



מדינת ישראל
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noarbatya@gmail.com1161130שושנה זלטה טירר

soper7@walla.com1161578שיקמה אזולאי

ganimoshava@gmail.com1167480תמר דבורה עמיר

ganimoshava@gmail.com1167507תמר דבורה עמיר

david587@012.net.il1162844נאוה יהודית דוד

ora@omarim.org.il1163775אורה שומרון

rakaz_ganim@hazorea.net1158539מיכל לבסקי טל

gilrach@m-h.co.il1159458בשמת בירנבוים

gilrrm@gmail.com1159833חנה אלון

eduhkrm@gmail.com1160424נועה אשכול

megiddobf@gmail.com1160573טליה בן ארי

kidsrm@gmail.com
מריה תרזה 

שטרסברג
1161169

anatkatzenel@walla.co.il1161528ענת קצנלנבוגן

megiddobf@gmail.com1161819ציפי ארבל

merhavim@m-h.co.il1168603ניצן יזרעאלי שחר

merhavon@mh.org.il1169012ענת בנבנישתי

merhav_tz@hazorea.net1158968עומר ארגמן

merhav_bo@hazorea.net1158974מוריה שלומי

edurmh@gmail.com1159356דליה אונר

ram_d@keh.co.il1159412רם דקל

eyalst6@gmail.com1161464אייל סטמפו

hinuch@kdalia.org.il1161544שיר צור

salem_aliza@walla.com1159884עליזה סאלם

kidsco.ea@gmail.com1159415בטי וונוס אילן

edurmh@gmail.com1159558אילה שטרית



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

hinuch@givat-oz.co.il1161460אן נירית סער

tomerbel@gmail.com1161486עוז תומר

hinuh@megido.org.il1161801סגלית שפירא

gilrachmo@gmail.com1160187רות גרשוני

hinuh@megido.org.il1163101סגלית שפירא

ganimoshava@gmail.com1167406תמר דבורה עמיר

jude123@gmail.com1159520יהודה להב

gilrach@galed.biz
קרינה אלנה רוזה 

זלמנוביץ
1165511

ganimoshava@gmail.com1162074תמר דבורה עמיר

gilrachmo@gmail.com1160187רות גרשוני
angel.nona.82@hotmail.co

m
1171135נאהדה עווד

m_agha@walla.co.il1166963מחמוד אגא

slapid8@gmail.com1160041סתיו לפיד

bess.english@gmail.com1160365בס פרי

sharbelnm@gmail.com1158525ול'שרבל מח

liorazamir@walla.co.il1159215לאורה זמיר

itaymaman1985@gmail.co

m
1159431איתי ממן

neta@k-afek.co.il1160322אלישבע כהן-נטע

kinneret.t18@gmail.com1161057י'כנרת אוניימצ

arbelreuveni@gmail.com1162663ארבל ראובני

kids@regba.biz1161153קרן בוקשיש



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

hafakotdebi@walla.com1158913אורנה רוימי

matnasgh@gmail.com1161382טליה בן ציון

ortalbrami@gmail.com1167851אורטל אהרן

tsabliat@gmail.com
ליאת חיימוביץ 

צברי
1168345

dorit_cohen10@hotmail.co

m
1168597דורית כהן

asavoda@gmail.com1159238אנט שמעיה

smelamed68@gmail.com1161147שרה בתיה סבג

dikla.hanita@gmail.com1158483דקלה הרשקוביץ

hinuch.gesher.haziv@gmai

l.com
1159188אור אסייג

hilahf@hotmail.com1159333הילה פאייר לוי

gil.rach.yas@gmail.com1159985רינת נודלר

shiri.brandes@gmail.com1160008שירי ברנדיס

hinuch-hevrati@saar.org.il1160019יונת שלום

gilharachgh@gmail.com1160315טל יול

izussman@gmail.com1160566ענבל רגב זוסמן

maayan.shlos@gmail.com
מעין שלוסברג 

אלישע
1167386

edu.h@kabri.biz1159655אלקנה מרקוביץ

nerimizrahi@gmail.com1159764נרי מזרחי

h.mashlim.gaaton@gmail.

com
1160048נירית אשל

gilrachshomrat@gmail.co

m
1160222קלרה חגית שלום

karinababycare@gmail.co

m
1160479קרינה קסטליאנוס



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

RAMITS@REGBA.BIZ1161053ענת סברסקי
merkazmaayan@gmail.co

m
1161328מלכה סיון

tlatonshomrat@gmail.com1162008ענבל אביזמר

amitnevo@hotmail.com1163578עמית ברזלי

ganimloh@loh.org.il1158564רות הופנוג

sivanyehe@gmail.com1159117סיון יחזקיאלי

kiwibird72.hm@gmail.com1159136הלן פטריסיה מורה

hinuch.evron@gmail.com1159303רחל אליהו

maayanafik1@gmail.com1159305מעיין סיגלר ליפשיץ

lilach.rudin@gmail.com1160160לילך גלעוט רודין

edu@kabri.biz1160172גלית רודד
hinuch.yechiam@gmail.co

m
1160257קסנדרה הלנה ירום

edu.bethaemek@gmail.co

m
1161448שלהבת טוריאל

nogasarig@hotmail.com1159052נגה שגיא

gilrach@matzuva.org.il1160064רונית דנגור

neta_d@eilon.org.il1160158יהודית ציבלין
edu.bethaemek@gmail.co

m
1160183מרים ארי

neta_d@eilon.org.il1160195מיכל רגב

gilrach.evron@gmail.com1160598שלומית גוזלן
edu.bethaemek@gmail.co

m
1161446שלהבת טוריאל

sari_yos@walla.co.il1161220שרה רות יוסף

bosmat1@hotmail.com1161367בשמת גורן מנשה

ayeletmizan@walla.com1161372איילת מיזן

israela.ganon@gmail.com1161861ישראלה גנון
hinuch.matzuva@gmail.co

m
1159886עדן סמושי

hinuch.matzuva@gmail.co

m
1159940ואן סמושי'ג



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

sigalf@masaryk.org.il1161312עפר אילת רייז

ayeletmizan@walla.com1163444איילת מיזן

eed_khalil@yahoo.com1158828ליל'עיד ח

74amal@gmail.com1163402רוס'אמל ג

ilanoz@campamichai.org
שמואל אילן לוריא 

אושרין
1159006

eed_khalil@yahoo.com1158828ליל'עיד ח

summerdance@kcdc.co.il1166851יעל לרון

doa88s@gmail.com1172014דועאא סוידאן

misoun3103@gamil.com1171765מייסון חסירמי

ahmed.samniya@gmail.co

m
1171777אחמד סמניה

yoav@beitgalgalim.org.il1162910יואב שדמי

hafakotdebi@walla.com1172913ניסים דגן

hafakotdebi@walla.com1158913אורנה רוימי

sharbelnm@gmail.com1158525ול'שרבל מח

yoav@beitgalgalim.org.il1162785יואב שדמי

eed_khalil@yahoo.com1158828ליל'עיד ח

kinneret.t18@gmail.com1168217י'כנרת אוניימצ

nes.ammim.edu@gmail.co

m
1158337מיטל רז

74amal@gmail.com1163402רוס'אמל ג

hafakotdebi@walla.com1158913אורנה רוימי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yoav@beitgalgalim.org.il1162923יואב שדמי

khalil.maluf@gmail.com1158947חליל מעלוף

sharbelnm@gmail.com1158525ול'שרבל מח

ruhama@metulla.muni.il1161361יונה סגל

idita22@gmail.com1162856עידית תמיר

mariam_arraf@hotmail.co

m
1162530סוהאד מתא

adel.matta@gmail.com1161912עאדל מתא

odbitton@gmail.com1164934אודליה ביטון

yosibza10@gmail.com1162124יוסף בן זקן

oshratlibilia@gmail.com1161699אושרת ליביליה

selyael@gmail.com1161997אנאל חזן

oshratlibilia@gmail.com1167297אושרת ליביליה

zoharbenayun@walla.co.il1159159זוהר קרמפה

saritbartzion@gmail.com
שרה יהודית בר 

ציון
1163485

rik88@walla.co.il1166621ריקי בנאיבגי
elinor_maymon@walla.co.i

l
1166966אלינור מימון

david379891@gmail.com1171967דוד כהן

lironosh87@walla.com1159340לירון כהן

shlomit@savyonim.tzafone

t.org.il
1165251שלומית צאלון

sigalat161@gmail.com1159048סיגלית אטיאס

shosh@maalot.matnasim.i

l

אמיר שלמה 

אבקסיס
1161240

noarbatya@gmail.com1165134מירב נחום

oshrat3011@walla.com1166554זהבה כצנלסון

doritr3@walla.com1169068דורית לרנר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

israel.hay.houta@gmail.co

m
1169069ישראל חי חוטה

inbar1124@walla.com1161808ענבר דהן
alamal95.nursery@gmail.c

om
1158440מאזן נחאס

hinuh-17@maltar.co.il1161681שרית ויזל

hinuh-17@maltar.co.il1161829מעין קסוס חזן

hinuh-17@maltar.co.il1161830רותם בוסקילה

alamll3@gmail.comסאדק דכוור

daudm@walla.com1166145ריטה דאוד

Halaand@hotmail.com
האלה מרעב 

אנדראוס
1158924

khury17@gmail.com1161261ורי'באסם ח

kehila-9@maltar.co.il1172557מן'ורוניק תורג

arts@maltar.org.il1172280ירון-תמר שחר

arts@maltar.org.ilירון-תמר שחר

sandra_abzah@walla.com1159554סנדרה תולסן

nogamitrani@gmail.com1161989נגה מיטרני

NB20500@GMAIL.COM1163851נחמה ביילא ברסקי

hilaezra87@gmail.com1164188הילה עזרא

hilaezra87@gmail.com1164190הילה עזרא

liormosheior@gmail.com1164213ליאור פלורי משה

sandra_abzah@walla.com1164699סנדרה תולסן

NB20500@GMAIL.COM1166957נחמה ביילא ברסקי

rohya@walla.com1160636רוחיה נבואני

leena90000@gmail.com1165808לינה גאנם

liormosheior@gmail.com1164214ליאור פלורי משה

ashergerlitz@gmail.comאליהו אשר גרליץ

papaklin@gmail.com1159154יפתח קלין



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

avnerh770@gmail.com1167967אסתר אתי האפט

sibitton770@gmail.com1167968אבישג שמחה ביטון

Meitalb3@gmail.com1167996מיטל לוי

shirelsaray@gmail.com1168184אג'רות חג

hyl1@walla.com1169861אנט לוי

hyl1@walla.comאנט לוי

irislevi322@gmail.com1168964אילה קציר כפיר

ttbereshit1@gmail.com1173227יובל יוסף אבידור

papaklin@gmail.com1159154יפתח קלין

rohya@walla.com1161344רוחיה נבואני

Hilaloosh@gmail.com1158304הילה גומנובסקי

ayalagolan.mail@gmail.co

m
1160485אילה גולן

hadarmiron74@gmail.com1162519הדר מירון

zohar.edu@gmail.com1162013זוהר מימון

mahdi.sawaid@gmail.com1166929מהדי סואעד

gilrachlavon@gmail.com1161531גילי דוד קלושינר

taleldoritb15@gmail.com1161472דורית בקר

shirinatan110280@gmail.c

om
1162324שירי וולף נתן

vgov055@gmail.com1159258ויקטוריה גוב

chinuch.2000@gmail.com1159801שירלי שלי אסידו

doritico@walla.co.il1161395דורית כהן

peuton@netvision.net.il1161647טל שני

chinuch.2000@gmail.comשירלי שלי אסידו

mnmatan@gmail.com1159812נורית מתן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

gabi0545887379@gmail.c

om
1161357גבריאלה ליפשיץ

hinuchshorashim@gmail.c

om
1161506איה אורן שרון

atzmonkids@gmail.com1161838מריזה סקיטנבסקי

atzmonkids@gmail.com1161981מריזה סקיטנבסקי

yoavlev40@gmail.com1167407יואב לבנטר

sbe010804@gmail.com1160113הילה פוריאן

yoavlev40@gmail.com1159211נעם נגלר טופל

hashara@misgav.org.il1159456יעל ברעם

of4u1603@gmail.com1159953אופיר בלט

hashara@misgav.org.il1160426מאי עמנואל

taltalregev@gmail.com1164982טל דמתי

liatg32@gmail.com1166593ליאת גאון

zynab80@gmail.com1167258ואמיס'זינב ג

galitmamo100@gmail.com1170406גלית ממו

myn.raz@gmail.com1171413רז מעין

sbe010804@gmail.com1171461דורון גבעתי

liatby11@gmail.com1171584יצחק-ליאת בר

yossitessler@gmail.com1172316יוסף טסלר

myn.raz@gmail.comרז מעין

mochemed1234@gmail.co

m
1164308מוחמד סואעד



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

fadi26778@gmail.com1171889פאדי סואעד

kitchi.yogev@gmail.com1162786ורד חיה יוגב

ezronyg@netvision.net.il1158827קרן עזרוני

ganimlotem@gmail.com1161793ענבל ארבל שחם

rutbit10@gmail.com1162089רות ביטון

hadarmiron74@gmail.com1162657הדר מירון

kaytanot@misgav.org.il1170678רונית זינגר

hinuchyaad@gmail.com1171706נעה עופר בכר

yullaa1812@gmail.comמירב שמחון

kaytanot@misgav.org.ilרונית זינגר

kaytanot@misgav.org.il1169445נדיא סואעד

kaytanot@misgav.org.il1170663דלאל קדורה סואעד

hanimari@walla.com1164307יראת'האני חוג

n-s-62@live.com1160090נאיף סואעד

abrahamsjarred@gmail.co

m
1159694רד דין אברהמס'ג

sail_naim@hotmail.com1166553סאיל נעים

agamhalachmi@gmail.co

m
1159326אגם הלחמי

rutbit10@gmail.com1162089רות ביטון
agamhalachmi@gmail.co

m
1159326אגם הלחמי

itayzrch@gmail.com1170511איתי זרחיה

hyman1@windowslive.com1159752לא סואעד'נג



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

monzer.sawaied@gmail.co

m
1159324מונדר סואעד

hayasaw321@gmail.com1171573חירייה סואעד

eshelenav@gmail.com1161858אשל ענב

vcosnat@gmail.com1170827אסנת כירוג וולנברג

chen.barak86@gmail.com1173047חן ברק

peuton@netvision.net.il1170115נטליה גורליק

rahelialon@gmail.com1159908רחלי אלון

peutonaviv@gmail.com1162536יעל הכהן

peutonaviv@gmail.com1162579יעל הכהן

peutonaviv@gmail.com1162583יעל הכהן

hinuchyaad@gmail.com1160796נעה עופר בכר

doritico@walla.co.il1162735דורית כהן

tzogin@gmail.com1165170סיגלית צוגי נוימן

abed.h.2011@gmail.com1170797עבד אל עזיז חסן

khaled2571@gmail.com1170833אלד סאלח'ח

layanmarie@gmaul.com1171450עיסאם סולימאן

sere.63@hotmail.com1161192עדנאן מנסור

yafits.waizman@gmail.co

m
יפית שניצר

elenap@nahariya.muni.il1169923איתי שרעבי

elenap@nahariya.muni.il1172723נתי חיים

elenap@nahariya.muni.il1172724בועז חדד

leibo.gil@gmail.comגיל ליבוביץ



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

nrambam@gmail.com1167097מוריה שוקרון

uzielcohen79@gmail.com1160665עוזיאל כהן

miciasu257@gmail.com1163519מיכל אסולין

ginate@bezeqint.net1168056איריס גינת

sima166@walla.com1168926שמחה סימה רובין

yaelsmadar11@walla.com1169701יעל סמדר לימור

yafits.waizman@gmail.co

m
1170377יפית שניצר

inbalyh4@gmail.com1170964ענבל יחזקאל

bengozi7@gmail.com1171453חגית בן גוזי

meiran_nagola@walla.co.il1161426מירן מנדלסון נגולה

anatobol@walla.com1172335ענת טובול

etiedri10@gmail.com1172344אתי אדרי

shiran6464@walla.com1172350שירן מילדר

zxds2@walla.com1172366יפה חיה שטיינר

michal.yabko@gmail.com1172381מיכל לוי

ravital1105@gmail.com1172398רויטל ביטון

sigaled1@gmail.com1172434סגלית אדרי

rinashalom400@walla.com1172443רינה שלום

tikiar@walla.co.il1172451תקוה אריה

elenap@nahariya.muni.il1172680מזלית שרון

leibo.gil@gmail.comגיל ליבוביץ

leibo.gil@gmail.comגיל ליבוביץ



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

leibo.gil@gmail.comגיל ליבוביץ

raiaothman@gmail.com1170623ריא עוסמאן

kh5699@outlook.co.il1170695אלד עוסמאן'ח

ashraf1planet@yahoo.com1169819אשרף פטום

sireenmja@hinuchm.k12.il1170788כנאנה-לי'סירין מג

waked.warda@gmail.com1164989ורדה ואכד

falahsafi@gmail.com1160410סאפי פלאח

info@yalla-naz.org1159420אחמד דוחאן

nizarb@yvc.ac.il1158469וויויאן נאסר ביטאר

johnny-d76@hotmail.com1162113וני דיביני'ג

219097@tzafonet.org.il1168645מונתהא עבאס

shireenawad80@gmail.co

m
1171971שירין עואד

shireenawad80@gmail.co

m
1161347שירין עואד

anan_jarjoura@hotmail.co

m
1161845ורה'רג'ענאן ג

rita_hadad@hotmail.com1163984ריתא חדאד

raged_1@hotmail.com1164534רגיד יחיא

nalady30@hotmail.com1164901נאהד נימר

was.nasra@gmail.com1165090וסים נסרה

raniasaba1@gmail.com1165705ראניה סאבא

khalid_9876@hotmail.com1166368אלד דיאבאת'ח

donbosco.donbosco@tzaf

onet.org.il
1167517אינעאם פרח תומא

nad_sds@hotmail.com1168145נאדיה אבו שקארה

taghreedkha@hinuchm.k1

2.il
1170658טיב'תגריד ח

hassankhat@gmail.com1171101טיב'חסאן ח

ruba165@hotmail.com1158604רובא בטחיש



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

raniasaba1@gmail.com1161927ראניה סאבא

zo3beee@hotmail.com1164318'פאתנה זועבי חאג

siwarnw@gmail.com1167947סיואר אבו אחמד

rizik.k@tokan.tzafonet.org.

il
1169126ריזק קנאנבה

hazarys75@gmail.com1165023הזאר עאבד שחברי

reem1@elmajd.tzafonit.org

.il
1164294רים הרייש

hazarys75@gmail.com1165848הזאר עאבד שחברי

sababgah@yahoo.com1158537סיזאר סבאבגה

kristen.mwaheb@gmail.co

m
1161352כריסתין עואד

info@alhaneen.org1159272חנין בשארה

nadi.alrom@gmail.com1158543עימאד נדאף

falahsafi@gmail.com1160410סאפי פלאח

falahsafi@gmail.com1160410סאפי פלאח

essam_2s@walla.co.il
' עיסאם שייח

סלימאן
1158464

falahsafi@gmail.com1160410סאפי פלאח

shani.sara@sisma.org.il1169022שני שרה גולדברג

barghout_lama@hotmail.c

om
1163452למא ברגות

taltul56@gmail.com1166028טל בטאט

danielznc92@gmail.com1166171נקו'גלינה זינצ

NATALI65551@WALLA.C

OM
1166968נטלי דנינו

lbloria@gmail.com1163360בלוריה לאופר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

saritris@walla.com1165112שרית רייסברג

Maryasabah@hotmail.com1165193מריה סבאח

annakl82@gmai.com1160686אנה קלישקובסקי

h0506557210@gmail.com1162375עינבל דהן

tamielbaz68@gmail.com1162378תמר אלבז

tzippy87@gmail.com
צפורה הופמן 

פרידמן
1163133

abukhalil.lina@gmail.com1163163ליל'לינה אבו ח

h0506557210@gmail.com1163401עינבל דהן

briuteva.a@gmail.com1163835עליזה רחל אסולין

onmbit@gmail.com1163860ליעד ביטון

Maryasabah@hotmail.com1165111מריה סבאח

dsh770@gmail.com1165486שושנה דח

barghout_lama@hotmail.c

om
1163452למא ברגות

shani.sara@sisma.org.il1169022שני שרה גולדברג

shani.sara@sisma.org.il1172656שני שרה גולדברג

barghout_lama@hotmail.c

om
1163452למא ברגות

yairattar@gmail.com1166578יאיר עטר

shani.sara@sisma.org.il1172671שני שרה גולדברג

faiha99@walla.com1166599פייחא עוידה

shirham@walla.com1168512שרין חמוד פרחאת



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

n-gazal@hotmail.com1166397נואף גזאל

hamad231@alsalam.tzafo

net.org.il
1166511חמד אבו ריא

manalzubidat50@gmail.co

m
1166557מנאל זבידאת

kamal@is.tzafonet.org.il1168411לאילה'כמאל ח

aboria2008@gmail.com1169222אלד אבו ריא'ח

aberh@elein.tzafonet.org.il1169238עביר חמוד

amer100haj@gmail.com1169250'אמיר חאג

hamad@tzafonet.org.il1169624חמד סייד אחמד

hedaia11@gmail.com1170990הדאיא גנאים

jacklen.a-r@hotmail.com1162423קלין אבו ריא'ג

kh_hasan19@hotmail.com1158268סחר טרביה

kh_hasan19@hotmail.com1158269הודא טרביה

kh_hasan19@hotmail.com1158779למא סעדי

jacklen.a-r@hotmail.com1165442קלין אבו ריא'ג

info@bsmart.org.il1165585יאסר בשיר

msmnewgml@gmail.com1169837מוסא מוסא

t.m.m9@hotmail.com1170906מחמד מחיסן

elbn.edu@gmail.com1165162רימה סמעאן

elbn.edu@gmail.com1171068ריאד עיסאת

rabea_hayek@hotmail.co

m
1161145מרוה חדאד



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

elbn.edu@gmail.com1171322רבאב סוכר

l.m.1978@hotmail.com1158527לינה מטאנס

218768@TZAFONET.OR

G.IL
1167330רה'אג'עבדאללה חג

abo.rass@gmail.com1166816יאסר אבו ראס

magdykatteb@gmail.com1160672טיב'יד ח'מג

shereenabo23@gmail.com1172415שירין אבו חאטום

johnnyjwan@yahoo.com1158488וני אבו ראס'ג

johnnyjwan@yahoo.com1160510וני אבו ראס'ג

suha.abuliel1@gmail.com1164864סוהא אבו ליל

fadel_abuleil@yahoo.com1171684פדל אבו ליל

raedhb@gmail.com1169532ראיד חביבאללה

alh11@jss.tzafonet.org.il1165655חארת אבו ליל

khalidz930@gmail.com1163516אלד זהוה'ח

lara1501@hotmail.com1160600רימה דעבוס

yehya1952@gmail.com1173029יחיא ספדי

kerencm1@walla.comקרן כהן מויאל

tamar@akko.matnasim.co.

il
1161691לימור בונן

tamar@akko.matnasim.co.

il
1161694לימור בונן

limors@akko.matnasim.co

.il
1165431גלית קוחן

akkoat@matnasim.org.il1161049דלאל נדאף
osama@almnara.tzafonet.

org.il

אוסאמה עבד אל 

פתאח
1169964

mmmx18@gmail.com1161869מנחם מני מכלין

c7694637@gmail.com1162071חנה אינדורסקי
sigalitrambam1@gmail.co

m.il
1164454סיגלית ברזלי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

akko@tennis.org.il1165670אלעד רוט

ym.amzel@gmaul.com1165950הדס סיאדה
limors@akko.matnasim.co

.il
1166632יעל אריש

orlicohen5@walla.co.il1167021ברוריה אילוז

orlicohen5@walla.co.il1167510חן עליזה סיבוני-בת
meitaltorgeman1@gmail.c

om
1167834מן'מיטל תורג

limors@akko.matnasim.co

.il
1168185יהודית נטלי אסולין

limors@akko.matnasim.co

.il
1168291מרים דרי

limors@akko.matnasim.co

.il
1168559ענת אביסרור

eden155@walla.co.il
תרצה עטרה 

בלישה
1168565

manar@alaml.tzafonet.org

.il
1168581מנאר שלון

alizazi9@walla.com1172880עליזה עאישה זיתון

sadonsagit@walla.com1171035שגית סדון

EGRONOVEB@GMAIL.C

OM
1167936ברטה אגרונוב

bireliyahu@gmail.com1164859טלי מזרחי

bireliyahu@gmail.com1164884טלי מזרחי

orlicohen5@walla.co.il1164723אסתר סבח

kerencm1@walla.com1162265קרן כהן מויאל

kerencm1@walla.com1163951קרן כהן מויאל

kerencm1@walla.com1163976קרן כהן מויאל

orlicohen5@walla.co.il1164268אילנה דיין

SIGALE14@GMAIL.COM1167992סיגל שביב

bireliyahu@gmail.com1169051רחל אפרת מוריוסף

suzanne@terrasanta.tzafo

net.org.il
1170786סוזאן שולי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

abraham.simchalayeled@

gmail.com
1160086אברהם פולק

swell.israel@gmail.com1158832יוליה מיילר

akko@tennis.org.il1165670אלעד רוט

kerencm1@walla.com1162184קרן כהן מויאל

shlomogut@gmail.com1162977שלמה חיים גוטמן

noarbatya@gmail.com1162491תמר ברכה בן שושן

arnonkaplan63@gmail.co

m
1159210ארנון קפלן

racheli9865@gmail.com1165218רחל יבגי

90shir@gmail.com1170931שיר כרסנטי

henophir@gmail.com1158869חן אופיר

ganimsh06@gmail.com1160687שירה בן סירה

poriyailit@gmail.com1161298איריס גודיס

poriyailit@gmail.com1162123יוסף בן חמו

yaelkv@bezeqint.net1163822יעל כבשנה

ashdotaf1@gmail.com
דנה פרישקולניק 

רבינוביץ
1158364

noganetzerdo@gmail.com1160386נגה נצר

gilrach.afikim@gmail.com1160694עדי ששון לבקוביץ

edueingev@gmail.com1161202מעין נער

liat-m@hotmail.com1161521ליאת אלקיים לזר

lironyeger@gmail.com1161924לירון יגר

baitkolelela@gmail.com1161964שירה חסין

ofralevi@gmail.com1162476עופרה לוי

yaelkrongold@gmail.com1162763יעל קרונגולד



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

chinuchdb@gmail.com1158332אפרת חי

yskm834@gmail.com1158338יעל סמית

ibraheemaboshkara1959@

gmail.com

אבראהים אבו 

שקארה
1158870

michalp.educ@gmail.com1158906מיכל פז

merkazon456@gmail.com1159118אפרת אלוש

nitsanshapira@gmail.com1159164ניצן שפירא

shirlyzin@walla.co.il1159762שירלי קריגר

liraz221@walla.co.il1159766לירז טרבלסי בלאו

hinuchdeg@gmail.com1163424שירי גילרס

ganbeitzera@gmail.com1159757מורן הלר

Yuvalerell96@gmail.com1160105יובל אראל

bermanestela@gmail.com1160920אסטלה דורה ברמן

noapeles@gmail.com1161047נעה פלס רם

arikroz@gmail.com1161182אריה רוזנברג

gilanahum01@walla.com1161672גילה נחום

ganeingev@gmail.com1158944אביטל כהן

ORRIKI@GMAIL.COM1159286רבקה חן

mizlital25@gmail.com1161520ליטל מזרחי

yifatbenyamin@gmail.com1161614יפעת בנימין

s.neimarkas@gmail.com
סנדרה אסתר 

ניימרקס
1160529



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

office@afikimdogs.co.il1158950יניב אסם

office@afikimdogs.co.il1158950יניב אסם

office@afikimdogs.co.il1158950יניב אסם

office@afikimdogs.co.il1158950יניב אסם

office@afikimdogs.co.il1158950יניב אסם

dganit2227@gmail.com1161149דגנית יוסף

nehama_azulay@walla.co

m
1158681נחמה אזולאי

moshepeter@gmail.com1160425משה פטר

liraz119001@walla.com1161536לירז מרדכי

tammybe14@gmail.com1163460תמי חסון

netalev86@gmail.com1166406נטע לב

giharmerav@gmail.com
כנרת גלעד בן 

שלום
1160094

gilrach_tz@tiratzvi.org.il1158407אפרת חורין

gilrach_tz@tiratzvi.org.il1159437רויטל שטרנרייך

gilrach_tz@tiratzvi.org.il1159439אביטל רוזנצוויג

barlevi21944@gmail.com1159533בר לוי

chinuchmg@gmail.com1161326הילה קאופמן

gilrach@nirdavid.org1159830עינב עוז

hila8100@gmail.com
הילה בוסקילה 

מומאי
1160270

gilharach@hanatziv.org.il1161453לרה פסקל לוין

chinuch.shluhot@gmail.co

m
1162633חננאל גמליאל

orlitayar@gmail.com1160957אורלי שטייניץ טיאר

veredariel9@gmail.com1171357ורד בנדיקט



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

smadinave@gmail.com1159094סמדר נאוה

education@messilot.org.il1159827ארנית גורדון

sh58yo@gmail.com1161250שושנה יוסף

rutihaim543@gmail.com1161775שושנה יוסף

dotan997@walla.co.il1169784דותן שצברג

chinuch@maoz.org.il1160344שי אבלו

chinuchmg@gmail.com1170457עינבל לדרמן

chinuch@hanatziv.org.il1159862מירב אמסלם

limlimsh@walla.com1160111לימור קורן

hinuchkrupin@gmail.com1162594אסנת לוטפי

hinuchkrupin@gmail.com
רותי קונרה 

גרינברג
1171059

hilla.iflach76@gmail.com1171288הלה יפלח

moriya12925@gmail.com1159335מוריה ווישליצקי

chinuchmg@gmail.com1170457עינבל לדרמן

rinab@maianot.co.il1161653יסמין אזולאי

ledermam1@gmail.com1172044עינבל לדרמן

moriya12925@gmail.com1159335מוריה ווישליצקי

info@kayitz.com1158544דבורה מלכה ליס

naelatrash@gmail.com1161363נאיל אטרש

yoavteldan@gmail.com1159526יואב תל דן

gilrach_tz@tiratzvi.org.il1160856אפרת חורין

chinuch@hanatziv.org.il1160719נעמי גלסנר

chinuchmg@gmail.com1161763שעיה דדון

nehama_azulay@walla.co

m
1158681נחמה אזולאי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

naelatrash@gmail.com1161363נאיל אטרש

dvashsarit@gmaul.com1159889שרה שרית דבש

maypin175@gmail.com1170062מאי פינטו

moridan@maianot.co.il1158768מור קרסין

moridan@maianot.co.il1158768מור קרסין

moridan@maianot.co.il1158768מור קרסין

info@kayitz.com1158544דבורה מלכה ליס

lea@eyz.org.il1161084לורי זית

infok@eyz.org.il1162608גבע יפתח

education@shimshit.org.il1159421אוסנת דוד

mashlim@hasolelim.org.il1166159לימור אגם תלמי

ilcircus@gmail.com1159610סמדר בויום

awad.rabee@gmail.com1158593רביע עואד

hoshataf@gmail.com1159443אסנת לרום

maonshimshit@gmail.com1160680אירית טיסר

ganramatdavid@gmail.co

m
1158387יהודית פרץ

mirico1974@gmail.com1159416מרים כהן

gilawork1@gmail.com1159497גילה ולרשטיין

awne@zahav.net.il1159745עאוני אליאס

ganimadi15@gmail.com1160591גלית קריכלי

veredhf@gmail.com1162288ורד חבושה פישביין



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yaron1965@012.net.il1160921מירית אבינערי

gan.nitsan@gmail.com1160988חגית סבג

educ@hasolelim.org.il1158678קרן קובה

saridedu@gmail.com1159569נועם גורן

a_c@sarid.org.il1159604אילת פאר פלאי

saridedu@gmail.com1159640מיכל פרידמן

ronadomb@gmail.com1159912רונה דומב

rachelm433@gmail.com1160986רחל מצליח

ronits17.is@gmail.com1160987רונית סגל

yaell143@yaho.com1165869יעל לב

shmuya@gmail.com1159382יעל בירנבאום

yifat.hinuch@gmail.com1159476אורלי ברזל

ranchomenis@gmail.com1159667דורון מניס

sportk@eyz.org.il1160683עודד יחיאלי

sportk@eyz.org.il1162138איתי גולדמן

sportk@eyz.org.il1162457חגי פישר

sportk@eyz.org.il1162566אמיר בן צבי

infok@eyz.org.il1163532דן פרילינג

gilareuven5@gmail.com1159179גילה חיה ראובן

aaganim@gmail.com1159414מרב סופר

orlyzemel@gmail.com1160759אורלי זמל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

manager.betshearim@gm

ail.com
1159481אודליה ארז

netalv14@gmail.com1159967נטע לבנבראון

tevetdafna5@gmail.com1161178דפנה טבת

maomtimrat@gmail.com1161597בלה שפירא

belicimo1006@gmail.com1171901בלה שפירא

hagit.hefer@gmail.com1158372חגית עינבר מרקוס

gabbydekel@hotmail.com1160994גבי ניצן

nufar1007@gmail.com1163584נופר בר טל

gilhrach@merchavia.org.il1168158אילת פאר פלאי

social.eindor@gmail.com1160138מעין להב פיין

edueindor@gmail.com1160498אבישג מדר

h1yifat@gmail.com1160526עירית פיין

salitsahar@gmail.com
סלעית סהר 

אדלשטין
1160718

mbse25@gmail.com1162223מעיין ארזי

uziloew@gmail.com1162244עוזיאל ליונבך

johanna_katz@walla.co.il
שואנה סיסיליה 

אזולאי
1159475

davrat2000@gmail.com1159478ענת מליק

rinat37@gmail.com1160404רינת שמש תחיא

ufeducation@k-gazit.co.il1158684קלאודיה פופר

hillashilo1@gmail.com1159152הילה שילו עמרם

ganim@mizra.org.il1159642ענבל לביא

dshabaz@gmail.com
פרידה -דניאל

שהבאז
1160289



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

reliedel@gmail.com1160599רלי אדלשטין
burmancarlos@hotmail.co

m
1158845רומינה בורמן

einatcanfi@gmail.com1159124עינת כנפי דנוס

ganim@ginegar.org1160318ענבר קורנפלד מן

limorhganim@gmail.com1159510לימור הנדל

lael.tolc@gmail.com1161004לאל טולצינסקי

ganim.sy6@gmail.com1160707עידית טל

navi5555@walla.com1159666עינב אוחיון

ganim@ginegar.org1160318ענבר קורנפלד מן

campshevach@gmail.com1158724חנה זילברשטיין

areennseer@gmail.com1158265ערין נסייר

infok@eyz.org.il1163853ציפורה קלודה

fameinhoren@gmail.com1158262ורד איינהורן

dalit@etgarim.org1159677זאב וגשל

sportk@eyz.org.il1172972מוטי מרדכי זורנו

infok@eyz.org.il1162618גבע יפתח

amalsaadi33@gmail.com1161133אמל סעדי

tanigha@gmail.com1172090טטיאנה דרורי

ilcircus@gmail.com1159610סמדר בויום

awad.rabee@gmail.com1158593רביע עואד

awad.rabee@gmail.com1158593רביע עואד

areennseer@gmail.com1158265ערין נסייר

ilcircus@gmail.com1159610סמדר בויום

ditiroynik@gmail.com1162075יהודית רויניק דדוש

ranchomenis@gmail.com1159667דורון מניס



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

matiasglev@gmail.com1166760מתי לב

einavamos84@gmail.com1167001עינב עמוס

nogamosk@gmail.com1162334נגה מוסקוביץ אדרי

hagit.hefer@gmail.com1158698חגית עינבר מרקוס

nitzana.sulami@gmail.com1160049ניצנה לאה סולמי

orlyzemel@gmail.com1160759אורלי זמל

kefar.edu@gmail.com1162619להב חדידה

yifat.hinuch@gmail.com1159476אורלי ברזל

Lilieard@walla.com1160973לילי וורד

amalsaadi33@gmail.com1161133אמל סעדי

noarbatya@gmail.com1163520אושרת בן הראש

awad.rabee@gmail.com1158593רביע עואד

areennseer@gmail.com1158265ערין נסייר

yakiril@gmail.comיקיר קוגן

ziva1402@walla.com1160617זיוה שפירא

dikla201278@gmail.com1161327דיקלה גורן

shirna1807@gmail.com1160363שירן דרעי

iritr1980@walla.co.il1160412עירית רוסו תמם

yasminmalka7@gmail.com1160614יסמין מלכה

renanak18@gmail.com1160615רננה קרווני

ZTOFIYA63@GMAIL.COM1160616אסתר צופיה זרחי

vered_m190@walla.com1161301ורד אלבז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

alizamt7@gmail.com1161350עליזה מזרחי

Vered74@etrog.net.il1161417ורד זנו

etielisha5678@gmail.com
אסתר 

אלישאקשוילי

rabie30@gmail.com1158592ראיסי'רביע ג

smadine@gmail.com1163476אפרת סמדר נאמן

yossefmg1@gmail.com1159147יוסף מאיר גבאי

michalnofim62@gmail.co

m
1160301מיכל כהן

Gym.anna@gmail.com1161033אנה גרברניק

by6114697@gmail.com1162072שרה גרטש

maromafula@gmail.com
הדסה שרה 

רוטנברג
1162319

by6114697@gmail.com1162426שרה גרטש

maromafula@gmail.com
הדסה שרה 

רוטנברג
1162529

sagishani@gmail.com1163548נטע אטה שני

sapirp1602@walla.co.il1164856ישי-אילנית בן

limor_benodiz@walla.com1164950לימור בנודיז

saritry70@gmail.com
שרית ריקה 

יחזקאלי
1165115

shvered72@gmail.com1166407ורד שורץ

michalnofim62@gmail.co

m
1167035מיכל כהן

dorit5776@walla.com1167105שרגא רוזנברג-יואל

Hagitbit1@gmail.com1168124חגית ביטון

perahcn@walla.com1168182פרח בר כהן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

selly.dahan@gmail.com1170310אהוד דהאן

sharonshem7@gmail.com1172897שרון אדלר

saritry70@gmail.com
שרית ריקה 

יחזקאלי

shimon0238@gmail.com1162621שמעון מורציאנו

linirh@walla.com1161905יוסי חזיזה

inna198811@gmail.com
אינה קוגן 

יק'קובלרצ
1158222

michalnofim62@gmail.co

m
1167685מיכל כהן

yossefmg1@gmail.com1159147יוסף מאיר גבאי

rabie30@gmail.com1158592ראיסי'רביע ג

maromafula@gmail.com
הדסה שרה 

רוטנברג
1172950

rabie30@gmail.com1158592ראיסי'רביע ג

yossefmg1@gmail.com1159147יוסף מאיר גבאי

selly.dahan@gmail.com1170310אהוד דהאן

Gym.anna@gmail.com1161033אנה גרברניק

music@afula.muni.il1161106לילך מידן
neta1010.agam@gmail.co

m
נטע אגם

linirh@walla.comיוסי חזיזה

rsaada88@gmail.com1161129רעיה סעדה

rabie30@gmail.com1158592ראיסי'רביע ג

alaa.bakrih@gmail.com1170287עלא בכריה

ashrafn080@gmail.com1171103אשרף נסאר

alaa.bakrih@gmail.com1172186פהים בדארנה

sbaali1@gmail.com1172200עלא מאדי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

nsem.shahen@gmail.com1170948נסים שאהין

abd@roshd.tzafonet.org.il
עבד אלחאלק 

עאסלה
1172226

218834@tzafonet.org.il1172244מוחמד יוסף

enas@roshd.tzafonet.org.il1172757אנאס רבאח

dakwar10@GMAIL.COM1162194אליאס דכואר

sheren.mattar73@GMAIL.

COM
1162279שירין מטר

ekias-

kh@hewar.tzafonet.org.il
1168188ורי'אליאס ח

wafaabak@walla.com1166559ופאא פדול

anat.g31@gmail.com1166437ענת גדבאן

anjad3011@gmail.com1164287אד אבו גזאלה'אנג

rayek.samah@gmail.com1164890ראיק עאמר

samih121@gmail.com1165096סמיח זין אל דין

chanifr5@gmail.comחנה פרידמן

shaikadosh13@gmail.com1161444יעיש שי קדוש

adva@zfat.matnasim.co.il1161630חיה מושקא וולוסוב

DF961975@GMAIL.COM1167151אודליה פנש

RIVKYYY@GMAIL.COM1159366פיגא רבקה טייכנר

noarbatya@gmail.com1159637רותי נוה
MICHALPELMAN@GMAIL

.COM
1159920מיכל זקלס

mbv770@gmail.com1160979מאשה ובר

adva@zfat.matnasim.co.il
שמחה חיה 

מושקא דיין
1162087

noarbatya@gmail.com1162638רות בשירי

y0548430653@gmail.com1165608יסמין בן עטר

oshratnizri14@gmail.com1166676אושרת נזרי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

reuti1992@gmail.com1167230רעות לוי

212746@chatz.org.il1167347רבקה מלכה

214270@chatz.org.il1167398אילת בשירי

ibarzel@gmail.com1167490מירב ברזל

y0548430653@gmail.com1167506יסמין בן עטר

batelhanya@gmail.com1167676בתאל חנייא

aaviad770@gmail.com
אריאל מנחם 

אביעד
1168719

davse20@gmail.com1165984דוד סגל

6827990@gmail.com1163572נטע קליין

a0527617407@gmail.com1164160ישי כהן

tomerd19@gmail.com1164333יפה זמיר

6827990@gmail.com1166872נטע קליין

zahi.danus@gmail.com1166949צחי דנוס

b83840@gmail.com1167070חוה לאה דרוק

pc6999315@gmail.com1167333יוסף חיים אמסלם
RUTMARY26@GMAIL.CO

M
1167460רותי נוה

0523409377A@GMAIL.C

OM
1167410אברהם חוברה

214114@tzafonet.org.il1169371איטה בילה דרוק

adva@zfat.matnasim.co.il1164187ולינה ראש'ספיר ג

maayan390@gmail.com1160633מעיין רומנו

Galgila178@gmail.com1161005גל גילה יגר
veredkachlon1@gmail.co

m
1161008ורדית שחורי

adva@zfat.matnasim.co.il1161450גוליאט זריהן

adva@zfat.matnasim.co.il1161662חנה פרץ

adva@zfat.matnasim.co.il1161695דקלה בן חיים

adva@zfat.matnasim.co.il
חיה מושקא 

אלגבסי
1161712



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

Cm0522587709@gmail.co

m
1161836חיה מושקא מרנץ

inbal830@gmail.com1161839ענבל אדרי

adva@zfat.matnasim.co.il1162535נגה טובה כהן

adva@zfat.matnasim.co.il1162553אושרת ארביב

adva@zfat.matnasim.co.il1164384אור סייג-חנה בת

adva@zfat.matnasim.co.il1167433אור סייג-חנה בת

adva@zfat.matnasim.co.il1168233טלי טוני ממן

adva@zfat.matnasim.co.il1168265ורדית שחורי

noarbatya@gmail.com1160422חוה לאה דרוק

RIVKYYY@GMAIL.COM1167046פיגא רבקה טייכנר

campnetzach1@gmail.co

m
1163728הניה חפצי חנונא

saramd770@gmail.com1171157שרה מוסיא דניאל

adva@zfat.matnasim.co.il1172956חנה פרץ

shavitrac@gmail.com
בת שבע ברכה 

טרכטמן
1158879

cchayaa@gmail.com1160911חיה מושקא וולוסוב

adva@zfat.matnasim.co.il1172960חנה פרץ

shilatsalman@gmail.com1172296שילת סלמן

gilharon76@gmail.com1158227רויטל אהרון
kids@katsrin.matnasim.co.

il
1161586שני סבלייב

kids@katsrin.matnasim.co.

il
1161704מעיין ארלט גיל

menit@spni.org.il1161488מוריה גבאי

menit@spni.org.il1163307אור לירז

menit@spni.org.il1161667נויה פרנקו

menit@spni.org.il1161685רותם רוטשטיין

menit@spni.org.il1163315דור שוקר

menit@spni.org.il1163299אנאל כהן

menit@spni.org.il1161487מוריה גבאי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

menit@spni.org.il1163281רותם רוטשטיין

danielbaru92@gmail.comדניאל צדיק

danielbaru92@gmail.comדניאל צדיק

gil007a@walla.com1164765גיל אלון

mc75151@gmail.com1162642מרדכי כהן

gordal2@walla.com1163526אלה הוטא

zehavit605@gmail.com1164030זהבה בן סימון

metzudot@gmail.com1164194רות עמר לגיסמו

Dganitroz1@gmail.com
דגנית רוזנטל בר 

יוסף
1164779

danielbaru92@gmail.com1165187דניאל צדיק

hadas.fire@gmail.com1160375הדס פייער

hilamada90@gmail.com1162850הילה לוי

moshikorahamim97@gmai

l.com
1158447משה רחמים

ks@tennis.org.il1164949ליאור שפירא

ks@tennis.org.il1164949ליאור שפירא

hilamada90@gmail.com1162850הילה לוי

218966@tzafonet.org.il1171025חאתם דאו

akraam1970@gmail.com1171433אכרם שחוכ

asma.smara@gmail.com1159058אסמא ארשיד

raneen2407@gmail.com1158656רנין רבאח
majdifarraj1975@gmail.co

m
1158657'די פראג'מג

Dahanbmichal@gmail.com1160688מיכל דהן ביטון

hodaya_126@walla.com1160645הודיה בנשימול

sapirmo8@gmail.com1161069ספיר מתתיה

odelyarubin26@gmail.com1161277אודליה חיה רובין



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

talo@sulam.co.il1159885טל אושרי

sport@rp.matnasim.co.il1159519אברהם לוגסי

Db1770@gmail.com1160898דרייזל בן ציון

noasuely@gmail.com1170859נעה סוהלי גפר

sport@rp.matnasim.co.il1162433אברהם לוגסי

219717@tzafonet.org.il1169139מחמוד מסארוה
bassel772000@yahoo.co

m

באסל מופלח 

טאטור
1166545

shadi325@gmail.com1166577שאדי בסול

219311@tzafonet.org.il1168938קאסם מוסא

nbnimer@walla.com1170407נימר בראנסי

hugim@ramatish.matnasi

m.co.il
1167815איריס בכר

shely.noar.ri@gmail.com1167487שלי סקודיצקי
inbar@ramatish.matnasim.

co.il
1164528דנה בר

sigal18472@gmail.com1166967סגלית אלחמיאס

rychabad@gmail.com1159866מיכל חזי

rnach15@gmail.com1159710רועי נחמיאס
sport@ramatish.matnasim.

co.il
1167350יריב עזר

sigal18472@gmail.com1168155סגלית אלחמיאס

amir@yshibli.tzafonet.org.il1158528אמיר שיבלי

khilieyad@gmail.com
איאד כחילי 

סעאידה
1172058

diklayemima@gmail.com1165099דקלה דהן

shlomi@matnasim.org.il1160308ג'אבי חג

talyindibo@walla.com1165411טל אינדיבו

chinuch@shelomi.org1170331רחל אלון

elazar.simchalayeled@gm

ail.com
1159325אלעזר שטרן

michali1974@gmail.com1173203מיכל בתיה פרץ



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

shlomi@matnasim.org.il1173154ג'אבי חג

shlomitsch21@gmail.comשלומית שלזינגר

shaab.n@gmail.com
עבד אל מאלכ 

פאעור

mas.mgdi@gmail.com1170696די מסרי'מג

elbiader@yahoo.com1170398יאסר פאעור

Mas.mgdi@gmail.com
עבד אל מאלכ 

פאעור
1171471

alaa.saa@sisma.org.il1171438עלא סעדה

omar.khaldi@sisma.org.il1170967אלדי'עומר ח

myasen7@gmail.com1171417מוופק יאסין
mahmod.kh.62@gmail.co

m
1171429טיב'מחמוד ח

besan16@gmail.com1171445עלי סעיד

Artoro11@walla.co.il1171449ארטר אבו ניל

jolia.ksh@sisma.org.il1171452וליה קשקוש'ג

nariman_ah@walla.com1171454ול'נארימאן אבו חג

diab.akare@gmail.com1172115דיאב עכרייה

yousef1010@wall.com1172171יוסף חניפס

jeries610@gmail.com1171456יריס משיעל'ג

munaya.k80@gmail.com
מונאיה עואד אבו 

קרשין
1160371

mary_toukan@hotmail.co

m
1172057מירי טוקאן

loai_luigi@hotmail.com1158433שאדי משיעל

mhmd.sw.87@gmail.com1169743מוחמד שעבאן

waseem-

hag@windowslive.com
1159065וחידה חסן

loreen.nbw@sisma.org.il1172480לורין נבואני
tamadur.sawaed@sisma.o

rg.il
1172537תמאדור סואעד



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

khateb.tam@sisma.org.il1172562תאמר חטיב

hason.abir@sisma.org.il1172441עביר חסון

hason.abir@sisma.org.il1172441עביר חסון

loreen.nbw@sisma.org.il1172480לורין נבואני
tamadur.sawaed@sisma.o

rg.il
1172537תמאדור סואעד

khateb.tam@sisma.org.il1172562תאמר חטיב

fadianos.77@hotmail.co.il1158802פאדיה נסראללה

m.mhagnh@gmail.com1158341נה'מוחמד מחאג

ziadm3394@gmail.com1158565נה'זיאד מחאג

mohmad.61@hotmail.com1168434מוחמד אגבאריה

hewayda10@gmail.com1168745הווידה עבאדי
mohmad.aboallo@gmail.c

om
1168749מוחמד אגבאריה

ahmadmah8@gmail.com1172761רום יונס

ahmadmah8@gmail.com1172769סוהיר אבו הלאל

ahmadmah8@gmail.com
הודא אגבאריה 

מואסי
1172771

ahmadmah8@gmail.com1172780מימונה אגבאריה

ahmadmah8@gmail.com1172785נה'יארא מחאג

ahmadmah8@gmail.com1172786שפאא מרעי

ahmadmah8@gmail.com1172792עביר מחאמיד

ahmadmah8@gmail.com1172817אסיל סעד

ahmadmah8@gmail.com1172909בארין'ניסמה ג

samerg78@gmail.com1158347סמיר גרא

masrinadie@walla.com1162547נדיה מסרי

nihayamah2015@gmail.co

m
1164597נה'נהאיה מחאג



מדינת ישראל

משרד החינוך
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kfar6@walla.com1164748נאהדה עתאמנה

m.kha@hotmail.com1164867נה'אלדיה מחאג'ח

rabahbill@gmail.com1164939בלאל אגבאריה

achva.hithm@gmail.com1167218היתם אגבאריה

rewe1512@walla.co.il1168821עימאד אגבאריה

mokoshla@walla.com1168940מרואה אבו ואסל
abo_7oseen_2009@hotma

il.com
1163276מוחמד אגבאריה

avivanili2@walla.com1163978ויוין אביבה נילי

yoel.k5050@gmail.com1171185יואל קקון

moran828@gmail.com1171252מירברי מורן בגירוב

peribh1201@walla.com
שרית שרה זונטג 

גנות
1161490

peribh1201@walla.com1162852בת שבע אלקסלסי

peribh1201@walla.com1162882'יערה מנביץ

peribh1201@walla.com1162895ליאור בואהרון

peribh1201@walla.com1165563חיה לילך צלישיר

peribh1201@walla.com1169990משה נקש

bracha2907@gmail.com1166195ברכה חניה

hofit_ab@walla.co.il
חופית אברהם 

בוחבוט
1166902

henbs6@walla.com1161693חן בן סימון

yaliznaty123@gmail.com1160306יעל שולמית זנתי

figoya@walla.com1162146דונה מכלוף

galinamatatov88@gmail.c

om
1164071גלינה מטטוב

lena8794@msn.com1163544ילנה וליטוב

chaya.amar18@gmail.com1160336חיה עמר

chabadorakiva@gmail.co

m
1162909אורטל גביר

chabadorakiva@gmail.co

m
1163174יואל מן

tzahi.karol@gmail.com1170379שירן דיין
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liliash4@gmail.com1172312ליליה לכטמן

lena8794@msn.com1163544ילנה וליטוב

liliash4@gmail.com1172312ליליה לכטמן

peribh1201@walla.com
שרית שרה זונטג 

גנות
1161490

itzhakc8@gmail.com1161513יצחק כהן

peribh1201@walla.com1162852בת שבע אלקסלסי

peribh1201@walla.com1162882'יערה מנביץ

peribh1201@walla.com1162895ליאור בואהרון

avivanili2@walla.com1172657ויוין אביבה נילי

noah-sh@zahav.net.il1163872נועה שחם

ronena@binyamina.ort.org

.il
1163970רונן אסיג

noah-sh@zahav.net.il1164262טל יפה אור

noacohen1308@gmail.co

m
1164713נועה כהן זריהן

reut.azo@gmail.com1165500רעות אזולאי

noacohen1308@gmail.co

m
1164713נועה כהן זריהן

tapuah_baqa@hotmail.co

m
1166588שאדייה ותד

tapuah_baqa@hotmail.co

m
1166871אחמד ותד

hebaaweesat@gmail.com1167672הבה כדיר

reem.khwaja11@gmail.co

m
1170052ה'רים חוואג

bakaelga@matnasim.org.il1171681סחר עויסאת

fadi.mawassi@gmail.com1171762זהר כתאנה

aiud.kabaha@gmail.com1171781עאיד כבהא

fadi.mawassi@gmail.com1171787מיאדה חלף

fadi.mawassi@gmail.com1171812מוחמד כבהה



מדינת ישראל

משרד החינוך
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fadi.mawassi@gmail.com1171838סהאם קעדאן

bakaelga@matnasim.org.il1171863נסים מואסי

bakaelga@matnasim.org.il1172952ריווה עוויסאת

mhmod_86@hotmail.com1173262מחמוד גנאיים

tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1171886מילנה רחמן

tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1171893נתנאלה בפרי

tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1171906הדר אליה

tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1161904הדר אליה

tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1162012מילנה רחמן

tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1162143הדר אליה

tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1162200מילנה רחמן

tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1162247מילנה רחמן

tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1162268מילנה רחמן

tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1162280מילנה רחמן

tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1162526נתנאלה בפרי

tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1162541נתנאלה בפרי

tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1162548נתנאלה בפרי

tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1162554נתנאלה בפרי

tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1162556נתנאלה בפרי

ilanps@bezeqint.net1167495אילן פדלון

aviramfabian@gmail.com1168991אבירם דורון פביאן

semion989@gmail.com1159007סמיון רחמן



מדינת ישראל
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ilanps@bezeqint.net1167525אילן פדלון
tereza@binyamina.matnas

im.co.il
1162572מור שוקרון

alaa.s2012@gmail.com1170079עלאא סלמאן

rebhe@walla.com1170413רבחי מחאמיד

bader.joh10@gmail.com1170065בדר גוהגאה

amash100@gmail.com1158536גמיל עמאש
abed20101981@gmail.co

m
1167266עבד גרבאן

hadshne_zarka@walla.co

m
1169946ורבאן'ם ג'נג

tahreer_j@walla.com1170433אמאל גרבאן

wegod2007@gmail.com1171230וד דראוושה'וג

hebakheir@gmail.com1171255איבה חיר
khetam.haikal95@gmail.co

m
1171358שמייה היכל

khetam.haikal95@gmail.co

m
1171405בנאן רשואן

najla17@walla.com1171421חמדה עמאש

eman.wattad@gmail.com1159059אימאן ותד

nemra1968@hotmail.com1167152דראר ותד

estiak-sema@hotmail.com1167160אשתיאק חלף
riad_m_watad@hotmail.co

m
1167760ריאד ותד

nemra1968@hotmail.comדראר ותד

sfwan@walla.com1162351סעיד חלבי

daliat3@walla.com1162425סאלח קדור

dina.halabi@sisma.org.il1167770דינה חלבי

rushdi396@walla.com1169229רושדי חסון

amira.ad@sisma.org.il1171468אמירה אדומי



מדינת ישראל

משרד החינוך
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amira.ad@sisma.org.il1171474אמירה אדומי

amira.ad@sisma.org.il1171475אמירה אדומי

amira.ad@sisma.org.il1171485אמירה אדומי

wafaab02@walla.com1171979ופא למחטווי

niroca007@gmail.com1159352ניר רוזנבאום

gan.nofit@gmail.com1166853מורן ורטהיים

gan.nofit@gmail.com1166985מורן ורטהיים

gan.nofit@gmail.com1167541מורן ורטהיים

gan.nofit@gmail.com1170606מורן ורטהיים

gilieshel140368@gmail.co

m
1169331גילי אשל

adimiz.1612@gmail.com1161564עדי בירנבוים

adimiz.1612@gmail.com1161579עדי בירנבוים

Chennoam1@gmail.com1167960חן נעם

gan757@gmail.com1169623גלילה הראל

dounia505@gmail.com1162515דוניה חאלדי

gan.nofit@gmail.com1167767מורן ורטהיים

ibten_scool@yahoo.com1162111סלים עמירייה

ayelet@k-sh.org.il1160054איילת פסטרנק

irisedu323@gmail.com1159428איריס יהב

gilboger@kry.co.il1162431מיכאל דוד שגיא

daniei.lavi20@gmil.com1162888דניאל לביא חבר

roypundik@gmail.com1168612רועי פונדיק

roypundik@gmail.com1168619רועי פונדיק



מדינת ישראל
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roypundik@gmail.com1171977רועי פונדיק

zvia596@gmail.com1162946צביה נחמן

neta@sunriseisrael.org.il1169076נטע רחל שגב

elyeela@gmail.com1167570יעלה אלישר

galit2610@gmail.com1166029גלית כהן

noarbatya@gmail.com1170659תהלה כהן

noarbatya@gmail.com1163156אהובה כהן

tzaharon@zamarin.org.il1165241שרון מימון

tzaharon@zamarin.org.il1165337סיגלית חיון אלון

tzaharon@zamarin.org.il
שבע -אביבית בת

ונטורה
1171998

tzaharon@zamarin.org.il1172011רעיה כץ

tzaharon@zamarin.org.il1172012רעיה כץ

tzaharon@zamarin.org.il1172016רעיה כץ

tzaharon@zamarin.org.il1172020רעיה כץ

tzaharon@zamarin.org.il1172022רעיה כץ

tzaharon@zamarin.org.il1172026סיגלית חיון אלון

tzaharon@zamarin.org.il1172028סיגלית חיון אלון

tzaharon@zamarin.org.il1172276שונטל אילה ביטון

tzaharon@zamarin.org.il1172286שונטל אילה ביטון

tzaharon@zamarin.org.il1172288שונטל אילה ביטון

tzaharon@zamarin.org.il1172290שונטל אילה ביטון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער
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tzaharon@zamarin.org.il1172293אתי אדרי

talnissan14@gmail.com1158661טל ניסן

pninak18@gmail.com1172889פנינה קליין

elyeela@gmail.com1167560יעלה אלישר

dance@zamarin.org.il1160586זהבה ברונובסקי

shulamit@spni.org.il1163221אסף נשיב
LRMLRM123@GMAIL.CO

M
1163531חנה חבושה

noarbatya@gmail.com1165045לאה בלוך

Dmagicdoor@gmail.com1158772שגית שבת טרוגר

debya2770@gmail.com1158580דבורה אהרון

dina@technoda.org.il1159250חן דואני

7111805@gmail.com1159309מעין פלפלי

shefi100@walla.com1159715וני'שפרירה ג

zipi@givatolg.matnasim.co

.il
1162609אורלי שחר

zipi@givatolg.matnasim.co

.il
1162614אורלי שחר

zipi@givatolg.matnsim.co.i

l
1162624אורלי שחר

zipi@givatolg.matnasim.co

.il
1162629אורלי שחר

zipi@givatolg.matnasim.co

.il
1162637אורלי שלמה

zipi@givatolg.matnasim.co

.il
1162643אורלי שלמה

zipi@givatolg.matnasim.co

.il
1162648אורלי שלמה

anatengel@walla.com1162740ענת אנגל

shirani5554@gmail.com1162961שירן שניידר

edenzaken26@gmail.com1163019פנינת עדן אורילוב

tali.1953@gmail.com1163037טלי יקר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער
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27oritf@gmail.com1163847אורית פרנקל

rachelidean62@gmail.com1163888רחל חיה מורסיאנו

CHEN181079@GMAIL.CO

M
1163911חן שושן

27oritf@gmail.com1164304אורי אלגלי אפרוס

nivraby20@gmail.com1165005ניב רבי

chen181079@gmail.com1165100חן שושן

ronittachkemoni@gmail.co

m
1165252רונית דייני

CPCTR@WALLA.CO.IL1165450סמדר פכטר

orly928@gmail.com1165771אורלי שחר

nuriti64@walla.co.il1166852נורית ועקנין

galit-l@pnay.org.il1166911גלית לילה

galit-l@pnay.org.il1167369מיכל אסתר הופמן

galit-l@pnay.org.il1167404שחף שוקרון

galit-l@pnay.org.il1167465סטיין אליו

galit-l@pnay.org.il1167475סטיין אליו

galit-l@pnay.org.il1167484הדר כהן

galit-l@pnay.org.il1167503ליאת הלוי לוין

galit-l@pnay.org.il1167515עדי בן כליפה

galit-l@pnay.org.il1167542מעיין אוחנה

galit-l@pnay.org.il1167553אלה גולדשטיין

galit-l@pnay.org.il1167573עדי מדמוני

galit-l@pnay.org.il1167597עדי מדמוני

galit-l@pnay.org.il1167684מלכה בקפן

urishoval@gmail.com1167836אורי שובל
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av103@walla.com1168030אביבית חזות

chayab7705@gmail.com1168084חיה צירל לסקר

galit-l@pnay.org.il1168409רחל לבן

m6213838@gmail.com1169165לאה ארנטרוי

mirit_suzana@hotmail.co

m
1169364מירית קלר

shilo310342@gmail.com1169689אודליה טרבלסי

312884@chatz.org.il1170344שולמית מרינגר

derech.sara@okmail.co.il1170509שרה שוקר

shifra048@gmail.com1170686שפרה שושן

talia.gafni9@gmail.com1171174טליה גפני

m6213838@gmail.com1172920לאה ארנטרוי

Vizner7@gmail.com1158517שרה חיה ויזנר

galit-l@pnay.org.ilרחל לבן

ornak11@walla.com1165948אורנה לוי

Ayavaltuch@gmail.com1159377איה ולטוך

orly140462@gmail.com1160012אורלי שחר

asivaa3@gmail.com1166900מורן וואקנין



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

zipi@givatolg.matnasim.co

.il
1167561אורלי שלמה

shifra048@gmail.com1162707שפרה שושן

sifrab88@gmail.com1162858שפרה רחל בכרך

noarbatya@gmail.com1162919יהודית זילברמן

noarbatya@gmail.com1162929שפרה רחל בכרך

noarbatya@gmail.com1161495רות אהרוני

stavo59@gmail.com1172575סתיו חתואלי

kebede8@gmail.com1172811ישי קבדה

ganosnat1@walla.com1161082אוסנת מעמרי

orihatueli@gmail.com1160335אורי חתואלי

nivraby20@gmail.com1165005ניב רבי

sgabay8@gmail.com1159383בתיה ברדוגו

noarbatya@gmail.com1161584אסתר מור-מיכל

e.a.k.770@gmail.com1158451אליהו אהרון קשי

noammualem99@gmail.co

m
1158926נעם מועלם

orihatueli@gmail.com1160335אורי חתואלי
b.sdotyamsailing@gmail.c

om
1165394צוף עירית זמט

surf4ever1989@gmail.com1158299יהונתן אפרתי

jinuj.nir@hotmail.co.il1159423רחל פרייר

ganim@nahsholim.org.il1163083רויטל אטיאס

ganim@nahsholim.org.il1163096רויטל אטיאס

ganim@nahsholim.org.il1163212ליה ליליאן מלכה
ganim.hahotrim@gmail.co

m
1164459מירית הופרט

ganim.hahotrim@gmail.co

m
1164506מירית הופרט

taifushin@gmail.com1158467איל אופיר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

eincarmelchinuch@gmail.c

om
1159098אברגל-אדווה בראון

doronp111@gmail.com1159938דורון פטשניק

btg770@gmail.com1163890בתיה שאער

limorkunik@gmail.com1164957לימור קוניק

shporen99@gmail.com1166606גזית ירדן סלע

inbalyudovich@gmail.com1166731עינבל יודוביץ

ayayelet8@gmail.com1166888איילת אקרמן

kerenmv19@gmail.com1168164קרן וירני משיוף

kerenr30@gmail.com1168490קרן רוזנבאום

meitar15@gmail.com1168844זאב גולן

miri5092@gmail.com1169111מרים לוי

tamar_aha1@walla.co.il1170380תמר אהרונוב

mgr4@mmm.org.il1159086מיכל בציר

mgr4@mmm.org.il1159087מיכל בציר

mgr4@mmm.org.il1159088מיכל בציר

mgr4@mmm.org.il1159089מיכל בציר

karingabay1007@gmail.co

m
1158254קארין רוזה בדוסי

asivaa3@gmail.com1166866יעקב אסי וואקנין

oridag1@gmail.com1169119אורי דגן

eizigalim16@gmail.com1158232עזר בניסטי

mazi@hcarmel.org.il1164652מזל טוב שם טוב



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

doritb16@gmail.com1167153דורית בראונשטיין

mazi@hcarmel.org.il1168068מזל טוב שם טוב

mazi@hcarmel.org.il1168142מזל טוב שם טוב

mazi@hcarmel.org.il1168157מזל טוב שם טוב

mazi@hcarmel.org.il1168180מזל טוב שם טוב

ashula@walla.com1168744שולמית אלפסי

shelly@hcarmel.org.il1169010שלי שחר

Adi27675@gmail.com1169152עדי סלע

adi27675@gmil.com1169925עדי סלע

adi27675@gmil.com1169926עדי סלע

adi27675@gmil.com1169927עדי סלע

adi27675@gmil.com1169928עדי סלע

ornash8@walla.co.il1169947אורנה שרון

ELIEZSC@NETVISION.N

ET.IL
1170020כרמית שניידר

ornash8@walla.co.il1170751אורנה שרון

ornash8@walla.co.il1170758אורנה שרון

ornash8@walla.co.il1170760אורנה שרון

ornash8@walla.co.il1170761אורנה שרון

shelly@hcarmel.org.il1170777שלי שחר

shelly@hcarmel.org.il1170778שלי שחר

s1m11@walla.co.il1170816מרי אמסלם

Kerenfinsterbush@gmail.c

om
1170901קרן פינסטרבוש

Kerenfinsterbush@gmail.c

om
1170915קרן פינסטרבוש

Kerenfinsterbush@gmail.c

om
1170918קרן פינסטרבוש



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

Kerenfinsterbush@gmail.c

om
1170920קרן פינסטרבוש

Kerenfinsterbush@gmail.c

om
1170922קרן פינסטרבוש

osnatadar3@gmail.com1161306אסנת אדר

liontali@gmail.com1169580מוריאל כהן

b.sdotyamsailing@gmail.c

om
1165394צוף עירית זמט

b.sdotyamsailing@gmail.c

om
1165394צוף עירית זמט

yaara@bigidea.co.il1163563יערה ראובני

surf4ever1989@gmail.com1158299יהונתן אפרתי

taifushin@gmail.com1162456איל אופיר

b.sdotyamsailing@gmail.c

om
1165394צוף עירית זמט

surf4ever1989@gmail.com1158299יהונתן אפרתי

ronit@campkimama.org1164257רונית מרום ברקוב

golassoclub@gmail.com1158976ירום לוי

doronp111@gmail.com1159938דורון פטשניק

eincarmelchinuch@gmail.c

om
1159098אברגל-אדווה בראון

limorkunik@gmail.com1164957לימור קוניק

b.sdotyamsailing@gmail.c

om
1165394צוף עירית זמט

informal.education@mmm.

org.il
1166762אלון אלכסנדר כהן

ronit@campkimama.org1164257רונית מרום ברקוב

surf4ever1989@gmail.com1158299יהונתן אפרתי

b.sdotyamsailing@gmail.c

om
1165394צוף עירית זמט

surf4ever1989@gmail.com1158299יהונתן אפרתי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ronit@campkimama.org1164257רונית מרום ברקוב

noarbatya@gmail.com1163898רבקה קרמר
betihut@ramot-

haifa.matnasim.co.il
1169248עדנה שושן

kahuna2surf@gmail.com1160225דרור סטולרו

yafit@leobaeck.org.il1167601תמי טרון

anatot@013.net1160660אורטל זיו

haifazoo@ethos.co.il1160713אסתר הנדל

7620640@gmail.com1164710רחל לאה לייבוביץ

yafit@leobaeck.org.il1167352רבקה אברמוביץ

yafit@leobaeck.org.il1167546אוה מנגר

yafit@leobaeck.org.il1167576רעות שאול

yafit@leobaeck.org.il1167590טטיאנה אודסקי

ganork@haifa.muni.il1164411שוב-חניתה הר

ganork@haifa.muni.il1164355גנאור קופל

ganork@haifa.muni.il1164364גנאור קופל

ganork@haifa.muni.il1164369גנאור קופל

ganork@haifa.muni.il1164379גנאור קופל

ganork@haifa.muni.il1164647לירון אלקיים

ganork@haifa.muni.il1164649לירון אלקיים

ganork@haifa.muni.il1164651לירון אלקיים

ganork@haifa.muni.il1164653לירון אלקיים

ganork@haifa.muni.il1164655לירון אלקיים

ganork@haifa.muni.il1164657לירון אלקיים

ganork@haifa.muni.il1164658לירון אלקיים



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ganork@haifa.muni.il1164979גאדה זהרה

ganork@haifa.muni.il1164991גאדה זהרה

ganork@haifa.muni.il1164993גאדה זהרה

ganork@haifa.muni.il1164996גאדה זהרה

ganork@haifa.muni.il1165003גאדה זהרה

ganork@haifa.muni.il1165006גאדה זהרה

ganork@haifa.muni.il1165020אוה מרים לוי

ganork@haifa.muni.il1165021אוה מרים לוי

ganork@haifa.muni.il1165026אוה מרים לוי

ganork@haifa.muni.il1165032אוה מרים לוי

ganork@haifa.muni.il1165036נירה רחמים רז

ganork@haifa.muni.il1165040נירה רחמים רז

ganork@haifa.muni.il1165042אוה מרים לוי

ganork@haifa.muni.il1165043נירה רחמים רז

ganork@haifa.muni.il1165044אוה מרים לוי

ganork@haifa.muni.il1165047נירה רחמים רז

ganork@haifa.muni.il1165048אוה מרים לוי

ganork@haifa.muni.il1165056נירה רחמים רז

ganork@haifa.muni.il1165060נירה רחמים רז

ganork@haifa.muni.il1165069קארין שפרוט

ganork@haifa.muni.il1165072קארין שפרוט

ganork@haifa.muni.il1165073קארין שפרוט

ganork@haifa.muni.il1165077קארין שפרוט

ganork@haifa.muni.il1165078קארין שפרוט



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ganork@haifa.muni.il1165081קארין שפרוט

ganork@haifa.muni.il1165082קארין שפרוט

ganork@haifa.muni.il1165667קרן ויונטה

ganork@haifa.muni.il1165668קרן ויונטה

ganork@haifa.muni.il1165671קרן ויונטה

ganork@haifa.muni.il1165674קרן ויונטה

ganork@haifa.muni.il1165678קרן ויונטה

ganork@haifa.muni.il1165679קרן ויונטה

ganork@haifa.muni.il1165690קרן ויונטה

ganork@haifa.muni.il1170402קרן דבי

ganork@haifa.muni.il1170437קרן דבי

ganork@haifa.muni.il1170453קרן דבי

ganork@haifa.muni.il1170456קרן דבי

ganork@haifa.muni.il1170469קרן דבי

ganork@haifa.muni.il1170473קרן דבי

ganork@haifa.muni.il1170475קרן דבי

ganork@haifa.muni.il1171710הילה בר און

ganork@haifa.muni.il1171718הילה בר און

ganork@haifa.muni.il1171722הילה בר און

ganork@haifa.muni.il1171725הילה בר און

ganork@haifa.muni.il1171728הילה בר און

ganork@haifa.muni.il1171740הילה בר און

ganork@haifa.muni.il1171741הילה בר און



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ganork@haifa.muni.il1171817ענת מלכה לי און

ganork@haifa.muni.il1171824ענת מלכה לי און

ganork@haifa.muni.il1171827ענת מלכה לי און

ganork@haifa.muni.il1171830ענת מלכה לי און

ganork@haifa.muni.il1171837ענת מלכה לי און

ganork@haifa.muni.il1171841ענת מלכה לי און

ganork@haifa.muni.il1171842ענת מלכה לי און

ganork@haifa.muni.il1172066עדנה גרניט

ganork@haifa.muni.il1172072עדנה גרניט

ganork@haifa.muni.il1172076עדנה גרניט

ganork@haifa.muni.il1172078עדנה גרניט

ganork@haifa.muni.il1172087עדנה גרניט

ganork@haifa.muni.il1172091עדנה גרניט

ganork@haifa.muni.il1172093עדנה גרניט

ganork@haifa.muni.il1172117אביחי כהן

ganork@haifa.muni.il1172140אביחי כהן

ganork@haifa.muni.il1172141אביחי כהן

ganork@haifa.muni.il1172144אביחי כהן

ganork@haifa.muni.il1172164אביחי כהן

ganork@haifa.muni.il1163538גנאור קופל

ganork@haifa.muni.il1164365גנאור קופל

ganork@haifa.muni.il1164366גנאור קופל

ganork@haifa.muni.il1164415שוב-חניתה הר

ganork@haifa.muni.il1164416שוב-חניתה הר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ganork@haifa.muni.il1164418שוב-חניתה הר

ganork@haifa.muni.il1164420שוב-חניתה הר

ganork@haifa.muni.il1164421שוב-חניתה הר

ganork@haifa.muni.il1164431שוב-חניתה הר

ganork@haifa.muni.il1164434זהר רפפורט יוסף

ganork@haifa.muni.il1164435זהר רפפורט יוסף

ganork@haifa.muni.il1164437זהר רפפורט יוסף

ganork@haifa.muni.il1164441זהר רפפורט יוסף

ganork@haifa.muni.il1164444זהר רפפורט יוסף

ganork@haifa.muni.il1164446זהר רפפורט יוסף

ganork@haifa.muni.il1164450זהר רפפורט יוסף

ganork@haifa.muni.il1164455שולמית קצב

ganork@haifa.muni.il1164462שולמית קצב

ganork@haifa.muni.il1164464שולמית קצב

ganork@haifa.muni.il1164466שולמית קצב

ganork@haifa.muni.il1164468שולמית קצב

ganork@haifa.muni.il1164471שולמית קצב

ganork@haifa.muni.il1164480שולמית קצב

ganork@haifa.muni.il1164533סיגלית סייג

ganork@haifa.muni.il1164536סיגלית סייג

ganork@haifa.muni.il1164539סיגלית סייג

ganork@haifa.muni.il1164545סיגלית סייג



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ganork@haifa.muni.il1164554סיגלית סייג

ganork@haifa.muni.il1164560סיגלית סייג

ganork@haifa.muni.il1164567סיגלית סייג

ganork@haifa.muni.il1164568רעות חוה פוקס

ganork@haifa.muni.il1164570שפרה ענתבי

ganork@haifa.muni.il1164571רעות חוה פוקס

ganork@haifa.muni.il1164572שפרה ענתבי

ganork@haifa.muni.il1164573רעות חוה פוקס

ganork@haifa.muni.il1164574שפרה ענתבי

ganork@haifa.muni.il1164578רעות חוה פוקס

ganork@haifa.muni.il1164580שפרה ענתבי

ganork@haifa.muni.il1164581רעות חוה פוקס

ganork@haifa.muni.il1164582שפרה ענתבי

ganork@haifa.muni.il1164585שפרה ענתבי

ganork@haifa.muni.il1164592שפרה ענתבי

ganork@haifa.muni.il1164593רעות חוה פוקס

ganork@haifa.muni.il1164596רעות חוה פוקס

ganork@haifa.muni.il
אורנה שפירא 

אביגד
1164604

ganork@haifa.muni.il
אורנה שפירא 

אביגד
1164605

ganork@haifa.muni.il
אורנה שפירא 

אביגד
1164606

ganork@haifa.muni.il
אורנה שפירא 

אביגד
1164607

ganork@haifa.muni.il
אורנה שפירא 

אביגד
1164609

ganork@haifa.muni.il
אורנה שפירא 

אביגד
1164612

ganork@haifa.muni.il
אורנה שפירא 

אביגד
1164613



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ganork@haifa.muni.il1164633ליהי סטרומזה

ganork@haifa.muni.il1164638ליהי סטרומזה

ganork@haifa.muni.il1164639ליהי סטרומזה

ganork@haifa.muni.il1164640ליהי סטרומזה

ganork@haifa.muni.il1164641ליהי סטרומזה

ganork@haifa.muni.il1164644ליהי סטרומזה

ganork@haifa.muni.il1168169גנאור קופל

ganork@haifa.muni.il1168174גנאור קופל

ganork@haifa.muni.il1168177גנאור קופל

ganork@haifa.muni.il1168181גנאור קופל

ganork@haifa.muni.il1172615מיכל מלכה הופמן

ganork@haifa.muni.il1172616מיכל מלכה הופמן

ganork@haifa.muni.il1172617מיכל מלכה הופמן

ganork@haifa.muni.il1172618מיכל מלכה הופמן

ganork@haifa.muni.il1172619מיכל מלכה הופמן

minad.edu@gmail.com1163250אבישי אברהם קינן
nadia_h.12.1992@hotmail.

com
1159316יר'נאדיה חג

info@havruta.co.il1159618רוסתם מאילוב

moriat55000@gmail.com1161706מוריה פלס

hbs771@netvision.net.il1161882הילה בן סימון

schoolizraelia@gmail.com1161913איריס כהן

sivan_luski@walla.com1161933סיוון ואנונו

michalisto@gmail.com1161941מיכל ליסטופד טוג



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

natiabu663@gmail.com1161965אושרת אבו

ahron2003@waiia.com1162016אודליה שאול

karinsegev0@gmail.com1162027קארין שגב

dganya.school@gmail.com1162100שמחה קדוש

shahar_cohen100@walla.c

o.il
1162361שחר כהן

rayarie@walla.com1162383רעיה כהן

gazit4@gmail.com1162468רחלי גזית

roni82sh@gmail.com1162709רון שחם כהן

bloom1703@gmail.com1162720ליאת בלום

roneshet.einhayam@gmail

.com
1162727רון עשת

omiya.aharon@gmail.com1163021אמר אהרן

karinifrah1@walla.co.il1163388קרין וקנין

irisdermer@gmail.com1163508איריס דרמר

stefany0011@gmail.com
סטפני מסודה 

המבורג
1163510

samiti10@hotmail.com1163837סנדרה סולומון
doronweinberg@gmail.co

m
1163964דורון וינברג

alonschool10@gmail.com1164290אורית וינמן

matos@reali.org.il1164429פנינית אלגזי

deryuric@gmail.com1164615אוריאל דרעי

galoosh3@gmail.com1164735רונית טובה ורדימון

hadar.y@reali.org.il1165547שני גבאי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

dafnabon@gmail.com1165654דפנה בוננה

raberghil@gmail.com1165716ריקי ברוך

Bartr42@gmail.com1165915בר אסתר טויזנר

yharfoof@gmail.com1166411יפית חרפוף

puttery1@gmail.com1166979יריב ירמיהו פוטר

moelimelch@gmail.com1168319מוריה אלמלך

ahuza.y@reali.org.il1169476ניר פרקש

hagard@nycc.org.il1171835אייל רובס

gila99@gmail.com1172191גילה שויקה

sbv4183@walla.com1173340דנה כהן

nasrin@netvision.net.il1162161נסרין עודה

mohmdhaa@gmail.com1162444מוחמד עואד

fatena_1980@hotmail.com1162775פאתנה סמעאן

manaljafar1@hotmail.com1166457עפר'מנאל ג

valentinetal@gmail.com1158637טל יוסף ולנטיין

noarbatya@gmail.com1160757פייגי חוה שטרן

noarbatya@gmail.com
בריינה ברכה 

ליזרוביץ
1161180

noarbatya@gmail.com1161675רות גלברט

noarbatya@gmail.com1161978יוסף זילברשלג
nadia_h.12.1992@hotmail.

com
1162157יר'נאדיה חג

eyalro@nycc.org.il1162482אייל רובס

orenmang@gmail.com1162790ליחן שירן-רחל

noarbatya@gmail.com1162912נחמה קוזלובסקי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

noarbatya@gmail.com1162931בת שבע קופפר

hila264@gmail.com1164067הילה בוצחק

rlg770@gmail.com1164128רחל גבאי

noarbatya@gmail.com1164642מרדכי שובקס

minad.edu@gmail.com1167642אברהם נחמני

ovdat28@gmail.com1167671עובדת גיא

haifa@tennis.org.il1168117ירון בולשינסקי

hagard@nycc.org.il1168461אייל רובס

sigilove4@gmail.com1170152סיגל מרים אזולאי

h-oneg@kavnaki.net1168328רחל אלברט

karmel04@walla.com
אהובה הולצמן 

אלפסי
1159068

sarayael123@gmail.com1166372שרה יעל הראל

michalmalk@walla.co.il1172360מיכל מלכה

shoshi.dan2@gmail.com1161888שושנה דנינו

aaronger8@gmail.com1161023אהרון גרשגורן

madakef@academy-y.com1165656עומר ששון

parachute625@gmail.com1170654סאידה בהו

tamar11@walla.com1162313יואב פרידמן

h-oneg@kavnaki.net1169363מרים לאה גרוסמן

Amnehdakka@gmail.com
עאהד עבד אל 

רחמאן
1164828

assi.syrkin@gmail.com1166591אסף סירקין

masoret00@gmail.com1161574יהושע דוד ביננפלד

shakaishere@gmail.com1162561יותם מרדכי אטיאס

surfclub1@gmail.com1162982איתי ליברמן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

byy340@gmail.com
שיינה ליבה יפה 

ליבוביץ
1162885

noarbatya@gmail.com1161884נחמה פרידמן

noarbatya@gmail.com1164096צפורה קוקיס

marysaade1@gmail.com1162343מרי סעאדה

chayaroz770@gmail.com
לאה חיה מושקא 

ווילשנסקי
1159946

basemj2@gmail.com1160214מאל'באסם ג

hellenmu76@gmail.com1160654הלן מובאריכי הלון

haifasailing@gmail.com1159863אלכסיי ספרב

education@hms.org.il1172169מהא בדר

education@hms.org.il1172432תמר נצר

kahuna2surf@gmail.com1160225דרור סטולרו

education@hma.org.il
יעל ליאת גרוסמן 

ארזואן
1172677

ramoth@matnasim.org.il1166583אלעד לידור

gititing@gmail.com1158412גיתית זידנברג

acad.union@gmail.com1159227עודה שחברי

haifasailing@gmail.com1159863אלכסיי ספרב

kahuna2surf@gmail.com1160225דרור סטולרו

msuidan@017.net.il1159057דיב-דוריס סוידאן

acad.union@gmail.com1159227עודה שחברי

karmel04@walla.com
אהובה הולצמן 

אלפסי
1159068

kahuna2surf@gmail.com1160225דרור סטולרו

education@hms.org.il1172170אנה ימלינה

haifazoo@ethos.co.il1160713אסתר הנדל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

haifasailing@gmail.com1159863אלכסיי ספרב

education@hms.org.il1172169מהא בדר

kahuna2surf@gmail.com1160225דרור סטולרו

haifazoo@ethos.co.il1160713אסתר הנדל

scitech.pa@gmail.com1159206אסנת חנה דביר

haifasailing@gmail.com1159863אלכסיי ספרב

kahuna2surf@gmail.com1160225דרור סטולרו

yossi.peretz13@gmail.com1158235יוסי פרץ

noarbatya@gmail.com
צפורה פרידה 

היינמן
1163629

noarbatya@gmail.com1159298רחל רוטשטיין

shiramiel96@gmail.com1162939שיר עמיאל

ramoth@matnasim.org.il1166583אלעד לידור

orenmang@gmail.com1162790ליחן שירן-רחל

karmel04@walla.com
אהובה הולצמן 

אלפסי
1159068

tal@hodhacarmel.co.il1172231שחר כהן

kahuna2surf@gmail.com1160225דרור סטולרו

education@hms.org.il1172170אנה ימלינה

education@hma.org.il
יעל ליאת גרוסמן 

ארזואן
1172677

b.tirosh@gmail.com1160975בועז תירוש

abali@bezeqint.net1158567אורית יונה אבלי

gititing@gmail.com1158412גיתית זידנברג

surfclub1@gmail.com1158327סער בן שמחון

galish.haim@gmail.com1165412חיים שמו

noarbatya@gmail.com1159355פנינה מושקוביץ



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

kahuna2surf@gmail.com1160225דרור סטולרו

haifasailing@gmail.com1159863אלכסיי ספרב

tamary1231@gmail.com1160011תמר יוספן
meshotetim1925@gmail.c

om
1160201אשל תבור

education@hms.org.il1172432תמר נצר

kahuna2surf@gmail.com1160225דרור סטולרו

education@hma.org.il
יעל ליאת גרוסמן 

ארזואן
1172677

haifazoo@ethos.co.il1160713אסתר הנדל

peninaal@gmail.com1168933פנינה אלפסי

ttorathaim@gmail.com1171727יחיאל אליאסי

zgdon26@gmail.com1163480שירה זגדון

bethinuch.harish@gmail.c

om
1166756מור ברהום

hgg1993@gmail.com1168798'ג'לאה חג

adi231090@gmail.com1168824עדי שרעבי

hadaspaz14@gmail.com1169908הדס פז

hayawinter@gmail.com1162068חיה ברכה וינטר

ruven6526@gmail.com1162345רובי ראובן אליהו

hayawinter@gmail.com1162569חיה ברכה וינטר

liatargaman1@gmail.com1165424ליאת ארגמן

shiran.re@sisma.org.il1166630שירן רביבו גלסברג

lana.na@sisma.org.il1166953לנה נקארה עמורי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

inbardery3@gmail.com1167991פאני מלכה

kobihazaz18@gmail.com1168011חגית יפרח

ganit_g@hotmail.com1169140גרינברג-גנית אופיר

ganit_g@hotmail.com1169169גרינברג-גנית אופיר

ganit_g@hotmail.com1169181גרינברג-גנית אופיר

liatargaman1@gmail.com1169190ליאת ארגמן

ganit_g@hotmail.com1169196גרינברג-גנית אופיר

ganit_g@hotmail.com1169200גרינברג-גנית אופיר

liatargaman1@gmail.com1169208ליאת ארגמן

liatargaman1@gmail.com1169220ליאת ארגמן

tair12118@gmail.com1169800תאיר גוטמן כליף

tair12118@gmail.com1169818תאיר גוטמן כליף

esterjo@gmail.com1171535אסתר שרמן

lana.na@sisma.org.il1166953לנה נקארה עמורי

g_omayma@hotmail.com1162772אומימה גזייל בדוי

heiamknaana@gmail.com1162968היאם כנאענה

ahlam.a.b.wasel@gmail.co

m
1163451אחלאם אבו ואצל

sohadgzmawe@gmail.com1163475סוהאד גזמאווי

yasoabu1981@gmail.com1164665יסמין אבו פול

morse_60@gmail.com1164804מורסי מסארוה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yasoabu1981@gmail.comיסמין אבו פול

mysaa86@gmail.com1169973עובידה אסמאעיל

neta@handinhand.org.il1161700נטע הר לב

arieljee@gmail.com1158758אריאל מלכה

shaniglazer88@gmail.com1158398שני גלזר

kalee_15_2@hotmail.com1160032כרם כבהא

ariellita55@gmail.com1161229אריאלה שרייבר

risraelr@gmail.com1162770ישראל רוזיצקי

mrv168@gmail.com1163351מירב בן עמוס

siskind.gila@gmail.com1166922גילה זיסקינד

kh77@walla.com
סילבנה אדית 

חיימוביץ
1162486

gansport@ganshmuel.com1159051אריה לנדסמן

kh77@walla.com1159515סיון סבג

kh77@walla.com1159516סיון סבג

kh77@walla.com1159517סיון סבג

kh77@walla.com
סילבנה אדית 

חיימוביץ
1162499

kh77@walla.com
סילבנה אדית 

חיימוביץ
1162507

maon-

ganim@mitzpeilan.co.il
1170629שגי גלילי

maon-

ganim@mitzpeilan.co.il
1171117שגי גלילי

lironkuk@gmail.com1159100יהודית קוקווקא

maayanot@mkp.org.il1158279דנה בוארון

liora@menashe.co.il1171051לילך הוכמן

rutilami@walla.com1163465רותי לחמי

edumagal@kmagal.co.il1172666שקד גלסמן

maayanot@mkp.org.il1158279דנה בוארון

maayanot@mkp.org.il1158279דנה בוארון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

maayanot@mkp.org.il1158279דנה בוארון

80atala@gmail.com1170081עטאללה אגבאריה

gmh2701@gmail.com1170101בארין'מוחמד ג

randlaz@walla.com1170795מוחמד אגבאריה
mohammedag6@hotmail.c

om
1171100מוחמד אגבאריה

talsapir1@gmail.com1161866טל ספיר

ASAFAMG@GMAIL.COM1162107אסף אמגר

mamanhadari@gmail.com1164727הדר ממן

kerentub23@gmail.com1164785קרן טובלי

etush412@gmail.com
-אסתר מוסקוביץ

גאזל
1164788

ruti.shusterman@gmail.co

m
1166710רות שוסטרמן

mamanhadari@gmail.com1168143הדר ממן

mamanhadari@gmail.com1168150הדר ממן

mamanhadari@gmail.com1168152הדר ממן

mamanhadari@gmail.com1168154הדר ממן

etush412@gmail.com
-אסתר מוסקוביץ

גאזל
1168159

etush412@gmail.com
-אסתר מוסקוביץ

גאזל
1168161

etush412@gmail.com
-אסתר מוסקוביץ

גאזל
1168163

etush412@gmail.com
-אסתר מוסקוביץ

גאזל
1168166

horovano@netvision.net.il1168171ריטה הורובנו

horovano@netvision.net.il1168173ריטה הורובנו

horovano@netvision.net.il1168175ריטה הורובנו

horovano@netvision.net.il1168176ריטה הורובנו

shanicohen1983@gmail.co

m
1169482שני שקרון

ruthysh14@gmail.com1169550רותי שרון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ruthysh14@gmail.com1169585רותי שרון

rinat4985@gmail.com1169590רינת רייכנר אזולאי

ruthysh14@gmail.com1169597רותי שרון

rinat4985@gmail.com1169607רינת רייכנר אזולאי

rinat4985@gmail.com1169617רינת רייכנר אזולאי

ruthysh14@gmail.com1169618רותי שרון

rinat4985@gmail.com1169619רינת רייכנר אזולאי

rinat4985@gmail.com1169625רינת רייכנר אזולאי

ruthysh14@gmail.com1169626רותי שרון

zg156180@gmail.com
זהבה איטה 

פראדל גריינימן
1161080

ASAFAMG@GMAIL.COM1162107אסף אמגר

vasayag@gmail.com1166671ורדה אסייג

alham_pro@walla.com1170355אילהאם פרו

wafa21@walla.com1170489ופאה אשקר

samia2010@walla.com1170793סאמיה מנסור

ollaawad@hotmail.com1171008עולא חלבי

goana8@walla.com1158556יהאן רשיד'ג

abozenab@walla.co.il
אבראהים אבו 

מולחם
1168955

tarik_younis82@hotmail.co

m
1170414טארק יונס

famasri52@gmail.com
פאטמה מסרי 

גזמאווי
1171123

akildaashanin12@gmail.co

m
1171521חנין עקל

famasri52@gmail.com
פאטמה מסרי 

גזמאווי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

famasri52@gmail.com
פאטמה מסרי 

גזמאווי
famasri52@gmail.com

פאטמה מסרי 

גזמאווי
famasri52@gmail.com

פאטמה מסרי 

גזמאווי

ahruzki@gmai.com1160444רוזקי אבו הלאל

khaledfarhan068@gmail.c

om
1168268חאלד פרחאן

diknashh@gmail.com1169226הישאם דקנאש

ad_ja@012.net.il1169773גמילה ברייה

hannansaadi@gmail.com1172468חנאן סעדי

N_keidar@hotmail.com1164202נועה קידר שוורץ

didishos@gmail.com1170038דוד שוסטר

shai_c4@hotmail.com1168635שי כהן
a.limor@pardes-hanna-

karkur.muni.il
1160868אדוה קטלן

vered@shvilim.org1163769ורד מרדכי

bhaomer@gmail.com1163852עומר אריה מוהאן

osnatkad453@gmail.com1163907אוסנת בוזגלו
a.limor@pardes-hanna-

karkur.muni.il
1163956נגה דקל

r6322605@gmail.com1163973רחמים ביטון
a.limor@pardes-hanna-

karkur.muni.il
1164116נגה דקל

a.limor@pardes-hanna-

karkur.muni.il
1164117נגה דקל

a.limor@pardes-hanna-

karkur.muni.il
1164118נגה דקל

a.limor@pardes-hanna-

karkur.muni.il
1164119נגה דקל

klingerhili@gmail.com1164211אורלי בנדק קלינגר

maayanlapid@gmail.com1164281מעין לפיד

a.limor@pardes-hanna-

karkur.muni.il
1164314אדוה קטלן

a.limor@pardes-hanna-

karkur.muni.il
1164340אדוה קטלן

a.limor@pardes-hanna-

karkur.muni.il
1164356אדוה קטלן

a.limor@pardes-hanna-

karkur.muni.il
1164371נגה דקל

a.limor@pardes-hanna-

karkur.muni.il
1164715אדוה קטלן
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משרד החינוך
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

hagit.zimelman@gmail.co

m
1164754חגית צימלמן

shiran19885@gmail.com1164766שירן אלמקייס

naamapaz10@gmail.com1164769נעמה פז טפירו

shiran19885@gmail.com1164775שירן אלמקייס

shushan27@gmail.com1167691יאיר שושן

ilana_825@walla.co.il1162762אילנה סודרי

CHGO.2528@GMAIL.CO

M
1159407חנה גולומבק

reginamir7@gmail.com1168579רגינה צרפתי עמור

avivbiran@gmail.com1170540אביב בירן

info@kaytana.net1159394בטלמן-'הלנה סבאג

shir123@gmail.com1165629מיטל ששון

shir123@gmail.com1165696שרונה מזרחי

shir123@gmail.com1167038יפעת ברוך

shir123@gmail.com1167045ענבל מטמון

shir123@gmail.com1167337ענת הבלר

shir123@gmail.com1167341פזיה אמיר

shir123@gmail.com
יוסף מרדכי 

רוטנברג
1167366

shir123@gmail.com1167426הודיה רוח

shir123@gmail.com1167468גל קסטיאל

shir123@gmail.com1167483ליאור פרבל

shir123@gmail.com1167531דוד חזי

shir123@gmail.com1167548רוני סין משה

malib@ka.matnasim.co.il1168712מן'אושרת תורג

malib@ka.matnasim.co.il1168715מן'אושרת תורג

malib@ka.matnasim.co.il1168716מן'אושרת תורג

malib@ka.matnasim.co.il1168718מן'אושרת תורג



מדינת ישראל

משרד החינוך
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malib@ka.matnasim.co.il1169579גל הרבסמן

zdh770@gmail.com
-חיה מושקא בן

חורין
1171024

mm7700@gmail.com1160215חיה מושקא חנונו

malib@ka.matnasim.co.il1168575חיה נודלמן

malib@ka.matnasim.co.il1168628אורלי סלומון

malib@ka.matnasim.co.il1168636אורלי סלומון

malib@ka.matnasim.co.il1168656אורלי סלומון

malib@ka.matnasim.co.il1168667חיה נודלמן

malib@ka.matnasim.co.il1168671חיה נודלמן

malib@ka.matnasim.co.il1168673חיה נודלמן

malib@ka.matnasim.co.il1168676חיה נודלמן

malib@ka.matnasim.co.il1168683לאה אלה צפורה

malib@ka.matnasim.co.il1168694לאה אלה צפורה

malib@ka.matnasim.co.il1168698לאה אלה צפורה

malib@ka.matnasim.co.il1168700מן'אושרת תורג

malib@ka.matnasim.co.il1169536גל הרבסמן

malib@ka.matnasim.co.il1169553גל הרבסמן

malib@ka.matnasim.co.il1169567גל הרבסמן

malib@ka.matnasim.co.il1169574גל הרבסמן

malib@ka.matnasim.co.il1169592נועה גבאי

malib@ka.matnasim.co.il1169600נועה גבאי

malib@ka.matnasim.co.il1169616נועה גבאי

malib@ka.matnasim.co.il1169622נועה גבאי

malib@ka.matnasim.co.il1169635נועה גבאי

malib@ka.matnasim.co.il1169641קארין זרד

malib@ka.matnasim.co.il1169647קארין זרד



מדינת ישראל
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malib@ka.matnasim.co.il1169650קארין זרד

malib@ka.matnasim.co.il1169654קארין זרד

malib@ka.matnasim.co.il1169656קארין זרד

noarbatya@gmail.com1161725לאה הוכסטר

shir123@gmail.com( 1167727לאה שאולוב)שירן 

shir123@gmail.com1167736ניק'אירינה טבצ

carmit0230@gmail.com1172874כרמית פישר

info@kaytana.net1159394בטלמן-'הלנה סבאג

info@kaytana.net1159394בטלמן-'הלנה סבאג

tby8449555@gmail.com1158961חנה קוגל

yael.bialer@yahoo.com
טליה טניה גולן 

רויטמן
1165216

yael.bialer@yahoo.com
טליה טניה גולן 

רויטמן
1165225

yael.bialer@yahoo.com
טליה טניה גולן 

רויטמן
1165248

yael.bialer@yahoo.com
טליה טניה גולן 

רויטמן
1165253

yael.bialer@yahoo.com
טליה טניה גולן 

רויטמן
1165262

yael.bialer@yahoo.com
טליה טניה גולן 

רויטמן
1165268

yael.bialer@yahoo.com1165306חנה שער

yael.bialer@yahoo.com1165318חנה שער

yael.bialer@yahoo.com1165320חנה שער

yael.bialer@yahoo.com1165322חנה שער

yael.bialer@yahoo.com1165330חנה שער

yael.bialer@yahoo.com1165333חנה שער

yael.bialer@yahoo.com1165336אפרת קציר

yael.bialer@yahoo.com1165338אפרת קציר

yael.bialer@yahoo.com1165340אפרת קציר

yael.bialer@yahoo.com1165342אפרת קציר
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yael.bialer@yahoo.com1165344אפרת קציר

yael.bialer@yahoo.com1165345אפרת קציר

yael.bialer@yahoo.com1165356סמדר חי

yael.bialer@yahoo.com1165364סמדר חי

yael.bialer@yahoo.com1165374סמדר חי

yael.bialer@yahoo.com1165381סמדר חי

yael.bialer@yahoo.com1165383סמדר חי

yael.bialer@yahoo.com1165385סמדר חי

yael.bialer@yahoo.com1165389סמדר חי

yael.bialer@yahoo.com1165390שולמית קזז

yael.bialer@yahoo.com1165392שולמית קזז

yael.bialer@yahoo.com1165395שולמית קזז

yael.bialer@yahoo.com1165396שולמית קזז

yael.bialer@yahoo.com1165398שולמית קזז

yael.bialer@yahoo.com1165402שולמית קזז

yael.bialer@yahoo.com1165406שולמית קזז

akorobat@bezeqint.net1161509'בנימין גורביץ

haya.rakafot@gmail.com1164305לימור לוי

simaamora@gmail.com1166603סימה שרר

psagot2012@gmail.com1167353הילה רחל פרץ

taladi6@walla.co.il1167568טל חבשוש

matnaszur@gmail.com1168208רונית אבני

henih@walla.co.il1168562בתחן חזן-חני

henih@walla.co.il1169020בתחן חזן-חני

eveov69@gmail.com1169394חוה איברקן מלקה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער
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REVITAL207@GMAIL.CO

M
1172429רויטל רחל סלם

neurim4@walla.com1164226אור שליזינגר

rabbi@chabadbialik.co.ilפינחס מרטון

chabad.kef.li@gmail.com1169711נטלי טליה כהן

matnaszur@gmail.com1172047יפית סויסה מלכה

matnaszur@gmail.com1168349רונית אבני

Althoise@gmail.com
נחמה דינה 

בורנשטיין
1160140

liron.ron@gmail.com1164575ברכה מנצור

liron.ron@gmail.com1164636לירון שלח רון

liron.ron@gmail.com1164645חדוה גרינולד

liron.ron@gmail.com1164395ברכה מנצור

liron.ron@gmail.com1164583ברכה מנצור

liron.ron@gmail.com1164594ברכה מנצור

liron.ron@gmail.com1164598ברכה מנצור

nidamrotem@gmail.com1171555רותם נידם

Doronwe9@walla.co.il1159556דורון מנחם וינמן

adisimchalayeled@gmail.c

om
1161296עדי דסקל

Yifat1995@gmail.com1159334יפעת קרוננפלד

zipigoren1@gmail.com1171836יובל פרנסואה גולן

sport@kiryattiv.matnasim.c

o.il
1169401יובל פרנסואה גולן

Doronwe9@walla.co.il1159556דורון מנחם וינמן

eliv59@gmail.com1163165אליהו וקנין

liron.ron@gmail.com1164575ברכה מנצור

liron.ron@gmail.com1164636לירון שלח רון

liron.ron@gmail.com1164645חדוה גרינולד
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liron.ron@gmail.com1164395ברכה מנצור

liron.ron@gmail.com1164583ברכה מנצור

liron.ron@gmail.com1164594ברכה מנצור

liron.ron@gmail.com1164598ברכה מנצור

yamor770@gmail.com1160285אלמז רחמימוב

lilachcarmeli1@gmail.com1164007לילך כרמלי

lilachcarmeli1@gmail.com1167132לילך כרמלי

lilachcarmeli1@gmail.com1167136לילך כרמלי

lilachcarmeli1@gmail.com1167137לילך כרמלי

lilachcarmeli1@gmail.com1167195אסתר חילו

lilachcarmeli1@gmail.com1167562אסתר חילו

lilachcarmeli1@gmail.com1167580כוכבה בוקאי

lilachcarmeli1@gmail.com1167602כוכבה בוקאי

lilachcarmeli1@gmail.com1167653שלומית יחזקאלי

lilachcarmeli1@gmail.com1167657שלומית יחזקאלי

teplitsky.shay@gmail.com1169537יונתן סגל

lilachcarmeli1@gmail.com1167121לילך כרמלי

julia.nuterman@gmail.com1167182ירימי-יוליה נוטרמן

lilachcarmeli1@gmail.com1167558אסתר חילו

lilachcarmeli1@gmail.com1167571אסתר חילו

lilachcarmeli1@gmail.com1167592כוכבה בוקאי

lilachcarmeli1@gmail.com1167598כוכבה בוקאי

julia.nuterman@gmail.com1167616ירימי-יוליה נוטרמן

julia.nuterman@gmail.com1167619ירימי-יוליה נוטרמן

julia.nuterman@gmail.com1167626ירימי-יוליה נוטרמן



מדינת ישראל
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lilachcarmeli1@gmail.com1167643שלומית יחזקאלי

lilachcarmeli1@gmail.com1167645שלומית יחזקאלי

lilachcarmeli1@gmail.com1167659שלומית יחזקאלי

shlomirevach@walla.co.il1167890סמדר ברץ

shlomirevach@walla.co.il1167946סימה מזרחי

shlomirevach@walla.co.il1167948שרונה בלגזל

goalssosummer@gmail.co

m
1169112עדן שטראוס

shlomirevach@walla.co.il1168081דבורה לאה קליין

shlomirevach@walla.co.il1168137גלית חיקי

shlomirevach@walla.co.il1168367כרמית כרמלה סבג

shlomirevach@walla.co.il
אנה פרידמן 

לנדסמן
1169737

shlomirevach@walla.co.il
מורן אטיאס 

אזנקוט
1170295

info@surfo.co.il1158346גיל הורביץ
goalssosummer@gmail.co

m
1169112עדן שטראוס

goalssosummer@gmail.co

m
1169112עדן שטראוס

levinson@wokm.org1163612שני נחמני

kiryatmo@matnasim.org.il1165211רעות קרשובר

kiryatmo@matnasim.org.il1165876ליבת קטעי קניאזר

kiryatmo@matnasim.org.il1167632כרמית חי

kiryatmo@matnasim.org.il1167662כרמית חי

kiryatmo@matnasim.org.il1172621כרמית חי

kiryatmo@matnasim.org.il1165812רעות קרשובר

kiryatmo@matnasim.org.il1165868ליבת קטעי קניאזר

kiryatmo@matnasim.org.il1165893ליבת קטעי קניאזר

kiryatmo@matnasim.org.il1166905אורנית מאירוביץ

kiryatmo@matnasim.org.il1166925אורנית מאירוביץ

kiryatmo@matnasim.org.il1166961אורנית מאירוביץ

kiryatmo@matnasim.org.il1166977אורנית מאירוביץ



מדינת ישראל
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kiryatmo@matnasim.org.il1167020אורנית מאירוביץ

kiryatmo@matnasim.org.il1167039אורנה אלמאוהב

kiryatmo@matnasim.org.il1167488אביגייל אור לוי

kiryatmo@matnasim.org.il1167526כרמית חי

kiryatmo@matnasim.org.il1167667כרמית חי

amuta.nardea@gmail.com1159198יריב רפאל נרדע

k.1@013net.net1164091מרסל קרני

TAMARI2222@GMAIL.CO

M
1164172תמי אוסטרייכר

ricorona@walla.com1164628רונה רונית ציפרוט

mail@achduts.org1165185אנה קרימר

mitzpe100@gmail.com1167142רות דדון

navonmozkin@gmail.com1167323אסתר אפריאט

Y-weizma-kmo-

S@kishurim.k12.il
1170973תמר אייזן

kiryatmo@matnasim.org.il1166749צביה לוחנר

kiryatmo@matnasim.org.il1166763צביה לוחנר

kiryatmo@matnasim.org.il1166776צביה לוחנר

kiryatmo@matnasim.org.il1166793צביה לוחנר

kiryatmo@matnasim.org.il1166809צביה לוחנר

kiryatmo@matnasim.org.il1167053אריאלה שטרומינגר

kiryatmo@matnasim.org.il1167093טליה הרשקוביץ

kiryatmo@matnasim.org.il1165798רעות קרשובר

kiryatmo@matnasim.org.il1165804רעות קרשובר

kiryatmo@matnasim.org.il1165886ליבת קטעי קניאזר

kiryatmo@matnasim.org.il1165920ליבת קטעי קניאזר
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kiryatmo@matnasim.org.il1166830רעות קרשובר

kiryatmo@matnasim.org.il1166970אורנית מאירוביץ

kiryatmo@matnasim.org.il1167073ענת טבול

amuta.nardea@gmail.com1159198יריב רפאל נרדע

naamanhava@walla.com1159966חבצלת נעמן

rechasim@matnasim.org.il1161948יוכבד מן

rechasim@matnasim.org.il1162042רחל אימרגרין

sari84846@gmail.com1163425ירדן מזרחי

batmelech@012.net.il1163639לאה גליס

ohelsara.r@gmail.com
מיכל מיטל 

קבנובסקי
1165983

mazkirutg@ganimm.co.il1171802רחל גרודזינסקי

rechasim@matnasim.org.il1161723יונה גולדמן שרעבי

td9842638@gmail.com1159015יוסף דנינו

ohelsars.r@gmail.com1159571אורה חכימה

rechasim@matnasim.org.il1163633שרה בוגץ

noarbatya@gmail.com1163128רחל גרודזינסקי

noarbatya@gmail.com1159184לאה זלוצבסקי

or9040540@gmail.com1159148שמעון מאיר קניאל

nelly-2011@live.com1166800מחמוד אבו קטיש

anghamibr89@gmail.com1170666אנגם איברהים

kedarg@bezeqint.net1158617גד קדר

roshanjaber2016@gmail.c

om
1168381רושאן גבר

esajab@gmail.com1173003רושאן גבר

efrat.matnas@gmail.com1167044חיה בסן

efrat.matnas@gmail.com1168033עדי דמרי
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efrat.matnas@gmail.com1171049נדב שלמה שוורץ

efrat.matnas@gmail.com1171897אורן מיכאל צאל

matnas.efrat@gmail.com1161066יעל שושנה בוגוש

rll_12@walla.com1162651שולמית שחר

efrat.matnas@gmail.com1171888מירב שפרה לוי

nirnassi123@gmail.com1167926ניר נשיא

haimfarchi3@gmail.com1164283חיים פרחי

revaha@efrat.muni.il
מירה איילת 

קסטנבוים
1167701

yonabarda53@gmail.com
עדי שלומית בן 

אליעזר
1160590

ytmb20@gmail.com1169976מיכאל דהן

isral626@gmail.com1163931אור-ישראל צבי בר

Michal.k160@gmail.com1164767מיכל צרום

ttsh364@gmail.com1160144יעקב משה בנימין

tarbut@bet-

el.matnasim.co.il
1159271שרי לרנר

isral626@gmail.com1163931אור-ישראל צבי בר

236moadonoar@gmail.co

m

) אורלי(אורנה 

ספיר
1160469

elkobis@walla.com1163770אסתר אלקובי

chabadba@gmail.com1165610נחום שטרסברג

236moadonoar@gmail.co

m

) אורלי(אורנה 

ספיר
1160469

noarbatya@gmail.com1162838צביה שיין

mn0548485114@gmail.co

m
1170665רבקה ויינברג

bnosmalka.office@gmail.c

om

נחמה תמר 

קוסובסקי
1159054

noarbatya@gmail.com1159675רבקה נובק



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

noarbatya@gmail.com1160254תמר ערוסי

tzipson@gmail.com1161316צפורה ששון

EFRATDAMARI7@GMAIL

.COM
1161737אפרת דמארי

E0504411644@gmail.com1162222אידה סוסי

am3120910@gmail.com1163850יעל יפה מלכה

lermanman@gmail.com1163929אידה סוסי

rikibiton10@gmail.com1163955רבקה ביטון

odeliat10@gmail.com1163990אודליה טל

noarbatya@gmail.com1164101נחמה פפר

betchabad@gmail.com1164724ישראל שמ בייזר

betchabad@gmail.com1164730ישראל שמ בייזר

ruth9923@gmail.com1170252אידה סוסי

amiesty054@gmail.com1159295אסתר אבוטבול

noarbatya@gmail.com1159780שרה קרפ

noarbatya@gmail.com1160290חנה חזן

yanki@jhk.co.il1161538יעקב חיים קוהן

noarbatya@gmail.com1161609אלישבע מיטרני

wbs-ganim@etrog.net.il1162452לאה רבקה לוריא

office@torasmosherbs.co

m
1162550מרים אורלינסקי

naamagambash@gmail.co

m
1162725נעמה גמבש

odeliat10@gmail.com1163998אודליה טל

betchabad@gmail.com1164703ישראל שמ בייזר

betchabad@gmail.com1164714ישראל שמ בייזר

rachelmi589@gmail.com1164923רחל משען



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

h-oneg@kavnaki.net
חיה ראדא יהו 

רוטשטיין
1166863

b9913185@gmail.com1167469חיה הינדא גפנר

770cmc@gmail.com1169643חיה מושקא דורון

lermanman@gmail.com1172798אידה סוסי

h-oneg@kavnaki.net1160423רחל אייגר

miri6500206@gmail.com1161810מרים ויסמן

noarbatya@gmail.com1163194עדינה ערבליך

770cmc@gmail.com1159494חיה מושקא דורון

ts9993262@gmail.com1165826מרים ווייס

ts9993262@gmail.com1165890מרים ווייס

nhzgst@gmail.com1163421חיה עדה זכריש

davidyud10@gmail.com1159055דוד יוד

nisel@asi.org.il1172073יהודא אריה קרוזר

s9990092@gmail.com1161029מרים שטרן

mc9926653@gmail.com1162585אריאל עזריאל

a0548427933@gmail.com1159293ברכה מרים ריבלין
ah0527123032@gmail.co

m
1158922אפרים יעקב הכט

admonir0333@gmail.com1159332רבקה אדמוני

director@drornow.org1159468אסתר מלכה זכריה

2405314@gmail.com1159779מנחם נחום צימענד

9917840@gmail.com
ראובן נתן נטע 

לוצקין
1159815

tora331@gmail.com1170991דוד תורגמן

tora331@gmail.com1172043דוד תורגמן

tora331@gmail.com1172063דוד תורגמן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yakirt@gmail.com
יקיר אפרים 

טיקוצינסקי
1159939

noarbatya@gmail.com1159685רבקה טייך

noarbatya@gmail.com1159671צביה רובין

rg0527672120@gmail.com1160014רחל גוטליב

noarbatya@gmail.com1162832בת ציון פיירמן

h-oneg@kavnaki.net1168294פנינה כהן

5372859@gmail.com1159033רחל גולדה מנהיים

noarbatya@gmail.com1162050תהלה שלתיאל

zt3201142@gmail.com1165597רבקה קטינא

noarbatya@gmail.com1160720חנה גינזבורג

5372859@gmail.com1161336רחל גולדה מנהיים

noarbatya@gmail.com1161709רות קרוזר

chaimgott@gmail.com1170565חיים גוטליב

admonir0333@gmail.com1171773רבקה אדמוני

h-oneg@kavnaki.net1172083מיכל הורוויץ

a96030@gmail.com1159285רייזל כהן

ryud26@gmail.com1164836רבקה שנדל יוד

mm@bs.matnasim.co.il1167409אביהו יוסף רחמים

music@bs.matnasim.co.il1172270יובל לוי

at210473@gmail.com1158522אלכסנדר טרנובסקי

tb7647799@gmail.com1159964תמר בכלר

noarbatya@gmail.com
יהודית קילא 

ננקנסקי
1161715

noarbatya@gmail.com
רבקה נעמי 

אלישבע קרויזר
1161718

ulpanatai@gmail.com1160207יונת דבורה טוקר

at210473@gmail.com1158522אלכסנדר טרנובסקי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

rashie@reishit.org1164451יהושע צבי לנדאו

avihur@sh-hevrati.org1159318אביהו יוסף רחמים

bnoskinderlach@gmail.co

m
1169657יהודית לנדאו

zehava100674@gmail.co

m
1166660דניאל חן יהודה

amirkashish@gmail.com1159386אמיר קשיש

noarbatya@gmail.com1162078שמחה שעיו

noarbatya@gmail.com
אלישבע שינדיל 

זילברשטיין
1162070

noarbatya@gmail.com
זלאטה חיה רחל 

קליין
1163574

zohar.r1000@gmail.com1164953זוהר רוזנווסר

sb9925323@gmail.com1167203רחל גוטליב

noarbatya@gmail.com1162039מרים אפרת פרץ

noarbatya@gmail.com1162490יהודית ויספיש

noarbatya@gmail.com1162658בלומא טילא פיליפ

noarbatya@gmail.com
אלישבע שינדיל 

זילברשטיין
1164044

noarbatya@gmail.com1160714זיסי טברסקי

noarbatya@gmail.com1162660רחל קרקובר

noarbatya@gmail.com1162835גילה חיה ירט

noarbatya@gmail.com1160842עפרה הינדה כץ

byns.malki@gmail.com1163636טוהר כהן

noarbatya@gmail.com1158919יהודית לידר

pdorit88@gmail.com1159291יוסף מחלוף ביטון

naking2@walla.co.il1159417רונן נקי-שמואל

a0765477660@gmail.com1159849אלימלך איזנר

5806244@gmail.com1159959טובה חיה וכסלר

sw57922@gmail.com1159988שמואל מאיר ולעס



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

S0527146237@gmail.com
שרה טויבה 

וינשטוק
1160294

byns.malki@gmail.com1160528טוהר כהן

mc5800414@gmail.com1161076מיכל כהן

noarbatya@gmail.com1162118תהלה רוזנבאום

0527130076@gmail.com1162167דוד צבי גוטשטיין

Y7622196@gmail.com1162494יהושע פישמן

5802331@gmail.com1162509יוסף אקשטיין

mmg9920@gmail.com
מנחם מנדיל 

גולומוב
1162544

netivey2@gmail.com1163333בניהו אדרי

Doliturnheim@gmail.com
דבורה לאה 

טורנהיים
1163829

z0527617682@gmail.com1164082זלדה מינצברג

026280902HB@GMAIL.C

OM
1168290חנה בר לב

tch5802177@gmail.com1159113משה ארוש

M0548499646@gmail.com1159220מרגלית בוגיוף

a5816739@gmail.com1159630צפורה זקס

byns.malki@gmail.com1159952טוהר כהן

132282@chatz.org.il1160708זכרי-זינט בן

dvorablash@gmail.com1160831דבורה בלשניקוב

S0527146237@GMAIL.C

OM
1160899חיה וינטרוב

5725725@gmail.com1161087צבי מתתיהו פישמן

noarbatya@gmail.com1161606חנה בת שבע סבאג

noarbatya@gmail.com
טובה טויבא גיטל 

רוזנבך
1161632



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

2444600@gmail.com1162652דבורה גוטליב

keytanot.mm@gmail.com1162846תמר זהבי

tiferetmenachem@gmail.c

om
1162983עמיאל פיש

5807917@gmail.com
רבקה אלישבע 

נעמי גוטליב
1163672

omchabad.bloy@gmail.co

m

משה דוד 

מרקובסקי
1164705

netivey2@gmail.com1168109הדס שרגא

byns.malki@gmail.com1172987אסתר ברוך

11128@okmail.co.il1159839דבורה לנדאו

noarbatya@gmail.com1162928חיה וינטרוב

noarbatya@gmail.com1163290רבקה רוטשטיין

c5744000@gmail.com1160340אברהם שנור

msanzbi@gmail.com
אברהם פסח 

שמרלר
1163637

aa5712664@gmail.com1159128משה נתן סלונים

avicai7@gmail.com1162680שרה ברייטשטיין

tatorolam@gmail.com1167416מאיר יחזקאל לינדר

m@ttyr.org
אברהם יעקב 

בנימין סגל
1159794

shifra.f@byb.org.il1161059שפרה פרידמן

yadlameyuchad@gmail.co

m
1163381מרים אהרנפלד

noarbatya@gmail.com1159462חנה הייזלר

noarbatya@gmail.com
שושנה רייזיל 

וינברג
1159852



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

noarbatya@gmail.com1161594בתיה אסתר אבאין

noarbatya@gmail.com
נחמה לביאה 

סלומון
1161629

noarbatya@gmail.com1162166טיבי כהן

noarbatya@gmail.com1162520אלישבע אלישיב

noarbatya@gmail.com
אסתר חנה 

רכטשפר
1160896

noarbatya@gmail.com1172516חנה דבורה פרקש

m5808054@gmail.com1160522רבקה וינר

m5808054@gimel.com1161329דינה שטרן

noarbatya@gmail.com1161721שלומציון חנה מונק

5802404@gmail.com1166994אורי כהן-משה

noarbatya@gmail.com1162121בריינדל זלמנוביץ

noarbatya@gmail.com1159498רות קיאלי

noarbatya@gmail.com1159162חיה אמתי

444640@gmail.com1163623לאה רייזל בידרמן

dovsarah@gmail.com1162474דב יצחק שפיגל

noarbatya@gmail.com1158920דליה כהן

noarbatya@gmail.com1162913רבקה סויסה

noarbatya@gmail.com1162926סימה לאה הראל

yadlameyuchad@gmail.co

m
1163381מרים אהרנפלד

tiferetmenachem@gmail.c

om
1162983עמיאל פיש



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

noarbatya@gmail.com1161744מיכל קפלן

noarbatya@gmail.com1162093רייצא בידרמן

noarbatya@gmail.com1161626טויבע גיטל פרידמן

noarbatya@gmail.com1161046רבקה רייזל ברים

noar@jv.matnasin.co.il1158452איתן פנחס כהן

tamarmmd@gmail.com1159496ניר דוד

hentub@gmail.com1163831חן לוי

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1169264איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1169291איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1169324איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1169407איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1168525איילת מרים חזן

ayelet.h@jordavalley.org.il1168554איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1168568איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1168573איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1169128איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1169141איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1169154איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1169170איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1169231איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1169335איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1169361איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1169369איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1169417איילת מרים חזן

ayelet.h@jordanvalley.org.i

l
1171698איילת מרים חזן

quintm3@gmail.com1159738משה קוינט



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

shefabriut@gmail.com1159739אורית רייס אשואל

atarare01@gmail.com1159743עטרה גור גרזובסקי

tzofiab1@gmail.com
צופיה רות 

אייכנשטיין
1161456

rivkacool3@gmail.com1170217רבקה אוה פרץ

saban789@gmail.com1159741איילה סבן

avital@jv.matnasim.co.il1160523רבקה אוה פרץ

moria66@gmail.com1159981מוריה כהן

hiladahan085@gmail.com1164286הילה חוה דהן

rivkika@gmail.com1159311רבקה יונגשטין

yaffa_57@walla.co.il1158731יפה נבון

danagolan1@walla.co.il1170372דנה הנדרי

ZADA.HANA@GMAIL.CO

M
1158749חנה זלפה זאדא

shopen@givat-zeev.muni.il1160402דניאלה שופן

noarbatya@gmail.com1158885ברכה רחל קסלר

noarbatya@gmail.com1158895מרים רחל גרינברג

noargbz@gmail.com1166746חנן רוזנברג

noargbz@gmail.com1166746חנן רוזנברג

shopen@givat-zeev.muni.il1160402דניאלה שופן

amitrakaz@gmail.com1170947עמית מרדכי סולטר

oryishai1@gmail.com1159177אורי ישי

kamiv73@gmail.com1159748קמי ויצמן

shirandr@gmail.com1160635שירן רוט

nokdimdim@gmail.com1160997לאה סמסון

chatatz1@gmail.com1161155דורית גוטליב



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ziontkd@walla.co.il1169700קמי ויצמן
gushbanim@orotezion.org.

il
1160417נעמי חגבי

nokdimdim@gmail.com1160998לאה סמסון

112235@chatz.org.il1163408אודליה כהן

syby18@gmail.com1163774שלמה יוסף ספיבק

barakeldad@gmail.com1166685אלדד אהרון ברק

barakeldad@gmail.com1166697אלדד אהרון ברק

barakeldad@gmail.com1166698אלדד אהרון ברק

adinnutkis@gmail.com1166812עדין חייא נוטקיס

barakeldad@gmail.com1167155אלדד אהרון ברק

adinnutkis@gmail.com1167520עדין חייא נוטקיס

sylviamaor6@gmail.com1162304סילביה מאור

pnina104@gmail.com1161443לאה פנינה גרוס

odeyafri@gmail.com1165448אודיה בדט

iritsh.gir@gmail.com1160897עירית שימלמן

miribar37@gmail.com1162388מרים ברדוגו

md28382@walla.co.il1161425ימית אלביליה-מיכל

gamlielh2@gmail.com1163334חנה טובה שפיצר

shalvagush@shalva.org1162761שירה הרלינג

leviabarak@gmail.com1164174לביאה לאה ברק

even.chaim@gmail.com1159180עינת אבן חיים

amir.vashdi@mail.huji.ac.il1172070שחר שכטר

odeyafri@gmail.com1165448אודיה בדט

oryishai1@gmail.com1159177אורי ישי
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משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

sylviamaor6@gmail.com1162271סילביה מאור

iritsh.gir@gmail.com1160897עירית שימלמן

navatal@har-adar.muni.il1161211נאוה טל

barakmizrahi1@walla.com1163638ברק מזרחי

kedarg@bezeqint.net1158727גד קדר

navatal@har-adar.muni.il1161211נאוה טל

efrats@atid.org.il1168556גילה בן חמו

tali2712@gmail.com1159495טליה שושני

lenaz@imj.org.il1164221לנה חראש זהבי

oferzzz71@gmail.com1158804עופר זגורי

ck_basket@yahoo.com1162484תומר אסף

morriso@tennis.org.il1162277מוריס אוחיון

ck_basket@yahoo.com1168280בנימין קובלסקיס

timna@einyael.co.il1158761עודד יוסף רגב

sahar.gl@gilo.matnasim.c

o.il
1159297סהר רחמים

rshveiky@gmail.com1159529רחל שויקי דיין

Michalywork@gmail.com1161062איילת רוזן

saraf2@education.gov.il1173012אירית שמש

amonshlomi@gmail.com1159199שלמה אמון

info@thelearningworks.org1159142אל רם יצחק-שי

tomer.zelikovich@gmail.co

m
1168963תומר זליקוביץ

noarbatya@gmail.com1160037חוה וויסנשטרן

noarbatya@gmail.com1164611אסתר ברלין

7117824@gmail.com1173417אסתר קורלנסקי
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משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

office@mayacamp.co.il1158489מאיה מזרחי

yael@hanisui.school1158674יעל וינשטיין

s61320253@gmail.com
דבורה רייצא 

שינברגר
1159008

tsafriral@walla.co.il1159018צפריר אלון

limorc7@walla.com1159111לימור כהן
michalvacnin09@gmail.co

m
1159279אנאיס לוי

yossi222@gmail.com1159296יוסף זכריה

noarbatya@gmail.com1159845צפורה חיה פישר

meravi223@gmail.com1159874מיכאל הולצמן

oritch@mchaim.org.il1160148אורית חושינסקי

noarbatya@gmail.com1160233רחל וולף

sharona3000@gmail.com
שרונה חנה שם 

טוב
1160280

avimeirzur@gmail.com1160393אבי מאיר צור

tova_bar@jerusalemzoo.or

g.il
1160740ניר-טובה בר

udiyona@walla.com1161388אהוד יונה

noarbatya@gmail.com1162822אילת איתן

noarbatya@gmail.com1162845רבקה גרוסברד

noarbatya@gmail.com1162904שרה גינסברגר

mirishalom111@gmail.co

m
1162911מרים שלום

roseman@netvision.net.il1163473מיכאל רוזמן

noarbatya@gmail.com1163551נעמה צילה פרידמן

noarbatya@gmail.com1163698מירה שיינדל לסקר

noarbatya@gmail.com1163950מרים כהנוביץ

noarbatya@gmail.com1164038אדרת רפפורט

noarbatya@gmail.com1164422רבקה טהרני
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noarbatya@gmail.com1165802רחל וולף

noarbatya@gmail.com1167009אסתר יקטר

noarbatya@gmail.com1169256ספרינץ רוטשילד

a0548440300@gmail.com1170284משה כץ

nechama4437@gmail.com1170309נחמה לסקר

8460672@gmail.com1170385יצחק צבי חרז

gur.tt1@gmail.com1170418נפתלי שרייבר

shanihershler@gmail.com1170564שושנה הרשלר

v0732181601@gmail.com1171639צירל ויס

dibrot@gmail.com1171721שרה פוקסברומר

tova8507@gmail.com
טובה רוחמה 

העברי
1171771

emu054@gmail.com1171875צביה ויסבלום

efrz1234@gmail.com1172675אפרים רזניק

iskoosh10@gmail.com1173209יסכה צדק

michalm@jer-cin.org.il
לאל אשר קליין 

שגיא
1158840

nsmada@savion.huji.ac.il1159070לירון דובר

daycamp@ramah.co.il1159457יפעת לב

rona@madave.co.il1159759אהרונה מבורך

malca@ky.matnasim.co.il1159870מלכה קסלסי גורדון

G5713254@gmail.com1160150לאה גיטלר

t5667840@gmail.com1160297יעל ויגדור

noarbatya@gmail.com1160462שרה אמזלג

ttkarlin@gmail.com1160482ישראל בריזל

eitana.ritman@gmail.com1160589איתנה רוטמן

samutal@gmail.com1160609טל סמואל

sportbt6@gmail.com1160738גבריאל גוסטבו גלר
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keitanamamad@gmail.co

m
1160959אילה קרפנשיף

noarbatya@gmail.com1161135מרים הינדא מנלי

tat@torath-emeth.org1161146מנחם מנדל פרידמן

noarbatya@gmail.com1161171הודיה חיה מזרחי

planeta43550@gmail.com1162514רבקה גרוסברד

kms520@gmail.com1162972חן קוט

mici1881@gmail.com1164135מיכל כהן

noam.banim@gmail.com1165037נתן אוחנה

aviktkd@zahav.net.il1165116אברהם כדורי

HAGIT@ELHALEV.ORG1166980חגית באלי

Itamar.pegasus@gmail.co

m
1167449עודד אפל

kiryatyo@matnasim.org.il1168108אלבטינה גוסקוב

RU0527168064@GMAIL.C

OM

שרה רבקה רחל 

וויס
1169491

r0527118812@gmail.com1169957רחל סירוטה

gur102140@gmail.com1170311ישראל לוקר

RLK4499@GMAIL.COM1170421רחל לאה בן מעש

tzmeir23@gmail.com
שאול אריה 

מורגנשטרן
1170428

racheli0504184900@gmail

.com
1170467רחל נירנברג

x5384148@gmail.com1170655שלמה סירוטה

shlombonaich@gmail.com1170660רבקה סגינר

5869251@gmail.com1170697רחל זילבר

m7613437@gmail.com
פרידה רוזה שפרה 

מוטצען
1170848

113332@chatz.org.il1170939אילה הינדה קמינר

orachel31@gmail.com1170977ענת ארגמן

bc5001523@gmail.com
אלטע גיטל רייזל 

ארליך
1170985

buganim100@gmail.com1171677אילה חיה בוגנים
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

d.k72634552@gmail.com1171692דניאל קבלו

s0527612593@gmail.com1171707שושנה אלדד

byhayovel@gmail.com1171733מרים בן אמו

betbracha@gmail.com
חיה חוה פעשא 

אקער
1172131

alonsagir1@gmail.com1172305אלון סגיר

michalvacnin09@gmail.co

m
1172720שמחה ברוך

usayad1@gmail.com1170302אוסאמה סייאד

obedatsafa@gmail.com1170366ספאא עבידאת

nadinedia@gmail.com1170578נאדין שיך

adel.dabah70@yahoo.com1170618עאדל דבש

shadiajaber105@gmail.co

m
1170622בר'שאדיה ג

manar2110@gmail.com1170635מנאר חטאב עלייאן

Abutair3@gmail.com1170711מחמד אבו טיר

hasooon1981@hotmai.co

ml
1170714חסן אבו תאיה

hassanghneim@yahoo.co

m
1170730חסן גנים

amona.sl@hotmail.com1170773אימאן עבד אל חק

nahod_474@hotmail.com1170783נאהדה פרהוד

alturschool1996@hotmail.

com
1170785כאלד ראשיד

alomary1975@hotmail.co

m
1170845מחמד אל עומרי

thawrah.khalaileh@mail.hu

ji.ac.il
1170852תורה חלאילה

arefah2011@hotmail.com1170887עארף אבו חאמד

kms_bet_safafa@hotmail.

com
1170904אדי סלמאן'מג

v_elmashmni@yahoo.com1170905ויוליט אבו ניע



מדינת ישראל
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מינהל חברה ונוער
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rdayyeh2014@gmail.com1170909רובא אבו דייה

dell89@hotmail.com1170916דלאל ברק

najdiyazan@gmail.com1170919יאזן נגדי

elian_moh@yahoo.com1170930מוחמד עליאן

intesar29sharawneh@hot

mail.com
1170938אנתסאר שראונה

anas1976@hotmail.com1170976אנס אבו ליל

salah.mhasen12@gmail.c

om
1170999צלאח מחיסן

hanadiyd2007@yahoo.co

m
1171017הנאדי יעיש

wmsumaira@yahoo.com1171053ודאד סומירה

sabah11sh@gmail.com1171063סבאח שלאלדה

Lwez_bk_25@hotmail.com1171078לואי בכיראת

waled160@hotmail.com1171079וליד אבו טיר

osamah9@hotmail.com1171120אוסאמה טוטח

suzankhateeb@gmail.com1171152סוזאן כטיב

hiammashal@gmail.com1171330היאם חגאזי
alzhraa-

school@hotmail.com
1171420הדיל קדומי

office@futuresch.org1171432ענאיה אבו סנינה

hamzeh@zakatalquds.org1171528חמזה קיסי

nirmenabutair@yahoo.com1171536נרמין אבו טיר

Hamdananas85@gmail.co

m
1171537אנס חמדאן

amanihasna@hotmail.com1171553אמאני חסנה

ajial-alquds@hotmail.com1171572רבא ארנאוט
Najathamdan79@gmail.co

m
1171583את עמורה'נג

tanyamaragha@hotmail.co

m
1171591תאניה עווידה

aglonimagda@gmail.com1171618מאגידה עגלוני



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ayo0osh-

moon@hotmail.com
1171625איה עבדאללה

alaa.abuhadwan@gmail.co

m
1171629אלאא אבו הדוואן

Raneen_2019@hotmail.co

m
1171646רנין סמארה

shatha.amashe@yahoo.co

m
1171809שדה גבר

anwarzdn2009@gmail.co

m
1171953'מונא אערג

ula_jid_67@hotmail.com1171968עולה עוקיל

soniaalexhabib@hotmail.c

om
1171985סונייא חביב

info@zaa-cpa.com1171989עולא חדאד
osamamosfer123@gmail.c

om
1171990אוסאמה מצפר

shatha.amashe@yahoo.co

m
1171992אמל עסילה

niveen_sharqawam@yaho

o.com
1172015ניפין שרקאווי

Halabi_1978@hotmail.com1172019מרים חלבי

m.ali_hiba@yahoo.com1172027הבה מחמד עלי

mk.khader@live.com1172040מאגדה חדר

hanan-

atrash@hotmail.com
1172914חנאן אטרש

sabreen_bakri@hotmail.co

m
1171027סאברין סלחי

Shahrazadabedat@gmail.c

om
1171029שהרזאד עבידאת

rasha_sarmiti@hotmail.co

m
1171033רשא סרמיטי

darooni20.7@gmail.com1171034דארין סיאם

aloanse@gmail.com1158429אלון אופנהיים

ASHRENU10@GMAIL.CO

M
1159041מיכל רדליך

ny5020037@gmail.com1160553רחל בילא גנזלר

noarbatya@gmail.com1163224הדסה אסתר עזר

noarbatya@gmail.com1163595מרים חיה שוורצמן

kaitz5774@gmail.com1164274בתיה זיסלין



מדינת ישראל
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מינהל חברה ונוער
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noarbatya@gmail.com1167830ציפורה זילבר

bcr770@gmail.com1169430יעקב זוננפלד

noarbatya@gmail.com1170429רחל ברהום

cbtarnovsky@gmail.com
חיים ברוך 

טרנובסקי
1171104

matam@netvision.net.il1159774מיכל ליפשיץ

anatot@013.net1160403סתונית גודשמיט

ramatshl@matnasim.org.il1164973חנה רבקה טננבוים

bfrohwine@gmail.com1165041ברכה פרוביין

emu054@gmail.com
מרדכי ישראל 

שטרן
1170292

netivotshlomo55@gmail.co

m
1171687מינה ברנדייס

hamad.s2012@gmai.com1170932חמד סעיד

a0504102103@gmail.com1159097מנחם שמעונוביץ

Levytehila0@gmail.com1159861תהילה לוי

limoosh10@gmail.com1159882לימור נחום

hazon288100@gmail.com
יבגניה שיינא 

אוסדצוק
1160155

orelschool@gmail.com1160231שרה שינלזון

tehilahubary@gmail.com1160679תהילה בביאן

m.n.harhoma@gmail.com1162708ינון עמיחי

noarbatya@gmail.com1164057שרה טל

alfandri1@GMAIL.COM
מרגלית טובה 

ליזת סואטס
1160467

zaharon.m.and.m@gmail.c

om
1163449מרדכי הרוש

devora111379@gmail.com1171149דבורה כהן
moshe6521527@gmail.co

m

גדעון מאיר 

כאקשור
1171693

6762271@gmail.com1172071הדסה רחל צמח
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9625@okmail.co.il1172485טובה וינברג
maysounhallak14@gmail.c

om
1170962מיסון חלאק

abeer_moghrabi@yahoo.c

om
1171042עביר אבו צפיה

noarbatya@gmail.com1163218יהודית מעלם

sarafr2@education.gov.il1158647אירית שמש

shuagol@gmail.com1160004יהושע גולדרינג

ateretchlomo1@gmail.com1160226אפרים אטלי

r7144396@gmail.com1163518רחל בריל

yaelzvi115@gmail.com1168010יעל צבי

dovrabinowits@gmail.com1167056שמואל דב רבינוביץ

ligacamp@gmail.com1162974שירה אמסל

pnina.banun@gmail.com1163487פנינה בנון
Office@chelevhaaretz.org.i

l
1160096עטרה ירוחם

David.yitshak@gmail.com1163426דוד יצחק

omri@handinhand.org.il1162073עמרי דואיב

rachel@sulam.net1169329נחמה רייזל טמבור

Noarbatya@gmail.com1161479מזל גדית שהרבני

openstudiojlem@gmail.co

m

אביגייל מליסה 

אדלר
1169180

maviad18@gmail.com1158665מלכיאל אביעד

naama432@gmail.com1164803נעמה לנדאו

avitaldana1@gmail.com
דנה בת שבע 

אביטל
1161044

evchuri@gmail.com1167349אביתר שושן חורי

kibutz@gmail.com1163867אלון ליפין

summercamp@ymca.org.il1169963אוריאל מרדכי גופר

motishtraus@shalva.org1159829מרדכי דעדוש
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midreshetafikim@gmail.co

m
1158668רחל אביבה לשאו

noarbatya@gmail.com
גילה הדסה 

רפפורט
1164504

noarbatya@gmail.com1171908ברייני רוזנברג

noarbatya@gmail.com1161553אסתר קראוס

noarbatya@gmail.com1161701חוה שפירא

noarbatya@gmail.com1162517שרה חוה רוטנברג

noarbatya@gmail.com1162662שרה חוה רוטנברג

noarbatya@gmail.com1162669שרה ליבוביץ

noarbatya@gmail.com1162780הני סלומון

noarbatya@gmail.com1164412עליזה יגן

noarbatya@gmail.com1164486שרה שרית ווייס

h-oneg@kavnaki.net
חיה ראדא יהו 

זיידמן
1165746

h-oneg@kavnaki.net
חיה ראדה יהו 

ליכטנשטיין
1168121

noarbatya@gmail.com1160483אילה הינדא בלעדי

noarbatya@gmail.com1161668יהודית מלול

noarbatya@gmail.com1160841שלומית וירצברגר

noarbatya@gmail.com1159803צביה ריינהולד

noarbatya@gmail.com1162794עדינה ערבליך

noarbatya@gmail.com1163620הדסה זילברפרב

noarbatya@gmail.com1164905אסתר זלצר

torani6@gmail.com
אהובה פסיה בר 

שאול
1170051

noarbatya@gmail.com1163692מיכל זעפרני

noarbatya@gmail.com1164428שירה המדני כהן

noarbatya@gmail.com1170670מלכה טילה קאהן

noarbatya@gmail.com1160314הדסה גולדשטוף

noarbatya@gmail.com1160726פייגא הרטשטיין
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noarbatya@gmail.com1160733חוה אבריטשר

noarbatya@gmail.com1161635אפרת חיה שרבאני

aviadya2@gmail.com1162527אביעד יעקובי

torani7@gmail.com1162867אוסנת חיה קליין

noarbatya@gmail.com1162872חגית יעקבוביץ

kaytmer@gmail.com1163661עידו אלחנן טאובר

gurarad@bezeqint.net1165726נעמי זיסל לידר

h-oneg@kavnaki.net
רבקה לאה 

וקסברגר
1169183

torani6@gmail.com1170315מלכה סודרי

ehudido@gmail.com1161870אהוד עידו

noarbatya@gmail.com1162653שרה שרח אפרתי

t0548532085@gmail.com1163268צפורה אורה נקי

noarbatya@gmail.com1165061לאה צפורה דויטש

noarbatya@gmail.com1167680לאה פרג

5388562@gmail.com1163234אורה ברכה סמין

mo_alyan@hotmail.com1162611מחמד עליאן

fatmha.mohisen91@gmail.

com
1167729פאטמה מוחיסן

noarbatya@gmail.com1164035שושנה שרייבר

3028338@gmail.com1163693מרגלית יום טוב

st991189@gmail.com1167589זיסל קליין

binahfrumin@gmail.com1170159בינה הגיגי צוקר

noarbatya@gmail.com1159835שולמית רביבו

noarbatya@gmail.com1172994שולמית רביבו

sc8434163@gmail.com1158975שירה המדני כהן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

campdror@ouisrael.org1160312מרים אוחיון-יעל

asherkrimo@gmail.com
אשר יחיאל 

קרימולובסקי
1161648

noarbatya@gmail.com1172740לאה פרג

torani77@gmail.com
תהילה שמחה 

מורסיאנו
1165186

office@psoriasis.org.il1161530אילן מרדכי דראי

HAGIT@ELHALEV.ORG1166980חגית באלי

tova_bar@jerusalemzoo.or

g.il
1160740ניר-טובה בר

timna@einyael.co.il1158761עודד יוסף רגב

ya@eggedtours.co.il1168325גיא מרימציק

rachel@campshutaf.org1158644לר'רחל שרה ריצ

movilim5@gmail.com
חיה צפורה 

שיינברגר
1172879

as@mtova.org.il1161188חיים אהרון שרייבר

yanivbetito@gmail.com1158811יניב יוסי בטיטו

km@mtova.org.il1161447נילי רינת פינק

ahuvag@mehadrin.net1164707אודיה פיבלזון

rr_1985@hotmail.com1159956רידא אבו דלו

yahelev@gmail.com1170026יהל לב אנגלמן

khuludshweiki@gmail.com1168487חלוד שוויקי

rutynerya@gmail.com1172472מלכה פרג

midreshetafikim@gmail.co

m
1158668רחל אביבה לשאו

HAGIT@ELHALEV.ORG1166980חגית באלי

rivky@ginothair.org.il1171697רבקה בוקסבוים

samutal@gmail.com1160609טל סמואל

kaytmer@gmail.com1167843אלדד אהרון נגארי

13ravia@gmail.com1173137חגית רביע



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

oferzzz71@gmail.com1158804עופר זגורי

tourguideleah@gmail.com1172037ליסה בומן

mo_alyan@hotmail.com1162611מחמד עליאן

netamor55@gmail.com1160173נטע מור

timna@einyael.co.il1158761עודד יוסף רגב

noarbatya@gmail.com1159686ברכה מלכה גולדמן

yitzikma@gmail.com1158676צפנת אנרייט חרד

orly4040@gmail.com1162757חגית בן חמו

noarbatya@gmail.com
רבקה צירל 

רבינוביץ
1164009

noarbatya@gmail.com1160932רבקה חיה לורנס

yossjer@gmail.com1159135יוסף בן זרואל

rp635383@gmail.com1162014עדינה בוסו

noarbatya@gmail.com1162664חוה גולדברג

noarbatya@gmail.com1162626שרה חוה ליבלר

movilim5@gmail.com1161331רחל פלנר

movilim5@gmail.com1162575רחל פלנר

noarbatya@gmail.com1162644חוה וויסנשטרן

noarbatya@gmail.com1161671חנה דבורה פרקש

Y111@gamil.ocm1159523יצחק מלכא

noarbatya@gmail.com1163938ברכה מלכה גולדמן

jacobs@seso.il1159949אסתר אורבוך

elishevabit@education.gov

.il
1158512יצחק מלכא

noarbatya@gmail.com1160009שרית סיקרון

ofir2257@gmail.com1159860אופיר לוי

malca@ky.matnasim.co.il1159870מלכה קסלסי גורדון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

aviktkd@zahav.net.il1165116אברהם כדורי

Igritzevsky@gmail.com1172051אילן גריצבסקי

betkerem@matnasim.org.il1159064טיפני לורן שלם

matam@netvision.net.il1159774מיכל ליפשיץ

office@mayacamp.co.il1158489מאיה מזרחי
jerusalemdance@gmail.co

m
1158946צבי מונסונגו

yossi222@gmail.com1159296יוסף זכריה

samutal@gmail.com1160609טל סמואל

cocav.yam@gmail.com1163239עמי חלפון

Galia.yardeni@gmail.com1161081גליה ירדני

kiryatme@matnasim.org.il1172592רינת אמור

HAGIT@ELHALEV.ORG1166980חגית באלי

gilotech0@gmail.com1171659ענב נאור
zaharon.m.and.m@gmail.c

om
1163449מרדכי הרוש

tova_bar@jerusalemzoo.or

g.il
1160740ניר-טובה בר

timna@einyael.co.il1158761עודד יוסף רגב

itiel@elul.org.il1160199אתיאל בן חיים
shevesachimboys@gmail.

com

שיינדל פרידה 

ברסון
1158572

campadirim@gmail.com1163618ישעיהו זאב ארץ

nsmada@savion.huji.ac.il1159070לירון דובר

daycamp@ramah.co.il1159457יפעת לב

rona@madave.co.il1159759אהרונה מבורך

matan.kaitana@gmail.com
מתן אברהם 

שלמה חייט
1161249

ehudido@gmail.com1161870אהוד עידו

yanivbetito@gmail.com1158811יניב יוסי בטיטו

limorc7@walla.com1159111לימור כהן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

shulikosovsky@gmail.com
חיה שולמית 

קוסובסקי שחור
1164835

mtchabad@gmail.com1171964תהילה טורקוב

nitzan770@gmail.com1159606ניצן שמחון

ruach4you@gmail.com1167953מנוחה רות נדלר

sharonabo40@gmail.com1161676שרון אבוחסירה

mishkansh@gmail.com
אברהם דה 

פרוידיגר
1167365

a0527602441@gmail.com1169495ישראל זוסמן

oppen.menachem@gmail.

com
1163070מנחם ישראל אופן

office@darchei-

chinuch.org
1159005ביילא גרשוני

rivi@ami.org.il1159140אלישבע דקל

RACHEL5120@WALLA.C

OM
1162879רחל מלדה

noarbatya@gmail.com1161070רבקה פטרפרוינד

noarbatya@gmail.com1160916רחל טוקר

noarbatya@gmail.com1169441מרים לוגסי

noarbatya@gmail.com
צפורה חבצלת 

זיאת
1163673

noarbatya@gmail.com1163143דבורה ליאס

noarbatya@gmail.com1163169אביטל ברוריה כהן

noarbatya@gmail.com1160300טובה כהן

sgerman1@walla.com1161824יצחק גרמן

nitzan770@gmail.com1162483ניצן שמחון

6679937@gmail.com
שלום יעקב שמחה 

בריזל
1169113

noarbatya@gmail.com1165594חנה טויבר

betshulamit@gmail.com1160722רחל טריבץ

hussamwatad@gmail.com1163952חוסאם ותד

noarbatya@gmail.com1163608אביגיל טויטו



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

noarbatya@gmail.com1160051רות סמוטני

hadarlachyani@gmail.com1161990הדר צפורה לחיאני

oferzzz71@gmail.com1158804עופר זגורי

13ravia@gmail.com1159502חגית רביע

noarbatya@gmail.com1166874ברכה מלכה גולדמן

noarbatya@gmail.com
בלה יהודית רבקה 

דויטש
1160559

noarbatya@gmail.com1167692רחל בילא שלזינגר

noarbatya@gmail.com1164080צפורה חיה פישר

noarbatya@gmail.com1165564רייזל כהנא

657@CHATZ.ORG.IL1161498רחל גרוסברד

noarbatya@gmail.com1162803פייגי לנדאו

yael31319@gmail.com1164159יעל לוין

noarbatya@gmail.com1160305תמר בורשטיין

noarbatya@gmail.com1160313יהודית בוגץ

hussamwatad@gmail.com1163952חוסאם ותד

noarbatya@gmail.com
טויבע נחמה 

רוזנטל
1162623

noarbatya@gmail.com1164474צפורה שולמן

noarbatya@gmail.com1161091רחל יויינה

ramathachinuch@gmail.co

m
1160774מעין כהן

noarbatya@gmail.com1163313רוחמה אדרי

noarbatya@gmail.com1160716מרים וויס

noarbatya@gmail.com1164889שרה רעכל אורטנר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

noarbatya@gmail.com1163116אפרת רושן שאד

yedidey@gmail.com1173172גרשון כהן

HAGIT@ELHALEV.ORG1166980חגית באלי

rr_1985@hotmail.com1159956רידא אבו דלו

yitzikma@gmail.com1158533יצחק מלכא

yitzikma@gmail.com1171962יצחק מלכא

kaytmer@gmail.com1168746שובי אמונה זיסברג

jujubrami@gmail.com
ולי שרה אליזבט 'ג

בראמי
1160002

galg02@walla.co.il1168831חן גרדוול-גל

yz0545943222@gmail.co

m
1169144יונתן אלון

rutybutbul@gmail.com1170272רות בוטבול

lirondavid28@gmail.com1159917לירון לילי דוד

oriah1995@gmail.com
אוריה חיה שלומית 

צור
1163871

hanancohen1973@gmail.c

om
1161806חנן כהן

racheli162@gmail.com1167794רחל פלבני

lironaa3@gmail.com1167805לירון בן אליהו

mayameir12@gmail.com1167816מאיה מאיר

neimah56@gmail.com1167837נעימה יפה רחמים

lironaa3@gmail.com1167847לירון בן אליהו

inbalyhz2@gmail.com1168410מרים שרה חי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

0527656122a@gmail.com1168703אילה עובדיה

amutatabareket@gmail.co

m
1166942טל דגן

amutatabareket@gmail.co

m
1166972טל דגן

shalomdavid1906@gmail.c

om
1159445שלום דוד

ordanb@gmail.com
אורדן סעדיה 

בוכניק
1159665

noush10@gmail.com
נועה טובה ברושי 

לניאדו
1162549

eliya.t.2014@gmail.com
אליה טובה 

אינדורסקי
1158728

yaelaelimelech@gmail.co

m
1160018יעלה אלימלך

lulik13@walla.co.il1169386פרח לולו

toyota97@walla.com
עמליה -גבריאלה

שמיר
1160772

alexraijman@gmail.com
אלחנדרו מריו 

רייכמן
1159221

herman2@bezeqint.net1160116רונן הרמן

herman2@bezeqint.net1160118רונן הרמן

herman2@bezeqint.net1160121רונן הרמן

anatot@013.net1166784דנה ברגרין בריל

dalit@yozma.org.il
דבורה ברטה 

גרינברג וויינברג
1159123

dalit@yozma.org.il
דבורה ברטה 

גרינברג וויינברג
1159129

dalit@yozma.org.il
דבורה ברטה 

גרינברג וויינברג
1159131

dalit@yozma.org.il
דבורה ברטה 

גרינברג וויינברג
1159133

dalit@yozma.org.il
דבורה ברטה 

גרינברג וויינברג
1159137



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

dalit@yozma.org.il
דבורה ברטה 

גרינברג וויינברג
1159139

nim1212@hotmail.com1158655נמרוד כהן

r171202@gmail.com1158934אורלי טוביה

2gofun@gmail.com1158938מירי שמאי גיס

camp.pz@gmail.com1163443רותם חלפון

summersport@gmail.com
שמעון סלל רוה 

רודריגז
1159150

natty@madave.co.il1159859נתנאל סבן

ronit@modiin.matnasim.co

.il
1159669רונית עיני

iris.sabag@democrati.co.il1165426איריס סבג

amdadi3@gmail.com
חזקיהו שרון 

אמדאדי
1159872

r171202@gmail.com1158934אורלי טוביה

2gofun@gmail.com1158938מירי שמאי גיס

shahaf.yozma@gmail.com1165110שחף חיימוביץ

r171202@gmail.com1158934אורלי טוביה

2gofun@gmail.com1158938מירי שמאי גיס

summersport@gmail.com
שמעון סלל רוה 

רודריגז
1159150

zofiot@hashomer-

hatzair.org
1162694עופרי ליכטשטיין

shahaf.yozma@gmail.com1165110שחף חיימוביץ
hadas@modiin.matnasim.

co.il
1172565רונית עיני

goli1967@walla.co.il1162907גולן כהן

ilanen@netvision.net.il1162802אילן כהן

wiz.maity@gmail.com1162607אסתר קופף

bhenoa@gmail.com1171146גיטל להמן

bhenoa@gmail.com1171195רחל הוקמן

bhenoa@gmail.com1171214חיה אסתר נוסבוים



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

chkahn31@gmail.com1164975חיה שרה קאהן

noarbatya@gmail.com1168623בינה לאה דרבקין

noarbatya@gmail.com1168648פנינה פוקס

noarbatya@gmail.com
בת שבע נחמה 

עדס
1169373

noarbatya@gmail.com
חוה לאה 

אהרונוביץ
1169561

noarbatya@gmail.com1169644בלומה רוזנטל

noarbatya@gmail.com1170103אסתר דינה קופף

noarbatya@gmail.com1168130שרה קילא רוזנפלד

noarbatya@gmail.com
מיכל שושנה 

הורביץ
1168492

noarbatya@gmail.com
שרה פיגא 

שצדרוביצקי
1168549

noarbatya@gmail.com1168602שרה יפה

noarbatya@gmail.com1168702לאה מלכה זקס

noarbatya@gmail.com1169306יהודית טויב

noarbatya@gmail.com1169589הניה וייספיש

noarbatya@gmail.com1169649אסתר עזרן

noarbatya@gmail.com1161113יהודית קרוסקל

d4112359@gmail.com1167559רבקה רודיך

noarbatya@gmail.com1161064חגית רוח

tuvia7@gmail.com1166857טוביה גרומן

7643122@gmail.com1163941יהודה אריה פריזנד

noarbatya@gmail.com1161739הידל חוה שטרן

noarbatya@gmail.com1162649אירית ברחן

noarbatya@gmail.com1160484חנה שינדלהיים

8558597@GMAIL.COM
בת שבע נחמה 

עדס
1167603

noarbatya@gmail.com1163217בתיה הריס

wiz.maity@gmail.com1170425גולדה אפל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

noarbatya@gmail.com
הדסה אסתר 

שפירא
1161732

noarbatya@gmail.com1161736שושנה הורליק

noarbatya@gmail.com1162656רות ייטל קלרמן

noarbatya@gmail.com1162665ברכה ליברמן

noarbatya@gmail.com1162807יהודית חנה סלובס

noarbatya@gmail.com1166884חדוה גינסברג

noarbatya@gmail.com1170621מינה נמטובסקי

noarbatya@gmail.com
אילה הינדה 

גולדוסר
1170722

noarbatya@gmail.com1161154מירב מור

noarbatya@gmail.com
שרה ברינא הינדא 

גומבו
1162842

noarbatya@gmail.com1172713מלכה יהודה

noarbatya@gmail.com1173466רחל פרחים

noarbatya@gmail.com1162917לאה צפורה טרבילו

mbj-m@mbj.org.il1160218שולמית הרשלר

noarbatya@gmail.com
בריינדיל בראנדי 

וסרמן
1161731

noarbatya@gmail.com1162595יהודית קרפט
office@darchei-

chinuch.org
1159969שמואל נחום סגל

noarbatya@gmail.com1160443מלכה יהודה

noarbatya@gmail.com1163201חיה שלזינגר

noarbatya@gmail.com1162781שרה רבקה ברוק

noarbatya@gmail.com1160729רחל פרחים

estinoiman@gmail.com1172295אסתר נוימן

noarbatya@gmail.com1162827שרה פרוביין

ronitziv@haoranim.org1160405רונית זיו

meirnili@013.net1167927יפעת ינוקא

melay218@gmail.com1158813שלומית מלאי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

adelraz@gmail.com1158967אדל וקנין

shirigefen23@gmail.com1159090שירי גפן

y-michma-msh-

s@kishurim.k12.il
1159507שלמה ימר

oshrat05458@gmail.com1159673אושרת בן יוסף

naamanoar@gmail.com1159945נעמה כהן

orsinay84@gmail.com1159960רבקה פרוז

mirikehila@gmail.com
מרים יהודית 

טביוביץ
1160521

etrimel@gamil.com1160754צפורה רימל

misrad1@mevo-horon.org1160937שירה זהב

morya1twito@gmail.com1161003מוריה טויטו

ronit9971768@gmail.com1161193רונית זארוג

shoshanak76@gmail.com1161877שושנה קאיפי

Morybo@gmail.com1162639מור קליין

ofra@spni.org.il1163336ירדן קריגמן

ofra@spni.org.il1163350תהל קזרנובסקי
tamar.shnaider@gmail.co

m
1163378תמר שניידר

bruryalederer@gmail.com
ברינדל -ברוריה

לדרר
1163467

shmelz82@gmail.com
סולטנה שרית 

ברכה חן
1158714

hilelgla@gmail.com1158745הלל גלזר

eljarat1@gmail.com1158945אליאס אלחרט

gadi.hr@gmail.com1159031נעמה הרטום

tatmitzpe@gmail.com
אליהו נפתלי 

קראוטהמר
1159189

moriaelkobi@gmail.com1159461מוריה אלקובי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

hadasdiler@gmail.com1159676הדס יקירה דילר

yaronkeinan@gmail.com1159785נסים ירון קינן

batska7@gmail.com1159871בת ציון ביטי

herman2@bezeqint.net1160126רונן הרמן

doronisf@gmail.com1160146דורון פררו

mamadtalmon3@gmail.co

m
1160213אליהו נסים אזולאי

maayandahan19@walla.co

.il
1160288גילעד מכלוף

yo.morad@gmail.com1160367יהודית מורד

bethoronmamad@gmail.co

m
1160512נריה הלוי

schoolampkfaradumim@g

mail.com
1160766חנה אלסה

herutrachel@gmail.com1161835אסתר מלכה גייגר

devorah157@gmail.com
דבורה גולדה 

אלפרוביץ
1162384

RIVKIC770@GMAIL.COM1162717רבקה רחל הרפז

tttzion@gmail.com1162804תנחום קלטי

melay218@gmail.com1162920שלומית מלאי

misrad1@mevo-horon.org1163010יפעת קינן

elior1twito@gmail.com1163056אליאור אליהו טויטו

rachlicd@gmail.com1163621רחל חנה כהן

amc2@012.net.il1164627אורה תמר כהן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

drorachel26@gmail.com1164894רחל דרור

TTTZION@GMAIL.COM1164940תנחום קלטי

shilobanim@gmail.com1168038רפאל ממן

enoiman18@gmail.com1159471אליהו חיים נוימן

ofra@spni.org.il1163364שרה הגר-סתיו

esty5879@gmail.com1170211סימונה בוזגלו

baabad85@gmail.com1161034מנחם באבד

ofra@spni.org.il1163356אביאל רוזנבאום

ofra@spni.org.il1163362אביגיל מרים אילן

scotchbrite17@gmail.com1163969שרה קילא אקרמן

partush.miri@gmail.com1161833מרים פרטוש

avikam.shahar@gmail.co

m
1159121אביקם קלמן שחר

EDRI150@WALLA.CO.IL1160342שירה נהורא ניאזוב

maayanb88@gmail.com1158933מעין צובירי

naamabloom@gmail.com1159035נעמה בלומשטיין

ganim@ofra.org.il1159209תחיה ברונר

raviva123@gmail.com1161415אבירם רביב
GALITEL014@GMAIL.CO

M
1161825גלית אלעזר

odelya579@gmail.com
שרית אדליה 

סוסתיאל
1162325

ofrayak@gmail.com1162533עפרה יעקבסון

rivkaharel1@gmail.com1163040רבקה לוי

hinanit45@gmail.com1163049חיננית חיה שטריק



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

dvorah4@gamil.com1163123דבורה לנדאו

shirhoffman@gmail.com1163296שירה הופמן

n0527619570@gmail.com1171148נעמי אטלן

ajrkuh81@gmail.com1158982שחר לוי
OSHRITBENELI2@GMAIL

.COM
1160073אושרית בן עלי

rivkaayzen@gmail.com
רבקה שולמית 

איזנהמר
1161822

orasadok@gmail.com1162528אורה גלעדי

9944120s@gimal.com1162714שולמית סלוק

marganit10@gmail.com1163050שירה עבאדי

tamarzelig22@gmail.com1163203תמר זליג

shanini_26483@walla.com1163400שני אלדמע

nemitalia@gmail.com1161001טליה יוסף חי

s0527698075@gmail.com1163530שרה ביילה טבאל

9978002@gmail.com1171683רבקה רושניבסקי

9978002@gmail.com1172095רבקה רושניבסקי

noar@ofra.org.il1160533יעל רייס

adamvaad9@gmail.com1161474ה'אילנה חוג

michalsava@gmail.com1158790מיכל סבריגו

meirnili@013.net1167892יעל בן ארוש

meirnili@013.net1167904רותי סויסה

meirnili@013.net1167941חנה צבי

meirnili@013.net
שושנה נסיה 

שרעבי
1167950

Chelimaklop@gmail.com1169905חלי מכלוף

ksafim.shirat@gmail.com1159372אהובה צילה קומימי

noarbatya@gmail.com1167665מרים בנדיקט



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

c0527647231@gmail.com1162439חנה גולדה לוי

talinamb@gmail.com1158704אביטל נאומבורג

c0527647231@gmail.com1162104חנה גולדה לוי

yosef9987@gmail.com1160125מיכל כהן

yosef9987@gmail.com1161255לאה בן חיים

haya.m.perez@gmail.com
חיה מושקה 

אמסלם
1162742

smdofra@gmail.com
שירה איתן 

אפשטיין
1163628

info@youngscientist.co.il1162531דב יוסליס

info@youngscientist.co.il1170202נדב צבי אלשיך

moishikhirsh@gmail.com1172604משה מרדכי הירש

dolevnoar@gmail.com1159581ענת שפירא

oshrat05458@gmail.com1159673אושרת בן יוסף

eladmal105@gmail.com1170289אלעד מלכא

kavlachayim@kavlachayim

.co.il
1159864אביאל נחליאל

ya0556682223@gmail.co

m
1164967יוסף עזרי

schoolampkfaradumim@g

mail.com
1160766חנה אלסה

noarbatya@gmail.com1162546נעמי גולדנברג

yoval.5531@gmail.com1169484יובל חתמי

odelya579@gmail.com
שרית אדליה 

סוסתיאל
1162325

reutmosh4@walla.com1167547רעות מוסקהי

sport.lions@gmail.com1158461כפיר פלדמן

nachshonbf@gmail.com1166634עדי הלפרין

shevetroy2@gmail.com1162876שני הלנה לוי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

education@maale5.com
-יערה יהושפט בר

אברהם
1160191

tzorachinuch@gmail.com1159011כרמית אלון

boaz.tkd@gmail.com1158764בועז אסולין

tslilanakit@gmail.com1158793צליל אבוקרט

shaharderi@gmail.com1159182שחר דרי
maya.avraham@gmail.co

m

מיה גולדנברג 

אברהם
1161072

bakovic.naor@gmail.com1163456נאור בקוביץ

edus@krr.co.il1163178עירית אלזה שכטר

eduy@krr.co.il1160775עוז-רעות קורן בר

orar@netvision.net.il1167549ליטל מיוסט
kesemschool12@gmail.co

m
1160210רות גולדברג

lilachyunger84@gmail.com1168205לילך יונגר
Yasminshalom1986@gmai

l.com
1158925יסמין שלום

navida116@gmail.com1158554נאוה סלומון איטלי

gershondom@gmail.com
גרשון אלישיב 

דומנוביץ
1167049

bisash@ramotshapira.org.i

l
1170393אהרן חגי נדל

bisash@ramotshapira.org.i

l
1168226שחר אורן

shahar.oren@mail.huji.ac.i

l
1167063אביעד דמביץ

barhom-manar-

92@hotmail.com
1171857מנאר ברהום

lilachyunger84@gmail.com1164285לילך יונגר

koplewitz@gmail.com1167857עדי קופלביץ

pelegavigail@gmail.com1168347ליאור קרוין

isaacdanor@gmail.com1160103שלמה רוזנטל

lilachyunger84@gmail.com1168276לילך יונגר

idannahman@gmail.com1168937עידן שירה נחמן

boaz.tkd@gmail.com1158764בועז אסולין

rachelbar1946@gmail.com1163386רחל בר
SARAP200@WALLA.CO

M
1159138שרה פלק

natty@madave.co.il1159858נתנאל סבן

eydrori@gmail.com1160084איתן אלוש



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

talisimon32@gmail.com1169760מיטל סימון

SHIRANVALENCI@GMAI

L.COM
1167415שירן ולנסי כהן

shays@mam.org.il1163016שי שבו

Yolight13@gmail.com
יונתן מנחם 

ליכטנבאום
1168341

golcha.flora21@gmail.com1163776ה'פלורה גולצ

bmoreshet@gmail.com1166007שירלי גיאת

barakgiat@gmail.com1168243ברק גיאת

osnatbg2@gmail.com1169299אוסנת בר גיל

noahkoen1@gmail.com1169891נועה כהן

noahkoen1@gmail.com1172013נועה כהן

koren7reut@gmail.com1162823קורן מורידי

7783bt@gmail.com1163640בניה תשובה

koren7reut@gmail.com1166393קורן מורידי

einav1711@gmail.com1162734עינב שלום
meitalcohen15@gmail.co

m
1164827מיטל כהן

dekelmm@gmail.com1170166דקל מרזוק

rutihaim@gmail.com1162389רותי חיים

nofaraz@012.net.il1162700נופר בן שושן

snifmatzav123@gmail.com1160291מרים חיה שרמן

eshkolma01@gmail.com1171804רותם אסייג

eshkolma01@gmail.com1171804רותם אסייג

eshkolma01@gmail.com1171804רותם אסייג

eshkolma01@gmail.com1171804רותם אסייג

svetnest1@gmail.com1163900סבטלנה נסטרנקו

svetnest1@gmail.com1173317סבטלנה נסטרנקו

svetnest1@gmail.com1163900סבטלנה נסטרנקו

gila12565@walla.com
גילה עליזה מרסל 

ביר
1163904

ruteis44@gmail.com1164476רות ישראלי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ayeletsonn@gmail.com1165452איילת השחר פיניש

almogga@gmail.com1161311אלמוג גמדני

shlomitko1@gmail.com1168348שלומית קורן

baruch106@gmail.com1161313ברוך מימון

svataro75@gmail.com1162542שושנה אדרת וטרו

ulpenak4@gmail.com1163565אסתר איילה כץ

ulpk4@gmail.coo1164521אסתר איילה כץ

camphatabkiryat4@gmail.

com
1161132אשר למל בן מנחם

noarbatya@gmail.com1160216יהודית מלמד

mazkirutg@ganimm.co.il1169346פסיה רובין

mazkirutg@ganimm.co.il1170114שרה מרים זוננפלד

office@darchei-

chinuch.org
1163959מרדכי זלטס

noarbatya@gmail.com
שרה מלכה 

זילברמן
1162099

noarbatya@gmail.com
שרה מלכה 

זילברמן
1162573

e_yehuda@matnasim.co.il1170591אפרת גואטה

e_yehuda@matnasim.co.il1169930יהודית ריינשטיין

e_yehuda@matnasim.co.il1169942רחל רוטשטיין

dlibrus@wbais.net1158302דליה ליברוס

e_yehuda@matnasim.org.i

l
1159329אדר ענבר

kerenshalom.b@gmail.co

m
1162412קרן שלום

orly.keinan@gmail.com1162898אורלי קינן

nadianavon@walla.com1163091נדיה לין נבון ריינס

e_yehuda@matnasim.co.il
רותם בן דרור 

לייבמן
1170656

Erez.Nevo@gmail.com1164965גבי נבו

lihi1950@walla.com1159030יונתן שלו



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

medry@walla.com1158628מרגלית אדרי

revitalg98@gmail.com1159294רויטל גינזבורג

shayatzmon19@gmail.co

m
1159732שי עצמון

eilana054@walla.com1166566אילנה שרב

Hadass_ba@walla.com1166664הדסה בושרי

Simbabitan@gmail.com1171010רחל אפרת ביתן

Hadass_ba@walla.com1172343הדסה בושרי

eilana054@walla.com1166566אילנה שרב

Hadass_ba@walla.com1166664הדסה בושרי

izsport@walla.com1158658יצחק פרנס

komo.oranit@gmail.com1163004עדי גרוס

lihi1950@walla.com1159030יונתן שלו

barakbin@gmail.com1172600ברק בנימיני

liatraff@walla.com1168629ליאת רף

s_harazi3@walla.com1160450שני חרזי

lironiyaya@gmail.com1165199לירון ברוך

batelfvi@walla.com1165217בת אל כהן

oresterelad@gmail.com1160919איילה זבולון

noarbatya@gmail.com1162503רחל וידר

noarbatya@gmail.com1159106רחל ליברמן

noarbatya@gmail.com1160219רחל ליברמן

8439198@GMAIL.COM1161421בשא גולדה שטיין
R0527177241@GMAIL.C

OM
1166956חיה רחל אלפא

avivitbismut@gmail.com1167146אביבית ביסמוט



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

dahat.yosef@gmail.com1172659יפעת כהן

Y3111402@GMAIL.COM1158736יהודה נח דינר

ofira565@gmail.com1158805אופירה צוברי

ganim@orhaemet.co.il1159564יפה ביטון

a0584442777@gmail.com1160698קלרה נקי

merkazm003@gmail.com1160960הדסה קליין

nechami9016@gmail.com1160977נחמה דבורה פישר

a039096664@gmail.com1161041גבריאל שנק

166083@gmail.com1161078יפה קונשטט

9090785@gmail.com1161110בילה לרנר

sraya.hila@gmail.com1161157הילה נהרי

chasidi.elad@gmail.com1161191לאה לבין

4321DY@GMAIL.COM1161210אבשלום אהרן

a0504168883@gmail.com1161295מוריה בסורי

avital3638@gmail.com1161304אביטל חופי

bitmargalit@gmail.com1161592רות שריקי

klainsara@gmail.com1161796שרה קליין

mgold9321@gmail.com1161886מאטיל גולד
M0525672841@GMAIL.C

OM
1161922עזריה כהן

rdh2244@gmail.com1162037רבקה דה האס

pritoarbanot@gmail.com1162076גאולה בן ברוך

eti5788628@gmail.com1162115אסתר גייזל

a0527152060@gmail.com
אברהם ישעיהו 

אזרחי
1162320

moriyaelad@gmail.com1162525שמעון אברהמי

yoy2006@gmail.com
מילכה תרצה 

קוביוף
1162565

shlomi1770@gmail.com1162743שלמה אלבז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

Sach199100@gmail.com1162889שרה דבורה הלל

vizman@orhaemet.co.il1162903יעל ויזמן

bmoriya@gmail.com1163104הדס סויסה

horimm@gmail.com
צפורית בתיה 

אייזיק
1163474

yochevedl770@gmail.com1163529יוכבד ליפש

a039096664@gmail.com1163590גבריאל שנק

9090938@gmail.com1164498ברוך ראובן שטיין

ofira565@gmail.com1165275אופירה צוברי

etimish9@gmail.com1166672אתי משען

ofira565@gmail.com1167078אופירה צוברי

avital3638@gmail.com1167126אביטל חופי

a0527152060@gmail.com1172241מרים אזרחי

9093399@gmail.com
משה אברהם 

ברזובסקי
1158651

a0527141482@gmail.com1160212רחל זלדה כהן

oresterelad@gmail.com1160858יסכה סילבר

9361773@gmail.com1164660חוה וינברג

a039096664@gmail.com1161041גבריאל שנק

noarbatya@gmail.com1172462רות שריקי

noarbatya@gmail.com1160177רינה הפנר

noarbatya@gmail.com
הנעשא -רבקה

שלזינגר
1160534

noarbatya@gmail.com1158897גילה גמליאל

noarbatya@gmail.com1160223בת שבע לוין

noarbatya@gmail.com1159151שפרה זפרני

noarbatya@gmail.com1159158חנה כהן

noarbatya@gmail.com1160027אסתר חיה גוטפריד

noarbatya@gmail.com1160038מעיין לוי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

noarbatya@gmail.com1160208מרים גיטמן

pritoarbanot@gmail.com1162000מוריה נקי

noarbatya@gmail.com1162630מרים חזקיה

mvider052@gmail.com1163109זלדה מלכה וידר

chasidi.elad@gmail.com1170167יפה שלומוביץ

noarbatya@gmail.com1172526אסתר חיה גוטפריד

noarbatya@gmail.com1172940רות שהרבני

noarbatya@gmail.com1173010הדס חגי

noarbatya@gmail.com1172852מרים גיטמן

noarbatya@gmail.com
אהובה מרים 

שלזינגר
1159996

noarbatya@gmail.com
שושנה רייזל 

גלבשטיין
1160052

noarbatya@gmail.com1161665יפה שינדל שלזינגר

avi8433@gmail.com
אברהם ישעיהו 

סויסה
1159582

avivitbismut@gmail.com1167146אביבית ביסמוט

yaels@elad.muni.il1172763אתי משען

office@darchei-

chinuch.org
1158887יעקב ישראל קעניג

noarbatya@gmail.com1160891מיכל קרווני

noarbatya@gmail.com1159505יוכבד לוי

ayunmaayan@gmail.com1163587מעין עיוון

yrimon2013@gmail.com1160676יפעת ביטון לוטן

morirbd@gmail.com
מוריה רנשמש 

עובד
1163441

gb09@walla.co.il1172333גיא שרון

noa@elkana.org.il1162578שרית גלעד

noa@elkana.org.il1162580שרית גלעד



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

noa@elkana.org.il1162597שרית גלעד

noa@elkana.org.il1162601שרית גלעד

noa@elkana.org.il1163513שלומית אלקסלסי

avivit80@gmail.com
אביבית טל 

בורנשטיין
1172596

shmolikmo@gmail.com1159046שמואל מושקוביץ

shanyma@ariel.ac.il1168376שני מרבל

sport@gvanim-ariel.com1169121לואיזה קריסי

rinador1@gmail.com1167654הילה סביון

tzaharonim@gvanim-

ariel.com
1168756טהר סגל יצחקיאן

tzaharonim@gvanim-

ariel.com
1168852אמונה מרים קלפון

sweet.sivan@gmail.com1170871ספנוב-סיון זכי
tzaharonim@gvanim-

ariel.com
1171712אורנה גולדנברג

zarakotzen@gmail.com1158358זרה ארפי

office.b@neveariel.org1171199אורטל שורץ

shevet.oz.rel@gmail.com1167256גל סבן

shanyma@ariel.ac.il1168376שני מרבל

shanyma@ariel.ac.il1168376שני מרבל

shanyma@ariel.ac.il1168376שני מרבל

shanyma@ariel.ac.il1168376שני מרבל

shanyma@ariel.ac.il1168376שני מרבל

shanyma@ariel.ac.il1168376שני מרבל

verass123@gmail.com
-מדלן רוזן בן

שמואל
1161590

verass123@gmail.com1161788אתי שמיר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

verass123@gmail.com1161794אתי שמיר

verass123@gmail.com1161797אתי שמיר

verass123@gmail.com
-מדלן רוזן בן

שמואל
1163581

verass123@gmail.com1161605ביאטריס רות פוקס

verass123@gmail.com1161611ביאטריס רות פוקס

verass123@gmail.com1161617ביאטריס רות פוקס

verass123@gmail.com1161628ביאטריס רות פוקס

verass123@gmail.com1161650מיטב פייס

verass123@gmail.com1161654מיטב פייס

verass123@gmail.com1161660מיטב פייס

verass123@gmail.com1161674סיון זבולון

verass123@gmail.com1161679סיון זבולון

verass123@gmail.com1161680סיון זבולון

verass123@gmail.com1161683סיון זבולון

verass123@gmail.com1161690רותם שטרית

verass123@gmail.com1161697רותם שטרית

verass123@gmail.com1161702רותם שטרית

verass123@gmail.com1161703רותם שטרית

verass123@gmail.com1161707רותם שטרית

verass123@gmail.com1161733מלי שלמה

verass123@gmail.com1161740מלי שלמה

verass123@gmail.com1161745מלי שלמה

verass123@gmail.com1161755מלי שלמה

verass123@gmail.com1161762מיטב פייס



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

verass123@gmail.com1161778ענת חודפי

verass123@gmail.com1161781ענת חודפי

verass123@gmail.com1161783ענת חודפי

verass123@gmail.com1161800אתי שמיר

verass123@gmail.com1161802מיטב פייס

verass123@gmail.com1161803ענת חודפי

verass123@gmail.com1161804ענת חודפי

chanibinsh@gmail.com1161961חנה בינשטוק

mahane.bakfar@gmail.co

m
1167846רועי פינזון

shevetnega10@gmail.com1159021גאיה יאיר קוזקוב

academi.school@gmail.co

m
1159974דניאל אזואלוס

noarbatya@gmail.com
יפה שינא 

פודרביניק
1160494

myaakov@yahoo.com1160918מיטל יעקב

hiburim2012@gmail.com1162437אורנה בסון

dancemoremo@gmail.com
מורן הודיה 

אלבוכר נוב
1168094

nuritvider@yahoo.com1171028אוריצקי-נורית וידר

412429@chatz.org.il1172614חיה שרה גלברט

verass123@gmail.com
-מדלן רוזן בן

שמואל
1161576

verass123@gmail.com
-מדלן רוזן בן

שמואל
1161549

verass123@gmail.com
-מדלן רוזן בן

שמואל
1161581

verass123@gmail.com
-מדלן רוזן בן

שמואל
1161593



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

verass123@gmail.com1161599ביאטריס רות פוקס

verass123@gmail.com1161791אתי שמיר

mahane.bakfar@gmail.co

m
1162667ליאור ליזרוביץ

noarbatya@gmail.com1159452חנה ברוק

mahane.bakfar@gmail.co

m
1162667ליאור ליזרוביץ

dancemoremo@gmail.com
מורן הודיה 

אלבוכר נוב
1168094

ellakfir@gmail.com1161692הילה כפיר

chanitzik5@gmail.com1173031חנה ציק

chanitzik5@gmail.com1168414חנה ציק

matnasbd1@waiia.com1168713יוכבד תמם

noarbd17@gmail.com1166909ניתאי גלידאי

office@navon-p.co.il
אושרית קלודין 

י'קרוצ
1169664

regina.hason@gmail.com1161121רגינה חסון

zofim.ream@gmail.comדנה הרשקו

NIRAGIGI@WALLA.COM1166413נירה גיגי

batelavisdris@gmail.com1166421בתאל יקוט אזולאי

iyar18@gmail.com1166495אייר גורה

yaniv@brener.org.il1158325יניב כהן שור

tamar@t-sheket.co.il1158733תמר מרים חנן

micalbo@gmail.com1161322מיכל אלבו

inbarr86@walla.com1163627עינבר שורץ

yaniv@brener.org.il1158325יניב כהן שור



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

aessawi8585@gmail.com1166706אביר חמדאן

manalrabi@yahoo.com1170006מנאל ראבי

aliaadas4@gmail.com1171518עליה עדס

aliza5318@gmail.com1165510עליזה גאן

kobigolan612@gmail.com( 1165611קובי גולן)יעקב 

moriya1elbaz@gmail.com1167202מוריה אלבז

Smadar_b@givatshmu.ma

tnasim.co.il
1167764מירב אמיר

mykeita@gmail.com1168067משה אגסי

mykeitana@gmail.com
שמואל דניאל 

איזנברג
1168300

hanan.hirsh@gmail.com1168614חנן הרשוביץ

rachelk570@gmail.com1169583אורטל אלול

rotem_bareli@walla.com1170055רותם בר אלי

aliza5318@gmail.comעליזה גאן
smada_b@givatshmu.mat

nasim.co.il
1165680שרה אורשלימי

smadar_b@givatshmu.mat

nasim.co.il
1165925מרים פדידה

rachelk570@gmail.com1159396בת אל חרזי

rachelk570@gmail.com1163060לאה כהן

rachelk570@gmail.com1163875צפורה שטרק

smadar_b@givatshmu.mat

nasim.co.il
1164508שמחה ביתן

smadar_b@givatshmu.mat

nasim.co.il
1164616שרה דוארט

smadar_b@givatshmu.mat

nasim.co.il
1165538סגלית גרד

smadar_b@givatshmu.mat

nasim.co.il
1165578שינדל יפה גולד

smada_b@givatshmu.mat

nasim.co.il
1165630מירה מיטרה יזדי

smadar_b@givatshmu.mat

nasim.co.il
1167201שמחה ביתן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

Anatoved58@gmail.com1166861שרה דוארט

Anatoved58@gmail.com1166998שרה דוארט

Anatoved58@gmail.com1166891שרה דוארט

Anatoved58@gmail.com1166919שרה דוארט

Anatoved58@gmail.com1167012שרה דוארט

limor100@gmail.com1167779לימור חנן

limor100@gmail.com1167789לימור חנן

limor100@gmail.com1167798לימור חנן

limor100@gmail.com1167812לימור חנן

limor100@gmail.com1166580לימור חנן

veredsport@gmail.com1164947רענן היללי

mykeita@gmail.com1168067משה אגסי

hanan.hirsh@gmail.com1168614חנן הרשוביץ

Inbalinba78@gmail.com1159105ענבל גל

hag3112@walla.co.il1158334חגית אמסלם
VEREDPEER@GMAIL.CO

M
1159962ורד פאר

lead1@cybernet.com1163357לירן שמש

carmitb2012@gmail.com.il1164210כרמית בכר

rachelmn770@gmail.com1164601רחל מרים חיה לרר

pines_school@walla.com1166701אשרת פישל

gilrach.gedera@gmail.com1168427אב בן שבת-לי

origederam@gmail.com1169090אורטל גרפי

pudra.dana@gmail.com
-דנה רודריגז

ליברמן
1169745

luzyak@gmail.com1170556לוזי לי קורקוס

maayan3325@gmail.com1170589מעין כהן

nava430@wail.co.il1170767נאוה אסיג



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

shmulikeilia@gmail.comשמואל איליה

origederam@gmail.com1165454אורטל גרפי

gilrach.gedera@gmail.com1159239תמר שררה

gilrach.gedera@gmail.com1159253איריס בובליל

gilrach.gedera@gmail.com1159260קרן שרון סבאג

gilrach.gedera@gmail.com1159266יערית אזולאי

gilrach.gedera@gmail.com1159273הילה שניידר

gilrach.gedera@gmail.com1159929אירית פרחן

lead1@cybernet.com1163357לירן שמש

gederadance@gmail.com1172075הרפז-דגנית סהר

camps@hashiva.com1172502דר גולדמן

marklivshin@gmail.com1162964נטליה גרבר

edu-e@gderot.muni.il1172553אורלי גרנות

edu-e@gderot.muni.il1172772מיכל פיק

marklivshin@gmail.com1163347חגית דבורה גל

marklivshin@gmail.com1162956שגב דגן

matnas.gderot@gmail.com1164447שגב דגן

matnas.gderot@gmail.com1162935אברהם ביטון

hagigit001@gmail.com1161957חנה בלו

shuly5555@gmail.com
שולמית עדי 

אנוקוב שרם
1158649

gilrachgezer@gmail.com1169433רותם אוקו רחמוט

sharonhulda@gmaul.com1160647שרון הנדל

aazoulay254@gmail.com1159817עדי אזולאי

talipe99@gmail.com1163149טלי פרץ

hanaaizik1@gmail.com1165130חנה איזק

revimora@gmail.com1163100רויטל רבקה פישר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

avigail10@012.net.il1164781אביגיל גינזבורג

morya21@gmail.com1172962עידית ברכיה

ylipperman@gmail.com1158850יוסף אנדרי ליפרמן

asishimon@gmail.com1162836אסף שמעון

atidim16@gmail.com1163413חן שנץ

ttdvir@gmail.com1161093אילן אשוול

hengaziel@walla.co.il1165695חן גזיאל

maya.mosc@gmail.com1163464מאיה גליק

talmecholot@gmail.com1158250טל הללי

avigail10@012.net.il1164781אביגיל גינזבורג

asishimon@gmail.com1169846אסף שמעון

avigail10@012.net.il1164781אביגיל גינזבורג

asishimon@gmail.com1162836אסף שמעון

ylipperman@gmail.com1158850יוסף אנדרי ליפרמן

ttdvir@gmail.com1161101אילן אשוול

dalitc2407@gmail.comדלית כהן

avivitdanc@gmail.com1160235אביבית אלמלם

dogs4people@gmail.com1159338עודד אשכנזי

greenroom@013.net1159594מרדכי בוהדנה
sinay.ganyavne@gmail.co

m
1159816משה לקס

moran.matnas@gmail.com1160157מורן לוי

yoel1239@bezeqint.net1160268יואל אמית

rony.m@013net.net1161330שמשון רוני מאור

Danela4477@walla.co.il1167446דניאלה שרפי

Danela4477@walla.co.il1167456דניאלה שרפי

dalitc2407@gmail.comדלית כהן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

eva@ganyav.matnasim.co

.il
1168331פזית קוזי

eva@ganyav.matnasim.co

.il
1169447פזית קוזי

eva@ganyav.matnasim.co

.il
1169459פזית קוזי

eva@ganyav.matnasim.co

.il
1169502דליה מגידי

eva@ganyav.matnasim.co

.il
1169538דליה מגידי

eva@ganyav.matnasim.co

.il
1169548דליה מגידי

eva@ganyav.matnasim.co

.il
1169554דליה מגידי

eva@ganyav.matnasim.co

.il
1169565דליה מגידי

eva@ganyav.matnasim.co

.il
1170156פזית קוזי

eva@ganyav.matnasim.co

.il
1170389פזית קוזי

eva@ganyav.matnasim.co

.il
אוה אלון

moran.matnas@gmail.com1164427מורן לוי

Danela4477@walla.co.il1167456דניאלה שרפי

moran.matnas@gmail.com1164427מורן לוי

moran.matnas@gmail.com1164427מורן לוי

moran.matnas@gmail.com1164427מורן לוי

intersurf3@gmail.com1158283ינו מגן'ג
sunnysurf.palmachim@gm

ail.com
1158318גיל-דר בר

gmezin@gmail.com1162462גל מזין
surfpalmachimclub@gmail.

com
1165152מוטי לוי

karin@ganrave.org.il1160800קרין גזלה

intersurf3@gmail.com1158283ינו מגן'ג
sunnysurf.palmachim@gm

ail.com
1158318גיל-דר בר

gmezin@gmail.com1162462גל מזין

surfpalmachimclub@gmail.

com
1165152מוטי לוי

intersurf3@gmail.com1158283ינו מגן'ג
sunnysurf.palmachim@gm

ail.com
1158318גיל-דר בר

gmezin@gmail.com1162462גל מזין



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

surfpalmachimclub@gmail.

com
1165152מוטי לוי

sunnysurf.palmachim@gm

ail.com
1158318גיל-דר בר

intersurf3@gmail.com1158283ינו מגן'ג
sunnysurf.palmachim@gm

ail.com
1158318גיל-דר בר

gmezin@gmail.com1162462גל מזין
surfpalmachimclub@gmail.

com
1165152מוטי לוי

leadersport@gtsport.org.il1166815קורין גורגיה בצראוי

leaderkids@gtsport.org.il1164463אלבינה וליטו
leaderkidsma@gtsport.org.

il
1166928שרה שמעון

noam.teach1@gmail.com1168872נעם מן
leaderkidsma@gtsport.org.

il
1169151זהר מטלון

mamad.ariel.gt@gmail.co

m
1169936יאיר מילוא

irisbozer1@gmail.com1170628איריס בוצר

lidarkashtan@gmail.com1171372לידר קשטן
leaderkidsma@gtsport.org.

il
1164460מירב ערוסי

noarbatya@gmail.com1167656אילה אלמשעלי

noarbatya@gmail.com1159359אילה אלמשעלי

leaderkids@gtsport.org.il1164463אלבינה וליטו

leaderkidsma@gtsport.org.

il
1166928שרה שמעון

leaderkidsma@gtsport.org.

il
1164460מירב ערוסי

leaderkids@gtsport.org.il1164463אלבינה וליטו

leaderkidsma@gtsport.org.

il
1166928שרה שמעון

leaderkidsma@gtsport.org.

il
1169151זהר מטלון

sgerman1@walla.com1160117יצחק גרמן

liatel8@ganimgt.org.il1165958ליאת אלבז לוי

nurit2701@gmail.com1163455נורית צסלר

matnas2@matan.muni.il1161274ורד כהן בכור



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ririnaw.afterschool@gmail.

com
1164006רחל ליברוט

shmuel@after-school.org.il1165357ורד ברוש

shmuel@after-school.org.il1165366יעל אייזנברג

anatsimchi64@gmail.com1172198ענת שמחי

yanivchichian@gmail.com1159300יניב ציציאן

rinat.hichal@gmail.com1159116רינת היכל וקסמן

nofarfeld@gmail.com1162771נופר פלדמן

gilrach@kne.org.il1167686חלי סטולרו

merkazteva@gmail.com1162498אורי מנדל

annetbenisti@gmail.com1158444אנט בניסטי

ofri@biz-rmk.co.il1167068עופרי שמואלי

ido@biz-rmk.co.il1158583עדו נאור

info@kaytana10.net1158709ליאור קאיה חלוואני

liattuti@gmail.com1167178תמר בולגנים

zivamaimon35@gmail.com1169729נטלי צאירי

office@kidsandfun.co.il1169195רעות גבאי

orietm@walla.co.il1169839אורית מצליח

nirahusman@gmail.com1170341נירה הוסמן

merkazdor@gmail.com1158243דוד ביטון

shaii_76@walla.com1160415שי שלמה יצחק

danvak11@gmail.com1165644דנה וקיל

liv78sam@gmail.com1165842ליבנת סמרה

lital.brauner@gmail.com1166799ליטל בראונר

revitalpen_sin@walla.co.il
רויטל פנקינסקי 

סין מינדלה
1169048

ofirg28792@gmail.com1168916לירון מזרחי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

kobistennis@walla.com1158317יעקב ששון

sharon_nanny@yahoo.co

m

נועה שחר רשבא 

צור
1158734

anatsimchi64@gmail.com1167335ענת שמחי

rinaw.afterschool@gmail.c

om
1165375אל-רויטל יחזק

michalg5000@walla.com1168864מיכל גרבינר

shimone@histadrut.org.il1168879שולה עדרי

karini1907@gmail.com.il1169512קרין מסורי

kaytanatzofit@gmail.com1170423מאי עמר

shereen12380@gmail.com1171592שירין אבו סנינה

mali@ofek4kids.co.il1171604בת אל אשואל

info@kaytana10.net1158709ליאור קאיה חלוואני

yanivchichian@gmail.com1159300יניב ציציאן

info@kaytana10.net1158709ליאור קאיה חלוואני

shaii_76@walla.com1160415שי שלמה יצחק

afuta7@walla.co.il1171512מאיר אפוטה

merkazdor@gmail.com1158243דוד ביטון

hinuch.einat@einat.org.il1158719ענבר מעיני

liattuti@gmail.com1167178תמר בולגנים

office@kidsandfun.co.il1169195רעות גבאי

yanivchichian@gmail.com1159300יניב ציציאן

kobistennis@walla.com1158317יעקב ששון

eyalhemi@walla.com1158640איל המי

tutunits@gmail.com1164049נועם סופר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yael.buchman@gmail.com1158612יעל בוכמן

asmolov@zahav.net.il
-אליזבטה אסמולוב

בלק
1167430

nitza530@walla.com1167786טלי אלטרץ

nitza530@walla.com1169587טלי אלטרץ

veredys@012.net.il1169991ורד יהודה שטיין

nitza530@walla.com1170735בן צברי

varda.zilber@gmail.com1159040ורדה זילבר

Nafnaf22@gmail.com1166729טל פרידלנד

pniyot@mosdothh.com1172629אריאלה זינגר

pniyot@mosdothh.com1172629אריאלה זינגר

heara@heara.co.il1158427אדם אופק

ymichal1995@gmail.com1167348מיכל יחזקאל
activeminds234@gmail.co

m
1164850ליאת שדה

afikeymada@gmail.com1159773כרמלה קלרה ולטר
ayelet.mamanet@gmail.co

m
1162767איילת רוני גולן

roiki2@hotmil.com1163274רועי דהן

yael.buchman@gmail.com1158612יעל בוכמן

gatleshem@gmail.com1164472גת לשם

motiwal@walla.co.il1159193מרדכי ולהויז

zemer@matnasim.org.il1169438ביסאן גאנם

abo_nor_1980@hotmail.co

m
1169028חאלד סורה

abo_nor_1980@hotmail.co

m
1169099האלא דקה

orelmalach13@gmail.com
אוראל מסעודה 

מלאך
1168604

hugim@hy.matnasim.co.il1158951אביב חמו

hugim@hy.matnasim.co.il1161042אלעד חי קרטא



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

hugim@hy.matnasim.co.il1161209ספיר שררה

adir@navon-p.co.il
אוראל מסעודה 

מלאך
1169091

einatbenyehuda@gmail.co

m
עינת בן יהודה

shimalka2@gmail.com1159999מלכה שמעוני

niritshp@gmail.com1169450נירית אפרתי

hugim@hy.matnasim.co.il1161209ספיר שררה

shimalka2@gmail.com1159999מלכה שמעוני

itzcaki@gmail.com1162109ישי גרינוולד

zivan016@gmail.com1164762זיוואן יעל ויצמן

shanee_s@walla.com1162602שני מאירה שמואלי

adiel_as@walla.co.il1162613עדיאל אסולין

timstitp@gmail.com1163079פדות טימסטיט

michali1650@gmail.com1163151מיכל דרעי

1shirly@gmail.com1163282שירלי רכטמן

iriszohar32@gmail.com1166743איריס זוהר
avimatzliv2000@gmail.co

m
1168039אברהם מצליח

barooch1982@gmail.com1168190ברוך רובין

1shirly1@gmail.com1171073שירלי רכטמן

shanee_s@walla.com1171089שני מאירה שמואלי

mrspf@walla.com1165621מיכל פישר

or_mebel@walla.co.il1162571אור מבל

camp.pz@gmail.com1169797נינט חנוך

gilnagel@gmail.com1159847גלעד נגל

yipo@jmc.org.il1159096ניל פסח

tovamil@gmail.com1159553טובה שיק



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

shaharfra@gmail.com1173120שחר איילת פרנקל

yipo@jmc.org.il1159096ניל פסח

tal_shalom4@walla.com1166635טל שלום

m0523821274@gmail.com1162155שמואל טלר

s0528833026@gmail.com1159231אריאלה פרל

m0523821274@gmail.com1162155שמואל טלר

markaz.s.t@gmail.com1168617מעתז תלאווי

hiba9999@hotmail.com1158558היבה אבו ראס

alshaf3i17@gmail.com
זאהר עבד אל 

קאדר
1162052

h.y.b1980@gmail.com1162478היתם בראנסי

ajial.taibeh@gmail.com1169909אנגאם נאשף

zhara@internet-zahav.net1170667אשרף חאג יחיא
najoha12321@hotmail.co

m
1171090נגאח נסיראת

aomar_alhtaab@walla.co

m
1171520פתחיה מסארוה

h.y.b1980@gmail.com1171744היתם בראנסי

faeda1@walla.co.il1171767פאידה יאסין

h.y.b1980@gmail.com1171774היתם בראנסי

holdoni@hotmail.com1171808עותמאן מסארוה

ajial.taibeh@gmail.com1171850מוסטפא חאג יחיא

sohad.alm@gmail.com1159577סוהאד חאג יחיא

denagaber5@gmail.com1171437גסאן גאבר

islamtelawe87@gmail.com1171807יחיא' חלוד חאג

dema8503@gmail.com1169211סאמי נאשף

mf70@walla.com1168080מחמוד פדילה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

maysoun_7777@hotmail.c

om
1168416מיסון קאסם

t_almjd@walla.com1171022חוסיין מסארוה

asmahanna@walla.com1158423אסמהאן אבו חיט
y-yesodi-tir-

s@kishurim.k12.il
1158439סלים מנסור

nawras@netvision.net.il1163916נורס סולטאן

maisan@walla.co.il1172210ם מנצור'נג

hytkhait@gmail.com1172552היתאם אבו חיט

polinagodelman@gmail.co

m

פולינה אלקריאף 

גודלמן

elicohen2121@gmsil.com1162890אליהו כהן

davidshaul@barak.net.il1165800ליאב שדה

OSHRATAZ10@GMAIL.C

OM
1168432גל אלדר

alon.tamir11@gmail.com1169787אלון משה תמיר

yfat.yfat7@gmail.com1159925יפעת רבקה וישניה

moranoun@gmail.com1161307מורן און

ravitm@bg.edum.org.il1159880רוית מור יוסף

yaakovi789@gmail.com1159944יעקב אילוז

ronitsimant@gmail.com1160122רונית סימן טוב כהן

diklasagi75@gmail.com1160217דקלה שגיא

natalystav@gmail.com1160316נטלי מליקסון

cohenyo09@gmail.com1160348יוכי טל

twitoamir@gmail.com1160356אמיר טויטו

ecology.yavne@gmail.com1160369מור לוי ניסנבוים

sinays@015.net.il1160388אורלי בוקריץ

aviasaf33@walla.com1163992אביאסף משה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ofekrashel@gmail.com1161283רחל אופק

sinaybanot@walla.co.il1172820מלכה כהן

henel@bialik.edum.org.il1160156חן חנה אלגאזר

Nogazakuto@Gmail.Com1160361נוגה זקוטו
gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1163099מיכל נחום

miriams@yavne.matnasim

.co.il
1159587מרים שרון

miriams@yavne.matnasim

.co.il
1160319מרים שרון

miriams@yavne.matnasim

.co.il
1160327מרים שרון

miriams@yavne.matnasim

.co.il
1160330מרים שרון

rohama@yavne.matnasim.

co.il
1160468רוחמה אדלמן

rohama@yavne.matnasim.

co.il
1160497רוחמה אדלמן

ruchama_gilrach@yavne.

matnasim.co.il
1160511רוחמה אדלמן

ruchama_gilrach@yavne.

matnasim.co.il
1160518רוחמה אדלמן

ruchama_gilrach@yavne.

matnasim.co.il
1160525רוחמה אדלמן

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1160527חדוה חסיבה אביטן

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1160575חדוה חסיבה אביטן

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1160588חדוה חסיבה אביטן

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1160732דניאלה בלאס

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1160735דניאלה בלאס

polinagodelman@gmail.co

m

פולינה אלקריאף 

גודלמן
1160763

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1160769דניאלה בלאס

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1160773דניאלה בלאס

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1160776דניאלה בלאס

polinagodelman@gmail.co

m

פולינה אלקריאף 

גודלמן
1160853

polinagodelman@gmail.co

m

פולינה אלקריאף 

גודלמן
1160859

polinagodelman@gmail.co

m

פולינה אלקריאף 

גודלמן
1160875



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161120חדוה חסיבה אביטן

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161127חדוה חסיבה אביטן

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il

נעמי שפיגלשטיין 

סלונה
1161152

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il

נעמי שפיגלשטיין 

סלונה
1161158

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il

נעמי שפיגלשטיין 

סלונה
1161165

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il

נעמי שפיגלשטיין 

סלונה
1161170

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il

נעמי שפיגלשטיין 

סלונה
1161176

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161231מיכל נחום

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161238מיכל נחום

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161239מיכל נחום

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161241מיכל נחום

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161248מיכל נחום

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161585יעל ויזל

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161598יעל ויזל

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161600יעל ויזל

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161601יעל ויזל

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161602יעל ויזל

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161742דנה ממן

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161751דנה ממן

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161756דנה ממן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161761דנה ממן

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161770דנה ממן

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161780וובעלם גטהון

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161784וובעלם גטהון

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161790וובעלם גטהון

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161795וובעלם גטהון

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1161798וובעלם גטהון

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162466עינב בן ברוך

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162562עינב בן ברוך

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162568עינב בן ברוך

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162570עינב בן ברוך

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162576עינב בן ברוך

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162584דונה ארביב

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162586דונה ארביב

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162590דונה ארביב

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162592דונה ארביב

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162612לאה אוקנין

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162616לאה אוקנין

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162620לאה אוקנין

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162622לאה אוקנין

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162627לאה אוקנין

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162631שרון רוזנשיין

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162632שרון רוזנשיין

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162636שרון רוזנשיין

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162641שרון רוזנשיין



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1162645שרון רוזנשיין

polinagodelman@gmail.co

m

פולינה אלקריאף 

גודלמן
1163725

polinagodelman@gmail.co

m

פולינה אלקריאף 

גודלמן
1163730

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1163745דונה ארביב

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1163749דונה ארביב

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1163751דונה ארביב

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1164924לילך דוידי

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1165018לילך דוידי

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1165071לילך דוידי

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1165076לילך דוידי

gilrach@yavne.matnasim.c

o.il
1165080לילך דוידי

miriams@yavne.matnasim

.co.il
1160326מרים שרון

sarass6940@gmail.com1169443שרה שמש

noarbatya@gmail.com
יהודית צפורה 

לוינגר
1162185

sivan@petelpro.com1172825רחלי כהן

efroni71@gmail.com1164409יונה רחל עפרוני

shimronbar31@gmail.com1160489בר שמרון

yahud@matnasim.org.il1167768אביבה בכר
hava1@yahud.matnasim.c

o.il
1160093חוה כרמי

hava1@yahud.matnasim.c

o.il
1160229חוה כרמי

hava1@yahud.matnasim.c

o.il
1160234חוה כרמי

hava1@yahud.matnasim.c

o.il
1160249חוה כרמי

hava1@yahud.matnasim.c

o.il
1160264חוה כרמי

taliawax7354@gmail.com1160272טליה וקסמן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

taliawax7354@gmail.com1160283טליה וקסמן

taliawax7354@gmail.com1160296טליה וקסמן

taliawax7354@gmail.com1160302טליה וקסמן

taliawax7354@gmail.com1160310טליה וקסמן

ofirau@ye-mo.org.il1165160אופירה עוקשי

ofirau@ye-mo.org.il1165264אופירה עוקשי

ofirau@ye-mo.org.il1165270אופירה עוקשי

ofirau@ye-mo.org.il1165291אופירה עוקשי

remezs@zahav.net.il1160962ורד אחידוב עזריאל

adi221282@gmail.com1163445עדי אליס רפאל

shovalhagay3@gmail.com1171105שובל חגי

talkerofer1@gmail.com1161002עופר טלקר

roni@metayelet.com1166597ודי גייל ברנס'ג

bamaale120@walla.com1169545יהודית גדסי

rotem.bistry@gmail.com1158424הדס רותם אהרוני

roni@metayelet.com1166597ודי גייל ברנס'ג

CHABADYEHUD@GMAIL.

COM
1164440שמעון אוריאל וינר

shmuel@after-school.org.il1165343טל בלזם

einatatia@walla.co.il1165916טל סלם

shmuel@after-school.org.il1169738גלעד חן

zaharon@levhamakom.co.

il

אריה -הילה גור

האובנשטוק
1158783

zaharon@levhamakom.co.

il
1164102איריס נעמה יחיאל

zaharon@levhamakom.co.

il

נוית סמדר 

ברלינסקי
1165271

anat@natznatz.co.il1159016ענת ברכה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

mushkalau@gmail.com1163048מושקא שפרינגר

einatatia@walla.co.il1163515עינת עטיה

einatatia@walla.co.il1165916טל סלם

manar_assi@hotmail.com1162826מנאר עאסי

kiril_balykin@hotmail.com1164230קיריל באליקין

micof10@walla.com1169374מיכל עזרא

golanfichman@gmail.com1162077גולן פיכמן

taltorgeman1@gmail.com1163387טל תורגמן

mushon_y@hotmail.com1166833ישראל יעקוסי

eranmiz5@gmail.com1167949ערן עמרם מזרחי

eranmiz5@gmail.com1168528ערן עמרם מזרחי

avishyyair@gmail.com1170154אבישי יאיר כהן

pazitsh1975@gmail.com1171476פזית שרעבי

nitzanak81@gmail.com
ניצן זרחי ענתבי 

קנטור
1168101

zaharonky@kfaryon.matna

sim.co.il
1171631יסמין חגג

meital.rozner@gmail.com1168923מיטל רוזנר בנור

oieamir@gmail.com1168666ענת גל

chen.gandolev@gmail.co

m
1168970חן נעים

Merilu84@gmail.com1169014מירב כהן

mushon_y@hotmail.com1166833ישראל יעקוסי

eranmiz5@gmail.com1167949ערן עמרם מזרחי

eranmiz5@gmail.com1168528ערן עמרם מזרחי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

hilagelbard@gmail.com1168675הלה גלברד

bfederico11@gmail.com1158773פדריקו ברקמן

keren.borodati1@gmail.co

m
1168308רותם צברי

itay.bach@hotmail.com1159108איתי בכרך

einat2509@gmail.com1167889עינת דנאי

sharon.bagno@gmail.com1169414שרון בגנו

ilanitcoh@gmail.com1169904אילנית כהן

tami6276@gmail.com1158314תמי חימי

silviey@ksaba.co.il1158349סילבי רות יוגב

einat2509@gmail.com1162748גיא מסה

ronkissin@gmail.com1163521רון קיסין

oshri.tennis@gmail.com1164746יעקב יונה

scoolanoo@gmail.com1168580אושרית צבי

roy6285is@gmail.com1168823רועי ישראלי

rotmi24288@gmail.com1168952רותם יפת

shmuel@after-school.org.il1169298זהבה ולני

tomer@hbks.co.il1169372רועי נורילאן

shmuel@after-school.org.il1169610רעיה דהן

lior28lior@gmail.com1169857ליאור גבעון יצחקי

scoolanoo@gmail.com1171356הדס קוממי
nirmatan12345@walla.co

m
1171404אסנת חסון

sarithalpert@gmail.com1163685לימור וינברגר

chabad@chabadks.org.il1166777רבקה קניבסקי

tzviag@gmail.com1169739צביה גוטמן

saridavid15@gmail.com1163000שרה דוד

shavit.butterfly@gmail.com1173204שביט איוון בנעים

estishavit2@gmail.com1158707אסתר שביט



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

nereuven@gmail.com1158809נחמה ראובן

danasarid1@gmail.com1158791דנה שריד

yonisav@walla.com1159747יונה סביון

rivilevin1@gmail.com1169764ריבי רבקה לוין

alizali50@gmail.com1158935עליזה לידר ונונו

einat206@gmail.com1159234עינת עזרן

shlevin@isp.net.il1161345שולמית לוין

hana.vitaver@gmail.com1158807חנה ויטבר

smadarge24@gmail.com1171108סמדר גניש
N0527157367@GIML.CO

M
1159527נעמי בן שושן

mbz6322992@gmail.com1170844חגית מרים בן זקן

maayan252@gmail.com1160123מעין בן מתתיהו

stav.arts@gmail.com1158939סתיו דנה מורג

yyl@chabadks.org.il1166395יוסף יצחק ליפקין

oshri.tennis@gmail.com1168643אילת דונדושנסקי

ganim@ksaba.co.il1170452איבון לוי קיפור

yosefzanno@gmail.com1169378יוסף זנו

leabrod8@gmail.com1170352לאה רסקין

ganim@ksaba.co.il
חיה מושקא עדינה 

קוט
1172391

idano@ksaba.co.il1169466עידן אוחיון
tehila.shalev94@gmaul.co

m
1169593תהילה שורץ

hadasrussak@gmail.com1169966הדס מנצורה

yarimiefrat@gmail.com1170109אפרת ירימי

cremerdani@gmail.com1170865רחל קרמר

ganim@ksaba.co.il1171278יקטרינה דוידזון

ganim@ksaba.co.il1171301לילך נוה

ganim@ksaba.co.il1171311רינת ויינר

ganim@ksaba.co.il1171323שרית דיין

ganim@ksaba.co.il1171335צפורה ממליה

ganim@ksaba.co.il1171348הרצלית אברהם

ganim@ksaba.co.il1171558רונן בן ששון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

noynasri1993@gmail.com1169562נוי נסרי

michalh110@gmail.com1170251מיכל השאש

ykatshal@gmail.com1168178יניב קטשל

zeadim@gmail.com1158995עדי דגני

orenei104@gmail.com1169564ערן אורן

marinats@walla.co.il1159831אלה קויפמן

yyl@chabadks.org.il1166395יוסף יצחק ליפקין

marinats@walla.co.il1159831אלה קויפמן

itay.bach@hotmail.com1159108איתי בכרך

silviey@ksaba.co.il1158349סילבי רות יוגב

danadancing@gmail.com1158551יצחקי-דנה רוזנצוייג

ronkissin@gmail.com1163521רון קיסין

sarithalpert@gmail.com1163685לימור וינברגר

Rajuan26@gmail.com1158729אופיר רגואן

einat2509@gmail.com1162748גיא מסה

tomer@hbks.co.il1169372רועי נורילאן

tomer@hbks.co.il1169251עמית דגן

tomer@hbks.co.il1169372רועי נורילאן

manartaha79@gmail.com1158499מנאר טאהא
ranaaamer123@gmail.co

m
1167342אמאל סרסור

algzaly2015@gmail.com1167401כאותר שיך עיסא

Yathrib.essa@gmail.com1169002יסריב עיסא

rawda.freg.2@hotmail.com1169921ראודה אפריג

iks418426@yahoo.com1169922פואד עאמר
emabder2014@hotmail.co

m
1170836אימאן בדיר

amersonia917@gmail.com1161638סוניה עאמר

amersonia917@gmail.com1161638סוניה עאמר

hassid.iris@gmail.com1159226איריס פאר חסיד

nirgolan247@gmail.com1170108ניר גולן

mervh080878@gmail.com1171274ורד שלום



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

mervh080878@gmail.com1159160יוסף מאיר ביטון

adifreiberg2@hotmail.com
סלב 'שלמה ויאצ

אבאיב
1166662

AVISANANES123@GMAI

L.COM
1159528אברהם סננס

starter.levhasharon@gmail

.com
1158833משה מכלין

yaron_amit1@walla.com1168172ירון עמית
yael.senderovich@hadar-

hasharon.co.il
1169673יעל סנדרוביץ

gila@lev-hasharon.com1171197פנינה גואטה

tyifrah22@gmail.com1171624תרצה יפרח
jeuda.acrogym@gmail.co

m
1168179יהודה הובר

chanit96@gmail.com1162941חנה תעיזי

goldie770@gmail.com1159214גולדה לויוב

goldie770@gmail.com1160269גולדה לויוב

limorr@lev-hasharon.com1171726לימור רצבי

limorr@lev-hasharon.com1171789לימור לילה אוזן נוי

Champ23@gmail.com1162801אלדד נועם

hadaszk@gmail.com1166670'אלינה פוגץ

ravi@lev-hasharon.com1166945רויטל דפני

michal@lev-hasharon.com1168479מיכל חזן

hagity@lev-hasharon.com1169692חגית יהודה שרפי

ravi@lev-hasharon.com1170648גילה ברנס

ravi@lev-hasharon.com1171435בתיה חנה אדיב
jeuda.acrogym@gmail.co

m
1168179יהודה הובר

AVISANANES123@GMAI

L.COM
1159528אברהם סננס

starter.levhasharon@gmail

.com
1158833משה מכלין

goldie770@gmail.com1159214גולדה לויוב

goldie770@gmail.com1160269גולדה לויוב

x_com@walla.com1168593דני רשף

malca.bloom@gmail.com1169835מירב מכלוף

malca.bloom@gmail.com1170749מלכה ניקטלוב



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

malca.bloom@gmail.com1170774מעיין רבקה שרעבי

malca.bloom@gmail.com1170910מיכל לוי

denver@glod.org.il1171815דבורה ווקנין

akivagolan@gmail.com1159740חי גולן-עקיבא
mamaozhayim2@gmail.co

m
1160299יאיר זאב ווייס

shachar22@zvialod.com1164282שחר מנחם בן חיים

anatbard2@gmail.com1169225ענת אסף

ilanitgbay1@walla.com1158471אילנית גבאי

amineljamal@gmail.com1158589אמין אלגמל

7142088@GMAIL.COM1159080צפורה רייך

shayelet12@gmail.com1160452אילת שפירא

yael9380@gmail.com1162442יעל מעברי

limorh1975@gmail.com1165745דנה אלבז

yzamir30@gmil.com1166842יהודה עומר זמיר

teacheranat@gmail.com1168415ענת שרמן

eslamaaltore@gmail.com1168642אסלאם אל טורי

nechamizz100@gmail.com
בת חן חיה מושקא 

מזרחי
1168750

shachar22@zvialod.com1168766אריאלה גולובינסקי

nechamizz100@gmail.com1168796איילת גלעד

nechamizz100@gmail.com1168810אסתר פיצחדזה

nechamizz100@gmail.com1168832איילה ליכטשיין

nechamizz100@gmail.com1168885חנה רייניץ

nechamizz100@gmail.com1168973אילנית הרוש

oaramle1@gmail.com1169104אסתר שוקרון

marziano3@gmail.com
דורס -דיאנה

מרציאנו
1169524

hetu@walla.com1169755חן רוסו

yael9380@gmail.com
שרה אסתר 

אלטהויז
1170045



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

hanadibasel55@gmail.co

m
1170064אחלאם אלמסעודין

hanadibasel55@gmail.co

m
1171026הנאדי באסל

abir20s@gmail.com1171465עביר עוודה

laloshh@hotmail.com1171469נאהד אלתאגי

einati166@walla.co.il1172175עינתי זכריה

denver@glod.org1172308אפרת יהודית בלום
maayan.ganeaviv@gmail.c

om
1163011מעין ממליה

shirinm14@gmail.com1170864שרין מחארב

shuly770770@gmail.com1168649שולמית הרטמן

irisnaim11@11gmail.com1158446איריס נעים

chabadblud@gmail.com1160382ברק כוכבי

Fariza1234@gmail.com1167309פריזה חורי

maisam07@hotmail.com1167865מאיסם חאג יחיא

SOZAN23STER@GMAIL.

COM
1169163סלימאן חסאן

denver@glod.org.il1165829מאיר מימון

malca.bloom@gmail.com
מלכה צפורה 

בלונדהיים
1163312

denver@glod.org.il1172991אריאלה גולובינסקי

denver@glod.org.ilראם-חנה קרני

Shilat.maa@gmail.com1173249שילת מעטוף

chabadblud@gmail.com1160382ברק כוכבי

nadavraviv675@gmail.com1168146נדב רביב

shachar22@zvialod.com1164282שחר מנחם בן חיים

maayan.ganeaviv@gmail.c

om
1163011מעין ממליה

nechamizz100@gmail.com
בת חן חיה מושקא 

מזרחי
1168750

nechamizz100@gmail.com1168796איילת גלעד



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

nechamizz100@gmail.com1168810אסתר פיצחדזה

nechamizz100@gmail.com1168832איילה ליכטשיין

nechamizz100@gmail.com1168885חנה רייניץ

nechamizz100@gmail.com1168973אילנית הרוש

lodtheatercenter@gmail.co

m
1163447פנינה רינצלר

malca.bloom@gmail.com
מלכה צפורה 

בלונדהיים
1163312

argaman.kadosh@gmail.c

om
1158404ארגמן קדוש

arielahar@gmail.com1159898אריאלה הרפז
sport@mazkeretba.matnas

im.co.il
1162593ירון זרד

burg.mazkirut@gmail.com1161400אסף עמר

taltalberger@gmail.com1162897טלי ברגר

adilif1@gmail.com1162933ליפשיץ-עדי שרון
vered.amano@keshet.mb.

k12.il
1163285ורד אמנו

shkolnik1307@gmail.com
אורלי ידידה 

שיטרית
1169219

basketball014@gmail.comנריה מניס

arielahar@gmail.comאריאלה הרפז

midrasha.mb@gmail.com1162360אירית פרקוביץ
sport@mazkeretba.matnas

im.co.il
1162593ירון זרד

argaman.kadosh@gmail.c

om
1158404ארגמן קדוש

tova@ma-soreq.org.il1160068טובה שץ

tova@ma-soreq.org.il1159970טובה שץ

tova@ma-soreq.org.il1160020טובה שץ

tova@ma-soreq.org.il1160030טובה שץ

tova@ma-soreq.org.il1160040טובה שץ

tova@ma-soreq.org.il1160055טובה שץ

tova@ma-soreq.org.il1160060טובה שץ



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

arielcohen012@gmail.com1163744אריאל כהן

simhav1@gmail.com1165151שמחה שמואל ווייס

miriamtair123@gmail.com1168550מרים תאיר אביטן

k0527614181@gmail.com1160039יהושע כהן

tova@ma-soreq.org.il1160076טובה שץ

tova@ma-soreq.org.il1160079טובה שץ

noarbatya@gmail.com1163646רחל טריצקי

githy2015@gmail.com1165327גיצא רחל דירנפלד

miriamalpert@gmail.com1162967מרים אלפרט

admorit10@walla.co.il1158888אדיר יהושע טרב

shirgaola@gmail.com1159449שיר גאולה מעודד

barlev_p@walla.com1169862בת שבע בר לב

admorit10@walla.co.il1171919אדיר יהושע טרב

tomerr1991@gmail.com1165027תומר סעדיה

oshrata@nzc.org.ilמיכל גורמן

oshrata@nzc.org.il
ליאורה לריסה 

אנגלנדר
oshrata@nzc.org.ilמיכל גורמן

nivoz14@gmail.com1163653ניב עוז

tennis.avi@gmail.com1165292אביאל גולנדר

A1kidum@gmail.com1159460אבישי זיו

refaelalperon@gmail.com1160284רפאל אלפרן

borishockey@gmail.com1160486בוריס קוטלר

iol_1@walla.co.il1168595סיון ברוך

lironku@gmail.com1168890לירון קורץ

ellazino88@gmail.com1158307אלה זינו



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

guye00@gmail.com1158454גיא אדרי

pninoosh1@gmail.com1159447פנינה אריאב

chayasos@gmail.com1160178חיה מושקא פרידמן

ironinz8@gmail.com1160245איתמר רוזנברג

ofer111265@gmail.com
עופר ישראל 

ברקוביץ
1160265

adva23pia@gmail.com1162358אדוה פימנטה

cohen83@gmail.com1162487עמית מרדכי כהן

yossifuchs1@gmail.com1163662יוסי פוקס

rikik@hamaskil.com1165592סוזי סוזן מרטון

rikik@hamaskil.com1165647רבקה קונונוביץ

rikik@hamaskil.com1165742מאשה דובניקוב

einatushle@gmail.com1168789עינת הדר

m2071994@gmail.com1168869מירב שראבי

eng.nirit@gmail.com1169050נירית אנגלשטיין

limor1010@gmail.com1169210לימור שמעונוב

avishay111@gmail.com1169588אבישי טמיר

eliran9494@gmail.com1169935אלירן יהונתן

vl_anat@walla.com1158780ענת ורשביאק לוז
vered-se@afik-

tomashin.co.il

דגנית צברי 

קרניאלי
1162750

orita713@gmail.com1170710אורית בנבניסטי

svetanna@bezeqint.net1159290וגרב'סבטלנה ז

oshrata@nzc.org.il1160470מירב לוין

oshrata@nzc.org.il1160860אלה למנב

oshrata@nzc.org.il1159820מיכל גורמן

oshrata@nzc.org.il1160237ילין'יקטרינה ז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

oshrata@nzc.org.il1160432דורית תמיר ביגון

oshrata@nzc.org.il1160453ליזה בר גד

oshrata@nzc.org.il1160538ולנטינה טימושנקו

oshrata@nzc.org.il1160804לימור היקרי

oshrata@nzc.org.il1160833אדלה וינשטיין

oshrata@nzc.org.il1161891אביבה קליין

oshrata@nzc.org.il
ליאורה לריסה 

אנגלנדר
1162255

oshrata@nzc.org.ilמיכל גורמן

oshrata@nzc.org.ilמיכל גורמן

oshrata@nzc.org.ilמיכל גורמן

oshrata@nzc.org.il
ליאורה לריסה 

אנגלנדר

oshrata@nzc.org.il
ליאורה לריסה 

אנגלנדר

oshrata@nzc.org.ilמיכל גורמן

oshrata@nzc.org.ilמיכל גורמן

oshrata@nzc.org.il
ליאורה לריסה 

אנגלנדר

oshrata@nzc.org.il
ליאורה לריסה 

אנגלנדר

yaelgarti@gmail.com1161385לריסה בקר

yaelgarti@gmail.com
יונה -שלומית

קסטרו
1161842

yaelgarti@gmail.com1162053לימור היקרי

yaelgarti@gmail.com1162148מיכל גורמן

yaelgarti@gmail.com1162238לילך נוה

ravit66@gmail.com1169172רוית לנגליב זיו



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

sivan@petelpro.com
ורד -רבקה-יעל

אנקרי
1172807

refaelalperon@gmail.com1160284רפאל אלפרן

ironinz8@gmail.com1160245איתמר רוזנברג

ofer111265@gmail.com
עופר ישראל 

ברקוביץ
1160265

borishockey@gmail.com1160486בוריס קוטלר

33yafit@gmail.com1158576יפית בורשט

noam@ktnz.org.il1158672טל זכריה

camps@hashiva.com1160913הדר פרי

avishay111@gmail.com1169588אבישי טמיר

meirnili@013.net1162957עידית אורן

shanicohen12@gmail.com1163768שני כהן

RONC793@GMAIL.COM( 1166845אליהו כהן)אלון 

rona.fa@gmail.com1162470אוקסנה בן נון

meirnili@013.net1168058נורית כהן

rona.fa@gmail.com1162470אוקסנה בן נון

chabad771@gmail.com1163766רחל גוטמן

ormenachem8@gmail.com1158979לוי כהן

drg1478@gmail.com1158524רחל גוטמן

ohaley.ya@gmail.com1164755ציון לוי

414391@chatz.org.il1165692מנוחה חיה גמליאל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

chabad771@gmail.com1167496פדות בס

7922150@gmail.com1168122רות גיטל זינגר

mp0548405557@gmail.co

m
1162615מאירה מרים פינטו

ohelrahel@gmail.com1163975רעות וקנין

7928338@gmail.com1167034לאה הרשלר

noarbatya@gmail.com1159842חנה אושרה טובול

genya153@gmail.com1159435יבגניה גרונדלנד

office@yarok-hok.com1162318רונן בריל

galimneurim@gmail.com1165329יותם קמי רופא

surfranchis@gmail.com1164393אורון חיים מעיין

merkazmayan@gmail.com1169485גל שריג

imit1961@gmail.com1167661מרטה ויסמרק

roninat2@walla.com1170420רוני נתנאל עדות

vitkinschool@hotmail.com1170846אנה ימיני

liorkapel@gmail.com1168362ליאור קפלינסקי

guy@hhcc.co.il1162501רחל בן דוד

yairha.football@gmail.com1163113יאיר חדד

kedemprint@gmail.com1164768מיטל בסקנזי

vika.pinhas@gmail.com1168009ויקטוריה מישייב

hila.doron1@gmail.com1169584הילה דורון

nirab@sadot-school.org.il1169790נירה בלו

metultelet2000@hotmail.c

om
1169864אסתר סרוסי-הדס

mazbatia@gmail.com1172123בתיה מזור



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

rachel17cohen@gmail.co

m
1160204רחל כהן

tomer_hulli@hotmail.com1161921תומר חולי

asivaa3@gmail.com1166921גיל נח בר און

htyapd@gmail.com1158296טליה פלד

zaharonim@bathefer.net1163533יפית חן וידל

kids@hefer.org.il1169142הילה צחור

morank@hefer.org.il1169218טלי הדס רפאל

kids@hefer.org.il1171851דפני ואנדנברג

kids@hefer.org.il1171939אסתר אלוני

zaharonim@bathefer.net1169029גיתית קון

efrat@campkimama.org1158357אפרת רמתי
customers@campkimama.

org
1164169ארנון רבין

omachnes11@gmail.com1158838עודד מכנס

kids@hefer.org.il1172045שי ברוך-יהושע

meravn@hefer.org.il1168618אודיה גורמן

office@yarok-hok.com1162318רונן בריל

gil_z_l@hotmail.com1166725גיל זילברמן

efrat@campkimama.org1158357אפרת רמתי

galimneurim@gmail.com1165329יותם קמי רופא

surfranchis@gmail.com1164393אורון חיים מעיין

galimneurim@gmail.com1165329יותם קמי רופא

surfranchis@gmail.com1164393אורון חיים מעיין

efrat@campkimama.org1158357אפרת רמתי

customers@campkimama.

org
1164169ארנון רבין

efrat@campkimama.org1158357אפרת רמתי

customers@campkimama.

org
1164169ארנון רבין



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

sadot.or@gmail.com1172449אור סזיר שדות

galimneurim@gmail.com1165329יותם קמי רופא

surfranchis@gmail.com1164393אורון חיים מעיין

yairha.football@gmail.com1163113יאיר חדד

nitsabaron@gmail.com
און -ניצה אורטל בר

כהן
1158571

oshb1234@gmail.com
אושרה אושרית 

ברדה
1167773

lilachlav276@walla.co.il1169749לילך לבקובסקי

lilachlav276@walla.co.il1169761לילך לבקובסקי

lilachlav276@walla.co.il1169766לילך לבקובסקי

ronit@emek-lod.org.il1169794רז מהצרי

ronit@emek-lod.org.il1169795רז מהצרי

zaigen@neto.net.il1170025איריס זייגן

zaigen@neto.net.il1170037איריס זייגן

zaigen@neto.net.il1170048איריס זייגן

am.ravit1@gmail.com1165732רוית בתיה עמרם

tt770770@gmail.com1159197מנחם מנדל כהן

770faigym@gmai.com
פייגא מלכה 

שיינברגר
1162985

hagitda45011@gmail.com1165612חגית דעוס

sagia415@gmail.com1165949שגיא דוד עמרם

diki1978@walla.com1167833דיקלה מורי

lealewil@gmail.com1168697אסתר לאה וילהלם

sivanda23@gmail.com1169023סיון דוד

zaigen@neto.net.il1167867איריס זייגן

ronit@emek-lod.org.il1168726רותי אמיתי

ronit@emek-lod.org.il1168735רז מהצרי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

lilachlav276@walla.co.il1169733לילך לבקובסקי

lilachlav276@walla.co.il1169768לילך לבקובסקי

ronit@emek-lod.org.il1169777רותי אמיתי

ronit@emek-lod.org.il1169779רותי אמיתי

ronit@emek-lod.org.il1169786רותי אמיתי

ronit@emek-lod.org.il1169788רז מהצרי

ronit@emek-lod.org.il1169793רז מהצרי

zaigen@neto.net.il1170034איריס זייגן

7reut7@gmail.com1165990רעות גולדברג

amutanz.tami@gmail.com1158849נאוה קרסנטי

o@101.org.il1172542אורנית משה

eti_hoter@walla.co.il1169223ארז חוטר

omri9716@gmail.com1158507עמרי ציקו לייזר

kaytana12@gmail.com1159381לירון רובין

amironz@gmail.com1163335אמיר נוי

navaoun@walla.com1163493נאוה און

sarit.ezerzer@gmail.com
שרה שרית 

פרלמוטר אזרזר
1158948

kaytana12@gmail.com1159381לירון רובין

omri9716@gmail.com1158507עמרי ציקו לייזר

kaytana12@gmail.com1159381לירון רובין

sarit.ezerzer@gmail.com
שרה שרית 

פרלמוטר אזרזר
1158948

mayan_88@walla.com1166083מעיין קוינט

jasmin.hadas1@gmail.com1167983יסמין הדס

d.k043101048@gmail.com1158927דוד כהן

ravidfo@gmail.com1166657רביד פוקס

liloosh13@gmail.com1167461לימור ללוש
ns0548477477@gmail.co

m
1169834נחמה זלדה סטל

veredb33@gmail.com1172318ורד ביטון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

roeylevy2@gmail.com1172342רועי לוי

d.k043101048@gmail.com1173050דוד כהן
lilach@kadima.matnasim.c

o.il
1167563רינה וידה נאה

lilach@kadima.matnasim.c

o.il
1167618לילך רודני

lilach@kadima.matnasim.c

o.il
1168397חנה מזרחי

nimrod_barak@hotmail.co

m
1159482נמרוד ברק

m.cohenbratt@gmail.com1163699מיכל כהן

m.cohenbratt@gmail.com1163702מיכל כהן
nahshonbanim@gmail.co

m
1167168דבורה בר און

banotkdumim@gmail.com1167188יוסף-מנחם בן

m.cohenbratt@gmail.com1168195מוריה סיני

m.cohenbratt@gmail.com1168462זוהרה צירט

tarbut@kedumim.org.il1167011אסתר בוקובסקי

tarbut@kedumim.org.il1166974אסתר בוקובסקי

tarbut@kedumim.org.il1167008אסתר בוקובסקי

sawsanatoura@gmail.com1158490סאוסן נאטור

fuad6@walla.co.il1163131פואד אבו זמירו

hatit@zahav.net.il1167641עותמאן חטיב
shawky.matani@gmail.co

m
1165024שאוקי מתאני

othmanm68@gmail.com1159067עותמאן מנסור

najah7h@hotmail.com1162730נגאח חמודה
ANAT1218@HOTMAIL.C

OM
1163271ענת אוקשי

Menageda@gmail.com1165224קרן מנגד

taliakarmi@gmail.com1158465טליה כרמי

galitk70@gmail.com1158690אוסנת דולב כהן

cochi@ekron.org.il1159126כוכבה טרי

ANAT1218@HOTMAIL.C

OM
1159464ענת אוקשי

Menageda@gmail.com1163502קרן מנגד

leeadmoni.zke@gmail.com1170298נווה-לי אדמוני



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

oriatoledano3@gmail.com1173408אוריה טולדנו

leeadmoni.zke@gmail.comחיים דוד צור

gilatwood@walla.com1166832גבטה גילת ביינה

oriatoledano3@gmail.com1173408אוריה טולדנו

meirgcohen@gmail.com1173321מאיר גרשון כהן

elinor228@gmail.com1160791אלינור מנדל

arbesman10@gmail.com1161911דב ארבסמן-זאב

gimel1mail@gmail.com1163017צוריאל הלוי

tarbutk1@gmail.com1163042לאה קנימח

tarbutk1@gmail.com1167299אראלה כהן

tarbutk1@gmail.com1167596חיה אילנה ווצלר

tarbutk1@gmail.com1167703חיה אילנה ווצלר

tarbutk1@gmail.com1170460נעה קובלקין

tarbutk1@gmail.com1172061לאה קנימח

tarbutk1@gmail.com1172320חיה אילנה ווצלר

tarbutk1@gmail.com1172379חיה אילנה ווצלר

matnask1@gmail.com1172559דב ארבסמן-זאב

oriagood0000@gmail.com1164189אוריה הילה גודמן

ruty0603@gmail.com1168658רותי עמר

cshosh10@gmail.comשושנה שאול כהן

cshosh10@gmail.com1169501שושנה שאול כהן

meged4040@gmail.com1158819אושרת מגד



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

meged4040@gmail.com1158821אושרת מגד

meged4040@gmail.com1158822אושרת מגד

meged4040@gmail.com1158859יפית אלשיך

meged4040@gmail.com1158863יפית אלשיך

meged4040@gmail.com1158867יפית אלשיך

meged4040@gmail.com1158868יפית אלשיך

meged4040@gmail.com1158874אדוה בידני

meged4040@gmail.com1158886אושרת מגד

meged4040@gmail.com1158891אושרת מגד

meged4040@gmail.com1158900יפית אלשיך

bjlinoy@gmail.com1165132לי נוי בן יוסף

Pazakk@gmail.com1161546פזית קמרלקר

smadarhazi@gmail.com1167290סמדר חזי

happy4tk@gmail.com1167376דורית לוי

levinger03@gmail.com1159314פנחס חרזי

noarbatya@gmail.com1162178דבורה ריזל דינר

noarbatya@gmail.com1162220דבורה ריזל דינר

roni@metayelet.com1164821יובל הרז גשן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yinodgan@gmail.com1168992דגנית לוי

hatzlachot@gmail.com1169677אתגר שוקר

hatzlachot@gmail.com1169845אתגר שוקר

gil.rahav@gmail.com1171507טובה לזר דניאל

lihi1950@walla.com
חן שיינדלה 

הרשקוביץ
1164259

nofim6@walla.co.il1164937שירי רגב

yifatbergel@gmail.com
יפעת ברגל 

צימקינד
1165209

hadaskimmel@gmail.com1169007רוני תגור

orli_sror12@walla.com1170030אורלית סרור

lidorcohen40@gmail.com1159907לידור כהן

avichai@rosh.org.il1166880יעקב בן עטיה

regesh0504123040@okma

il.co.il
1173068מיכל אסתר רודא

moshit.mif@gmail.com1167041מושית גליס



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ortali12188@gmail.com1172227אורטל סעיד

moshit.mif@gmail.com1159376מושית גליס

ziva1641@gmail.com1168912זיוה צדוק

navagal59@gmail.com1171332נאוה אמסלם

navagal59@gmail.com1171333נאוה אמסלם

navagal59@gmail.com1171334נאוה אמסלם

navagal59@gmail.com1171336נאוה אמסלם

tami.radlich@gmail.com1170855תמר רדליך

tami.radlich@gmail.com1170857תמר רדליך

tami.radlich@gmail.com1170860תמר רדליך

tami.radlich@gmail.com1170861תמר רדליך

tami.radlich@gmail.com1170862תמר רדליך

revkap2016@gmail.com1171232רבקה פינחסי

rivkap2016@gmail.com1171234רבקה פינחסי

rivkap2016@gmail.com1171237רבקה פינחסי

rivkap2016@gmail.com1171240רבקה פינחסי

rivkap2016@gmail.com1171242רבקה פינחסי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ravit.ysr@gmail.com1171268רוית ישראלי

ravit.ysr@gmail.com1171269רוית ישראלי

ravit.ysr@gmail.com1171273רוית ישראלי

ravit.ysr@gmail.com1171275רוית ישראלי

ravit.ysr@gmail.com1171276רוית ישראלי

shiranham@gmail.com1171277שרה חמאמי

shiranham@gmail.com1171286שרה חמאמי

shiranham@gmail.com1171290שרה חמאמי

shiranham@gmail.com1171292שרה חמאמי

shiranham@gmail.com1171293שרה חמאמי

michal7900@walla.com1171299מיכל דוד

michal7900@walla.com1171300מיכל דוד

michal7900@walla.com1171302מיכל דוד

michal7900@walla.com1171306מיכל דוד

michal7900@walla.com1171310מיכל דוד

davidm@levrh.org1158575דוד מחפוד



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

noarbatya@gmail.com1159503דניאלה עוקשי

oshratpol77@gmail.com1162537אושרת פולד

gil.rahav@gmail.com1171507טובה לזר דניאל

lihi1950@walla.com
חן שיינדלה 

הרשקוביץ
1164259

veredsport@gmail.com1165484גלעד שיפר

veredsport@gmail.com1169224גלעד שיפר

toms23123@gmail.comטום ברגר

moniqe32@walla.comמוניק גרנות

ossi2612@GMAIL.COMאסנת אליעזר

moniqe32@walla.comמוניק גרנות

shiran86dniel@walla.comמרים דניאל

yair1735@gmail.com1159009יאיר אלמקייס

kindergil@gmail.com1158285עינבל אילוני קלימי

kindergil@gmail.com1158286חן קלימי

safit.per@gmail.com1159319בת שבע זרח



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

racheln@re.matnasim.co.il1160287רחל נקר

safit.per@gmail.com1164278לילי אורנה דוסטרי

info@nlb.org.ilגבריאל שניידר

kotzi.surfclub@gmail.com1158781אור צבי אהרון

av55iv@walla.co.il1166436ראובן ויצמן

kotzi.surfclub@gmail.comרונן אריה כץ

revitall@hironit.co.il1165123שלום-לימור אבן

revitall@hironit.co.il1160903רויטל צור

safit.per@gmail.com1163477אדוה ברזלאי

revitall@hironit.co.il1165050שושנה לוי

revitall@hironit.co.il1165083גלית כהן

revitall@hironit.co.il1165104לימור קורדובה

revitall@hironit.co.il1165138מיכל ראובני

revitall@hironit.co.il1165145רינה שמש-חיה

revitall@hironit.co.il1165163אל אודליה כהן-בת

revitall@hironit.co.il1165226נועה צפורה יצחקי

revitall@hironit.co.il1165242אדר כהן

revitall@hironit.co.il1165254שושנה עיני

revitall@hironit.co.il1165530אפרת יצחקי

revitall@hironit.co.il1165557אוסנת משה

revitall@hironit.co.il1165565קרינה גליקמן

revitall@hironit.co.il1165586פנינה כהן

revitall@hironit.co.il1165601ורד לוי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

revitall@hironit.co.il1165615לבנת עובד

revitall@hironit.co.il1165684מזל מדוול

revitall@hironit.co.il1165708נילי לוי

revitall@hironit.co.il1165720גלי חדד

revitall@hironit.co.il1168040י'חנה שרה טנג

revitall@hironit.co.il1168049ליה רייזלר

revitall@hironit.co.il1168073דנה בורומנד

revitall@hironit.co.il1168087שולמית זכאי

revitall@hironit.co.il1168514איילת טויטו

revitall@hironit.co.il1168532עינת מורן

revitall@hironit.co.il
אביב הודיה 

שמריהו
1169240

revitall@hironit.co.il1169257הילה מנור

revitall@hironit.co.il1169318שלומית מלול

revitall@hironit.co.il1169511הודיה יוסף

revitall@hironit.co.il1169601יעל אברהם

revitall@hironit.co.il1169640ה טובה אברהם'טג

revitall@hironit.co.il1170069אביגיל תורתי

revitall@hironit.co.il1170191חנניו תקוה אדמסו

revitall@hironit.co.il1170607יוכבד גורן

dorv2001@gmail.com1159235עופר ויסמונסקי

jorden.mann@gmail.com1159672ירדן מן

michal.levi@holmesplace.

co.il
1160329אבי ביטון

m30@orange.net.il1163868טל רכטמן כליף

ossi2612@GMAIL.COM1164752אסנת אליעזר

yafithaviv@gmail.com1164829יפית חביב
arielsimon.tactics@gmail.c

om

תהילה אריאל יפה 

סימון
1165074



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

nachlatschool@gmail.com1165206ורד הראל עציץ

razel414128@gmail.com1166818יהודית יפרח

dg3405@gmail.com1167411ישראל בנימין גלנץ

info@kaytana.net1158495אלין וינוגרצקי

salmon@hironit.co.il1158309שרונה גולבהרי

pin-ker@zahav.net.il1158328עופרה פינקר

droraf4@gmail.com1158377יצחק רודיק

info@kaytana10.net1158826שי שר

avi3807@walla.com
אבי -אברהם

ליאונוף
1159038

m30@orange.net.il( 1159222יונה כהן)יוני 

dorotarnon@gmail.com1159955הדר דורות ארנון

mirial@yh.edum.org.il
מרים 

גולן-אלכסנדרנסקי
1160345

renanimschool1@gmail.co

m
1160961אני חזן

nrevi73@gmail.com1161339רויטל נהמי

m30@orange.net.il1161393סיגלית כהן

Adi12775@gmail.com1161580עדי פיטל בן שלום

yael1440@gmail.com1162357יעל לוי

barhagit275@gmail.com1162532חגית בר

etibiny@gmail.com1162555אסתר בנימיני

Adi12775@gmail.com1162755לינוי כהן

hq@kravmaga.co.il1162799אבי מויאל

chenrokach1@gmail.com1163832חן רוקח

adi12775@gmail.com1163901שרונה נתח

adi12775@gmail.com1163913רחל אוריה ראניה

9675210@gmail.com
שרה רבקה 

לשצינסקי
1163924

sigalitt@adini.org1164251סיגלית טימסית



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

safit.per@gmail.com1164275טלי גרוסברג

hadarimrl@gmail.com1164759מיה גולדנברג

oranitkeren@gmail.com1164794אורנית קרן

ayaf@cramim.org1164838איה פונטיין

kozakovinna1@gmail.com1164846פאינה קוזקוב

shbori@gmail.com1164853אבירן לוי טבח

h12121980@gmail.com1164981הדס יחזקאל

logvinat@gmail.com1165028נטליה לוגבין

rachelyf1@gmail.com1165079רחל פרי
shani_shwartz@yahoo.co

m
1165101שני ברו

mail@eliav.edum.org.il1165214רונית אמבר

inbal080873@gmail.com1165432ענבל אבני

maytala4@gmail.com1165449מיטל אדתו

liatm@alonim.edum.org.il1165487ליאת מאו

michal0471@gmail.com1165493מיכל יצחקית זכריה

anatd10@walla.com1165975ענת דהן

dganith1@walla.co.il
דגנית הודהליה 

רוקח חזן
1166018

iristoma@walla.co.il1166024איריס טומשין

hengaliv07@gmail.com1166384ורד חנגלי משיח

y-ofakim-rlz-

s@kishurimk.k12.il
1166387חמדה קופלביץ

shirly1luzon@gmail.com1166636שירלי לוזון

SHULISHT@GMAIL.COM1166769שולמית שטרן

dalyab@ashalim.net1167236דליה בן יואר

galit.madar@gmail.com1167298גלית סיאני

miri311@gmail.com1167317מרים מיכאלי

noarbatya@gmail.com1167644אילה יודייקין



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

miribabayan@gmail.com1168104מירי בבאיין

ah@rishonmiz.matnasim.c

o.il
1168135אילנית רונן כהן

kuzminskyv@gmail.com1169236ודים קוזמינסקי

Ruti@hironit.co.il1169940עמית שמעון לוי

SHULISHT@GMAIL.COMשולמית שטרן

hagitmeir100@gmail.comחגית מאיר

runefron@gmail.comרן עפרון

safit.per@gmail.com1158376איריס אשכול

haviv.school@gmail.com( 1164845ציפי פישר)שרון 

evaz5@walla.com1165423אוה זלקר

zhamer@walla.com1166030יצחק עמר

hagitmeir100@gmail.com1172065חגית מאיר

ilansherr@walla.co.il
אילן טוביה שר 

לוריא
1158289

talim30@gmail.com1164863טלי כוכבי

ifatberl@gmail.com1166723יפעת סופר

inballevi77@walla.com1160610ענבל לוי

yaniv11078@gmail.com1165039יניב שרון

evgenykyokushin@hotmail

.com
1158767יבגני ברחמן

levi095@gmail.comשרית לוי

uuulawi@gmail.com1172000חן דוד לוי

info@kaytana.net1158495אלין וינוגרצקי

kotzi.surfclub@gmail.com1158781אור צבי אהרון

info@kaytana10.net1158826שי שר

kotzi.surfclub@gmail.comרונן אריה כץ

kotzi.surfclub@gmail.com1158781אור צבי אהרון

av551v@walla.co.il1166425ראובן ויצמן

kotzi.surfclub@gmail.comרונן אריה כץ

yaarahoney@gmail.com1165775יערה אלייה מוזס



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

arielsimon.tactics@gmail.c

om

תהילה אריאל יפה 

סימון
1165074

noshem@agri.gov.il1158276הדר הלר
michal.levi@holmesplace.

co.il
1160329אבי ביטון

arielsimon.tactics@gmail.c

om

תהילה אריאל יפה 

סימון
1165074

info@kaytana.net1158495אלין וינוגרצקי

info@kaytana10.net1158826שי שר

m30@orange.net.il1161393סיגלית כהן

Adi12775@gmail.com1161580עדי פיטל בן שלום

Adi12775@gmail.com1162752פנינה כהן

Adi12775@gmail.com1162755לינוי כהן

m30@orange.net.il( 1163866יונה כהן)יוני 

adi12775@gmail.com1163901שרונה נתח

adi12775@gmail.com1163913רחל אוריה ראניה

kuzminskyv@gmail.com1169236ודים קוזמינסקי

orshlush@gmail.com1172855מעיין לוי

impact98@013net.netגל רודבסקי

orshlush@gmail.comמעיין לוי

safit.per@gmail.com1158376איריס אשכול

pin-ker@zahav.net.il1158328עופרה פינקר

m30@orange.net.il1163868טל רכטמן כליף

safit.per@gmail.com1158374רות חתינה

droraf4@gmail.com1158377יצחק רודיק

avi3807@walla.com
אבי -אברהם

ליאונוף
1159038

safit.per@gmail.com1163499לילי אביטל יצהרי

safit.per@gmail.com1163874ילנה סניוק

safit.per@gmail.com1164277טלי גרוסברג



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

kotzi.surfclub@gmail.com1158781אור צבי אהרון

kotzi.surfclub@gmail.comרונן אריה כץ

hq@kravmaga.co.il1162799אבי מויאל

kotzi.surfclub@gmail.com1158781אור צבי אהרון

kotzi.surfclub@gmail.comרונן אריה כץ

kotzi.surfclub@gmail.com1158781אור צבי אהרון

kotzi.surfclub@gmail.comרונן אריה כץ

oranit@havayot.org.il1162914אורנית כוכבי

morankopler@gmail.com
תהילה ברכה 

אוחנה
1171539

morankopler@gmail.com1171574חנה חפץ

osnatl@havayot.org.il1163182פאינה סרברינסקי

osnatl@havayot.org.il1163192פאינה סרברינסקי

osnatl@havayot.org.il1163199פאינה סרברינסקי

osnatl@havayot.org.il1161547אירית נאור

osnatl@havayot.org.il1163161פאינה סרברינסקי

osnatl@havayot.org.il1164040אסתר סיבוני

osnatl@havayot.org.il1164951תרצה פורמן

osnatl@havayot.org.il1167095שירן לוי

osnatl@havayot.org.il1170651שירי אלמעלם

osnatl@havayot.org.il1161160ירדנה כהן

osnatl@havayot.org.il1161462אירית נאור

osnatl@havayot.org.il1161469אירית נאור

osnatl@havayot.org.il1161476אירית נאור

osnatl@havayot.org.il1161481אירית נאור

osnatl@havayot.org.il1161515אירית נאור

osnatl@havayot.org.il1161526אירית נאור

osnatl@havayot.org.il1161734רחל גויטע

osnatl@havayot.org.il1161748רחל גויטע



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

osnatl@havayot.org.il1161752רחל גויטע

osnatl@havayot.org.il1161757רחל גויטע

osnatl@havayot.org.il1161765רחל גויטע

osnatl@havayot.org.il1161772רחל גויטע

osnatl@havayot.org.il1161942אירינה נפדנסקי

osnatl@havayot.org.il1161962צפורה ביטון

osnatl@havayot.org.il1161986צפורה ביטון

osnatl@havayot.org.il1161992צפורה ביטון

osnatl@havayot.org.il1161998צפורה ביטון

osnatl@havayot.org.il1162002צפורה ביטון

osnatl@havayot.org.il1162006צפורה ביטון

osnatl@havayot.org.il1162010צפורה ביטון

osnatl@havayot.org.il1162018אירינה נפדנסקי

osnatl@havayot.org.il1162022אירינה נפדנסקי

osnatl@havayot.org.il1162025אירינה נפדנסקי

osnatl@havayot.org.il1162030אירינה נפדנסקי

osnatl@havayot.org.il1162040אירינה נפדנסקי

osnatl@havayot.org.il1162048נוגה יעקובי

osnatl@havayot.org.il1162062נוגה יעקובי

osnatl@havayot.org.il1162079נוגה יעקובי

osnatl@havayot.org.il1162082נוגה יעקובי

osnatl@havayot.org.il1162090נוגה יעקובי

osnatl@havayot.org.il1162096נוגה יעקובי

osnatl@havayot.il.org1162105שני בלולו

osnatl@havayot.org.il1162119שני בלולו

osnatl@havayot.org.il1162125שני בלולו

osnatl@havayot.org.il1162140שני בלולו



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

osnatl@havayot.org.il1162164נוגה יעקובי

osnatl@havayot.org.il1162181שני בלולו

osnatl@havayot.org.il1162186שני בלולו

osnatl@havayot.org.il1162192שני בלולו

osnatl@havayot.org.il1162197מרים הלן צברי

osnatl@havayot.org.il1162203מרים הלן צברי

osnatl@havayot.org.il1162218מרים הלן צברי

osnatl@havayot.org.il1162225מרים הלן צברי

osnatl@havayot.org.il1162228מרים הלן צברי

osnatl@havayot.org.il1162236מרים הלן צברי

osnatl@havayot.org.il1162269ירדנה כהן

osnatl@havayot.org.il1162273ירדנה כהן

osnatl@havayot.org.il1162281ירדנה כהן

osnatl@havayot.org.il1162293ירדנה כהן

osnatl@havayot.org.il1162296ירדנה כהן

osnatl@havayot.org.il1162306הודיה מור

osnatl@havayot.org.il1162309הודיה מור

osnatl@havayot.org.il1162311הודיה מור

osnatl@havayot.org.il1162314הודיה מור

osnatl@havayot.org.il1163085הודיה מור

osnatl@havayot.org.il1163088הודיה מור

osnatl@havayot.org.il1163172פאינה סרברינסקי

osnatl@havayot.org.il1163176פאינה סרברינסקי

osnatl@havayot.org.il1163236אסתר סיבוני

osnatl@havayot.org.il1163240אסתר סיבוני

osnatl@havayot.org.il1163257אסתר סיבוני

osnatl@havayot.org.il1163265אסתר סיבוני

osnatl@havayot.org.il1163273אסתר סיבוני



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

osnatl@havayot.org.il1163902סיגל אלעד

osnatl@havayot.org.il1163909סיגל אלעד

osnatl@havayot.org.il1163914סיגל אלעד

osnatl@havayot.org.il1163919סיגל אלעד

osnatl@havayot.org.il1163922סיגל אלעד

osnatl@havayot.org.il1163927רחל גויטע

osnatl@havayot.org.il1163933סיגל אלעד

osnatl@havayot.org.il1164045אסתר סיבוני

osnatl@havayot.org.il1164053ירדנה כהן

osnatl@havayot.org.il1164060מרים הלן צברי

osnatl@havayot.org.il1164065פאינה סרברינסקי

osnatl@havayot.org.il1167074שירן לוי

osnatl@havayot.org.il1167085שירן לוי

osnatl@havayot.org.il1167104שירן לוי

osnatl@havayot.org.il1167109שירן לוי

osnatl@havayot.org.il1167119שירן לוי

osnatl@havayot.org.il1167133שירן לוי

osnatl@havayot.org.il1170645שירי אלמעלם

osnatl@havayot.org.il1170086הודיה מור

osnatl@havayot.org.il1170698ענת שמולביץ

osnatl@havayot.org.il1170703ענת שמולביץ

osnatl@havayot.org.il1170707ענת שמולביץ

osnatl@havayot.org.il1170712ענת שמולביץ

info@hamaskil.com1162445ריף חלי קמפינו

mickys01@walla.com1160239מיכאל שיקנאגי

shayhenri@gmail.com1168257שי הנרי שיפמן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ken.holandit@gmail.com1158402הילה הופמן

taliparienti@gmal.com1160466טלי פאריינתי

ateres46@gmail.com1163825אסתר שיינברגר

kerenmezan@walla.com1167254ניסן-קרן מזן

amitaydayan8@walla.co.il1168216אמיתי דיין

scf@netvision.net.il1168382ירון דרורי

michalpuni@gmail.com1169498מיכל פוני דביר

osnatl@havayot.org.il1170613שירי אלמעלם

office@2swim.co.il1161394כנרת יעקב

swiss@havayot.org.il1164120לי מדמוני גבע

migvan2@gmail.com1158514יפעת אביגד מצרי

rut78s@gmail.com1159442רות שפירה

6787721@gmail.com1160149צביה פוגלבלט

alina_ber@hotmail.com1160346אלינה ברקוביץ

eliyau52@gmail.com1160741אליהו חלימי

M05271134@gmail.com1160850מאיר ליכטנשטיין

OKV3000@GMAIL.COM1161767איילת אריאל

414300@CHATZ.ORG.IL1161789מיכאל סעדה

atar.sinai@gmail.com1162177יאיר מעצרי

BZ4436@GMAIL.COM1162679יעל ששון

morankopler@gmail.com1162791מורן קופלר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yaniv77029@gmail.com1163328יניב לוי

noarbatya@gmail.com1165609יהודית כהן

edrimm@gmail.com1166558מיכל אדרי

danmelcer@gmail.com1166585דן מלצר

bengurion.rehovot@gmail.

com
1166661יעל שושן

yahalomat@walla.com1169024מירב עזרא

uumiri@gmail.com1169340מרים וילהלם

osnatl@havayot.org.il1169974שירי אלמעלם

osnatl@havayot.org.il1169982שירי אלמעלם

osnatl@havayot.org.il1170574שירי אלמעלם

osnatl@havayot.org.il1170624שירי אלמעלם

pazion.shmuel@gmail.com1170894פנינה פזית שמואל

shirly.dk@gmail.com1159099שירלי מיכאלה דוד

AHUVAAMAR@WALLA.C

O.IL
1163644אהובה עמר

noamhatzvi@gmail.com1164537נעם יעקב דמתי

sapirbenabu777@gmail.co

m
1164763ספיר בן אבו

arnonpo@zahav.net.il1164783מתי פוליקר

ira.kotkovitch@gmail.com1165490אירנה קוטקוביץ

noarbatya@gmail.com1168544יהודית כהן

kishurrim@gmail.com1169019נסיה סעדון אלברג



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

Rechovot@tikvatenu.org.il1159950משה ישראלי

miko32@012.net.il1159647מאיר מיקו דנן
oren.Eckstien@weizmann.

ac.il
1170981אורן אקשטין

adir@navon-p.co.il
עזרא אדיר עמרי 

מזין
1164701

adir@navon-p.co.il
עזרא אדיר עמרי 

מזין
1168672

itamar@havayot.oreg.il1167339ליאור גדסי זוארץ

noarbatya@gmail.com1158998חיה שרה רוזנשטין

noarbatya@gmail.com1160170מיכל גרשי

noarbatya@gmail.com1164012רייזל רוזנפלד

noarbatya@gmail.com1159173תמר חנינה

yair.rozenberg@gmail.com
יאיר מרדכי 

רוזנברג
1163246

botensheli@gmail.com
מיטל בלהה 

רוזנברג
1170323

tomer.e@hotmail.com1172023תומר אילוז

migvan2@gmail.com1158514יפעת אביגד מצרי

ceramichouse@ironitr.co.il1169146רני ששון

artisthouse@ironitr.co.ilרני ששון

artisthouse@ironitr.co.il1171686טליה לכמן

eliau.amedi@weizmann.ac

.il
1158962אליהו עמדי

newswiss@havayot.org.il1172682ענת פורקוש

morankopler@gmail.com1165649מורן קופלר

newswiss@havayot.org.il1171711ענת פורקוש

migvan2@gmail.com1158514יפעת אביגד מצרי

hadarp@havayot.org.il1160408הדר פלד כהן

swiss@havayot.org.il
עמית פנינה 

מיכלסון
1163604

newswiss@havayot.org.il1171665עמרי עדיקה

kishurrim@gmail.com1169019נסיה סעדון אלברג

office@2swim.co.il1161394כנרת יעקב



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

shirly.dk@gmail.com1159099שירלי מיכאלה דוד

mdr3202@gmail.com1162768אהרון בוקובזה

eliau.amedi@weizmann.ac

.il
1158962אליהו עמדי

noarbatya@gmail.com1159616מרגלית זומר

noarbatya@gmail.com1162028שרה מקובצקי

kishurrim@gmail.com1169019נסיה סעדון אלברג

s.zion723@gmail.comיוכבד מורגנוסר

nawal_a5@walla.com1160206נואל אבו עאמר

tzlilshh@gmail.com1162682צליל שאלתיאל חי

lihiw2008@gmail.com1162726ליהי אסתר בנעים

faza_naim@bezeqnt.net1164861רובלית פזע

Yakbl@walla.co.il1164669לב-מתניה יעקב בר

Belayosef@gmail.com1165797בלה יוסף

Belayosef@gmail.com1166981בלה יוסף

Belayosef@gmail.com1166992בלה יוסף

Belayosef@gmail.com1166995בלה יוסף

avigaillevi11@gmail.com1168316אביגיל לוי

avigaillevi11@gmail.com1168321אביגיל לוי

revkaom1989@gmail.com1168413לורט רבקה עמר

revkaom1989@gmail.com1168435לורט רבקה עמר

avigaillevi11@gmail.com1168509אביגיל לוי

avigaillevi11@gmail.com1168526אביגיל לוי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

mmm770LLL@gimel.com1168563מיכל דרורי

mmm770LLL@gimel.com1168567מיכל דרורי

mmm770LLL@gimel.com1168587מיכל דרורי

lynn.ref@gmail.com1160078ענת סהר
yehudasha1@hinuchm.k1

2.il
1168206יהודה שדמי

23zionm@gmail.com1168566ציון משה

hibaswalhe@walla.com1158482היבא חרב

s.zion723@gmail.com1158875מרים שוב

deree@walla.co.il1159265שנית אלמליח

reutlevik@gmail.com1159678נעה ריכטר

reutlevik@gmail.com1159682נעה ריכטר

reutlevik@gmail.com1159698נעה ריכטר

reutlevik@gmail.com1159701נעה ריכטר

reutlevik@gmail.com1159702נעה ריכטר

keshetramla@gmail.com1159998מיטל ליה עובדיה

efi-n@zahav.net.il1160003דורית נבו

gilat3310@gmail.com1160053גילה בן עמי

neveshalomb@gmail.com1160089צופיה מליחי

shlomit640@gmail.com1160101שלומית סרויה

zohar_ask@walla.com1160383זוהרה אסקיו

noarbatya@gmail.com1161074אלישבע מורסיאנו

Amitkakov@gmail.com1163824עמית עמל בכר

Yakbl@walla.co.il1164678לב-מתניה יעקב בר

Yakbl@walla.co.il1164731לב-מתניה יעקב בר

Yakbl@walla.co.il1164739לב-מתניה יעקב בר

AVIV323222@WAIIA.CO

M
1164909צביה איבראגימוב



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

AVIV323222@WALLA.CO

M
1164921צביה איבראגימוב

AVIV323222@WALLA.CO

M
1164931צביה איבראגימוב

Amitkakov@gmail.com1165529עמית עמל בכר

Amitkakov@gmail.com1165535עמית עמל בכר

Amitkakov@gmail.com1165536עמית עמל בכר

deree@walla.co.il1165555מזל ברבי

deree@walla.co.il1166070שלמה אוחנה

deree@walla.co.il1166126ניר סאבתי

anatshay18@walla.com1166213ענת שי

deree@walla.co.il1166270אגרנש גטה-אביטל

serkalem3372@gmail.com1166586סרקלם סלם

adimalako@gmail.com1166677עדי אדיי מלקו

adimalako@gmail.com1166679עדי אדיי מלקו

adimalako@gmail.com1166680עדי אדיי מלקו

adimalako@gmail.com1166681עדי אדיי מלקו

batia77018@gmail.com
בתיה רחל 

רטובסקי
1167047

batia77018@gmail.com
בתיה רחל 

רטובסקי
1167108

batia77018@gmail.com
בתיה רחל 

רטובסקי
1167125

ulfatabu@gmail.com1167387אלפת אבו עאמר

serkalem3372@gmail.com1167464סרקלם סלם

ulfatabu@gmail.com1167467אלפת אבו עאמר

serkalem3372@gmail.com1167491סרקלם סלם

serkalem3372@gmail.com1167494סרקלם סלם

revkaom1989@gmail.com1167704לורט רבקה עמר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ifatps@gmail.com1168079יפעת פרח שמאי

evensc@walla.com1168361שיראז קורמטה

fl.pipkman@gmail.com1169431אסתר פנירי

fl.pipkman@gmail.com1169435אסתר פנירי

fl.pipkman@gmail.com1169439אסתר פנירי

marlein4@gmail.com1169454ורי'מרליין ח

fl.pipkman@gmail.com1169457אסתר פנירי

chayush18@gmail.com1169599חיה ברכה דהן

chayush18@gmail.com1169639חיה ברכה דהן

chayush18@gmail.com1170227חיה ברכה דהן

karnon8@walla.co.il1170367קרן גוטמן

karnon8@walla.co.il1170472קרן גוטמן

chayush18@gmail.com1170476חיה ברכה דהן

chayush18@gmail.com1170488חיה ברכה דהן

karnon8@walla.co.il1170563קרן גוטמן

karnon8@walla.co.il1170572קרן גוטמן

karnon8@walla.co.il1170579קרן גוטמן

angel_h_r@hotmil.com1170736ריהם אבו אלסבלאן

abedkh39@gmail.com1171472עבד חטיב

abedkh39@gmail.comעבד חטיב
yehudasha1@hinuchm.k1

2.il
יהודה לובצקי

y8442702@gmail.com1169951שרה שמלה

tagakindam@gmail.com1160098ה קינדה'טג

Lauricem27@gmail.com1161090לוריס מנסא

haomanimramla@gmail.co

m
1161355גינת פלכטמן פתאל

balony770@gmail.com1167982יעל בלון-לודמילה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

s.zion723@gmail.com1160990רנה פרטיג

alky71@walla.com1164648יאסמין אלקלק

semona2@hotmail.com1169481יאסמין אלקלק

plesentals@walla.com1171986שאול פלזנטל

lolo.g14.11@gmail.com1165445לוטפיה גנימה

Yakbl@walla.co.ilלב-מתניה יעקב בר

nawal_a5@walla.com1160206נואל אבו עאמר

shaked_takia@walla.com1161294שקד ויצמן

nawal_a5@walla.com1172943נואל אבו עאמר

m.atrash707@gmail.com1171788מוחמד אל אטרש

jcg1cdo@gmail.com1165583אן קלוד גנון'ז

k_noha@walla.co.il1169026נוהא חגאב חסונה

abedkh39@gmail.com1169107הילין בדיר

lizeta100@walla.co.il1172888ליז ליגד

lizeta100@walla.co.il1172890ליז ליגד

lizeta100@walla.co.il1172892ליז ליגד

deree@walla.co.il1159265שנית אלמליח

deree@walla.co.il1165555מזל ברבי

deree@walla.co.il1166070שלמה אוחנה

deree@walla.co.il1166126ניר סאבתי

Yakbl@walla.co.il1164749לב-מתניה יעקב בר

adimalako@gmail.com1166693עדי אדיי מלקו

sarit007@hotmail.com1170381אלמנש תדלה

sarit007@hotmail.com1170387אלמנש תדלה

revkaom1989@gmail.com1172665לורט רבקה עמר

revkaom1989@gmail.com1172668לורט רבקה עמר

revkaom1989@gmail.com1172673לורט רבקה עמר

adimalako@gmail.com1172790עדי אדיי מלקו



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

serkalem3372@gmail.com1172803סרקלם סלם

serkalem3372@gmail.com1172805סרקלם סלם

serkalem3372@gmail.com1172808סרקלם סלם

sarit007@hotmail.com1172814אלמנש תדלה

sarit007@hotmail.com1172822אלמנש תדלה

sarit007@hotmail.com1172826אלמנש תדלה

chayush18@gmail.com1172840חיה ברכה דהן

chayush18@gmail.com1172844חיה ברכה דהן

adimalako@gmail.com1172856עדי אדיי מלקו

adimalako@gmail.com1172861עדי אדיי מלקו

Yakbl@walla.co.il1164737לב-מתניה יעקב בר

plesentals@walla.com1171986שאול פלזנטל

deree@walla.co.il1166270אגרנש גטה-אביטל

maordabah@walla.com1163106מאור דבח

Solsdance@gmail.com1161050סול אסתר קומפלר

maayandk@gmail.com
מעין דבורה 

אבולעפיה קפלן
1166879

hatool123456@gmail.com1158460שחר קאפח

ofripr@gmail.com1162981עופרי פרגר

amitron@gmail.com1171952עמית רון

michalp26@gmail.com1172577מיכל פדובה

u.can.dance@gmail.com1158326סיגל גוטליב

itshakeva@gmail.com
אווה מישלין רחל 

קוריאל דרמון
1160263

ridingclub4u@gmail.com1162800עומר אמיתי
karin.menahem@gmail.co

m
1166582קרן מנחם

nachonucho@gmail.com
' וביץ'איגנסיו נוצ

שרץ
1166757

kaitanot@raanana.muni.il1167077סילביו פרידסון פרץ

micfs@zahav.net.il1168119מיכל פריימן שריון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

tzaharonplus@gmail.com1168793מיכאל ביאלק

saraz@bilu.edum.org.il1172535שרה זברובסקי

sigall@raanana.muni.il1172545סיגל כהן לויטס

pnina.koren@gmail.com1172555פנינה קורן

ayala540lala@gmail.com1172561איילה שקד

yehuda04@gmail.com
יהודה אהוד כהן 

סקלי
1172564

lilianaseiferheld@gmail.co

m
1172569ליליאנה סייפרהלד

lilianaseiferheld@gmail.co

m
1172570ליליאנה סייפרהלד

rimona100@walla.co.il1172579רימונה שרביט

alb777@gmail.com1172580אריה לייב בנימין

iris.lan@gmail.com1172583איריס גרציה לנדס

Eliach4@gmail.com1172585דינה אליאך

Vered2777@walla.com1172586ורד כהן

lironfilos@gmail.com1172628לירון פילוס

shania@raanana.muni.il1172652אסתר לדרמן

shania@raanana.muni.il1172678ברוך צינמון

hedvip@walla.co.il1172722חדוה פריזאנט

shania@raanana.muni.il1172737איבון סלמה

32harel@walla.com1165457חנן הראל כהן

tennisspirit@gmail.com1163804ירון ורבר

r4128626@gmail.com1159312רחל ינקילביץ

chabad@chabadraanana.c

om
1165354לילך מרון

ridingclub4u@gmail.com1162800עומר אמיתי

micfs@zahav.net.il1168119מיכל פריימן שריון

tzaharonplus@gmail.com1168793מיכאל ביאלק

maayandk@gmail.com
מעין דבורה 

אבולעפיה קפלן
1166879

micfs@zahav.net.il1168119מיכל פריימן שריון

haggaib@raanana.muni.il1167516חגי אריה בן יהודה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

u.can.dance@gmail.com1158326סיגל גוטליב

ridingclub4u@gmail.com1162800עומר אמיתי

micfs@zahav.net.il1168119מיכל פריימן שריון

tzaharonplus@gmail.com1168793מיכאל ביאלק

nachonucho@gmail.com
' וביץ'איגנסיו נוצ

שרץ
1166757

irisalmog1@gmail.com1162534טל רודובסקי

peer@shoham.muni.il1162168רחל מפעי

peer@shoham.muni.il1162260פנינה קשקש

peer@shoham.muni.il1162298טלי נבו

liats@eh.edum.org.il1168779ליאת שולץ

dana@rabinsh.org.il1168787דנה יצחק

hq@kravmaga.co.il1158436אבי מויאל

school@shachaf1.org.il
גלית רויטל אידלמן 

קסוס
1159062

zaharonim5@gmail.com1159195מיטל בן דור

zaharonim5@gmail.com1159208אודליה מסר אלגלי

zaharonim5@gmail.com1159343ספיר הרפז

peer@shoham.muni.il1162132יוני רון

peer@shoham.muni.il1162283מרים לוי

peleghr@gmail.com1167856ליאת פלג

niritm1211@gmail.com1167882נירית מטלון

asulinsima@gmail.com1167923סימה אסולין

galit_i@shachaf1.org.il
גלית רויטל אידלמן 

קסוס
1169123

simamennashe@gmail.co

m
1165425סמירה ניסני

nurit@mifrasim.org1158786נורית שכטר

chabadshoham@gmail.co

m
1162686יהודית מעטוף



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

roni@metayelet.com1166595אולגה גברילוב

roni@metayelet.com1173059ריטה טרייסטמן

roni@metayelet.com1173059ריטה טרייסטמן

tom2609@gmail.comכליף כליף

zaharonim5@gmail.com1159248מיטל בן דור

zaharonim5@gmail.com1159299אודליה מסר אלגלי

irisalmog1@gmail.com1160727איריס אלמוג

roni@metayelet.com1166594גבריאלה אטרקצי

nurit@mifrasim.org1158786נורית שכטר

moshefootball@walla.co.il1158231משה בן ארי

hq@kravmaga.co.il1158436אבי מויאל

michalraiss@gmail.com1159538אורי אברהם ברגד

ortal.dviri@gmail.com1160292אורטל דבירי

info@tree-abc.com1162502רחלי שליט

meirnili@013.net1166378נטליה דגן

robbi_kle@salit.org.il1166745ראובן קליין

robbi_kle@salit.org.il1167408ראובן קליין

robbi_kle@salit.org.il1167413ראובן קליין

robbi_kle@salit.org.il1167424ראובן קליין

shoshierlich@gmail.com1166761שושי ורד ארליך

yael123peleg@gmail.com1164782יעל פלג

roayelet@gmail.com1163349איילת בן יהודה

debysegal4@gmail.com1164839מייטל דסקל
shomron.bs.tat@gmail.co

m
1158590נעמי אופן

hmmintz@gmail.com1158669הדר טוטי מינץ



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

hila_to@walla.com1159165הילה בוכריס

revital.school@gmail.com1159249רויטל שמר

yaelnadav11@gmail.com1159313יעל נדב

yaelhadar678@gmail.com1159409יעל חנה דרעי

meravroza@gmail.com1159540רוזה מרב הרץ

noam.tree.abc@gmail.com1161915עינת קגן ברנע

shomron.bs.tat@gmail.co

m
1162467אלעד מאיר

banim041@gmail.com1162481יאיר הרצברג

yanivglik@gmail.com1162718הנריק גליק-יניב

mamad.s.t.7@gmail.com1162830רעות מלכה קוט

anats1234@wall.com1162859אנט חנה שגיא

naamaroz01@gmail.com1163053נעמה רוזנברג

rivkale0@gmail.com1163067רבקה מרקוביץ

peduelschool@gmail.com
אליקים יהושע 

נויברגר
1163187

learning3.14@gmail.com1163348אוריה יצחק טורקל

litalm55@gmail.com1163368ליטל מיכאלי

school.salit@gmail.com1163491לירון ברנה אשר

hen101cohen@gmail.com1165352חן כהן

adielsharabi1@gmail.com1166702עדיאל שרעבי

ganmeravorli@gmail.com1169906ענת גפרי

dvoramosh@gmail.com1163500דבורה מושקוביץ

hannhyuma33@gmail.com1163758טישל חנה יומה

elia770@gmail.com1159401אליעזר איתן

elia770@gmail.com1159402אליעזר איתן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

bittonrs@gmail.com1159734רונן ביטון

bittonsh1@gmail.com1161279שמרית ביטון

tatben@gmail.com
גור אריה יהודה 

ליבמן
1162459

tamarc33@gmail.com1164461תמר בתיה כהן

yael123peleg@gmail.com1164776יעל פלג

yaeloz1969@walla.com1165485יעל עוז

66talia@gmail.com1166787צביה אלבז

mulyf15@gmail.com1166904שמואל פליישמן

mulyf15@gmail.com1162906שמואל פליישמן

yael123peleg@gmail.com1164774יעל פלג

ganmeravorli@gmail.com1161221מירב אורלינסקי

migdalim@012.net.il1163765מוריה גלאם

yael123peleg@gmail.com1164778יעל פלג

shkellerman@gmail.com1158829שרון קלרמן

yonzbar@gmail.com1159789יהונתן צבי בר

elmor8890@gmail.com1160995מוריה רצאבי

saraitur@gmail.com1162362שרי אליהו

elmor8890@gmail.com1163069מוריה רצאבי

msdermer@gmail.com1167174שני ראובן

nuriatkaplan@gmail.com1169221הילה חנה שדה

nuriatkaplan@gmail.com1169275הילה חנה שדה

nuriatkaplan@gmail.com1169680הילה חנה שדה

inbalhaas.gan@gmail.com1169898ענבל יהודית האס

hadar.keysar@gmail.com1158455רחל הדר קיסר

kehila@yhb.co.il1159530תהלה הורוביץ

kehila@yhb.co.il1159532תהלה הורוביץ



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

naamaxz@gmail.com1161956נעמה דוד פור

bittonsh1@gmail.com1160304שמרית ביטון

michalraiss@gmail.com1159535אורי אברהם ברגד

danidin487@gmail.com1162690דינה דנה שמש

stanger1@walla.com1162728אסתר טנגר

stanger1@walla.com1163121אסתר טנגר

yael123peleg@gmail.com1164784יעל פלג

meirnili@013.net1166373אורלי הזה

yifatpr@walla.co.il1168613יפעת שבלב

shim960421@gmail.com1163552שימרית אביעד

office@yhb.org.il1164020יוגב כהן

bittonrs@gmail.com1159734רונן ביטון

bittonsh1@gmail.com1161279שמרית ביטון

noam.tree.abc@gmail.com1163575עינת קגן ברנע

tohila@gmail.com1159172הילה בוכריס

shkellerman@gmail.com1169376רוזה מרב הרץ

hen101cohen@gmail.com1165352חן כהן

shoshierlich@gmail.com1169353שושי ורד ארליך

trci@zahav.net.il1159328גולן-עמית סהר

roee.lieber@gmail.com1163507רועי ליבר
zaharon@telmond.matnasi

m.co.il
1167577מלכה וינשטוק

zaharon@telmond.matnasi

m.co.il
1169053זילפה מאור

zaharon@telmond.matnasi

m.co.il
1169071לואיזה בלינקו

zaharon@telmond.matnasi

m.co.il
1169101עליזה לוי

zaharon@telmond.matnasi

m.co.il
1171695עליזה לוי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

zaharon@telmond.matnasi

m.co.il
1171703זילפה מאור

zaharon@telmond.matnasi

m.co.il
1171708לואיזה בלינקו

zaharon@telmond.matnasi

m.co.il
1167577מלכה וינשטוק

zaharon@telmond.matnasi

m.co.il
1169053זילפה מאור

zaharon@telmond.matnasi

m.co.il
1169071לואיזה בלינקו

zaharon@telmond.matnasi

m.co.il
1169101עליזה לוי

zaharon@telmond.matnasi

m.co.il
1171695עליזה לוי

zaharon@telmond.matnasi

m.co.il
1171703זילפה מאור

zaharon@telmond.matnasi

m.co.il
1171708לואיזה בלינקו

trci@zahav.net.il1159328גולן-עמית סהר

trci@zahav.net.il1159328גולן-עמית סהר

trci@zahav.net.il1159328גולן-עמית סהר

trci@zahav.net.il1159328גולן-עמית סהר

trci@zahav.net.il1159328גולן-עמית סהר

pozagalit@walla.com1161651דן פוזננסקי

ortalco1982@gmail.com1159388אורטל כהן

amira1818@gmail.com1167832אמירה גולד

diego@my-or.org.il1168220דיאגו לוונסון

fradi1020@gmail.com1158789פרידה חיה נפתלין

hilabt84@gmail.com1159374הילה בן טובים

nyona0@walla.com1159521נעמי יונא

manor06@walla.com1159806יפה יפית שמואלי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

fradi1020@gmail.com1160764פרידה חיה נפתלין

natali.malul@gmail.com1163242נטלי אליהו

rachimi770@gmail.com1166673ענבל רחימי

3161158@gmail.com1159115רחל חיה בורוכוף

3161158@gmail.com
יהודית רעכיל 

קנייבסקי
1160857

r.zharonim@my-or.org.il1165699מעיין רבינוביץ

r.zharonim@my-or.org.il1165201שרה חביב

r.zharonim@my-or.org.il1165298נעמי שמואלי שקד

yehuditshalev@gmail.com1169166יהודית שלו

garorye1@gmail.com1169267נעמה שבתאי

r.zharonim@my-or.org.il1170010עדנה משה

ortalco1982@gmail.com1164603אורטל כהן

ayeletgc@azor.muni.il1161722אילת גבע כהן

morkala@yahoo.com1168665מור ממנוב ממון

danalam6@gmail.com1166700דנה למפל

chabadazor1@gmail.com1161644שמעון ירדני

ayeletm5@gmail.com1165422איילת בירן

henholzer@gmail.com1166964חן בר הולצר

henholzer@gmail.com1166964חן בר הולצר

azur@matnasim.org.il1164363עדי רחל נעמן

azur@matnasim.org.il1166982זהבה שפיצברג

azur@matnasim.org.il1166982זהבה שפיצברג

nataliaroskov@gmail.com1159219נטליה רוסקוב

5794855@gmail.com1165830שושנה בלהה לורנץ

noarbatya@gmail.com
גיטי טובה גיטל 

פרימן
1162516



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ka5776145@gmail.com1163393הדסה דרשוביץ

ka5776145@gmail.com1163429סמדר אטיאס

ka5776145@gmail.com
בת שבע צילה 

ורשביאק
1163435

ka5776145@gmail.com1163666חדוה טראב

ka5776145@gmail.com1163675חנה חיון

ka5776145@gmail.com1164150חוה מליק

ka5776145@gmail.com1164203יהודית סוקולובסקי

ka5776145@gmail.com1164789לאה פיגה

ka5776145@gmail.com1164797הדסה בן שלום

ka5776145@gmail.com1164805רבקה צבי

ka5776145@gmail.com1164811רחל לאה קלרמן

ka5776145@gmail.com1164816דבורה רייכברד

ka5776145@gmail.com1164822נעמי בן ציון

ka5776145@gmail.com1165433מלכה הורוויץ

ka5776145@gmail.com1165462מלכה לנדאו

ka5776145@gmail.com
בתיה ברכה 

קריגסמן
1165467

ka5776145@gmail.com1165473פרידה רובינשטיין

ka5776145@gmail.com1165479כרמלה כהן

ka5776145@gmail.com1167282אלישבע רענן

ka5776145@gmail.com1167287צפורה קצואר

ka5776145@gmail.com1167291פנינה אידלמן

ka5776145@gmail.com1167310יוכבד ליבוביץ

ka5776145@gmail.com1167717זיסל בתיה בידרמן

ka5776145@gmail.com1167731ברכה עטיה

ka5776145@gmail.com
מלכה הדסה 

שרייבר
1167740



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ka5776145@gmail.com1167748תמר כהן

ka5776145@gmail.com1167962חוה אספיס

ka5776145@gmail.com1167969הנדל אילה כהן

ka5776145@gmail.com1167974מרים ריזל

ka5776145@gmail.com1168450מרים יוטא צויבל

ka5776145@gmail.com1169668צפורה קצואר

ka5776145@gmail.com1171164הדסה דרשוביץ

ka5776145@gmail.com1171176חנה חיון

ka5776145@gmail.com1171184יוכבד ליבוביץ

ka5776145@gmail.com1171190חוה מליק

ka5776145@gmail.com
בתיה ברכה 

קריגסמן
1171200

ka5776145@gmail.com
מלכה הדסה 

שרייבר
1171209

5797317@gmail.com1160602מנחם נוסבוים

ttt6775485@gmail.com1158957שאול אברהם ויץ

A036582211@GMAIL.CO

M

אסתר מירל 

הלברשטם
1159044

d5799879@gmail.com
רבקה -ברכה

גולדברג
1159075

boston703@gmail.com1159281אפרת מאיר

6181878@gmail.com
בן ציון ידלר 

גולדברג
1160387

5794855@gmail.com1160487תמר מקלב

5707587@gmail.com1163655בלה אודס שפיצר

5707587@gmail.com1163718רבקה כהן

5707587@gmail.com1163731תמר פרץ

office@neta.org.il1164432גילה הרשוביץ

office@neta.org.il1164487חנה איגר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

office@neta.org.il1164495חנה איגר

office@neta.org.il1164497חנה איגר

orlykalman@walla.co.il1164631אורלי קלמן

5794855@gmail.com
נעמה לאה נחמה 

קיסר
1164734

5794855@gmail.com1165321אסתר רובין

rachelikn333@gmail.com1165635רחל קנפו

5794855@gmail.com1165847שושנה בלהה לורנץ

5794855@gmail.com1165878לאה גודמן

5794855@gmail.com1165994יפה שינדל יאקאב

chaya.m@okmail.co.il1166901חיה רחל מרקוביץ

chaya.m@okmail.co.il1166910חיה רחל מרקוביץ

chaya.m@okmail.co.il1166924חיה רחל מרקוביץ

chaya.m@okmail.co.il1166926חיה רחל מרקוביץ

chaya.m@okmail.co.il1166931חיה רחל מרקוביץ

chaya.m@okmail.co.il1166938חיה רחל מרקוביץ

6191341@gmail.com
פרידה רייזל 

גלנדואר
1167212

6191341@gmail.com
פרידה רייזל 

גלנדואר
1167220

6191341@gmail.com
פרידה רייזל 

גלנדואר
1167225

gallya424@gmail.com1167363שולמית ברדוגו

5794855@gmail.com1167466מרים צביה ריכנברג

gallya424@gmail.com1167574דבורה דרנגר

5794855@gmail.com1167611חוה מיטלמן

5794855@gmail.com1167673פייגה בריל

idishbb@gmail.com1167690הניה ציטרין

5794855@gmail.com
שושנה רייזל 

קרייסל ברטלר
1167706

gallya424@gmail.com1167723חיה כלפה

gallya424@gmail.com1168186ברכה שונם

5794855@gmail.com
רחל פרידה 

מנדלסון
1168249



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

5794855@gmai.com1168426חדווה פרדיל שיש

5794855@gmail.com1168620אלישבע רבינוביץ

5794855@gmail.com1168664אושרית בן שטרית

5794855@gmail.com
פייגא דבורה 

שפירא
1168765

5794855@gmail.com1169384מרגליה רוזנגרטן

is57r63@gmail.com1169427אביטל חנה סב

tzvikal07@gmail.com1169488לאה אויש

5794855@gmail.com1169698אליהו קבלן

5794855@gmail.com1169741שרה ריזל ברטלר

5794855@gmail.com
גרשון בנימין זאב 

רוזנברגר
1169780

permishlan@gmail.com1169895גיטל שרה גנץ

5794855@gmail.com1170084עדנה נהארי

idishbb@gmail.com1170085הניה ציטרין

0504184802S@gmail.com1170179שושנה נרנסקי

orlykalman@walla.co.il1170254טל רחל חקק

5794855@gmail.com1170662צפורה ליפקוביץ

5794855@gmail.com1170677שרה שטרן

5794855@gmail.com1170700רחל גרינבאום

pninarot1@gmail.com
פנינה חיה 

רוטנשטיין
1170817

shif405@gmail.com
שפרה מזל 

אהרונוב
1171585

5794855@gmail.com1171638הדסה דוד

5794855@gmail.com1171643מיטא זיצמן-מינה

office@ganim1.co.il1171742צילה אלפא

office@ganim1.co.il1171833צילה אלפא

office@ganim1.co.il1171839צילה אלפא

5794855@gmail.com1171899יהודית גואלמן

6191341@gmail.com1172388אסתר וואזנר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

6191341@gmail.com1172401אסתר וואזנר

6191341@gmail.com1172420אסתר וואזנר

6191341@gmail.com1172424אסתר וואזנר

5794855@gmail.com1173337פייגה בריל

6191341@gmail.com
פרידה רייזל 

גלנדואר
1167228

6191341@gmail.com
פרידה רייזל 

גלנדואר
1167232

5794855@gmail.com1170149אפרת דרעי

a.s.y1@bezeqint.net1161570רבקה הלוי

a.s.y1@bezeqint.net1161604רבקה הלוי

i0548407800@gmail.com1166709כליפה-רויטל בן

mm6165499@gmail.com1166849לביא כץ

mm6165499@gmail.com1166918לביא כץ

mm6165499@gmail.com1166930לביא כץ

mm6165499@gmail.com1166944לביא כץ

mm6165499@gmail.com1167036לביא כץ

mm6165499@gmail.com1167052שרה הרשקוביץ

mm6165499@gmail.com1167061שרה הרשקוביץ

mm6165499@gmail.com1167064שרה הרשקוביץ

mm6165499@gmail.com1167066שרה הרשקוביץ

mm6165499@gmail.com1167076שרה הרשקוביץ
chesed_avraham@gmail.c

om

שולמית דריזל 

גינזבורג
1167385

5794855@gmail.com1165335פוריה גיטל קולר

5794855@gmail.com1165672מיכל אנגלנדר

5794855@gmail.com1165755אלישבע יטל מאיר

5794855@gmail.com1165796יוכבד סלמון

5794855@gmail.com1167145תהילה רצון

5794855@gmail.com
חיה רחל 

דוברובסקי
1167162



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

5794855@gmail.com
נחמה דבורה 

קראוס
1167664

5794855@gmail.com1167728לאה רבקה ריכמן

5794855@gmail.com1168289שרה דונט

5794855@gmail.com1168576צפורה דרבקין

5794855@gmail.com1168680נחמה מישקובסקי

5794855@GMAIL.COM1169694פנינה אלחיאני

5794855@gmail.com1169763רבקה זנזורי

5794855@gmail.com1169774רייצא הלברשטם

5794855@gmail.com1169778בתיה הלפרט

5794855@gmail.com1170716תמר מעודד

5794855@gmail.com
שיינדל שפרינצה 

קראוס
1171753

5794855@gmail.com1171784ברכה וקסלמן

5794855@gmail.com1172653מיכל אנגלנדר

5794855@gmail.com1172732דבורה הס

5794855@gmail.com
נחמה דבורה 

קראוס
1172975

5794855@gmail.com1173341בתיה הלפרט

5794855@gmail.com1173350פוריה גיטל קולר

5794855@gmail.com1173352יוכבד סלמון

5794855@gmail.com1173353צפורה דרבקין

5794855@gmail.com1173356דבורה הס

5794855@gmail.com
חיה רחל 

דוברובסקי
1173359

5794855@gmail.com1173182בתיה הלפרט

noarbatya@gmail.com
עטרה דבורה 

ברורמן
1161039

noarbatya@gmail.com1161045דבורה הס



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

h-oneg@kavnaki.net1166895רבקה רובינשטיין

noarbatya@gmail.com1159278יהודית ברונפמן

513366@chatz.org.il1158882דוד משולם

is57r63@gmail.com1172848אביטל חנה סב

noarbatya@gmail.com1158881שרה ויטמן

noarbatya@gmail.com1160535שושנה מנצר

noarbatya@gmail.com1158914לאה ברטלר-אסתר

hedva@orhachayim.org1160728דורית עוזרי
chesed_avraham@gmail.c

om

שולמית דריזל 

גינזבורג
1167385

a089761208@gmail.com1159696מרדכי דרורי

noarbatya@gmail.com1159284ציפורה עזראן

noarbatya@gmail.com1161187מרים זלדה קליין

noarbatya@gmail.com1158909כנרת גרשי

noarbatya@gmail.com1159934רינת איטאית

noarbatya@gmail.com1160889ציפי בארד

noarbatya@gmail.com1159362רינת איטאית

noarbatya@gmail.com1158760רות כהן

noarbatya@gmail.com
שרה אסתר גיטל 

גרוסמן
1158862

noarbatya@gmail.com1158777חנה לוי

y0548539413@gmail.com1173219יהודית לוי

NLEV2013@GMAIL.COM1160989ניסים לוי

noarbatya@gmail.com1161148גיטל וינד

noarbatya@gmail.com1164403אסתר הס

noarbatya@gmail.com1163649לאה ברטלר-אסתר

noarbatya@gmail.com1161111חנה בינה הולס

noarbatya@gmail.com1159797שיראל מעודה

noarbatya@gmail.com1159020אסתר מלכה לייפר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

sgerman1@walla.com1165811יצחק גרמן

sgyzinger@gmail.com1159574שי גייזינגר

dina@tarbut-batyam.co.il1167138דינה אוטקין

olga@tarbut-batyam.co.il1167170אולגה רדינסקי

iris@tarbut-batyam.co.il1170253איריס בר דוד

pnina012345@walla.com1170834פנינה מנקט

eyalstr23@gmail.com
אייל זאב 

שטרומאיר
1158411

berkatcohen@walla.com1164162לאון כהן

danielapy@walla.com1164656דניאלה פרץ

nachshg@gmail.com
עירית אנטר 

אברמוביץ
1165033

a.edna40@gmail.com1173002ורדה גמליאל

meital11.2@gmail.com1172999מיטל כהן
victoria.raizman@gmail.co

m
1159392ויקטוריה רייזמן

hadasakat@gmail.com1160151הדס סקעת

sivanvax@gmail.com1160374סיון ואקס

mirinachum@okmail.co.il1161112רינה מרים נחום

ehudnakdimon@walla.com1162365רונן נקדימון

judithn72@gmail.com1163468יהודית נח

nagarhana@gmail.com1163504חנה נגר

niritx@gmail.com1163738יעקב-נירית בן

mazal@tarbut-batyam.co.il1164192רני רינה משה

mazal@tarbut-batyam.co.il1164233צפורה והבה

mazal@tarbut-batyam.co.il1164241אהובה יזרעילוב



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

mazal@tarbut-batyam.co.il1164250יפה כהן

mazal@tarbut-batyam.co.il1164587יעל ירדני

sara165@walla.com1164626שרה שמש

mazal@tarbut-batyam.co.il1164630טי'ז'לינדה ז

mazal@tarbut-batyam.co.il1164661רחל דרעי

mazal@tarbut-batyam.co.il1164671ענבל כלפון

mazal@tarbut-batyam.co.il1164679גילה ים הוד

liazshmuel@gmail.com1164706ליעז נגביקר

Linorduan@walla.co.il1164786לינור דואן

mazal@tarbut-batyam.co.il1165135אהובה יזרעילוב

mazal@tarbut-batyam.co.il1165169אסנת אדרי

b.yeshuot@gmail.com1165174מרים כהן

mazal@tarbut-batyam.co.il1165287ויולה אפללו

mazal@tarbut-batyam.co.il1165294ויולה אפללו

PNINAMDVIL@WALLA.C

OM
1165351פפי מדויל

mazal@tarbut-batyam.co.il1165365לואיז לוי

mazal@tarbut-batyam.co.il1165384ענת הורוביץ נוה

mazal@tarbut-batyam.co.il1165393דיצה אשכנזי

mazal@tarbut-batyam.co.il1165400יהודית גלב

mazal@tarbut-batyam.co.il1165417ציונה עמרני

mazal@tarbut-batyam.co.il1165421יפה כוכב

Israelgalit0@gmail.com1165427גלית ישראל

mazal@tarbut-batyam.co.il1165428אסתר בנחמו

mazal@tarbut-batyam.co.il1165438אריאלה שרון

Y-herzel-bty-

S@kishurim.k12.il
1165456חנה זנה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

mazal@tarbut-batyam.co.il1165506מיכל חלפון

ttamsut@gmail.com1165640אסתר טמסוט

dinalan@walla.co.il1165793דינה סיון

netivotr@gmail.com1165794רותם פרטוש

mazal@tarbut-batyam.co.il1165805דיצה אשכנזי

mazal@tarbut-batyam.co.il1165831לואיז לוי

mazal@tarbut-batyam.co.il1165867יפה כוכב

mazal@tarbut-batyam.co.il1165880ענת הורוביץ נוה

mazal@tarbut-batyam.co.il1165888ענת הורוביץ נוה

mazal@tarbut-batyam.co.il1165969אילת הרשקוביץ

livnat@tarbut-batyam.co.il1165986ליבנת לבנה מזרחי

ehudnakdimon@walla.com1167173רונן נקדימון

A0504125037@gmail.com1167916אהובה אלפא

oshratde4@gmail.com1170856מזל אושרית דיאעי

info@kaytana.net1170963עמי-בועז בן

ariel.luzon@gmail.com1164796אריק לוזון

eli@laguna.co.il1162841שניר לאויאן

b.yeshuot@gmail.com1168004יעל אלאלוף

eyalstr23@gmail.com
אייל זאב 

שטרומאיר
1158411

deanalmog@gmail.com1158993דוד אלמוג-דין

ehudnakdimon@walla.com1162365רונן נקדימון

ehudnakdimon@walla.com1167173רונן נקדימון

mazal@tarbut-batyam.co.il1164192רני רינה משה

mazal@tarbut-batyam.co.il1164233צפורה והבה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

mazal@tarbut-batyam.co.il1164250יפה כהן

mazal@tarbut-batyam.co.il1164587יעל ירדני

mazal@tarbut-batyam.co.il1164671ענבל כלפון

mazal@tarbut-batyam.co.il1165135אהובה יזרעילוב

mazal@tarbut-batyam.co.il1165287ויולה אפללו

mazal@tarbut-batyam.co.il1165294ויולה אפללו

mazal@tarbut-batyam.co.il1165365לואיז לוי

mazal@tarbut-batyam.co.il1165384ענת הורוביץ נוה

mazal@tarbut-batyam.co.il1165393דיצה אשכנזי

mazal@tarbut-batyam.co.il1165400יהודית גלב

mazal@tarbut-batyam.co.il1165417ציונה עמרני

mazal@tarbut-batyam.co.il1165421יפה כוכב

mazal@tarbut-batyam.co.il1165428אסתר בנחמו

mazal@tarbut-batyam.co.il1165805דיצה אשכנזי

mazal@tarbut-batyam.co.il1165831לואיז לוי

mazal@tarbut-batyam.co.il1165867יפה כוכב

mazal@tarbut-batyam.co.il1165880ענת הורוביץ נוה

mazal@tarbut-batyam.co.il1165888ענת הורוביץ נוה

mazal@tarbut-batyam.co.il1165969אילת הרשקוביץ

mazal@tarbut-batyam.co.il1164630טי'ז'לינדה ז



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

mazal@tarbut-batyam.co.il1164661רחל דרעי

ariel.luzon@gmail.com1164796אריק לוזון

mazal@tarbut-batyam.co.il1165169אסנת אדרי

mazal@tarbut-batyam.co.il1165438אריאלה שרון

mazal@tarbut-batyam.co.il1165506מיכל חלפון

eyalstr23@gmail.com
אייל זאב 

שטרומאיר
1158411

youval@leagoldberg.org1162756יובל תמרי

yaara235@gmail.com1164033יערה רבינוביץ

sigalk@givatayim.muni.il1167606איסק אברמוב

sigalk@givatayim.muni.il1166864יואב חריש

sigalk@givatayim.muni.il
טל -מי)אמיר 

וסרטיל)
1167669

st.2000@live.com1161348בתיה דולינסקי

liat13571@walla.co.il1161875ליאת שטרנליב

meeravt80@gmail.com1162363מירב תורגמן

tovilevin2@gmail.com1162460טובה לוין

sigiapel@gmail.com1162685סיגלית אפל

adidihi@gmail.com1162702עדי היימליך

maayan0365@gmail.com1163118מעיין ולד

noymananat@walla.co.il1163457ענת נוימן
SOFIETZIONI@GMAIL.C

OM
1163458סופיה עציוני

gevak13@gmail.com1166021בועז רגב

gevak13@gmail.com1166724מנחם לוי שרון

gevak13@gmail.com1171786עדי לאה כהן
vered-se@afik-

tomashin.co.il
1162779רמונה לוי

vered-se@afik-

tomashin.co.il
1162834ורד קרן

vered-se@afik-

tomashin.co.il
1163129עליזה שושן

vered-se@afik-

tomashin.co.il
1163137ענבר צייג

vered-se@afik-

tomashin.co.il
1163160רחל פלס קדוש



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

vered-se@afik-

tomashin.co.il
1163189לינור ערמי

vered-se@afik-

tomashin.co.il
1163209מיכל כפרי

vered-se@afik-

tomashin.co.il
1163235חיננית לבקובסקי

himelfarb@bezeqint.net1163564יעל לוי אביב

tzeityb@gmail.com1163826צייטל אסתר בקרמן

vered-se@afik-

tomashin.co.il
1164380אור אשכנזי-בת

elinor.afterschool@gmail.c

om
1167444סיון נוריאל

elinor.afterschool@gmail.c

om
1167552אפרת שטראוס

tzeityb@gmail.com1168385צייטל אסתר בקרמן
elinor.afterschool@gmail.c

om
1169197שולמית שאלתיאל

elinor.afterschool@gmail.c

om
1169300אורלי זכריה

elinor.afterschool@gmail.c

om
1169315נלי עדי

elinor.afterschool@gmail.c

om
1169341שרה אוריה תמם

Shiran.balik@gmail.com
-שירן טאובה בליק

בנדיקט
1161914

tamari.f@gmail.com1165349תמר שלמוני

7114610@gmail.com
רחל ויקטוריה 

אורשלימי
1172010

meravc1@yahoo.com1172309מירב כהן
dafna.eizenberg@gmail.co

m
1172311דפנה איזנברג

sharon@t-d.co.il1172749חגי מדי

sharon@t-d.co.il1172821חגי מדי

miratsh007@gmail.com1173038ניסים איפרגן

carmit0201@gmail.com1173254זהבית קריידמן
rikidruker41175@gmail.co

m
1162243מור אוחיון

ZIPI0548498250@GMAIL.

COM
1162955ציפורה לביא

sharon@t-d.co.il1162989חגי מדי

himelfarb@bezeqint.net1163564יעל לוי אביב

efstrauss@gmail.com1163816אפרת שטראוס

miri.r1005@gmail.com1171451מירי סולומון

iris.ganshita@gmail.com1171473איריס שטראוס

elinoy_15@walla.co.il1171691אלינוי מנע



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

giliafarsemon@gmail.com1171759גילי עטר

shklarman@gmail.com1172050ילנה שקליארמן

yafit_mula@walla.co.il1172213יפית מולא

talolcha@hotmail.com1172431טל סטולר

sharon@t-d.co.il1172819חגי מדי

inbal.mor23@gmail.com1163833ענבל מור

tzeityb@gmail.com1163826צייטל אסתר בקרמן

sharon@t-d.co.il1162356שרון ציוני

sigalk@givatayim.muni.il1168326ילנה שפירא

youval@leagoldberg.org1164860לילך צפור

youval@leagoldberg.org1162839יובל תמרי

st.2000@live.com1161348בתיה דולינסקי

sigalk@givatayim.muni.il1167606איסק אברמוב

gevak13@gmail.com1165784עדי לאה כהן

gevak13@gmail.com1166022בועז רגב

gevak13@gmail.com1166727מנחם לוי שרון

gevak13@gmail.com1166755אייל רותם

rivashi9@gmail.com1165525רבקה שבתי

st.2000@live.com1161348בתיה דולינסקי

info@riders.surf1158633דוד ביטון

zur_galit@walla.co.il1161850אייל צור

diklapz@walla.co.il1163051דיקלה פרי

gilady.asaf@gmail.com1158563אסף גלעדי

adam@maof-a.org.il1166604אהובה להב

adam@maof-a.org.il1166607אריאלה לדר

adam@maof-a.org.il1166620מרסלו וילנסקי

adam@maof-a.org.il1166627וסיה טבח לוי'ג

adam@maof-a.org.il1168144טלי ברטלר

adam@maof-a.org.il1168204שרה ברדה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

adam@maof-a.org.il1169688טלי קפאש קלימי

adam@maof-a.org.il
דורית רוזנטל 

מצקין
1169697

yol2423@gmail.com1166829יוסף לוי

daniellindgren3@gmail.co

m
1159508דניאל לינדגרן

rikik@hamaskil.com1161507לימור גלבע

Rikik@hamaskil.com1162432טרזה תמר מישאל

zivrol034@gmail.com1165153זיו רולניצקי

zur_galit@walla.co.il1166813דיקלה פרי

adam@maof-a.org.il1168314גונן צובירי

igal@matnasim.org.il1169662מור משה קרייצר

adam@maof-a.org.il1170966אילנית חסון לוי

claudia@alhabama.com
מירן שירה מירה 

גורל
1162469

adam@maof-a.org.il1168120לאה קדמי

natali@bho.co.il1163270צוריאל חסין
matnasnofyam@gmail.co

m
( 1163588יעלה קרן)הדר 

G.Wesurf@Gmail.com1162975גיא צזנה אלמוג

liranisr111@gmail.com1160500לירן משה מחלב

gazebbobeachclub@gmail.

com
1164625אלעד עוז

vered-se@afik-

tomashin.co.il
1162588קארין מושל

yulam@herzliya.matnasim.

co.il
1164105רות פרגמנט רובין

yulam@herzliya.matnasim.

co.il
1164175שרה אסתר שמחי

yulam@herzliya.matnasim.

co.il
1164515הדס בשארי

yulam@herzliya.matnasim.

co.il
1164547כרכום חדד



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yulam@herzliya.matnasim.

co.il
1164602יהודית נוי

vered-se@afik-

tomashin.co.il
1164350חנה רונית חסיד

yulam@herzliya.matnasim.

co.il
1164136יפה משולם

yulam@herzliya.matnasim.

co.il
1164166ברטה בטי ריעני

yulam@herzliya.matnasim.

co.il
1164179ירדנה אזולאי

yualm@herzliya.matnasim.

co.il
1164310ענת סולן

yulam@herzliya.matnasim.

co.il
1164381רינה מאיו

yulam@herzliya.matnasim.

co.il
1164398מלי חדד

yulam@herzliya.matnasim.

co.il
1164419גליה ברמג

yulam@herzliya.matnasim.

co.il
1164426כוכבה גבאי

yulam@herzliya.matnasim.

co.il
1164485דבורה גולדשטיין

yulam@herzliya.matnasim.

co.il
1165669אושרת חיון

oded@surfacademy.co.il1168330עודד דדי מצורו

prosurf9@gmail.com1173060אסף טולידאנו

Ayy770@gmail.com1159961אסתר אמיתי

ayy770@gmail.com1160107רבקה פרסיקו

ayy770@gmail.com1160341סיגלית כלימיאן

ayy770@gmail.com1170024הודיה שמחה רומנו

nirmalichi55@gmail.com1169070ניר מוליחי

info@riders.surf1158633דוד ביטון

info@riders.surf1158633דוד ביטון

muza@herzliyamuseum.c

o.il
1172741הילה פלד

kaytanakuba@gmail.com1158428יעקב פז

info@riders.surf1158633דוד ביטון

gilady.asaf@gmail.com1158563אסף גלעדי

info@riders.surf1158633דוד ביטון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

gilady.asaf@gmail.com1158563אסף גלעדי

noar.music.israel@gmail.c

om
1160179אביטל רפופורט

info@riders.surf1158633דוד ביטון

office@reefseacenter.co.il1158356דותן לנגר

madaim@foster.matnasim.

co.il
1164494סמדר פניני כהן

adam@maof-a.org.il1168273שלמה זיסברג-לירן

amitjudo.ac@gmail.com1168286עמית מועלם

gym@pernat.net1172190ענת כהן

kaytanakuba@gmail.com1158428יעקב פז

zivrol034@gmail.com1165153זיו רולניצקי

adam@maof-a.org.il1166669שמרית רודמן כהן

adam@maof-a.org.il1169903אסתר לאה עקרב

adam@maof-a.org.il1169910יעקב חטב

claudia@alhabama.com
מירן שירה מירה 

גורל
1162469

taifushin@gmail.com1162696איל אופיר

natali@bho.co.il1163270צוריאל חסין

info@riders.surf1158633דוד ביטון

yaeldafadi@gmail.com1167147יעל דפדי

guysalama@gmail.com1159601גיא מאיר סלמה

aviyouth@gmail.com1161162אביטל רפופורט

info@riders.surf1158633דוד ביטון
countrysurfschool@gmail.c

om
1161496עידן קורצמן

upnriding.surf@gmail.com1165715אדם ביטון



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

gilady.asaf@gmail.com1158563אסף גלעדי

info@riders.surf1158633דוד ביטון

info@riders.surf1158633דוד ביטון

gilady.asaf@gmail.com1158563אסף גלעדי

gilrach2-vo@holonet.org.il1158246רחל עזרא

gilrach1-ar@holonet.org.il1158787אורלי אוחנה

gilrach1-ar@holonet.org.il1158795בתיה בסה דדוש

gilrach1-ar@holonet.org.il1158797רבקה כהן ריהני

btda24@walla.com1159365כרמלה סבג

gilrach2-vo@holonet.org.il1160753גלילה ברנשטיין

gilrach2-vo@holonet.org.il1160888דינה טביבי

gilrach2-vo@holonet.org.il1160912רחל אשכנזי לריאה

gilrach2-ns@holonet.org.il1161035הילה הלפר

gilrach2-ns@holonet.org.il1161108דינה מטרסו

gilrach2-ns@holonet.org.il1161451אילנה בכור

gilrach2-ns@holonet.org.il1161458יפה אברהמוף

gilrach2-ns@holonet.org.il1161478שרה ביבי שירי

gilrach2-ns@holonet.org.il1161485רות מועלם

gilrach2-ns@holonet.org.il1161492דליה מזרחי

gilrach2-ns@holonet.org.il1161505דנה עבדה

gilrach2-ns@holonet.org.il1161529ורד אלימלך

gilrach2-ns@holonet.org.il1161540יפה און

gilrach2-ns@holonet.org.il1161550חיה צדוק

gilrach2-ns@holonet.org.il1161572אוסנת גולן

ormazor2@walla.com1162815מנשה מזור

ruvenaib@gmail.com1158344רובן רוברט ניברגר

sahar.avital@gmail.com1158312סהר אביטל

Shira.sally@gmail.com1159888שירה פלד סלי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

dinur@012.net.il1159895קרן ליבוביץ

saritb78@gmail.com1159904שרית ברקוביץ
shlomitbr@shenkar.tad.org

.il
1159918שלומית בראנץ

odelialug@gold.tad.org.il
אודליה לוגאסי 

אהרוני
1159928

nirboaz1@gmail.com1159963ניר בועז

Hatavor2@gmail.com1160010אתי אריאלי

AVIVITS11@GMAIL.COM1160075חביבה נחום

hilaguma@gmail.com1160077הילה חיים גימעה

Kerens141@gmail.com1160106קרן סמרא

liza166@gmail.com1160108ליזה כהן

lizashasha@gmail.com1160128עליזה ששה

mirimesica@walla.com1160135מרי ליון

gilrach-nr@holonet.org.il1160161פולינה גליקמן

chenli3874@gmail.com1160181חן לימור כהן

shukis770@gmail.com1160451יהושע שמעוני

be.shimrit@gmail.com1160996שמרית שרף

gilrach-nr@holonet.org.il1161136אילה זאבי

gilrach-nr@holonet.org.il1161196חנה כהן

gilrach-nr@holonet.org.il1161233מטי שרה קאיט

gilrach-nr@holonet.org.il1161262רחל רם לב

michalwa@sha.tad.org.il1161397מיכל וויינברג

Nizanimholon@gmail.com1161853יניב זבולון

gilrach-be@holonet.org.il
( רוזה)שושנה   

אברהמוף
1161887

gilrach4@holonet.org.il1161984רעיה שלום

gilrach4@holonet.org.il1162051אסתר בן זקרי

gilrach4@holonet.org.il1162117גילה דלשד שהקוהי

gilrach4@holonet.org.il1162162פבון-רחל כהן

ofrahasidi@walla.co.il1162684עפרה חסידי

hth@hth.co.il1162987ליעד בנימין



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

hiladadon1@gmail.com1163294הילה דדון

gilrach-nr@holonet.org.il1164297לאה לב

bnotyo102030@walla.co.il1164391מורן גרוס

dorong@reh.co.il1165657סולי רוסו

miri66081@gmail.com1166855מרים גולי

lior.d@holonet.org.il1160192ליאור דנינו

taliv60@gmail.com1160743טטיאנה וייסמן

natalitur87@gmail.com1163314נטלי תורגמן

moran3321@gmail.com1163434מורן שחר

araiot@holonet.org.il1163593בת אל רחמים

rlessoff2@gmail.com1164787רחל לאה ימקוב

sharonoren.c@gmail.com1166006שרון אורן

einatb@reh.co.il
לירן אלכסנדר 

מוסרי
1172319

Lironeizenkot@gmail.com1162180לירון אזנקוט

robert1005@walla.com1163827רוברט זיצרמן

hapoelholon38@gmail.co

m
1164072ליאור פרג

garinholon@gmail.com1160792דרורה פרלמן

gilrach-nr@holonet.org.il1161434סמדר סירקיס
edan.mizrahi.260@gmail.c

om
1163472עידן מזרחי

michal@cartoon.org.il1163305מיכל קורמן

kerendror81@gmail.com1172225הילה בכר

kerend@akim.org.il
מירב הודיה 

פרטיאלי
1172182

noarbatya@gmail.com1158892אסתר חנה רוט



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

aharonsusan@gmail.com1173000אהרון חי סוסן

gilrach-be@holonet.org.il
( רוזה)שושנה   

אברהמוף
1161887

gilrach4@holonet.org.il1161984רעיה שלום

gilrach4@holonet.org.il1162051אסתר בן זקרי

gilrach4@holonet.org.il1162117גילה דלשד שהקוהי

gilrach-nr@holonet.org.il1164180סמדר סירקיס

gilrach-nr@holonet.org.il1164234חנה כהן

gilrach-nr@holonet.org.il1164243לאה לב

dorong@reh.co.il1165657סולי רוסו

nitzanim-

ar.ho@holonet.org.il

שירן זילברמן 

קנטור
1160691

hess-ns@holonet.org.il1161773גילי קורן

tomveguri@gmail.com1162960גור זמיר

lior.berkov@gmail.com1160351מאיר-ליאור לב

karev@dmh.org.il1160159סתיו רעים ברק

ofrahasidi@walla.co.il1162684עפרה חסידי

noa.cartoon@gmail.com1160768נועה גוטפרוינד

elizabeth@holon.muni.il1172982מיטל דראי

amitt6@bezeqint.net1162381מיכל טויטו

bikes4lev@gmail.com1159308רונן ליפשיץ

mada@hof-hasharon.co.il1166927יקירה בלכמן

vaadm.kn@013net.net1162463עדי מרגלית

ganimbz@INTER.NET.IL1159095חגית ליואי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

zelikmans@gmail.com1158322סרגיי זליקמן

gilrachyakum@gmail.com1165537תמר בוסיאן

taf@shefayim.co.il1159721אורנה גונדה שורש

edu@glil-yam.org.il1160855גילה נעמי בייז

yifatg3@gmail.com1163674יפעת גולן גולדברג
swimswim2013@gmail.co

m

כרמית ראובן 

היינמן
1159472

mekomi-

udim@bezeqint.net
1161024מירב מליחי

yeladim@gaash.co.il1161232איריס ויסמן

hagigit6@walla.com1163442חגית אלון

yuvalkna@gmail.com1165249יובל מנחם כנען

richert.erez@gmail.com1165995ארז רייכרט

adi.k@wschool.org.il1166674מגנס-עדי קיש

yakirab@hof-

hasharon.co.il
1159132יקירה בלכמן

anatdanieli@walla.com1158422ענת דניאלי דותן

shaikee@tzavpius.org.il
ישעיהו נתנאל 

אלגד
1159568

bikes4lev@gmail.com1159308רונן ליפשיץ
swimswim2013@gmail.co

m

כרמית ראובן 

היינמן
1159472

zelikmans@gmail.com1158322סרגיי זליקמן

iritbasis@gmail.com1162795עירית בסיס בר דוד

rotem.bistry@gmail.com1158691נופר שבתאי

rotem.bistry@gmail.com1158691נופר שבתאי

zviabel13@gmail.com1160171קיש-לימור דניאל

bikes4lev@gmail.com1159308רונן ליפשיץ

richert.erez@gmail.com1165995ארז רייכרט
yakirab@hof-

hasharon.co.il
1159132יקירה בלכמן

zelikmans@gmail.com1158322סרגיי זליקמן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

swimswim2013@gmail.co

m

כרמית ראובן 

היינמן
1159472

idanshulman@gmail.com1159811עידן שולמן

zviabel13@gmail.com1160171קיש-לימור דניאל

litibr@walla.com
-ליאת ענת בריגל

שגיא
1160438

yeladim@gaash.co.il1161232איריס ויסמן

shaikee@tzavpius.org.il
ישעיהו נתנאל 

אלגד
1159568

yeladim@gaash.co.il1161232איריס ויסמן

limor@sunriseisrael.org.il1159322לימור זמיר

Yakirf@gmail.com1158803יקיר אברהם פרנק

gonen@after-school.org.il1166019סגלית אריה

orotnet1@gmail.com1161988ישראל פרל

orotnet1@gmail.com1159156ישראל פרל

orotnet1@gmail.com1161982ישראל פרל
hagitb@netanya-

dar.matnasim.co.il
1158459חן חנית פדלון

orotnet1@gmail.com1161977ישראל פרל

orotnet1@gmail.com1161985ישראל פרל

isurfbamboo@gmail.com1163556מיטב אביטל

gilgalyam@gmail.com1162005רן ראובן רז

linoys1983@gmail.com
אבישג ליאור 

אבלין דדוש
1160637

linoys1983@gmail.com
אבישג ליאור 

אבלין דדוש
1159695

inbalush36@gmail.com1158472ענבל אסתר כהן

linoys1983@gmail.com
אביגיל מזל אבו 

חצירא
1160640

linoys1983@gmail.com
אביגיל מזל אבו 

חצירא
1160641

linoys1983@gmail.com
אביגיל מזל אבו 

חצירא
1160642

linoys1983@gmail.com
אביגיל מזל אבו 

חצירא
1160643

linoys1983@gmail.com
גלית סולטנה בן 

זקן
1160651

linoys1983@gmail.com
גלית סולטנה בן 

זקן
1160652

linoys1983@gmail.com
גלית סולטנה בן 

זקן
1160653



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

linoys1983@gmail.com
גלית סולטנה בן 

זקן
1160655

linoys1983@gmail.com1160656תהילה אסרף

linoys1983@gmail.com1160657תהילה אסרף

linoys1983@gmail.com1160658תהילה אסרף

linoys1983@gmail.com1160659תהילה אסרף

linoys1983@gmail.com1160661ורדה דון

linoys1983@gmail.com1160662ורדה דון

linoys1983@gmail.com1160664ורדה דון

linoys1983@gmail.com1160666נועה נמני

linoys1983@gmail.com1160667נועה נמני

linoys1983@gmail.com1160668נועה נמני

linoys1983@gmail.com1160669נועה נמני

linoys1983@gmail.com1160670נועה נמני

linoys1983@gmail.com1160820רבקה אופנהיים

linoys1983@gmail.com1160821רבקה אופנהיים

linoys1983@gmail.com1160828רבקה אופנהיים

linoys1983@gmail.com1160829רבקה אופנהיים

linoys1983@gmail.com1160830רבקה אופנהיים

linoys1983@gmail.com
אביגיל מזל אבו 

חצירא
1161303

yana.nimni@gmail.com1166820ינה נמני

yana.nimni@gmail.com1166835מוריאל עמר

orotnet1@gmail.com1163150שרית נחום

orotnet1@gmail.com1163206שרית נחום

orotnet1@gmail.com1163213שרית נחום

orotnet1@gmail.com1163227שרית נחום

isurfschool@gmail.com1162295גיל משה זילכה
YONIT.NAYIM@GMAIL.C

OM
1164478יונה נעים

noarbatya@gmail.com1160555מוריאל סרור



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

info@evrika-park.co.il1158408ולדימיר פרגמנטניק

gymnatanya@walla.com1159157כרמית להט

SIMONM6@AWLLA.COM1164958תמיר נוה
winsummercamp@gmail.c

om
1159085אסף ירחמיאל שחף

gfnicohen@gmail.com1159186חן דוקלסקי

golden.tennis10@gmail.co

m
1159470אבי פרץ

janna74@gmail.com1159909אנה רודמן'ג

odel1982@walla.co.il1160087אודליה נדאף

ss0524746520@gmail.co

m
1160185שלמה שמעוני

matnasks@gmail.com1160427ישעיהו-לירז וכניש

ittaikrav@gmail.com1161256איתי פרץ

avihay31@gmail.com1161407אביחי דוכן

sali0522365848@gmail.co

m
1162666סאלי לביא

saracahen123@gmail.com1163484שרה כאהן

parnas.mb@gmail.com1170009שלמה נקר

avihay31@gmail.com1170582אליעזר ביטר

orlyggmatnasim@gmail.co

m
1163974רינת סעדיה

noarnm1@gmail.com1158305אלירן מויאל

arwo1990@gmail.com1158911אריאל מאיר וולף

marat84@walla.com1159145מרט מרגוליס

leojunio1968@gmail.com1159357סרחיו גוונדה

s0548531759@gmail.com1159485שגית זנזורי

iftachba123@gmail.com1160514יפתח בנקובר

Gitalja@Gmail.com1161874גיטל גיטה כהן

adioferbp@gmail.com1162376עדי בירן פגץ



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

efratkapash4@gmail.com1162688אפרת קפש קלימי

louisebarak9@gmail.com1162691לואיז ברק

sara6622@gmail.com1162797שרה חיימוב

eliyau2626@gmail.com1162821אליהו דוד הלוי

amitamir79@gmail.com1162873עמי תמיר-בן

efratkapash4@gmail.com1162925נטע מינס

MAUDA30@GMAIL.COM1163287מירב מעודה

rachely60@gmail.com1163293רחל כהן

livnatsiri@walla.com1163392לי יצחק-לבנת שיר

sport_bathefer@walla.com1163463מרסלו מכדר

moshelevi5749@gmail.co

m
1163514משה לוי

kohavitk23@gmail.com1163617כוכבית קומנדו

lirondau@gmail.com1163630לירון צוברי

1tavi@walla.com1163631אבי טללה

mali12deri@gmail.com1163641מיה לוי

orlyggmatnasim@gmail.co

m
1163648סמדר צורישדי

shirnaim10@gmail.com1163865טיב-שירי נעים

chabadp@gmail.com1163869מאיר מור יוסף

orlyggmatnasim@gmail.co

m
1163917אלישיב סגל

orlyggmatnasim@gmail.co

m
1163953וייס-מיכל צופי

orlyggmatnasim@gmail.co

m
1163962אברהם בריסק

orlyggmatnasim@gmail.co

m
1163968אסתר אסף



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

orlyggmatnasim@gmail.co

m
1163993שי אברהם יחיא

simonm6@walla.com1164051שמעון דוד מולא

tzofiya574293@gmail.com1164098טליה מלק

polina.uchitel@gmail.com
יטל 'פולינה אוצ

ריבקוב
1164266

orlyggmatnasim@gmail.co

m
1164313גנט חקק

orlyggmatnasim@gmail.co

m
1164341לאה צוחר

orlyggmatnasim@gmail.co

m
1164392יעל אבן חן

irit4135@gmail.com1164413מן'אירית תורג

shani_hillel@walla.co.il1164438שני נלי נפתלייב

odelia161@gmail.com1164499אודליה קריאף

benaderetorly@gmail.com
-אורלי איבי בן

אדרת
1164999

Moyal196@gmail.com1166741יותם מויאל

orian9686@gmail.com1167296אוריין דהן רביעי

8453357@gmail.com1167774גיטל אוירבוך

Taly3165@gmail.com1169003טלי סטרולוביץ

oshratelster@gmail.com1169087אשרת אלסתר

sy0524746530@gmail.co

m
1169471יהודית שמעוני

ayalaf770@gmail.com1169510חיה מושקא פרחאן

dora@matnasim.org.il1168786לילך גלעדי

dora@matnasim.org.il1170940שגיא אבודרהם

dora@matnasim.org.il1170942שגיא אבודרהם

dora@matnasim.org.il1170950שגיא אבודרהם

dora@matnasim.org.il1171158לילך גלעדי

dora@matnasim.org.il1171161לילך גלעדי

dora@matnasim.org.il1171165לילך גלעדי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

dora@matnasim.org.il1171588שגיא אבודרהם

dora@matnasim.org.il1171598שגיא אבודרהם

dora@matnasim.org.il1161305שגיא אבודרהם

dora@matnasim.org.il1161308שגיא אבודרהם

dora@matnasim.org.il1161309שגיא אבודרהם

dora@matnasim.org.il1162395שגיא אבודרהם

dora@matnasim.org.il1162397שגיא אבודרהם

dora@matnasim.org.il1162399שרון-הילה שמיר

dora@matnasim.org.il1162401שרון-הילה שמיר

dora@matnasim.org.il1162403שרון-הילה שמיר

dora@matnasim.org.il1162405שרון-הילה שמיר

dora@matnasim.org.il1162407שרון-הילה שמיר

dora@matnasim.org.il1164000מיכל מינס

dora@matnasim.org.il1164002מיכל מינס

dora@matnasim.org.il1164004מיכל מינס

dora@matnasim.org.il1164015מיכל מינס

dora@matnasim.org.il1164017מיכל מינס

yana.nimni@gmail.com1166744אסתר ארביב

yana.nimni@gmail.com1166801ליאור אורלי חליבה

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1167022אליר נחום

dora@matnasim.org.il1167175נורית נירה זוארץ



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

dora@matnasim.org.il1167184נורית נירה זוארץ

dora@matnasim.org.il1167186נורית נירה זוארץ

dora@matnasim.org.il1167189נורית נירה זוארץ

dora@matnasim.org.il1167192נורית נירה זוארץ

dora@matnasim.org.il1167213יפה מורן

dora@matnasim.org.il1167215יפה מורן

dora@matnasim.org.il1167219יפה מורן

dora@matnasim.org.il1167222יפה מורן

dora@matnasim.org.il1167227יפה מורן

dora@matnasim.org.il1167239חנה יצחקי

dora@matnasim.org.il1167241חנה יצחקי

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1167245צביה מרגלית סגל

dora@matnasim.org.il1167249חנה יצחקי

dora@matnasim.org.il1167253חנה יצחקי

dora@matnasim.org.il1167257חנה יצחקי

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1167260מולי מולונש נגה

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1167269הילה פלדמן

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1167277גאולה גבריאלי

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1167319מאירה גני



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1167325רחל חאלו יהודה

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1167532אסנת חוכימה

litalgym770@gmail.com1168025ויקטור עזרא

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1168380אלונה כהן

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1168436שירה כהן

dora@matnasim.org.il1168747לילך גלעדי

dora@matnasim.org.il1168767לילך גלעדי

dora@matnasim.org.il1168782לילך גלעדי

dora@matnasim.org.il1168784לילך גלעדי

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1169049תהלה חגאג

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1169080קרן חגאג

dora@matnasim.org.il1169703פרידה אליאס

dora@matnasim.org.il1169709פרידה אליאס

dora@matnasim.org.il1169712פרידה אליאס

dora@matnasim.org.il1169723פרידה אליאס

dora@matnasim.org.il1169731פרידה אליאס

dora@matnasim.org.il1170632הודיה אוסי

dora@matnasim.org.il1170646הודיה אוסי

dora@matnasim.org.il1170674הודיה אוסי

dora@matnasim.org.il1170689הודיה אוסי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

dora@matnasim.org.il1170692הודיה אוסי

orenh72@gmail.com1159363אורן הרשקוביץ

kontikisurfclub@gmail.com
יעלה אסתר 

שטנקריץ
1164893

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1167022אליר נחום

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1167260מולי מולונש נגה

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1167269הילה פלדמן

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1167319מאירה גני

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1167325רחל חאלו יהודה

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1167532אסנת חוכימה

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1168380אלונה כהן

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1169049תהלה חגאג

rabin@netanya-

gan.matnasim.co.il
1169080קרן חגאג

noarbatya@gmail.com1159134פנינה הירשפרונג

garinetanya@gmail.com1160071מאור אופיר

bchy764@gmail.com1159127שינדל שימון

mnm77770@gmail.com1167216דינה לאה אוחיון

dora@matnasim.org.il1171483יותם מויאל

dora@matnasim.org.il1171486יותם מויאל

dora@matnasim.org.il1171490יותם מויאל

dora@matnasim.org.il1171492יותם מויאל

dora@matnasim.org.il1171494יותם מויאל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yana.nimni@gmail.com1168215אורן כהן

isurfbamboo@gmail.com1163556מיטב אביטל

gilgalyam@gmail.com1162005רן ראובן רז

isurfbamboo@gmail.com1163556מיטב אביטל

mizrachi@biltiformali.org.il1172876ברכה נאור

yochi_1212@walla.co.il1172881יוכי חסון

gilgalyam@gmail.com1162005רן ראובן רז

isurfbamboo@gmail.com1163556מיטב אביטל

gilgalyam@gmail.com1162005רן ראובן רז

info@evrika-park.co.il1158408ולדימיר פרגמנטניק
golden.tennis10@gmail.co

m
1159470אבי פרץ

annnael@gmail.com1168687אנאל תמי אזולאי

isurfschool@gmail.com1162295גיל משה זילכה

parnas.mb@gmail.com1170009שלמה נקר

isurfbamboo@gmail.com1163556מיטב אביטל

gilgalyam@gmail.com1162005רן ראובן רז

isurfschool@gmail.com1162295גיל משה זילכה

isurfbamboo@gmail.com1163556מיטב אביטל

gilgalyam@gmail.com1162005רן ראובן רז

noarbatya@gmail.com1159302תרצה מגארי

noarbatya@gmail.com1162059פיגי ליבי בן דוד

avivdavid3@gmail.com1159459אביב דוד

matnasks@gmail.com1160427ישעיהו-לירז וכניש

Moyal196@gmail.com1163365יותם מויאל

poleg@matnasim.org.il1166997דניאל לאלא

yaelbeckman2@gmail.com1159661יעל בקמן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

iftachba123@gmail.com1160514יפתח בנקובר

info@evrika-park.co.il1158408ולדימיר פרגמנטניק

linda_bar1@walla.com1158505לינדה בר

parnas.mb@gmail.com1170009שלמה נקר

olga.lapin@hotmail.com1159141אולגה לפין

neway770@gmail.com1160900דנה דודזון

janna74@gmail.com1159909אנה רודמן'ג

isurfbamboo@gmail.com1163556מיטב אביטל

gilgalyam@gmail.com1162005רן ראובן רז

info@swimming.co.il1158437סיוון ארבל

eladg770@gmail.com1173085אלעד גולדמן

marat84@walla.com1159145מרט מרגוליס

isurfbamboo@gmail.com1163556מיטב אביטל

gilgalyam@gmail.com1162005רן ראובן רז

noarbatya@gmail.com1161673רבקה סטולר

isurfbamboo@gmail.com1163556מיטב אביטל

isurfschool@gmail.com1162295גיל משה זילכה

gilgalyam@gmail.com1162005רן ראובן רז

hagarrosh@gmail.com1159691הגר רוזנטל

isurfbamboo@gmail.com1163556מיטב אביטל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

gilgalyam@gmail.com1162005רן ראובן רז

isurfschool@gmail.com1162295גיל משה זילכה

idobensimhon@walla.com1159432עידו בן שמחון
chani.beitchabad@gmail.c

om
1159469שרית שמעון

eliko20@gmail.com1160892דן עציוני

mniflaot@gmail.com1159418צפנת יפת
alona@makefet.matnasim.

co.il
1160005אלונה פרנקו

libisad@walla.com1160876אסנת סיני
sofia@makefet.matnasim.

co.il
1162670אורה ביאליק

adishina@walla.com1164173עדי מדמון

irisshamay@walla.com1169385מורן סגל מתתיהו
tzemhamoshavot@gmail.c

om
1170517דרורה ברק

sofia@makefet.matnasim.

co.il
1165007עמי-מיכל בן

tzemhamoshavot@gmail.c

om
1170376רדרה רייכמן

info@hamaskil.com1161949חוה ריש

irisshamay@walla.com
סילבי ורסנו 

ברקוביץ
1165233

maorshai@walla.co.il1168211הדס פישר

noarbatya@gmail.com1161902נועה רבר

shmulikhengel@gmail.com1158598אלה בלושטיין

noarbatya@gmail.com1159453יוכבד טויסיג

noarbatya@gmail.com1162563רחל מעודה

matnasamishav2018@gm

ail.com
1163838דוד בגיזדה

noarbatya@gmail.com1161489רחל חברוני

Nofarbiton@mail.tau.ac.il1158502נופר ביטון

avidan_1969@walla.com1158660אורלי אבידן

reisfeld.edi@gmail.com1158670אדי רייספלד



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

estymori@walla.co.il1158706מיכל גלעדי

nelia@ptikva.org.il1159251סבטלנה אולייניק

schooi@besht.org.il1159391מרים רבקה קוגל

estymori@walla.co.il1159654יעל הוכהויזר

nurit_asheri@walla.co.il1159749נורית אשרי

lieleva@gmail.com1159755ליאל אווה שאשה

amikam.neh@gmail.com1159756עמיקם נחושתן

adibalak@walla.co.il1159798עדי בלאק

daatmevinim@gmail.com1159802חיים צבי ליפסקר

orchaya@gmail.com1159814נחמה דינה דייטש

toviariel@gmail.com1159834טובה פחה אריאל

beinat12@gmail.com1159838עינת רהב

gonen@after-school.org.il1159844מירב מרים ברנט

9094053@gmail.com1160224נעמי פדר
ZOFNATT@PTIKVA.ORG.

IL
1160532צפנת אנרייט חרד

gonen@after-school.org.il1160914ספיר קורן

estymori@walla.co.il1161419רוית ימיני
hamerkaz@makefet.matna

sim.co.il
1162275מאיה יחזקיה

davidspivak14@gmail.com1162492דוד ספיבק

shirsoudry@gmail.com1162934שיר סודרי

yuri_grossman@walla.com1164833יורי גרוסמן

miri_agami@walla.com1164837אבא הלל צהנווירט

dotant@ptikva.org.il1165158דותן תלם

nelia@ptikva.org.il1165189יק'צ'מרינה צ

nelia@ptikva.org.il
קורין לונה ויס 

שרעבי
1165194



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

nelia@ptikva.org.il1165196לודמילה אולייניקוב

nelia@ptikva.org.il1165210נחמה חגאג

zviz@ptikva.org.il1165598אביר יצחק חן

victoria.filv@gmail.com
ויקטוריה ויינברג 

פילנובסקי
1165613

victoria.filv@gmail.com1165646חנה ארטיומוב

megadim-c2@neto.net.il1166418חנה ברזילי

megadim-c2@neto.net.il1166742אסתר רות ברקת

megadim-c2@neto.net.il1166811רחל לחמי

megadim-c2@neto.net.il1166828רבקה שטיגל
MERAVTT@WALLA.CO.I

L
1168799רחל סעדיה

fateev.sergey@gmail.com1159074סרגיי פטייב

esterbs15@gmail.com1159174אסתר בן שושן

haham252@gmail.com1159330חן חכם

legoula@gmail.com1159337עדי גנץ

adirboosi@gmail.com1159361אדיר בוסי

estymori@walla.co.il1159393עירית יוכבד יוקר

simi.iris@gmail.com1159395איריס סימינובסקי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

orly_mls@walla.co.il1159524אורלי מיליס

irisidod@gmail.com1159559איריס עודד

o039330668@gmail.com1159573אסנת שער

ro46118@gmail.com1159583מלכה רחל לבל

m0527120456@gmail.com1159638חנה מנדל

nevegan10@gmail.com1159718רונית חנציס

dorit_r@walla.co.il1159793דורית קופלד

mavi773@gmail.com1160104לינור יעקב זדה

masadan@gmail.com1162430מסדה נחמד

mari.shor@gmail.com1162719מרינה קלמפרט

itsikonic@gmail.com1168993יצחק כהן

itsikonic@gmail.com1169812אופיר זוהר

neotmargalitpt@gmail.com1170033לאה חדד

gil.rahav@gmail.com1171496ניב ריינה

gil.rahav@gmail.com1171976שירי שמחה נתן

gil.rahav@gmail.com1171988סתיו  סוזן רבינוביץ



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

gil.rahav@gmail.com1172813שירי שמחה נתן

morashabanim@gmail.co

m
1159379חגי כהן

shiferpt@gmail.com1159406יערה כהן

ruth_w@walla.co.il1159877רות וייס

amirpony@walla.co.il1159878אמיר פוני

ORA1LUGASI@GMAIL.C

OM
1159989אורה לוגסי

orli_solomon@walla.co.il
אורלי סולומון 

עמרני
1159790

sherit100@gmail.com1160246יוסף פישר

ronitaha1@gmail.com1159754רונית נתן

shimon@hamaskil.com1159805חני אסולין

shimon@hamaskil.com1159369כרמית כליף

shimon@hamaskil.com1159410מרגלית עזרן

shimon@hamaskil.com1159578רות אסתר הלל

shimon@hamaskil.com1159596מירב מחפוד

shimon@hamaskil.com1159733הודייה חיימי

shimon@hamaskil.com1159736ולריה מרגולין

shimon@hamaskil.com1159800ירון ישעיהו

dovikman@gmail.com1159804שרה מן

paulkor6@gmail.com1159876אסנת סחייק

yafa22222@walla.co.il1159723יפה חוברה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yafa22222@walla.co.il1159727יפה חוברה

yafa22222@walla.co.il1159728יפה חוברה

Yafa22222@walla.co.il1159729יפה חוברה

Yafa22222@walla.co.il1159730יפה חוברה

mavi773@gmail.com1159900אברהם משה

zviz@ptikva.org.il1161906אסתר צברי

zviz@ptikva.org.il1162337צבי זרביב רביב

levin357@walla.com1163582רחל זבולוני

shimon@hamaskil.com1163763אפרת בן חיון

gila@makefet.matnasim.c

o.il
1164043גילה חממי

shirsoudry@gmail.com1164107ר'ישראלה אפנג

shimon@hamaskil.com1165488תהילה בקשי

merav_matnas@walla.co

m
1165756מירב אשכול

levin357@walla.com
מרים סינטר 

רוזנצוייג
1165862

levin357@walla.com1165896ענת טל הרלב

levin357@walla.com1165932שושנה כהן

levin357@walla.com1165959אירינה קסל

levin357@walla.com1166733ליאת צלח

levin357@walla.com1166764חנה מונהייט

levin357@walla.com1166795חדוה גמליאל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

levin357@walla.com1166913שני אלישע

levin357@walla.com1166983זהבה רביב

nava933@gmail.com1169796נאוה מדמון

anatlev58@gmail.com1170255ענת לברטוב

shimon@hamaskil.com1165870ניצן שמולביץ יחיה

levin357@walla.com1167055אורית נגר

shimon@hamaskil.com1163737אירמה ויראדו

daniela0158@hotmail.com
דניאלה ליליה 

שאולסקי
1158233

info@hamaskil.com1161615שמחה יהודה

info@hamaskil.com1161892רינת לילי גל

info@hamaskil.com1161918אהובה רוט

info@hamaskil.com1161966גל חזי-בועז בן

shimon@hamaskil.com1165892צופית כובני דדון

tamizagury@gmail.com1168815תמר זגורי

ilanitman1@walla.com1168837אילנית שרה ממן

rehalodad@walla.co.il1168857רחל עודד

taliakook@walla.com1168873טליה קוק

yaaryli@walla.com1168899לי יערי

odaya@adr-ym.com1168927מזל גמליאלי

meital8955@gmail.com1168943מירה בן דהן

zviz@ptikva.org.il1162346אסתר צברי

zviz@ptikva.org.il1162352צבי זרביב רביב



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

shirsoudry@gmail.com1164107ר'ישראלה אפנג

levin357@walla.com
מרים סינטר 

רוזנצוייג
1165862

levin357@walla.com1166764חנה מונהייט

miri_agami@walla.com1162429ריף חלי קמפינו

miri_agami@walla.com1166027ירין בטט

miri_agami@walla.com1166303דגנית לוי

miri_agami@walla.com1166515אבא הלל צהנווירט

mavi773@gmail.com1159900אברהם משה

noarbatya@gmail.com
אסתר מלכה 

רפפורט
1159191

talaltman88@gmail.com1171554טל אלטמן

ofiraltman@gmail.com1168762אופיר אלטמן

verber@matnasim.org.il1170672רונן זאב שחטר
eti_m@makefet.matnasim.

co.il
1158308עינת אלישע

mavi773@gmail.com1160104לינור יעקב זדה

itsikonic@gmail.com1168993יצחק כהן

itsikonic@gmail.com1169812אופיר זוהר

shdar7@gmail.com1165059שפרינצה שולי דר

sivan@petelpro.com1171946ענת ברכה

noarbatya@gmail.com1160418חיה דבורה חנס

luba4u2@gmail.com1159084לובה אוסטריצקי

gila@makefet.matnasim.c

o.il
1162979שיר סודרי

adieledelman@gmail.com
עדיאל בנימין 

אידלמן
1163248

ptchesscenter@gmail.com1163509אריאל חיים הדרי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

rinaburger@gmail.com1163651רגינה בורגר

hamerkaz@makefet.matna

sim.co.il
1163748נטלי זלוף

yuri_grossman@walla.com1164833יורי גרוסמן

olamotz@makefet.matnasi

m.co.il
1166000ארז נבו

maorshai@walla.co.il1167614אסתר מאור-נעמה

adibalak@walla.co.il1169994עדי בלאק

fateev.sergey@gmail.com1159074סרגיי פטייב

mavi773@gmail.com1160104לינור יעקב זדה

afik8@walla.co.il1167072יצחק קאשי

itsikonic@gmail.com1168993יצחק כהן

itsikonic@gmail.com1169812אופיר זוהר

gil.rahav@gmail.com1171976שירי שמחה נתן

gil.rahav@gmail.com1171988סתיו  סוזן רבינוביץ

gil.rahav@gmail.com1172813שירי שמחה נתן

hapoel.pt.bc@walla.co.il1167722רונן סיון

afikei.mada@gmail.com1166843הילה צפתי

arielapto@gmail.com
אריאל גוסטוו 

אפטוויצר
1165719

shimon@hamaskil.com1159410מרגלית עזרן

miri_agami@walla.com1166303דגנית לוי

miri_agami@walla.com1166515אבא הלל צהנווירט

shimon@hamaskil.com1163363חני אסולין

estymori@walla.co.il1163483גלעד גוילי
matnasamishav2018@gm

ail.com
1163838דוד בגיזדה

ZOFNATT@PTIKVA.ORG.

IL
1158294צפנת אנרייט חרד

9093990@gmail.com1158638אוריאל מאינץ

7141427@gmail.com1159027משה חי חכמון

shimon@hamaskil.com1159578רות אסתר הלל

shimon@hamaskil.com1159596מירב מחפוד



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

shimon@hamaskil.com1159733הודייה חיימי

shimon@hamaskil.com1159800ירון ישעיהו

shimon@hamaskil.com
חנה איטה 

וינטראוב
1165971

shimon@hamaskil.com1166699רות שטרן

ntoker1@gmail.com1159224נועם טוקר

noarbatya@gmail.com1163528אילנה ישראלי

noarbatya@gmail.com1163517רות פנחסי

noarbatya@gmail.com1163545שרה לנדא

info@ormenachem.org.il1160613חגי שורץ

tenliod1@gmail.com1163459מאיר פז

tvk@kono.matnasim.co.il1162952אירינה לן

omrigimel@gmail.com1158329עמרי גילת

alumim1@gmail.com1159783מורן זפרני

konomaccabi@gmail.com1162047אריאלה נשרי

SHARONPATCHI@GMAIL

.COM
1168508שרון פתחי

natali.lemida@gmail.com1161380נטלי אשכנזי

essy@after-school.org.il1165283פלורה פרחה גולן

galholtsman@gmail.com1165524גל הולצמן ורנר

roni@metayelet.com1165828רחל גבאי

lmualemw@gmail.com1167158לירן מועלם

yafitmercado@gmail.com1167604יפית מרקדו

gil.rahav@gmail.com1172896תומר שניאור



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

essy@after-school.org.il1165267יצחק ראש

essy@after-school.org.il1165240נופר אלפי לס

shirtmd@gmail.com1172450שירלי לוי שיטרית

sharet.ono@gmail.com1164761שרון רדיע
ODAYAGABAY1@GMAIL.

COM
1169586הודיה גבאי

6883770@gmail.com1167791צפורה חיה פרסיקו
hagitby@kono.matnaim.co

.il
1165265חגית חנה בן יקר

avinoam_ayaelet@yahoo.c

om
1167018אילת ארנון

limor100@gmail.com1161360לימור חנן

refael88.ra@gmail.com1164445רפאל עדי

amital_p@walla.co.il1164467אמיטל פסח ברשן

yoran313@gmail.com1164624יורן כהן

kaloelinor@gmail.com1164634אלינור קלו

yonaflint@walla.com1164654יונה פלינט

diklash5@gmail.com1168590דיקלה הדר

shir31555@gmail.com1169352שירה רחמים

sharonnl@kono.matnasim.

co.il
אסתר כהן

shifrashtile@gmail.com1164293שפרה שטיין

michalbr1982@gmail.com1164417מיכל ברייטמן

nir.fass@ono.ac.il1159855ניר מאיר פס

limor100@gmail.com1161360לימור חנן

nir.fass@ono.ac.il1171758ניר מאיר פס

nir.fass@ono.ac.il1164013ניר מאיר פס

segolt@gmail.com1161013ל"משה סג



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

roni@metayelet.com1165828רחל גבאי

gil.rahav@gmail.com1172896תומר שניאור

zion1bazar@gmail.com1163773ציון בזר

mirisiv@gmail.com1159056מרים סיון

sharon@t-d.co.il1163820אורי הס

amit-barak@013.net1158378עמית ברק

konomaccabi@gmail.com1162047אריאלה נשרי

roni-y@ramat-gan.muni.il1164008יפעת בן חמו

shmooliknovak@gmail.co

m
1168162דניאלה משי אטיה

shmooliknovak@gmail.co

m
1168996איילת גיאת

liran@judoka.co.il1164367לירן נייגוז

shmooliknovak@gmail.co

m
1168572צופיה יהודה

itamarsorek@gmail.com1159941איתמר שורק

shmooliknovak@gmail.co

m
1167825אופירה איריס לוי

shmooliknovak@gmail.co

m
1168102אסתר ברמוחא



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

shmooliknovak@gmail.co

m
1168114ניצה אביזראט

shmooliknovak@gmail.co

m
1168123יהודית כהן

shmooliknovak@gmail.co

m
1168149ריבה קופרמן

shmooliknovak@gmail.co

m
1168218בינת שמיר

shmooliknovak@gmail.co

m
1168232שינא אסתר רובין

shmooliknovak@gmail.co

m
1168260רינה נוף

shmooliknovak@gmail.co

m
1168271אסתר מלול

shmooliknovak@gmail.co

m
1168287תהילה פרטוש

shmooliknovak@gmail.co

m
1168306שרה גידניאן

shmooliknovak@gmail.co

m
1168311תמרה יעקובוב

shmooliknovak@gmail.co

m
1168363שרית עטרי

shmooliknovak@gmail.co

m
1168368קלי לוי

shmooliknovak@gmail.co

m
1168384אורית הודיה סעיד

shmooliknovak@gmail.co

m
1168391מלכה דמתי

shmooliknovak@gmail.co

m
1168486צוקית רחל אלכורת

shmooliknovak@gmail.co

m
1168503ציונה מליחי

shmooliknovak@gmail.co

m
1168524אולגה חיימוב

shmooliknovak@gmail.co

m
1168539ענתי צברי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

shmooliknovak@gmail.co

m
1168557רחל חנה אסף

shmooliknovak@gmail.co

m
1168578תהלה יוספזאדה

shmooliknovak@gmail.co

m
1168994עופרה סנוני לוי

shmooliknovak@gmail.co

m
1168995צפורה כוכבה כהן

shmooliknovak@gmail.co

m
1168997חן חיה מזרחי

shmooliknovak@gmail.co

m
1168998שמרית מורי

shmooliknovak@gmail.co

m
1168999הדרה מטרסו

shmooliknovak@gmail.co

m
1169000שושנה בן דרור

shmooliknovak@gmail.co

m
1169001סגלית מזרחי

shmooliknovak@gmail.co

m
1170142אביבה מורזיקנדוב

shmooliknovak@gmail.co

m
1170177אושרת כקשור

roni-y@ramat-gan.muni.il1165353שירלי בן אולד

office@soosim.org.il1165288ניצן סגל

info@kaytana.net1161932איה שאשה

rankurzwald@gmail.com1162512רן קורצוולד

karinsinai92@gmail.com1164917אמנון ווייס

anati-ts@ramat-gan.muni.il
-גלי שוסטק

אסתרוגו
1164976

kobiatedgi1@gmail.com1165441קובי אטדגי

atamar1@walla.com
תמר סוניה 

אייגס-אברהמר
1169896

anati-ts@ramat-gan.muni.il1165025לי אופלטקה

anati-ts@ramat-gan.muni.il1163253שירלי רוזן



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

roni-y@ramat-gan.muni.il1163505יניב וינוגרד

anati-ts@ramat-gan.muni.il1164709רותם בן נון

anati-ts@ramat-gan.muni.il1164866מוריאל אלול

anati-ts@ramat-gan.muni.il1164870אל הלמר-בתיה בת

anati-ts@ramat-gan.muni.il1164871יוסי גלעדי

anati-ts@ramat-gan.muni.il1164882חן אטיאס

anati-ts@ramat-gan.muni.il1164883לילך סמדר

anati-ts@ramat-gan.muni.il1164888מיכל ויצמן

anati-ts@ramat-gan.muni.il1164891יצחק אל עזרא

anati-ts@ramat-gan.muni.il1164897טל רם

anati-ts@ramat-gan.muni.il1164945רעות דוד

anati-ts@ramat-gan.muni.il1164972שרית תייר

anati-ts@ramat-gan.muni.il1164992סיון אשכנזי דניאלס

anati-ts@ramat-gan.muni.il1165002לירן ממן

anati-ts@ramat-gan.muni.il1165010פלורית פרח שתי

anati-ts@ramat-gan.muni.il1165063תהילה שטריכר

anati-ts@ramat-gan.muni.il1165092נטע חדד

anati-ts@ramat-gan.muni.il
דניאל אברהם 

ברכר
1165113

anati-ts@ramat-gan.muni.il1165117קרן פאר

anati-ts@ramat-gan.muni.il1165133שושנה חיה שברין

anati-ts@ramat-gan.muni.il1165523ריקי ריבלין

roni-y@ramat-gan.muni.il1166008לוטן דיקר

anati-ts@ramat-gan.muni.il1167343דגנית קופמן

anati-ts@ramat-gan.muni.il1167345אברהם שקיפטי
D035783386@GMAIL.CO

M
1158931רבקה דבורה מירון

sapirgorgov1@gmail.com1158320אורן גורגוף



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

tdavid777@gmail.com1163982אביטל מאור

tdavid777@gmail.com1163987אביטל מאור

tdavid777@gmail.com1168129אפרת אמסלם

d0505633068@gmail.com1164449אנה רוי

hugimmn@kmc.co.il1171660מיה יוזם

roni-y@ramat-gan.muni.il1163708לימור בנגל

r6763608@gmail.com1170008נעה מאיה יצחקוב

okshemesh@gmail.com1162199אורנה קוגל שמש

okshemesh@gmail.com1164292אורנה קוגל שמש

roni-y@ramat-gan.muni.il1170584רומי וויל

roni-y@ramat-gan.muni.il1165879רומי וויל

sharon@safari.co.il1159484נעה רחל קידר

teachers@beit-zvi.com1168682דניאל מומיקה

roni-y@ramat-gan.muni.il1169426בר עידו הנדלסמן

roni-y@ramat-gan.muni.il1164032יפעת בן חמו

sharon@safari.co.il1163501נעה רחל קידר

st0548471091@gmail.com1159570אסתר אדלר

sharon@safari.co.il1159484נעה רחל קידר

kobiatedgi1@gmail.com1165441קובי אטדגי

sivan@petelpro.com1172471תהילה יפרח

roni-y@ramat-gan.muni.il1168408שי יהודה שחר

office@soosim.org.il1165288ניצן סגל

info@kaytana.net1161932איה שאשה

sharon@safari.co.il1163501נעה רחל קידר

sharon@safari.co.il1159484נעה רחל קידר



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

office@soosim.org.il1165288ניצן סגל

roni-y@ramat-gan.muni.il1166015לוטן דיקר

roni-y@ramat-gan.muni.il1170680עדי נפתלי

roni-y@ramat-gan.muni.il1163228עדי נפתלי

roni-y@ramat-gan.muni.il1164171ירון מאיירציק

roni-y@ramat-gan.muni.il1163624ערן עזרא אלחליבי

roni-y@ramat-gan.muni.il1164048יפעת בן חמו

roni-y@ramat-gan.muni.il1169411בר עידו הנדלסמן

roni-y@ramat-gan.muni.il1172188ליאת תמרי

roni-y@ramat-gan.muni.il1168396שי יהודה שחר

roni-y@ramat-gan.muni.il1163511יניב וינוגרד

roni-y@ramat-gan.muni.il1158896ליבנת צרפתי

noabeile@gmail.com1161038נועה כהן שבתאי

info@kaytana.net1161932איה שאשה

karinsinai92@gmail.com1164917אמנון ווייס

kobiatedgi1@gmail.com1165441קובי אטדגי

atamar1@walla.com
תמר סוניה 

אייגס-אברהמר
1169896

veredsport@gmail.com1160120מירב בוגנים

nataliemargalit@yahoo.co

m

נטלי ירדנה 

אברהם מרגלית
1158603

roni-y@ramat-gan.muni.il1166026אמתי דבורה

roni-y@ramat-gan.muni.il1168558שירלי בן אולד

sharon@safari.co.il1159484נעה רחל קידר

shimia@tennis.org.il1165409שמעון עמר

miran@migvanim.com1164475מירן סלע



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

ayelety@migvanim.com1173355מיכל קומפלר

oren.benzaken.tennis@gm

ail.com
1163600אורן בן זקן

office@avivenglish.com
דניאלה אביב דה 

וינטר
1159032

summer@eyalstables.com1160770רועי אייל

countrymusic36@gmail.co

m
1160910חיים חי אלעזרי

rotem@bigidea.co.il1160236רותם אל דאג

info@havayeruka.co.il1159646אריאלה יגור

info@seisei.co.il1158339יהונתן סאלם

lotem.du@gmail.com1158230לוטם דובינסקי

osher1962@walla.com1158274סמדר גליסקו

edoarad@gmail.com1159039עידו ארד

b0737507505@gmail.com1159436תרצה נידאם

vickykroshko@gmail.com1159599ויקטוריה נאומנקו

zeirim@migvanim.com1159683טל דגן

zur_galit@walla.co.il1161871סירקין-רוני כהן

golan@migvanim.com1163870אירינה בילר

dalyad@migvanum.com1169742יפית בורשט

alochka84@gmail.com1160629אלה גנאט

taypoo@mail.com1163996איתי אברמסקי

summercamp@kingsolom

onschool.org

תמר בלטאנו 

אביעד
1159225

artzi1983@walla.co.il1159744עמית ארצי

shefferalon@gmail.com1159901הדס אבן שושן

shefferalon@gmail.com1159903נעם מוזר

shefferalon@gmail.com1159905שחר ישראל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

shefferalon@gmail.com1159906אסף טיטנסקי

shefferalon@gmail.com1160110תומר אקסברד

muktaderjhonatan@gmail.

com
1161532יהונתן מוקטדר

info@dogs4all.co.il1162674טל ווייסנברגר

ayelety@migvanim.com1170434אופירה אביעד

ayelety@migvanim.com1170650אירית שליו

ayelety@migvanim.com1170699הילה רום

ayelety@migvanim.com1170748אנה חיים

ayelety@migvanim.com1170764רות מלמד

ayelety@migvanim.com1170775נצחיה זכריה

ayelety@migvanim.com1170796דיצה רייפר

ayelety@migvanim.com
אביבית אהובה 

סבח
1171746

ayelety@migvanim.com1171770מיכל קומפלר

ayelety@migvanim.com1171818סיגל רומנובסקי

Ayelety@migvanim.com1172166מיכל מרסיאנו

ayelety@migvanim.com1170434אופירה אביעד

ayelety@migvanim.com1170650אירית שליו

ayelety@migvanim.com1170699הילה רום

ayelety@migvanim.com1170748אנה חיים

ayelety@migvanim.com1170764רות מלמד

ayelety@migvanim.com1170796דיצה רייפר

ayelety@migvanim.com
אביבית אהובה 

סבח
1171746

ayelety@migvanim.com1171770מיכל קומפלר

ayelety@migvanim.com1171818סיגל רומנובסקי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

Ayelety@migvanim.com1172166מיכל מרסיאנו

b0737507505@gmail.com1161719תרצה נידאם

lotem.du@gmail.com1158230לוטם דובינסקי

osher1962@walla.com1158274סמדר גליסקו

summer@eyalstables.com1160770רועי אייל

office@avivenglish.com
דניאלה אביב דה 

וינטר
1159032

office@avivenglish.com
דניאלה אביב דה 

וינטר
1159032

summer@eyalstables.com1160770רועי אייל
countrymusic36@gmail.co

m
1160910חיים חי אלעזרי

rotem@bigidea.co.il1160236רותם אל דאג

lior.berkov@gmail.com1162698מאיר-ליאור לב

lior.berkov@gmail.com1162698מאיר-ליאור לב

dalyad@mugvamim.com1160347דליה דגמי

lotem.du@gmail.com1158230לוטם דובינסקי

info@seisei.co.il1158339יהונתן סאלם

osher1962@walla.com1158274סמדר גליסקו

lavinoams@gmail.com1158905אבינועם לוין

elico@migvanim.com1158999אנאבל בן ציון

ira@migvanim.com1160630אירינה בילר

countryclubrh@gmail.com1161179קרן בקר עמראן

racheli@migvanim.com1161711רחל עבו

zur_galit@walla.co.il1161871סירקין-רוני כהן

shulamit@spni.org.il1170018יצחק ויצמן

kfaryarok8@gmail.com1160832שמעון ברק

lior.berkov@gmail.com1162698מאיר-ליאור לב

office@avivenglish.com
דניאלה אביב דה 

וינטר
1159032

summer@eyalstables.com1160770רועי אייל



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

gordon.afterschool@gmail.

com
1164915סגלית צוברי

aquasurf14@gmail.com1158260שמי שמואל מזרחי

tennistlv@gmai.com1160465אסף גינזבורג

b.hayom@gmail.com1165311ואנה רבי כץ'ג
moadonit.lotem@gmail.co

m
1158958גלוריה לוגסי

meirnili@013.net1166431מרים מסורי

avivkids2@gmail.com1158256אוסנת דהאן

gordon.afterschool@gmail.

com
1158261אנה רון

avivkids2@gmail.com1158266אלקה רבקה רוט

avivkids2@gmail.com1158290ספיר מסדה אלמלח

avivkids2@gmail.com
אלישבע פריתנ 

משאש
1158293

ronit721@gmail.com1158335מוריה מליקנדוב

ronit721@gmail.com1158421סלין חגיאין

ronit721@gmail.com1158682סלין חגיאין

menmosh@gmail.com1158689משה מנדלסון

ronit721@gmail.com1158693מוריה מליקנדוב

ronit721@gmail.com1158694מוריה מליקנדוב

ronit721@gmail.com1158696בת שבע פאר

avivkids2@gmail.com1158860פנינה דהן

zohara55@gmail.com1158921יהודית בקאל

tzaharon.limor@gmail.com1159477לימור שלומי

denvertlv@gmail.com
ענת חנינה אניטה 

שקורי בן דוד
1159557

samahamouda@walla.co.il1159958אטר'ח-סמאח אל
gordon.afterschool@gmail.

com
1161534שרון רביד

ramataviv@tel-aviv.gov.il1161720נגה איתם

ramataviv@tel-aviv.gov.il1161747אפרת מדמוני

info@yuvalchi.co.il1162154משה-מאירה בן

info@yuvalchi.co.il1162202לה יאשייב'אנז

info@yuvalchi.co.il1162539אדית לוגסי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

netaosnat@gmail.com1162540נטע אסנת

info@yuvalchi.co.il1162560אסנת אזרד

info@yuvalchi.co.il1162574יהודית דודיאן

info@yuvalchi.co.il1162581זולאי חיימוף

info@yuvalchi.co.il1162589קלמונס טפר

info@yuvalchi.co.il1162596שלי סבן

info@yuvalchi.co.il1162628לילי מלוך

info@yuvalchi.co.il1162634מזל גליק

info@yuvalchi.co.il1162647אסתר זגורי

info@yuvalchi.co.il1162650יפה חדד

yair-p@openschool.org.il1162655יאיר פיקרש

info@yuvalchi.co.il1162870מאיה פרידמן

info@yuvalchi.co.il1162891סגלית אלזם

info@yuvalchi.co.il1162901כרמלה קורין חבני

info@yuvalchi.co.il1162908אילנית קצנטיני

info@yuvalchi.co.il1162915אלה רחמנוב

info@yuvalchi.co.il1162922צביה בורוכוב

info@yuvalchi.co.il1162966אהובה סינוני

avivkids2@gmail.com1163127נח'סימה ג

avivkids2@gmail.com1163134מיכל אורן

avivkids2@gmail.com1163191לאה כהן

sportzahala10@gmail.com1163222גדעון בר נס

hamoadon.mi@gmail.com1163534מלי נחום

orit_mgn@walla.co.il 1164155טיטר)מגן )אורית

meirnili@013.net1164191מיכל חפץ

meirnili@013.net1164252טל שמשי

shadash@bezeqint.net1164288אץ'שרית סוז

avivkids2@gmail.com1164496שירה חלה



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

gordon.afterschool@gmail.

com
1164948דניה פרץ

gordon.afterschool@gmail.

com
1164968ריקי פלד

gordon.afterschool@gmail.

com
1164971נטלי ליבאנוב

gonen@after-school.org.il1166002דנה גפן

gonen@after-school.org.il1166011אילת אמרוסי

shelly.rozilio@gmail.com1166034שלי רוזיליו

avivkids2@gmail.com1168086חני בן משה

irisshamay@walla.com1169100מרי קשטן
tzemhamoshavot@gmail.c

om
1169131נעמה חן שמר

Sivanswissa10@walla.com1170059סיוון סויסה

samahamouda@walla.co.il1171896אטר'ח-סמאח אל

pizshay@walla.com1172736שיר לזנובסקי

mirirozin@bezeqint.net1163361מרים הרטשטיין
vered-se@afik-

tomashin.co.il
1166912בתיה גל אהרן

tzemhamoshavot@gmail.c

om
1170116צפורה גילה מנשה

ramataviv@tel-aviv.gov.il1163625ליאונל הרשטיין

zohara55@gmail.com
מיכל אוה וואש 

קסלר
1163817

vered-se@afik-

tomashin.co.il
1166940שרה טומשין

vered-se@afik-

tomashin.co.il
1166978חיננית לבקובסקי

cherut98@gmail.com1168485חרות רינה בן יאיר

kotzi.surfclub@gmail.com1158509עד מאור

salehalian158@gmail.com1160362סאלח עליאן

oded@cinema.co.il1161785עודד חיים בגיו

lynore.4@gmail.com1162024לינור בלום

b.tzipora2@gmail.com1160282חגית דודיאן

Sivanswissa10@walla.com1167802סיוון סויסה

barburr77@gmail.com1161075ניר חמלניצקי

shahar001@gmail.com1160976שחר יעקב

camp@itp-tennis.com1161636לורן שהם חיו



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

b.hayom@gmail.com1165843לירון דמתי

goonaa@gmail.com1169948יהונתן אנזל

512418@chatz.org.il1170684שרה ברודמן

aviramsiani@walla.co.il
מור מרים חנה 

משורר
1170701

reuti31@gmail.com1159167רעות חסון

dafnasp1@gmail.com
-דפנה רבקה פוגל

שעשוע
1162303

meirnili@013.net1162677עדי גינת

meirnili@013.net1162798רון סמואל

sigalhrevah70@gmail.com1162918סיגל שהרבני רווח

ponti@bezeqint.net1163054רינת יזדי

ponti@bezeqint.net1163063יעל הברמן

ponti@bezeqint.net1163065קארין שאולוב

b.hayom@gmail.com1165019מיכל פינקלשטין

b.hayom@gmail.com1165276תמר בן אליעזר

b.hayom@gmail.com1165735סיון קלין

eranb@tamuseum.com1170337נחום-ערן בר

prosport1110@gmail.com1158272צחי יצחק ורד

tal@pilproject.org1158435טל לוי

100afeka@gmail.com1158685אביבה אהרוני

on7777777@gmail.com1158740אורן ארז
noreply@sharecontactlist.c

om
1158810ליה ליליה ויבורג

ver3010@gmail.com1158843ורד שחר

myeffenof@gmail.com1158937יסכה ברוך

ajyal.nihaya@gmail.com1158942ניהאיה יחיא

liraz@pilproject.com1158953לירז זילכה

rogozinbialik@gmail.com1159042אלינה קריפוקס

arnonschooltlv@gmail.com1159190שני שרה איסרוב

karbasi@walla.com1159259אורית קרבסי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

shzra770@gmail.com1159280שניאור זלמן אהרון

dobyinsky@msn.com
אינה דוביאנסקי 

שכטר
1159387

hananmrv@gmail.com1159474מירב חנן

rogozinbialik@gmail.com1159611סבטלנה פודוקסיק

kaytanot@tausc.co.il1159659יעל גלדסטון

shellysh20@gmail.com1159819שלי שבת אשר

igalodeni1@gmail.com1159851יגאל עודני

chanivormaser@gmail.co

m
1159875חנה ווארמזער

rozayagu@gmail.com1159883רוזה יאגודייב

alurin25@gmail.com1159894שי בוזגלו

moshikamir77@gmail.com1159897משה אמיר

rh.prim.school@gmail.com1159899אילן קרן

pazitoz26@gmail.com1159902פזית עוז

mfri75@gmail.com
מיכל בתיה 

פרידברג
1159915

hadaramar9@gmail.com
הדר קיקוזשוילי 

עמר
1159926

Droyanov.mail@gmail.com1159948אייל רותם

yaelorkabi277@gmail.com1159954אורנה יעל עורקובי

orelkapri@gmail.com1160000אוראל קפרי

tvito.shiran@gmail.com1160017שירן טויטו

bavlizahron@gmail.com1160114לירן ששון

annicka91@gmail.com1160441אניקה אסתר סופר
summerschool@adgordon.

org
1160464ליהי פישר

hgetvig@gmail.com1160509חגית חוה ויגודמן

sport.khoury@gmail.com1160767ורי'מאיקל ח

hadas.f@gmail.com1161189הדס פרידמן

ali210000@gmail.com1161514עלי גוטי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

yafita102@walla.com1161689יפית מדעי

VARDADADUS@GMAIL.C

OM
1161923ורדה דדוש

rachelime100@walla.com1162021רחלי משולם

hadas.f@gmail.com1162131הדס פרידמן
avisar.sheinman@gmail.co

m
1162744צוף פלג

avisar.sheinman@gmail.co

m

אבישר ישראל 

שיינמן
1162754

avisar.sheinman@gmail.co

m
1162766דיקלה אלירז

et22.tlv@gmail.com
מור מירי וינמן 

אבושדיד
1162817

amirse@ilanot.net1162860אמיר סגל

MAMARIVKA@WALLA.C

O.IL
1162947רבקה צדוק

yardenasn@gmail.com1163002ירדנה שניר

limor.da1@tlvedu.org.il1163029עמי פנחס נאור-בת

sigalm10@walla.com1163059סיגל מאירי

avivkids2@gmail.com1163264אמונה שטיינר

mandil.y@gmail.com1163427אור אדלמן שרון

eyalahar@gmail.com1163591אייל אהרן
hamaslul.cycling@gmail.c

om
1164034רינת טוגנטמן

mandil.y@gmail.com1164167נחשון-מיכל שריג
kerengazitteva@gmail.co

m
1164280קרן גזית

zehava.as@gmail.com1164738זהבה אסיאג עזרא

gonen@after-school.org.il1164907מיכל לולוי רביב

kolyomseret@gmail.com1165009אמיר ארמל

smadarmors@gmail.com1165634שמחה סמדר מורס

pizshay@walla.com1166686שי פיזמוני



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

noa1010@gmail.com1166782נועה לביא

atnaxta@gmail.com1166988עידו שמיר

telhay.mazkira@gmail.com1167378חן קס
amielrambmtlv@gmail.co

m
1167402רבקה גינדי

Sivanswissa10@walla.com1167800סיוון סויסה

Sivanswissa10@walla.com1167803סיוון סויסה

nir_yakoby@walla.co.il1168126ניר יעקובי
mickeyandnir.football@gm

ail.com
1168433לב-ניר טהר

betfrankfurt23@gmail.com1168689דיקלה גולדמן

betfrankfurt23@gmail.com1168701אילנה אמיתי

betfrankfurt23@gmail.com
ענת רבקה 

יעקובוביץ
1168725

mayameya@walla.com1169199אטיאס-מאיה חביב

et22.tlv@gmail.com
שרה דניאלה 

חיאייב
1169246

edenohyon@012.net.il1170769דפנה עגמי אוחיון

doritlevi10@gmail.com1171154דורית לוי

gil.rahav@gmail.com1171505חן גיא

miriammalka8@walla.com1171755מרים מלכה

igalodeni1@gmail.com1172612יגאל עודני

gonen@after-school.org.il1172793נעמה עליזה אביב

b.hayom@gmail.com1172964ואנה רבי כץ'ג

shelleyga@walla.co.il
שלי רחל גטניו 

חיבה
1159879

anat.telpaz@gmail.com1160007ענת ברנר

rvicktory12@gmail.com1161640ויקטוריה רביבו

b.hayom@gmail.com
ברטה רגינה 

גולדברג אלטון
1165662

ipponjt@gmail.com1158417מיכאיל ספרונסקי

office@ajcc-jaffa.org1158916דורית בלימן גוליק

itaihemi@gmail.com1158977איתי חמי

tonyh@tennis.org.il1160184טוני חמאתי

tamirm@tennis.org.il1160406תמיר מורד

ponti@bezeqint.net1162699שרון בלסר

gonen@after-school.org.il1169061נעמה עליזה אביב



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

moranzee@gmail.com1158511ראובן זאבי

medyben@gmail.com
מדי בן דוד 

לבקובסקי
1158844

ugavmoran@gmail.com1159053מורן עוגב

nofeyam@gmail.com1159832אהרונוב-רני'שלי צ

hatzaharon@gmail.com1165526ויולט מאיר

b.hayom@gmail.com1170183יוליה שטוטמן

iritonel@gmail.com1158331עירית אונאל

modu21073@gmail.com1164097משה דויטש

md@maccabi-dan.co.il1159662מאיה גנות רחוביץ

rishum@beach-boys.co.il1163013שחר גרינהוס

surfstation11@gmail.com
אלברט -אברהם

סיטבון
1161166

frankocma@gmail.com1162221יצחק פרנקו

1bybh1@gmail.com1166792פייגי גולד

revitalosh88@walla.co.il1169233חגית לוי
MERAVBANY@GMAIL.C

OM
1160029מירב חגבי

rb0527633755@gmail.com1161698רחל חיה ביטון

h-oneg@kavnaki.net1169294מלכה אונגר

badriah.1973@gmail.com1159425בדריה בוחארי

51239@chatz.org.il1164586צפורה ביר

davidsina100@gmail.com1164997דוד סינה

irisad@tauex.tau.ac.il1162675אביה מדינה

tenneshira@gmail.com
שירה חיה טנא 

טננבאום
1172622

aquasurf14@gmail.com1158260שמי שמואל מזרחי

tennistlv@gmai.com1160465אסף גינזבורג

johntomh@tauex.tau.ac.il1158864יונתן תום הגלעדי

tom2609@gmail.com1158448טום נור אלתגר

revitalosh88@walla.co.il1172823חגית לוי

merkaz.lev@gmail.com1170186אסף מרסיאנו

aquasurf14@gmail.com1158260שמי שמואל מזרחי



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

office@tliitim.co.il1158569מיכל סוזנה נוה

tennistlv@gmai.com1160465אסף גינזבורג
countryneveshraet@mail.t

el-aviv.gov.il
1158263שלומי והבה

ponti@bezeqint.net1163606מיכל אפרת
moadonit.eitan@gmail.co

m
1159144גבריאלה דואר

aquasurf14@gmail.com1158260שמי שמואל מזרחי

tennistlv@gmai.com1160465אסף גינזבורג

avisar.sheinman@gmail.co

m

אבישר ישראל 

שיינמן
1162754

ponti@bezeqint.net1163606מיכל אפרת

nir_yakoby@walla.co.il1168126ניר יעקובי

camp@itp-tennis.com1161636לורן שהם חיו

kotzi.surfclub@gmail.com1158509עד מאור

kaytanot@tausc.co.il1159659יעל גלדסטון

ipponjt@gmail.com1158417מיכאיל ספרונסקי

on7777777@gmail.com1158740אורן ארז

aquasurf14@gmail.com1158260שמי שמואל מזרחי

office@tliitim.co.il1158569מיכל סוזנה נוה

tennistlv@gmai.com1160465אסף גינזבורג

kotzi.surfclub@gmail.com1158509עד מאור

johntomh@tauex.tau.ac.il1158864יונתן תום הגלעדי

yiaffa@gmail.com1160334מרגריטה ויינשטיין

aquasurf14@gmail.com1158260שמי שמואל מזרחי

aquasurf14@gmail.com1158260שמי שמואל מזרחי

orian8@gmail.com1158225אוריאן קנצפולסקי

nivrakocz@gmail.com1158369ניב רקוץ



מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

galimsurfschool@gmail.co

m
1159947אהרון רוני עבאדי

galimsurfgordon@gmail.co

m
1160354עידו דמתי

Liri.schiff@gmail.com1163418לירי שיף

eranb@tamuseum.com1170337נחום-ערן בר

tonyh@tennis.org.il1160184טוני חמאתי

tamirm@tennis.org.il1160406תמיר מורד

camp@itp-tennis.com1161636לורן שהם חיו

on7777777@gmail.com1158740אורן ארז

itaihemi@gmail.com1159791איתי חמי

avisar.sheinman@gmail.co

m

אבישר ישראל 

שיינמן
1162754

yaakov@pilproject.org1162784יעקב דב גיגר

eyalahar@gmail.com1163591אייל אהרן

hamaslul.cycling@gmail.c

om
1164034רינת טוגנטמן

kolyomseret@gmail.com1165009אמיר ארמל

nir_yakoby@walla.co.il1168126ניר יעקובי

edenohyon@012.net.il1170769דפנה עגמי אוחיון

gil.rahav@gmail.com1171505חן גיא

gonen@after-school.org.il
מטיאס בנימין 

קוחניצקי
1172733

belassenadi@gmail.com1172801עדי בלחסן

keshet.a@gmail.com1173084אסף מדמון

keshet.el@gmail.com1173089לירן ששון

anat.telpaz@gmail.com1160007ענת ברנר

ipponjt@gmail.com1158417מיכאיל ספרונסקי

hatzaharon@gmail.com1165526ויולט מאיר

prosport1110@gmail.com1158720צחי יצחק ורד

aquasurf14@gmail.com1158260שמי שמואל מזרחי

office@tliitim.co.il1158569מיכל סוזנה נוה

tennistlv@gmai.com1160465אסף גינזבורג
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משרד החינוך
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hogim2013@gmail.com1160956משה אמיר

tlvseminar@gmail.com1159846יפה קליין

neve10@bezeqint.net1164700ליאור נירנפלד
Moadonit.gordon@gmail.c

om
1164158ליהי פישר

b.hayom@gmail.com1165843לירון דמתי

sport@btami.co.il1158359עטר וקס

ponti@bezeqint.net1163054רינת יזדי

ponti@bezeqint.net1163063יעל הברמן

ponti@bezeqint.net1163065קארין שאולוב
davret_t@mail.tel-

aviv.gov.il
1163278תומר דברת

chessveragold@gmail.com1163741ורה גולדנשטיין

b.hayom@gmail.com1165019מיכל פינקלשטין

b.hayom@gmail.com1165276תמר בן אליעזר

b.hayom@gmail.com1165735סיון קלין

kaytanot@tausc.co.il1159659יעל גלדסטון

hadas.f@gmail.com1161189הדס פרידמן

eranraz8@gmail.com1161730עירן רז

hadas.f@gmail.com1162131הדס פרידמן
avisar.sheinman@gmail.co

m
1162744צוף פלג

avisar.sheinman@gmail.co

m
1162766דיקלה אלירז

et22.tlv@gmail.com
מור מירי וינמן 

אבושדיד
1162817

neve-ofer@bezeqint.net1165645יהונתן ארד

Sivanswissa10@walla.com1167800סיוון סויסה

Sivanswissa10@walla.com1167802סיוון סויסה

Sivanswissa10@walla.com1167803סיוון סויסה

betfrankfurt23@gmail.com1168689דיקלה גולדמן

betfrankfurt23@gmail.com1168701אילנה אמיתי

betfrankfurt23@gmail.com
ענת רבקה 

יעקובוביץ
1168725

et22.tlv@gmail.com
שרה דניאלה 

חיאייב
1169246



מדינת ישראל

משרד החינוך
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11/7/2018נכון לתאריך ,  (פרטיות, ס של החופש הגדול"ביה, ציבוריות)רשימת קייטנות מאושרות 

neve-ely2@bezeqint.net1171987משה ברנר

gonen@after-school.org.il1172958אלינור זריהן רגב

b.hayom@gmail.com1172964ואנה רבי כץ'ג

b.hayom@gmail.com
ברטה רגינה 

גולדברג אלטון
1165662

ponti@bezeqint.net1162699שרון בלסר

moranzee@gmail.com1158511ראובן זאבי

miriammalka8@walla.com1160339מרים מלכה

zivkarny@gmail.com1171814זיו קרני

kerend@akim.org.il1173070הילה בכר

kotzi.surfclub@gmail.com1158509עד מאור
countrysurfschool@gmail.c

om
1158463עידן קורצמן

ORANSURFSCHOOL@G

MAIL.COM
1158747אורן ווייס

noarbatya@gmail.com1163963גיטא מלכה לנדאו

idan.smarom@gmail.com1159405עידן מרום

zinner7@walla.com1163309בר זינר

noarbatya@gmail.com1160490גיטא מלכה לנדאו

aquasurf14@gmail.com1158260שמי שמואל מזרחי

kotzi.surfclub@gmail.com1158509עד מאור

neve-ofer@bezeqint.net1165645יהונתן ארד

sivan.okanin@gmail.com1171905עינת סגל כהן

aquasurf14@gmail.com1158260שמי שמואל מזרחי

tennistlv@gmai.com1160465אסף גינזבורג

kotzi.surfclub@gmail.com1158509עד מאור


