
 

 מועדים למתן אישורים לקייטנות קיץ תשע"ח
 

על מנת להקל בקבלת האישור לתכנית הפדגוגית בקייטנה הוחלט על חלוקת המחוז על פי חלוקה 
 יישובית. לכל ישוב נקבע מפקח מאשר.

 מובהר בזאת כי יש לתאם טלפונית עם המפקח לפני הגעה לקבלת האישור.
 

 להלן חלוקת הישובים על פי מפקחים:
 

  054-7255313נייד:               רעות ארליךהמפקחת 
: לוד, נס ציונה, שוהם, סביון, אבן יהודה, פרדסיה, גני תקווה, אורנית, אלפי  שמות הישובים

 מנשה
 

 שעות כתובת תאריך
  29אגף החינוך. תל חי -נס ציונה 17.6.18

 
10:00-12:00 

 63מועצת מקומית שוהם רח  האודם  19.6.18
 

10:00-12:00 

 פ"ת 42סמינר שיין רח קפלן  26.6.18
 

9:00-15:00 

 

  050-2335591נייד:       יוסי מסטאיהמפקח 
 : רמלה, ראשון לציון, קרית עקרון, מזכרת בתיה, יבנה, גן יבנה, בני עייש, גדרהשמות הישובים

 

 שעות  כתובת תאריך
 8:00-12:00 15שמשון הגיבור ' עירית רמלה מחלקת הנוער רח 13.6.18
 20כרמל  'אגף הנוער רח -ראשל"צ 13.6.18

 
13:00-17:00 

 11הנשררח'  הנוערמחלקת -יבנה 14.6.18
 

13:00-15:30 

 4פינס  'מחלקת הנוער רח-גדרה 17.6.18
 

12:00-16:00 

 סמינר שיין  24.6.18
 פ"ת  42קפלן 

9:00-16:00 

 סמינר שיין  28.6.18
 פ"ת 42קפלן 

9:00-16:00 

 
 
 

  050-6288958נייד:       שרה אילתהמפקחת 
 : רחובות, בית דגן, באר יעקב, מועצות אזוריות )פרט למ.א. שומרון(שמות היישובים

 
 

 שעות  כתובת תאריך
 13:00-16:00 11קומה  –תל אביב  2רחוב השלושה –משרד החינוך  4.6.18
  4מחלקת הנוער רחוב בנימין  -רחובות  6.6.18

 
9:00-12:00 

 42שיין מרכז הדרכה פ"ת רחוב קפלן  10.6.18
 

10:00-13:00 

 
 



 

  050-6288995נייד :        אביבית קאץהמפקחת 
 : אלעד, עמנואל, אלקנה, קרני שומרון, קדומים, גבעת שמואל, מ.א. שומרוןשמות ישובים

 

 שעות  כתובת תאריך
 10:00-15:00 מועצה אזורית שומרון 17.6.18
 15:00-16:00 אלקנה 17.6.18
 קניון השומרון – 1רחוב רחבעם  -קרני שומרון 14.6.18

 
9:00-16:00 

 9רחוב ביאליק  -גבעת שמואל מחלקת חינוך 19.6.18
 

14:99-16:00 

 
 

  053-8988788נייד :      טירה גלינוירהמפקחת 
יאיר, ראש העין, אריאל, כפר :  אליכין, כפר יונה, קדימה צורן, תל מונד, כוכב שמות ישובים

 סבא, רעננה, הוד השרון

 

 שעות  כתובת תאריך
 תל אביב 2רחוב השלושה  ,משרד החינוך 25.6.18

 
 

12:00-15:00 

 שיין–מרכז הדרכה  27.6.18
 פתח תקווה 42קפלן 

 

10:00-13:00 

 
 

 

   050-7689279נייד:     אילנית שפרוטהמפקחת 
 : יהודשמות ישובים

 
 

 שעות  כתובת תאריך
 11אביב קומה -תל 2משרד החינוך השלושה  18.6.18

 
10:00-14:00 

 
 
 

   050-7633646נייד:    סחר בראנסיהמפקחת 
 : טירה, קלנסווה, לוד, רמלהשמות יישובים

 
 

 שעות כתובת תאריך
 פתח תקווה 42קפלן  'סמינר שיין רח 5.6.18

 
9:00-14:00 

 1רחוב טארק עבד אלחי  ,מחלקת הנוער -טירה  6.6.18
 

9:00-14:00 

 מחלקת הנוער בקלנסוואה 7.6.18
 

9:00-14:00 

 
 

  052-8089934נייד:     פאתן בשארההמפקחת 



 כפר קאסם, כפר ברא, ג'לג'וליה, טייבה, זמר שמות יישובים:
 

 שעות  כתובת תאריך
 עירית טייבה 7.6.18

 
10:00-13:00 

 אודיטריום גלגוליה 24.6.18
 

10:00-15:00 

 מחלקת נוער כפר קאסם 26.6.18
 

10:00-15:00 

 
 
 
 


