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 אישור פתיחת צהרונים לשנת הלימודים תשע"ט
 

 בצהריי היום בע"מ : מפעיל הצהרוןהגוף שם 
 
 

 514281856 :.ר.ע ת.ז./ מס' ח.פ./
 
 

 41572560 :ארגוןמספר מוטב ל
 
 

 1565  :מספר ארגון
 
 

הריני לאשר בזאת כי בהתאם לנוהל פתיחת מוטב בצהרונים תשע"ט, הצהרותיך והמסמכים שצירפת 
 :ה הבאהרשימב תנו אישורים כמפורטמוטב ניפתיחת הת שקלב

 
 

מספר 
 צהרון

שם  
 הצהרון

כתובת 
 הצהרון

ישוב/רשות 
 מקומית

 מס' ילדים  
בהתאם 
 לרישיון

 19 תל אביב 11ליליאן  לחן 31136
שלמה  רמז 31138

 10המלך 
 34 תל אביב

 30 ל אביבת 11ליליאן  פזמון 31137
 19 באביתל  22צייטלין  דביר 31139
 17 תל אביב 22צייטלין  דולב 31171
 19 תל אביב 8דובנוב  השראה 31140
 9 תל אביב 8דובנוב  תמונה 31141

 30 תל אביב 10שפינוזה  אדום 43116
 30 תל אביב 10שפינוזה  צהוב 31530
 32 תל אביב 15ר' שור פ אורן 31165
 28 תל אביב  17פר' שור  ציפורן 31168
 27 תל אביב 6צ'רטוק  ליבנה 31149
31531 

 
כדור 
 הארץ

דיזינגוף 
258 

 23 אביבל ת

31532 
 

דיזינגוף  קרן שמש
258 

 18 תל אביב

 29 אביבתל  22צייטלין  טיולים 31533
 21 תל אביב 22צייטלין  פעמונים 31534
 28 תל אביב 22צייטלין  בשן 31535
 24 תל אביב 22צייטלין  אריאל 31536
 25 תל אביב 22צייטלין  הילל 31537
 28 תל אביב 6אנטיגונוס  צדק 31538
 30 תל אביב 45עמוס  מרגנית 31169
נחל  31170

 7הירקון 
 18 תל אביב 7אוסישקין 

 28 תל אביב 7שקין אוסי לשם  31539
יהודה  פומלית 31157

 47המכבי 
 29 תל אביב

יהודה  אפרסמון 31158
 47המכבי 

 25 תל אביב
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חברה  ענן 31159
 11חדשה 

 24 תל אביב

חברה  נשיאים 03116
 11חדשה 

 25 תל אביב

חברה  עננה 31161
 11חדשה 

 20 תל אביב

חברה  ערפילים 31162
 11חדשה 

 26 תל אביב

 30 תל אביב 22ליסין  לימונית 31163
 31 תל אביב 22ליסין  קינמון 31151
 30 תל אביב 22ליסין  ריחן 31152
 34 תל אביב 22ליסין  נענע 31153
 29 תל אביב 22יסין ל קורנית 31154
 29 תל אביב 22ליסין  רוזמרין 31155
 29 תל אביב 15מי ירושל דבש 31156
 25 תל אביב 15ירושלמי  בר 31142
 31 תל אביב 3שטיימן  ניצנים 31143
 32 תל אביב 25בבלי  ילדי האור 31166
 26 תל אביב 2בבלי  הצומח 31147
 27 תל אביב 2בבלי  יהל 31144
 30 תל אביב 6צ'רטוק  עופר 31167

 32 תל אביב 6צ'רטוק  עמית  53114
 28 תל אביב 6צ'רטוק  גיטרה  31146
 30 תל אביב 6צ'רטוק  פסנתר 31148

 
 

ים יפעלו בהתאם להוראות כל דין ולהתחייבותו על פי כתב ההתחייבות עליו חתם הצהרונ
 לקבלת אישור זה ל התנאים המפורטים בנוהל פתיחת מוטב, כתנאיהכולל את כ

 
 

 
 

 


