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קייטנות קיץ  – 0325שהם

מעודכן 03.7.25



שם הקייטנה

מגיש הבקשה

קיץמהאגדות– 
.3  קייטנתצהרוניחמש 

מיטלבןדור 
 11-7811272

קיץמהאגדות– 
.5  קייטנתצהרוניחמש 

מירימלק 
11-7811272 
 123-5711112
משהבןארי 
 121-2783115
אוריאלשוורץ 
 125-7317281
ויקטורסקורניק 
 123-1115511
אביכהן 
 121-7315113
אלונהורד 
 125-7178717
יערהגרנות 
 123-2537212
הילהבראון 
 123-1233338
אבימויאל 
 125-5313138
כרמיתמאיר 
 125-5818818
רונןברגר 
 125-7571117
מיקיפינדר 
 121-7813152

 .1 קייטנתספורטונופש 
קייטנתאניישראלי– 
.3  בניעקיבא 
 .2 קייטנתמכבישהם
כדורסל 
 .1 קייטנתקיץאקשןעל
גלגלים 
 .8 קייטנתמולקולה 

 .7 קיץעלגלגלים 

 .7 כוכבישהם 5132

.31

הקייטנההמטיילת 
שלרוניקריין 

הקייטנההמטיילת 
 .33 שלרוניקריין 
מסלולצעיר 

הקייטנההמטיילת 
שלרוניקריין 
 .35 בסגנוןאמריקאי(אנגלית) 

הקייטנההמטיילת 
 .31 שלרוניקריין 


מיקום

מס' תיק
רישוי

בגנים:ורדים,
סיגלית,מרווה,שקד  184353
וערבה .
בגנים:רותם,אלון,
 184352
אלה,מרגנית
וחרצית .

סמל
מוסד
משרד
החינוך

מס'
רישיון
עסק

 3331317  311537

 55.8.32-1.7.32

 3331181  311531

 55.8.32-1.7.32

מועדוןספורטשהם   184351  3333772  311535
מבנהבניעקיבא 

הערות


 184358  3331155  311525

 3-53.8.32
 55.8-1.7.32
 3-55.8.32

אולםניצנים 

 184357

 3332857  311522

 3-53.8.32

קייטנהמטיילת 

 184311

 3333381  311533

 3-53.8.32
 55.8-33.1.32

ביה"סצוקים 


 184313

 3335151  311523

 3-53.8.32
 55.8-33.7.32

קייטנהמטיילת 

 184315

 3333778  311523

 3-53.8.32


אולםספורט 
ביה"סצוקים 

 184313

 3332135  311521

 55.8-3.7.32

רוניקריין 
 125-5727272

קייטנהמטיילת 

 184312

 3317211
 3333738  311533
 3333713

 3-53.8.32

רוניקריין 
 125-5727272

קייטנהמטיילת 

 184311

 3317135  311531

 55.8-1.7.32

רוניקריין 
 125-5727272

קייטנהמטיילת 

 184318

 3332553  311521

 51.8-2.7.32

רוניקריין 
 125-5727272

קייטנהמטיילת 

 184317

 3333518  311517

 7-58.7.32

 .33 קייטנתדובדבן 


חזיואיריסאלמוג  ביה"סאבןחן
תיכוןשהם 
 125-5277373
מחזורשניברבין 

 184331

 3333131  311537
 3333217

 3-53.8.32
 51.8-33.7.32

 .32 מתגלגליםעלהקיץ 

ענתדוידיאן 
 125-1313151

 184333

 3331381 311517 

 3-53.8.32

קייטנהמטיילת 

גני קיץ

 שם הקייטנה

מנהל הקייטנה

 3 גןקיץ-ברפמןגלית 


 5 גןקיץ–סיגלחמו 

 1 גןקיץ–אביבהווקנין 

 3 גןקיץ–יפיתג'רסי 


מועצהמקומית
שהם 

ענתאפרים 

 11-7851181
 11-7853835

 2 גןקיץ–ענתהלל 

 1 גןקיץ–ציפיטנצר 
ורדיתמיכאל 
 8 גןקיץ–שחף(דמוקרטי)   125-3325881

מיקום
אורן 
אלון 
אלה 
רותם 
חרצית 
מרגנית 
ניצן 
סייפן 
רקפת 
חצב 
נופר 
קשת 
ורדים 
אירוס 
שקד 
דולב 
לוטם 
ערבה 
עירית 
סיגלית 
חבצלת4לילך 
פעמונית 
תמר 
בשמת 
נורית 
גנישחף 

סמל
מס' תיק מוסד
משרד
רישוי
החינוך
 ----------

 ----------

 ----------

 ----------

 ----------

 ----------

 3333178
 3331287
 3331281
 3331271
 3331331
 3331333
3331335
 3331117
 3331211
 3331233
 3331235
 3331183
 3331122
3331117
3331118
 3331128
 3331188
 3331171
 3333771
 3331187
 3331217
 3331211
 3331217
 3331218
 3331213

מס'
רישיון
עסק

פטור 

הערות

 3-53.8.32

 ----------  3333713

ביה"ס של החופש הגדול


שם הקייטנה
 3 ביה"סקיץניצנים 
 5 ביה"סקיץצוקים 
 1 ביה"סקיץאבניהחושן 
 3 ביה"סקיץאבןחן 
 2 ביה"סקיץרבין 
 1 ביה"סקיץשחף
(דמוקרטי) 


מנהל קייטנה
מיטלשילט 
 11-7872137
אורייטתמר 
 11-7873313
ורדטנא 
 11-7815817
עינתפרג 
 11-7873378
אמירגוטליב 
 11-7835577
רינתמדיאל 
 123-8883712

מיקום

מס' תיק
רישוי

סמל
מוסד
משרד
החינוך

ביה"סניצנים 

 ---------  331815

ביה"סצוקים 

 ---------  331171

מס'
רישיון
עסק

הערות

ביה"סאבניהחושן   ---------  331533
פטור 
ביה"סאבןחן 

 ---------  333717

ביה"סרבין 

 ---------  3335231

ביה"סשחף 

 ---------  3333731

אגף חינוך  :חניתה שעיו  30-5270379 :

 3-53.8.32

