אגף הנדסה  -מח' רישוי עסקים
טל 03-9723064 :פקס03-9723029 :
ז'סיוןתשע"ז 
01יוני 2017
סימוכין: 188704



קייטנות קיץ  – 2017שהם

מעודכן לתאריך 27/7/17



שם הקייטנה

מיקום

מגיש הבקשה

מס' תיק
רישוי

אבימויאל 
 052-2431047
כרמיתמאיר 
 052-2737707

קייטנהמטיילת 

 07/497

 2

קייטנתצהרוניחמש 
אומנותומדעים 
ליאונרדודהוינצ'י 

מיטלבןדור 
 03-9730595

 3

קייטנתצהרוניחמש 
אומנותומדעים 
ליאונרדודהוינצ'י 

מיטלבןדור 
 03-9730595

 1

קיץעלגלגלים 

סמל
מוסד
משרד
החינוך

מס'
רישיון
עסק

 1141242  100436

תאריכים
 2-20/7/17
 25/7-14/8/17

בגנים:שקד 
ערבה 
אלה 
אורן 
רותם 

 07/498

 1140561  100435

 23/7-7/8/17

בגנים:עירית 
סיגלית 

 07/505

 1140561  100437

 23/7-7/8/17

גןחב"דתמר 14

 07/499

 1147113  100439

 2-27/7/17

 07/500

 1140760  100434
 1140509  100433

 2-20/7/17
 23/7-10/8/17
 2-20/7/17
 23/7-8/8/17
 13/8-31/8/17
 2-19/7/17
 23/7-9/8/17

 4

קייטנתחב"ד 

 5

נופשוספורטעלגלגלים 

יהודיתמעטוף 
 054-6761115
משהבןארי 
 050-5971002

קייטנהמטיילת 

 6

הקייטנההמטיילת 
שלרוניקריין 

רוניקריין 
 052-2959585

קייטנהמטיילת 

 07/501

ניצניםותיכון 

 07/502

 1141333  100438

אולםיהלום 

 07/503

 1142467  100432

 23-27/7/17

כותרפייס 
וביה"סצוקים 

 07/504

 100431
 1146890 

 2-20/7/17
 23/7-10/8/17

כותרפיס 

 07/506

 1151784  100441

 23/7-3/8/17

איריסאלמוג 
 7 קייטנתדובדבן 
 052-8818484
ספיריוסף 
 8 סקטים–מחנהאימונים   052-4380438
אבשלוםדמתי 
 052-6580369
 9 קייטנתמולקולה
הילהבןשושן 
 054-9734444
אריאסנר 
 054-5525221
 10 סדנתהתיאטרון 
סתיומובשוביץ 














גני קיץ "קרנבל במוזיאון"

 שם הקייטנה

מנהל הקייטנה

מיקום
דולב 
נופר 
שחף 
חצב 
קשת 

 1 גןקיץ 

 2 גןקיץ 


מועצהמקומית
שהם 

ענתאפרים 
וזיוהרפאל 

 03-9723076
 03-9724712

 3 גןקיץ 

 4 גןקיץ 

 5 גןקיץ 

אורן 
רותם 
אלה 
תמר 
בשמת 
נורית 
סיגלית 
מרווה 
לוטם 
עירית 
חרצית 
ערבה 
מרגנית 
אירוס 
שקד 
חבצלת 
פעמונית 
לילן 
ניצן 
סיפן 

סמל
מס' תיק מוסד
משרד
רישוי
החינוך

מס'
רישיון
עסק

הערות



 ---------  1147385




 ---------  1148611
 ----------  1147368 פטור 

 2-20/7/17



 --------- 

 ----------  1147400

ביה"ס של החופש הגדול כיתות א'-ג' "צלילי אמנות וספורט בירושלים"


שם הקייטנה
 1

ביה"סקיץניצנים 

 2 ביה"סקיץצוקים 
 3 ביה"סקיץאבניהחושן 
 4 ביה"סקיץאבןחן 
 5 ביה"סקיץרבין 
 6 ביה"סקיץשחף
(דמוקרטי) 

מיקום

מנהל קייטנה
מיטלשילת 


נוריתמטלון 

עידניתרשף 

ליאתשולץ 

דנהיצחק 

מיריזמוקס 


ביה"סניצנים 
ביה"סצוקים 

מס' תיק
רישוי

סמל
מוסד
משרד
החינוך

מס'
רישיון
עסק

הערות

 --------  413732 ---------  413096

ביה"סאבניהחושן   ---------  413211
ביה"סאבןחן 

 ---------  414938

ביה"סרבין 

 ---------  415265

ביה"סשחף 

 410674
 ---------  1148079

פטור 

 2-20/7/17

אגף חינוך  :חניתה שעיו 03-9723025 :


שם הקייטנה
 1

קייטנתמדע 

מנהל קייטנה
גבריאלהאטרקצ'י 


מיקום
ביה"סצוקים 

סמל
מס' תיק
מוסד
רישוי
מ .חינוך
 ---------  1152762

מס'
רישיון
עסק
פטור 

הערות
 30/7-3/8/17

