
 

 

 
 

 מח' רישוי עסקים -אגף הנדסה 
 03-9723029פקס:  03-9723064טל: 

 ח"תשע אייר ה"כ
 2018 מאי 10

 195171סימוכין: 

 

 

 18.629.לתאריך מעודכןשהם   – 1820קייטנות קיץ 

 

 

מס' תיק  מיקום מגיש הבקשה שם הקייטנה
 רישוי

סמל 
 מוסד

משרד 
 החינוך

מס' 
רישיון 

 עסק
 תאריכים

1 
 –נופש וספורט על גלגלים 

 קייטנה מטיילת
 משה בן ארי

050-5971002 
 – 6יציאה מלפיד 

 23/7-9/8/18 100554 1158231 07/518 מועדון הספורט

2 
  –קייטנת שחף 

 קייטנת מנהיגות צעירה
 גלית אידלמן
 1-19/7/08  1159062 07/519 שוהם 1עדולם  0587224317

  – קיץ על גלגלים 3
 קייטנה מטיילת

 אבי מויאל
052-2431047 
 כרמית מאיר
052-2737707 

 100559 1158436 07/521 קייטנה מטיילת
 שני מחזורים

1-19/7/18 
24/7-13/8/18 

 קייטנת צהרוני חמש 4
 קיץ  כחול לבן

 מיטל בן דור
03-9730595 

לוטם, ערבה, בגנים:  
 עירית, סיגלית ומרווה

07/522 1159299 100565 22/7-6/8/18 

5 
 חמש צהרוני קייטנת

 קיץ כחול לבן
 דור בן מיטל

03-9730595 
נופר, שקד,  בגנים: 

 22/7-6/8/18 100564 1159248 07/523 דולב, תמר ובשמת

 יהודית מעטוף קייטנת חב"ד 6
054-6761115 

 1162686 07/524 14גן חב"ד תמר 

100566 
 
 
 

1-26/7/18 

  –מפרשים  7
 קייטנה מטיילת

 נורית שכטר
052-6040957 

יציאה מביה"ס אבני 
 100560 1158786 07/525 החושן רח' מכבים

 שני מחזורים
1-18/7/18 

23/7-15/8/18 

 איריס אלמוג קייטנת דובדבן 8
052-8818484 

 תיכון –מחזור ראשון 
ביה"ס  –מחזור שני 

 רבין
07/526 1162534 

1160727 100563 
 שני מחזורים

1-18/7/18 
22/7-8/8/18 

 הקייטנה המטיילת 9
 של רוני קריין 

 רוני קריין
052-2959585 

 מטיילתקייטנה 
 22/7-8/8/18 100561 1166594 07/527 יציאה מגן החבל

 הקייטנה המטיילת 10
 של רוני קריין 

 רוני קריין
052-2959585 

 קייטנה מטיילת
 12-30/8/18 100562 1166595 07/528 יציאה מגן החבל

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  מטיילים בן השיריםגני קיץ 

מס' תיק  מיקום מנהל הקייטנה שם הקייטנה 
 רישוי

סמל 
מוסד 

משרד 
 החינוך

מס' 
רישיון 

 עסק
 הערות

  גן קיץ  1

 
מועצה מקומית 

 שהם
 

 ענת אפרים
 וזיוה רפאל

 
03-9723076 
03-9724712 

 דולב
 נופר
 שחף
 אורן
 קשת

---------- 

 
 

1162132 
 

 1-19/7/18 פטור

 גן קיץ  2

 סייפן
 רותם
 אלה

 תמר 
 נורית

---------- 

 
 

1162283 

 גן קיץ  3

 מרגנית
 סיגלית
 מרווה
 לוטם
  עירית

---------- 

 
 

1162260 

 גן קיץ  4

 חרצית
 ערבה
 חצב

 אירוס
 שקד

---------- 

 
 

1162168 

 גן קיץ  5

 חבצלת
 פעמונית

 לילן
 ניצן

 

---------- 

 
 

1162298 

 

 "צלילי אמנות וספורט בירושלים" 'ג-כיתות א' ה"ס של החופש הגדולבי

 

מס' תיק  מיקום קייטנה מנהל שם הקייטנה
 רישוי

סמל 
 מוסד

משרד 
 החינוך

מס' 
רישיון 

 עסק
 הערות

 ביה"ס ניצנים ליאת פלג ביה"ס קיץ  ניצנים 1
 --------- 1167856 

 1-19/7/18 פטור

  צוקיםביה"ס קיץ  2
 1167882 --------- ביה"ס צוקים רית מטלוןינ

 ביה"ס קיץ אבני החושן 3
 

 סימה אסולין
 

 1167923 --------- אבני החושןביה"ס 

 ליאת שולץ ביה"ס קיץ אבן חן 4
 1168779 --------- ביה"ס אבן חן 

 דנה יצחק ביה"ס קיץ רבין 5
 1168787 --------- ביה"ס רבין 

ביה"ס קיץ שחף  6
 )דמוקרטי(

 גלית אידלמן
 1169123 --------- ביה"ס שחף 

 03-9723025אגף חינוך : חניתה שעיו : 

 
 מיקום מנהל קייטנה שם הקייטנה

מס' תיק 
 רישוי

סמל 
 מוסד

  . חינוךמ

מס' 
רישיון 

 עסק
 הערות

 עמית רוזן קייטנת מדע 1
 22-26/7/18 פטור 1164439 --------- חט"ב יהלום 

29/7-2/8/18  
 


