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 "פאישור פתיחת צהרונים לשנת הלימודים תש
 

 יובל חינוך בע"מ  : מפעיל הצהרוןהגוף שם 
 
 

 513237575  :.ר. ע ת.ז./ מס' ח.פ./
 
 

 1583  :ארגוןמספר מוטב ל
 
 

 20000201  :מספר ארגון
 
 

, הצהרותיך והמסמכים שצירפת "פהריני לאשר בזאת כי בהתאם לנוהל פתיחת מוטב בצהרונים תש
 :ה הבאהרשימב טת פתיחת המוטב ניתנו אישורים כמפורשקלב

 
 

מספר 
 צהרון

ישוב/רשות  כתובת הצהרון שם הצהרון 
 מקומית

 מס' ילדים  
בהתאם 
 לרישיון

 35  תל אביב  4בבלי  קוביות 31641
 35  תל אביב 4בבלי  צבעים  31642

 35  תל אביב 4בבלי  סתתופ 33164
 35  ביתל אב  4בבלי  עפיפון  31644
 35  תל אביב  4בבלי  איםמחבו 31645
 35  תל אביב  4בבלי  ורדכ 31646

 35  תל אביב 193בן יהודה  אגדות 47316
 35  תל אביב 193בן יהודה  אותיות 31648
 35  תל אביב 193בן יהודה  חרוזים  31649
 35  תל אביב 193בן יהודה  מילים 31650

 35  תל אביב 193בן יהודה  מנגינות 51316
 35  תל אביב 193בן יהודה  ריםסיפו 31652
 35  תל אביב 193בן יהודה  צלילים 31653
 35  תל אביב 193בן יהודה  שירים 31654
 35  תל אביב 193בן יהודה  תווים 31655
 35  תל אביב 11יצחק אלחנן  קיפוד 31656
 35  תל אביב 11יצחק אלחנן  צוף 31657
 35  תל אביב 10שחר ה רחשאור ה 31658
 35  תל אביב 10השחר  טל השחר 31659
 35  תל אביב 10השחר  וכב השחר כ 31660
 35  תל אביב 5הכנסת הגדולה  הריצ 31661
 35  תל אביב 5הכנסת הגדולה  תירוש 31662
 35  תל אביב 15עמוני יוסף פ קרן יער  31663
 35  תל אביב 15עמוני יוסף פ מפוחית 31664
 35  תל אביב 15עמוני יוסף פ כינור 31665
 35  תל אביב 221דיזנגוף  ירקרק 31666
 35  תל אביב 221 דיזנגוף שנהב 31667
 35  תל אביב 221 דיזנגוף שני 31668
 35  תל אביב 6יהודה הנשיא  אושר 31669
 35  תל אביב 35רידינג  גילה 31670
 53  תל אביב 6ביצרון גוזלים 31671



 www.molsa.gov.il email@molsa.gov.il |אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים | 
 www.gov.il - אתר ממשל זמין

 02-6662801| פקס.  02-6662319| טל.  , ירושלים5רחוב בנק ישראל 

 

  

 

 35 תל אביב 6ביצרון  זמיר 31672
 35 תל אביב 19ביצרון כנרת  31673
 35 תל אביב 17שביל היסמין  אלמוג 31674
 35 תל אביב 17שביל היסמין  עוגן  31675
 35 תל אביב 3נגבה  שניר 31676
 35 תל אביב 3נגבה   אביב 31677
 35 תל אביב 31נגבה  ירקון 31678
 35 תל אביב 23 םהנגרי סוס עץ 31679
 35 תל אביב 23הנגרים  נדה נד 31680
 35 תל אביב 23הנגרים  על ורד 31681
 35 תל אביב 6מרכולת  מגלשה 31682

 35 תל אביב 22רניחובסקי שט יחדיו 33168
 35 תל אביב 22רניחובסקי שט אחווה 31684
 35 תל אביב 22רניחובסקי שט חברותא 31685
 35 תל אביב 22ובסקי חרנישט ידידות 31686
 35 תל אביב 22רניחובסקי שט חברים 31687
 35 תל אביב 22רניחובסקי שט צוותא 31688
 35 תל אביב 22רניחובסקי שט עמיתים 31689
 35 תל אביב 35רניחובסקי שט רום 31690
 35 תל אביב 22רניחובסקי שט צמרת 31961
 35 תל אביב 22רניחובסקי שט ניצבעו 31692

סמטת אלו מציאות  ארי 69313
1 

 35 תל אביב

סמטת אלו מציאות  לביא 31964
1 

 35 תל אביב

 35 תל אביב 15גרונר דב  אלמוגן 32414
 35 תל אביב 15גרונר דב  בוסתן  32415
טת אלו מציאת סמ גור 32416

1 
 35 תל אביב

 35 תל אביב 6פילדלפיה  טווס  32417
 35 תל אביב 3רובין ראובן  כנף 41832

 35 תל אביב 1אבוקה  לפיד 24193
 35 תל אביב 3מוריץ דניאל  מנדולינה 32420
 35 תל אביב 14הפלמ"ח  סער 32421
 35 תל אביב 3מוריץ דניאל  ענבל 32422
 35 תל אביב 22טשרנחובסקי  פסגות  32423

 35 תל אביב 6ף קיציס יוס פרח עציץ 43242
 35 תל אביב 3רובין ראובן  פרפרים 32425
 35 תל אביב 22דולצין אירה  שיר 32426
ד"ר צרטוק שמשון  שירה 32427

8 
 35 תל אביב

 35 תל אביב 221דיזנגוף  תכול 32428
 35 תל אביב 6קיציס יוסף  תמר 32429
 35 תל אביב 1רענן  דגן   32430
 35 תל אביב 9בת ציון  אתרוג 32431

 35 תל אביב 6בני דן  גורן  43232
 35 תל אביב 37נברג ראול ול תפוזים 43332
 35 תל אביב 17ברנפלד שמעון  שמחה 43432
 35 תל אביב 6בני דן  אלומה 43532

 35 תל אביב 37נברג ראול ול אשכוליות 34236
 35 תל אביב 17ברנפלד שמעון  ששון  43732
 35 תל אביב 6בני דן  טנא 43823
 35 תל אביב 37נברג ראול ול לימונים 43932
 35 תל אביב 6בני דן  אדמה 44032

 35 תל אביב 37נברג ראול ול אתרוגים 14432
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 8מבוא גרופית  חלום 33048
 

 35 בתל אבי

 35 תל אביב 9בת ציון  באר 33119
 35 תל אביב 221דיזינגוף  זהוב 33126
 35 ביבתל א 15יונה  כפר תזמורת 33127

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פי כתב ההתחייבות עליו חתם  הצהרונים יפעלו בהתאם להוראות כל דין ולהתחייבותו על
 ב, כתנאי לקבלת אישור זהאת כל התנאים המפורטים בנוהל פתיחת מוט הכולל

 
 

 
 

 


