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 אישור פתיחת צהרונים לשנת הלימודים תשפ"ג
 

 שם הגוף מפעיל הצהרון:  מקפת - מרכזים קהילתיים

 058001391 :מס' ח.פ./ ת.ז./ ע.ר.
 

 64000033 :מספר מוטב לארגון
 

 141:  מספר ארגון
 

, הצהרותיך והמסמכים שצירפת לבקשת פתיחת גבצהרונים תשפ" מורשההריני לאשר בזאת כי בהתאם לנוהל פתיחת 
 ניתנו אישורים כמפורט ברשימה הבאה: ורשההמ

 

 
סמל 
 מעון

 
 שם  מעון

 
 שם ישוב

 פתח תקווה לב 30618

 פתח תקווה יובל 30621

 פתח תקווה פרפרים 30622

 פתח תקווה פלג 30625

 פתח תקווה צוף 30628

 פתח תקווה אשכולית 30629

 פתח תקווה פקאן 30633

 פתח תקווה יהלום 30634

 פתח תקווה ספיר 30636

 פתח תקווה אבן השמש 31013

 פתח תקווה מאור 31017

 פתח תקווה מצפה רמון 31024

 פתח תקווה גחליליות 31027

 פתח תקווה יסמין 32544

 פתח תקווה יתיר 32545

 פתח תקווה נטפים 32547

 פתח תקווה עפרן כחול 32548

 פתח תקווה לימונית 32549

 פתח תקווה סיתוונית 32550

 פתח תקווה אילות 32551

 פתח תקווה בנימין 32553

 פתח תקווה בציר 32554

 פתח תקווה בשן 32555

 פתח תקווה גוש עציון 32556

 פתח תקווה גליל 32557

 פתח תקווה הבקעה 32558

 פתח תקווה העמקים 32559

 פתח תקווה השפלה 32560

 פתח תקווה השרון 32561

 פתח תקווה זבולון 32562

 פתח תקווה חברון 32563

 פתח תקווה יהודה 32565

https://www.gov.il/he/departments/labor/govil-landing-page
https://go.gov.il/daycare
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 פתח תקווה יזרעאל 32566

 פתח תקווה יקב 32567

 פתח תקווה כנרת 32568

 פתח תקווה כרם 32569

 פתח תקווה לכיש 32570

 פתח תקווה מכתשים 32571

 פתח תקווה נגב 32572

 פתח תקווה סיני 32573

 פתח תקווה עדולם 32574

 פתח תקווה עמק חפר 32576

 פתח תקווה רמות מנשה 32577

 פתח תקווה שומרון 32578

 פתח תקווה שרקרק 32579

 פתח תקווה תירוש 32580

 פתח תקווה תמנע 32581

 פתח תקווה אירוסים 32582

 פתח תקווה אננס 32583

 פתח תקווה החברות 32584

 פתח תקווה רעות 32585

 פתח תקווה אחווה 32586

 פתח תקווה עין גדי 32587

 פתח תקווה דבש 32588

 פתח תקווה שפירית 32589

 פתח תקווה אוהבים 32590

 פתח תקווה איילה 32591

 פתח תקווה חיפושית 32592

 פתח תקווה שבלול 32594

 פתח תקווה השילוח 32595

 פתח תקווה תדהר 32596

 פתח תקווה שזיף 32597

 פתח תקווה ענבר 32598

 פתח תקווה אשכול 33017

 פתח תקווה צבי 33497

 פתח תקווה דבורה 33502

 פתח תקווה שדרה 33921

 פתח תקווה לבונה 33922

 פתח תקווה עינב 33923

 פתח תקווה דולב 500582

 פתח תקווה גפן 500583

 פתח תקווה משעול 500584

 פתח תקווה תמר 500585

 פתח תקווה סנאי 500603

 פתח תקווה גולן 500604

 פתח תקווה השיטה 500605

 
 
 
 

 
 

הצהרונים יפעלו בהתאם להוראות כל דין ולהתחייבותו על פי כתב ההתחייבות עליו חתם הכולל את כל 
 , כתנאי לקבלת אישור זהמורשההתנאים המפורטים בנוהל פתיחת 
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