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 "פאישור פתיחת צהרונים לשנת הלימודים תש
 

 פרלמן בע"ממרכז קהילתי באור יהודה ע"ש פירסט ו  : מפעיל הצהרוןהגוף שם 
 
 

 510623762  :.ר. ע ת.ז./ מס' ח.פ./
 
 

 40000269 :ארגוןמספר מוטב ל
 
 

 35  :מספר ארגון
 
 

ך והמסמכים שצירפת רותיהצה תש"פהריני לאשר בזאת כי בהתאם לנוהל פתיחת מוטב בצהרונים 
 :ה הבאהימשרב טת המוטב ניתנו אישורים כמפורלבקשת פתיח

 
 

מספר 
 צהרון

ישוב/רשות  כתובת הצהרון שם הצהרון
 מקומית

 מס' ילדים
בהתאם 
 לרישיון

 35 אור יהודה 3צפריר  סחלב 7960

 35 אור יהודה 6סמטת חברון  צאלון 32604

 30 האור יהוד 3עולי הגרדום  יערה 32605

32606 
יסמין)חינוך 

 11 אור יהודה 17איילת השחר  מיוחד(

 35 אור יהודה , נווה סביון 6הזית  שיבולים 7647

 35 אור יהודה 1שיזף  דפנה  7958

 35 אור יהודה , נווה סביון 1הזית  האירוסים 3066

 35 אור יהודה , נווה סביון 20דקל  ארז 3071

 35 היהודאור  ביון, נווה ס 20דקל  מרגנית 7363

 שושנה 32607
, נווה  19צאלון 

 35 אור יהודה סביון 

 35 אור יהודה 20שקמה  צבעוני 32608

 35 אור יהודה ,נווה סביון 1דקל  חרצית 3067

 שקד 32609
, שכונת  1האתרוג 

 35 אור יהודה האקדמאים

 אורן 3063
,נווה  9האלמוג 

 35 אור יהודה סביון 

 לוטם 30319
,נווה  9וג האלמ

 35 אור יהודה סביון 

 35 אור יהודה נווה רבין תמר 3061

 35 אור יהודה , נווה רבין 2ניצן  אמנון 7646

32610 
ורד)חינוך 

 11 אור יהודה 24מעפילים  מיוחד(

 35 אור יהודה 1ניצן  ברוש 7364

 35 אור יהודה 18ניצן  פרג 7362

32611 
צלף)חינוך 

 11 היהודאור   27כלנית  מיוחד(

32612 
נרקיס)חינוך 

 11 אור יהודה 66צפריר  מיוחד(
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32613 
איריס)חינוך 

 11 אור יהודה 24מעפילים  מיוחד(

32614 
סייפן)חינוך 

 11 אור יהודה 12ירושלים  מיוחד(

 35 אור יהודה 18ניצן  נורית 7959

 35 אור יהודה 20ניצן  הדר 32615

32616 
דובדבן)חינוך 

 11 אור יהודה 2צפריר  מיוחד(

 35 אור יהודה ניצן אגוז 32617

32618 
דולב)חינוך 

 11 אור יהודה 22אסירי ציון  מיוחד(

 35 אור יהודה 19צאלון  לילך 32619

 35 אור יהודה 27הכלנית  הרדוף  32620

32621 

אקליפטוס 
)חינוך 
 66צפריר  מיוחד(

 11 אור יהודה

32622 
אלון )חינוך 

 11 אור יהודה 5אסירי ציון  מיוחד(

 35 אור יהודה 22השקמה  רקפת 3065

32623 
תדהר)חינוך 

 11 אור יהודה 10אסירי ציון  מיוחד(

 35 אור יהודה 3צפריר  צבר 7642

 35 אור יהודה 27הכלנית  חבצלת 32624

 35 אור יהודה 1האתרוג  א.נבון 32625

 35 אור יהודה שכונת האקדמאים האתרוג 7644

 35 אור יהודה 2שקמה  כלנית 7645

 35 אור יהודה 1ניצון  חצב 7641

 35 אור יהודה נווה סביון   רימון  3072

 35 אור יהודה נווה סביון   תאנה 30335

32626 
רבקה )חינוך 

 , נווה רבין 3ניצן  מיוחד(
 11 אור יהודה

32627 
תות)חינוך 

 11 אור יהודה 12דרך שלמה  מיוחד(

 
 

להוראות כל דין ולהתחייבותו על פי כתב ההתחייבות עליו חתם  הצהרונים יפעלו בהתאם
 ל את כל התנאים המפורטים בנוהל פתיחת מוטב, כתנאי לקבלת אישור זההכול
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