
חובה.ט/ חובהסקטורכתובתשם הגן'מס

חובה. טד"חמ24התנאים  אורן1

חובהד"חמAמתחם  -812נילס בוהר אביב2

חובה. טד"חמ38גרטרוד עליון אופיר3

אלמוג4
פול  ( פינת9נילס בוהר )

2סמואלסון 
חובה.טד"חמ

חובהד"חמ3הרב גורן אמנון ותמר5

חובהד"חמ7המיילדת אקליפטוס6

חובה. טד"חמ7המיילדת ברוש7

חובה. טד"חמAמתחם  -812נילס בוהר גלים8

חובהד"חמ33הדרור הרדוף9

חובה.טד"חמ4הר המור ורד10

חובהד"חמ20יחיא יצחק הלוי זמר11

חובהד"חמ38גרטוד עליון חושן12

חובה.טד"חמ4עופרה חליל13

חובה. טד"חמ8עלי הכהן חלילית14

ד"גני ילדים חמ

פ"מצבת גני ילדים תש
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חובהד"חמ(במקום גן רננה) 6עצמאות חצב15

חובה.טד"חמ32ש "הרשכינור16

חובהד"חמ2יוסי בנאי מנדרינה17

חובה.טד"חמ8רמת הגולן מרגנית18

חובהד"חמ10ספיר נבל19

חובהד"חמ10ספיר מ"חנ- ניצן 20

חובה.טד"חמ11הנחשול מ"חנ- ניר 21

חובהד"חמ87רמת הגולן נרקיס22

חובה. טד"חמ6דקר סול23

חובה.טד"חמ3הרב גורן סחלב24

חובהד"חמ6דקר סימפוניה25

חובה. טד"חמ10ספיר עוגב26

חובהד"חמ11עלי הכהן ענבל27

חובהד"חמ32ון קנדי 'גמ"חנ- עפרוני 28

חובה. טד"חמ28מגדל דוד ערבה29

חובה.טד"חמ2יוסי בנאי פיסטוק30

חובהד"חמ10מלאכי פסנתר31

חובה. טד"חמ11המוביל הארצי פעמון32

חובהד"חמ8רמת הגולן צבעוני33

חובה. טד"חמ(במקום גן ברקן) 24התנאים מ"חנ- צבר 34

חובה.טד"חמ20יחיא יצחק הלוי קשת35
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חובהד"חמ8עלי הכהן מ"חנ- רון 36

חובה.טד"חמ פינת גזית2ורדית מ"חנ- שיטה 37

חובה. טד"חמ13עלי הכהן שיר38

חובהד"חמ32ש "הרששקד39

חובה.ט/ חובהסקטורכתובתשם הגן'מס

חובהמ "מ2נחום גוטמן אגוז40

חובה.טמ "מ2הרב גורן אגס41

אודם42
פול  ( פינת9נילס בוהר )

2סמואלסון 
חובה.טמ"מ

חובהמ"מ28מגדל דוד אילנות43

חובהמ "מ69הרב גורן אלה44

אלומות45
 פינת חיים 10נתן אלתרמן 

הרצוג
חובהמ "מ

חובהמ "מ48לאה גולדברג אננס46

חובהמ"מ6יפה ירקוני אפרסמון47

חובה.טמ "מ2נחום גוטמן אפרסק48

חובהמ"מנחשולארגמן49

גני ילדים ממלכתיים
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חובה.טמ "מ(812מגרש ) 25נילס בוהר אשחר50

חובהמ "מ6יפה ירקוני אשכולית51

חובה.טמ"מ פינת הדרור1יונה אשל52

חובה.טמ "מנחשול(נופרים)ברקן 53

חובה.טמ "מ38גרטרוד עליון מ"חנ- דגן 54

דגנית55
 פינת חיים 10נתן אלתרמן 

הרצוג
חובה.טמ "מ

חובה.טמ"מ6יפה ירקוני דובדבן56

חובה.טמ "מ20גרטוד עליון דולב57

חובהמ "מ פינת הדרור1יונה ASD- דקל 58

חובהמ"מ40איילון מ"חנ- הרמוניה 59

חובה.טמ"מ2חרצית זמיר60

חובהמ"מ2חרצית חוחית61

חובה.טמ "מ38גרטרוד עליון מ"חנ- חורש 62

חובהמ"מ(206) 4עופרה חזה חיטה63

חובה.טמ"מ(814) 2פול סמואלסון חלמיש64

65
- חמניה 

אנטרופוסופי
חובה.טמ "מ(23' מול בית מס) 41איילון 

חובהמ"מ2קרל לנדשטיינר חרצית66

חובה.טמ"מ38גרטרוד עליון טורקיז67
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חובה.טמ"מ5עפרה חזה יהלום68

חובה.טמ "מ(803מגרש ) 20גרטרוד עליון יובל69

חובהמ "מ פינת גזית2ורדית יסמין70

חובה.טמ"מ פינת כרמל34חרמון מ"חנ- יערה 71

חובהמ "מ87רמת הגולן יקינטון72

חובה.טמ "מ(803) 20גרטרוד עליון ירדן73

חובה.טמ "מ1תרצה אתר כלנית74

חובהמ"מ120באייר ' המ"חנ- כפיר 75

חובה.טמ"מ28כינור כרכום76

חובהמ "מ10נתן אלתרמן כרמים77

חובהמ"מ13אילנות לבונה78

חובהמ"מ(206) 4עופרה חזה לוטוס79

חובהמ"מ2ברקן מ"חנ- לוטם 80

חובה.טמ"מ120באייר ' הלילך81

חובהמ "מ6יפה ירקוני לימון82

83ASD  - חובה.טמ"מ30הדרור י'ליצ

חובהמ"מ(809) 38גרטרוד עליון לשם84

חובה.טמ"מ11אילנות מור85

חובהמ "מ(812מגרש ) 25נילס בוהר מורן86

חובהמ"מ29העצמאות מיתר87

5



חובה.טמ "מ2הרב גורן מנגו88

חובה.טמ"מנחשולמשי89

חובה.טמ "מ2הרב גורן משמש90

חובה.טמ"מ(206) 4עופרה חזה נבטים91

חובה.טמ "מ70יהושע בן נון נופר92

חובה.טמ"מ23מבצע דני נורית93

חובהמ "מ(803מגרש ) 20גרטרוד עליון נחשון94

חובהמ "מ פינת כרמל34חרמון מ"חנ- סביון 95

סיגליות96
 פינת חיים 10נתן אלתרמן 

הרצוג
חובה.טמ "מ

חובה.טמ "מ4הר המור סיתונית97

חובה.טמ "מ10נתן אלתרמן עינב98

חובה.טמ"מ2קרל לנדשטיינר עירית99

חובה.טמ "מ48לאה גולדברג פטל100

חובהמ "מ29העצמאות פיקוס101

חןבהמ "מ(803) 20גרטרוד עליון פלג102

חובה.טמ "מ48 לאה גולדברג פפאיה103

חובהמ "מ58ברקן ASD- פקאן 104

חובהמ"מ23מבצע דני מ"חנ- פרחים 105

חובה.טמ"מ120ה באייר  ASD-  צוף 106
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חובה.טמ"מ2ברקן צוקית107

חובה.טמ"מ11המוביל הארצי צליל108

חובה.טמ"מ(206) 4עופרה חזה צנובר109

חובה.טמ "מ(805)רוזלין יאלו מ"חנ- צפצפה 110

חובה.טמ "מ2הרב גורן קיווי111

חובה.טמ "מ27חיים הרצוג קלמנטינה112

חובה.טמ"מ58ברקן רותם113

חובהמ "מ3הרב גורן ריחן114

חובהמ "מ2הרב גורן רימון115

חובהמ "מ1תרצה אתר רקפת 116

חובהמ"מ(814)2פול סאמואלסון שוהם117

חובה.טמ "מ3הרב גורן שושן118

שיבולת119
 פינת חיים 10נתן אלתרמן 

הרצוג
חובהמ "מ

חובה.טמ "מ6יפה ירקוני שיזף120

חובהמ "מ20גרטוד עליון שילה121

חובה.טמ "מ(803מגרש ) 20גרטרוד עליון שני 122

חובהמ "מ48לאה גולדברג שסק123

חובה.טמ "מ20גרטוד עליון מ"חנ- שקמה 124

חובהמ "מ70יהושע בן נון תאנה125
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חובה.טמ "מ69הרב גורן תומר126

חובה.טמ "מ6יפה ירקוני תות127

חובה.טמ "מ10נתן אלתרמן תירוש128

חובה.טמ "מ(812מגרש ) 25נילס בוהר תלתן129

חובהמ "מ2הרב גורן תפוז130

חובהמ "מ27חיים הרצוג תפוח131
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