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מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

יעל שמואלמירי יוספי3-4ממלכתימשה בן נחמן 3הבית של יעל172199976

עדי גואטהרונית עקרוני3-4ממלכתימשה בן נחמן 3רכבת החלומות173248658

יפעת הכהןנטליה גטלוה3-4ממלכתיפיינשטיין 3שירים שובבים15303610

אורלי עזראיפה סלמאן3-4ממלכתיפיינשטיין 6מתנות28124693

ליאת שאקו כהןלבנה סולימני3-4ממלכתיפיינשטיין 6רימונים122900571

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

שוש חייטטלי ג׳נבר3-4ממלכתיבוגלה יונה 17מגפיים338517664

שלומית זיתוןחבצלת חג'בי4-5ממלכתיבוגלה יונה 17טבעת הקסמים339459743

נטלי שמשציונה מדמוני4-5ממלכתיהארז 4לעוף עם הרוח361459768

הדס בן שמעוןסברינה יניב3-4ממלכתיהחרוב 10חרוב171303701

שלומית מלוללאה יצחק4-5ממלכתיהרקפת 7רקפת84303818

ורד סולמוןאביבה שלוש4-5ממלכתימורדי הגטאות 52סיפור על במה170170993

צביה אוחנהדליה חג'בי4-5ממלכתימורדי הגטאות 58כמו סיפורים80302497

מעשה בחמישה 77303255
בלונים

אורית פדידהניצה נגר3-4ממלכתישד' יעקב 45

לימור קורדובהגליה שטרק4-5ממלכתישד' יעקב 45סיפורי קסם76303446

שרה בוריהחדוה אשרם3-4ממלכתיהאשל 12האשל89335315

תהילה דוידימרדכי אביבית3-4חמ״ד*הארז 4שירת הלב 184445403

ליאת דרייןתמר יעקב4-5חמ״ד*זרובבל 9מרבד הקסמים87306027

נורית טוילענבל גובסי3-4חמ״ד*ישעיהו 16הפרח בגני91306159

שולמית אהרונישמחה ג'רופי4-5חמ״ד*ישעיהו 16עץ הזית92306357

אורנה אמירלימור עבדו3-4חמ״ד*שבטי ישראל 2חיוך בכל פינה86421206

בכפוף לאישור משרד החינוך4-5חמ״ד*בוגלה יונה 17שלום גן אני כאן347727272

אזור 1 - שיכוני המזרח

אזור 2 - מישור הנוף

רשימת גני הילדים נכונה לשנת הלימודים תשע״ו 	•
פתיחת גן מותנית, בין היתר, במספר הנרשמים 	•

יתכנו שינויים במגמת הגן בהתאם למאפייני הרישום  
לתשומת לבכם: הרכב גני הילדים בדרך כלל הוא דו גילי. כיתת ילדי חובה עם ילדי טרום חובה או לחילופין 

כיתת טרום חובה עם ילדי טרום טרום חובה

הערה! על-פי נתוני הרישום תיתכן כיתה עם הרכב חד גילי  
יתכנו שינויים באיוש מנהלת הגן או סייעת הגן  

שיבוץ הגננות בגנים החדשים יעשה בחודשי הקיץ ע"י מפקחת משרד החינוך  

רשימת גני הילדים
 לפי שכונות

* חמ״ד - חינוך ממלכתי דתי
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מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

גילה אלבזרחלי חליבה3-4ממלכתיאבן תמר 11חיבוק129445288

סברינה שמעוניאתי רובשקין3-4ממלכתיבלקינד 42אותיות מפטפטות342459628

חן אברהמיאביטל יקיאס אבג'ו3-4ממלכתיגלוסקין 32ארץ ישראל שלי27306092

דגנית גילחנה פסח3-4ממלכתיאוסטשינסקי 11דגדוגים340459685

חגית רחימיאורית דיין4-5ממלכתיאוסטשינסקי 29יש לי חבר81303651

מיטל טוביענת כהן4-5ממלכתיאוסטשינסקי 29השמש הזורחת82303420

טל שמשנופר לסרי4-5ממלכתימאירוביץ 30**ככה זה בעברית375534792

רויטל גולןזהבה כהן3-4ממלכתימאירוביץ 58ניסע אל השדה341371021

מירי לבנבאוםשמחה עוזרי4-5ממלכתיסמילנסקי 34אין כמוני174299404

ליה רייזלרמיה כהן4-5ממלכתירופין 3מילים אחיות127303339

סבתא מינה 343459800
מבנימינה

שמחה מיכאלענת שוב משורר4-5חמ״ד*בלקינד 42

לירז חג'בימוריה מנצור4-5חמ״ד*מוסאל יצחק 2אור ותכלת21306035

ליאורה יוסיפוףמזל אשר3-4חמ״ד*סמילנסקי 42אמנון ותמר192306258

מיכל דניאלתמי זולחיאן3-4חמ״ד*רופין 3 פרפר נחמד128303917

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

אורית מדמונירבקה בן-דוד3-4ממלכתיבית לחם 11עיניים שמחות75303933

ורד בגסבתיה ראובן4-5ממלכתיבית לחם 11אלף בית79303370

נטע נחוםלילי בכר3-4ממלכתיהאבות 16גומות החן158303396

אהובה גוליפזית כחלון4-5ממלכתיהאבות 16נוצת זהב157303479

דפנה צ'אושושושנה שרעבי4-5ממלכתיהחוחית 3אן דן דינו6302653

יעל אברהםמאיה גולן4-5ממלכתיהחוחית 3הילד הזה הוא אני11303594

אושרית איגרמןעינב דוד4-5ממלכתיהקוקיה 38תפוח בדבש49305276

ענת גילרעות אלמועלם4-5ממלכתיהקוקיה 40כל שנאהב19303552

שירלי דבלהאילנה סעיד3-4ממלכתיהקוקיה 6סימן שאני גדול182445379

רויטל דוברההילה חקשירי3-4ממלכתיהקוקיה 6ילדי העולם שרים183445304

אזור 3 - נווה הדרים

אזור 4 - גן נחום/ראשונים

רשימת גני הילדים
לפי שכונות

גן שחף צחור גן מרים והים

* חמ״ד - חינוך ממלכתי דתי
** שינוי כתובת
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אזור 6 - רביבים / גני ראשון

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

אילנית קהלניציפי גביזון4-5ממלכתיכתריאל רפפורט 1ציפורי גן עדן73302554

נולמן אנג'להציפי אברהם3-4ממלכתיכתריאל רפפורט 3פריחת הרימונים83306076

רוית מזרחי )אלוק(שני איילות4-5ממלכתישרירא 20מלא אור74303404

דניאלה ניניומזל אהרון4-5ממלכתישרירא 20פלאי עולם141303529

מירב כהןנעמה אלמנש3-4ממלכתישרירא 23אילן פורח191302547

צוות הקיבוץ העירוני3-4ממלכתיגוש עציון 25כוכבים בדלי144445312

צוות הקיבוץ העירוני4-5ממלכתיגוש עציון 25שלום ילדים377534776

בכפוף לאישור משרד החינוך3-4ממלכתיהאחד עשר 33אני אוהב לצייר354404040

בכפוף לאישור משרד החינוך4-5ממלכתיהאחד עשר 33עוץ לי גוץ לי355181818

אזור 35 - מרום ראשון

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהל/ת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

אורטל ביז הלוידנה אופיר3-4ממלכתיההכשרות 2סוד כמוס לדובי294445353

מיה ויכסלפישמלי קטיה3-4ממלכתיההכשרות 2דודי שמחה296445247

עידית דפדיאורלי סיינפלד4-5ממלכתיההכשרות 2מרים והים295445346

שגיא בכר תאיר קדמי3-4ממלכתיההתיישבות 88הלו הלו אבא344459719

רותם טוגנדרשרון שוקר4-5ממלכתיההתיישבות 88ענן ביד345459784

תמר שמידט-ברד אלמוג מחפוץ4-5ממלכתיההתיישבות 88מעשה בחתוליים346459776

הדר שרתהילה גטניק הובטן3-4ממלכתיההתיישבות 90צילי וגילי366517680

רויטל סבגאתי זרקון4-5ממלכתיההתיישבות 90אלישבע מה נחמדת365517672

אזור 5 - רמב”ם/השומר

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

זיוה גלקרובנאוה עודד4-5ממלכתיביל"ו 2חיפושית23302539

ניצה יפתליאורה רדיע3-4ממלכתידרור 7אצו רצו גמדים136305227

חנה גישרי שפיגלשרון רביב4-5ממלכתידרור 7יונים צחורות135303487

אושרת אסולין ג׳אןדינה אברהם3-4ממלכתיתנחום 8אהבה ניגון ופרח94303412

אתי מדמוניפנינה אליאס4-5ממלכתיתנחום 8קרני אור93304022

ילנה כץשירן כנעני3-4ממלכתינחמה 9תירס חם314445478

טניה לישצ'וקתמי אשל ויטמן3-4ממלכתייהודה לייב 5אדון חלום367517706

מירי חמודיסהדר ביטן4-5ממלכתייהודה לייב 5סבתא סורגת368517649

אהובה גיאתענת יום טוב3-4חמ״ד*מולכו 12הפרח הזוהר188306183

תמר חרדענבל אלקייב4-5חמ״ד*ביל"ו 2חרוזים עליזים24306316

רשימת גני הילדים
 לפי שכונות

* חמ״ד - חינוך ממלכתי דתי
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מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

רעות פרש-ירקאצ'יעדינה אזולאי3-4ממלכתידוידזון 5סתיו190189514

ליאת כחלוןגלית שכטר4-5ממלכתידוידזון 5נחמדים מליון כפליים189305243

קרן עזרי נחמיהרותי בן גיגי3-4ממלכתיהשומר הצעיר 3שחף צחור199189993

אדווה חורב-רוטמנשאתי ארביב4-5ממלכתיהשומר הצעיר 3סברס198198366

עופרה בלסליאת עובדיה3-4ממלכתיפופל מרדכי 5מקום קסום200234195

טלי עקריאביגיל אורי4-5ממלכתיתנועות הנוער 16ארץ הצבר327299412

שירלי מרי לוגסיעליזה גריידי4-5ממלכתיתנועות הנוער 16כזה חבר328299420

טלי לוריהקרן בן חיון4-5ממלכתיתנועות הנוער 16השקד פורח329146225

קרן בירקנפלדסיגל סמדג'ה3-4ממלכתיתנועות הנוער 2מה עושות האיילות331445338

רות בילבולרונית קלמיאן 3-4ממלכתיתנועות הנוער 32שדה קמה330355388

שירן מלולציפי בניטה4-5חמ״ד*דוידזון 4מולדת176124511

מירב מכלוףאורה ג'רבי3-4חמ״ד*פופל מרדכי 8כוכב ראשון169124529

אזור 7 - קדמת ראשון ונעורים

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהל/ת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

מירטה אלבגלירוחמה פישר3-4ממלכתיאברבנאל 35הדוכיפת142303883

נינה ברמירב וקנין4-5ממלכתיאברבנאל 35פשוש85303727

ספי פוגלענבל משה4-5ממלכתיאברבנאל 41עופר איילים143335307

ענת שאוארמרגלית כהן4-5ממלכתיאברבנאל 41הג'ירף165303495

רוית אטיאסיעל אזולאי3-4ממלכתיאייזנבנד 8בוקר בהיר אחד168248807

דניס אלקיים תמי גנח4-5ממלכתיאייזנבנד 8האגדות הקסומות178303453

גידי קדמימיטל מורדה3-4ממלכתיהגדוד העברי 79אני שר מאושר369517698

טניה שמוטרעדי בן טובים4-5ממלכתיאלקלעי 34ביצת פלאים17303537

סוזי סדיעדנה אזולאי4-5ממלכתיברנדיס 14סיפורים לניבי132302513

אילנית כהןאיילה יחזקאל4-5ממלכתיברנדיס 14המקום שבלב138303388

נילי מדהלהלילך סיני3-4ממלכתיחב"ד 7גבעת הכפתורים167459669

איתנה ארגיל-הברצילה ברוך3-4ממלכתימרגולין 12פרח לב הזהב10306126

שרית יחיאלידליה גפלה3-4ממלכתיעין הקורא 6סיפורים מתוקים56303503

אביטל גלבמלי גובסי4-5ממלכתיעין הקורא 6מגדל של קוביות57303636

אתי לפידותגילה דדון3-4ממלכתיצ"ג בנות 23נוגה181305193

אפרת כרמיאהובה גוטמן 4-5ממלכתיצ"ג בנות 23זימרת הציפורים180302695

בטי לויןנטע לויאן3-4ממלכתירמב"ם 26ציפור הנפש146445395

שולי סעדלאה ברוך3-4ממלכתירפאל אריה 2הסבון בכה מאוד14459727

קרן אור אברהםמיכל טרי4-5ממלכתידגניה 9הפיל שרצה להיות הכי145534768

בכפוף לאישור משרד החינוך3-4ממלכתירמב״ם 62הילדים הנחמדים166220632

בכפוף לאישור משרד החינוך4-5ממלכתירמב״ם 62שירים ואוהבים352252525

אזור 8 - שכונת רמב"ם

רשימת גני הילדים
לפי שכונות

* חמ״ד - חינוך ממלכתי דתי
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אזור 10 - נחלת יהודה

אזור 11 - אברמוביץ

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

רעות פלוסקרפאמלה חג'ג'3-4ממלכתיאהרון וברוך 6אני בריא117459636

ענת כהןהדס ארבלי4-5ממלכתיאהרון וברוך 6שלושת הפרפרים39309914

אסתי בן שבתג׳נט לוי4-5ממלכתיאוסישקין 38בואו עננים241445213

יעל קרןלינה בנעים3-4ממלכתיאמזלג 6טל תלתל42302471

יוכי ואן דה קמפשירלי שרפי4-5ממלכתיאנגל אהרון 3אותיות עשרים ושתיים30305128

אמי דגןמירב אליהו4-5ממלכתיגיסין 5רימון זהב161304808

צאלה שפילמןמיכל כהן4-5ממלכתיגיסין 5יופי של עולם162305771

דורית אבירםאושרת אזולאי3-4ממלכתיגיסין 6סיפורים לטף40355370

שושנה ביטוןעופרה חכמפור3-4ממלכתיגיסין 6האריה שאהב תות41305359

אורית פיטרונשלי חן גבאי3-4ממלכתיטרכטנברג 26נרקיס מלך הביצה43309922

שרית שליטמירי צבר4-5ממלכתיטרכטנברג 26מפתחות הקסם44305763

סמדר בלייטמןשושנה אלקלעי3-4ממלכתיקרל נטר 15מתנת הים46306050

דורית עבדהליאת כרמי4-5ממלכתיקרל נטר 15מעיין הקסם45305094

זיוה אברהםפאבי סיאני3-4ממלכתיתרמ"ב 19הצב של אורן112459735

סמדר עמרתקוה סתלכיל4-5חמ״ד*אנגל אהרון 3קשת בענן32500959

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

אניטה פרקיןחיה רושו3-4ממלכתיהעצמאות 13ידיים של זהב348459750

ז'אנה גיסרדבי זרו3-4ממלכתיהעצמאות 13מעשה בכובע350459792
דקלה בוסקילהזיוה יעקב4-5ממלכתיהעצמאות 13הדוד אביב349459701

גלית צימןיפעת אינדיק3-4ממלכתיהרב שלינקה 7אליעזר והגזר205421230

המטריה הגדולה203445270
של אבא

יעל כהן זיוה צהאי4-5ממלכתיהרב שלינקה 7

לימור מןקרן סיינפלד4-5ממלכתיהרב שלינקה 7צבעונים206421214

רחלי רימון )שפירא(גילה אדמסו3-4ממלכתימוליק איל 22שישה בשקיק אחד202445429

גלי מצרי גוליאיריס בלולו4-5ממלכתימוליק איל 22אני הולך לגן201445205

טלי פורתהילה דור4-5ממלכתימוליק איל 22ענן על מקל219517623

נועה יצחקיבהירה אורן3-4ממלכתיניסים מלל 9שומרי הגוזלים373517631

בכפוף לאישור משרד החינוך4-5ממלכתיניסים מלל 9איתמר פוגש ארנב378808080

אפרת ברטלעינב סנאוני4-5ממלכתיהאורנים 15תן לי יד380534743

שרה שינדלריפית אלגם3-4חמ״ד*הרב צאלח 19גלגלים379306191

שונטל כהןשירלי סיאני4-5חמ״ד*הרב צאלח 6ילד פלא207306167

רשימת גני הילדים
 לפי שכונות

* חמ״ד - חינוך ממלכתי דתי
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אזור 13 - כצנלסון ובנות חיל 

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

שושנה לויתהילה נדב4-5ממלכתיברנר 15המסע אל האי אולי50305946

אורלי שרייברנורית עבדו3-4ממלכתיגורדון 12הכבש השישה עשר134306019

טובה אבודבולליאת גרמיק חיימו3-4ממלכתיגן יבנה 3טיול בצבעים51248617

אפרת יזרסקיאורית בוצצו3-4ממלכתידובנוב 32שירי ילדות125248864

כרמית דורן שרית רפאל4-5ממלכתיהמעיין 7בובה זהבה163303008

סיגל לוי סימי סויסה4-5ממלכתיהמעיין 7חברות164304998

איילת שביט בוסיבאלורה יצקוביץ3-4ממלכתיעדינה כהנסקי 1קן מגבעולים53372516

ורד פוקסשלומית פרץ4-5ממלכתיעדינה כהנסקי 1פתחו את השער54371898

ליאורה נכון אמראיריס יעקב4-5ממלכתימבצע קדש 8לקטנים גדולים52304220

שרון שילותמי גורגה4-5ממלכתימבצע קדש 8פניני טל109304055

גלית כהן קרולין אזולאי3-4ממלכתירחל ינאית בן צבי 3שיר הגדי108445411

מאיה טייכלרסיון רותם3-4ממלכתישד׳ מנחם בגין 13נוצת בית החלומות381534750

רשימת גני הילדים
לפי שכונות
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מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

איריס מגדלרחל טסלר4-5ממלכתינתן ברניצקי 8החברים שלי69304725

קלרה נחמדימזל קורש4-5ממלכתינתן ברניצקי 8גן הכוכבים70304717

ליטל יהודהליטל כרמלי3-4ממלכתייואל דרובין 37שבלול בצנצנת60445445

אתי ישייפית שבת 3-4ממלכתיהורוביץ 31סיפורים וחרוז64305748

צחית אזולאימזל עומסי4-5ממלכתיהורוביץ 31הפרפרים הידידים63305862

נתאלי הודרבקה מוסה3-4ממלכתיבנימין פיין 1בחלומי351459644

לאה הראלאורנה שרעבי4-5ממלכתירוזין 2קסם הצבעים131305300

תמר מאוריפה בכר3-4ממלכתיהירשפלד 36שיר נולד68305458

איריס כיבודיענת גוטליב4-5ממלכתיהירשפלד 36חרוז וצליל67304063

מיקי גהאאושרת בן אברהם4-5ממלכתיויניק 15אי ירוק139304543

מאירה איסק דלית כהן4-5ממלכתיויניק 15טיול אחר140302984

ורד פרל-אלמליחאוה תורג'מן3-4ממלכתיויניק 37כמו ים65445320

דנה בורמנדמירב ליס3-4ממלכתיעולי הגרדום 44בוקר טוב66445221

עינת מורן ורדה משה 4-5ממלכתיעולי הגרדום 44שמש במרום58305995

מיכל ראובנידורית אלמליח3-4ממלכתיעולי הגרדום 70כוכב קטן186306001

שירן דינור זיגדוןדורית זולוטונוב3-4ממלכתיעולי הגרדום 70ידידי טינטן187306506

שני קליגרמןגבריאלה יפת4-5ממלכתיעולי הגרדום 70מעבר ליער155304949

גלית טלקרעדן נחום4-5ממלכתיעולי הגרדום 70ארמון זהב156304444

לאה חביהזהבה סלטו 4-5ממלכתיאריה שפטל 11האור של העולם111305508

סיגלית נתןדליה מדמוני4-5ממלכתיאריה שפטל 11כשאהיה גדול149304709

שרית צפדיהגלית טורס3-4ממלכתיהתבור 35דני גיבור382459693

הילה חביבשרון דהן4-5ממלכתיהתבור 35טיול לארץ התווים383534784

מיכל שבר )אלמוג(שולה בוחבוט3-4חמ״ד*האחים סמילצ'נסקי 13סוכת שלום34124701

ימית אברהם קרן לוי4-5חמ״ד*האחים סמילצ'נסקי 13כחול ולבן160500934

אזור 15 - רמז ונווה הלל

רשימת גני הילדים
 לפי שכונות

* חמ״ד - חינוך ממלכתי דתי
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אזור 21 - כרמים וקריית הלאום

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

הילה ליבוביץרונית אזולאי3-4ממלכתיהגת 11גבעת החיפושיות254303230

סיגל סביוןנינה כהן3-4ממלכתיהתירוש 6סוכריה על מקל252445361

ברנדמן עדיאביבה כהן3-4ממלכתיהתירוש 6שיר שמח256303206

אריאלה קיסררבקה בשארי3-4ממלכתיהתירוש 6הארנב ממושי257900522

רויטל צוררינה ג'אן3-4ממלכתיישראל גלילי 17הטרקטור בארגז החול372517607

טל פרידמןיעל קרדיאן4-5ממלכתיישראל גלילי 17מפוחית פלאים קטנה371517615

בכפוף לאישור משרד החינוך3-4ממלכתיישראל גלילי 23שני עננים388919191

בכפוף לאישור משרד החינוך4-5ממלכתיישראל גלילי 23ילד שלי מוצלח389929292

אזור 22 - רמת אליהו

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

דבורה קלפהגלית ירחי 4-5ממלכתיספינת השלושה 14חרוב פלאים97304477

רונית גזית רותי מלכה3-4ממלכתיקהילת ניו ג'רסי 5ריקוד ומנגינה105500967

שמרית בן אברהםשרית מסיקה4-5ממלכתיקהילת ניו ג'רסי 5תמר55305961

ריקי שלמה רחל מהרי3-4חמ״ד*ספינת השלושה 14ריח אורנים106306415

רבקה חדדאורית לוי 3-4חמ״ד* תורניהרב מינץ 4קול פעמונים100306068

מוריה כהן דקלה סמירה4-5חמ״ד* תורניהרב מינץ 4ירושלים של זהב99306365

סיון בן-גובגאולה גבייה3-4חמ״ד* תורניזלמן שניאור 26בצל אילן פורח101304428

אזור 19 - קריית ראשון

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

אביבית בירנבאוםמירי בן נעים3-4ממלכתיהחלמונית 6מילים ומנגינה35303172

מירב ביזבי ליאורה רושוני 4-5ממלכתיהחרצית 14פרח מלבלב113304964

מורן אלעזר ולדה ירמן3-4ממלכתיהמרגנית 7בטעם ממתק353459651

שני לויאליס הדר 4-5ממלכתיהפעמונית 2בצל התאנה212303263

שוש עיינירבקה סמוכה4-5ממלכתיהפעמונית 4כוכב האושר213304485

אלה ספקטוררחל סגל3-4ממלכתיהפעמונית 6ברוש220234203

שירי ורסנו קטי דהרי3-4ממלכתיהפרג 7בחיק הטבע217445239

מיה לובל גורןאוריאנה דהן3-4ממלכתיהפרג 9אור209304857

מלכה כהן רבקה לכמני4-5ממלכתיהפרג 7פרחי בר208303222

אירית עידו פוגלמןגילה בן ישי 4-5ממלכתיהצפורן 4שירו שיר214304527

ציפי קמחיאסתר דהרי3-4חמ״ד*החלמונית 17שבעת המינים114303321

יפה קאפחעדנה ואנונו4-5חמ״ד*המרגנית 3זימרת הארץ216306084

רשימת גני הילדים
לפי שכונות

* חמ״ד - חינוך ממלכתי דתי
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מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

רוזי חייםבת שבע דוד 3-4ממלכתיה' באייר 2גן האלמוגים223170985

אושרה גבאינוי אקוה4-5ממלכתיה' באייר 2מעבר לקשת37335281

ענבל אילוזהדסה אבגי 3-4ממלכתיה' באייר 42מקהלה עליזה210309906

טלי ציפרבלטתמי יפת4-5ממלכתיה' באייר 42חיוכים36157701

אילנית כדריהסיון טוב 4-5ממלכתיה' באייר 42הגן הירוק225143347

שולה ידידשרית קדוש4-5ממלכתיה' באייר 42יש פלא מעבר לדלת226143354

עדי ז׳אנהאפרת )רחל( ישעיהו3-4ממלכתיהנחשול 26זרעים של מסטיק227335836

רעות מקס אלבז מירה סמואל3-4ממלכתיהנחשול 26שלולי250445452

קארין מיטרניאילנה אביטל4-5ממלכתיהנחשול 26פרפרים מכל מיני צבעים302303198

נטלי שחרגלית הרשקוביץ3-4ממלכתימבצע ברוש 2שלום לך עולם249445460

שרית ברוקסרחל מחרר4-5ממלכתימבצע ברוש 2יונה עם עלה של זית248445296

טטיאנה גודז'יקלידיה אורן3-4ממלכתימבצע שלמה 68גן גורים222900530

טל ארזילאה צברי4-5ממלכתימבצע שלמה 68ארץ הילדים229124602

אזור 23 - נווה ים

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגשם הגן

לימור דרוקררוית קמחי 4-5ממלכתיאדר 7תכלת וארגמן110304493

פלר קמרסמדר אהרון3-4ממלכתיאח"י להב 1איילת מטיילת211371880

מזל בייז סימה זריהן 4-5ממלכתיאח"י להב 1חנן הגנן194421248

דנה גבריאלאורלי מלכה4-5ממלכתיחיל המודיעין 6אצלנו בחצר221304105

אלינור לוזון ברוקסטטיאנה בורלק3-4ממלכתיחיל הצנחנים 7פיט פט וטו104303214

אורלי ניב רות מזרחי3-4ממלכתיחיל הרגלים 3הכוכבים המשתובבים121304683

ריבה דנקור שרונה יוספי4-5ממלכתיחיל הרגלים 4מיץ פטל152305938

מירב סבגאיילה צברי3-4ממלכתימבצע נועה 14הנשיקה שהלכה לאיבוד154445254

מיכל פלגאביבה כהן4-5ממלכתימבצע נועה 14אליק בליק153445197

שירה לוירחלי ששון )אנגלר(3-4ממלכתיחיל התותחנים 30שמוליקיפוד358445437

יפית סולימן חופית חן3-4ממלכתימבצע נועה 16על ההר יושב ענק360459818

גלית שוקרסימה סורני4-5ממלכתימבצע נועה 16גדי קטן רוצה חבר359459677

חמ״ד* שער המלך 14חמ"ד* - חב"ד376517656
חב"ד

לאה אוחיוןרבקה בראשית3-4

אזור 24 - נווה חוף ושער הים

רשימת גני הילדים
 לפי שכונות

* חמ״ד - חינוך ממלכתי דתי
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אזור 26 - נאות שקמה

אזור 29 - נווה דקלים

אזור 30 - נאות אשלים

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

מירב חכםיפה חזן3-4ממלכתיאוגדה 9קרני החמה291903773

אילנה גולובובגלי אלון3-4ממלכתיאוגדה 9איילת השחר292142919

ורד לויחגית מנחם3-4ממלכתינווה דקלים 22החליל290445262

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

אילנה טביברוחמה בארי3-4ממלכתיהאורגן 2שרביט הקסמים283124644

שלהבת לויאורית שאול3-4ממלכתיהאורגן 2מקהלת נוגנים284124636

אולגה ציבולניקרחל שרעבי 3-4ממלכתיהחצוצרה 2תיבת החלומות309133306

שרון דרימרמתי גלנטי3-4ממלכתיהחצוצרה 2עופרי310133298

מירב אריאןסימה ליבגוט3-4ממלכתיהמצילתיים 2פרח עציץ243445387

סיגל גל דבורה עבוש3-4ממלכתיהמצילתיים 2גלים286903732

מאיה לויאוסנת סיני3-4ממלכתיהקלרנית 1צפרים ודבדבן287124628

מדי סבןדליה סרור3-4ממלכתיהקלרנית 1הפרפר והפרח289126672

חבצלת מעודהעדי גרמבק 4-5חמ״ד*המצילתיים 2ויהי ערב242903740

רונית אברהםרחל ראשון3-4חמ״ד* חב"דהאורגן 1מנחם282335323

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

דורית אברטמרים חיים 3-4ממלכתיאבן גבירול 9שלושה אורנים 275125500

עדה בן-משהלאה ויצמן3-4ממלכתיאלחריזי 1פזמון ליקינטון269124552

רעיה גלזררות זהבי 3-4ממלכתיאלחריזי 1הירח הצהוב270124560

עפרה לב ארילילך מוזס 3-4ממלכתיבית הלוי 2חרוזים בשמש259146381

יפית מלכין לימור ברדע3-4ממלכתיבית הלוי 2דג הזהב273126714

ג'ולי דוידאי טירנה אליאס3-4ממלכתיבית הלוי 2העולם מלא צבעים274133223
אוסנת צמחציפי נאגר3-4ממלכתיקלישר 11טיפה של צוף278133215

מרסלה הירשאירית כהן3-4ממלכתירמח"ל 3כובע קסמים271125476

אסר הרטונגסמדר בחר3-4ממלכתירמח"ל 4עץ הצאלון272124578

בלה בונדהמרים נונה3-4חמ״ד*הרבי מלובביץ 1וכולם חברים267124537

דקלה נהדרברכה כהן4-5חמ״ד*הרבי מלובביץ 1המנגינות הצעירות268124545

ורד אברהםמור סיאני4-5חמ״ד*רמח"ל 4האותיות העבריות247169508

מזל אמסלם סמדר אלקיים4-5חמ״ד* חב"דחיים בר לב 3חמ״ד* חב"ד362464339

רשימת גני הילדים
לפי שכונות

* חמ״ד - חינוך ממלכתי דתי
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אזור 33 - פרס נובל

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

מלכה לוי אסניןסוזי טורקיה3-4ממלכתיבית הערבה 6חרוזים אדומים240304121

מירית אלעזרדנית קפאש4-5ממלכתיבית הערבה 6חגיגה של צבעים239303131

רויטל פרטושלאה אברבנאל3-4ממלכתיגאולים 5איה פלוטו8445189

גלי אלמוג עוקשיממי למלם3-4ממלכתידן 7עץ התות232303099

הדסה נחשוןמעיין שושני4-5ממלכתידן 7דרורים231303115

נטלי רוזנברגיהודית יהוד 3-4ממלכתינגבה 7פרחי החן235304600

בתיה אלבזזהבה צחייק 4-5ממלכתינגבה 7דלת הקסמים236305482

מירב חייםליאורה בן שטרית4-5ממלכתיעמיר 7שלוש המשאלות238402917

אזור 34 - קריית גנים

מספר גן 
ברשות

מספר גן 
במשה"ח

מנהלת הגןסייעת הגןשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגן

צילה נימני אורלי חג'ג' 3-4ממלכתישמעון פרס/אוטו ורבורגארמון הפרפרים317157339

מירב סרוסיענת שהרבני3-4ממלכתישמעון פרס/אוטו ורבורגצמד חמד318157321

אילנית אלחנניאורית כהן 3-4ממלכתישמעון פרס/גלזר דונלדהפרפר הכחול319169698

ישראלה דודגרציה צנחני3-4ממלכתישמעון פרס/גלזר דונלדמלך הפעמונים323179044

רשימת גני הילדים
 לפי שכונות
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