
טלפוןשם הגננתמגמההרכב גילאיםכתובת שם הגן'מס

02-5902087תמר סימן טובתורניטרום חובה89השחם גן אורן1

02-5356327 שולמית נבוןתורניא"יוח- חובה 4הקרן גן איריס2

02-5905221 אושרית חמיד"ממטרום חובה  153הרכס גן אפרסמון3

02-5356653 ענת שיקלרד"ממחובה73מצפה נבו גן ארז4

02-5356654 פאני בן גוסיד"ממטרום חובה73מצפה נבו גן ברוש5

5356339- 02סיגלית מרציאנוד"ממחובה 16השיזף גן דוכיפת6

02-5634746 חלי בן עמיד"ממחובה  153רכס גן הדס7

02-5351906 עדינה פלוליתורניטרום חובה 30הרכס גן הרדוף8

02-5900214 אלישבע מויאלד"חב-ד "ממטרום חובה94הנחלים גן  חוגלה9

02-5900218 שירה אליסףתורניחובה26אבני החושן גן חבצלת10

02-5356991 מוריה פולקד"ממטרום חובה41מצפה נבו גן חלמונית11

02-5356339 מרים שמלהד"ממא"יוח- חובה  19הקרן גן חרוב12

02-5356394 אורית רבינוביץד"ממטרום חובה 19הצילצל גן יקינטון13

02-5356341 שירה מזרחיתורניטרום חובה4הקרן גן לילך14

02-5354715 רעות שניאורתורניטרום חובה30הרכס גן מרגנית15

02-5357241 מלי טוביאנהחינוך מיוחד טרום חובה41מצפה נבו גן נורית16

02-5356510 שני טלתורניטרום חובה2דרך הגיא גן נרקיס17

02-5357239 רינת רושתורניטרום חובה2דרך הגיא גן עירית18

02-5904138 אפרת משהד"ממטרום חובה180הנחלים גן עפרוני19

02-5902278 חגית ריביד"ממחובה23מצפה נבו גן צאלון20

02-5352830 גליה קלרד"ממחובה  1השחם גן צבעוני21

02-5357897 מאורה ראובניד "ממטרום חובה 3השחם גן קינמון22

02-5354928 סימי וזאנהד"ממתלת גילי25פרי מגדים גן רימון23

02-5900217 מירי קארותורניטרום חובה26אבני החושן גן שושן 24

02-5900756 דבורה בן הרושד"ממטרום חובה10הצפצפה גן שיטה25

02-5901422 מיכל דלרוזהד"ממחובה 2הקנה גן שלדג26

02-5901421 יסכה ליבוביץד"ממטרום חובה1הערבה גן שלו27

02-5352344 רות חזוןד"ממטרום חובה 16השיזף גן שקד28

02-5356367 בילהה שמואלחינוך מיוחדחובה19הקרן גן שקנאי29

02-5904150 סימה אילןתורניחובה 89השחם גן תמר30

02-5900213 אושרת חסידד"חב- ד " ממא"יוח- חובה 94הנחלים גן  סביון31

02-5357296 נילי עבדיהד"ממטרום חובה 1הבדולח גן תפוח32

ג"ד תשפ"גני ילדים ממ



טלפוןשם הגננתמגמההרכב גילאיםכתובת שם הגן'מס

9919024 -02   אירן כהן חינוך מיוחדטרום חובה 89השחם גן אגוז1

02-5351207 אורטל בן דיין חינוך מיוחדחובה 24האלמוג גן אנפה2

  02-5353454 אפרת עסיסממלכתיחובה 64העירית גן אתרוג3

02-5901371 אושר לויממלכתיחובה 8הבדולח גן אשל4

02-5901496 מרב גדעוניממלכתיטרום חובה48העירית גן ברבור5

02-5901426 אפרת סויסהממלכתיטרום חובה14בת נדיב גן גפן6

02-5909792 גלית אברהמיממלכתיטרום חובה 1הבדולח גן דובדבן7

02-5901427 שושי בצוןממלכתיחובה 1האבן גן דקל8

02-5357758 אורית בן עמיממלכתיטרום חובה 2האורן גן דרור9

02-5357240 עדי בן קליפהממלכתיטרום חובה 30הרכס גן ורד10

 5903752- 02תמי לויממלכתיטרום חובה  54השחם גן זית11

02-6743397 לילך ביבי דניאלממלכתיטרום חובה 4השקמה גן זמיר12

02-5900220 רחלי חייםממלכתיטרום חובה  1האבן גן חוחית13

02-5352345 לילך לוי חינוך מיוחדחובה 16השיזף גן חופית14

02-5901497 אנט דהןממלכתיטרום חובה 48העירית גן חסידה15

02-5903751 אור יונהחינוך מיוחדחובה 153הרכס גן חצב 16

02-5902173 שלי אסרףממלכתיחובה 24האלמוג גן טופז17

02-5357478 הדס קוקסממלכתיחובה 4השקמה גן יסמין18

02-5902174 אילנית ריכטרממלכתיחובה 25פרי מגדים גן יערה19

02-5460645 מיטל כהןממלכתיטרום חובה180הנחלים גן כלנית20

5863132 -02אילנה כהן חינוך מיוחדחובה8הבדולח גן נופר21

02-5356063 מיטל אמירממלכתיטרום חובה 8פרי מגדים גן נחליאלי22

02-5356337 אורלי שדהממלכתיחובה 3השחם גן נקר23

02-5900721 ירדן אזרדממלכתיחובה 54השחם גן סחלב24

 6500740 - 02סיגל ברפיממלכתיטרום חובה24האלמוג גן סייפן25

02-5356392 מור אמויאל חינוך מיוחדטרום חובה 14בת נדיב גן סלעית26

 6509580 - 02ליאורה חריזמןממלכתיטרום חובה 22האלמוג גן סמדר27

5902174 -02נורית בנימיניממלכתיטרום חובה153הרכס גן ספיר28

 5900219 - 02יעל רזניקובממלכתיא"יוח-חובה 10מדבר יהודה גן סנונית29

02-5357798 שירה שטרק חינוך מיוחדטרום חובה 3הבדולח גן ענבר30

02-5356395 רחלי ספרבי חינוך מיוחדטרום חובה 54השחם גן פרפר31

02-5900212 מיכל סרציממלכתיטרום חובה94הנחלים גן צופית32

5352902 - 02ענת מלכהממלכתיא"יוח- חובה 10מדבר יהודה גן רקפת33

02-5900215 אורית שלוםממלכתיטרום חובה 1האבן גן שחף34

 5357238 - 02שלי בנימיןממלכתיחובה 91הרכס גן שעורה35

02-5356336 ניצן מושקטוממלכתיחובה 8פרי מגדים גן שקמה36

 5356338 -02תהילה סמטחינוך מחוחדטרום חובה 153הרכס גן תאנה37

02-5353476 מרינה אשנסקיחינוך מיוחדחובה 8פרי מגדים גן תלתן38

ג"גני ילדים ממלכתיים תשפ


