
 שם מנהלת הגן כתובת הגן שכונה שכבת גיל מגמה שם הגן סמל מוסד

 חנה כץ  82הזיתים  רמת הדקלים     דקלים 204917
   6057792   3 ממ"ד ט.ט. חובה  

 הדסה וינוגרט 82הזיתים  רמת הדקלים     הפרחים 205013
   6057499   4 ממ"ד ט. חובה  

 גבאישרית  80הזיתים        דקל 175570
   7442071 רמת הדקלים 5 ממד גן חובה  

 מיכל רביוב 80הזיתים        רתם 147652
   7442075 רמת הדקלים 5 ממד גן חובה  

 יוכי מונסונגו 80הזיתים        תות 451898
   5297282 רמת הדקלים 5 ממד גן חובה  

 הדר הילה כהן 80הזיתים        מנגו 370937
   7442074 רמת הדקלים 3 ממד ט.ט. חובה  

 סיון עיני 3הרימון  רמת הדקלים     אירוסים 182808

   5324513   3 ממ"ד ט.ט. חובה  

 נאוה גולן 3הרימון  רמת הדקלים     יערה 182790
   5324299   3 ממלכתי ט.ט. חובה  

 אורית מישל 12הנשיא  מרכז     דובדבן 523548
   6136746   4 ממ"ד ט. חובה.  

 רות חיון 1סמ' רבקה  מרכז     תאנים 204941
   5322763   4 ממ"ד ט. חובה.  

 מיכל הזז 1סמ' רבקה  מרכז   חינוך מיוחד תמרים 621813
  P.D.D PDD     5323403   

 אביבה משה 1העבודה        אור 121335

   5322463 מרכז 5 ממלכתי גן חובה  

 עדי כהן נבו 1העבודה        קרן 204818

   5321311 מרכז 5 ממלכתי גן חובה  

 חדווה בשארי א 6הציונות  מרכז     גפנים 204784
   5323402   3 ממ"ד ט.ט. חובה  

 רות שאול 6הציונות  מרכז     חבצלת 316513
   5322713   3 ממ"ד ט.ט. חובה  

 שני אורן 4הציונות  מרכז     תפוז 334946
   9324556     ממ"ד חובהט.   

 יונת בן סניור 4הציונות  מרכז     חרוב 316521

   5325023   4 ממלכתי ט. חובה  

 טלי שיף 4הציונות  מרכז     יסמין 195750
   5328848     חנ"מ שפתי חובה  

 אביטל גרמה 3לוי אשכול  רמת הדר   ממלכתי תלתן מונטסורי 635060

   035325390   3-4   דו שנתי  

 רחל פיטוסי 15לוי אשכול  רמת הדר     שושנים 204735
   5327307   4 ממ"ד ט.חובה  

 נילי דנן 15לוי אשכול  רמת הדר     ברושים 248005
   5327318   3-4 ממ"ד דו שנתי  

 ענת וייס 9יצחק מודעי  רמת הדר   חינוך מיוחד אילנית  194795
   5328050     ממלכתי שפתי  

 מלכה בללו 7יצחק מודעי  רמת הדר   חינוך מיוחד לוטם 628149

   5328070     חנ"מ שפתי ט.ט.חובה  



       

 רננה אביאני 7יצחק מודעי  רמת הדר     הרדוף 336057
   5328085   3 ממ"ד ט.ט. חובה  

 רות סעדי 4פיקסלר  רמת הדר     סיגלית 182758

   ;   3 ממ"ד ט.ט.חובה  

 מרגלית טל 4פיקסלר  רמת הדר     לילך 628149

   5328490   4 ממ"ד ט חובה  

 4פיקסלר  רמת הדר   חינוך מיוחד כלנית 204743
דבורה לאה 

 קסטל
   5322110     חנ"מ שפתי .חובה  

 איילת מליחי 4פיקסלר  רמת הדר   חינוך מיוחד נורית 451930
   5328489     חנ"מ שפתי ט.ט.חובה  

 אפרת גלרנטר 3משה דיין  רמת הדר     ערבה 161224
   7167153   3 ממ"ד ט.ט חובה  

 עפרה גווטה 3משה דיין  רמת הדר     נרקיס 196568

   7364592   4 ממ"ד ט. חובה  

 בתיה אוחנה 3משה דיין  רמת הדר     סחלב 195743

   7167154   3 ממ"ד ט.ט.חובה  

 רבקי חממה 3משה דיין  רמת הדר     סביון 161240
   7364591   4 ממ"ד ט.חובה  

 רמת הדר   חינוך מיוחד מרגנית 192922
שמחה הולצברג 

 שמרית כהן 7

  P.D.D PDD     5329441   

 אשרת אביטן 2יצחק שמיר      ממ"ד אגס 650580

   5163152   5   חובה  

 ליאת ביטון 4 יצחק שמיר     ממ"ד תפוח 650564

   7163591   5   חובה  

 13קרן היסוד  רמת אילן     ניצנים 196576
שרונה 

 אלמקייס

   9791468   3-4 ממלכתי דו שנתי  

 אורטל מורד 3אלונים  רמת אילן     שיבולים 531640

   5039420   3 ממלכתי ט.חובה  

 קוממיחני לוי  6רחבת אילן  רמת אילן     אורנים 419424
   5324089   5 ממלכתי חובה  

 פז נורי 16רחבת אילן  רמת אילן     רימונים 204768

   5325593   5 ממלכתי חובה  

 יפעת שאשא 8רחבת אילן  רמת אילן     צבעוני 462937
   035328055   3 ממלכתי ט.ט.חובה  
       

       

      מורשת מנחם 

 שם הגננת פרטי הגן שכונה   מגמה שם הגן מוסדסמל 

 מיכל גרשי 5עוזי חיטמן        אשל 222828

   7385110 רמת הדקלים 5 ממד גן חובה  

 שיראל בובליל 5עוזי חיטמן        תדהר 222836
   7385109 רמת הדקלים 5 ממד גן חובה  

 יהודית גרשי 5עוזי חיטמן        שיטה 222810
   7385111 רמת הדקלים 5 ממד חובהגן   

 רוחמה ברזילי 5עוזי חיטמן        אלה 334953
   7385117 רמת הדקלים 5 ממד    



      מורשת זבולון 

 שם הגננת פרטי הגן שכונה     שם הגן סמל מוסד

 ריקי גמליאל 59ביאליק        שקד 809095
   5322237 רמת הדר 5 ממד גן חובה  

 שני מסורי 59ביאליק        ארז 119461
   5322237 רמת הדר 5 ממד גן חובה  

 עליזה ספראני 59ביאליק        הדר 809103
   5322237 רמת הדר 5 ממד גן חובה  

 ליאת לפידות 59ביאליק        פקאן 462945
   5322237 רמת הדר 5 ממד גן חובה  

c 


