
ג"תשפ- גני ילדים חובה 

סמל הגן שם הגננת  כתובת הגן זרם שם הגן'מס
108969שולמית נבון4הקרן תורניגן איריס1
130757אורטל דיין 24האלמוג תיקשורתגן אנפה2

108951ענת שקלר73מצפה נבו ד"ממגן ארז3
439877אושר לוי 8הבדולח ממלכתיגן אשל 4
128181אפרת עסיס 64העירית ממלכתיגן אתרוג5
108464סיגלית מרציאנו 16השיזף ד"ממגן דוכיפת6
189407שושי בצון1האבן ממלכתיגן דקל7
128165חלי בן עמי  153רכס ד"ממגן הדס8
108258אושרת חסיד94הנחלים ד"ממד סביון"גן חב9
108290שירה אליסף26אבני החושן תורניגן חבצלת10
417451אור קדמי153הרכס מ.חגן חצב11
159772לילך לוי16השיזף מ.חגן חופית12
317453מרים שמלה19הקרן ד"ממגן חרוב13
147082שלי אסרף 24האלמוג ממלכתיגן טופז14
108191הדס קוקס4השקמה ממלכתיגן יסמין15
108084אילנית ריכטר25פרי מגדים ממלכתיגן יערה16
336370אילנה כהן 8הבדולח מ.חגן נופר17
221101אורלי שדה 3השחם ממלכתיגן נקר18
108522יעל רזניקוב10מדבר יהודה ממלכתיגן סנונית19
317479ירדן אזרד 54השחם ממלכתיגן סחלב20
109033רינת רוש8דרך הגיא ד"ממגן עירית21
355750שירה שטרק1הבדולח מ.חגן ענבר22
315721חגית רייבי23מצפה נבו ד"ממגן צאלון23
221127גליה קלר 3השחם ד"ממגן צבעוני24
108126ענת מלכה 10מדבר יהודה ממלכתיגן רקפת25
108068סימי וזאנה25פרי מגדים ד"ממגן רימון26

135210מיכל דלרוזה 2הקנה ד"ממגן שלדג27
233825שלי בנימין153הרכס ממלכתיגן שעורה28
108175ניצן  מושקטו 8פרי מגדים ממלכתיגן שקמה29
139626בלהה שמואל19הקרן מ.חגן שקנאי30
130740מרינה אשנסקי 8פרי מגדים מ.חגן תלתן31
247940סימה אילן 89השחם תורניגן תמר32
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ג"תשפ-      גני ילדים טרום חובה 
סמלשםכתובתשם'מס

הגןהגננתהגןזרם      הגן
247957אירן כהן 89השחם תיקשורתגן אגוז1
247932תמר סימן טוב89השחם תורניגן אורן2
335513אושרית חמי 153הרכס ד"ממגן אפרסמון3
138180מרב גדעוני 48העירית ממלכתיגן ברבור4
108019פאני בן גוסי73מצפה נבו ד"ממגן ברוש5
200717אפרת סויסה14בת נדיב ממלכתיגן גפן6
317495גלית אברהמי1הבדולח ממלכתיגן דובדבן7
108381אורית בן עמי 2האורן ממלכתיגן דרור8
233783עדינה פלולי 30הרכס תורניגן הרדוף9
233775קליפה- עדי בן 30הרכס ממלכתיגן ורד10
233791תמי לוי 54השחם ממלכתיגן זית11
108985לילך ביבי דניאל 4השקמה ממלכתיגן זמיר12
356444אלישבע אליטוב מויאל94הנחלים ד"ממד חוגלה"גן חב13
189399רחלי חיים 1האבן ממלכתיגן חוחית14
407676מוריה פולק ראיתן41מצפה נבו ד"ממגן חלמונית15
138172אנט דהן  48העירית ממלכתיגן חסידה16
108043אורית רבינוביץ 19הצילצל ד"ממגן יקינטון17
108993מיטל כהן 180הנחלים ממלכתיגן כלנית18
108977שירה מזרחי 4הקרן ד"ממגן לילך19
233643רעות שנאור30הרכס ד"ממגן מרגנית20
108282מלי טיבאינה 41מצפה נבו מ.חגן נורית21
407668מיטל אמיר 8פרי מגדים ממלכתיגן נחליאלי22
108936שני טל8דרך הגיא ד"ממגן נרקיס23
108803ליאורה חריזמן22האלמוג ממלכתיגן סמדר24
642090סיגלית ברפי22האלמוג ממלכתיגן סייפן25
147074נורית בנימיני153הרכס ממלכתיגן ספיר26
130765מור אמויאל 14בת נדיב מ.חגן סלעית27
108035אפרת משה 180הנחלים ד"ממגן עפרוני28
146944רחלי ספרבי 54השחם מ.חגן פרפר29
108407י'מיכל סרג94הנחלים ממלכתיגן צופית30
221119מאורה ראובני   3השחם ד"ממגן קינמון31
109025מירי קארו 26אבני החושן תורניגן שושן  32
189381אורית שלום 1האבן ממלכתיגן שחף33
128173דבורה בן הרוש10הצפצפה ממלכתיגן שיטה34
135202יסכה לובושיץ2הקנה ד"ממגן שלו35
108076רות חזון 16השיזף ד"ממגן שקד36
109041תהילה סמט 153הרכס תיקשורתגן תאנה37
317461נילי עובדיה 24האלמוג ד"ממגן תפוח38


