
מנהלת גןכתובת הגןטלפון בגןגילאיםזרםשם הגן

גלאור סימה5069858ממלכתיאגם

אסיאס אילנה5059468ממלכתיאדווה

אמיר סיגל5013247ממלכתיאונייה

בן חיים ליטל5069638ממלכתיאופק

נחמן דגנית5533117ממלכתיאוקיינוס

ללזרי גילה5510343ממלכתיאטלנטיס

גרין חנה6582433ממלכתיאלמוג

פרנסיס שני6520283ממלכתיאמנון

בינדר אינה5599267אנפה

אהרוני חנה5069733אפיק

כהן פריידי5077310אקסודוס

פייבל חנה5525214בריזה

קליין  ברוריה5071537ממלכתיבת גלים

אריאלי רונית5534035ממלכתיבת הים

סרור דפנה5075584ממלכתיגאות

ארצי אמיליה5525239גולשים

וואסה אתי6345187

שטח סימה6025335ממלכתיגלים

זילברמן סמדר5073459ממלכתידג הזהב

שבלב אלה5074523ממלכתידגיגון

אדרי אסנת5082137דגים

קוש סיגל5533118ממלכתידוברה

בכר יובל5533124ממלכתידוגית

לארי נועה5518797דולב

ניסן אורלי5073986דולפין

ברגר אביבה5073264ממלכתידיונון

לדרמן עדי5532360דייגים

רוטברד פנינה9027655ממלכתידקר

רחמים פרח5532159ממלכתיהים התיכון

קלמה גלית5075326הפלגה

ביטי מור5069566ממלכתיזהרון

מאור אורנה5077603ממלכתיחובלים

חלבני מאיה5074083ממלכתיחול הים

נעים אורית5076387ממלכתיחולות הים

זינו ורד5534032ממלכתיחוף הסלע

חולו דיתי5071394ממלכתיחופי הים

9160122ממלכתיחופים

פרץ מיכל5515623חיל הים

דרעי רחל6598783ממלכתיחרטום האונייה

3-4גילאי  6כנרת  

3-4גילאי  17ליבורנו  

4-5גילאי  17ליבורנו  

3-4גילאי  ' א5אלמליח 

75בר אילן 4-5גילאי 

3-4גילאי  16אלי כהן  

28השקמה 4-5גילאי 

3-4גילאי  2שפרבר  

חנ"מ
חנ"מ-מעוכבי

50ארלוזרוב התפתחות

3-4גילאי ממ"ד 24ארלוזורוב  

3-4גילאי ממ"ד/מיל"ת 10נגבה  

3-4גילאי ממלכתי/מיל"ת 12בן ציון ישראל  

13ששת הימים 5גילאי 

4אלי כהן 3גילאי 

3-4גילאי  8משה סנה  

חנ"מ
חנ"מ-מעוכבי

17השקמה התפתחות

7מצדה A.S.D-חנ"מA.S.D-חנ"מגל-עמותה

5הרשת 5גילאי 

3-4גילאי  2פנקס  

3-4גילאי  5בית וגן  

5גילאי ממלכתי/יוח"א א4תנין   '

5גילאי  3גינוסר  

3גינוסר 3גילאי 

3-4גילאי ממ"ד 29יצחק שדה  

4-5גילאי ממ"ד 2פנקס  

2פנקס 5גילאי 

חנ"מ
חנ"מ-מעוכבי

5חרושת התפתחות

53שי עגנון 5גילאי 

3-4גילאי  5חרושת  

3-4גילאי ממ"ד/מיל"ת 12נגבה  

3-4גילאי  10מנדלי  

3-4גילאי  2חביבה רייך  

3קלאוזנר 5גילאי 

3-4גילאי  15קורצ'אק  

3גילאי  35שי עגנון  

13ששת הימים 5גילאי 

סמואלוב-דגני אורית18אורט ישראל 4-5גילאי 

5אורט ישראל  5גילאי ממ"ד/יוח"א

3-4גילאי  55כצנלסון  



5082144ממלכתיטיילת

אגאין מור5059170ממלכתייובל

5529750יורדי הים

סיוק ליאור5082145ממלכתיים

דהן מרים5077591ים המלח

רוזנס מיה5075305ימאים

משיח מירב5063456ימית

6522801ירקון

מורדוב לודמילה9073987ממלכתיכוכב הים

חשאי עליזה5069624כחל

5069893כנרת

 מכלוף אתי5069771לב הים

גרין אילנה5069723לגונה

אקפלוש לורה5069631ממלכתילוויתן

בכור ליאורה5069749לשון הים

קטנוב שיר5533176ממלכתימבואות ים

מסיקה בציצו חופית5525641ממלכתימגדלור

5075583ממלכתימזח

סרנגה יהודית5533126ממלכתימיצר

זגורי מירב5075581ממלכתימכמורת

שלום שרית5516593מלחים

היימן ענת5283152מנור

חבשה שגית5069901מספנה

איינהורן פזית5524329מעגן

גרסימנקו מרגריטה5519035ממלכתימעיין

דיין עינת6592193ממלכתימעפילים

9697677ממלכתימפל

רוטנברג אלינה5533128ממלכתימפרץ

בוארון גליה5529789ממלכתימפרש

5069734מפרשית

קרוכמלניק אורנית5075103ממלכתימצוף

פישביין חן6706531ממלכתימצילים

לוי מיכל6520316ממלכתימצפה הים

שפושניק יאנה5084032

ניב רותי5082138ממלכתינוה חוף

טולדו שושי5082143ממלכתינוה ים

צורף מיטל7634030נופר

קומר מירית5519425ממלכתינחל

בן חמו מרי5518121ממלכתינחשול

גולדברג תומר5069694

חג'ג' סולי7ליבסקינד 4-5גילאי 

17ליבורנו 4גילאי 

חנ"מ
חנ"מ-מעוכבי

דרזי מיכל-סימה17השקמה התפתחות

7ליבסקינד 5גילאי 

3-4גילאי ממ"ד 2חביבה רייך  

חנ"מ
חנ"מ-מעוכבי

3דקר התפתחות

5בית וגן 5גילאי ממלכתי/מיל"ת

חנ"מ
חנ"מ-מעוכבי

צ'אקי עינבר12הדדי התפתחות

28השקמה 5גילאי 

3-4גילאי ממ"ד ' א5אלמליח 

3-4גילאי ממ"ד חג'בי מוריה6כנרת  

4-5גילאי ממ"ד 24ארלוזורוב  

א21ניצנה 4-5גילאי ממלכתי/יוח"א

10מנדלי 4-5גילאי 

3-4גילאי ממלכתי/מיל"ת א21ניצנה  

3-4גילאי  83בר אילן  

3-4גילאי  3השבטים  

טורי ז'קלין8משה סנה 4-5גילאי 

3-4גילאי  6אורט ישראל  

5הרשת 3גילאי 

5אורט ישראל חנ"מ-מעוכבי התפתחותחנ"מ-ממ"ד

21יוספטל 4-5גילאי ממלכתי/מילת

3-4גילאי ממלכתי/מילת 21יוספטל  

4-5גילאי ממ"ד/מיל"ת 4כובשי החרמון  

4גילאי  א18הרב מימון  

3-4גילאי  15קורצ'אק  

3-4גילאי  גבעון-דוד שרון18אורט ישראל  

5גילאי  5החרושת  

4-5גילאי  152בלפור  

 יאסוצ'ניה ליאור7חלמית A.S.D-חנ"מA.S.D-חנ"מ

3-4גילאי  11הרשת  

12הדדי 4-5גילאי 

3-4גילאי  2שפרבר  

7רמב"ם A.S.D-חנ"מA.S.D-חנ"ממרינה-עמותה

3-4גילאי  28סוקולוב  

28סוקולוב 4-5גילאי 

12הדדי 5גילאי ממלכתי/יוח"א

א18הרב מימון 3גילאי 

22ניסנבאום 5גילאי 

55כצנלסון ASD-חנ"מA.S.D-חנ"מנמו-עמותה



צובארה מירי5081162ממלכתינמל

חנין לבנה5077679ממלכתינתיבי הים

גואטה זהבה5518243ממלכתיסוס הים

דגן אורית5078232ממלכתיסוף הים

לוי שרית5541503סייפן

כנם מורן5526954ממלכתיסיפון האוניה

פרידמן רונית5533119ממלכתיסירה

5069852סכר

סטרו רמה6768529ממלכתיסלעים

וטורי לאה5520547סנפיר

למאי גליה5518024ממלכתיספינה

קופיטובסקי נטע5081239ספנים

הדס קרן5075206ממלכתיעוגן

בן עזרא אתי5069937ממלכתיפוסידון

מגן דניאל5514903פינגווין

 בכר לירון5072270ממלכתיפלג

ורד אורטל6768573פלמינגו

חגאי גלית6581895פנינת הים

שמרצקי יולי6768542

אלמקייס ריקי6057212ממלכתיצדף

דבש הילה5579861ממלכתיצדפים

5078225ממלכתיצוללנים

מאיר הדרה5074439ממלכתיצוללת

עמירה מיטל6768659צוק

ריקה רויטל5533175ממלכתי

פרג שולי5518419קברניט

לאופר גלית6057508ממלכתיקונכיה

זוארץ מורד  גלית5078013ממלכתיקיפוד ים

ביתן מגית5534033קפיטן

דמתי אשתר אורית5077787רב החובל

טודרוס בקי5525184רחפת

רוקח מיה5520884ממלכתיריביירה

אגאי אילנה5077981ממלכתיריף

טייג תמי5533125ממלכתירפסודה

3-4גילאי  3עמדות  

4-5גילאי  3עמדות  

3-4גילאי   פ.זרובבל17טבנקין  

3-4גילאי  16התחיה  

3-4גילאי ממלכתי/מילת 75בר אילן  

35שי עגנון 3גילאי 

3גינוסר 4-5גילאי 

3-4גילאי ממלכתי/מיל"ת מור-יוסף שירן49חשמונאים  

3-4גילאי  2אוסקר שינדלר  

3-4גילאי ממ"ד 2רבינוביץ  

 פ.זרובבל17טבנקין 4גילאי 

חנ"מ
חנ"מ-מעוכבי

2חביבה רייך התפתחות

11הרשת 4-5גילאי 

2פנקס 4-5גילאי 

חנ"מ
חנ"מ-מעוכבי

42רבינוביץ התפתחות

17ליבורנו 5גילאי 

2אוסקר שינדלר A.S.D-חנ"מA.S.D-חנ"מ

4-5גילאי ממ"ד/יוח"א 10נגבה  

2אוסקר שינדלר A.S.D-חנ"מA.S.D-חנ"מצבי הים-עמותה

5הדקל 4גילאי 

53שי עגנון 4-5גילאי 

3-4גילאי  רז מנוצ'רי ריבי16התחיה  

3קלאוזנר 5גילאי 

חנ"מ
חנ"מ-מעוכבי

2אוסקר שינדלר התפתחות

83בר אילן 4-5גילאי צי-הימי

חנ"מ
חנ"מ-מעוכבי

 -ישראל וישינגרד1מסגרהתפתחות

5גילאי  5הדקל  

3-4גילאי   פ.יוספטל97כצנלסון   

חנ"מ
חנ"מ-מעוכבי

4שפרבר התפתחות

חנ"מ
חנ"מ-מעוכבי

א4תנין התפתחות '

4-5גילאי ממלכתי/מיל"ת 12בן ציון ישראל  

5גילאי   פ.זרובבל17טבנקין  

4-5גילאי  97יוספטל  

3גינוסר 4גילאי 



5524329רציף

קמחין רחל5075046רשת

אלגום יוליה5513968

בורוכוב ויקטוריה5533993שושנת הים

ענבי נעמי5077621ממלכתישחיינים

קצב רות5529761ממלכתישחפים

5515398שייטים

לוגסי זהבית5518536שייטת

נחייסי רונית6570220שירת הים

כהן מאיה5599254ממלכתישלדג

אברהם אורית5520586ממלכתיתכלת

4-5גילאי ממ"ד/מיל"ת משיח-זהב איריס4כובשי החרמון  

3-4גילאי ממ"ד 5הרשת  

16אלי כהן A.S.D-חנ"מA.S.D-חנ"משבלול-ים

3-4גילאי ממ"ד 4אלי כהן   

5גילאי  2חביבה רייך  

152בלפור 4-5גילאי 

בוליצ'בסקי יוליה42רבינוביץ A.S.D-חנ"מA.S.D-חנ"מ

חנ"מ
חנ"מ-מעוכבי

 -ישראל וישינגרד1מסגרהתפתחות

4-5גילאי ממ"ד/יוח"א 10נגבה  

3-4גילאי  50ארלוזרוב  

3-4גילאי  2רבינוביץ  


	גיליון1

