
ג"רשימת גנים לפי אזורי רובע תשפ

ייעוד גןטלפון בגןס"מזין בהכתובתשם הגן  רובע

מ"חנ03-5546787על אזורי7הגנים ד  "גן שיבולת חמנווה גן1

מ"חנ03-6355098דורון 21הגנים גן סחלב נווה גן2

ח "טט03-9684860דורון 7הגנים גן נופר נווה גן3

ח "טט03-5036245דורון 21השדות גן שושן  נווה גן4

חובה.ט03-9116466דורון 21הגנים גן יקינטוןנוה גן5

חובה+חובה.ט03-6419364דורון  4הפרחים גן דובדבן נווה גן6

חובה+חובה.ט03-6496029דורון  4הפרחים גן פטל  נווה גן7

חובה+חובה.ט03-6496028דורון  4הפרחים גן תות  נווה גן8

מ"חנ03-5490251אוסישקין17ארנון גן סיגלית אלון 1

ח"טט03-5175952אוסישקין8ח "הפלמגן דרור אלון 2

חובה03-5175932אוסישקין8ח "הפלמגן פשוש  אלון3

חובה+חובה.ט03-5405208אוסישקין17הדרור ' סמגן יערה       אלון4

חובה+חובה.ט03-5496314אוסישקין17הדרור ' סמגן לוטם        אלון5

חובה.ט+ ח "טט03-5258230אוסישקין56השופטים גן חרצית אלון6

חובה.ט03-5405316אוסישקין25הירדן גן ניצן אלון7

חובה03-7316783אוסישקין15גדעון גן אלהאלון8

מ"חנ03-5408212אמירים37הסייפן גן סמדר  נווה רסקו1

ח"טט03-5497450אמירים37הסייפן גן איריס      נווה רסקו2

חובה.ט03-5407794אמירים3הלילך ' סמגן לילךנווה רסקו3

חובה03-5497234אמירים9קרן יסוד גן רותם    נווה רסקו4

חובה03-9778266אמירים42שבטי ישראל גן רימון נווה רסקו5

ח "טט03-5406152הדר2רות גן אלון           הדר1

חובה.ט+ח"טט03-5496873הדר3הנוטע ' סמגן הרדוף הדר2

חובה+ חובה .ט03-5408113הדר 3הנוטע ' סמגן חצב הדר3

חובה+ חובה .ט03-5496835הדר3בועז גן ורד הדר4

ח"טט03-5406242יעל רום10מרדכי גן ברקן    הדר5

מ"חנ03-5408211יעל רום10מרדכי גן תאנה הדר6

חובה.ט+ח "טט03-5053148יעל רום  5דולב ' סמגן רוזמריןהדר7

חובה+חובה .ט03-5490215יעל רום  14אברבוך גן כרכום הדר8

חובה+חובה.ט03-5474890יעל רום14אברבוך גן צבעוני  הדר9

חובה+חובה.ט03-5497463יעל רום 16המלאכה גן ספיר הדר 10

חובה+חובה .ט03-6351631יעל רום5רות גן ערמון  הדר 11

חובה     5408152 -03יעל רום6רות גן צבר                       הדר12

מ"חנ03-5546652יעל רום14דרך ראשונים גן סייפן הדר13

מ"חנ03-5496861יעל רום4רות גן ברוש        הדר14

תלת גילאי03-5491496על אזורי10ברק ד"גן תירוש חבהדר15

מ"חנ03-5496321קרית יערים20ויצמן גן בושמת קרית יערים1

חובה.ט03-5406212קרית יערים20ויצמן גן ארז            קרית יערים2

חובה.ט+ח"טט03-5490241קרית יערים1אשל אברהם גן ציפורן  קרית יערים3

ח"טט03-5406221קרית יערים1אשל אברהם גן אשל     קרית יערים4

חובה03-5494342קרית יערים13יצחק אלחנן צ"חט-גן פרפריםקרית יערים5

חובה03-5494343קרית יערים13יצחק אלחנן צ"חט-גן פרחיםקרית יערים6



03-77878010-3עומר11חטיבת אלכסנדרוני מעון טרופיגן מורשה1

ח"טטעומר11חטבית אלכסנדרוני גן מרווהמורשה2

ח"טט03-5496458עומר 1שמואל הנגיד גן דקל  מורשה3

חובה. ט03-5496298עומר 1שמואל הנגיד גן הדס   מורשה4

חובה+ חובה .ט03-5490214עומר 1שמואל הנגיד גן דגנית  מורשה5

חובה+ חובה .ט03-5407413עומר 1שמואל הנגיד גן הדר   מורשה6

חובה03-5496313עומר 1שמואל הנגיד גן נורית מורשה7

ח"טט03-6885419עומר52עזרא גן דפנה מורשה8

חובה.ט+ח "טט03-9335170עומר52עזרא ד"גן תדהר חממורשה9

חובה03-6087071עומר52עזרא ד"גן תומר חממורשה10

חובה03-6822038עומר52עזרא גן שיבולים  מורשה11

חובה.ט03-5497654עומר12מנחם בגין גן סביון מורשה12

חובה5473175  -03עומר12מנחם בגין גן מרגנית  מורשה13

מ"חנ03-5018924אורנים       5המור ' סמגן כלנית נווה מגן1

ח"טט03-5497463אורנים   42שבטי ישראל  גן גפן נווה מגן2

ח"טט03-9335170אורנים 5המור ' סמגן פרג נווה מגן3

ח"טט03-9335170אורנים11תחכמוני ד"גן מוריה חמנווה מגן 4

חובה.ט03-5186888אורנים1מוהליבר גן נרקיסנווה מגן5

חובה+ חובה .ט03-9335170אורנים  23הרב קוק ד "אתרוג חמנווה מגן6

חובה+ חובה.ט03-5406211אורנים43ריינס פינת הרב קוק גן אמנון ותמרנווה מגן7

חובה+חובה.ט03-5477180אורנים   54יצחק שדה ד"גן דקלים חמנווה מגן8

חובה03-5406125אורנים     57גורדון גן אורנים  נווה מגן9

מ"חנ03-5405801גולן'  א5שניר ' סמגן ליבנה  גולן1

מ"חנ03-5493599גולן27התבור גן דולב  גולן2

ח"טט03-5408212גולן1היונה גן שקמהגולן3

ח"טט03-7602145גולן   3זרובבל גן שקד גולן 4

חובה.ט03-7602145גולן   3זרובבל גן תמר  גולן5

חובה.ט03-7602145גולן   3זרובבל גן זית  גולן6

חובה03-7602145גולן   3זרובבל גן אגוז  גולן7

חובה03-7602145גולן   3זרובבל גן שיזף גולן8




