
 

 

 

 לפי איזורי רישום גני הילדות והילדים תשפ"ג
 

  אזור  
 בי"ס עוגן

  שמות הגנים שמות הרחובות המזינים
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 רביבים
 
 
 
 

 און, הגולן, החרמון,  הגלעד.-רב
 72-88הגליל זוגי 

 77-91הגליל אי זוגי 
 התבור, הרמה,

 47-79הרי יהודה אי זוגי 
 44-76הרי יהודה זוגי 

 עין חנוך, בקעת הירדן, המצפה,
 עין גנים, עין שמש, סמטת השרון 

 

 
 5שושן גילאי 

 4גילאי ורד 
 4צבר גילאי 

 3סתוונית גילאי 
 
 
 
 

 
באיזור רישום זה 
בשל כמות מועטה 
 של ילדות וילדים 

עובר לרחוב סביון גן 
ומשנה  דרך המשי

 את שמו 
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 יובלים

 ,דרך הבשמים, סמ' יובלים
 1-9אי זוגי  דרך התקווה

 2-14דרך הים זוגי 
 3-5דרך הים אי זוגי 

 הברוש 
 

 5רותם גילאי 
 5אתרוג גילאי 

 5דובדבן גילאי  
  5אורן גילאי 
  5אלון גילאי 

 
 4פטוניה גילאי 

 4פטל גילאי 
 4פומלית גילאי 
 3פעמונית גילאי 
 3פיקוס גילאי 
 3פפאיה גילאי 
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 אילות

 דרך המלך, דרך האגמים, 
 הנשיא טרומן.

  2-8דרך התקווה זוגי 
 11-15דרך התקווה אי זוגי 

 דרך העמק 
 16-26דרך הים זוגי 

 7-19דרך הים אי זוגי 
 2-16דרך אילות זוגי 

 1-5דרך אילות אי זוגי 
 דרך ההדרים

  4-5 צבעוני גילאי
 5יסמין גילאי 
 5ערבה גילאי 
 4גפן גילאי 

 4חרצית גילאי 
 5איריס גילאי 

 4-5חצב גילאי 
 4סחלב גילאי 
 3סיגלון גילאי 
 3סייפן גילאי 

 חדש - 3אשכולית 

 
בשכונה זו נפתח גן 
חדש לגילאי טרום 

 טרום חובה
גן אשכולית ברחוב 

 14דרך המשי 
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 גנים

 ים המלח, כנרת, הנגב ,דגניה, הגפן
עין גדי, הערבה, גבעון, מרחביה, קדושי 

השואה, דביר, הר סיני, עמק זבולון, 
 הנחל, בית שאן, סמ' הלבונה, יודפת

העמקים, הקישון,  הפסגה, סמ' קדש, 
בארי, הכרמל, האורנים, הדקל, 

חי, זאב, הרי -הרימון, צאלון, , תל
 ירושלים, הר נבו, עמק יזרעאל

 ,אקליפטוס
 1-45הרי יהודה אי זוגי 

 2-42הרי יהודה זוגי 
 2-64הגליל  זוגי 

 3-73הגליל אי זוגי 
 

 
 

 5 מרגנית  גילאי
 4-5תמר גילאי 

 4אקליפטוס גילאי 
 3שקד גילאי 
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 אמירים

 

 
 דרך המשי

 25-29דרך התקווה אי זוגי 
 28-32דרך הים זוגי 

 21-23דרך הים אי זוגי 
 7-15דרך אילות 

 
  5הדס גילאי 
 4-5לוטם גילאי 
 4אגס גילאי 

 3נורית גילאי 
 
 

 



 

 

 
 גני ילדים  

ברוח הגישה 
 המונטסורי

 
 

 על איזורי

שכונה מזינה בתי ספר יובלים, איילות, 
 אמירים

 
 שכונה מזינה בתי ספר רביבים, גנים

 4-5אלה 
 
 

 3-4-5אילן 
 
 
 3אגוז 

 

 

 גני ילדים 6
 ממ"ד

 
 מכל רחבי הישוב

 
 4-5נרקיס גילאי 

 3-4גילאי יקינתון 
 
 

 

                            
 
 
 


