
מנהלת גןכתובת הגןטלפון בגןגילאיםזרםשם הגן
גלאור סימהכנרת 50698586גילאי 4-5 ממלכתיאגם

אסיאס אילנהליבורנו 505946817גילאי 4-5 ממלכתיאדווה
אמיר סיגלליבורנו 501324717גילאי 3-4 ממלכתיאונייה
חסון דנהאלמליח5 א'5069638גילאי 3-4 ממ"דאופק

נחמן דגניתבר אילן 553311775גילאי 3-4 ממלכתיאוקיינוס
ללזרי גילהאלי כהן 551034316גילאי 4-5ממלכתיאטלנטיס

גרין חנההשקמה 658243328גילאי 4-5ממלכתיאלמוג
עובדיה אסתישפרבר 65202832גילאי 3-4 ממלכתיאמנון
אהרוני חנהארלוזורוב 506973324גילאי 3-4 ממ"דאפיק

כהן פריידינגבה 507731010גילאי 3-4 ממ"דאקסודוס
ליאורליבורנו 20מיוחד 3חנ"מ -A.S.Dאירוס

בן זימן אילניתמצדה 7אין טלפוןגילאי 3 ממלכתיאריות  הים
שפנגנטל שירארלוזרוב 559926750מיוחד 3-4חנ"מ-מעוכבי התפתחותאנפה

סרור דפנהנורדאו 19אין טלפוןגילאי 3 ממלכתיברבור
פייבל חנהבן ציון ישראל 552521412גילאי 4-5 ממלכתיבריזה

קליין  ברוריהששת הימים 507153713גילאי 3-4 ממלכתיבת גלים
אריאלי רוניתאלי כהן 55340354גילאי 3-4 ממלכתיבת הים
ארצי אמיליההשקמה 552523917מיוחד 3-4חנ"מ-מעוכבי התפתחותגולשים

גבריאל עדןליבורנו 20אין טלפוןמיוחד 3-4חנ"מ-מעוכבי התפתחותגומא
וואסה אתימצדה 63451877מיוחד 5-6חנ"מ-A.S.Dגל-עמותה

משה סנה 50755848גילאי 4-5 ממלכתיגאות
סמואלוב-דגני 

אורית
שטח סימההרשת 60253355גילאי 3-4 ממלכתיגלים

זילברמן סמדרפנקס 50734592גילאי 4-5 ממלכתידג הזהב
שבלב אלהבית וגן 50745235גילאי 4-5 ממלכתידגיגון
אדרי אסנתתנין 4א'5082137גילאי 5ממלכתידגים

קוש סיגלגינוסר 55331183גילאי 5ממלכתידוברה
בכר יובלגינוסר 55331243גילאי 4ממלכתידוגית
לארי נועהיצחק שדה 551879729גילאי 3-4 ממ"דדולב

ניסני רותיפנקס 50739862גילאי 5ממ"דדולפין
ברגר אביבהפנקס 50732642גילאי 4-5 ממלכתידיונון
רוטברד פנינהשי עגנון 902765553גילאי 4-5 ממלכתידקר

לדרמן עדיחרושת 55323605מיוחד 5-6חנ"מ-מעוכבי התפתחותדייגים
רחמים פרחחרושת 55321595גילאי 4-5 ממלכתיהים התיכון



קלמה גליתנגבה 507532612גילאי 3-4 ממ"דהפלגה
אמור נווההגיבורים 33גילאי 3 ממ"דהרדוף הנחלים

ביטי מורמנדלי 506956610גילאי 4-5 ממלכתיזהרון
מאור אורנהחביבה רייך 50776032גילאי 4-5 ממלכתיחובלים

חלבני מאיהקלאוזנר 50740833גילאי 5ממלכתיחול הים
נעים אוריתקורצ'אק 507638715גילאי 3-4 ממלכתיחולות הים
זינו ורדשי עגנון 553403235גילאי 3-4 ממלכתיחוף הסלע
חולו דיתיששת הימים 507139413גילאי 4-5 ממלכתיחופי הים

כהן אפרתאורט ישראל 916012218גילאי 3-4 ממלכתיחופים
פרץ מיכלאורט ישראל  55156235גילאי 4-5 ממ"דחיל הים

בן חיים ליטלנורדאו 19גילאי 3-4 ממלכתיחסידה

כצנלסון 659878355גילאי 3 ממ"דחרטום האונייה
שמחי-תאסירי 

דנה
חג'ג' סוליליבסקינד 50821447גילאי 4-5ממלכתיטיילת

אגאין מורליבורנו 505917017גילאי 5ממלכתייובל
סיוק ליאורליבסקינד 50821457גילאי 3-4 ממלכתיים

דהן מריםחביבה רייך 50775912גילאי 3-4 ממ"דים המלח
משיח מירבבית וגן 91789315גילאי 3-4 ממלכתיימית

דרזי מיכל-סימההשקמה 552975017מיוחד 5-6חנ"מ-מעוכבי התפתחותיורדי הים
מוריהדקר 50753053מיוחד 6חנ"מ-מעוכבי התפתחותימאים
צ'אקי עינברהדדי 652280112מיוחד 3-4חנ"מ-מעוכבי התפתחותירקון

פיזייב רחל חליאורט ישראל 96640775מיוחד 4-5חנ"מ-A.S.Dכספיון

השקמה 907398728גילאי 4ממלכתיכוכב הים
מורדוב 
לודמילה

חשאי עליזהאלמליח5 א'5069624גילאי 4ממ"דכחל
לוי עפרהכנרת 50698936גילאי 3-4 ממ"דכנרת

חן רוניתארלוזורוב 506977124גילאי 4-5 ממ"דלב הים
גרין אילנהניצנה 21א5069723גילאי 4-5ממלכתילגונה
אקפלוש לורהמנדלי 506963110גילאי 3-4 ממלכתילוויתן

בכור ליאורהניצנה 21א5069749גילאי 3-4 ממלכתילשון הים
חגיתליבורנו 20מיוחד 3חנ"מ -A.S.Dלוטוס

קטנוב שירבר אילן 553317683גילאי 3-4 ממלכתימבואות ים

השבטים 55256413גילאי 3-4 ממלכתימגדלור
מסיקה בציצו 

חופית



מוסרי מאיהמשה סנה 50755838גילאי 3-4 ממלכתימזח
סרנגה יהודיתאורט ישראל 55331266גילאי 3-4 ממלכתימיצר

זגורי מירבהרשת 50755815גילאי 4-5 ממלכתימכמורת
גואטה זהבהיוספטל 528315221גילאי 3-4 ממלכתימנור

חבשה שגיתיוספטל 506990121גילאי 4-5 ממלכתימספנה
איינהורן פזיתכובשי החרמון 55243294גילאי 4-5 ממ"דמעגן

הרב מימון 18א5519035גילאי 3-4 ממלכתימעיין
גרסימנקו 
מרגריטה

דיין עינתקורצ'אק 659219315גילאי 3-4 ממלכתימעפילים
גבעון-דוד שרוןאורט ישראל 969767718גילאי 4-5 ממלכתימפל

רוטנברג אלינההחרושת 55331285גילאי 3-4 ממלכתימפרץ
כהן שירהבלפור 5529789152גילאי 3-4 ממ"דמפרש

הרשת 507510311גילאי 5ממלכתימצוף
קרוכמלניק 

אורנית
פישביין חןהדדי 670653112גילאי 3-4 ממלכתימצילים

לוי מיכלשפרבר 65203162גילאי 3-4 ממלכתימצפה הים
שלום שריתאורט ישראל 55165935מיוחד 4-5חנ"מ-מעוכבי התפתחותמלחים

שפושניק יאנהרמב"ם 50840327מיוחד 5חנ"מ-A.S.Dמרינה-עמותה
גולדברג תומרכצנלסון 506969455מיוחד 3חנ"מ-ASDנמו-עמותה

ניב רותיהרב קוקיס 50821384גילאי 4-5 ממלכתינוה חוף
טולדו שושיהרב קוקיס 50821434גילאי 3-4 ממלכתינוה ים

צורף מיטלהדדי 682978612גילאי 4-5 ממלכתינופר
קומר מיריתהרב מימון 18א5519425גילאי 4ממלכתינחל
צובארה מיריעמדות 50811623גילאי 4-5 ממלכתינמל

חנין לבנהעמדות 50776793גילאי 3-4 ממלכתינתיבי הים

קופיטובסקי נטעחביבה רייך 50812392מיוחד 3-5חנ"מ-מעוכבי התפתחותספנים

5518243גילאי 3-4 ממלכתיסוס הים
טבנקין 17 

חזי ענברפ.זרובבל
לביא חןהתחיה 507823216גילאי 3-4 ממלכתיסוף הים

זמיר חניבר אילן 554150375גילאי 4-5 ממלכתיסייפן
כנם מורןשי עגנון 552695435גילאי 3-4 ממלכתיסיפון האוניה

פרידמן רוניתגינוסר 55331193גילאי 4-5 ממלכתיסירה
מור-יוסף שירןחשמונאים 506985249גילאי 4-5ממלכתיסכר

סטרו רמהאוסקר שינדלר 67685292גילאי 4-5ממלכתיסלעים



גילאי 4- ממ"דסנפיר

גילאי 5ממלכתיספינה
גילאי 3ממלכתיעגור
גילאי 4- ממלכתיעוגן

מיוחד 6חנ"מ-מעוכבי התפתחותפינגווין
מיוחדחנ"מ-A.S.Dפלמינגו
גילאי 4- ממלכתיפוסידון

גילאי 4- ממלכתיפלג
גילאי 5- ממ"דפנינת הים

מיוחד 4חנ"מ-מעוכבי התפתחותצוק
גילאי 5ממלכתיצדף

גילאי 4 ממלכתיצדפים
גילאי 4- ממלכתיצוללנים

גילאי 5ממלכתיצוללת
גילאי 5 ממלכתיצי-הימי
גילאי 4- ממלכתיקונכיה

גילאי 5- ממלכתיקיפוד ים

מיוחד 6חנ"מ-מעוכבי התפתחותקברניט
מיוחד 6חנ"מ-מעוכבי התפתחותקורל

מיוחד 5חנ"מ-מעוכבי התפתחותקפיטן

מיוחד 6חנ"מ-מעוכבי התפתחותרב החובל
גילאי 4- ממלכתירחפת

גילאי 4- ממלכתיריביירה

גילאי 4- ממלכתיריף
גילאי 4- ממלכתירפסודה

גילאי 4- ממ"דרשת
מיוחד 6חנ"מ-A.S.Dשבלול-ים



רבינוביץ 551539842מיוחד 6חנ"מ-A.S.Dשייטים
בוליצ'בסקי 

יוליה

5518536מיוחד 3חנ"מ-מעוכבי התפתחותשייטת
מסגר1 -ישראל 

לוגסי זהביתוישינגרד

אלי כהן  55339934גילאי 3-4 ממ"דשושנת הים
בורוכוב 
ויקטוריה

ענבי נעמיחביבה רייך 50776212גילאי 3-4 ממלכתישחיינים
קצב רותבלפור 5529761152גילאי 4-5ממלכתישחפים

נחייסי רוניתנגבה 657022010גילאי 4-5 ממ"דשירת הים
כהן מאיהארלוזרוב 559925450גילאי 3-4 ממלכתישלדג

זהביתאורט ישראל 5מיוחד 5חנ"מ - מעוכבי התפתחותשקנאי
ביתן מטיאלי כהן 551396816גילאי 3 ממ"דתורן

אברהם אוריתרבינוביץ 55205862גילאי 4-5 ממלכתיתכלת

שבלול ים, קפיטן והרדוף נמצאים אחד ליד השני באזור עמידר - קהילת קנדה 57 יפו חשוב!!!


	גיליון2

