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1.6852XXXXXXמרגולין' רחגן אברהם

3.8502XXXXאברמסון' רחגן אברמסון

120.7001XXXXבוסתנאי ' רחגן אהרון ציזיק

90.9501Xאהרוני ' רחגן אהרוני חדש

190.9501Xאהרוני ' רחגן אהרוני ישן

7.3502XXההסתדרות' רחגן אושיות מרכזי

8.4001XXXXXפלדי' רחגן אזורי ויצמן

1.0001XXXXכרמל' רחגן אחוזת הנשיא זמני

1.1004XXXXXהרותם' רחגן אלון

0.5604Xארלוזרוב' רחגן ארלוזרוב

0.7003(שיכון סלע)בורוכוב פינת משה פריד ' רחגן בורוכוב

1.2503Xבעל התניא' רחגן בעל התניא

1.1502XXXXבר אילן' רחגן בר אילן

0.3704XXXטשרניחובסקי' רחגן ברגר

1.2504XXXXXברנר' רחגן ברנר

8.5002XXXXXXההסתדרות' רחגן גבעת גבעתי

8.9502XXXשבזי. ש' רחגן גבעת מוריה

3.0304XXXישראל עוקשי' רחגן גבעתי

2.1402XXXXXיעקב מדהלה' רחגן גילה

6.8001XXXXXXXXנסקי'רוז' רחגן גנדי

0.7702XXXXנורית' רחגן גרוסמן

4.7303XXXX(כפר גבירול)דוד אלעזר  ' רחגן דוד אלעזר

1.5104XXXין'דולצ' רחין'גן דולצ

6.1003XXXXXרפאל מנחם' שדגן דורלם

2.5304XXXXהבוסתן' רחגן דיזינגוף

1.6003XXXX(כפר גבירול)בן גוריון  ' רחגן דמתי

91.2101XXXהרצוג ' רחגן דניאל

2.7002XXXXוינר' רחגן דניה מסחרי

170.2404Xבאייר ' ה' רחבאייר' גן ה

1.3002XXXXהאגוז' רחגן האגוז

0.5153(כפר גבירול)יהושע בן חנניה ' רחגן האקליפטוס

0.3001XXגורדון' רח(גורדון)גן האקליפטוסים 

1.9602הפרדס' רחגן האתרוג

1.4404XXהבוסתן' רחגן הבוסתן

1.9003XXXXX(כפר גבירול)דוד אלעזר  ' רחכפר גבירול- גן הבנים 

8.2003XX(קרית משה)סטולובוב ' רחקריית משה- גן הבנים 

גן אהרון ציזיק/גן ציזיק.xls
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0.9504XXXXיגאל יחיא' רח(מרמורק)גן הבנים 

155.3501XXXXXXאהרונוביץ ' רח(נווה יהודה)גן הבנים 

401.8501XXXXגורדון ' רחגן הגבורה

0.9503X(כפר גבירול) 1הדקל ' רח פינת השקמה1גן הדקל 

0.6003XX(כפר גבירול) 45הדקל ' רח45גן הדקל 

4.4203XXXX(כפר גבירול)קורנית ' רח, הארז' רחגן הדקלים כפר גבירול

5.9502XXXXXכובשי החרמון' רחגן ההרפתקאות

0.7802XXXXהחרצית' רחגן החרצית

3.2904XXXXהחשמונאים' רחגן החשמונאים

3.7004XXXXXXXהירדן' רחגן הטייס

4-61.3001Xמלצר ' רחגן הטלפון

362.2001XXXהנשיא הראשון ' רחגן היקב

9.8002XXXXXXהבנים' רחגן המגינים

16.4004XXXXXXהרצל' רחגן המייסדים

30.4404הגליל ' רחגן המכולת

0.6104XXXהאמהות' רחגן המלכים

1.7502Xיעקב' רחגן המקרא

2.7501(מאחורי בית ניצן) 44הנשיא הראשון ' רחגן הנשיא הראשון

7.2001XXXXXבר שאול' רח(גן בר שאול)גן הפלסטיק 

3.4001Xדרך בגיןגן הפסלים

1.9003XXXXXX(שיכון סלע)חנה אברך ' רחגן השלושה

0.3503XXXXלוסטיג' רחגן השניים

0.8702התחיה' רחגן התחיה

0.3401וילקומיץ' רחגן וילקומיץ

0.7002XXבנימין' רחגן חביבי

0.3201XXXבן ציון. ש' רחגן חיים שמחוני

0.4953טוכמן' רחגן טוכמן

0.4301Xפינס' רחגן טלר פינס

0.9202טרומפלדור' רחגן טרומפלדור

2.5001XXXXXטרייבוש' רחגן טרייבוש

0.6604XXיגאל יחיא' רחגן יגאל יחיא

1.1004XXXיהודה הלוי' רחישעיהו- גן יהודה הלוי 

0.1904Xיהודה הלוי' רח22גן יהודה הלוי 

1.7603XXX(כפר גבירול)יהונתן ' רח(גן הדואר)גן יהונתן 

320.7153Xיום הכיפורים ' רח32גן יום כיפורים 

360.5503XXיום הכיפורים ' רח36גן יום כיפורים 

גן הגבורה/גן הגבורה.xls
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0.1002Xיעקובזון' רחגן יעקובזון

4.5001XXXנווה אלון' רחגן כותרת הורד

2.8602XXXXXדרך בגיןגן ליאור הררי

0.4402Xמאור יוסף' רחגן מאור יוסף

0.6154XXXסעדיה הגאון' רחגן מגדל המים

0.4501XXמוהליבר' רחגן מוהליבר

130.5501מוסקוביץ ' רח13גן מוסקוביץ 

0.2751XXמורדי הגטאות' רחגן מורדי הגטאות

2.9004XXXישראל עוקשי' רח'גן מיבנן ג

1.6504XXXXXן'מילצ' רחן'גן מילצ

1.6503X(קרית משה)מרבד הקסמים ' רחגן מרבד הקסמים

1.3202XXמרים מזרחי' רחגן מרים מזרחי חדש

0.3502XXמרים מזרחי' רחגן מרים מזרחי ישן

1.7301XXXיהודה לייב יוספזון' רחגן משה בוטוין

4.4703XXXXX(שיכון סלע)ג  "יל' רח/ בורוכוב ' רחגן משה דרימר

1.0904XXXXמשה מזרחי' רחגן משה מזרחי

0.7302XXXרחק הבניםגן משמר אזרחי

441.9002XXXXXארה 'נג' רח(גדול)ארה 'גן נג

441.1502XXXארה 'נג' רח(קטן)ארה 'גן נג

1.9503Xנדב' רחגן נדב

3.5002XXXשוהם' רחגן נווה מור

7.1001XXXXXXדרור' רחגן נווה עמית

7.4502XXXבלקינד' רחגן ניו יורק

2.2602XXXמוטה גור' רחגן עדי

0.2004XXטשרניחובסקי' רחגן עדנה מזעקי

2.5701XXXXגורדון' רחגן עומר אלקבץ

3.2804XXXעין התכלת' רחגן עין התכלת

0.8203XXXדובנבויים' רחגן עינן

0.1503Xלוסטיג' רחין'גן עפג

0.4303Xפדובה' רחגן פדובה

2.7001XXXXXדרך בגיןגן קרן טנדלר

2.6504XXXXXXהעליה' רחגן רזין

2.5502XXXי"רש' רחי"גן רש

7.5003XXXX(שיכון סלע)וולקני ' שדוולקני' גן שד

1.6201XXXXחן' שדחן' גן שד

1.0501Xגולדברג' רחגן שופן

גן עומר אלקבץ/גן אלקבץ.xls
גן שלומי שופן/גן שלומי שופן.xls
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0.5152XXההגנה' רחגן שוש אוריאל

2.0102XXשטיינברג' רחגן שטיינברג

270.9001XXXרופין ' רחגן שי

2.2604XXXXXXשרעבי סעדיה' רחגן שילר

1032.1404XXXXXXהרצל ' רחגן שמעון שייבה

1.6752XXחיים וייסבורג' רח(מזרח)גן שקולניק 

4.4502XXXXXחיים וייסבורג' רח(מערב)גן שקולניק 

4.8003XXXXXXX(כפר גבירול)בן איש חי ' רחגן שרה גורמן

5.2501XXXXXXXהתאנה' רחגן ששי

132.5601XXן "תר' רחן"גן תר

5.0203XXXXנח קרומר' רח/ בצלאל לינדה ' רחחורשת ותיקים

3.5652Xהחרצית' רח(נווה יהודה)מגרש כדורגל 

39.9503XXXXXXXXמוטי קינד' רחספורטק

8.5001XXXXXכרמל' רחפארק אחוזת הנשיא

15.9604XXXXXXXפנחס בן דודפארק גבעת האהבה

24.2604XXXXקלמן ביאלר' רחפארק הדקלים

18.8002XXXXXXXה"נתיב הל' רחפארק החרובים

17.3852XXXXXXXירושליים' שדפארק היובל

35.9303XXXXXXהר הצופים' רחפארק רחובות ההולנדית

14.1502XXXXXירושליים' שדפארק שרונה

2.5304XXXXXשמחה הולצברג' רח410פ "שצ

1.0504XXXXXענבר' רח412פ "שצ

גן תרן/גן תרן.xls


רשימת גנים

גן הבנים נווה יהודה/גן הבנים נווה יהודה.xls
גן שי
גן ששי/גן ששי.xls
גן נוה עמית/גן נווה עמית.xls
גן נוה עמית/גן נווה עמית.xls
גן שד' חן/גן שדרות חן.xls
גן מוסקוביץ 13/גן מוסקוביץ 13.xls
גן חיים שמחוני/גן שמחוני.xls
גן מורדי הגטאות/גן מורדי הגטאות.xls
גן כותרת הורד/גן כותרת הורד.xls
גן גנדי/גן גנדי.xls
גן וילקומיץ/גן וילקומיץ.xls
גן טלר פינס/גן טלר פינס.xls
גן משה בוטוין/גן בוטוין.xls
גן הפסלים/גן הפסלים.xls
פארק אחוזת הנשיא/פארק אחוזת הנשיא.xls
גן אחוזת הנשיא זמני/גן אחוזת הנשיא זמני.xls
גן טרייבוש/גן טרייבוש.xls
גן הטלפון/גן הטלפון.xls
גן דניאל/גן דניאל.xls
גן הגבורה/גן הגבורה.xls
גן הנשיא הראשון/גן הנשיא הראשון.xls
גן היקב/גן היקב.xls
גן עומר אלקבץ/גן אלקבץ.xls
גן אהרון ציזיק/גן ציזיק.xls
גן מוהליבר/גן מוהליבר.xls
גן שלומי שופן/גן שלומי שופן.xls
גן הפלסטיק/גן הפלסטיק.xls
גן אהרוני חדש/גן אהרוני חדש.xls
גן אהרוני ישן/גן אהרוני ישן.xls
גן תרן/גן תרן.xls
גן אזורי ויצמן/גן אזורי ויצמן.xls
גן קרן טנדלר/גן קרן טנדלר.xls
חורשת ותיקים/חורשת ותיקים.xls
גן דורלם/גן דורלם.xls
גן עינן/גן עינן.xls
גן השניים/גן השניים.xls
גן עפג'ין/גן עפג'ין.xls
גן פדובה/גן פדובה.xls
גן השלושה/גן השלושה.xls
גן שד' וולקני/גן שד' וולקני.xls
גן דרימר/גן דרימר.xls
גן בורוכוב
גן הבנים קרית משה/גן הבנים קרית משה.xls
גן יום הכיפורים 32/גן יום הכיפורים 32.xls
גן יום הכיפורים 36/גן יום הכיפורים 36.xls
גן מרבד הקסמים/גן מרבד הקסמים.xls
גן נדב/גן נדב.xls
גן טוכמן/גן טוכמן.xls
ספורטק/ספורטק.xls
פארק רחובות ההולנדית/פארק רחובות ההולנדית.xls
גן האקליפטוס רח' תדהר/גן האקליפטוס תדהר.xls
גן האקלפטוסים רח' גורדון/גן האקליפטוסים גורדון.xls
גן בעל התניא/גן בעל התניא.xls
גן שרה גורמן/גן שרה גורמן.xls
גן יהונתן/גן יהונתן.xls
גן הבנים כפר גבירול/גן הבנים כפר גבירול.xls
גן דוד אלעזר/גן דוד אלעזר.xls
גן הדקל 45/גן הדקל 45.xls
גן הדקל 1/גן הדקל 1.xls
גן הדקלים/גן הדקלים כפר גבירול.xls
גן ברנר/גן ברנר.xls
גן ברגר/גן ברגר.xls
גן הבנים מרמורק/גן הבנים מרמורק.xls
גן החשמונאים/גן החשמונאים.xls
גן המיסדים/גן המיסדים.xls
גן המלכים/גן המלכים.xls
גן המקרא/גן המקרא.xls
גן המגינים/גן המגינים.xls
גן מרים מזרחי חדש/גן מרים מזרחי חדש.xls
גן מרים מזרחי ישן/גן מרים מזרחי ישן.xls
גן שקולניק מזרח/גן שקולניק מזרח.xls
גן שקולניק מערב/גן שקולניק מערב.xls
גן נווה מור/גן נווה מור.xls
גן אברהם/גן אברהם.xls
גן האגוז/גן האגוז.xls
גן אברמסון/גן אברמסון.xls
פארק החרובים/פארק החרובים.xls
גן ליאור הררי/גן ליאור הררי.xls
גן בר אילן/גן בר אילן.xls
גן דניה מסחרי/גן דניה מסחרי.xls
גן שטיינברג/גן שטיינברג.xls
גן התחיה/גן התחיה.xls
גן גבעת מוריה/גן גבעת מוריה.xls
גן ההרפתקאות/גן הרפתקאות.xls
גן גילה/גן גילה.xls
גן נג'ארה קטן/גן נגארה קטן.xls
גן נג'ארה גדול/גן נגארה גדול.xls
פארק שרונה/פארק שרונה.xls
גן עדי מעוז/גן עדי מעוז.xls
פארק היובל/פארק היובל.xls
גן ניו יורק/גן ניו יורק.xls
גן החרצית/גן החרצית.xls
גן גרוסמן/גן גרוסמן.xls
גן רשי/רשי.xls
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גן הטיס/גן הטיס.xls
גן עין התכלת/גן עין התכלת.xls
גן המכולת/גן המכולת.xls
פארק גבעת האהבה/פארק גבעת האהבה.xls
גן שילר/גן שילר.xls
גן דולצ'ין/גן דולצין.xls
גן רזין/גן רזין.xls
גן גבעתי/גן גבעתי.xls
גן מיבנן ג/גן מבנן ג.xls
גן משמר אזרחי/גן משמר אזרחי.xls
גן דמתי/גן דמתי.xls
גן עדנה מזעקי/גן עדנה מזעקי.xls
גן יגאל יחיא/גן יגאל יחיא.xls
גן הבוסתן/גן הבוסתן.xls
גן חביבי/גן חביבי.xls
גן יעקובזון/גן יעקובזון.xls
גן מאור יוסף/גן מאור יוסף.xls
גן שוש אוריאל/גן שוש אוריאל.xls
מגרש כדורגל/מגרש כדורגל (נווה יהודה).xls


גן הבנים נווה יהודה/גן הבנים נווה יהודה.xls
גן שי
גן ששי/גן ששי.xls
גן נוה עמית/גן נווה עמית.xls
גן נוה עמית/גן נווה עמית.xls
גן שד' חן/גן שדרות חן.xls
גן מוסקוביץ 13/גן מוסקוביץ 13.xls
גן חיים שמחוני/גן שמחוני.xls
גן מורדי הגטאות/גן מורדי הגטאות.xls
גן כותרת הורד/גן כותרת הורד.xls
גן גנדי/גן גנדי.xls
גן וילקומיץ/גן וילקומיץ.xls
גן טלר פינס/גן טלר פינס.xls
גן משה בוטוין/גן בוטוין.xls
גן הפסלים/גן הפסלים.xls
פארק אחוזת הנשיא/פארק אחוזת הנשיא.xls
גן אחוזת הנשיא זמני/גן אחוזת הנשיא זמני.xls
גן טרייבוש/גן טרייבוש.xls
גן הטלפון/גן הטלפון.xls
גן דניאל/גן דניאל.xls
גן הגבורה/גן הגבורה.xls
גן הנשיא הראשון/גן הנשיא הראשון.xls
גן היקב/גן היקב.xls
גן עומר אלקבץ/גן אלקבץ.xls
גן אהרון ציזיק/גן ציזיק.xls
גן מוהליבר/גן מוהליבר.xls
גן שלומי שופן/גן שלומי שופן.xls
גן הפלסטיק/גן הפלסטיק.xls
גן אהרוני חדש/גן אהרוני חדש.xls
גן אהרוני ישן/גן אהרוני ישן.xls
גן תרן/גן תרן.xls
גן אזורי ויצמן/גן אזורי ויצמן.xls
גן קרן טנדלר/גן קרן טנדלר.xls
חורשת ותיקים/חורשת ותיקים.xls
גן דורלם/גן דורלם.xls
גן עינן/גן עינן.xls
גן השניים/גן השניים.xls
גן עפג'ין/גן עפג'ין.xls
גן פדובה/גן פדובה.xls
גן השלושה/גן השלושה.xls
גן שד' וולקני/גן שד' וולקני.xls
גן דרימר/גן דרימר.xls
גן בורוכוב
גן הבנים קרית משה/גן הבנים קרית משה.xls
גן יום הכיפורים 32/גן יום הכיפורים 32.xls
גן יום הכיפורים 36/גן יום הכיפורים 36.xls
גן מרבד הקסמים/גן מרבד הקסמים.xls
גן נדב/גן נדב.xls
גן טוכמן/גן טוכמן.xls
ספורטק/ספורטק.xls
פארק רחובות ההולנדית/פארק רחובות ההולנדית.xls
גן האקליפטוס רח' תדהר/גן האקליפטוס תדהר.xls
גן האקלפטוסים רח' גורדון/גן האקליפטוסים גורדון.xls
גן בעל התניא/גן בעל התניא.xls
גן שרה גורמן/גן שרה גורמן.xls
גן יהונתן/גן יהונתן.xls
גן הבנים כפר גבירול/גן הבנים כפר גבירול.xls
גן דוד אלעזר/גן דוד אלעזר.xls
גן הדקל 45/גן הדקל 45.xls
גן הדקל 1/גן הדקל 1.xls
גן הדקלים/גן הדקלים כפר גבירול.xls
גן ברנר/גן ברנר.xls
גן ברגר/גן ברגר.xls
גן הבנים מרמורק/גן הבנים מרמורק.xls
גן החשמונאים/גן החשמונאים.xls
גן המיסדים/גן המיסדים.xls
גן המלכים/גן המלכים.xls
גן המקרא/גן המקרא.xls
גן המגינים/גן המגינים.xls
גן מרים מזרחי חדש/גן מרים מזרחי חדש.xls
גן מרים מזרחי ישן/גן מרים מזרחי ישן.xls
גן שקולניק מזרח/גן שקולניק מזרח.xls
גן שקולניק מערב/גן שקולניק מערב.xls
גן נווה מור/גן נווה מור.xls
גן אברהם/גן אברהם.xls
גן האגוז/גן האגוז.xls
גן אברמסון/גן אברמסון.xls
פארק החרובים/פארק החרובים.xls
גן ליאור הררי/גן ליאור הררי.xls
גן בר אילן/גן בר אילן.xls
גן דניה מסחרי/גן דניה מסחרי.xls
גן שטיינברג/גן שטיינברג.xls
גן התחיה/גן התחיה.xls
גן גבעת מוריה/גן גבעת מוריה.xls
גן ההרפתקאות/גן הרפתקאות.xls
גן גילה/גן גילה.xls
גן נג'ארה קטן/גן נגארה קטן.xls
גן נג'ארה גדול/גן נגארה גדול.xls
פארק שרונה/פארק שרונה.xls
גן עדי מעוז/גן עדי מעוז.xls
פארק היובל/פארק היובל.xls
גן ניו יורק/גן ניו יורק.xls
גן החרצית/גן החרצית.xls
גן גרוסמן/גן גרוסמן.xls
גן רשי/רשי.xls
גן גבעת גבעתי/גן גבעת גבעתי.xls
גן אושיות מרכזי/גן אושיות מרכזי.xls
גן האתרוג/גן האתרוג.xls
גן טרומפלדור/גן טרומפלדור.xls
גן שמעון שייבה/גן שמעון שייבה.xls
גן ה באייר/גן ה באייר.xls
גן ארלוזרוב/גן ארלוזרוב.xls
גן מגדל המים/גן מגדל המים.xls
גן יהודה הלוי-ישעיהו/גן יהודה הלוי-ישעיהו.xls
גן יהודה הלוי 22/גן יהודה הלוי 22.xls
גן משה מזרחי/גן משה מזרחי.xls
גן מילצן/גן מילצן.xls
גן דיזנגוף/גן דיזינגוף.xls
פארק הדקלים/פארק הדקלים.xls
שצפ 410/שצפ 410.xls
שצפ 412/שצפ 412.xls
גן אלון יבלקוביץ/גן אלון.xls
גן הטיס/גן הטיס.xls
גן עין התכלת/גן עין התכלת.xls
גן המכולת/גן המכולת.xls
פארק גבעת האהבה/פארק גבעת האהבה.xls
גן שילר/גן שילר.xls
גן דולצ'ין/גן דולצין.xls
גן רזין/גן רזין.xls
גן גבעתי/גן גבעתי.xls
גן מיבנן ג/גן מבנן ג.xls
גן משמר אזרחי/גן משמר אזרחי.xls
גן דמתי/גן דמתי.xls
גן עדנה מזעקי/גן עדנה מזעקי.xls
גן יגאל יחיא/גן יגאל יחיא.xls
גן הבוסתן/גן הבוסתן.xls
גן חביבי/גן חביבי.xls
גן יעקובזון/גן יעקובזון.xls
גן מאור יוסף/גן מאור יוסף.xls
גן שוש אוריאל/גן שוש אוריאל.xls
מגרש כדורגל/מגרש כדורגל (נווה יהודה).xls

