
שם הגן עיר כתובת
תמרת תמרת תמרת

גן ילדותי תל מונד
תל מונד   אליסון -בהשראת RIE וברוח של א הכרמל 29, תל מונד

משפחתון הלב החם תל מונד האלון 38
גן האומנויות של ענבר תל אביב ורעננה ריינס שפינוזה דב הוז

אפרוחים תל אביב
בביקו תל אביב קרית עתידים, רמת החייל

גן כיף לי תל אביב המתנדב 27
גן פלאות תל אביב צהלה
גן שולה תל אביב מהלל העדני 3

גן שורשים תל אביב
הבית של ענבל תל אביב הירשנברג 3א

הגן של סיון תל אביב דב גרונר 12א
הגנון של לירון (הצפון החדש) תל אביב פנחס רוזן 33

המשפחתון של עדי תל אביב
קיד סטורי תל אביב
קסם של גן תל אביב

גני גולן גבעת הפרחים תל אביב גבעת הפרחים
Little Monsters Daycare תל אביב פומבדיתה

גן אפקה תל אביב תל ברוך
גן דגן תל אביב ברוריה 31

גן הצוללת תל אביב הלמד הא 33
גן מונטיפיורי תל אביב שדרות יהודית 29, תל אביב
הגן של יעלי תל אביב מוטה גור 11
הגן של קרן תל אביב סמטת בית השואבה 6

משפחתון לירון תל אביב זכריה 30
פעוטון אביב תל אביב

פעוטון הצוציקים תל אביב רמז 25
קטנצ'יקים תל אביב החשמונאים 78

תלתן תל אביב דיזינגוף 4
JECC תל אביב

אקונה מטטה תל אביב בר כוכבא 28
בייבי גן קרן תל אביב ארלוזורוב 75 תל אביב

גן אנוק תל אביב
גן ברודי תל אביב חיים ברודי 14 תל אביב

גן גניה ואתיקה תל אביב Ben Hillel St 8, Tel Aviv-Yafo
גן שלוש תל אביב
טופ גן תל אביב בורלא יהודה 41

ליטל אלפנט תל אביב יעבץ
מעון אביב התורה תל אביב יוקנעם 6 תל אביב

משפתון מירי תל אביב
פינגי גן תל אביב אשכנזי 74
אור-גני תל אביב מאיר בינט 26 ת

אשכול ליסין תל אביב ליסין 22
גן שולה תל אביב

דנה עמרם תל אביב רש״י 15
הבית של לילו תל אביב דרזנר

ניאוקיד תל אביב עיר שמש



פיציל׳ה תל אביב
הגן של ערן ת"א
חוות יאיר שומרון

תינוקית ויקוש שוהם המצפה 36
קר שדה בוקר

גן גילי וליזי רעננה פרדס משותף 5
גן חיה רעננה טרומפלדור 4

מירב והחברים רעננה בורוכוב 51
גן הדור הבא רעננה דגניה 31, רעננה.

גן מתוקי רעננה רחוב אשר 23 רעננה
גן שלומית רעננה
גן טלילנד רעננה רבקה גובר 5

הגן של ציפי וריקי רעננה מורדי הגטאות 13
טלילנג רעננה רבקה גובר 5 רעננה

מעון יום שיקומי איזי שפירא - דה ל רעננה איזי שפירא רעננה
גן אביטל רעות

רמת רזיאל
ביג פאן רמת השרון
גן נמשים רמת השרון אוסישקין 94

הגן של מירה בהנהלת מורי רמת השרון
לילדים בלבד בע"מ רמת השרון המלכים 99

פשוט גן רמת השרון זרובבל 1
גן על הגל רמת השרון הבנים 30
הבית שלי רמת השרון יצהר 29

הגן המחבק של עליזה רמת השרון השופטים 52 א רמת השרון
במבינוס רמת השרון

גן אדמאמא רמת השרון למרחב 108 רמת השרון
גן ארז רמת השרון
גן גני רמת השרון

גן כמו בבית רמת השרון רחוב החלוץ 22
גן עופרים רמת השרון טרומפלדור 30,רמת השרון
Daycare רמת השרון ויתקין 35 א (שער ירוק בהיר)
גן טללים רמת השרון יצחק שדה 37

מור והקטקטים רמת גן אביבים 8
גומת חן רמת גן
גן נטלי רמת גן חד נס 38 + תל חי 41

הבית של אורית רמת גן המאה ואחת 9
זאטוטים רמת גן שדרות אברהם 12 רמת גן

בייבי פארקינג רמת גן המתמיד 20
בייבי קלאב רמת גן אלעזר ויינשל 4 . רמת גן
גן הילדים רמת גן רזיאל 27
גן טיף טף רמת גן נווה יהושוע 19

האפרוחים של איילת רמת גן
הילדים של אורטלי רמת גן טרומן 29
הפעוטון של שפרה רמת גן

py house nursery חתון הפי האוס רמת גן מבוא זאב 2
בייבי קונסרבטוריון רמת גן שמעוני 10, רמת גן

גן החלומות רמת גן בן גוריון 3 כפר אזר
גן קידס רמת גן חצור 6 רמת גן



צמרת רמת גן האגדה 16
משפחתון לבנה ליז רמלה

מדינת הגמדים רמות השבים רח הבריכה 17 רמות השבים
האגדה שלי רחובות דרך יבנה 31 רחובות

ילדודס רחובות
גן ניצני הטבע רחובות הר הצופים 74

גן שחר רחובות לוין אפשטיין 5א'
המשפחתון של אורין רחובות
המשפחתון של סוניה רחובות הלל יעקוב 4

משפחתון לב רחובות מקס ואמפרו שיין 6
משפחתון נגה אורן רחובות המלכים 5

גן שיבולים רחובות יע''בץ 8 רחובות
ממלכת הילדים רחובות המנוף 4

החיוך של כרמית רחובות
חלומוטף רחובות

צועדים באהבה רחובות יהודית בערק
צנובר רחובות יעקב מזרחי 8 ב

מעון ענת ראשלצ
גני שקד ראשון לציון ראשון לציון החצוצרה 1

The ABC Academy ראשון לציון נחמיה 24
גן "קצת אחרת" ראשון לציון נחמה 10

גן המדעים ראשון לציון ראשון לציון מבצע משה 4 ראשון לציון
חיבוקים ראשון לציון גיבורי ישראל

הגן של סאנדי ראשון לציון החשמונאים 14
העולם של יעל ראשון לציון שדרות יעקב 33

קצת אחרת ראשון לציון
גן מעון עירית ראשון לציון לובמן חביב 10

גן קידס ראשון לציון ה באייר 4 ראשון לציון
גן שבלול ראשון לציון טביוביץ' יהודה 3
גן שיר ראשון לציון שמריהו לוין 12
גן גלית ראש העין בזלת 28, ראש העין
גן לי ראש העין צהל 107

המעון הקסום של אסתי ראש העין גרטי וקרל קורי 21
משפחתון חיבוקי ראש העין דליה רביקוביץ 6 דירה 2

המשפחתון של מורן ראש העין ניסים אלוני
ילדודס ראש העין

לולי ראש העין
הום סוויט הום ראש העין

היהלומים של ליה ראש העין אבו עזרא 16
בייביז ראש העיו
מגל קרית מוצקין ספיר 9

מתנות קטנות קרית ים חרמון 9, קרית ביאליק
גנון אפרת קרית טבעון החורש 17

פעוטון חד קרן קרית גת נחל ירקון 2
משפחתון גן נועה קרית אתא אליהו הנביא 2

גן גחליליות קרית אתא
בבושקה קרית אונו ההדר 1 קרית אונו

גן ירוק בטבע קריית אונו שיא 18 קריית אונו, הרצל 46 קריית 
גן מעון טף און קריית אונו



קיבוץ שפיים קיבוץ שפיים
מערכת גיל הרך עין גב קיבוץ עין גב קיבוץ עין גב . עמק הירדן

קיבוץ עברון קיבוץ עברון קיבוץ עברון
מערכת החינוך בקיבוץ מעברות קיבוץ מעברות קיבוץ מעברות

קיבוץ גניגר קיבוץ גניגר קיבוץ גניגר ד.נ עמק יזרעאל
התינוקייה של ליאת קיבוץ גליל-ים קיבוץ גליל-ים

קיבוץ גבים קיבוץ גבים קיבוץ גבים
הפינוקיה של מירית קדימה

מעון צפריה צפריה צפריה מכולת
מיכל אברגל צלפון

הגן של שירה אורון צור יצחק נחל ערוגות 14/1
ילד פלא צור יצחק
תמי אילן צור יצחק

כפר הדרדסים צור יצחק
משפחתון קטקטים לאומנויות צור יצחק נחל צלמון 7/9

הבית של אריאנה צור יצחק נחל אלכסנדר 5
מתנות קטנות צור יצחק נחל קנה 8 דירה 1

שיר בגן פתחיה
גן אוליביה פתח תקווה הפלמ"ח 9

גן בוטיק נורית בריפמן פתח תקווה
גן יד ביד נצעד בע"מ פתח תקווה אידלמן 2 פתח תקווה

גן מתנות קטנות פתח תקווה
גן שמחה פתח תקווה תור הזהב 29, נוה עוז

דיסני פתח תקווה
הגן שבכפר פתח תקווה היבנר 54-55

הפעוטון של כרמיטוש פתח תקווה רפאל איתן 6
ילדות קסומה פתח תקווה פקיעין 8

גן החלומות של קרן פתח תקווה גיסין 46
גנון צבעי ילדות פתח תקווה

ילדודים פתח תקווה הרצ7ג 6
גן הגוזלים של אורית פתח תקווה השופט ברנדייס 33

בייבי סקול פתח תקווה רח׳ הצנחנים 13
גן הלוטוס פתח תקווה

הנסיך הקטן פתח תקווה פפר יוסף 8
טופ לטף פתח תקווה

קסם של גן פתח תקווה הנשיאים 12 פתח תקווה
חמד של גן פתח תקוה יוסף ספיר 13

גן תות פרוד
הפעוטון של נורית פרדסיה הגפן 12 פרדסיה

דן ילדים פרדס חנה כרכור הראשונים 2
בית בגן פרדס חנה פיקא 32

כ(ק)ן לגוזלים פרדס חנה דרך למרחב 16 פרדס חנה
משפחתון דו רה מי פרדס חנה סמטת הרדוף4

פעוטון מיץ פטל פרדס חנה שלומציון המלכה 4 פרדס חנה
הדר קידס פ"ת דגל ראובן 53

פעוטון תינוקיו עפולה הקונגרס הציוני 58
הגן של יעל סביון

גן המשפחתוניה נתניה ארתור רופין 6 נתניה
דרך ארץ בייבי נתניה דגניה 47



ניו גן נתניה הרב בן מאיר5
בייבי גן נתניה שמואל לנדאו 15

גן הילדים של ציפי נתניה חשמונאים56
גן ענת קט נתניה הדרור 40/א
גן פרחי אל נתניה

הגן של ליאת נתניה הדרור 30
המשפחתון של ענתי נתניה יוסף 1
פעוטון גן האוצרות נתניה נויפלד 32

אור- לי בגן נתניה סירקין 29
משפחתון מסרט נתניה

גן המושבה נס ציונה
גן טרמפולינה נס ציונה

הגן של איילת נס ציונה החלוץ 21, נס-ציונה
משפחתון מאיה נס ציונה 59
גן כמו בקיבוץ נס ציונה נורדאו 32

המשפחתון של דנהלה נס ציונה יונק הדבש 20א
משפחתון לילך נס ציונה הזמיר 15

קמפינג גן נס ציונה שניר 4
גן חברותא נס ציונה

גן נסיה נס ציונה הבנים 83
מערכת הגיל הרך קיבוץ ניצנים ניצנים קיבוץ ניצנים

בייבי גן קרן נווה ירק השזיף
גנון הדר נהריה שביל ההדר 2

נהלל נהלל
גני גולן משמר השבעה
גן מורן משמר הירדן
גן שורש משמר איילון
גנון בכפר מעש האילנות 29

ממלכת הילדים מעלה אדומים הארד 10
הבית של שלי ונירה מזכרת בתיה רוטשילד 43

הגן של ציפי מזכרת בתיה ההדרים 10
גן שלו מושב קדרון האגס 176, קדרון

הגן של דורין מושב מגדים מגדים חוף הכרמל
גן תות בטבע בעמ מושב טל שחר נחל דן 100 טל שחר

רקפת מושב הבונים
גן ברני מודעין נחל צופר 23 מודעין

גן מקשיב מודיעין מכבים רעות
מעון תאנה מודיעין
גן ניצנים מודיעין אבני החושן 66
גן צופית מודיעין

הבית של לולי מודיעין
גן רימון מדרשת בן גוריון

פעוטון פונפונים מגדל העמק יקינטון 45
הגן של אורלי מבשרת ציון הכלנית 11, מבשרת ציון

פעוטון חיבוקים מבשרת ציון ורד 23
קטנטנים מבשרת ציון יצחק ניסים 2
גני קמץ מבשרת ציון הענבר 4

פעוטון כרמים לכיש
תינוקייה ופעוטונים ביישוב לוטם לוטם



פעוטון סבתא חיה לוד מרגנית 20
גן לב לי להבים

פעוטון של טיפטיפון כרמיאל
קיבוצון - גני גולן כרמי יוסף

הגן של ניצן כרכור הגליל 6
רשת גן אור כפר שמריהו ורשפון

גנגלית כפר סירקין הגפנים 18
הגן של נעמה כפר סבא והוד השרון ן 62 הודש ובנוסף צייטלין 24 כפר 

גן דרור כפר סבא לה 16
ליטל מיזן כפר סבא

פרפר נחמד כפר סבא דוד המלך 3
אגדת הגן כפר סבא

בייבי של גן כפר סבא צייטלין 17
הבית של פיסטוק כפר סבא

הגן של מיכלי כפר סבא
המקום שבלב כפר סבא קרל נטר 6ב

חיבוקאלה כפר סבא אוסטושינסקי 23
גן אורנים כפר סבא רח' יגאל ידין 2
גן דקלה כפר סבא טרומפלדור

גן ילדוד'ס כפר סבא צייטלין 5
הבית הקסום כפר סבא דוד אלעזר 6
הגן בקאנטרי כפר סבא

הגן של אביטל וירדנה כפר סבא
הגן של שני ואלינור כפר סבא
המשפחתון של רוני כפר סבא נחמה הנדל 9/2

ילדות קסומה כפר סבא משה סנה 4
קטנטנים כפר סבא תל חי 44
שניניגן כפר סבא השחר 6

הגן של איילה כפר סבא
הגן של קותי כפר סבא

הממלכה של זוהר כפר סבא האחדות 3 שכונת עליה
מיץ פטל כפר סבא

משפחתון אסנת כפר סבא ריזנבך 9 קומה 0 דירה 2
קרן שמש כפר סבא סוקוחוב 27

פעוטון ליאת כפר יונה הצלף 2
גן משה כפר יונה הרב קוק 13

המשפחתון שלי כפר ידידיה רח' בני גאולים
גנון ניצנים כפר הס דרך ההתישבות 31
פעוטון כמון כמון כמון
רשת גני גולן כל הארץ ראשי

מעונות הזית- גמזו כיכר הנוטר גמזו כיכר הנוטר גמזו
גן איתי כוכב יאיר-צור יגאל

כל הנשמה ירושלים
גן הל"ה - מרים ירושלים

גני עגנון ירושלים
הגן בגבעה ירושלים מפוס גבעת רם, האוניברסיטה העבר

משפחתון היובל ירושלים פלורנטין 19
משפחתון קטנטנים יקנעם עילית

מערגת הגיל הרך ביקום יקום קיבוץ יקום



פעוטון חצב יפעת שביל החלב 5
גנון בועות יהוד מונוסון טרומפלדור 2
גן ילדותא יהוד

הבית של אביה יהוד
גנון מתו"ק יהוד אנילביץ 8
לגדול בכיף יבנה תמר 2

משפחתון הכוכבים יבנה
גן קישקשתא טירת הכרמל ביאליק 27

קטנטנים טירת הכרמל
משפחתון גילה חריש צאלון 10 חריש

משפחתון כמו גדולים חריש רימון 5
גן בתנועה חיפה שדרות הנשיא 95 חיפה

גן ליטל פיפל קידס בע"מ חיפה מיכ"ל 6
דני בא לגן חיפה

פעוטון אביטל חיפה מימון 5 ו-5א נווה שאנן
גן אשכול לגיל הרך בע"מ חיפה חנה סנש 49, ולאון בלום 60, חיפה

גן ענת חיפה
גני עופרים חיפה צביה ויצחק 1 חיפה; כפר גלים
דון קיפוד חיפה

משפחתון דולפין חיפה פרוייד 31
גן יונית חיפה טרומפלדור 38

גן שושי אשכטל בעמ חיפה ראול וולנברג 9
השביל הירוק חיפה
הגן המשפחתי חיפה הגליל 8

גן גורים חיבת ציון
גן דגדוגים חולון
גן השחר חולון התומר 19
גן שלנו חולון ויצמן 1

ילדות בטבע חולון פר חקלאיים מקווה ישראל שיכון עוב   
גנציק חולון משה הס 40

דגדוגים חולון
הקטנטנים של עינת חולון מוהליבר 38

מגע הקסם חולון
מישמיש חולון סירקין 1 חולון

גן מרכז צעדים חדרה כ"ט בנובמבר 8
הגן של רזי חדרה הגיבורים 108

המשפחתון של ורד חדרה הר הנגב 16 בית אליעזר
ממלכת הוד חדרה

גן קסם חדרה גבעת אולגה
המשפחתון של פני חדרה הצאלון 6

גן עומרי זכרון יעקב רחוב אף על פי כן 16
חלום זכרון יעקב הרצל 58

גן ברלה הרצליה
גן יפית הרצליה הפרסה 25 הרצליה

הגן של אלה הרצליה הירדן 13
הגן של חגית הרצליה קלישר 4

הגן של שלומית הרצליה הרב קוק 82 א'
מותק של משפחתון הרצליה בורוכוב 24

פלא בגן הרצליה שירת גאולים 7



פעוטון רינה תינוקיה הרצליה העצמאות 7א
גן גלי מוסיקלי הרצליה סמדר 26

גן הבית הרצליה קק"ל 23
גן גורים הר אדר הר אדר הגיא 192
גן בשדה הוד השרון שמיר 36
גן דרור הוד השרון הבנים 34

הבית של ליאור הוד השרון עזר וייצמן 1 הוד השרון
הגן של סיגל הוד השרון האהבה 28

משפחתון נשיקות הוד השרון האירוס 12 הוד השרון
גני שובבני הוד השרון חנקין 26 הוד השרון

המשפחתון של ענבל דימונה משעול דוכיפת 13
חלומות קטנים דימונה
פעטון צוציקים דימונה הכלנית 37 דימונה
קיבוץ דגניה ב' דגניה ב' דגניה ב'

חמד של גן גת רימון טרומן 3 גת רימון
קטנטנים בעפר גת רימון אילנות 33 גת רימון
אשכול גנים געש געש געש

הגן של רותי גני יהודה סביון
אפרוחים גן השומרון גן השומרון
גליל ים גליל ים

פעוטון גילון גילון גילון
גן גפן גיאה
גן חנה גדרה
גן אחר גבעתיים ריינס38

הבית של אדל גבעתיים הצנחנים 11
גן מונטיפיורי גבעתיים מאבק 60
גן מתוקים גבעתיים רמבם 16 גבעתיים
גן נמשים גבעתיים

הגן של דפנה גבעתיים ז'בוטינסקי 44 גבעתיים
הגן של לוסי גבעתיים

הפעוטון של אמא מלכה גבעתיים ויצמן 37 גבעתיים
גן סיגל אומנויות/ארט גן גבעתיים  בוקר 8/אחדות העבודה 2א'/בורוכו 
המשפחתון של יפעת גבעתיים

הפעוטון שלנו גבעתיים אילת 8
ספורט לי גן גבעתיים השניים

גן שרי דובונים גבעתיים כ״ג 70
חלום של גן גבעת שמואל

מעון גבעת אלה גבעת אלה גבעת אלה
הגן של מירב בת ים

האקדמיה לקטנטנים בת ים
גן ליד הנחל בצרה הנחלים 15

מיוזיק גן בנימינה החבצלת
המשפחתון של מירי בני ברק נוראדו 8

גני סיגל בית יצחק הנרקיס 7
גני סיגל בית יצחק רחוב הראשונים 6 א

הפעוטון של לי בית יהושוע
גן קשת בית חנניה בית חנניה בית חנניה 136

גן חבצלת באר שבע חבצלת המנגב נווה נוי באר שבע
משפחתון ליז באר שבע אהרון קציר 6 באר שבע



ילדודס באר שבע רמות באר שבע
גן מונטסורי תותית באר יעקב פשוש 3

גן הפעמונים באר יעקב רחוב נחום 2 באר יעקב
גן חמד באר יעקב הקישון 13

באלי גן ענבלי אשקלון הטייסים 9
גן הדרור אשקלון הראל 8

גן מוסיקה-לי אשקלון יפתח הגלעדי 28 א
גן נמשים אשקלון

הממלכה של תותי אשקלון עמק חפר 9
גן חיבוקי מרכז להתפתחות הילד אשדוד

סימבה אשדוד ראובן 4 אשדוד
ממלכת הילדים אריאל מפרץ שלמה 28/1 אריאל

קטנטנים בקמפוס אריאל
גן באלגן אלפי מנשה כרכום 2
גן תאיר אילת דרדר 4 דירה 11
הוליסטי אילת ברנע 418/1
טיף וטף אילת שביל הצבי 7040/1

הבית של פיסטוק אורנית
המלאך דניאל אור עקיבא התבור 1
הגן הקסום אודים רחוב רקפת 13 מושב אודים

משפחתון של איילת-מקום של אהב אבן יהודה זויתן 32
גן גנני אבן יהודה הדסים

משפחתון חיבוקי אבן יהודה העצמאות 165
ילדודס - רשת ֿפתח תקווה
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