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  בעיר הרצליהגני משחק 
    

 כתובת שם הגן
 מרכז העיר

  
 הבעל שם טוב ר הבעל שם טוב"גן ציבורי המע

 בר אילן פינת שמאי )ס אופק"ליד ביה(ציבורי בר אילןגן 

 לכיש' רח גן ציבורי מעונות שרה 

 22לוין '  רח גן ציבורי   גל

 בן סרוק' רח גן ציבורי בן סרוק

 אבן גבירול גן ציבורי תור הזהב

 16אבן שפרוט  )בן סרוק(גן ציבורי בטיש ויצמן עליון

  רשבם21מנחם בן סרוק מול בית מס  ציבורי רשבםגן 

 דון יוסף הנשיא גן ציבורי דון יוסף הנשיא 

 עזרא הסופר' רח גן ציבורי עזרא הסופר

 52פינסקר מול בית  גן ציבורי פינסקר

 38פינסקר מול בית  גן ציבורי פינסקר

 שושנים. הניצנים פ' רח גן ציבורי  הניצנים

 לאה גולדברג. דוד השמעוני פ' רח גן ציבורי  לאה גולדברג

 אילת חן' רח גן ציבורי  אילת חן

 6קארו ' רח גן ציבורי  קארו

 1הערוגות מול בית  )גזית ושחם(גן ציבורי  אבידר 

 אשר ברש' רח גן ציבורי  אשר ברש

  פינת הנביאים3מלכי יהודה  3ציבורי מלכי יהודה  גן 

 32מלכי יהודה ' רח גן ציבורי כבוש העבודה

 16מלכי ישראל ' רח גן ציבורי   מלכי ישראל

 העליה השניה ' רח תל חי+ גן ציבורי העליה השניה 

  4אביב ' רח גן ציבורי  אורן  זריף

 ההגנה' רח גן  ציבורי  בן שפר

 רח קלישר )י מעון אמונה"ע( גן ציבורי קלישר

 10 או יגאל אלון 17הרצוג  גן ציבורי הרצוג

  הרצליה26ברוך . ל.פינת ההגנה י גן ציבורי מרים מוזס

 57ברוך .ל.י גן ציבורי  ליברמן

 רח הדר גולומב צטניק.ש ק"גן ציבורי אשרמן ע
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 18-20אנה פרנק  ציבורי אנה פרנקגן 

 9באייר ' בוסל מול ה' רח גן ציבורי  גלעד

 שי עגנון' רח גן ציבורי  שי עגנון

 47הרב קוק ' רח גן ציבורי  אושיק

 בוטינסקי'ז' רח ספורטק

 שכונת גן רשל
  

 68האילנות  )ס אילנות"ליד ביה(גן ציבורי דפנה

 האסיף פינת יבנה גן ציבורי האסיף

 1רח הצברים  גן ציבורי צברים

 ערבה פינת האילנות גן ציבורי ערבה

 העלומים' רח גן ציבורי  אילנות עלומים

 ה עמלונו
  

 אגס ' רח גן ציבורי טננבאום

 ליל הגשרים גן ציבורי ליל הגשרים

 36פורצי הדרך מול  גן ציבורי פורצי הדרך

 רבן גמליאל פינת כצנלסון )רבן גמליאל(גן ציבורי מנשה 

 5גיבורי ציון  גן ציבוי בית פוסטר

 מורדי הגטאות  אבוקה- גן ציבורי גטאות 

 רכב ישראל גן ציבורי פרוייקט רכב ישראל

 הפרטיזנים' רח גן ציבורי   הפרטיזנים

 כצנלסון ' רח גן ציבורי כצנלסון 

 נחלת עדה
  

 מגן דוד גן ציבורי מגן דוד

 שרעבי פינת אונקולוס' רח גן ציבורי שרעבי

 שביב
  

 זיסו ליד ביס בוסתן רעות גן ציבורי זיסו

 הר עצמון סמוך למעון ויצו הר עצמון- גן ציבורי יד התשעה 

 הר סיני' רח גן ציבורי   הרצל 

 הרצליה הצעירה
  

 ת פינת ברנר"החשמונאים פינת פ' רח )החשמונאים(גן ציבורי פתח תקווה 

 8הרב עוזיאל מול בית  גן ציבורי עוזיאל
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 48הבנים  )רפואל(גן ציבורי הבנים 

 חנקין גן ציבורי חנקין

 רזיאל גן ציבורי רזיאל

 בן יהודה פינת בילו גן ציבורי יניב חזקיהו

 בן יהודה פינת רנק' רח גן ציבורי  בן יהודה 

 18בארי ליד בית  גן ציבורי בארי

 אליעזר בן יהודה פינת ההסתדרות גן ציבורי נתי

 7חשמונאים   פתח תיקווה-גורדון גן ציבורי  

 8מול בית מס  גן ציבורי גבעת החלומות

 העצמאות פינת מהוליבר גן ציבורי עידן

 ראשון לציון' רח גן ציבורי ראשון לציון

 סירקין.מגיני נגבה פ' רח גן ציבורי   מגיני נגבה 

 מוהליבר' רח גן ציבורי    מוהליבר

 מאזה פינת הכורזי )ה"מאז(ציבורי ראול וולנברג גן 

 נורוק פינת בילו גן ציבורי נורוק 

 אנפה' רח גן ציבורי אנפה

 מורן ' רח  גן אגדה-גן ציבורי אמנון ותמר   

 24חנה סנש מול ' רח גן ציבורי  חנה סנש

 סמדר' רח גן ציבורי   סמדר 

 3רבי עקיבא ' רח עפרה חזה גן ציבורי  

 16' צמרות מול מס' רח גן ציבורי  צמרות

 18-20עינב ' רח גן ציבורי   עינב

 ה אמירים  ונו
  

 רבי עקיבא.  בן גוריון פ' רח  נוה אמירים - גן ציבורי נגיש  

 3פרויקט הנגב ליד בית מס  הנגב-גן ציבורי 

 5המקובלים ' רח המקובליםגן ציבורי  

 ה ישראלונו
  

 רוחמה סמוך למעון יום גן ציבורי רוחמה

 כיסופים' רח גן ציבורי  כיסופים

 119בר כוכבא ' רח גן ציבורי  מגדלי בר כוכבא

 בר כוכבא' רח גן ציבורי  אסתר רובין

  בר כוכבא' רח  גן ציבורי בר כוכבא  
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 הרצליה פיתוח
  

  וינגט- אינשטיין גן ציבורי נילי 

 מצפה ים גן ציבורי מצפה ים

 הנוריות גן ציבורי הנוריות 

 47לוי אשכול מול בית מס  גן ציבורי לוי אשכול

 70שלווה מול מול בית  גן ציבורי שלווה

 39שלווה פינת מרכוס  גן ציבורי מרכוס

 הברוש כניסה מגולדה מאיר' רח ציבורי הברושגו 

  בחורשה21הפרסה   נוף ים-גן ציבורי פרסה 

 5עירית מול בית  גן ציבורי העירית

 15לילך מול בית  גן ציבורי  לילך

 הקדמה גן ווריזלנד 

 הפועל' רח גן ציבורי   הפועל

 שבט מנשה' רח גן ציבורי  תמר 

 זמנהוף' רח גן ציבורי  זמנהוף

 105הנשיא ' רח גן ציבורי  בן צבי

 צלע צפון. נורדאו פ' רח צלע צפון . גן ציבורי  נורדאו פ

 שפים פינת משה דיין ' רח גן ציבורי שפיים

 המסילה' רח  נוף שדמות-גן  ציבורי   כלב   

 יהושע בן נון' רח אהוד מנורגן ציבורי   

 יםימתקני כושר בגנים ציבור
  

 המסילה' רח  מתקני כושר- גן ציבורי   כלב 

 הסדנאות' רח  מתקני כושר- חורשת הסדנאות 

 החרצית' רח  מתקני כושר-נוף ים 

 הקדמה  מתקני כושר-גן ווריזלנד 

 כצנלסון ' רח  מתקני כושר-גן ציבורי כצנלסון  

 בוטינסקי'ז' רח  מתקני כושר- ספורטק 
 בר כוכבא' רח  מתקני כושר- גן ציבורי בר כוכבא  

 עזרא הסופר' רח  מתקני כושר-גן ציבורי עזרא הסופר 

 זיסו' רח  מתקני כושר-גן זיסו 

 


