
 

   

 כתובת המקום שם

 ההגנה פ. סוקולוב גן בן שפר .1

 40 פינסקר פרויקט פינסקר )מזרח( .2

 טאובר אמה אשרמן מזרח .3

 נבו יוסף פארק הרצליה .4

 עצמון הר גן ציבורי יד תשעה .5

 חי תל גן העליה השנייה + גן תל חי .6

 4 אביב גן ציבורי אורן זריף .7

 מנדלבלט פ. פינסקר פרויקט פינסקר )חדש( .8

 נבו יוסף ספורטק הרצליה .9

 24 יהודה מלכי גן מוסינזון .10

 צמרות גן צמרות .11

 עינב גן עינב .12

 גולומב פ. הדר גן ציבורי אשרמן ע"ש ק.צטניק / גן דינור .13

 52 מול פינסקר 2גן ציבורי פינסקר  .14

 1 מס' מול הערוגות גן ציבורי אבידר .15

 16 ישראל מלכי גן מלכי ישראל .16

 68 האילנות גן ציבורי דפנה .17

 טוב שם הבעל גן ציבורי המע"ר הבעש"ט .18

 השושנים פ. הניצנים גן הניצנים .19

 מורן אמנון ותמר "גני הרצליה" .20

 5 העירית גן העירית .21

 21 הפרסה גן ציבורי הפרסה .22

 הגשרים ליל פ. הדרך פורצי גן תע"ש -ליל הגשרים  .23

 צבי בן יצחק הנשיא גן וריזלנד .24

 דוד מגן גן ציבורי מגן דוד .25

 נבו הר פינת סיני הר רחוב גן הרצל .26

 9 זיסו גן ציבורי זיסו .27

 העלומים גן אילנות עלומים .28

 פרנק יהודה בן גן בן יהודה / גן יניב חזקיה .29

 ההסתדרות פ. יהודה בן גן ציבורי נתי .30

 קפלן פ. וינגייט גן שמואל תמיר .31

 105 הנשיא גן בן צבי .32

 נון בן יהושוע גן יהושוע בן נון / אהוד מנור .33

 כצנלסון פארק רבין .34

 שדמות נוף גן כלב .35

 5 עציון גיבורי גן בית פוסטר .36

 36 מול הדרך פורצי גן ציבורי פורצי הדרך .37



 

   

 כצנלסון פ. גמליאל רבן גן ציבורי מנשה .38

 48 הבנים גינת הבנים .39

 ישראל רכב גן רכב ישראל .40

 5 המקובלים גינת המקובלים .41

 עקיבא רבי פ. גוריון בן גן נווה אמירים פעוטות .42

 עקיבא רבי פ. גוריון בן קופמן -גן נווה אמירים  .43

 הכוזרי פ. מאז"ה גן ראול וולנברג .44

 47 מול אשכול לוי גן לוי אשכול .45

 שהונגשו גינות שאינם שצ"פים

 ים רמת חוף אכדיה צפון .1

 ים רמת חוף אכדיה מרכז .2

 ים רמת חוף אכדיה דרום .3

 יוסף עובדיה הרב בית העלמין החדש .4

טיילת הרצוג לרבות גישה לחוף הים  .5

 באמצעות פיר מעלית לאנשים עם מוגבלות

 ים רמת רחוב

 


