
הערות ברזיהמשטח גומיארגז חולהצללהמיגוון פעילויותמתקני משחק מיקוםשם הגןמס'

1
אלתרמן

XXXXלכל הגילאיםXרחוב המייסדים

2
רחוב גייסות  אלי כהן

Xלכל הגילאיםXהשריון
בתוך דשאXXלכל הגילאיםXרחוב המוביל המוביל הצפוני4
Xלכל הגילאיםXרחוב העגורים תשלוז עגורים5

6
מתנ"ס גלר

Xלכל הגילאיםXרחוב לוי אשכול
XXלבוגריםXרחוב המוביל המוביל הדרומי7
XXXלכל הגילאיםXרחוב השח"ל משכנות8
צל טבעיXרחוב הגליל קופ"ח9
XXXלכל הגילאיםXרחוב פרישמן פרישמן10

11
רחוב רמז- עליה

XXXלכל הגילאיםXהאחדות

12
 הבנים יוספטל

צל טבעיXלכל הגילאיםXרחוב דוד המלך

13
רחוב רמז-בית לזרוס

צל טבעיXלכל הגילאיםXרינגלבלום

14
רחוב הכרמל- הגדנע

Xלכל הגילאיםXהעמק

15
רחוב תל חי - דלפט

XXXלכל הגילאיםXתל אביב
XXXלכל הגילאיםXרחוב גאולהגלר16

17
רחוב ירמיהו- קפלן

Xיונה
Xלכל הגילאיםXרחוב שבי ציוןיקשטט18

19
רחוב העמק-אורט

XפעוטותXאורט

20
 האחים

Xלכל הגילאיםXרחוב שפרינצק
XXXלכל הגילאיםXרחוב לובטקין לובטקין21
XXXלכל הגילאיםXרחוב החילהמגינים22
צל טבעיXלכל הגילאיםXרחוב הרצפלדהרצפלד23
צל טבעי /2 מתחמי משחקXXXלכל הגילאיםXרחוב הכלניתכלנית24
XפעוטותXרחוב יסמיןיסמין25

26

 סביוני הכפר צפוני
רחוב קדושי 

XXXלכל הגילאיםXקהיר-משה סנה
XXXלכל הגילאיםXרחוב המפלס המפלס27

29

רחוב  גיבורי ישראל
המייסדים-
XXלכל הגילאיםXגיבורי ישראל

30

רחוב  כינרת
המייסדים-
XXלכל הגילאיםXכינרת

Xלכל הגילאיםXרחוב דב הוז דב הוז31

32
 פיירברג

XXלכל הגילאיםXרחוב פאיירברג
XXXלכל הגילאיםXרחוב השלום אלרם33

34
רחוב יציאת תקומה

Xלכל הגילאיםXאירופה

35
רחוב שמחה שמחה אסף

XפעוטותXאסף

36
טירת צבי

XפעוטותXרחוב טירת צבי
XXXלכל הגילאיםXרחוב הגליל דבדבן הכפר37
צל טבעיXXלכל הגילאיםXרחוב אלחריזי גאולים38
XXXפעוטותXרחוב טרומן עובד בן ציון39
XXXלכל הגילאיםXרחוב הדקל הדקל40
Xלכל הגילאיםXהגלילמחסני העיריה41
XXלכל הגילאיםXרחוב סירקיןסירקין42

43
רחוב משעול  אלונים

XXXלכל הגילאיםXהגיל

רשימת גנים ציבוריים בכפר-סבא



44
רחוב בן גוריון- קולנוע עמל

צל טבעיXXפעוטותXהרצל
XXלכל הגילאיםXרחוב הבניםהחלוץ45

46
 מחתרות

XXלכל הגילאיםXרחוב המחתרות
XXXלכל הגילאיםXרחוב חניתהרום העיר47
Xלכל הגילאיםXרחוב אז"ר גדליהו לחמן48

49
רחוב יהודה חורשת התשעה

צל טבעיXלכל הגילאיםXמכבי

50
רחוב עמק עמק יזרעאל

XXלכל הגילאיםXיזרעאל

51
 עמק דותן

XXלכל הגילאיםXרחוב עמק דותן

52
עמק  חפר

XXלכל הגילאיםXרחוב עמק חפר

53
 ב.מ.1

Xלכל הגילאיםXרחוב בן יהודה

54

רחוב  אלכסנדרוני - יואב
אלכסנדרוני-

Xלכל הגילאיםXיואב

55

רחוב אלכסנדרוני -הנח"ל
אלכסנדרוני- 

Xלכל הגילאיםXהנח"ל

56

רחוב מור-מור - בית הבד
משעול בית 

Xלכל הגילאיםXהבד

57
רחוב ירמיהו-בנה ביתך

Xלכל הגילאיםXיואל

58
רחוב ויצמן-משה"ב

Xלכל הגילאיםXמשה דיין

59
רחוב בן יהודה-ספורטק

XXXלכל הגילאיםXהמוביל
Xלכל הגילאיםXרחוב הרב קוק שפירא60
XפעוטותXרחוב הדולב דולב62

61

סביוני הכפר דרומי
רחוב קדושי 

XXלבוגריםXקהיר-משה סנה
XXלכל הגילאיםXרחוב דוכיפת תשלוז - דוכיפת62

63
רחוב קדושי מצקין

Xלכל הגילאיםXבלזן

64
רחוב משעול  משעול אהבה

XפעוטותXהאהבה

65
 הראשונים-משעול 

XXXלכל הגילאיםXרחוב הראשוניםהאהבה

66
רחוב יציאת שועלי שמשון

XXלכל הגילאיםXאירופה

67
רחוב בקעת בקעת בית רמון דרומי

XXלכל הגילאיםXבית רימון

68
בקעת בית רמון -

צפוני
רחוב בקעת 
XXלכל הגילאיםXבית רימון

69
בקעת צין

XXלכל הגילאיםXרחוב בקעת צין

70
עמק חורון

XXלכל הגילאיםXרחוב עמק חורון

71
 פארק מרכזי עמק 

החולה
רחוב עמק 
XXלכל הגילאיםXהחולה

72
רחוב אברהם שרף

צל טבעיXXלכל הגילאיםXקרן- הגלבוע
XXXלכל הגילאיםXרחוב נחשוןנחשון73

74
רוטשילד- רוטשילד 4

XXלכל הגילאיםXארלוזרוב

75
רחוב גלר-האיריס-גלר

XXלכל הגילאיםXהאיריס
XפעוטותXרחוב הפרדס הפרדס76

77
תרי עשר

צל טבעיXפעוטותXרחוב תרי עשר
XפעוטותXרחוב הרצלהחורשה78



79
רחוב דבורנ דבורה הנביאה

XפעוטותXהנביאה

80
רחוב ויצמן - יצחק

XXפעוטותXהרצל
XפעוטותXרחוב שרת בית סטודנט81

82
רחוב ויצמן- הזיכרון

XפעוטותXהגליל

83

ברנוב
רחוב ירושלים-

XXXפעוטותXבן גוריון
XפעוטותXרחוב מיכהמיכה84
XXלכל הגילאיםXרחוב מרים מרים85
צל טבעיXXלכל הגילאיםXרחוב ההגנהאברהם87

 אלעזר88

רחוב 
המייסדים-תל 

XפעוטותXחי
XXXלכל הגילאיםXרחוב השחףאוניברסיטה-השחף89

90
רחוב רופין-הראשונים פ.רופין

Xלכל הגילאיםXהראשונים

גן אפשטיין91
רחוב הרצל -

XXפעוטותXויצמן


