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 "על הר גבה עלי לך מבשרת ציון" ישעיהו מ' ט'

 

 

 תשפ"אאזורי רישום לגני מועצה לשנה"ל 
 

 ב' ומוצא הקטנה-מעוז ציון א'

האילנות, אפרסק, הבוסתנים, הגפן, הזית, הכרמים, המשלט, התאנה, הראשונים, הפלמ"ח, רחובות: 

השחרור, מבוא אשכול, מבוא הדס, מבוא ערבה, מבוא יערים, מבוא הדקל, מבוא רימון, מבוא סיירים, 

וא המשוריינים, מבוא שזיף, מבצע קדש, מבצע נחשון, מוצא הקטנה, מעלה הקסטל, מצפה מבוא ספיר, מב

 הבירה, סמטת עינב, נתיב הפורצים, עין חמד, קרן קיימת, שבע אחיות.

 בוסתנים, חצב, בושם, יסמין, הראל חובה, זמירגנים מ"מ: 

 כרמים, ראשוניםגנים מ"מד: 

 

 שכונה י"א )עין חמד(

 בוא לבונה, מבוא קטורת, מור סמדר, סמטת הקינמון.הבושם, מ רחובות:

 

 הבושם, הראל חובה, חצב, יסמין, זמירגנים מ"מ: 

 ראשונים, כרמים גנים מ"מד:

 

 שכונות א' ב' ד' ה' י"ג ונוף הרים

אודם, אירוס, ארבל,ביל"ו, גלבוע, דם המכבים, הדודאים, הדרור, הזמיר, המרגנית, המעפילים, רחובות: 

נונית, העפרוני, הראל, הרב יוסף חיים, הר כנען, חלמית, חרמון, יסמין, יצחק ניסים, כרמל, הנורית, הס

לשם, מבוא אגוז, מבוא הדובדבן, מבוא חוגלה, מבוא טללים, מבוא יערה, מבוא נעמה, מירון, נהר פרת, 

 הימים, תבור.  נוף הרים, נצח ישראל, סייפן, סמטת דוכיפת, עצמון, קרן הייסוד, שבי ציון, שוהם, ששת

 ארבל, כרמל, תבור, חצב, הראל חובה, זמיר, יסמיןגנים מ"מ: 

 האורן תורני, ורד, עמליה, השלום, חמדת השקד )חטיבה צעירה( גנים מ"מד:

 

 שכונה ז' ח' )רכס חלילים(

אופיר, אופל, אחלמה, ברקת, דר, הפנינה, טופז, ישפה, מרגלית, נופך, ענבר, פטדה, שבו, שד'  רחובות:

 החושן, תרשיש

 

 ברקת, ענבר, חצב, הראל חובה, זמירגנים מ"מ: 

 האורן תורני, ורד, עמליה, השלום, חמדת השקד )חטיבה צעירה( גנים מ"מד:

 

 שכונה ג' ט' מבשרת הישנה

אלה, ארזים, ברוש, כלנית, כרכום, נרקיס, רמב"ם, שלום, שקמה, ורד, זהבית, זית  אורנית, אורן,רחובות: 

רענן, חבצלת, חצב, חרוב, חרובית, יהודה הלוי, מבוא סתוונית, מבוא התמרים, מבוא צבר, רבי סעדיה 

 גאון, רקפת, שדה חמד, שורק, שושנה, שמעון, סויסה, תדהר.

 

 ור, זמירארזים, חצב, הראל חובה, תבגנים מ"מ: 

 האורן תורני, ורד, עמליה, השלום, חמדת השקד )גן דו גילאי( גנים מ"מד:

מוכרים  \הגנים קמ"ץ, עופרים, אגו"י, צלילי נועם, דברי יחזקאל הינם גנים פרטיים  לתשומת ליבכם:

בתם לגנים אלו מתבקשים \שאינם רשמיים ואינם מוגבלים לאיזורי רישום המעוניינים לרשום את בנם

 לוח למדור גנ"י נספח ד' מהמוסד הלימודי.לש

   rachelk@m0zion.org.ilאו באמצעות דוא"ל  02-5348540ניתן לשלוח לפקס מס'  


