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ישישאיןאיןאיןרבדיםרבדים, פ ליד גני ילדים"שצ, 1' גן מס1

ישישאיןאיןאיןכפר הריףכפר הריף, פ מול מרכול"שצ, 3' גן מס2

ישישאיןאיןאיןכפר הריףכפר הריף, רחוב האלון, פ הרחבה"שצ, 6' גן מס3

ישישאיןאיןאיןכפר מנחםכפר מנחם, פ מול חדר אוכל"שצ, 10' גן מס4

ישישאיןאיןאיןכפר מנחםכפר מנחם, 10' מול בית מס', א1פ "שצ, 11' גן מס5

ישישאיןאיןאיןכפר מנחםכפר מנחם, תחתון', ב1פ "שצ, 12' גן מס6

ישישאיןאיןאיןכפר מנחם כפר מנחם6' ,ליד בית מס, 2פ "שצ, 13' גן מס7

ישישאיןאיןאיןכפר מנחםכפר מנחם, בירן' מול מש (גן ברוש)פ "שצ, 14' גן מס8

ישישאיןאיןאיןכפר מנחם כפר מנחם111' ,ליד בית מס (גן תמר)פ "שצ, 15' גן מס9

ישישאיןאיןאיןכפר מנחם כפר מנחם63' ליד בית מס (גן שקד)פ "שצ, 16' גן מס10

ישישאיןאיןאיןכפר מנחם כפר מנחם66' מול בית מס (גן דולב)פ "שצ, 17' גן מס11

ישאיןאיןישסגולהפ סובה מערבית סגולה"שצ, 21'  גן מס12

אין נגישות 

למתקנים יש 

אבן שפה

סגולהפ מול מרכול  סגולה"שצ, 22' גן מס13
יש ממול 

לגן
ישאיןאין

אין נגישות 

למתקנים יש 

אבן שפה

ישאיןאיןאיןסגולהסגולה  (מאחורי מרכול)פ מול אנדרטת זכרון "שצ, 23' גן מס14

אין נגישות 

למתקנים יש 

אבן שפה

ישאין רוחבאיןאיןאיןורדוןורדון, 75' פ מול בית מס"שצ, 26' גן מס15

ישאיןאיןאיןורדוןורדון, פ מול המרפאה"שצ, 27' גן מס16

אין נגישות 

למתקנים יש 

אבן שפה

ישישאיןאיןאיןנחלהנחלה, פ מרכז הישוב"שצ, 28' גן מס17

ישישאיןאיןאיןגתקיבוץ גת, פ גן אריאל"שצ, 31' גן מס18

ישאיןאיןאיןגתקיבוץ גת, פ מול חדר אוכל"שצ, 32' גן מס19

אין נגישות 

למתקנים יש 

אבן שפה

ישישאיןאיןאיןגל אוןגל און, פ מרכז הישוב"שצ, 33' גן מס20

בית גובריןוברין'בית ג, פ ליד המועדון לחבר"שצ, 35' גן מס21

יש אחד 

ליד גן 

ילדים

ישישאיןאין

ישישאיןאיןאיןשדה יואבשדה יואב, פ ליד חדר האוכל"שצ, 36' גן מס22

ישישאיןאיןאיןנגבה נגבה,  מועדון השומר הצעיר/פ ליד גני ילדים"שצ, 38' גן מס23

ישישאיןאיןאיןנגבה נגבה, פ בהרחבה"שצ, 39' גן מס24

ישישאיןאיןאיןבית ניר בית ניר, פ ליד גני ילדים"שצ, 40' גן מס25

גני שעשועים - נגישות 


