
מספר מכולות מיקום מדוייק רחוב שכונה 

1חניה אחורית- מרכז מסחרי כיכר נויימן

1ליד המוטמנים- פינת בן לולו יהודה המכבי

1על המדרכה- ליד הגינה 31הרצל 

1ליד המוטמניםנעימי - 6דרך רבין 

9-101מול בן אליעזר 

2  מול בית כנסת ברחבה 10המשלט 

1על יד בית הכנסת 24ליד בית הכנסת - 24הרצל 

1לקראת סופוהחרמון

1ליד בית הכנסתהתבור

1ליד הגנים והעיקולהארבל

1סיגלית

1חלוצים

1שביל האשל

1בוטינסקי'ז

1ליד המכולתמעפילים

1ביאליק

1כניסה לשוקאזור האמפיתאטרון

18כ "סה

מספר מכולות מיקום מדוייק רחוב שכונה 

1על המדרכה בכניסה לרחוב- פינת ראובן מעפילי אגוז 

1ליד הגן, פינת בן אליעזר ראובן

1על העפר מול המכולות24הרקפת 

1על המדרכה- פינת היסמין הנרקיס

1על העפר - פינת חבצלת שושן 

2  על העפר20מול רבי ינאי

1ליד המוטמנים 2בר אילן 

1בכניסה לרחובבר אילן פינת קלמן מגן

1ליד המוטמניםבר אילן פינת אריה לוין

1על המדרכהי"דוד רזיאל פינת רש

9-101מול בן אליעזר 

1אחרי הבניין על העפר- אזור המרכז סופר הצלחה שיינפלד

1ליד המוטמנים בכניסהדן לנר

21רחוב הנורית - אחרי המכולת אזור גבעת סביון 

1על המדרכההנרקיס  פימת צפורן

1בהתחלה הארזים 

1בסוףהארזים

1באמצעהארזים

1האתרוג 

1פולה בן גוריון 

1סיגלית

22כ "סה

וותיקה וגבעת שרת 

בית שמש הוותיקה

גבעת שרת



61-' מול מסלוי אשכול

751מול בן איש חי

51מול א"החיד

631בן איש חי

511בן איש חי

441מול בן איש חי 

291בכיכר ליד בן איש חי

1כ" מתחם בי15מול בן איש חי 

1ס בית יעקב"ליד ביההרב צדקה

9כ "סה

חפציבה



1בחניהרבי חיים הלוי 

1 ברחבה 37מול חזון איש שפת אמת 

קריה 

151אור שמחחרדית

351אור שמח

61אור שמח

101חזון איש שפת אמת 

11פינת אמרי אמת בית ישראל 

151בית ישראל 

8כ"סה



181רבי פנחס בן יאיר

1ליד בית הספר 20נהר הירדן  

1ליד בית הספר28נהר הירדן 

2מול רבי יהודה הנשיא 51נהר הירדן

1פינת אלעזר 15נהר הירדן

21ל "פינת ריבנהר הירדן

1פינת רבי יהודה הנשיארבי יהושע

132רבי יהודה הנשיא

121הילל

171הילל

41רבי עקיבא

181ג"רשב

191ל"ריב

1ז"פינת ריבל"ריב

91מול ז"ריב

401ז"ריב

1א"פינת מעלות הרמרבי אלעזר

1פינת רבי טרפוןרבי צדוק

1רבי טרפון

201רבי ינאי 

101י "רשב

1רבי לויטס

24כ "סה

162קדושת אהרון

1מול בית הכנסת5דובר שלום 

1ס אורות מאחור"ליד ביהדובר שלום

61מול אוהל יהושע

71האדמור מבעלז

131האדמור מבעלז

81תכלת מרדכי

8כ "סה

221מול בן קיסמא

151מול בן קיסמא

162בן עזאי

72בן עזאי

6כ "סה

בעלז

'רמה ב

יפה נוף



901מול נהר הירדן

1פינת הירקון(דונה)נהר הירדן

901מול נחל דולב

1 48מול נחל דולב 

2פינת איילון על המדרכה19נחל דולב 

2מול נחל נועםחנייה-נחל איילון

1ברחבת עפרנחל איילון 

251נחל מאור

1ליד סמינר כה תאמר 16נחל לוז 

341מול נחל לכיש

1ליד עזרת אחיםנחל לכיש

171בחניה ליד נחל מיכה סוף הרחוב

1כ זכרון משה "ליד ביהכנחל רזיאל

1פינת נחל רפאים

121אחרי נחל אוריה

1כ בסוף הרחוב"על יד ביהנחל אוריה 

2סוף הרחובנחל שחם

121לפני קישון 

1מול המשולשים48קישון 

1פינת שורקנחל ערוגות

71אחרי נחל ערוגות

1חבר.פינת נעין גדי

1פינת טבריהנחל עין גדי

1בסוף הרחובנחל מטע

1בסוף הרחובנחל רמות

1מול הגינה50הרב אוירבך 

1בחניה- פינת בעל שם טוב הרב אוירבך

1ין'ר מרוז"פינת האדמו1הרב אוירבך 

1ליד הגנים- בסוף הרחוב נחל תמנע

32כ"סה

רמה א



1בסוףעידו הנביא

91נחום הנביא

341מול נריה הנביא

1ליד הכיכר2נריה הנביא 

1ד"מול חבחבקוק הנביא

371מול חבקוק הנביא

1מחוץ למקווה נשיםיואל הנביא

51חגי הנביא

1 א20מול ירמיהו הנביא פינת משה רבנו

221מול ירמיהו

111משה רבנו

671מול יחזקאל הנביא

1פינת אחיה השילוני יחזקאל הנביא

161ליד יחזקאל הנביא

71מול יונה בן אמיתי

1פינת אלישעיונה בן אמיתי

71מול אמרי נועם

1פינת צפניה הנביא אלישע הנביא

151מול אלישע הנביא

1ליד החנויות50תפארת נפתלי 

16כ"סה

21 פינת עובדיה 11מול דבורה הנביאה

131מול מרים הנביאה

41מול מרים הנביאה

14141חולדה הנביאה 

61בכניסה לרחוב מול דבורה הנביאה  חולדה הנביאה

161שמואל הנביא 

21עמוס הנביא 

151מול 15עובדיה הנביא מול 

81מול נתן הנביא

271מרים הנביאה 

10כ"סה

1' רמה ג

2' רמה ג



201מול גרוסמן

281מול גרוסמן 

321מול גרוסמן

521בחניה של גרוסמן

91מול הרב אדלשטיין 

201מול הרב אדלשטיין 

6כ "סה

71מול מרדכי אליהו

31מול מרדכי אליהו

1פינת שפירא1הרב קוק 

11מול הרב אליהו

1פינת הרב מרדכי אליהו  , 48מול הרב קוק

5כ"סה

1בסוף הרחוברחוב לורנץ

31מול צאלים

2כ"סה

משקפיים

רמת אברהם

ר"מע



1בסוףרבינה

5לפזראמוראים 

2ריש לכיש 

111רב חנן 

1רב חנן

1באמצעעוקבא

1'3ד

81רבינא 

1מתחם קרווניםאביי

14כ"סה

1הגואל 

21השלושה נווה שמיר

101השלושה 

3כ"סה

'שכונה ד


