


"  צמח"ס "בי–1תחנה 



20רחוב כלניות –" צמח"בית ספר 

והנרקיסים  זבוטינסקימכיוון רחוב : גישה מרחוב כלניות 



( אפרים צמח )גישה לאספקת מים -1תחנה 



פירסטמרכז קהילתי -2תחנה 



43זבוטינסקירחוב –פירסטס "מתנ

,  ווינריבהרב , משה שרת, מכיוון רחוב חיים וויצמן : זבוטינסקיגישה מרחוב 

הרצל וששת הימים  



(  ס"מתנ)גישה לאספקת מים -2תחנה 



ס יגאל אלון "בי-3תחנה 



19רחוב וויצמן -בית ספר יגאל אלון

ששת , נתן אלבז , נורידוד , יוספטל, מכיוון רחוב הנרקיסים: גישה מרחוב וויצמן 

הימים  



(  יגאל אלון)גישה לאספקת מים -3תחנה 

יעעע•

גכתוץ•

•



מרכז טיפולי  -4תחנה 



14רחוב שי עגנון -מרכז טיפולי לקידום למידה

יוספטל ונתן אלבז , מכיוון רחוב עגנון : גישה מרחוב שי עגנון 



( משאית )גישה לאספקת מים -4תחנה 



ס מסורת אבות  "בי-5תחנה 



7רחוב האלה -בית ספר  מסורת אבות

לנידאועזרא , האלון, מכיוון רחוב  הארז: גישה מרחוב האלה



( משאית )גישה לאספקת מים -5תחנה 



אשכול פיס-6תחנה 



(  ס פישמן "ליד בי) 16לנידאורחוב עזרא –אשכול  פיס 

מכיוון רחוב הזית  : לנידאוגישה מרחוב עזרא 



( משאית )גישה לאספקת מים -6תחנה 



ספריה עירונית  –7תחנה 



12ח "רחוב הפלמ-ספריה עירונית

,  השחרור, לנידאו, הדקל, לוי אשכול, מכיוון רחוב סיני: ח "גישה מרחוב הפלמ

העצמאות  , ם"רמב, החרוב



( משאית )גישה לאספקת מים -7תחנה 



8תחנה 

ס זבולון המר  "בי–



6הרב קוק -בית ספר זבולון המר

גישה מרחוב השחרור  



( משאית )גישה לאספקת מים -8תחנה 



מרכז הפעוט  9תחנה 

                            [



1רחוב החצב –מרכז הפעוט התפתחות הילד 

מוצקין , זרביבמכיוון רחוב שמואל : גישה מרחוב החצב



( משאית )גישה לאספקת מים -9תחנה 



25מעלה נוף  -10תחנה 



רחבה לפני כניסה לבריכת איגום מים  -25מעלה נוף 

הרדוף  , מכיוון רחוב מוצקין:גישה מרחוב מעלה נוף 



(  משאית )גישה לאספקת מים -10תחנה 



במת אירועים  -11תחנה 



א הספורטאים  "רחוב י–במת אירועים 

ל  "מכיוון רחוב אצ:א הספורטאים "גישה מרחוב י



( משאית )גישה לאספקת מים -11תחנה 



פארק ציבורי שד יצחק שמיר  -12תחנה 



שדרות יצחק שמיר  –פארק ציבורי 

,  זבוטינסקי, י"לח, מכיוון שד אריאל שרון: גישה מרחוב שדרות יצחק שמיר 

שונית , אלמוג



(  משאית )גישה לאספקת מים -12תחנה 


