
 

 

 

 

 

 

 

  תחנות חלוקת מים   

 

 הערות       מיגון קרוב       כתובת          מיקום תחנת החלוקה מס'   

1 
 בית הספר  "יחדיו" 

 מתקן מרכז קליטה בית הספר  12התקווה 

2 
 בית הספר "דקל" 

 מתקן מרכז קליטה בית הספר 24שברץ 

3 
 בית הספר "שקד" 

 מתקן מרכז קליטה בית הספר 21משה סנה 

4 
 בית הספר "אריאל" 

 מתקן מרכז קליטה בית הספר 25ששת הימים 

5 
 בית הספר "ביל"ו" 

 מתקן מרכז קליטה  בית הספר 15ביל"ו 

6 
 בית הספר "השרון"

 מתקן מרכז קליטה הספרבית  13דובנוב 

7 
 בית הספר "רימון" 

 מתקן מרכז קליטה בית הספר 5משה דיין 

8 
 בית הספר "יונתן" 

 מתקן מרכז קליטה בית הספר 19רש"י 

9 
 בית הספר "אוסטרובסקי" 

 מתקן מרכז קליטה בית הספר 26אוסטרובסקי 

10 
 בית הספר "מטרווסט" )מור(

)כניסה בית הספר  2 הפלמ"ח

 מרחוב הפלמ"ח( 

 מתקן מרכז קליטה

11 
 בית הספר "אביב" 

 מתקן מרכז קליטה  בית הספר  .......... רח' הפרחים

מנהלת פארק מסחר  12

 ותעשייה 

 אזור התעשייה  מקלט המנהלת 11 ההתעשיי  

גן ילדים:  79רבוצקי  חניה ציבורית 13

 דוכיפת,סחלב

 

רחבת חנייה  )סמוך לגני  14

 ילדים: ניצן, סיגלית(.

גן ילדים: ניצן,  ההגנה פינת בר אילן

 סיגלית 

 

גן ילדים: פרחים,  בית שמאי רחבת חניה + גינה ציבורית 15

 זית

 

  יד לבנים 147אחוזה  רחבת יד לבנים 16

מקלט ציבורי מספר  דוב גרונר פינת מוצקין גן ציבורי  "עליה" 17

33 

 

רחבת חניה )סמוך לגני  18

 יערה, דולב, הרדוף(. ילדים:

 

 

 גני ילדים:  3נחום גוטמן 

 יערה, דולב, הרדוף

 



 

 

 הערות       מיגון קרוב       כתובת          מיקום תחנת החלוקה מס'   

)כניסה שביל הרותם  רחבת חניה ציבורית 19

 מדרך כפר נחמן(

מקלט ציבורי מספר 

6 

שרת  תמענה לקריי

 וכפר נחמן.

חניה מגרש הטניס )צד רחבת  20

 צפוני(

יאיר שטרן פינת 

 לובטקין

גני ילדים: לוטוס, 

 עירית

 

גני ילדים: לילך,  שרת( תדרור  )קריי חניה ציבורית 21

 כרכום

 

הולצברג )מול חברת  חניון "מילניום" מתחם גמלא 22

 חשמל(

  חניון התת קרקעי 

גני ילדים: צופית,  32הפעמונים  חניה ציבורית  23

 שלדג

 

פינת פרדס  סברנדי חניה וגן ציבורי 24

 משותף

גן לוטן, מקלט 

 41ציבורי 

 

 

 

 

 

               רשתות מזון -תחנות חלוקת מים חלופיות 
 

 הערות       מיגון       כתובת           שם רשת המזון מס'   

  יש 11החרושת  מגה 1

  יש 12זרחין  יינות ביתן 2

  יש 8 החרושת שופרסל דיל 3

  יש 82אחוזה   שופרסל שלי 4

  יש 157אחוזה  מגה בעיר 5

 הגדוד העברי שפע שוק 6

 )מרכז גולן(.

  יש

 269אחוזה  טיב טעם 7

 )פארק מול(

  יש

  יש  7רבקה גובר  שופרסל שלי לב הפארק 8

 


