
אגף שפ”ע לשירותך!
גאולה,  עד  מהמסילה  הציונות  שדרות 
המסילה, סמטת רותם, סמטת צבעוני, 
רוטם, אדנים, מלאכ, אקליפטוס, כרמל, 
יחזקאל,  גאולה,  כורש,  סיגלית,  ארבל, 
צפרירים,  תנאים,  זכריה,  הגאון,  ירדן, 
נוגה,  ארבל,  הכוכב,  שחר,  תרע"ג, 
בציר,  ברקאי,  הברכה,  נחלה,  העלייה, 
הכינור,  צפרירים,  מגשימים,  סמטת 
הצפירה מהנדיב עד לדקלים, הדקלים, 
מהנדיב  חבצלת,  ספיר,  עד  מהצפירה 
יהלום,  שושן,  תמר,  חבקוק,  קק"ל,  עד 
הדסים,  קק"ל,  ספיר,  ברקת,  שהם, 
חרצית,  סמטת  מעפילים,  הסתדרות, 
הדרים  חבצלת,  עד  מפיק"א  הבוטנים 
מפיק"א עד, ספיר, הצפירה מהדקלים 
עד החלוצים, חבצלת מקק"ל עד עמל, 
תחכמוני,  פלג,  רקפת,  סמטת  עמל, 
חלוצים,  מגד,  מעיין,  מטע,  הוד,  פאר, 

גלעין, מעפילים, גינת אגוז, עסיס.

חשמונאים מדרך למרחב עד דרך הים, הדרים 
מדרך הים עד דרך למרחב, תרפ"ט מהראשונים 
זהבית,  עד תל צבי, תל צבי, עזרא, חגי, סמטת 
ס.ורד,  נחמיה,  ציון,  שבי  אילת,  עולש,  צפניה, 
אחוזה  מכיכר  המייסדים  ס.ציפורן,  ס.פעמונית, 
עד לגליל, הגליל מהשופטים עד לגליל, הנשיא 
מירון,  שאננים,  דגניה,  הגליל,  עד  לבנים  מדרך 
כנרת, קציר, בשן, אסיף, נטע, גבע, הגליל מדרך 
עד  מהגליל  השופטים  השופטים,  עד  משמרות 
דרך הבנים, הדרור מהמעלה עד לבוטנים, דרך 
משמרות, יוסף קארו, אסתר, מרדכי, קרן היסוד, 
שומר, הנוטר, גלעד, עצמאות, קוממיות, התקווה, 
זריחה,  סמטת  זוהר,  סמטת  פריחה,  סמטת 
סמטת חמה, הדקלים מתבורי עד צפירה, הדרים 
מפיק"א עד דרך למרחב, הבוטנים מפיק"א עד 
שמואל  גבירול,  אבן  מורן,  פיק"א,  למרחב,  דרך 
חריש,  סמטת  חן,  גיורא,  בר  הלוי,  יהודה  הנגיד, 
הזית,  הגדוד,   , שלומציון  עד  מהבוטנים  הדרור 

גורדוניה, אבוקה, לבונה.

גלבוע,  עקיבא,  רבי  עד  מהראשונים  תרפ"ט 
ס.לוטם,  ס.כתימה,  ס.כוכבית,  הרכבת,  דרך 
ס.חיננית,  החורש,  ס.מרווה,  ס.לילך,  מיצפור, 
ארז,  המעלה,  הראשונים,  ס.יקינטון,  ס.טופח, 
ס.שיטה, רבי עקיבא, ס.איריס, ס.אלה, ס.ברקן, 
ס.גומא, ס.דולב, ס.הרדוף, המושב מהגליל עד 
האריגה,  האומנות,  קשת,  שיבולים,  לאחוזה, 
אדם,  סמטת  הריקמה,  היצירה,  הגליל,  הגורן, 
הקלע,  החץ,  תותחנים,  המושב,  סמטת 
ניר, אורנית,  ירושלים,  עלומות, טייסים, ימאים, 
יובל, מצדה, מכבים, בית אל, יודפת, מתיתיהו, 
סמטת  כוכבא,  בר  עציון,  מודיעין,  חלב,  גוש 
מרחבים, חשמונאים מדרך למרחב עד מצדה, 
האורנים,  רח'  המדרשייה,  חברון,  רמב"ם, 
שטח,  בן   ,  8 כיכר  עד  התעסוקה  מלשכת 
אתרוג,  אל,  בית  גלעין,  עוז,  גן  שומרון,  סמטת 
גינת אגוז / עסיס, כיכר רח' הדקלים עד כיכר 
מרכז תבורי , דניאל, סמטת שיזף, מרחבים / 

דביר, פדויים, שלומציון.

יום שלישייום שנייום ראשון

 ,80 מחנה  עד  מהמשטרה  הנדיב  דרך 
נחשון,  הגבורה,  הצבי,  החיל,  החלוץ, 
פלמ"ח,  סיני,  מוריה,  האלון,  שכונת 
צנחנים, ההגנה, נבו, לח"י, דרך הבנים, 
הנשיא  קדמה,  עד  הנדיב  מכיכר 
בילו,  היוגב,  אחוזה,  עד  מדרךהבנים 
שמשון,  הרופא,  דרך  האיכר,  נילי, 
דרך  אחוזה  עומרים,  צהלה,  סמטת 
דרך  השופטים  המייסדים,  עד  עירון 
הבנים עד דרך עירון, דרך עירון, שלום, 
מגדל, שבזי, סגולה, אלחריזי, תלפיות, 
מגינים, אלון, נחשון, גבורה, זמיר, נשר, 
פנחס,  שלדג,  שחף,  חסידה,  אנקור, 
יונה,    ינשוף,  אלישע,  אליהו,  דוכיפת, 
       חוגלה, נץ, סנונית, נחליאלי, פשוש.

הדקלים,   ,8 כיכר  עד  הבנים  דרך  מכ.הנדיב 
מחרמון עד כיכר מרכז המושבה, אורנים מכיכר 
חרובים,  התלמיד,  שביל  חרמון,  רחוב  עד   8
הגפן,  הרימון,  אשל,  שקמה,  שקדים,  תלמים, 
אחוזה  הים,  דרך  טללים,  עצמון,  חרמון, 
הבונה,  סמטת  הערבה,  רחוב  עד  מהמייסדים 
אביבים,  נבטים,  אגן,  סמטת  גיבורים,  מעלה 
עלומים, העמק, ערבה, דודאים, קדמה, מייסדים 
מאחוזה עד אלונית, המושב מהאחוזה עד הנחל, 
סמטת  גבעתי,  אלכסדרוני,  אצ"ל,  גדנע,  נחל, 
יושעי, הראל, ניצנים, סמטת צבר, השניים, מכרה, 
נעורים, רעות, מרכז קליטה, תחייה, אתרוג, גינת 
אגוז, עסיס, גלעין, הצוף, הכרם, אחדדות, בז"ל, 
שובל,  אחווה,  ערוגות,  הבוסתן,  סמטת  הבוסתן, 

קטיף, תקומה, נוי.

דרך הנדיב מכיכר דרך הבנים עד לביג, רעות, 
אלונים,  יזרעאל,  דרך  ערער,  עירית,  תבור, 
שונית,  תדהר,  מלאכה,  העפר,  דרך  מלאכה 
אזוב, נורית, נרקיס, סביון, אלונים, דרך השדה, 
דרך יזרעאל, המשמר, חרושת, מרגנית, תבור, 
מייסדים מהגליל עד אחוזה , גן הגיבורים, צלילי 
היובל,  ענבל,  מצילתיים,  תרועה,  צלילי  שמע, 
העשור, הגיתית, העוגב, התוף, הנבל, חצוצרה, 
הקרן,  שופר,  נחילות,  השמינית,  צליל,  חליל, 
גולן,  דן,  המזמור,  עד  מהגליל  המייסדים 
המזמור,  דפנה,  רביד,  מטולה,  שניר,  לשם, 
מהמסילה  הציונות  שדרות  השיר,  המיתר, 
האורנים  המושבה,  מרכז   , לאשכולית  עד 
מכיכר  המעלה   , השמונה  כיכר  עד  מהדרור 
אשכולית,  למרחב,  דרך   , לדרור  עד  שמונה 
פומלית,  עינב,  דובדבן,  אפרסק,  לימון,  תפוז, 

קלמנטינה, אגס, מנגו, מנדרינה, עמל.

יום שישייום חמישייום רביעי


