
 

 

 

 עיריית יבנה - מיקום מתקנים לאיסוף בקבוקים
 

 

 שם הרחוב/כתובת מס'
 מבצע יהונתן ברחבת הכורכר  1

 פינת קדש   4מבצע דני מול בית מס'  2

  57מבצע קדש מול  3

 22רחוב דוד אלעזר מול בית מס'  4

 מתנ"ס נאות שז"ר בחניה  5

  2רחוב גלבוע  6

 5הר סיני  7

 רחוב הגלבוע צמוד לגן נעמת  8

 רחוב הגלבוע בכניסה לתחנת המשטרה  9

  4 – 2רחוב הגלעד בין הבתים  10

  44 – 43רחוב הגלעד בין הבתים  11

    1רחוב חרמון  12

  16רחוב החרמון  13

 רחוב החרמון מול בנות לאה  14

  4 – 2רחוב תבור מול בית  15

  1 – 3הנשיאים בחניית הבנינים  16

 בחניה  2רחוב הלילך מול בניין  17

  4 -6רחוב הלילך בחניה בין הבנינים  18

 רחוב החבלבל בחניה של בית ספר הדתי  19

 מול הכניסה לחניה  1רחוב הנחל   20

 7רחוב הנחל  21

 בחניה  7-5רחוב דואני בין הבנינים  22

  16שד' דואני  23

 רחוב בוכריס בחניית ביה"ס ביאליק  24

 רחוב בוכריס פינת החבצלת  25

 רחוב שבזי ליד בית הספר אביר יעקב  26

 רחוב אבוחצירא מול בית הכנסת נצח זכריה  27

  12רחוב הרקפת   28

 בחנייה מול בית סלומון  29

 ממול  8רחוב אהרון חג'ג' מס'  30

  31רחוב צבעוני צמוד לחניית בית מס'  31

  58 -56רחוב הדרור  32

  40 – 38רחוב הדרור  33

 רחוב דוכיפת צמוד למתקני האשפה  34

 רחוב הדרור פינת העגור בחניה  35

 רחוב העגור צמוד לגני הילדים  36



 

 

 

 שם הרחוב/כתובת מס'
 רחוב הדרור פינת הזמיר  37

 רחוב הדרור מול מרכז קהילתי אתיופי  38

  7רחוב הזמיר מול בניין  39

  42רחוב הדרור פינת בית מס'  40

  40 – 38רחוב הדרור בחניה בין הבתים  41

 ביה"ס פרדס בחנייה  42

  7רחוב האמוראים בניין  43

 חטיבת גבעתי בסמוך לביה"ס ארזים  44

  2חטיבת גבעתי בסמוך לבניין  45

  9 – 7רחוב עדעדע בין הבניינים  46

 רחוב עדעד פינת אטד  47

 רחוב תורמוס בחניית המקווה  48

  13רחוב הפטל מאחורי בית מס'  49

 רחוב הפטל פינת עולש בחניה של הספריה  50

 רחוב הפטל מול גן נעמת  51

  22 – 24רחוב נופר בין הבנינים  52

  25רחוב נופר  53

 רחוב אטד סמוך למכולה  54

 רחוב סחלב מזרח )פעמון( 55

  29רחוב נופר  56

 חניית בית כנסת מטה משה  57

 94רחוב תלתן  58

  6רחוב תלתן  59

 סמוך לתיבות דואר  7רחוב האלון  60

  16רחוב האלון מול בית  61

 בחנייה  30רחוב האלון מול בית  62

 רחוב האלון פינת  הערבה  בחנייה  63

 רחוב הפיקוס מעון ויצו  64

 משעול הצבר  65

 רחוב הערבה בחניית ביה"ס נועם  66

  30האלון מול בית  67

 האורן פינת הגפן   68

 רחוב הזית פינת האורן  69

 רחוב התאנה פינת האורן  70

 רחוב האורן בחניית המקווה  71

 רחוב הדקל בכורכר ליד בית כנסת   72

 מרכז מסחרי אגוז )פעמון(  73

 רחוב האזוב בחניית תבות הדואר  74

 רחוב האגוז פינת שד' ירושלים  75

 רחוב נורית פינת שד' ירושלים  76



 

 

 

 שם הרחוב/כתובת מס'
 רחוב חרוב פינת נורית בחניה  77

 14רחוב מורן מול בית  78

 רחוב הערמון מול מגרש המשחקים  79

  1רחוב השרון  80

 ממתקן הגזם  90רחוב השרון  81

 רחוב השומרון מול כניסה לרחוב לוע הארי  82

 רחוב השומרון בחניה למגרש הטניס  83

 רחוב השומרון בחניה למגרש הטניס  84

 רחוב הנגב מתחם גנ"י  גני ילדים  85

 רחוב הנגב כיכר פינת שד' ירושלים  86

 רחוב גולן כיכר שד' ירושלים  87

 בית הספר רמות ויצמן בחנייה  88

  42-46רחוב יערה בשביל בין  89

  42-46רחוב יערה  בשביל בין  90

  17רחוב הדס  91

 פינת רחוב סתוונית  1רחוב הגליל  92

 שד' ירושלים בחניה מבנה מול הצומת  93

 רחוב הירדן מול תחנת המעבר  94

 קנאטרי קלאב פארק מים בחנייה  95

 מתחם בן יקר גת  96

 אורבוטק במרכז לאיסוף פסולת  97

 בסמוך לאולמי מאי ספייס  98

 מבנה קנ"י  99

 אולמי דרימס מרפסת  רחוב הקישון  100

 רחוב שידלובסקי בחניה מתנ"ח  101

  2רחוב התורן  102

 4רחוב התורן  103

  1-3רחוב התורן  104

 5-7רחוב התורן  105

  9-11רחוב התורן  106

  13-11רחוב התורן  107

  8רחוב התורן  108

  12רחוב התורן  109

  14רחוב התורן  110

  2רחוב המפרש  111

  1רחוב המפרש  112

  3רחוב המ פרש  113

  5רחוב המפרש  114

  7רחוב המפרש  115

  15רחוב המפרש  116



 

 

 

 שם הרחוב/כתובת מס'
 1-3רחוב המשוט  117

  13רחוב המשוט  118

  11רחוש המשוט  119

  9רחוב המשוט  120

 רחוב הדייגים מתחם ביה"ס רבין  121

  14רחוב המשוט  122

  15-13רחוב הדייגים  123

  10רחוב הצדף  124

  16רחוב הצדף  125

  1רחוב הסירה  126

  3רחוב הסירה  127

  5רחוב הסירה  128

  7רחוב הסירה  129

  18רחוב הסירה  130

  20רחוב הסירה  131

  10רחוב הנמל  132

  12רחוב הנמל  133

  19רחוב הנחשול  134

  42רחוב הנמל  135

 רחוב הנמל מתחם גני ילדים  136

  2רחוב העוגן  137

  6רחוב העוגן  138

  1רחוב הסנפיר  139

  3רחוב השונית  140

  15רחוב הנחשול  141

  17רחוב הנחשול  142

  31-33רחוב הדוגית  143

  27-29רחוב הדוגית  144

  19-21רחוב הדוגית  145

  17-19רחוב הדוגית  146

  15-17רחוב הדוגית  147

  11-13רחוב הדוגית  148

 פינת המשוט  5רחוב הדוגית  149

 רחוב הסיפון  150

  60רחוב הנמל  151

  10רחוב הנמל  152

  12רחוב הנמל  153

  3רחוב הדייגים  154

  4-6הצדף  155



 

 

 

 שם הרחוב/כתובת מס'
  8הצדף  156

  18הצדף  157

 
 
 
 
 
 
 
 


