
 
 
 
 

 יבנהעיריית  - מיקום מתקנים לאיסוף פחים כתומים
 

 שם הרחוב/כתובת מס'
 רחוב מבצע יהונתן צמוד לחניה  1
 רחוב מבצע חירם צמוד למגרש משחקים  2
  20רחוב דוד אלעזר מול בית  3
  12מבצע תש"ח מול בית  4
 בחנייה האחורית  53שד' העצמאות  5
 על המדרכה  45שד העצמאות  6
 על המדרכה  19שד' העצמאות  7
 מלכי ישראל פינת דוד אלעזר  8
 מלכי יהודה צמוד לחניה  9

  942רחוב הגלבוע  10
 רחוב הר סיני צמוד למקלט  11
  4רחוב הגלבוע מול בית מס'  12
 רחוב הגלבוע צמוד למעון יום נעמת  13
 רחוב הבשן פינת גלעד  14
 רחוב הגלבוע צמוד למועדון אקים  15
  22רחוב הכרמל  16
  17רחוב החרמון  17
  16-14רחוב החרמון  18
  15רחוב החרמון  19
  3-7רחוב החרמון  20
 רחוב החרמון פינת התבור  21
 רחוב הגלבוע בכניסה לתחנת המשטרה  22
  5-7נים ירחוב הנשיאים בני 23
  43רחוב צבעוני מול  24
  10-12רחוב צבעוני  25
  6רחוב צבעוני  26
  2רחוב צבעוני  27
  9רחוב צבעוני  28
 בכניסה לצבעוני מצד שמאל  29
 בכניסה לרחוב הסביון צמוד לבית כנסת  30
  2רחוב הרקפת  31
  12רחוב הרקפת  32
 רחוב הנרקיס חניה של מועדון בית סלומון  33
  1הנרקיס   34
 רחוב האיריס צמוד למכולות  35
 בוכריס  36
  6בוכריס מול מקלט  37
 בוכריס מול מגרש הכדרוסל  38
  3בוכריס  39
  1חבצלת  40
  2הכלנית  41
  4שבזי  42



 
 
 
 

 שם הרחוב/כתובת מס'
 רחוב הדרור בחניה של הקיוסק יואב  43
 בחניה פנימית  38רחוב הדרור  44
  27רחוב הדרור  45
 רחוב העגור סיטונאות מזוז  46
 מול גני ילדים  23רחוב העגור  47
  3רחוב דוכיפת  48
  33רחוב הדרור  49
 צמוד למגרש כדורסל  6רחוב דוכיפת  50
  28רחוב אהרון חג'ג' בחנייה מול  51
  7רחוב דוכיפת  52
  34רחוב אהרון חג'ג' בחניה מול  53
 רחוב הדרור צמוד למאפיית שובע  54
 בחניה מאחורי סדנא לאומנות  1דרור  55
 רחוב הנשר צמוד לגן ילדים  56
 רחוב השחף מאחורי גן ילדים  57
  24רחוב הדרור  58
  7רחוב הזמיר  59
  19רחוב הדרור  60
  4רחוב הזמיר  61
 1רחוב הזמיר  62
  30רחוב הדרור  63
  יבות הדוארצמוד לתרחוב האלון  64
  21רחוב האלון  65
 חניה ביה"ס גינסבורג האלון  66
 רחוב האלון פינת האורן בחניה  67
  451הערבה  68
 רחוב הפיקוס  69
 בחניה  51רחוב משעול הקטלב  70
 רחוב התאנה  71
  39רחוב התאנה מול בית  72
  4רחוב התאנה  73
 בחניה  55רחוב הערבה  74
 רחוב הערבה פינת הזית  75
  1רחוב הזית  76
 רחוב הזית צמוד לחניה  77
 רחוב הדקל צמוד לבית אבות  78
  2רחב הדקל מול בית  79
  7רחוב משעול הקוקוס  80
 רחוב המנגו  81
  2רחוב הערבה  82
  1רחוב האמוראים  83
  2רחוב האמוראים  84
  6רחוב האמוראים  85
  14רחוב האמוראים  86
  2חטיבת גבעתי  87



 
 
 
 

 שם הרחוב/כתובת מס'
  6חטיבת גבעתי  88
  12חטיבת גבעתי  89
  32בכניסה לרחוב עדעד  90
  29בכניסה לרחוב עדעד  91
  25/27בחניה הפנימית עדעד  92
  23בחניה הפנימית עדעד  93
  8עדעד  94
  15עדע  95
  5מול עדעד  96
 בכניסה לחניה  1עדעד  97
  38בכניסה חניה עדעד  98
  66רחוב עדעד  99

 בכניסה לרחוב תלתן   100
  61רחוב תלתן  101
 42רחוב תלתן  102
 בכניסה לחניה ברחוב אטד  103
  2בכניסה לחניה של אטד  104
  2בחניה הפנימית של אטד  105
 רחוב צלף ליד ביה"ס פרדס  106
  5בכניסה לחניה רחוב צלף  107
  26בכניסה לרחוב נופר  108
  24בחניה הפנימית של נופר  109
  28בחניה האחורית נופר  110
  1בחניה הפנימית של אטד  111
  3בחניה הפנימית של אטד  112
 בחניה של ביהכנס מטה משה נופר   113
  1בכניסה לחניה של נופר  114
  10בכניסה לחניה רחוב תורמוס  115
  4בכניסה לחניה של רחוב נופר  116
 רחוב תורמוס פינת הפטל  117
  5בכניסה לחניה מול רחוב הסחלב  118
  3בחניה הפנימית רחוב סחלב  119
 תורמוס פינת הפטל ) כניסה לביה"ס(  120
  6בכניסה לחניה פטל  121
  28בכניסה לחניה פטל  122
 כניסה מרחוב הפטל  16בחניה מאחורי דואני  123
 כניסה מרחוב הפטל  14בחניה האחורית דואני  124
 א כניסה מרחוב הפטל  10בחניה האחורית דואני  125
 ב בכניסה מרחוב הפטל  10בחניה האחורית דואני  126
 כניסה מרחוב הפטל  8בחניה האחורית דואני  127
 ל חניה רחוב עולש פינת הפט 128
 חניה רחוב העולש היכל תרבות  129
  32חניה האחורית נופר  130
  50בכניסה חניה הפטל  131
 בכניסה לחניה רחוב סחלב מרכז מסחרי לב יבנה  132



 
 
 
 

 שם הרחוב/כתובת מס'
 בחניה  31דואני  133
  1בכניסה לחניה שד' דואני חניה הנחל  134
 בחניה הפנימית רחוב הנחל  135
  13בכניסה לחניה רחוב דואני  136
  17בכניסה לחניה דואני  137
 ז'בוטינסקי צמוד לביהס נועם  138
 מרכז מסחרי  –ז'בוטינסקי אגוז  139
  2גולן  140
 חניה פנימית רחוב יערה  141
  32רחוב שומרון מול  142
   89רחוב שומרון מול  143
 רחוב השרון מול  144
  1רחוב השרון  145
 שד' ירושלים פינת הנגב  146
 הגנים  4רחוב הנגב צמוד ל 147
 רחוב הנגב ) מרכז חניות (  148
  31רחוב אגוז  149
  86רחוב נורית  150
 רחוב נורית בחניה מאחורי מרכז יום לקשיש  151
 בכניסה לרחוב האבוקדו  152
 בכניסה לחניה רחוב החרוב  153
  5רחוב החרוב  154
 מרכז מסחרי אגוז  155
 רחוב האזוב בחניה של הדואר  156
 שד' ירושלים ביה"ס רמות ויצמן  157
 רחוב הדייגים בחניה ביה"ס רבין  158

 
 
 
 
 


