
 ZORAN-MUNICIPALITY OF KADIMA    צורן-המועצה המקומית קדימה 
 60920צורן -ימהקד 1רח' הרצל 

 

 אגף תפעול ושפ"ע

 
  

 קדימה  –מיקום כלי אצירה כתומים 

 

 ז'בוטינסקי באי תנועה -קדימה

 מירון פינת תבור -קדימה

 2רוטשילד  -קדימה

 רח' אבקסיס -קדימה

 רח' בן  צבי ליד קופ"ח -קדימה

 62רח' בן צבי  -קדימה

 רח' בן צבי חניה של המתנ"ס -קדימה

 מסחרי רח' בן צבי מ. -קדימה

 1רח' ברנר  -קדימה

 7רח' גורדון  -קדימה

 רח' גורדון מ. מסחרי -קדימה

 רח' דובדבן -קדימה

 רח' האלון ליד ת. דואר -קדימה

 רח' הארז פינת הקשת -קדימה

 רח' הגולן ליד גן חצב -קדימה

 14רח' הגומא  -קדימה

 רח' הגלבוע -קדימה

 13רח' ההסתדרות  -קדימה

 רח' הורדים בחניה של הפארק -קדימה

 רח' הורדים בי"ס גוונים -קדימה

 רח' הזית -קדימה

 רח' הזמיר -קדימה

 רח' הנבל -קדימה

 רח' הרצוג גן שושן צחור -קדימה

 45רח' חנקין  -קדימה

 טהון פינת ביאליק יהושוע רח' -קדימה

 7יוספטל רח'  -קדימה

 רח' יוספטל גן שעשועים -קדימה
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 4רח' יסמין  -קדימה

 רח' ניצן בי"ס ניצני השרון -קדימה

 72רח' פלמ"ח  -קדימה

 רח' צבעוני פינת הדסים -קדימה

 9רח' קורצ'אק  -קדימה

 26רח' רוטשילד  -קדימה

 רח' רוטשילד ליד ת.דואר -קדימה

 10רח' שבזי  -קדימה

 רח' ספיר א.ת מערבי-קדימה

 דואר  אחד העם-קדימה

 דליה פינת האלונים-קדימה

 האירוסים פינת יהושוע טהון-קדימה

 3האלון -קדימה

 הארז פינת השלדג-קדימה

 הנופר-קדימה

 הסתדרות ליד בי"ס אור תורה-קדימה

 הרצוג פינת הברושים-קדימה

 ורדים פינת הארז-קדימה

 ורדים פינת הטווס-קדימה

 חרובים-קדימה

 לוע הארי-קדימה

 מ"ג אלי כהן-קדימה

 מ"ג השקד-קדימה

 מימון פינת גורדון-קדימה

 מעלה שלמה-קדימה

 בית אור אביבה-מרכז גמילה אילנות -קדימה

 21הפעמון  סמטת-קדימה

 סנפיר ליד בי"ס יגאל אלון-קדימה

 עמק יזרעאל-קדימה

 ציפורים  ליד גני ילדים-קדימה

 קורצ'ק פינת יוספטל-קדימה

 רוטשילד פינת חנקין-קדימה
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 6רח' גד -קדימה

 רח' ההגנה ליד חינם פלוס-קדימה

 רח' הורדים דרום סוף הרחוב-קדימה

 רח' החסידה מ. מסחרי-קדימה

 2רח' החרמון -קדימה

 רח' הפלמ"ח פינת ההגנה-קדימה

 20רח' השדות -קדימה

 רח' ורדים פינת החסידה-קדימה

 רח' חנקין ליד ברכה לפיד-קדימה

 שבטי ישראל-קדימה

 ז'בוטינסקי ליד ת.ד וגני ילדים. -קדימה 

 האנפה-קדימה 

 

 


