חביות
מיוחדות
לשריפת חמץ
יוצבו ביום חמישי י"ג באדר תשע"ט  18.4.19מהשעה 18:00 :במקומות הבאים:
מזרח העיר
Oרח' השופר מאחורי בית כנסת שמש
Oרח' מנחם בגין 38
Oרח' יהודה הנשיא פינת דוויטש
Oרח' מנחם בגין פינת אריה בן אליעזר
Oרח' משורר בשטח החול
Oרח' מנחם בגין 86
Oרח' אריה בן אליעזר פינת קהילות יעקב
Oרח' קהילות יעקב פינת רוזובסקי
Oרח' מנחם בגין מול 100
Oרח' מנחם בגין פינת הרז"ה
Oרח' טבריה ליד בית כנסת בית אל
Oרח' עזרא ונחמיה ליד בית הכנסת
Oרח' זקן השומרים פינת אלבז בשטח החול
Oרח' העינבל 8

מחנה יהודה
Oרח' הזוהר בין  13ל  15במגרש
Oרח' הרב מימון פינת קרן היסוד מול בית
הכנסת

שעריה
Oרח' הנביאים 89
Oרח' יונה מול 42
Oרח' כנסת ישראל 51
Oרח' השופטים 4
Oרח' רות פינת הנביאים
Oרח' החמישה מול מס'  16בסמוך לסניף בני
עקיבא
Oרח' קיש פינת יבניאלי
Oרח' רות  12במגרש

כפר אברהם ,תקומה ,יוספטל ,דדו
Oרח' אונטרמן ליד מס' 4
Oרח' וייזנטל בשטח
Oרח' תורה ועבודה פינת בר יוחאי
Oרח' ריינס  2פינת אורבך
Oרח' ריינס מול  32בישיבה
Oרח' פפר פינת אהרונוביץ  1סמוך לבית
הכנסת
Oרח' צירלסון פינת רוקח
Oרח' הרב פינטו מול מס'  10במגרש פינת
עזריאל הילצהיימר
Oרח' הרב בלוי 47
Oרח' ברנר 28
Oרח' יבנה מול רח' קדושי פרהוד
Oרח' ויסוקר 6
Oרח' הוותיקים פינת רמז
Oרח' רמז  35פינת גוש עציון
Oרח' השומר בסוף הרחוב
Oרח' פאול גרונר 4

שכונת פרי
Oרח' אלתרמן מרכז מסחרי ליד מתקני
המיחזור

מרכז העיר
Oרח' רפפורט 7
Oרח' רוטשילד פינת גרינשטיין 1
Oרח' ליברכט פינת קהילת רובינא
Oרח' המכבים פינת שטמפפר
Oרח' שטמפפר פינת חיים עוזר

Oרח' אוסישקין  4פינת הראשונים
Oרח' רמבם פינת נחלת צבי
Oרח' סוקולוב פינת טולדאנו
Oרח' עין גנים פינת אחד העם
Oרח' קלישר פינת עמיאל
Oרח' הרצל פינת הלר
Oרח' אחד העם פינת פסקל
Oרח' קרן קיימת פינת ברנדה
Oרח' קרן קיימת פינת שפירא
Oרח' איכילוב פינת נורדאו

מערב העיר
Oרח' חיים הזז פינת רח' ישראל ושרה
Oרח' בשביס זינגר פינת רח' מנייה שוחט
Oרח' העצמאות פינת פינחס חגין
Oרח' יוסף נקר 1
Oרח' העצמאות פינת ליפשיץ
Oרח' העצמאות פינת רח' מסקין
Oרח' העצמאות פינת רח' אידלמן
Oרח' אבא אחימאיר  32מרכז מסחרי
Oרח' הנשיאים מול בנק מזרחי
Oרח' זליג בס פינת רח' צוויק
Oרח' צוויק פינת רח' פלדמן
Oרח' יטקובסקי מול 28
Oרח' ברוורמן פינת רח' ניר
Oרח' לוחמי הגטו 21
Oרח' היסמין 6
Oרח' לוחמי הגטו פינת פינחס וולף
Oרח' דגל ראובן פינת רח' קפלן
Oרח' האורים  8ברחבה
Oרח' טרומפלדור פינת רח' ארלוזורוב
Oרח' סעדיה גאון  13פינת רח' האירוסים
Oרח' יחבוב מאחורי ביה"ס בית יעקב
Oרח' סלומון פינת רח' סנדר חדד
Oרח' ה  93פינת רח' הרב קוק
Oרח' רוטשילד גן הנשיא
Oרח' בן צבי 18
Oרח' דגניה פינת תור הזהב במגרש
Oרח' יפה נוף 94
Oרח' טבצ'ניק מול 15
Oרח' אהרון כצנלסון 5
Oרח' אהרון כצנלסון 26
Oרח' מזכרת בתיה פינת זיכרון יעקב
Oרח' מטולה סמוך למגרש מול בית הכנסת
Oרח' ראשון לציון פינת רחובות
Oרח' אריה בראון  12פינת בן חור
Oרח' משה סנה  41בסמוך לכיכר הגדולה
Oרח' שרגא רפאלי 6
Oרח' שרגא רפאלי פינת יוני נתניהו
Oרח' שרגא רפאלי ליד המתנ"ס
Oרח' בן חור בכיכר
Oרח' חיה פיינשטיין פינת גיסין

שכונת נווה גן
Oרח' אסירי ציון 16
Oרח' מבצע דקל 11

שכונת מטלון
Oרח' עין גדי פינת רח' עולי הגרדום
Oרח' טשרניחובסקי פינת רח' יעבץ
Oרח' פקיעין פינת מזא"ה

איסוף החביות יתבצע ביום שישי י"ד באדר תשע"ט
החל מהשעה 11:30
יש לשרוף את החמץ אך ורק בתוך החביות
בברכת חג שמח
רמי גרינברג ראש העיר

