
 עיריית הוד השרון   

 .ש.פ.עאגף      

   תברואה וחזות העירמחלקה    

 09-7759511קס:  פ  09-7759755   טלפון:              

 

                                                                                          

 ח' טבת, תשפ"א צד מערבי ) תפוזיות( -מתקני מחזור נייר 

 2020דצמבר,  23 

   אפק 1

   אלכסנדר הגדול ליד המקוה 2

   שמעון הצדיק  3

   מכבים 4

   פארק האגם 5

   החרש שמאלה  6

   החרש ימינה  7

   בית אבות -דרך הים  8

   זבוטינסקי פינת שביל התיכון 9

   גן ילדים בחנייה -שביל התיכון  10

   פינת שביל התיכוןיהלום  11

   31אודם ליד חדר תרפו  12

   היהלום 13

   התכלת פינת חנה סנש 14

   התכלת פליד המכולת  15

   24העבודה  16

   כפר הדר מול בית הנסת 17

   35יאיר שטרן  18

   51יאיר שטרן  19

   עונות 4חנייה פארק  -הפרדס  20



 עיריית הוד השרון   

 .ש.פ.עאגף      

   תברואה וחזות העירמחלקה    

 09-7759511קס:  פ  09-7759755   טלפון:              

 

   עונות 4בחנייה פארק  -האגודה  21

   19זמיר  22

   הדסים פינת בצת 23

   הדסים פינת נחל הדר 24

   26סנונית  25

   פשוש ליד בית הספר 26

   פשוש פינת חוחית 27

    7-9פשוש ליד בית  28

   נחליאלי פינת הטווס  29

   השושנים 30

   הפרס פינת השושנים 31

   גלעד פינת כרמל 32

   השומר פינת סיני 33

   סיני פינת חטיבת יפתח 34

   שומר ליד המכולת 35

   הפלמח ליד מגרש הכדורגל 36

   הגנים 37

   שלמה המלך פינת דוד המלך 38

   שלמה המלך פינת דוד המלך 39

    47הנריאטה סולד ליד  40

   מורדי הגטאות ליד גן הילדים 41

    57הבבלי  42



 עיריית הוד השרון   

 .ש.פ.עאגף      

   תברואה וחזות העירמחלקה    

 09-7759511קס:  פ  09-7759755   טלפון:              

 

   ירשלמי פינת המוסדות 43

   כוכבן 44

   הבנים פינת הנריאטה סולד 45

   בית ספר ממלכתי א' 46

   יקינטון 47

   אירית 48

   נורית פינת לילך 49

   האירוס 50

   השלום 251

   השלום 52

   גורדון פינת הבנים 53

   בית הספר הדמוקרטי 54

   גורדון פינת ארלוזורוב 55

   ארלוזורוב 56

   פינת הרצפלד בורכוב 57

   הכרם 58

   בן גוריון פינת גורדון 59

   בן גוריון ליד מגה 60

   בן גוריון פינת משאבים 61

   האילנות  62

   הבוסתן 63

   המעבר 64



 עיריית הוד השרון   

 .ש.פ.עאגף      

   תברואה וחזות העירמחלקה    

 09-7759511קס:  פ  09-7759755   טלפון:              

 

   שרת 65

   החליל 66

   שרת פינת השקמים 67

   השקמים  68

   משאבים פינת אלכסנדר פן 69

   ההסתדרות פינת הבנים 70

   בארי  51

   סימטת האלון 72

   הכהנים 73

   בני ברית פינת שבתאי 74

   בני ברית פינת אנשי בראשית 75

    5בני ברית מול מס'  76

   הראשונים פינת הדרור 77

   השחר פינת נגה 78

   רחוב המעלה 79

   רחוב הגיא  80

   רחוב הגיבור בחנייה של בית הספר 81

   הבנים פינת הדרור  82

 


