
שם האתר#

ספורטק עירוני1

גן הפלסטיק2

גן הבנים אושיות3

גן הטייס4

פארק אביסרור5

גבעת האהבה-גן אזורים7

גבעת הדקלים9

פייה-גן דו10

גבעת המוריה11

גן המייסדים12

גן כפר גבירול13

גן משה מזרחי14

גן הנופלים מרמורק16

פארק אזורי ויצמן17

גן חשמונאים18

פארק צרפתי20

נסקי'רוז- גן הבונים 21

גן עומר אלקבץ גורדון22

גן ספיר23

גינת אייזנברג24

פארק שרונה25

פארק היובל27

מרגולין- גן אברהם 28

גן ההרפתקאות29

גן הבנים נווה יהודה30

ין'גן דולצ31

נסקי'רונז- גן גנדי 32

פסולת- מגרש מכבי רחובות 33

קרית משה- גן הבנים 34

רחובות הצעירה - 51פ "שצ- רחובות הצעירה 35

רחובות הצעירה - 52פ "שצ- רחובות הצעירה 36

רחובות הצעירה - 53פ "שצ- רחובות הצעירה 37

רחובות המדע - 312פ "שצ- רחובות המדע 38

פארקים וגנים ציבוריים



שם האתר#

הבית החם1

מטווח עירוני2

 8שירותים חברתיים נביאים 3

שוק עירוני ישן4

שוק עירוני חדש5

בית יד לבנים6

נוער-עירו7

פיסגה8

בניין העירייה9

מתחם לוגיסטי10

חנייה- מקווה כפר גבירול 11

וטרינר עירוני12

מרכז הזדמנות13

פייקס-אולם מרכז יהדות אתיופיה 14

מועדון יצלאל קרית משה15

גולדין- בית התרבות 16

טוכמן- שיטור עירוני 17

משה יתום- מחסני חירום 18

ס קרית משה"מתנ19

מוסדות עיריה



שם האתר#

הדרים1

ס סמילנסקי"בי2

'תיכון קציר ב3

'חטיבת ביניים קציר א4

פרחי המדע5

לוטם6

שפרינצק7

בכור לוי8

אמית עמיחי9

בן גוריון10

קרית חינוך דה שליט11

בגין12

תיכון מדעים13

רמת אלון14

חווה חקלאית15

יבניאלי16

הרצוג17

נבון18

סמילנסקי19

רננים20

אור לציון21

תחכמוני22

עידוד23

רמון24

תיכון היי טק היי25

מוסדות חינוך



שם האתר#

בנימין- הרצל 1

הרצל אייזנברג2

משטרה- הרצל 3

המדע- דרך האצ״ל - הרצל 4

אופנהיימר- הרצל 5

הפקולטה לחקלאות- הרצל 6

דרך יבנה- מכון ויצמן - הרצל 7

הנשיא הראשון- הרצל 8

גורדון- הרצל 9

אייזנברג- הרצל 10

ויצמן- הרצל 11

בית הפועלים- הרצל 12

יעקב- טלר - הרצל 13

בני משה- הרצל 14

עזרא- הרשנזון - הרצל 15

בטחון- הרצל הרשנזון 16

מזרחי- הרצל 17

שד׳ יעקובי- שד׳ הקיבוצים - הרצל 18

רחובות החדשה- קלמן ביאלר - הרצל 19

כפר ביל״ו- הרצל 20

הגליל- הרצל 21

בשיסט- דרך האצ״ל 22

ציפורה- דרך האצ״ל הגפן 23

יוספזון- מנחם בגין 24

גורודסקי- מנחם בגין 25

דרך ירושלים- מנחם בגין 26

מילר- ויצמן - מנוחה ונחלה 27

השומרים- בנימין - מנוחה ונחלה 28

עזרא- ההגנה - מדאר - מנוחה ונחלה 29

הקיבוצים- מדאר 30

לח״י- סירני - ההגנה 31

דרך האצ״ל- דרך יבנה - דרך הים - רוז׳נסקי 32

בן ציון. ש- רוז׳נסקי 33

רמז- רוז׳נסקי 34

הגורן- דובנבוים - רוז׳נסקי 35

ביל״ו- טשרניחובסקי - רוז׳נסקי 36

ארלוזרוב- טשרניחובקי 37

סעדיה גאון- לוי אשכול - טשרניחובסקי 38

אלוף פרי- פיינשטיין 39

מוטי קינד- פיינשטיין 40

פינשטיין- גשר דרך הים 41

ששת הימים - גשר דרך הים 42

דובנוב- ששת הימים 43

כיכרות- צמתים 



השופטים- בילו 44

פ"חרל- בילו 45

אגד- בילו 46

י"צומת סירני לח47

רחוב יעקב 48

דרך שמשון צור- ככר שילר 49

בית העלמין גורדסקי 50


