
מקום'סד' מס

 גבעת רם1רובע 1

143-ג מאסיף עד אביב ח-פ א"שצ2

95-בין אביב לקציר ח' פ ה"שצ3

87- ח57-61 ומעבר לביכורים 84-90כולל מעבר לקציר ' פ ד"שצ4

153,82-פ לוקי כולל מעברים לבציר ח"שצ5

145-פ רח אסיף ח"שצ6

 רמת רבין2רובע 7

23-27הראל '  חט21-  חAפ "שצ8

16-עציוני ח'  חט407פ "שצ9

26-  נתיב הסיירים ח403פ "שצ10

44- עציוני מערבית למרכז מסחרי ח802פ "שצ11

15-עציוני ח'  חט406פ "שצ12

28-פ חרבת כב ח"שצ13

 שכונת הגליל3רובע 14

הגליל' קקל שכ'  רח303פ "שצ15

פארק הגליל16

פארק המשפחה17

 שכונת גבעת מכוש4רובע 18

153'154'116'157'197'309-     ח58-64בז ' רח'  פ  יט"שצ19

161,345-שטחי בור טבע עירוני  ח+ פארק מכוש  20

190- פארק עגור דוכיפת ח21

133-  ח45 לעגור 28פ בין דוכיפת "שצ22

41,42,124- פארק ברוך  שלוש מדשאות  ח23

58-ח' פ סמטת פשוש גבעת מכוש שלב ג"שצ24

11מעבר לעגור + פ דוכיפת עגור "שצ25

מתחם המרמן מכוש26

162-פארק   גדרון ח27

128-130 נשר65-67 בז337-פארק צוקי מכוש ח28

 דרומית איריסים5רובע 29

50-ערוגה בצומת ח+  מגרש כדורסל ומגרש המשחקים 30פרחים 30

99-פארק  פרחים ליד בית ספר השחף ח31

41פ מצפון למורד הגיא "שצ32

57-  משעול חצב ח11פ צומת מורד הגיא "שצ33

106- פארק ציגל בדרומית ח34

18,20-ח103איריסים קטע מרכזי מורד הגיא 35

5-פארק אלה עד המעבר ליסמין ח36

שכונת הערבה37

מעבר לשדרה הירוקה+ פארק רקפות 38

פ חבצלת שושנים גן עמיקם"שצ39

שגיא/  מערבית 6 רובע 40

2מתחם סביב מגרש משחקים תבור 41

32 ממזרח לארזים4020פ "שצ42

61-71פ רח ארזים "שצ43
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79 סוף ארזים 4008פ "שצ44

ארזים' מתחם גרופית סוף רח45

טנה' שכ46

מעברים + 21-27סביב מגרש משחקים מצפון לתמר 47

רימון' מגרש משחקים סוף רח48

גן הגמל בדקל49

הדר' שכ50

380- פ מרכזי הדר ח"  שצ51

210- ח' ב8ו'  ב10פ ארבל כולל מעבר עד למעבר "שצ52

פארק אופירה מדשאה וחורשות מצפון ומדרום53

 שכונת מגדים7רובע 54

35-39 משעול מורן 4010פ " שצ55

חורשה מדרום למגרש) +33(פארק רמים פסגה 56

פארק  דנבר57

'פארק שלב ד58

בני אלבז/  מיסדים 8רובע 59

בוסתן אלון60

אזור הספורט61

חורשות ממערב ומצפון+מגרש אימונים 62

איצטדיון63

פארק הנוער64

אמפי65


