
 

 נספח ו'

 

 שטחי גינון

קף העבודה. הנתונים מושתתים על יהנתונים נועדו למתן מידע וסיוע למשתתפים לאמוד את ה
תכן סטייה מהמידות המצוינות. הנתונים נועדו לצורך הערכות היקף יפי מיטב הידיעה ות

לסיור העבודה ע"י המשתתפים בלבד ואין בהם כדי לחייב את העירייה ואינם מהווים תחליף 
 עים לבצע.יאותו נדרשים המצ

 

 שטחים לגינון אינטנסיבי:

 מ"ר 168,151 –אזור עבודה א' 

 מ"ר 169,218 –אזור עבודה ב' 

 מ"ר 337,379 –סה"כ גינון אינטנסיבי 

 

 מוסדות ציבור:

 מ"ר  29,000 –סה"כ גני ילדים 

 מ"ר 45,000 –סה"כ בתי ספר 

 מ"ר 12,00 –סה"כ מבני ציבור 

 מ"ר 86,000 –סה"כ גינון במוסדות ציבור 

 

 שטחי בור

 מ"ר  85,000 –סה"כ שטחי בור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שטחי גינון א'

 אזור עבודה שטח במ"ר  כתובת שם הגן  

 א 4,053.72 יחזקאל קזז כניסה רחוב יחזקאל קזז 1

 א 1,303.52 יחזקאל קזז מפנקס עד כיכר הגמלים 2

 א 175.18 3ההגנה   ההגנה  3

 א 4,290.09 5דוד רמז  דוד רמז  4

 א 3,718.32 סוף רחוב הרצוג הרצוג זוגות צעירים 5

סוף רחוב כמוס  סמטת עמירם 6
 א 219.36 עגייב

 א 442.31 12דרך שלמה  גינת דרך שלמה 7

סוף רחוב בר  גינת בר יוחאי 8
 א 201.05 יוחאי 

 א 687.42 3עזרא הסופר  גינת עזרא הסופר 9

 א 669.78 23הרצל  גינת כינרת 10

 א 2,607.22 יחזקאל קזז כיכר דינו  11

 א 5,640.45 22יוסף קארו  גינת ירדן 12

 א 3,411.94 השומר סוללה רחוב השומר 13

 א 2,009.22 5ראשונים  גינת ראשונים 14

 א 1,494.92 1מכבים  גינת גניש 15

 א 513.49 15אצ"ל  מדשאה אצ"ל 16

 א 967.24 לח"י  הלח"יגינת  17

 א 1,672.82 בן פורת שדרות בן פורת  18

 א 2,962.19 60בן פורת  שוק פארוק 19

סמטת  סמטת המעפילים 20
 א 536.73 המעפילים

 א 515.23 22סיני  סיני פינת הל"ה 21

 א 1,574.41 75בן פרת  גינת האנדטה  22

 א 964.27 75בן פורת  גינת מורשת יהדות בבל 23

 א 147.04 סעדון \בן פורת כיכר המורשת 24

 א 936.82 לו סקלאר לו סקלאר 25

 א 549.93 עולי הגרדום עולי הגרדום 26

 א 2,436.03 אליהו סעדון אליהו סעדון  27

 א 1,269.64 77בן פורת  חניון המתנ"ס 28

 א 1,031.43 85בן פורת  מרכז לקשיש 29

 א 733.08 10אליהו סעדון  חניון העירייה 30



 א 2,040.56 14אליהו סעדון  רחבת העירייה 31

 א 207.57 איילת השחר איילת השחר 32

 א 2,394.77 1איילת השחר  גינת איילת השחר  33

 א 1,294.46 9איילת השחר  גינת איילת השחר  34

 א 541.66 17איילת השחר  גינת איילת השחר  35

 א 2,416.00 20אור יום  חניון אור יום  36

 א 952.74 יאיר שטרן יאיר שטרן 37

 א 2,908.96 1גינת מיליוקי  גינת מיליוקי 38

 א 519.01 43יהדות קנדה  יהדות קנדה  29

 א 1,053 1דגניה  גינת דגניה 30

 א 413.28 7דגניה  גינת דגניה  31

 א 268.44 סוף דגניה כיכר דגניה 32

 א 1,594.41 1כצלנסון  גינת כצלנסון  33

 א 2,371.05  1שניר  גינת שניר 34

 א 200.56 1עצמאות  שוק אבו לאבן 35

 א  788.91 13הסתדרות  הסתדרות 36

לאורך רח יהדות  412כניסה לעיר מכביש  37
 א 1052.06 קנדה

 א 7,410 461כביש  רמת פינקס 38

 א 22,600 23בן פורת  פארק גן התישעה 39

 א 3396.02 לאורך הרחוב הרב עובדיה יוסף רח 40

שביל מוקד  רחוב הדרים 41
 א 2465.15 עירוני

 א 869.8 13יוסף חיים  סמטת יוסף חיים 42

 א 4254.14 לאורך הרחוב רחוב צפריר 43

 א 7455.83 לאורך הרחוב רחוב ניצן 44

 א 26,120.60 שכונת נוה רבין פארק נווה רבין 45

 א 693.03  2צפריר  חייםכיכר יוסף  46

 א 730.3 לאורך הרחוב אריאל שרון 47

 א 618.7 לאורך הרחוב אבי ואביב 48

 א 2680.61 לאורך הרחוב האלכסנדרוני 49

 א 2704.87 18אור יום  2גינת מילווקי  50

 א 76.75 1הבנים  כיכר הספורטאים 51

 א 3558.05 לאורך הרחוב רחוב שלהבת 52

 א 1958.05 לאורך הרחוב עצמאותרחוב  53

)כניסה 412 כביש   412סוללה  54
 א 11,807.56 לרבין(

   168,151.75  
 

 



 

 שטחי גינון ב'
  

   

  אזור עבודה שטח במ"ר  כתובת שם הגן  

1 
עצמאות פינת 

 ב 256.88 5עצמאות  הסתדרות

 
  ב 349.87 16ירושלים  גינת ירושלים 2

3 
שיטה פינת 

 ב 112 2שיטה  הבנים
 

 ב 5765.75 סוללת נווה סביון פארק קנדה  4
 

  ב 65759.13 461כביש  פארק קנדה  5
  ב 15551.28 100העצמאות  גן אשכול 6
  ב 11807.56 461כביש  461סוללה  7
  ב 5,455.85 17הבנים  גינת גן הבנים 8

 ב 276.64 עין יהב סמטת עין יהב 9
 

10 
הבנים פינת 

 ב 442.7 26הבנים  אלעזרדוד 
 

 ב 753.31 12-16דוד אלעזר   דוד  אלעזר  11
 

  ב 225.95 לאורך הרחוב יקותיאל אדם 12
  ב 1491.67 15סביון  גינת סביון 13
  ב 500 20הרותם  הרותם 14
  ב 828.9 12הורד  גינת הורד 15
  ב 91.86 2השיקמה  השיקמה  16
  ב 135.62 1ההרדוף  פינת ההרדוף 17
  ב 124.6 1הערמון  הערמון  18

 ב 2858.2 3היסמין  סמטת היסמין 19
 

20 
עצמאות פינת 

 ב 921.32 50עצמאות  אלעזר
 

 ב 324.17 לאורך הרחוב סמטת במעלה 21
 

22 
רחוב מנחם 

 ב 349.52 לאורך הרחוב בגין
 

  ב 217.88 לאורך הרחוב רחוב האתרוג 23
  ב 267.79 הרחובלאורך  רחוב הארז 24
  ב 2482.56 35ארז  גינת ארז 25
  ב 86.17 לאורך הרחוב רחוב הרימון 26
  ב 9191.58 לאורך הרחוב רחוב בר לב 27



  ב 1263.11 לאורך הרחוב רחוב הדקל 28
  ב 1401.79 6סיגלון  רחוב סיגלון 29

30 
דולב האורן 
 ב 392.11 לאורך הרחובות וכליל החורש

 
  ב 1305.91 2רחוב האשל  האשל 31

32 
רחוב הערבה 
 ב 384.12 לאורך הרחוב תדהר ברוש

 

33 
פארק נווה 

 ב 7522.96 13בר לב  סביון
 

  ב 1849.56 12בר לב  פארק המדע 34
  ב 4470.47 לאורך הרחוב  רחוב צאלון  35
  ב 1214.4 7רחוב הזית  הזית 36

37 
רחוב אטד אלה 

 ב 319.84 לאורך הרחוב חרוב
 

  ב 234.15 לאורך הרחוב שיזף 38

 ב 158.46 לאורך הרחוב יהלום עד שהם 39
 

  ב 1953.55 1רחוב שהם גינת שהם 40

41 
שוהם עד 

 ב 309.1 לאורך הרחוב צאלון
 

42 
רחוב שקד 

 ב 613.5 לאורך הרחוב ליבנה
 

  ב 136.15 לאורך הרחוב רחוב ברקת 43
  ב 1516.93 רחוב אודם גינת אודם 44
  ב 203.58 לאורך הרחוב רחוב אודם 45
  ב 1040.23 לאורך הרחוב רחוב טופז 46
  ב 9015.22 לאורך הרחוב רחוב בן גוריון 47

 ב 1547.5 לאורך הרחוב רחוב משה דיין 48
 

  ב 2357.27 לאורך הרחוב רחוב ענבר  49
  ב 1263.84 לאורך הרחוב רחוב ספיר 50
  ב 696.35 לאורך הרחוב רחוב לשם  51

 ב 423.13 9רחוב דוד אלעזר  מתחם גבאי 52

 ב 257.61 לאורך הרחוב סמטת הבשן 53

 ב 416.45 42ההסתדרות  גינת יקיר 54

אופירה חניה  אופירה 55
 ב 322.17 קופ"ח

   169218.22   

      
                         

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 רשימת מוסדות

 
 גני ילדים

 

 
 
 
    

 נייד שם סייעת שכונה כתובת שם הגן מס'

 חרוב 1
סוכנות 
 יהודית

 054-8495966 אמדדי נעמה סקיה א'

 052-8408730 דעבול רבקה נוה סביון 9האלמוג  אורן 2

 054-7216465 אביבה רז נוה סביון 9אלמוג  לוטם 3

 050-9078888 מיכל חי נוה סביון 19צאלון  ששנה 4

 050-7616111 ענבל ציון נוה סביון 1זית  אירוסים 5

 052-5835358 פחן יהודית נוה סביון 1זית  שיבולים 6

 052-4638167 ויטס  אתי נוה סביון 20דקל  ארז 7

 054-7634041 מוסייב תמי נוה סביון 20דקל  מרגנית 8

 052-2308610 חי אביבה נוה סביון 1דקל  חרצית 9

 054-2185852 ויצמן אהובה נוה סביון 1שיזף  דפנה 10

 054-7774172 מוכתר סימה נוה סביון 5סגלון  רימון 11

 050-7610678 גלית שבתאי נוה סביון 5סגלון  תאנה 12

 050-5433633 גאולה שלמה גיורא 22שקמה  כלנית 13

 050-2959290 חיה מאיר גיורא 20שקמה  צבעוני 14

 050-7851909 ויטס רינה גיורא 22שקמה  רקפת 15

 050-7411590 כוכבה אליהו גיורא 27כלנית  צלף 16

 054-9755779 סיונוב פרידה נוה רבין 3ניצן  רבקה 17

 גיורא 9חצב  ליבנה 18
קרולינסקי 

 אילנית
054-6937703 

 052-6881910 יגודייב יעל גיורא 9חצב  גפן 19

 052-8997117 גז חניתה גיורא 15שלהבת  חבצלת 20

 052-3505539 יצחקוב רבקה רבין נוה 2ניצן  אמנון 21

 050-5360089 דדושבז'ה גולי נוה רבין 1ניצן תמר 22

 052-8911189 שרבי כוכי נוה רבין 1ניצן ברוש 23

 050-2391917 כדורי סמדר נוה רבין 1ניצן חצב 24

 050-4491409 עטיה רינת נוה רבין 18ניצן  פרג 25

 050-7473647 אברהם אורנה נוה רבין 3צפריר  צבר 26

 052-4616952 יפה יעקוב נוה רבין 3עפריר  סחלב 27

 053-7055537 יפית חביב נוה רבין 66צפריר  נרקיס 28

 052-4072720 מיכל אליזרוב נוה רבין 66צפריר  אקליפטוס 29

 1אתרוג  שקד 30
שכ'  

 אקדמאים
 050-9780033 רבקה רוחם

 1אתרוג  אתרוג 31
שכ' 

 אקדמאים
 ממיסטבלוב

 אמה
054-4863219 

 1אתרוג  אופירה 32
שכ' 

 אקדמאים
 054-6180220 חני ריינס

 יערה 33
עולי הגרדום 

3 
 050-2028390 חגית צרקצי סקיה ב'

 054-8431309 כוכב רחל סקיה א' 9הדדי מ  חט"צ 34

 054-8494997 ברכה צרף סקיה א' 9הדדי מ. סביון 35



 

 

 

 

 

 

 

 

 050-4109214 עמליה חסן סקיה א' 2דוד רמז  שיטה 36

 צאלון 37
סמטת 
 6חברון 

 052-6428919 מגי יעל סקיה א'

 054-9821056 אושרת סעדיה סקיה ב' 24מעפילים ורד 38

 052-5114255 שרית רחמים סקיה ב' 24מעפילים איריס 39

 052-2939343 אילנית שוטי סקיה ב' 12ירושלים  סייפן 40

 050-8636203 יעל חברים סקיה ב' 12ירושלים  תירוש 41

 052-3070486 יצחקי רויטל סקיה ב' 5אסירי ציון  אלון 42

 תדהר 43
אסירי ציון 

10 
 054-5473668 חניתה שירי סקיה ב'

 יסמין 44
איילת 
 17השחר 

 054-5510243 ענת ללוש סקיה ב'

 050-5866868 אדן אדווה סקיה ב' 17כצנלסון  דקל 45

 054-6754662 מיכל חובבה סקיה ב' 17כצנלסון  ערמון 46

 050-2892269 גבאי אביבה נוה רבין 18ניצן  נורית 47

 050-7718997 ענת לב נוה רבין 22ניצן  הדר 48

 050-8584477 ליטל שדה נווה רבין 2צפריר  דובדבן 49

        
חןמורדו 

 פיטוסי
052-7188117 

 תות 50
דרך שלמה 

12 
 052-3985174 לאה כחלון סקיה א'

 הדס 51
סמטת קליה 

1 
 052-5907371 יהודית גזלה סקיה ב'

 דולב 52
אסירי ציון 

22 
 סקיב ב'

אורלי בן 
 אבישי

054-8539266 

 052-8700494 ליאת יחזקאל        

 050-9802006 ארביב אור נווה רבין 20ניצן  אגוז 53

 נווה סביון 19צאלון  לילך 54
שרית 

 מנדלביץ
050-8335885 

 052-4660482 דליה מלכה גיורא 27כלנית  הרדוף 55

 054-9193944 אדה ניאזוב סקיה ב' 3ז'בוטנסקי  לבונה 56

 סקיה ב' 10הבנים  אלה 57
מרגלית 

 שמלוב
052-6401433 

 שיזף 58
סמטת קליה 

1 
 050-8330023 סיונוב אורה סקיה ב'

 

 

סה"כ 
 שטח 

 29,000 
 מ"ר 

 דונם( 29)
  



 רשימת בתי ספר

 

 

 

 

 

 

 

 

 דונם( 45מ"ר ) 45,000סה"כ שטח : 

 

 כתובת ספר בית מס'

 החצב אלונים 1

 במעלה .ס סביונים 2

 הדדי משה גאון סעדיה 3

 שיזף שיזף 4

 2  ניצן מנור אהוד 5

 3  קארו יוסף בנות מאליהו מכתב 6

 3  קארו יוסף בנים מאליהו מכתב 7

 בגין מנחם זית עצי כולל 'ט-'ז יובלים 8

 אדם אלייקות )רקאוףפ ב)י-'י יובלים 9

 10  הבנים אורות , חנה אור 10

 9  ירושלים אבנר אור ,עדיםי 11

 22  ההסתדרות ויהדות מדעים 12

 9  ירושלים (אבנר אור בתוך יעדים(מנחם אור 13

  3 הגרדום עולי יעקב בית תיכון 14

 לו סקלאר ס ברנקו וויס "בי 15

 44הרצל  בית אקשטיין 16



 רשימת מבני ציבור

 

         

 

 

  

 דונם( 12מ"ר ) 12,000סה"כ שטח : 

 

 

 כתובת מועדונית מס'

 8איילת השחר  שקד 1

 21הסתדרות  הסתדרות 2

 12פלמ"ח  פלמ"ח 3

 1לו סקלאר  הדרים 4

 סמטת מעפילים ברוש 5

 10הבנים  אביב 6

 רוגוזין מרכז פסיכולוגי\קדימה בוגרים 7

 10הבנים  מרכז להב"ה 8

 4יקותיאל אדם מול  לקשיש מרכז 9

 7 כצלנסון מרכז לשלום המשפחה 10

 סמטת מעפילים  מרכז קשר  11

 עולי הגרדום מוקד עירוני  12

 עולי הגרדום גבייה עירוני  13

 2אצ"ל  מבנה רבנות אור יהודה 14

 מקוואות באור יהודה: 15
 אפריים גואטה .א
 יוסף חיים .ב
 עולי הגרדום .ג

 רמת פינקס .ד

 כתובות:
 18אפריים גואטה  .1
 8יוסף חיים  .2
 1עולי הגרדום  .3

 לנדאו .4

 מקלטים 16
 ) ע"פ דרשה (

 נק' ברחבי העיר 20


