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    תחנות חלוקת מים
בחלוקה לאזורי חלוקה במצב יסוד  4

נגישות מקלוט* הערות

תחנת החלוקה
שכונות 
נכללות

מס'
כתובת שם התחנה

 מספר
התחנה

√ )2( √  התחנה תמוקם במגרש הכדורסל 
בכניסה לביה"ס.

רח' חללי אגדיר 1 חט"ב נווה ירק 1  צפון העיר, 
 נווה ירק, 

יסמין
1

√ )2( √  התחנה תמוקם במגרש החניה הדרומי 
של ביה"ס.

רח' יצחק שדה 9 בי"ס אלזהרא 2

√ )2( √ התחנה תמוקם במגרש הכדורסל הסמוך 
לשער הכניסה הראשי לביה"ס.

רח' אהרון לובלין 38
בי"ס בית מנחם 

מוסיקלי
3

גני אביב-צפון 2
√ )2( √ התחנה תמוקם ברחבת הכניסה לפני 

הכניסה למשרדי ביה"ס.
רח' אהרון לובלין 6

 בי"ס 
מקסים לוי

4

√ )2( √  התחנה תמוקם במגרש הכדורסל 
בכניסה לביה"ס.

רח' לובלין אהרון 4
 בי"ס 

גני אביב
5 גני אביב-דרום 3

√ )3( √  התחנה תמוקם במגרש הכדורסל 
בצדו המערבי של ביה"ס.

רח' יצחק רבין 8
 בי"ס 

נווה שלום
6

נווה שלום, 
שכונת ורדה 4

√ )2( √  התחנה תמוקם במגרש הכדורסל 
בחלקו האחורי של ביה"ס.

רח' יצחק רבין בי"ס יסמין 7

√ -
התחנה תמוקם ברחבה בחלק האחורי של 

הספרייה העירונית )בסמוך לביהכ"נ(.
רחוב אלי כהן 22

 בית כנסת 
תפארת אהרון

8
 מרכז העיר, 
שכונת שרת 5

√ )2( √ התחנה תמוקם ברחבת הכניסה לביה"ס. רח' כצנלסון 4
ישיבה תיכונית 

אלישיב
9



תאריך  __________

כתובת: רח‘ אבא הלל סילבר 18, לוד. 71294. | טלפון: 1-800-800-160 | פקס: 08-9543020
 info@mei-lod.co.il דוא“ל מרכז שירות לקוחות:   |  www.mei-lod.co.il אתר: 

לדיווח על תקלות, בירורים ותשלומים, חייגו חינם: 1-800-800-160

כתובת: רח‘ אבא הלל סילבר 18, לוד. 71294. | טלפון: 1-800-800-160 | פקס: 08-9543020
 info@mei-lod.co.il דוא“ל מרכז שירות לקוחות:   |  www.mei-lod.co.il אתר: 

לדיווח על תקלות, בירורים ותשלומים, חייגו חינם: 1-800-800-160

נגישות מקלוט* הערות

תחנת החלוקה
שכונות 
נכללות

מס'
כתובת שם התחנה

 מספר
התחנה

√ )2( √ התחנה תמוקם ברחבת הכניסה לביה"ס. רח' אקסודוס 6 בי"ס אלראזי 10
רמת אשכול, 
שבזי, מע"ר 6

√ )3( √ התחנה תמוקם במגרש הכדורגל. רח' העלייה ב' בי"ס אל מנאר 11

√ - התחנה תמוקם במגרש החניה בכניסה 
לביה"ס.

 רח' חיים משה 
שפירא  33

תיכון מקיף 
למדעים

12
 מזרח לוד, 

נווה נוף 7
√ )2( √  התחנה תמוקם במגרש החניה 

של ביה"ס.
רח' ציפורן 1

אולפנה צביה 
-לוד

13

√ )2( √
התחנה תמוקם במגרש הכדורסל המקורה 

 בחלקו הדרומי של ביה"ס בצמוד 
לרחוב איילון.

רח' האיילון 10
 בי"ס מ"מ 

גני יער
14

גבעת הזיתים
משמר נוף

גני יער 8√ )2( √ התחנה תמוקם ברחבה הדרומית של 
ביה"ס  בצמוד לרחוב אחימאיר.

 רח' חיים משה 
שפירא 13

בי"ס ספיר 15

√ - התבססות על מאגר המים. גבעת הזיתים
בריכת גבעת 

הזיתים
16

√ )1( √ התחנה תמוקם בחלקו הדרומי של הקניון 
במגרש החניה.

שד' ירושלים
רחבת חניון 
- קניון לוד 

סנטר
17

סביוני לוד
לוד הצעירה
בן גוריון 
 נווה אלון 
נאות יצחק

9

√ )1( √ התחנה תמוקם ברחבת הכניסה לביה"ס. רח' רחל אלתר 2 בי"ס מעפילים 19 חסכון ג'
נווה זית

שכונת בילו
10

√ )1( √ התחנה תמוקם במגרש הקט רגל של 
ביה"ס.

רח' אליעזר קפלן 
2

בי"ס המאירי 
בנות

20

√ )1( √ התחנה תמוקם ברחבת הכניסה לביה"ס רח' ד' יזרעאלי בי"ס נטעים 21 שכ' רמט
רסקו
עמידר

11

√ )2( √ התחנה תמוקם במגרש הכדורסל המקורה 
בחלקו הדרומי של ביה"ס.

רח' אלעפל 4
בי"ס לוי 
אשכול

22

√ )2( √ התחנה תמוקם ברחבת הכניסה לביה"ס. רח' צמח צדק 1
בי"ס חב"ד ב' 

לבנות
23

שיכון ממשלתי
שכ' חב"ד 12

*  המספרים בסוגריים מייצגים את כמות המקלטים במקום.

*  המספרים בסוגריים מייצגים את כמות המקלטים במקום.
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