
שכונהכתובתשם נקודהשורה
תרשיחאליד מועדון פיס הנועראבו עלה אל מערי1
ח מכבי"צמוד לקופ -46מעפילים  ליד ככר46אורט מג המעפילים 2
מעלות פינת גומה12רקפת אלונית3
מעלות ליד מרכז יום לקשיש30ארזים  ליד מרכז יום לקשיש30ארזים 4
מעלות21מעלה המסגד בית ספר יסודי תרשיחא5
שכונת סביונים1ספיר בית ספר סביונים6
תרשיחאאלמונתנבי' סוף רחגולני זית מורד בגיא ליד הדואר7
מעלות55דוד המלך 55דוד המלך 8
מעלות55דוד המלך היכל התרבות9

54שדרות הנשיא הרצוג 54הנשיא 10
מעלות156הרצל 156הרצל 11
מעלות443בוטינסקי 'ז443זבוטינסקי 12
 על פינת לוי אשכול5זלמן שזר  על פינת לוי אשכול5זלמן שזר 13
מעלות1ר ''זלמן שזזלמן שזר ליד מבנה הדואר14
מעלותחבצלת אשכולותיפה נוף  ליד הדואר15
8040יקינטון צומת מול רח רקפת16
תרשיחא שכ מיכאל מטנס10כביש מס  שכ מיכאל מטנס10כביש מס 17
כיכר העיריה-מרכז מסחרי כיכר העיריה בתרשיחא18
מעלות124קרן היסוד כניסה לחניון האחורי ב ס יהלום19
מעלות446לוי אשכול 446לוי אשכול 20
תרשיחאמעלה אל מגהד ליד ביתו של האזרמעלה אל מגהד ליד ביתו של האזר21
מעלות ליד מתקן הדואר304מעלה בנים  ליד מתקן הדואר304מעלה בנים 22
מעלות ליד הדואר144מעלה חסון מעלה חסון  ליד הדואר23
 צומת רח דפנה7מרווה   צומת רח דפנה7מרווה  24
מעלות בחניה מאחור16הרב קוק 16מרכז מסחרי הרב קוק 25
מעלות10הרב קוק מתנס גראס מעלות בחניה26
שכונת רבין2שדרות ירושלים מתנס דור דור ליד הבקבוקים27
מעלות45נרקיס פינת לוטוס 45נרקיס פינת לוטוס 28
1שוהם סביונים פינת שניר29
סביוניםסביונים' ספיר מול המתנס שכספיר מול המתנס שכ סביונים30
זיתים'  שכ2קהילת יהדות צרפת 2קהילת יהדות צרפת 31
זיתיםליד מרכז חלוקת דואר6קהילת יהדות צרפת 32
מעלות25קניון רקפת שד ירושלים 25קניון רקפת שד ירושלים 33
שכונת יפה נוף1אשכולות ליד שומר בית הספר- קריית חינוך34
14 סמוך למקלט 328קרן היסוד 14 סמוך למקלט 328קרן היסוד 35
מעלות1האורנים רחוב האורנים36
מעלות15ל ''קקרחוב קקל ליד תיבות הדואר37
מעלות75שהם בכניסה לרח שניר 75שהם בכניסה לרח שניר 38
מעלותשכ בני ביתך תרשיחאשכ בני ביתך תרשיחא39
סביונים ליד המתנס ברחבת החניה9ספיר 9שכ סביונים ספיר 40
מעלות1רחוב תדהר שכ רבין41
מעלות(1אצל ) 7דוד המלך 7שכ רבין דוד המלך 42
שכונת אילנות61החשמונאים שדרות ירושלים, שכונת רבין 43
תרשיחאס אורט תרשיחא"מול ביתרשיחא בכניסה מול ב ס44

מתקנים לאיסוף נייר


