עיריית ראשון לציון

פינוי אוכלוסיה בזמן חירום
רובע דרום

תושבים יקרים,
במקרה של מצב חירום אנו מעמידים לרשותכם שיפור מיגון במתקנים המפורטים להלן.
חשוב להישמע להנחיות פיקוד העורף ולעקוב אחר הפרסומים בכלי התקשורת.
* במתקנים אין ציוד ומזון  -עליכם להיערך בהתאם!
* המתקנים ייפתחו רק בהכרזה של פיקוד העורף על מצב חירום.
מאיפה
רחוב
דולב ,האגוז ,האוכמניות ,האקליפטוס ,האפרסק ,הארז ,האשל ,האתרוג ,הברוש,
הדובדבן ,הדקל ,הורד ,החמנית ,החצב ,החרוב ,הלולב ,הליבנה ,הערבה,
הערמון ,הפיקוס ,הצבר ,הצפצפה ,הקנאים ,התות ,לילך,
רחוב שד' יעקב מגן ההנצחה ועד רח' חצב
האורן ,האלה ,האלון ,האמוראים ,האתרוג ,הזמיר ,המעפילים ,הנביאים ,הנוטרים ,הצאלים,
הרקפת ,השזיף ,השיטה ,תנאים ,התפוח ,מורדי הגטאות עד שד' יעקב ,מעפילי מרוקו,
משעול מעפילי קפריסין ,סטרומה ,פטריה ,שד' יעקב מרח' חצב ועד רח' עזרא ,אסירי ציון
אהרון הכהן ,אורנה פורת ,אפריים קישון ,אריק אינשטיין ,בן זכאי ,ברזאני אסנת ,דודו דותן,
העליה ,הר סיני ,הרב פנחס זכריה ,זרובבל ,חיים חפר ,יונה בוגלה ,יעקב בן סירא ,מלאכי,
מרבד הקסמים ,נחמיה מרח' השזיף ועד רח' זרובבל ,סעדיה גאון ,עוזי חיטמן ,עזרא מרח'
הרקפת ועד רח' זרובבל ,ראב"ע ,רבי טרפון ,רבי מאיר ,רבי נחמן מוטא ,רבי עקיבא ,רבי תם
אהרון בן גראקלמן שור ,איש מצליח ,אלפסי ,אלפרד מרדכי ,בית הלל ,בית שמאי ,ברק בן
אבינועם ,גדעול בן יואש ,גריזים ,דניאל הנביא ,המהר"ל מפרג ,הסנהדרין ,הרב גדליה חיון,
הרב דוד חיים הלוי ,הרב שלום שרעבי ,יונה הנביא ,יוסף הנשיא ,יפתח הגלילי ,משעול יזרעאל,
משעול כנען ,נחמיה מרח' זרובבל ועד רח' יפתח הגלילי ,עובדיה ,עזרא מרח' זרובבל ועד רח'
שד' יעקב ,עמוס הנביא ,עמנואלה בן יעקב ,קורנית ,רבי יהודה הנשיא ,רבי משה בן נחמן ,רד"ק,
שבטי ישראל ,שד' יעקב מרח' עזרא ועד רח' נחמיה ,שמגר
ד'ארבלה ,דבורה הנביאה ,דבורנית ,דר' אבנר מאיר ,האב טייב ,הדודאים ,הדס ,הורד,
החבצלת ,החורש ,החצב ,הכלנית ,הכרכום ,הפרח ,הרב טייב ,הרקפת ,זאב,
חגי הנביא ,יגאל אלון מהתחלה ועד רח' משעול כנען ,יחזקאל הנביא ,ירמיהו הנביא,
ישעיהו הנביא ,מבוא ישורון ,מורדי הגטאות משד' יעקב ועד סוף הרחוב ,נחמיה מרח' עזרא
ועד יפתח הגלעדי ,עזרא משד' יעקב ועד הסוף ,צפניה הנביא

מספרי
חירום:

משטרה

100

מד"א

101

לאן
בית ספר
רמז

כתובת
רח' החצב 18

רזאל

הרקפת 31

אור מלכה  -בנים

נחמיה 111

תיכון טכנולוגי נעמ"ת

אלפסי

ישורון

ירמיהו 13
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עיריית ראשון לציון

פינוי אוכלוסיה בזמן חירום
רובע דרום

תושבים יקרים,
במקרה של מצב חירום אנו מעמידים לרשותכם שיפור מיגון במתקנים המפורטים להלן.
חשוב להישמע להנחיות פיקוד העורף ולעקוב אחר הפרסומים בכלי התקשורת.
* במתקנים אין ציוד ומזון  -עליכם להיערך בהתאם!
* המתקנים ייפתחו רק בהכרזה של פיקוד העורף על מצב חירום.
מאיפה
רחוב
יהושוע גבשטיין ,יונה פיינשטיין ,בוריס אוטובינצקי ,שלמה עראקי ,שקולניק ,קיר'נר,
בינט מאיר ,בלאו ,אעלה בתמר ,חיים בן אפריים ,רגב ,אריה ברגר ,יעקב חזן ,הרב צבי גוטמן,
מאיר יערי ,חסד ואמת ,קמפינסקי ,השבילים ,צדוק ומלכה כמוס ,הפלמ"ח ,שושנה שוורץ,
שרוני ברוך ,שד' נים מפינת יגאל אלון ועד רח' הפלמ"ח
רא"ם ,הרשל גרישפן ,אליעזר ברנשטיין ,הנחליאלי ,החוחית ,הקוקיה ,הזרזיר ,הדוכיפת,
טיבוביץ ,התור ,החגלה ,העפרוני ,פייבוש כצלר ,ירושלים מרח' יגאל אלון ועד רח' השומר,
השומר
ירושלים מרח' השומר ועד רח' בלקינד ,שיבת ציון ,טביב ,הרברט סמואל ,בית לחם ,אבות,
חברון ,גרשברג בקרמן ,האחים ימיני ,יעקב נהמי ,פרופ' גבריהו ,האו"ן
מקס נורדאו ,מאירוביץ מנשה ,נווה ציון ,ביל"ו ,יצחק מוסאל ,לובמן חביב ,חלוצי יסוד
המעלה ,סמ .בנימין ,צבי לבונטין ,מעונות ברכה ,רוקח ,טופורובסקי ,הרב דמארי ,חבקוק,
יודילוביץ ,מחלי הלוי ,בן פנחס ,עמרם ,סמ .הרעות ,צ'רנוב ,המשורר שלום שבזי,
הרב גרינברג
הכרמל ,סימינובסקי ,בן יהודה ,סוקולוב ,אהרון קרון ,חנקין ,אגוזי ,האחים אושטסינסקי,
סמטת גן נחום ,טהון ,ילין ,תמר אבן ,פרץ ,הנצי"ב מוולוזין ,האר"י ,אבי אסירים ,גלוסקין,
משה סמילנסקי ,אהרון קרון ,טיומקין ,רופין ,רוזנטל ,קרל ,האחים וינברג,
הרצל מפינת הכרמל ועד אבי אסירים (כל המספרים האי זוגיים)
שד' נים מפינת הפלמ"ח ועד רח' הרצל ,משעול אדווה ,משעול אשר ,משעול פרג ,שמשון
זליג ,גבים ,יובלים ,פנחסוביץ ,משה סמילנסקי ,דר' אליקום ,מיכל פוחוצבסקי ,יצחק בירגר,
דוד פיי ,הרב ריינס ,הרב בר אילן ,הרב ניסים ,הבעל שם טוב ,האר"י ,לוי יצחק מברדיצ'ב,
הרצל מפינת אבי אסירים ועד רח' שד' נים

מספרי
חירום:

משטרה

100

מד"א

101

לאן
בית ספר
מישור הנוף

כתובת
יהושוע גיבשטיין 31

מקיף י"ג

הרשל גרינשפיין 8

עדיני

הרבט סמואל 15

סיני

מקס נורדאו 47

הדרים

תמר אבן 11

אריאל שרון

שמשון זליג
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