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1. רח' חזון איש 27 

2. רח' יהושוע בן נון 52 

3. רח' גיבורי ישראל 8 

4. רח' מנצורה מול 47 פ' רמב"ם 

5. רח' הירקון 22 פ' המוביל 

6. רח' העצמאות מרכז מסחרי 

7. מרכז מסחרי מול בנק הפועלים 

8. רח' צה"ל 22 פ' משה זכריה 

9. רח' שבזי 2 

10. רח' שבזי פינת גיבורי ישראל 

11. רח' שבזי 37 פ' מרבד הקסמים 

12. רח' שבזי 60 

13. רח' שבזי 97 

14. רח' שבזי 136 פ' שבטי ישראל 

15. רח' יהודה הלוי 155 פ' רש"י 

16. רח' יהודה הלוי 113 פ' שילה 

- 17. רח' יהודה הלוי 64 פינת כלף

18. רח' יהודה הלוי 2 פ' צה"ל 

19. רח' רש"י 122 

20. רח' רש"י 12 פ' סנהדרין 

21. רח' הרש"ש  8 פ' הנביאים 

22. רח' וולפסון פ' דוד המלך 

23. רח' וולפסון פ' מלכי ישראל 

24. רח' הנביאים 59 

25. רח' הטייס סמוך לגן הציבורי 

26. רח' ג'ון קנדי 39 פינת ווגנר 

27. רח' שבזי פ' רמת הגולן 

28. רח' רמת הגולן פ' שיר השירים 

29. רח' שילה 90 במרכז מצפה אפק 

30. רח' הכרמל 26 

31. רח' אגס 2 

32. רח' בגין פ' דן 

33. רח' כינור פ' עוגב 

34. רח' העלייה 

35. רח' דרך הציונות 27 פ' הדרור 

36. רח' דרך הציונות 5 פ' הדרור 

37. רח' בזלת 71פ' זרעית 
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38. רח' הדרור 22 פ' עפרוני 

- 39. רח' נתן שאול 22 בית העלמין

40. רח' ה' באייר  מול 129 

41. רח' ברקן ליד נוער העובד והלומד 

42. רח' פעמון מול 43 

43. רח' נווה אפיקים פינת ברקן 

44. רח' נווה אפיקים בית כנסת הגדול 

45. רח' נווה אפיקים פינת ברקן 

46. רח' איילון 48 

47. רח' מנחם בגין פינת יהודה הלוי 
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