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VVVVג'ון קנדיאגף רווחהבית קהילה נגישה1

ל"רVVVג'ון קנדימחלקת ספורטאולם ספורט בגין2

ל"רVVVהמתמידאגף רווחהמועדון נוער3

VVVVקתרוסאגף רווחהמרכז יום לקשיש4

ל"רVVVמעודה שלמה 11 אגף חינוךמועדון נוער5

VVVVהמוביל הארצי 36 מועדון גיל הזהבמקלט מספר 635

VVVVספיר 2 אגף רווחהלשכת שירותי רווחה 7

VVVVשבזי 29 אגף מינהל כללימשרד הפנים8

VVVVרחוב הברבורמקום בלבמתנ"ס לב הגבעה9

VVVVשבזימקום בלבמתנ"ס לב שבזי10

VVVVדוד המלך 23 אגף רווחהשירות פסיכולוגי לילדים ונוער 11

VVVVדוד המלך מרכז  מעוף12

VVVVזכריה משה אגף רווחהאולם סימפוניה13

ל"רVVVאפיקיםהנוער העובדסניף הנוער העובד14

VVVVדוד המלך 19 אגף רווחהמתנ"ס אביב15

ל"רVVVוגנרבני עקיבאסניף בני עקיבא16

VVVVרמת הגולן 13 נוער וצעיריםמחלקת נוער וצעירים 17

ל"ראיןVאיןחרמון 12ויצ"ומקלט מספר 1826

ל"ראיןVVכרמל 26עמותת "מלבי"מקלט מספר 1929

ל"ראיןVאיןעירית 29ויצ"ומקלט מספר 203

ל"ראיןVVיצחק הלוי 22מועדון הקהילה האתיופיתמקלט מספר 2138

VVVVג'ון קנדי 4 אגף חינוךהמרכז לגיל הרך22

VVVVשילה 21 אגף מינהל כלליעיריית ראש העין - בניין א 23

VVVVרש"י  120 עיריית ראש העין שיל-שירות וייעוץ לאזרח 24

VVVVשלום זכריהאגף חינוךספרייה עירונית 25

ל"ראיןVאיןרקפת 5מועדון ליונסמקלט מספר 261

ל"ראיןVאיןהבשור 13תאטרון הספסלמקלט מספר 2710

VVVVוולפסון 20 מקום בלבמועדון גיל הזהב וולפסון28

ל"ראיןVאיןכרמל 1זק"אמקלט מספר 2930

VVVVהמרץשפ"עהוטרינר העירוני30

חסר תיאור קוליVVVשבזי 41יד לבניםבית יד לבנים31

חסרה לולאת השראהVVVשבזי 97 מחלקת ספורטאולם ספורט שבזי )רמב"ם(32

ל"רVVVמגדל דוד 47עיריית ראש העיןמבנה משולב בית המתנדב, מועדון שכונתי ומעון אמונה33

ל"ראיןVאיןתאנה 14משמר אזרחימקלט מספר 3415

ל"ראיןVאיןחרוב 9עמותת קסםמקלט מספר 3516

ל"ראיןVאיןלכיש 18עמותת קסםמקלט מספר 3624

ל"ראיןVאיןחרמון 32בית כנסת "טל"מקלט מספר 3721

ל"ראיןVאיןהשפלה 14עמותת "מלבי"מקלט מספר 3827

ל"רVVVדרך בגיןאגף חינוךאולם ספוורט צורים39

ל"ראיןVאיןיהודה הלוי 41 חב"דמקלט מספר 4043

ל"ראיןVאיןאירוס 4מיועד לאגודה למלחמה בסרטןמקלט מספר 417

ל"רVVVשבזי 157אגף חינוךאולם ספורט אשכול42

ל"רVVVהחמישה 23אגף חינוךאולם ספורט אוהל שלום43

ל"ראיןVאיןדיה 5אגף חינוךמקלט מספר 4432

ל"ראיןVאיןדרגות 9מתנ"ס - ג'ודומקלט מספר 4511

ל"ראיןVאיןאילנות 46מתנ"סמקלט מספר 4614

VVVבחניון לב אפקברקן 2אגף מינהל כלליפורום נשים47

ל"ראיןVאיןכלנית 7לדה )הריון ולידה(מקלט מספר 482

ל"ראיןVאיןריחן 5מחסן מחלקת ספורטמקלט מספר 499

ל"ראיןVאיןאמנון ותמר 3ליקויי למידהמקלט מספר 506

חסרה לולאת השראהVVאיןספיראגף חינוךגן אמנויות 51

ל"ראיןVאיןעירית 17מחסן עירייהמקלט מספר 524

ל"ראיןVאיןדליות 3פנוימקלט מספר 535

ל"ראיןVאיןיערה 10פנוימקלט מספר 548

VVVVקתרוסאגף רווחהמרכז למניעת אלימות55

ל"רVVבחניון ביה"ס, או קרוב יותר בתיאום מראשג'ון קנדי 8מחלקת ספורטאולם ספורט בגין ישן56

ל"ראיןVאיןדן 11פנוימקלט מספר 5712

ל"ראיןVאיןאילנות 21פנוימקלט מספר 5817

ל"ראיןVאיןאילנות 32פנוימקלט מספר 5918

ל"ראיןבתכנוןאיןנתן שאול 7 עמותת "אור זרוע"מקלט מספר 46 60

ל"רVVתוקצה עם חזרה לפעילותג'ון קנדי 34אגף חינוךמרכז אביבית61

VVVVהמתמידמועדון גיל הזהב החלוץ62

ל"ראיןVאיןרמת הגולן 4 ועד השכונהמקלט מספר 39  63

ל"ראיןVאיןשקד 14מחלקת ספורטמקלט מספר 6419

ל"ראיןVאיןאילות 2פלדנקרייזמקלט מספר 6525

ל"רVVVחותמי המגילה מחלקת ספורטאולם ספורט אוהל שרה  66

ל"ראיןאין )הנדסי(איןעלי הכהן 5ועד השכונהמקלט מספר 6741

חסרה לולאת השראהVVVמהריקאאגף חינוךאולם ספורט יסודי התורה/בית יעקב68

ל"רVVאיןאתרוג 16מתנ"ס - אמנויותמקלט מספר 6913

Vבמבנה הסמוךVVשבזי 64אגף רווחהלשכת רווחה מבנה יביל70

ל"רVVVנווה אפיקיםמשרד החינוךמרכז פיסג"ה71

ל"רVVVגזיתאגף חינוךאולם ספורט אפק72

VVVVמלכי ישראל 15אגף שפעמחלקת רישוי עסקים73

VVVVנווה אפיקיםמקום בלבמתנ"ס לב אפק74

Vבמבנה הסמוךVVשילה 21 אגף מינהל כללימחלקת גביה75

ל"ראיןVאיןתפוח 19פנוימקלט מספר 7631

חסרה לולאת השראהVVVשבזי 41 מורשת יהדות תימןבית מורשת יהדות תימן 77

חסרה לולאת השראהVבשלבי ביצועVדרך בגיןמחלקת ספורטאולם ספורט רבין78

ל"רבשלבי ביצועVVהחמישהרווחהמועדוניות אוהל שלום79

VVVVחוגלהמקום בלבמועדון מופ"ת גבעת הסלעים80

ל"רVVבחניון וגנרדוד המלךרווחהבית חם לנערה81

VVVVמרבד הקסמים 10מקום בלבמרכז קימרלינג82

ל"ראיןאין )הנדסי(איןאגס 14פנוימקלט מספר 8320

ל"ראיןאין )הנדסי(איןאלה 9פילאטיסמקלט מספר 8423

ל"ראיןאין )הנדסי(איןצאלון 7פילאטיסמקלט מספר 8528

ל"ראיןאין )הנדסי(איןמרבד הקסמים 5פנוימקלט מספר 8634

ל"ראיןאין )הנדסי(איןשלום מנצורה 32בית מדרשמקלט מספר 8736

ל"ראיןאין )הנדסי(איןחזון איש 9 עמותת "אביר יעקב"מקלט מספר 37 88

ל"ראיןאין )הנדסי(איןשילה 21אגף ביטחוןמקלט מספר 8940

ל"ראיןאין )הנדסי(איןאבן עזרא  33פנוימקלט מספר 44 90

ל"ראיןאין )הנדסי(איןהמיילדת 9מח' תרבות תורנית )בית כנסת(מקלט מספר 9145

ל"ראיןאין )הנדסי(איןהסופר  1 אגף ביטחוןמקלט מספר 47 92

ל"ראיןאין )הנדסי(איןהסופר  2 אגף ביטחוןמקלט מספר 48 93
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