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 2018.05.01   רשת ביטחון  -ראשון לציון -/ סדרן  בטחים בבודק בטחונימבנה ציבור מאו / אתרים
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 ה' –ד'  0730-1800

 0800-1600 82הרצל  מרכז קשישים 18

0800-1900 

 א', ג', ד', ה'
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פרטי רווחה 

 נעמי אחימור

 

   ע"פ הזמנה  לפי הזמנה 20אחד העם  בית יד לבנים 19

   ע"פ הזמנה   לפי הזמנה 2צמוד  י"ם   בית זרובבל 20

  ע"פ הזמנה   לפי הזמנה 3רוטשילד  בית קנר + בית העם  21

  לפי הזמנה  מנהלפי הז שד' יעקב מתנ"ס שיכון המזרח 22

  לפי הזמנה  לפי הזמנה אבא סילבר מתנ"ס רמת אליהו 23

  לפי הזמנה  לפי הזמנה 25גוש עציון  אשכול פיס רביבים 24

     קריית הלאום מוזיאון אגם 25

 

 

 

 

 

 
 קרת יגאל

 מנהל מחלקת ביטחון מוסדות חינוך וציבור 

 

 -הערות:

 חוני לא חמושנדרש בודק בט -וכותר . באתרי הרווחה 1

 סדרן -. ביתר האתרים נדרש שומר לא חמוש2

 

 

 , ראשון לציון 5-7רחוב גיסין   

 03-9519899פקס:        03-9484092, 03-9484090טלפון:  

morb@rishonlezion.muni.il 

 


