
סוג צינורקוטרקטע רחובשם רחוב
שנת 

דרוג קוהביצוע

400pvc20002בין ז'בוטינסקי-יוסף נבואייבי נתן
250pvc20012בין ז'בוטינסקי-יוסף נבואייבי נתן

250pvc20071אלדד הדני
250pvc19962אלכסנדר ינאי

250pvc20011אלרואי דוד
250pvc20071זיבוטנסקי עד אופק אוריאלאלתרמן נתן
19923א"צ500מכנפי נשרים עד ראש"יאלתרמן נתן

250pvc20071אפרים קישון עד זיבוטינסקיאנדה
315pvc20071אלדד הדני עד תחנת שאיבה אסירי ציון

300pvc20011מ העצמאות עד סוקולובבן גוריון
250pvc20011הר מירון-רוחמהבר כוכבא
350pvc20081מ הרב קוק עד בן גוריוןבר כוכבא

500hdpe20071גובר רבקה
250pvc19732גולדה מאיר

250pvc19823יוחנן הסנדלר עדאבא אבןגלגלי הפלדה
315pvc20072בת שבע עד מדינת היהודיםדוד המלך
280hdpe20131בין הבוסתן מערבההאילנות 
280hdpe20131מטרוקה בין האילנות - הבריגדההאילנות 

250pvc19732הארז
19962א"צ350מירושלים עד קורןהבריגדה היהודית

250pvc20111קטע דרומי עד הרדופיםהזמר העברי
315pvc20111פרח בגני עד הרדופיםהזמר העברי

250pvc19732מהסתדות העובדים עד האלוןהחרוב
300pvc20111קטע אחורי צמוד לקווי דלק עד הרדופיםהמנהרה
19892א"צ300מפנחס רוזן עד המסילההמנהרה

19952א"צ300בן גוריון, קיבוץ גליל ים, מט"שהנגב
19702א"צ630בין רש"י עד ז'בוטינסקי/נבוהנדיב

355pvc19823אבא אבן עד המנופיםהסדנאות
350pvc20082מ הרב קוק עד בן גוריוןהעצמאות

250pvc20121הפרח בגני 
250pvc20011הר מירון
800hdpe20121מהזמר העברי עד תחנת "המסילה"הרדופים
355pvc20131הרי גולן

355pvc20101הבריגדה היהודית עד שמירויזנטל שמעון
500hdpe20071נתן אלתרמן עד אפריים קישוןז'בוטינסקי
300pvc20122בין חנה רובינא עד אייבי נתןז'בוטינסקי
250pvc20012בין הרב קוק עד אייבי נתןז'בוטינסקי

315hdpe20131זיסו
19732א"צ300חבצלת השרון

250pvc19702קטע אחורי,תפוח,רחלטנא
250-280pvc+hdpe20101עד תחנת "פרידה"יורדי ים

250pvc19703חיצים-פורצי הדרךיצחק שדה
19922א"צ500משמיר עד אלתרמןכנפי נשרים

19982א"צ350מחבצלת השרון עד התחנת השרוןככר דה שליט
250pvc20091ליבוביץ ישעיהו
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250pvc20072נעומי שמר עד משכיתמדינת היהודים

מדינת היהודים
נעומי שמר עד שלוה - רמת ים עד 

אלכסנדר ינאי
400pvc20072

355pvc20131בין הרי גולן-ירושליםמעפילי מרוקו
20012א"צ630בין אייבי נתן-מחסן העירייהנבו יוסף
20012א"צ630מז'בוטינסקי עד כניסה לפארקנבו יוסף
250pvc20071מהשומר עד בן גוריוןסוקולוב

800hdpe20121מיוסף נבו עד שוחת פנייה למסילהפארק הרצליה

פארק הרצליה
משוחת פנייה למסילה עד תחנת 

המסילה רח הרדופים
20013א"צ630

20012א"צ630מיוסף נבו עד שוחת פנייה למסילהפארק הרצליה
350pvc19703יצחק שדה-תחנת נווה עמלפורצי הדרך
300pvc19703גורמה זכריה-יצחק שדהפורצי הדרך
250pvc20002צעירי ציון - עד כניסה לתחנת נווה עמלקבוץ גלויות

19962א"צ350מחנה סנש פניה מערבה  ועד ויזנטלקורן
19702א"צ400מדרך תל אביב עד שלוהקרן היסוד

250pvc20121רובינא חנה
19952א"צ300מבר כוכבא,שבטי ישראל,עד הנגברוחמה

400pvc20121מ אצ"ל עד מדינת היהודיםרמת ים
400pvc19702ממדינת היהודים עד תחנת מרינהרמת ים

630hdpe20051נתן אלתרמן עד רחל המשוררתרש"י
630hdpe20051מרחל המשוררת עד הנדיב רש"י

250pvc20091שבט מנשה
19952א"צ300שבטי ישראל
250pvc20081דרך תל אביב עד ישעיהו ליבוביץשד אבא אבן

19703א"צ400שלוה
19891א"צ630מויזנטל עד כנפי נשריםשמיר משה
450hdpe20071שמר נעמי
250pvc19733האשל עד הסתדרות העובדיםשער הים

250pvc19892עולי גרדום עד פנחס רוזןשפיים
280hdpe20121תפוח חינני
קווי סניקה

קו סניקה 1
מתח' המסילה למט"ש 

התואי משוער
560hdpe20082

500-560hdpe20131מתח' המסילה למט"שקו סניקה 2 
315pvc20131מתח' נווה עמל-כביש 531קו סניקה 1 
מתחנת נווה עמל ברחובות: קיבוץ קו סניקה 2 

גלויות, צעירי ציון, בורוכוב, הר סיני, הר 
שומרון, מעפילי מרוקו עד דרך ירושלים

315hdpe19982

מתחנת חוף השרון ,רח' רמת ים עד קו סניקה 1
חיבור לביוב

315hdpe20082

מתחנת חוף השרון ,רח' רמת ים עד קו סניקה 2 
חיבור לביוב

315hdpe20081

מתחנת מרינה עד מט"ש רחובות: אבא קו סניקה 1
אבן, ישיעהו ליבוביץ, החושלום מאחורה, 

חציית כביש החוף, שטח חקלאי, חציית 
כביש 20

20082פלדה450
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מתחנת מרינה עד מט"ש רחובות:  קו סניקה 2 
השונית, אלטנוילנד, ישעיהו ליבוביץ', 

החושלים מאחורה, חציית כביש החוף 
עד הכלביה הישנה

560hdpe20141

מתחנת נחלת עדה דרומי עד כנפי נשריםקו סניקה
20091פלדה300

800 מטר בתוך הים עד לחוף הכוכבים  קו גלישה 1
(הקו מונח בתוך הים)

19943פלדה500

מחוף הים עד לתחנת המרינה ברח' קו גלישה 2
השונית

19943א"צ600

מאבא אבן (תחנת מרינה - נקודת מיזוג קו גלישה מקביל ישן
2 קווים), ישעיהו ליבוביץ', החושלים 
מאחורה, חציית כביש החוף, שוחה 
מזרחית מוגבהת בכביש החוף, עד 

לשוחת החלוקה ל 2 קווים

19943פלדה450

מאבא אבן (תחנת מרינה - נקודת מיזוג קו גלישה מקביל חדש
2 קווים), ישעיהו ליבוביץ', החושלים 
מאחורה, חציית כביש החוף, שוחה 
מזרחית מוגבהת בכביש החוף, עד 

לשוחת החלוקה ל 2 קווים

20083פלדה450

משוחת חלוקה ל - 2 קווים עד למט"ש קו גלישה
הרצליה

800hdpe20082


