רשימת מתקני מיחזור בעיר
טקסטיל
רביבים הנשיא – רח 'כרמל
רחוב הנשיא הראשון – 1
רחוב הנשיא הראשון – 1
רחוב גורדון 2
רחוב אייזנברג
רח' הרב הרצוג
רח' ש"י )בי"ס סמילנסקי(
רח' אברהם גולדברג )הרבנות הראשית(
רח' דונדיקוב
רח' בני משה
רח' הרשנזון
רח' גולדה מאיר
רח' דוד רמז
רחוב דוד רמז פינת רח 'ישראל שחר
רחוב פינס
שדרות גלוסקין
רחוב ש.בן ציון פינת רח 'מוסקוביץ
רח' ש.בן ציון פינת רח 'נווה אלון
שדרות חן – 1
שדרות חן – 2
שדרות חן – 3
רח' יהושע חנקין
רח' ציפורה טוב
רחובות ההולנדית – רח 'הר הצופים
כפר גבירול – רח' דרך בן גוריון
כפר גבירול – רח' פקיעין
גבעת האהבה – רח' שיין
רחובות החדשה – רח 'שמחה הולצברג
רחובות החדשה – רח 'קלמן ביאלר
שכונת חבצלת
אושיות – רח' החבורה
אושיות – רח' אליהו גולומב
שכונת היובל – רח' מוטה גור פינת רח' עמ"י
שכונת היובל – רח 'ירושלים
שכונת מקוב – רח 'זכריה גלוסקא
שכונת מקוב – רח 'לוסטרניק
רחוב משה פורר
מרכז מסחרי – דרך ירושלים
רחוב התחייה – רחוב חב"ד
רח' וייסברג פינת רח 'שקולניק
רח' יהודה גורודסקי פינת רח' ספיר
רחוב יחיאל פלדי
רח' מילר פינת רח 'טרייבש
אחוזת
מרכז מסחרי – מגה בול
שיכון סלע – שדרות וולקני )לב אבות(

קרטוניות
רח' המנוף (פוזה(
ציפורה טוב
דוד אלעזר
הר הצופים 15
גד פיינשטיין
מרדכי בשיסט
א.ת .רח' הסדנה
גני דיזינגוף
משה מזרחי פינת הרצל
מזרחי פינת צ'רנחובסקי
העליה(אחורי מ.מסחרי(
מבצע ליטני )אחורי מ.מ(.
רחוב עמי (פ' ירושלים(
רח' י  -ם (פ' מנחם בגין(
אחד העם
יהלום
הרצל 212
לוין אפשטיין(ליד טמונים(
וינר מרכז מסחרי
שטיינברג
א.תעשיה (ליד פלדמן(
הרצל (ליד מוניות הנשיא(
שוק בילו (בחניה(
שוק הרוסים )בחניה(
הנביאים (בחניה מבילו(
גולומב
בר שאול

מחזור נייר

בכל הבתים המשותפים בעיר הוצבו בחדרי
האשפה מיכלי מחזור נייר כחולים ,בשכונות
של בתי צמודי קרקע הוצבו תפוזיות בקצה
רחוב או בצמוד למתקני מחזור בקבוקי
פלסטיק המוצב ברחוב.
בשכונות של בתי צמודי קרקע הוצבו תפוזיות
בקצה רחוב או בצמוד למתקני מחזור בקבוקי
פלסטיק המוצב ברחוב.

