
שם מחסןקוד מחסן

הח"אוחד עם הנ- הוקפא גזברות 1001

גביה1002

דת1003

גזברות והנהלת חשבונות1004

ארכיב פנימי+ ועדה לתכנון 1005

חינוך1006

חדר ישיבות1007

מזכירות/ לשכה 1008

לשכה משפטית1009

משאבי אנוש1010

הוקפא מנהלה רכש ובטחון1011

מרכז לילד ולמשפחה1012

מחלקת ספורט1014

ספריה1018

פיתוח1019

שרות פסיכולוגי1020

מרכז לילד ולמשפחה1021

תחבורה1023

שיפור פני הכפר והסביבה1024

ועד עובדים1025

1הוקפא משרדי המועצה 1026

חברה ונוער1029

חדר שרתים1033

פרוזדור קומה תחתונה1034

רווחה1035

מכלאה+ וטרינר 1036

יד חריף1037

דירת גרעין עודד בעין כרם1038

פרוזדור קומה עליונה1039

הוקפא וטרינר1040

דירת חיילים בלוזית1041

דירת חיילים בצרעה1042

חדר מוקד1044

קידום נוער1045

מוזיאון מורשת1046

דירת גרעין עודד בטל שחר1049

צרעה, היכל התרבות1050

משרד מבקר המועצה1051

מחלקת תיירות1052

בטיחות בתעבורה1053

מחלקת נוער1054

ועד עובדים- מחלקת רווחת העובד 1055

רדיו יד חריף1056

מחשוב1057

החברה הכלכלית1058

משרד יועצים בר ניר1059

ארכיב חיצוני- ועדה לתכנון 1060

מרכזיה1061

ארכיב לשכת ראש המועצה1062

אגף מנהלה רכש וביטחון1064



הוקפא חברה ונוער חדש1065

הוקפא מחשוב חדש1066

כלי תחבורה בבעלות המועצה1067

תכנון אסטרטגי1068

י"הוקפא מחלקת הגיל הרך גנ1069

בטחון1070

בטיחות בתעבורה1071

מחלקת רכש1072

רשות ניקוז1073

מנהלה1074

ספריה ניידת1075

עיר ללא אלימות1076

מועדונית רווחה1077

תיירות1078

מחלקת רכש1079

קיימות ואיכות הסביבה1080

ארכיב ועדה1081

בטחון ותחבורה, רישוי עסקים, אגף בטיחות1082

משרד סגנים1083

חדר השומר הצעיר בשריגים1084

מחלקת רכש1085

מחלקת צעירים1086

דירת גרעין במוצא עלית1087

גן זית עין נקובה2001

גן אורנים בית זית2002

גן ניצנים גבעת יערים2003

גן נרקיס זכריה2004

גן ניצנים טל שחר2005

גן שושנים שריגים2006

גן רעות מעלה החמישה2007

ה"גן נרקיס נתיב הל2008

גן ורדים עין נקובה2009

גן אורנים צור הדסה2010

גן נרקיס צובה2011

גן כלנית צור הדסה2012

גן נורית צור הדסה2013

גן רקפת צור הדסה2014

גן צנובר צלפון2015

גן סביון צרעה2016

גן פפאיה אביעזר2017

גן ברושים אורה2018

גן האוהבים בקוע2019

גן תות מסילת ציון2020

גן אורנים תרום2021

גן חצב צור הדסה2022

גן רוגלית2023

גן פיסטוק בלוזית2024

גן לבונה בשורש2025

גן ילדים תמר בישעי2026

גן רעות ברמת רזיאל2027

גן שריג ברוגלית2028

גן ארז במוצא עלית2029



גן רקפת במעלה החמישה2030

גן פשוש ברמת רחל2031

גן ארגמן חינוך מיוחד בשריגים2032

גן חדש נטף2033

גן  ממלכתי חדש צור הדסה2034

גן כרכום  בצור הדסה2035

גן  סיתוונית בצור הדסה2036

גן שקדיה בלוזית2037

מ צור הדסה"גן עופרים ח2038

מעון מסילת ציון2039

גן ארזים בתרום2040

גן דולב במטע2041

מ בעין ראפה"גן ילדים המעיין ח2042

גן רימון אשתאול2303

גן אתרוג בית מאיר2305

גן תות בית נקופה2306

גן אלונה בר גיורא2308

גן גפן2309

גן יקינטון הראל2310

גן דקל זנוח2311

גן דקל ישעי2312

גן רימונים כפר אוריה2313

גן אלה לוזית2314

גן אנפה מבוא ביתר2315

גן רימון מוצא עילית2316

גן רקפת צרעה2317

גן אפרוחים מטע2318

גן רימון מסילת ציון2319

גן רימון נווה אילן2320

גן קשת נחושה2323

גן קשת לירז נחם2324

גן רקפת נחשון2325

גן נטף2326

גן חרוב נס הרים2327

גן ורדים נס הרים2328

גן עגור2329

גן כוכבים עין ראפה2330

גן נחליאלי עמינדב2331

גן גוונים צפרירים2332

גן נרקיס קרית ענבים2333

גן רימון רמת רחל2334

גן חברים רמת רזיאל2335

גן עפרוני שדות מיכה2336

גן הלבבות שואבה2337

גן  שקד שורש2338

גן אושר תירוש2339

גן ספיר אבן ספיר2340

גן דקלים תרום2341

גן אפרוחים מטע2342

גן תקומה מחסיה2343

גן קטלב בר גיורא2345

גן ניצנים בית זית2346



גן פרחי נחושה2347

גן אתרוג כפר אוריה2348

גן אורנים חינוך מיוחד תרום2349

גן תפוז מסילת ציון2350

גן נוה שלום2351

גן ילדים תלתן בצור הדסה2352

גן שיבולים במוצא עלית2353

גן צנובר בצלפון2354

גן אורנים בצלפון2355

גן שורש2356

גן שקד בישעי2357

גן תמר בישעי2358

גן ציפורים בעמינדב2359

גן ניצנים מבוא ביתר2360

גן תות אביעזר2501

גן שקד אדרת2502

גן שיבולים גבעת יערים2504

גן זמיר גבעת יערים2505

גן האלה זכריה2506

גן השחר טל שחר2507

גן צבעוני שריגים2508

ה"גן נורית נתיב הל2510

גן כלנית צובה2511

גן ורד צור הדסה2512

גן חרצית צור הדסה2513

גן אורן צלפון2514

גן רקפת צרעה2515

גן ציפורים עין נקובה2516

גן דרור בקוע2517

גן נירים בית זית2520

גן ברוש שריגים2521

גן איילה מטע2522

גן אלון צור הדסה2523

גן נרקיס צור הדסה2524

גן שקד צור הדסה2525

גן סביון צור הדסה2526

גן דקל שריגים2527

גן רימון תעוז2528

גן נסגר- גן אורנים אורה 2529

גן אורנים מושב אורה חדש2530

לבטל גן ניצנים טל שחר2531

גן תות אשתאול2600

גן דקל גבעת ישעיהו2602

גן  חיפושית עמינדב2603

גן פשוש גבעת ישעיהו2604

גן ניצני נחושה2606

גן ערבה כפר אוריה2607

גן אורן נס הרים2608

גן שקד עין נקובה2609

גן זית אדרת2610

גן תאנה עין נקובה2611

גן שחף מבוא ביתר2612



גן דרור מעלה החמישה2613

גן חושן נחושה2614

גן סנונית נחושה2615

גן רימון נס הרים2616

גן חרוב עין נקובה2617

גן גפנים עין ראפה2618

גן יסמין עין ראפה2619

גן יסמין צור הדסה2620

גן צליל שריגים2621

גן שקדיה לוזית2622

גן ערבה נוה אילן2623

גן מיתר בצפרירים2624

גן דוכיפת מבוא ביתר2625

גן רותם  צור הדסה2626

גן כרמל צור הדסה2627

גן חרמון צור הדסה2628

גן תבור צור הדסה2629

גן ארבל צור הדסה2630

גן שניר צור הדסה2631

גן כרמים עין נקובה2632

לא בשימוש *2633

גן צופית עמינדב2634

גן שריג צור הדסה2635

גן גולן צור הדסה2636

גן גלבוע צור הדסה2637

גן גלעד צור הדסה2638

גן רימון צור הדסה2639

ס לביא"גן מבואת מתחם בי2640

גן אושר בתירוש2641

גן הפרחים בבית מאיר2642

גן גפנים נחושה חינוך מיוחד2643

גן הדס בצור הדסה2644

גן רימון בנחשון2645

ס יסודי אלון"בי3001

(איתנים)ס יסודי נוף הרים "בי3002

ס יסודי הרטוב"בי3003

ס יסודי השחר"בי3004

ס יסודי מתתיהו"בי3006

ס יסודי עין נקובה עין ראפה"בי3007

ס יסודי עין הרים"בי3008

ס יסודי הדסים"בי3009

ס יסודי אבן העזר"בי3010

ס מתתיהו"הוקפא בי3011

ס יסודי מרחבים"בי3014

ס יסודי לביא"בי3015

ס יסודי האלה"בי3016

ס יסודי צורים"בי3017

ס יסודי קרוב"בי3018

ס יסודי קסם במעלה החמישה"בי3019

ס נוה שלום"בי3020

ס על יסודי הרטוב"בי3103

ישיבת נחשון3104



ס על יסודי אור"בי3105

ס ברנקו וייס עין נקובה תיכו"בי3106

סעל יסודי עין כרם"בי3107

ס דרור צומח משלב תיכון"בי3108

החווה החקלאית3109

ס מעיינות"בי3110

* אולמות ספורט *6000

אולם ספורט מועצה6001

אולם ספורט אבן העזר6002

אולם ספורט הרטוב6003

אולם ספורט בשריגים6004

אולם ספורט עין הרים6005

אולם ספורט אלון6006

אולם ספורט השחר6007

* מועדון קשישים *7000

מועדון קשישים גבעת יערים7001

מועדון קשישים עמינדב7002

מועדון לקשיש אורה7003

ר"מועדון לקשיש מבוא בית7004

מרכז שיטור ובטחון צור הדסה8003

מרכז שיטור ובטחון צובה8004

מרכז שיטור ובטחון צלפון8005

מקלט נפה במשרדי המועצה8006

מרכז שיטור ובטחון עדולם שריגים8007

מרכז הפעלה מועצה8008

* מחסני המועצה *9000

מחסן חשמל9001

ח"מחסן מל9002

מחסן ציוד גנים9003

מנהלה+ מחסן ציוד משרדי 9004

מחסן מכולה תיירות9009

מחסן תחזוקת גני ילדים9010

מחסן מכולה מטווח9011

מחסן מכולה נוער9012

מחסן מכולה דת9013

ח"מחסן פס9014

מחסן תרומות9900

מחסן בלאי9910

ק"אוטובוס חפ9970


