
חג פורים שמח!
יואל גמליאל ראש המועצה

נבחריה ועובדיה

*הפעילות תתקיים בהתאם לתנאי מזג האויר 
* פירוט מלא של מסלולי הרכבים באתר ובעמוד הפייסבוק של המועצה 

מגיעים אליכם!
חנו 

אנ

מוסיקה

מצב רוח 
טוב

ליצנים

להטוטנים

רכב 1
אזור ויצמן (ממערב) כיכר הבנים, פינס, 

קק"ל, סטרומה, מוצקין, עמוס, המהר"יץ, 
יצחק בן צבי, שבטי ישראל

בס"ד

רכב 2
אזור ויצמן כיכר הבנים, פינס, צבי ארקין, 

שדרות בן גוריון, חזנוב, הבילויים, 
סברדלוב, שפירא, הרצל 

רכב 3

אזור כיכר קפלינסקי (קק"ל פינת פינס), 
סטרומה, מנחם בגין, יצחק רבין, פינס

רכב 4

אזור יצחק רבין פינת מנחם בגין, שרה 
אהרונסון, ציונה צרפת, מנחם בגין

ְמָחה"
ׂ
ִש ים ְבּ ר ַמְרִבּ ְכַנס ַאָדּ ִנּ

"ִמֶשּׁ

פורים שמח 
בגדרה

י"ד באדר תשפ"א |  26.2.21 | 13:00-10:00

אירועי תרבות 
בתמיכת משרד התרבות והספורט



רכב 1
לרמב"ם,  חזרה  אלון,  יגאל  המהריץ,  רמב"ם,  לראובן,  חוזר  לוי,  שמעון,  לשפרינצק,  אשר, 
שמאלה לויצמן, נפתלי לשמחה סעדי, ויצמן, חוזר ליוסף גמליאל ושמאלה לאפרים, מנשה, 
חזרה  יהונתן,  ליששכר,  שמאלה  במכולת  לעצמאות,  ימינה  למעלה,  עד  לסטרומה  ימינה 
הקסמים,  למרבד  חזרה  המלאכה,  לבעלי  ימינה  הקסמים,  למרבד  שמאלה  ראובן,  לויצמן, 
לשבטי  חזרה  הג"א  שבזי,  להג"א,  עליה  ללילינבלום,  ימינה  רוטרי,  כיכר  עד  לויצמן  ימינה 

ישראל, נקודת סיום (כיכר הבנים) 

בס"ד

רכב 2
כיכר הבנים, שפירא עד הסוף וחזרה, מגינים ימינה, סברדלוב, גינת רחל לרחוב הבילויים עד 
ביאליק, ימינה עלה בתמר, סמדר, חזרה לביאליק, ימינה להורוביץ, השכונה הגרמנית (חזנוב, 
צוקרמן, דוכיפת, שלדג) פוקס, רחוב הדרור, בן גוריון, צבי ארקין, שמאלה לבן גפן, צבי ארקין, 
ויצמן, הרצל שלום עליכם,  פיינברג, שכביץ, סברדלוב,  ז'בוטנסקי,  סיגלביץ,  גפן,  בן  החרוב, 

לרנר, קוסבסקי, לרנר, שלום עליכם חזרה לנקודת סיום 

רכב 3
פינס עד דרך רבין, חושן, יהלום, ספיר, יצחק רבין, ברקת חזרה לבגין, כניסה לרחוב הגליל, 
ירדן, השרון , נגב, הרי אדום, שמאלה לגליל, נחל הירקון, כל העיקול כולל נחל לכיש, דרך 
הנחלים, ימינה למנחם בגין, פרסה בגוזלן, חזרה למנחם בגין עד פרחי בר, ימינה לנורית, דרך 
הפרחים, ימינה לפעמונית, שמאלה לסחלב, שמאלה למרגנית, חזרה לפעמונית, ימינה לדרך 
ארץ,  לדרך  עליה  הפרחים,  לדרך  וחזרה  ליסמין  שמאלה  הארי,  ללוע  שמאלה  הפרחים, 
שמאלה להרצפלד, ירידה לכיכר הנקין (פינס) ופניה שמאלה, כיכר השוטר שמאלה לבן גוריון, 

ימינה לעופרים, חזרה לכיוון מקבץ הדיור 

רכב 4
מנחם בגין, זרקון, נהר שלום, יצחק בגין, שמאלה להרצוג, ימינה לדולב, שיטה, ימינה לצהלה, 
ימינה לאלמוגן, שרה אהרונסון, שמאלה באורן, ימינה לאילנות, שמאלה לארז, ימינה לצהלה, 
ימינה  לבורג,  ימינה  צרפת,  לציונה  שמאלה  לברוש,  שמאלה  לאילנות,  ימינה  בגין,  מנחם 
לישראל ישעיהו, ימינה לאלשייך, שמאלה לזבולון המר, יגאל מוסינזון, חזרה לישעיהו, חוצה 

את הכיכר לכיוון אבא אחי מאיר, פרסה, חזרה ליוסף בורג, חזרה למנחם בגין 

אירועי תרבות 
בתמיכת משרד התרבות והספורט


