המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

רשימת רשויות מעודכנת  39191פריפריה חברתית
עיריות
אום אל פחם
אלעד
באקה אל גרביה
בית שמש
ביתר עילית
בני ברק

טייבה
טירה
ירושלים
כפר קאסם
לוד

מודיעין עילית
קלנסוואה
קריית מלאכי
רמלה

מועצות מקומיות
אבו גוש
בית אל
בסמ"ה
ג’לג’וליה

דאלית אל כרמל
זמר
חריש
כפר ברא

עמנואל
עספיא
ערערה
פרידיס

ג’סר א -זרקא

כפר קרע

קריית ארבע

ג’ת

מעלה עירון

קריית יערים
רכסים

מועצות אזוריות
נחל שורק
שפיר

בנוסף ישנן מועצות אזוריות שחלק מיישוביהן
נכללות בפריפריה החברתית ,בטבלה בעמוד הבא
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המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

רשימת ישובים במועצות אזוריות
שם
המועצה

גוש עציון

גזר

הר חברון

זבולון

חבל יבנה
חבל
מודיעין
חוף
אשקלון
חוף
הכרמל
יואב
לב השרון

שמות הישובים
אספר
מעלה עמוס
בת עין
מגדל עוז
כפר עציון
שעלבים
פני חבר

שם
המועצה

מטה בנימין

שמות
הישובים
מתתיהו
כוכב יעקב
נחליאל
מעלה לבונה
גני מודעין
מצפה יריחו
שילה

נגוהות

עלי

עתניאל
מעון
סוסיה
תלם
חגי
חואלד
ראס עלי
אבטין
יגור
רמת יוחנן
קבוצת יבנה
ברקת
מבוא מודיעים
בארות יצחק
ברכיה

כוכב השחר
מבוא חורון
עטרת
טלמון
גבע בנימין
יד השמונה
עין נקובא
עין ראפה
תירוש
בית מאיר
צובה
אל עריאן
כפר פינס
אום אל קוטוף
מייסר

מטה יהודה

מנשה

חלץ

גן שמואל

עין חוד
ניר עציון
מעגן מיכאל
אל עזי
פורת

משכיות
רותם
ייט"ב
חמדת
גלגל

ערבות
הירדן
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שם המועצה

שומרון

עמק לוד

שמות
הישובים
יצהר
איתמר
ברכה
אלון מורה
כפר תפוח
אבני חפץ
שבי שומרון
כפר חב"ד
אחיעזר

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
רשימה מעודכנת  39191של שכונות ברשויות בפריפריה החברתית
מס1

שם הרשות

9

אור יהודה

2

אור עקיבא

0

אשדוד

שכונות ורחובות
 .1ההסתדרות (דרום) -דגניה ,כצנלסון ,יהדות קנדה ,דקלה ,ההסתדרות.
 .2קריית גיורא (דרום) -אדם יקותיאל ,החצב ,העצמאות ,השקמה ,הורד.
 .3מרכז העיר -שפרינצק ,שרת משה ,אסירי ציון ,סעדון אליהו ,יהדות קנדה.
 .4עמידר -החלוצים ,הל"ה ,סיני ,עולי הגרדום ,שד' בן פורת מרדכי.
 .5כפר ענה ,נווה רבין -אלעזר דוד ,צפריר ,ניצן ,העצמאות ,יוסף חיים.
 .6קריית גיורא (צפון) -סביון ,אדם יקותיאל ,הכלנית ,העצמאות ,יוסף חיים.
 .7ההסתדרות (צפון) -ההסתדרות ,העצמאות ,השיטה ,ירושלים ,שד' הבנים.
 .1היובל ,פארק תעשייה צפוני :שד’ ירושלים ,אלעזר דוד ,ההדס ,הזית ,האילן.
 .2בן גוריון ,קנדי(צפון) ,שז"ר :סנטלי מאיר ,אלעזר דוד ,יאנסן עליזה ,שד’ הנשיא וייצמן,
ציוני מנחם.
 .3אזור תעשייה (דרום),נווה אלון ,קנדי(דרום) :שד’ הנשיא וייצמן ,העצמאות ,הרב קוק,
רוטשילד ,ציוני מנחם.
 .1אשטרום ,רובע ג' (צפון) -חטיבת הנגב ,חטיבת יפתח ,שד' סנה משה ,האדמו"ר מבעלז.
 .2רובע ז' (צפון -מערב) -אליעזר בן הורקנוס ,יוחנן בן זכאי ,עקיבא בן מהללאל ,רשב"י,
שמעון בן שטח.
 .3רובע ח' (מערב) -היסמין ,שד' הפרחים ,הצבעוני ,החרצית ,הרותם.
 .4רובע ז' (דרום -מזרח) -יוחנן בן זכאי ,רבי טרפון ,רבי יהודה הנשיא ,רשב"י ,שמעון בן
שטח.
 .5נווה יונתן ,רובע ג' (צפון) -הפלמ"ח ,מבצע ברק ,חטיבת כרמלי ,חטיבת גולני ,חטיבת
הנגב.
 .6רובע ג' (מרכז) -הפלמ"ח ,הרב אברמסקי ,הרב רוזובסקי ,סנש חנה ,שד' עוזיהו.
 .7מתחם אלתא ,קרית פוניבש ,רובע ג' (דרום) -רבי עקיבא ,אדמו"ר מפיטסבורג ,הפלמ"ח,
חפץ חיים ,סנש חנה.
 .8רובע ב' (צפון) ,שכ' ונטורה -יוספטל ,הרב קוק ,מורדי הגטאות ,ז'בוטינסקי ,הנשיא
ויצמן.
 .9רובע א' (צפון  -מזרח) -משמר הירדן ,שבי ציון ,ז'בוטינסקי ,הראשונים ,ההסתדרות.
 .11רובע ב' (דרום-מזרח) -קבוץ גלויות ,הרב הרצוג ,יצחק הנשיא ,בורוכוב ,הרב מימון\.
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מס1

שם הרשות

0

אשדוד (המשך)

6

אשקלון

4

בת ים

שכונות ורחובות
 .11רובע ו' (מזרח) -גור דב ,שחם יואב ,אפרתי אליהו ,בן יוסף שלמה ,שפירא אברהם.
 .12רובע ו' (מערב) -שד' בני ברית ,הרב בלולו ,גור דב ,אלבז נתן ,בן יוסף שלמה.
 .13רובע ד' (דרום-מזרח) -הרב שאולי ,קרן היסוד ,שפירא משה חיים.
 .14רובע ח' (מזרח) -הכלנית ,הנורית ,הרותם ,שד' הפרחים ,מבוא הדמומית.
 .15רובע ב' (דרום-מערב) -קבוץ גלויות ,סטרומה ,בארי ,אגדיר ,המעפילים.
 .16רובע ו' (דרום) -מילמן ,אלבז נתן ,גור דב ,טרומפלדור ,מיכשוילי.
 .17רובע א' (דרום -מזרח) -ההגנה ,הראשונים ,רוגוזין ,שבי ציון ,אח"י אילת.
 .18רובע ח' (דרום) -דרך בגין מנחם ,הכלנית ,מבוא הגומא ,מבוא העירית ,שד' הפרחים.
 .1ז'בוטינסקי ,שמשון (מערב) -ביאליק ,ההסתדרות ,ז'בוטינסקי ,יוספטל ,הפורצים.
 .2שמשון (מרכז ב') -טשרניחובסקי ,מנדלי מוכר ספרים ,ההסתדרות ,ביאליק ,י.ל פרץ.
 .3גבעת הפרחים ,שכ' דרומי -אבימלך ,השבטים ,אליאב אורי ,בנימין ,ראובן.
 .4גבעת ציון ,כרמי ציון -השופטים ,שיבת ציון ,התחיה ,אליהו הנביא ,הנביאים.
 .5שקמים ,שמשון (מרכז א') -ביאליק ,מילרוד אליעזר ,צור אפרים ,עופר אברהם ,יוספטל.
 .6רמת בן גוריון ,שמשון (צפון) -ביאליק ,ההסתדרות ,חתם סופר ,הרב עוזיאל ,שפינוזה.
 .7נווה אלונים -משה ,ניצנים ,עגנון ,שד' שפירא ,ההסתדרות.
 .8גולדה -שני אליהו ,בן יהודה אליעזר ,עולי הגרדום ,פלוגות ,שד' שפירא.
 .1הרחובות -בר יהודה ,השקמה ,בר אילן ,בלפור ,יצחק שדה ,רבינוביץ' ,הנביאים.
 .2עמידר (מזרח) -קבוץ גלויות ,קרן קימת לישראל ,ניצנה ,השלושה ,החלוצים.
 .3הרחובות -שד' העצמאות ,רוטשילד ,ירושלים ,ארלוזורוב.
 .4הרחובות -ישראל בן ציון ,יהודה הלוי ,ז'ילבר ,יוחנן הסנדלר ,דרך בן גוריון ,הקוממיות.
 .5הרחובות -האורגים ,ד"ר ניר נחום ,גלנטי ,גנרל קניג פייר.
 .6אזור תעשייה -החרושת ,הקוממיות ,הרב ניסנבוים יצחק ,כ"ט בנובמבר ,העבודה.
 .7רמת ים -שד' יוספטל גיורא ,החשמונאים ,החרושת ,דניאל ,בר אילן.
 .8עמידר (צפון) -הגיבורים ,השלושה ,קדושי לוצק ,ויצמן ,שד' העצמאות.
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מס1

שכונות ורחובות

שם הרשות

4

בת ים (המשך)

 .9רמת יוסף (מרכז) -שד' יוספטל גיורא ,ארזים ,מבצע סיני ,סמ' הצפורנים ,סנה משה.

7

זכרון יעקב

 .1מול היקב ,נווה שרת ,רמת צבי -דרך אהרן ,דרך היקב ,דרך שרה ,מרבד הקסמים ,קבוץ

6

חדרה

8

חולון

1

חיפה

גלויות.
 .1כפר ברנדייס ,שיכון ברנדייס -שרת משה ,השיטה ,בן צבי יצחק ,האלון ,ברנדייס.
 .2אלי כהן ,גבעת אולגה (דרום) -ה' באייר ,השופטים ,מבצע עזרא ,שבטי ישראל ,הצוקים.
 .3חופים ,עין הים -אפיקי מים ,ארזי הלבנון ,הצוקים ,חבצלת השרון ,סמדר.
 .4וייצמן ,יד שמואל ,יער חדרה ,שיכון גזית -ארבע האגודות ,הסהרון ,מבצע עובדה,
שמעוני דוד ,אהרונסון.
 .5אולגה ג' ,אזורים ,בן גוריון ,גבעת אולגה (מזרח) ,קידמת ים -הראשונים ,הקרן הקיימת
לישראל ,יש"י ,הרב בוזגלו ,הרב ניסים.
 .6גבעת אולגה (מערב) ,כפר הים -שד' בגין מנחם ,בוארון ברוך ,הראשונים ,המעפילים,
הנגב.
 .7פאר -נורדאו ,בוטקובסקי ,ביאליק ,בן צבי יצחק ,חזני מיכאל.
 .1ג'סי כהן (דרום) -מכס וג'סי כהן ,שד' בגין מנחם ,הסנהדרין ,אהרונוביץ' ,התנאים.
 .2קריית מיכה -אגוז ,החמנייה ,הרב ניסים יצחק ,התנאים.
 .3ג'סי כהן (צפון) ,שיכון חדש -התנאים ,יטבתה ,הערבה ,אילת ,שד' יוספטל.
 .4הרחובות -הבנים ,המעפילים ,מבצע סיני ,שד' הוז דב ,גבעתי.
 .1ואדי רושמייה ,עיר תחתית (מזרח) -דרך בר יהודה ,דרך יד לבנים ,הגיבורים ,דרך צייזל
ירוחם ,אני מאמין.
 .2עיר תחתית (מזרח) -מעלה השחרור ,שיבת ציון ,מרכוס ברוך ,ואדי סליב ,קבוץ גלויות.
 .3העיר התחתית (מרכז) שער פלמר -שיבת ציון ,שער פלמר ,דרך העצמאות ,דרך יפו ,שד'
המגינים.
 .4עיר תחתית (מרכז) ככר פלומר -ככר פלומר ,עין דור ,דרך יפו ,דרך העצמאות ,שד'
המגינים.
 .5ואדי ניסנאס (דרום  -מזרח) -כורי ,שד' הציונות ,קיסריה ,ואדי ,שבתאי לוי.
 .6ואדי ניסנאס (מערב) ,עיר תחתית (מערב) -דרך אלנבי ,סנט לוקס ,האיטלקים ,עין דור,
שד' הציונות.
 .7הדר (צפון-מזרח) ,מרכז הדר (צפון) -שמריהו לוין ,הנביאים ,הרצל ,חסן שוקרי ,החלוץ.
 .8הדר מזרחי (מערב) ,ואדי סאליב -ביאליק ,החלוץ ,הרצל ,חסן שוקרי ,יחיאל.
 .9הדר מזרחי (דרום) -השלוח ,גאולה ,חרמון ,מיכאל ,בצלאל.
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מס1

שכונות ורחובות

שם הרשות

 .11נווה גנים (צפון) -הגיבורים ,חטיבת כרמלי ,החשמל ,דרך יד לבנים ,דרך בר יהודה.

1

חיפה (המשך)

93

טירת הכרמל

99

יהוד -מונוסון

 .1הרחובות :שבזי ,אלטלף אברהם ,נורדאו ,סירקין ,מוהליבר.

92

יבנה

 .1נאות בן גוריון -הזמיר ,הדרור ,השחף ,נחליאלי ,שד' דואני.

90

נס ציונה

96

נתניה

 .11הדר הכרמל ,מרכז הדר (דרום) -תל חי ,ארלוזורוב ,בלפור ,יוסף ,פבזנר.
 .12הרצליה ,מרכז הדר (צפון  -מערב) -שבתאי לוי ,הרצליה ,בלפור ,שד' הציונות ,הנביאים.
 .13הדר מזרחי (מזרח) ,נחלה -מיכאל ,בר כוכבא ,הגיבורים ,הרצל ,יל"ג.
 .14קרית שמואל (מערב) -בעלי התני"א ,שטרן יוסף ,שד' ורבורג ,הרב לוין אריה ,משה
חיים שפירא.
 .15קרית אליעזר (מערב) -אבנר ,דרך אלנבי ,צה"ל ,שד' ההגנה ,יואב.
 .16כבאביר -גלאל אל דין ,רענן ,כבירים ,אל מוהדי ,עודה נדה.
 .17רמת ויז'ניץ -אהבת ישראל ,דרך רופין ,הנגב ,מיכאל ,מקור ברוך.
 .18מעונות גאולה -הרב קניאל ,גאולה ,האר"י.
 .19חליסה -רזיאל דוד ,זמכשרי ,הירדן ,גוש עציון ,הגיבורים.
.1כלניות ,נווה גלים ,שז"ר/דקר-ז'בוטינסקי ,שרת משה ,הכלניות ,אצ"ל ,ויצמן
.2עמידר ,שיטרית ,שרת-הרב וינרוב ,הרצל ,ויצמן ,ז'בוטינסקי ,הרב ברזני סולימן
.3איילת הכרמל ,בן צבי ,גיורא ,המרכז לבריאות הנפש-גיורא ,אלבז נתן ,בן צבי ,גורדון,
ויצמן

 .2רמות וייצמן ,שכ' טרומיים -שד' דואני ,הערבה ,האלון ,האורן ,דרך חג'ג' אהרון.
 .3נאות אשכול -העצמאות ,הרב אבוחצירה ,שבזי ,דרך חג'ג' אהרון ,שד' דואני.
 .1גבעת הצבר ,יד אליעזר ,סביוני הפארק -אצ"ל ,ירושלים ,מירון אליהו ,מרגולין ,הרמן
מאיר.

 .1נאות שקד (אזורים) (מזרח) -גרינבוים ,שמורק ,סטופ ,שד' בן צבי ,סולד הנריאטה.
 .2אום חאלד ,סלע -רזיאל ,עולי הגרדום ,ציטלין הלל ,הרצל ,ניסנבוים.
 .3פרדס הגדוד -התנועה הציונית ,סוקולוב ,עמק חפר ,רבי עקיבא ,הולנד.
 .4רמת ידין (דורה צפון) -עזרא ,שמואל ,נחום ,יחזקאל ,הנביאים.
 .5רמת ידין (דורה דרום) -נחמיה ,נצח ישראל ,עזרא ,שד' בן צבי ,הנביאים.
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שכונות ורחובות

שם הרשות

 .6נאות גנים (שיכון ותיקים -דרום) ,נאות חפציבה -השומר ,שפרינצק ,ארלוזורוב ,לנדאו

96

נתניה (המשך)

94

פתח תקווה

97

קריית אתא

96

קריית ביאליק

 .1צור שלום (צפון) -שד' ח"ן ,חיים ,יוספטל גיורא ,ז'בוטינסקי ,עגנון ש"י.

98

קריית ים

 .1הרחובות :גולומב אליהו ,רמב"ם ,טרומפלדור ,כצנלסון ,שד' ויצמן.

91

קריית עקרון

 .1נווה עובד ,נווה אשכול ,שכ' קרן היסוד (צפון) -שבזי ,שרת משה ,הבנים ,אלי כהן ,הרצל.

23

ראש העין

 .1צה''ל ,רמב''ם (מזרח) ,שכון א' -בן נון יהושע ,וולפסון ,מרבד הקסמים ,אבן עזרא ,צה"ל.

29

ראשון לציון

שמואל ,בוסל.
 .7קריית נורדאו (צפון  -מזרח) -שלום עליכם ,פרץ ,נורדאו ,הרב רפאל ,לבון פנחס.
 .8קריית נורדאו (דרום  -מזרח) -שטרית ,לבון פנחס ,נורדאו ,רוטנברג ,רופין ארתור.
 .9קריית נורדאו (צפון  -מערב) -ויסלברגר ,לבון פנחס ,קצנלסון יצחק ,שלונסקי ,שניאור
זלמן.
 .11נאות הרצל ,עמידר -אלקלעי ,יפתח הגלעדי ,יהושע בן נון ,יואב ,קדושי בלזן.
 .11מרכז העיר (מזרח) -הרצל ,החלוצים ,רזיאל ,היהלום ,ברט אהרון.
 .1יוספטל -בת שבע ,ירושלים ,יבנה ,הוותיקים ,ברנר.
 .2גני הדר -דרך בגין מנחם ,רוזובסקי יוסף ,מנחת שלמה ,אריה בן אליעזר ,קהילות יעקב.
 .3עמישב (דרום) -עזרא ונחמיה ,צלח שלום ,עדש שפיק ,דרך בגין מנחם ,צפת.
 .1גבעת המשטרה ,גבעת הרקפות ,תל חי -בן עמי ,ז'בוטינסקי ,גוש עציון ,אנילביץ ,דרך
מנחם בגין.
 .2בן גוריון -אינשטין ,בן יוסף אהרון ,דרך יצחק רבין ,יוספטל ,וינגייט.

 .2אזור התעשייה -הנגב ,תבור ,הגליל ,שד' אלון יגאל ,שד' ירושלים.
 .3ש אגש -יהודה ,יוספטל ,להמן הרברט ,אשר ,שפרינצק.
 .4שיכון טיבר -הראשונים ,צה"ל ,יוספטל ,הקוממיות ,ספיר פנחס.
 .5הרחובות :להמן הרברט ,סולד הנריאטה ,צה"ל ,שד' ההסתדרות ,שד' ירושלים
 .6שיכון עמידר -סוקולוב ,מצדה ,שד' ויצמן ,הירדן ,להמן הרברט

 .2אביב ,שכון ב' -מלכי ישראל ,יהודה הלוי ,ג'ון קנדי ,הנביאים ,וולפסון.
 .1רמת אליהו (צפון) -סנש חנה ,בן צבי יצחק ,שניאור זלמן ,אנילביץ' ,דרך צה"ל.
 .2רמת אליהו (דרום) -אנילביץ' ,אש שלום ,שאול המלך ,בן צבי יצחק ,שניאור זלמן.
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שם הרשות
ראשון לציון

שכונות ורחובות
 .3רמת אליהו (מערב) -תורה ועבודה ,שניאור זלמן ,פוזננסקי מנחם ,סילבר ,הרב מינץ.

(המשך)
22

רחובות

20

תל אביב -יפו

 .1קריית משה (צפון) ,קריית רכטמן (אזור תעשייה) -מלחמת יום הכפורים ,גבריאלוב ,ששת
הימים ,טוכמן יעקב ,הורוביץ צבי.
 .2קריית משה (דרום) -מלחמת יום הכפורים ,אמנון ותמר ,סמדר ,ששת הימים ,דפנה.
 .1גבעת עלייה -בת ים ,יפת ,טולוז ,האתרוג ,קדם.
 .2יפו (דרום) -חריף אייזיק ,אפלטון ,יפת ,הולצברג שמחה ,שד' ירושלים.
 .3יפו (מרכז) -מיכאל אנג'לו ,יהודה הימית ,אבינרי יצחק ,שבטי ישראל ,שד' ירושלים.
 .4תל כביר (דרום) -גרוסמן מאיר ,הלוחמים ,דרך בן צבי ,דרך יגאל ידין ,תל גיבורים.
 .5התקווה (מרכז) -סמדר ,לח"י ,אצ"ל ,נתן ,רוני.
 .6התקווה (מערב) -לח"י ,התקווה ,טרפון ,יאיר ,יקותיאל.
 .7הארגזים ,עזרא -שתולים ,לח"י ,חירותנו ,תשרי ,נתיבות.
 .8יפו ,שיכוני חיסכון -יפת ,נחמן מברסלב ,צהתל"י ,שד' הבעש"ט ,שד' חב"ד.
 .9יפו ג' (צפון) -פיקוס ,סהרון ,שד' ירושלים ,שד' הבעש"ט ,יפת.
 .11יפו (צפון  -מערב) -חבר הלאומים ,שד' ירושלים ,נס לגויים ,רבנו ירוחם ,מדרשת
תנחומא.
 .11יפו (צפון-מזרח) -דרך בן צבי ,גרינבוים ,נס לגויים ,שרירא גאון ,אור החיים.
 .12יפו ב' -צפון ,נווה עופר (תל כביר) -אהלי יעקב ,גרינבוים ,גרוסמן מאיר ,דרך בן צבי,
צונץ.
 .13גבעת התמרים (יפו ד' -צפון) -הרב הלר חיים ,שד' ירושלים ,קוץ' אדוארד ,הרב הלר
חיים ,רובינשטיין יצחק.
 .14התחנה המרכזית (החדשה) -מנשה בן ישראל ,לוינסקי ,דרך שלמה ,שיבת ציון ,צמח
דוד.
 .15שפירא (דרום) -מאור הגולה ,מסילת ישרים ,שד' חכמי ישראל ,קבוץ גלויות ,חכמי
לובלין.
 .16אבו כביר -דרך בן צבי ,הרצל ,לבון פנחס ,קבוץ גלויות.3383 ,
 .17קריית שלום (מערב) -הקשת ,קבוץ גלויות ,דרך בן צבי ,שד' הוותיקים ,אסירי ציון.
 .18ברית שלום (מזרח) -קבוץ גלויות ,גורי ישראל ,קפלנסקי ,דרך בן צבי ,חיל השריון.
 .19התקווה (צפון-מערב) -התקווה ,קהילת ניו יורק ,דעואל ,אצ"ל ,דרך ההגנה.
 .21התקווה (צפון-מזרח) -מושיע ,אצ"ל ,ותיק ,דרך ההגנה ,ורד.
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שכונות ורחובות
 .21בית יעקב -בועז ,קלמן ,איתיאל ,לח"י ,אצ"ל.

(המשך)
 .22דקר (יפו א') -נס לגויים ,באר שבע ,שד' ירושלים ,חסידי האומות ,נחל הבשור.
 .23גבעת התמרים (דרום) -קהילת קנדה ,חיננית ,שד' ירושלים ,מחרוזת ,פעמונית.
 . 24נווה שאנן ,התחנה המרכזית (הישנה) ,שפירא (צפון) ,מרכז המלאכה (מזרח) ,מרכז
המלאכה (מערב) ,נווה אליעזר (מערב) ,נווה כפיר -ראש פינה ,הגר"א ,הגדוד העברי ,הרכבת,
בני ברק.
 .25הרחובות -גולומב ,קבוץ גלויות ,חיל השריון ,דרך ההגנה ,ישראל מסלנט.
 .26הרחובות -הקונגרס ,לוינסקי ,העלייה ,צ'לנוב ,שד' הר ציון.
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