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 לעניין תנאי סף  - 1נספח 

 בפריפריה מקומיות לרשויות"( תרבות יוצרים" – ר"יות נוהל) תרבות כניותת תקצובל קול קורא

  9201 לשנת החברתית

 שם הרשות: ____________________

 עומדת בתנאי הסף המפורטים בקול הקורא, ובכלל זה תכנית התרבות שהגישה הרשותבחתימתנו אנו מתחייבים כי 

 בתנאים הבאים:

 התרבות כמפורט: אירועיהנדרש של הרשות במינימלי השתתפות גובה  .1

לא  שיעור התקצוב של המשרד עבור כל אירוע. %10מינ' של :  2-1כלכלי -רשויות מקומיות בדירוג חברתי

 ממחזור האירוע או תקציבו. 90%יעלה על 

לא  שיעור התקצוב של המשרד עבור כל אירוע. %20מינ' של :  4-3כלכלי -רשויות מקומיות בדירוג חברתי

 ממחזור האירוע או תקציבו. 80%יעלה על 

לא  שיעור התקצוב של המשרד עבור כל אירוע. %30מינ' של : 6-5כלכלי -רשויות מקומיות בדירוג חברתי

 ממחזור האירוע או תקציבו. 70%יעלה על 

לא  שיעור התקצוב של המשרד עבור כל אירוע. %40מינ' של : 8-7כלכלי -רשויות מקומיות בדירוג חברתי

 ממחזור האירוע או תקציבו. 60%יעלה על 

 .יוזמות תרבות 2יש לפחות תכנית התרבות שמגישה הרשות ב .2

 פעילויות קיץ. 2במידה ויש, בתכנית התרבות שמגישה הרשות יש עד  .3

 , כמופיע בקול הקורא:עמידת תכנית התרבות של הרשות בטבלת שיעור התקצוב .4

ספר התושבים ברשות או מ
בשכונות )רק תושבי השכונות 

או בסך  המפורטות בנוהל זה(
התושבים הזכאים במועצה 

האזורית )לישובים המופיעים 
בנספח לנוהל בתוך מועצות 

 אזוריות(

 מספר האירועים המקסימאלי סוג ו שיעור התקצוב וסכומו
 הניתן להגשה

 

 אירועים.  6 עד – באירועים .₪ 200,000עד  תושבים 5,000עד 

 . אירועים קטניםרק עבור 

 אירועים.  8 עד –באירועים  .₪ 250,000עד  תושבים. 10,000-ל 5,001בין 

 .אירועים קטניםרק עבור 

 אירועים.  10 עד –באירועים  .₪ 300,000עד  תושבים. 20,000-ל 10,001בין 

 .אירועים קטניםרק עבור 

אירועים. ניתן  14 עד –באירועים  .₪ 400,000ד ע תושבים. 50,000-ל 20,001בין 

להגיש בקשות עבור אירועים קטנים 

 אירועים גדולים.  2-ולא יותר מ

אירועים. ניתן  15 עד –באירועים  .₪ 550,000עד  תושבים. 100,000-ל 50,001בין 

להגיש בקשות עבור אירועים קטנים 
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אירועים גדולים  2-ולא יותר מ

 אחד.  ואירוע רב משתתפים

אירועים. ניתן  20 עד –באירועים  .₪ 750,000עד  תושבים. 100,000מעל 

להגיש בקשות עבור אירועים קטנים 

אירועים גדולים  2-ולא יותר מ

 ואירוע רב משתתפים אחד.

 

המשרד יעמיד תקציב ייעודי לנוהל ושיעור התקציב לכל רשות יהיה בהתאם לניקוד שהיא תקבל, ככל והתקציב  .5

נמוך מהשיעור המקסימלי הרשות מתחייבת בהשלמת התקציב לאותן הפעילויות או לחלופין לביטול חלק  יהיה

 מהפעילויות בהתאמה.

לעניין עמידה בתנאי הסף והמשרד יוכל לבצע התאמות בתכנית העבודה בהתאם  תנספח זה מהווה התחייבו .6

 להתחייבויות של הרשות בנספח זה.

 

 

 תכנית כיבחתימתנו  מתחייביםתימה מטעם _____________________, אנו החתומים מטה, מורשי הח

 לעיל: בתנאים זה ובכלל, הקורא בקול המפורטים הסף בתנאי עומדת הרשות שהגישה התרבות

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (1מורשה חתימה )

 

 _ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________שם: _______________

 (2מורשה חתימה )

 

 אריך: _________________________חותמת הרשות: __________________            ת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה תוחהמשרד לפי

 
 

 

 

 טבלת תכנית התרבות - 2נספח 

 ______________________:הרשות המקומית שם

 תפקיד: _________________  ___  ________________: כולה לתכנית התרבותקשר  איש שם

 __________________________אלקטרוני: נייד: _____________  דואר

 

מספר 
 התושבים 

שיעור 
התקצוב 

 וסכומו

 
 סוגי ומספר הפעילויות האפשריות

מספר פעילויות 
התרבות לפי סוג: 
 )יש למלא מספר(

 
 5,000עד 

 תושבים

עד 

200,000 

₪. 

 אירועים. אירועים קטנים בלבד 6עד 

 תרבות יוזמות 2 חובה מינ'

 פעילויות קיץ 2 עד

 אירועים קטנים__

 __יוזמות תרבות

 __פעילויות קיץ

 5,001בין 

 10,000-ל

 תושבים.

עד 

250,000 

₪. 

 אירועים. אירועים קטנים בלבד 8עד 

 תרבות יוזמות 2 חובה מינ'

 פעילויות קיץ 2 עד

 ניםאירועים קט__

 __יוזמות תרבות

 __פעילויות קיץ

בין 

-ל 10,001

20,000 

 תושבים.

עד 

300,000 

₪. 

 אירועים. אירועים קטנים בלבד 10עד 

 תרבות יוזמות 2 חובה מינ'

 פעילויות קיץ 2 עד

 אירועים קטנים__

 __יוזמות תרבות

 __פעילויות קיץ

בין 

-ל 20,001

50,000 

 תושבים.

עד 

400,000 

₪. 

 .אירועים 14עד 

 אירועים קטנים 

 אירועים גדולים 2-לא יותר מ

 תרבות יוזמות 2 חובה מינ'

 פעילויות קיץ 2 עד

 אירועים קטנים__

 גדוליםאירועים __

 __יוזמות תרבות

 __פעילויות קיץ

בין 

-ל 50,001

100,000 

 תושבים.

עד 

550,000 

₪. 

 אירועים. 15עד 

 אירועים קטנים 

 אירועים גדולים 2-לא יותר מ

 משתתפים אחד-רב אירוע

 תרבות יוזמות 2 חובה מינ'

 פעילויות קיץ 2 עד

 אירועים קטנים__

 גדוליםאירועים __

 משתתפים-__רב

 __יוזמות תרבות

 __פעילויות קיץ

מעל 

100,000 

 תושבים.

עד 

750,000 

₪. 

 אירועים. 20עד 

 אירועים קטנים 

 אירועים גדולים 2-לא יותר מ

 משתתפים אחד-אירוע רב

 תרבות יוזמות 2 'חובה מינ

 פעילויות קיץ 2 עד

 אירועים קטנים__

 גדוליםאירועים __

 משתתפים-__רב

 __יוזמות תרבות

 __פעילויות קיץ
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אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל הפרטים 

 והנתונים שנרשמו לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו.

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (1מורשה חתימה )

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (2מורשה חתימה )

 

 ______________אריך: ___________חותמת הרשות: __________________            ת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 מדינת ישראל
 הנגב והגליל ,הפריפריה תוחהמשרד לפי

 
 

 

 

 טבלת ניקוד תכנית התרבות - 3נספח 

 שם הרשות: ______________

 לא ינוקד –כל סעיף שלא ימולא 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השיעור יובהר כי אין המשמעות היא שעל הרשות להשתתף בגובה אחוז זה בכל פעילות תרבות שבתכניתה, אלא זהו * 

הכולל להשתתפותה בכל התכנית. על הרשות לעמוד בתנאי הקול קורא להשתתפותה המינימלי הנדרש בהתייחס לכל 

 פעילות.

 

 :תכנית התרבות תנוקד על סמך טבלת הניקוד הבאה

 

 אופן חישוב הניקוד ניקוד קריטריון
 ממקורות עצמאיים תכנית התרבותמינוף 

ה כל מקור הכנס -"מקורות עצמאיים"
תמיכות או הקצבות מתקציב  שאינו

 .המדינה

 נקודות. 5אחוז:  11-15 .1 15%

 נקודות. 10אחוז:  16-20 .2

 נקודות. 15אחוז:  21מעל  .3

 נקודות. 30: 1-2רשויות מקומיות בדירוג  30% כלכלי של הרשות המקומית -דירוג חברתי
 נקודות.  20: 3-4רשויות מקומיות בדירוג 

 .נקודות 10: 5-6 בדירוג מקומיות רשויות
 .נקודות 0: +7 בדירוג מקומיות רשויות

 
 נק' 0 -יוזמות )תנאי סף(  2 30% מס' יוזמות תרבות

 נק' 10 -יוזמות  3
 נק' 20 -יוזמות   4
 נק' 30 –יוזמות ומעלה  5

גיוון התוכנית המוגשת מבחינת התחומים 
 א' בנוהל9המפורטים בסעיף 

 נקודות. 8מוסיקה:  25%
 דות. נקו 8ספורט: 

כל תחום נוסף מבין יתר התחומים האחרים יזכה 
נקודות עבור  9נקודות עד לתקרה של  3בתוספת של 

 תחומים נוספים.   3

  100% סה"כ

 לצורך ניקוד 
 תכנית התרבות

 
 אחוז השתתפות הרשות 

 בתכנית התרבות*:  

 לצורך ניקוד 
 תכנית התרבות

 
 כלכלי -דירוג חברתי

 של הרשות:

 יקוד לצורך נ
 תכנית התרבות

 
 :  מס' יוזמות תרבות

 לצורך ניקוד 
 תכנית התרבות

 
גיוון תחומי התכנית 
המוגשת )לפי סעיף 

.א.( יש לציין את 9
 התחומים עצמם:
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אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל הפרטים 

 אמונתנו.והנתונים שנרשמו לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ו

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (1מורשה חתימה )

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (2מורשה חתימה )

 

 ________________________אריך: _חותמת הרשות: __________________            ת 
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 נספח א'

 לשנת החברתית בפריפריה מקומיות לרשויות תרבותפעילויות  תקצובל לקול קוראטופס בקשה 

9201  

 

 בנפרדלכל פעילות  יש למלא את הטופס

 :פרטים ונתונים כלליים .א

 הרשות שם :______________________________________________ _ 

 

 תפקיד: _________________  ___  ________________: לתכנית התרבות כולה קשר איש שם 

 __________________________אלקטרוני: נייד: _____________  דואר

 

 תפקיד: _________________  טלפון: ___  ________________: לפעילות התרבות הנקודתית קשר איש שם

 _________________________אלקטרוני: יד: _____________  דוארני______  __________

 

  הרשותכתובת___________________________________________________ 

 

 אירוע לבעלי מוגבלות רב משתתפים/יוזמת תרבות/פעילות קיץ/גדול/קטן/)אירוע  קצובמבוקש הת העבור פעילותסוג ה

 _________________(_קטן/גדול

  האירוע/ הפעילותשם_____________________________________________ 

 
 (כנית עבודה מפורטליוזמה יש לצרף נספח ת .על הפעילות לפרט ישקצוב )הת מבוקש העבורפעילות תיאור ה : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 התקצוב )בשכונות/יישובים במועצות אזוריות יש לציין  מבוקש העבורתתקיים פעילות התרבות  ם וכתובת האתר בוש

: להתקיים בשטח השכונות/יישובים( ותחייבהפעילויות  –גם שם השכונה/היישוב 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 הרשות המקומית: בקרב תושביהתקצוב  מבוקש העבורפעילות התרבות של  /פרסוםאופן החשיפה 
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 מבוקש התקצוב או האם מדובר בפעילות שנערכת לראשונה העבור פעילותהשנה בה התקיים לראשונה ה :

_____________________________________________________________________________ 

 הצפויים להשתתף בפעילות התרבות המבקרים/המשתתפים מספר :____________________________ 

  מספר התושבים הרשומים בשטח השיפוט של תמלא שורה זו(:  1א-2רשות מקומית )רשות מקומית המופיעה בסעיף

 ______________.הרשות המקומית המבקשת תקצוב _____

  של הרשות  בשטח השכונותמספר התושבים הרשומים תמלא שורה זו(:  2א-2)רשות מקומית המופיעה בסעיף שכונות

 המקומית על פי הנספח______________________.

  (: מספר תמלא שורה זו 3א-2מועצה אזורית שרק חלק מיישוביה נכללים בפריפריה החברתית )המופיעה בסעיף

 הנכללים במועצה על פי הנספח _______________________ בשטח היישוביםם הרשומים התושבי

 למ"ס: ________________________________העפ"י קצוב כלכלי של הישוב מבקש הת-דירוג חברתי__ 

  התקציב הכולל של הפעילות_____________________________________________________:)₪( 

  הרשות המקומית במימון האירוע  או היוזמה ממקורות עצמאיים גובה השתתפות(₪)________________: 

  התקציב המבוקש מהמשרד לפעילות___________________________________________:)₪( 

 מבוקש התקצוב העבורפעילות מועדי קיום ה_________ :___________________________ 

  מבוקש התקצוב העבורות פעילתקיים התמספר הימים בהם__________________________ : 

 הקף  כן / לאקיימת נגישות לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים: מבוקש התקצוב  העבורהפעילות  מתבאתר בו מתקיי(

  בעיגול(.

 בעיגול(. )הקף כן / לא: האם מדובר בבקשה לאירוע נוסף עבור אוכלוסיית בעלי המוגבלויות: אירוע לבעלי מוגבלויות 
 

בכל האמור לעיל, ככל שיסתבר כי הנתונים לעיל אינם נכונים, בייחוד לאחר מועד עריכת האירוע או היוזמה, המשרד יקטין 

התקצוב יופחת אם יסתבר כי את התקציב המאושר לאירוע או היוזמה באופן יחסי או יבטל את התקצוב במלואו. 

התקצוב המקורי שאושר . שות המקורית קטן ביחס להגשה המקוריתהשתתפו בו פחות מבקרים או אחוז השתתפות הר

לא יגדל גם אם יסתבר כי באירוע השתתפו יותר מבקרים או שתקציב האירוע  או היוזמה או השתתפות הרשות המקומית 

, מהתקציב שהוגש למשרד  %50-יש לציין כי במידה ויסתבר כי תקציב האירוע או היוזמה היה נמוך ביותר מגדלו. 

 התקצוב יבוטל במלואו.

 

 .ניקוד בקול קוראלתשומת לבכם, טופס זה תואם את תנאי הסף ואמות המידה ל

 של הקול קורא לכלל הרשויות שלא תמלא כל הפרטים הרלוונטים מעכבת את כל תהליך הבדיקה רשות

 טיים.לקבלת השלמות. אנא הקפידו למלא את כל הפרטים הרלוונ לרשותכיוון שהמשרד יאלץ לפנות 

 פרטי איש קשר לתכנית התרבות כולה אשר יעמוד אל מול גורמי המשרד.כמו כן, אנא מלאו את 
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 נספח ב'

)יש למלא לכל פעילות  התקצוב ו"ח מקורות ושימושים לפעילות עבורה מבוקשד

 :בנפרד(

 כולל מע"מ סה"כ בשקלים חדשים פרטים

  2019המבוקשת לתקצוב בשנת  לפעילות

  מקורות

  יכה ממשרדי ממשלה  )פרט(                                                                 תמ

  

  

תמיכה מרשויות מקומיות שותפות 

 ומקורות ציבוריים אחרים )פרט(                                                       

 

  מפעל הפיס

  

  

  חסויות

  תרומות פרטיות

  כירת כרטיסיםמ

  הכנסות ממכירות ושירותים נלווים

  הכנסות אחרות  )פרט(

  

  

  תקציב מבוקש מהמשרד

  סה"כ הכנסות

  שימושים

  )דוגמת סדרנים ומאבטחים( –כח אדם  

  (10%)עד  פרסום במדיה
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  לוגיסטיקה 

  )במידה ויש(  הוצאות הפקה

  )דוגמת שכר אמנים(  –פעילות 

  סדנאות  - פעילות

  

  

  

  סה"כ עלות הפעילויות

  סה"כ שימושים

  עודף/ גרעון

 
אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל הפרטים 

"( לעיל נכונים לפי מידת התקצוב )"דו"ח מקורות ושימושים לפעילות עבורה מבוקש 2והנתונים שנרשמו בסעיף 
 דיעתנו ואמונתנו.י
 

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (1מורשה חתימה )

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (2מורשה חתימה )

 

 חתימה  וחותמת:______________________שם: ________________ מס' ת"ז: ___________  

 רו"ח/גזבר  במבקש

 

 חותמת הרשות: __________________  תאריך: ________________________________ 
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 נספח ג'

 )יש למלא פעם אחת לכל תכנית תרבות(                                                        

 

 או כי יהיו ברשותו )בטרם  ת, בחתימתם מטה של מורשי החתימה שלו, כי ברשותו ישנםמצהיר בזא קצובמבקש הת

ם מבוקש התקצוב עבוראו היוזמה  ם הנדרשים לפי כל דין לקיים את האירועכל האישורים וההיתרי קיום האירוע(

 בו היא תבוצע. ובאתר

 

 וכן תאגידים שהוקמו על פי חוק , משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מהמשרד קצובמבקש הת פירוט הכנסות
 :2019ת התקציב הצפויות לשנהמובטחות ו

 

 פ

ר

ט

י

 

ח

  שבון הבנק של מבקש התקצוב

 
 ם הבנקש

 
 )לחוד / ביחד( מורשי החתימה  מס' החשבון מס' הסניף הסניףשם 

     

     

 

  חובה לצרף אישור חתום מהבנק המאשר כי החשבון מנוהל על ידו עבור הרשות המקומית או לצרף צילום של

 מים.אישור זה נדרש לצורך הקמת הרשות במערכת המרכב"ה לשם ביצוע תשלו .צ'ק עם פרטי חשבון הבנק

 

 קצובפרטי בעלי תפקידים בכירים של מבקש הת : 

שמות בעלי 
 התפקידים

 מורשי חתימה
 X-סמן ב    

תעודת 
 זיהוי

 טלפון מיקוד כתובת פרטית מלאה

יו"ר/ראש 

 הרשות

     

      מנכ"ל

גזבר/חשב/מנהל 

 כספים

     

      רו"ח חיצוני

      מורשי חתימה:

      

 סוג ההכנסה  שם המשרד/הגוף 
)תמיכה/ 

עיזבונות/תקצוב/קניית 
 שירותים/מיזם משותף(

 סכום התמיכה )בש"ח( מהות ההכנסה )נושא(
 בטיפול מובטח
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מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת כי כל הפרטים אנו החתומים 

 ( לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו."פרטים כלליים") 1והנתונים שנרשמו בסעיף 

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (1מורשה חתימה )

 

 ______________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________שם: __

 (2מורשה חתימה )

 

 אריך: _________________________חותמת הרשות: __________________            ת 
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 נספח ד'                                    

 קצובשימת תיוג מסמכי בקשת תר                   

 )יש למלא פעם אחת לכל תכנית תרבות(                 

 כתנאי לדיון בה:קצוב להלן רשימת תיוג של מסמכים שיש לצרף לטופס בקשת הת

 המסמך מס"ד

מורשי החתימה  י"ע וחתום מלא בקשה, על צרופותיו ונספחיו הרצ"ב, טופס  .1

  .קצובמבקש הת חותמת בצירוף ,הסטטוטוריים והגזבר/רו"ח

-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם חשבונות פנקסי תקף לניהול אישור  .2

1976  

 המסים. מרשות במקור מס תקף לניכוי אישור  .3

 לשנת התקציב. בתוקף תקין ניהול אישור  .4

 של הבנק חשבון/ות מתנהל/ים בו/בהם הבנק/ים מסניף/י בנק חשבון/ות פרטי אישור/י  .5

הבקשה )בנוגע לרשות מקומית,  יום לפני יום 30 המאוחר לכל הופק אשר, קצובמבקש הת

 (.אליו יועברו התשלומיםיש לצרף אישור פרטי החשבון השוטף של הרשות 

 מודגש בזאת כי נספח תקציב האירוע בשלב הגשת הבקשה מהווה נספח תקציבי מחייב וייבדק    *

 התקציב. בשלב הביצוע מול נתוני ביצוע   

 

כי כל המסמכים המנויים אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת 

 דלעיל מצורפים לבקשה. קצובברשימת המסמכים שיש לצרף לבקשת הת

 

לפסילת ( באופן מלא ותקין, עלולה להביא כמובא דלעיל קצובלבקשת התכי אי המצאת המסמכים )שיש לצרף  נוידוע ל

 .הוועדהידי -הבקשה על

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (1מורשה חתימה )

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (2מורשה חתימה )

 

 תאריך: _______________________________ חותמת הרשות: __________________  
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 רשימת ישובים במועצות אזוריותנספח 

 

שם 
 המועצה

שמות 
 הישובים

שם 
 המועצה

שמות 
 שם המועצה הישובים

שמות 
 הישובים

 גוש עציון

 אספר

מטה 
 בנימין

 מתתיהו

 שומרון

 יצהר

 איתמר כוכב יעקב מעלה עמוס

 ברכה נחליאל בת עין

 אלון מורה מעלה לבונה ל עוזמגד

 כפר תפוח גני מודעין כפר עציון

 אבני חפץ מצפה יריחו שעלבים גזר

 הר חברון

 שבי שומרון שילה פני חבר

 עלי נגוהות
                   

 עמק לוד
 כפר חב"ד

 כוכב השחר עתניאל
 

 אחיעזר

 מבוא חורון מעון
 

  
 עטרת סוסיה

 
  

 טלמון תלם
 

  
 גבע בנימין חגי

 
  

 זבולון

 חואלד

מטה 
 יהודה

 יד השמונה
 

  
 עין נקובא ראס עלי

 
  

 עין ראפה אבטין
 

  
 תירוש יגור

 
  

 בית מאיר רמת יוחנן
 

  
 צובה קבוצת יבנה חבל יבנה

 
  

חבל 
 מודיעין

 ברקת

 מנשה

 אל עריאן
 

  
 כפר פינס מבוא מודיעים

 
  

 יצחקבארות 
אום אל 

 קוטוף
 

  
חוף    

 אשקלון 
 

 מייסר ברכיה
 

  

 גן שמואל חלץ

 
  

חוף 
 הכרמל

 עין חוד

ערבות 
 הירדן

 משכיות 
 

  
 רותם ניר עציון

 
  

 ייט"ב מעגן מיכאל
 

  
 חמדת אל עזי יואב

 
  

     גלגל פורת לב השרון
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 ות בפריפריה החברתיתשל שכונות ברשוי 01.19רשימה מעודכנת נספח 

 

 שכונות ורחובות שם הרשות מס.

 דגניה, כצנלסון, יהדות קנדה, דקלה, ההסתדרות. -. ההסתדרות )דרום(1 אור יהודה 1

 אדם יקותיאל, החצב, העצמאות, השקמה, הורד.  -. קריית גיורא )דרום(2

 דות קנדה.שפרינצק, שרת משה, אסירי ציון, סעדון אליהו, יה -. מרכז העיר3

 החלוצים, הל"ה, סיני, עולי הגרדום, שד' בן פורת מרדכי. -. עמידר4

 אלעזר דוד, צפריר, ניצן, העצמאות, יוסף חיים. -. כפר ענה, נווה רבין5

 סביון, אדם יקותיאל, הכלנית, העצמאות, יוסף חיים. -. קריית גיורא )צפון(6

 מאות, השיטה, ירושלים, שד' הבנים.ההסתדרות, העצ -. ההסתדרות )צפון(7

 ירושלים, אלעזר דוד, ההדס, הזית, האילן.’ שד. היובל, פארק תעשייה צפוני: 1 אור עקיבא 2

הנשיא וייצמן, ’ סנטלי מאיר, אלעזר דוד, יאנסן עליזה, שד. בן גוריון, קנדי)צפון(, שז"ר: 2

 ציוני מנחם.

הנשיא וייצמן, העצמאות, הרב קוק, ’ שדנדי)דרום(: . אזור תעשייה )דרום(,נווה אלון, ק3

 רוטשילד, ציוני מנחם.

 חטיבת הנגב, חטיבת יפתח, שד' סנה משה, האדמו"ר מבעלז. -. אשטרום, רובע ג' )צפון(1 אשדוד 3

אליעזר בן הורקנוס, יוחנן בן זכאי, עקיבא בן מהללאל, רשב"י,  -מערב( -. רובע ז' )צפון2

 שמעון בן שטח.

 היסמין, שד' הפרחים, הצבעוני, החרצית, הרותם.  -. רובע ח' )מערב(3

יוחנן בן זכאי, רבי טרפון, רבי יהודה הנשיא, רשב"י, שמעון בן  -מזרח( -. רובע ז' )דרום4

 שטח.

הפלמ"ח, מבצע ברק, חטיבת כרמלי, חטיבת גולני, חטיבת  -. נווה יונתן, רובע ג' )צפון(5

 הנגב. 

 הפלמ"ח, הרב אברמסקי, הרב רוזובסקי, סנש חנה, שד' עוזיהו. -רובע ג' )מרכז(. 6

רבי עקיבא, אדמו"ר מפיטסבורג, הפלמ"ח,  -מתחם אלתא, קרית פוניבש, רובע ג' )דרום(.  7

 חפץ חיים, סנש חנה.

א יוספטל, הרב קוק, מורדי הגטאות, ז'בוטינסקי, הנשי -. רובע ב' )צפון(, שכ' ונטורה8

 ויצמן.

 משמר הירדן, שבי ציון, ז'בוטינסקי, הראשונים, ההסתדרות. -מזרח( -. רובע א' )צפון 9

 קבוץ גלויות, הרב הרצוג, יצחק הנשיא, בורוכוב, הרב מימון. -מזרח(-. רובע ב' )דרום10

 שכונות ורחובות שם הרשות מס.

 ב, אפרתי אליהו, בן יוסף שלמה, שפירא אברהם.גור דב, שחם יוא -. רובע ו' )מזרח(11 אשדוד )המשך( 3

 שד' בני ברית, הרב בלולו, גור דב, אלבז נתן, בן יוסף שלמה. -. רובע ו' )מערב(12
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 הרב שאולי, קרן היסוד, שפירא משה חיים. -מזרח(-. רובע ד' )דרום13

 מית. הכלנית, הנורית, הרותם, שד' הפרחים, מבוא הדמו -. רובע ח' )מזרח(14

 קבוץ גלויות, סטרומה, בארי, אגדיר, המעפילים. -מערב(-. רובע ב' )דרום15

 מילמן, אלבז נתן, גור דב, טרומפלדור, מיכשוילי. -. רובע ו' )דרום(16

 ההגנה, הראשונים, רוגוזין, שבי ציון, אח"י אילת. -מזרח( -. רובע א' )דרום17

 נחם, הכלנית, מבוא הגומא, מבוא העירית, שד' הפרחים.דרך בגין מ -. רובע ח' )דרום(18

 ביאליק, ההסתדרות, ז'בוטינסקי, יוספטל, הפורצים. -. ז'בוטינסקי, שמשון )מערב(1 אשקלון 4

 טשרניחובסקי, מנדלי מוכר ספרים, ההסתדרות, ביאליק, י.ל פרץ.  -. שמשון )מרכז ב'(2

 השבטים, אליאב אורי, בנימין, ראובן.אבימלך,  -. גבעת הפרחים, שכ' דרומי3

 השופטים, שיבת ציון, התחיה, אליהו הנביא, הנביאים. -. גבעת ציון, כרמי ציון4

 ביאליק, מילרוד אליעזר, צור אפרים, עופר אברהם, יוספטל. -. שקמים, שמשון )מרכז א'(5

 ר, הרב עוזיאל, שפינוזה.ביאליק, ההסתדרות, חתם סופ -. רמת בן גוריון, שמשון )צפון(6

 משה, ניצנים, עגנון, שד' שפירא, ההסתדרות. -. נווה אלונים7

 שני אליהו, בן יהודה אליעזר, עולי הגרדום, פלוגות, שד' שפירא. -. גולדה8

 בר יהודה, השקמה, בר אילן, בלפור, יצחק שדה, רבינוביץ', הנביאים. -. הרחובות1 בת ים 5

 קבוץ גלויות, קרן קימת לישראל, ניצנה, השלושה, החלוצים. -רח(. עמידר )מז2

 שד' העצמאות, רוטשילד, ירושלים, ארלוזורוב. -. הרחובות3

 ישראל בן ציון, יהודה הלוי, ז'ילבר, יוחנן הסנדלר, דרך בן גוריון, הקוממיות. -. הרחובות4

 ניג פייר.האורגים, ד"ר ניר נחום, גלנטי, גנרל ק -. הרחובות5

 החרושת, הקוממיות, הרב ניסנבוים יצחק, כ"ט בנובמבר, העבודה. -. אזור תעשייה6

 שד' יוספטל גיורא, החשמונאים, החרושת, דניאל, בר אילן. -. רמת ים7

 הגיבורים, השלושה, קדושי לוצק, ויצמן, שד' העצמאות. -. עמידר )צפון(8

 שכונות ורחובות שם הרשות מס.

 שד' יוספטל גיורא, ארזים, מבצע סיני, סמ' הצפורנים, סנה משה. -. רמת יוסף )מרכז(9 בת ים )המשך( 5

דרך אהרן, דרך היקב, דרך שרה, מרבד הקסמים, קבוץ   -. מול היקב, נווה שרת, רמת צבי1 זכרון יעקב 6

 גלויות.

 יצחק, האלון, ברנדייס.שרת משה, השיטה, בן צבי  -. כפר ברנדייס, שיכון ברנדייס1 חדרה 7

 ה' באייר, השופטים, מבצע עזרא, שבטי ישראל, הצוקים. -. אלי כהן, גבעת אולגה )דרום(2
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 אפיקי מים, ארזי הלבנון, הצוקים, חבצלת השרון, סמדר. -. חופים, עין הים3

ה, ארבע האגודות, הסהרון, מבצע עובד -. וייצמן, יד שמואל, יער חדרה, שיכון גזית4

 שמעוני דוד, אהרונסון.

הראשונים, הקרן הקיימת  -. אולגה ג', אזורים, בן גוריון, גבעת אולגה )מזרח(, קידמת ים5

 לישראל, יש"י, הרב בוזגלו, הרב ניסים.

שד' בגין מנחם, בוארון ברוך, הראשונים, המעפילים,  -. גבעת אולגה )מערב(, כפר הים6

 הנגב.

 וטקובסקי, ביאליק, בן צבי יצחק, חזני מיכאל.נורדאו, ב -. פאר7

 מכס וג'סי כהן, שד' בגין מנחם, הסנהדרין, אהרונוביץ', התנאים. -. ג'סי כהן )דרום(1 חולון 8

 אגוז, החמנייה, הרב ניסים יצחק, התנאים. -. קריית מיכה2

 וספטל.התנאים, יטבתה, הערבה, אילת, שד' י -. ג'סי כהן )צפון(, שיכון חדש3

 הבנים, המעפילים, מבצע סיני, שד' הוז דב, גבעתי. -. הרחובות4

דרך בר יהודה, דרך יד לבנים, הגיבורים, דרך צייזל  -ואדי רושמייה, עיר תחתית )מזרח(.  1 חיפה 9

 ירוחם, אני מאמין.

 לויות.מעלה השחרור, שיבת ציון, מרכוס ברוך, ואדי סליב, קבוץ ג -. עיר תחתית )מזרח(2

שיבת ציון, שער פלמר, דרך העצמאות, דרך יפו, שד'  -. העיר התחתית )מרכז( שער פלמר3

 המגינים.

ככר פלומר, עין דור, דרך יפו, דרך העצמאות, שד'  -. עיר תחתית )מרכז( ככר פלומר4

 המגינים.

 אי לוי.כורי, שד' הציונות, קיסריה, ואדי, שבת -מזרח( -. ואדי ניסנאס )דרום 5

דרך אלנבי, סנט לוקס, האיטלקים, עין דור,  -. ואדי ניסנאס )מערב(, עיר תחתית )מערב(6

 שד' הציונות.

 שמריהו לוין, הנביאים, הרצל, חסן שוקרי, החלוץ. -מזרח(, מרכז הדר )צפון(-. הדר )צפון7

 י, יחיאל.ביאליק, החלוץ, הרצל, חסן שוקר -. הדר מזרחי )מערב(, ואדי סאליב8

 השלוח, גאולה, חרמון, מיכאל, בצלאל. -. הדר מזרחי )דרום(9

 שכונות ורחובות שם הרשות מס.

 הגיבורים, חטיבת כרמלי, החשמל, דרך יד לבנים, דרך בר יהודה. -. נווה גנים )צפון(10 חיפה )המשך( 9

 ף, פבזנר.תל חי, ארלוזורוב, בלפור, יוס -. הדר הכרמל, מרכז הדר )דרום(11

 שבתאי לוי, הרצליה, בלפור, שד' הציונות, הנביאים. -מערב( -. הרצליה, מרכז הדר )צפון 12

 מיכאל, בר כוכבא, הגיבורים, הרצל, יל"ג. -. הדר מזרחי )מזרח(, נחלה13

בעלי התני"א, שטרן יוסף, שד' ורבורג, הרב לוין אריה, משה  -. קרית שמואל )מערב(14

 רא.חיים שפי

 אבנר, דרך אלנבי, צה"ל, שד' ההגנה, יואב. -. קרית אליעזר )מערב(15

 גלאל אל דין, רענן, כבירים, אל מוהדי, עודה נדה. -. כבאביר16
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 אהבת ישראל, דרך רופין, הנגב, מיכאל, מקור ברוך. -. רמת ויז'ניץ17

 הרב קניאל, גאולה, האר"י. -. מעונות גאולה18

 רזיאל דוד, זמכשרי, הירדן, גוש עציון, הגיבורים. -סה. חלי19

 ז'בוטינסקי, שרת משה, הכלניות, אצ"ל, ויצמן-.כלניות, נווה גלים, שז"ר/דקר1 טירת הכרמל 10

 הרב וינרוב, הרצל, ויצמן, ז'בוטינסקי, הרב ברזני סולימן-.עמידר, שיטרית, שרת2

גיורא, אלבז נתן, בן צבי, גורדון, -בריאות הנפש.איילת הכרמל, בן צבי, גיורא, המרכז ל3

 ויצמן

 שבזי, אלטלף אברהם, נורדאו, סירקין, מוהליבר. . הרחובות:1 מונוסון -יהוד 11

 הזמיר, הדרור, השחף, נחליאלי, שד' דואני. -. נאות בן גוריון1 יבנה 12

 דרך חג'ג' אהרון. שד' דואני, הערבה, האלון, האורן, -. רמות וייצמן, שכ' טרומיים2

 העצמאות, הרב אבוחצירה, שבזי, דרך חג'ג' אהרון, שד' דואני. -. נאות אשכול3

אצ"ל, ירושלים, מירון אליהו, מרגולין, הרמן  -. גבעת הצבר, יד אליעזר, סביוני הפארק1 נס ציונה 13

 מאיר.

 פ, שד' בן צבי, סולד הנריאטה.גרינבוים, שמורק, סטו -. נאות שקד )אזורים( )מזרח(1 נתניה 14

 רזיאל, עולי הגרדום, ציטלין הלל, הרצל, ניסנבוים. -. אום חאלד, סלע2

 התנועה הציונית, סוקולוב, עמק חפר, רבי עקיבא, הולנד. -. פרדס הגדוד3

 עזרא, שמואל, נחום, יחזקאל, הנביאים. -. רמת ידין )דורה צפון(4

 נחמיה, נצח ישראל, עזרא, שד' בן צבי, הנביאים. -ם(. רמת ידין )דורה דרו5

 שכונות ורחובות שם הרשות מס.

השומר, שפרינצק, ארלוזורוב, לנדאו  -דרום(, נאות חפציבה -. נאות גנים )שיכון ותיקים6 נתניה )המשך( 14

 שמואל, בוסל.

 , לבון פנחס.שלום עליכם, פרץ, נורדאו, הרב רפאל -מזרח( -. קריית נורדאו )צפון 7

 שטרית, לבון פנחס, נורדאו, רוטנברג, רופין ארתור. -מזרח( -. קריית נורדאו )דרום 8

ויסלברגר, לבון פנחס, קצנלסון יצחק, שלונסקי, שניאור  -מערב( -. קריית נורדאו )צפון 9

 זלמן.

 י בלזן.אלקלעי, יפתח הגלעדי, יהושע בן נון, יואב, קדוש -. נאות הרצל, עמידר10

 הרצל, החלוצים, רזיאל, היהלום, ברט אהרון. -. מרכז העיר )מזרח(11

 בת שבע, ירושלים, יבנה, הוותיקים, ברנר. -. יוספטל1 פתח תקווה 15

 דרך בגין מנחם, רוזובסקי יוסף, מנחת שלמה, אריה בן אליעזר, קהילות יעקב.  -. גני הדר2

 צלח שלום, עדש שפיק, דרך בגין מנחם, צפת. עזרא ונחמיה, -. עמישב )דרום(3
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בן עמי, ז'בוטינסקי, גוש עציון, אנילביץ, דרך  -. גבעת המשטרה, גבעת הרקפות, תל חי1 קריית אתא 16

 מנחם בגין.

 אינשטין, בן יוסף אהרון, דרך יצחק רבין, יוספטל, וינגייט.  -. בן גוריון2

 שד' ח"ן, חיים, יוספטל גיורא, ז'בוטינסקי, עגנון ש"י. -. צור שלום )צפון(1 קריית ביאליק 17

 גולומב אליהו, רמב"ם, טרומפלדור, כצנלסון, שד' ויצמן. . הרחובות:1 קריית ים 18

 הנגב, תבור, הגליל, שד' אלון יגאל, שד' ירושלים. -. אזור התעשייה2

 יהודה, יוספטל, להמן הרברט, אשר, שפרינצק.  -. ש אגש3

 הראשונים, צה"ל, יוספטל, הקוממיות, ספיר פנחס. -. שיכון טיבר4

 להמן הרברט, סולד הנריאטה, צה"ל, שד' ההסתדרות, שד' ירושלים . הרחובות:5

 סוקולוב, מצדה, שד' ויצמן, הירדן, להמן הרברט -. שיכון עמידר6

 שבזי, שרת משה, הבנים, אלי כהן, הרצל. -(. נווה עובד, נווה אשכול, שכ' קרן היסוד )צפון1 קריית עקרון 19

 בן נון יהושע, וולפסון, מרבד הקסמים, אבן עזרא, צה"ל. -. צה''ל, רמב''ם )מזרח(, שכון א'1 ראש העין 20

 מלכי ישראל, יהודה הלוי, ג'ון קנדי, הנביאים, וולפסון. -. אביב, שכון ב'2

 ה, בן צבי יצחק, שניאור זלמן, אנילביץ', דרך צה"ל.סנש חנ -. רמת אליהו )צפון(1 ראשון לציון 21

 אנילביץ', אש שלום, שאול המלך, בן צבי יצחק, שניאור זלמן. -. רמת אליהו )דרום(2

 שכונות ורחובות שם הרשות מס.

ראשון לציון  21

 )המשך(

 נץ.תורה ועבודה, שניאור זלמן, פוזננסקי מנחם, סילבר, הרב מי -. רמת אליהו )מערב(3

מלחמת יום הכפורים, גבריאלוב, ששת  -. קריית משה )צפון(, קריית רכטמן )אזור תעשייה(1 רחובות  22

 הימים, טוכמן יעקב, הורוביץ צבי.

 מלחמת יום הכפורים, אמנון ותמר, סמדר, ששת הימים, דפנה. -. קריית משה )דרום(2

 , האתרוג, קדם.בת ים, יפת, טולוז -. גבעת עלייה1 יפו -תל אביב 23

 חריף אייזיק, אפלטון, יפת, הולצברג שמחה, שד' ירושלים. -. יפו )דרום(2

 מיכאל אנג'לו, יהודה הימית, אבינרי יצחק, שבטי ישראל, שד' ירושלים. -. יפו )מרכז(3

 גרוסמן מאיר, הלוחמים, דרך בן צבי, דרך יגאל ידין, תל גיבורים. -. תל כביר )דרום(4

 סמדר, לח"י, אצ"ל, נתן, רוני. -. התקווה )מרכז(5

 לח"י, התקווה, טרפון, יאיר, יקותיאל. -. התקווה )מערב(6

 שתולים, לח"י, חירותנו, תשרי, נתיבות. -. הארגזים, עזרא7

 יפת, נחמן מברסלב, צהתל"י, שד' הבעש"ט, שד' חב"ד. -. יפו, שיכוני חיסכון8

 פיקוס, סהרון, שד' ירושלים, שד' הבעש"ט, יפת. -. יפו ג' )צפון(9
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חבר הלאומים, שד' ירושלים, נס לגויים, רבנו ירוחם, מדרשת  -מערב( -. יפו )צפון 10

 תנחומא.

 דרך בן צבי, גרינבוים, נס לגויים, שרירא גאון, אור החיים. -מזרח(-. יפו )צפון11

הלי יעקב, גרינבוים, גרוסמן מאיר, דרך בן צבי, א -צפון, נווה עופר )תל כביר( -. יפו ב'12

 צונץ.

הרב הלר חיים, שד' ירושלים, קוץ' אדוארד, הרב הלר  -צפון( -. גבעת התמרים )יפו ד'13

 חיים, רובינשטיין יצחק.

מנשה בן ישראל, לוינסקי, דרך שלמה, שיבת ציון, צמח  -. התחנה המרכזית )החדשה(14

 דוד.

מאור הגולה, מסילת ישרים, שד' חכמי ישראל, קבוץ גלויות, חכמי  -רום(. שפירא )ד15

 לובלין.

 .3383דרך בן צבי, הרצל, לבון פנחס, קבוץ גלויות,  -. אבו כביר16

 הקשת, קבוץ גלויות, דרך בן צבי, שד' הוותיקים, אסירי ציון. -. קריית שלום )מערב(17

 ת, גורי ישראל, קפלנסקי, דרך בן צבי, חיל השריון.קבוץ גלויו -. ברית שלום )מזרח(18

 התקווה, קהילת ניו יורק, דעואל, אצ"ל, דרך ההגנה. -מערב(-. התקווה )צפון19

 מושיע, אצ"ל, ותיק, דרך ההגנה, ורד. -מזרח(-. התקווה )צפון20

יפו -תל אביב 23

 )המשך(

 בועז, קלמן, איתיאל, לח"י, אצ"ל. -. בית יעקב21

 נס לגויים, באר שבע, שד' ירושלים, חסידי האומות, נחל הבשור. -. דקר )יפו א'(22

 קהילת קנדה, חיננית, שד' ירושלים, מחרוזת, פעמונית. -. גבעת התמרים )דרום(23

. נווה שאנן, התחנה המרכזית )הישנה(, שפירא )צפון(, מרכז המלאכה )מזרח(, מרכז 24

ראש פינה, הגר"א, הגדוד העברי, הרכבת,  -יעזר )מערב(, נווה כפירהמלאכה )מערב(, נווה אל

 בני ברק.

 גולומב, קבוץ גלויות, חיל השריון, דרך ההגנה, ישראל מסלנט. -. הרחובות25

 הקונגרס, לוינסקי, העלייה, צ'לנוב, שד' הר ציון. -. הרחובות26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


