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 רשימת ישובים במועצות אזוריות                             
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  פני חבר  מתתיהו יסודות 

 קוממיות 

 שפיר

  תלם  נחליאל

  אבטין  עטרת אלומה 

 זבולון

  ח'ואלד  עלי איתן 
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  ראס עלי עפרה  נועם 
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 המטה יהוד
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  מבוא מודיעים  תירוש  
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  לפי רשויות חברתיתפריפריה  אזורירשימה מעודכנת של 

  

 מס. שם הרשות שכונות ורחובות

 ההסתדרות, העצמאות, השיטה, ירושלים, שד' הבנים -ההסתדרות )צפון( 

 1 אור יהודה

 נדה, דקלה, ההסתדרותדגניה, כצנלסון, יהדות ק - ההסתדרות )דרום(

 שפרינצק, שרת משה, אסירי ציון, סעדון אליהו, יהדות קנדה -מרכז העיר 

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

 דאדם יקותיאל, החצב, העצמאות, השקמה, הור -קריית גיורא )דרום(

 , התעשיה, המפעל, הסדנאקזז יחזקאל, היוצרים -אזור תעשייה ספיר 

סטנלי מאיר, אלעזר דוד, יאנסן עליזה, שד' הנשיא וייצמן,  -בן גוריון, קנדי )צפון(, שז''ר 
 ציוני מנחם

 2 אור עקיבא
שד' הנשיא וייצמן, העצמאות, הרב קוק,  - אזור תעשייה )דרום(, נווה אלון, קנדי )דרום(

 רוטשילד, ציוני מנחם

גולני, דורות משה, הטייסים, יפה נוף,  -ה, רצועת החוף והמלונות כפרי הנופש, מרינ
 יקותיאל אדם

 3 אשקלון

 אוסישקין, אלי כהן, הרצל, צה"ל, רמז דוד - מגדל

 ב ישעיהו, אבן עזרא, העבודה, צה"ל, רזיאל דוד"ש – רמת אשכול, רמת חן

 ימין, ראובןאבימלך, השבטים, אליאב אורי, בנ -גבעת הפרחים, שכ' דרומי 

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

 ביאליק, הסוכנות היהודית, הצופים, עופר אברהם, קרן היסוד - גן הורדים

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

 ביאליק, ההסתדרות, ז'בוטינסקי, יוספטל, הפורצים -ון )מערב( ז'בוטינסקי, שמש

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

 ביאליק, ההסתדרות, חתם סופר, הרב עוזיאל, שפינוזה - רמת בן גוריון, שמשון )צפון(

ים יצחק, ההסתדרות, עגנון, שד' שפירא, שד' בן הרב נס - מרכז רפואי ברזילי, נווה ים
 גוריון
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 משה, ניצנים, עגנון, שד' שפירא, ההסתדרות - נווה אלונים

 מס. שם הרשות שכונות ורחובות

 3 אשקלון שני אליהו, בן יהודה אליעזר, עולי הגרדום, פלוגות, שד' שפירא - גולדה

 ונים, רמב"ם, ביל"ובלפור, הולצברג שמחה, הראש - ללא שם אזור

 4 בת ים

 שד' העצמאות, רוטשילד, ירושלים, ארלוזורוב, בלפור - ללא שם אזור

 הנביאים, האורגים, ד"ר ניר נחום, גלנטי, גנרל קניג פייר - ללא שם אזור

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

 שלים, בן יוסף שלמה, הזית, רוטשילד, השלושהירו - עמידר )דרום(

 הגבורים, השלושה, קדושי לוצק, ויצמן, שד' העצמאות - עמידר )צפון(

 קבוץ גלויות, קרן קימת לישראל, ניצנה, השלושה, החלוצים - עמידר )מזרח(

ך מבצע סיני, קרן קימת לישראל, רהב, סולד הנרייטה, דר - מזרח( -רמת יוסף )צפון 
 אלון יגאל

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

סמ הורדים, הדדי ציון שאול, כצנלסון ברל, מבצע סיני, שד' יוספטל  - רמת יוסף )מערב(
 גיורא

 הרב הרצוג, שד' העצמאות, הרב עוזיאל, דניאל, צה"ל -ללא שם אזור

פרנק אנה, כ"ט בנובמבר, הרב ניסנבוים יצחק, האדמו"ר מבאבוב, הרב  -קרית באבוב
 מימון

הרב ניסנבוים יצחק, כ"ט בנובמבר, מוכרי הסיגריות, דקל, הרב  -רמת הנשיא )מערב(
 לוי

 5 גבעת זאב אזורים לא מצויינים - אגן האיילות

 עקב, אלעזר דוד, שמעוני דודפרנק, לסקוב חיים, דורי י - בית''ר, גני אלון, הזיתים, סלע

 6 חדרה

 נורדאו, בוטקובסקי, ביאליק, בן צבי יצחק, חזני מיכאל - פאר

הראשונים, הקרן הקיימת  - אולגה ג', אזורים, בן גוריון, גבעת אולגה )מזרח(, קידמת ים
 לישראל, יש"י, הרב בוזגלו, הרב ניסים

 נבל, גולדה מאיר, ביאליק, בן צבי יצחקרש"י, ה -אלרם, ביאליק, חדרה הצעירה, שמשון
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 7 חולון מכס וג'סי כהן, שד' בגין מנחם, הסנהדרין, אהרונוביץ, התנאים - ג'סי כהן )דרום(

 מס. שם הרשות שכונות ורחובות

 התנאים, יטבתה, הערבה, אילת, שד' יוספטל - ג'סי כהן )צפון(, שיכון חדש

 7 חולון

 פילים, מבצע סיני, שד' הוז דב, גבעתיהבנים, המע - ללא שם אזור

 שד' הוז דב, אברבנאל, אילת, בעל שם טוב, הגר"א -ללא שם אזור

אצ"ל, הלוחמים, התותחנים, המצודה, חזית  -מרכז רפואי וולפסון, תל גיבורים )צפון(
 חמש

שה בעלי התני"א, שטרן יוסף, שד' ורבורג, הרב לוין אריה, מ - קרית שמואל )מערב(
 חיים שפירא

 חיפה
 

8 
 

 ארן זלמן, טרומן, בית אלפא, שד' מח"ל, שד' דגניה - קרית חיים מערבית )מזרח(

דרך בר יהודה, דרך יד לבנים, הגבורים, דרך צייזל  - ואדי רושמייה, עיר תחתית )מזרח(
 ירוחם, אני מאמין

דה הלוי, קבוץ גלויות, אבן גבירול, הגבורים, חטיבת גולני, יהו - עיר תחתית )מזרח(
 מעלה השחרור, שיבת ציון, מרכוס ברוך, ואדי סליב

שיבת ציון, שער  - ככר פלומר - שער פלמר, עיר תחתית )מרכז( -העיר התחתית )מרכז( 
 פלמר, דרך העצמאות, דרך יפו, שד' המגינים, ככר פלומר, עין דור

דרך אלנבי, התשעים ושלוש, כורי,  - מזרח(, עיר תחתית )מערב( -ואדי ניסנאס )צפון 
 יוחנן הקדוש, שיבת ציון

 כורי, שד' הציונות, קיסריה, ואדי, שבתאי לוי - מזרח( -ואדי ניסנאס )דרום 

דרך אלנבי, סנט לוקס, האיטלקים, עין דור,  - ואדי ניסנאס )מערב(, עיר תחתית )מערב(
 שד' הציונות

 דרך אלנבי, דרך יפו, לוחמי הגטאות, שד' בן גוריוןשד' המגינים,  - המושבה הגרמנית

 שד' המגינים, שד' רוטשילד, דרך אלנבי, תל אביב, דרך יפו - קרית אליהו

 דרור, דרך אלנבי, ככר מאירהוף, צה"ל, שד' רוטשילד - קרית אליעזר )מרכז(

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

חיל הים, אל עתיקה, דרך יפו, המכס, זיסו  - מערב(, בת גלים )מזרח( -עיר תחתית )צפון 
 א ל, ד"ר עפרון, לוץ, שד' ההגנה, העליה השניה

 דוד המלך, שלמה המלך, שד' ההגנה, עוזיהו המלך, שאול המלך - נווה דוד )דרום(

 ' הציונותהשלום, גדעון, הלל, מסדה, שד - מערב( -מרכז הדר )דרום 
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 רש"י, ארלוזורוב, בר גיורא, גאולה, הפועל - הדר עליון )מזרח(

 מס. שם הרשות שכונות ורחובות

 תל חי, ארלוזורוב, בלפור, יוסף, פבזנר - הדר הכרמל, מרכז הדר )דרום(

 חיפה
 

8 
 

 איםשבתאי לוי, הרצליה, בלפור, שד' הציונות, הנבי - מערב( -הרצליה, מרכז הדר )צפון 

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

 ביאליק, החלוץ, הרצל, חסן שוקרי, יחיאל - הדר מזרחי )מערב(, ואדי סאליב

 מיכאל, בר כוכבא, הגבורים, הרצל, יל"ג - הדר מזרחי )מזרח(, נחלה

 אולה, חרמון, מיכאל, בצלאלהשלוח, ג - הדר מזרחי )דרום(

 אהבת ישראל, דרך רופין, הנגב, מיכאל, מקור ברוך - רמת ויז'ניץ

 הרב קניאל, גאולה, האר"י -מעונות גאולה

 רזיאל דוד, זמכשרי, הירדן, גוש עציון, הגבורים - חליסה

 וינר יוסף, הירדן, פאר, רזיאל דוד, דרך יד לבנים - תל עמל 

 הארזים, שד' מח"ל, שד' ורבורג, שד' דגניה, ארן זלמן -ים מערבית )מרכז(קרית חי
 

 הרב קניאל, גאולה, האר"י-מעונות גאולה
 

 הגבורים, חטיבת כרמלי, החשמל, דרך יד לבנים, דרך בר יהודה - נווה גנים )צפון(

 ז'בוטינסקי, שרת משה, הכלניות, אצ"ל, ויצמן - כלניות, נווה גלים, שז"ר/דקר

 הרב וינרוב, הרצל, ויצמן, ז'בוטינסקי, הרב ברזני סולימן - עמידר, שיטרית, שרת 9 טירת כרמל

גיורא, אלבז נתן, בן צבי, גורדון,  - איילת הכרמל, בן צבי, גיורא, המרכז לבריאות הנפש
 ויצמן

 ואני, הערבה, האלון, האורן, דרך חג'ג' אהרוןשד' ד - רמות וייצמן, שכ' טרומיים

 10 יבנה

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

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

, העצמאות, הראשונים, הנשיאים, האורגים -אזור המלאכה, נאות שז''ר, רמות בן צבי
 הגלבוע
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 11 מעלה אדומים אוגדה, דרך ימית, חרובית, שד' החברה הכלכלית, שדות -אזור תעשייה, מישור אדומים

 מס. שם הרשות שכונות ורחובות

 הנחלים, דרך מדבר יהודה, מבוא בורות המים, מבוא הגבים -הנחלים

 11 מעלה אדומים

 ינורהקרן, דרך מדבר יהודה, הגתית, החליל, הכ -כלי שיר

 12 נשר ששת הימים, קרן היסוד, פרץ אברהם, דרך בר יהודה, דרך השלום - תל חנן

 גרינבוים, שמורק, סטופ, שד' בן צבי, סולד הנריאטה - נאות שקד )אזורים( )מזרח(

 13 נתניה

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

 שטרית, לבון פנחס, נורדאו, רוטנברג, רופין ארתור - מזרח( -קרית נורדאו )דרום 

 ארן זלמן, עגנון, אפשטיין, שניאור זלמן, קרן היסוד - מערב( -קרית נורדאו )דרום 

ויסלברגר, לבון פנחס, קצנלסון יצחק, שלונסקי, שניאור  - מערב( -קרית נורדאו )צפון 
 זלמן

השומר, שפרינצק, ארלוזורוב, לנדאו  - חפציבה נאות גנים )שיכון ותיקים( )דרום(, נאות
 שמואל, בוסל

 רזיאל, עולי הגרדום, ציטלין הלל, הרצל, ניסנבוים - אום חאלד, סלע

 הרצוג, רבי עקיבא, סוקולוב, דברי חיים, המלכים - קרית צאנז

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

 שער הגיא, שטמפפר, הרצל, הנוטע, סמילנסקי - מזרח( -)צפון מרכז העיר 

 גורדון, הרצל, שד' ויצמן, שמואל הנציב, שער העמק - מערב( -מרכז העיר )צפון 

 דיזנגוף, תפארת בנים, קק"ל, רמז דוד, אוסישקין - ללא שם אזור

 ימיןשפירא אברהם, גבע, יהודה הלוי, פתח תקוה, שד' בנ - גבע )צפון(

 אבן עזרא, הגר"א, האר"י, פתח תקוה, שד' בן צבי - בן ציון )מזרח(, רמת חן

קריניצי, מוצקין, רחבת מרואני מכלוף, גרינבוים,  -נאות שקד )אזורים( )דרום ומערב(
 אלנקווה אפרים

 אלקלעי, יפתח הגלעדי, יהושע בן נון, יואב, קדושי בלזן-נאות הרצל, עמידר

 חמיה, נצח ישראל, עזרא, שד' בן צבי, הנביאיםנ-)דורה( )דרום( רמת ידין
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 שפירא אברהם, שד' בנימין, פתח תקוה, יהודה הלוי, לבונטין -גבע )דרום(
 

 מס. שם הרשות שכונות ורחובות

 13 נתניה יהודה הלוי, שד' בנימין, פתח תקוה, בן אליעזר, שד' בן אב"י -ללא שם אזור

 בע, ירושלים, יבנה, הותיקים, ברנרבת ש - יוספטל

 פתח תקווה
 

14 
 

אחוה יעקב, ועד ארבע ארצות, יקותיאל אדם,  - קרית אלון )מזרח(, קרית דוד אליעזר
 לסקוב חיים, רמז דוד

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

 , צלח שלום, עדש שפיק, דרך בגין מנחם, צפתעזרא ונחמיה - עמישב )דרום(

 הגר"א, רבי עקיבא, הנח"ל, גרין יונה, הרב הרצוג -משכנות גנים, קרית הרב סלומון

 עוזר חיים, וולפסון דוד, ההסתדרות, הראשונים, מונטיפיורי -ללא שם אזור

 דאורלוב זאב, ז'בוטינסקי, מוצקין, קרול יעקב, רוטשיל -ללא שם אזור

בן עמי, ז'בוטינסקי, גוש עציון, אנילביץ, דרך  - גבעת המשטרה, גבעת הרקפות, תל חי
 מנחם בגין

 15 קריית אתא
 אינשטין, בן יוסף אהרון, דרך יצחק רבין, יוספטל, וינגייט - בן גוריון

 ז'בוטינסקי, טביב אברהם, יוספטל, עשת אביגדור, שמחוני אסף - גבעה א', שכ' עמידר

שרת משה, שפרינצק,  -נווה אברהם, נווה חן, פרוסטיג, קרית בנימין )מערב(, קרית שטנד
 ביאליק, זבולון, שיבת ציון

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

 הנגב, תבור, הגליל, שד' אלון יגאל, שד' ירושלים - אזור התעשייה

 קריית ים
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 להמן הרברט, סולד הנריאטה, צה"ל, שד' ההסתדרות, שד' ירושלים - ללא שם אזור

 גולומב אליהו, רמב"ם, טרומפלדור, כצנלסון, שד' ויצמן - ללא שם אזור

 סוקולוב, מצדה, שד' ויצמן, הירדן, להמן הרברט - שיכון עמידר

 שר, שפרינצקיהודה, יוספטל, להמן הרברט, א - אגש 'ש

 הראשונים, צה"ל, יוספטל, הקוממיות, ספיר פנחס - שיכון טיבר

 ספיר פנחס, צה"ל, שד' ירושלים, שרת משה, שד' בן צבי - שיכון צבא קבע
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 שרת משה, ספיר פנחס, שד' בן צבי, אלי כהן, שפירא משה - ללא שם אזור

 מס. שם הרשות שכונות ורחובות

שרת משה, הרמב"ם, הרצל,  -סף, שכ' ורבורג, שכ' קרן היסוד )דרום(גני חן, נווה יו
 18 קריית עקרון מרבד הקסמים, מאיר בעל הנס

 סנש חנה, בן צבי יצחק, שניאור זלמן, אנילביץ, דרך צה"ל - רמת אליהו )צפון(

 19 ראשון לציון
 

 אור זלמןאנילביץ, אש שלום, שאול המלך, בן צבי יצחק, שני - רמת אליהו )דרום(

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

 עזרא, הבנים, בנימין, הרצל, נורדאו - ללא שם אזור

 20 רחובות

 התחיה, לח"י, וינר יוסף, שטינברג, ההגנה - דניה

, הרב מדר זכריה, נג'ארה ישראל, שדרת הקבוצים - אושיות, גני סביון, רמת אהרון
 ההסתדרות, דולינסקי

 שבזי, עזרא, מרים מזרחי, קפרא מנשה, הרצל - מזרח( -שעריים )צפון 

מלחמת יום הכפורים, גבריאלוב,  - קרית משה )צפון(, קרית רכטמן )אזור תעשייה(
 ששת הימים, טוכמן יעקב, הורוביץ צבי

 אל בן עדיה, יהודה הימית, החרוביפת, אבן סינא, שמו - מזרח( -עג'מי )צפון 

 יפו - תל אביב
 

21 
 

 יפת, ולנסיה, שלוחות, הלוטוס, פייר מנדס פרנס - מזרח( -עג'מי )דרום 

 בת ים, יפת, טולוז, האתרוג, קדם - גבעת עלייה

 יפת, שבטי ישראל, ארליך, ציהתל"י, שד' ירושלים - יפו )מרכז(, צהלון

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

 ראש פינה, עין הקורא, החרש, לוינסקי, לבנדה -התחנה המרכזית )הישנה(

 

 פיקוס, סהרון, שד' ירושלים, שד' הבעש"ט, יפת - יפו ג' )צפון(

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

 גרוסמן מאיר, הלוחמים, דרך בן צבי, דרך יגאל ידין, תל גבורים - )דרום( תל כביר

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

הרב הלר חיים, שד' ירושלים, קוץ' אדוארד, הרב הלר  - צפון( -גבעת התמרים )יפו ד' 
 חיים, רובינשטיין יצחק
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 קהילת קנדה, חיננית, שד' ירושלים, מחרוזת, פעמונית - דרום –תמרים גבעת ה

 מס. שם הרשות שכונות ורחובות

חבר הלאומים, שד' ירושלים, נס לגויים, רבנו ירוחם,  - מזרח( -מערב( )צפון  -יפו )צפון 
 מדרשת תנחומא, דרך בן צבי, גרינבוים, שרירא גאון, אור החיים

 יפו - תל אביב
 

21 
 

 ראש פינה, הגר"א, הגדוד העברי, הרכבת, בני ברק - נווה שאנן

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

 מקור חיים, שד' חכמי ישראל, דרך שלמה, רלב"ג, מסילת ישרים - שפירא )צפון(

 ריון, דרך ההגנה, ישראל מסלנטגולומב, קבוץ גלויות, חיל הש - ללא שם אזור

מאור הגולה, מסילת ישרים, שד' חכמי ישראל, קבוץ גלויות, חכמי  - שפירא )דרום(
 לובלין

 טשרנא, ירבלום מרק, דרך ההגנה, נשרי צבי, דרך דיין משה - ללא שם אזור

 דרך דיין משה, אלוף, סמ איתן, דרך ההגנה, אריאל - נווה צה''ל

 התקוה, קהילת ניו יורק, דעואל, אצ"ל, דרך ההגנה - מערב( -צפון התקווה )

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

 בועז, קלמן, איתיאל, לח"י, אצ"ל - בית יעקב

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

 , יקותיאללח"י, התקוה, טרפון, יאיר - התקווה )מערב(
 

 ןקבוץ גלויות, גורי ישראל, קפלנסקי, דרך בן צבי, חיל השריו -ברית שלום )מזרח(

 שתולים, לח"י, חירותנו, תשרי, נתיבות - הארגזים, עזרא

אהלי יעקב, גרינבוים, גרוסמן מאיר, דרך בן צבי,  -צפון, נווה עופר )תל כביר( -יפו ב' 
 ץצונ
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