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 המועצה שם שמות הישובים שם המועצה הישובים שמות שם המועצה שמות הישובים

  ייט"ב

  ערבות הירדן

  גבע בנימין

  מטה בנימין

  אספר

  גוש עציון

  בת עין  גני מודיעין  משכיות

  כפר עציון  טלמון  רותם

  אחיעזר
  שדות דן )עמק לוד(

  מגדל עוז  כוכב השחר

  מעלה עמוס כוכב יעקב  כפר חב"ד

  איתמר

  שומרון

  חגי  מבוא חורון

  הר חברון

  מעון  מעלה לבונה  אלון מורה

  נגוהות  מצפה יריחו  ברכה

  סוסיה  מתתיהו  יצהר

  עתניאל  נחליאל  כפר תפוח

 בית חלקיה 
  נחל שורק

  פני חבר  עטרת

  תלם  עלי יסודות 

 קוממיות 

  שפיר

  אבטין  שילה

  זבולון

  ח'ואלד עפרה  אלומה 

  בית מאיר איתן 

 מטה יהודה 

  יגור

  ראס עלי  עין נקובא אבן שמואל 

  רמת יוחנן  עין ראפה נועם 

  חבל יבנה  קבוצת יבנה  צובה שלווה 

  בארות יצחק  תירוש זרחיה 

  ברקת רמת רחל  זבדיאל   חבל מודיעין

  קוטוף –אום אל   

 מנשה 

  מבוא מודיעים

  חוף אשקלון  ברכיה  עריאן –אל   
 

    גן שמואל  

    כפר פינס  

    מייסר  



 לפי רשויות פריפריה חברתית אזורירשימה מעודכנת של 

 שכונות ורחובות
מספר אזור 
 מס. שם הרשות סטטיסטי

 אות, השיטה, ירושלים, שד' הבניםההסתדרות, העצמ -ההסתדרות )צפון( 
4 

 1 אור יהודה

 דגניה, כצנלסון, יהדות קנדה, דקלה, ההסתדרות - ההסתדרות )דרום(
5 

 שפרינצק, שרת משה, אסירי ציון, סעדון אליהו, יהדות קנדה -מרכז העיר 
7 

 החלוצים, הל"ה, סיני, עולי הגרדום, שד' בן פורת מרדכי -עמידר 
8 

 דאדם יקותיאל, החצב, העצמאות, השקמה, הור -ת גיורא )דרום(קריי
3 

 קזז יחזקאל, היוצרים, התעשיה, המפעל, הסדנא -אזור תעשייה ספיר 
11 

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

2 

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

 רוטשילד, ציוני מנחם

3 

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

121 

  אשקלון
 

3 
 

 אוסישקין, אלי כהן, הרצל, צה"ל, רמז דוד - מגדל
222 

 ב ישעיהו, אבן עזרא, העבודה, צה"ל, רזיאל דוד"ש – רמת אשכול, רמת חן
223 

 אבימלך, השבטים, אליאב אורי, בנימין, ראובן -גבעת הפרחים, שכ' דרומי 
225 

 השופטים, שיבת ציון, התחיה, אליהו הנביא, הנביאים - גבעת ציון, כרמי ציון
226 

 ודית, הצופים, עופר אברהם, קרן היסודביאליק, הסוכנות היה - גן הורדים
311 

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

313 

 ביאליק, ההסתדרות, ז'בוטינסקי, יוספטל, הפורצים -ז'בוטינסקי, שמשון )מערב( 
314 

 .ל., ההסתדרות, ביאליק, פרץ יספרים טשרניחובסקי, מנדלי מוכר -שמשון )מרכז ב'( 
315 

 ביאליק, ההסתדרות, חתם סופר, הרב עוזיאל, שפינוזה - רמת בן גוריון, שמשון )צפון(
316 

הרב נסים יצחק, ההסתדרות, עגנון, שד' שפירא, שד' בן  - מרכז רפואי ברזילי, נווה ים
 גוריון

321 

 א, ההסתדרותמשה, ניצנים, עגנון, שד' שפיר - נווה אלונים
322 

 שני אליהו, בן יהודה אליעזר, עולי הגרדום, פלוגות, שד' שפירא - גולדה
323 

 בלפור, הולצברג שמחה, הראשונים, רמב"ם, ביל"ו - ללא שם אזור
112 

 שד' העצמאות, רוטשילד, ירושלים, ארלוזורוב, בלפור - ללא שם אזור 4  בת ים
113 

 ים, האורגים, ד"ר ניר נחום, גלנטי, גנרל קניג פיירהנביא - ללא שם אזור
227 



 שכונות ורחובות
מספר אזור 
 מס. שם הרשות סטטיסטי

 החרושת, הקוממיות, הרב ניסנבוים יצחק, כ"ט בנובמבר, העבודה - אזור תעשייה
228 

 4  בת ים

 ירושלים, בן יוסף שלמה, הזית, רוטשילד, השלושה - עמידר )דרום(
411 

 הגבורים, השלושה, קדושי לוצק, ויצמן, שד' העצמאות - עמידר )צפון(
412 

 קבוץ גלויות, קרן קימת לישראל, ניצנה, השלושה, החלוצים - עמידר )מזרח(
413 

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

421 

 שד' יוספטל גיורא, ארזים, מבצע סיני, סמ הצפורנים, סנה משה - רמת יוסף )מרכז(
422 

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

423 

 הרב הרצוג, שד' העצמאות, הרב עוזיאל, דניאל, צה"ל -ללא שם אזור
321 

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

522 

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

511 

 אזורים לא מצויינים - אגן האיילות
4 

 5 גבעת זאב

 אלעזר דוד, שמעוני דודפרנק, לסקוב חיים, דורי יעקב,  - בית''ר, גני אלון, הזיתים, סלע
24 

 6  חדרה

 נורדאו, בוטקובסקי, ביאליק, בן צבי יצחק, חזני מיכאל - פאר
43 

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

62 

 רש"י, הנבל, גולדה מאיר, ביאליק, בן צבי יצחק -אלרם, ביאליק, חדרה הצעירה, שמשון
 

44 

 מכס וג'סי כהן, שד' בגין מנחם, הסנהדרין, אהרונוביץ, התנאים - ג'סי כהן )דרום(
512 

 חולון
 

7 
 

 התנאים, יטבתה, הערבה, אילת, שד' יוספטל - ג'סי כהן )צפון(, שיכון חדש
514 

 ע סיני, שד' הוז דב, גבעתיהבנים, המעפילים, מבצ - ללא שם אזור
621 

 שד' הוז דב, אברבנאל, אילת, בעל שם טוב, הגר"א -ללא שם אזור
615 

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

626 

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

111 

  חיפה
 

8 
 

 ארן זלמן, טרומן, בית אלפא, שד' מח"ל, שד' דגניה - קרית חיים מערבית )מזרח(
122 

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

311 

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

314 



 שכונות ורחובות
מספר אזור 
 מס. שם הרשות סטטיסטי

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

324 

  חיפה
 

8 
 
 

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

331 

 כורי, שד' הציונות, קיסריה, ואדי, שבתאי לוי - מזרח( -ואדי ניסנאס )דרום 
332 

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

333 

 שד' המגינים, דרך אלנבי, דרך יפו, לוחמי הגטאות, שד' בן גוריון - המושבה הגרמנית
334 

 שד' המגינים, שד' רוטשילד, דרך אלנבי, תל אביב, דרך יפו - קרית אליהו
411 

 דרור, דרך אלנבי, ככר מאירהוף, צה"ל, שד' רוטשילד - קרית אליעזר )מרכז(
412 

 אבנר, דרך אלנבי, צה"ל, שד' ההגנה, יואב - קרית אליעזר )מערב(
414 

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

418 

 דוד המלך, שלמה המלך, שד' ההגנה, עוזיהו המלך, שאול המלך - וה דוד )דרום(נו
426 

 השלום, גדעון, הלל, מסדה, שד' הציונות - מערב( -מרכז הדר )דרום 
613 

 רש"י, ארלוזורוב, בר גיורא, גאולה, הפועל - הדר עליון )מזרח(
622 

 וב, בלפור, יוסף, פבזנרתל חי, ארלוזור - הדר הכרמל, מרכז הדר )דרום(
631 

 שבתאי לוי, הרצליה, בלפור, שד' הציונות, הנביאים - מערב( -הרצליה, מרכז הדר )צפון 
632 

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

633 

 , חסן שוקרי, יחיאלביאליק, החלוץ, הרצל - הדר מזרחי )מערב(, ואדי סאליב
634 

 מיכאל, בר כוכבא, הגבורים, הרצל, יל"ג - הדר מזרחי )מזרח(, נחלה
641 

 השלוח, גאולה, חרמון, מיכאל, בצלאל - הדר מזרחי )דרום(
642 

 אהבת ישראל, דרך רופין, הנגב, מיכאל, מקור ברוך - רמת ויז'ניץ
643 

 ר"יהרב קניאל, גאולה, הא -מעונות גאולה
644 

 רזיאל דוד, זמכשרי, הירדן, גוש עציון, הגבורים - חליסה
711 

 וינר יוסף, הירדן, פאר, רזיאל דוד, דרך יד לבנים - תל עמל 
712 

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

121 

 הרב קניאל, גאולה, האר"י-מעונות גאולה
 

644 

 הגבורים, חטיבת כרמלי, החשמל, דרך יד לבנים, דרך בר יהודה - נווה גנים )צפון(
713 



 שכונות ורחובות
מספר אזור 
 מס. שם הרשות סטטיסטי

 ז'בוטינסקי, שרת משה, הכלניות, אצ"ל, ויצמן - כלניות, נווה גלים, שז"ר/דקר
3 

 וב, הרצל, ויצמן, ז'בוטינסקי, הרב ברזני סולימןהרב וינר - עמידר, שיטרית, שרת 9  טירת כרמל
4 

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

7 

 שד' דואני, הערבה, האלון, האורן, דרך חג'ג' אהרון - רמות וייצמן, שכ' טרומיים
4 

 10  יבנה

 , הדרור, השחף, נחליאלי, שד' דואניהזמיר - נאות בן גוריון
5 

 העצמאות, הרב אבוחצירה, שבזי, דרך חג'ג' אהרון, שד' דואני - נאות אשכול
6 

העצמאות, הראשונים, הנשיאים, האורגים,  -אזור המלאכה, נאות שז''ר, רמות בן צבי
 הגלבוע

7 

 החברה הכלכלית, שדותאוגדה, דרך ימית, חרובית, שד'  -אזור תעשייה, מישור אדומים
1 

 מעלה אדומים
 

11 
 הנחלים, דרך מדבר יהודה, מבוא בורות המים, מבוא הגבים -הנחלים 

6 

 הקרן, דרך מדבר יהודה, הגתית, החליל, הכינור -כלי שיר
5 

 ששת הימים, קרן היסוד, פרץ אברהם, דרך בר יהודה, דרך השלום - תל חנן
2 

 12  נשר

 גרינבוים, שמורק, סטופ, שד' בן צבי, סולד הנריאטה - אזורים( )מזרח(נאות שקד )
422 

 13  נתניה

 עזרא, שמואל, נחום, יחזקאל, הנביאים - רמת ידין )דורה( )צפון(
431 

 שטרית, לבון פנחס, נורדאו, רוטנברג, רופין ארתור - מזרח( -קרית נורדאו )דרום 
512 

 ארן זלמן, עגנון, אפשטיין, שניאור זלמן, קרן היסוד - (מערב -קרית נורדאו )דרום 
521 

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

522 

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

113 

 רזיאל, עולי הגרדום, ציטלין הלל, הרצל, ניסנבוים - לד, סלעאום חא
211 

 הרצוג, רבי עקיבא, סוקולוב, דברי חיים, המלכים - קרית צאנז
223 

 הרצל, החלוצים, רזיאל, היהלום, ברט אהרון - מרכז העיר )מזרח(
311 

 סקישער הגיא, שטמפפר, הרצל, הנוטע, סמילנ - מזרח( -מרכז העיר )צפון 
312 

 גורדון, הרצל, שד' ויצמן, שמואל הנציב, שער העמק - מערב( -מרכז העיר )צפון 
313 

 דיזנגוף, תפארת בנים, קק"ל, רמז דוד, אוסישקין - ללא שם אזור
324 

 שפירא אברהם, גבע, יהודה הלוי, פתח תקוה, שד' בנימין - גבע )צפון(
332 

 עזרא, הגר"א, האר"י, פתח תקוה, שד' בן צבי אבן - בן ציון )מזרח(, רמת חן
352 



 שכונות ורחובות
מספר אזור 
 מס. שם הרשות סטטיסטי

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

421 

 13  נתניה

 , יואב, קדושי בלזןאלקלעי, יפתח הגלעדי, יהושע בן נון-נאות הרצל, עמידר
212 

 חמיה, נצח ישראל, עזרא, שד' בן צבי, הנביאיםנ-רמת ידין )דורה( )דרום(
 

432 

 שפירא אברהם, שד' בנימין, פתח תקוה, יהודה הלוי, לבונטין -גבע )דרום(
 

333 

 יהודה הלוי, שד' בנימין, פתח תקוה, בן אליעזר, שד' בן אב"י -ללא שם אזור
343 

 בת שבע, ירושלים, יבנה, הותיקים, ברנר - פטליוס
513 

 14 פתח תקווה 

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

515 

 דרך בגין מנחם, רוזובסקי יוסף, מנחת שלמה, אריה בן אליעזר, קהילות יעקב - גני הדר
523 

 עזרא ונחמיה, צלח שלום, עדש שפיק, דרך בגין מנחם, צפת - ישב )דרום(עמ
524 

 הגר"א, רבי עקיבא, הנח"ל, גרין יונה, הרב הרצוג -משכנות גנים, קרית הרב סלומון
512 

 עוזר חיים, וולפסון דוד, ההסתדרות, הראשונים, מונטיפיורי -ללא שם אזור
311 

 'בוטינסקי, מוצקין, קרול יעקב, רוטשילדאורלוב זאב, ז -ללא שם אזור
146 

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

12 

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

13 

 י, טביב אברהם, יוספטל, עשת אביגדור, שמחוני אסףז'בוטינסק - גבעה א', שכ' עמידר
14 

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

32 

 שד' ח"ן, חיים, יוספטל גיורא, ז'בוטינסקי, עגנון ש"י - צור שלום )צפון(
2 

 16  קריית ביאליק

 הנגב, תבור, הגליל, שד' אלון יגאל, שד' ירושלים - אזור התעשייה
13 

  קריית ים
 

17 
 

 להמן הרברט, סולד הנריאטה, צה"ל, שד' ההסתדרות, שד' ירושלים - ללא שם אזור
21 

 גולומב אליהו, רמב"ם, טרומפלדור, כצנלסון, שד' ויצמן - ללא שם אזור
22 

 צדה, שד' ויצמן, הירדן, להמן הרברטסוקולוב, מ - שיכון עמידר
23 

 יהודה, יוספטל, להמן הרברט, אשר, שפרינצק - אגש 'ש
24 

 הראשונים, צה"ל, יוספטל, הקוממיות, ספיר פנחס - שיכון טיבר
25 

 ספיר פנחס, צה"ל, שד' ירושלים, שרת משה, שד' בן צבי - שיכון צבא קבע
31 

 ר פנחס, שד' בן צבי, אלי כהן, שפירא משהשרת משה, ספי - ללא שם אזור
32 



 

  

  

  

  

 

 שכונות ורחובות
מספר אזור 
 מס. שם הרשות סטטיסטי

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

4 
 18  קריית עקרון

 שניאור זלמן, אנילביץ, דרך צה"ל סנש חנה, בן צבי יצחק, - רמת אליהו )צפון(
511 

 19  ראשון לציון
 

 אנילביץ, אש שלום, שאול המלך, בן צבי יצחק, שניאור זלמן - רמת אליהו )דרום(
512 

 תורה ועבודה, שניאור זלמן, פוזננסקי מנחם, סילבר, הרב מינץ - רמת אליהו )מערב(
513 

 רצל, נורדאועזרא, הבנים, בנימין, ה - ללא שם אזור
117 

 20  רחובות

 התחיה, לח"י, וינר יוסף, שטינברג, ההגנה - דניה
212 

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

222 

 שבזי, עזרא, מרים מזרחי, קפרא מנשה, הרצל - מזרח( -שעריים )צפון 
232 

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

432 


