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אזור תעשייה, אלח'רוב, אלחלקאת, אלמלה, אלעקבה, 4731אבו סנאן

השכ' הדרומית, מרכז הכפר, עמדאן סעד, קריית החינוך 
בראס אל כרם, ראס אלכרם שכ' החיילים המשוחררים 

הישנה, שכ' החיילים המשוחררים החדשה, שכ' הכנסייה-
 גרעין הכפר

אלג'ורה, אלמפצלה, אלשוקפאן, הואדי, כרם אלרג'ומה, 4732אבו סנאן
עשואן, שכ' השוק

אבו-אלחסן, אלהדאפה, אלע'וזה, שכ' המסגד4733אבו סנאן
עין אבראהים271011אום אל-פחם
אלבאטן, אלג'זאלאת271012אום אל-פחם
אלביר, אלחאנוק, קחאויש271013אום אל-פחם
אבו סברי, אלגדוע, אלמחג'ר, אלעיון, ואד מלחם, סויסה, 271014אום אל-פחם

עין אלשערה, עקאדה
אלח'לאיל, אסכנדר, בורג'ל, בידר דבאלה, עין אלנבי, 271015אום אל-פחם

שרפה
מרכז העיר - ג'בארין ומחאמיד271021אום אל-פחם
מרכז העיר - אגבאריה ומחאג'נה271022אום אל-פחם
אלביאדר, אלמסיאת, אלשכ'ון אלע'רבי, ראס אלהיש271031אום אל-פחם
אבו נופל, אלביר, אלמעלקה, אלעראיש, עין אלזתונה, 271032אום אל-פחם

עראק אלשבאב, רובזת קיוואן
אבו לאחם, אלשאג'ור, עין אלד'רוה, עין גראר, עין ח'אלד, 271033אום אל-פחם

קטאין אלשומר
אלאקואס, אלח'דור, אלמלסא, אלסת ח'יזראן, ואדי 271034אום אל-פחם

אלנסור, עין אלוסטא, עין אלמג'ארה, עין אלתינה
התמר, קבוץ גלויות, דרך בית וגן, הרב חורי, פרי מגדיםמישור הגפן311אופקים

שרת, האורן, קדש, הכרמים, שד' הרצלדדו, יוני, יעקב מסיקה, שכ' משטרה312אופקים
דרך בית וגן, הנשיא, גבורי ישראל, שד' הרצל, אלי כהןהארזים313אופקים

אצ"ל, שד' הרצל, עולי הגרדום, החיד"א, ביל"ובנה ביתך, הרי''ף314אופקים
תוצרת הארץ, ז'בוטינסקי, המסגר, המלאכה, בצלאלאזור התעשייה והמלאכה315אופקים
דרך הטייסים, בוזגלו דוד, רבי עקיבא, חפץ חיים, החיד"אבן גוריון316אופקים
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קריית ספר, דרך הנביאים, ירושלים, דוד המלך, דרך שפירא317אופקים

הטייסים
אלעזר דוד, צפריר, ניצן, העצמאות, יוסף חייםכפר ענה, נווה רבין24001אור יהודה
סביון, אדם יקותיאל, הכלנית, העצמאות, יוסף חייםקריית גיורא (צפון)24002אור יהודה
אדם יקותיאל, החצב, העצמאות, השקמה, הורדקריית גיורא (דרום)24003אור יהודה
ההסתדרות, העצמאות, השיטה, ירושלים, שד' הבניםההסתדרות (צפון)24004אור יהודה
דגניה, כצנלסון, יהדות קנדה, דקלה, ההסתדרותההסתדרות (דרום)24005אור יהודה
החרושת, היוזמים, העבודה, יהדות קנדה, שרת משהאזור תעשייה אלמוג ויהלום (נתניהו)24006אור יהודה

שפרינצק, שרת משה, אסירי ציון, סעדון אליהו, יהדות מרכז העיר24007אור יהודה
קנדה

החלוצים, הל"ה, סיני, עולי הגרדום, שד' בן פורת מרדכיעמידר24008אור יהודה

בר לב חיים, שד' בן גוריון, שד' בגין מנחם, דיין משה, הפרדס, נווה הדרים24009אור יהודה
שד' אלון יגאל

בר לב חיים, שד' בן גוריון, שד' אלון יגאל, כביש לוד, נווה סביון240010אור יהודה
האלה

קזז יחזקאל, היוצרים, התעשיה, המפעל, הסדנאאזור תעשייה ספיר240011אור יהודה
שד' בן פורת מרדכי, קזז יחזקאל, הרצל, הגליל, שיכון ממשלתי240012אור יהודה

הראשונים
הרמ"א, לנדאו, עגיב כמוס, הורד, הנרקיס (רמת פנקס)רמת פנקס240013אור יהודה

שד' ירושלים, אלעזר דוד, ההדס, הזית, האילןהיובל, פארק תעשייה צפוני10201אור עקיבא
סטנלי מאיר, אלעזר דוד, יאנסן עליזה, שד' הנשיא וייצמן, בן גוריון, קנדי (צפון), שז''ר10202אור עקיבא

ציוני מנחם
שד' הנשיא וייצמן, העצמאות, הרב קוק, רוטשילד, ציוני אזור תעשייה (דרום), נווה אלון, קנדי (דרום)10203אור עקיבא

מנחם
שד' שידלובסקי, הרימון, ניל"י, שד' הנשיא וייצמן, התאנהאורות (מזרח), גני אור10204אור עקיבא

השקד, השיקמים, התמר, שד' המלך דוד, האלהאורות (מערב), רבין10205אור עקיבא
הרצל, ירושלים, דרך השבעה, המצודה, שרת משהאזור תעשייה, גני אזור, שיכון חדש5651אזור
דרך השבעה, הרצל, יצחק שדה, קפלן, ויצמןיצחק שדה, שיכון גג5652אזור
אחד העם, שד' בן גוריון, קפלן, ז'בוטינסקי, כצנלסוןבן גוריון, שיכון שבענה5653אזור
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אזור המלונות, החוף הצפוני, המלחה, הנמל, חוף אלמוג, 260011אילת

מרינה, שדה התעופה אילת
אנטיב, תרשיש, דרבן, דרך הערבה, דרך מצריים

חטיבת הנגב, אילות, גן בנימין, דרך יותם, שד' התמריםמרכז260012אילת

שד' ששת הימים, יוזמה, חטיבת גולני, התבונה, דרך אזור התעשייה260013אילת
הערבה

החורב, שד' יעלים, חטיבת גולני, שד' התמרים, נווה יעלים, נווה מדבר, שכ' אטונגים260014אילת
מדבר

נחשון, ברנע, גשרון, ירושלים השלמה, שד' התמריםהדקל260015אילת
אילות, דרך יותם, השיטה, לוחמי הגטאות, אדוםהאשל260016אילת
שד' ששת הימים, ירושלים השלמה, צין, לוס אנג'לס, שורמערב 2, ערבה, שכ' פטיו260021אילת

שד' ששת הימים, הספורטאים, סמ מלכית, צור, מלכת אורים260022אילת
שבא

הספורטאים, שד' ארגמן, החותרים, הסיגלית, יהלמערב 1, צאלים260023אילת
דקר, זהרון, כריש, שד' ארגמן, שד' ששת הימיםמצפה ים260024אילת
אילות, גרופית, שחורת, דרך יותם, לוס אנג'לסאופיר260025אילת
אילות, דרך יותם, הנשר, חטיבת הנגב, די זהבבנה ביתך, צופית, צופית עלית, שכ' בתי ברמן260031אילת
הצאלון, הצפצפה, ברקן, דרך יותם, הברושגנים א', גנים ב', מצפה נוף260032אילת
החשמונאים, הנבטים, השומרונים, עין נטפים, שד' ששת שחמון (צפון - מערב)260033אילת

הימים
דובדבן, עין נטפים, משעול האגס, האפרסק, משעול שחמון (מזרח)260034אילת

אשכולית
דרך הרים, עין יהב, עין מור, עין נטפים, עין גדישחמון (דרום - מערב)260035אילת
עין יהב, עין נטפים, נחל חיון, נחל שחרות, שד' ששת שחמון (דרום)260036אילת

הימים
הזיתים/ שכ' דרומית, סעד וסעיד/ אבו- בכר אלצדיק, שכ' 4781אכסאל

חדשה, שכ' מזרחית, שכ' צפונית
אזור בתי הספר, מרכז הכפר-מצפון למסגד, מרכז הכפר 4782אכסאל

מדרום למסגד
דנאנה, זייתון אלשמאלי, שכ' מערבית4783אכסאל

חוני המעגל, רבי יהודה נשיא, רבי עקיבא, רבן יוחנן בן רובע E, רובע 13091Hאלעד
זכאי, רבנו ניסים גאון
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רבן יוחנן בן זכאי, אבטליון, רבי יהודה נשיא, שמעיה, רבי רובע F, רובע 13092Gאלעד

טרפון
רבי יוסי בן קיסמא, רבינו בחיי, רבינו חננאל, רבן יוחנן בן רובע 13093Bאלעד

זכאי, שמעון הצדיק
רבן יוחנן בן זכאי, רבי מאיר, רבי יונתן בן עוזי, בעלי רובע D (מזרח ודרום)13094אלעד

התוספות, רשב"י
רבי יהודה נשיא, רמב"ם, רבן יוחנן בן זכאי, רש"י, רשב"ירובע D (מערב וצפון)13095אלעד

רבי יוסף קארו, רבן יוחנן בן זכאי, רבי יהודה נשיא, רבי רובע 13096Cאלעד
חייא, רשב"י

אבן גבירול, הרי"ף, עובדיה מברטנורה, רבי יהודה נשיא, רובע 13097Aאלעד
שמעון בן שטח

אבו ח'רביש, אלג'בל, אלשמאלי, בלישה, סירת אלעג'אל, 5291אעבלין
ראס נעמה, שכ' מגרש כדורגל

אבו נח'לה, אלביאדר, אלכרום, אלפס, גרעין הכפר5292אעבלין
אל רג'ום, אלג'למה, אלח'לה, אם אלשתויה, בח'ית, בין 5293אעבלין

אלג'לאים, ואדי אלסהילה, מקתול, עין אלתינה
גנים, דרך הנחשונים, דרך עפרון, הירדן, יהודההפרחים, הראשונים, יובלים, פארק תעשיות אריאל מערב35701אריאל

העצמאות, הפסגה, הדקל, דרך הנחשונים, בראון אורירמים35702אריאל

דרך הציונות, הנגב, צה"ל, ששת הימים, בקעת הירדןעצמה35703אריאל

דרך הציונות, דרך רמת הגולן, השקד, דרך אפרתה, ארבל35704אריאל
ששת הימים

דרך רמת הגולן, שער הגיא, שד' ירושלים, מוריה, הבשןהר המור, קרית המדע, שגיא35705אריאל

המחקר, הבטיחות, המדע, היזמה, הנפטאזור תעשייה 701113אשדוד
היהלומים, האורגים, הבושם, הבנאים, העבודהאזור התעשייה 1, אזור תעשייה 2, טופ סנטר70112אשדוד
דרך לסקוב, דרך תל מור, הימאים, מבוא הספניםנמל אשדוד70113אשדוד
שד' יפה נוף, הטיילת, דרך לסקוב, סמ אל היםרובע א'70121אשדוד
רוגוזין, נורדאו, הטיילת, הדקל, דיין משהרובע א' (דרום - מערב)70122אשדוד
מרזוק שמואל, סילבר אבא הלל, הראשונים, ז'בוטינסקי, גבעת יונה, רובע א' (צפון - מערב)70123אשדוד

נורדאו
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רוגוזין, שפירא משה חיים, ארן זלמן, בן אליעזר אריה, רובע ד' (צפון-מזרח)70241אשדוד

עופר אברהם
הרב שאולי, קרן היסוד, שפירא משה חייםרובע ד' (דרום-מזרח)70242אשדוד
הצוללים, שפירא משה חיים, קרן היסוד, רוגוזין, הגולשיםרובע ד' (דרום-מערב)70243אשדוד

הגלים, האלמוגים, דקר, רוגוזין, המפרשרובע ד' (צפון - מערב)70244אשדוד
דיין משה, מפקורה, אקסודוס, אגוזאזור המרינה, חוף הקשתות70311אשדוד
דיין משה, דרך בגין מנחם, הבנים, הגדוד העברי, שד' הקריה-מע"ר (צפון)70312אשדוד

ירושלים
הקריה-מע"ר (דרום)70313אשדוד
בן עמי עובד, שד' הרצל, הציונות, הקליטההקריה-מגורים (דרום-מערב)70314אשדוד
דרך בגין מנחם, ה' באייר, המתנדבים, הציונות, שד' בני הקריה-מגורים (דרום-מזרח)70315אשדוד

ברית
ההגשמה, העצמאות, החלוציםהקריה-מגורים (צפון-מערב)70316אשדוד
העצמאות, תש"ח, שד' בני ברית, צור הדסההקריה-מגורים (צפון-מזרח)70317אשדוד
דרך בגין מנחם, הכלנית, מבוא הגומא, מבוא העירית, רובע ח' (דרום)70321אשדוד

שד' הפרחים
היסמין, שד' הפרחים, הצבעוני, החרצית, הרותםרובע ח' (מערב)70322אשדוד
הכלנית, הנורית, הרותם, שד' הפרחים, מבוא הדמומיתרובע ח' (מזרח)70323אשדוד

שדרות רש"י, גיא אוני, הרב משאש יוסף, ראש פינה, רובע ט'70331אשדוד
שדרות ראשון לציון

מטולה, פתח תקווה, שדרות ראשון לציון, שדרות רובע ט'70332אשדוד
רחובות, שדרות רש"י

נהלל, אדוננו ברוך, ראש פינה, קארו יוסף, שדרות רש"ירובע ט'70333אשדוד

דרך בגין מנחם, הרפואה, מעגל השמחה, שד' אלטלנהרובע י"ד (צפון)70341אשדוד

עזרא הסופר, שד' המיסדים, קק"ל, לוי שלמה, הנביאיםרובע י' (צפון)70342אשדוד

הנביאים, קק"ל, שד' המיסדים, ורדימון יצחק, סופר רובע י' (דרום)70343אשדוד
אברהם

המלך דוד, המלך יותם, המלך שאול, המלך שלמה, שד' רובע י"ג (דרום ומערב)70411אשדוד
בני ברית
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המלך אמציה, סמ יהואש, המלך שלמה, המלך דוד, רובע י"ג (מרכז)70412אשדוד

המלך יהושפט
המלך עזריה, המלך אליקים, המלך אסא, המלך חזקיה, רובע י"ג (צפון-מזרח)70413אשדוד

המלך שלמה
שד' אלטלנהרובע י"ד (דרום)70414אשדוד
שד' בני בריתרובע ט"ז70415אשדוד
כוכב הצפון, כוכב השחר, שד' הרצל, תמוז, אדררובע י"ב (צפון)70421אשדוד
שבט בנימין, שבט לוי, כוכב השחר, כוכב הדרום, שד' רובע י"ב (דרום)70422אשדוד

הרצל
כנרת, שומרון, נחל שניר, נחל לכיש, נעמןרובע י"א (צפון - מזרח)70423אשדוד
הר הצופים, הר כנען, כנרת, מצדה, שומרוןרובע י"א (דרום - מזרח)70424אשדוד
קדרון, קישון, כנרת, חרמון, הרי גולןרובע י"א (מרכז)70425אשדוד
הר תבור, ירקון, כנרת, צאלים, הר ציוןרובע י"א (מערב)70426אשדוד
הלוי יחזקאל, דיין משהרובע י"א (מערב), רצועת החוף הדרומי70431אשדוד
שד' רוטשילד, גור מרדכי, יוהנה זבוטינסקי, אוסישקין רובע ט"ו (צפון)70432אשדוד

מנחם, ארבע האמהות
רופין ארתור, חסידי אומות העולם, שאגל מארק, שד' רובע ט"ו (דרום)70433אשדוד

רוטשילד, שד' תל חי
סיטרין, ספיר, שד' תל חי, שהםרובע י"ז70434אשדוד
שד' ירושלים, ביכורי ענבים, זכרון יעקב, קצרין, ראשון ברנע ב', ברנע ג', כפר גולף, רמת כרמים7100111אשקלון

לציון
שד' ירושלים, בלפור, הולצברג שמחה, הציונות, נבון גני ברנע, מצפה ברנע7100112אשקלון

אופירה
אחד העם, הציונות, שד' אצ"ל, כהן שלמה, שד' נאות ברנע7100113אשקלון

מונטיפיורי
בר כוכבא, שד' ירושלים, יפתח הגלעדי, בן יואש גדעון, ברנע א'7100114אשקלון

סגל צבי
גולני, דורות משה, הטייסים, יפה נוף, יקותיאל אדםכפרי הנופש, מרינה, רצועת החוף והמלונות7100121אשקלון
הרקפת, הטייסים, בר כוכבא, שד' דרום אפריקה, גבעתיאפרידר (מערב)7100122אשקלון

בן צבי, יוהנסבורג, העצמאות, השקמה, שד' דרום אפרידר (מזרח)7100123אשקלון
אפריקה

הדרור, הנשיא, בן צבי, אורט, מלכי ישראלאפרידר (דרום), שכ' חסכון אפרידר7100124אשקלון
אורט, אלי כהן, אשכולי פז, הנשיא, התפוזאשכולי פז7100125אשקלון
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אשתאול, בית אל, הנשיא, שד' בן גוריון, גבעאשקלון סיטי7100126אשקלון
בן צבי, הגבורה, שד' בן גוריון, קבוץ גלויות, אלי כהןמרכז נפתי, קרית חינוך7100127אשקלון
רמז דוד, איילה, אריה, נוה שלום, נמרנאות אשקלון7100211אשקלון
רמז דוד, פקיעין, לכיש, אלי כהן, טבריהנווה אילן7100212אשקלון
אייר, אלי כהן, בגין מנחם, סיון, תשרינווה ההדרים7100213אשקלון
כנפי נשרים, עמישב, עמיעד, אקסודוס, יהדות ספרדנווה דקלים (דרום)7100214אשקלון
אקסודוס, כל ישראל חברים, כנפי נשרים, עמישב, שאר נווה דקלים (צפון)7100215אשקלון

ישוב
בגין מנחם, רמב"ם, אלי כהן, אבן עזרא, הסופרים כוכב הצפון7100221אשקלון

היהודים
אוסישקין, אלי כהן, הרצל, צה"ל, רמז דודמגדל7100222אשקלון
ש ב ישעיהו, אבן עזרא, העבודה, צה"ל, רזיאל דודרמת אשכול, רמת חן7100223אשקלון
הפנינים, צה"ל, שד' בן גוריון, שד' התעשיה, הכישוראזור התעשייה הצפוני7100224אשקלון
אבימלך, השבטים, אליאב אורי, בנימין, ראובןגבעת הפרחים, שכ' דרומי7100225אשקלון
השופטים, שיבת ציון, התחיה, אליהו הנביא, הנביאיםגבעת ציון, כרמי ציון7100226אשקלון
ביאליק, הסוכנות היהודית, הצופים, עופר אברהם, קרן גן הורדים7100311אשקלון

היסוד
עופר אברהםשמשון (מזרח)7100312אשקלון
ביאליק, מילרוד אליעזר, צור אפרים, עופר אברהם, שיקמים, שמשון (מרכז א')7100313אשקלון

יוספטל
ביאליק, ההסתדרות, ז'בוטינסקי, יוספטל, הפורציםז'בוטינסקי, שמשון (מערב)7100314אשקלון
טשרניחובסקי, מנדלי מוכר ספרים, ההסתדרות, ביאליק, שמשון (מרכז ב')7100315אשקלון

פרץ י ל
ביאליק, ההסתדרות, חתם סופר, הרב עוזיאל, שפינוזהרמת בן גוריון, שמשון (צפון)7100316אשקלון

הרב נסים יצחק, ההסתדרות, עגנון, שד' שפירא, שד' בן מרכז רפואי ברזילי, נווה ים7100321אשקלון
גוריון

משה, ניצנים, עגנון, שד' שפירא, ההסתדרותנווה אלונים7100322אשקלון
שני אליהו, בן יהודה אליעזר, עולי הגרדום, פלוגות, שד' גולדה7100323אשקלון

שפירא
שד' חיים בר-לב, חוצות היוצר, העמל, בן יהודה אליעזר, אזור התעשייה הדרומי7100324אשקלון

המתכנן
אבו קביר, אלבסה, אלשוקפאן, מרג'ת אלע'וזלאן (באקה)60001באקה-ג'ת
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אבו אלהאוה, ואדי אלח'רובי, ח'לת אלמרדאוי (באקה)60002באקה-ג'ת
אלדרדס, אלשבאסיה, אם אלוואוויאת (באקה)60003באקה-ג'ת
אלברייה, אלח'רבה, אם אלרקאקי, ח'לת זיתא (באקה)60004באקה-ג'ת

אלג'באל, אלשמיה - השכ' הצפונית, המרכז - העיר 60005באקה-ג'ת
הישנה (באקה)

אזור התעשייה, אלמוארס, אלנמלה, אלקבליה - שכ' 60006באקה-ג'ת
דרומית, למריבעה (באקה)

גרעין הכפר, שכ' צפונית א', שכ' צפונית ב' (ג'ת)60007באקה-ג'ת
אזור התעשייה, שכ' דרומית, שכ' מערבית, שכ' מערבית 60008באקה-ג'ת

א' (ג'ת)
יוספטל גיורא, סנהדרין, שד' רגר יצחק, בר יוחאי, קרית וולפסון, שכ' ד' (צפון - מזרח)9000111באר שבע

אברהם אבינו
אבן עזרא, הצדיק מירושלים, התלמוד, רבנו תם, רמב"ןשכ' ד' (צפון-מערב)9000112באר שבע

סנהדרין, יהודה הלוי, רש"י, שפרינצק, התלמודשכ' ד' (צפון)9000113באר שבע
אברהם אבינו, דוד המלך, יואל השופט, יוחנן הורקנוס, שכ' ד' (מרכז)9000121באר שבע

גלעד
שד' רגר יצחק, שיפר יצחק, ברנפלד שמעון, קלאוזנר, שכ' ד' (מזרח)9000122באר שבע

רינגלבלום
שד' רגר יצחק, רינגלבלום, ארניה אסוולדו, יוסף בן שכ' ד' (מזרח)9000123באר שבע

מתתיהו, הרב אסף שמחה
שד' רגר יצחק, אברהם אבינו, אלכסנדר ינאי, יעקב שכ' ד' (דרום - מזרח)9000131באר שבע

אבינו, שלמה המלך
אלעזר בן יאיר, אברהם אבינו, יהודה הלוי, דוד המלך, שכ' ד' (דרום-מערב)9000132באר שבע

בר גיורא
דרך מצדה, מודיעין, בר גיורא, יצחק אבינו, רבי עקיבאשכ' ד' (דרום)9000133באר שבע

שאול המלך, יהושפט, מבצע חורב, מבצע יואב, מבצע שכ' ו' (דרום - מזרח)9000211באר שבע
נחשון

משעול מבצע יונתן, מבצע יואב, שאול המלך, רחבת שכ' ו' (מרכז)9000212באר שבע
מבצע ארז, דורי יעקב

זמורה משה, ויתקון אלפרד, דורי יעקב, דוד אלעזר, שכ' ו' (צפון-מזרח)9000213באר שבע
מקלף מרדכי
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ירקוני עמוס, דיין משה, שטיין ריכרד, פריץ אלברט, דוד שכ' ו' (צפון-מערב)9000214באר שבע

אלעזר
שאול המלך, רחבת פל-ים, רחבת הראל, דיין משה, דורי שכ' ו' (צפון)9000215באר שבע

יעקב
אבישי, שאול המלך, דרך מצדה, מבצע עובדה, מבצע שכ' ו' (דרום-מערב)9000216באר שבע

יואב
דרך מצדה, הראש, רד"ק, שאול המלך, אלפסישכ' י"א - רמות ספיר (צפון-מזרח)9000221באר שבע
רחבת הרב עוזיאל, החיד"א, דרך מצדה, אברבנאל, שכ' י"א - רמות ספיר (דרום-מזרח)9000222באר שבע

שאול המלך
ארן זלמן, שיטרית, משעול פנקס דוד, דב יוסף, ישעיהו שכ' י"א - רמות ספיר (דרום-מערב)9000223באר שבע

ישראל
ציזלינג, קדיש לוז, סבידור מנחם, ישעיהו ישראל, יערי שכ' י"א - רמות ספיר (דרום)9000224באר שבע

מאיר
שרת משה, נמיר מרדכי, חזני מיכאל, הרב הרצוג, שכ' י''א רמות ספיר (צפון)9000225באר שבע

אביגור שאול
מויאל אליהו, רופין ארתור, רוקח ישראל, שד' גולדה שכ' י"א - רמות ספיר (צפון-מערב)9000226באר שבע

מאיר, דולצ'ין אריה
קלצ'קין רפאל, רובינא חנה, רודנסקי שמואל, מסקין שכ' ו' (צפון)9000311באר שבע

אהרון, ילן-שטקליס מרים
החשמונאים, דקר, רחל אמנו, לאה, רבקהנווה מנחם (צפון)9000312באר שבע
אהרונסון, דוד הראובני, גרינשפן הרשל, מרלא, לוזון נווה מנחם (מרכז)9000313באר שבע

אפרים
פינקל שמעון, המלכים, לוזון אפרים, לסקר פרץ, פרופ' נווה מנחם (דרום)9000314באר שבע

שיבא
דרך אילן רמון, שד' טוביהו דוד, דרך ג'ו אלון, נשר, אנקורנווה זאב (דרום - מערב)9000411באר שבע

מבצע משה, סרן דב, מבצע אסף, גוטמן נחום, קיפניס לויןש חצרים, שכ' דרום (מערב)9000412באר שבע

יוהנה ז'בוטינסקי, פיארברג, חטיבה שמונה, אש שלום, נווה זאב (צפון - מזרח)9000413באר שבע
פרץ י ל

פרישמן דוד, ניב דוד, יוהנה ז'בוטינסקי, חטיבה שמונה, נווה זאב (צפון - מערב)9000414באר שבע
אימבר

בר ניסן, שד' הנשיא הרצוג חי, גרוסמן מאיר, רוזנבלום נווה זאב (מרכז)9000415באר שבע
הרצל, אורות ישראל
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אבן-שושן אברהם, עבדת, שומרון, הגאונים, וילנסקי משהנאות לון9000421באר שבע

עין גדי, שד' ירושלים, שד' טוביהו דוד, רחבת יבנה, שכ' ט' (מערב)9000422באר שבע
שיבטה

שכם, שד' ירושלים, שד' טוביהו דוד, יריחו, דרך ג'ו אלוןשכ' ט' (מזרח)9000423באר שבע

שד' יעלים, משעול הערבה, הצבי, גירית, שנוניתשכ' ה' (דרום - מזרח)9000431באר שבע
הצבי, טבנקין, שד' יעלים, בורלא יהודה, קויפמןשכ' ה' (דרום - מערב)9000432באר שבע
רחבת מילוס, כחול לבן, העליה, שד' יעלים, יהודי סוריהשכ' ה' (צפון - מערב)9000433באר שבע

שד' יעלים, סטרומה, העליה, דרך המשחררים, דרך שכ' ה' (צפון - מזרח)9000434באר שבע
שמשון

בני אור, דרך שמשון, דרך מצדה, מינץ, מבצע יואבשכ' ב' (מערב)9000511באר שבע
ביאליק, דרך מצדה, חז"ל, הסופרים, בצלאלשכ' ב' (מרכז)9000512באר שבע
שמעוני, דרך המשחררים, ביאליק, דרך מצדה, בן יהודהשכ' ב' (מזרח)9000513באר שבע

ביאליק, מונטיפיורי, ויצמן, דרך המשחררים, אוסישקיןשכ' א' (צפון-מזרח)9000521באר שבע
שח"ל, סוקולוב, ויצמן, בלפור, ביאליקשכ' א' (דרום-מזרח)9000522באר שבע
ביאליק, מוריה, הכותל המערבי, בזל, דרך המשחרריםשכ' א' (מערב)9000523באר שבע

הרצל, שד' טוביהו דוד, אהוד בן גרא, העצמאות, שמחוני העיר העתיקה (מערב)9000611באר שבע
אסף

ההגנה, אימבר, הגדודים, נגבה, חטיבת הנגבשכ' דרום (מזרח)9000612באר שבע
שיזף, שטה, צבר, אירוס הנגב, אטדנווה נוי9000613באר שבע
צביה ויצחק, פרטוש עדן, הצנחנים, בן חיים פאול, חובב נחל בקע9000614באר שבע

משה
הכשרת הישוב, שד' בן גוריון, הבונים, דרך חברון, אזורי תעשייה: עמק שרה, מרכז ביג, קרית יהודית9000621באר שבע

תוצרת הארץ
דרך חברון, החלוץ, העצמאות, טרומפלדור, קרן קיימת העיר העתיקה (מזרח)9000622באר שבע

לישראל
שז"ר זלמן, שד' רגר יצחק, קרן היסוד, בן צבי יצחק, יחיל מרכז אזרחי9000623באר שבע

חיים
המעפילים, השלום, ז'בוטינסקי זאב, שז"ר זלמן, הגאוליםשכ' ג' (דרום)9000631באר שבע
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השלום, וינגייט, גולומב, ארלוזורוב, שד' בן גוריוןשכ' ג' (מרכז)9000632באר שבע
ארלוזורוב, גוש עציון, השלום, וינגייט, שד' בן גוריוןשכ' ג' (צפון)9000633באר שבע
אוניברסיטת בן גוריון, הקריה ע''ש א. ברגמן, מרכז רפואי 9000634באר שבע

סורוקה
וינגייט, שד' רגר יצחק, השלום, חנני חיים, שד' בן גוריון

הדעת, המדע, ילין דוד, רנה קסן, שירמן חייםרמות (דרום)9000641באר שבע
שד' מרש יעקב, המר זבולון, הדעת, יפה אברהם, המדערמות (מרכז), רמות ד'9000642באר שבע

אמיר אברהם, שד' האנדרטה, המרד, הכט ראובן, ברזני רמות (מזרח)9000643באר שבע
משה

הר תבור, הר חרמון, הר רמון, הר כנען, הר בוקררמות (צפון)9000644באר שבע
שרשבסקי, שד' אשכול, שד' צה"ל, שד' רגר יצחק, שדרת רמות ב'9000645באר שבע

הערים התאומות
אזור אלספאיה ועין לג'רון, אלמסירב, אלסוואנה, אלע'דיר 4801בית ג'ן

וסרטבה, הגלעין הישן, משפחת קבלאן
אלדידבה, אלמרג', אלפוקרה, ראס אלטלעה וח'לת 4802בית ג'ן

עמירה, שכ' חיילים משוחררים
אלנסיבה, אלקובע, אלרויס, ח'לת אלג'ב, חיידר4803בית ג'ן

אזור תעשייה מזרחי, העיר העתיקה, חיסכון, מרכז העיר, 92001בית שאן
נוף גלעד, קדמת עדן, קרית חינוך אזור תעשייה צפוני

בן גוריון, תוצרת הארץ, ויצמן חיים, שדרות הארבעה, 
שאול המלך

מיזוג גלויות, שאול המלך, בויאר אווה, טולידנו, מרקוסחלוצים, שפרינצק92002בית שאן

ידין יגאל, ירושלים הבירה, מכלוף יעקב, שאול המלך, אלי כהן, גורדון, ז'בוטינסקי, נוף הגלבוע92003בית שאן
שמש יצחק

ירושלים הבירה, הרצוג, שד' מנחם בגין, בלפור, אביר אליהו, טירת צבי, צמרת92004בית שאן
יעקב

אלון יגאל, האומן, החרש, המסגר, הצבעיאזור תעשייה צפוני261011בית שמש
דרך החיים, אלון יגאלמחסיה, פסגות השמש261012בית שמש
סיני, החרמון, דרך רבין יצחק, בן זאב יהודה, גלעדפסגת השבע261013בית שמש
ארלוזורוב, זבוטינסקי, העליה, הרמב"ם, הרצלבית שמש הותיקה (צפון)261014בית שמש
ביאליק, העליה, השבעה, האלה, המעפיליםבית שמש הותיקה (מערב)261015בית שמש
בן זאב יהודה, בן צבי, הנשיא, הגפן, השבעההגפן, רמת לח"י, שכ' משק עזר261016בית שמש
היצירה, התעשיה, המלאכה, וירג'יניה, העמלאזור תעשייה מערבי (ברוש)261017בית שמש
הארזים, הדובדבן, הרקפת, התאנה, שד' הדקלגבעת סביון261021בית שמש
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הנורית, היסמין, השושן, הרקפת, הנרקיסגבעת שרת, נופי אביב261022בית שמש
בן אליעזר, אהבת ישראל, רש"י, שד' הדקלגני שמש, קרית בן אליעזר261023בית שמש
בר אילן, רש"י, מגן קלמן, בן גוריון פולה, רזיאל דודנווה ספיר261024בית שמש
בן אליעזר, מעפילי אגוז, ראובן, רש"י, אשרקרית אריה שיינפלד, קרית החינוך261025בית שמש
אור שמח, אשכול לוי, שפת אמת, בן זאב יהודה, חזון נחלה ומנוחה, קרית הרב נסים (מערב)261026בית שמש

איש
אשכול לוי, בן עזאי, הרב הרצוג, חזון איש, רבי יוסי בן קרית הרב ניסים (מזרח)261027בית שמש

קיסמא
נהר הירדן, רבי פנחס בן יאיר, רבי דוסתאי, הרב הרצוג, רמת בית שמש (צפון)261031בית שמש

רבי חלפתא בן דוסא
נהר הירדן, נחוניה בן הקנה, רבי יהודה הנשיא, רבי קרית הרמ''א, רמת התנאים261032בית שמש

יהושע, רשב"י
נהר הירדן, רבן יוחנן בן זכאי, ריב"ל, רבי מאיר בעל הנס, רמת בית שמש (מרכז)261033בית שמש

רבי צדוק
נהר הירדן, נחל איילון, נחל לכיש, נחל הקישון, נחל שורקיצחק בן צבי, רמת בית שמש א' (צפון)261034בית שמש

נהר הירדן, נחל קטלב, נחל שמשון, נחל דולב, נחל חיים וייצמן, רמת בית שמש א' (מזרח)261035בית שמש
הבשור

נחל לוז, נחל איילון, נהר הירקון, נהר הירדן, נחל רפאיםרמת בית שמש א' (דרום)261036בית שמש

נחל ערוגות, נחל עין גדי, נחל הקישון, ערבות הנחל, שד' שז''ר261037בית שמש
נחל צאלים

השחר, רמת בית שמש ג'261038בית שמש
רבי עקיבא, ישראל מרוז'ין, התעוררות תשובה, דברי האתרוג37801ביתר עילית

חיים, אלעזר המודעי
אלעזר המודעי, רבי עקיבא, חת"ם סופר, הבעל שם טוב, אזור תעשייה, הערבה37802ביתר עילית

חזון איש
הרב צדקא יהודה, הרבי מליובאוויטש, הרב אוירבך, הדקל (דרום)37803ביתר עילית

הבבא סאלי, יוחנן בן זכאי
הבבא סאלי, רבי נחמן מברסלב, מפעל הש"ס, הרבי הדקל (צפון)37804ביתר עילית

מזוועהיל, חזון יצחק
מעלות רבי הילל, הדף היומי, איגרות משה, כף החיים, ההדס37805ביתר עילית

הרב קעניג
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פנים מאירים, המגיד ממעזריטש, הרב ברים, יסוד גבעה A (דרום)37806ביתר עילית

העבודה, פחד יצחק
שלום רב, הר"ן, חיי יצחק, קדושת לוי, המגיד ממעזריטשגבעה A (צפון)37807ביתר עילית

תורה ומנוחה, לח"י, מבצע קדשמתחם הרכבת, פסגת רחל6100111בני ברק
נורוק, אביעד, אברבנאל, גרינברג, הרב ראט משולםקרית הרצוג (מזרח)6100112בני ברק
גניחובסקי, נורוק, ככר האחים מאיר, קובלסקי, צביקרית הרצוג (צפון)6100113בני ברק
נויפלד, נורוק, הרב מצליח, קובלסקי, אברבנאלקרית הרצוג (דרום)6100114בני ברק
השר אלון יגאל, אברבנאל, עמק יזרעאל, הירקון, המכביםקרית הרצוג (מערב)6100115בני ברק

הירקון, הקישון, בן גוריון דוד, הירש ברוך, מבצע קדשאזור תעשייה צפון (צפון)6100116בני ברק

בן גוריון דוד, מצדה, ז'בוטינסקי, בר כוכבא, הירקוןאזור תעשייה צפון (דרום)6100117בני ברק
הרב יוסף חיים, בגין מנחם, הירקון, זרובבל, ז'בוטינסקיתל גיבורים6100121בני ברק

אבו חצירא ישראל, הרב פתאיה, אברבנאל, הירקון, פרדס כ"ץ (מערב)6100122בני ברק
המכבים

ז'בוטינסקי, אברבנאל, טרומפלדור, החלוצים, הרצליסודות, פרדס כץ (מזרח)6100123בני ברק
חשב סופר, ז'בוטינסקי, הרב שך, אהרונוביץ ראובן, הירדןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6100211בני ברק

הירדן, יצחק נפחא, חשב סופר, ז'בוטינסקי, הרב שךאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6100212בני ברק
סוקולוב, הרב קוטלר, רבי עקיבא, חגי, הרב שךאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6100213בני ברק
הרב שך, רבי עקיבא, מיכה, צפניה, יונה הנביאאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6100214בני ברק
אבטליון, רבי עקיבא, סוקולוב, יהודה הלוי, הרב שטרסרגבעת סוקולוב (דרום)6100221בני ברק

אבן גבירול, הלוחמים, ז'בוטינסקי, שבטי ישראל, סוקולובגבעת סוקולוב (צפון)6100222בני ברק

אדמורי אלכסנדר, ז'בוטינסקי, בן פתחיה, הראשונים, רבי גבעת רוקח6100223בני ברק
עקיבא

הרצוג, נתן הנביא, טבריה, בן גוריון דוד, מנחםאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6100231בני ברק
פוקס אהרון דב, הרב קוק, ירמיהו, בן גוריון דוד, רבי אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6100232בני ברק

עקיבא
חברון, יהושע, ירושלים, רבי עקיבא, שד' רבי טרפוןהר שלום6100233בני ברק
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רבי עקיבא, ירושלים, האדמו"ר מבלז, אהרונסון, בן זכאישיכון ד' (הפועל המזרחי ב',ד')6100311בני ברק

אור החיים, רש"י, רבי עקיבא, חזון איש, מהרש"לקרית הישיבה (צפון)6100312בני ברק
וילקומירר, חזון איש, הרב דסלר, בן זכאי, סעדיה גאוןקרית הישיבה (דרום)6100313בני ברק
אנילביץ, מוהליבר, יהודה הנשיא, בן זכאי, גרשטנקורןשיכון א' (הפועל המזרחי א')6100314בני ברק

בארי, בעל התניא, חזון איש, יהודה הנשיא, מרים שיכון ג' (הפועל המזרחי ג'), שיכון ההסתדרות6100315בני ברק
הנביאה

רשב"ם, חזון איש, עזרא, רב אסי, דבורה הנביאהקרית נדבורנא6100321בני ברק
בית הלל, חזון איש, נחמיה, רבי נחמן מברסלב, עזראשיכון סאטמר6100322בני ברק

אלישע, הרב מלצר, חזון איש, האדמו"ר מגור, הרב כהנמןקרית הישיבה (מזרח)6100323בני ברק

אהרונוביץ ראובן, בר אילן, ברויאר, ז'בוטינסקי, צירלסוןגני גד, שיכון ה' (הפועל המזרחי ה')6100411בני ברק

ריינס, רוזנהיים, רבי חייא, בן עזאי, אהרונוביץ ראובןשיכון ה' (דרום)6100412בני ברק
יצחק מאיר הכהן, הרב כהנמן, הרב פוברסקי, נועם רמת אהרון (צפון)6100413בני ברק

אלימלך, הרב סורוצקין
סירוקה שמעון, הרב פוברסקי, הרב כהנמן, השריונאים, רמת אהרון (דרום)6100414בני ברק

אבני נזר
גבורי ישראל, הרב זוננפלד יוסף, בן דוד אברהם, רמת אלחנן (מזרח)6100415בני ברק

מתתיהו, הרב כהנמן
עזרא, שאול המלך, הרב כהנמן, הרב בן יעקב, שלמה רמת אלחנן (מערב)6100421בני ברק

המלך
בן דוד אברהם, רבינא, עזרא, הרב בן יעקב, מתתיהושיכון אגודת ישראל6100422בני ברק
אהבת שלום, תורת חיים, בן דוד אברהם, דמשק אליעזר, מרכז בעלי מלאכה (מערב)6100423בני ברק

עזרא
קבוץ גלויות, הרב כהנמן, בן דוד אברהם, הרב עוזיאל, מרכז בעלי מלאכה (צפון - מזרח)6100424בני ברק

אדמורי שאץ
קהילות יעקב, בירנבוים, הרב עוזיאל, האדמו"ר מקוצק, מרכז בעלי מלאכה (דרום - מזרח), נווה און6100425בני ברק

הרב נסים יצחק
אורליאן, רימון, רב האי גאון, בירנבוים, נחשוני יהודהנווה אחיעזר א', נווה אחיעזר ב',  שיכון ו'6100426בני ברק
אמרי ברוך, דמשק אליעזר, האדמור מנדבורנא, חזון קרית ויז'ניץ6100427בני ברק

איש, האדמור מויז'ניץ
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הרימון ג"ע, הארזים ג"ע, ח"י ג"ע, הדקל ג"ע, הגבעה ג"עהרחבה, יוספטל, שכ' עמידר (גבעת עדה)98001בנימינה-גבעת עדה

דרך המסילה, הגבורים, הדקל, הכרמל, המיסדיםשכ' זבוטינסקי (בנימינה)98002בנימינה-גבעת עדה

גבעת חן, גני בנימינה, זרעוניה, נחלת בנימין , שכ' ורבורג 98003בנימינה-גבעת עדה
(בנימינה)

דרך העליה, הנביאים, החבצלת, דרך העצמאות, דרך 
ניל"י

אזור תעשייה רכבת, יעקב, כרמי בנימינה, שכ' עמידר 98004בנימינה-גבעת עדה
(בנימינה)

הטחנה, דרך המסילה, דרך העליה, האסיף, הברוש

רוטשילד, מסיקה, הרצל, סנש חנה, בלפוראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200111בת ים
בלפור, הולצברג שמחה, הראשונים, רמב"ם, ביל"ואין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200112בת ים
שד' העצמאות, רוטשילד, ירושלים, ארלוזורוב, בלפוראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200113בת ים
בלפור, שד' העצמאות, קדושי קהיר, הרב קוק, ירושליםאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200114בת ים

דרך בן גוריון, שד' העצמאות, סוקולוב, הרצל, ירושליםחוף הסלע6200115בת ים

הרב קוקיס, מסריק, הצפירה, שד' העצמאות, שד' אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200211בת ים
יוספטל גיורא

ז'בוטינסקי, שד' העצמאות, הרצל, ארלוזרוב, בלפוראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200212בת ים
דרך בן גוריון, שד' יוספטל גיורא, זרובבל, עגנון, אחד אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200213בת ים

העם
נורדאו מקס, אלתרמן, טבנקין, השר שפירא, בלפוראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200214בת ים
השר שפירא, עגנון, בלפור, שאול המלך, נורדאו מקסאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200215בת ים
דרך בן גוריוןחוף הריביירה, חוף מרינה6200216בת ים
ישראל בן ציון, יהודה הלוי, השקמה, בר יהודה, בלפוראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200221בת ים

השקמה, גבעתי, בר אילן, שד' יוספטל גיורא, ישראל בן אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200222בת ים
ציון

הנביאים, החרושת, אורט ישראל, רבינוביץ', בר אילןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200223בת ים
רבינוביץ', יצחק שדה, השקמה, בר אילן, הנביאיםאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200224בת ים
בר יהודה, השקמה, בר אילן, בלפור, יצחק שדהאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200225בת ים
ז'ילבר, יוחנן הסנדלר, דרך בן גוריון, הנביאים, הקוממיותאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200226בת ים

הנביאים, האורגים, ד"ר ניר נחום, גלנטי, גנרל קניג פייראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200227בת ים
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החרושת, הקוממיות, הרב ניסנבוים יצחק, כ"ט בנובמבר, אזור תעשייה6200228בת ים

העבודה
שרת משה, כצנלסון ברל, שד' יוספטל גיורא, רייק אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200311בת ים

חביבה, קריתי
החשמונאים, הפועל, דניאל, אנילביץ, כצנלסון ברלשיכון ותיקים6200312בת ים
שד' יוספטל גיורא, החשמונאים, החרושת, דניאל, בר אילןרמת ים6200313בת ים

בלפור, שד' יוספטל גיורא, ברנר, דנין יחזקאל, רבי בנימיןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200314בת ים

שלום עליכם, ביאליק, בלפור, דניאל, מנדלי מוכר ספריםהמרכז6200315בת ים

דניאל, הרב עוזיאל, הרשת, טשרנחובסקי, בלפוראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200316בת ים
הרב הרצוג, שד' העצמאות, הרב עוזיאל, דניאל, צה"לאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200321בת ים

אנילביץ, כנרת, ההגנה, הגדוד העברי, כצנלסון ברלאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200322בת ים
ירושלים, בן יוסף שלמה, הזית, רוטשילד, השלושהעמידר (דרום)6200411בת ים
הגבורים, השלושה, קדושי לוצק, ויצמן, שד' העצמאותעמידר (צפון)6200412בת ים
קבוץ גלויות, קרן קימת לישראל, ניצנה, השלושה, עמידר (מזרח)6200413בת ים

החלוצים
מבצע סיני, קרן קימת לישראל, רהב, סולד הנרייטה, דרך רמת יוסף (צפון - מזרח)6200421בת ים

אלון יגאל
שד' יוספטל גיורא, ארזים, מבצע סיני, סמ הצפורנים, רמת יוסף (מרכז)6200422בת ים

סנה משה
סמ הורדים, הדדי ציון שאול, כצנלסון ברל, מבצע סיני, רמת יוסף (מערב)6200423בת ים

שד' יוספטל גיורא
הרב ניסנבוים יצחק, כ"ט בנובמבר, מוכרי הסיגריות, רמת הנשיא (מערב)6200511בת ים

דקל, הרב לוי
התבור, שד' יוספטל גיורא, רזיאל דוד, סמ השרון, כהן רמת הנשיא (מרכז)6200512בת ים

אלי
יטבתה, מודיעין, כהן אלי, ליבורנו, מגידורמת הנשיא (מרכז)6200513בת ים
תל חי, שד' יוספטל גיורא, כ"ט בנובמבר, כובשי החרמון, רמת הנשיא (מזרח)6200514בת ים

כהן אלי
פרנק אנה, אסירי ציון, דליה, הרב מימון, כ"ט בנובמבררמת הנשיא (דרום)6200521בת ים



שמות רחובות מרכזייםשמות שכונות מרכזיותאזור סטטיסטי 2008סמל יישובשם יישוב
פרנק אנה, כ"ט בנובמבר, הרב ניסנבוים יצחק, האדמו"ר קרית באבוב6200522בת ים

מבאבוב, הרב מימון
פרנק אנה, הקוממיות, הרב ניסנבוים יצחק, קרן היסוד, אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6200523בת ים

מוהליבר
קדרון, דרגות, חבר, ייטב, ערוגותנווה מנחם37301גבעת זאב
תאנה, שבט בנימין, המכבים, הגיא, בן נון יהושעמרכז היישוב37302גבעת זאב
הגיא, אתרוג, ערבה, קרית יערים, לולבהר שמואל, מחנה גבעון37303גבעת זאב
אגן האיילות37304גבעת זאב

הגפן, הזיתים, הנשיא, הרימון, התאנהפרדס רוזנבלום, רמת הדקלים6811גבעת שמואל
שדה יצחק, ביאליק, בן גוריון, יהודה הלוי, לוחמי הגטאותגיורא6812גבעת שמואל

בן גוריון, הרצוג, ז'בוטינסקי, רמב"ם, ביאליקמרכז, פרדס רובין6813גבעת שמואל
אורי צבי גרינברג, בגין מנחם, ביאליק, המר זבולון, יוני רמת הדר6814גבעת שמואל

נתניהו
ז'בוטינסקי, אורנים, התומר, קרן היסוד, רחבת אילןרמת אילן6815גבעת שמואל

פועלי הרכבת, סירקין, כצנלסון, המעגל, דרך בן גוריון דודפועלי הרכבת630011גבעתיים

בורוכוב, ויצמן, כצנלסון, גורדון, המעוררבורוכוב (מזרח)630012גבעתיים
בורוכוב, אחדות העבודה, כצנלסון, קרן קימת לישראל, בורוכוב (מערב)630013גבעתיים

הפועל הצעיר
כצנלסון, הלמד הא, קרן קימת לישראל, עלית הנוער, קרית יוסף630021גבעתיים

התע"ש
דרך השלום, גנסין, טיבר, רמב"ם, ויצמןגבעת רמב"ם (צפון)630022גבעתיים
אילת, ויצמן, ההגנה, המגדל, דרך השלוםגבעת רמב''ם (דרום)630023גבעתיים
צה"ל, גולומב, הכנסת, ויצמן, ריינסארלוזרוב (מערב)630031גבעתיים
שינקין, ויצמן, כצנלסון, הכנסת, ז'בוטינסקגישיינקין (מערב)630032גבעתיים
דרך בן גוריון דוד, שינקין, המרי, כצנלסון, גבעשיינקין (מזרח)630033גבעתיים
ז'בוטינסקי, הכנסת, דרך בן גוריון דוד, גולומב, ניצנהארלוזורוב (מזרח)630034גבעתיים
בן צבי שמעון, דרך בן גוריון דוד, דרך יצחק רבין, ויצמן, אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה630041גבעתיים

הכנסת
יבניאלי, קפלנסקי, טבנקין, הרצוג, רודין אלישעשיכוני דרום (מזרח)630042גבעתיים
ההסתדרות, המאבק, משמר הירדן, תפוצות ישראל, מרכז עסקים דרום, עובדי חברת חשמל630043גבעתיים

אידמית
מצולות ים, כף גימל, אפק, המאבק, הנדיבשיכוני דרום (מערב)630044גבעתיים
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אל מרג', ברבור, השכ' המזרחית, השכ' הצפונית 12921ג'דיידה-מכר

(ג'דיידה)
גרעין הכפר, השכ' הדרומית, השכ' המזרחית דרומית, 12922ג'דיידה-מכר

השכ' המערבית (ג'דיידה)
אזור התעשייה, השיכונים הדרומיים , השכ' הדרומית, 12923ג'דיידה-מכר

שיכונים מזרחיים - אזור הווילות, שכ' מזרחית דרומית 
(מכר)

הגרעין הישן, השכ' המערבית, השכ' הצפונית (מכר)12924ג'דיידה-מכר
שפרינצק, הרצל, ויצמן, לילינבלום, ראובןאזור תעשייה, נווה משה, נווה שולמית, קטרה25501גדרה
הבילוים, שד' בן גוריון, פינס, ז'בוטינסקי, סברדלובגבעת העיריות, המושבה הגרמנית, לב המושבה25502גדרה
העצמאות, ויצמן, כצנלסון, פינס, קק"לכפר אוריאל, נווה ציון, נווה שלמה, שכ' הפועלים25503גדרה
אזורי גדרה, אחוזת גדרה, גדרה הצעירה, כפר אליהו, לב 25504גדרה

גדרה, עמק הנשר, צמרת גדרה, רשפים
קק"ל, שד' בגין מנחם, דרך ארץ, צאלה, שד' בן גוריון

בן גוריון, הרצל, העצמאות, גיבורים, הדריםמוטה גור, נאות הדרים, שיכון עובדים1661גן יבנה
בגין מנחם, בן גוריון, המגינים, דרך קנדה, צה"לגבעת הסביונים, נאות אשכול, נאות הפרחים1662גן יבנה
אזור התעשייה, גבעת שמשון, נאות המכבים, נווה עובד, 1663גן יבנה

שכ' עמידר
יהודה, הרצל, התבור, חשמונאים, הנצחון

העמקים, הרי יהודה, דרך הים, המצפה, עין חנוךגנים, נוף סביון2291גני תקווה
הרמה, הגולן, הגליל, החרמון, הרי יהודהגבעת סביון, קרית ישמח משה2292גני תקווה
הרי יהודה, ים המלח, העמקים, הגליל, הנגבגבעת סביון החדשה, הפסגה (בורוכוב), יפה נוף2293גני תקווה

אלמוארס, שכ' צפונית5411ג'סר א-זרקא
אלשומריה, מרכז הכפר5412ג'סר א-זרקא
אזור הים, אלרמל, שכ' דרומית5413ג'סר א-זרקא

המעפיל, העמל, הפועלים, המלאכה, המסגראזור התעשייה, קריה למחקר גרעיני22001דימונה
שד' הנשיא, הגפן, המלאכה, הרצל, השבליםשבעת המינים, שכון 3 קומות22002דימונה
בבא סאלי, שד' יגאל אלון, שד' הנשיא, ירושלים, מצדהערבה, פרחי ארצנו22003דימונה

שד' הנשיא, הרצל, מ"ג המעפילים, עזרא ונחמיה, שד' גיורא יוספטל22004דימונה
יגאל אלון

העליה, ירושלים, ציפורי, כובשי אילת, גמלאבסט, וילות טרומים, ממשית, שבטי ישראל22005דימונה
הפסגה, המעפיל, השלוה, מרחבים, אלחריזיהגבעה, חכמי ישראל, נאות קטיף22006דימונה
שד' בן גוריון, מרחבים, דרך השלום, העליה, המעפילקהילת העבריים, קרית חינוך, שכונה לדוגמא22007דימונה
דרך גדולי התורה, מאיר בעל הנס, מרחבים, שד' בן נווה גן22008דימונה

גוריון, הרב אבוחצירה
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כליל החורש, פרג, סחלבן החורש, חרוב, קטלבנאות הללי, נווה חורש22009דימונה
טיילת הספורט, המעפיל, הרצל, שד' בן גוריון, התפוצותמלכי ישראל, נווה אביב220010דימונה

המעפיל, עלית הנוער, הרצל, שד' גולדה מאיר, רחבת הניצחון (דרום)220011דימונה
הבנים

שד' גולדה מאיר, שדה יצחק, המעפיל, התפוצות, דרך הניצחון (צפון), נווה דוד220012דימונה
הצנחנים

הרצל, שביל התפוזים, שחל, ששת הימים, הר מירוןאזור תעשייה, גיל עמל, הפועל המזרחי, שיכון בלוקונים970011הוד השרון

וייצמן חיים, חנקין, החומש, נצח ישראל, אסירי ציוןמגדיאל (צפון-מזרח)970012הוד השרון
אהבה, נחשון, דרך מגדיאל, אסירי ציון, סוקולובמגדיאל (צפון - מערב)970013הוד השרון
הרצל, זקיף, דרך מגדיאל, גלגל המזלות, חנקיןמגדיאל (דרום-מזרח)970014הוד השרון
המקשר, הרצל, דרך מגדיאל, הדרים, פדוייםמגדיאל (דרום-מערב)970015הוד השרון
שרת משה, ישורון, דרך רמתים, האילנות, בן גוריוןרמתיים (מזרח), שרת970021הוד השרון
גורדון, בן גוריון, הבנים, בורוכוב, השקמיםרמתיים (מערב), שיכון עממי, שיכון פועלים970022הוד השרון
השחר, דרך רמתים, האורנים, הבנים, הראשוניםהדר (מזרח)970023הוד השרון
הבנים, ההכשרות, הפרדס, סאלד הנריאטה, התכלתגני צבי, הדר (מערב), שיכון גיורא970024הוד השרון
הפרדס, יהלום, דרך רמתים, ז'בוטינסקי, הגיבוררמות מנחם970031הוד השרון
האגודה, האשל, השומר, ז'בוטינסקי, המחתרותנווה הדר, רמת הדר, רסקו970032הוד השרון
הרקון, התמר, המכבים, החשמונאים, שמעון הצדיקאזור תעשייה - נאמן א', נווה נאמן970033הוד השרון
החרש, היובלים, המסגר, הנגר, הרקוןאזור תעשייה - נאמן ב'970034הוד השרון

הר נבו, הר סיני, זיסו, מעפילי מרוקו, רביביםיד התשעה640011הרצליה
בורוכוב, דרך ירושלים, כצנלסון, מורדי הגטאות, קבוץ נווה עמל (צפון)640012הרצליה

גלויות
פרץ, פנקס, גיל, יצחק שדה, כצנלסוןנווה עמל (דרום)640013הרצליה
יהודה הנשיא, משה, רבי עקיבא, רזיאל דוד, הולצברג גבעת הפרחים, גני הרצליה, צמרות, שכ' דרום640021הרצליה

שמחה
בית"ר, פתח תקווה, בן גוריון, ההסתדרות, ברנרגורדון (דרום)640022הרצליה
שבטי ישראל, בארי, בן גוריון, בר כוכבא, סעדיה גאוןנווה אמירים640023הרצליה
סנש חנה, הרב קוק, אלרואי דוד, בר כוכבא, בן גוריוןנווה ישראל640024הרצליה
שמשון הגבור, הס, העצמאות, הרב קוק, השרוןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה640031הרצליה
קהילת ציון, בן יהודה, בן גוריון, אוסישקין, ארלוזורובגורדון (צפון)640032הרצליה
מזא"ה, הרב גורן, קהילת ציון, אחד העם, העצמאותאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה640033הרצליה



שמות רחובות מרכזייםשמות שכונות מרכזיותאזור סטטיסטי 2008סמל יישובשם יישוב
בר אילן, העצמאות, לוין שמעון, ויצמן, סוקולובמעונות שרה640034הרצליה
סירקין, קהילת ציון, העצמאות, אחד העם, סוקולובאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה640035הרצליה
קלישר, ההגנה, הדר, אחד העם, סוקולובאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה640041הרצליה
מלכי ישראל, סוקולוב, טשרניחובסקי, בני בנימין, הנדיבמרכז640042הרצליה

אלוף אלון יגאל, ברוך, הדר, יפה אריה לייב, עגנוןנווה עובד (דרום)640043הרצליה
כבוש העבודה, גולומב אליהו, הדר, העליה השניה, יפה נווה עובד (צפון)640044הרצליה

אריה לייב
שד' בגין מנחם, מגן דוד, האילנות, הבריגדה היהודית, גן רש''ל, נחלת עדה640051הרצליה

כנפי נשרים
מלכי יהודה, אנילביץ, גולומב אליהו, הבריגדה היהודית, מעונות פועלים640052הרצליה

הדר
אלתרמן נתן, ז'בוטינסקי, נבו יוסף, שבעת הכוכבים, שד' קרית רבין (קרית ספורט)640053הרצליה

מיכאלי בן ציון
בני בנימין, שניאור זלמן, ברש אשר, אלתרמן נתן, הנדיבאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה640054הרצליה

אלקלעי, גרינברג אורי צבי, הנדיב, עזרא הסופר, פינסקראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה640055הרצליה

אבן גבירול, הראובני, ויצמן, פינסקר, שמואל הנגידוייצמן (מזרח)640056הרצליה
אבן שפרוט, אהרונסון דשה, בן סרוק מנחם, הרב קוק, וייצמן (מערב)640057הרצליה

אבן עזרא
החושלים, המנופים, השונית, שד' אבא אבן, שנקר אריהאזור תעשייה חדש, מרינה640061הרצליה

גלגל הפלדה, יד חרוצים, מדינת היהודים, משכית, שד' אזור תעשייה640062הרצליה
אבא אבן

דרך דיין משה, המסילה, המנהרה, אל על, נורדאוגבעת הסופר640063הרצליה
אח"י דקר, המגינים, הנשיא יצחק בן צבי, יהושפט המלך, הרצליה פיתוח (מזרח)640064הרצליה

שלוה
הנשיא יצחק בן צבי, וינגייט, ניל"י, מדינת היהודים, רמת הרצליה פיתוח (מערב)640065הרצליה

ים
שער הים, קרן היסוד, בזל, הנשיא יצחק בן צבי, וינגייטאפולוניה, הרצליה פיתוח (צפון), נוף ים, רשף640066הרצליה

שד' בן גוריון, דרך פינלס, המיסדים, הנרקיס, הרקפתגבעת עדן, החורש, נווה שלו93001זכרון יעקב
ז'בוטינסקי, הנדיב, הכובשים, שד' ניל"י, המיסדיםגבעת זמארין, יעקב, מרכז המושבה93002זכרון יעקב



שמות רחובות מרכזייםשמות שכונות מרכזיותאזור סטטיסטי 2008סמל יישובשם יישוב
הכובשים, הנוטרים, טרומפלדור, העצמאות, דרך אהרןאחוזת ני"לי, השמורה, נווה הברון, נווה רמז93003זכרון יעקב

דרך אהרן, דרך היקב, דרך שרה, מרבד הקסמים, קבוץ מול היקב, נווה שרת, רמת צבי93004זכרון יעקב
גלויות

יפה נוף, הלימון, השקמה, וולפברג, שקצרנווה אליעזר (דרום)650011חדרה
הלוי, הפרדס, השיזף, סלוצקין, עצמוןבית אליעזר (דרום)650012חדרה
יציאת אירופה, קבוץ גלויות, הפרדס, העצמאות, השושניםבית אליעזר (צפון), נווה אליעזר (צפון), שיכון יוגוסלבי650013חדרה

חטיבת הנח"ל, ניצנים, עין זיוון, שקמונה, הר סינינווה חורש650021חדרה
המתכת, קומבה, מייזר יוסף, הזגג, פרידלנדראזור התעשייה צפון650022חדרה
בי"ח הלל יפה, הפועל המזרחי, חפציבה, יצחק, נווה 650023חדרה

חיים, שלום
אהרונסון, בר אילן מאיר, השלום, מבצע יונתן, רמח"ל

פרנק, לסקוב חיים, דורי יעקב, אלעזר דוד, שמעוני דודבית''ר, גני אלון, הזיתים, סלע650024חדרה

הגבורים, הנשיא ויצמן, הרב קוק, שד' רוטשילד, חובבי גני חדרה, האוצר650031חדרה
ציון

ירושלים, ישעיהו, צה"ל, הגבורים, חטיבת כרמליאפרים, גבעת בוסל, גבעת ביל''ו, נווה עובד, נחליאל650032חדרה
תרנ"א, משמר הגבול, שד' אלכסנדר, חטיבת הנח"ל, ניסן650041חדרה

רבין יצחק
שרת משה, השיטה, בן צבי יצחק, האלון, ברנדיסכפר ברנדייס, שיכון ברנדייס650042חדרה
נורדאו, בוטקובסקי, ביאליק, בן צבי יצחק, חזני מיכאלפאר650043חדרה
רש"י, הנבל, גולדה מאיר, ביאליק, בן צבי יצחקאלרם, ביאליק, חדרה הצעירה, שמשון650044חדרה
אחד העם, ז'בוטינסקי, הלל יפה, הגבורים, ביאליקהעירייה, מרכז (דרום)650045חדרה
הגבורים, הנשיא ויצמן, הרברט סמואל, ירושלים, תרנ"אמרכז (מזרח), קניון לב חדרה650051חדרה

הרצל, הלל יפה, הנשיא ויצמן, הרברט סמואל, שד' מרכז (מערב)650052חדרה
רוטשילד

מלחמת ששת הימים, רמב"ם, הנשיא ויצמן, הלל יפה, רמב''ם650053חדרה
הרברט סמואל

ארבע האגודות, הסהרון, מבצע עובדה, שמעוני דוד, וייצמן, יד שמואל, יער חדרה, שיכון גזית650061חדרה
אהרונסון

אולגה ג', אזורים, בן גוריון, גבעת אולגה (מזרח), קידמת 650062חדרה
ים

הראשונים, הקרן הקיימת לישראל, יש"י, הרב בוזגלו, 
הרב ניסים



שמות רחובות מרכזייםשמות שכונות מרכזיותאזור סטטיסטי 2008סמל יישובשם יישוב
שד' בגין מנחם, בוארון ברוך, הראשונים, המעפילים, גבעת אולגה (מערב), כפר הים650063חדרה

הנגב
ה באייר, השופטים, מבצע עזרא, שבטי ישראל, הצוקיםאלי כהן, גבעת אולגה (דרום)650064חדרה

אפיקי מים, ארזי הלבנון, הצוקים, חבצלת השרון, סמדרחופים, עין הים650065חדרה

הפלד, תמנע, המכתש, המלאכה, הסדנהאזור תעשייה א' (מזרח)6600111חולון
הגביש, פרופ' שור, הפלד, הנפח, המלאכהאזור תעשייה א' (מערב)6600112חולון
המשביר, החופר, המלאכה, המרכבה, הבנאיאזור תעשייה ב' (מזרח), אזור תעשייה ג' (מזרח)6600113חולון
הלהב, הרוקמים, המרכבה, האורגים, המשביראזור תעשייה ב' (מערב), אזור תעשייה ג' (מערב)6600114חולון
אשדוד, המנור, המרכבה, שד' ירושליםגבעת חולון, מולדת6600115חולון
אלופי צה"ל, מפרץ שלמה, רמת הגולן, שד' ירושלים, קרית שרת (מזרח)6600211חולון

שרת משה
שד' ירושלים, שרת משה, מפרץ שלמה, אלופי צה"ל, הר קרית שרת (מרכז)6600212חולון

הצופים
אלעזר דוד, גבעת התחמושת, מפרץ שלמה, צפת, שרת קרית שרת (דרום)6600213חולון

משה
אלעזר דוד, קרן היסוד, קרית שמונה, יריחו, מפרץ שלמהקרית שרת (מערב)6600214חולון

גבעת התחמושת, יום הכיפורים, מפרץ שלמה, קרן קרית שרת (מרכז)6600215חולון
היסוד, שרת משה

שער ציון, קרן היסוד, גבעת התחמושת, אלופי צה"ל, קרית שרת (צפון)6600216חולון
קרית שמונה

אלופי צה"ל, אלעזר דוד, קבוץ גלויות, שמורקאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6600221חולון
אלעזר דוד, ההסתדרות, שמורק, שמריהו לוין, ברנדיסרסקו ב' (דרום)6600222חולון

י"א הספורטאים, שד' ירושלים, ההסתדרות, רבי עקיבא, רסקו ב' (צפון)6600223חולון
גאולים

מעלות, מרבד הקסמים, פרנק אנה, שד' ירושליםנאות יהודית (דרום)6600224חולון
השופטים, שד' ירושלים, פרופ' שור, הנביאים, ירמיהוהשומרונים, נאות יהודית (צפון), נווה ארזים6600225חולון
דובנוב, טהון, סרלין יוסף, פרופ' שור, בלבןשיכון מפדה אזרחי6600311חולון
שד' ירושלים, פבריגט, השיטה, מוהליבר, גאוליםרסקו ג'6600312חולון
האשל, ההסתדרות, ריינס, חנקין, וולפסוןרסקו א' (דרום)6600313חולון
חנקין, מימון, מרקובצקי, סוקולוב, קראוזהרסקו א' (צפון)6600314חולון
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סוקולוב, סרלין יוסף, מנדלי מוכר ספרים, קראוזה, בן שיכון אגרובנק6600321חולון

יהודה
חנה סנש, חנקין, מקוה ישראל, קרל נטר, קראוזהאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6600322חולון
ז'בוטינסקי, שנקר, אוסישקין, חנקין, השומראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6600323חולון
הגליל, הגלעד, סוקולוב, שד' קוגל, שנקרשיכון עממי6600324חולון
ויצמן, שנקר, הנשיאים, בילינסון, סוקולובאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6600331חולון
ביל"ו, חנקין, סוקולוב, שנקר, שפרינצקאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6600332חולון
ביל"ו, ההסתדרות, המכבים, חנקין, פתח תקוהאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6600333חולון
ביאליק, שנקר, שמעוני, ההסתדרות, ויצמןקרית עבודה6600334חולון
גולומב, ההסתדרות, הופיין, ויצמן, טשרנחובסקיאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6600335חולון
דגניה, ההסתדרות, חנקין, כהן יעקב, פיכמןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6600411חולון
חנקין, קדושי בלזן, ראש פנה, גאולים, ההסתדרותנאות שושנים (צפון)6600412חולון
אלעזר דוד, גאולים, גלילי ישראל, ההסתדרות, ידין יגאלנאות שושנים (דרום)6600413חולון

אילון פנחס, גולדה מאיר, האלוף אהרון יריב, מוטה גור, קרית פנחס אילון (מזרח)6600414חולון
רפאל איתן

קרית פנחס אילון (דרום)6600415חולון
קישון אפרים, שד' בגין מנחם, גלעדי אהרון, ברקת קרית פנחס אילון (מערב)6600416חולון

ראובן, גולדה מאיר
שד' מנחם בגין, ברלב חייםקרית יצחק רבין (מזרח)6600421חולון
יפה אברהם, דיין משה, רבין יצחק, שד' בגין מנחם, קרית יצחק רבין (מערב)6600422חולון

ברלב חיים
ארליך שמחה, שד' בן גוריון, רבינוביץ יהושע, דיין משה, קרית בן גוריון (צפון)6600423חולון

משעול היהלום
ארליך שמחה, לסקוב חיים, משעול הנופך, צדוק דוד, קרית בן גוריון (דרום-מזרח)6600424חולון

רבינוביץ יהושע
משעול הספירים, רבינוביץ יהושע, משעול ענבר, לסקוב קרית בן גוריון (דרום)6600425חולון

חיים, צדוק דוד
משעול ענבר, מקלף מרדכי, קרסל גצל, רבינוביץ יהושע, קרית בן גוריון (מרכז)6600426חולון

שד' בן גוריון
אהרונוביץ, גרינברג אורי צבי, דיין משה, לנדאו חיים, שד' קרית בן גוריון (מערב)6600427חולון

בן גוריון
חניון אוטובוסים, מוזיאון רכב הסטורי6600511חולון
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מכס וג'סי כהן, שד' בגין מנחם, הסנהדרין, אהרונוביץ, ג'סי כהן (דרום)6600512חולון

התנאים
אגוז, החמניה, הרב ניסים יצחק, התנאיםקרית מיכה6600513חולון
התנאים, יטבתה, הערבה, אילת, שד' יוספטלג'סי כהן (צפון), שיכון חדש6600514חולון
אהרונוביץ, אילת, הציונות, מכס וג'סי כהן, קצנלסון יצחקאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6600521חולון

בר אילן, שפירא חיים משה, קדמן, הופיין, ברקת ראובןנווה רמז (מזרח)6600522חולון

אהרונוביץ, אילת, הופיין, העליה השניה, סירנינווה רמז (מערב)6600523חולון
אילת, אלי כהן, ארן זלמן, ההסתדרות, הופייןנאות רחל (דרום - מזרח)6600611חולון
שבטה, שד' יוספטל, חצרים, אילת, קדושי קהירנאות רחל (דרום - מערב), שכ' אקדמאים6600612חולון
אילת, צאלים, קדושי קהיר, אוריםנאות רחל (צפון - מערב)6600613חולון
אילת, תרצ"ו, הרצפלד, זמנהוף, שד' הוז דבאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6600614חולון
שד' הוז דב, אברבנאל, אילת, בעל שם טוב, הגר"אאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6600615חולון
הבנים, המעפילים, מבצע סיני, שד' הוז דב, גבעתיאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6600621חולון
איבן גבירול, שד' הוז דב, יצחק הלוי, המעפילים, אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6600622חולון

החשמונאים
מונטיפיורי, קפאח, ש"ץ צבי, שד' הוז דב, סולד הנריטהשכ' עם6600623חולון

זכריה הרופא, סוקולוב, שד' קוגל, חובבי ציון, שדה יצחקאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה6600624חולון

הבנים, הדר, המעפילים, ברקן, התאנהחולון הירוקה, תל גיבורים (דרום)6600625חולון
אצ"ל, הלוחמים, התותחנים, המצודה, חזית חמשמרכז רפואי וולפסון, תל גיבורים (צפון)6600626חולון
בעלי התני"א, שטרן יוסף, שד' ורבורג, הרב לוין אריה, קרית שמואל (מערב)4000111חיפה

משה חיים שפירא
הרב ריינס, פרומר דב, שד' הרא"ה, שד' ורבורג, תורה קרית שמואל (דרום)4000112חיפה

ועבודה
הארזים, שד' מח"ל, שד' ורבורג, שד' דגניה, ארן זלמןקרית חיים מערבית (מרכז)4000121חיפה

ארן זלמן, טרומן, בית אלפא, שד' מח"ל, שד' דגניהקרית חיים מערבית (מזרח)4000122חיפה
האצטדיוןמתחם מיכלי הנפט4000123חיפה
ככר צייזל, שנקר אריה, אח"י אילת, ברודסקי זאבמתחם האיצטדיון4000124חיפה
אח"י אילת, שרת משה, זייד אלכסנדר, בן צבי יצחק, קרית חיים מזרחית (דרום-מערב)4000131חיפה

הגדוד העברי
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הנוטר, הגדוד העברי, זייד אלכסנדר, שיטרית, שרת משהקרית חיים מזרחית (מרכז)4000132חיפה

ששת הימים, שיטרית, הגדוד העברי, זייד אלכסנדר, שד' קרית חיים מזרחית (צפון)4000133חיפה
קרן קימת

אח"י אילת, הקבוצים, ציזלינג, שרת משה, השיירהקרית חיים מזרחית (מזרח)4000134חיפה
אח"י אילת, בן צבי יצחק, השיירה, שבטי ישראל, יציבקרית חיים מזרחית (דרום-מזרח)4000135חיפה
אזור תעשייה מפרץ חיפה (צפון - מזרח), שכ' עירוני 4000211חיפה

מפרץ
שד' ההסתדרות, יוסף לוי, חלוצי התעשיה, המסגר, 

הדשנים
יוליוס סימון, פרנץ לוי, קצנשטיין אריה, חלוצי התעשיה, אזור תעשייה מפרץ חיפה (צפון - מערב)4000212חיפה

האצטדיון
החרושת, העמלים, שד' ההסתדרות, שנקר אריה, דרך חוצות המפרץ - אזור מסחר ותעשייה4000213חיפה

דיין משה
אזור תעשייה - בתי הזיקוק4000214חיפה
החרמש, שד' ההסתדרות, בעלי מלאכה, המוסכים, אזור תעשייה, לב המפרץ, מכון הטיהור4000221חיפה

האשלג
בן יוסף שלמה, הנפח, דרך בר יהודה, מקלף מרדכי, שד' אזור מלאכה ומסחר4000222חיפה

ההסתדרות
דרך גזל, דרך סלמן, אורט, אופיר, טוביםחוף שמן (אזור תעשייה), נמל חיפה4000223חיפה
אזור הקישון (נמל דייג, מסוף מכולות), מספנות ישראל, 4000231חיפה

שדה תעופה
דרך דיין משה, דרך ידין יגאל, הדייגים, טובים, יוליוס 

סימון
דרך העצמאות, חיל הים, דרך העצמאות, המכסנמל חיפה, רציף מכולות4000232חיפה
דרך בר יהודה, דרך יד לבנים, הגבורים, דרך צייזל ואדי רושמייה, עיר תחתית (מזרח)4000311חיפה

ירוחם, אני מאמין
אבן גבירול, הגבורים, חטיבת גולני, יהודה הלוי, קבוץ עיר תחתית (מזרח)4000312חיפה

גלויות
מעלה השחרור, שיבת ציון, מרכוס ברוך, ואדי סליב, עיר תחתית (מזרח)4000313חיפה

קבוץ גלויות
דרך העצמאות, נתנזון, קבוץ גלויות, שד' הפלי"ם, שיבת עיר תחתית (מרכז), קרית רבין4000321חיפה

ציון
שיבת ציון, שער פלמר, דרך העצמאות, דרך יפו, שד' העיר התחתית (מרכז) - שער פלמר4000322חיפה

המגינים
ככר פלומר, עין דור, דרך יפו, דרך העצמאות, שד' עיר תחתית (מרכז) - ככר פלומר4000323חיפה

המגינים
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דרך אלנבי, התשעים ושלוש, כורי, יוחנן הקדוש, שיבת ואדי ניסנאס (צפון - מזרח), עיר תחתית (מערב)4000331חיפה

ציון
כורי, שד' הציונות, קיסריה, ואדי, שבתאי לויואדי ניסנאס (דרום - מזרח)4000332חיפה
דרך אלנבי, סנט לוקס, האיטלקים, עין דור, שד' הציונותואדי ניסנאס (מערב), עיר תחתית (מערב)4000333חיפה

שד' המגינים, דרך אלנבי, דרך יפו, לוחמי הגטאות, שד' המושבה הגרמנית4000334חיפה
בן גוריון

שד' המגינים, שד' רוטשילד, דרך אלנבי, תל אביב, דרך קרית אליהו4000411חיפה
יפו

דרור, דרך אלנבי, ככר מאירהוף, צה"ל, שד' רוטשילדקרית אליעזר (מרכז)4000412חיפה

דרך אלנבי, קדושי דמשק, דרך סטלה מריס, ברון הירש, קרית אליעזר (דרום)4000413חיפה
עגנון

אבנר, דרך אלנבי, צה"ל, שד' ההגנה, יואבקרית אליעזר (מערב)4000414חיפה
חיל הים, אל עתיקה, דרך יפו, המכס, זיסו א לעיר תחתית (צפון - מערב)4000415חיפה
חיל הים, ד"ר עפרון, לוץ, שד' ההגנה, העליה השניהבת גלים (מזרח)4000416חיפה
שד' בת גלים, העליה השניה, השרון, לוץ, רציף אהרוןבת גלים (מערב)4000417חיפה

שד' ההגנה, יאיר שטרן, התורן, ההגה, העוגןעין הים4000421חיפה
סטרומה, ז'ורס, יציאת אירופה, דרך צרפת, הבסטיליהקרית שפרינצק (צפון)4000422חיפה

דרך צרפת, אצ"ל, הרב אנקואה רפאל, יציאת אירופה, קרית שפרינצק (דרום)4000423חיפה
בר רב האי דוד

שד' ההגנה, פז סעדיה, הרותם, הרב אנקואה רפאל, שער העלייה4000424חיפה
אצ"ל

אלמוג, שוניתנווה דוד (צפון)4000425חיפה
דוד המלך, שלמה המלך, שד' ההגנה, עוזיהו המלך, נווה דוד (דרום)4000426חיפה

שאול המלך
חוף דדו, חוף זמיר, חוף הכרמל, יוחאי בן-נון, רב אלוף החוף הדרומי, חוף כרמל4000431חיפה

דוד אלעזר
שד' ההגנה, סחרוב אנדרה, יוחאי בן-נון, חת נחוםמרכז תעשיות מדע (מת''ם) - מערב4000432חיפה
פלימן משה, קסטרא, שד' ההגנה, רוטנברג פינחס, מרכז תעשיות מדע (מת''ם) - דרום4000433חיפה

קדושי יאסי
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מגורשי ספרד, מסילת ישרים, צביה ויצחק, שאול המלך, מרכז תעשיות מדע (צפון)4000434חיפה

שד' ההגנה
צפרירים, רחל, לאה, בועז, אלכסנדר ינאיכרמליה4000511חיפה
מרגלית, שד' הנדיב, שד' מוריה, הירקון, יותםכרמל מרכזי (דרום-מערב)4000512חיפה
יותם, כספרי, נעמ"ת, שוהם, שמשוןורדיה (צפון), כרמל מרכזי (דרום-מזרח)4000513חיפה
ורדיה, ראש מיה, תדהר, נורית, צבעוניורדיה (דרום)4000514חיפה
בלום לאון, סנש חנה, שד' וינגיטרמת הדר4000521חיפה
האסיף, יפה נוף, סולד הנריטה, שד' וינגיט, שד' קישכרמל מרכזי (צפון)4000522חיפה
ביכורים, שד' הנשיא, יפה נוף, דרך הים, וודגוודכרמל מרכזי (מרכז)4000523חיפה
ביכורים, הינריך היינה, צפרירים, שד' מוריה, שמשוןכרמל מרכזי (דרום)4000524חיפה
שד' הצבי, קדימה, כבירים, רענן, דרך היםכבירים, כרמל מרכזי (מערב)4000525חיפה
אילנות, דרך הים, הנרקיסים, הרקפות, שושנת הכרמלכרמל מערבי (דרום-מזרח)4000526חיפה

גלאל אל דין, רענן, כבירים, אל מוהדי, עודה נדהכבאביר4000527חיפה
דרך הים, הסנה, הרדוף, התמר, חרובכרמל מערבי (צפון-מערב)4000528חיפה
ויקטור הוגו, זולא אמיל, אדמונד פלג, וייז סטפן, רמת שאול4000531חיפה

טשרניחובסקי
דרך סטלה מריס, טשרניחובסקי, ישעיהו, שד' הנשיא, כרמל צרפתי4000532חיפה

שד' הציונות
התשבי, שד' הנשיא, יפה נוף, בית אל, עובדיהכרמל צפוני, רמת התשבי4000533חיפה
שד' הציונות, אל מותנבי, דרך סטלה מריס, הגפן, עבאסהדר (צפון-מערב)4000611חיפה

עבאס, שד' הציונות, שפרה, הגפן, יפה נוףגן הבהאים, הדר (צפון - מזרח)4000612חיפה
השלום, גדעון, הלל, מסדה, שד' הציונותמרכז הדר (דרום - מערב)4000613חיפה
מונטיפיורי, ברכה חבס, הס, ארלוזורוב, שד' גולומב אליהוהדר עליון (מערב)4000621חיפה

רש"י, ארלוזורוב, בר גיורא, גאולה, הפועלהדר עליון (מזרח)4000622חיפה
רבי עקיבא, סנש חנה, המימוני, בלום לאון, בעל שם טוברמת הדר, גאולה4000623חיפה

תל חי, ארלוזורוב, בלפור, יוסף, פבזנרהדר הכרמל, מרכז הדר (דרום)4000631חיפה
שבתאי לוי, הרצליה, בלפור, שד' הציונות, הנביאיםהרצליה, מרכז הדר (צפון - מערב)4000632חיפה
שמריהו לוין, הנביאים, הרצל, חסן שוקרי, החלוץהדר (צפון-מזרח), מרכז הדר (צפון)4000633חיפה
ביאליק, החלוץ, הרצל, חסן שוקרי, יחיאלהדר מזרחי (מערב), ואדי סאליב4000634חיפה
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מיכאל, בר כוכבא, הגבורים, הרצל, יל"גהדר מזרחי (מזרח), נחלה4000641חיפה
השלוח, גאולה, חרמון, מיכאל, בצלאלהדר מזרחי (דרום)4000642חיפה
אהבת ישראל, דרך רופין, הנגב, מיכאל, מקור ברוךרמת ויז'ניץ4000643חיפה
הרב קניאל, גאולה, האר"ימעונות גאולה4000644חיפה
רזיאל דוד, זמכשרי, הירדן, גוש עציון, הגבוריםחליסה4000711חיפה
וינר יוסף, הירדן, פאר, רזיאל דוד, דרך יד לבניםתל עמל4000712חיפה
הגבורים, חטיבת כרמלי, החשמל, דרך יד לבנים, דרך נווה גנים (צפון)4000713חיפה

בר יהודה
תענך, ברלב חיים, בשור, דולצ'ין אריה, ערדנווה גנים (דרום), נווה יוסף4000714חיפה
דורי יעקב, חזן יעקב, סלומון יעקבמורדות נווה שאנן4000715חיפה
הגליל, גדליהו, פינסקר, מימוןנווה שאנן (מזרח)4000721חיפה
הבריכה, הגליל, שד' טרומפלדור, התיכון, חניתהנווה שאנן (מרכז)4000722חיפה
הגליל, התיכון, חניתה, נתיב חן, ציוןנווה שאנן (מערב)4000723חיפה
דרך יד לבנים, טבנקין יצחק, ניסנבוים, נתיב חן, סילבר יזרעאליה (צפון)4000731חיפה

אבא הלל
קליבנוב, סילבר אבא הלל, צ'רניאבסקי, חניתה, ניסנבויםיזרעאליה (מרכז)4000732חיפה

פרופ' רטנר יוחנן, גולן שמחה, השל יהושע, חניתה, יזרעאליה (דרום)4000733חיפה
סילבר אבא הלל

שד' טרומפלדור, גלבוע, פינסקר, אדם הכהן, ברל כצנלסוןזיו4000811חיפה

שד' רוז, שד' שיקגו, לוחמי חרות ישראלקרית הטכניון4000812חיפה
וילנאי זאב, יגאל אלון, חסידי אומות העולם, אלתר, סכנין רמת אלון4000813חיפה

אברהם
אינטרנשיונל, בורלא יהודה, ברנר, חביבה, שניאור זלמןרמות רמז (דרום)4000821חיפה

דרך חנקין, בורוכוב, יערי מאיר, אינטרנשיונל, קומוי נתןרמות רמז (צפון)4000822חיפה

בת-חן, גולן שמחה, דוכיפת, חוחית, צופיתרמת חן4000823חיפה
לוין גוטל, דרך רופין, גולן שמחה, קדיש לוזרמת ספיר4000824חיפה
אמנון ותמר, שניאור זלמןגבעת זמר4000825חיפה
שז"ר זלמן, שקמה, הצוללת דקר, בובר מרטין, אורןרמת בן גוריון (צפון)4000911חיפה
מבצע יונתן, פיק"א, פלמ"ח, קרן היסוד, הראלרוממה4000912חיפה
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שער הגיא, שד' מוריה, חורב, דיזראלי, שד' סיניאחוזה (צפון)4000921חיפה
מאפו, הרופא, שד' מוריה, תל מאנה, ויתקיןאחוזה (דרום)4000922חיפה
ולנברג ראול, שוויצר אלברט, פרויד, ברנשטיין פרץ, רמת אשכול4000931חיפה

שאגאל מארק
אידר, חורב, סורוקה משה, שימקין, שד' אבא חושירמת בגין4000932חיפה
גבעת דאונס, שד' אבא חושי, יערות, חורב, אינשטייןרמת בן גוריון (דרום)4000933חיפה
אמנון ותמר, הנטקה, הסחלב, יקינתון, פיק"ארמת בן גוריון (מרכז)4000934חיפה
אנגל יונה, גולדה מאיר, לסקוב חיים, קויפמן יחזקאל, רמת גולדה מאיר4000941חיפה

שד' אבא חושי
בירם, שד' אבא חושי, אגוז, בליטנטל משה, סייפןרמת אלמוגי4000942חיפה
שינדלר אוסקר, אוארבך אליהו, הכשרת היישוב, זינגר סביוני הכרמל4000943חיפה

מנדל, אורלנד יעקב
שלונסקי, שבדיה, פינלנד, אנטוורפן, דניההוד הכרמל (דניה)4000944חיפה
שד' אבא חושיאוניברסיטת חיפה4000945חיפה

לח"י, וינגייט, בהלול ציון, גולומב, השומרדוד רמז (שיכון עובדים)670011טבריה
אחד העם, ניברג, טבור הארץ, יהודה הנשיא, אהל יעקבקרית שמואל, שכ' נוה חן670012טבריה

גוש עציון, טבור הארץ, המגינים, אלחדיף, חברוןדון יוסף נשיא, ציונים כלליים, שכון ותיקים670013טבריה
יהודה הלוי, דרך גדוד ברק, הבנים, הגליל, הירדןגני מנורה, העיר העתיקה, הרמב''ם, מימוניה, נווה הדר670014טבריה

יהודה הלוי, טולידנו, ברנר, הנוטר, החרמוןאזור תעשייה ומלאכה, אחווה, גאולים (שיכון א'), עץ חיים670015טבריה

יהודה הנשיא, אלחדיף, בר כוכבא, החשמונאים, רמת כינרת, שיכון עממי, שכ' רווקיה, שרת670021טבריה
טרומפלדור

שיטרית, מעלה קק"ל, החשמונאים, בר כוכבא, דרך אחוזת כנרת (מערב), בית וגן, רבי עקיבא (שיכון ב')670022טבריה
הגבורה

טרומפלדור, ברנר, תהילה, דרך הגבורה, המכביםאחוזת כנרת (מזרח), קרית משה670023טבריה
אלה, דרך הגבורה, הדקל, הנרקיס, צאלוןמורדות טבריה (מזרח)670024טבריה
חרצית, שקד, כליל החורש, דובדבן, שד' ספירמורדות טבריה (מערב), נוף כינרת, רמת טבריה א'670025טבריה
שד' אלנטאון, אהבת ציון, הנביאים, יפה נוף, ירושליםרמת טבריה ב', רמת טבריה ג', שכ' +670031200טבריה
שז"ר זלמן, כוכב, הנשיא ויצמן, אלעזר דוד, בן אליעזר בן גוריון, טבריה עילית670032טבריה

אריה
בית הלל, בן צבי יצחק, הנשיא ויצמן, ז'בוטינסקי, סנש רמת אגוז/שיכון ד' (מזרח)670033טבריה

חנה
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שרת משה, אלפסי, הרב עוזיאל, הרב קוק, סינירמת אגוז/שיכון ד' (מערב)670034טבריה
צבעונית, הקרן, המברג, המשור, הנשיא ויצמןאזור תעשייה (מערב)670035טבריה
אהבת ציון, ברץ, האבות, השלום, שפירא משהשיכון ג'670036טבריה
אלמנאשר, אלמנזלה, אלעיסיליאת, אלעמארה, ואדי אלעין4981טורעאן

אלחמרא א', אלכרום אלג'רביה, אלסראר, אלרמאנה, 4982טורעאן
ווסט אלבלד, קבר אלעבד

אלדלהם, אלטבראני, אלמליק, אלתותי, בית אלרסיף, 4983טורעאן
ד'הר אלשעירה

אבו אל עקארב, אתר אשפה מזרחי, פרדיסיה, רוק27301טייבה
אלבאטן, אלח'לה אלשמאליה27302טייבה
אלקינה- השכ' המזרחית27303טייבה
גרעין- העיר העתיקה27304טייבה
אלראס27305טייבה
איזור הקאנטרי, כרם אלג'באלי המזרחי, כרם אלג'באלי 27306טייבה

המערבי
אלסלילמה, אלסמכה, אלשל, ואד אלאסד, ואד חמדאן27307טייבה
אזור תעשייה, ג'למה, שכ' הבדואים27308טייבה
חור אלנדא27201טירה
אל-ג'ומעהאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה27202טירה
כרם אלזיתון, מקורות27203טירה
העיר העתיקה, מרכז העיר27204טירה
אבו סלאח, חור אבו דקר27205טירה
אלמשרוע27206טירה
טירהדאמו, עקפה27207טירה
ג'ורת קשוע, חור לס27208טירה

אזור מסחר - שער הכרמל, אזור תעשייה ועסקים, נאות 21001טירת כרמל
כרמל

עוצמה, מוצקין, הרצל, כרמלים, הרדוף

הרצל, הנרקיסים, ז'בוטינסקיגלי כרמל (בתכנון)21002טירת כרמל
ז'בוטינסקי, שרת משה, הכלניות, אצ"ל, ויצמןכלניות, נווה גלים, שז"ר/דקר21003טירת כרמל
הרב וינרוב, הרצל, ויצמן, ז'בוטינסקי, הרב ברזני סולימןעמידר, שיטרית, שרת21004טירת כרמל

השחרור, מוצקין, הרצל, ביאליק, רמב"םביאליק, ברנר, מעלה נוף, נווה אליאס, רמב''ם21005טירת כרמל
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ויצמן, לוי אשכול, מלחמת ששת הימים, נורי דוד, סיניאשכול, וייצמן, כהן, רמת בגין21006טירת כרמל
גיורא, אלבז נתן, בן צבי, גורדון, ויצמןאיילת הכרמל, בן צבי, גיורא, המרכז לבריאות הנפש21007טירת כרמל

השכ' העליונה, ואדי אלעין, מטיראן89001טמרה
אלמסלוקה, המסגד הישן, עיריה89002טמרה
אלהרובה, אלחמרה, אלפאראבי89003טמרה
אלג'בל, אלחג'ארה, ואדי המאם89004טמרה
אבו רומאן, אלביק, באב אלנסב, זיאדנה, ח'לאיל אלנוואר89005טמרה

מרכז העיר89006טמרה
אלורוד, ח'לת אלסבעה, ח'לת אלע'זאל, ח'לת שריף, שכ' 89007טמרה

צפונית
דריג'את89008טמרה

הירדן, שידלובסקי, הירקון, נחל שניר, פארןאזור תעשייה26601יבנה
השרון, אגוז, שד' ירושלים, נורית, רותםנווה אילן (צפון)26602יבנה
השומרון, הגולן, הנגב, יערה, השרוןנווה אילן (דרום)26603יבנה
שד' דואני, הערבה, האלון, האורן, דרך חג'ג' אהרוןרמות וייצמן, שכ' טרומיים26604יבנה
הזמיר, הדרור, השחף, נחליאלי, שד' דואנינאות בן גוריון26605יבנה
העצמאות, הרב אבוחצירה, שבזי, דרך חג'ג' אהרון, שד' נאות אשכול26606יבנה

דואני
העצמאות, הראשונים, הנשיאים, האורגים, הגלבועאזור המלאכה, נאות שז''ר, רמות בן צבי26607יבנה
גיבורי החיל, סחלב, נופר, צלף, שד' דואנינאות בגין26608יבנה
העצמאות, חטיבת גבעתי, האורגיםנאות רבין26609יבנה
מלמד, סירקין, גולדה מאיר, טננבאום, אלפרטקרית ביאליסטוק, רסקו94001יהוד
המלאכה, בן צבי, אזור התעשייה, החרושתפארק תעשייה מסחר ומדע94002יהוד
שבזי, אלטלף אברהם, נורדאו, סירקין, מוהליבראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה94003יהוד
חתוכה סעדיה, ויצמן, דרך העצמאות, יהודה הלוי, הרצלאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה94004יהוד

רמז, קדושי מצרים, מרכוס דוד, ארלוזרוב, רמב"םאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה94005יהוד
בר סימנטוב יעקב, יצחק שדה, קפלן, ביאליק, רמזנווה עובד94006יהוד
דרך דיין משה, שד' בגין, הדגנים, דרך החורש, פרחי הברקרית הסביונים94007יהוד

אגוז, ברקת, הרימון, יהלום, שוהם (נווה אפרים)נווה אפרים (מונוסון)94008יהוד
אלאמל, אלביאדר, אלג'בל, אלסירה, אלשמאלי4991יפיע
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אלבלד, אלחבאא'ל, אלעין, מאר יעקוב4992יפיע
אלאלמאני, אללקלום, אלמדארס4993יפיע
אלעמאא'ר, ואדי אלח'ארג'י, מנזל אלנור4994יפיע
אם אלעד'אם, מראח אלע'זלאן, ראס אסמאעיל4995יפיע

הגבורים, לילך, היסמין, מרגנית, חרציתנוף העמק2401יקנעם עילית
התעשיה, התמר, העתיד, הכרמל, היצירהאזור התעשייה לב יקנעם, פארק תעשיות מורדות הכרמל2402יקנעם עילית

התמר, השקד, צאלים, התאנה, שד' יצחק רביןאזור התעשייה והמלאכה, מרכז2403יקנעם עילית
הערבה, צאלים, ההרדופים, האלונים, האורניםקרית חינוך, רמת יקנעם2404יקנעם עילית
אפק, האשל, ירדן, צאלים, דןגבעת יערה, ורד העמקים2405יקנעם עילית
האילה, אביטל, בנטל, החרמון, יער אודםגבעת אלונים2406יקנעם עילית
התבור, יודפת, הצופים, הגלעד, שד' יצחק רביןגבעת הכלניות2407יקנעם עילית

הרב זווין, אביר יעקב, הרב וינוגרד, אליאב יוסף, שאדיקר נווה יעקב (מזרח)3000111ירושלים
נחום

אסטורה, הרב זווין, כפר עברי, ניימן שמואלקרית קמניץ3000112ירושלים
שד' נוה יעקב, אסטורה, הרב פניז'ל, מעגלות הרב נווה יעקב (דרום ומזרח)3000113ירושלים

פרדס, פונט ישראל
מעגלות הרב פרדס, מבוא פלג אדמונד, לבנה אליעזר, נווה יעקב (מרכז)3000114ירושלים

בר יקר דב, גולאק אשר
בלבן מאיר, גולדברג לאה, ויקטור ויוליוס, מעגלות הרב נווה יעקב (צפון)3000115ירושלים

פרדס, שד' נוה יעקב
טבנקין יצחק, אבא אחימאיר, וסרמן פנחס, שד' נוה נווה יעקב (מערב)3000116ירושלים

יעקב, סנש משה
הולצברג שמחה, מזל גדי, מזל תאומים, נתיב המזלות, פסגת זאב צפון (מערב)3000121ירושלים

שד' דיין משה
מזל טלה, מזל מאזנים, מזל שור, נתיב המזלות, שד' דיין פסגת זאב צפון (מזרח)3000122ירושלים

משה
גדוד חרמש, שד' דיין משה, חיל האויר, הארבעה, פסגת זאב מרכז (מערב)3000123ירושלים

השישה עשר
גדוד מכמש, הניידות, השישה עשר, שד' דיין משה, שד' פסגת זאב מרכז (דרום)3000124ירושלים

סיירת דוכיפת
יהושע יעקב, בר און אורי, הסיירת הירושלמית, השישה פסגת זאב מרכז (מזרח)3000125ירושלים

עשר, חיל האויר
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בבלי חנה, הררי רפול, רחמילביץ משה, תג'ר שלמה פסגת זאב מזרח (מזרח)3000131ירושלים

ומשה, גרמי ציון
גבירצמן משה, גרשון מאיר, טוניק יצחק, סדן דב, פסגת זאב מזרח (מרכז)3000132ירושלים

רחמילביץ משה
רחמילביץ משה, ברנדויין שמואל, מרידור אליהו, נדבה פסגת זאב מזרח (דרום - מזרח)3000133ירושלים

יוסף, נתנזון איסר
גרשון מאיר, יושע מאיר, רחמילביץ משה, תבין אלי, פסגת זאב מזרח (דרום - מערב)3000134ירושלים

יוספטל גיורא
רחמילביץ משה, ארזי ראובן, סדן דב, גרשון מאיר, תורן פסגת זאב מזרח (צפון - מערב)3000135ירושלים

חיים
תמיר שמואל, עדן שמואל, האלוף יקותיאל אדם, ניב דוד, גבעת בנימין, פסגת זאב מערב3000136ירושלים

שד' דיין משה
דרך רמאללהח'רבת עטארה, כפר עקב (צפון)3000211ירושלים
דרך רמאללהכפר עקב (דרום)3000212ירושלים
היזמה, יציב, מפעלות, שדה תעופה עטרות, דרך אזור תעשייה עטרות, נמל תעופה עטרות, עטרות3000213ירושלים

רמאללה
מרג' אבו עאמר, אל בניאס, אל סאדק געפר, ביסאן, דרך בית חנינא (צפון)3000221ירושלים

רמאללה
טאהה חוסיין, אל גוזה, אל כורי אסקנדר, אל בוחתורישיכוני נוסייבה3000222ירושלים
אל ח'יאם, האמאם אל בוחיארי, טאהה חוסיין, שומאן בית חנינא (מרכז-מערבי)3000223ירושלים

עבד אל חמיד, בית חנינה החדשה
בית חנינה החדשה, דרך חזמה, אסאקקיני כליל, אל בית חנינא (מרכז-מזרחי)3000224ירושלים

עלמי פיידי, אל מווצלי אסתאך
דרך חזמה, בית חנינה החדשה, האלוף יקותיאל אדם, בית חנינא (דרום-מזרח), תל אל פול3000311ירושלים

האלוף עוזי נרקיס
אל אימאם מוסלים, שומאן עבד אל חמיד, בית חנינה בית חנינא (דרום-מערב)3000312ירושלים

החדשה, אל פראבי, אל מאמון
אבו אלקסם אשאבי, בית חנינה החדשה, האמאם אבו שעפת (מערב)3000313ירושלים

הוריירה, שאווקי אחמד, שעפט
אבן רושד, אל אצמאעי, בן תבאת זאיר, אבו אלקסם שעפת (מזרח)3000314ירושלים

אשאבי, חאפז איבראהים
שד' דיין משה, דרך ענתות, אל אצמאעי, ראס חמיסאזור תעשייה ענתות3000321ירושלים
דרך ענתות, דרך מעלה אדומיםאזור תעשייה שעפת, ענאתה החדשה3000322ירושלים
דרך ענתותמחנה שעפט3000323ירושלים
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אגרות משה, האדמו"ר מלובביץ, הרב הירשלר, הרב רמת שלמה (מזרח)3000411ירושלים

כהנמן, חזון איש
הרב גולדקנופף, הרב ז'ולטי בצלאל, קהילות יעקב, דרוק רמת שלמה (מרכז)3000412ירושלים

שלמה זלמן, חזון איש
הרב קלונימוס, הרב פטאל, דרוק שלמה זלמן, האדמו"ר רמת שלמה (מערב)3000413ירושלים

מלובביץ, הרב לופיאן
בובליק גדליה, סילבר אבא הלל, פרנקפורטר פליקס, רמות אלון (מזרח)3000421ירושלים

קדימה, מורגנטאו הנרי
נרות שבת, סילבר אבא הלל, ליפסקי לואי, הרב הרץ רמות אלון (צפון-מזרח)3000422ירושלים

יוסף צבי, הדף היומי
סולם יעקב, צפרירים, שיבת ציון, שירת הים, טרומן הרירמות אלון (צפון)3000423ירושלים

הרואה, טללים, מעלות כיסופים, רביבים, שירת היםרמות אלון מרכז (מזרח)3000424ירושלים
הרב שבתאי חזקיה, ולנשטיין, קהילת אונגוואר, ועד נוף רמות, פסגת רמות, רמות פולין3000425ירושלים

ארבע הארצות, מירסקי יצחק
מירסקי יצחק, מינץ, הרב שיף אברהם, הרב רובין, שד' רמות אלון (צפון-מערב)3000426ירושלים

גולדה מאיר
המשורר אצ"ג, המשוררת זלדה, זרחי ישראל, קוטשר רמות אלון (מערב)/רמות ג'3000431ירושלים

יחזקאל, רקנטי אברהם
קהילות שו"ם, אידלזון אברהם, גליק נלסון, סיון שלום, רמות אלון מרכז (מערב)3000432ירושלים

רקנטי אברהם
שי, יגאל, מס ראובן, עלית הנוער, צונדקרמות אלון דרום (מזרח)3000433ירושלים
אשכולי אהרון, צונדק, אבן שמואל, קרני יהודה, ההבטחהרמות אלון דרום (מרכז)3000434ירושלים

משעול מורן, משעול היערה, משעול המגלית, דרך רמות אלון דרום (דרום)3000435ירושלים
החורש, אבן שמואל

מצפה נפתוח, עמק הארזים3000436ירושלים
הרטום, המרפא, המבריא, הלוי שלמההר חוצבים, קרית תעשיות עתירות מדע3000511ירושלים
שפע חיים, אבן האזל, עזרת תורה, שד' גבעת משהעזרת תורה3000512ירושלים
בר אילן, חנה, ירמיהו, שד' גבעת משה, עלי הכהןשיכון חב''ד3000513ירושלים
אהלי יוסף, בר אילן, שד' גבעת משה, עלי הכהן, שמואל מחניים, תל ארזה3000514ירושלים

הנביא
הרב בלוי, ים סוף, שאול המלך, שמואל הנביא, אחינעםסנהדריה3000515ירושלים
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מעגלי הרי"ם לוין, מעלות דושינסקי, ים סוף, האדמו"ר סנהדריה מורחבת3000521ירושלים

מויז'ניץ, האדמו"ר מגור
מעבר המיתלה, משמר הגבול, רמת הגולן, שד' לוי רמות אשכול (מערב)3000522ירושלים

אשכול, ים סוף
פארן, ששת הימים, מעבר המיתלה, שד' לוי אשכול, דרך גבעת המבתר, רמת אשכול (מזרח)3000523ירושלים

בר-לב
דרך בר-לב, קלרמון גנו, שד' לוי אשכול, שמעון הצדיק, גבעת התחמושת, מעלות דפנה (מזרח), קרית אריה3000531ירושלים

נטר
ארץ חפץ, חטיבת הראל, מגן האלף, עץ הדר, שמואל מעלות דפנה (מערב), שמואל הנביא (מזרח)3000532ירושלים

הנביא
שמואל הנביא, שמעון הצדיק, ארזי הבירה, זקס משה, ארזי הבירה3000533ירושלים

פתחיה
ההגנה, מבוא פל ים, לוחמי הגטאות, החי"ל, בר כוכבאגבעת שפירא (הגבעה הצרפתית) - צפון, צמרת הבירה3000541ירושלים

מבוא דקר, ההגנה, אצ"ל, קציר אהרון, לח"יגבעת שפירא - דרום, מעונות אידלסון (הר הצופים)3000542ירושלים
בי"ח הדסה, האוניברסיטה העברית, מעונות רזניק הר 3000543ירושלים

הצופים
שד' צ'רצ'יל, שד' שיירת הר הצופי, שוקן זלמן, שייח ענבר

חרובה, ביר סאלם, זהרהחבאיל חמדן, מחג'רת עתמה, עיסוויה (מערב)3000611ירושלים
ראס סאלם, סייארת חג'ה, קסילהבטאנה, עיסוויה (מזרח)3000612ירושלים
רבעה אל עדוויה, אל חרדוב, אל כאלה, סהל אל עבדאןא-טור (צפון - מזרח)3000613ירושלים

דרך יריחו, בית פגה, א שייאח, אל חרדובא-טור (דרום מזרח), א-שייח'3000614ירושלים
א שייאח, דרך יריחו, הר הזיתים, סלמי אל פרסיא-טור (דרום - מערב), הר הזיתים3000615ירושלים
דרך יריחו, רבעה אל עדוויה, א שייאח, בן עדיה שמואלא - סוואנה, הר הזיתים3000616ירושלים

אל מותנבי, אל מקדסי, אמרו אל קיס, ואדי אל ג'וז, שמס ואדי אל ג'וז3000621ירושלים
א דין אסיוטי

ואדי אל ג'וז, קלרמון גנו, דרך שכם, דרך הר הזיתים, קרית מנחם בגין (קרית הממשלה), שיח' ג'ראח3000622ירושלים
שמעון הצדיק

אום הרון, דרך שכם, הנביאים, סולטן סולימאן, צלאח אל מסעודיה3000623ירושלים
דין

אל מקדסי, אוכואן א צפא, נור אלדין, צלאח אל דין, הרון באב א זהרה, המושבה האמריקאית, מוזיאון רוקפלר3000624ירושלים
אל רשיד

שער האריותהר המוריה (הר הבית), הרובע המוסלמי (מזרח)3000711ירושלים
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אבן גרח, סולטן סולימאןהרובע המוסלמי (מערב), שער שכם3000712ירושלים
אל ואד, עקבת א תאקיה, ויה דלרוזה, השלשלתהעיר העתיקה (מרכז)3000713ירושלים
משגב לדך, המקובלים, הקראים, בתי מחסההרובע היהודי3000721ירושלים
הפטריאכיה הארמנית, סנט ג'ימס, המלאךהרובע הארמני3000731ירושלים
מוריסטן, גריק פטריאכט, הנוצרים, שוק הצבעים, הרובע הנוצרי3000741ירושלים

השליחים
שמאע אליהו, דוד המלך, ממילא, קריב יצחק, שלמה כפר דוד (מתחם ממילא)3000811ירושלים

המלך
הנביאים, החומה השלישית, הע"ח, חיל הנדסה, שבטי מורשה (מוסררה)3000812ירושלים

ישראל
שבטי ישראל, מאה שערים, בהרן שלמה זלמן, עין יעקב, בתי אונגרין, מאה שערים3000821ירושלים

שטראוס
זוננפלד, בית ישראל, שמואל הנביא, הבעש"ט, קארו יוסףבית ישראל (מזרח), בתי מילנר3000822ירושלים

זוננפלד, הרב עדני, לייב דיין, מאה שערים, הרב אשלגבית ישראל(מערב)3000823ירושלים

רבנו גרשום, יחזקאל, רחובות הבוכרים, תלמודי אברהם, הבוכרים, שמואל הנביא (מערב)3000824ירושלים
בר אילן

אבינועם ילין, חגי, יחזקאל, מאה שערים, מלכי ישראלגאולה (דרום), שערי פינה3000825ירושלים
מלכי ישראל, בר אילן, יחזקאל, מלאכי, צפניהגאולה (צפון), כרם אברהם3000826ירושלים
פין גיימס, ירמיהו, מלכי ישראל, ברנדיסמתחם שנלר3000831ירושלים
מלכי ישראל, שרי ישראל, רש"י, החשמונאים, יפומקור ברוך (מערב)3000832ירושלים
הטורים, יפו, רש"י, נבון, יוסף בן מתתיהומחנה יהודה (צפון)3000833ירושלים
תחכמוני, בר גיורא, יוסף בן מתתיהו, רש"י, מלכי ישראלמקור ברוך (מזרח)3000834ירושלים

יוסף בן מתתיהו, יעקב מאיר, מלכי ישראל, אשתורי אחווה, יגיע כפיים3000835ירושלים
הפרחי, רש"י

הנביאים, רש"י, פינס, יוסף בן מתתיהו, ילין דודזכרון משה3000836ירושלים
הנביאים, החבצלת, הרב קוק, שטראוס, יפומרכז העיר3000841ירושלים
הלני המלכה, הנביאים, אדלר שאול, שבטי ישראל, מרכז העיר3000842ירושלים

אתיופיה
שלומציון, יפו, שבטי ישראל, שלמה המלך, כורשמרכז העיר (מגרש הרוסים)3000843ירושלים
סלומון יואל משה, הלל, יפו, נחלת שבעה, מבוא בית דודנחלת שבעה3000844ירושלים
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אגריפס, עליאש, יפו, המלך ג'ורג', בן יהודהאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה3000845ירושלים
שחם מאיר, שמואל הנגיד, המלך ג'ורג', אגרון, רבי אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה3000846ירושלים

עקיבא
טרומפלדור, שמואל הנגיד, רמב"ן, המלך ג'ורג', נרקיסאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה3000847ירושלים

הנציב, התבור, יזרעאל, הלבנון, בצלאלבתי ברוידא, כנסת3000851ירושלים
אבולעפיה, אגריפס, הגלבוע, הכרמל, מסילת ישריםאוהל משה, מזכרת משה3000852ירושלים
יפו, אגריפס, בית יעקב, כי"ח, מחנה יהודהמחנה יהודה (דרום), מרכז כלל, שוק מחנה יהודה3000853ירושלים
אגריפס, הירקון, ביבאס, הרב שמואל ברוך, סלמן אליהוזכרון יוסף, שבת צדק3000854ירושלים

אגריפס, בכר נסים, בצלאל, יוסף חיים, שילהזכרון טוביה, נחלת ציון3000855ירושלים
בצלאל, אבן ספיר, המדרגות, שבזי, כפר ברעםנחלאות (צפון)3000856ירושלים
שפרעם, שד' בן צבי יצחק, ציפורי, לוד, בצלאלנחלאות (דרום)3000857ירושלים
נרקיס, כהנוב, פרוש, השל"ה, שערי חסדנחלת צדוק, שערי חסד3000858ירושלים
דיסקין, שד' בן צבי יצחקקרית וולפסון3000861ירושלים
אוסישקין, אברבנאל, רמב"ן, הקרן הקיימת, אלחריזירחביה (צפון)3000862ירושלים
אלפסי, רמב"ן, עזה, בנימין מטודלה, שד' בן מימוןרחביה (דרום)3000863ירושלים
הפלמ"ח, איתמר בן אבי, רד"ק, עזה, ארלוזרובקרית שמואל3000864ירושלים
אמרי בינה, משיב מנחם, זית רענן, סורוצקין, תורת חסדקרית בעלזא (צפון), קרית צאנז3000911ירושלים

שמגר, דברי חיים, סורוצקין, קדושת אהרון, דובר שלוםקומונה, קרית בעלזא (דרום)3000912ירושלים

פתח תקוה, הרב יוסף גבאי, מענה שימחה, סורוצקין, מטרסדורף (קרית שבע קהילות) - צפון3000913ירושלים
פנים מאירות

יפו, מלכי ישראל, שמגר, שרי ישראל, ירמיהואזור תעשייה, עץ חיים, רוממה, תחנה מרכזית3000914ירושלים
פנים מאירות, מענה שימחה, ירמיהו, זכרון יעקב, המ"גקרית מטרסדורף - דרום, רוממה עילית3000915ירושלים

שד' בן גוריון, שערי ירושליםמי נפתוח (ליפתא)3000916ירושלים
כתב סופר, עזריאל, גבעת שאול, קהתי פנחסגבעת שאול (צפון)3000921ירושלים
גבעת שאול, ימין אבות, בעל השאילתות, בן ציון, קוטלרגבעת שאול (מזרח)3000922ירושלים

בן עוזיאל, עמרם גאון, נג'ארה, גבעת שאול, כנפי נשריםגבעת שאול(מרכז)3000923ירושלים
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פרבשטיין, כנפי נשרים, גבעת שאול, בית הדפוס, אליאב אזור תעשייה, גבעת שאול (מערב), גבעת שאול ב'3000924ירושלים

יעקב
מקלף אריה, המתנחלים בהר, ברוזה שמואל, שטיינברג מוצא תחתית, רמת מוצא3000925ירושלים

יחיאל, רמת מוצא
הרב שאולזון, האדמו"ר מבויאן, הרב טייב חי, האדמו"ר הר נוף (צפון-מערב)3000931ירושלים

מרוז'ין
הרב קצנלבוגן רפאל, הקבלן, הרב שאולזון, אגסי שמעון, הר נוף (מרכז), כפר שאול3000932ירושלים

מנחם מנדל משקלוב
הרב שפרבר דוד, הרב קצנלבוגן רפאל, הרב שאולזון, הר נוף (דרום-מזרח)3000933ירושלים

אגסי שמעון, ברנט זרח
הרב שאולזון, הרב טייב חי, בראנד אהרון, הרב אבן דנן, הר נוף (דרום - מערב)3000934ירושלים

הרב רבין חזקיהו
אמיר, שד' הרצל, איש שלום מרדכי, הארזים, יפה נוףיפה נוף30001011ירושלים

דינור בן ציון, אביזוהר, מרה, קול משה, בייט שמואלרמת בית הכרם30001012ירושלים
המיסדים, החלוץ, שד' הרצל, אביזוהר, הבנאיבית הכרם (דרום), גבעת בית הכרם, שיכון הראל30001013ירושלים
רבי בנימין, שד' הרצל, החלוץ, בית הכרם, שחרבית הכרם (צפון)30001014ירושלים
הרב קוסובסקי, שד' הרצל, שד' המאירי, קרית משה, המקשר, קרית משה (מערב)30001015ירושלים

פרבשטיין
בן ציון, דגל ראובן, הרב צבי יהודה, הרב ריינס, שד' הרצלקרית משה (מזרח)30001016ירושלים

קפלן, דרך רבין, העליה, שד' הרצל, דרך רופיןקרית בן גוריון קרית הממשלה, קרית הלאום30001021ירושלים
בורלא יהודה, דוידסון, נווה שאנן, ניות, שניאורנווה גרנות, נווה שאנן, ניות30001022ירושלים
גבעת רם (צפון), קרית האוניברסיטה30001023ירושלים
בזק בצלאל, פרופ רוקח, ברודצקי, דרך בגיןגבעת רם (דרום), קרית האוניברסיטה30001024ירושלים
מיכלין, מעלות צבי לצדיק, הרב פרנק, בית וגן, הרב בית וגן (דרום - מזרח)30001031ירושלים

עוזיאל
שחראי, הרב עוזיאל, בית וגן, חקלאי זאבבית וגן (צפון - מזרח), מרכז רפואי שערי צדק30001032ירושלים
הר הזיכרון, הר הרצל, יד ושם30001033ירושלים
הרב פרנק, הפסגה, בית וגן, מרום ציון, החיד"אבית וגן (מרכז)30001034ירושלים
שערי תורה, תורה ועבודה, זילברג משה, הפסגה, הרב בית וגן (מערב), מורדות בית וגן30001035ירושלים

פרנק
שיר לשלמה, גלבר, צייטלין, קובובי, ימימהרמת דניה30001041ירושלים
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הרב שרים יוסף, לייבוביץ, קדיש לוז, זילברג משה, שד' רמת שרת (מערב)30001042ירושלים

שרת משה
שד' שרת משה, נזר דוד, גולומב, ברנשטיין פרץרמת שרת (מזרח)30001043ירושלים
פררה אברהם, נזר דוד, חכמי יוסף, גולומב, האוזנר גדעוןמתחם הולילנד30001044ירושלים

אין רחובות עם שם באזור זה (הר איתן)הר שלמון30001111ירושלים
אין רחובות עם שם באזור זה (גן לאומי הר חרת)הר חרת30001112ירושלים
אין רחובות עם שם באזור זה (בי"ח הדסה)קרית הדסה (מערב), רמת הדסה (בתכנון)30001113ירושלים
אין רחובות עם שם באזור זה (חניוני בי"ח הדסה)המרכז הרפואי הדסה עין כרם, קרית הדסה (מזרח)30001114ירושלים
עמק התימנים, עין כרם, חומת הצלפים, המעיין, האורןמוסקוביה, עין כרם30001115ירושלים

כפר שלמא הכפר השוודי30001116ירושלים
טור סיני, שרון, ברזיל, הנטקה, פסח חברוניקרית יובל (דרום - מערב)30001121ירושלים
ברזיל, הנטקה, בלומנפלד, אולשוונגר, לוין שמריהוקרית יובל (צפון - מערב)30001122ירושלים
הנטקה, שפירא צבי, אנילביץ, בורוכוב, טהוןקרית יובל (מרכז)30001123ירושלים
בורוכוב, זנגויל, קליינמן, רבינוביץ אהרון, ורבורגקרית יובל (צפון - מזרח)30001124ירושלים
גולומב, אורוגואי, גואטמאלה, וולטה העלית, בוליביהקרית יובל (דרום - מזרח)30001131ירושלים
הציונות, אורוגואי, בוליביה, גרינולד, שטרן אברהםקרית יובל (דרום)30001132ירושלים
אורוגואי, צ'ילה, פלורנטין, סירני, טהוןקרית יובל (מערב)30001133ירושלים
דרך קוליץ, רינגלבלום, הנרד, גרוסמן, מכסיקועיר גנים א'30001134ירושלים
דהומיי, קולומביה, מכסיקו, איסלנד, ניקרגואהמצפה מנחם, קרית מנחם30001141ירושלים
דהומיי, מכסיקו, הסיפן, הרפובליקה הדומיניקנית, עיר גנים ב'30001142ירושלים

האביבית
קוסטה ריקה, הנוריתעיר גנים ג'30001143ירושלים
צור יעקב, האחות זלמה, דולצ'ין, ביצור יהושע, אל גבעת משואה30001144ירושלים

סלוודור
אין רחובות עם שם באזור זה (אזור מיוער-יער גילה)רכס לבן30001145ירושלים
מודעי יצחק, איילון דוד, שולוב אהרון, בנבנישתי דוד, איצטדיון טדי, גן החיות התנכי, קניון ירושלים30001146ירושלים

אגודת ספורט בית"ר
גולומב, שד' שרת משה, קדושי סטרומה, הדישון, האיילמורדות מלחה, מלחה, מנחת30001147ירושלים

שדה יצחק, בר יוחאי, אלמליח אברהם, סן מרטיןגונן ט'30001211ירושלים
הנוטרים, שדה יצחק, השומר, דב הוז, סן מרטיןגונן ח'30001212ירושלים
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ארסט אברהם, פת יעקב, פישר מוריס, פינלס שמואל, פת30001213ירושלים

ברל לוקר
יהודה הנשיא, יוסי בן יועזר, קנאי הגליל, אלכסנדריון, בן גונן ב',  גונן ג',  גונן ד'30001214ירושלים

יאיר אלעזר
אליעזר הגדול, בן גמליאל, יוחנן בן זכאי, אנטיגנוס, יוסי גונן א',  גונן ו'30001215ירושלים

בן יועזר
רבי מאיר, בן גמלא יהושע, דוסתאי, חזקיהו המלך, יוחנן קטמון הישנה (דרום)30001216ירושלים

בן זכאי
ניקנור, יוחנן בן זכאי, יהודה הנשיא, בני בתירא, הורקניהגונן ה'30001217ירושלים

שח"ל, משאת משה, מן, אביעד, הלר חייםגבעת מרדכי30001221ירושלים
גבעת אורנים, גבעת הורדים, גבעת הפורצים, סן סימון, 30001222ירושלים

רסקו
הרב הרצוג, שד' ש"י עגנון, טשרניחובסקי, הפלמ"ח, 

שמעוני
הטייסים, הפלמ"ח, הרב הרצוג, טשרניחובסקי, רייק גבעת אורן30001223ירושלים

חביבה
החי"ש, משמר העם, השיירות, חזקיהו המלך, הפלמ"חגונן, קטמון הישנה (מרכז)30001311ירושלים

הפלמ"ח, כובשי קטמון, תל חי, כט' בנובמבר, רחל אמנוגונן, קטמון הישנה (צפון)30001312ירושלים

רחל אמנו, עמק רפאים, יהושע בן נון, אלעזר המודעי, המושבה היוונית, עמק רפאים30001313ירושלים
עוזיה

רחל אמנו, עמק רפאים, הצפירה, דרך בית לחם, המושבה הגרמנית30001314ירושלים
הילדסהיימר עזריאל

הנשיא, שלום עליכם, קרן היסוד, מרכוס, ז'בוטינסקיקוממיות (טלביה)30001321ירושלים
לינקולן, ושינגטון, קרן היסוד, אגרון, דוד המלךמתחם ימק"א30001322ירושלים
טורא, התקוה, המבשר, מלכי, פלא יועץימין משה, משכנות שאננים30001331ירושלים
אלבק חנוך, דרך בית לחם, דרך חברון, המפקד, נעמיאבו תור, גבעת חנניה, הר ציון, צפון תלפיות, קרית מוריה30001332ירושלים

שמשון, יעל, הרכבת, גדעון, דרך בית לחםגאולים - בקעה (צפון)30001333ירושלים
דרך בית לחם, מרדכי היהודי, דרך חברון, גנרל קניג גאולים - בקעה (מרכז)30001334ירושלים

פייר, יהודה
יהודה, רבקה, גד, דרך בית לחם, גנרל קניג פיירגאולים - בקעה (דרום)30001335ירושלים
עין גדי, דרך חברון, שדמי נחום, אלבק חנוך, ינובסקי צמרת אלנבי (מתחם אלנבי)30001336ירושלים

דניאל
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רמות רחל30001341ירושלים
אפרתה, לייב יפה, קורא הדורות, קלוזנר יוסף, בית"רתלפיות (צפון - מזרח)30001342ירושלים
רבדים, קורא הדורות, כפר עציון, לייב יפה, בית הערבהארנונה, תלפיות (דרום- מזרח)30001343ירושלים

הקצין סילבר, דרך בית לחם, דרך חברון, רבדים, שלום תלפיות (מערב)30001344ירושלים
יהודה

איחוד הכפר, דרך בית לחם, האומן, יד חרוצים, רבקהאזור תעשייה ומסחר תלפיות30001345ירושלים

צרת, אביטל, גנרל קניג פייר, מקור חייםמקור חיים30001346ירושלים
רזיאל דוד, רב החובל, חכים אליהו, אדם, אנוסי משהדמעלות מוריה30001351ירושלים

גרינשפן הרשל, רזיאל דוד, דרזנר יחיאל, אלקחי מרדכי, מעלות אלרם, תלפיות מזרח (מערב)30001352ירושלים
קשאני אליעזר

רובוביץ אלכסנדר, בן יוסף שלמה, ברזני משה, מרזוק תלפיות מזרח (דרום)30001353ירושלים
משה, פיינשטיין

עולי הגרדום, גרונר דב, המחתרות, ברזני משה, בן יוסף תלפיות מזרח (מרכז)30001354ירושלים
שלמה

נקר מאיר, עולי הגרדום, חביב אבשלום, אבו רביע, תלפיות מזרח (מזרח)30001355ירושלים
קדושי בבל

דרך השילוח, דרך יריחו, מלכי צדק, מעלה השלום, הגיחון, עיר דוד30001411ירושלים
מעלות עיר דוד

עין רוגל, עמינדב, גיחון, דרך חברוןאבו תור (מערב)30001412ירושלים
אין רחובות עם שם באזור זה (אזור אבו תור)אבו תור (מזרח)30001413ירושלים
דרך השילוחג'בל בטן אל הווא, סילוואן (כפר השילוח) - דרום30001414ירושלים
דרך השילוח, דרך יריחוסילואן (כפר השילוח) - צפון30001415ירושלים
דרך יריחוהר המשחית, כתף הר הזיתים, ראס אל עמוד (דרום)30001421ירושלים
דרך יריחוואדי קדום, ראס אל עמוד (צפון)30001422ירושלים
אין רחובות עם שם באזור זה (אזור אבו תור)כתף הר הזיתים, ראס אל עמוד (דרום)30001423ירושלים
ארמון הנציב, ג'בל מוכבר (צפון), סוואחרה אל - ע'רביה 30001424ירושלים

(חרבת בית סחור)
על"ר

אין רחובות עם שם באזור זה (אזור ג'בל מוכבר)ג'בל מוכבר (מרכז)30001511ירושלים
אין רחובות עם שם באזור זה (אזור ערב א-סוואחרה)ג'בל מוכבר (מזרח)30001512ירושלים
אבו רביע, ברזני משהערב א - סוואחרה30001513ירושלים
אין רחובות עם שם באזור זה (אזור ערב א-סוואחרה)אום ליסון30001514ירושלים
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אין רחובות עם שם באזור זה (אזור צור באחר)צור באהר (דרום)30001521ירושלים
אין רחובות עם שם באזור זה (אזור צור באחר)צור באהר (צפון)30001522ירושלים
אום טובא30001523ירושלים
בית גאלה, דיר טנטורה, ביר עונה, שרפתא זוהור, דיר כרמיזן, וולג'ה (צפון), שרפת30001611ירושלים
אל קצ'אייל, אלנתר, ברל לוקר, איחוד הכפר, פת יעקבבית צפאפה (צפון)30001612ירושלים

א נהאדה, מדרסה אל ג'דידה, איחוד הכפר, אל שיפא, א בית צפאפה (מזרח)30001613ירושלים
סאפא

א סאפא, איחוד הכפר, אל בוטמה, אל קאע, דרך חברוןבית צפאפה (דרום)30001614ירושלים

גבעת המטוסגבעת המטוס30001621ירושלים
הרב רוזנטל, שד' מאיר שמואל, ליכטנשטיין, דרך חברון, גבעת הארבעה, חומת שמואל (מערב), מנזר מר אליאס30001622ירושלים

ליפצ'ין סול
אין רחובות עם שם באזור זה (מדרום להר חומה)חומת שמואל (מזרח)30001623ירושלים
הרוסמרין, ורדינון, הצוף, המור, אפרסמוןגילה30001631ירושלים
הנגבי שבתאי, הרוסמרין, לבונה, שמיר, בן אליעזר אריהגילה30001632ירושלים

אחלמה, הגננת, הרב אונטרמן, האחות יהודית, השישגילה30001633ירושלים

יפה רום, יצהר, הצפורן, צאלים, צביה ויצחקגבעת קנדה, גילה30001634ירושלים
השליו, לשם, מרגלית, האנפה, אחלמהגילה30001641ירושלים
החסידה, מרגלית, סנונית, צביה ויצחק, תרשישגילה30001642ירושלים
מרגלית, צביה ויצחק, ההרדוף, דגן, אודםגילה30001643ירושלים
דלה פרגולה, המחנכת, התבלין, ברוכי יהושעגילה30001644ירושלים

אלכרם/אלשואחט, ראס אלמטל5021ירכא
מרכז הכפר5022ירכא
אזור התעשיה, אלחשנה, אלסריסה, אלשכונאת, ג'ורן 5023ירכא

אלצרצור, משפחת קדמאני
דן, ההר, גלעד, גלבוע, שדרות הארץכוכב יאיר (צפון)12241כוכב יאיר
אגוז, בית אל, גלעד, דרך הפרחים, לב הישובכוכב יאיר (דרום)12242כוכב יאיר
סנונית, קורנית, האילנות, נוף הרים, שורק (צור יגאל)צור יגאל (מזרח)12243כוכב יאיר
אבני חן, האילנות, כרמל, נוף הרים, שד' הדקלים (צור אזור תעשייה, צור יגאל (מערב)12244כוכב יאיר

יגאל)
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אלפסי, הל"ה, אח"י אילת, עולי הגרדום, רמב"םלב הכפר, שכון ב'1681כפר יונה
שד' הדקלים, שד' רבין, ויצמן, העצמאות, שרתאלי כהן, גבעת אלונים, המושבה1682כפר יונה
דן, הברוש, ויצמן, נחל פולג, שרתנווה ניצנים1683כפר יונה
אזור המועצה, אזור התעשייה, אלבסאתין, אלנקארה, 5091כפר כנא

ג'פתא, כרם אראס
אלח'לה, אלח'מריה, אלמחדר, ג'בל ח'ויח'ה, ואדי זיד5092כפר כנא
העיר העתיקה (אלבלד), ענטר5093כפר כנא
אם דלהם, בית ספר יסודי ג', וערת סעד, כרום אלרישה5094כפר כנא

אלמסאלה, אלמשוח, אלעין, פוק אל עין, שכ' בנה ביתך5095כפר כנא

אלמאר, אלעוזיר, זיתון החדשה, זיתון מזרחית, זערורה, 5101כפר מנדא
טריק עראבה

ספוריה, אבן סינא, אלבסתאן

ג'אד זידאןאלמע'ור, אלמעברה, אלנבעה, אלע'רביה5102כפר מנדא
אלח'לאילה, אלמג'לס אל קדים, אלמעסרה, אלשאריע 5103כפר מנדא

אלראיסי, אלתין
אלראזי

אלראזיאלבלדה אלקדימה, אלבסאתין, אלחואשנה5104כפר מנדא
דניאל, המלכים, הנביאים, ישעיהו, תרי עשרבית ונוף, קפלן690011כפר סבא
חטיבת אלכסנדרוני, השקמה, דוד המלך, אשכול לוי, גבעת אשכול, הדרים, יוספטל690012כפר סבא

האילנות
דרך המוביל, דרך הפועל, עמק דותן, עמק החולה, בקעת נווה הדרים690013כפר סבא

בית נטופה
דרך הפועל, יוחנן הסנדלר, השקמה, בן יהודה, התע"שאזור המלאכה, אזור תעשייה690014כפר סבא

בן יהודה, דוכיפת, זמיר, עפרוני, פשושגני השרון690015כפר סבא
החי"ש, בר אילן, בן יהודה, אז"ר, תל חיגני השרון, כפר סבא הצעירה, קפלן690016כפר סבא
בורוכוב, טשרניחובסקי, קפלנסקי, רמז דוד, שד' בגין אזור מלאכה, שיכון עלייה690021כפר סבא

מנחם
סירני, שיבת ציון, סנה משה, טשרניחובסקי, רייק חביבהבי"ח מאיר, סביוני הכפר, שיכון ותיקים690022כפר סבא

לובטקין צביה, חצרות הדר, המעפילים, טשרניחובסקי, מעוז690031כפר סבא
כצנלסון ברל

כצנלסון ברל, טשרניחובסקי, אז"ר, ז'בוטינסקי, בן יהודהאליעזר690032כפר סבא
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כצנלסון ברל, גולומב, המעפילים, ויצמן, טשרניחובסקיקרית ספיר690033כפר סבא

ששת הימים, יסמין, טשרניחובסקי, דרך השרון, הכלניתדגניה690034כפר סבא

אגרון, ששת הימים, ויצמן, גורדון, מעלה האורניםאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה690035כפר סבא
החרמון, התחיה, ויצמן, סוקולוב, מפאיאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה690036כפר סבא
איינשטיין, ארלוזורוב, בן גוריון, סוקולוב, טרומןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה690037כפר סבא
נחשון, טרומפלדור, בן גוריון, ארלוזורוב, ויצמןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה690041כפר סבא
הרצל, עמרמי, ביאליק, שרת משה, בן גוריוןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה690042כפר סבא
בן גוריון, תל חי, קרן אברהם, הרצל, הבניםאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה690043כפר סבא
רופין, שועלי שמשון, ויצמן, נורדאו, גבורותתקומה690044כפר סבא
הל"ה, רופין, אלקלעי, הראשונים, נורדאוגאולים690045כפר סבא
תל חי, הגליל, דקל, האתרוג, המיסדיםתחנה מרכזית690051כפר סבא
רוטשילד, האלה, ארבל, הכרמל, המיסדיםאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה690052כפר סבא
השלום, בר אילן, רש"י, השחר, ז'בוטינסקימשכנות690053כפר סבא
הגליל, אז"ר, תל חי, המחתרות, טירת צביכיסופים, מוצקין690054כפר סבא
שח"ל, קרן היסוד, הגליל, הכרמל, תל חיחצרות הדר (מערב)690055כפר סבא
דיין משה, הר מירון, התותחנים, אז"ר, הר תבוראלי כהן, חצרות הדר (מזרח)690056כפר סבא

השכ' החדשה, משפחת עיסא6341כפר קאסם
הגרעין הישן (עיסא, עמר, בדיר)6342כפר קאסם
טאהא, צרצור, שכ' הבדואים המזרחית,  שכ' הבדואים 6343כפר קאסם

הדרומית
כפר קאסם מערב, כפר קאסם צפון6344כפר קאסם

אלמהד, אלמפאח'ר, דבת אלמוע'ור, ח'לת אלחיזווה, 6541כפר קרע
ח'לת אלסקיע, ח'לת זבדה, סטלין, קרית החינוך

אלבאר, אלביאדר, אלג'ולאן, אלדסת, אלווסיה, 6542כפר קרע
אלחווארנה, אלסוואניה, אלעדאסה, אם אלנור, ח'לאיל 

אלעביד, ט'אהר יאסין, מרכז הכפר
אלט'הר, אלעירק, אלקבארה, דחדאח אבו מורא, 6543כפר קרע

חאקורת אלעסלי, מקטל אבו אללימון, סדר אלערוס, 
שקיף זאייד
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אלמזע'מתה, אלמטלה, אלמקאייל, אלקטאין, אם סליטי, 6544כפר קרע

בין אלדרב, ח'לת שלח, ט'הרת אבו סלימאן, ט'הרת אל 
סנדחאווי, ט'הרת נח'לה, סדר אבו אחמד, קעקור 

אלעבסה
היוצרים, החרושת, מעלה כמון, מתכת, צוראזור תעשייה113911כרמיאל
שד' נשיאי ישראל, צה"ל, משעול הסביונים, הגליל, העמקהמייסדים113912כרמיאל

החבצלת, נתיב הלוטוס, השושנים, מורד הגיא, אדום אשכול113913כרמיאל
החזה

הברושים, הדקל, יחיעם, מעלה הכרמים, ארבלאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה113914כרמיאל
משגב, משעול מורן, הארזים, הפסגה, רמיםטנה, מגדים (מזרח)113921כרמיאל
הדקל, הפסגה, מצפה נוף, רמים, שגיאכפר ילדים, מגדים (מערב), שגיא113922כרמיאל
הפרחים, בירנית, נשיאי ישראל, החבצלת, מורד הגיאהדר, הערבה113923כרמיאל

שדמה, אשכולות, שד' בית הכרם, שד' נשיאי ישראל, הגליל113924כרמיאל
שד' קק"ל

מורד הגיא, יסמין, אלה, חוחית, משעול דולבהאיריסים113931כרמיאל
שחף, איה, בז, חוחית, נשרגבעת מכוש113932כרמיאל
חטיבת יפתח, שד' השלום, חטיבת הראל, ההגנה, רמת רבין (מזרח)113933כרמיאל

הפלמח
שד' השלום, חטיבת יפתח, הפלמח, חטיבת עציוני, רמת רבין (מערב)113934כרמיאל

מבצע נחשון
שד' קק"ל, אביב, אסיף, ביכורים, בצירגבעת רם113935כרמיאל

בן הורקנוס אליעזר, המחקר, המסגר, לב פסח, סילבר אזור תעשייה צפון700011לוד
אבא הלל

שד' ריסר מיכה, סוקולוב, הרצל, סילבר אבא הלל, החלוץיסמין, נווה ירק700012לוד

כצנלסון, פלומניק יעקב, הרצל, שד' דוד המלך, שלמה העיר העתיקה (מערב)700013לוד
המלך

טויטו מרדכי, שד' צה"ל, הרצל, הרצוג, החשמונאיםהעיר העתיקה (מזרח), רמת אשכול (דרום)700014לוד
אקסודוס, החלוץ, סטרומה, פרימן מרדכי וחוה, אלשוילי רמת אשכול (צפון), שכ' מפונים, שבזי700015לוד

אבישי
החשמונאים, הפרחים, סיגלית, פרימן מרדכי וחוה, משמר נוף, נווה נוף700021לוד

שפירא חיים משה
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סולד, שד' הציונות, גלעד, הנשיא, שפירא חיים משהגבעת הזיתים700022לוד
דקר, דרך לוד הירוקה, האיילון, האלהגני יער, לוד הירוקה700023לוד
גבריאל, הרב חורי חיים, כליל החורש, סן מרטין, שד' דוד לוד הצעירה, סביוני לוד700024לוד

המלך
בן אליעזר אריה, שד' בן גוריון, לוזון אפרים, גבריאל, דרך בן גוריון, נאות יצחק, נווה אלון700025לוד

נופי חמד
ז'בוטינסקי, שד' דוד המלך, שד' ירושלים, שלמה המלך, חיסכון ג', נווה זית (צפון)700031לוד

ארלוזורוב
שד' ירושלים, ארלוזורוב, ההסתדרות, ז'בוטינסקי, שלמה נווה זית (דרום), שכ' בנית700032לוד

המלך
חטיבת יפתח, בן חקון, שד' דוד המלך, שלמה המלך, עמידר, רסקו700041לוד

אינשטיין
אינשטיין, בן חקון, חטיבת יפתח, יוספטל גיורא, שלמה חב''ד, שיכון ממשלתי700042לוד

המלך
חטיבת יפתח, שלמה המלך, שד' דוד המלך, יוספטל רמט, שרת700043לוד

גיורא, כהן אלי
מזרחי דוד, עותמן אבן עפאן, צאלח א דין, רבין יצחק, ורדה (הרכבת), נווה שלום, שכ' סחנה, שניר700044לוד

שד' ריסר מיכה
שד' ריסר מיכה, פיקוס, לובלין אהרון, אדמונית, סחלבגני אביב (צפון)700051לוד
ארבע העונות, חללי אגוז, לובלין אהרון, צמרות, שד' גני אביב (דרום-מזרח)700052לוד

ריסר מיכה
רגבים, שד' ריסר מיכה, לובלין אהרון, חללי אגוז, ארבע גני אביב (דרום-מערב)700053לוד

העונות
זויתן, לובלין אהרון, ליטאני, רגבים, הבשורגני אביב (מערב)700054לוד

ישפה, ענבר, טופז, ברקת, שד' החושןרכס חלילים, שכ' ז', שכ' ח'10151מבשרת ציון
האורן, הברוש, שמעון, השלום, חצבמבשרת ירושלים, קרית חינוך, שכ' ג', שכ' ט'10152מבשרת ציון
מירון, כרמל, חרמון, הראל, הדרורשכ' ד', שכ' ה', שכ' ו', שכ' יג'10153מבשרת ציון
הרב ניסים יצחק, הראל, הדרור, שבי ציון, יסמיןמרכז קליטה, נוף הרים, קניון הראל, שכ' א', שכ' ב'10154מבשרת ציון
שד' החוצבים, מעלה הקסטל, הבושם, הפלמ"ח, גן לאומי הקסטל, מחצבת אבן סיד, מעוז ציון ב', שכ' י''א10155מבשרת ציון

הראשונים
שבע אחיות, האפרסק, הכרמים, מצפה הבירה, שד' אזור תעשייה, מוצא הקטנה, מעוז ציון א'10156מבשרת ציון

החוצבים
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אזור תעשיה, אלבס, דבת אלזעתר, כביש אבו אלנמל, 4811מגאר

עין מנסורה ותיקה, ראס אלחביה ושכ' בנה ביתך, שכ' 
חיילים משוחררים, שכ' מזרחית

אלבסבאס, ג'ורת אבו כמרה, השכ' הותיקה, מסגד צפוני 4812מגאר
ואלרביס

בואב אלהוא, זתון אלתין או אלמחאפר, שכ' מערבית4813מגאר
בלטאת עד'ימה, חלת אלשריף, שכונה נוצרית/ שכ' 4814מגאר

דרומית
אלמזירה, בקיר, ג'משה, חיילים בדויים, ראס אלחביה4815מגאר

הניצנים, דרך העצמאות, תשי"ג, שד' הבנים, התימוריםחימר, פנחס ספיר8741מגדל העמק

רמת יזרעאל, קדש, זבולון, דרך העצמאות, דרך העמקגן ישראל, שכ' מערבית8742מגדל העמק

רמת יזרעאל, הרב בוסקילה רפאל, הדובדבן, החורש, יפה נוף, מגדל אור, מצפה העמק, רמת יזרעאל8743מגדל העמק
הגפן

המסגר, החרושת, האומן, הצורן, הצורףאזור תעשייה דרום8744מגדל העמק
דרך חטיבת גולני, קרן היסוד, שד' הבנים, ששת הימים, רמת אשכול, רמת בלפור, רסקו, שלום8745מגדל העמק

דרך העמק
שושנת העמקים, היסמין, נוף העמק, שד' הבנים, שד' יסמין, נוף העמק, פנינת העמק, פנינת העמק8746מגדל העמק

המדע
השיקמה, התדהר, סיני, שד' הבנים, הערבהיערת העמק, קרית חינוך8747מגדל העמק
נחל הצבי, המהנדס, המחקר, התעשיה, שד' המדערמת גבריאל (אזור תעשייה צפון)8748מגדל העמק
השרון, נחל הצביקרית רבין8749מגדל העמק

עמק דותן, נחל דליה, עמק החולה, נחל בצת, נחל בזקספדיה (צפון)120011מודיעין

נחל חבר, נחל פארן, נחל צין, נחל שורק, עמק החולהספדיה (דרום)120012מודיעין

שד' יצחק רבין, נחל זוהר, לוי, נחל חבר, נחל צלמוןבוכמן (צפון)120013מודיעין
ערער, דם המכבים, שדרות החשמונאים, תלתןמירומי (דרום)120014מודיעין
כליל החורש, עמק איילון, עמק דותן, מגדל דוד, נחל ספדיה (מערב)120015מודיעין

הירמוך
דם המכבים, תלתן, קיפודן, דפנה, לוע הארימירומי (מרכז)120016מודיעין
כרכום, עמק איילון, צאלון, שומרי החומות, שיר השיריםמירומי (מזרח)120017מודיעין
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אדר, עמק האלה, זכריה הנביא, כסלו, סיוןציפור120021מודיעין
דבורה הנביאה, הנביאים, יחזקאל הנביא, עמק בית שאן, השמשוני (צפון)120022מודיעין

עמק האלה
רא"ל חיים ברלב, רא"ל מרדכי גור, חטיבת גולני, עמק השמשוני (דרום)120023מודיעין

בית שאן, רא"ל משה דיין
אבני החושן, יהלום, עמק זבולון, שני, תכלתקייזר (צפון)120024מודיעין
קייזר (דרום)120031מודיעין
היי פארק מודיעין, שטח N,  שטח 120032Pמודיעין
שבטי ישראל, שד' יצחק רבין, יהודה, יוסף, לויבוכמן (מרכז)120033מודיעין
שבטי ישראלבוכמן (דרום)120034מודיעין
שדרת הפרחים, ברקת, הדרים, מבוא רעות, שדרת רעות (דרום)120041מודיעין

עומרים (מכבים-רעות)
גליל, שד' אורנים, עצמון, אלה, ערבי נחל (מכבים-רעות)רעות (צפון)120042מודיעין

גדי, יובלים, נוף קדומים, פשוש, רכסים (מכבים-רעות)מכבים120043מודיעין

הרמב"ם, בן איש חי, טורי זהב, רמ"א, מהרי"ץגני מודיעין37971מודיעין עילית
חזון אי"ש, אבי עזרי, ריטב"א, קהילות יעקבנאות הפסגה (חפציבה), קרית מלך (מתתיהו מזרח)37972מודיעין עילית
נתיבות המשפט, מסילת ישרים, דרך קרית ספרקרית דגל התורה37973מודיעין עילית
חפץ חיים, מסילת יוסף, מסילת ישרים, מרומי שדה, קרית ספר (מזרח ודרום)37974מודיעין עילית

נתיבות המשפט
שער המלך, שדי חמד, חפץ חיים, אור החיים, אבני נזרקרית ספר (מרכז)37975מודיעין עילית

מסילת ישרים, משך חכמה, דרך קרית ספר, אבני נזר, קרית ספר (מערב)37976מודיעין עילית
נודע ביהודה

שדרות יחזקאל, רבי שמעון בר יוחא, רבי יהודה הנשיא, אחוזת ברכפלד (דרום)37977מודיעין עילית
רב ושמואל, משעול רבי טרפון

רבי עקיבא, רב ושמואל, רבי יהודה הנשיאאחוזת ברכפלד (צפון)37978מודיעין עילית
אוגדה, דרך ימית, חרובית, שד' החברה הכלכלית, שדותאזור תעשייה, מישור אדומים36161מעלה אדומים

דרך קדם, הגיר, הצור, הרכס, נופי הסלענופי הסלע (דרום)36162מעלה אדומים
השיש, השחם, הרכס, החלמיש, הצורנופי הסלע (צפון)36163מעלה אדומים
דרך מצפה נבו, הגילגל, הגתית, החצוצרה, המצילתיםמצפה נבו36164מעלה אדומים
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הקרן, דרך מדבר יהודה, הגתית, החליל, הכינורכלי שיר36165מעלה אדומים
הנחלים, דרך מדבר יהודה, מבוא בורות המים, מבוא הנחלים36166מעלה אדומים

הגבים
דרך הגיא, דרך מדבר יהודה, דרך קדם, המצדים, אבני החושן, המצדים36167מעלה אדומים

הנחלים
דרך הר הבית, דרך הר הצופים, דרך מדבר יהודה, דרך מגדים, משואה36168מעלה אדומים

קדם, פרי מגדים
העירית, צמח השדה, הגומא, הערבה, הרותםצמח השדה (מערב)36169מעלה אדומים
צמח השדה, האלה, האשל, הדקל, השיטהצמח השדה (מזרח)361610מעלה אדומים

אבו בכר, אזור התעשייה, דרויש, סביחאת, עיאש, רפאעי 13271מעלה עירון
(סאלם)

אלמורתפעה, שכ' מזרחית, שכ' מערבית (זלפה)13272מעלה עירון
אגבריה, אלמנשיה, ביאדה, ג'בארין, הכפר הישן 13273מעלה עירון

(מושירפה), שכ' הורדים (מוסמוס)
אבו שהאב, אגבריה, מוסמוס דרום מזרח, מחאג'נה, 13274מעלה עירון

שרקאווי (מוסמוס)
ספיר, שוהם, קהילת יהדות צרפת, אודם, שד' הנשיא גבעת הזיתים, סביונים10631מעלות תרשיחא

הרצוג
תעשייה, המסגר, חרושת, שרירא שלמה, תובלפארק תעשיות קורן10632מעלות תרשיחא
שד' ירושלים, שד' הנשיא הרצוג, דוד המלך, ההגנה, גבעת הרקפות, גבעת רבין10633מעלות תרשיחא

מרווה
אשכולות, הסיגליות, הרקפת, יקינטון, מ"ג המעפיליםבן גוריון, דדו, האילנות, הסיגליות, יפה נוף, כהן10634מעלות תרשיחא
הורדים, הראשונים, הרב קוק, הרצל, מעלה חסון, קרן 10635מעלות תרשיחא

היסוד
אשכולות, ז'בוטינסקי, מ"ג המעפילים, מעלה הבנים, קרן 

היסוד
מעלה אל מג'אהד, מעלה המסגד, אלמותנבי, אלון, תרשיחא10636מעלות תרשיחא

מעלה הכרמים
היוצרים, שדה יצחקקרית גרשון טץ910011נהריה
שדה יצחק, העליה, היוצרים, בורוכוב, דוד בן גאוןאזור התעשייה910012נהריה
העליה, חניתה, ההגנה, דוד בן גאון, מסריקנווה אלון, עמידר, רסקו חקלאית910013נהריה
החלוץ, החשמונאים, טרומפלדור, יהודה המכבי, תל חיגבעת טרומפלדור910014נהריה

גבעת כצנלסון, גבעת רגום, גבעת שרת, קרית עשור 910021נהריה
(צפון), שכ' ממשלתי

דרך העצמאות, דרך יחיעם, הזיתים, קבוץ גלויות, רבי 
עקיבא

הנגב, עמק יזרעאל, דרך יחיעם, שד' בן צבי, השרוןקרית יוספטל, קרית עשור (דרום)910022נהריה
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הגולן, הזמיר, נשר, שד' אשכול, נחליאלינווה יצחק רבין, קרית בן גוריון910023נהריה
יפה נוף, שלמה המלך, עזרא, המלך דוד, שאול המלךגבעת אוסישקין910024נהריה

העליה, חניתה, ויצמן, הרצל, וולפסוןהמרכז (צפון)910031נהריה
דרך העצמאות, המיסדים, העליה, הרצל, ויצמןמרכז (א'), קרית חינוך ע"ש רבין910032נהריה
שד' הגעתון, העליה, הרצל, ויצמן, המיסדיםהמרכז (מרכז ב')910033נהריה
הרצל, ויצמן, סולד, שד' הגעתון, בלפורהמרכז (דרום)910034נהריה
הרצל, קפלן, ויצמן, בלפור, סולדאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה910041נהריה
בלפור, הרצל, סחלב, קפלן, שדרת שז"רנווה מנחם בגין, קרית חוף910042נהריה
הארנון, שקד, שדרת שז"ר, הקישון, הירקוןנאות אלה, עין שרה910043נהריה

אלבלוע וקבור אלנסארה, אלחווז ואלעין, אלמריג', זוגות 5221נחף
צעירים

העיר העתיקה5222נחף
אלביאדר, אלקובסי, חקל אלעמוד5223נחף
חקל אלמע'ארה, כביש ראשי ואלדבה5224נחף

אצ"ל, ירושלים, מירון אליהו, מרגולין, הרמן מאירגבעת הצבר, יד אליעזר, סביוני הפארק72001נס ציונה
שמידט ישראל, דוד אלעזר, זאבי רחבעם, קשת, מרגוליןלב המושבה, סביוני נצר72002נס ציונה

הבנים, זאבי רחבעם, נורדאו, רמב"ם, שד' אפריםנווה הדר72003נס ציונה
ההסתדרות, המאה ואחד, האירוסים, הטייסים, השריוןנווה כרמית, רמת בן צבי, רמת סמל72004נס ציונה

דפנה, ההסתדרות, המאה ואחד, התור, לוי משהגבעת התור, גבעת מיכאל, גני איריס72005נס ציונה
בוקסר אהרון, בגין מנחם, היימן ישראל, לנדו דוד, השריוןנווה ניר (צפון), שמורת מליבו72006נס ציונה

ז'בוטינסקי, המנין הראשון, ויצמן, עמק השושנים, נווה ניר (דרום), סלע, עמידר, פסגת סלע72007נס ציונה
רוטשילד

נורדאו, בן גוריון, הבנים, ההדרים, רמזגבעת נוף, שיכון הבנים72008נס ציונה
האלופים, החרש, הפטיש, ויצמן, דרך רבין יצחקאזור תעשייה א',  אזור תעשייה ב'72009נס ציונה
רמון אילן, אינשטיין, ספיר פנחס, גולדה מאירפארק המדע קרית וייצמן720010נס ציונה
התאנה, בן אבי איתמר, בן יהודה אבנר, לחמי שלום, טירת שלום, כפר אהרון720011נס ציונה

סעדיה נחום
אל-בישארה, 9106, 6010, אניס כרדוש, הגלילנמסאווי, שיכון אל - גנן730011נצרת
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 דרך א-סלאם, א-שוהדא', ח'אלת עיסא, פאולוס ,4011שיכון פועלים (מזרח)730012נצרת

השישי
פאולוס השישי, 4059, דרך א-סלאם, א-שוהדא', איכסאלהרובע המזרחי730013נצרת

תופיק זיאד, איכסאל, פאולוס השישי, ואדי אל-חאג', אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה730014נצרת
3001

פאולוס השישי, 3008, תופיק זיאד, חאלת א-דיר, אבן ח'אלת א דיר730015נצרת
עאמר

אל-בישארה, 6086, פאולוס השישי, 6133, 6089העיר העתיקה (מזרח), הרובע הלטיני730021נצרת
סלזיאן, רואוס אל-ג'יבאל, 6139, אל ואדי אל ג'וואני, העיר העתיקה (מערב), שכ' אל-בטריס (מזרח)730022נצרת

6126
אניס כרדוש, 6031, רואוס אל-ג'יבאל, 6042 ,6032וקף א - רום730023נצרת
סאפוריה, בילאל, הגליל, 8015, אל רינהאל-בילאל730031נצרת
עומר אבן אל-חטאב, סאפוריה, כרם אל-ג'מאל, 7064, הורדים, ספאפרה (צפון)730032נצרת

רואוס אל-ג'יבאל
-רואוס אל-ג'יבאל, כרם אל-ג'מאל, כרם א ,7031,7071כרם א - סאחב, ספאפרה (דרום)730033נצרת

סאחב
אום קובי, אל-כורום, כרם א-סאחב, 5026 ,9003שכ' אל-בטריס (מערב), שכ' אל-כרום730034נצרת
ש הפועל הערבי, שכ' חיילים משוחררים, שכ' פועלי 730035נצרת

נצרת, שנלר
5048, אום קובי, אל ואדי אל ג'וואני, פאולוס השישי, 

5070
1000, 5104, 5070, 5093, פאולוס השישיאל מוטראן, הרובע המערבי730041נצרת
1034, 1018, 1002, אבן עאמר, 1010ג'בל א-דולה (מזרח)730042נצרת
1045, 1006, 1030, 1036, 1000ביר אל-אמיר, ג'בל א-דולה (מערב)730043נצרת
1055, אל-פאח'ורה, אבן עאמר, 1049, 1054ביר אבו אל ג'יש (מערב)730044נצרת
2009 ,2005 ,2008, אבן עאמר, ואדי אל-חאגאזור תעשייה דרומי, ביר אבו אל-ג'יש (מזרח)730045נצרת

כליל החורש, דליה, אלמוג, רותם, קורניתאזור תעשייה ציפורית, הר יונה (צפון)106111נצרת עילית
ניצן, עדעד, מורן, יקינטון, אגמוןהר יונה (דרום)106112נצרת עילית
החרושת, המעיין, העבודה, הצורף, מעלה יצחקאזור תעשייה חרושת ג' (צפון)106113נצרת עילית
דרך הציונות, חרמון, יודפת, נטופה, ציפוריהכרמים, שכ' צפונית106121נצרת עילית
הגיא, תבור, גולן, יודפת, עצמוןבנה ביתך (צפון), מרכז דקל, מרכז לבון106122נצרת עילית
רימון, דרך הציונות, הגבעה, כרמל, תבוראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה106123נצרת עילית
תבור, הפסגות, יסמין, סיתוונית, קישוןנוף יזרעאל, שכ' רסקו106124נצרת עילית
העמל, המלאכה, דרך קרית הממשלה, גלבוע, דרך העמקאזור תעשייה ומלאכה (מרכז), קרית הממשלה106125נצרת עילית
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גלעד, דגנית, דרך הגליל, ורדים, ירדןזאב106131נצרת עילית
ברוש, לולב, תמר, האלונים, ורדיםבנה ביתך (דרום), פנחס ספיר (מזרח)106132נצרת עילית
חרוב, חרוד, יזרעאל, שקד, תירושזאב, פנחס ספיר (מערב)106133נצרת עילית
החיטה, יזרעאל, התאנה, הגפן, חרודשכ' דרומית (צפון)106134נצרת עילית
החצב, המורד, השקמה, חרוד, יזרעאללוי אשכול, שלום (מזרח)106141נצרת עילית
יעל, לפידות, דרך העמק, יזרעאל, חרודגבעת ברק, שכ דרומית (דרום), שלום (מערב)106142נצרת עילית
דרך העמק, החבצלת, השושנים, סביון, עיריתבן גוריון106143נצרת עילית

דרך בר יהודה, הבטחון, החרושת, הקישון, התעשיהאזור תעשייה, מלאכה ומסחר25001נשר
ששת הימים, קרן היסוד, פרץ אברהם, דרך בר יהודה, תל חנן25002נשר

דרך השלום
ההסתדרות, מעלה הגבורים, צה"ל, ציון, דרך הטכניוןבן דור, גבעת עמוס25003נשר
יסמין, הזית, הורדים, הנוריות, השיטהרמות יצחק (מזרח)25004נשר
הזית, ששת הימים, הצבעוני, החצב, הלוטםאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה25005נשר
דרך משה, הכלניות, המגינים, העליה, יפה נוףגבעת נשר, נשר הותיקה25006נשר
התמר, החרוב, האלון, הוששנים, האשלרמות יצחק (מערב)25007נשר

הרב אלנקוה, ירושלים, הרב אבוחצירא, מסעוד אלפסי, ש וילות, שכ' טרומיים2461נתיבות
כלפון הכהן

ירושלים, ז'בוטינסקי, הרמב"ם, מלכי ישראל, הרב בר בבא סאלי, שלום בונייך (דרום)2462נתיבות
אילן

בעלי מלאכה, ד"ר סמלו יוסף, הארזים, ירושלים, רבי אזור התעשייה2463נתיבות
עקיבא, בעלי מלאכה

בריטיש קוטג', גבעת שיפרה, הגבעה המערבית, נווה 2464נתיבות
אשכול (משה"ב)

בעלי מלאכה, העצמאות, ירושלים, הרב בר אילן, ורדימון 
יצחק

שד' ויצמן, הרב גרשונוביץ, חיל אוויר, חיל הים, חיל נטעים, שלום בונייך (צפון)2465נתיבות
הנדסה

יובל, חזני, ירושלים, שד' ויצמן, הכותלהורד, קרית מנחם (מזרח)2466נתיבות
הרב צבאן, יובל, ירושלים, עליה, תקומהקרית מנחם (מערב)2467נתיבות
אחד עשר הנקודות, הגפן, התמר, ירושלים, שד' ויצמןנוה נוי2468נתיבות

לבנון חיים, וולפסון, שטייגר, דבורה, אבנר מאירנווה איתמר7400111נתניה
אהרונוביץ, עובדיה אברהם הכהן, קפלן, מלכין שרה, נאות גנים (שיכון ותיקים) (צפון)7400112נתניה

שפרינצק
השומר, שפרינצק, ארלוזורוב, לנדאו שמואל, בוסלנאות גנים (שיכון ותיקים) (דרום), נאות חפציבה7400113נתניה
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הדרור, ההשכלה, הברבור, הזמיר, הרב הרטום שמואלמשכנות זבולון המר, קרית רבין7400114נתניה

ליבר זאב, קלויזנר יוסף, יוסף, דרך דגניה, ד"ר פרח קרית השרון, שער העיר7400115נתניה
יהודה

המלאכה, גבורי ישראל, הצורן, הגביש, האומנותפארק העסקים והטכנולוגיות ע"ש פנחס ספיר7400121נתניה
הארזים, הגולן, שפיגלמן, הרטום, קלויזנר יוסףאזור תעשייה קרית יהלום7400122נתניה
שכטרמן, דרך דגניה, הפלדה, הקדר, פנקס דודאזור תעשייה קרית אליעזר קפלן7400123נתניה
רזיאל, עולי הגרדום, ציטלין הלל, הרצל, ניסנבויםאום חאלד, סלע7400211נתניה
אלקלעי, יפתח הגלעדי, יהושע בן נון, יואב, קדושי בלזןנאות הרצל, עמידר7400212נתניה

מוסינזון יגאל, עמק חפר, דרור שלמה, גולדברג לאה, רמת הרצל7400213נתניה
אינשטיין

התנועה הציונית, סוקולוב, עמק חפר, רבי עקיבא, הולנדפרדס הגדוד7400221נתניה

הגדוד העברי, הגפן, הזית, המלכים, השקדנווה שלום, עין התכלת7400222נתניה
הרצוג, רבי עקיבא, סוקולוב, דברי חיים, המלכיםקרית צאנז7400223נתניה
איכילוב, טהון יהושע, זומרשטיין, שד' ויצמן, רייך ליאוןמכנס (צפון)7400231נתניה
שד' ויצמן, ביילינסון, יהודה הנשיא, גורדון, בורוכובמכנס (דרום)7400232נתניה
גורדון, ההסתדרות, שד' ויצמן, שמואל הנציב, ברנראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7400233נתניה
שרת, טרומפלדור, ההגנה, בארי, גולומבאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7400241נתניה
פלמ"ח, הרב ריינס, עציון, בר אילן, שפירא משהרסקו, שיכון המזרחי7400242נתניה
מלחמת ששת הימים, חשמונאים, בר אילן, בארי, זנגבילאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7400243נתניה

הרצל, החלוצים, רזיאל, היהלום, ברט אהרוןמרכז העיר (מזרח)7400311נתניה
שער הגיא, שטמפפר, הרצל, הנוטע, סמילנסקימרכז העיר (צפון - מזרח)7400312נתניה
גורדון, הרצל, שד' ויצמן, שמואל הנציב, שער העמקמרכז העיר (צפון - מערב)7400313נתניה
מקדונלד, דוד המלך, הרב קוק, בקמן, דיזנגוףאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7400321נתניה
שלמה המלך, דוד המלך, מכנס גד, שד' ניצה, המעפיליםרצועת החוף והמלונות (צפון)7400322נתניה

סמילנסקי, שד' ח"ן, רם ברוך, ז'בוטינסקי, דנקנררצועת החוף והמלונות (דרום)7400323נתניה
דיזנגוף, תפארת בנים, קק"ל, רמז דוד, אוסישקיןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7400324נתניה
הגליל, הגלבוע, ברודצקי, סמילנסקי, שד' בנימיןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7400331נתניה
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שפירא אברהם, גבע, יהודה הלוי, פתח תקוה, שד' בנימיןגבע (צפון)7400332נתניה

שפירא אברהם, שד' בנימין, פתח תקוה, יהודה הלוי, גבע (דרום)7400333נתניה
לבונטין

ברודצקי, שד' בנימין, ראש פינה, הגליל, טשרניחובסקיאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7400334נתניה

בן יהודה, השבעה, הלפרין, סמילנסקי, שד' בן אב"יאבו שדיד (צפון)7400341נתניה
ד"ר אבו שדיד אברה, זמנהוף, יאיר, שד' בן אב"י, שד' אבו שדיד (דרום)7400342נתניה

בנימין
יהודה הלוי, שד' בנימין, פתח תקוה, בן אליעזר, שד' בן אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7400343נתניה

אב"י
גבע, אפרים, מורדי הגטאות, ניל"י, פתח תקוהרמת אפרים7400351נתניה
אבן עזרא, הגר"א, האר"י, פתח תקוה, שד' בן צביבן ציון (מזרח), רמת חן7400352נתניה
שד' בנימין, שבזי, הרב טביב, בן ציון, פתח תקוהבן ציון (מערב)7400353נתניה
הרעות, ז'בוטינסקי, רמבה אייזיק, שד' בן אב"י, שד' אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7400354נתניה

עובד בן עמי
הרב ראט משולם, התהילה, כפר אוריה, מרשל פייר טוברוק, מע''ר חדש7400355נתניה

קניג, שד' עובד בן עמי
חטיבת הראל, חטיבת קריתי, חטיבת גבעתי, חטיבת מחנה יעקב, נווה עוז7400411נתניה

אלכסנדרוני, לוי אשכל
אקסודוס, בני בנימין, פנצ'ו, שד' בן גוריון, שד' עובד בן גלי הים, חוף גולדמינץ7400412נתניה

עמי
בלומנפלד, החפץ חיים, רזניק דוד, הבריגדה היהודית, נוף גלים7400413נתניה

לוי אשכול
שלום עליכם, מודעי יצחק, שד' בן גוריון, שד' בן צביאגם7400414נתניה
קריניצי, מוצקין, רחבת מרואני מכלוף, גרינבוים, אלנקווה נאות שקד (אזורים) (דרום ומערב)7400421נתניה

אפרים
גרינבוים, שמורק, סטופ, שד' בן צבי, סולד הנריאטהנאות שקד (אזורים) (מזרח)7400422נתניה
עזרא, שמואל, נחום, יחזקאל, הנביאיםרמת ידין (דורה) (צפון)7400431נתניה
נחמיה, נצח ישראל, עזרא, שד' בן צבי, הנביאיםרמת ידין (דורה) (דרום)7400432נתניה
שלום עליכם, פרץ, נורדאו, הרב רפאל, לבון פנחסקרית נורדאו (צפון - מזרח)7400511נתניה
שטרית, לבון פנחס, נורדאו, רוטנברג, רופין ארתורקרית נורדאו (דרום - מזרח)7400512נתניה
חזני, לבון פנחס, שד' גולדה מאירנאות גולדה7400513נתניה
ארן זלמן, עגנון, אפשטיין, שניאור זלמן, קרן היסודקרית נורדאו (דרום - מערב)7400521נתניה



שמות רחובות מרכזייםשמות שכונות מרכזיותאזור סטטיסטי 2008סמל יישובשם יישוב
ויסלברגר, לבון פנחס, קצנלסון יצחק, שלונסקי, שניאור קרית נורדאו (צפון - מערב)7400522נתניה

זלמן
חבצלת החוף, שלום עליכם, חרצית, אירוס הארגמן, גבעת האירוסים7400523נתניה

רותם
שד' בן גוריון, שז"ר זלמןעיר ימים7400531נתניה
שז"ר זלמן, סבידור מנחם, מעפילי אגוז, אמנון ותמר, נאות מנחם בגין (צפון)7400532נתניה

הסחלב
הלילך, שז"ר זלמן, גור מרדכי, לוטם, עולש מצוינאות מנחם בגין (דרום)7400533נתניה
הורדים, הלילך, הנורית, סבידור מנחם, הדליותמכון וינגייט, רמת פולג7400534נתניה
אזור התעשיה, אל מסרארה, אלבלאנה, אלרויס75001סח'נין
אל מסאחה, ג'ורת סמיעה, ח'לת ח'שיש, קסום, שכ' 75002סח'נין

הורדים
אל חזין, זוגות צעירים, ח'לת חסן75003סח'נין
אל חלאן, ח'לת אל סח'ר, משפחת ח'לאילה75004סח'נין
העיר העתיקה, מרכז העיר, שכ' הנוצרים75005סח'נין
אל ג'אבה, ואדי אל ספא, ח'לת בלוט, משפחת טרביה75006סח'נין
אלברכה, אלסיד, ד'יל נח'לה, ואדי אלעין, מרסאן75007סח'נין

אלביאדר, אלח'ללה, אלמנזלה5321עין מאהל
אלווערה, מרכז הכפר5322עין מאהל
אלכרום, אלסואדיה, אלעבהרה, אם נסאר, ואדי אלח'וויך5323עין מאהל

גרעין הכפר, המעיין, השכ' המזרחית, כיכר השכ' 4941עיר כרמל
המזרחית, מגדל המים הישן, מעל הכביש הראשי, 

משפחת טרביה, שכ' מזרחית מעל המעיין
אזור בתי הקברות, אלכרום, בית אבות נוצרי, השכ' 4942עיר כרמל

המערבית, ח'לת חמדאן, משפחת מנצור, שכ' הבדואים 
המערבית

אזור בי"ס חטיבת ביניים, אזור הכנסיה המרונית, אזור 4943עיר כרמל
המועצה, אזור המתנ"ס, אלדרנו, אלרחאריח, בתי הספר 

היסודיים, חיילים משוחררים א'        חיילים משוחררים 
שלב ב', סטלה כרמל, סידנא אבו עבדאללה
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אזור בי"ס מקיף רונסון, אלבאבור, אלמסיל, זוחלוק, 4944עיר כרמל

ט'הרת אל נמלה-ביטוח לאומי, ט'הרת אלנמלה - בטון 
קדמאני, משפחת אלשיח, עמק הזיתים, רבעאן עבוד, 

תחנת המשטרה
אזור התעשיה, אזור כביש עוקף, השכ' המזרחית, ואדי 4945עיר כרמל

אלפש, חיילים משוחררים, פנינת הכרמל, צומת 
המוחרקה, שיכונאת, שכ' המוסלמים

אזור המסעדות, אלוונסא, אסואניה, מרג' אלנג'אס, נג'מת 4946עיר כרמל
אלסבע, עין אלשמאליה, שכ' הורדים

גרעין הכפר הישן, יד לבנים, מרכז הכפר4947עיר כרמל
אלקשקוש, אלרנדה, ח'לת אלג'מל4948עיר כרמל
אלח'רבה, באר דובל, ח'לת נצאר, ח'לת עלי, ט'הרת 4949עיר כרמל

אלביר, שארע אלבסאתין
אחד העם, בורוכוב, גולומב, הנדיב, הנריטה סולדמקדש הבהאים אל בהג'ה, נווה אביב, שכ' עמידר760011עכו
בן שושן אברהם, הרמב"ם, הנדיב, העליה, בורלאנווה אלון760012עכו
דנינו אברהם, העליה, רמח"ל, ביל"ו, סמולנסקיןבן גוריון, מוריה760013עכו
שד' הפלמח, בן שושן אברהם, גדיש יוסף, העליה, קבוץ נווה יוני נתניהו760014עכו

גלויות
דרך הארבעה, דושניצקי אריה, אחד העם, גור מרדכי, נאות ים760015עכו

בורלא
שפירא משה חיים, חטיבת גולני, האשל, הברוש, האורןמנחם בגין (מזרח)760021עכו

כנרית, מעלה הכרמים, עפרוני, צופית, שלדגצפון הכרם760022עכו
חטיבת גולני, הכרם, שפירא משה חיים, האילן, הלוטוסמנחם בגין (מערב), מרכז לבריאות הנפש (מזרע)760023עכו

הרצוג, הרצל, ז'בוטינסקי, חטיבת גולני, גרונר דבשיכון צפון ד' (מערב)760024עכו
שרת משה, מפרץ שלמה, הרצוג, חטיבת גולני, ירושליםשיכון צפון ד' (מזרח)760025עכו

קורצ'ק יאנוש, הרצל, סר אייזיק, רמז דוד, דרך הארבעהקרית וולפסון760026עכו

ז'בוטינסקי, יהושפט, הרצל, ויצמן, דרך הארבעההשוק העירוני, התחנה המרכזית, מרכז: מרכז מסחרי760031עכו

בן עמי, דרך הארבעה, ההגנה, ויצמן, יהושפטעכו הוותיקה760032עכו
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בנימין מטודלה, ההגנה, ויצמן, עיר עתיקה 14, צלאח אד העיר העתיקה760033עכו

דין
גדוד 22, יונתן החשמונאי, רמז דוד, בלטימור, בורנשטיין אזורי תעשייה: אלרום, דרום, נעמן, קרית הפלדה760034עכו

משה
הרב נסים, עלית הנוער, פרופ ידין יגאל, שכ הקרוונים, גבעת התמרים, נפוליאון760035עכו

שלום הגליל
השקנאי, סולד הנריטה, החוחית, אבן גבירול, עלית הנוערגבעת המורה (מזרח), נווה יוסף (מזרח), רוממה, רסקו770011עפולה

החצב, הנורית, הסביון, הסיתוונית, האירוסיםאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה770012עפולה
גבעת המורה (מערב), מרכז רפואי העמק, נווה יוסף 770013עפולה

(מערב)
אבן גבירול, בן צבי יצחק, הקוממיות, שד' קונטיקט, 

ז'בוטינסקי
התעשיה, פנקס צבי, רמז, החרט, העמלאזור תעשייה ג'770014עפולה
ההגנה, הרצל, גולומב אליהו, שיבת ציון, שדה יצחקעפולה עילית (מזרח)770015עפולה
סוקולוב, קפלן, הארז, האלון, שדה יצחקעפולה הצעירה, עפולה עילית (מערב)770016עפולה
בר לב חיים, לסקוב חיים, דוד אלעזר, שד' רבין יצחקאזור תעשייה ב'770017עפולה
שד' רבין יצחק, דרך בית החוליםרובע יזרעאל, שכ' דרוקר770018עפולה
שפרינצק, כורש, חטיבה תשע, ההסתדרות, האורניםש הפועלים770021עפולה
השוק, שד' בגין מנחם, חנקין יהושע, המלאכה, קהלת ציוןאזור תעשייה א'770022עפולה

שרת, שד' ארלוזורוב, ירושלים, חנקין יהושע, הנשיא עפולה תחתית (צפון)770023עפולה
וייצמן

הגלבוע, וולפסון, חנקין יהושע, ירושלים, קנמון יעקבעפולה תחתית (מרכז)770024עפולה
הקונגרס הציוני, הבנים, שרת, וולפסון, העליהעפולה תחתית (מרכז)770025עפולה
האורנים, הקונגרס הציוני, הרב קירשטיין אשר, חנקין עפולה תחתית (דרום)770026עפולה

יהושע, שרת
ואדי חוסין, שכ' אלביר/ חארת אלביר, שכ' אלח'אלה, שכ' 5311עראבה

כנאענה
שכ' ג'למה5312עראבה
גרעין הכפר- העיר העתיקה, שכ' עאצלה5313עראבה
ואדי אלעין, ואדי אלתור5314עראבה
אלבלאן, אלג'רביה, אלמרוש5315עראבה

הקנאים, חברון, חרוב, ירושלים, מעוןחלמיש, יהושפט25601ערד
בן יאיר אלעזר, שמעון, יאשיהו, ירושלים, הקנאיםטללים, לבאות25602ערד
ירושלים, בן יאיר אלעזר, יהודה, יובל, פלגאבישור, גבים, יעלים25603ערד
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הקודחים, פלדה, שמיר, תעשיה, בצלאלאזור התעשייה והמלאכה25604ערד
מואב, מזרח, מבצע לוט, הפלמ"ח, רענןהרדוף, חצבים, נעורים, ראשונים, רננים25605ערד
אודם, יסעור, מואב, עפרוני, סלעיתאזור בתי המלון, מבוא שקד, מעוף, רותם, שקד25606ערד

אזור בית הספר טה חסין, אל ג'רס, אלביאר, אלביר, 6371ערערה
אלח'רבה, ואדי אל קצב, חור צקר (ערערה)

אזור בית הספר אלסלאם, אזור בית הקברות (ערערה)6372ערערה

אל באטן, אל דהראת, קרית חינוך (עארה)6373ערערה
אזור בית ספר אלהלאל, אזור המסגד, אל מסקא, שכ' 6374ערערה

מערבית צפונית, שכ' צפונית מזרחית (עארה)
שכ' 119212ערערה-בנגב
שכ' 1, שכ' 119223ערערה-בנגב
אזור התעשייה, שכ' 4, שכ' 5, שכ' 6, שכ' 7, שכ' 119238ערערה-בנגב

השיכון, שכ' צפונית5371פוריידיס
ט'הראת, מרכז הכפר, שטח בנוי5372פוריידיס
אלעין, שכ' מזרחית5373פוריידיס

הגליל, המזמור, המייסדים, מצילתיים, השופטיםכרכור (צפון)78001פרדס חנה כרכור
אחוזה ירוקה, נוה עובד, נווה מרדכי, נצני השרון, צמרת 78002פרדס חנה כרכור

המושבה
ירושלים, נעורים, אחוזה, דרך קדמה, העליה

גן שלמה, כרכור (מרכז), נווה אפרים, קנדי, שיכון עממי, 78003פרדס חנה כרכור
תל שלום

הנשיא, המייסדים, דרך הבנים, דגניה, עירון

יהלום, ספיר, הנדיב, ברקת, עירוןנווה התות, פרחי הדר, קידמת פרדס חנה78004פרדס חנה כרכור
דרך למרחב, הדרים, דרך פיק"א, עמל, המעיןמגד, נוה הדרים, נווה אשר (מערב)78005פרדס חנה כרכור
דרך הבנים, דרך פיק"א, הדקלים, הנדיב, הצפירהנווה אשר (מזרח), שכ' אלון78006פרדס חנה כרכור
דרך למרחב, דרך הבנים, דרך הים, תדהר, הנדיבפרדס חנה (מרכז), רסקו78007פרדס חנה כרכור
הדרים, דרך למרחב, הנדיב, המסילה, דרך היםגאולה, הדר, יפה נוף, עמידר78008פרדס חנה כרכור
נווה מרחב, נווה רותם, שכ' שב"ל, שיכון רמז, שכ' 78009פרדס חנה כרכור

משכנות ישראל
חשמונאים, זמיר, מכבים, דרך פיק"א, דרך למרחב

גינת אגוז, הכרם, אתרוג, שד' ציונות, תחיהנווה גנים, נווה פרדסים780010פרדס חנה כרכור
הרכבת, נחשון, פינשטיין חיה, גליס, אלכסנדר ינאיסגולה7900111פתח תקווה
גולומב אליהו, הרב בלוי משה, דרך ספיר יוסף, ברנדייס, שיפר (דרום)7900112פתח תקווה

שטמפפר יהושע
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רבניצקי, בן דרור מרדכי, הרב פינטו מסעוד, גולומב נווה מעוז, שיפר (צפון)7900113פתח תקווה

אליהו, המכבים
רוטשילד, פינסקר, חלוצת הפרדסנות, בר כוכבא, אורלוב אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900114פתח תקווה

זאב
טבצ'ניק דוד, דנקנר מאיר, גרינשפן, גיסין אבשלום, נווה גן, ציונים כלליים, רוגובין7900115פתח תקווה

אסירי ציון
סנה משה, רפאלי שרגא, בן דרור מרדכי, גיסין אבשלום, הדר המושבות (מזרח)7900121פתח תקווה

בר כוכבא
רחובות, ראשון לציון, ראש פינה, זכרון יעקב, גיסין האחים ישראלית, הדר המושבות (מרכז)7900122פתח תקווה

אבשלום
גיסין אבשלום, חדרה, בת שלמה, מטולה, זכרון יעקבהדר המושבות (מערב)7900123פתח תקווה
גהל מרטין, גיסין אבשלום, המר זבולון, המפלסים, אזור מסחר, בית עלמין ירקון, פארק תעשייה אזורים7900124פתח תקווה

השפלה
בזל, דיין משה, ז'בוטינסקי, שמשון, גיסין אבשלוםקרית אריה (מזרח)7900125פתח תקווה
שנקר אריה, היצירה, אפעל, מיכאליס שלמה, עמלאזור תעשייה חדש, קרית אריה (מערב)7900126פתח תקווה
יעבץ זאב, עין גדי, מזא"ה, אינשטיין, מסדהקרית מטלון7900127פתח תקווה
הסיבים, שוהם, השילוח, שחם, ז'בוטינסקיאזור תעשייה פארק ינאי, רמת סיב7900128פתח תקווה
דנמרק, זייד אלכסנדר, האביב, ביטרמן מרדכי, אשכול לוינווה גנים (מערב), נווה עוז (מערב)7900131פתח תקווה

דגל ראובן, אנסקי, ז'בוטינסקי, קפלן אליעזר, סורוקה מרכז רפואי רבין, נווה גנים (מזרח)7900132פתח תקווה
משה

קפלן אליעזר, ארלוזורוב, הצוערים, ז'בוטינסקי, פיכמן בר יהודה (צפון)7900133פתח תקווה
יעקב

דגל ראובן, השושנים, צה"ל, קפלן אליעזר, ארלוזורובבר יהודה (דרום)7900134פתח תקווה
ארלוזורוב, סטפן, טרומפלדור, הוז דב, האוריםאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900141פתח תקווה
כצנלסון ברל, בורוכוב, קלויזנר, טרומפלדור, ארלוזורוברמת ורבר (דרום)7900142פתח תקווה

מאפו, ארלוזורוב, הרצפלד אברהם, שרת משה, ח"ןגני גזית, יד לבנים, רמת ורבר (מערב)7900143פתח תקווה
הפלמ"ח, ז'בוטינסקי, כצנלסון ברל, שדה יצחק, הפורציםרמת ורבר (צפון)7900144פתח תקווה

ביל"ו, שדה יצחק, רוטשילד, סעדיה גאון, הרב יחבוב רמת ורבר (מזרח)7900145פתח תקווה
אהרון

אורלוב זאב, ז'בוטינסקי, מוצקין, קרול יעקב, רוטשילדאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900146פתח תקווה
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קפלנסקי שלמה, מייזנר, זמיר עמנואל, העצמאות, בן נווה עוז (דרום)7900211פתח תקווה

גוריון
העצמאות, יטקובסקי אחים, מסקין, נקר יוסף, בן גוריוןכפר גנים ב' (מערב), כפר גנים ג'7900212פתח תקווה
אחימאיר אבא, אידלמן, העצמאות, זרובבל יעקב, י"ד כפר גנים ב' (דרום - מזרח)7900213פתח תקווה

הבנים
פלדמן יוסף, בס זליג, הנשיאים, העצמאות, שלזינגרכפר גנים ב' (צפון - מזרח)7900221פתח תקווה
בן צבי יצחק, בן צבי יצחק, י"ד הבנים, כץ מיכל לייב, כפר גנים ב' (מזרח)7900222פתח תקווה

הנשיאים
היבנר, הנשיאים, הפרטיזנים, כץ מיכל לייב, לוחמי הגיטוכפר גנים א' (דרום)7900223פתח תקווה

ויצמן, לוחמי הגיטו, בובר מרטין, דגל ראובן, היבנרכפר גנים א' (צפון)7900224פתח תקווה
בן יהודה, התשעים ושלוש, כהן חיים, כץ מיכל לייב, אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900231פתח תקווה

אנילביץ מרדכי
רוטשילד, ברנדה זאב, קרן קיימת לישראל, מכנס גד, אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900232פתח תקווה

פינס יחיאל מיכל
קרן קיימת לישראל, חפץ חיים, סלנט שמואל, פינס יחיאל אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900233פתח תקווה

מיכל, שפירא הרמן צבי
בלפור, סלנט שמואל, הרב קטרוני, אחד העם, חפץ חייםאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900234פתח תקווה

אחד העם, הרצל, סמילנסקי, רוטשילד, שפירא הרמן צביאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900235פתח תקווה

פרנקפורטר דוד, רוטשילד, אלתר מיהוד, טרומפלדור, אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900236פתח תקווה
סלומון

עוזר חיים, וולפסון דוד, ההסתדרות, הראשונים, אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900311פתח תקווה
מונטיפיורי

רוטשילד, אורלוב זאב, גוטמן, פינסקר, ברון הירשאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900312פתח תקווה
אורלוב זאב, ונגיט, בר כוכבא, שטמפפר יהושע, פרופ' אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900313פתח תקווה

שור
עין גנים, סוקולוב, וולפסון דוד, פרישמן, כרמליאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900321פתח תקווה
אוסישקין מנחם, רמב"ם, יהודה הלוי, קשאני אליעזר, אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900322פתח תקווה

וולפסון דוד
סנש חנה, סביון, וולפסון דוד, אחד העם, הרצלאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900323פתח תקווה
עין גנים, פנחסי יעקב, הרברט סמואל, אחד העם, א ד געין גנים7900324פתח תקווה
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הוברמן, אפשטיין, פינס יחיאל מיכל, טוסקניני, כץ מיכל אחדות (מערב)7900411פתח תקווה

לייב
סולד הנריטה, מינץ בנימין, שפרינצק, סגליות, שפינוזהאחדות (מרכז)7900412פתח תקווה

הכהן, הלל זכריה, הרב קלישר, סולד הנריטה, טביב אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900413פתח תקווה
אברהם

קיש, נוביק רבקה, סיני, שפרינצק, שמחוני אסףאחדות (מזרח)7900414פתח תקווה
הנביאים, קיש, מלאכי, חגי, השופטיםשעריה (מערב)7900415פתח תקווה
כנסת ישראל, יונה, הנביאים, הושע, רותשעריה (מזרח)7900421פתח תקווה
ישעיהו ישראל, שלמה, משעול גלובמן, פרידמן אלעזר, אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה7900422פתח תקווה

ירושלים
בן דוד יצחק, הרב קלישר, סולד הנריטה, בעל שם טוב, מחנה יהודה (דרום)7900423פתח תקווה

נחמן מברסלב
רחל המשוררת, פינס יחיאל מיכל, מחנה יהודה, הרב מחנה יהודה (צפון)7900424פתח תקווה

קלישר, אורלנסקי
חזון איש, קבוץ גלויות, א ד ג, ה באייר, עין גניםקרית אליעזר פרי, קרית המשוררים, קרית ספיר7900431פתח תקווה
הרב עוזיאל, קארו יוסף, אגרון גרששון, ירושלים, הרב קרית חזני (מזרח)7900432פתח תקווה

צירלסון
צ'לנוב יחיאל, נחלת צבי, השלושה, אברבנאל, שטמפפר קרית חזני (מערב)7900433פתח תקווה

יהושע
רמח"ל, ירושלים, הרב הרצוג, לנדוי שמואל חיים, בר אילןכפר אברהם7900434פתח תקווה

תורה ועבודה, שמואל הנגיד, בר יוחאי, ראש העין, הנח"לכפר הבפטיסטים, שיכון הפועל המזרחי7900511פתח תקווה

הגר"א, רבי עקיבא, הנח"ל, גרין יונה, הרב הרצוגמשכנות גנים, קרית הרב סלומון7900512פתח תקווה
בת שבע, ירושלים, יבנה, הותיקים, ברנריוספטל7900513פתח תקווה
רמז דוד, ברנר, הותיקים, ירושלים, רמז דודקרית אלון (מערב)7900514פתח תקווה
אחוה יעקב, ועד ארבע ארצות, יקותיאל אדם, לסקוב קרית אלון (מזרח), קרית דוד אליעזר7900515פתח תקווה

חיים, רמז דוד
נוה רעים, עמיקם, ועד ארבע ארצות, ההדס, הר ציוןביילינסון7900516פתח תקווה
דרך בגין מנחם, רובינא חנה, העינבל, ועד ארבע ארצות, הדר גנים (מזרח), עמישב (צפון)7900521פתח תקווה

זקן השומרים
רבי יהודה הנשיא, ירושלים, חסדי שמעון, הרב עטיה הדר גנים (מערב)7900522פתח תקווה

עזרא, דרך בגין מנחם
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דרך בגין מנחם, רוזובסקי יוסף, מנחת שלמה, אריה בן גני הדר7900523פתח תקווה

אליעזר, קהילות יעקב
עזרא ונחמיה, צלח שלום, עדש שפיק, דרך בגין מנחם, עמישב (דרום)7900524פתח תקווה

צפת
הר אדיר, הגליל, הגדוד השלישי, בת הרים, ביאליקמרום כנען (איביקור), נווה אורנים, קרית שרה80001צפת
השבעה, הרבי מלובאוויטש, הגליל, שז"ר זלמן, כ"ב ילדי בן גוריון (כנען), גבעת שושנה, קרית חב''ד80002צפת

מעלות
ז'בוטינסקי זאב, העצמאות, הפלמ"ח, ירושלים, עליה במרכז העיר80003צפת

הנשיא, הפלמ"ח, החלוץ, פרומצ'נקו, שפרינצקאזור תעשייה ישן, דרום, נווה הדר, שכ' עממי80004צפת
האר"י, קרן היסוד, ירושלים, הפלמ"ח, חטיבת יפתחהעיר העתיקה, קרית ברסלב, קרית האמנים80005צפת
צה"ל, דרך השוקולד, דרך השומשום, אלעזר דודאזור תעשייה חדש, גני הדר, מאור חיים, עופר80006צפת
ויצמן, לוחמי הגטאות, אצ"ל, רמז דוד, יפה נוףבנה ביתך (דרום), הדר, שיקמה80007צפת
החרמון, הנחלים, הגליל, בת הרים, התבוריצחק רבין, רמת מנחם בגין, רמת רזים80008צפת
אין רחובות עם שם באזור זה (אזור רמת מנחם בגין)מורדות צפת (רזים דרום)80009צפת
נוף כנרתמרום כנרת, נוף הכינרת800010צפת
אין רחובות עם שם באזור זה (אזור רמת מנחם בגין)עכברה800011צפת

השקמה צורן, הזית, ההדרים צורן, דרך לב השרון צורן, צורן (מזרח)1951קדימה-צורן
האילנות צורן

דרך לב השרון צורן, השקמה צורןצורן (מערב), רמת אמיר (בתכנון)1952קדימה-צורן
הרצוג, הפלמ"ח, ויצמן, חנקין, רוטשילדאזורי תעשייה (מערב ומזרח), אילנות, קדימה (צפון)1953קדימה-צורן
גבעת מנחם בגין, השרון הירוק, יציב, קרית שלמה 1954קדימה-צורן

עמידר, שכ' אזורים
שבזי, כהן אלי, הורדים, הארז, מ"ג

גורדון, הפלמ"ח, הרצל, כצנלסון, שד' בן צביקדימה (מערב), שכ' חדש1955קדימה-צורן
אזור הכדורגל6381קלנסווה
אזור מזרחי, אזור צפוני6382קלנסווה
אזור דרומי, אזור העירייה6383קלנסווה
אזור דרום מערבי, אזור הכרמים, אזור מעל הנחל בין שני 6384קלנסווה

גשרים
גולומב, הרצל, לוס אנג'לס, עזר ומרזוק, רמזגני אילן26201קרית אונו
הנשיא, שד' בן גוריון, רמז, וולך, לוס אנג'לסשיכון חברת חשמל26202קרית אונו
רש"י, אשכול לוי, יהודה הלוי, ירמיהו, סעדיה גאוןפסגת אונו, שכ' ירון, שיכון רסקו26203קרית אונו
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ירושלים, שלמה המלך, שאול המלך, הזמיר, הרוגי ש עובדים26204קרית אונו

מלכות בבל
אשכול לוי, ההדר, החבצלת, צה"ל, שלמה המלךקיראון (צפון)26205קרית אונו
אשכול לוי, שטרן יאיר, יחזקאל, בר יהודה, המעגלקיראון (מזרח), רימון26206קרית אונו
אשכול לוי, הבטחון, הצבר, צה"ל, רקפתקיראון (דרום)26207קרית אונו
הפרדס, המייסדים, נחל גמלא, הכפר, הזמירפרדס רייספלד, שער הקריה26208קרית אונו

הארז, האשל, הרר צבי, ואן גוך, שאגלגבעת טל, גבעת רם680011קרית אתא
בן עמי, ז'בוטינסקי, גוש עציון, אנילביץ, דרך מנחם בגיןגבעת המשטרה, גבעת הרקפות, תל חי680012קרית אתא

אינשטין, בן יוסף אהרון, דרך יצחק רבין, יוספטל, וינגייטבן גוריון680013קרית אתא

ז'בוטינסקי, טביב אברהם, יוספטל, עשת אביגדור, גבעה א', שכ' עמידר680014קרית אתא
שמחוני אסף

שד' בורוכוב, רמז, חנקין, הרצל, שד' הציונותמרכז (מזרח)680021קרית אתא
בעל שם טוב, המיסדים, ירושלים, שד' הציונות, שד' מרכז (דרום)680022קרית אתא

כצנלסון
המגינים, העצמאות, הרצל, פינסקר, סוקולובמרכז (מערב)680023קרית אתא
בן יהודה, פרישמן, העצמאות, ביאליק, שלום עליכםאברמסקי680024קרית אתא
הגפן, הנביאים, העצמאות, מורדי הגטאות, נוף הכרמלבית וגן, צמרת אלונים680025קרית אתא

בן צבי יצחק, זבולון, יל"ג, לילינבלום, שרת משהקרית בנימין (מזרח)680031קרית אתא
נווה אברהם, נווה חן, פרוסטיג, קרית בנימין (מערב), 680032קרית אתא

קרית שטנד
שרת משה, שפרינצק, ביאליק, זבולון, שיבת ציון

בן יוסף שלמה, בצרי יוסף, דרך חיפה, התעשיה, זבולוןאזור התעשייה, קרית נחום680033קרית אתא

חרושת, שד' ח"ן, לוי יוסף, בעלי המלאכה, מולר הנסאזור התעשייה95001קרית ביאליק
שד' ח"ן, חיים, יוספטל גיורא, ז'בוטינסקי, עגנון ש"יצור שלום (צפון)95002קרית ביאליק
סיגליות, גוש חלב, התל, חיים, דרורצור שלום (דרום)95003קרית ביאליק
לח"י, אגוז, אצ"ל, שד' המייסדים, שד' הבניםנאות גזית95004קרית ביאליק
קרן היסוד, שבטי ישראל, שמעון, הפלמ"ח, העצמאותקרית שמריהו (מערב)95005קרית ביאליק
דן, דפנה, התאנים, מנשה, קרן היסודקרית שמריהו (דרום-מזרח)95006קרית ביאליק
העצמאות, שבטי ישראל, מנשה, הערמונים, דפנהקרית שמריהו (צפון-מזרח)95007קרית ביאליק
יקינתון, לילך, ככר הפרחים, לוטם, חינניתגבעת הרקפות95008קרית ביאליק
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הברושים, שד' בן גוריון, הגפן, דפנה, קרן היסודסביניה (מזרח)95009קרית ביאליק
הגפן, הנרקיסים, הפלמ"ח, קרן היסוד, שד' בן גוריוןסביניה (מערב)950010קרית ביאליק
קרן קיימת, הגליל, שד' ויצמן, שד' ירושלים, העמקיםשיכון רסקו950011קרית ביאליק

אבץ, דרך הדרום, דרך החרושת, חשון, שד' פולק ישראלפארק התעשייה והמלאכה ע''ש רבין263011קרית גת

הגפן, שד' העצמאות, התאנה, הפרדס, הרמוןמגדים263012קרית גת
שדרת פ"ז, הגפן, הרמון, שד' העצמאות, שד' לכישפ''ז263013קרית גת
השומרון, שד' העצמאות, שד' לכיש, דרך הדרום, הארזגליקסון, החורש263014קרית גת

יהודה, ראובן, שבטי ישראל, שד' גת, שד' לכישבני ישראל, רפאל263015קרית גת
שד' העצמאות, היסמין, שד' גת, משעול הדפנה, הפרחים263021קרית גת

המרגלית
שד' גת, שד' השופטים, אליהו הנביא, שמואל הנביא, הנביאים263022קרית גת

מבוא ישעיהו
המחתרות, ביל"ו, שד' גת, שד' השופטים, שדרות גיבורי רובע הקוממיות (צפון)263023קרית גת

ישראל
אילון הזבולוני, שד' השופטים, שד' מלכי ישראל, משעול רובע השופטים (מערב)263024קרית גת

שמשון, רחבת איבצן
אהוד בן גרא, שד' השופטים, שד' לכיש, עתניאל בן קנז, רובע השופטים (מזרח)263025קרית גת

שדרת דבורה
שד' לכיש, שד' מלכי ישראלרמות דוד263026קרית גת
אסא, שלמה המלך, שד' מלכי ישראל, יהושפט, שד' מלכי ישראל263031קרית גת

השופטים
שדרות אתרי המקרא, אדוריים, גאון הירדן, עדולם, שד' רובע אתרי המקרא (מערב)263032קרית גת

גת
שד' גת, שדרות אתרי המקרא, שד' מלכי ישראל, גאון רובע אתרי המקרא (מזרח)263033קרית גת

הירדן, ענתות
אדוריים, גאון הירדן, שד' גת, הגבורה, שד' צה"לצה''ל263034קרית גת
הגבורה, שד' צה"ל, עולי הגרדום, המרי העברי, שד' גתרובע הקוממיות (דרום)263035קרית גת

אדוריים, הקוממיות, אקסודוס, שד' מלכי ישראל, שד' רובע ההעפלה263036קרית גת
צה"ל

שד' העצמאות, משעול צאלים, שד' מלכי ישראל, דרך רובע שער הדרום263037קרית גת
הדרום, הערבה
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החורש, הציפורנים, השקדים, נרקיסים, תמררמת הדסה (מוסד חינוכי), רמת טבעון23001קרית טבעון
אלונים, בורוכוב, דגניות, השושנים, כלניותמרכז טבעון23002קרית טבעון
כצנלסון, סנש חנה, בן צבי, זייד אלכסנדר, רבין יצחקגן לאומי בית שערים, קרית עמל, שכ' אילה23003קרית טבעון
דרך קרית עמל, הגומא, הרותם, ויצמן, סולד הנריאטהאלרואי, מעלה טבעון, קרית חרושת23004קרית טבעון

ערמונים, שיקמים, חרובים, שד' ירושלים, גלעדסביוני ים960011קרית ים
גולדה מאיר, לח"י, שד' הפלמ"ח, שד' ירושלים, לבון אלמוגים960012קרית ים

פנחס
הנגב, תבור, הגליל, שד' אלון יגאל, שד' ירושליםאזור התעשייה960013קרית ים
כלנית, שד' אלון יגאל, חבצלת, אביר יעקב, שד' ירושליםבנה ביתך, פסגות ים960014קרית ים

להמן הרברט, סולד הנריאטה, צה"ל, שד' ההסתדרות, אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה960021קרית ים
שד' ירושלים

גולומב אליהו, רמב"ם, טרומפלדור, כצנלסון, שד' ויצמןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה960022קרית ים

סוקולוב, מצדה, שד' ויצמן, הירדן, להמן הרברטשיכון עמידר960023קרית ים
יהודה, יוספטל, להמן הרברט, אשר, שפרינצקש אגש960024קרית ים
הראשונים, צה"ל, יוספטל, הקוממיות, ספיר פנחסשיכון טיבר960025קרית ים
ספיר פנחס, צה"ל, שד' ירושלים, שרת משה, שד' בן צבישיכון צבא קבע960031קרית ים

שרת משה, ספיר פנחס, שד' בן צבי, אלי כהן, שפירא אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה960032קרית ים
משה

ז'בוטינסקי, שד' ירושלים, ספיר פנחס, שז"ר זלמן, שד' אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה960033קרית ים
בן צבי

שד' ירושלים, פרץ, סולד רוברט, שד' ביאליק, ספיר פנחסשכ' א'960034קרית ים

תמרי נחמיה, מוטה גור, דרך עכו, בן צבי, בגין מנחםאזור תעשייה כורדני ב', מוצקין הצעירה, נווה גנים820011קרית מוצקין
דקר, קדיש לוז, החשמונאים, האלה, דרך עכואביבים820012קרית מוצקין
שד' בן גוריון, קדיש לוז, ציגל אברהם, קליבנוב, שרת אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה820013קרית מוצקין

משה
החשמונאים, אלון יגאל, שד' בן גוריון, פוגלמן מרדכי, דקראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה820014קרית מוצקין

המעפילים, חיבת ציון, החשמונאים, הרב לוי יוסף, אזור מלאכה820021קרית מוצקין
ז'בוטינסקי
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שפרינצק, החשמונאים, יוספטל, שד' ויצמן, ורדשיכון רומבואיד820022קרית מוצקין
גן העצמאות, הגדוד העברי, ז'בוטינסקי, המגינים, אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה820023קרית מוצקין

החשמונאים
שד' קרן קימת, גרושקביץ, יששכר, אח"י אילת, שד' גושן אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה820031קרית מוצקין

משה
ברק, שד' גושן משה, שד' ויצמן, שד' קרן קימת, אוסישקיןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה820032קרית מוצקין

ההגנה, אוסישקין, דרך עכו, רוקח, שד' ויצמןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה820033קרית מוצקין
שד' קרן קימת, שד' גושן משה, דרך עכו, דבורה, ברקשיכון רסקו820034קרית מוצקין

המלאכה, החרושת, בגין מנחם, חלוצי התעשיה, העמלאזור תעשייה10341קרית מלאכי

בר יהודה, הכרמל, ז'בוטינסקי, רמב"ם, רש"יהמייסדים, יגאל אלון10342קרית מלאכי
רש"י, בגין מנחם, סאן דייגו, שד' בן גוריון, ז'בוטינסקיקיבוץ גלויות10343קרית מלאכי
הורדים, הציפורן, השושנים, ז'בוטינסקי, כלניתגני שמואל10344קרית מלאכי
שד' בן גוריון, בר יהודה, המ"ג, הרצל, ז'בוטינסקיבן גוריון, המ''ג, הנרקיסים10345קרית מלאכי
הרצל, ויצמן, הרב ניסים יצחק, בר יהודה, שד' בן גוריוןהרצל, וייצמן, נווה אור10346קרית מלאכי

הרב גורן שלמה, שד' ירושלים, שד' בן גוריון, חב"ד, ככר נחלת הר חב''ד10347קרית מלאכי
הבעל שם טוב

התאנה, דרך יגאל הורביץשכ' גן (גיבשטיין)10348קרית מלאכי
בוסי סנט ג'ורג', חסן מלך מרוקו השני, שד' יצחק רביןאזור תעשייה ומסחר עקרון 2000, ביל''ו סנטר4691קרית עקרון
דרך ירושלים, האירוס, הלוטם, הרצל, שד' יצחק רביןנאות אביבים, נאות הדרים4692קרית עקרון
שבזי, שרת משה, הבנים, אלי כהן, הרצלנוה עובד, נווה אשכול, שכ' קרן היסוד (צפון)4693קרית עקרון
שרת משה, הרמב"ם, הרצל, מרבד הקסמים, מאיר בעל גני חן, נווה יוסף, שכ' ורבורג, שכ' קרן היסוד (דרום)4694קרית עקרון

הנס
אין רחובות עם שם באזור זהאזור תעשייה צפוני28001קרית שמונה
הירדן, הוורדים, בגין מנחם, גבעת שחומית, הירקוןהורדים28002קרית שמונה
ביאליק, שפרינצק, רש"י, הנשיא, עין זהבשכון א', שכון ב',  שכון ו'28003קרית שמונה
הגלעד, שד' תל חי, הר הצופים, אדם יקותיאל, הרי אצ''ל, יגאל אלון, מורדות הרי נפתלי28004קרית שמונה

אפרים
סמ הנוטר, רזיאל, יהודה הלוי, שד' האצ"ל, שד' תל חישכון ג',  שכון ד',  נוף חרמון, שפירא28005קרית שמונה
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ברל, הרצל, יהודה הלוי, מלחמת ששת הימים, עולי בנה ביתך28006קרית שמונה

הגרדום
סלינגר דוד, המכבים, טשרניחובסקי, ארלוזורוב, שד' תל מרכז העיר28007קרית שמונה

חי
סולד, טרומפלדור, הירדן, אורי אילן, שד' תל חיאשכול, זאב ז'בוטינסקי28008קרית שמונה
שד' תל חי, הבזלת, הברונזה, הגרניט, הפלדהאזור תעשייה דרומי28009קרית שמונה
עולי הגרדום, שד' תל חי, הרב קוק, הרצל, שדה יצחקדרום מערב העיר280010קרית שמונה

בן נון יהושע, היצירה, המרץ, העבודהאזור תעשייה, נתן (בבנייה)26401ראש העין
חזון איש, אבן גבירול, שבזי, גלוסקא, שז"ר זלמןרמב''ם (מערב), שכ' עממי, שכון ד'26402ראש העין
בן נון יהושע, וולפסון, מרבד הקסמים, אבן עזרא, צה"לצה''ל, רמב''ם (מזרח), שכון א'26403ראש העין

מלכי ישראל, יהודה הלוי, ג'ון קנדי, הנביאים, וולפסוןאביב, שכון ב'26404ראש העין
אפק, דקר, אצ"ל, שבזי, שלמה המלךשבזי, שכון ג'26405ראש העין
רש"י, שילה, סיני, יהודה הלוי, הסנהדריןהרקפות, שכון ה',  שכון ו'26406ראש העין
רמת הגולן, שבזי, שילה, שיר השירים, מגדל דודמצפה אפק26407ראש העין
דיין משה, דרך בגין מנחם, ז'בוטינסקי זאב, כרמל, קבוץ גבעת טל26408ראש העין

גלויות
הדרור, בזלת, עפרוני, דרך הציונות, גרניטגבעת הסלעים, גני אפק26409ראש העין
המלאכה, עמלפארק תעשייה ומלאכה אפק264010ראש העין
בזק, הא באייר, מבצע דני, מבצע חירם, מבצע עובדהנווה אפק (צפון)264011ראש העין

ברקן, קשת, נווה אפיקים, בזק, פעמוןנווה אפק (מרכז)264012ראש העין
איילון, כינור, נווה אפיקים, פולג, רביביםנווה אפק (דרום)264013ראש העין

נסיה, בורג יוסף, דרך המכבים, התעשיין, קמרון אברהםהקריה החקלאית, מכון וולקני8300111ראשון לציון

דרך המכבים, שמוטקין בנימין, פרימן יעקב, פלוטיצקי, מב''ת צפון - אזור תעשייה ישן8300112ראשון לציון
טוליפמן

על כנפי נשרים, תנועות הנוער, כהן מנחם, הצופים, בני נעורים8300113ראשון לציון
עקיבא

הרצל, פרנק צבי, בלבן אליעזר, על כנפי נשרים, פיק"אקידמת ראשון8300114ראשון לציון

יוחנן הסנדלר, מרגולין, הכובש, פרנק צבי, הגדוד העבריאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8300115ראשון לציון
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יהודה לייב, הגדוד העברי, חזון איש, צ"ג בנות, ברנדיסאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8300116ראשון לציון

הרצל, דרור, מוהליבר, יהודה לייב, הרב הרצוגאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8300117ראשון לציון
נורדאו, הכרמל, מוהליבר, אחד העם, רוטשילדאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8300121ראשון לציון
איתמר בן אב"י, ירושלים, הרב קוק, נחמה, הגדוד העבריאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8300122ראשון לציון

הגדוד העברי, גבעתי, אייזנבנד, יהודה הלוי, רש"ירובע רמב''ם (צפון)8300123ראשון לציון
אלקלעי, גבעתי, הגדוד העברי, רמב"ם, הרב קוקרובע רמב"ם (מרכז)8300124ראשון לציון
גוש עציון, גבעתי, הגדוד העברי, ירושלים, חי"שרובע רמב"ם (דרום), שיכון סלע8300125ראשון לציון
שרירא שמואל, לוין מיכאל וחנה, כתריאל, ירושלים, גני ראשון, קרית קאליב, רביבים8300126ראשון לציון

האחד עשר
הפרח, שד' יעקב, הרקפת, החצב, מורדי הגטאותשיכוני המזרח (צפון)8300211ראשון לציון
מורדי הגטאות, שד' יעקב, רבי עקיבא, הרקפת, עזראכפר אריה, שיכון גורדון, שיכוני המזרח (מזרח)8300212ראשון לציון

יחזקאל הנביא, שד' יעקב, עזרא, נחמיה, מורדי הגטאותשיכוני המזרח (מערב)8300213ראשון לציון

משה בן נחמן, הפלמ"ח, גיבשטיין יהושע, שד' נים, רבי מישור הנוף, קרית השמחה8300214ראשון לציון
יהודה הנשיא

ברנשטיין, גרינשפן הרשל, השומר, אלון יגאל, הקוקיהנווה הדרים8300215ראשון לציון

האבות, ירושלים, שיבת ציון, השומר, טביברובע השומר (מזרח)8300221ראשון לציון
לבונטין, מאירוביץ, ירושלים, לובמן חביב, ביל"ורובע השומר (מערב)8300222ראשון לציון
האר"י, מאירוביץ, סמילנסקי, אבי האסירים, הפלמ"חאחוזת אבות, רובע השומר (דרום)8300223ראשון לציון
אבי האסירים, קרון אהרון, טיומקין, הרצל, האחים רובע ראשונים8300224ראשון לציון

אוסטשינסקי
גלוסקין, סוקולוב, הכרמל, נורדאו, מאירוביץהיקב, מרכז ראשון (מערב)8300225ראשון לציון
כהן אלי, יהודה לייב, דרך המכבים, הרב צאלח משה, נחלת יהודה8300311ראשון לציון

שד' היובל
אמיל זולא, שינקין, מן גרשון, ז'בוטינסקי, האורניםאברמוביץ (מערב)8300312ראשון לציון
קרן קימת, אוסישקין, הרצל, קרל נטר, קרן היסודאברמוביץ (מזרח)8300313ראשון לציון
תל חי, שפינוזה, שמריהו לוין, ז'בוטינסקי, טרומפלדורמרכז העיר8300314ראשון לציון

ביאליק, רוטשילד, עולי הגרדום, הרצל, ז'בוטינסקימרכז העיר8300315ראשון לציון
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רובינא חנה, שד' מנחם בגין, לאה רבין, זכרון שרה, בנות חיל8300411ראשון לציון

ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי, שד' בן גוריון, השחר, כצנלסון, רוטשילדרובע כצנלסון8300412ראשון לציון
גורדון, רוטשילד, כצנלסון, קרית ספר, התקוהאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8300413ראשון לציון
עולי הגרדום, התומר, הרימון, רוטשילד, השדהאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8300421ראשון לציון
הורוביץ, האחים סמילצ'נסקי, דרובין יואל, ז'בוטינסקי, רמז (מזרח)8300422ראשון לציון

עולי הגרדום
רוטשילד, שפרינצק, רמז, הירדן, עולי הגרדוםרמז (מערב)8300423ראשון לציון
ארבל, רמז, שפרינצק, בן אליעזר, השומרוןנווה הלל8300424ראשון לציון
ז'בוטינסקי, הירשפלד, ברניצקי נתן, דרובין יואל, הורוביץרמז (דרום-מזרח)8300425ראשון לציון

הרצל, הירשפלד, קפלנסקי, ויניק, דרובין יואלאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8300426ראשון לציון
רמז, שד' מינסטר, שדרת תש"חאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8300427ראשון לציון
סנש חנה, בן צבי יצחק, שניאור זלמן, אנילביץ, דרך צה"לרמת אליהו (צפון)8300511ראשון לציון

אנילביץ, אש שלום, שאול המלך, בן צבי יצחק, שניאור רמת אליהו (דרום)8300512ראשון לציון
זלמן

תורה ועבודה, שניאור זלמן, פוזננסקי מנחם, סילבר, רמת אליהו (מערב)8300513ראשון לציון
הרב מינץ

האלמוגים, מגדלור, הנמל, הדייגים, הנחשולנווה אליהו8300514ראשון לציון
הנחשול, מבצע משה, הדייגים, האניה, מבצע שלמהנווה ים (צפון)8300515ראשון לציון
ה' באייר, מבצע משה, מבצע חורב, הנחשול, שד' דיין נווה ים (דרום)8300516ראשון לציון

משה
גולדה מאיר, גלילי ישראל, החלמונית, החרצית, שד' דיין קרית הלאום, קרית ראשון (מזרח)8300521ראשון לציון

משה
גלילי ישראל, החלמונית, הנרקיס, הפרג, הצבעוניקרית ראשון (מערב)8300522ראשון לציון
היקב, הגת, שד' התקומה, הבוצרים, הסמדרקרית כרמים (מזרח)8300523ראשון לציון
הזמורה, לוי אשכול, העסיס, היצהר, חסידי אומות העולםקרית כרמים (מערב)8300524ראשון לציון

חומה ומגדל, שער הגולן, ניר דוד, נגבה, מסילותקרית גנים (דרום ומזרח)8300531ראשון לציון
נגבה, גינוסר, בית הערבה, שדה נחום, אושהקרית גנים (צפון-מערב)8300532ראשון לציון
חומה ומגדל, העוגב, האורגן, התזמורת, מוטה גורנאות אשלים (צפון)8300533ראשון לציון
הקלרנית, התזמורת, החליל, הגיתית, מוטה גורנאות אשלים (דרום)8300534ראשון לציון
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פרס שמעון, ברג פול, מוטה גור, פרידמן מילטון, הרץ קרית חתני פרס נובל (מזרח)8300611ראשון לציון

גוסטב
שד' יצחק רבין, בלו סול, זקס נלי, דרך צה"ל, פרס שמעוןקרית חתני פרס נובל (מערב)8300612ראשון לציון

שד' יצחק רבין, שד' מרילנד, שד' רחבעם זאביחולות ראשון: פארק עירוני8300613ראשון לציון
נווה דקלים, החלוצים, נאות סיני, שד' יצחק רבין, שד' נווה דקלים8300614ראשון לציון

רחבעם זאבי
השירה העברית, בר-לב חיים, מורשת ישראל, הרב נאות שיקמה (דרום)8300615ראשון לציון

נריה, המשוררת רחל
תור הזהב, לוי אשכול, הרשב"א, הנגיד, גדולי ישראלנאות שיקמה (מזרח)8300616ראשון לציון
בובר מרטין, מורשת ישראל, השירה העברית, בנבנישתי, נאות שיקמה (מרכז וצפון)8300617ראשון לציון

גדולי ישראל
אצ"ל, שד' דיין משה, סחרוב דוד, אבני החושן, לישנסקי אזור תעשייה חדש, מב''ת מערב (אזור תעשייה)8300621ראשון לציון

יוסף
פנקס דוד, ספיר יוסף, השר שפירא משה, שרת משה, אזור תעשייה מערב, מסחר ובילוי8300622ראשון לציון

קנר
המלך, המגילה, הפור, כורש, ארגמןנווה חוף (מזרח), קרית כורש8300623ראשון לציון
חיל התותחנים, כורש, חיל הצנחנים, חיל החימוש, שז"ר גני יהודית (מזרח), נווה חוף (מרכז)8300624ראשון לציון

זלמן
מבצע נועה, אח"י מבטח, אח"י מזנק, אח"י משגב, חיל גני יהודית (מערב), נווה חוף (מערב)8300625ראשון לציון

התותחנים
 1- קרית חינוך, 2, 3, 4 - אל זיאדנה ואבו פריח11611רהט
37 - מרכז העיר, 5 - אל זיאדנה ואל ג'בור, 56 - אזור 11612רהט

תעשייה, 7 - אבו האני ואבו בלאל, 8 - אבו מדיעם

10, 12, 13, 14, 35 - אל-הוזייל, 11- אלכתנאני, 15 - 11613רהט
אלג'לאוי, 9 - אלהוזייל

17 - אלקרינאוי, 1161417-18רהט
18 - אלקרינאוי11615רהט
22 - אל שרבג'י ואבו אלחסן, 33 - אבו עאבד, 34 - אבו 11616רהט

סיאם
20 - אלעביד, 21 - אבו צהיבאן, אלחכוך11617רהט
24 - אלעוברה, 27 - אבו ג'עפר11618רהט
25 - אבו מדיע'ם, 26 - אלעמור ואלג'עאר11619רהט
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32, 31, 11611030רהט
 28 - אלפינש, 29 - אלקסאסי ואלטורי, 11611138רהט

אופנהיימר, הרצל, המדע, שד' בגין מנחם, ברגמןפארק תעשיות מדע ע''ש יצחק רבין8400111רחובות
יוספזון, שד' בגין מנחם, כרמלאחוזת הנשיא8400112רחובות
הפקולטה לחקלאות, מכון וייצמן, מכון זיו, נווה מץ, שיכון 8400113רחובות

וולפסון
הנשיא הראשון, הרצל, נחמני אבינועם, הרב הרצוג, חנקין

גורדון, פינסקר, הנשיא הראשון, בן יהודה, הרב הרצוגשכ' יחד8400114רחובות

אהרוני ישראל, ויצמן, הרצל, הרב הרצוג, איזנברגאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8400115רחובות
מנוחה ונחלה, אחד העם, הרצל, גלזר אליהו, ש"יאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8400116רחובות
עזרא, הבנים, בנימין, הרצל, נורדאואין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8400117רחובות
מנוחה ונחלה, השומרים, סירני, הבעש"ט, וייסבורגאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8400121רחובות
סירני, גורודיסקי, הרב הרצוג, מנוחה ונחלה, מילר טובה אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8400122רחובות

וטוביה
סירני, ברמן יעקב, שד' בגין מנחם, מילר טובה וטוביה, אזורי וייצמן8400123רחובות

גורודיסקי
פלמ"ח, סירני, מרגולין, ההגנה, השומריםאבני חן8400124רחובות
הרב מאיר יוסף, נתיב הל"ה, לח"י, גוש עציון, ההגנהקרית דוד8400211רחובות
התחיה, לח"י, וינר יוסף, שטינברג, ההגנהדניה8400212רחובות
לח"י, חס"מ, הרב מדר זכריה, דרך ירושלים, בר-לב חייםהיובל (מערב)8400213רחובות

החרצית, מגיני הגליל, בלקינד ישראל, דרך ירושלים, היובל (מזרח)8400214רחובות
לסקוב חיים

החרצית, מוקסיי פנחס, לוסטרניק אביבה ומ, הסביון, קרית ההגנה8400221רחובות
החצב

נג'ארה ישראל, שדרת הקבוצים, הרב מדר זכריה, אושיות, גני סביון, רמת אהרון8400222רחובות
ההסתדרות, דולינסקי

הרב מדר זכריה, הרצל, אברבנאל, שדרת הקבוצים, שעריים (דרום-מזרח)8400231רחובות
האמוראים

שבזי, עזרא, מרים מזרחי, קפרא מנשה, הרצלשעריים (צפון-מזרח)8400232רחובות
הכלניות, הגליל, הדגניות, היסמין, הירדןחבצלת, מרכז רפואי קפלן8400311רחובות
עומר, ביאלר קלמן, הרצל, ניצן, יעקובי יצחקעין גנים, רחובות החדשה8400312רחובות
ידין יגאל, דולצ'ין אריה, טשרניחובסקי, יעקובי יצחק, הרב גבעתי, מילצ'ן8400313רחובות

דוד ישראל
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אבן עזרא, סעדיה גאון, זק"ש אפרים, טשרניחובסקי, שעריים (מערב)8400321רחובות

הרצל
עותמי שלום, הרב דוד ישראל, טשרניחובסקי, חזית נווה מרמורק8400322רחובות

הדרום, ברזילי משה
טשרניחובסקי, המלכים, ברנר, הרשנזון, ז'בוטינסקיאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8400411רחובות
ביל"ו, טלר, לוין אפשטין, וילקומיץ שמחה, סמילנסקימתחם התחנה המרכזית8400412רחובות
פינס, מוסקוביץ, לוין אפשטין, אחים קיבוביץ, הרצלנווה אלון8400413רחובות
גלוסקין, מוסקוביץ, ש בן ציון, שד' חן, דרך יבנהאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8400414רחובות
קק"ל, בארי, דרך אצ"ל, דרך יבנה, רופיןנווה יהודה8400421רחובות
צופית, פשוש, בשיסט מרדכי, חוחית, דרך גדגינות סביון, נווה עמית8400422רחובות
אזור תעשייה ע''ש בן ציון הורוביץ, פארק תעשיות 8400423רחובות

אפריקה ישראל
דרך אצ"ל, דרך גד, דרך הים, קינד מוטי, פניגר יצחק

הרי השומרון, הר המוריה, הר הצופים, הר גלבוענאות כרמים, רחובות ההולנדים8400424רחובות
בן גוריון, יונתן נתניהו, הרדוף, בעל התניא, דוד אלעזרשלמה אבן גבירול (כפר גבירול)8400425רחובות

אברך חנה, דניאלי עמוס, פוגל בן ציון, פריד משה, ששת אפרים, סלע, שיכון ותיקים8400431רחובות
הימים

מלחמת יום הכפורים, גבריאלוב, ששת הימים, טוכמן קרית משה (צפון), קרית רכטמן (אזור תעשייה)8400432רחובות
יעקב, הורוביץ צבי

מלחמת יום הכפורים, אמנון ותמר, הסמדר, ששת קרית משה (דרום)8400433רחובות
הימים, דפנה

אלואדי אלשרקי, דרב אלסוק5421ריינה
אלריינה אלג'דידה5422ריינה
אלבחשורה, אלביאדר, אלביר אלשמאלי, אלביר 5423ריינה

אלתחתאני, אלבלדה אלקדימה, מע'ר אלדור
אזור התעשייה, אלג'בל אלקבלי, אלמוזיה, דרב 5424ריינה

אלנאסרה, חי בלאל, חי דאר רזק, כוכב אלשמאלי
הר עצמון, רבאט, שד' הרצל, היצירה, לוחמי בית"ראזור תעשייה א'-ב', אזור תעשייה נשר, גן חק"ל850011רמלה
הרב לוין אריה, הרב אפריאט, בן אליעזר אריה, אבא קרית מנחם בגין (מזרח)850012רמלה

אחימאיר, שטרן יאיר
תמיר שמואל, שטרן יאיר, הרב לוין אריה, בן עטר חיים, קרית מנחם בגין (מערב)850013רמלה

אבא אחימאיר
הגדוד העברי, תל חי, טרומפלדור, אצ"ל, שד' הרצלהשופטים, שכ' הרכבת850014רמלה
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שד' הרצל, ביאליק, קהילת דטרויט, שפיק עדס, אמיל העיר העתיקה850015רמלה

זולא
מנחם דניאל, דוד המלך, קלוזנר, שלמה המלך, שד' הרצלביל''ו (מזרח)850016רמלה

מסדה, יחזקאל, שמשון הגבור, מנחם דניאל, ביאליקביל"ו (מערב), שכ' אג"ש850017רמלה
בן צבי יצחק, שטיין יהודה, שד' ויצמן, הרב עופרי שלום, וייצמן (דרום), שכ' כביש הטבעת850021רמלה

יוסף חיים
שד' הרצל, מס דני, שד' ויצמן, בר אילן, הרמב"םהמרכז האזרחי850022רמלה
שפרינצק, החשמונאים, שד' הרצל, מרדכי היהודי, בן שפרינצק850023רמלה

יוסף אהרון
קפלן, האילנות, שד' הרצל, העליה השניה, ברלב חייםנווה דוד, נווה רם850024רמלה

התשעה, בוגנים אהרון, קרן היסוד, חטיבת קריתי, גבעת הדר, רמת דן850031רמלה
הולצברג שמחה

חטיבת קריתי, יוספטל גיורא, שרת, צה"ל, עמיחיגיורא (מערב)850032רמלה
בורוכוב, בן צבי יצחק, העליה השניה, יוספטל גיורא, צה"לגיורא (מזרח)850033רמלה

הלל אברהם, בר אילן, וילנה, יוספטל גיורא, בן צבי יצחקוייצמן (צפון), משכנות850034רמלה

בן צבי יצחק, לוי אשכול, צה"ל, אבו חצירה, ברזיליאשכול850035רמלה
חיטמן עוזי, דליה רביקוביץ, דמארי שושנה, דותן דודו, קרית האומנים850041רמלה

חזה עפרה
בן גוריון, שטיין יהודה, רזיאל דוד, יחזקאל, לוי אליהו סלםבן גוריון (מזרח), נווה מאיר850042רמלה

הכלנית, מבצע יונתן, בן גוריון, לוי אליהו סלם, הזיתבן גוריון (מערב), גני דן, יפה נוף, נווה יהונתן850043רמלה
התבור, הירדן, טייטלבום, לוי אליהו סלם, האלוניםנאות יצחק רבין850044רמלה
ג'ובראן חליל, אל בוסתן, התמר, אבן סינא, אל זהראג'וואריש, כפר מיעוטים850045רמלה

קניון אילוןאיצטדיון רמת גן, קניון איילון8600111רמת גן
דרך אבא הלל, המרגנית, סמדר, רוקח, שד' העם שיכון ותיקים8600112רמת גן

הצרפתי
דרך אבא הלל, סביון, הפודים, דרך בן גוריון דוד, העמלנחלת גנים (מזרח)8600113רמת גן

דרך אבא הלל, הפודים, ז'בוטינסקי, סוקולוב, רש"ינחלת גנים (מערב)8600114רמת גן
ז'בוטינסקי, חרות, המבדיל, חרות, מורדי הגטאותהגפן (מזרח)8600115רמת גן
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הגפן, הדר, ז'בוטינסקי, רוקח, דרך אבא הללהגפן (מערב)8600116רמת גן
תלפיות, ביאליק, דרך אבא הלל, ז'בוטינסקי, מקדונלדתל בנימין (מזרח)8600121רמת גן
רחובות הנהר, איתמר, יואב, אסף, דרך אבא הללשיכון עלית (מזרח)8600122רמת גן
אביגיל, אנה פרנק, ביאליק, יהודית, רייק חביבהשיכון עילית (מערב)8600123רמת גן
היצירה, ביאליק, דרך בגין מנחם, תובל, דרך אבא הללאזור תעשייה ומלאכה, מתחם הבורסה, שפירא (מערב)8600124רמת גן

ארלוזורוב, גלעד, היזמה, דרך אבא הלל, ז'בוטינסקיתל בנימין (מערב)8600125רמת גן
המתמיד, תרפ"ב, הראשונים, ארלוזורוב, שפיראשפירא (מזרח)8600131רמת גן
ארלוזורוב, בועז, המתמיד, ז'בוטינסקי, לאןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8600132רמת גן
פרוג שמעון, ביאליק, ארלוזורוב, מעלה הצופים, המעגלאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8600133רמת גן

קלאוזנר, ביאליק, שילה, הרצל, קריניציאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8600134רמת גן
ד"ר כהן, שד' הילד, הרצל, ביאליק, ז'בוטינסקיאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8600135רמת גן
שרת משה, הרא"ה, הרצל, ז'בוטינסקי, קריניציאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8600136רמת גן
נתן, קריניצי, הרצל, האשל, הרא"האין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8600137רמת גן
דרך בן גוריון דוד, הרא"ה, שד' התמרים, הזיתים, קריניציאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8600138רמת גן

רד"ק, יונה, הרא"ה, בית שמאי, יהודה הנשיאאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8600211רמת גן
חיבת ציון, דרך בן גוריון דוד, הגלגל, המיתר, הרא"ההלל8600212רמת גן
שד' ירושלים, עציון, צל הגבעה, מוריה, חיבת ציוןיד לבנים8600213רמת גן
שד' ירושלים, הרא"ה, הנח"ל, לוחמי סיני, חצוראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8600214רמת גן
שד' ירושלים, עוזיאל, הרא"ה, דרך בן גוריון דוד, אלרואיתל יהודה8600215רמת גן

ברקאי, אמנון ותמר, שד' ירושלים, דרך נגבה, הרא"הרמת יצחק (צפון)8600216רמת גן

דרך נגבה, החי"ל, הירדן, הרא"ה, טרומןמתחם נגבה, רמת יצחק (דרום)8600221רמת גן
הרא"ה, תל חי, השר משה, הירדן, חד נסשיכון חרות8600222רמת גן
פבריגט, דרך בן גוריון דוד, דרך יצחק רבין, יוסף צבי, קרית בורוכוב, תל גנים8600223רמת גן

עוזיאל
הרא"ה, עלומים, הירדן, דיין משה, אינשטייןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה8600224רמת גן
שרה אהרונסון, דיין משה, הבילויים, הירדן, הרא"האזור הבילוי"ם8600225רמת גן
הגאון אליהו, מאיר בעל הנס, מולכו, שד' ירושלים, תרצהמרום נווה (צפון)8600311רמת גן
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רימלט אלימלך, מיכאל, לנדאו חיים, הגאון אליהו, דרך מרום נווה (דרום), רמת יצחק (מזרח)8600312רמת גן

נגבה
בן אליעזר אריה, דרך נגבה, הירדן, ישורון, פנקסשיכון המזרחי (צפון)8600313רמת גן
בן אליעזר אריה, ראש פנה, הירדן, אצ"ל, פנחסשיכון מזרחי (דרום)8600314רמת גן
אצ"ל, בן אליעזר אריה, ההגנה, הרב לנדרס, הגולןרמת עמידר (צפון)8600321רמת גן
אצ"ל, סיירת דוכיפת, הרב לנדרס, בן אליעזר אריה, דרך רמת עמידר (דרום)8600322רמת גן

התפוצות
דרך אשכול, דרך הנשיא הראשון, מקס ואנה וובאוניברסיטת בר אילן8600323רמת גן
ראש פנה, בן אליעזר אריה, הירדן, הכבאים, פנחסגני ערמונים8600324רמת גן
נוה יהושע, הירדן, האם, ארנון, בן אליעזר אריהנווה יהושע8600325רמת גן
רזיאל, אלוף דוד, ברנשטיין פרץ, עודד, המאה ואחדרמת חן8600411רמת גן
הטייסים, אחד העם, יהושפט, עזריאל, שלםרמת שיקמה8600412רמת גן
נשיאי ישראל, רזיאל, שד' בן צבי, שז"ר, ברנשטיין פרץהפארק הלאומי, כפר המכביה, ספארי, שיכון הצנחנים8600413רמת גן

גילדסגים, מנדס, ספיר יוסף, עמק האלה, קצירהברושים, קרית קריניצי, תל ליטווינסקי8600414רמת גן
עמק האלה, עמק הארזים, גילדסגים, קצירמרכז רפואי ע''ש שיבא, תל השומר8600415רמת גן
שד' הארזים, שד' האורנים, שד' הברושים, הרדוף, ארגמןנווה אפעל, רמת אפעל8600416רמת גן

בן גוריון, ה' באייר, העצמאות, הנחל, צה"לכפר אז"ר8600417רמת גן
שבי ציון, שבטי ישראל, החלוץ, חטיבת אלכסנדרוני, הגפןאזור תעשייה, מורשה (מזרח), נווה רעים265011רמת השרון

מתחם תע"ש265012רמת השרון
הרב קוק, בית שמאי, המלכים, בית הלל, שבטי ישראלמורשה (מערב)265013רמת השרון

הזית, הסיפון, התומר, שבטי ישראל, דרך ראשוניםנווה מגן, נווה רסקו265014רמת השרון
סולד, סוקולוב, העבודה, אוסישקין, דרך ראשוניםהדר (דרום)265021רמת השרון
הרב אורבוך, שד' ביאליק, הקוצר, גולומב, סוקולובהדר (צפון)265022רמת השרון
אוסישקין, שד' ביאליק, ירדן, בנימיני צבי, השופטיםהדר (מזרח)265023רמת השרון
אוסישקין, ההגנה, אז"ר, שד' ביאליק, הפלמ"חאלון265024רמת השרון
הבנים, שד' ויצמן, ז'בוטינסקי, למרחב, קהילת וילנהקרית יערים265031רמת השרון
הבנים, הכרמל, שרף, זרובבל, סוקולובגולן (מזרח)265032רמת השרון
גלילי ישראל, הבנים, ז'בוטינסקי, למרחב, החוחיתגולן (מערב), נווה רום265033רמת השרון
מתחם גלילות265034רמת השרון
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רצועת הנופש265035רמת השרון
הבאר, קרית שאול, הגנים, הברכה, הפרחיםנווה גן265036רמת השרון
דרך הטניס, כביש מספר 5, סנה משה, שרף, סנה משההכפר הירוק, מרכז הטניס, פארק נופש ירוק265037רמת השרון

אזור בתכנון265038רמת השרון
ויצמן, התעשיה, התדהר, החרושת, דפנהאזור תעשייה, נאות שדה870011רעננה
קרית אליהו גולומב (מערב), קרית דוד רמז (צפון - 870012רעננה

מערב), שיכון עובדים
ויצמן, ההסתדרות, דגניה, בורוכוב, ההגנה

עקיבא, האלה, רבוצקי, אח"י דקר, ציפמןקרית אליהו גולומב (מזרח), קרית רמז (צפון - מזרח)870013רעננה
אחד העם, ששת הימים, רבוצקי, ציפמן, אלעזר דודלסטר (מזרח)870014רעננה
אחוזה, עקיבא, אינשטיין, שברץ, ששת הימיםלסטר (מערב)870015רעננה
החשמונאים, בית שמאי, מכבי, עקיבא, ציפמןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה870016רעננה
אחוזה, הגליל, חנקין, החשמונאים, בורוכובאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה870017רעננה
גולומב, אחוזה, ההסתדרות, בר אילן, החשמונאיםקרית דוד רמז (דרום-מזרח)870018רעננה
אחוזה, ההסתדרות, היובל, קרן היסוד, גולומבקרית דוד רמז (דרום-מערב)870019רעננה
אחוזה, החי"ל, חפץ חיים, הגדוד העברי, הר סיניש עמידר (דרום)870021רעננה
ההסתדרות, החי"ל, מגדל, מוצקין, אלי כהןקרית וייצמן, שכ' עמידר (צפון), שכ' אריה870022רעננה
הוז דב, ויצמן, שבזי, שמואל הנגיד, מגדלקרית בן צבי(רסקו), קרית שז"ר (בלוקונים)870023רעננה
מגדל, חטיבת אלכסנדרוני, הנשיאים, החי"ל, המחתרותאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה870024רעננה

השחר, אחוזה, הנשיאים, הגפן, החי"לקרית גנים, שיכון אשר870025רעננה
קבוץ גלויות, מורדי הגטאות, התקוה, גאולה, התחיהמוסד כפר נחמן, פרץ, קרית שרת870026רעננה
סנה משה, גובר רבקה, רימלט אלימלך, בגין מנחם, ויצמןלב הפארק, קרית הספורט870027רעננה

השחפים, ירושלים, ויצמן, הנשר, דרך הפארקבית אבות אחוזת בית, כפר בתיה870028רעננה
אחוזה, המלכים, הלוטוס, דיין משה, הפרחיםאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה870031רעננה
גורדון, אחוזה, דיין משה, יהודה הלוי, הרצלאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה870032רעננה
אוסטרובסקי, קלאוזנר, פרדס משותף, בן גוריון, מאה אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה870033רעננה

ושישים
קלאוזנר, אחוזה, בן גוריון, אוסטרובסקי, ברנדיסאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה870034רעננה
ביאליק, אחוזה, קזן, ארלוזרוב, ברנראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה870035רעננה
ברנר, קזן, אחוזה, רש"י, הנתיבותאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה870036רעננה
אלח'דר, אלעין, אלקוסיבה (דיר אלאסד)5161שגור
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אלביארה, אלברכה, אלעריד, אלקלעה, מגרשים (דיר 5162שגור

אלאסד)
הגרעין הישן (דיר אלאסד)5163שגור
אבו ח'רובה, אלח'נקה, אלכרם אלחמר, אלסוואעד, כרם 5164שגור

נחלה, ע'דארה, קטעת אלג'אמע (בענה)
אלח'לאל, אלעריד', אלקלעה, בידר אל שוק, הכפר הישן, 5165שגור

המגרשים, כרם אלדאר (בענה)
מזרחית - כביש תיכון, מזרחית חדשה, מתחם ביה"ס 5166שגור

תיכון, צפונית (מג'ד אלכרום)
אלעין, הכפר הישן, מערבית, צפונית חדשה (מג'ד 5167שגור

אלכרום)
אל לקאיא (בענה), דרומית, מזרחית (מג'ד אלכרום)5168שגור

בריסל, פריז, אמסטרדם, פראג, לונדוןאזור התעשייה10311שדרות
שד' בגין מנחם, בן יהודה, אלון יגאל, הרצל, הנחליםברנר שמחה, חופית, נאות אביב, נאות הדקל, ניר עם10312שדרות
אלון יגאל, שד' בגין מנחם, ברית ערים, יהדות איטליה, נאות אשכול10313שדרות

אלעזר דוד
שד' בגין מנחם, דיין משה, ירושלים, הרצוג, ויצמןבן גוריון10314שדרות
הרצל, המעפילים, דרך העליה, אלבז נתן, יוספטלנאות המייסדים, נאות הנשיא10315שדרות
המגינים, דרך העליה, בר-לב חיים, חומה ומגדל, המכביםנאות יצחק רבין (ביל"ו)10316שדרות

משה רבנו, יחזקאל, יהושע בן נון, ירמיהו, המעפיליםנאות הנביאים10317שדרות
החושן, החבל, הבשור, שד' עמק איילון, הירדןגבעולים, טללים13041שוהם
קדם, תבור, שגיא, הקשת, שד' עמק איילוןחמניות, יעלים13042שוהם
צור, הסלע, קדם, שד' עמק איילון, המכביםורדים, יובלים, רקפות13043שוהם
מרגלית, מודיעים, תרשיש, שד' עמק איילון, האודםאלונים, ברושים, הדסים13044שוהם

אבו ת'אבת, אלחרש, אלכאשף, אלכסאר, אלכרך, 88001שפרעם
אלמדרסה אלת'נאויה, אלקסארא אבן סיד, ח'לת נסים, 

עג'רוש, עין עאפיה, קדמאני
אלבסליה, אלמידאן, ואדי אלחמאם88002שפרעם
אלחי אלאח'דר, סופתעאדי, שאהין-חסון88003שפרעם
אבו שח', אלוסטאני, אלנאעמה, אלפואר מערבי, חיילים 88004שפרעם

משוחריים צפונית
ג'באתא, חיילים משוחררים א+ב, מאראשון88005שפרעם
אלעין, בית הקברות הדרוזי88006שפרעם
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אלברכה - העיר העתיקה, אלהוארה - העיר העתיקה, 88007שפרעם

אלח'לוה - העיר העתיקה, אלח'נדק - העיר העתיקה, 
אלמכתב - העיר העתיקה, אלמראח - העיר העתיקה, 

אלקלעה - העיר העתיקה, באב א-דיר - העיר העתיקה, 
העיר העתיקה

אלבורג', אלח'רוביה, אלכרם, אלמטלה, ואדי הושה, 88008שפרעם
ווערת ג'רוס

המרכז המסחרי - העיר העתיקה, ואדי אלסקיע, ט'הר 88009שפרעם
אלכניס, עוסמאן

אזור התעשיה, אלטייבה880010שפרעם
חוף תל ברוך, קאונטרי קלאב, רידינג, שדה דב, תכנית ל' 5000111תל אביב יפו

(מערב)
אוסישקין, שד' רוקח, שמעון סאמט, יוניצ'מן, רוזנבלום 

הרצל
אורי צבי גרינברג, יוניצ'מן, מוקדי משה, קדושי השואה, אזורי חן, מגדלי נאמן, קרית חינוך5000112תל אביב יפו

אביגור שאול
אשכול לוי, זריצקי יוסף, פרלוק משה, דולצ'ין אריה, תמיר רמת אביב החדשה, תכנית ל' (צפון)5000113תל אביב יפו

שמואל
אפטר יעקב, אשכול לוי, בורלא יהודה, אינשטיין, עגנון ש"יתוכנית ל' (מרכז)5000114תל אביב יפו

רופא המחתרות, אבן גבירול, אשכול לוי, בוני העיר, עגנון כוכב הצפון5000115תל אביב יפו
ש"י

אחימאיר אבא, אלקחי מרדכי, ברקאי שמואל, גרונר דב, רמת אביב ג' (מזרח)5000121תל אביב יפו
דרזנר יחיאל

ברזאני משה, אחימאיר אבא, פיינשטיין, בן יוסף שלמה, רמת אביב ג' (מערב)5000122תל אביב יפו
חכים אליהו

אחימאיר אבא, בית צורי אליהו, בן יוסף שלמה, קרן רמת אביב ג' (דרום)5000123תל אביב יפו
קיימת לישראל, רקנאטי

יהודה הנשיא, גייגר, טאגור רבינדרנארט, אופנהיימר, רב נווה אביבים (צפון)5000124תל אביב יפו
אשי

יהודה הנשיא, אושה, טאגור רבינדרנארט, אינשטיין, נווה אביבים (מערב)5000125תל אביב יפו
אנדרסן

לבנון חיים, המשמר האזרחי, קלצ'קין, קוממיות, קרן אפקה5000131תל אביב יפו
קיימת לישראל

טאגור רבינדרנארט, פיליכובסקי, בארט, אינשטיין, מוריץ נווה אביבים (מזרח)5000132תל אביב יפו
דניאל
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בלום ליאון, אינשטיין, רדינג, ברודצקי, ברזילרמת אביב (מערב)5000133תל אביב יפו
לבנון חיים, ברודצקי, צמחי היהודים, שד' אבנר מאיר, רמת אביב (מזרח)5000134תל אביב יפו

הרטגלס
קלצ'קין, קלוזנר, וייז ג'ורג', לבנון חיים, שד' רוקחאוניברסיטת תל אביב, קרית המוזיאונים, שיח' מוניס5000135תל אביב יפו
שד' רוקח, דרך נמיר מרדכי, רמבה אייזיקגני יהושע (פארק הירקון), מרכז הירידים (גני התערוכה)5000136תל אביב יפו

רוזאניס, קרן קיימת לישראל, בני אפרים, בקר אהרון, תל ברוך (צפון)5000211תל אביב יפו
רובינא חנה

שלונסקי, מנורה, רוממה, לאה, בני אפריםגבעת הפרחים, נאות אפקה ב'5000212תל אביב יפו
קרן קיימת לישראל, בני אפרים, קפריסין, רפידים, מבצע מעוז אביב א', תל ברוך (דרום)5000213תל אביב יפו

קדש
קהילת ונציה, מבצע קדש, קהילת קיוב, שלונסקי, קהילת נאות אפקה א'5000214תל אביב יפו

פדובה
הדר יוסף, רוזן פנחס, קהילת יאסי, קהילת ורשה, יד הדר יוסף (צפון), מעוז אביב ב'5000215תל אביב יפו

המעביר
קיציס יוסף, יד המעביר, קהילת יאסי, שיטרית, אש שלוםהדר יוסף (דרום)5000216תל אביב יפו

בינט מאיר, סנה משה, קרית שאולקרית שאול5000221תל אביב יפו
סשא ארגוב, מקס ברוד, זעירא מרדכי, וילנסקי משה, המשתלה5000222תל אביב יפו

תבין אלי
צה"ל, שוהם מתתיהו, עיר שמש, סנה משה, דבורה גני צהלה, רמות צהלה (מערב)5000223תל אביב יפו

הנביאה
הפרסה, יהונתן, דבורה הנביאה, המצביאים, צה"לצהלה, רמות צהלה (מזרח)5000224תל אביב יפו
בית אל, רמה, דבורה הנביאה, אח"י דקר, פילדלפיהנווה שרת (צפון)5000225תל אביב יפו
דבורה הנביאה, קהילת קליבלנד, הצנחנים, בית אל, נווה שרת (דרום)5000226תל אביב יפו

ולנברג ראול
טבנקין יצחק, רוזן פנחס, דבורה הנביאה, דיסנצ'יק אריה, רביבים5000231תל אביב יפו

משמר הירדן
אשכנזי, משמר הירדן, רוזן פנחס, בנימין מטודלה, רומנילינווה דן5000232תל אביב יפו

הגולן, ק"ם, ולנברג ראול, דבורה הנביאה, עולי הגרדוםישגב, רמת החייל5000233תל אביב יפו

הארד, ולנברג ראול, הברזל, דבורה הנביאה, הנחושתקרית עתידים (מערב)5000234תל אביב יפו
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דבורה הנביאה, ולנברג ראול, 2184קרית עתידים (מזרח)5000235תל אביב יפו
הירקון, נמל תל אביב, כ"ג יורדי הסירה, התערוכההצפון הישן: נמל תל אביב5000311תל אביב יפו
דיזנגוף, כ"ג יורדי הסירה, בן יהודה, הירקון, שד' נורדאוהצפון הישן5000312תל אביב יפו

שד' נורדאו, ירמיהו, אוסישקין, יחזקאל, דיזנגוףהצפון הישן5000313תל אביב יפו
ישעיהו, אבן גבירול, יהושע בן נון, שד' נורדאו, אוסישקיןהצפון הישן5000314תל אביב יפו

בזל, שד' נורדאו, אבן גבירול, יהושע בן נון, עובדיה הצפון הישן5000315תל אביב יפו
מברטנורה

ז'בוטינסקי, מנדלשטם, דיזנגוף, זנגביל, שד' נורדאוהצפון הישן5000316תל אביב יפו
דיזנגוף, טהון יהושע, ויתקין, בן יהודה, ז'בוטינסקיהצפון הישן5000317תל אביב יפו
ארלוזורוב, ז'בוטינסקי, וילנא, בן יהודה, זלטו פולסקיהצפון הישן5000321תל אביב יפו
מהר"ל, לוי יצחק, ז'בוטינסקי, דיזנגוף, חת"ם סופרהצפון הישן5000322תל אביב יפו
ז'בוטינסקי, יהושע בן נון, עמנואל הרומי, ארבע ארצות, הצפון הישן5000323תל אביב יפו

ארלוזורוב
שלמה המלך, הדסה, אבן גבירול, הקליר, אלחריזיהצפון הישן5000324תל אביב יפו
ויזל, אד"ם הכהן, ארלוזורוב, גוש חלב, שד' בן גוריוןהצפון הישן5000325תל אביב יפו
דיזנגוף, בן יהודה, שד' בן גוריון, אהרון דוד גורדון, הצפון הישן5000326תל אביב יפו

ארלוזורוב
הירקון, חבקוק, פרי אליעזר, ככר אתריםהצפון הישן5000331תל אביב יפו
רופין, ארנון, הירקון, בן יהודה, ארנוןהצפון הישן5000332תל אביב יפו
בן יהודה, ביירון, דיזנגוף, נתן החכם, אמיל זולההצפון הישן5000333תל אביב יפו
הוז דב, פרוג, מאפו, בן יהודה, פרישמןהצפון הישן5000334תל אביב יפו
מאפו, רציף הרברט סמואל, של"ג, בן יהודה, הירקוןהצפון הישן5000335תל אביב יפו
סירקין, מנדלי מוכר ספרים, שלום עליכם, בוגרשוב, בן הצפון הישן5000336תל אביב יפו

יהודה
בן עמי, פינסקר, דרויאנוב, בוגרשוב, פרוגהצפון הישן5000337תל אביב יפו
דיזנגוף, הירשנברג, ריינס, גורדון י ל, פילוןהצפון הישן5000341תל אביב יפו
גורדון י ל, ישראליס, פרישמן, ריינס, כהן הרמןהצפון הישן5000342תל אביב יפו
דיזנגוף, ריינס, שולמית, כיכר דיזינגוף, פינסקרהצפון הישן5000343תל אביב יפו
בר גיורא, דיזנגוף, המלך ג'ורג', טשרנחובסקי, בוגרשובהצפון הישן5000344תל אביב יפו

שד' תרס"ט, מרמורק, שד' בן ציון, דיזנגוף, ביל"והצפון הישן5000345תל אביב יפו
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שמריהו לוין, ספיר אליהו, דיזנגוף, הנביאים, שדרות ח"ןהצפון הישן5000346תל אביב יפו

השופטים, שדרות ח"ן, הנביאים, אבן גבירול, מאנההצפון הישן5000347תל אביב יפו
זמנהוף, שלמה המלך, שד' מסריק, המלך ג'ורג', שטנדהצפון הישן5000348תל אביב יפו

גורדון י ל, שלמה המלך, מגידו, לכיש, פרישמןהצפון הישן5000349תל אביב יפו
הרב הרצוג, בבלי, קוסובסקי, שטינמן, הזוהרבבלי (צפון)5000411תל אביב יפו
פעמוני יוסף, הרב הרצוג, הזוהר, בבלי, שטינמןבבלי (דרום), גבעת עמל ב'5000412תל אביב יפו
ועידת קטוביץ, בני משה, ויצמן, בני דן, יהודה המכביהצפון החדש5000413תל אביב יפו
בני דן, שלומציון המלכה, יהודה המכבי, אבן גבירול, ויצמןהצפון החדש5000414תל אביב יפו

פנקס, דה האז, לואי מרשל, יהודה המכבי, בודנהיימרהצפון החדש5000415תל אביב יפו

ז'בוטינסקי, שור, אפשטיין, אבן גבירול, ילין דודהצפון החדש5000421תל אביב יפו
בילטמור, רמז דוד, ליפסקי לואי, חנקין, פנקסהצפון החדש5000422תל אביב יפו
הא באייר, שד' הציונות, שרת משה, פנקס, ז'בוטינסקיהצפון החדש5000423תל אביב יפו

ליסין, זכרון יעקב, ארלוזורוב, ז'בוטינסקי, הלסינקיהצפון החדש5000424תל אביב יפו
תש"ח, רמז דוד, שרת משה, ארלוזורוב, מתמון כהןהצפון החדש5000425תל אביב יפו
בן סרוק, בן שפרוט, ארלוזורוב, אבן גבירול, ז'בוטינסקיהצפון החדש5000426תל אביב יפו

אבן גבירול, שטרוק, רמברנדט, ארלוזורוב, בלוך דודהצפון החדש5000431תל אביב יפו
שד' דוד המלך, פישמן מימון, בארי, ויצמן, מודיליאניהצפון החדש5000432תל אביב יפו
שד' דוד המלך, דובנוב, השופטים, צייטלין, אבן גבירולהצפון החדש5000433תל אביב יפו

דפנה, ויצמן, שד' דוד המלך, שד' שאול המלך, ברקוביץהצפון החדש5000434תל אביב יפו

סולד הנרייטה, ויצמן, דפנה, באריהצפון החדש: מרכז רפואי סוראסקי (איכילוב)5000435תל אביב יפו
התמר, ארלוזורוב, דפנה, סולד הנרייטה, הגפןהצפון החדש5000436תל אביב יפו
ספיר פנחס, הרב גורן שלמה, דרך בגין, על פרשת הצפון החדש5000437תל אביב יפו

דרכים, ז'בוטינסקי
אלנבי, רציף הרברט סמואל, הירקון, טרומפלדור, בן מרכז5000511תל אביב יפו

יהודה
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אידלסון אברהם, בוגרשוב, בן יהודה, חובבי ציון, מרכז5000512תל אביב יפו

טרומפלדור
ביאליק, הס משה, טשרניחובסקי, אלנבי, המלך ג'ורג'מרכז5000513תל אביב יפו
טשרניחובסקי, משעול יעקב, טרומפלדור, המלך ג'ורג', מרכז5000514תל אביב יפו

בוגרשוב
שד' בן ציון, המלך ג'ורג', בורוכוב, חיות פרץ, החשמונאיםמרכז5000515תל אביב יפו

המלך ג'ורג', העבודה, מרכז בעלי מלאכה, מלצ'ט, שיינקיןמרכז5000516תל אביב יפו

מרמורק, ביל"ו, יהודה הלוי, שד' רוטשילד, החשמונאיםמרכז5000517תל אביב יפו

יונה הנביא, הרב קוק, הירקון, גאולה, אלנבימרכז5000521תל אביב יפו
רציף הרברט סמואל, הכובשים, דניאל, הירקון, אהרונסוןמרכז5000522תל אביב יפו

קפאח יחיה, רבי מאיר, אלנבי, דניאל, הכרמלכרם התימנים5000523תל אביב יפו
כרמלית, הירקון, גולדמן נחום, המרד, קויפמן יחזקאלמנשיה (הסיטי), פארק צ'ארלס קלור5000531תל אביב יפו
אמזלג, אילת, שלוש, יחיאלי, שמרלינגשבזי (דרום)5000532תל אביב יפו
פינס, שבזי, דרך יפו, יהודה הלוי, המרדנווה צדק, שבזי (צפון)5000533תל אביב יפו
נחלת בנימין, קלישר, מוהליבר, הכרמל, רבינוביץ שפ"רמרכז5000541תל אביב יפו

קלישר, אלנבי, רמב"ם, נחלת בנימין, גרוזנברגמרכז5000542תל אביב יפו
אלנבי, בלפור, שיינקין, ברנר, יבנהמרכז5000543תל אביב יפו
מלצ'ט, בלפור, מזא"ה, שיינקין, יוסף הנשיאמרכז5000544תל אביב יפו
אחד העם, נחלת בנימין, אחוזת בית, אלנבי, מונטיפיורימע"ר5000551תל אביב יפו

יהודה הלוי, נחלת בנימין, אלנבי, הרצל, דרך יפומע"ר5000552תל אביב יפו
יבנה, דרך בגין, יהודה הלוי, שד' רוטשילד, אלנבימע"ר5000553תל אביב יפו
שיינקין, מלצ'ט, מזא"ה, פיארברג, בלפוראין שם שכונה באזור סטטיסטי זה5000554תל אביב יפו
שיינקין, יהודה הלוי, שד' רוטשילד, בלפור, נחמניאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה5000555תל אביב יפו
הרכבת, לבונטין, מקוה ישראל, דרך בגין, החשמלמע"ר5000556תל אביב יפו
סעדיה גאון, דרך בגין, לינקולן, נחמני, יהודה הלויאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה5000611תל אביב יפו
קרליבך, קפלן, דובנוב, אבן גבירול, החשמונאיםהקריה (מערב)5000612תל אביב יפו
קפלן, החשמונאים, דרך בגין, אלוף מנדלר אברהם, הקריה (מזרח)5000613תל אביב יפו

קרליבך
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על פרשת דרכים, מוזס יהודה ונח, גבעת התחמושת, אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה5000621תל אביב יפו

דרך בגין
הנצי"ב, דרך בגין, שד' יהודית, ילין מור נתן, גבעת מונטיפיורי (צפון)5000622תל אביב יפו

התחמושת
דרך בגין, תושיה, שונצינו, יצחק שדה, המסגרמונטיפיורי (דרום)5000623תל אביב יפו
הצפירה, המסגר, דרך בגין, ריב"ל, חכמי דודהרכבת (מערב)5000624תל אביב יפו
המסגר, יצחק שדה, חומה ומגדל, נחל איילון, בית עובדהרכבת (מזרח)5000625תל אביב יפו

שד' ירושלים, עולי ציון, גולדמן נחום, רזיאל, מרזוק ועזריפו (צפון)5000711תל אביב יפו

פוריה, הרבי מבכרך, אילת, דרך שלמה, אליפלטמכבי ה' ישנה, מרכז וולובלסקי5000712תל אביב יפו
אבולעפיה, אלפסי, רבנו חננאל, דרך שלמה, הרצלגבעת הרצל (צפון)5000713תל אביב יפו
דרך בן צבי, הרצל, היסוד, הזרם, התחיהגבעת הרצל (דרום)5000714תל אביב יפו
דרך שלמה, שארית ישראל, קבוץ גלויות, דרך בן צבי, אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה5000715תל אביב יפו

התחיה
רזיאל, המגדלור, מפרץ שלמה, יפת, פסטריפו העתיקה, נמל יפו5000721תל אביב יפו
קדם, הצדף, העוגן, הספינה, השחףעג'מי (מערב)5000722תל אביב יפו
יפת, אבן סינא, שמואל בן עדיה, יהודה הימית, החרובעג'מי (צפון - מזרח)5000723תל אביב יפו

יפת, ולנסיה, שלוחות, הלוטוס, פייר מנדס פרנסעג'מי (דרום - מזרח)5000724תל אביב יפו
בת ים, יפת, טולוז, האתרוג, קדםגבעת עלייה5000725תל אביב יפו
עולי ציון, מגן אברהם, יהודה מרגוזה, יפת, דרוריפו (מרכז)5000731תל אביב יפו
מיכאל אנג'לו, יהודה הימית, אבינרי יצחק, שבטי ישראל, יפו (מרכז)5000732תל אביב יפו

שד' ירושלים
יפת, שבטי ישראל, ארליך, ציהתל"י, שד' ירושליםיפו (מרכז), צהלון5000733תל אביב יפו
יפת, נחמן מברסלב, צהתל"י, שד' הבעש"ט, שד' חב"דיפו, שיכוני חיסכון5000734תל אביב יפו

פיקוס, סהרון, שד' ירושלים, שד' הבעש"ט, יפתיפו ג' (צפון)5000735תל אביב יפו
חריף אייזיק, אפלטון, יפת, הולצברג שמחה, שד' ירושליםיפו (דרום)5000736תל אביב יפו

חבר הלאומים, שד' ירושלים, נס לגויים, רבנו ירוחם, יפו (צפון - מערב)5000741תל אביב יפו
מדרשת תנחומא

דרך בן צבי, גרינבוים, נס לגויים, שרירא גאון, אור החייםיפו (צפון-מזרח)5000742תל אביב יפו
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אהלי יעקב, גרינבוים, גרוסמן מאיר, דרך בן צבי, צונץיפו ב' - צפון, נווה עופר (תל כביר)5000743תל אביב יפו
גרוסמן מאיר, הלוחמים, דרך בן צבי, דרך יגאל ידין, תל תל כביר (דרום)5000744תל אביב יפו

גבורים
נס לגויים, באר שבע, שד' ירושלים, חסידי האומות, נחל דקר (יפו א')5000745תל אביב יפו

הבשור
הרב הלר חיים, שד' ירושלים, קוץ' אדוארד, הרב הלר גבעת התמרים (יפו ד'- צפון)5000746תל אביב יפו

חיים, רובינשטיין יצחק
קהילת קנדה, חיננית, שד' ירושלים, מחרוזת, פעמוניתגבעת התמרים - דרום5000747תל אביב יפו

דרך יפו, הרצל, לוינסקי, נחלת בנימין, העליהפלורנטין (צפון)5000811תל אביב יפו
הרב פרנקל, פלורנטין, דרך שלמה, הרצל, הקישוןפלורנטין (דרום - מערב)5000812תל אביב יפו
נחלת בנימין, פלורנטין, העליה, הרב פרנקל, הרצלפלורנטין (דרום - מזרח)5000813תל אביב יפו
הקונגרס, לוינסקי, העליה, צלנוב, שד' הר ציוןאין שם שכונה באזור סטטיסטי זה5000814תל אביב יפו
ראש פינה, הגר"א, הגדוד העברי, הרכבת, בני ברקנווה שאנן5000815תל אביב יפו
ראש פינה, עין הקורא, החרש, לוינסקי, לבנדההתחנה המרכזית (הישנה)5000816תל אביב יפו
מנשה בן ישראל, לוינסקי, דרך שלמה, שיבת ציון, צמח התחנה המרכזית (החדשה)5000821תל אביב יפו

דוד
מקור חיים, שד' חכמי ישראל, דרך שלמה, רלב"ג, שפירא (צפון)5000822תל אביב יפו

מסילת ישרים
גולומב, קבוץ גלויות, חיל השריון, דרך ההגנה, ישראל אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה5000823תל אביב יפו

מסלנט
מאור הגולה, מסילת ישרים, שד' חכמי ישראל, קבוץ שפירא (דרום)5000824תל אביב יפו

גלויות, חכמי לובלין
שד' הר ציון, התנופה, סמ הר ציון, המרץ, שוקןמרכז המלאכה (מזרח)5000825תל אביב יפו
אליקום, דרך שלמה, הסדנה, שוקן, הרצלמרכז המלאכה (מערב)5000826תל אביב יפו
דרך בן צבי, הרצל, לבון פנחס, קבוץ גלויות, 3383אבו כביר5000831תל אביב יפו
הקשת, קבוץ גלויות, דרך בן צבי, שד' הותיקים, אסירי ציוןקרית שלום (מערב)5000832תל אביב יפו

קבוץ גלויות, גורי ישראל, קפלנסקי, דרך בן צבי, חיל ברית שלום (מזרח)5000833תל אביב יפו
השריון

זימן, בנימיני אהרון, אלון יגאל, פאת השולחן, עמק ברכהנחלת יצחק (צפון)5000911תל אביב יפו

נחלת יצחק, עמק ברכה, שביל החלב, עלית הנוער, אלון נחלת יצחק (דרום)5000912תל אביב יפו
יגאל
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ערבי נחל, דרך השלום, אלון יגאל, מוזס יהודה ונח, בן אזור תעשייה, נחלת יצחק (מערב)5000913תל אביב יפו

שמן
יצחק שדה, קרמניצקי, דרך השלום, אלון יגאל, הסולליםביצרון (מערב)5000914תל אביב יפו

ביצרון, יצחק שדה, דרך השלום, גינצבורג, דרך דיין משהביצרון (מזרח)5000915תל אביב יפו

דרך דיין משה, היסמין, פליטי הספר, דרך השלום, דם רמת ישראל5000916תל אביב יפו
המכבים

בובר שלמה, לה גארדיה, דרך השלום, דרך דיין משה, שיכון עממי ג', תל חיים5000921תל אביב יפו
הורודצקי

אשרמן יוסף, עודד, דרך הטייסים, החבצלת, דרך השלוםרמת הטייסים5000922תל אביב יפו

טשרנא, ירבלום מרק, דרך ההגנה, נשרי צבי, דרך דיין אין שם שכונה באזור סטטיסטי זה5000923תל אביב יפו
משה

דרך דיין משה, אלוף, סמ איתן, דרך ההגנה, אריאלנווה צה''ל5000924תל אביב יפו
טור מלכא, שד' החי"ל, דרך ההגנה, דוידקה, הגבור יד אליהו (דרום-מזרח)5000925תל אביב יפו

האלמוני
לה גארדיה, עין גב, הגבור האלמוני, שד' החי"ל, לוחמי יד אליהו (מרכז)5000926תל אביב יפו

גליפולי
דרך דיין משה, שד' יד לבנים, הפלמ"ח, יצחק שדה, יד אליהו (צפון - מזרח)5000927תל אביב יפו

הגבור האלמוני
לה גארדיה, אלון יגאל, השלושה, וינגייט, אנילביץ מרדכייד אליהו (צפון-מערב)5000928תל אביב יפו

דרך ההגנה, אנילביץ מרדכי, אלון יגאל, שד' החי"ל, שד' יד אליהו (דרום-מערב)5000929תל אביב יפו
המעפילים

התקוה, קהילת ניו יורק, דעואל, אצ"ל, דרך ההגנההתקווה (צפון-מערב)5000931תל אביב יפו
מושיע, אצ"ל, ותיק, דרך ההגנה, ורדהתקווה (צפון-מזרח)5000932תל אביב יפו
בועז, קלמן, איתיאל, לח"י, אצ"לבית יעקב5000933תל אביב יפו
סמדר, לח"י, אצ"ל, נתן, רוניהתקווה (מרכז)5000934תל אביב יפו
לח"י, התקוה, טרפון, יאיר, יקותיאלהתקווה (מערב)5000935תל אביב יפו
שתולים, לח"י, חירותנו, תשרי, נתיבותהארגזים, עזרא5000936תל אביב יפו
בושם, בירנית, דרך בר-לב חיים, הרב טייב יצחק, רח נד ידידיה, לבנה5000937תל אביב יפו

כ שלם
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דרך דיין משה, שדמי נחום, הרב אלנקווה, דרך בר-לב נווה אליעזר (מערב), נווה כפיר5000941תל אביב יפו

חיים, מח"ל
מדמון מנחם, מח"ל, הרב אלנקווה, דרך ההגנה, דרך דיין כפר שלם (מערב), נווה ברבור5000942תל אביב יפו

משה
קדמוני אסא, הרב אלנקווה, מח"ל, שד' ששת הימים, רח כפר שלם (מזרח)5000943תל אביב יפו

נח (כפר שלם)
שד' ששת הימים, דרך בר-לב חיים, צוקרמן יצחק, תקוע, נווה אליעזר (מזרח)5000944תל אביב יפו

צרעה
דרך ההגנה, קורין עזרא, סנפיר, שד' ששת הימים, מח"לש נווה שלם5000945תל אביב יפו

מח"ל, מבוא וולקר יוסף, דרך הטייסים, דרך ההגנה, נווה חן5000946תל אביב יפו
מעפילי אגוז

גולינקין מרדכי, דרך בר-לב חיים, שד' ששת הימים, סלע ניר אביב5000947תל אביב יפו
יעקב, צלילי חנינא

שכ 6, שכ 37, שכ 3, שכ 13, שכ 712, 6, 5, 4, 3, 21-אזור הספורט, 1054136תל שבע
שכ 9, שכ 37, שכ 26 1, 2-מרכז, 12, 11, 10, 9, 105428תל שבע
שכ 13, שכ 8, שכ 20, שכ 1414, 15, 16,  20-אזור תעשייה, 38, 37, 1054326תל שבע
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