
 ישראל מדינת                                                              
 

        המועצה להשכלה גבוההמשרד  החינוך                                                                                                           
 הוועדה לתכנון ולתקצוב    ובקרה                                                                              מינהל תיאום        
   המחלקה  לסטודנטים       

   
  

 לסטודנטים  מלגותרשמה להגשת מועמדות לקבלת הנפתחה ה
 להשכלה גבוהההלומדים במוסדות 

 ט"עתשלשנת הלימודים 
 

 ,קבעלסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי  מלגות סיועמידי שנה מעניקים המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך 
, וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות חוק המל"גפי  שהוכרו על לומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוההה

  ולסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי.
 

הורים  והינםהלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, נוסף המיועד לסטודנטים  לגותבקרן הסיוע קיים מסלול מ
 .ונכללים בתנאים מיוחדים לפחותילד אחד ל
  
  

 
 בין התאריכיםהרשמה להגשת מועמדות מתקיימת ה
 

 טתשע"אדר א' ב ה'יום ראשון עד   טתשע"בטבת  ד"כ שלישיביום 
 )יש לעקוב אחר הפרסומים( 10/02/2019 - 1/1/2019

 
 י"ח בשבט תשע"ט. 24/1/2019 תשומת ליבכם: המועד האחרון עבור הרשמה לקבלת סיסמא,

 ה' באדר א' תשע"ט. 10/2/2019 המועד האחרון עבור הגשת הבקשה לסיוע, עד יום ראשון                  
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 1700-505-885ון: ניתן ליצור קשר בטלפ לשאלות והבהרות

 
 
 
 
 
 
 
 

 כללים והנחיות להנדסאים 
 זוג נשוי ששניהם סטודנטים במוסד המוכר ע"י מה"ט, כל אחד מהם רשאי להגיש בקשה בנפרד בהתאם לכללים שנקבעו.

ודנטים מלגת הסיוע יכולה להינתן בכל שנה מחדש בתנאים הבאים: שנתיים לתלמידים הלומדים במסגרת מסלול יום, שלוש שנים לסט
 הלומדים במסגרת מסלול משולב )ערב( ומסלול יום ארוך )אדריכלות, קולנוע(.

  

 גובה המלגה לסטודנטים הפונים לסיוע במימון לימודים אשר ימצאו זכאים, יקבע עפ"י מסלול   לימודים:  

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/203_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/203_001.htm
http://www.edu.gov.il/Scholarships


 

 מסלול יום רמת זכאות

 ₪  8,600 מסלול מיוחד' א

 ₪ 4,300 'ב

 ₪ 2,800 'ג
 

 (:ד )רמת זכאות א'מסלול מיוח 
 .₪  8,600של  מרבימאפשר קבלת מענק בגובה  מסלול מיוחד

לסטודנט/ית נשוי/אה עם ילד אחד לפחות או לסטודנט/ית  הורה יחיד עם ילד אחד לפחות שנמצא תחת חזקתו  רקהמסלול מיועד 
הבטחת הכנסה או טיפול שירותי הרווחה החוקית ואשר עונה על לפחות אחד מתנאי הזכאות המיוחדים הנדרשים  הכוללים זכאות ל

 .כפי שמוגדרים ומפורטים באתר 75%בדרגת זכאות א' או נכות ברמה 
סטודנטים הלומדים במכינה לקראת לימודים במוסדות המוכרים ע"י מה"ט וסטודנטים הזכאים למלגת הקרן לקליטת חיילים משוחררים, 
 אינם זכאים לפנות לקרן הסיוע במסלול זה. 

 שימת הסטודנטים אשר אינם זכאים לסיוע מהקרן: להלן ר
 לא רשאים לפנות לסיוע ובקשתם תיפסל.₪ ,  3,529-סטודנטים ששכר הלימוד שלהם פחות מ .1

 סטודנטים אשר אינם לומדים במוסד או במגמה המוכרים ע"י מה"ט. .2

פרטי, ציבורי וממלכתי )למעט מלגות סטודנטים הזכאים לסיוע או להשתתפות מלאה במימון שכר הלימוד ממעסיק, או מכל גוף  .3
 מעורבות חברתית כגון פר"ח, קרן ידידים, מלגות התאחדות הסטודנטים וכדומה(.

 סטודנטים הלומדים במימון משרד הביטחון /צה"ל / קרן לקליטת חיילים משוחררים. .4
 
 לתשומת לבכם:

נדרש.יש לעיין בהנחיות המופיעות במערכת על מנת שתוכלו  להגיש את הבקשה  כ  
 הגשת בקשה לא מקנה זכאות אוטומטית לסיוע.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :לאימות הפרטיםהנדרשים אישורים 

 
 אישור לימודים

 שם התואר, הפקולטה, ושנת הלימודים לתואר. אישור לימודים בציון
 24ים שנתית בהיקף של סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה הלומדים לתואר ראשון נדרשים לצרף תכנית לימוד

  .נקודות זכות או חמישה קורסים אקדמיים
הנותנת חסות אזוריות נדרשים לצרף אישור לימודים עם חסות אקדמית של האוניברסיטה סטודנטים במכללות 

 . למכללה
 

 שכר לימוד
 ית.אישור המפרט את סכום שכר הלימוד השנתי, כולל פירוט באחוזים של היקף מערכת הלימודים השנת

 
 בשכונות שיקום ויישובים הנכללים בפרויקט שיקום שכונות מגורים

בשכונת ההיגוי החברתי  נדרשים להחתים את מנהל צוות בשכונת שיקוםסטודנטים המתגוררים שנה אחת לפחות 
 השיקום.

לצרף  של הלמ"ס נדרשים 1-6באשכולות המסווגים  ברשימת היישובים סטודנטים המתגוררים ביישובים הנכללים 
 צילום ת.ז, כולל ספח ובו כתובת המגורים.

 
 

מתייחס לכל הסטודנטים )רווק, נשוי ללא ילדים ועם  -טודנטים בתקופת הלימודיםבית מגורים קבוע של הס
 ילדים, חד הורי, גרוש, אלמן(.

רשים לצרף סטודנטים המתגוררים בשנת הלימודים בדירה בשכירות חודשית או בדמי מפתח, או בדיור ציבורי, נד
 תצלום של חוזה תקף או אישור עדכני על דיור בדמי מפתח/דיור ציבורי . –לבקשה אישור מתאים ועדכני 

 
 21ילדים עד גיל 

 נדרשים לצרף צילום תעודת זהות, כולל ספח ובו תאריכי הלידה של ילדיהם. 21סטודנטים אשר להם ילדים עד גיל 
אינם רשומים בספח תעודת הזהות, יש לצרף צילום תעודת הזהות של ש 21ישנם ילדים עד גיל  יםבמידה שלמבקש

 . שלהםהילדים ובו תאריך הלידה 
 *למעט ילדים  נכים.

 
 21אחים סטודנטים עד גיל 

 יש לצרף צילום ת.ז כולל תאריך הלידה. 21ללא ילדים אשר להם אחים עד גיל  סטודנטים
אחים בשנת הלימודים הנוכחית במוסד להשכלה גבוהה, יש לצרף אישור לימודים של ה 22אם יש אחים מגיל 

 לתואר ראשון או שני )כולל מכינה קדם אקדמית והנדסאים(, וכן צילום ת.ז של האחים ובו תאריכי הלידה שלהם.
 *למעט אחים נכים.

 
 שירות מילואים/צבאי/לאומי/אזרחי

קודמת נדרשים לצרף אישור מקצין בתקופת שנת הלימודים ה מיום אחד ומעלהסטודנטים ששירתו במילואים 
  הקישור של היחידה או מקצין העיר.

 במקרה של שירות צבאי/לאומי/אזרחי נדרש אישור על תקופת השירות.
 

 (21מעל גיל  ילדים/כולל אחים) נכות רפואית במשפחה ו/או ליקויי למידה
וסד לביטוח לאומי או משרד של אחד מבני המשפחה, נדרש אישור מטעם המ 20%במצב של נכות רפואית מעל 

 הביטחון, בציון שיעור אחוזי הנכות ותאריך הזכאות. 
 ליקויי למידה נדרש אישור מטעם מוסד הלימודים על הזכאות לקבלת הקלות לימוד.לסטודנט בלבד אם אובחנו 

 
 שירותי הרווחה

עדכני לשנת הלימודים  סטודנטים המצהירים כי משפחתם נמצאת בטיפול שירותי הרווחה נדרשים לצרף אישור
 הנוכחית מלשכת הרווחה, כי המשפחה מוכרת ומטופלת.

 
 
 

 חלקיות משרה/היעדר הכנסה
, נדרש אישור מהמוסד לביטוח לאומי על או בן הזוג של הסטודנט הוריהם, במצב של היעדר הכנסה של הסטודנטים

, פנסיה )אישור קצבת שארים או קצבת נכות, השלמת הכנסה, הבטחת הכנסה ,זכאות לקבלת קצבת אבטלה
 מקרנות הפנסיה( .

 
 במצב שאחד ההורים נפטר, יש לצרף תעודת פטירה.

 
 ניתוק קשר עם ההורים

הורים נדרשים לצרף תצהיר משפטי של רשם הבין אחד מללא ילדים המצהירים שנותק הקשר בינם לסטודנטים 
 בית משפט או נוטריון )עו"ד(. 

 .הסטודנטים בלבדעשה על סמך נתוני רים, בדיקת הזכאות והניקוד תיבמקרה של ניתוק קשר משני ההו
 חובה לציין בתצהיר בזו הלשון  "אני מצהיר כדין"  



 
 
 

  לתשומת ליבכם,
 שינויים שחלו לאחר סגירת המערכת להגשת בקשה למלגה. לא יתקבלו

ניתן להגיש    האחרון בתוך תקופה זו,בתוך תקופת הגשת הבקשות הרגילה לקרן הסיוע ועד תאריך  שינויים במידה וחלו
 !להגשת בקשות אישורים המעידים כי השינויים חלו טרם סגירת המערכת ערעור, בצירוף

 

 

   :מענק משפחות מיוחד לסטודנטים
 

 התנאים הבאים:   3מחייב את 
 .ילד אחד לפחותיש  לסטודנט .1
   שכר לימוד שנתי בסיסי מלא.תשלום  .2
 הזכאות המפורטים:מתקיים לפחות אחד מתנאי ש .3

 
 12קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במשך  המבקש ו/או בן/ת הזוג קיבל/ו  .א

חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון או לתחילת לימודים  18מתוך , חודשים
 במכינה הקדם אקדמית.

 
ד לביטוח מהמוס 1972 –לפי חוק המזונות )הבטחת תשלום(, תשל"ב  קיבל תשלום המבקש  .ב

חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון או  18מתוך  ,חודשים 12לאומי במשך 
 לתחילת לימודים במכינה הקדם אקדמית.

 
מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים  -"קצבה"  המבקש ו/או בן הזוג קיבל .ג

שים שקדמו חוד 18מתוך , חודשים 12בתעסוקה )"מלגת הבטחת הכנסה לאברכים" במשך 
 לתחילת הלימודים לתואר ראשון או לתחילת לימודים במכינה הקדם אקדמית.

 
 .נמצא/ים בטיפול שירותי הרווחה ומוכר/ים בדרגה זכאות א'המבקש ו/או בן הזוג  .ד

 
בשיעור מוכר כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי: נקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר  המבקש .ה

 .ת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומילפחות והוא מקבל קצב 75%של 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 מי אינו רשאי להגיש בקשה לסיוע!
 

 בשלוחות של מוסדות לימוד מחו"ל.  סטודנט הלומד במוסדות להכשרת מורים או 

  לרבות האוניברסיטה  ₪ 6,100 -פחות מסטודנט המחויב בתשלום שכר לימוד שנתי

 הפתוחה

 להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי המדינה, ומקבל סיוע  סטודנט הלומד במוסדות

 ₪.  8,400במימון מעל 

  מתוקצבים על ידי המדינה, ומקבל סיוע  שאינםסטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה
, מלגת )למעט מלגת פר"ח, מענק פיקדון לחיילים משוחררים₪  16,800במימון מעל  

 ומלגת אירתיקא(. קמ"ח
 

 סגרת עתודה אקדמית ושכר הלימוד ממומן על ידי צה"ל.סטודנט הלומד במ 

 תעודה )למעט לתעודת הנדסאי(.  סטודנט הלומד לתעודת הוראה או ללימודי 

 סטודנט הלומד לתואר מעבר למספר שנות הלימוד התקניות לתואר 

  שאושרה לו מעל שנת לימוד נוספתסטודנט עם ליקוי למידה 

  'סטודנט במעמד 'שומע חופשי 

 הלומד להשלמת תואר סטודנט 

 תואר אקדמי ראשון  סטודנט בעל 

 סטודנט הלומד לתואר שני ולדוקטורט 

 י"ד-סטודנט הנדסאי הלומד במסגרת ובפיקוח משרד החינוך כיתות י"ג 

 3.529 -שכ"ל הנמוך מ םומשלאו משולב הלומד במסלול ארוך  הנדסאי סטודנט ₪   

  שנים  4מעל  לתואר ראשון לומד באוניברסיטה הפתוחההסטודנט 

  ואינו צובר בשנת הלימודים לתואר ראשון  לומד באוניברסיטה הפתוחההסטודנט
 יכוי. זודות נק 24 או, קורסים לפחות 5הרלוונטית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 אישורים נדרשים תיאור   ניקוד  9.10.18-קריטריונים מעודכנים ל  

  21מספר הילדים של הסטודנט/ית שהם עד גיל  1

 דלכל יל 15

 יש לצרף אישור נשוי

 לכל ילד 20

 יש לצרף אישור  לא נשוי

2 
  21מספר אחים/יות של הסטודנט/ית שהם עד גיל 

 לכל אח 8 )לסטודנט ללא ילדים(

 יש לצרף אישור

3 
שירות צבאי או שירות לאומי/אזרחי של 

 הסטודנט/ית

 לא שירת 0

  

 שירת 6

 יש לצרף אישור

 עדין בשירות חובה 6

 לצרף אישור יש

4 
מספר חודשי שירות חובה בצה"ל או בשירות 

 לאומי/אזרחי של הסטודנט/ית

 ומעלה 13חודשי שירות  8

 יש לצרף אישור

 7-12חודשי שירות  4

 יש לצרף אישור

 1-6חודשי שירות  2

 יש לצרף אישור

 מספר ימי שירות במילואים של הסטודנט  5

 לא שירת 0

  

 ימים 1-7 3

 צרף אישוריש ל

 ימים 8-14 6

 יש לצרף אישור

 ימים 15-21 9

 יש לצרף אישור

 ומעלה 22ימים  12

 יש לצרף אישור

6 
 פרטים על תעסוקת ההורים של הסטודנט/ית

 (לסטודנט ללא ילדים)

 לא עובד 15

 יש לצרף אישור

 משרה חלקית 10

 יש לצרף אישור 

 משרה מלאה 5

  

 פנסיה 10

 ף אישוריש לצר 



 

 

 

   

-פרויקט שיקום שכונות  -רשימת מנהלים 

   2018עודכנת דצמבר מ

 

  

 חברתי -רשימת שכונות למשרד החינוך 

 

  

      

  

מס' 

 כתובת  שם השכונה שם הישוב מחוז סדורי

שם מנהל/ת 

 פקס משרד טלפון משרד הפרויקט

1 2 

משרד הבינוי, מחוז  מרכז היישוב פחם-אום אל
, 15חיפה. הפלי"ם 

 חיפה

לינדר, לפנות לנטליה 
ממונה מחוזית מחוז 

 חיפה

04-8630672 04-8630671 

2 5 

, 1מינהל החינוך, יוני  כל היישוב אופקים
   80300אופקים 

 08-6995973 08-9982320 דני מנדיל

3 2 

כל היישוב  עקיבאאור 
)למעט הבנייה 

 החדשה(

אור  651/3הנשיא 
 30600עקיבא 

 04-6362872 04-6261082 אסנת דבי 

4 5 

מתנ"ס קולייר אילת  אופיר, ערבה אילת
88000 

 08-6334933 08-6331018 אלי גונן )חברתי(

5 3 

 14/2שלמה בן יוסף  רובע ג' אשדוד
 אשדוד

 08-8665462 08-8665464 סמי אלבו

6 3 

 14/2שלמה בן יוסף  רובע ו' אשדוד
 אשדוד

 08-8665462 08-8665464 סמי אלבו 

7 4 

גבעת ציון  אשקלון
)למעט גבעת 

הפרחים ושד' 
חברתי  –עופר( 
 בלבד

 301אפרים דורי 
 אשקלון

 /// 08-6759288 שלומי דדון

8 4 

שמשון )למעט  אשקלון
 נווה ים (.

 301אפרים דורי 
 אשקלון

 /// 08-6759288 שלומי דדון

9 5 

משרד הבינוי, רח'  שיכון דרום באר שבע
 , באר שבע4התקווה 

 08-6263648 08-6263725 דני מנדיל

10 5 

שכונה ד' )צפון,  באר שבע
 מרכז ומזרח(

משרד הבינוי, רח' 
 שבע , באר4התקווה 

 08-6263648 08-6263725 דני מנדיל

11 2 

 04-9818958 04-9814861 חמאדה  קבלן עכו 6/4חטיבת גולני  מרכז הכפר בית ג'ן

12 1 

כל היישוב  בית שאן
)למעט החלק 

 זרחי(המ

בנין מועצת הפועלים, 
שדרות ירושלים, ת"ד 

 , בית שאן245

 04-6581126 04-6584944 מרקו מרדכי

13 4 

מרכז מסחרי עיריית  האיזור הישן בית שמש
  5בית שמש הרצל 

 99000בית שמש 

 02-5952590 02-5952589 טוב-מירה שם

14 3 

ויז'ניץ, נוה  בני ברק
אחיעזר, שיכון 

יוסף -ו' ורח' דון
 הנשיא

פרויקט שיקום 
שכונות משרד הבינוי, 
מחוז מרכז, דרך בגין 

 67102תל אביב  125

 03-7632747 03-7632742 גילה לחם

15 3 

רדס כץ פ בני ברק
-)מזרח(, אבו

 לבן 

פרויקט שיקום 
שכונות משרד הבינוי, 
מחוז מרכז, דרך בגין 

 67102תל אביב  125

 03-7632747 03-7632742 גילה לחם

mailto:danym@moch.gov.il
mailto:eligonen@zahav.net.il
mailto:eligonen@zahav.net.il
mailto:danym@moch.gov.il
mailto:danym@moch.gov.il
mailto:Gilal@moch.gov.il
mailto:Gilal@moch.gov.il


16 3 

שיכון ה' והרצף  בני ברק
עד פינת שבז"י 
ושבטי ישראל 

ת יוסף, )נאו
אבן שפרוט, גני 

 גד(

פרויקט שיקום 
שכונות משרד הבינוי, 
מחוז מרכז, דרך בגין 

 67102תל אביב  125

 03-7632747 03-7632742 גילה לחם

17 3 

פרויקט שיקום  ניצנה בת ים
שכונות, החברה 

 לתרבות פנאי
-, בת7וספורט, רהב 

 ים

-03 אופיר שמחי

5080025/228 

073-2166144 

18 3 

פרויקט שיקום  עמידר בת ים
שכונות, החברה 

לתרבות פנאי 
-, בת7וספורט, רהב 

 ים

-03 אופיר שמחי

5080025/231 

073-2166144 

19 3 

, רמת יוסף בת ים
 דרום

פרויקט שיקום 
שכונות, החברה 

לתרבות פנאי 
-, בת7וספורט, רהב 

 ים

-03 אופיר שמחי

5080025/228 

073-2166144 

20 2 

אזור השיכונים  מכר-ג'דיידה
 במכר

 04-9818958 04-9814861 בני פאליק עכו 6/4חטיבת גולני 

21 2 

אור  651/3הנשיא  כל היישוב זרקא-ג'סר א
 עקיבא 

 04-6362872 04-6261082 אסנת דבי

22 5 

 08-6550820 08-6555822 נסים אוזנה  8רחבת הרב טייב  כל העיר דימונה

23 2 

גני אלון, גזית,  חדרה
רסקו, סלע 

 בלבד( )חברתי

אור  654רח' הנשיא  
 עקיבא

 04-6362872 04-6261082 ניצן גלאון דרורי

24 2 

יוספטל, הפועל  חדרה
 -המזרחי 

 חברתי בלבד

אור  654רח' הנשיא  
 עקיבא

 04-6362872 04-6261082 ניצן גלאון דרורי

25 2 

 04-8236382 04-8354040 אריאל שכטר )חברתי( חיפה 52המגינים  אדי ניסנאסו חיפה

26 2 

 04-8236382 04-8354040 אריאל שכטר )חברתי( חיפה 52המגינים  חליסה חיפה

27 2 

 04-8236382 04-8354040 ר )חברתי(אריאל שכט חיפה 52המגינים  רמת ויז'ניץ חיפה

28 2 

 04-8236382 04-8354040 אריאל שכטר )חברתי( חיפה 52המגינים  תל עמל חיפה

29 1 

חצור 
 הגלילית

כל היישוב 
 )חברתי בלבד(

אגף החינוך מועצה 
 10300מקומית חצור 

 04-6733307 04-6733276 יאןשוש פנ

30 1 

טבריה שכונת  טבריה
 בן גוריון, ג, ד

שיכון   1ז'בוטינסקי 
 ד' טבריה

 04-6733307 04-6733276 שוש פניאן

31 1 

שכונת רבי  טבריה
עקיבא )שכונה 

חברתי  -ב'( 
 בלבד

יכון ש  1ז'בוטינסקי 
 ד' טבריה

 04-6733307 04-6733276 שוש פניאן

32 2 

אור  651/3הנשיא  היישוב הוותיק טירת כרמל
 עקיבא 

 04-6362872 04-6261082 אסנת דבי

34 2 

משרד הבינוי, מחוז  כל היישוב יקנעם עילית
, 15חיפה. הפלי"ם 

 יפהח

 04-9040199 04-6261082 ניצן גלאון

mailto:Gilal@moch.gov.il


35 5 

מועצה מקומית  כל היישוב ירוחם
  80550 1ירוחם ת.ד. 

   08-6598211 ניסים אוזנה

36 4 

אולסוונגר,  ירושלים
ברזיל )חברתי 

 בלבד(

בית רחל, אולסוונגר 
 , ירושלים48

 ;02-6430135 דנה דרנל )חברתי(ע

02-6430844 

  

37 4 

משרד הבינוי, פרויקט  בית צפפא ירושלים
שיקום שכונות, רח' 

, מחוז 23הלל 
 ירושלים

 02-6799496 02-6797160 בדר-כמיליה עראף

38 4 

עיר גנים ג'  ירושלים
 רתי בלבד()חב

משרד הבינוי, פרויקט 
שיקום שכונות, רח' 

, מחוז 23הלל 
 ירושלים

 02-6291125 02-6291143 שלומי דדון )חברתי(

39 4 

משרד הבינוי, פרויקט  פאג"י ירושלים
שיקום שכונות, רח' 

, מחוז 23הלל 
 ירושלים

 02-6291135 02-6291150 סילביה קושניר

40 4 

משרד הבינוי, פרויקט  שיכון פת ירושלים
שיקום שכונות, רח' 

, מחוז 23הלל 
 ירושלים

בדר -כמיליה עראף
 )חברתי(

02-6797160 02-6799496 

41 4 

משרד הבינוי, פרויקט  שיכוני תלפיות ירושלים
שיקום שכונות, רח' 

, מחוז 23הלל 
 ירושלים

 02-6291135 02-6291150 סילביה קושניר

42 2 

 04-9818958 04-9814861 חמאדה קבלן עכו 6/4י חטיבת גולנ כל היישוב ירכא

43 3 

 08-9237505 08-9229541  נאוה רידי , לוד13דוד המלך  כל העיר  לוד

44 1 

, מגדל 2העצמאות  שכונה מערבית מגדל העמק
 העמק

 04-6441521 04-6546343 שוש פיניאן

45 1 

מועצה 
 אזורית גלבוע

כל מושבי חבל 
 תענך

, עפולה 10קפלן 
 עילית

 04-6492195 04-6421773  מרקו מרדכי )חברתי(

46 4 

מועצה 
אזורית חוף 

 אשקלון

בית שקמה, 
ברכיה, הודיה, 

 משען, חלץ

מרכז קהילתי, מ.א 
 78100שקלון חוף א

-08 שמואל אטיאס

6775547/30 

08-6775519 

47 3 

מועצה 
אזורית לב 

 השרון

יעבץ, ניצני עוז, 
עזריאל, פורת, 

 שער אפריים

משרד הבינוי, מנחם 
 תל אביב  125בגין 

 03-7632752 03-7632713 לפנות לאתי אברג'ל

48 4 

מועצה 
 אזורית לכיש

מועצה אזורית, מרכז  כל המושבים
כפרי נהורה ד.נ. לכיש 

 79340דרום 

-08 עדי ביתן

6871600/01 

08-6849301 

49 1 

מועצה 
אזורית 
מבואות 

 חרמון

מועצה אזורית גליל  כל המושבים
עליון )צומת כח( 

 12000ד.נ.גליל עליון 

 04-6088304 04-6088278/9 ריקי מזרחי

50 4 

מועצה 
אזורית מטה 

 יהודה

מושבי חבל 
 עדולם

אגף הרווחה, מועצה 
אזורית מטה יהודה, 

 997700ד.נ. שמשון 

דפנה בירן אשתר 
 )חברתי(

02-9958937       

02-9958926 

02-9958641 

51 2 

מועצה 
אזורית מעלה 

 יוסף

מרכז אזורי גרנות  כל המושבים
ד.נ. גליל מערבי 

מועצה אזורית מעלה 
 יוסף

 04-9105577 04-9105550 עליזה אליה )חברתי( 

52 1 

מועצה 
אזורית מרום 

 גליל

מ.א מרום הגליל, מח'  כל המושבים
 90000חינוך,ת"ד 
 דואר צפת

 04-6088304 04-6088278/9 ריקי מזרחי

53 5 

מועצה 
אזורית 

 מרחבים

מ. א. מרחבים  ד.נ.  כל המושבים
 85100הנגב 

 08-6635451 08-9929413 אילת זוהר רר )חברתי(

mailto:sylviak@moch.gov.il
mailto:cameliaab@moch.gov.il
mailto:sylviak@moch.gov.il
mailto:Etiab@moch.gov.il
mailto:adi@lachish.org.il
mailto:alizahinu@myosef.org.il
mailto:eilat@merchavim.org.il


54 1 

מועצה 
אזורית עמק 

המעיינות 
)בקעת בית 

 שאן(

ירדנה, בית 
יוסף, רוויה, 
רחוב, שדה 

 תרומות

בנין מועצת הפועלים, 
שדרות ירושלים, בית 

 שאן

 04-6589944 04-6581126 מרקו מרדכי )חברתי(

55 5 

מועצה 
אזורית שדות 

 נגב

מועצה מקומית שדות  כל המושבים
 85200נגב, ד.נ. הנגב 

 ;08-9938910 מוטי אדרי )חברתי(

08-9942203 

08-9942203 

56 4 

מועצה 
 אזורית שפיר

איתן, זבדיאל, 
נועם, עוזה, 

קוממיות, 
 רווחה, שלווה

מ.א. שפיר מרכז 
 שפירא ד.נ.שדה גת

 08-8508913 08-8508910 אליהו כהן )חברתי(

57 2 

-מעלות
 תרשיחא

רח'  מחלקת החינוך , כל היישוב
עיריית  1בן גוריון 

 24952מעלות 
)חברתי(. הארזים 

 )פיזי( 110/1

חוה תורג'מן )חברתי(, 
 שלום חזן )פיזי(

04-9578843/5 

 ;       (חברתי)

04-9979362 

 (פיזי)

04-9578839 

58 5 

 -כל היישוב  מצפה רמון
 חברתי בלבד

מחלקת החינוך, 
מועצה מקומית 
 1מצפה רמון ת.ד. 

80650 

 ;08-6596221 יעל אדר )חברתי(

08-6596213 

08-6588707 

59 1 

משרד הבינוי, מחוז  ככר ארכיבישוף נצרת
 3הגליל, המלאכה 

 ליתנצרת עי

-04 תומר חמל

6088313/12 

04-6088304 

60 1 

-רובע ח'   נצרת עילית
 חברתי בלבד

משרד הבינוי, מחוז 
 3הגליל, המלאכה 

 נצרת עילית

-04 תומר חמל

6088313/12 

04-6088304 

61 5 

-08-6224329 אבי ביטון נתיבות 73ארזי הנגב  כל היישוב נתיבות

9577867 

08-9941801 

62 3 

נאות שקד  נתניה
 )אזורים(

,  אזורים 6קרניצי 
 נתניה 4005ת.ד. 

 09-8352606 09-8652911 צביה בדש

63 2 

עכו  6/4חטיבת גולני  כל היישוב סאג'ור
24208 

 04-9885332 04-9814861 חמאדה  קבלן

64 2 

עכו העתיקה  עכו
 )חברתי בלבד(

עכו  6/4חטיבת גולני 
24208 

 04-9818958  04-9814861 בני פאליק

65 2 

 -עכו מזרח  עכו
מתחמים: בן 
גוריון ובורלא 
 )חברתי בלבד(

עכו  6/4חטיבת גולני 
24208 

 04-9818958  04-9814861 בני פאליק

66 2 

עכו  6/4חטיבת גולני  עכו צפון עכו
24208 

 04-9818958  04-9814861 בני פאליק

67 2 

-פרדס חנה
 כרכור

האזור הצפון 
מערבי, שיכון 

 רמז

אור  651/3הנשיא 
 עקיבא 

 04-6362872 04-6261082 אסנת דבי

68 3 

מתנ"ס אחדות  שעריה, אחדות פתח תקווה
פתח  39שפרינצק 

 תקווה

 03-9095533 03-9095533 גילה לחם

69 1 

דרום, שכונה  צפת
מערבית )רחוב 

 (12-4צה"ל 

, מתחם 4רחוב ויצמן 
, 1005דובק, ת"ד 

 צפת

 04-6924105 04-6920989 תומר חמל

70 4 

רובע הנביאים  קרית גת
)חברתי בלבד(, 

גליקסון ובני 
ישראל, 
 התמרים

 1ת.ד  16/5שדרות גת 
 קריית גת

 ;08-6810847 שלומי דדון

08-6887990 

08-6601783 

71 2 

שכונת אג"ש,  קרית ים
שכונה ג', 
 שכונה ד'

יהמן  רח' הרברט ל
 , קרית ים26

 04-8750856 04-8753878 שלום חזן

72 4 

קבוץ גלויות,  קרית מלאכי
חב"ד, 

ז'בוטינסקי, 
שרת, וייצמן, 

 הרצל

 1ת.ד  16/5שדרות גת 
קריית גת )לדואר(    

, קניון 8ז'בוטינסקי 
 הקריה, קרית מלאכי

 ;08-6887990 שלומי דדון

08-6810847 

08-8665464 

mailto:motyedry@sdotnegev.org.il
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73 1 

 04-6924105 04-6920989 ריקי מזרחי   כל היישוב קרית שמונה

74 3 

מתנ"ס אחדות,  האזור הוותיק ראש העין
, פתח 39שפרינצק 

 תקווה

 ;03-9090029 גילה לחם

03-9332297 

03-9323558 

75 5 

כל היישוב  רהט
 )חברתי(, 

 8עיריית רהט ת"ד 
 85357רהט 

 08-9917645 ג'בר-סאלם אבו

089910998 

08-9910998 08-9910504 

76 3 

 13רח' אושרוב  אושיות רחובות
 76381רחובות 

 08-9469506 08-9350641  נאוה רידי

77 3 

 13רח' אושרוב  קרית משה רחובות
 76381רחובות 

 08-9469506 08-9350641  נאוה רידי

78 2 

מועצה  43כלניות  האזור הוותיק רכסים
מקומית רכסים 

20496 

 04-9040199 04-9040566 שלום חזן

79 3 

כל העיר )למעט  רמלה
מתחם מכבי, 

מתחם המע"ר, 
מתחם 

האיצטדיון, 
אזורים לא 

מבונים במתחם 
 השופטים(

 15שמשון הגיבור 
רמלה  275ת.ד. 

72284 

 08-9771461 08-9771468 אופיר שמחי

80 5 

, 8סמטת הפלדה  כל העיר שדרות
טר, ת.ד. מתחם הסנ

 80200שדרות  147

 ;08-6224329 אבי ביטון

08-6224333 

08-6224331 

81 2 

 -כל היישוב  שלומי
 חברתי בלבד

מחלקת החינוך, ת.ד 
, מועצה מקומית 77

 שלומי

 04-9809625 04-9979362 שלום חזן

82 3 

 -תל אביב 
 יפו

אזור כפר שלם 
)למעט נווה 

ברבור, נווה חן, 
 -נווה אביב( 

 חברתי בלבד

פרויקט שיקום 
שכונות משרד הבינוי, 
מחוז מרכז, דרך בגין 

 67102תל אביב  125

-03גילה  גילה לחם
7632742        

-03יוסי 
7632796    

03-7632747 

83 3 

 -תל אביב 
 יפו

פרויקט שיקום  יפו ג', דרום
שכונות משרד הבינוי, 
מחוז מרכז, דרך בגין 

 67102תל אביב  125

-03גילה  גילה לחם
7632742        

-03יוסי 
7632796    

03-7632747 

84 3 

 -תל אביב 
 יפו

פרויקט שיקום  נוה עופר
שכונות משרד הבינוי, 
מחוז מרכז, דרך בגין 

 67102תל אביב  125

-03גילה  גילה לחם
7632742        

-03יוסי 
7632796    

03-7632747 

85 3 

 -תל אביב 
 יפו

פרויקט שיקום  ב יפול -עג'מי 
שכונות משרד הבינוי, 
מחוז מרכז, דרך בגין 

 67102תל אביב  125

-03גילה  גילה לחם
7632742        

-03יוסי 
7632796    

03-7632747 

86 3 

 -תל אביב 
 יפו

פרויקט שיקום  שכונת התקווה
שכונות משרד הבינוי, 
מחוז מרכז, דרך בגין 

 67102תל אביב  125

-03גילה  גילה לחם
7632742        

-03יוסי 
7632796    

03-7632747 

87 3 

 -תל אביב 
 יפו

שכונת עזרא 
 וארגזים

פרויקט שיקום 
בינוי, שכונות משרד ה

מחוז מרכז, דרך בגין 
 67102תל אביב  125

-03גילה  גילה לחם
7632742        

-03יוסי 
7632796    

03-7632747 

88 3 

 -תל אביב 
 יפו

פרויקט שיקום  שכונת שפירא
שכונות משרד הבינוי, 

ך בגין מחוז מרכז, דר
 67102תל אביב  125

-03גילה  גילה לחם
7632742        

-03יוסי 
7632796    

03-7632747 

89 5 

כל היישוב  תל שבע
 )חברתי בלבד(

  2מרכז אזרחי ת"ד 
 84950תל שבע 

 08-6900630 08-6467589 פאדי שנאווי

mailto:Gilal@moch.gov.il
mailto:Gilal@moch.gov.il
mailto:Gilal@moch.gov.il
mailto:Gilal@moch.gov.il
mailto:Gilal@moch.gov.il
mailto:Gilal@moch.gov.il
mailto:Gilal@moch.gov.il
mailto:Gilal@moch.gov.il
mailto:fadish2007@gmail.com


        

        

 

 מחוז

ממונה 

 טלפון נייד פקס משרד טלפון משרד מחוזי

  

 

 בני תמים 1-גליל 
04-

6088278/9 04-6088304 050-6247016 
  

 

 2-חיפה 

נטליה 
 לינדר

04-
8630672 04-8630671 050-6247034 

  

 

 3 -מרכז 

לירון 
-פוליצר
 קוסובר

03-
7632754 03-7632752 052-8888114 

  

 

ירושלים 
 יניב מויאל 4 -

02-
6291170 02-6291135 050-6247686 

  

 

 5-דרום 

-יערה מגל
 סרגוסטי

08-
6263615 08-6263648 050-6247405 

  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 רשימת שיקום שכונות לשנה"ל תשע"ט
 

 שכונה ישוב
 מרכז היישוב פחם-אום אל

 אופיר אילת

 ערבה אילת

 רובע ג' אשדוד

 רובע ו' אשדוד

 למעט גבעת הפרחים ושדרות עופר -גבעת ציון  אשקלון

 למעט נווה ים  -שמשון  אשקלון

 ד' מרכז באר שבע

 ד' צפון באר שבע

 מזרח באר שבע

 רובע ד' ר שבעבא

 שיכון דרום באר שבע

 האיזור הישן בית שמש

 אבו לבן בני ברק

 אבן שפרוט בני ברק

 גני גד בני ברק

 ויזניץ בני ברק

 נאות יוסף בני ברק

 אחיעזר-נוה בני ברק

 פרדס כץ )מזרח( בני ברק

 שיכון ה' והרצף עד פנת שבזי ושבטי ישראל'  בני ברק

 חוב דון הנשיאשיכון ו' ור בני ברק

 ניצנה בת ים

 עמידר בת ים

 רמת יוסף בת ים

 שיכון דרום בת ים

 אזור השיכונים במכר מכר-ג'דיידה

 גזית חדרה

 גני אלון חדרה

 הפועל המזרחי חדרה

 יוספטל חדרה

 סלע חדרה

 רסקו חדרה

 ואדי ניסנאס חיפה

 חליסה חיפה

 פז-נוה חיפה

 רמת ויזניץ חיפה

 לעמ-תל חיפה

 שיכון ב' רבי עקיבא טבריה

 שיכון ג' טבריה

 שיכון ד' רמת אגוז טבריה

 גוריון-שכונת בן טבריה

 הישוב הוותיק למעט שכונת ברנר, ביאליק, גיאורה, רמב"ם ואיילת הכרמל טירת הכרמל

 אולסוונגר ירושלים

 בית צפפא ירושלים

 שיכון פאדג' -ברזיל  ירושלים

 עיר גנים ג' ירושלים

 שיכון פת ירושלים

 שיכוני תלפיות ירושלים

 שכונה מערבית מגדל העמק

 אזור השוק אזו ר כיכר הארכיבישוף נצרת

 רובע ח' נצרת עילית

 נאות שקד )אזורים(  נתניה

 בורלא בשיכון מזרח עכו



 שיכון מזרח-גוריון-בן עכו

 העיר העתיקה עכו

 צפון עכו

 מערבי-אזור צפון כרכור-פרדס חנה

 שיכון רמז כרכור-פרדס חנה

 אחדות פתח תקווה

 שערייה פתח תקווה

 12-4צה"ל בנינים  צפת

 שיכון דרום צפת

 רובע בני ישראל קרית גת

 רובע גליקסון קרית גת

 רובע הנביאים קרית גת

 רובע התמרים קרית גת

 רובע קוממיות קרית גת

 אג"ש קרית ים

 שיכון ג' קרית ים

 ן ד'שיכו קרית ים

 הרצל קרית מלאכי

 וייצמן קרית מלאכי

 ז'בוטינסקי קרית מלאכי

 חב"ד קרית מלאכי

 קיבוץ גלויות קרית מלאכי

 שרת קרית מלאכי

 סמדר  ראש העין

 היישוב הוותיק ראש העין

 אושיות רחובות

 קרית משה רחובות

 האזור הוותיק רכסים

 כל העיר  רמלה

 רמלה

ונווה דוד, נווה הדרים, יפה נוף, גני דן, מתחם מכבי, למעט שכונות בני ביתך 

מתחם מע"ר, מתחם האצטדיון, אזורים לא מובנים באזור השופטים, גבעת הדר, 

 נווה מאיר בנה ביתך ואזור הבניה החדש בקרית מנחם

 ארגזים יפו -תל אביב 

 גבעת עלייה יפו -תל אביב 

 התקוה יפו -תל אביב 

 דרום- יפו ג' יפו -תל אביב 

 לבנה -כפר שלם  יפו -תל אביב 

 לב יפו יפו -תל אביב 

 נוה אליעזר יפו -תל אביב 

 נוה כפיר יפו -תל אביב 

 נוה עופר יפו -תל אביב 

 נוה צה"ל ) למעט נווה ברבור, נווה חן וניר יפו -תל אביב 

 עג'מי יפו -תל אביב 

 עזרא יפו -תל אביב 

 שפירא יפו -תל אביב 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ישובים המסווגים לאשכולות 

 

 אשכול הישוב
 1 אבו ג'ווייעד )שבט(

 4 אבו גוש

 3 אבו סנאן

 1 אבו סריחאן

 1 אבו סריחאן )שבט(

 1 אבו עבדון

 1 אבו עבדון )שבט(

 1 אבו עמאר )שבט(

 1 אבו קורינאת )שבט(

 1 אבו רובייעה )שבט(

 1 אבו רוקייק )שבט(

 4 אבטין

 4 יביםאב

 4 אביטל

 4 אביעזר

 4 אבן מנחם

 5 אבן שמואל

 4 אבני איתן

 5 אבני חפץ

 5 אדורה

 4 אדירים

 4 אדמית

 4 אדרת

 5 אוהד

 2 פחם-אום אל

 4 קוטוף-אום אל

 1 אום בטין

 4 אומן

 4 אופקים

 4 אור הגנוז

 4 אור הנר

 5 אור יהודה

 5 אור עקיבא

 5 אורטל

 4 אורים

 5 אושה

 4 אחוזם

 4 אחוזת ברק

 5 אחיהוד

 5 אחיטוב

 6 אחיסמך

 5 אחיעזר

 1 אטרש

 1 אטרש )שבט(

 4 איילת השחר

 4 אילות

 5 אילניה

 5 אילת

 4 איתמר

 4 איתן

 3 אכסאל

 4 אל עזי

 4 אלומה

 4 אלומות

 5 אלון מורה

 5 אלוני הבשן



 6 אליכין

 4 עד-אלי

 4 אליפז

 4 אליפלט

 5 אליקים

 5 אלמגור

 5 אלמוג

 2 אלעד

 4 עריאן-אל

 4 אלקוש

 5 רום-אל

 5 אמונים

 4 אמירים

 4 אמנון

 4 אמציה

 4 אניעם

 1 אסד

 1 אסד )שבט(

 5 אספר

 3 אעבלין

 1 אעצם

 1 אעצם )שבט(

 1 אפיניש )שבט(

 4 אפיק

 5 אפיקים

 6 אפרתה

 5 ארבל

 4 ארגמן

 4 ארז

 6 אריאל

 4 אשבול

 5 אשדוד

 5 אשדות יעקב )איחוד(

 4 אשדות יעקב )מאוחד(

 5 אשכולות

 5 אשל הנשיא

 4 אשלים

 4 אשקלון

 5 אשתאול

 3 ג'ת-באקה

 4 באר אורה

 5 באר יעקב

 5 באר שבע

 4 בארי

 2 נוג'ידאת-בועיינה

 4 בוקעאתא

 5 בחן

 4 בטחה

 2 ביר אל מכסור

 2 מכסור-ביר אל

 1 ביר הדאג'

 4 ביריה

 4 בית אל

 4 בית אלפא

 5 בית גוברין

 4 בית ג'ן

 6 בית דגן

 4 בית הגדי

 4 בית הלל

 5 בית השיטה



 5 בית זרע

 6 בית חלקיה

 4 בית יוסף

 5 בית ניר

 5 בית עזרא

 5 בית צבי

 5 בית קמה

 4 בית קשת

 5 בית רימון

 5 בית שאן

 4 בית שמש

 4 בית שקמה

 1 ביתר עילית

 5 בן זכאי

 2 בני ברק

 4 בני יהודה

 5 בני עי"ש

 2 בסמ"ה

 2 בסמת טבעון

 4 בענה

 4 בעיינה

 4 בקעה אל גרבייה

 5 בקוע

 5 בר יוחאי

 4 ברור חיל

 5 ברוש

 5 ברכה

 4 ברכיה

 5 ברעם

 5 ברק

 5 ברקאי

 5 ברקן

 5 בת הדר

 4 בת חצור

 6 בת ים

 5 בת עין

 4 גבולות

 4 גבים

 5 גבע

 5 נימיןגבע ב

 4 גבעולים

 5 גבעות בר

 5 גבעת חיים )איחוד(

 5 גבעת חיים )מאוחד(

 5 גבעת חיים מאוחד

 4 גבעת יואב

 5 גבעת עוז

 4 ישעיהו-גבעת

 5 גבעתי

 4 גברעם

 4 גדות

 2 מכר-ג'דיידה

 4 גדיש

 4 גדעונה

 6 גדרה

 4 ג'ולס

 4 גונן

 4 גורן

 5 גורנות הגליל

 5 גזית



 4 גילת

 4 גינוסר

 5 גיניגר

 5 גיתה

 5 גלאון

 3 ג'לג'וליה

 4 גלגל

 5 גלעד )אבן יצחק(

  5 

 6 גן יבנה

 5 גן נר

 5 גן שמואל

 1 ג'נאביב )שבט(

 2 זרקא-ג'סר א

 4 גפן

 4 גרופית

 5 ג'ש )גוש חלב(

 4 גשור

 4 גשר

 5 גת )קיבוץ(

 4 ג'ת

 4 דבורה

 4 דבוריה

 4 דבירה

 5 דברת

 4 יה א'דגנ

 4 דגניה ב'

 4 דוב"ב

 4 דורות

 2 דחי

 4 דייר חנא

 4 דייר אל אסאד

 4 דימונה

 4 דישון

 4 דלת אל כרמל

 4 דלתון

 4 דמיידה

 5 דן

 5 דפנה

 5 דקל

 1 דריג'את

 4 האון

 5 הגושרים

 4 הודייה

 1 הוואשלה )שבט(

 1 הוזייל )שבט(

 5 הזורעים

 5 המעפיל

 5 ורדון

 4 לזבדיא

 4 זוהר

 5 זיקים

 4 זכריה

 3 זמר

 4 זמרת

 4 זנוח

 4 זרועה

 2 זרזיר

 5 זרחיה

 5 חבצלת השרון



 5 חבר

 5 חברון

 5 חגי

 4 נס-חד

 5 חדרה

 4 ח'ואלד

 1 ח'ואלד )שבט(

 4 חולתה

 4 חוסן

 4 חוסנייה

 4 חוקוק

 1 חורה

 4 חורפיש

 4 חזון

 5 חיננית

 4 חלץ

 2 חמאם

 5 חמדיה

 5 חמדת

 4 חמרה

 5 חספין

 5 בה-חפצי

 5 חצב

 4 חצבה

 4 חצור הגלילית

 4 חצרים

 4 חרמש

 4 חריש

 4 טבריה

 2 זנגריה-טובא

 3 טורעאן

 3 טייבה

 4 טייבה )בעמק(

 5 בעמק-טייבה

 4 טירה

 5 טירת כרמל

 5 טירת צבי

 4 טללים

 4 טמרה )יזרעאל(

 4 יזרעאל-טמרה

 5 טנא

 4 טפחות

 4 ג'ת-יאנוח

 4 יבול

 4 יבנאל

 6 יבנה

 5 יד חנה

 5 יד מרדכי

 4 יד נתן

 4 יהל

 4 יובל

 4 יונתן

 4 יושיביה

 4 יזרעאל

 4 יטבתה

 4 ייט"ב

 4 יכיני

 5 ינון

 4 ינוח ג'ט

 5 יסוד המעלה



 6 יסודות

 4 יערה

 3 יפיע

 4 יפית

 5 יפתח

 5 יצהר

 4 יקנעם עילית

 5 יראון

 4 הירדנ

 4 ירוחם

 4 ירושלים

 3 ירכא

 4 ישע

 5 ישעי

 5 ישרש

 4 יתד

 2 כאבול

 3 היג'א-כאוכב אבו אל

 5 כוכב השחר

 5 כוכב יעקב

 5 כוכב מיכאל

 4 כחל

 4 כלנית

 4 כמאנה

 4 כמהין

 4 כנף

 5 כנרת )מושבה(

 5 כנרת )קבוצה(

 1 כסיפה

 5 כסלון

 3 סמיע-כסרא

 4 החג'אג'ר-טבאש-כעביה

 4 כפר בלום

 4 כפר ברא

 5 כפר גדעון

 5 כפר גליקסון

 5 כפר גלעדי

 5 כפר החורש

 5 כפר המכבי

 5 כפר הנוער הדתי

 4 כפר הנשיא

 5 כפר זיתים

 4 כפר חושן )ספסופה(

 5 כפר חיטים

 5 כפר חנניה

 4 כפר חרוב

 4 כפר יאסיף

 6 כפר יונה

 4 כפר יעבץ

 4 כפר כמא

 2 כפר כנא

 4 כפר מימון

 2 כפר מנדא

 5 כפר מנחם

 2 כפר מצר

 5 כפר סאלד

 4 כפר עזה

 3 כפר קאסם

 5 כפר קיש

 4 כפר קרע



 4 כפר רוזנואלד )זרעית(

 5 כפר רופין

 4 כפר שמאי

 5 כפר תפוח

 5 כרכם

 4 כרם בן זמרה

 6 כרמיאל

 5 כרמיה

 5 כרמל

 5 לביא

 4 לבנים

 4 להב

 5 להבות הבשן

 5 הבות חביבהל

 4 לוד

 4 לוזית

 4 לוטן

 4 לכיש

 4 לפידות

 1 לקיה

 5 מאור

 5 מבוא דותן

 4 מבוא חמה

 4 מבועים

 4 מבטחים

 5 מבקיעים

 4 מגאר

 4 מג'ד אל כרום

 5 מגדל

 4 מגדל העמק

 3 מג'דל שמס

 5 מגדלים

 4 מגן

 4 מגן שאול

 5 מדרך עוז

 5 מדרשת בן גוריון

 2 ליתמודיעין עי

 4 מוקייבלה

 5 מזרע

 3 מזרעה

 5 מחולה

 5 מחנה טלי

 4 מחנה יוכבד

 5 מחנה יפה

 4 מחניים

 5 מחסיה

 5 מטולה

 4 מיטב

 4 מייסר

 4 מיצר

 5 מירב

 4 מירון

 4 מכורה

 4 מלאה

 4 מלילות

 5 מלכיה

 4 מנוחה

 4 מנות

 4 מנחמיה

 5 מנרה



 4 מנשית זבדה

 5 מסד

 4 מסדה

 4 לותמסי

 4 מסלול

 3 מסעדה

 1 עזאזמה-מסעודין אל

 4 מעגלים

 4 מעגן

 5 מעוז חיים

 5 מעון

 4 מעונה

 6 מעיליא

 6 מעלה אדומים

 5 מעלה אפרים

 4 מעלה גלבוע

 4 מעלה גמלא

 5 מעלה לבונה

 2 מעלה עירון

 4 מעלה עמוס

 5 מעלה שומרון

 4 תרשיחא-מעלות

 5 מענית

 4 מפלסים

 5 יהודה מצדות

 5 מצובה

 4 מצפה רמון

 5 מצר

 4 מרגליות

 5 מרום גולן

 4 מרחב עם

 4 מרחביה )קיבוץ(

 4 משאבי שדה

 4 משגב עם

 2 משהד

 5 משמר דוד

 4 משמר הירדן

 4 משמר הנגב

 5 משמר השרון

 5 משמרות

 4 משען

 5 מתתיהו

 4 נאות גולן

 4 נאות הכיכר

 5 נאות מרדכי

 5 נאות סמדר

 4 נאעורה

 5 נבטים

 5 נגבה

 5 נהורה

 6 נהריה

 4 נוב

 4 נוגה

 4 נוה מיכאל )רוגלית(

 5 נווה אור

 4 נווה אטי"ב

 4 נווה איתן

 4 נווה חריף

 4 נועם

 5 נופים



 4 נחושה

 4 נחל עוז

 5 נחלה

 5 נחליאל

 5 נחם

 2 נחף

 4 נטועה

 4 נטור

 2 ניין

 5 ניצן

 4 ך(ניצנה )קהילת חינו

 4 ניצני סיני

 4 עוז-ניצני

 4 ניר דוד )תל עמל(

 4 ניר ח"ן

 4 ניר יפה

 4 ניר יצחק

 5 ניר ישראל

 4 ניר משה

 4 ניר עוז

 4 ניר עם

 5 ניר עציון

 4 ניר עקיבא

 4 נירים

 4 נעמ"ה

 1 נצאצרה )שבט(

 4 נצרת

 5 נצרת עילית

 5 נתיב השיירה

 3 נתיבות

 5 נתניה

 3 סאג'ור

 4 סואעד )כמאנה( )שבט(

 4 סוואעד חמיירה

 2 סולם

 5 סוסיה

 4 סופה

 2 סח'נין

 1 סייד )שבט(

 4 סלמה

 4 סמר

 4 סעד

 4 ספיר

 4 עבדון

 4 עגור

 2 ע'ג'ר

 4 עוזה

 2 עוזייר

 4 עוצם

 1 עוקבי )בנו עוקבה(

 4 עזוז

 5 עזר

 4 עזריאל

 5 עזריקם

 1 עטאוונה )שבט(

 4 עידן

 4 ילבוןעי

 2 עילוט

 4 אסד-עין אל

 4 עין גב



 5 עין גדי

 5 עין דור

 5 עין הבשור

 5 עין הנצי"ב

 5 עין העמק

 5 עין השופט

 4 עין השלושה

 5 עין זיוון

 5 עין חרוד )איחוד(

 5 עין חרוד )מאוחד(

 4 עין יהב

 4 עין יעקב

 4 עין מאה"ל 

 4 עין נקובא

 4 עין קנייא

 5 עין ראפה

 5 עין שמר

 4 עין תמר

 4 עיר כרמל

 4 עכו

 4 עלומים

 5 עלי

 4 עלמה

 4 עמיעד

 4 עמיעוז

 4 עמיר

 2 עמנואל

 5 עמקה

 5 ענב

 4 עסופיה

 5 עפולה

 2 עראבה

 4 עראמשה

 5 ערד

 3 ערערה

 1 בנגב-ערערה

 5 עתלית

 5 עתניאל

 4 פארן

 4 פדויים

 5 כפר עבודה -פוריה 

 4 וה עובדנו -פוריה 

 4 פוריה עילית

 3 פוריידיס

 4 פורת

 4 פטיש

 4 פסוטה

 4 פעמי תש"ז

 4 פקיעין )בוקייעה(

 4 פקיעין החדשה

 5 כרכור-פרדס חנה

 5 פרוד

 4 פרזון

 4 פרי גן

 4 צאלים

 4 צוחר

 4 צופר

 5 צוקי ים

 4 צוריאל

 5 צלפון



 4 צנדלה

 4 צפרירים

 4 צפת

 1 קבועה )שבט(

 5 ומיםקד

 4 קדמת צבי

 5 קדרים

 1 צאנע)שבט(-קודייראת א

 1 קוואעין )שבט(

 4 קוממיות

 4 קטורה

 4 קלחים

 2 קלנסווה

 4 קלע

 5 חריש-קציר

 1 סר-קצר א

 5 קצרין

 3 קרית ארבע

 5 קרית אתא

 4 קרית גת

 5 קרית ים

 2 קרית יערים

 4 קרית מלאכי

 5 קרית עקרון

 4 קרית שמונה

 5 ני שומרוןקר

 5 קשת

 4 ראמה

 4 עין-ראס אל

 1 ראס עלי

 6 ראש העין

 5 ראש פינה

 5 רבדים

 4 רביבים

 5 רגבים

 4 רג'ר

 1 רהט

 4 רווחה

 4 רוויה

 4 רוחמה

 2 רומאנה

 2 רומת הייב

 4 רועי

 4 רחוב

 4 ריחאניה

 4 ריחן

 3 ריינה

 2 רכסים

 4 רמות

 5 רמות מנשה

 4 רמות נפתלי

 4 רמלה

 5 רמת השופט

 4 רמת מגשימים

 4 און-רם

 4 רנן

 4 רעים

 4 רשפים

 4 רתמים

 4 שאר ישוב



 5 שבי שומרון

 3 גנם-אום אל -שבלי 

 1 שלום-שגב

 2 שגור

 5 שדה אילן

 5 שדה אליהו

 4 שדה אליעזר

 4 שדה בוקר

 4 שדה דוד

 5 שדה יואב

 4 שדה משה

 4 שדה נחום

 4 שדה נחמיה

 4 שדה ניצן

 5 שדה עוזיהו

 4 שדה צבי

 4 שדות מיכה

 5 שדי אברהם

 4 שדי תרומות

 5 שדמות מחולה

 4 שדרות

 4 שובה

 5 שובל

 4 שומרה

 4 שוקדה

 5 שושנת העמקים )רסקו(

 5 רסקו-שושנת העמקים

 4 שזור

 4 שחר

 4 שחרות

 4 שיבולים

 4 שייח' דנון

 5 שילה

 4 שלווה

 4 שלוחות

 4 שלומי

 5 שמיר

 5 שמעה

 5 שני

 5 שניר

 2 שעב

 4 שעל

 4 שער אפרים

 5 שער הגולן

 4 שפר

 3 שפרעם

 5 שקד

 4 שקף

 5 שריד

 4 שרשרת

 4 שתולה

 5 שתולים

 4 תאשור

 4 תדהר

 5 תומר

 4 תושיה

 4 תירוש

 5 תל יוסף

 6 תל יצחק

 5 תל קציר



 1 תל שבע

 4 תל תאומים

 5 תלם

 4 י אליהותלמ

 5 תלמי אלעזר

 4 תלמי ביל"ו

 4 תלמי יוסף

 5 תלמי יפה

 4 תלמים

 2 תמרה

 6 תנובות

 5 תעוז

 4 תפרח

 4 תקומה

 1 צאנע )שבט(-תראבין א

 1 צאנע)ישוב(-תראבין א

 5 תרום

    

  


