
 חלוקת רחובות ברובעים
 

 רובע צפון
 בית ראשונים
 5סמטת גזית 

 מנהל רובע: ג'קי אשכנזי
 איגור בסרמפקח רובע: 

 מ.מ מנהל ע.טיאוט: 
 זאב איליה                               

 מזכירת רובע: דרורית שושן
 30-0943273טלפון: 
  30-0943272פקס :  

 רובע מרכז
 בית אלון

 8אילת 
 חיים סעידימנהל רובע: 

 מפקח רובע: 
 מנהל ע. טיאוט: 

  סביאטוסלבקפלן                   
 מלי מורמזכירת רובע: 

 30-9022443טלפון: 
 30-9022477פקס :  

 רובע דרום
 מרכז קהילתי שז"ר

 03יבניאלי 
 מנהל רובע: בני שחר

 אורי שלומפקח רובע: 
 מנהל ע.טיאוט: אבי יחזקאל 

 עדנה משהמזכירת רובע: 
 30-9022423טלפון: 
 30-9022237  פקס :
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 אידמית צד אי זוגי: זיכרון אבני גולדשטיין אהרון
 :שדה אלוף שר אהרון העבודה אחדות

מהמאבק עד מאחורי  –צד גבעתיים 
 02טבנקין 

 אפק אילת אלומות
 ארנון 'ו סירניאנצ 1-8אפנר: 
 צבי בן 9-15אפנר:  בורכוב

 צד אי זוגי: גונן ל"אצ בלוך
 גוריון:דרך בן  אריאל ציון ישראלי בן

 244-256צד זוגי  

  :יצחק רבין דרך ארלוזרוב גבולות
 , 30-96  צדדים 2

 עד הרצוג  98 -צד זוגי מ
 ההסתדרות בראשית גורדון

 הידיד 'בסקיברדיצ עציון גוש
 המאבק גבע פרידמן דב

 המאור גולומב דליה
 דרך בן גוריון:

 140-184צד זוגי 
 הנדיב גלבוע

 הרצוג גנסין הגורן
 2 ,20-41  : טבנקין דן הוורדים

 דרך בן גוריון:  ה"הל
 186-242צד זוגי 

 יבניאלי

 : השלום דרך המורד
 27-55צד אי זוגי 

 טהרן ילדי

 דוד ילין הדגנים המלבן
 ג"כ ההגנה המעגל

 כורזין הכנסת המעורר
 ק"מהרש המבוא 1-14המעלות: 

 מנורה המגדל 1-7: המרי
 ים מצולות המיפנה הצעיר הפועל
 הירדן משמר המעיין ח"הפלמ

 תנעמ" סמטת 15-38: המעלות השומר
 צביה לובטין סמטת 8-88: המרי השניים

 צד אי זוגי: עמישב הנגבה ש"התע
1-3, 39-79 

 צימבר הצנחנים 1-15: וייצמן
 צפרירים הראל חניתה
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 גלויות קיבוץ 16-78: וייצמן נוף יפה
 קפלנסקי 'בוטינסקיז רחימוב יצחק

 היסוד קרן ביאליק ן"ח כצנלסון
 רביבים רייק חביבה לביא
 אלישע רודין סנש חנה לכיש

 שילוב טייבר הגטאות מורדי
 שפירא מרדכי יד מנרה
 ישראל תפוצות שדה יצחק בועז מעלה
  כלנית עם משגב
  כנרת השלבים נתיב

  מסדה סירקין
  מעוז אליהו סמטת
  יעקב מעלה גזית סמטת
  ניצנה נחל סמטת
  נרקיס צור סמטת
  אסירי ציון סמטת 1-49 צד אי זוגי: הנוער עליית
  עברונה 1-17 צד אי זוגי: נחל ערבי
  גדי עין ערד

  עמל הרכבת פועלי
  ל"צה פטאי

  רותם יעקב פיינברג
  רחל קלעי

  ריינס קרן קיימת לישראל – ל"קק
  ם"רמב יוסף קרית

  רמה רוטברג
  רמז אפיקים שדרות

  רקפת צד אי זוגי: טל שפע

  ברוך שביל 

  בוקר שדה 

  שינקין 

   

   

   
 


