
גזם חדש שכונהשם רחוב

אשכונת צמרת המושבהארבל

אשכונת צמרת המושבהבציר

אשכונת צמרת המושבהברקאי

אשכונת אחוזה ירוקההברכה

אכרכורהעליה

אהכפר הירוקהשחר

אהכפר הירוקכוכב

אכרכורנגה

אשכונת אחוזה ירוקהנחלה

אשכונת אחוזה ירוקהסמטת מגשימים

אהכפר הירוקעמר

אהכפר הירוקצפרירים

אהכפר הירוקג``תרע

בכרכוראסיף

בכרכורבשן

בחלומות כרכורחלומות כרכור -גבע

בכרכורדגניה

בשכונת פסטורליההגליל

מהגליל עד אחוזהבשכונת קורןהמייסדים

דרך הבנים עד הגלילבכרכורהנשיא

בשכונת פסטורליההתקווה

בכרכורכנרת

בכרכורמירון

בחלומות כרכורנטע

בשכונת פסטורליהסמטת הזוהר

בשכונת פסטורליהסמטת הזיו

בשכונת יובליםסמטת זריחה

בשכונת פסטורליהסמטת פריחה

בכרכורקציר

בכרכורשאננים

גשכונת צמרת המושבהאלומות

גשכונת הגלריההאומנות



גשכונת הגלריההאריגה

גשכונת קורןהגורן

גחלומות כרכורהגליל

גכרכורהחץ

גשכונת הגלריההיצירה

מהגליל עד אחוזהגשכונת קורןהמושב

גכרכורהקשת

גשכונת הגלריההריקמה

גכרכורטייסים

גכרכוריובל

גכרכורימאים

גכרכורניר

גכרכורסמטת אדם

גכרכורסמטת המושב

גכרכורקדמה

גכרכורקורנית

גכרכורקלע

גכרכורשיבולים

גכרכורתותחנים

דשיכון עממיו``ביל

מכיכר הנדיב עד קדמהדכרכורכרכור-דרך הבנים

דשיכון עממידרך הרופא

דשיכון עממיהאיכר

דשיכון עממיהיוגב

דשיכון עממיהמגינים

אחוזה עד דרך הבניםדתל שלום הנשיא 

דשיכון עממיי``ניל

דשכונת אלוןסמטת צהלה

מדרך הבנים עד אחוזהדשיכון עממיהשופטים

דשיכון עממישמשון

השכונת אחוזה ירוקהאביבים

מהמייסדים עד הסוףהשכונת הדרים הצעירההדרים הצעירה-אחוזה

השכונת ניצני השרוןדודאים



מאחוזה עד הנחלהכרכורהמושב

השכונת ניצני השרוןהעמק

הכרכורהשניים

גכרכורירושלים

הכרכורמכורה

הכרכורמעלה גיבורים

השכונת ניצני השרוןנבטים

הכרכורניצנים

הכרכורסמטת הגן

הכרכורסמטת צבר

השכונת ניצני השרוןעלומים

השכונת ניצני השרוןערבה

הכרכורקנאים

ושכונת יובליםהגיתית

ושכונת יובליםהחליל

ושכונת יובליםהיובל

ושכונת יובליםהמזמור

מהמזמור עד הגלילושכונת יובליםיובלים-המייסדים

ושכונת יובליםהמיתר

ושכונת יובליםהנבל

ושכונת יובליםהנחילות

ושכונת יובליםהפעמון

ושכונת יובליםהקרן

ושכונת יובליםהשיר

ושכונת יובליםהשמינית

ושכונת יובליםחצוצרה

ושכונת יובליםכינור

ושכונת יובליםמצילתיים

ושכונת יובליםעוגב

ושכונת יובליםענבל

ושכונת יובליםעשור

ושכונת יובליםצליל

ושכונת יובליםצלילי שמע



ושכונת יובליםצלילי תרועה

ושכונת יובליםשופר

ושכונת יובליםתוף

אשכונת פרחי הדרברקת

ספיר עד הצפירהאשכונת נווה אשרנווה אשר-הדקלים

מהנדיב עד הדקליםאשכונת נווה אשרהצפירה

אשכונת נווה אשרחבצלת

אשכונת הדרחבקוק

אשכונת פרחי הדריהלום

אשכונת פרחי הדרספיר

אשכונת פרחי הדרשוהם

אשכונת נווה אשרשושן

אשכונת נווה אשרתמר

הנדיב עד הדקליםא שכונת נווה אשר הצפירה

בכרכוראסתר

במרכז המושבהגלעד

הבוטנים עד המעלהבמרכז המושבהדרור

בשכונת קנדידרך משמרות

במרכז המושבההנוטר

במרכז המושבההשומר

מדרך הבנים עד לגליל בכרכורכרכור-השופטים

בכרכוריוסף קארו

בכרכורמרדכי

במרכז המושבהעצמאות

במרכז המושבהקוממיות

בכרכורסמטת הראל

בכרכורקרן היסוד

גשכונת נווה מרחבבית אל

גשכונת נווה מרחבגוש חלב

גשכונת נווה מרחבגמלא

גשכונת נווה מרחבמכבים

גשכונת נווה מרחבסמטת יודפת

גשכונת נווה מרחבסמטת מתתיהו 



ג שכונת נווה מרחבמצדה

אחוזה עד המייסדיםדשכונת תל שלוםתל שלום -אחוזה

דשכונת נווה אפרייםאלחריזי

דכרכורדרך עירון

דשכונת תל שלוםהמגדל

אחוזה עד נעורים דשכונת נווה אפרייםנווה אפריים-המייסדים

מאחוזה עד דרך עירוןדשיכון עממישיכון עממי -השופטים

דשכונת נווה אפרייםסגולה

דשכונת נווה אפרייםשבזי

דשכונת תל שלוםשלום

דשכונת נווה אפרייםתלפיות

הכרכוראלכסנדרוני

הכרכורל``אצ

הכרכורגבעתי

הכרכורע``גדנ

הכרכורגולני

הכרכורהבריגדה

הכרכורהנחל

הכרכורהראל

הכרכורנעורים

מאחוזה עד הנעוריםהכרכורהמייסדים

ושכונת קורןגולן

ושכונת קורןדן

ושכונת קורןדפנה

ושכונת קורןלשם

ושכונת קורןמטולה

ושכונת קורןרביד

ושכונת יובליםשניר

אשכונת הדרסמטת ארבל

אשכונת הדרסמטת ירדן

אשכונת נווה אשרסמטת סיגלית

אשכונת הדרסמטת צבעוני

אל``שכונת שבסמטת רותם



מדרך למרחב עד דרך היםבשכונת יפה נוףיפה נוף-הדרים

מתל צבי עד כיכר הדרים ביפה נוףט "תרפ

גדרך הרכבת דרך הרכבת

כיכר שמונה עד הראשוניםגמרכז המושבההמעלה

מכיכר הדרים עד רבי עקיבאגמרכז המושבהט``תרפ

דשכונת אלוןאלון

דשכונת נווה תותהגבורה

דמרכז המושבההגנה

דשכונת נווה תותל``החי

דשכונת נווה תותהחלוץ

דמרכז המושבהח``הפלמ

דשכונת נווה תותהצבי

דמרכז המושבההצנחנים 

דמרכז המושבהי``לח

דמרכז המושבהמוריה

דמרכז המושבהנבו

דקדמת פרדס חנהנחשון

דמרכז המושבהסיני

מכיכר הנדיב עד דרך למרחבהמרכז המושבהמרכז המושבה -דרך הבנים

פיקא עד חרמוןהרסקו פרחי הדר -הדקלים

ומרכז המושבהאלונים

מכיכר הבנים עד תדהרואזור תעשייה צפונידרך הנדיב 

ומרכז המושבהדרך השדה

ואזור תעשייה צפוניהמשמר

ומרכז המושבהחרושת

ומרכז המושבהמלאכה

ואזור תעשייה צפוניערער

ואזור תעשייה צפונישונית

ואזור תעשייה צפוניתדהר

אשכונת הדראדנים

אשכונת הדראקליפטוס

אשכונת הדרגאולה

אעמידרהגאון



אעמידרהתנאים

אשכונת הדרזכריה

אשכונת הדרכורש

אעמידרכרמל

אשכונת הדרסמטת יחזקאל

מהמסילה עד רחוב גאולהאשכונת נווה פרדסיםהציונות' שד

א שכונת הדרהמסילה

א שכונת הדרמלאכי

בשכונת יפה נוףאילת

בשיכון ממשלתיחגי

בשיכון ממשלתינחמיה

בשכונת יפה נוףסמטת ורד

בשכונת יפה נוףסמטת פעמונית

בשכונת יפה נוףסמטת ציפורן

בשכונת יפה נוףעולש

בשיכון ממשלתיעזרא

בשיכון ממשלתיצפניה

בשיכון ממשלתישבי ציון

בשיכון ממשלתיתל צבי

ב שכונת יפה נוףסמטת זהבית

גשכונת יפה נוףגלבוע

גשכונת יפה נוףהחורש

גשכונת יפה נוףמיצפור

גשכונת יפה נוףסמטת איריס

גשכונת יפה נוףסמטת אלה

גמרכז המושבהסמטת ארז

גשכונת יפה נוףסמטת ברקן

גשכונת יפה נוףסמטת גומא

גשכונת יפה נוףסמטת דולב

גשכונת יפה נוףסמטת הרדוף

גמרכז המושבהסמטת השיטה

גשכונת יפה נוףסמטת חיננית

גשכונת יפה נוףסמטת טופח



גשכונת יפה נוףסמטת יקינטון

גשכונת יפה נוףסמטת כוכבית

גשכונת יפה נוףסמטת כתימה

גשכונת יפה נוףסמטת לוטם

גשכונת יפה נוףסמטת לילך

גשכונת יפה נוףסמטת מרווה

גמרכז המושבהראשונים

גמרכז המושבהרבי עקיבא

80מכיכר הבנים עד מחנה דמרכ המושבה דרך הנדיב

המרכז המושבהאשל

המרכז המושבהדרך הים

כיכר שמונה עד דרך היםהמרכז המושבההאורנים

המרכז המושבההגפן

המרכז המושבההרימון

המרכז המושבהחרובים

המרכז המושבהחרמון

המרכז המושבהטללים

המרכז המושבהעצמון

המרכז המושבהשביל התלמיד

המרכז המושבהשקדים

המרכז המושבהשקמה

המרכז המושבהתלמים

ואזור תעשייה צפוניאזוב

ואזור תעשייה צפונידרך יזרעאל

ואזור תעשייה צפונימרגנית

ואזור תעשייה צפונינורית

ואזור תעשייה צפונינרקיס

ואזור תעשייה צפוניסביון

ואזור תעשייה צפוניעירית

ומרכז המושבהרעות

ומרכז המושבהתבור

מפיקא עד הצפירהאמרכז המושבההבוטנים

אשכונת נווה אשרהדסים



א"מספיר עד פיקאשכונת נווה הדריםנווה הדרים-הדרים

אשכונת נווה הדריםהוד

אשכונת נווה הדריםהמטע

אשכונת נווה הדריםהמעיין

אנווה הדרים המעפילים

אשכונת נווה אשרהסתדרות

אשכונת מגדחלוצים

אשכונת מגדמגד

אשכונת נווה אשרמעפילים

אשכונת נווה אשרסמטת חרצית

אשכונת נווה אשרעמל

אשכונת נווה הדריםפאר

אשכונת נווה הדריםפלג

אשכונת נווה אשרל``קק

אשכונת נווה אשרתחכמוני

א שכונת נווה אשרסמטת רקפת

מהדקלים עד המעייןאשכונת נווה אשרהצפירה

בשכונת מגדאבוקה

בפרחי הדראבן גבירול

בשכונת נווה מרחבבר גיורא

בשכונת מגדגורדוניה

במרכז המושבה דרור

הצפירה עד דרך למרחבבשכונת נווה אשרהבוטנים

במרכז המושבההגדוד

מהצפירה עד פיקא במרכז המושבהמרכז המושבה-הדקלים

מהצפירה עד דרך למרחבבמרכז המושבהמרכז המושבה-הדרים

במרכז המושבההזית

במרכז המושבהחן

בשכונת נווה אשריהודה הלוי

במרכז המושבהסמטת חריש

בשכונת נווה מרחבשלומציון

בשכונת נווה אשרשמואל הנגיד

ב מרכז המושבהלבונה



ב מרכז המושבהמורן

גמ``שכונת רמבבן שטח

גשכונת מגדגן עוז

גשכונת נווה מרחבדביר

גשכונת נווה מרחבדניאל

גמ``שכונת רמבהמדרשיה

גמ``שכונת רמבחברון

גשכונת נווה מרחבנווה מרחב-חשמונאים

גשכונת נווה מרחבמודיעין

גשכונת נווה מרחבסמטת מרחבים

גשכונת נווה מרחבסמטת שומרון

גשכונת נווה מרחבסמטת שיזף

גשכונת נווה מרחבעציון

גשכונת נווה מרחבפדויים

גמ``שכונת רמבם"רמב

דשכונת רמזדוכיפת

ד שכונת נווה רותםאליהו

ד שכונת רמזאנקור

ד שכונת רמזזמיר

ד שכונת רמזחוגלה

ד שכונת רמזחסידה

ד שכונת רמזיונה

ד שכונת רמזינשוף

ד שכונת רמזנחליאלי

ד שכונת רמזנץ

ד שכונת רמזנשר

ד שכונת רמזסנונית

ד שכונת נווה רותםפנחס

ד שכונת רמזפשוש

ד שכונת רמזשחף

ד שכונת רמזשלדג

הל``שכונת שבאחדות

הל``שכונת שבאחוה



השכונת נווה פרדסיםאתרוג

הל``שכונת שבבזל

השכונת נווה פרדסיםגינת אגוז

השכונת נווה גניםהבוסתן

השכונת נווה פרדסיםהגלעין

השכונת נווה גניםהכרם

השכונת נווה גניםהערוגות

השכונת נווה פרדסיםהצוף

השכונת נווה פרדסיםהקטיף

השכונת נווה גניםנוי

השכונת נווה גניםסמטת הבוסתן

השכונת נווה פרדסיםעסיס

הל``שכונת שבל``שב

השכונת נווה פרדסיםתחיה

הל``שכונת שבתקומה

ה מרכז קליטהמרכז קליטה

ומושבה לבנהאגס

ומושבה לבנהאפרסק

ושכונת נווה פרדסיםאשכולית

ומושבה לבנהדובדבן

ומרכז המושבהדרך למרחב

הדרור עד כיכר שמונה ומרכז המושבה האורנים 

מכיכר שמונה עד הדרור ומרכז המושבה המעלה

ושכונת נווה פרדסיםלימון

ומושבה לבנהמנגו

ומושבה לבנהמנדרינה

ומושבה לבנהעינב

ומושבה לבנהפומלית

ומושבה לבנהקלמנטינה

ונווה פרדסים שדרות הציונות

ושכונת נווה פרדסיםתפוז

במרכז המושבהא``דרך פיק

גשכונת נווה מרחבבר כוכבא



ד שכונת נווה רותםאלישע


















































