
שכונהרובעכתובתשם מוסד

נופי יםמערב - 1רובע 5אקסלרוד נתן אביב                                              

מי וגבעת עליה'עג7רובע 27האתרוג לב                                    -ב"יאל חט'אג

צהלון ושיכוני חסכון7רובע 16עבודת ישראל יאל יסודי                                      'אג

סביבת ככר המדינה-הצפון החדש4רובע 16כהנשטם אהבת ציון                                         

נוה צדק5רובע 7לילינבלום אולפנית בני עקיבא                                 

רמות צהלה, גני צהלה2רובע 16ל "צהאון                                               

החלק הצפוני- הצפון הישן 3רובע 31שמעון התרסי אוסישקין                                          

אורותצפון - 9רובע 28הטייסים אורט סינגלובסקי                                   

מי וגבעת עליה'עג7רובע 17מנדס פרנס אחוה                                              

נחלת יצחקצפון - 9רובע 48עמק ברכה איילון                                            

אביב-רמתמזרח - 1רובע 11גרונימן אילנות                                            

)7רובע 3קהילת קנדה י                                     "איתמר בן אב גבעת התמרים)' יפו ד

אביב-רמתמזרח - 1רובע 35רדינג אלומות                                            

אביב-רמתמזרח - 1רובע 47רדינג אלונים                                            

תל ברוך2רובע 17מגדל שרשן אלחריזי                                           

אביב-רמתמזרח - 1רובע 26רדינג אליאנס                                            

אביב -לב תל5רובע 2' ורג'לויד גאמנויות                                           

התקוהדרום - 9רובע 106ההגנה אמרי דוד בנים                                     

יד אליהוצפון - 9רובע 9המערכה אנוך                                              

נוה אביבים וסביבתהמזרח - 1רובע 7לויטן יצחק ארזים                                             

תכנית ל'מערב - 1רובע 25בורלא יהודה ארן                                               

סביבת ככר המדינה-הצפון החדש4רובע 11ילין דוד ארנון                                             

בבלי4רובע 8אונקלוס ירושלמי                                      -בבלי

נוה שאנן8רובע 49העליה ביאליק                                            

צמרות איילון4רובע 8אלוני ניסים ב                                "חט- ס צמרות "ביה

גני שרונה6רובע 6הפטמן המכיל                                     -ביכורים

סביבת ככר המדינה-הצפון החדש4רובע 22אהבת ציון בית הילד                                          

כרם התימנים5רובע 30גאולה בית חינוך גאולה                                   

אביב -לב תל5רובע 8יפה בצלאל בית יעקב ב                                        

עזרא והארגזיםדרום - 9רובע 4תשרי שערי ציון                             ' בית יעקב ד

שפירא8רובע 42ישראל מסלנט בית יעקב ה                                        

10.2.21- לפי רובעים ושכונות - בתי ספר תל אביב יפו 



נוה שרת2רובע 85דבורה הנביאה                 (יסודי התורה א)בית יעקב הרים לוין 

רמת אביב ג'מזרח - 1רובע 20בית צורי אליהו בית צורי                                          

אביב -לב תל5רובע 12בלפור בלפור                                             

כפירדרום - 9רובע 35לובטקין צביה בעל שם טוב                                        

רמת אביב ג'מזרח - 1רובע 3דרזנר יחיאל ברושים                                            

יד אליהוצפון - 9רובע 18יד לבנים גבורי ישראל                                       

גני שרונה6רובע 92החשמונאים גבעון                                             

החלק הדרומי-הצפון הישן3רובע 21שפירא צבי הרמן הכרמל                                     -גבריאלי

מונטיפיורי5רובע 7המסגר גוונים                                            

החלק הצפוני- הצפון הישן 3רובע 248הירקון גורדון                                            

רמת הטייסיםצפון - 9רובע 50עמישב גיל                                               

סביבת ככר המדינה-הצפון החדש4רובע 106בוטינסקי 'זגמנסיה הרצליה                                     

החלק הצפוני- הצפון הישן 3רובע 5ם הכהן "אדגרץ                                               

מכללת יפו תל אביב ודקר7רובע 5נחל שורק גשר                                               

ביצרון ורמת ישראלצפון - 9רובע 19בצרון דוד בלוך                                          

יוסף-הדר2רובע 12קהילת ורשה דוד ילין                                          

קרית שלום8רובע 2הותיקים דיזינגוף                                          

מונטיפיורי5רובע 5בן אביגדור דעת משה                                           

פלורנטין8רובע 23הנגרים דרויאנוב                                          

התקוהדרום - 9רובע 4גבעתי הגליל                                             

נוה עופר7רובע 7דקל הדקל                                              

ונוה גולן' יפו ג7רובע 19פיקוס החשמונאים                                         

החלק הדרומי-הצפון החדש4רובע 19מודיליאני היובל                                             

התקוהדרום - 9רובע 21מושיע הירדן                                             

נוה עופר7רובע 53נס לגויים המשותף                                            

המשתלה2רובע 24וילנסקי משה המשתלה                                            

צפון יפו7רובע 8נועם הדמוקרטי                                    -הפתוח

צפון יפו7רובע 8נועם הפתוח עליונה                                      

צוקי אביבמערב - 1רובע 1פרסיץ שושנה הצרי                                              

החלק הצפוני- הצפון הישן 3רובע 4הר נבו הר נבו                                            

מעוז אביב2רובע 27רפידים ונצואלה קלישר                                     

מכללת יפו תל אביב ודקר7רובע 5נחל שורק חבד לבנות                                         

ידידיה,לבנהדרום - 9רובע 78בושם חורב                                              

נוה עופר7רובע 8בנטוב מרדכי ש שמעון פרס               "ב להייטק ואומנויות ע"חט



מי וגבעת עליה'עג7רובע 40קדם חסן ערפה                                          

פארק החורשות8רובע 155הרצל טבע                                               

החלק הצפוני- הצפון החדש 4רובע 6אנטיגונוס יהודה מכבי                                        

יד אליהוצפון - 9רובע 8ל "החייחד בנות                                          

החלק הדרומי-הצפון החדש4רובע 9פומבדיתא יחד בנים                                          

נוה אביבים וסביבתהמזרח - 1רובע 6יהודה הנשיא יחדיו                                             

סביבת ככר המדינה-הצפון החדש4רובע 2חדרה יסודי התורה ב                                     

מכללת יפו תל אביב ודקר7רובע 3נחל שורק יפה נוף                                           

תל ברוך2רובע 7צוויג סטפן מתארחים בבית בסרבייה             - ב "יצחק שמיר חט

רמת החייל2רובע 5עולי הגרדום ישגב                                              

אביב -לב תל5רובע 124רוטשילד אילן                                     -ישיבה בר

אביב -לב תל5רובע 61אחד העם ז                                       "ישיבת בעל

אביב -לב תל5רובע 124רוטשילד ב                                "אילן חט-ישיבת בר

כפירדרום - 9רובע 13 (בריל)כוכבא משה -ברישיבת שמו שמעון                                   

כוכב הצפוןמערב - 1רובע 19קובנר אבא כוכב הצפון                                        

צהלון ושיכוני חסכון7רובע 77שבטי ישראל כולנא יחד                                         

כפירדרום - 9רובע 13אלנקווה כפיר                                              

ידידיה,לבנהדרום - 9רובע 76בושם ליבנה                                             

נאות אפקה א2רובע 226בני אפרים ב                                  "לידי דייויס חט

מעוז אביב2רובע 4קדש ברנע מגן                                               

יד אליהוצפון - 9רובע 31אלון יגאל מודיעים                                           

נמל יפו,יפו העתיקה7רובע 28יפת מוזות                                             

החלק הדרומי-הצפון החדש4רובע 8ברקוביץ מוריה                                             

החלק הצפוני- הצפון החדש 4רובע 65שלומציון המלכה מירון                                             

ביצרון ורמת ישראלצפון - 9רובע 33האספרגוס ואומנוי                                ' ממד לטכנו

ביצרון ורמת ישראלצפון - 9רובע 33האספרגוס ממד לטכנו ואומנו חטב                              

יד אליהוצפון - 9רובע 19נגבה מעלה                                              

עזרא והארגזיםדרום - 9רובע 66י "לחמפתן אלון                                         

צוקי אביבמערב - 1רובע 7פרסיץ שושנה מצדה                                              

מונטיפיורי5רובע 2גבעת התחמושת מקס פיין                                          

נוה שרת2רובע 35ולנברג ראול משה שרת                                           

נופי יםמערב - 1רובע 3זינגר בשביס יצחק נופי ים                                           

קרית שלום8רובע 7הקרן נופים                                             

ביצרון ורמת ישראלצפון - 9רובע 26עמינדב ניב                                               



נוה אביבים וסביבתהמזרח - 1רובע 22אנדרסן ניצנים                                            

תל ברוך צפון2רובע 10בקר אהרון נעמי שמר                                          

מכללת יפו תל אביב ודקר7רובע 153שדרות -ירושליםנעמת יפו                                          

התקוהדרום - 9רובע 45דרך -דיין משהנתיב                                              

אורותצפון - 9רובע 28הטייסים ב                                   "חט-סינגלובסקי

גני שרונה6רובע 4שפרינצק ב                                   "חט- עירוני א 

החלק הצפוני- הצפון החדש 4רובע 47ועידת קטוביץ ב                                   "חט- עירוני ד 

החלק הצפוני- הצפון הישן 3רובע 227בן יהודה ב                                   "חט- עירוני ה 

נוה שאנן8רובע 49העליה ב                                     "עירוני ו חט

נוה שאנן8רובע 49העליה עירוני ו רוגוזין                                  

יד אליהוצפון - 9רובע 4התשעים ושלוש ב                                   "חט- עירוני ח 

יד אליהוצפון - 9רובע 4התשעים ושלוש עירוני ח                                          

אורותצפון - 9רובע 7טשרנא ב                                   "חט- עירוני ט 

אורותצפון - 9רובע 7טשרנא עירוני ט                                          

עתידים2רובע 28ולנברג ראול ב                                  "חט-ד "עירוני י

נוה דן2רובע 8אבן ספיר ד                                        "עירוני י

החלק הצפוני- הצפון החדש 4רובע 19שטריקר עירוני יא                                         

החלק הצפוני- הצפון החדש 4רובע 19שטריקר עירוני יא מחט                                     

מי וגבעת עליה'עג7רובע 12דונולו הרופא ב                                  "חט- עירוני יב 

מי וגבעת עליה'עג7רובע 12דונולו הרופא עירוני יב יפו                                     

מי וגבעת עליה'עג7רובע 44יפת עירוני כב                                         

מי וגבעת עליה'עג7רובע 3טולוז ב                         "ג אלמוסתקבל חט"עירוני ל

מי וגבעת עליה'עג7רובע 27האתרוג אגיאל                                  - עירוני לב

נוה צדק5רובע 1יחייא שבתי -דוןעירוני נווה צדק                                   

עזרא והארגזיםדרום - 9רובע 41אורים רמבם                                        -עמיאל

חיים-תלצפון - 9רובע 15ברנפלד שמעון עציון                                             

מונטיפיורי5רובע 5איסרליש פיתוחי חותם בנות                                  

מונטיפיורי5רובע 5איסרליש פיתוחי חותם בנים                                  

צוקי אביבמערב - 1רובע 9פרסיץ שושנה חטיבת ביניים                        - פלך תל אביב 

צוקי אביבמערב - 1רובע 9פרסיץ שושנה תיכון                               - פלך תל אביב 

רמת הטייסיםצפון - 9רובע 5הצבי צבי שפירא                                         

צהלה2רובע 3עשהאל צהלה                                              

צוקי אביבמערב - 1רובע 11רוזנבלום יאיר צוקי אביב                                         

החלק הדרומי-הצפון החדש4רובע 22צייטלין חטב                           -ג -צייטלין עירוני ב



החלק הדרומי-הצפון החדש4רובע 22צייטלין ג תיכון                          -צייטלין עירוני ב

כפירדרום - 9רובע 10רצאבי זכריה י שערי ציון                                     "ק

שפירא8רובע 24דה מודינה אריה צומח                               - קהילתי שפירא 

צהלון ושיכוני חסכון7רובע 14ם "חידושי הריב                               "קרית חינוך יפו חט

צהלון ושיכוני חסכון7רובע 14ם "חידושי הריקרית חינוך יפו תיכון                              

מונטיפיורי5רובע 2שבח קשת                                               

נוה חןדרום - 9רובע 76מעפילי אגוז רוז מצקין                                         

יד אליהוצפון - 9רובע 2יגור רוקח                                              

רמת אביב ג'מזרח - 1רובע 83פיינשטיין מאיר רמת אביב ג                                        

רמת החייל2רובע 65ם "קרמת החיל                                          

נוה עופר7רובע 39ר זלמן "שזי בנות                                         "רש

נוה עופר7רובע 11צונץ י בנים                                         "רש

צהלון ושיכוני חסכון7רובע 53שבטי ישראל שבילים                                            

צהלון ושיכוני חסכון7רובע 17נחמן מברסלב שובו                                              

מי וגבעת עליה'עג7רובע 8פחד יצחק שילה בנים                                         

שפירא8רובע 24דה מודינה אריה שרשים                                             

נוה שרת2רובע 16הצנחנים ת  שמחת תורה                                    "ת

יד אליהוצפון - 9רובע 10ח "הפלמתורה והוראה                                       

סביבת ככר המדינה-הצפון החדש4רובע 81נמיר מרדכי ב                                  "חט- תיכון חדש 

סביבת ככר המדינה-הצפון החדש4רובע 81נמיר מרדכי תיכון חדש                                         

מונטיפיורי5רובע 5איסרליש פיתוחי חותם בנות                                .תיכון

צוקי אביבמערב - 1רובע 3פרסיץ שושנה תיכון                                      -תיכונט

נוה חןדרום - 9רובע 74מעפילי אגוז חי                                             -תל

החלק הדרומי-הצפון הישן3רובע 19מנדלי מוכר ספרים תל נורדוי                                         

יד אליהוצפון - 9רובע 3המערכה ד                                   "תלמוד תורה חב

התקוהדרום - 9רובע 106דרך -ההגנהתפארת יוסף בנות                                   


