
שכונהרובעכתובתשם המוסד

נוה אליעזר וכפר שלם מזרח                          דרום - 9רובע 21א "לאור תורה     - שער שימעון - 01

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 3המערכה ד                "מרכז חב - 01

התקווה                                            דרום - 9רובע 106ההגנה גן  תפארת יוסף             -01

התקווה                                            דרום - 9רובע 106ההגנה גן  תפארת יוסף             -01

נוה אליעזר וכפר שלם מזרח                          דרום - 9רובע 21א "לאור תורה     - שער שימעון - 02

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 3המערכה ד                "מרכז חב - 02

עזרא והארגזים                                     דרום - 9רובע 4תשרי                         643312

יוסף                                          -הדר2רובע 6קהילת ורשה א                             

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 3נגבה אביב                          

אביב                                        -לב תל5רובע 29ט 'מלצאביב                          

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 5לויטן יצחק אביבים                        

אביב                                        -לב תל5רובע 29ט 'מלצאביבית                        

אביב                                        -לב תל5רובע 29ט 'מלצאביר                          

אביב                                        -לב תל5רובע 29ט 'מלצאבן חן                        

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 193בן יהודה אגדות                         

נוה שרת                                           2רובע 85דבורה הנביאה י                         "אגו

נוה שרת                                           2רובע 18הצנחנים י                         "אגו

נוה שרת                                           2רובע 16הצנחנים י                         "אגו

נאות אפקה ב                                      '2רובע 17גליקסברג אגוז                          

תכנית ל                                          'מערב - 1רובע 1עמיחי יהודה אגמון                         

תל ברוך צפון                                      2רובע 19פן אלכסנדר אגמון                         

התקוה                                             דרום - 9רובע 21מושיע אגמים                         

שפירא                                             8רובע 34בעל העקידה אגמית                         

גני שרונה                                         6רובע 92החשמונאים אגס                           

נוה דן                                            2רובע 32אשכנזי אגס                           

רמת החייל                                         2רובע 25נמירובר אדווה                         

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 6בני דן אדמה                          

אביב                                        -לב תל5רובע 29ט 'מלצאדמוני                        

תכנית ל                                          'מערב - 1רובע 1עמיחי יהודה אדמונית                       

רמות צהלה                               , גני צהלה2רובע 1אבוקה אדר                           

תל ברוך צפון                                      2רובע 19פן אלכסנדר אדרית                         

10.2.21לפי רובעים ושכונות - גני ילדים תל אביב יפו 



נוה שרת                                           2רובע 15קהילת קליבלנד אדרת                          

כרם התימנים                                       5רובע 14אהרונסון אהרונסון                      

קרית שלום                                         8רובע 7רינגלבלום אודם                          

תכנית ל                                          'מערב - 1רובע 1עמיחי יהודה אוכמנית                       

תל ברוך צפון                                      2רובע 16מרידור יעקב אופיר                         

מכללת יפו תל אביב ודקר                            7רובע 10חסידי האומות אופק                          

נופי ים                                           מערב - 1רובע 1זינגר בשביס יצחק אוצר                          

נוה צדק                                           5רובע 10השחר אור השחר                      

תכנית ל                                          'מערב - 1רובע 44בורלא יהודה אורגן                         

צוקי אביב                                         מערב - 1רובע 8אביגור אורה                          

נוה עופר                                          7רובע 7צונץ אוריין                        

אביב                                        -לב תל5רובע 29ט 'מלצאורים                         

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 15' שור משה פרופאורן                          

אביב                                          -רמתמזרח - 1רובע 9גרונימן אורנים                        

התקוה                                             דרום - 9רובע 21מושיע אושר                          

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 8יהודה הנשיא אושר                          

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 193בן יהודה אותיות                        

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 4נהרדעא אחדות                         

אביב                                        -לב תל5רובע 22טשרניחובסקי אחוה                          

רמת החייל                                         2רובע 16רמות נפתלי איילה                         

ידידיה                                       ,לבנהדרום - 9רובע 2בושם אייר                          

יוסף                                          -הדר2רובע 10יד המעביר אילן                          

רמת אביב ג                                       'מזרח - 1רובע 6ברון עקיבא אילן                          

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 12פרזון אילנות                        

נוה שאנן                                          8רובע 8הגליל אירוסים                       

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 6צירלסון איריס                         

רמת אביב ג                                       'מזרח - 1רובע 4ברון עקיבא אלול                          

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 10בובליק אלומה                         

ביצרון ורמת ישראל                                 צפון - 9רובע 2החצב אלמוג                         

רמת אביב ג                                       'מזרח - 1רובע 15גרונר דב אלמוגן                        

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 24לוי יצחק אמבר                          

נוה עופר                                          7רובע 46ר זלמן "שזאמיר                          

צוקי אביב                                         מערב - 1רובע 13רוזנבלום יאיר אמיר                          

אביב                                        -לב תל5רובע 29ט 'מלצאמירים                        



החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 9לסר אורי אמנון ותמר                    

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 20לו 'מיכאל אנגאנדרומדה                      

צוקי אביב                                         מערב - 1רובע 18מוקדי משה אננס                          

גלילות                                            מערב - 1רובע 15פרסיץ שושנה אנפה                          

ביצרון ורמת ישראל                                 צפון - 9רובע 19בצרון אנקור                         

נוה שאנן                                          8רובע 30א "הגראסיף                          

רמת אביב ג                                       'מזרח - 1רובע 17בית צורי אליהו אסף                           

נאות אפקה ב                                      '2רובע 18למדן יצחק אספרגוס                       

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 31פסטלוצי אפון הפלא                     

גבעת התמרים                              )' יפו ד)7רובע 3נרדור אפיק                          

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 47יהודה המכבי אפרסמון                       

גני שרונה                                         6רובע 4 454אפרסק                         

נאות אפקה ב                                      '2רובע 18למדן יצחק אצבעונית                      

יוסף                                          -הדר2רובע 28אש שלום אצטרובל                       

יוסף                                          -הדר2רובע 28קיציס יוסף אקליפטוס                      

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 10קורדובה ארזים                         

אביב                                        -לב תל5רובע 1סמטת -אלו מציאותארי                           

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 22צייטלין אריאל                         

תכנית ל                                          'מערב - 1רובע 25בורלא יהודה ארן                           

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 9פומבדיתא אשד                           

נאות אפקה א                                      '2רובע 69רוזן פנחס חרצית             - אשכול גיל 

נאות אפקה א                                      '2רובע 69רוזן פנחס כלנית             - אשכול גיל 

נאות אפקה א                                      '2רובע 69רוזן פנחס נרקיס             - אשכול גיל 

נאות אפקה א                                      '2רובע 69רוזן פנחס צבעוני            - אשכול גיל 

נאות אפקה א                                      '2רובע 69רוזן פנחס תורמוס            - אשכול גיל 

נוה שרת                                           2רובע 37ולנברג ראול אשכוליות                      

אביב                                        -לב תל5רובע 29ט 'מלצאשל                           

נוה שרת                                           2רובע 37ולנברג ראול אתרוגים                       

קרית שאול                                         2רובע 8קרית שאול חינוך לילד בשיטת מונטסורי   .ב

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 9בת ציון באר                           

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 6שדרות -ל"החיבארי                          

בבלי                                              4רובע 3שטינמן אליעזר בבלי                          

קרית שלום                                         8רובע 9קמינסקה בדולח                         

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 19ר ציונה 'תגבוסתן                         



רמת אביב ג                                       'מזרח - 1רובע 15גרונר דב בוסתן                         

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 24ר ציונה 'תגבוסתן יאפא                    

נוה עופר                                          7רובע 7צונץ בז                            

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 22אהבת ציון בית הילד                      

יוסף                                          -הדר2רובע 28אש שלום בלוט                          

נוה חן                                            דרום - 9רובע 87מעפילי אגוז בלון                          

נוה עופר                                          7רובע 39ר זלמן "שזבנות ציפורה                   

כוכב הצפון                                        מערב - 1רובע 16קובנר אבא בננה                          

אביב                                        -לב תל5רובע 63אחד העם א                    "א ת"בעלז

בבלי                                              4רובע 1שטינמן אליעזר בר                            

אביב                                          -רמתמזרח - 1רובע 38רדינג                        1בראשית

אביב                                          -רמתמזרח - 1רובע 38רדינג                        2בראשית

ונוה גולן                                  ' יפו ג7רובע 3עירית ברבור                         

נוה שאנן                                          8רובע 5לישנסקי יוסף ברבורים                       

שפירא                                             8רובע 34בעל העקידה ברוש                          

אביב                                          -רמתמזרח - 1רובע 9גרונימן ברושים                        

צוקי אביב                                         מערב - 1רובע 13רוזנבלום יאיר ברית                          

נוה צדק                                           5רובע 10השחר ברכת השחר                     

קרית שלום                                         8רובע 17שילר שלמה ברסלב                         

חיים                                           -תלצפון - 9רובע 80דרך -דיין משהברק                           

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 7שדרות -ר"יוצברקן                          

קרית שלום                                         8רובע 11בורמה ברקת                          

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 6צירלסון בשמת                          

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 22צייטלין בשן                           

רמות צהלה                               , גני צהלה2רובע 1אבוקה בת גלים                       

מכללת יפו תל אביב ודקר                            7רובע 10חסידי האומות בת הים                        

נוה דן                                            2רובע 34אשכנזי גבע                           

נוה שאנן                                          8רובע 43הגדוד העברי גבעה                          

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 95ארלוזורוב גבעול                         

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 3נגבה גוונים                        

נוה דן                                            2רובע 11אלדד הדני גוזל                          

אביב                                        -לב תל5רובע 1סמטת -אלו מציאותגור                           

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 6בני דן גורן                          

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 10קורדובה גושן                          



צוקי אביב                                         מערב - 1רובע 13רוזנבלום יאיר גזית                          

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 6רטוק שמשון 'ר צ"דגיטרה                         

אביב                                          -רמתמזרח - 1רובע 4שמעוני דוד גילה                          

ידידיה                                       ,לבנהדרום - 9רובע 2בושם גינה                          

גבעת התמרים                              )' יפו ד)7רובע 5רובינשטין יצחק גל                            

רביבים                                            2רובע 7ברטונוב יהושע גלגול                         

שפירא                                             8רובע 44בעל העקידה גלי ים                        

ונוה גולן                                  ' יפו ג7רובע 16אריסטו גליל                          

יוסף                                          -הדר2רובע 10יד המעביר גלים                          

נופי ים                                           מערב - 1רובע 3אקסלרוד נתן גלים                          

אביב                                        -לב תל5רובע 6יפה בצלאל                   470-19, גן א

נמל יפו                                ,יפו העתיקה7רובע 40יפת            1גן אורטודוקסי יפו 

נמל יפו                                ,יפו העתיקה7רובע 40יפת            2גן אורטודוקסי יפו 

יוסף                                          -הדר2רובע 5' קהילת לודגגן הגפן                       

יפו                        -אזור המלאכה, גבעת הרצל7רובע 2אלפסי יצחק גן הדקל                       

מי וגבעת עליה                                  'עג7רובע 82יפת גן הזית                       

רמות צהלה                               , גני צהלה2רובע 8פומרוק יוסף גן זהבה                       

אביב                                        -לב תל5רובע 19ברנר                      1ד "גן חב

נוה אליעזר וכפר שלם מזרח                          דרום - 9רובע 5 4871                     2ד "גן חב

נוה אליעזר וכפר שלם מזרח                          דרום - 9רובע 5 4871                     3ד "גן חב

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 6מרגולין                     גן חברותא

רמת החייל                                         2רובע 120דבורה הנביאה גן טליה                       

גבעת התמרים                              )' יפו ד)7רובע 3נרדור גן נשי אגום                   

נוה דן                                            2רובע 30רוזן פנחס גן פלא                        

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 48שבטי ישראל גן שונשוני קהילה              

צפון יפו                                          7רובע 14חנינא בן דוסא יפו                 - גן שלנו 

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 48שבטי ישראל גן שלנו                       

נאות אפקה א                                      '2רובע 58שלונסקי אברהם גפן                           

עזרא והארגזים                                     דרום - 9רובע 39אורים גפנים                         

נוה עופר                                          7רובע 46ר זלמן "שזגרופית                        

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 15גייגר גשר                           

בבלי                                              4רובע 1שטינמן אליעזר דבש                           

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 31ארליך                       (עסל)דבש

מכללת יפו תל אביב ודקר                            7רובע 3נחל שורק דגיג                          



פלורנטין                                          8רובע 1רענן דגן                           

אפקה                                              מזרח - 1רובע 23המתנדב דגנית                         

כוכב הצפון                                        מערב - 1רובע 16קובנר אבא דובדבן                        

נחלת יצחק                                         צפון - 9רובע 7בנימיני אהרון דוגית                         

נוה שאנן                                          8רובע 5לישנסקי יוסף דוכיפת                        

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 17הגבור האלמוני דוכפית                        

צוקי אביב                                         מערב - 1רובע 13רוזנבלום יאיר דור                           

תכנית ל                                          'מערב - 1רובע 44בורלא יהודה דורה מי                       

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 72פנקס דוד צבי דורון                         

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 10קורדובה דותן                          

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 25וינגייט דיה                           

נוה שאנן                                          8רובע 95לוינסקי דיונה                         

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 316דיזנגוף דליה                          

יפו                        -אזור המלאכה, גבעת הרצל7רובע 2אלפסי יצחק דפנה                          

רמת אביב ג                                       'מזרח - 1רובע 6ברון עקיבא דפנה                          

יוסף                                          -הדר2רובע 28קיציס יוסף דקל                           

נאות אפקה ב                                      '2רובע 7למדן יצחק דקלה                          

נוה צדק                                           5רובע 2אלחנן יצחק דרור                          

החלק הדרומי                            -הצפון הישן3רובע 10שפינוזה הגן האדום                     

החלק הדרומי                            -הצפון הישן3רובע 10שפינוזה הגן הצהוב                     

כרם התימנים                                       5רובע 16דניאל אליה               - הגן שלנו 

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 13מצדה הגן שלנו מערבות               

צפון יפו                                          7רובע 11מגן אברהם הדיג                          

גני שרונה                                         6רובע 6שפרינצק הדס                           

צוקי אביב                                         מערב - 1רובע 13רוזנבלום יאיר הדסים                         

יוסף                                          -הדר2רובע 7הדר יוסף הדר                           

כוכב הצפון                                        מערב - 1רובע 16קובנר אבא הדרים                         

רמת החייל                                         2רובע 25נמירובר הוד                           

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 6התשעים ושלוש הודיה                         

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 31פסטלוצי החתול במגפיים                 

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 22צייטלין הלל                           

צפון יפו                                          7רובע 11מגן אברהם המזח                          

ביצרון ורמת ישראל                                 צפון - 9רובע 17שדרות -ההשכלההנסיך הקטן                    

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 10קורדובה העמק                          



צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 31פסטלוצי הענק וגנו                     

מכללת יפו תל אביב ודקר                            7רובע 2חבר הלאומים הפנינה                        

רמת הטייסים                                       צפון - 9רובע 5הצבי הצבי                          

בבלי                                              4רובע 2בבלי הצומח                         

נוה חן                                            דרום - 9רובע 64מעפילי אגוז הר אודם                       

נוה חן                                            דרום - 9רובע 52מעפילי אגוז הר ארבל                       

נוה חן                                            דרום - 9רובע 93מעפילי אגוז הר ארגמן                      

כפיר                                              דרום - 9רובע 30לובטקין צביה הר בוקר                       

ידידיה                                       ,לבנהדרום - 9רובע 3בירנית הר בשמת                       

כפיר                                              דרום - 9רובע 10מקראי קדש הר גילון                      

ניר אביב                                          דרום - 9רובע 20הרצפלד אברהם הר גלבוע                      

נוה חן                                            דרום - 9רובע 108מעפילי אגוז הר הארי                       

כפר שלם מערב                           , נוה ברבורדרום - 9רובע 5נשרי צבי הר זיו                        

התקוה                                             דרום - 9רובע 11סמטת -איתןהר חרמון                      

התקוה                                             דרום - 9רובע 11סמטת -איתןהר יהב                        

נוה אליעזר וכפר שלם מזרח                          דרום - 9רובע 28צוקרמן אנטק יצחק הר יהודה                      

כפיר                                              דרום - 9רובע 36אלנקווה הר יהונתן                     

ידידיה                                       ,לבנהדרום - 9רובע 91בושם הר ירושלים                    

נוה חן                                            דרום - 9רובע 93מעפילי אגוז הר כביר                       

כפיר                                              דרום - 9רובע 35לובטקין צביה הר כנען                       

התקוה                                             דרום - 9רובע 11סמטת -איתןהר כרכום                      

נוה חן                                            דרום - 9רובע 52מעפילי אגוז הר כרמל                       

ניר אביב                                          דרום - 9רובע 20הרצפלד אברהם הר מוריה                      

נוה חן                                            דרום - 9רובע 16מעפילי אגוז הר נבו                        

כפיר                                              דרום - 9רובע 10מקראי קדש הר סיני                       

כפיר                                              דרום - 9רובע 35לובטקין צביה הר צורים                      

התקוה                                             דרום - 9רובע 11סמטת -איתןהר ציון                       

נוה חן                                            דרום - 9רובע 64מעפילי אגוז הר רביד                       

ידידיה                                       ,לבנהדרום - 9רובע 3בירנית הר שגב                        

כפיר                                              דרום - 9רובע 36אלנקווה הר שיפון                      

נוה חן                                            דרום - 9רובע 108מעפילי אגוז הר שלמה                       

נוה חן                                            דרום - 9רובע 16מעפילי אגוז הר תבור                       

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 22עמיאל הרדוף                         

צפון יפו                                          7רובע 4רבי פנחס הרובע                         



החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 63נורדאו השדרה                         

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 11הושע השלום                         

גני שרונה                                         6רובע 8דובנוב השראה                         

רמת אביב ג                                       'מזרח - 1רובע 8עקיבא ברון ויצו                          

רמת אביב ג                                       'מזרח - 1רובע 20פינשטיין ויצו                          

נוה שאנן                                          8רובע 8הגליל ורדים                         

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 25וינגייט זהבן                          

גבעת התמרים                              )' יפו ד)7רובע 18רובינשטין יצחק זהרון                         

שפירא                                             8רובע 10פלקירה זוהר                          

נחלת יצחק                                         צפון - 9רובע 7תוצרת הארץ זורע                          

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 25המערכה זיו                           

שפירא                                             8רובע 44בעל העקידה זיק                           

עזרא והארגזים                                     דרום - 9רובע 11אורים זית                           

נוה עופר                                          7רובע 46ר זלמן "שזזמורה                         

אביב                                          -רמתמזרח - 1רובע 15כפר יונה זמר                           

נופי ים                                           מערב - 1רובע 7זינגר בשביס יצחק זריחה                         

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 8מרגולין חבד תל אביב                   

גלילות                                            מערב - 1רובע 15פרסיץ שושנה חבצלת                         

התקוה                                             דרום - 9רובע 21מושיע חבר                           

אביב                                        -לב תל5רובע 22טשרניחובסקי חברותא                        

אביב                                        -לב תל5רובע 22טשרניחובסקי חברים                         

קרית שלום                                         8רובע 7רינגלבלום חדוה                          

נחלת יצחק                                         צפון - 9רובע 5טירת צבי חוגלה                         

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 5חוני המעגל חוני המעגל                    

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 20לו 'מיכאל אנגחוף                           

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 83יפת חופים                         

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 20אנדרסן חופית                         

כוכב הצפון                                        מערב - 1רובע 16קובנר אבא חופש                          

נוה צדק                                           5רובע 2אלחנן יצחק חורש                          

נוה שאנן                                          8רובע 43הגדוד העברי חורשה                         

קרית שלום                                         8רובע 11בורמה חושן                          

התקוה                                             דרום - 9רובע 23מושיע חיטה                          

נוה עופר                                          7רובע 7צונץ חיננית                        

כוכב הצפון                                        מערב - 1רובע 16קובנר אבא חירות                         



רמות צהלה                               , גני צהלה2רובע 8מבוא -גרופיתחלום                          

נופי ים                                           מערב - 1רובע 22ין  אריה 'דולצחליל                          

שפירא                                             8רובע 34בעל העקידה חמה                           

המשתלה                                            2רובע 18וילנסקי משה חממה                          

פלורנטין                                          8רובע 1רענן חמניה                         

נופי ים                                           מערב - 1רובע 3פרלוק משה חן                            

רמת אביב ג                                       'מזרח - 1רובע 17בית צורי אליהו חסידה                         

נוה שאנן                                          8רובע 5לישנסקי יוסף חסידות                        

גני שרונה                                         6רובע 6שפרינצק חצב                           

נוה דן                                            2רובע 8בנימין מטודלה חצב                           

החלק הדרומי                            -הצפון הישן3רובע 16הוז דב חצבים                         

המשתלה                                            2רובע 24וילנסקי משה חצוצרה                        

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 3גלוסקין חרוב                          

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 10זיו רבקה חרוז                          

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 193בן יהודה חרוזים                        

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 10בובליק חריש                          

החלק הדרומי                            -הצפון הישן3רובע 16הוז דב חרציות                        

אפקה                                              מזרח - 1רובע 23המתנדב חרצית                         

צפון יפו                                          7רובע 21יפת טביטא                         

נוה דן                                            2רובע 11אלדד הדני טבת                           

נוה שרת                                           2רובע 6פילדלפיה טווס                          

קרית שלום                                         8רובע 11בורמה טופז                          

גבעת התמרים                              )' יפו ד)7רובע 3נרדור טורקיז                        

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 22צייטלין טיולים                        

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 95דיין משה טל                            

נוה צדק                                           5רובע 10השחר טל השחר                       

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 6בני דן טנא                           

מי וגבעת עליה                                  'עג7רובע 80יפת                     1סנטה -טרה

מי וגבעת עליה                                  'עג7רובע 80יפת                     2סנטה -טרה

נוה שאנן                                          8רובע 61יסוד המעלה יאיר                          

אביב                                        -לב תל5רובע 22טשרניחובסקי ידידות                        

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 11מעפילי סלואדור ידע                           

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 4נהרדעא יהב                           

בבלי                                              4רובע 2בבלי יהל                           



החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 24לוי יצחק יהלום                         

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 2התנאים יובל                          

נוה שאנן                                          8רובע 43הגדוד העברי יוגב                          

רמות צהלה                               , גני צהלה2רובע 1אבוקה יונה                          

גבעת התמרים                              )' יפו ד)7רובע 11רובינשטין יצחק יונק הדבש                     

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 8החייל                         1יחד 

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 8החייל                         2יחד 

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 8החייל                         3יחד 

אביב                                        -לב תל5רובע 22טשרניחובסקי יחדיו                         

בבלי                                              4רובע 25בבלי ילדי אור                      

ונוה גולן                                  ' יפו ג7רובע 3עירית ים                            

נחלת יצחק                                         צפון - 9רובע 5ילקוט הרועים ימה                           

התקוה                                             דרום - 9רובע 21מושיע ימים                          

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 9פומבדיתא ימית                          

נוה שרת                                           2רובע 41י דקר "אחינשוף                         

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 11שרת משה יסמין                         

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 193בן יהודה יסעור                         

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 25המערכה יערה                          

מכללת יפו תל אביב ודקר                            7רובע 7נחל שורק יפה נוף                       

בבלי                                              4רובע 5הכנסת הגדולה יצהר                          

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 6צירלסון יקינתון                       

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 11מעפילי סלואדור ירון                          

נוה עופר                                          7רובע 44ר זלמן "שזירח                           

המשתלה                                            2רובע 18וילנסקי משה ירק                           

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 31נגבה ירקון                         

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 221דיזנגוף ירקרק                         

בבלי                                              4רובע 4בבלי כדור                          

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 258דיזנגוף כדור הארץ                     

שפירא                                             8רובע 34בעל העקידה כוכב                          

מכללת יפו תל אביב ודקר                            7רובע 2חבר הלאומים כוכב הים                      

שפירא                                             8רובע 3אבודרהם כוכב הצפון                    

נוה צדק                                           5רובע 10השחר כוכב השחר                     

נופי ים                                           מערב - 1רובע 3אקסלרוד נתן כוכב ים                       

נופי ים                                           מערב - 1רובע 7זינגר בשביס יצחק כוכבים                        



נוה שאנן                                          8רובע 43הגדוד העברי כורם                          

תכנית ל                                          'מערב - 1רובע 2בורלא יהודה כחל                           

בבלי                                              4רובע 15פעמוני יוסף כינור                         

החלק הדרומי                            -הצפון הישן3רובע 16הוז דב כלניות                        

גני שרונה                                         6רובע 6שפרינצק כלנית                         

נוה דן                                            2רובע 8בנימין מטודלה כלנית                         

נאות אפקה ב                                      '2רובע 3רובין ראובן כנף                           

ביצרון ורמת ישראל                                 צפון - 9רובע 19בצרון כנרת                          

מכללת יפו תל אביב ודקר                            7רובע 2חבר הלאומים כסיף                          

נוה שאנן                                          8רובע 95לוינסקי כפות תמרים                    

נוה שרת                                           2רובע 15קהילת קליבלנד כפיר                          

אורות                                             צפון - 9רובע 5נשרי צבי כפתור                         

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 9לסר אורי כרכום                         

עזרא והארגזים                                     דרום - 9רובע 39אורים כרמים                         

נוה עופר                                          7רובע 33שקד כרמל                          

שפירא                                             8רובע 6פלקירה כתר                           

גני שרונה                                         6רובע 6שפרינצק לבבות                         

ידידיה                                       ,לבנהדרום - 9רובע 4בושם לבונה                         

אביב                                        -לב תל5רובע 1סמטת -אלו מציאותלביא                          

ידידיה                                       ,לבנהדרום - 9רובע 2בושם לבנדר                         

נופי ים                                           מערב - 1רובע 7זינגר בשביס יצחק לבנה                          

החלק הדרומי                            -הצפון הישן3רובע 16הוז דב לוטוסים                       

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 316דיזנגוף לוטם                          

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 9ליליאן לחן                           

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 6רטוק שמשון 'ר צ"דליבנה                         

החלק הדרומי                            -הצפון הישן3רובע 16הוז דב ליליות                        

גני שרונה                                         6רובע 6שפרינצק לילך                          

גני שרונה                                         6רובע 92החשמונאים לימון                         

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 31ארליך                    (למון)לימון

נוה שרת                                           2רובע 37ולנברג ראול לימונים                       

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 22ליסין לימונית                       

רמות צהלה                               , גני צהלה2רובע 1אבוקה לפיד                          

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 7אוסישקין לשם                           

שפירא                                             8רובע 34בעל העקידה מאדים                         



מי וגבעת עליה                                  'עג7רובע 1נבטים מגדלור                        

בבלי                                              4רובע 25בבלי מגל                           

פלורנטין                                          8רובע 8מרכלת מגלשה                         

אביב                                          -רמתמזרח - 1רובע 35רדינג מד                            

תל ברוך                                           2רובע 6שניר מור                           

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 9פומבדיתא מזח                           

נופי ים                                           מערב - 1רובע 3פרלוק משה מזמור                         

בבלי                                              4רובע 4בבלי מחבואים                       

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 29עמוס מטמון                         

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 95דיין משה מטר                           

התקוה                                             דרום - 9רובע 21מושיע מי נהר                        

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 193בן יהודה מילים                         

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 8רטוק שמשון 'ר צ"דמיתר                          

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 25המערכה מכחול                         

נוה אליעזר וכפר שלם מזרח                          דרום - 9רובע 31שדרות -ששת הימיםמנגו                          

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 193בן יהודה מנגינות                       

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 3מוריץ דניאל מנדולינה                      

בבלי                                              4רובע 15פעמוני יוסף מנדרין                        

תכנית ל                                          'מערב - 1רובע 1עמיחי יהודה מנטה                          

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 25המערכה מניפה                         

עזרא והארגזים                                     דרום - 9רובע 11אורים מסיק                          

גני שרונה                                         6רובע 6שפרינצק מעגל                          

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 9פומבדיתא מעגן                          

ונוה גולן                                  ' יפו ג7רובע 18אריסטו מעון השלום                    

תכנית ל                                          'מערב - 1רובע 2בורלא יהודה מעון ויצו                     

נחלת יצחק                                         צפון - 9רובע 3טירת צבי מעיין                         

התקוה                                             דרום - 9רובע 21מושיע מעיינות                       

נחלת יצחק                                         צפון - 9רובע 3טירת צבי מפל                           

ביצרון ורמת ישראל                                 צפון - 9רובע 6מרכלת מפרש                          

נוה שאנן                                          8רובע 95לוינסקי מצוק                          

עזרא והארגזים                                     דרום - 9רובע 11אורים מרגלית                        

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 45עמוס מרגנית                        

ידידיה                                       ,לבנהדרום - 9רובע 2בושם מרווה                         

צמרות איילון                                      4רובע 8אלוני ניסים מרום                          



גני שרונה                                         6רובע 6שפרינצק משאלה                         

התקוה                                             דרום - 9רובע 21מושיע משי                           

גני שרונה                                         6רובע 4 454משמש                          

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 12עמק איילון משעול                         

מי וגבעת עליה                                  'עג7רובע 40קדם נב                            

מי וגבעת עליה                                  'עג7רובע 40קדם                            1נב

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 10בובליק נבט                           

המשתלה                                            2רובע 24וילנסקי משה נבל                           

שפירא                                             8רובע 34בעל העקידה נגה                           

אביב                                          -רמתמזרח - 1רובע 15כפר יונה נגינה                         

פלורנטין                                          8רובע 23הנגרים נדנדה                         

התקוה                                             דרום - 9רובע 21מושיע נהרות                         

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 15גייגר נווה                          

נוה שאנן                                          8רובע 95לוינסקי נווה מדבר                     

קרית שלום                                         8רובע 11בורמה נוי                           

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 4נהרדעא נועם                          

נופי ים                                           מערב - 1רובע 1זינגר בשביס יצחק נוף                           

אביב                                          -רמתמזרח - 1רובע 15קרני יהודה נופים                         

קרית שלום                                         8רובע 5הכינור נופך                          

קרית שלום                                         8רובע 11שדרות -הותיקיםנופר                          

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 31ארליך נור                           

פלורנטין                                          8רובע 1רענן נוריות                        

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 11שרת משה נורית                         

רמת החייל                                         2רובע 16רמות נפתלי נחל                           

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 7אוסישקין נחל הירקון                    

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 10בובליק נחלה                          

נוה צדק                                           5רובע 2אלחנן יצחק נחליאלי                       

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 9פומבדיתא נחשול                         

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 10בובליק נטיעות                        

רמת אביב ג                                       'מזרח - 1רובע 17בית צורי אליהו ניסן                          

שפירא                                             8רובע 33התיבונים ניצוץ                         

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 20אנדרסן ניצן                          

בבלי                                              4רובע 3שטינמן אליעזר ניצנים                        

רמת אביב ג                                       'מזרח - 1רובע 6ברון עקיבא ניר                           



מי וגבעת עליה                                  'עג7רובע 1נבטים נמל                           

נוה אליעזר וכפר שלם מזרח                          דרום - 9רובע 28צוקרמן אנטק יצחק נמש                           

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 22ליסין נענע                          

שפירא                                             8רובע 18ג "רלבנפטון                         

נחלת יצחק                                         צפון - 9רובע 5טירת צבי נץ                            

נוה עופר                                          7רובע 46ר זלמן "שזנצר                           

ונוה גולן                                  ' יפו ג7רובע 3עירית נקר                           

גני שרונה                                         6רובע 6שפרינצק נרקיס                         

נוה דן                                            2רובע 8בנימין מטודלה נרקיס                         

מי וגבעת עליה                                  'עג7רובע 19המגיד מדובנא נרקיס                         

החלק הדרומי                            -הצפון הישן3רובע 16הוז דב נרקיסים                       

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 11חברה חדשה נשיאים                        

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 17הגבור האלמוני נשר                           

נחלת יצחק                                         צפון - 9רובע 5טירת צבי נשר                           

כפיר                                              דרום - 9רובע 35לובטקין צביה סא                            

כפיר                                              דרום - 9רובע 35לובטקין צביה                            1סא

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 7מאור עינים סב                            

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 7מאור עינים                            2סב

גני שרונה                                         6רובע 6שפרינצק סביון                         

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 12פרזון סביונים                       

שפירא                                             8רובע 18ג "רלבסהר                           

תכנית ל                                          'מערב - 1רובע 2בורלא יהודה סול                           

ידידיה                                       ,לבנהדרום - 9רובע 91בושם סומק                          

פלורנטין                                          8רובע 23הנגרים סוס עץ                        

תל ברוך צפון                                      2רובע 19פן אלכסנדר סחלב                          

רמות צהלה                               , גני צהלה2רובע 77עיר שמש סיגלון                        

רמת החייל                                         2רובע 25עולי הגרדום סיגלית                        

תל ברוך צפון                                      2רובע 16מרידור יעקב סיון                          

ביצרון ורמת ישראל                                 צפון - 9רובע 17שדרות -ההשכלהסינדרלה                       

נוה שאנן                                          8רובע 5לישנסקי יוסף סיסים                         

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 193בן יהודה סיפורים                       

החלק הדרומי                            -הצפון הישן3רובע 12נצח ישראל סלסלי כסף                     

מי וגבעת עליה                                  'עג7רובע 1נבטים סלע                           

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 14ח "הפלמסלעית                         



נוה שאנן                                          8רובע 5לישנסקי יוסף סנוניות                       

ביצרון ורמת ישראל                                 צפון - 9רובע 6בצרון סנונית                        

נחלת יצחק                                         צפון - 9רובע 7בנימיני אהרון סנפיר                         

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 14ח "הפלמסער                           

קרית שלום                                         8רובע 7רינגלבלום ספיר                          

נחלת יצחק                                         צפון - 9רובע 5ילקוט הרועים ספן                           

ניר אביב                                          דרום - 9רובע 6ואלין משה עגור                          

נוה שאנן                                          8רובע 5לישנסקי יוסף עגורים                        

עזרא והארגזים                                     דרום - 9רובע 46י "לח                           1עד

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 24לוי יצחק עדי                           

המשתלה                                            2רובע 24וילנסקי משה עוגב                          

ביצרון ורמת ישראל                                 צפון - 9רובע 17היסמין עוגן                          

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 7שדרות -ר"יוצעומר                          

רמות צהלה                               , גני צהלה2רובע 27שוהם מתתיהו עומרים                        

רמת החייל                                         2רובע 25עולי הגרדום עונות                         

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 6רטוק שמשון 'ר צ"דעופר                          

צוקי אביב                                         מערב - 1רובע 8אביגור עופרים                        

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 15דפנה עורבני                        

ביצרון ורמת ישראל                                 צפון - 9רובע 19בצרון                            1עח

ביצרון ורמת ישראל                                 צפון - 9רובע 19בצרון                            2עח

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 3גלוסקין עינב                          

אפקה                                              מזרח - 1רובע 23המתנדב עירית                         

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 95ארלוזורוב עלה                           

פלורנטין                                          8רובע 23הנגרים עלה ורד                       

בבלי                                              4רובע 6טולדנו עלווה                         

רמת החייל                                         2רובע 25עולי הגרדום עלי כותרת                     

ביצרון ורמת ישראל                                 צפון - 9רובע 17שדרות -ההשכלהעמי ותמי                      

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 6רטוק שמשון 'ר צ"דעמית                          

אביב                                        -לב תל5רובע 22טשרניחובסקי עמיתים                        

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 3מוריץ דניאל ענבל                          

תל ברוך צפון                                      2רובע 16מרידור יעקב ענבר                          

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 11חברה חדשה ענן                           

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 11חברה חדשה עננה                          

נוה עופר                                          7רובע 44ר זלמן "שזעננים                         



בבלי                                              4רובע 4בבלי עפיפון                        

גבעת התמרים                              )' יפו ד)7רובע 11רובינשטין יצחק עפרוני                        

גבעת התמרים                              )' יפו ד)7רובע 18רובינשטין יצחק עץ הדעת                       

ידידיה                                       ,לבנהדרום - 9רובע 2בושם ערוגה                         

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 11חברה חדשה ערפילים                       

יוסף                                          -הדר2רובע 7הדר יוסף פאר                           

שפירא                                             8רובע 6' פוזילוב רפאל רפוזילוב                       

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 47יהודה המכבי פומלית                        

נחלת יצחק                                         צפון - 9רובע 7תוצרת הארץ פורח                          

צפון יפו                                          7רובע 8נועם פז                            

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 9ליליאן פזמון                         

גני שרונה                                         6רובע 92החשמונאים פטל                           

צמרות איילון                                      4רובע 8אלוני ניסים פיסגה                         

מעוז אביב                                         2רובע 10רפידים פיקוס                         

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 25וינגייט פיתוחי חותם                   

אביב                                        -לב תל5רובע 38העבודה פלא                           

רמת אביב ג                                       'מזרח - 1רובע 26אחימאיר אבא פלג                           

התקוה                                             דרום - 9רובע 21מושיע פלגים                         

נוה עופר                                          7רובע 7ר זלמן "שזפלוטו                         

נוה שאנן                                          8רובע 5לישנסקי יוסף פלמינגו                       

תל ברוך                                           2רובע 12עמרי פלפלון                        

אביב                                        -לב תל5רובע 22טשרניחובסקי פסגות                         

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 6רטוק שמשון 'ר צ"דפסנתר                         

אביב                                          -רמתמזרח - 1רובע 13הרטגלס פעמון                         

החלק הדרומי                            -הצפון הישן3רובע 12נצח ישראל פעמוני גשם                    

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 22צייטלין פעמונים                       

נוה עופר                                          7רובע 46ר זלמן "שזפעמונית                       

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 12עמק איילון פקאן                          

קרית שלום                                         8רובע 17הותיקים פרג                           

המשתלה                                            2רובע 18וילנסקי משה פרדס                          

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 95ארלוזורוב פרח                           

יוסף                                          -הדר2רובע 6קיציס יוסף פרח עציץ                      

קרית שלום                                         8רובע 17שדרות -הותיקיםפרחי אביב                     

ידידיה                                       ,לבנהדרום - 9רובע 2בושם פרחי שדה                      



סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 95ארלוזורוב פרי                           

נאות אפקה א                                      '2רובע 12קהילת סלוניקי פרי הדר                       

מכללת יפו תל אביב ודקר                            7רובע 3נחל שורק פרפר                          

נאות אפקה ב                                      '2רובע 3רובין ראובן פרפרים                        

צפון יפו                                          7רובע 23יפת                          1פרר 

צפון יפו                                          7רובע 23יפת                          2פרר 

צפון יפו                                          7רובע 23יפת                          3פרר 

צפון יפו                                          7רובע 23יפת                          4פרר 

צפון יפו                                          7רובע 23יפת                          5פרר 

צפון יפו                                          7רובע 23יפת                          6פרר 

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 15דפנה פשוש                          

תל ברוך                                           2רובע 12עמרי צאלון                         

מעוז אביב                                         2רובע 10רפידים צב                            

נופי ים                                           מערב - 1רובע 3אקסלרוד נתן צבי ים                        

אביב                                        -לב תל5רובע 35טשרניחובסקי צבעוני                        

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 25המערכה צבעי הקשת                     

בבלי                                              4רובע 4בבלי צבעים                         

נאות אפקה א                                      '2רובע 58שלונסקי אברהם צבר                           

ונוה גולן                                  ' יפו ג7רובע 3מייזל זלמן צדף                           

צהלה                                              2רובע 3אבישי צהלה                          

אביב                                        -לב תל5רובע 22טשרניחובסקי צוותא                         

נוה צדק                                           5רובע 11אלחנן יצחק צוף                           

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 31נגבה צופית                         

מכללת יפו תל אביב ודקר                            7רובע 1נחל שורק צוק                           

רמת הטייסים                                       צפון - 9רובע 18אשרמן יוסף ציפור שיר                     

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 3נגבה ציפורי                        

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 17' שור משה פרופציפורן                        

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 2התנאים צליל                          

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 193בן יהודה צלילים                        

צמרות איילון                                      4רובע 8אלוני ניסים צמרות                         

אביב                                        -לב תל5רובע 35טשרניחובסקי צמרת                          

רביבים                                            2רובע 7ברטונוב יהושע צעד                           

רביבים                                            2רובע 3גובר רבקה צפרירים                       

מי וגבעת עליה                                  'עג7רובע 17מנדס פרנס קו                            



מי וגבעת עליה                                  'עג7רובע 17מנדס פרנס                            2קו

בבלי                                              4רובע 4בבלי קוביות                        

ונוה גולן                                  ' יפו ג7רובע 16אריסטו קונכיה                        

נוה צדק                                           5רובע 2אלחנן יצחק קוקטל                         

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 22ליסין קורנית                        

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 10בובליק קטיף                          

נוה שאנן                                          8רובע 12ראש פינה קטר                           

נופי ים                                           מערב - 1רובע 5אקסלרוד נתן קיג                           

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 22ליסין קינמון                        

נוה צדק                                           5רובע 11אלחנן יצחק קיפוד                         

החלק הדרומי                            -הצפון הישן3רובע 37זמנהוף קכז                           

עזרא והארגזים                                     דרום - 9רובע 4תשרי קכח                           

אביב                                        -לב תל5רובע 6יפה בצלאל קלב                           

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 2חדרה קלז                           

שפירא                                             8רובע 42ישראל מסלנט קלח                           

נוה שרת                                           2רובע 37ולנברג ראול קלמנטינות                     

בבלי                                              4רובע 15פעמוני יוסף קלרינט                        

ידידיה                                       ,לבנהדרום - 9רובע 2בושם קמומיל                        

רמת הטייסים                                       צפון - 9רובע 18אשרמן יוסף קנרית                         

רמות צהלה                               , גני צהלה2רובע 8מבוא -גרופיתקסם                           

נוה שאנן                                          8רובע 30א "הגרקציר                          

יוסף                                          -הדר2רובע 7קהילת קראקוב קקדו                          

תכנית ל                                          'מערב - 1רובע 2בורלא יהודה קרן                           

בבלי                                              4רובע 15פעמוני יוסף קרן יער                       

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 258דיזנגוף קרן שמש                       

אביב                                          -רמתמזרח - 1רובע 13הרטגלס קשת                           

נוה שאנן                                          8רובע 95לוינסקי ראם                           

רמות צהלה                               , גני צהלה2רובע 6ביצרון רביב                          

רביבים                                            2רובע 3גובר רבקה רביבים                        

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 24לוי יצחק רביד                          

קרית שאול                                         2רובע 2בינט מאיר רגב                           

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 22ליסין רוזמרין                       

אביב                                        -לב תל5רובע 35טשרניחובסקי רום                           

אביב                                          -רמתמזרח - 1רובע 15כפר יונה רון                           



נוה שאנן                                          8רובע 61יסוד המעלה רותם                          

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 22ליסין ריחן                          

עזרא והארגזים                                     דרום - 9רובע 11אורים רימון                         

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 8יהודה הנשיא רינה                          

ונוה גולן                                  ' יפו ג7רובע 3מייזל זלמן ריף                           

רביבים                                            2רובע 7ברטונוב יהושע ריקוד                         

נוה שאנן                                          8רובע 12ראש פינה רכבת                          

אפקה                                              מזרח - 1רובע 26אחימאיר אבא רם                            

החלק הדרומי                            -הצפון הישן3רובע 10שלמה המלך רמז                           

רביבים                                            2רובע 7ברטונוב יהושע רן                            

נוה עופר                                          7רובע 7צונץ רעות                          

נוה אליעזר וכפר שלם מזרח                          דרום - 9רובע 31ששת הימים רענן                          

נופי ים                                           מערב - 1רובע 7זינגר בשביס יצחק רקיע                          

החלק הדרומי                            -הצפון הישן3רובע 16הוז דב רקפות                         

גני שרונה                                         6רובע 6שפרינצק רקפת                          

נוה דן                                            2רובע 8בנימין מטודלה רקפת                          

נוה עופר                                          7רובע 11צונץ                          1רשי 

נוה עופר                                          7רובע 11צונץ                          2רשי 

נוה עופר                                          7רובע 11צונץ                          3רשי 

נוה עופר                                          7רובע 11צונץ                          4רשי 

פלורנטין                                          8רובע 62הקישון שביל החלב                     

החלק הדרומי                            -הצפון החדש4רובע 9פומבדיתא שבלול                         

נוה עופר                                          7רובע 7ר זלמן "שזשבתאי                         

התקוה                                             דרום - 9רובע 21מושיע שגיא                          

רמת אביב ג                                       'מזרח - 1רובע 6ברון עקיבא שדה                           

עזרא והארגזים                                     דרום - 9רובע 39אורים שדות                          

פלורנטין                                          8רובע 62הקישון שובל                          

קרית שלום                                         8רובע 9קמינסקה שוהם                          

גבעת התמרים                              )' יפו ד)7רובע 5רובינשטין יצחק שונית                         

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 6התשעים ושלוש שורק                          

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 95ארלוזורוב שורש                          

החלק הצפוני                          - הצפון החדש 4רובע 6צירלסון שושן                          

נוה שאנן                                          8רובע 8הגליל שושנים                        

רמת הטייסים                                       צפון - 9רובע 18אשרמן יוסף שחף                           



נוה שאנן                                          8רובע 5לישנסקי יוסף שחפים                         

נופי ים                                           מערב - 1רובע 7זינגר בשביס יצחק שחק                           

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 72פנקס דוד צבי שי                            

רמות צהלה                               , גני צהלה2רובע 27שוהם מתתיהו שיבולים                       

התקוה                                             דרום - 9רובע 23מושיע שיבולת                        

התקוה                                             דרום - 9רובע 23מושיע שיטה                          

נופי ים                                           מערב - 1רובע 22ין  אריה 'דולצשיר                           

נוה אביבים וסביבתה                                מזרח - 1רובע 8רטוק שמשון 'ר צ"דשירה                          

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 193בן יהודה שירים                         

ביצרון ורמת ישראל                                 צפון - 9רובע 17שדרות -ההשכלהשלגיה                         

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 2רייק חביבה שלדג                          

גבעת התמרים                              )' יפו ד)7רובע 49קהילת קנדה שלה                           

חיים                                           -תלצפון - 9רובע 17ברנפלד שמעון שמחה                          

נוה שרת                                           2רובע 85דבורה הנביאה שמחת תורה                     

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 31ארליך                    (סמאא)שמיים

נופי ים                                           מערב - 1רובע 7זינגר בשביס יצחק שמים                          

אביב                                          -רמתמזרח - 1רובע 15קרני יהודה שמש                           

צהלון ושיכוני חסכון                               7רובע 31ארליך                       (שמס)שמש

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 221דיזנגוף שנהב                          

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 221דיזנגוף שני                           

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 3נגבה שניר                          

התקוה                                             דרום - 9רובע 23מושיע שעורה                         

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 1לוחמי גליפולי שער שמעון                     

אורות                                             צפון - 9רובע 5נשרי צבי                   1שער שמעון  

אורות                                             צפון - 9רובע 5נשרי צבי                   3שער שמעון  

נאות אפקה ב                                      '2רובע 17גליקסברג שקד                           

תל ברוך צפון                                      2רובע 3פן אלכסנדר שקדיה                         

כוכב הצפון                                        מערב - 1רובע 16קובנר אבא שקמים                         

נחלת יצחק                                         צפון - 9רובע 5טירת צבי שקנאי                         

נוה שאנן                                          8רובע 5לישנסקי יוסף שקנאים                        

שפירא                                             8רובע 10פלקירה שריג                          

נוה צדק                                           5רובע 2אלחנן יצחק שרשיר                         

שפירא                                             8רובע 10פלקירה שרשרת                         

חיים                                           -תלצפון - 9רובע 17ברנפלד שמעון ששון                          



המשתלה                                            2רובע 18וילנסקי משה שתיל                          

מי וגבעת עליה                                  'עג7רובע 8פחד יצחק                         10א "ת

מי וגבעת עליה                                  'עג7רובע 8פחד יצחק                         10א "ת

מי וגבעת עליה                                  'עג7רובע 8פחד יצחק                         11א "ת

סביבת ככר המדינה                       -הצפון החדש4רובע 2חדרה                         13א "ת

שפירא                                             8רובע 42ישראל מסלנט                         15א "ת

שפירא                                             8רובע 42ישראל מסלנט                         16א "ת

עזרא והארגזים                                     דרום - 9רובע 4תשרי                         22א "ת

ידידיה                                       ,לבנהדרום - 9רובע 91בושם                         23א "ת

עזרא והארגזים                                     דרום - 9רובע 11אורים תאנה                          

התקוה                                             דרום - 9רובע 7השיטה תבואה                         

חיים                                           -תלצפון - 9רובע 80דרך -דיין משהתבור                          

תל ברוך צפון                                      2רובע 16מרידור יעקב תבל                           

התקוה                                             דרום - 9רובע 7השיטה תדהר                          

יוסף                                          -הדר2רובע 7הדר יוסף תהילה                         

תכנית ל                                          'מערב - 1רובע 2בורלא יהודה תו                            

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 193בן יהודה תווים                         

נחלת יצחק                                         צפון - 9רובע 5טירת צבי תוכי                          

נאות אפקה ב                                      '2רובע 7למדן יצחק תומר                          

בבלי                                              4רובע 4בבלי תופסת                         

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 14ח "הפלמ                 1תורה והוראה 

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 14ח "הפלמ                 2תורה והוראה 

יד אליהו                                          צפון - 9רובע 14ח "הפלמ                 3תורה והוראה 

גני שרונה                                         6רובע 92החשמונאים תות                           

כוכב הצפון                                        מערב - 1רובע 16קובנר אבא תות                           

תכנית ל                                          'מערב - 1רובע 1עמיחי יהודה תות יער                       

אביב                                          -רמתמזרח - 1רובע 15כפר יונה תזמורת                        

בבלי                                              4רובע 5הכנסת הגדולה תירוש                         

החלק הצפוני                          - הצפון הישן 3רובע 221דיזנגוף תכול                          

ונוה גולן                                  ' יפו ג7רובע 3עירית תכלת                          

כפיר                                              דרום - 9רובע 10רצאבי זכריה                     25תל אביב 

עזרא והארגזים                                     דרום - 9רובע 2שתולים                     26תל אביב 

עזרא והארגזים                                     דרום - 9רובע 2שתולים                     27תל אביב 

עזרא והארגזים                                     דרום - 9רובע 48י "לח                    28תל אביב 



ניר אביב                                          דרום - 9רובע 6ואלין משה תלם                           

אביב                                        -לב תל5רובע 27סמטת -ר"רבינוביץ שפתלתן קרן עברון                

רמת אביב ג                                       'מזרח - 1רובע 4ברון עקיבא תמוז                          

גני שרונה                                         6רובע 8דובנוב תמונה                         

התקוה                                             דרום - 9רובע 21מושיע תמיר                          

יוסף                                          -הדר2רובע 6קיציס יוסף תמר                           

אביב                                          -רמתמזרח - 1רובע 9גרונימן תמרים                         

יוסף                                          -הדר2רובע 7הדר יוסף תפארת                         

גני שרונה                                         6רובע 92החשמונאים תפוז                          

תל ברוך צפון                                      2רובע 3פן אלכסנדר תפוז                          

נוה שרת                                           2רובע 37ולנברג ראול תפוזים                        

גני שרונה                                         6רובע 92החשמונאים תפוח                          

רמת אביב ג                                       'מזרח - 1רובע 17בית צורי אליהו תשרי                          


