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 1 נספח: רשימת רשויות לפי מחוזות
בסדר   ,2 חברתיכלכלי ואשכול 

אלפביתי

מחוזשם הרשותסמל הרשות
אשכול 

חברתי-כלכלי 

1באר שבע והדרוםאבו בסמה245
3ירושליםאבו גוש223
3חיפה והצפוןאבו סנאן690
8תל אביב והמרכזאבן יהודה320
2חיפה והצפוןאום אל פחם620
4באר שבע והדרוםאופקים120
5תל אביב והמרכזאור יהודה347
5חיפה והצפוןאור עקיבא520
7תל אביב והמרכזאורנית378
7תל אביב והמרכזאזור321
5באר שבע והדרוםאילת100
3חיפה והצפוןאכסאל621
1חיפה והצפוןאל בטוף677
6חיפה והצפוןאלונה560
6תל אביב והמרכזאליכין348
2תל אביב והמרכזאלעד366
8תל אביב והמרכזאלפי מנשה350
8תל אביב והמרכזאלקנה356
3חיפה והצפוןאעבלין638
6ירושליםאפרת141
6תל אביב והמרכזאריאל353
5ירושליםאשדוד104
6באר שבע והדרוםאשכול165
5ירושליםאשקלון101
4חיפה והצפוןבאקה - ג'ת622
6ירושליםבאר טוביה173
5תל אביב והמרכזבאר יעקב323
5באר שבע והדרוםבאר שבע102
2חיפה והצפוןבועינה-נג'ידאת647

1 על פי החלוקה של משרד הרווחה.

2 לפי מדד אשכול חברתי–כלכלי 2006, למ"ס.
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3חיפה והצפוןבוקעאתא678
2חיפה והצפוןביר אל מכסור666
4ירושליםבית אל134
7תל אביב והמרכזבית אריה352
3חיפה והצפוןבית ג'ן637
6תל אביב והמרכזבית דגן324
3ירושליםבית שמש121
1ירושליםבית"ר עלית146
2תל אביב והמרכזבני ברק300
5תל אביב והמרכזבני עי"ש345
6באר שבע והדרוםבני שמעון161
בנימינה - גבעת 522

עדה 
7חיפה והצפון

2חיפה והצפוןבסמ"ה674
3חיפה והצפוןבסמת טבעון653
2חיפה והצפוןבעינה668
7תל אביב והמרכזברנר361
6תל אביב והמרכזבת ים301
2חיפה והצפוןג'דיידה-מכר649
4חיפה והצפוןג'ולס646
3תל אביב והמרכזג'לג'וליה420
2חיפה והצפוןג'סר אל זרקא652
6ירושליםגבעת זאב142
8תל אביב והמרכזגבעת שמואל325
9תל אביב והמרכזגבעתיים302
6תל אביב והמרכזגדרה326
8תל אביב והמרכזגדרות362
6חיפה והצפוןגולן578
5חיפה והצפוןגוש חלב645
6תל אביב והמרכזגזר363
6תל אביב והמרכזגן יבנה327
8תל אביב והמרכזגן רווה364
8תל אביב והמרכזגני תקווה346
4חיפה והצפוןדאלית אל כרמל693
3חיפה והצפוןדבוריה625
4באר שבע והדרוםדימונה105
2חיפה והצפוןדיר אל אסאד663
2חיפה והצפוןדיר חנא665

מחוזשם הרשותסמל הרשות
אשכול 

חברתי-כלכלי 
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8תל אביב והמרכזדרום השרון368
5חיפה והצפוןהגלבוע563
6חיפה והצפוןהגליל העליון564
6חיפה והצפוןהגליל התחתון565
8תל אביב והמרכזהוד השרון328
הערבה  179

התיכונה
8באר שבע והדרום

9ירושליםהר אדר126
3ירושליםהר חברון162
8תל אביב והמרכזהרצליה303
4ירושליםועד יהודי חברון132
6חיפה והצפוןזבולון566
7חיפה והצפוןזכרון יעקב524
4תל אביב והמרכזזמר426
2חיפה והצפוןזרזיר694
6תל אביב והמרכזחבל  מודיעין371
5באר שבע והדרוםחבל אילות176
6תל אביב והמרכזחבל יבנה369
6חיפה והצפוןחדרה500
6תל אביב והמרכזחולון304
6באר שבע והדרוםחוף אשקלון166
7חיפה והצפוןחוף הכרמל567
8תל אביב והמרכזחוף השרון370
1באר שבע והדרוםחורה242
4חיפה והצפוןחורפיש655
7חיפה והצפוןחיפה501
4חיפה והצפוןחצור הגלילית525
5חיפה והצפוןטבריה502
2חיפה והצפוןטובא - זנגריה659
3חיפה והצפוןטורעאן692
3תל אביב והמרכזטייבה421
4תל אביב והמרכזטירה422
5חיפה והצפוןטירת הכרמל526
3חיפה והצפוןטמרה635
3חיפה והצפוןיאנוח-ג'ת623
6תל אביב והמרכזיבנה329
4חיפה והצפוןיבניאל527
7תל אביב והמרכזיהוד330

מחוזשם הרשותסמל הרשות
אשכול 

חברתי-כלכלי 
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6ירושליםיואב167
8חיפה והצפוןיסוד המעלה528
3חיפה והצפוןיפיע657
6חיפה והצפוןיקנעם529
4באר שבע והדרוםירוחם123
4ירושליםירושלים103
3חיפה והצפוןירכא642
3חיפה והצפוןכאבול662
3חיפה והצפוןכאוכב אל היג'א670
8תל אביב והמרכזכוכב יאיר322
1באר שבע והדרוםכסיפה244
3חיפה והצפוןכסרא - סמיע660
2חיפה והצפוןכעביה-טבאש689
3תל אביב והמרכזכפר ברא423
9חיפה והצפוןכפר ורדים556
4חיפה והצפוןכפר יאסיף627
6תל אביב והמרכזכפר יונה331
5חיפה והצפוןכפר כמא628
2חיפה והצפוןכפר כנא667
2חיפה והצפוןכפר מנדא654
7תל אביב והמרכזכפר סבא305
3תל אביב והמרכזכפר קאסם424
4חיפה והצפוןכפר קרע636
10תל אביב והמרכזכפר שמריהו333
6חיפה והצפוןכרמיאל552
7תל אביב והמרכזלב השרון365
9באר שבע והדרוםלהבים145
4תל אביב והמרכזלוד306
6ירושליםלכיש168
1באר שבע והדרוםלקיה241
6חיפה והצפוןמבואות החרמון577
8ירושליםמבשרת ציון124
3חיפה והצפוןמג'דל שאמס640
2חיפה והצפוןמג'ד אלכרום639
3חיפה והצפוןמגאר629
5חיפה והצפוןמגדל532
5חיפה והצפוןמגדל העמק533
6חיפה והצפוןמגידו569

מחוזשם הרשותסמל הרשות
אשכול 

חברתי-כלכלי 
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מגילות ים 187
המלח

6ירושלים

מודיעין-מכבים-342
רעות

8תל אביב והמרכז

1ירושליםמודיעין  עילית147
7תל אביב והמרכזמזכרת בתיה334
3חיפה והצפוןמזרעה688
6חיפה והצפוןמטה אשר562
4ירושליםמטה בנימין178
6ירושליםמטה יהודה164
8חיפה והצפוןמטולה551
9באר שבע והדרוםמיתר143
5חיפה והצפוןמנשה570
3חיפה והצפוןמסעדה679
6חיפה והצפוןמעיליא630
6ירושליםמעלה אדומים140
5ירושליםמעלה אפרים139
6חיפה והצפוןמעלה יוסף571
2חיפה והצפוןמעלה עירון675
5חיפה והצפוןמעלות-תרשיחא550
6חיפה והצפוןמעמק המעיינות561
5באר שבע והדרוםמצפה רמון128
4חיפה והצפוןמרום הגליל572
5באר שבע והדרוםמרחבים169
6חיפה והצפוןמשגב579
2חיפה והצפוןמשהד650
6חיפה והצפוןנהריה503
3תל אביב והמרכזנחל שורק373
2חיפה והצפוןנחף648
7תל אביב והמרכזנס ציונה337
4חיפה והצפוןנצרת600
6חיפה והצפוןנצרת עילית535
7חיפה והצפוןנשר536
3באר שבע והדרוםנתיבות125
6תל אביב והמרכזנתניה307
3חיפה והצפוןסאג'ור673
10תל אביב והמרכזסביון358
2חיפה והצפוןסח'נין643

מחוזשם הרשותסמל הרשות
אשכול 

חברתי-כלכלי 



| 578 |

נספח: רשימת רשויות לפי מחוזות ואשכול חברתיכלכלי, בסדר אלפביתי

3חיפה והצפוןעג'ר626
10באר שבע והדרוםעומר133
4חיפה והצפוןעוספיה631
4חיפה והצפוןעילבון656
2חיפה והצפוןעילוט672
2חיפה והצפוןעין מאהל641
3חיפה והצפוןעין קיינא624
5חיפה והצפוןעירית בית שאן521
4חיפה והצפוןעכו504
2תל אביב והמרכזעמנואל354
6חיפה והצפוןעמק הירדן575
7תל אביב והמרכזעמק חפר374
7חיפה והצפוןעמק יזרעאל568
4תל אביב והמרכזעמק לוד375
5חיפה והצפוןעפולה507
5ירושליםעציון184
2חיפה והצפוןעראבה644
6ירושליםערבות הירדן186
5באר שבע והדרוםערד130
3חיפה והצפוןערערה664
1באר שבע והדרוםערערה בנגב240
3חיפה והצפוןפוריידיס632
5חיפה והצפוןפסוטה671
4חיפה והצפוןפקיעין633
פרדס חנה-539

כרכור
6חיפה והצפון

7תל אביב והמרכזפרדסייה338
6תל אביב והמרכזפתח תקוה308
3חיפה והצפוןצפת505
5תל אביב והמרכזקדומים357
7תל אביב והמרכזקדימה - צורן339
2תל אביב והמרכזקלנסווה425
5חיפה והצפוןקציר-חריש555
5חיפה והצפוןקצרין553
9תל אביב והמרכזקרית אונו340
3ירושליםקרית ארבע131
6חיפה והצפוןקרית אתא506
7חיפה והצפוןקרית ביאליק540

מחוזשם הרשותסמל הרשות
אשכול 

חברתי-כלכלי 
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4באר שבע והדרוםקרית גת106
9חיפה והצפוןקרית טבעון542
5חיפה והצפוןקרית ים543
2ירושליםקרית יערים122
7חיפה והצפוןקרית מוצקין544
4ירושליםקרית מלאכי129
5תל אביב והמרכזקרית עקרון332
5חיפה והצפוןקרית שמונה545
5תל אביב והמרכזקרני שומרון355
4חיפה והצפוןראמה634
6תל אביב והמרכזראש העין359
7חיפה והצפוןראש פינה546
7תל אביב והמרכזראשון לציון309
1באר שבע והדרוםרהט221
6תל אביב והמרכזרחובות310
3חיפה והצפוןריינה651
2חיפה והצפוןרכסים547
4תל אביב והמרכזרמלה311
8תל אביב והמרכזרמת גן312
6באר שבע והדרוםרמת הנגב171
9תל אביב והמרכזרמת השרון341
8חיפה והצפוןרמת ישי548
8תל אביב והמרכזרעננה343
3חיפה והצפוןשבלי אום אל גנם658
1באר שבע והדרוםשגב שלום243
5באר שבע והדרוםשדות הנגב170
5באר שבע והדרוםשדרות127
8תל אביב והמרכזשוהם379
5תל אביב והמרכזשומרון377
6חיפה והצפוןשלומי549
2חיפה והצפוןשעב669
6באר שבע והדרוםשער הנגב172
4ירושליםשפיר174
3חיפה והצפוןשפרעם601
8תל אביב והמרכזתל אביב313
8תל אביב והמרכזתל מונד344
1באר שבע והדרוםתל שבע222
6באר שבע והדרוםתמר175

מחוזשם הרשותסמל הרשות
אשכול 

חברתי-כלכלי 
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