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 מנהלת הדיור תקנון

 כללי: .1

אוניברסיטת ת"א ואגודת הסטודנטים של  עיריית תל אביב לפיתוח העיר תל אביב החליטו ההחלטהבמסגרת  .1.1

 .באמצעות קרן ת"א יפו לפיתוח )להלן: "הקרן"( דיורמלגות  אוני' ת"א להעניק

 ין עם שותפים,בעצמם ובבין  ,המלגות מיועדות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל אביב והמתגוררים .1.1

 (.1בשכירות באחת מהשכונות שאושרו, בכפוף לרשימת כתובות המגורים הזכאיות למלגה )נספח 

 .ושכונות נוספות ביפו , שכונת שפיראשכונת נווה שאנן, שכונת התקווה שכונות כלולות בפרוייקט: .1.1

 

 :הגדרות .2

 המענק אשר ניתן לסטודנט זכאי. -/ מלגה  תמיכה .1.1

ח ישראלי )בעל תעודת זהות ישראלית שאינו תושב ארעי(, הלומד לתואר ראשון או שני בהיקף אזר -סטודנט .1.1

 אביב. -באוניברסיטת תל 70%של לפחות 

 סטודנט שעומד בקריטריונים לקבלת מלגה. - סטודנט הזכאי לתמיכה .1.1

 או עד ניצול מכסת מקומות 30/10/2017ועד  01/07/2017-מה החל :גשת הבקשות למלגהמועד ה .1.2

ה תהחלטלשיקולים תקציביים ובכל המקרה על פי תתכן גם הרשמה מאוחרת וזאת בכפוף  .בפרוייקט

 הבלעדית של מנהלת הדיור.

 

 

 :התמיכקריטריונים לקבלת   .3

 אביב. -סטודנט מן המניין באוניברסיטת תל .1.1

ם את דמי ושיל מהיקף שעות הלימוד לתואר ראשון או שני 70% של לפחות לימודים בהיקףטודנט הלומד ס .1.1

 .הרווחה לאגודת הסטודנטים

הסטודנט עידכן את כתובת המגורים שלו בתעודת הזהות לכתובת הרלוונטית לפרוייקט בהתאם לרשימת  .1.1

 .1השכונות המופיעה בנספח 

 1הסטודנט מחזיק בידו חוזה שכירות חתום בנכס הממוקם באחת מן השכונות המוגדרות לפרוייקט בנספח  .1.2

 .פת עם הגבלה בעליית מחיר השכירותעם אופציה לשנה נוסלתקופה של שנה לפחות 

 הסטודנט רשום בארנונה כמחזיק בנכס האמור. .1.3

 המתגוררים באותה דירה.התמיכה תינתן לכל היותר לשלושה סטודנטים  .1.3

רשימת הפרויקטים שעות שנתיות.  40 לפחותפעילות של מעורבות חברתית בהיקף של בצע י סטודנטה .1.3

והיא יכולה להתעדכן , ו/או באתר המנהלת 2ת של מעורבות חברתית מופיעה כנספח המוכרים לצורך פעילו

בנוסף לשעות אלו כל סטודנט מחוייב להשתתף בלפחות על פי שיקול דעת העירייה. ובמקום בהתאם לצרכים 

 נו על ידי רכז השכונה בה הוא גר ו/או רכז הפרוייקט.אירועים שיאורגשני מפגשים/

ב הסכמה, לפיו תהא העירייה או מי מטעמה רשאית לבדוק את המשך זכאותו לקבלת הסטודנט חתם על כת .1.3

 התמיכה על ידי כך שתערוך ביקורי פתע בנכס ותוודא כי הסטודנט אכן מתגורר בכתובת שמסר בעירייה.

המלגה ולא פחות  ו, במהלך כל התקופה בגינה ניתנה להסטודנט יתגורר בנכס מגורים קבועים ורציפים .1.3

 .בפועל ( חודשי שכירות מלאים6)משישה 

 של הסטודנט.המשכיר אינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה  .1.13

 בשכירות משנה. ו שוכר את הנכסהסטודנט אינ .1.11

במוסד אקדמאי אחר  סטודנטיםהחילופי סטודנט מן המניין מאוניברסיטת תל אביב, אשר משתתף בתוכנית  .1.11

  לא ימצא זכאי להשתתפות בפרוייקט. בארץ ו/או בחו"ל 

לקבל את התמיכה סטודנט יהיה רשאי ה חבמידה ויוחלט על המשך מתן המלגות מעבר לשנת הלימודים תשע" .1.11

  .למדלסך כל התארים שיהיותר עד שלוש פעמים יותר מפעם אחת ולכל 

 הקרן ת"א יפו לפיתוח. תאושר על ידי למלגה הזכאות קביעת .1.12
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 סכום המלגה .4

לסטודנט. תקופת הזכאות לצורך ספירת חודשי  חודשים 12למשך ₪  9,600יעמוד על גובה התמיכה  .2.1

 .30/11/2018-ולא לאחר ה 01/06/2017-לא לפני העל פי האמור בחוזה השכירות אך השכירות הינה 

 כדלקמן: ני שיקים בש תינתןהתמיכה 

ונים חצי שנת מגורים בכתובת, עפ"י הקריטרילאחר כ ,מחצית מהתמיכה תוענק לסטודנט שעמד בקריטריונים .2.1.1

 .2018סוף ינואר וזאת בכל מקרה לא לפני  והתנאים המפורטים

והתנאים בכפוף לכך שעמד בקריטריונים  ,מחציתה השנייה של התמיכה תוענק לסטודנט בסוף שנת השכירות .2.1.1

מועד חלוקה שלישי יהיה בחודש  . 2018 אוגוסטסוף ובכל מקרה לא לפני המפורטים לכל אורך שנת השכירות 

 בת כאלו שלא יעמדו בשני המועדים הראשונים.אוקטובר לטו

( 40רבעים )אפחות ל ות בפרויקטמסגרת הפרויקט יידרש הסטודנט להתנדב במסגרת השכונב :התנדבות .2.1

על הסטודנט לבצע לפחות , 2017עד סוף דצמבר מוסדות שאושרו. עות שנתיות בהתאם לרשימת הגופים/ש

 כדי לקבל את המחצית הראשונה של המלגה.ת התנדבות במקום ההתנדבות אליו שובץ ושע 10

 .שעות התנדבות נוספות 10יידרש הסטודנט להשלים  2018סוף פברואר ב .2.1.1

 .במצטבר( 30)סה"כ  שעות התנדבות נוספות 10עוד  יידרש הסטודנט להשלים 2018סוף אפריל ב .2.1.1

סת שעות הנדרשת שעות התנדבות נוספות על מנת להגיע למכ 10יידרש הסטודנט להשלים  2018בסוף יוני  .2.1.1

 . 2018שעות בסה"כ( ויהיה זכאי לקבלת המחצית השנייה של המלגה במועד חלוקה באוגוסט  40)

שעות התנדבות במהלך  40-במידה וסטודנט ייקבל את המחצית הראשונה של המלגה ולא ישלים את כל ה .2.1.2

 תל אביב יפו. להחזיר את התשלום הראשון בשיק לפקודת עיריית יידרש 2017-2018שנת הלימודים 

במידה וסטודנט יעזוב שני מקומות לסטודנט תינתן אופציה לשינוי מקום ההתנדבות בפעם אחת בלבד.  .2.1.3

, ו/או יימצא כלא מתאים על ידי מקומות ההתנדבות ללא השלמת מכסת השעות התנדבות מכל סיבה שהיא

  לקבלת המלגה. יהיה בכך כדי לשלול זכאותו של הסטודנט 

ת יתבקשו במהלך השנה להעביר חוות דעת כתובה בדבר מחוייבות/פעילות הסטודנט מקומות ההתנדבו .2.1.3

לשלול זכאותו של סטודנט במקום ההתנדבות אליו שובץ. במידה ותתקבל חוות דעת שלילית יהיה בכך כדי 

 להגשת מועמדות לשנה שלאחר מכאן. 

כמו כן, עד מועד זה . 2018 ליוני 30-המלגה מותנת בסיום מלוא שעות ההתנדבות עד לתאריך הקבלת  .2.1.3

 .3.7מחוייב הסטודנט להשתתף בלפחות שני מפגשים כמפורט בסעיף 

והכל בהתאם  -חודשים או פחות  12למשך  (9,600ש"ח ) תשעת אלפים שש מאותל סך של עעמוד תהמלגה  .2.1

 ובכפוף לתקופת השכירות בפועל. לקריטריונים 

 .הסטודנט של השכירות חוזה סיום עבר למועדמ לא אך ,שנה של לתקופה פעם בכל תינתן המלגה .2.2

 מקרה בכל אך ,ת השכירותשנ של היחסי לחלק בהתאם מלגהה תינתן ,משנה קצרות שכירות תקופות בעבור .2.3

 .חודשים 6-מ פחות של לתקופה השוכר דירה לסטודנט מלגהה תינתן לא

חודשי שכירות בתקופת  12-ל סטודנטים אשר מחזיקים בחוזהלבבחירת המועמדים לפרוייקט, תינתן עדיפות  .2.3

 . 30/11/2018ועד  01/06/2017-המלגה החל מ

יהיה זכאי  30/11/2018-הלאחר  סתייםמחודשים מיום תחילת החוזה(  12סטודנט שחוזה השכירות שלו ) .2.3

למלגה בהתאם לחלק היחסי של חודשי השכירות עד לתאריך זה. בעבור יתרת התקופה יהיה על הסטודנט 

 שה ולעמוד בכל התנאים וההתחייבויות שיקבעו. להגיש בקשה חד

 המלגות מכסת כל נוצלהבנוסף ו סיום מועד א' להרשמה, לאחר הבקשה את סטודנט שיגישלמען הסר ספק,  .2.3

 .לקבל מלגה זכאי יהיה שנה, לא לאותה האפשרית

 

 

 קבלת המלגה  .5

  .קרןמתן המלגות יהיה באחריות ה .3.1

( 6שישה )כשווים ע"ש הסטודנט וזאת בשני מועדים: לאחר  העברת המלגה תבוצע באמצעות שני שיקים .3.1

 .4.1כמפורט בסעיף  ( חודשי מגורים12שניים עשר )כחודשי מגורים ולאחר 

המלגה תינתן ביחס לתקופה שתחל ביום תחילת תקופת השכירות על פי הסכם השכירות אך לא לפני מועד  .3.1

 חתימת הסכם השכירות. 

 הסדירה: לפני סיום מועד ההרשמה םכים המפורטיקבלת המלגה מותנית בהגשת המסמ .3.2

 טופס בקשה למלגה. .3.2.1

 טופס מעורבות חברתית. .3.2.1
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 .ות חברתיתבשאלון שיבוץ מעור .3.2.1

 הלימודים המראה גם את היקף 2017-2018תקף מאוניברסיטת תל אביב לשנה"ל אישור לימודים  .3.2.2

 .ותשלום דמי רווחה )אישור לימודים עם נתוני שכר לימוד(

 .עם ספח ובו כתובת מיגורים מעודכנת הותצילום תעודת ז .3.2.3

 הסכם שכירות מקורי )או העתק נאמן למקור מאושר כדין(. .3.2.3

 השוכרים סטודנטים מס׳ של מקרהב. השוכרים או השוכר שם על ארנונה חשבון .3.2.3

 .החשבון על יופיעו הסטודנטים שמות כל כי לוודא יש אחת דירה

 .המלגהתגרור ביטול  אי השלמת מלוא הפרטים והאישורים במועד שנקבע .3.3
 .הסטודנט של השכירות חוזה סיום למועד מעבר לא אך ,שנה של לתקופה פעם בכל תינתן המלגה .3.3

ובכל מקרה לא  באחד מן הפרטים שמסר על הסטודנט לעדכן את הקרן ומנהלת הדיור בכל שינוי שמתבצע .3.3

 יום ממועד השינוי. 14-יאוחר מ

לרשימת  בהתאם אחרת בדירה בשכירות להתגורר עבורוי המושכרת בדירה להתגורר שיפסיק סטודנט .3.3

 מנהלת הדיורל כך על יודיע אם אלא הדיור מלגת את לקבל זכאי יהיה לא ,כתובות המגורים הזכאיות למלגה

 .5.4 בסעיף כאמור הנדרשים המסמכים כל את ויציג המעבר ביצוע עם ידמ

 

 

 המלגה תבוטל או תופחת במקרים הבאים: .3.3

 או/ו המלגה לו ניתנת בגינה התקופה סיום טרם המושכרת בדירה להתגורר כלשהי יבהמס שיפסיק סטודנט .3.3.1

 בתוך, להחזיר יידרש ואזי מנהלת הדיורל מיידית כך על ידווח ,אחר לימודים למוסד עבר או לימודיו את הפסיק

 .הלימודים או/ו המגורים הפסקת מועד שלאחר התקופה בגין מראש שקיבל הסיוע את ם,יו  60

 לא ,כך על ודיווח המלגה תקופת סיום טרם ללמוד או/ו בדירה להתגורר שהפסיק סטודנט - ספק הסר עןלמ .3.3.1

 סכומי את להחזיר יידרש אך ,בפועל והלימודים בדירה המגורים תקופת בגין שניתן הסכום את להחזיר יידרש

 ד.למ לא או בדירה התגורר לא שבה התקופה בגין המלגה

וספות להגשת בקשות נ זכותהש סיבה לביטול המלגה ושלילת לשמ יכול לא נכונים פרטיםסטודנט אשר ימסור  .3.3.1

 ו.לנקיטת צעדים משפטיים נגד הקרן והמנהלתבאוניברסיטה וזאת מבלי לפגוע בזכות  וילמשך כל שנות לימוד

 

 

 כללי .6

 וכל ,המלגה תנאי קיום בדבר ביקורות לפעם מפעם לבצע הרשותתהא מנהלת הדיור או נציג של הקרן  .3.1

 .כאמור ביקורות ביצוע לאפשר יתחייב המלגה את שיקבל סטודנט

 .המלגות להענקת הכללים לשנות את הזכות את לעצמן שומרות הקרן ומנהלת הדיור .3.1

 .בכפוף לתקציב שאושר דעת הקרן ומנהלת הדיורלשיקול  מתן המלגות כפוף .3.1

 ולרבות אחרים לצרכים רבותל שהתקבל מהסטודנט, במידע שימוש תעשול רשאית הקרן ומנהלת הדיור .3.2

 .לצורך אימות הנתונים שניתנו על ידו לגורמים שלישיים המידע של העברתו

 רשאית מנהלת הדיור לעדכן ולשנות את התקנון. .3.3

 אי של מקרה בכל וכי ,המתאימים התקציבים בקבלת מותנית התוכנית הפעלת כי יובהר הטוב הסדר למען .3.3

 ,התוכנית את להשהות או להפסיק רשאית קרןה תהא - העברתם ייתהשה או/ו הפסקת או/ו התקציבים קבלת

  .העניין לפי

להינתן שר מנוגד או נוסף על התקנון חייב שניתן ע"י מנהלת הדיור וא כל שינוי או אישור לידיעת זכאי המלגה, .3.3

 בכתב בלבד. לא ניתן להתבסס על הבטחות ו/או אמירות שבעל פה.

 

 

 

 והדבר נוסח כך לשם הנוחות בלבד. -שון זכר, גם לשון נקבה במשמע יודגש כי האמור במסמך זה בל
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 רשימת כתובות המגורים הזכאיות למלגה :1נספח 

 שכונת התקווה –כתובות מגורים בהן ניתנת המלגה  1.1

 שם הרחוב
 עד מספר בית ממספר בית עד מספר בית ממספר בית

 זוגי אי זוגי

4203 1 1 2 6 

4208 1 1 2 2 

 34 2 27 1 אביאסף

 28 2 21 1 אביטל

 8 2 7 1 אבימלך

 44 2 43 1 אחימעץ

 24 2 25 1 אחיעזר

 42 2 39 1 איתיאל

 78 0 99 1 אצ"ל

 40 0 53 0 בועז

 10 2 9 1 ביתוס

 8 2 11 1 בלשן

 32 2 21 1 בן חסד

 24 2 33 1 ברכיה

 96 96 105 105 לב חיים-בר

 16 2 0 0 גבעתי

 14 2 7 1 גדליה

 30 2 39 1 גואל

 26 2 29 1 דורון

 34 14 29 13 דיין משה

 32 2 35 1 דעואל

 24 2 21 1 האגמון

 28 2 21 1 האקליפטוס

 24 2 19 1 הברוש

 106 0 109 0 ההגנה

 24 2 21 1 הודיה

 52 2 43 1 הונא

 8 2 9 1 היימן

 16 2 13 1 המכבש

 14 2 17 1 הרותם

 26 0 25 0 ובהרט

 30 2 33 1 הרן

 6 2 11 1 השיטה

 14 2 19 1 השכל

 104 2 105 1 התקוה

 34 2 29 1 וילון

 42 2 37 1 ורד

 30 2 21 0 ורדיאל

 24 0 27 1 ותיק

 24 2 21 1 זבד

 32 2 27 1 זרח

 66 2 47 0 חנוך
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 32 2 31 1 חפר

 18 2 23 1 טלמון

 70 2 55 1 טרפון

 54 2 55 1 יאיר

 8 2 7 1 יונדב

 30 0 25 0 יורם

 26 2 23 1 יזהר

 42 2 47 1 יחיעם

 30 2 35 1 ימין

 52 0 51 0 יקותיאל

 46 2 55 0 כביר

 22 0 25 1 כביר

 60 2 61 1 שבע-כצנלסון בת

 46 2 49 1 כרמי

 24 2 27 1 לבלוב

 94 0 103 0 לח"י

 20 2 19 1 ליש

 6 0 23 1 למואל

 30 2 27 1 לפידות

 14 2 11 1 מבחר

 94 2 93 1 מבשר

 48 2 23 1 מושיע

 16 2 11 1 מצובה

 60 2 71 1 נדב

 12 2 11 1 נוריאל

 30 2 33 1 נטעים

 4 2 5 1 נעמן

 98 2 93 1 נתן

 4 2 5 1 סימן טוב

 50 2 51 1 סמדר

 38 2 37 1 עבאס

 50 2 49 1 עברי

 8 2 7 1 עוזר

 58 2 63 1 עזאי

 22 2 7 0 פ"ד

 28 2 23 1 פלוגות

 12 2 11 1 פלטיאל

 22 2 19 1 פנואל

 16 2 13 1 צורישדי

 12 2 7 1 צלפחד

 22 0 15 0 צפריר

 20 2 21 1 קדמיאל

 8 0 13 1 קהילת מקסיקו

 54 2 21 1 קהילת ניו יורק

 40 2 45 1 קלמן

 90 2 77 1 קמואל

 36 2 31 0 קרייתי
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 נווה שאנןשכונת  –כתובות מגורים בהן ניתנת המלגה  1.2

 שם הרחוב
 עד מספר בית ממספר בית עד מספר בית ממספר בית

 זוגי אי זוגי

1236 1 1 2 2 

1237 1 15 2 14 

1238 1 13 0 0 

1239 21 25 0 18 

 30 2 23 1 איגר

 10 2 7 1 השחר איילת

 14 2 15 1 ר'ארלנג

 44 2 19 0 מנחם בגין

 14 2 9 1 גוברין בית

 18 2 23 1 קציר בית

 36 0 39 1 ברק בני

 68 2 67 1 עבריה הגדוד

 6 2 9 1 הגליל

 38 2 41 1 א"הגר

 22 0 13 0 ההגנה

 20 0 41 0 החרש

 16 2 13 1 הנגב

 70 2 53 1 העליה

 62 2 55 1 הקונגרס

 44 2 45 0 ציון הר

 78 24 0 0 הרכבת

 8 2 9 1 השומרון

 26 0 29 0 השלכת

 6 2 3 1 השפלה

 14 2 23 1 השרון

 84 40 73 43 וולפסון

 24 2 9 1 חזנוביץ

 122 110 115 107 השריון חיל

 20 0 9 0 מצולה יון

 64 2 61 1 המעלה יסוד

 56 2 57 1 לבנדה

 62 2 57 1 רוני

 6 2 5 1 רזי

 0 0 1 0 לוב מנחםריבו

 12 2 15 1 רצון

 22 2 0 0 רשף

 24 2 17 1 רשפים

 38 2 33 1 שבתאי

 38 2 33 1 שלמון

 58 2 55 1 שמחה

 40 2 33 1 ששון

 42 2 37 1 תדהר דוד

 22 2 19 1 תרדיון

 28 2 33 1 תשבי
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 10 8 9 3 גוורדיה לה

 0 0 0 0 2 גרדיה לה

 140 54 133 61 לוינסקי

 0 0 0 0 לוינסקי

 2 2 3 1 יוסף לישנסקי

 0 0 15 1 מולדת

 98 0 99 49 מטלון

 20 2 13 1 מירון

 26 2 25 1 ישראל בן מנשה

 12 2 9 1 'א מסילה

 12 2 13 1 העולים מסילת

 6 2 1 1 ורשה גטו מרד

 48 2 59 1 שאנן נוה

 28 0 11 0 סלומון

 22 2 21 1 הקורא עין

 12 2 13 1 עכו

 18 2 11 1 עמיר

 22 0 21 0 ענתבי

 10 0 25 0 ענתבי

 14 2 13 1 פיין

 82 64 79 61 ידידיה פרנקל

 48 2 45 1 ל י פרץ

 50 2 53 1 לנוב'צ

 0 0 31 1 דוד צמח

 48 28 47 27 ד"ראב

 30 2 31 1 פינה ראש

 20 2 15 1 לציון ראשון

 44 0 47 1 ציון שיבת

 174 74 177 95 שלמה

 

 יפו –כתובות מגורים בהן ניתנת המלגה  1.3

 יפו א':-דקר שכונת 1.3.1

 שם הרחוב
 עד מספר בית ממספר בית עד מספר בית ממספר בית

 זוגי אי זוגי

3226 1 9 2 10 

3392 0 1 0 34 

3393 13 15 18 26 

 12 0 13 0 אד קוץ'

 22 2 19 1 איסקוב ניסים

 8 2 11 1 אנדרוס

 16 2 7 1 אשדוד

 24 2 23 1 באר שבע

 66 60 69 0 באר שבע

 20 2 17 1 גר צדק

 10 2 15 1 הגיחון

 59 0 0 0 היינה היינריך

 14 2 13 1 גובוכטנ

 28 2 29 1 חסידי האומות
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 46 46 51 49 למרטין

 20 2 17 1 מיצקביץ אדם

 34 2 27 1 נחל הבשור

 18 0 33 0 נחל עוז

 20 2 11 1 נחל שורק

 22 0 27 0 נס לגויים

 10 2 9 1 סג'רה

 102 0 67 0 עזה

 14 2 15 1 רוזנבלט צבי

 יפו ג': 1.3.2

 שם הרחוב
 עד מספר בית ממספר בית עד מספר בית ממספר בית

 זוגי אי זוגי

3404 1 55 2 62 

3405 0 3 0 2 

3406 1 1 2 2 

3407 0 5 0 2 

3408 1 5 2 6 

3413 1 21 2 48 

3822 0 1 0 2 

 20 2 19 1 מוצטפה כמאל אטאטורק

 32 2 7 0 אפלטון

 18 2 11 1 אריסטו

 0 0 37 1 שמחה הולצברג

 42 0 23 0 אייזיק חריף

 10 2 9 1 קורט ולסקיטוכ

 264 80 223 71 יפת

 230 42 221 49 ירושלים

 24 2 11 1 זלמן מייזל

 28 0 0 0 סהרון

 14 2 15 1 סוקרטס

 24 2 11 0 ברוך קרוא

 

 יפו ד': -שכונת גבעת התמרים 1.3.3

 שם הרחוב
 עד מספר בית ממספר בית עד מספר בית ממספר בית

 זוגי אי זוגי

3933 1 5 2 4 

 8 2 5 1 יתגלעינ

 8 2 1 1 אלפרד דבלין

 0 0 1 1 הגבורים

 38 0 1 0 חיים הלר

 8 2 11 1 חיננית

 8 2 0 0 חלמית

 48 0 51 0 מחרוזת

 26 2 17 0 נרדור

 40 0 15 0 סומקן

 24 2 17 1 פעמונית

 54 0 45 0 קנדה קהילת

 18 0 65 1 יצחק רובינשטין
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 מזרחית לשדרות ירושלים:-מרכז יפו 1.3.1

 הרחובשם 
 עד מספר בית ממספר בית עד מספר בית ממספר בית

 זוגי אי זוגי

3812 1 7 2 8 

 22 2 13 1 החיים אור

 32 2 43 0 ציון בכורי

 32 2 33 1 צבי בן

 20 16 17 13 דאנטה

 20 2 19 1 הכוזרי

 6 2 9 1 טוני הלה

 6 2 3 1 משה הלוי

 34 2 31 1 הלאומים חבר

 6 2 7 1 הימית יהודה

 98 40 113 49 ירושלים

 44 6 47 5 למרטין

 2 0 1 0 תנחומא מדרש

 42 0 43 39 לו'אנג מיכאל

 18 0 17 1 עדולם

 66 2 41 0 עזה

 16 2 17 1 ירוחם רבנו

 30 24 29 0 גאון שרירא

 

 נווה גולן: 1.3.1

 שם הרחוב
 עד מספר בית ממספר בית עד מספר בית ממספר בית

 זוגי אי זוגי

 14 0 35 1 ט"הבעש

 200 152 201 165 ירושלים

 20 0 21 1 עירית

 28 0 43 0 פיקוס

 

 צהלון: 1.3.1

 שם הרחוב
 עד מספר בית ממספר בית עד מספר בית ממספר בית

 זוגי אי זוגי

3483 0 9 0 2 

3768 1 1 2 2 

3874 1 13 0 0 

3895 1 9 2 14 

3897 1 5 0 0 

 20 0 41 0 ארליך

 8 2 5 1 ז אבן) אדיס פיליפ דה

 6 2 7 1 מויטבסק הרבי

 10 2 9 1 מלילוב הרבי

 8 2 9 1 מקוטוב הרבי

 10 2 9 1 מקוצק הרבי

 10 2 9 1 מקרלין הרבי

 20 0 15 0 ם"הרי חידושי

 16 0 23 0 הרופא טוביה
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 124 100 145 117 ירושלים

 6 2 5 1 יצחק ישראלי

 10 2 5 1 שרה בן ליב

 22 2 21 1 סלואדור מעפילי

 18 2 13 1 נתן נץפ

 14 0 9 1 הרופא צהלון

 38 0 33 0 י"ציהתל

 80 0 91 0 ישראל שבטי

 16 0 9 0 ירחינאי שמואל

 שיכוני חיסכון: 1.3.7

 שם הרחוב
 עד מספר בית ממספר בית עד מספר בית ממספר בית

 זוגי אי זוגי

3898 1 1 2 2 

3899 1 1 2 2 

3900 0 1 0 2 

 18 2 15 1 ישראל אוהב

 18 0 21 0 עין בת

 36 0 19 0 ממזריץ דב

 14 0 15 1 משפולה הסבא

 20 2 13 0 מפשיסחא הרבי

 56 0 43 0 ד"חב

 150 126 163 147 ירושלים

 6 2 27 1 ין'מריז ישראל

 26 2 23 1 יוסף יעקב ץ"כ

 18 2 21 1 עינים מאור

 18 2 15 1 פנחס מדרש

 18 2 17 1 מברסלב נחמן

 24 2 11 0 ישראל עבודת

 62 40 61 35 י"ציהתל

 

 שפיראשכונת  –כתובות מגורים בהן ניתנת המלגה  1.1

 

 שם הרחוב
מספר 
 בית 

3677 1 

3677 2 

3677 3 

3677 4 

3677 5 

3677 6 

3677 7 

3677 8 

 שם הרחוב
מספר 
 בית 

3677 9 

3677 10 

3677 12 

3677 14 

א8 3677  

 1 אבודרהם

 2 אבודרהם

 3 אבודרהם

 ם הרחובש
מספר 
 בית 

 4 אבודרהם

 5 אבודרהם

 6 אבודרהם

 8 אבודרהם

 1 בית חדש

 2 בית חדש

 3 בית חדש

 4 בית חדש

 5 בית חדש

 6 בית חדש

 7 בית חדש

 8 בית חדש

 9 בית חדש

 10 בית חדש

 12 בית חדש

 1 בלבן מאיר

 2 בלבן מאיר

 3 בלבן מאיר

 4 בלבן מאיר

 5 בלבן מאיר

 6 מאירבלבן 

 7 בלבן מאיר

 8 בלבן מאיר

 9 בלבן מאיר

 10 בלבן מאיר

 11 בלבן מאיר
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 12 בלבן מאיר

 13 בלבן מאיר

 15 בלבן מאיר

 1 בן אשר

 2 בן אשר

 3 בן אשר

 4 בן אשר

 5 בן אשר

 6 בן אשר

 7 בן אשר

 8 בן אשר

 9 בן אשר

 10 בן אשר

 11 בן אשר

 12 בן אשר

 13 בן אשר

 14 רבן אש

 15 בן אשר

 16 בן אשר

 17 בן אשר

 18 בן אשר

 19 בן אשר

 20 בן אשר

 1 בעל העקידה

 2 בעל העקידה

 3 בעל העקידה

 4 בעל העקידה

 5 בעל העקידה

 6 בעל העקידה

 7 בעל העקידה

 8 בעל העקידה

 9 בעל העקידה

 10 בעל העקידה

 11 בעל העקידה

 12 בעל העקידה

 13 בעל העקידה

 14 בעל העקידה

 15 בעל העקידה

 16 בעל העקידה

 17 בעל העקידה

 18 בעל העקידה

 19 בעל העקידה

 20 בעל העקידה

 21 בעל העקידה

 22 בעל העקידה

 23 בעל העקידה

 24 בעל העקידה

 25 בעל העקידה

 26 בעל העקידה

 27 בעל העקידה

 28 בעל העקידה

 29 בעל העקידה

 30 בעל העקידה

 31 בעל העקידה

 32 בעל העקידה

 33 בעל העקידה

 34 בעל העקידה

 35 בעל העקידה

 37 בעל העקידה

 38 בעל העקידה

 39 בעל העקידה

 40 בעל העקידה

 41 בעל העקידה

 42 בעל העקידה

 43 בעל העקידה

 44 בעל העקידה

 45 בעל העקידה

 46 בעל העקידה

 47 בעל העקידה

 48 בעל העקידה

 49 בעל העקידה

 51 בעל העקידה

   בעל העקידה

 א27 בעל העקידה

 31 בר יוחאי

 33 בר יוחאי

 35 בר יוחאי

 37 בר יוחאי

 38 בר יוחאי

 39 בר יוחאי

 40 בר יוחאי

 41 בר יוחאי

 42 בר יוחאי

 43 בר יוחאי

 44 בר יוחאי

 45 בר יוחאי

 46 בר יוחאי

 47 בר יוחאי

 48 בר יוחאי

 49 ר יוחאיב

 50 בר יוחאי

 51 בר יוחאי

 52 בר יוחאי

 53 בר יוחאי

 54 בר יוחאי

 55 בר יוחאי

 56 בר יוחאי

 57 בר יוחאי

 58 בר יוחאי

 60 בר יוחאי

 62 בר יוחאי

 64 בר יוחאי

 66 בר יוחאי

 68 בר יוחאי

 70 בר יוחאי

 72 בר יוחאי

 74 בר יוחאי

 76 בר יוחאי

 78 בר יוחאי

 80 בר יוחאי

 82 בר יוחאי

 א43 בר יוחאי

 א47 בר יוחאי

 1 גבעת בן יהודה

 2 גבעת בן יהודה

 3 גבעת בן יהודה

 4 גבעת בן יהודה

 5 גבעת בן יהודה

 6 גבעת בן יהודה

 7 גבעת בן יהודה

 8 גבעת בן יהודה

 9 גבעת בן יהודה

 10 גבעת בן יהודה

 11 גבעת בן יהודה

 12 ודהגבעת בן יה

 13 גבעת בן יהודה

 14 גבעת בן יהודה

 15 גבעת בן יהודה

 16 גבעת בן יהודה

 17 גבעת בן יהודה

 18 גבעת בן יהודה

 19 גבעת בן יהודה

 20 גבעת בן יהודה

 21 גבעת בן יהודה

 22 גבעת בן יהודה

 23 גבעת בן יהודה

 24 גבעת בן יהודה

 26 גבעת בן יהודה

 1 גולומב

 3 מבגולו

 5 גולומב

 7 גולומב

 9 גולומב

 11 גולומב

 13 גולומב

 15 גולומב

 17 גולומב

 19 גולומב

 20 גולומב

 21 גולומב
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 22 גולומב

 23 גולומב

 24 גולומב

 25 גולומב

 26 גולומב

 27 גולומב

 28 גולומב

 29 גולומב

 30 גולומב

 31 גולומב

 32 גולומב

 33 גולומב

 34 גולומב

 35 גולומב

 36 גולומב

 37 גולומב

 38 גולומב

 39 גולומב

 40 גולומב

 41 גולומב

 42 גולומב

 44 גולומב

 45 גולומב

 46 גולומב

 47 גולומב

 48 גולומב

 50 גולומב

 52 גולומב

 א25 גולומב

 א27 גולומב

 א33 גולומב

 א43 גולומב

 1 דה מודינה אריה

 2 דה מודינה אריה

 3 נה אריהדה מודי

 4 דה מודינה אריה

 5 דה מודינה אריה

 6 דה מודינה אריה

 7 דה מודינה אריה

 8 דה מודינה אריה

 9 דה מודינה אריה

 10 דה מודינה אריה

 11 דה מודינה אריה

 12 דה מודינה אריה

 13 דה מודינה אריה

 14 דה מודינה אריה

 15 דה מודינה אריה

 16 דה מודינה אריה

 17 ודינה אריהדה מ

 18 דה מודינה אריה

 19 דה מודינה אריה

 20 דה מודינה אריה

 21 דה מודינה אריה

 22 דה מודינה אריה

 23 דה מודינה אריה

 24 דה מודינה אריה

 א19 דה מודינה אריה

 ב19 דה מודינה אריה

 ג19 דה מודינה אריה

 א21 דה מודינה אריה

 ב21 דה מודינה אריה

 ג21 ה אריהדה מודינ

 1 האסיף

 2 האסיף

 3 האסיף

 4 האסיף

 5 האסיף

 6 האסיף

 7 האסיף

 8 האסיף

 9 האסיף

 10 האסיף

 11 האסיף

 12 האסיף

 13 האסיף

 14 האסיף

 16 האסיף

 18 האסיף

 20 האסיף

 47 הר ציון

 49 הר ציון

 51 הר ציון

 53 הר ציון

 55 הר ציון

 57 הר ציון

 59 הר ציון

 61 הר ציון

 63 הר ציון

 65 הר ציון

 67 הר ציון

 69 הר ציון

 71 הר ציון

 73 הר ציון

 75 הר ציון

 77 הר ציון

 79 הר ציון

 81 הר ציון

 83 הר ציון

 85 הר ציון

 87 הר ציון

 89 הר ציון

 91 הר ציון

 93 הר ציון

 95 הר ציון

 97 הר ציון

 99 הר ציון

 101 הר ציון

 103 ציון הר

 105 הר ציון

 107 הר ציון

 109 הר ציון

 111 הר ציון

 113 הר ציון

 115 הר ציון

 117 הר ציון

 א105 הר ציון

 א95 הר ציון

 1 הראב"ע

 2 הראב"ע

 3 הראב"ע

 4 הראב"ע

 5 הראב"ע

 6 הראב"ע

 7 הראב"ע

 8 הראב"ע

 9 הראב"ע

 10 הראב"ע

 11 הראב"ע

 12 הראב"ע

 13 "עהראב

 14 הראב"ע

 15 הראב"ע

 16 הראב"ע

 17 הראב"ע

 18 הראב"ע

 19 הראב"ע

 20 הראב"ע

 21 הראב"ע

 22 הראב"ע

 23 הראב"ע

 24 הראב"ע

 25 הראב"ע

 26 הראב"ע

 27 הראב"ע

 28 הראב"ע

 29 הראב"ע

 30 הראב"ע

 32 הראב"ע

 34 הראב"ע

 36 הראב"ע
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 38 הראב"ע

 40 הראב"ע

 1 השילוח

 2 השילוח

 3 השילוח

 4 השילוח

 5 השילוח

 6 השילוח

 7 השילוח

 8 השילוח

 9 השילוח

 10 השילוח

 11 השילוח

 12 השילוח

 13 השילוח

 14 השילוח

 15 השילוח

 1 התיבונים

 2 התיבונים

 3 התיבונים

 4 התיבונים

 5 התיבונים

 6 התיבונים

 7 התיבונים

 8 התיבונים

 9 התיבונים

 10 התיבונים

 11 התיבונים

 12 התיבונים

 13 התיבונים

 14 התיבונים

 15 התיבונים

 16 התיבונים

 17 התיבונים

 18 התיבונים

 19 התיבונים

 20 התיבונים

 21 התיבונים

 22 התיבונים

 23 התיבונים

 24 התיבונים

 25 התיבונים

 26 התיבונים

 27 התיבונים

 28 התיבונים

 29 התיבונים

 30 התיבונים

 31 התיבונים

 32 התיבונים

 33 התיבונים

 34 התיבונים

 35 התיבונים

 36 התיבונים

 37 התיבונים

 38 התיבונים

 39 התיבונים

 40 התיבונים

 41 התיבונים

 42 התיבונים

 43 התיבונים

 1 חובות הלבבות

 2 חובות הלבבות

 3 חובות הלבבות

 4 חובות הלבבות

 5 הלבבות חובות

 6 חובות הלבבות

 7 חובות הלבבות

 8 חובות הלבבות

 9 חובות הלבבות

 10 חובות הלבבות

 11 חובות הלבבות

 12 חובות הלבבות

 13 חובות הלבבות

 14 חובות הלבבות

 15 חובות הלבבות

 16 חובות הלבבות

 17 חובות הלבבות

 18 חובות הלבבות

 19 חובות הלבבות

 20 תחובות הלבבו

 21 חובות הלבבות

 22 חובות הלבבות

 23 חובות הלבבות

 24 חובות הלבבות

 25 חובות הלבבות

 26 חובות הלבבות

 27 חובות הלבבות

 28 חובות הלבבות

 29 חובות הלבבות

 30 חובות הלבבות

 31 חובות הלבבות

 32 חובות הלבבות

 33 חובות הלבבות

 34 חובות הלבבות

 35 חובות הלבבות

 36 חובות הלבבות

 37 חובות הלבבות

 38 חובות הלבבות

 39 חובות הלבבות

 40 חובות הלבבות

 41 חובות הלבבות

 42 חובות הלבבות

 42 חובות הלבבות

 43 חובות הלבבות

 44 חובות הלבבות

 45 חובות הלבבות

 46 חובות הלבבות

 47 חובות הלבבות

 48 חובות הלבבות

 49 חובות הלבבות

 51 חובות הלבבות

 53 חובות הלבבות

 55 חובות הלבבות

 57 חובות הלבבות

 59 חובות הלבבות

 61 חובות הלבבות

 63 חובות הלבבות

א47 חובות הלבבות  

 19 חזקיהו המלך

 21 חזקיהו המלך

 23 חזקיהו המלך

 24 חזקיהו המלך

 25 חזקיהו המלך

 26 חזקיהו המלך

 27 חזקיהו המלך

 28 יהו המלךחזק

 29 חזקיהו המלך

 30 חזקיהו המלך

 31 חזקיהו המלך

 32 חזקיהו המלך

 33 חזקיהו המלך

 34 חזקיהו המלך

 35 חזקיהו המלך

 36 חזקיהו המלך

 37 חזקיהו המלך

 38 חזקיהו המלך

 39 חזקיהו המלך

 40 חזקיהו המלך

 41 חזקיהו המלך

 42 חזקיהו המלך

 43 חזקיהו המלך

 44 יהו המלךחזק

 45 חזקיהו המלך

 46 חזקיהו המלך

 47 חזקיהו המלך

 48 חזקיהו המלך

 49 חזקיהו המלך

 50 חזקיהו המלך

 51 חזקיהו המלך

 52 חזקיהו המלך
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 53 חזקיהו המלך

 54 חזקיהו המלך

 55 חזקיהו המלך

 56 חזקיהו המלך

 57 חזקיהו המלך

 58 חזקיהו המלך

 59 חזקיהו המלך

 60 יהו המלךחזק

 61 חזקיהו המלך

 62 חזקיהו המלך

 63 חזקיהו המלך

 64 חזקיהו המלך

 65 חזקיהו המלך

 66 חזקיהו המלך

 67 חזקיהו המלך

 68 חזקיהו המלך

א45 חזקיהו המלך  

א53 חזקיהו המלך  

 1 חיוג יהודה

 2 חיוג יהודה

 3 חיוג יהודה

 4 חיוג יהודה

 5 חיוג יהודה

 6 חיוג יהודה

 7 חיוג יהודה

 8 חיוג יהודה

 9 חיוג יהודה

 10 חיוג יהודה

 11 חיוג יהודה

 12 חיוג יהודה

 14 חיוג יהודה

 53 חיל השריון

 55 חיל השריון

 57 חיל השריון

 59 חיל השריון

 64 חיל השריון

 75 חיל השריון

 77 חיל השריון

 79 חיל השריון

 81 חיל השריון

 82 חיל השריון

 83 יל השריוןח

 84 חיל השריון

 85 חיל השריון

 86 חיל השריון

 87 חיל השריון

 88 חיל השריון

 89 חיל השריון

 90 חיל השריון

 91 חיל השריון

 92 חיל השריון

 93 חיל השריון

 94 חיל השריון

 95 חיל השריון

 96 חיל השריון

 97 חיל השריון

 98 חיל השריון

 99 חיל השריון

 100 ל השריוןחי

 101 חיל השריון

 102 חיל השריון

 103 חיל השריון

 104 חיל השריון

 105 חיל השריון

 106 חיל השריון

 108 חיל השריון

 1 חכמי אתונה

 2 חכמי אתונה

 3 חכמי אתונה

 4 חכמי אתונה

 5 חכמי אתונה

 6 חכמי אתונה

 7 חכמי אתונה

 8 חכמי אתונה

 9 חכמי אתונה

 10 אתונה חכמי

 11 חכמי אתונה

 12 חכמי אתונה

 13 חכמי אתונה

 14 חכמי אתונה

 15 חכמי אתונה

 16 חכמי אתונה

 17 חכמי אתונה

 18 חכמי אתונה

 19 חכמי אתונה

 20 חכמי אתונה

 21 חכמי אתונה

 22 חכמי אתונה

 23 חכמי אתונה

 24 חכמי אתונה

 25 חכמי אתונה

 26 חכמי אתונה

 27 אתונהחכמי 

 28 חכמי אתונה

 30 חכמי אתונה

 31 חכמי אתונה

 32 חכמי אתונה

 33 חכמי אתונה

 34 חכמי אתונה

 35 חכמי אתונה

 36 חכמי אתונה

 37 חכמי אתונה

 38 חכמי אתונה

 39 חכמי אתונה

 40 חכמי אתונה

 41 חכמי אתונה

 42 חכמי אתונה

 43 חכמי אתונה

 44 חכמי אתונה

 45 תונהחכמי א

 46 חכמי אתונה

 47 חכמי אתונה

 48 חכמי אתונה

 49 חכמי אתונה

 50 חכמי אתונה

 51 חכמי אתונה

 52 חכמי אתונה

 53 חכמי אתונה

 54 חכמי אתונה

 55 חכמי אתונה

 56 חכמי אתונה

 57 חכמי אתונה

 58 חכמי אתונה

 59 חכמי אתונה

 60 חכמי אתונה

 61 חכמי אתונה

 62 ונהחכמי את

 63 חכמי אתונה

 64 חכמי אתונה

 65 חכמי אתונה

 66 חכמי אתונה

 67 חכמי אתונה

 68 חכמי אתונה

 69 חכמי אתונה

 70 חכמי אתונה

 71 חכמי אתונה

 73 חכמי אתונה

א17 חכמי אתונה  

א19 חכמי אתונה  

א29 חכמי אתונה  

א2 חכמי אתונה  

א47 חכמי אתונה  

א51 חכמי אתונה  

א53 י אתונהחכמ  

א8 חכמי אתונה  

א9 חכמי אתונה  

 1 חכמי ישראל

 1 חכמי ישראל

 2 חכמי ישראל

 2 חכמי ישראל
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 3 חכמי ישראל

 3 חכמי ישראל

 4 חכמי ישראל

 4 חכמי ישראל

 5 חכמי ישראל

 5 חכמי ישראל

 6 חכמי ישראל

 6 חכמי ישראל

 7 חכמי ישראל

 7 חכמי ישראל

 8 חכמי ישראל

 8 י ישראלחכמ

 9 חכמי ישראל

 9 חכמי ישראל

 10 חכמי ישראל

 10 חכמי ישראל

 11 חכמי ישראל

 11 חכמי ישראל

 12 חכמי ישראל

 12 חכמי ישראל

 13 חכמי ישראל

 13 חכמי ישראל

 14 חכמי ישראל

 15 חכמי ישראל

 15 חכמי ישראל

 16 חכמי ישראל

 17 חכמי ישראל

 17 חכמי ישראל

 18 ראלחכמי יש

 19 חכמי ישראל

 19 חכמי ישראל

 20 חכמי ישראל

 21 חכמי ישראל

 22 חכמי ישראל

 23 חכמי ישראל

 24 חכמי ישראל

 25 חכמי ישראל

 26 חכמי ישראל

 27 חכמי ישראל

 28 חכמי ישראל

 29 חכמי ישראל

 30 חכמי ישראל

 31 חכמי ישראל

 32 חכמי ישראל

 33 חכמי ישראל

 34 אלחכמי ישר

 35 חכמי ישראל

 36 חכמי ישראל

 37 חכמי ישראל

 38 חכמי ישראל

 39 חכמי ישראל

 40 חכמי ישראל

 41 חכמי ישראל

 42 חכמי ישראל

 43 חכמי ישראל

 44 חכמי ישראל

 45 חכמי ישראל

 46 חכמי ישראל

 47 חכמי ישראל

 48 חכמי ישראל

 49 חכמי ישראל

 50 חכמי ישראל

 51 לחכמי ישרא

 52 חכמי ישראל

 53 חכמי ישראל

 54 חכמי ישראל

 55 חכמי ישראל

 56 חכמי ישראל

 57 חכמי ישראל

 58 חכמי ישראל

 59 חכמי ישראל

 60 חכמי ישראל

 61 חכמי ישראל

 62 חכמי ישראל

 63 חכמי ישראל

 64 חכמי ישראל

 65 חכמי ישראל

 66 חכמי ישראל

 67 חכמי ישראל

 68 חכמי ישראל

 69 חכמי ישראל

 70 חכמי ישראל

 71 חכמי ישראל

 72 חכמי ישראל

 73 חכמי ישראל

 74 חכמי ישראל

 75 חכמי ישראל

 76 חכמי ישראל

 77 חכמי ישראל

 78 חכמי ישראל

 79 חכמי ישראל

 80 חכמי ישראל

 81 חכמי ישראל

 82 חכמי ישראל

 83 חכמי ישראל

 84 חכמי ישראל

 85 חכמי ישראל

 86 חכמי ישראל

 87 חכמי ישראל

 88 חכמי ישראל

 90 חכמי ישראל

 92 חכמי ישראל

 92 חכמי ישראל

 94 חכמי ישראל

 98 חכמי ישראל

 100 חכמי ישראל

 102 חכמי ישראל

 104 חכמי ישראל

 106 חכמי ישראל

 108 חכמי ישראל

 110 חכמי ישראל

 112 חכמי ישראל

 114 חכמי ישראל

 116 ישראל חכמי

א11 חכמי ישראל  

א2 חכמי ישראל  

א5 חכמי ישראל  

א7 חכמי ישראל  

א92 חכמי ישראל  

 1 חכמי לובלין

 2 חכמי לובלין

 3 חכמי לובלין

 4 חכמי לובלין

 5 חכמי לובלין

 6 חכמי לובלין

 7 חכמי לובלין

 8 חכמי לובלין

 9 חכמי לובלין

 10 חכמי לובלין

 11 חכמי לובלין

 12 חכמי לובלין

 13 חכמי לובלין

 14 חכמי לובלין

 15 חכמי לובלין

 16 חכמי לובלין

 17 חכמי לובלין

 18 חכמי לובלין

 1 טורי זהב

 2 טורי זהב

 3 טורי זהב

 4 טורי זהב

 5 טורי זהב

 6 טורי זהב

 7 טורי זהב

 8 טורי זהב

 9 טורי זהב

 10 טורי זהב

 11 טורי זהב

 12 טורי זהב

 13 טורי זהב
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 14 טורי זהב

 15 טורי זהב

 16 טורי זהב

 17 טורי זהב

 19 טורי זהב

 21 טורי זהב

 23 טורי זהב

א17 טורי זהב  

ב17 טורי זהב  

ג17 טורי זהב  

 1 ידעיה הפניני

 2 ידעיה הפניני

 3 ידעיה הפניני

 4 ידעיה הפניני

 5 ידעיה הפניני

 6 ידעיה הפניני

 7 יידעיה הפנינ

 8 ידעיה הפניני

 9 ידעיה הפניני

 10 ידעיה הפניני

 11 ידעיה הפניני

 12 ידעיה הפניני

 13 ידעיה הפניני

 14 ידעיה הפניני

 15 ידעיה הפניני

 16 ידעיה הפניני

 17 ידעיה הפניני

 18 ידעיה הפניני

 19 ידעיה הפניני

 20 ידעיה הפניני

 21 ידעיה הפניני

 22 ידעיה הפניני

 23 ידעיה הפניני

 24 ידעיה הפניני

 25 ידעיה הפניני

 26 ידעיה הפניני

 27 ידעיה הפניני

 28 ידעיה הפניני

 29 ידעיה הפניני

 31 ידעיה הפניני

 33 ידעיה הפניני

 35 ידעיה הפניני

 37 ידעיה הפניני

 39 ידעיה הפניני

 41 ידעיה הפניני

 43 ידעיה הפניני

 45 ידעיה הפניני

י9 ידעיה הפניני  

 1 יש"ר מקנדיאה

 2 יש"ר מקנדיאה

 3 יש"ר מקנדיאה

 4 יש"ר מקנדיאה

 5 יש"ר מקנדיאה

 6 יש"ר מקנדיאה

 7 יש"ר מקנדיאה

 8 יש"ר מקנדיאה

 9 יש"ר מקנדיאה

 10 יש"ר מקנדיאה

 11 יש"ר מקנדיאה

 12 יש"ר מקנדיאה

 13 יש"ר מקנדיאה

 14 יש"ר מקנדיאה

 15 יאהיש"ר מקנד

 16 יש"ר מקנדיאה

 17 יש"ר מקנדיאה

 18 יש"ר מקנדיאה

 19 יש"ר מקנדיאה

 20 יש"ר מקנדיאה

 21 יש"ר מקנדיאה

 22 יש"ר מקנדיאה

 23 יש"ר מקנדיאה

 24 יש"ר מקנדיאה

 25 יש"ר מקנדיאה

 26 יש"ר מקנדיאה

 27 יש"ר מקנדיאה

 28 יש"ר מקנדיאה

 29 יש"ר מקנדיאה

 30 אהיש"ר מקנדי

 31 יש"ר מקנדיאה

 32 יש"ר מקנדיאה

 33 יש"ר מקנדיאה

 34 יש"ר מקנדיאה

 35 יש"ר מקנדיאה

 1 ישראל מסלנט

 2 ישראל מסלנט

 3 ישראל מסלנט

 4 ישראל מסלנט

 5 ישראל מסלנט

 5 ישראל מסלנט

 7 ישראל מסלנט

 9 ישראל מסלנט

 11 ישראל מסלנט

 13 ישראל מסלנט

 15 ישראל מסלנט

 16 ישראל מסלנט

 17 ישראל מסלנט

 18 ישראל מסלנט

 19 ישראל מסלנט

 20 ישראל מסלנט

 21 ישראל מסלנט

 22 ישראל מסלנט

 23 ישראל מסלנט

 24 ישראל מסלנט

 25 ישראל מסלנט

 26 ישראל מסלנט

 27 ישראל מסלנט

 28 ישראל מסלנט

 29 ישראל מסלנט

 30 ישראל מסלנט

 31 ישראל מסלנט

 32 ישראל מסלנט

 33 ישראל מסלנט

 34 ישראל מסלנט

 35 ישראל מסלנט

 36 ישראל מסלנט

 37 ישראל מסלנט

 38 ישראל מסלנט

 39 ישראל מסלנט

 40 ישראל מסלנט

 41 ישראל מסלנט

 42 ישראל מסלנט

 43 ישראל מסלנט

 44 ישראל מסלנט

 45 ישראל מסלנט

 47 ישראל מסלנט

 48 ישראל מסלנט

 49 ישראל מסלנט

 50 ישראל מסלנט

 51 ישראל מסלנט

 52 ישראל מסלנט

 53 ישראל מסלנט

 54 ישראל מסלנט

 55 ישראל מסלנט

 56 ישראל מסלנט

 57 ישראל מסלנט

 59 ישראל מסלנט

 61 ישראל מסלנט

 63 ישראל מסלנט

 65 ישראל מסלנט

א42 ישראל מסלנט  

א46 ישראל מסלנט  

 1 כוכבי יצחק

 2 כוכבי יצחק

 3 כוכבי יצחק

 4 כוכבי יצחק

 5 כוכבי יצחק

 6 כוכבי יצחק

 6 כוכבי יצחק

 7 כוכבי יצחק

 8 כוכבי יצחק
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 9 כוכבי יצחק

 9 כוכבי יצחק

 10 כוכבי יצחק

 11 כוכבי יצחק

 12 כוכבי יצחק

 13 כוכבי יצחק

 14 כוכבי יצחק

 15 כוכבי יצחק

 16 כוכבי יצחק

 17 צחקכוכבי י

 18 כוכבי יצחק

 19 כוכבי יצחק

 20 כוכבי יצחק

 21 כוכבי יצחק

 23 כוכבי יצחק

 25 כוכבי יצחק

 27 כוכבי יצחק

 29 כוכבי יצחק

א15 כוכבי יצחק  

 1 כרם חמד

 2 כרם חמד

 3 כרם חמד

 4 כרם חמד

 5 כרם חמד

 6 כרם חמד

 7 כרם חמד

 8 כרם חמד

 9 כרם חמד

 10 כרם חמד

 11 רם חמדכ

 12 כרם חמד

 13 כרם חמד

 14 כרם חמד

 16 כרם חמד

 18 כרם חמד

 20 כרם חמד

 1 לסקר

 2 לסקר

 3 לסקר

 4 לסקר

 5 לסקר

 6 לסקר

 7 לסקר

 8 לסקר

 9 לסקר

 10 לסקר

 11 לסקר

 12 לסקר

 13 לסקר

 14 לסקר

 15 לסקר

 16 לסקר

 17 לסקר

 18 לסקר

 19 לסקר

 20 לסקר

 21 קרלס

 22 לסקר

 24 לסקר

 1 לצרוס משה

 2 לצרוס משה

 3 לצרוס משה

 4 לצרוס משה

 5 לצרוס משה

 6 לצרוס משה

 7 לצרוס משה

 8 לצרוס משה

 10 לצרוס משה

 12 לצרוס משה

 14 לצרוס משה

 15 לצרוס משה

 16 לצרוס משה

 17 לצרוס משה

 1 מאור הגולה

 2 מאור הגולה

 3 מאור הגולה

 4 אור הגולהמ

 5 מאור הגולה

 6 מאור הגולה

 7 מאור הגולה

 8 מאור הגולה

 9 מאור הגולה

 10 מאור הגולה

 11 מאור הגולה

 12 מאור הגולה

 13 מאור הגולה

 14 מאור הגולה

 15 מאור הגולה

 16 מאור הגולה

 17 מאור הגולה

 18 מאור הגולה

 19 מאור הגולה

 20 מאור הגולה

 21 להמאור הגו

 22 מאור הגולה

 23 מאור הגולה

 24 מאור הגולה

 25 מאור הגולה

 26 מאור הגולה

 27 מאור הגולה

 28 מאור הגולה

 29 מאור הגולה

 30 מאור הגולה

 31 מאור הגולה

 32 מאור הגולה

 33 מאור הגולה

 34 מאור הגולה

 35 מאור הגולה

 36 מאור הגולה

 37 מאור הגולה

 38 המאור הגול

 39 מאור הגולה

 40 מאור הגולה

 41 מאור הגולה

 42 מאור הגולה

 43 מאור הגולה

 44 מאור הגולה

 45 מאור הגולה

 46 מאור הגולה

 47 מאור הגולה

 48 מאור הגולה

א11 מאור הגולה  

א20 מאור הגולה  

א21 מאור הגולה  

א37 מאור הגולה  

א41 מאור הגולה  

א46 מאור הגולה  

 1 "אמהרש

 2 מהרש"א

 3 מהרש"א

 4 מהרש"א

 5 מהרש"א

 6 מהרש"א

 7 מהרש"א

 8 מהרש"א

 9 מורה נבוכים

 1 מימון שלמה

 2 מימון שלמה

 3 מימון שלמה

 4 מימון שלמה

 5 מימון שלמה

 6 מימון שלמה

 7 מימון שלמה

 8 מימון שלמה

 9 מימון שלמה

 10 מימון שלמה

 11 מימון שלמה

 12 המימון שלמ

 13 מימון שלמה

 14 מימון שלמה
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 15 מימון שלמה

 16 מימון שלמה

 18 מימון שלמה

 20 מימון שלמה

 22 מימון שלמה

 1 מלבי"ם

 2 מלבי"ם

 3 מלבי"ם

 4 מלבי"ם

 5 מלבי"ם

 6 מלבי"ם

 7 מלבי"ם

 8 מלבי"ם

 9 מלבי"ם

 10 מלבי"ם

 11 מלבי"ם

 12 מלבי"ם

 14 מלבי"ם

 2 מסילה א'

 4 מסילה א'

 6 מסילה א'

 12 מסילה א'

 1 מסילה ב'

 2 מסילה ב'

 3 מסילה ב'

 4 מסילה ב'

 5 מסילה ב'

 6 מסילה ב'

 7 מסילה ב'

 8 מסילה ב'

 9 מסילה ב'

 10 מסילה ב'

 12 מסילה ב'

 14 מסילה ב'

 16 מסילה ב'

 18 מסילה ב'

א3 מסילה ב'  

 1 מסילת ישרים

 2 מסילת ישרים

 3 ילת ישריםמס

 4 מסילת ישרים

 5 מסילת ישרים

 6 מסילת ישרים

 7 מסילת ישרים

 8 מסילת ישרים

 9 מסילת ישרים

 10 מסילת ישרים

 11 מסילת ישרים

 12 מסילת ישרים

 13 מסילת ישרים

 14 מסילת ישרים

 15 מסילת ישרים

 15 מסילת ישרים

 16 מסילת ישרים

 17 מסילת ישרים

 18 יםמסילת ישר

 19 מסילת ישרים

 20 מסילת ישרים

 21 מסילת ישרים

 22 מסילת ישרים

 23 מסילת ישרים

 24 מסילת ישרים

 25 מסילת ישרים

 26 מסילת ישרים

 27 מסילת ישרים

 28 מסילת ישרים

 29 מסילת ישרים

 30 מסילת ישרים

 31 מסילת ישרים

 32 מסילת ישרים

 33 מסילת ישרים

 34 יםמסילת ישר

 35 מסילת ישרים

 36 מסילת ישרים

 37 מסילת ישרים

 38 מסילת ישרים

 39 מסילת ישרים

 40 מסילת ישרים

 41 מסילת ישרים

 42 מסילת ישרים

 43 מסילת ישרים

 44 מסילת ישרים

 45 מסילת ישרים

 46 מסילת ישרים

 47 מסילת ישרים

 48 מסילת ישרים

 49 מסילת ישרים

 50 יםמסילת ישר

 51 מסילת ישרים

 52 מסילת ישרים

 53 מסילת ישרים

 54 מסילת ישרים

 55 מסילת ישרים

 56 מסילת ישרים

 57 מסילת ישרים

 58 מסילת ישרים

 59 מסילת ישרים

 60 מסילת ישרים

 61 מסילת ישרים

 62 מסילת ישרים

 63 מסילת ישרים

 64 מסילת ישרים

 65 מסילת ישרים

 66 יםמסילת ישר

 67 מסילת ישרים

 68 מסילת ישרים

 69 מסילת ישרים

 70 מסילת ישרים

 71 מסילת ישרים

 72 מסילת ישרים

 73 מסילת ישרים

 74 מסילת ישרים

 75 מסילת ישרים

 76 מסילת ישרים

 77 מסילת ישרים

 78 מסילת ישרים

 79 מסילת ישרים

 80 מסילת ישרים

 81 מסילת ישרים

 82 יםמסילת ישר

 83 מסילת ישרים

 84 מסילת ישרים

 85 מסילת ישרים

 86 מסילת ישרים

 87 מסילת ישרים

 88 מסילת ישרים

 89 מסילת ישרים

 90 מסילת ישרים

 91 מסילת ישרים

 92 מסילת ישרים

 93 מסילת ישרים

 94 מסילת ישרים

 95 מסילת ישרים

 97 מסילת ישרים

 99 מסילת ישרים

 101 יםמסילת ישר

 103 מסילת ישרים

א15 מסילת ישרים  

א40 מסילת ישרים  

א48 מסילת ישרים  

א82 מסילת ישרים  

א84 מסילת ישרים  

א90 מסילת ישרים  

א93 מסילת ישרים  

 1 מקור חיים

 2 מקור חיים

 3 מקור חיים

 4 מקור חיים

 5 מקור חיים

 6 מקור חיים
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 7 מקור חיים

 8 מקור חיים

 9 םמקור חיי

 10 מקור חיים

 11 מקור חיים

 12 מקור חיים

 13 מקור חיים

 14 מקור חיים

 15 מקור חיים

 16 מקור חיים

 17 מקור חיים

 18 מקור חיים

 19 מקור חיים

 20 מקור חיים

 21 מקור חיים

 22 מקור חיים

 23 מקור חיים

 24 מקור חיים

 25 מקור חיים

 26 מקור חיים

 27 מקור חיים

 28 מקור חיים

 29 מקור חיים

 30 מקור חיים

 31 מקור חיים

 32 מקור חיים

 33 מקור חיים

 34 מקור חיים

 35 מקור חיים

 36 מקור חיים

 37 מקור חיים

 38 מקור חיים

 39 מקור חיים

 40 מקור חיים

 41 מקור חיים

 42 מקור חיים

 43 מקור חיים

 44 מקור חיים

 45 מקור חיים

 46 ר חייםמקו

 47 מקור חיים

 48 מקור חיים

 49 מקור חיים

 50 מקור חיים

 51 מקור חיים

 52 מקור חיים

 53 מקור חיים

 54 מקור חיים

 55 מקור חיים

 56 מקור חיים

 57 מקור חיים

 58 מקור חיים

 60 מקור חיים

 62 מקור חיים

 64 מקור חיים

 66 מקור חיים

א4 מקור חיים  

א5 יםמקור חי  

 10 עובד

 12 עובד

 13 עובד

 14 עובד

 15 עובד

 16 עובד

 17 עובד

 18 עובד

 19 עובד

 20 עובד

 21 עובד

 22 עובד

 23 עובד

 24 עובד

 28 עובד

 30 עובד

א26 עובד  

א28 עובד  

 1 פוזילוב רפאל ר'

 2 פוזילוב רפאל ר'

 3 פוזילוב רפאל ר'

 4 פוזילוב רפאל ר'

 5 פאל ר'פוזילוב ר

 6 פוזילוב רפאל ר'

 7 פוזילוב רפאל ר'

 8 פוזילוב רפאל ר'

 9 פוזילוב רפאל ר'

 10 פוזילוב רפאל ר'

 11 פוזילוב רפאל ר'

 12 פוזילוב רפאל ר'

א9 פוזילוב רפאל ר'  

 1 פלקירה

 2 פלקירה

 3 פלקירה

 4 פלקירה

 5 פלקירה

 6 פלקירה

 7 פלקירה

 8 פלקירה

 9 פלקירה

 10 פלקירה

 11 פלקירה

 13 פלקירה

 15 פלקירה

 16 פלקירה

 18 פלקירה

 77 קבוץ גלויות

 79 קבוץ גלויות

 81 קבוץ גלויות

 83 קבוץ גלויות

 85 קבוץ גלויות

 87 קבוץ גלויות

 89 קבוץ גלויות

 91 קבוץ גלויות

 93 קבוץ גלויות

 95 קבוץ גלויות

 97 קבוץ גלויות

 99 קבוץ גלויות

 101 קבוץ גלויות

 103 קבוץ גלויות

 105 קבוץ גלויות

 107 קבוץ גלויות

 109 קבוץ גלויות

 111 קבוץ גלויות

 113 קבוץ גלויות

 115 קבוץ גלויות

 117 קבוץ גלויות

 119 קבוץ גלויות

 121 קבוץ גלויות

 123 קבוץ גלויות

 125 קבוץ גלויות

 127 קבוץ גלויות

 129 קבוץ גלויות

 131 קבוץ גלויות

 133 קבוץ גלויות

 135 קבוץ גלויות

 137 קבוץ גלויות

 139 קבוץ גלויות

 141 קבוץ גלויות

 143 קבוץ גלויות

 145 קבוץ גלויות

 147 קבוץ גלויות

 149 קבוץ גלויות

א79 קבוץ גלויות  

א95 קבוץ גלויות  

 1 קרשקש חסדאי

 2 קרשקש חסדאי

 3 קרשקש חסדאי

 4 חסדאיקרשקש 

 5 קרשקש חסדאי

 6 קרשקש חסדאי

 7 קרשקש חסדאי
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 8 קרשקש חסדאי

 9 קרשקש חסדאי

 10 קרשקש חסדאי

 11 קרשקש חסדאי

 12 קרשקש חסדאי

 13 קרשקש חסדאי

 14 קרשקש חסדאי

 15 קרשקש חסדאי

 16 קרשקש חסדאי

 17 קרשקש חסדאי

 18 קרשקש חסדאי

 1 ראב"ד

 2 ראב"ד

 3 ראב"ד

 4 אב"דר

 5 ראב"ד

 6 ראב"ד

 7 ראב"ד

 8 ראב"ד

 9 ראב"ד

 10 ראב"ד

 11 ראב"ד

 12 ראב"ד

 13 ראב"ד

 14 ראב"ד

 15 ראב"ד

 16 ראב"ד

 17 ראב"ד

 18 ראב"ד

 19 ראב"ד

 20 ראב"ד

 21 ראב"ד

 22 ראב"ד

 23 ראב"ד

 24 ראב"ד

 25 ראב"ד

 26 ראב"ד

א2 ראב"ד  
רבי מאיר בעל 

 1 הנס
מאיר בעל  רבי

 2 הנס
רבי מאיר בעל 

 3 הנס
רבי מאיר בעל 

 4 הנס
רבי מאיר בעל 

 5 הנס
רבי מאיר בעל 

 6 הנס
רבי מאיר בעל 

 7 הנס

רבי מאיר בעל 
 8 הנס

רבי מאיר בעל 
 9 הנס

רבי מאיר בעל 
 10 הנס

רבי מאיר בעל 
 11 הנס

רבי מאיר בעל 
 12 הנס

רבי מאיר בעל 
 13 הנס

רבי מאיר בעל 
 14 סהנ

רבי מאיר בעל 
 15 הנס

רבי מאיר בעל 
 16 הנס

רבי מאיר בעל 
 17 הנס

רבי מאיר בעל 
 18 הנס

רבי מאיר בעל 
 19 הנס

רבי מאיר בעל 
 20 הנס

רבי מאיר בעל 
 21 הנס

רבי מאיר בעל 
 22 הנס

רבי מאיר בעל 
 23 הנס

רבי מאיר בעל 
 24 הנס

רבי מאיר בעל 
 25 הנס

רבי מאיר בעל 
 26 הנס

רבי מאיר בעל 
 27 הנס

רבי מאיר בעל 
 28 הנס

רבי מאיר בעל 
 29 הנס

רבי מאיר בעל 
 30 הנס

רבי מאיר בעל 
 31 הנס

רבי מאיר בעל 
 32 הנס

רבי מאיר בעל 
 33 הנס

רבי מאיר בעל 
 34 הנס

רבי מאיר בעל 
 35 הנס

רבי מאיר בעל 
 36 הנס

רבי מאיר בעל 
 37 הנס

רבי מאיר בעל 
 38 הנס

י מאיר בעל רב
 40 הנס

רבי מאיר בעל 
א10 הנס  

רבי מאיר בעל 
א12 הנס  

רבי מאיר בעל 
א16 הנס  

רבי מאיר בעל 
א18 הנס  

רבי מאיר בעל 
א21 הנס  

רבי מאיר בעל 
א25 הנס  

רבי מאיר בעל 
א26 הנס  

רבי מאיר בעל 
א31 הנס  

רבי מאיר בעל 
א3 הנס  

רבי מאיר בעל 
א4 הנס  

רבי מאיר בעל 
א5 הנס  

רבי מאיר בעל 
א7 הנס  

 1 רויגו אברהם

 2 רויגו אברהם

 3 רויגו אברהם

 4 רויגו אברהם

 5 רויגו אברהם

 6 רויגו אברהם

 7 רויגו אברהם

 8 רויגו אברהם

 9 רויגו אברהם

 10 רויגו אברהם

 11 רויגו אברהם

 12 רויגו אברהם

 13 רויגו אברהם

 14 רויגו אברהם

 15 רויגו אברהם

 16 יגו אברהםרו

 17 רויגו אברהם

 18 רויגו אברהם

 1 רלב"ג

 2 רלב"ג

 3 רלב"ג
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 4 רלב"ג

 5 רלב"ג

 6 רלב"ג

 7 רלב"ג

 8 רלב"ג

 9 רלב"ג

 10 רלב"ג

 11 רלב"ג

 12 רלב"ג

 13 רלב"ג

 14 רלב"ג

 15 רלב"ג

 16 רלב"ג

 17 רלב"ג

 18 רלב"ג

 19 רלב"ג

 20 רלב"ג

 21 רלב"ג

 22 רלב"ג

 23 רלב"ג

 24 רלב"ג

 25 רלב"ג

 26 רלב"ג

 27 רלב"ג

 28 רלב"ג

 29 רלב"ג

 30 רלב"ג

 31 רלב"ג

 32 רלב"ג

 33 רלב"ג

 34 רלב"ג

 35 רלב"ג

 36 רלב"ג

 37 רלב"ג

 38 רלב"ג

 39 רלב"ג

 42 רלב"ג

א15 רלב"ג  

א32 רלב"ג  

א9 רלב"ג  

 1 שח"ל

 2 שח"ל

 3 שח"ל

 4 שח"ל

 5 שח"ל

 6 לשח"

 7 שח"ל

 8 שח"ל

 10 שח"ל

 12 שח"ל

 1 שטינברג

 2 שטינברג

 3 שטינברג

 4 שטינברג

 5 שטינברג

 6 שטינברג

 8 שטינברג

 1 שיפר

 2 שיפר

 3 שיפר

 4 שיפר

 5 שיפר

 6 שיפר

 7 שיפר

 8 שיפר

 9 שיפר

 10 שיפר

 11 שיפר

 12 שיפר

 13 שיפר

 14 שיפר

 15 שיפר

 17 שיפר

 19 שיפר

 21 שיפר

 23 שיפר

 25 שיפר

ב13 שיפר  

א17 שיפר  

א45 שיפר  

 106 שלמה

 108 שלמה

 110 שלמה

 112 שלמה

 114 שלמה

 116 שלמה

 118 שלמה

 120 שלמה

 122 שלמה

 124 שלמה

 126 שלמה

 128 שלמה

 130 שלמה

 132 שלמה

 134 שלמה

 136 שלמה

 138 שלמה

 140 שלמה

 142 שלמה

 144 שלמה

 146 שלמה

 148 שלמה

 150 שלמה

 152 שלמה

 154 שלמה

 156 שלמה

 158 שלמה

 160 שלמה

 162 שלמה

 164 שלמה

 166 שלמה

 168 שלמה

 172 שלמה

 174 שלמה

א114 שלמה  
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 רשימת הגופים המוכרים לצורך מעורבות חברתית :2נספח 

 

 

 עפ"י המפורט באתר המנהלת


