
 

 

 תהליך אישור שמות רחובות במשרד הפנים 

 (סימול רחובות )
 מה הכתובת שלך? 

 איפה אתה גר? 

 אבל איפה ביישוב? 

“תפנה שמאלה אחרי מגדל המים. ברחוב השלישי בצד ימין יש מכולת. אחרי המכולת תפנה  

  . ם וקיזה שלידו עם התריסים הירימינה. הבית השלישי בצד ימין. יש פרגולה מעץ לפני הבית. 

   לא תפספס!” 

 ?כתובתלמה חייבים 
 מד”א, כב”א, משטרה, צה”ל  –שרותי הצלה מענה מהיר של   ❖

 תכנון עתידי  ❖

 ם ממגוון ספקים רותי יור וייעול קבלת ששיפ ❖

 הזדמנות לתהליך קהילתי היוצר אמירה וזהות למקום  ❖

 

 

 ביישוב רחובותשם ל מתןהליך ת
לקיים תהליך מוסדר לסימול  יש  י בתים, פרלאחר הבנת הצורך בקביעת שמות רחובות ומס 

  כך שיקבלו סמל והכרה במשרד הפנים. תהליך האישור מורכב מכמה שלבים   הרחובות,
 . , מליאת המועצה ומשרד הפנים(בשיתוף התושבים) : ועד היישוב המתבצעים על ידי

את    אם בחרתם בכך יש חובה לאשר  ,אבל . רחובותתת שמות אין חובה ל חשוב להבהיר**
שרד הפנים .  מבהתהליך 

 

   

 שלבי התהליך:  טרופי

 באחריות הועד המקומי -הכנת תכנית מיפוי הרחובות .1

מומלץ להיעזר בתב”עות  )ם והעתידיים ת רחובות היישוב הקיימי ראשון יש למפות אב הבשל

 ולבחון לגבי אילו רחובות צריך לעדכן את משרד הפנים.   ,  (בתהליך



 

 

 

  יםנחשבדרכים בין קרוואנים ם ג . ם שני מבנים ויותרייהגדרת רחוב: אם משני עברי הדרך בנו

תהליך  ) ת ליך קהילתי לבחירת השמורצוי לקיים תה -בע שמם טרם נקרחובות. לגבי רחובות ש

 . (עם כלל הקהילה או גיוס ועדה ייעודית

רשימת הרחובות עם מספרי בתים ולצרף מפה בה מצוינים השמות ומספרי  את יש להכין 

 .(מסמךך ההמשהכללים מצורפים ב)הבתים המבוקשים 

 

ש  "ערחובות ממליצים לא לקרוא אנו ש אישיות כרוך בהליך מורכב, ולכן  "אישור שם ע *
לית המועצה לצורך הנחיות  "ו/או אישיות )במידת הצורך יש לפנות ללשכת מנכ אדם

 . משפחה הסכמתצ"ב טופס מ, בנושא הנצחת שמות אישים(

 ימואישור התכנית על ידי הועד המק  .2

לאשרה בישיבת הועד המקומי    (תים ומפהרשימת שמות,  מספרי ב ) ת יש לאגדאת התוכני

   . ע"י מורשי החתימה של הועד המקומי ולעגן בפרוטוקול ישיבה חתום

 

 המועצהאישור  .3

ללשכת מנכ"לית  ם מרי על מנת לקבל אישור מליאת המועצה לתוכנית, יש להעביר את החו

 .  (רים ומפהפרוטוקול וועד מקומי, רשימת שמות, מספ )מועצה ה

עד המקומי פרוטוקול  ומליאה ומחזירה לולאישור הואת החומר מעבירה  יתמזכירת המנכ”ל

 מליאה חתום. 

 

 עדכון משרד הפנים .4

    : דוא”להלכתובת  הועד המקומי שולח למשרד הפנים את התוכנית הכוללת

 ov.iln.grehovot@moi   עם המידע הבא:  חר ראש אגף תכנון ומדיניות ש  עבור מר ליאור 
 

 תים  שמות רחובות ומספרי ב .1

 מפה .2

 פרוטוקול ישיבת ועד מקומי .3

 פרוטוקול מליאה למשרד הפנים  .4

 ספח א טופס דיווח מצ"ב נ 

 .dina@maianot.co.il   במועצה ית מנכ”ל ללשכתיש לשלוח העתק מהפניה גם 

 

 מולסי קבלת אישור .5

 שרד הפנים מאשר את התוכנית, היישוב מקבל מסמך רשמי ממשרד הפנים.  כאשר מ

 . אישור משרד הפנים כולל עידכון הנתונים במרשם האוכלוסין 

 

mailto:dina@maianot.co.il


 

 

 םכללים לקביעת כתובות ביישובי

 רחובות 

 חוב מקבל שם אחד לכל אורכו. ר

 הבאות: ות ל פי האפשרוייכול להיקבע ע (עולה/יורד)כיוון מספרי הבתים ברחוב  

סדר מספרי הבתים יהיה עקבי בכל   -תאם לרחובות הראשיים בה ❖

 צאים מהרחובות הראשיים . הרחובות היו 

יוחלט על אזור מרכזי ביישוב ממנו יסתעפו הרחובות   –מרכז היישוב  ❖

הראשיים, מהם יצאו שאר הרחובות כאשר הכיוון הכללי הוא מהמרכז  

 החוצה . 

 ם יוצאים. וב ממנו ההרחמוצא יהיה מ ון הרחובות ללאכיו ❖

 מספרי בתים 

 בעלת מספר נפרד. כל כניסה לבית, אף כאלה שאינם בנויים, תהיה   ❖

 בית הגובל בשני רחובות או יותר יהיה שייך לרחוב שממנו הכניסה הראשית לבית.  ❖

וכדומה ומימין   5, 3, 1עם כיוון הרחוב, משמאל ייקבעו מספרים אי זוגיים:  כאשר פנייך  ❖

 .  6. 4 ,2 ספרים זוגיים מ

 

 א תרשים דוגמה 

 

 



 

 

 

-רים הזוגיים יהיה מול המספרים האיככל שהתוואי מאפשר יש להקפיד על כך שהמספ ▪

 זוגיים ברצף. 

 במקרים בהם יש:  ▪

 מגרשים ריקים  ❖

 ציבורי פתוח( )שטח  שצ”פ  ❖

 

 יש לסמן לפי תרשים ב' 

 
ם  בהתא   ריםקבוע מספיש ל , מבנה ציבור גדול בעל חזית רחבה משני בניני מגורים ❖

 מ’ יקבלו מספר.  20-25לכללים הנ”ל כאשר כל 

 תרשים ג' יש לסמן לפי הדוגמא ב

 

 
 

 שמשרת מטרה אחת יקבל מספר אחד ועל הנוסף/נוספים מדלגים .  מבנה ציבור הערה: 

        

 דוגמא    ג


