
 
 

 
 
 

 תהליך אישור שמות רחובות במשרד הפנים

 )סימול רחובות(

 

 

 טוב שיש כתובת!

 איפה אתה גר?

 ,אבל איפה ביישוב? XXXכן. אנחנו יודעים ביישוב 

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

הבית. לא השלישי בצד ימין. יש פרגולה מעץ לפני  המכולת תפנה ימינה. הבית

 “תפספס!

 .3רחוב הדקל מספר או: 

 

 חייבת להיות כתובת!

  ל“א, משטרה, צה“א, כב“מד –שרותי הצלה 

 תכנון עתידי 

 השיפור וייעול קבלת שרותי מועצ – שפה אחידה עם המועצה 

  הזדמנות לתהליך קהילתי היוצר אמירה וזהות למקום 

(או בוייז (google maps**לידיעה: שמות הרחובות המופיעים בגוגל מפות 

(wazeאינם שמות) .רשמיים 

 

 

 תהליך סימול רחובות

לאחר הבנת הצורך בקביעת שמות רחובות ומספרי בתים, יש לקיים תהליך 

כך שיקבלו סמל והכרה במשרד הפנים. תהליך האישור  מוסדר לסימול הרחובות,

ומשרד , מליאת המועצה (התושבים בשיתוף)מורכב מכמה שלבים: ועד היישוב 

 הפנים:
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 הכנת תכנית מיפוי הרחובות

מומלץ להיעזר )בשלב הראשון יש למפות את רחובות היישוב הקיימים והעתידיים 

 ולבחון לגבי אילו רחובות צריך לעדכן את משרד הפנים. ( עות בתהליך“בתב

מבנים ויותר, גם סמטאות ודרכים  הגדרת רחוב: אם משני עברי הדרך בנויים שני

 בין קרוואנים נחשבות רחובות. 

לקיים תהליך קהילתי לבחירת השמות  רצוי –לגבי רחובות שטרם נקבע שמם 

 .(תהליך עם כלל הקהילה או גיוס ועדה ייעודית)

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

 .(כללים מצורפים בהמשך המסמךה) ומספרי הבתים המבוקשים

 

 אישור התכנית על ידי הועד המקומי

, לאשרה בישיבת הועד (רשימת שמות, מספרי בתים ומפה)את התוכנית יש לאגד 

 בפרוטוקול ישיבה חתום. המקומי ולעגן

 

 אישור מליאת המועצה

על מנת לקבל אישור מליאת המועצה לתוכנית, יש להעביר את החומרים 

 . (פרוטוקול וועד מקומי, רשימת שמות, מספרים ומפה) ל במועצה“כמזכירת המנל

פרוטוקול מליאה העתק המקומי  ל מעבירה למליאה ומחזירה לועד“מזכירת המנכ

 חתום.

 

 עדכון משרד הפנים

 שולח למשרד הפנים את התוכנית הכוללת: מנכ"ל המועצה

 .שמות רחובות ומספרי בתים 1

 .מפה 2

 מקומי .פרוטוקול ישיבת ועד 3

 .פרוטוקול מליאה למשרד הפנים 4

 rehovot@moin.gov.il    ל ייעודית“לכתובת דוא

ירושלים, עבור מר  2או בדואר למשרד הפנים, לשכת שר הפנים, רחוב קפלן 

 ומדיניות. ליאור שחר ראש אגף תכנון

 

 



 
 

 
 
 

 

 קבלת אישור סימול

ממשרד כאשר משרד הפנים מאשר את התוכנית, היישוב מקבל מסמך רשמי 

 הפנים כולל עידכון הנתונים במרשם האוכלוסין. הפנים. אישור משרד

 

 

 כללים לקביעת כתובות ביישובים

 רחובות

 .רחוב מקבל שם אחד לכל אורכו 

  יכול להיקבע על פי האפשרויות  (עולה/יורד)כיוון מספרי הבתים ברחוב

 הבאות:

בכל סדר מספרי הבתים יהיה עקבי  -בהתאם לרחובות הראשיים » 

 הראשיים. הרחובות היוצאים מהרחובות

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

הרחובות כאשר הכיוון הכללי הוא מהמרכז  הראשיים, מהם יצאו שאר

 החוצה.

 כיוון הרחובות ללא מוצא יהיה מהרחוב ממנו הם יוצאים.» 

 מספרי בתים

 ינם בנויים, תהיה בעלת מספר נפרד.כל כניסה לבית, אף כאלה שא 

  בית הגובל בשני רחובות או יותר יהיה שייך לרחוב שממנו הכניסה

 הראשית לבית.

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

 )דוגמה א(. 2,4,6 וכדומה ומימין מספרים זוגיים

שהמספרים הזוגיים יהיה הערה: ככל שהתוואי מאפשר יש להקפיד על כך 

 ברצף. זוגיים-מול המספרים האי

 :במקרים בהם יש 

 מגרשים ריקים» 

 (דוגמה ב)פ “שצ» 

 (דוגמה ג)מבנה ציבור גדול בעל חזית רחבה משני בניני מגורים » 

יקבלו ‘ מ 25-20ל כאשר כל “יש לקבוע מספרים בהתאם לכללים הנ

 מספר.

יקבל מספר אחד ועל הנוסף/נוספים הערה: מבנה ציבורי שמשרת מטרה אחת 

 מדלגים.



 
 

 
 
 

 


