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הורים יקרים,
ברכות ואיחולי הצלחה עם כניסתכם 

למערכת החינוך הבית-ספרית בעיר.

כמי שזוכה להוביל את העיר הצבתי 
את החינוך בראש סדר העדיפויות ובלב 

העשייה העירונית.

מערכת החינוך העירונית מעניקה מגוון 
חינוכי עשיר. זאת, כחלק מתפיסתי 
 את החינוך כקטר העירוני שיוביל את ילדי העיר להישגים והצלחות.

העירייה בראשותי תמשיך לפעול במרץ ולהשקיע בפיתוח סביבות למידה 
חדשניות המותאמות למאה ה-21 תוך יצירת הזדמנויות ותוך פיתוח הפוטנציאל 

של כל תלמיד ותלמידה והכשרת מנהיגי המחר.

אנו מצפים לבואם של ילדיכם.

דבר ראש העיר

שלכם בכל עת,
מיכאל וידל ראש העיר

רמלה עיר הספר

 "גדולים החולמים חלומות והופכים חלומות למציאות.
 גדולים העוסקים במעשים קטנים והופכים את המעשים לגדולים.

אבל הקטנים החולמים על גדולות,
ואינם עוסקים אפילו בקטנות, אין להם עולם.״ )משה צבי נריה(
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ברכת מנהלת
מינהל החינוך והנוער

הורים יקרים,
"זה הרגע הינה באה השעה..."

ילדכם היקרים עומדים לעבור שלב חדש וחשוב בחייהם - כניסתם לכיתה א'.

העלייה לכיתה א' מלווה בהתרגשות, חששות וציפייה גדולה.

אנו, צוות מנהל החינוך והנוער, צוותי ההוראה והמפקחים, דואגים לספק 
לכל תלמידי כיתה א' את המעטפת החינוכית, התרבותית והרגשית כדי 

להשביח את תהליך קליטתם בכיתה א'.

אני מאמינה כי ביחד נוביל את העיר רמלה להיות עיר מדברת חינוך, 
כתשתית לשותפות צמיחה והצלחה.

נמשיך להעניק לכל תלמיד ותלמידה אפשרות לביטוי עצמי בדרך ייחודית 
ואישית, כדי לחזק את היכולת לחלום ליצור, להגשים ולהצטיין.

 שלכם תמיד,
נעה בן-יוסף מנהלת מינהל 

החינוך והנוער
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רישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ד

הורים יקרים, ברצוננו לברך אתכם בהגיע בנכם/בתכם לגיל בית הספר.
 הרישום לבתי-הספר היסודיים ברמלה נעשה על-פי אזורי רישום.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשבץ תלמידים לבתי-ספר חלופיים.
הרישום המקוון הינו בקשה לרישום, אישור סופי לשיבוץ יימסר על ידי 

מחלקת בתי הספר.

חובת הרישום חלה על פי חוק לימוד חובה על כל ילד/ה בגיל 6, 
שנולדו לתאריכים ג' בטבת התשע"ז 1/1/2017 - י״ג בטבת התשע"ז 

.31/12/2017

תקופת הרישום

הרישום יתבצע בין התאריכים הבאים:
 יום א' בשבט תשפ"ג 23/1/23

 ועד ליום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג 12/2/23.

דרכי רישום לבית ספר

הרישום יתבצע באופן מקוון באתר העירוני ע״פ ההנחיות המפורטות 
לעיל.

ניתן לצפות בשיבוץ הסופי באתר העירוני בתאריך 27.3.23.

לקישור
לחצו כאן
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 לרישום המקוון יש להצטייד
במסמכים הבאים

הורים גרושים, יש לצרף הסכם גירושין + הסכם משמורת חתום ע"י . 1
ביהמ"ש או למלא טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/

פרודים עצמאיים, לצרכי רישום/העברה/ביטול במוסד חינוכי 
 )בצירוף צילום ת.ז של ההורה הנוסף(.

הורים החיים בנפרד, יש למלא טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים . 2
גרושים/פרודים/עצמאיים, לצרכי רישום/העברה/ביטול במוסד 

 חינוכי.

 רושם שהינו אפוטרופוס או משפחה אומנה, יש לצרף צילום. 3
 ת.ז ואישור המגדיר את מעמדו.

רושם שהינו מיופה - כח, יש למלא טופס מייפה כוח, טופס בקישור . 4
 המצורף.

 עולים חדשים, יש לצרף תעודת עולה.. 5

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים – התלמיד ו/או הוריו זכאים לקבלת . 6
התאמות נגישות לשירותי חינוך ולמבנה. תלמידי החינוך הרגיל בעלי 

צרכים רפואיים הדורשים טיפול פולשני בשגרה או השגחה במצב 
מסכן חיים ואשר עומדים בקריטריונים הנדרשים לכך, זכאים לסיוע 
רפואי. יש לשלוח את המסמכים הרלוונטיים במעמד הרישום )הסבר 

מפורט בעמוד מס' 9(.

 מסמכים נלווים לרישום ניתן לצרף במעמד הרישום
המקוון בכפתור צירוף קבצים.

לטופס
לחצו כאן

לטופס
לחצו כאן

לטופס
לחצו כאן
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הנחיות כלליות לרישום

במהלך הרישום להורים קיימת אפשרות לבחור את הזרם החינוכי בו ילמד 
ילדו - חינוך ממלכתי/ ממלכתי דתי. במעמד הרישום ובהתאם לבחירת 
הזרם יופיעו בתי הספר אליהם ניתן יהיה להירשם. הרישום לבתי הספר 
של החינוך המוכר שאינו רשמי מותנת באישור הנהלת ביה"ס ושליחת טופס 

אישור )נספח ד'( למחלקת בתי הספר ברשות.

רישום לחינוך הממלכתי

ההרשמה לכיתות א' לכל בתיה"ס הממלכתיים בעיר מתקיימת על פי 
 אזורי הרישום. כתובות ואזורי רישום מפורסמים בחוברת זו.

רישום לחינוך ממלכתי דתי )חמ"ד(

ניתנת לכם האפשרות לרשום את ילדכם לאחד מבתי הספר בחינוך הממלכתי 
דתי )חמ"ד( "אריאל", "הרי"ן", "בר- אילן". בתי ספר אלו הינם על אזוריים.
כמו כן לתושבי קריית האומנים ניתנת האפשרות לרשום את ילדם לממ"ד 
ע"ש ״פרופ' בנציון נתניהו״. ולתושבי נאות שמיר ניתנת האפשרות לרשום 

את ילדם לבית הספר הצומח ע"ש "אוריאל ואלירז פרץ".

הרישום למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי

הרישום לבתי הספר של החינוך המוכר שאינו רשמי מתבצע במזכירות בתי 
הספר. ע״פ הרישום, בית הספר ישלח למחלקת בתי הספר אישור )נספח ד׳( 
חתום. בתי הספר בחינוך המוכר שאינו רשמי במגזר היהודי: ״שערי ציון״, 
״טללי חיים״, ״נווה שלום בנים״, ״נווה שלום בנות״. בתי הספר בחינוך 
המוכר שאינו רשמי במגזר ערבי: "סנט ג'וזף", "אלהודא","אורתודוקסי".

7



בקשות העברה

השיבוץ לבתי הספר מבוצע על פי אזורי רישום, ניתן להגיש בקשת העברה 
מקוונת בקישור המצורף לאחר פרסום השיבוץ, ב-27/3/23.

בקשת העברה תידון בוועדת העברה רק לאחר ביצוע רישום למוסד אליו 
שובץ התלמיד. יש לצרף לבקשת העברה הסבר מנומק.

לוח זמנים

23/1/23 – 12/2/23: תקופת רישום.	 
 27/3/23: פרסום השיבוץ הסופי.	 

על פי החלטת מחלקת בתי הספר והגשת בקשות העברה.
16/5/23: פרסום תשובות לבקשת העברה.	 

לטופס
לחצו כאן
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הנגשות

ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 
)התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה(. החוק מחייב הנגשה פרטנית 
הן לתלמיד הן להורה. מטרת ההנגשה הפרטנית היא לאפשר לתלמידים עם 
מוגבלות לקחת חלק פעיל ועצמאי ככל הניתן בחיי המוסד החינוכי כמו 

שאר בני גילם ללא המוגבלות.

האחריות להגשת הבקשה להתאמת הנגשה היא של ההורה על גבי טופס בקשה 
)המצורף בתחתית העמוד(. ההורה/אפוטרופוס יגיש את הבקשה לגב' שרון 
עמית, מנהלת מחלקת חינוך מיוחד ופרט, בצירוף המסמכים הנדרשים, 
המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל שאלו נוגעים 
לתפקוד הילד/ה במוסד החינוכי, ברשות המקומית/בעלות בה לומד/ת 

התלמיד/ה.

ההנגשה מיועדת לתלמיד/ה עם מוגבלות )קבועה או זמנית( הלומדים 
במוסדות החינוך בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הרגיל או עד גיל 
21 בחינוך המיוחד, עפ"י הפירוט הבא בלבד: גן ילדים כהגדרתו בסעיף 
19לד.)א( לחוק, דהיינו: גן ילדים שהוא מוסד חינוך רשמי, גן ילדים מוכר 
שאינו רשמי בבעלות רשות החינוך מקומית או גן ילדים שחל עליו חוק 

החינוך המיוחד.

לפרטים נוספים בנושא הנגשות ניתן לפנות למזכירת מחלקת
פרט הגב' שושי אלגזר בטלפון: 08-9771505.

טפסים להתאמת הנגשה ניתן לצרף במעמד הרישום המקוון.
shoshe@ramle.org.il :כמו כן ניתן לשלוח את הטפסים במייל
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תושבים חדשים

ברכות ואיחולי הצלחה עם הצטרפות ילדכם למערכת החינוך ברמלה.

על מנת לבצע רישום למוסדות החינוך בעיר עליכם להצטייד בטפסים הבאים:

ביטול רישום מהרשות אותה עזבתם.. 1
חוזה רכישה/שכירות בו מצוינת כתובת המגורים ותאריך כניסה . 2

לדירה/תצהיר מגורים חתום ע"י עו"ד )לא יתקבלו חוזים/הצהרות 
ללא חתימת עו"ד(.

צילום תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם . 3
רשומים פרטי הילדים וכתובת מעודכנת.

אם ההורים הם גרושים/חיים בנפרד, עליהם להוסיף את המסמכים הבאים:

הורים החיים בנפרד, יש לצרף טופס "כתב הצהרה והתחייבות . 1
להורים גרושים/פרודים/עצמאיים, לצרכי רישום/העברה/ביטול 

 במוסד חינוכי". הטופס מופיע בקישור המצורף.

הורים גרושים, יש לצרף הסכם גירושין+ הסכם משמורת חתום ע"י . 2
בית משפט/ "כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים/

עצמאיים, לצרכי רישום/העברה/ביטול במוסד חינוכי" )בצירוף 
צילום ת״ז של ההורה הנוסף(

לרושם שהינו אפוטרופוס או משפחה אומנה, יש לצרף תעודת זהות . 3
שלו ואישור המגדיר את מעמדו.

 לטופס
לחצו כאן
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תושבים העוברים למגורים אצל קרובים,
עליהם לצרף את המסמכים הבאים:

צילומי ת״ז כולל ספח של בעלי הדירה.. 1
ארנונה אחרונה על שם בעלי הדירה.. 2
אישור מתאגיד המים על מס׳ הנפשות לפי רשימה שמית המתגוררות . 3

בבית.
הצהרת עו"ד/בית משפט על מגורי המשפחה אצל בעלי הדירה.. 4

את המסמכים הנ"ל יש לשלוח לכתובת המייל:
.infosc@ramle.org.il :רישום לבתי ספר
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מידע בשפה הערבית

ول للعام الدراس�ي 2022-2023
أ
ل للص�ف ال� �ي س�ج ال�ت

. المدرس�ة حا�ة �ب لى س�ن الال�ة �ك اإ �ة �ن �ك / ا�ب �ن �ك على وصول ا�ب �ئ ه�ن �ن �ن
ئ
ود ا اء ، �ن ع�ن

ئ
السكا�ن الا

�ن 
ن

� ح�ة ل. �ة �ي سحب اط�ة ال�ة م حس�ب م�ن �ة ىي ال�مل�ة �ي
ن

�ة � �ي
دا�ئ �ة ىي المدارس الا�ب

ن
ل � �ي سحب ال�ة

�ة هو طل�ب  ��ن �ة �ن � الاإ ل ع�ب �ي سحب . ال�ة ل�ة د�ي لى مدارس �ب ل الطلا�ب اإ حو�ي ىي �ة
ن

الح�ة � �ة �ب �ئ اله�ي
م  عل�ي سم ال�ة

ة
�ار �

ة
ا ل�

ةً
�

ن
ل و� �ي سحب �ة على ال�ة �ي

ها�ئ �ة ال�ن
ة

�
ن

ح الموا� م م�ن �ة �، وس�ي
ة

�
ن

ل  � �ي سحب لل�ة
. ا�ب �ب

والسش

ل: �ي س�ج ر�ت ال�ت �ت
ف

�

�ن 03.01.2022 �ي
�ن وم الا�ش : �ي �ة ال�ي د ال�ة �ن المواع�ي �ي ل �ب �ي سحب م ال�ة �ة �ي

حد  23.01.2022
ئ
ى الا وح�ة

: �ي المدرس�ت
ف

ل � �ي س�ج طر�ت ال�ت

علاه.
ئ
صل�ة ا

ن
ادا�ة الم� رسش ا للاإ

ةً
�

ن
�ة و� لد�ي ع ال�ب

ة
�ة على مو� ��ن �ة �ن � الاإ ل ع�ب �ي سحب م ال�ة �ة س�ي

ول  �ب
ة

�ة على � �ي
ها�ئ �ة ال�ن

ة
�

ن
ح الموا� م م�ن �ة ل ، وس�ي �ي سحب �ة هو طل�ب لل�ة ��ن �ة �ن � الاإ ل ع�ب �ي سحب ال�ة

. ا�ب �ب
�ة والسش �ي ��ب سم ال�ة

ة
�ار �

ة
ا ل�

ةً
�

ن
الطل�ب او عدم� و�

� على  سش �ن �ي س�ي � الدن �ة على ال�ا�ب لد�ي ع ال�ب
ة

ىي على مو� ها�ئ ل ال�ن �ي سحب اهدهة ال�ة �ك مسش مك�ن �ي
حن 29.03.2022-05.04.2022. ار�ي �ة �ة �ب لد�ي ع ال�ب

ة
مو�

 לרישום
מקוון
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: �ت ال�ي دا�ت ال�ت �ف م المس�ت د�ي
ت

� �ج �ت �ج �ت ، �ي ر�ف �ت �ف ر ال�إ ل ع�ج �ي س�ج لل�ت

. وا�ن محد�ش ع�ن ل�ك ملح�ة �ب ىي دن
ن

ما � �ن �ب �ة الوالد�ي ا�ة هو�ي
ة

طا� �ة م�ن �ب سحن 1 - �ن

. وا�ن �ة م�ن الع�ن
ة

ح� ��ن ال�ة لكا�ة لعن اه والمم�ة �ة الم�ي �ب ��ي ا�ة صن حد�ش حسا�ب
ئ
�ة م�ن ا سحن 2 - �ن

�ن  و�ي �ب
ئ
ام للا �ن �ار وال�ة

ة
� طا�ب اإ  "حن

ئ
( - املا �ن صل�ي

ن
� ا�ن م�ن سش ع�ي ل )الوالدا�ن �ي

ة
� 3 -  الوالد المس�ة

. �ة
ن

� الم�� ىي ال�ا�ب
ن

ه� � طن �ي �ي " ، والدن �ن صل�ي
ن

� �ن / الم�ن �ي
ة

المطل�

 � �ة �ة هو�ي
ة

طا� ا�ة صورهة م�ن �ب
ن

ر� �ب اإ حب �ة ، �ي �ن س�هة حاصن
ئ
و ا

ئ
م� ا

ئ
� ولىي ا �ن

ئ
ا ل �ب 4 - للمسحب

ع�. حدد وصن هادهة �ة وسش

اس�ب  ل م�ن ل ، ووك�ي �ة الوك�ي �ة هو�ي
ة

طا� رسال صورهة م�ن �ب �ب اإ حب ل ، �ي � وك�ي �ن
ئ
ا ل �ب 5 -  للمسحب

. �ن �ة لكلا الوالد�ي ا�ة هو�ي
ة

طا� و�ب

)�
ة

�
ن

دد � �ن الحب ��ي �هة )للمهاحب هادهة الهحب �ة م�ن سش سحن 6 - �ن

اص�ة ا�ة الحن احب �ي
و�ي الاح�ة 7 - الطلا�ب دن

م. عل�ي دما�ة ال�ة �ة الوصول لحن �ي
مكا�ن لا�ة اإ عد�ي � الحصول على �ة و والد�ي

ئ
ح�ة للطال�ب و / ا �ي

و 
ئ
�ة ا لى رعا�ي و�ن اإ احب ح�ة �ن �ي �ي

�ة والدن �ي ا�ة الط�ب احب �ي
و�ي الاح�ة م العاد�ي م�ن دن عل�ي طلا�ب ال�ة

هلو�ن للحصول على المساعدهة  م�ة موئ � اللارن �ي و�ن المعا�ي
ن

و� س�ة �ن �ي �ي
م   والدن �ا�ن دا�ئ سش اإ

. �ة �ي الط�ب

ح�ة 9 (
ن

ىي الص�
ن

صل �
ن

�ح م� ل )سش �ي سحب �ة ال�ة
ة

ىي و�
ن

ا�ة الصل�ة � دا�ة دن �ن رسال المس�ة �ب اإ حب 8 - �ي

לקישור
לחצו כאן

13

https://tiktak.metropolinet.co.il/#!form/92172087553460


 מחלקת בתי ספר פרטי התקשרות:

שושי שמש

מזכירת מחלקת בתי הספר
08-9771423

shoshise@ramle.org.il

מגי אזולאי

מזכירת מחלקת בתי הספר
08-9771442

megia@ramle.org.il

מייל מזכירות כללי

מזכירת מחלקת בתי הספר
infosc@ramle.org.il

שעות המענה הטלפוני וקבלת קהל במחלקה בתקופת הרישום:

08:00-12:30 ימים א'-ה' 
16:00-17:00 יום א'  

אין קבלת קהל. יום ג'  

בברכת שנת לימודים       
פורייה ומהנה,       

נעה בן יוסף
מנהלת מינהל החינוך והנוער

מיכאל וידל
ראש העיר
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בתי-ספרמס׳
ממלכתיים

בתי-ספר
ממלכתיים 

ערביים

בתי-ספר
ממלכתיים 

דתיים

בתי-ספר
מוכרים שאינם 
רשמיים במגזר 

היהודי

 בתי-ספר
מוכרים שאינם 

 רשמיים
במגזר ערבי

1
מענית,

רח׳ יוספטל 23
לתושבי אזור א׳

אבן סינא,
רח׳ זהריה 9

לתושבי אזור ט'

בר אילן,
רח׳ ברזילי 3

על אזורי

שערי ציון,
רח׳ טיטלבאום 3

אלהודא,
רח׳ רש"י 1

2
בן צבי,

רח׳ אברהם הלל 
10 לתושבי אזור ב'

אלאמל,
רח׳ המעפילים 7
לתושבי אזור י'

הרי"ן,
רח׳ יהודה שטיין 

11
על אזורי

נווה שלום בנים,
רח׳ מור 2

סנט ג'וזף,
רח׳ הרצל 83

3
שרת,

רח׳ שרת 1
לתושבי אזור ג'

אלעומריה,
גן חק"ל

לתושבי אזור יא'

אריאל,
רח׳ בורוכוב 20

על אזורי

נווה שלום בנות,
רח׳ מור 2

אורתודוקסי,
רח׳ המעפילים 1

4
רעות,

רח׳ הפעמונית 1
לתושבי אזור ד'

ג'ואריש,
כפר ג'ואריש

לתושבי אזור יב'

 בנציון
)ע״ש פרופ׳ בנציון 

 נתניהו(
לתושבי שכונת 
קריית האומנים

טללי חיים,
רח׳ הזית 6

5
בן גוריון,

דוד רזיאל 32
לתושבי אזור ה'

אוראל, ואלירז 
פרץ לתושבי נאות 

שמיר

6
האומנים,

רח׳ עוזי חיטמן 31 
לתושבי אזור ו'

7
קשת,

רח׳ יוסי בנאי 9
לתושבי אזור ז'

8
אופק,

רח׳ שמואל תמיר 3
לתושבי אזור ח'

9
רונה רמון

לתושבי שכונת
נאות שמיר

רשימת בתי הספר לרישום 
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גטו ורשהפינסהרב קוקאזור א'-מענית

גרשון שץפינסקרהרמב"םאגוזי

הצנחנים פנקסהרצל 2-90 זוגיאהרון בן יוסף

השריוןפרנקלהרצל 1-69 אי זוגיאחד במאי

 צה״ל 2,4השומראחד העם
התשעהוכל האי זוגי

חטיבת קיריתיציפור גן עדןהשקמהאוסישקין

מאיר בינטקפלןהתאניםאלי כהן

משה דייןשיבת ציוןוילנא 1-2-4אנג"ל

משה שרתשלום עליכםויתקיןאקסודוס

עמיחישמחוניחיים אשרארלוזרוב

 צה״ל מ-6אזור ב' - בן צביחשמונאיםבורוכוב
ומעלה זוגי בלבד

שמחה הולצברגאבוחציראטופזבלינסון

אזור ד' - רעותאברהם הללטרומפלדורבר לב

אברהם טוינהאשכולי.ל פרץברנר

גלעדבן צבייוסף שפרינצקגולומב

האירוסיםבר אילןישראל פרנקלגורדון

האלוניםברזיליכצנלסוןגיורא יוספטל

הארזיםגיבורי ישראללוחמי גוש עציוןגרץ

האתרוגהרב מימוןלוחמי הבריגדהדב הוז

הגפןוילנא 3,5 ומעלהמבצע קדשהאורן

הדקלויצמןמוהליברהאילנות

הורדיםוכיל יחזקאלמוצקיןהאלה

הזיתיהודה שטייןמרגניתהברוש

הירדןיוסף חייםמרדכי היהודיהדודאים

הכלניתסימטת תוחלתמרכוסהדס

הכרמלשבזימשה מרזוקהדר

הפעמוניתשפירא-משה חייםנוריתההגנה

הרמ״אאזור ג' - שרתסביוןהחלוץ

הרקפתאהרון בוגניםסוקולובהמכבים

השלוםאריה קרמרסטרומההניצן

התבורגולניסמולנסקיןהרב עוזיאל

שיוך מוסדות לרחובות
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פרופסור איינשטייןיחזקאל פתיהדוד המלךחבצלת

פרופסור קלאוזנריעלדוד רזיאלטייטלבוים

צידוןיצחק שדהדני מסיובלים

צפניהיצחק שלמההבעש"טיסמין

צפתירמיהוהגדוד העבריכנרת

קהילת דטרויטישעיהוהלילךמבצע יונתן

רותלבונההלל הזקןספיר

רש״ילילינבלוםהמגדל הלבןציון אשר

שיזףמודיעיןהמעפיליםקרן היסוד

שיטהמונטפיוריהפלמ"חשמ"ח

שיכון אג״שמורהראלאזור ה' - בן גוריון

שלום אפרגןמיכההרב הרצוגא.ס לוי

שלמה בן יוסףמלאכיהרדוףאהרון הכהן

 הרצל 70אמיל זולא
שלמה המלךמנחם דניאלומעלה אי זוגי

שמואל הנביאמסדההרצל מעל 91 זוגיאמנון ותמר

שמש משהמרים הנביאהוינגייטאסתר המלכה

שמשון הגיבורמשה הסז'בוטינסקיאצ"ל

שפינוזהמשה צדקהזכריהביאליק

שפיק עדסמשה רבינוחברוןבית"ר

שפירא אברהםנורדאוחגיבלפור

ששון ושמחהנחמיהחנה סנשבן גוריון

תלתןסעדיה גאוןחניתהבן יהודה

אזור ו' - האמניםסעדיה מרדכיטולדוברכה פולד

אבנר חזקיהוע"טיאנוש קורצ'אקגבע

אהוד מנורעובדיהיבנהגדעון

אפרים קישוןעובדיה סומךיהודה הלויגלעדי

בני אמדורסקיעזראיהושע בן נוןד״ר פלמינג

דודו דותןעמוסיואלד״ר סלאק

דליה רביקוביץפועלי ציוןיונה הנביאד״ר פרויד

חנוך לויןפסטריורדי היםדבורה הנביאה

יהודה עמיחיפקיעיןיחזקאל/אקליפטוסדוד אלעזר

שיוך מוסדות לרחובות
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בן יהודהישעיהומיכה רייסריוסי ידין

בר יוחאימונטפיורימנשה צלאחמאיר אריאל

גולומבמורנחשולניסים אלוני

ד״ר סלאקמיכהשוניתנעמי שמר

ד"ר קוךמלאכיאזור ט' - רונה רמוןעוזי חיטמן

הבעש"טמסדהיעקב דוריעפרה חזה

הגדוד העברימרים הנביאהלסקובשושנה דמארי מ 1-8

הגלעדימשה הסמוטה גורשייקה אופיר

הולנד הקטנהמשה צדקהמשה ארנסאזור ז' - קשת

החליף סולימאןמשה רבנומשה לויאריק לביא

הלל הזקןמשה שמשרפאל איתןיונה וולך

המכביםנחמיהאזור י'- אבן סינאיוסי בנאי

המעפיליםסומך עובדיהאליהו הנביאישראל פוליאקוב

הפלמ״חעובדיהאמנון ותמרנחום גוטמן

הראלעזראביאליקנתן יהונתן

הרב הרצוגעמוסבן  יוסף שלמהסשה ארגוב
 שושנה דמארי 10

הרב יצחק שלמהצידוןגדעוןכולל ואילך

הרצלצפניהד״ר פלמינגאזור ח' - אופק

השומרקלאוזנרד״ר פרוידאבא אחימאיר

השופטיםשמואל הנביאדבורה הנביאהאלמוג

ז'בוטינסקישמשון הגיבורדוד רזיאלאריה בן אליעזר

חנה סנששפיק עדסדני מסאריה לוין

חניתהאזור יא' -אלאמלזכריהדוגית

טרומפלדוראיינשטייןחברוןהרב חיים בן עטר

טשרניחובסקיאלי כהןחגיהרב מרדכי שרעבי
 הרב שמעון

יאנוש קורצ'אקאמיל זולאיבנהיצחק אפריאט

יורדי היםאסתר המלכהיהושע בן נוןזמיר

יצחק שדהאצ״ליואלחיים לנדאו

לילנבלוםאקסודוסיונה הנביאחץ

מנחם דניאלבית"ריחזקאל פתיהיאיר שטרן

מרכוסבלפורירמיהולוחמי בית"ר

שיוך מוסדות לרחובות
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זמירמרכוס

חוחיתנתן אלבז

חיים לנדאוסעדיה גאון

יאיר שטרןפקיעין

לוחמי בית"רצפת

מיכה רייסררש״י

מנשה צלאחשיזף

משה אדרתשיטה

נחשולשלמה המלך

סיקסקשפינוזה

פשושתלתן

צופיתאזור יב' - אלעומריה

קריית מנחםאבא אחימאיר

שוניתאדרת אליהו

שכונת אלמחתא אחווה ושלום
)הרכבת(

שלדגאלמוג

תל-חיאמונה

תקומהאריה בן אליעזר

מרים פרץגן חק"ל

אזור יג' - ג'וארישדוגית

ג'וארישדוכיפת

האשלדרור

התמרהגשמה

כפר מיעוטיםהחזון

היצירה

העבודה

הרב אריה לוין

הרב חיים בן עטר

הרב מרדכי שרעבי
 הרב שמשון

יצחק אפריאט
התקוה

שיוך מוסדות לרחובות

19



שלכם בכל עת,
מיכאל וידל, ראש העיר

 רמלה עיר עולם
רמלה עיר הספר.
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