
סוגמספר ביתרחובקוד רחובחלקהגוששטח מקלטשםמספר מקלט

בית ספרי18ארלוזורוב803701435714ו"בית ספר ויצ20

בית ספרי5חיים סירני1003700621505סמינר למורות בית יעקב21

בית ספרי18הרב הרצוג18536949521בית ספר בכור לוי22

בית ספרי16א''הגר753694163502ישיבת הדרום24

בית ספרי4חיים מורי503655129358בית ספר עמל27

בית ספרי1דב קליין2153655262343בית ספר קציר ב28

בית ספרי12ברוך שפינוזה1803702401420ש המר"חטיבה דתית ע30

בית ספרי0קלמן גבריאלוב1153653135219בית ספר הדרים33

בית ספרי35קלמן גבריאלוב50365271219מרכז הנוער35

בית ספרי12י''ש353703510482ת"בית ספר טכנולוגי נעמ38

בית ספרי60מנוחה ונחלה1233703221449בית ספר דה שליט41

בית ספרי42יעקב96370442451בית ספר סמילנסקי42

בית ספרי0דוד כוכבי503655157361בית ספר סיני44

בית ספרי10שטיינברג1853705578528ד יסודי"בית ספר חב50

בית ספרי3מקס נורדאו803704573447בית ספר בית יעקב51

בית ספרי14מקס נורדאו1003704516447בית ספר בית יעקב51

בית ספרי1שאול טשרניחובסקי24036977435אורט74

בית ספרי16י''ש913703985482בית ספר שריד76

בית ספרי10טובה וטוביה מילר1803703911530בית ספר תחכמוני77

בית ספרי0הרב זכריה מדר603698367749בית ספר רמת אלון78

בית ספרי0הרב זכריה מדר603698367749בית ספר רמת אלון79

בית ספרי19ה''הרא1003704267450בית ספר הבאר80

בית ספרי36י''לח1203700455488בית ספר אמית89

בית ספרי3דר הרמן מאאס1003702375374בית ספר ויצמן90

בית ספרי20מקס נורדאו32370473447בית ספר תלמוד תורה הראם93

בית ספרי0דוד כוכבי823655157361בית ספר סיני94

בית ספרי4הרב מאיר623705201735בית ספר צביה95

בית ספרי4הרב מאיר443705201735בית ספר צביה96

בית ספרי0דרך יום הכיפורים30454526221בית ספר עידוד98

בית ספרי10טובה וטוביה מילר423703221530בית ספר תחכמוני99

בית ספרי1צאלון7237677247בית ספר בגין102

בית ספרי1צאלון9037677247בית ספר בגין103

בית ספרי46ההגנה963700387511בית ספר בני משה קרעטשניף105

בית ספרי0חבד343705620525ד"בית חנה חב106

בית ספרי1שאול טשרניחובסקי15236977435אורט107

בית ספרי1שאול טשרניחובסקי14736977435אורט108

בית ספרי1שאול טשרניחובסקי15036977435אורט109

בית ספרי4חיים ילין753697255776בית ספר בן גוריון110

בית ספרי4חיים ילין753697255776בית ספר בן גוריון111

בית ספרי4חיים ילין753697255776בית ספר בן גוריון112

בית ספרי4חיים ילין753697255776בית ספר בן גוריון113

בית ספרי4נפתלי בן אפרים40369817517בית ספר רננים114

בית ספרי1שדרות הקיבוצים9036987116בית ספר נועם בנות115

בית ספרי1שדרות הקיבוצים9036987116בית ספר נועם בנות116

בית ספרי1שדרות הקיבוצים1536987116בית ספר נועם בנות117

בית ספרי2ל חיים בר לב"רא453699353591ר החדש"בית ספר שז118

בית ספרי2ל חיים בר לב"רא453699353591ר החדש"בית ספר שז119

בית ספרי2ל חיים בר לב"רא603699353591ר החדש"בית ספר שז120

בית ספרי2ל חיים בר לב"רא603699353591ר החדש"בית ספר שז121

בית ספרי2ל חיים בר לב"רא453699353591ר החדש"בית ספר שז122

בית ספרי2ל חיים בר לב"רא453699353591ר החדש"בית ספר שז123

בית ספרי1שדרות הקיבוצים9036987116בית ספר נועם בנים124

בית ספרי1שדרות הקיבוצים9036987116בית ספר נועם בנים125

בית ספרי1שדרות הקיבוצים1536987116בית ספר נועם בנים126

בית ספרי8דהרי שלום233697317637מפתן אלונים127

בית ספרי0הר הצופים903651510בית ספר הרצוג132

בית ספרי3צבי הורוביץ100454525113בית ספר בית שלמה 

בית ספרי1צאלון5437697247בית ספר בגיןא103

בית ספרי1צאלון7537697247בית ספר בגיןב104

בית ספרי5קרוננברג3036974530ס רחובות החדשה"ביא128

בית ספרי5קרוננברג6036974530ס רחובות החדשה"ביב128

בית ספרי0דרך ירושלים503699446593תיכון היובלא129

בית ספרי0דרך ירושלים503699446593תיכון היובלב129

בית ספרי0דרך גד פיינשטיין30.5364512226בית ספר לוטםא130

בית ספרי0דרך גד פיינשטיין35364512226בית ספר לוטםב130

בית ספרי0דרך גד פיינשטיין30364512226בית ספר לוטםג130

בית ספרי0דרך גד פיינשטיין60364512226בית ספר לוטםד130

בית ספרי28חפץ חיים603700455553בנות אסתרא131

עיריית רחובות- רשימת מקלטים 
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בית ספרי28חפץ חיים603700455553בנות אסתרב131

בית ספרי28חפץ חיים603700455553בנות אסתרג131

בית ספרי0הר הצופים703651510בית ספר הרצוגא132

בית ספרי0הר הצופים803651510בית ספר הרצוגב132

בית ספרי0י''לח303699349488ישיבת עמיחיא133

בית ספרי0י''לח643699349488ישיבת עמיחיב133

בית ספרי0י''לח753699349488ישיבת עמיחיג133

בית ספרי18ארלוזורוב463701412714ו"בית ספר ויצא20

בית ספרי1דב קליין1003655262343בית ספר קציר בא28

בית ספרי60מנוחה ונחלה16037031072449בית ספר דה שליטא29

בית ספרי60מנוחה ונחלה8037031072449בית ספר דה שליטב29

בית ספרי1חנה אברך50365581326בית ספר קציר אא31

בית ספרי25רחל הרשנזון1433701731434בית ספר בן צביב32

בית ספרי0קלמן גבריאלוב703653135219בית ספר הדריםא33

בית ספרי14החבורה703698272609בית ספר יבניאליא43

בית ספרי10שטיינברג603705578528ד יסודי"בית ספר חבא50

בית ספרי16י''ש923703985482בית ספר שרידא76

בית ספרי22הרב זכריה מדר60369818749בית ספר מעלות משולםא78

בית ספרי22הרב זכריה מדר60369818749בית ספר מעלות משולםב78

בית ספרי22הרב זכריה מדר60369818749בית ספר מעלות משולםג78

בית ספרי36י''לח1003700455488בית ספר אמיתא89

בית ספרי3דר הרמן מאאס1003702375374בית ספר ויצמןא90

בית ספרי3דר הרמן מאאס603702375374בית ספר ויצמןב90

בית ספרי60מנוחה ונחלה1203703221449בית ספר דה שליטד91

בית ספרי1דרך ירושלים70369817593אור לציוןא92

בית ספרי1דרך ירושלים50369817593אור לציוןב92

בית ספרי4הרב מאיר603705201735בית ספר צביהא95

בית ספרי4הרב מאיר403705201735בית ספר צביהא96

ציבורי0דרך יום הכיפורים150454523221ציבורי4

ציבורי0קלמן גבריאלוב5036531490ציבורי5

ציבורי0שדרות וולקני50365600ציבורי6

ציבורי9יגאל יחיא253658212704ציבורי7

ציבורי2שלמה גולדין653704156486ספרייה עירונית- ציבורי 8

ציבורי131הרצל503704510403ציבורי9

ציבורי12החבורה503698258609ציבורי10

ציבורי11משה מזרחי503697137738ציבורי11

ציבורי27יהודה הלוי65369727629ציבורי13

ציבורי19גוש עציון1673700368516ציבורי15

ציבורי13יוסף טרומפלדור653698298608ציבורי45

ציבורי46ארה'ישראל נג653698122605ציבורי46

ציבורי20קולונל מרגולין953700331506ציבורי47

ציבורי6ברנר653701779432ציבורי48

ציבורי0נח קרומר653655407353ציבורי49

ציבורי0דב בר בורוכוב503656384319ציבורי52

ציבורי1כיכר החשמונאים503658206705ציבורי53

ציבורי2שוסייב503705474754ציבורי54

ציבורי13י''רש50369957604ציבורי55

ציבורי10ההסתדרות953698263601ציבורי56

ציבורי13הנרקיסים503816206619ציבורי57

ציבורי0הגפן503648144307ציבורי58

ציבורי0בארי953648229303ציבורי59

ציבורי11הצנחנים503704558512ציבורי60

ציבורי15הצנחנים503704560512ציבורי61

ציבורי34חיים סירני253700164505ציבורי62

ציבורי63ההסתדרות753698126601ציבורי63

ציבורי65ההסתדרות753698128601ציבורי64

ציבורי37אלומות1003698161539ציבורי65

ציבורי0דב בר בורוכוב503656383319ציבורי67

ציבורי11דב הוז7536987606ציבורי68

ציבורי33ההסתדרות753698342601ציבורי69

ציבורי1דב הוז1003698274606ציבורי70

ציבורי0יעקב טוכמן50365381213ציבורי71

ציבורי0קלמן גבריאלוב10036531490ציבורי72

ציבורי0אשרוב1503653135220ציבורי73

ציבורי0דוד אלעזר100581132225ציבורי81

ציבורי18בתיה מקוב1203704228437ציבורי86

ציבורי2בילו21037011416ציבורי100

ציבורי6אברהם גולדברג22037031196457נפת נוף101

ציבורי43יעקב1003703217451מנוחה ונחלה102
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ציבורי9מרדכי הראל70369777600ציבורי103

ציבורי בית ספרי5דוד אלעזר150581127225תיכון רון12

ציבורי בית ספרי28הדגניות1003816204612בית ספר השיטה17

ציבורי בית ספרי17הרב דוד נדב503653196200בית ספר עטרת גבריאל ועץ הדעת18

ציבורי בית ספרי16א''הגר1003694163502ישיבת הדרום24
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ציבורי בית ספרי1חנה אברך100365578326בית ספר קציר א31

ציבורי בית ספרי25רחל הרשנזון503701731434בית ספר בן צבי32

ציבורי בית ספרי27הזית643648118306בית ספר שפרינצק37

ציבורי בית ספרי60מנוחה ונחלה523703221449בית ספר דה שליט39

ציבורי בית ספרי2גיבורי ישראל1003701763427תיכונית66

ציבורי בית ספרי19ה''הרא1003704267450בית ספר הבאר80
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ציבורי בית ספרי22הרב זכריה מדר1003698367749בית ספר מעלות משולם87

ציבורי בית ספרי0הרב זכריה מדר1003698367749בית ספר רמת אלון88

ציבורי בית ספרי14מקס נורדאו303704516447בית ספר בית יעקב97

ציבורי בית ספרי25רחל הרשנזון503701731434בית ספר בן צביא32

ציבורי בית ספרי0הירדן653816204618בית ספר השיטהא83

ציבורי בית ספרי36י''לח1003700455488בית ספר אמיתב89


