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ממשיכה  מכבים-רעות  מודיעין  העיר  אלה  בימים 
מאות  בתוכה  וכוללת  מסחרר  בקצב  להתפתח 
קניות  מרכזי  ירוקים,  פארקים  חינוך,  מוסדות 
בין  ישראל,  מדינת  של  במרכזה  זאת  כל  ובילוי. 
ירושלים ות"א, במיקום האסטרטגי הטוב ביותר, 
קו   ,6 כביש   ,1 כביש  כמו  תחבורה  עורקי  לצד 
בן- התעופה  ונמל  ירושלים-מודיעין-ת"א  הרכבת 

גוריון.

הפינה  רבין את אבן  יצחק  הניח ראש הממשלה המנוח   1993 בשנת 
גם  כי  ספק  אין  מודיעין.  העיר   - בישראל  חדשה  עיר  של  להקמתה 
בחזונו האופטימי ביותר לא תאר רבין כי תוך 15 שנה יהפוך הפרויקט 

המורכב הזה לאחת הערים המצליחות והמשגשגות במדינת ישראל. 

העיר, שחוברה לה יחדיו עם היישובים הסמוכים מכבים ורעות מונה 
השאפתניים  המיזמים  לאחד  ונחשבת  תושבים,  אלף   75 מעל  כיום 

והגדולים של ישראל בתחום המוניציפאלי.

במפה זו ניתן למצוא פירוט מקיף של שכונות העיר, רחובות, מוסדות 
חינוך וציבור, אזור תעסוקה ומסחר הנמצאים בתוך מודיעין, מכבים-

והנוחה  בצורה הקלה  בעיר  ניתן להתמצא  זו  רעות, באמצעות מפה 
ביותר. 

                                            בברכה,

                                                             חיים ביבס 
                                                             ראש העיר

החזון שהוליד את העיר
סביבו  שריכז  חיים  שוקק  מטרופולין  מודיעין  אזור  היה  קדם  בימי  כבר 
ישראל  לגבורת  לסמל  הפכה  מודיעין  רבים.  ותושבים  יישובים  ערים, 
הקדום  מהכפר  החשמונאים  שיצאו  לאחר  עצמאותו,  על  העם  ולמאבק 
מודיעים ונשאו את נס המרד בשלטון היווני. אך טבעי היה שהאזור, שבו 
לאתר  ייבחר  ישראל,  עם  גבורת  על  יומין  עתיק  סיפור  מספרת  אבן  כל 

המתאים ביותר להקמת עיר חדשה ומתקדמת בישראל.
בניית  החלה   1994 בשנת  מודיעין.  לעיר  הפינה  אבן  הונחה   1993 בשנת 
העיר, וביולי 1996 - אכלוסה. בשנת 1990 אוחדו 
מכבים ורעות למועצה מקומית אחת. בשנת 2003 
אוחדה המועצה המקומית עם העיר מודיעין. שם 

העיר החדשה נקבע למודיעין, מכבים-רעות.
ההחלטה להקים את מודיעין, עיר חדשה וגדולה 
הצורך  מתוך  בין השאר  נתקבלה  הארץ,  במרכז 
ורצף  אורבאנית  לכידות  ליצור  האסטרטגי 
יישובים מתל אביב לירושלים וכן בשל המחסור 
מגורים  יחידות  לבניית  זמינה  בקרקע  הגובר 

במרכז הארץ.
מענה  אפוא  מספקת  מכבים-רעות  מודיעין 
לכמיהה לחיות במרכז הארץ אך לא בהמולה הסואנת, בשפע של נוף, אוויר 
וטבע, ובקרב אוכלוסייה צעירה ומגוונת שבחרה בכל היתרונות הייחודים 

עיר מתוכננתשל העיר כדי לגור בה ולגדל את ילדיהם.

חלק מהסביבה הטבעית

אזור התעסוקהאתרי ארכיאולוגיהמודיעין צומת דרכים

אזור המלאכה

שמות חדשים לשכונות העיר

מרכז  המגורים,  אזור  עיקרים:  ייעודיים  רבדים  בארבעה  מתוכננת  העיר 
ואזור התעסוקה. כל האזורים טובלים  העסקים הראשי, פארק המלאכה 

בירק.
אלף   50 פני  על  משתרעת  והיא  היטב,  מתוכננת  עיר  של  מתאר  תכנית 
דונמים, חציים שטח בנוי וחציים ירוק. על פי התוכנית הסופית של העיר 

היא מיועדת לאכלס כרבע מיליון תושבים.
שכונות המגורים בנויות סביב ליבת העיר – מרכז העסקים העירוני )מע"ר( 
בו פועלים כיום תחנת הרכבת הראשית של העיר "מרכז מודיעין" וקניון 
מודיעין מקבוצת עזריאלי. בעתיד ייבנו במרכז העיר בניין העירייה, מוסדות 
ציבור רבים ומתחמי מסחר ועסקים. בנוסף לכך פזורים מרכזים מסחריים 
אחרונה  מנוחה  מקום  העיר,  של  העלמין  בית  המגורים.  שכונות  ברחבי 

לתושבי האזור, נקבע בסמוך לצמרות עצי יער בן-שמן. 

מודיעין עוצבה על-פי תפיסה המנצלת את היתרונות שמקנים תנאי השטח 
הטבעיים באזור, והיא משתרעת על פני מארג גבעות וואדיות. הכבישים 
הבנייה  והירוקים.  הציבוריים  השטחים  ולצדם  הוואדיות  לאורך  סלולים 

פרושה על ראשי הגבעות ובשיפוליהן.
לרוחות  פתוחה  והיא  הים,  פני  מעל  מטר   300 לגובה  מתנשאת  העיר 
צפוניות-מערביות קלות. הלחות נמוכה כמו באזור ההרים והטמפרטורה 

נוחה. 
אזורי המגורים מאזורי התעשייה  הופרדו הפרדה מוחלטת  בתכנון העיר 

והמסחר, כדי להבטיח איכות חיים מעולה לתושבים.

אוכלוסייה בפרופיל גבוה
כ-75,000 תושבים חיים כיום בעיר מודיעין מכבים רעות. ברמה החברתית-
כלכלית )דירוג סוציו אקונומי( מדורגת העיר במקום 8 בסולם עולה מ-1 

עד 10.
הרמה החברתית-כלכלית במודיעין מכבים רעות גבוהה מן הממוצע הארצי 

ומעמידה אותה בשורה אחת עם הערים המובילות במדינת ישראל.
רבים מתושבי העיר הגיעו מירושלים ותל אביב. משפחות רבות נוספות 
הגיעו מערים באזור המרכז כדוגמת חולון, רמת גן, פתח תקווה, בית שמש, 

ראשון לציון, רמלה ולוד.
התפלגות האוכלוסייה בעיר בשנת 2009:  50 אחוזים נשים ו-50 אחוזים 
גברים. כ-41 אחוזים מתושבי העיר בני 0 עד 17, 10 אחוזים בני 20-29, וכ-

28 אחוזים מהתושבים בני 30-44. 
32 בלבד, משכיל, בעל מקצוע  בן  התושב המודיעיני הממוצע הוא צעיר 

חופשי, נשוי ויהודי יליד הארץ.
ברית-המועצות;  מאזור  עלו  חציים  חדשים.  עולים  הם  תושבים  כ-8,000 

חציים - ממדינות כגון ארצות-הברית וצרפת.
כ-65 אחוזים מתושבי העיר הם בעלי השכלה אקדמית, והאחרים ברובם 
מודיעין  תושבי  בקרב  מלאה. התעסוקה השכיחה  תיכונית  בעלי השכלה 
מחשבים,  רפואה,  וטכניים,  הנדסיים  מקצועות  ההוראה,  בתחומי  היא 
משווים  אלה  תעסוקה  תחומי  בצה"ל.  בכירים  תפקידים  ובמילוי  כלכלה 

לעיר מודיעין, שאוכלוסייתה צעירה ומשכילה, אופי דינאמי ומצליח.

חינוך - משקיעים היום באנשי המחר
והתושבים  העירייה  והיסטוריה.  ארכיאולוגיה  באתרי  משופעת  מודיעין 
מטפחים את האתרים במסגרת מגוון תכניות לשמירה על איכות הסביבה 
ואתרי מורשת. עירית מודיעין, מכבים-רעות מתכננת להקים בהם מרכזי 

מבקרים ואתרי תיירות.
העיר,  בלב  ירוק  כשטח  הנשמר  ארכיאולוגי  אתר  התיתורה,  בגבעת 
נתגלו ממצאים המעידים שהתקיים בה יישוב לפני כ-6,000 שנה. לטובת 
המטיילים במקום הותקנו ספסלי עץ ושלטים עם הסברים על ההיסטוריה, 

המורשת והצמחייה של המקום. 
חפירות  חשפו  בעיר,  חדש  כביש  לסלילת  ההכנות  בעת   ,2001 באפריל 
גדול  יהודי  יישוב  היה  שבו  אל-עומדאן,  אום  אזור  את  ארכיאולוגיות 
במודיעין  שמדובר  מעריכים  העתיקות  ברשות  החשמונאית.  בתקופה 

הקדומה בה חיו מתתיהו החשמונאי ובניו, מנהיגי מרד המכבים. 
בגבעות המקיפות את העיר יש כמה אתרים ארכיאולוגים קדומים נוספים, 
מפותחים  ליישובים  עדויות  נמצאו  ובהם  החשמונאים,  מתקופת  חלקם 

שהתקיימו באזור.

העיר  של  החינוך  במערכת  למדו   1996 בשנת  מודיעין  העיר  אכלוס  עם 
575 תלמידים. כיום לומדים בה כ-23,500 אלף תלמידים. מודיעין מציעה 

מסגרות חינוכיות פלורליסטיות המאפשרות גישות חינוכיות מגוונות.
בשנת הלימודים תשס"ט פועלים בעיר 164 גני ילדים ממלכתיים וממלכתיים 

דתיים, גני החינוך המיוחד, גנים משולבים וגנים ייחודיים.
)15 ממלכתיים  יסודיים  ספר  בתי   19 בתי ספר מתוכם   27 פועלים  בעיר 
ו-4 ממלכתיים דתיים( 7 בתי ספר על יסודיים 5 מהם ממלכתיים, ישיבה 

תיכונית ואולפנא )מרכז ישיבות בני עקיבא(. 
מערכת החינוך בעיר מציעה מבחר תחומי לימוד: מדע וטכנולוגיה, אומניות 

וספורט, כבר בכיתות היסוד.
החינוך למצוינות ברחבי העיר ניכר בין השאר בעובדה שכבר שלוש שנים 
הערים  מבין  הראשון  במקום  מכבים-רעות  מודיעין,  מדורגת  ברציפות 
בישראל באחוז הזכאים לבגרות. בשנת תשס"ו זכתה העיר בפרס החינוך 

הארצי.
ובטוחה. מערך שירותי הביטחון  העיר מזמנת סביבה לימודים מתקדמת 
העירוני מתוגבר באנשי אבטחה, לפי תקנים עירוניים, בכל מוסדות החינוך 

ברחבי העיר. בגני הילדים ובבתי הספר פועלים צהרונים.
אגף החינוך בעירייה מאמין במתן שוויון הזדמנויות בכל רמות החינוך, בלי 

קשר לנתונים החברתיים-כלכליים של התלמידים. 
בעיר מתפתחות תשתיות פיזיות, פדגוגיות וטיפוליות מתקדמות, ההולמות 

את מגוון הצרכים של כל הלומדים, מצטיינים ומתקשים.
ואינטרנט.  תקשוב  מחשוב,  מערכות  פעולות  בעיר  החינוך  מוסדות  בכל 
שילוב  מתוך  ופעילה  חדשנית  למידה  הספר  בבתי  מתאפשרת  בזכותן 
טכנולוגיות מידע בהוראה, בעבודות חקר ובפרויקטים אישיים וקבוצתיים.

אזור התעסוקה של מודיעין מוקם בצפון העיר, בסמוך ליערות בן שמן. 
הפארק  ירוק.  ביער  הטובל  מודרני  תעשייה  פארק  להיות  תוכנן  האזור 
מאופיין בבנייה ייחודית בסגנונה, המשלבת אבן בזכוכית, לשמירה מלאה 

על איכות הסביבה.
אזור התעסוקה המשתרע על פני 1,300,000 מ"ר מיועד לתעסוקה, למסחר 

ולמבני ציבור ועם השלמתו אמור לספק תעסוקה ל-35 אלף עובדים.
גבוהה  על תעשייה משרדית, טכנולוגיה  בעיקר  באזור תתבסס  הפעילות 
ותעשייה יצרנית. נוסף על כך ישולבו באזור מוסדות חינוך ומרכז מסחרי 

שייתן שירותים לעובדים.
באזור התעסוקה יפעלו תעשיות נקיות העומדות בתקנון מחמיר של איכות 
הסביבה. לשם כך דורגו שלושה תת-אזורי תעשייה, המסווגים לפי פליטת 
אוויר ורעש, וחוצצות ביניהם רצועות ירוקות. באזור תוקם תחנת ניטור 

זיהום אוויר.
הנגישות לאזור התעסוקה תהיה מהירה ונוחה מכבישים ת"א – ירושלים 

)1(, מכביש ירושלים – בן שמן )443( והכביש מראשל"צ )431(.
באזור  קרקע  להקצאת  במכרז  "אלביט מערכות"  זכתה  חברת  לאחרונה 

התעסוקה. 
חברת אלביט מצטרפת לשורה ארוכה של חברות המגיעות לאזור התעסוקה 

ובניהן חברת קרביץ, גב ים, אריז וחברת אופיס דיפו.

לתושבי  לתת  תוכנן  בעיר  הזעירה  והתעשייה  השירותים  אזור המלאכה, 
העיר את השירותים המתבקשים ביום-יום. 

על פני 700 דונם בדרום-מערב העיר הוקמו מרכזי קניות פתוחים, ולצידם 
נמצא על  רבים. הוא  ובתי עסקים  זעירה  מוקמים מוסכים, בתי מלאכה 
לוד  רמלה,  לכיוון  ומערבה   1 לכביש  העיר  בין  המחבר   431 כביש  תוואי 
וראשון-לציון. ממול אזור המלאכה מוקמת תחנת הרכבת "פאתי מודיעין" 
עם מגרש חנייה גדול לשיטת "חנה וסע" ונגישות מקסימאלית של האזור 

כולו. 
אזור המלאכה במתארו המלא אמור לספק תעסוקה ל-9,000 עובדים. והוא 
וריהוט  תאורה  עצים,  שדרות  ירוקות,  פינות  פתוחים,  בשטחים  יאופיין 

רחוב מעוצב.  

העיר.  שכונות  לכל  חדשים  שמות  בחרה  מכבים-רעות  מודיעין  עיריית 
שמות  על  ונקראו  בנייה  מתחמי  היו  העיר  שכונות  לאחרונה  עד  כידוע, 
הקבלנים והאדריכלים שבנו ותכננו אותם: קייזר, בוכמן, מירומי, ציפור, 

השמשוני וספדיה.
וצביון  שמות  עם  שכונות,  של  אופי  העיר  מתחמי  קיבלו  שנה   13 לאחר 
ששלחו  העיר  תושבי  עם  פעולה  בשיתוף  נעשה  כולו  המהלך  קהילתי. 

לעירייה מאות הצעות ורעיונות לשמות. 
השמות חדשים נובעים משמות הרחובות הקיימים, ומהדקים את הקשר 
לאנשים שבאים  ומסייעים  גר  הוא  בה  השכונה  עם  התושב  של  והזהות 

מבחוץ לבקר בעיר ולהתמצא בה. ואלה השמות החדשים של השכונות:
 

ספדיה: שכונת הנחלים 
מירומי: שכונת הפרחים

בוכמן צפון: שכונת השבטים
בוכמן דרום: שכונת מוריה

שמשוני צפון: שכונת הנביאים

שמשוני דרום: שכונת המגינים 
קייזר: שכונת אבני חן
ציפור: שכונת הכרמים

גבעה c: שכונת משואה

ברוכים הבאים

אבוקה )כיכר(                                     ה3
אביטל                                                 ב5
אבני החושן                                        ה3
אגוז                                                     ג5
אגס                                                  ג4-3
אדיר                                                    ב5
אדמונית                                              ד3
אדר                                                      ג2
אודם                                              ד-ה3
אורן                                                     א4
אורנים )שדרות(                            ג-ד5
אחלמה                                                ה3
איזדרכת                                              ג3
אייר                                                     ג2
אירוסים                                          ב-ג6
אלה                                                     ג5
אלול                                                    ד2
אלי כהן                                               ד6
אליהו הנביא                                      ד2
אלישע הנביא                                 ג-ד2
אלמוג                                                  ג5
אלמוגן                                             ג4-3
אלעזר, רא"ל דוד )דדו(                     ד2
אמנון ותמר                                        ג5
אנפה                                                    א4
אסתר המלכה                                 ג6-5
אפיקי מים                                          ג3
אפרים                                       ג-ד 6-5
ארבל                                                   ב5
ארז                                                      ג5
אשחר                                                  ג4
אשל                                                 ג5-4
אשר                                                     ד5
בגין, מנחם )שדרות(                     ב-ד6
בדולח                                                  ה3
בוסתן                                                  א4
בנימין                                                  ד5
בר לב, רא"ל חיים                             ד3
ברוש                                                   ג5
ברקנית                                                א4
ברקת                                                   ג5
בשן                                                      ג5
גבעת הלבונה                                     ג5
גד                                                     ד6-5
גדי                                           א-ב 5-4
גולן                                                      ב5
גור, רא"ל מרדכי )מוטה(             ד-ה2
גינת אגוז                                             ג3
גיתית                                                   ג5
גלבוע                                                   ב5
גליל                                                ב5-4
גלעד                                                    ב5
גפן                                                       א4
דבורה הנביאה                                   ד2
דבורנית                                               ג3
דובדבן                                             ג5-4
דוכיפת                                           ד-ה4
דולב                                                     א4
דורי, רא"ל יעקב                            ד3-2
דיין, רא"ל משה                                 ד3
דם המכבים                                        ד3
דן                                                         ד5
דפנה                                                    ג3
דקל                                                      ג4
דרור                                                     א4
האופה                                                 ח5
האורג                                                  ח5
האלופים )כיכר(                                 ד3
הבנאי                                                  ח6
הגבורה )כיכר(                                   ב5
הגנן                                                ח6-5
הדודאים                                             ג3
הדורית                                                א5
הדס                                                     ג5
הדרים                                                 ג5
הזריעה                                                ז1
החטיבות )כיכר(                            ד3-2
החמאם )שדרות(                              ז5
החרוט                                                 ח5
החשמונאים )שדרות(             ג-ד 5-2
היער                                                    ו1
הירידים )כיכר(                                  ד4
הכרמים                                               ג3
הלוח העברי                                   ג-ד2
הלויים )כיכר(                                    ג5
המגינים )כיכר(                                  ד3
המור )מעלה(                                     ג5
המייסדים )דרך(                                א4
המכבים )שדרה(                          א-ב5
המכונאי                                              ח5
המלאכות )שדרות(                            ח5
המעיין                                             ז-ח2
המעלה )שדרה(                                 ח2
המקצועות )שדרות(                         ח5
המתנדבים )כיכר(                              ג5
הנביאים                                              ד2
הנביאים )כיכר(                                 ד2
הנגר                                                     ח5
הנטיעה                                               ז1
הניצנים                                               ג3
הנפח                                                    ח5
הסוחר                                                 ח5
הסתת                                                  ח5
העיר )כיכר(                                       ד4
הפסגה )כיכר(                                    ד4
הפרחים )שדרות(                    ב-ג 6-5
הצמיחה                                              ז1
הקדר                                                   ז4
הר אמיר                                             א5
הר ארגמן                                            א5
הר בוקר                                              א5
הר גוונים                                            א5
הר דלתון                                            א5
הר הילה                                              א5
הר ורדה                                              א5
הר זיו                                                  א5
הר חזון                                               א5
הר טללים                                           א5
הר יודפת                                            א6
הר כנען                                               א6
הר להבים                                     א6-5
הר מעוז                                              א5
הר נטופה                                            א5
הר סנה                                                א5
הר עמינדב                                          א5
הר פורת                                              א5
הר צפריר                                            א5
הר קדרים                                           א5
הר רביד                                               א5
הר רמון                                               א5
הר שאול                                             א5
הר שחר                                              א5
הר תורען                                            א5
הר תמנע                                             א5
הראשונים )דרך(                                א4
הרדוף                                                  א4

הרי ישראל                                         א5
הרכבת                                                 ד4
הרכס )שדרה(                                ד-ז1
השולמית                                            ג3
השומרה )כיכר(                                 א5
התחבורה )כיכר(                               ד4
התעשיות )שדרות(                           ח5
ורד                                                       א4
ורדית                                             א5-4
זית                                                       א4
זכריה הנביא                             ג-ד 3-2
זמיר                                                     א5
חבצלת                                            ג6-5
חבצלת השרון                                    ג3
חגווי הסלע                                        ג3
חגי הנביא                                           ג2
חוחית                                                 א5
חוט השני                                           ג3
חטיבה שבע                                       ה2
חטיבת אלכסנדרוני                           ד3
חטיבת גבעתי                                ד3-2
חטיבת גולני                                   ד3-2
חטיבת הנגב )כיכר(                          ד3
חטיבת הנח"ל                                ד3-2
חטיבת הצנחנים                           ד-ה3
חטיבת הראל )כיכר(                         ד2
חטיבת יפתח                                      ד2
חיננית                                                 ג3
חלמונית                                              ג3
חסידה                                                 ד4
חסידי אומות העולם )כיכר(           ד5
חצב                                                     ב5
חרוב                                                    א4
חרמון                                                  ג5
חרצית                                                 ג3
חשון                                                    ג2
טבלן                                                    א5
טבק                                                     א4
טבת                                                     ד2
טופז                                                     ג5
ידין, רא"ל יגאל                                 ד3
יהודה                                                   ד5
יהודה המכבי                          ד-ה 4-1
יהלום                                             ד-ה3
יואל הנביא                                         ה2
יובלים                                            ב6-5
יונה הנביא                                          ד2
יוסף                                                 ג-ד5
יחזקאל הנביא                                   ד2
יסעור                                                  א5
יעל הגיבורה                                       ג6
יערה                                                    א4
יפה נוף                                                ב5
יקותיאלי )כיכר(                                א4
יקינטון                                                ג6
ירח אב                                                ג2
ירחים                                                  ד2
ירמיהו הנביא                                     ד2
ישעיהו הנביא                                    ד2
ישפה                                                   ה3
יששכר                                                 ד5
כחלית ההרים                                    ג3
כליל החורש                                       ג3
כלנית                                                   א4
כנרית                                                   א5
כסלו                                                ג-ד2
כפתור ופרח                                       ה3
כרכום                                                  ג3
כרמל                                               ב-ג5
כתם פז                                                ג3
לאה אמנו                                           ד6
לב רעות )כיכר(                                 ב5
לבונה                                                   ג4
לביא                                                    א5
לוטוס                                                  א4
לוי                                                        ג5
לוע הארי                                            ג3
לילך                                                 ב-ג6
לימון                                                    ג4
לסקוב, רא"ל חיים                            ד2
לשם                                                     ה3
מבוא רעות                                         ג5
מבצע דני                                            ד3
מבצע דקל                                          ד3
מבצע חורב                                         ד3
מבצע חירם                                        ד3
מבצע יואב                                         ד3
מבצע יונתן                                         ד3
מבצע לוט                                       ד3-2
מבצע נחשון                                       ד3
מבצע עובדה                                      ד3
מבצע קדש                                         ד3
מבצע קלשון                                  ד3-2
מגדל דוד                                         ג4-3
מגדל הלבנון                                   ג-ד4
מגדל המנורה                                ד-ה4
מגדל ים                                              ה3
מגדל עוז                                             ג4
מודיעין )כיכר(                                   ג5
מודיעין )צומת(                                 ג2
מיכה הנביא                                        ד2
מירון                                                   ג5
מיתר                                                    ג5
מכבים-רעות )צומת(                       ב3
מלאכי הנביא )כיכר(                         ד2
מנשה                                               ד6-5
מנתור                                                  ג3
מעלה גדעון                                        ג4
מעלה דורון                                        ג4
מעלה נמר                                           ד4
מעלה עמיעוז                                     ג4
מקלף, רא"ל מרדכי                           ד3
מרגנית                                                 א4
מרווה                                                  ג3
מרום                                                   ג6
מרומית                                               א5
מרים החשמונאית                             ג6
משואה )כיכר(                                   ד3
נאות דשא                                           ג3
נהר הירדן                                       ג-ד4
נוף הרים )דרך(                                  ב4
נוף קדומים                                         א5
נופך                                                     ה3
נופר                                                     א4
נורית                                                   ב6
נחל אביב                                            א5
נחל אל על                                         ד4
נחל ארנון                                           ד4
נחל בוקק                                           ד4
נחל בזק                                              ב4
נחל בצת                                             ג4
נחל ברק                                             א5
נחל בשור                                           ב4
נחל גלים                                             ד4
נחל געתון                                           ב4
נחל גרופית                                         א5

נחל דליה                                            ב4
נחל דן                                                 א5
נחל הבשור                                     ג-ד4
נחל הירמוך                                        ג4
נחל הירקון                                         ב4
נחל המעיינות                                    א5
נחל זוהר                                         ד5-4
נחל זויתן                                      א6-5
נחל חבר                                         ג5-4
נחל חרות                                           א6
נחל טף                                                א6
נחל יבנאל                                           ד4
נחל יגור                                              ד5
נחל יעלים                                          א6
נחל כיסופים                                      א6
נחל לכיש                                            א6
נחל מירון                                           ב4
נחל משושים                                      א6
נחל נטוף                                             א6
נחל נטפים                                          ב4
נחל נעמן                                             ד4
נחל סער                                       א6-5
נחל עוז                                         א6-5
נחל עיון                                              ג4
נחל עמוד                                            ג5
נחל ערוגות                                        א5
נחל פארן                                            ב4
נחל פולג                                             א5
נחל צאלים                                   א6-5
נחל צופר                                            ד4
נחל צין                                               ג4
נחל ציפורי                                         ד4
נחל צלמון                                           ג5
נחל קטלב                                           ד4
נחל קידרון                                         ג4
נחל קישון                                           א5
נחל שורק                                       ג-ד4
נחל שניר                                            ג4
נחל שקמה                                         ב4
נחל תבור                                            ב4
נחל תנינים                                         ב4
נחליאלי                                               ה4
ניסן                                                      ג2
ניצן                                                 ב6-5
נפתלי                                               ג-ד5
נץ החלב                                              ג3
נקר                                                       א5
נרקיס                                                  ג6
סביון                                                   ג3
סביונים                                               ג6
סחלב                                                   ב6
סיון                                                      ד2
סיפן                                                     א4
סלעית                                                 ד4
סמדר                                                   ג3
סנה, משה                                           ד3
סנונית                                                 א5
ספיר                                                    ג5
סתוונית                                              ג3
עגור                                                     א5
עובדיה הנביא                                    ד2
עומרים )שדרות(                               ג5
עופר האיילים                                    ג3
עמוס הנביא )כיכר(                           ד2
עמק איילון                                     ב-ג3
עמק בית שאן                                ד3-2
עמק דותן                                       ב-ג4
עמק האלה                               ג-ז 2-1
עמק החולה                                    ב-ג4
עמק זבולון                               ד-ו 4-2
עמק חרוד                                       ד2-1
עמק יזרעאל                                       ג4
ענבר                                                    ה3

עפרוני                                                 ד4
עצי היער                                            ג3
עצמון                                                  ב5
ערבה                                                   א4
ערבי נחל                                            ג5
ערוגות הבושם                                   ג3
ערער                                                   ד4
עת הזמיר                                           ג3
פטדה                                              ד-ה3
פיקוס                                              ג4-3
פלד, ד"ר ישראל )דרך(                      א5
פלח הרימון                                        ג3
פעמונית                                              א4
פרג, פרופ' יאיר )דרך(                  ב5-4
פרי מגדים                                          ג3
פשוש                                                   ב5
צאלה                                                   א4
צאלון                                                   ג3
צבעוני                                             ב-ג6
צוקית                                                  ה4
ציפורנית                                             ג3
צלע ההר                                         ז-ח2
צרור המור                                          ג3
קול דודי                                             ג3
קול התור                                            ג3
קורל                                                    ג5
קידה                                                    ג3
קיסוס                                                 א4
קיפודן                                                 ג3
קרן                                                       ד5
קשת                                                    ג5
ראובן                                                   ד5
רבין )כיכר(                                         א5
רבין, יצחק )שדרות(               ד-ו 5-4
רבקה אמנו                                         ד6
רותם                                                   ג5
רחל אמנו                                       ג-ד6
רימון                                                   א4
רכסים                                                 א5
רקפת                                                   ג6
שבו                                                      ה3
שבט                                                     ג2
שבטי ישראל                            ג-ד 6-5
שגיא                                                    ג5
שוהם                                                   ג5
שומרי החומות                                  ג3
שושן צחור                                         ג3
שושנת העמקים                                ג3
שיזף                                                     ג5
שילת )צומת(                                     ג2
שיר השירים                                       ג3
שלדג                                                   ד4
שלהבת )כיכר(                                   ה3
שלומציון המלכה                           ג-ד6
שמואל הנביא                                    ד2
שמעון                                             ג-ד5
שני                                                  ד-ה4
שקד                                                     ג5
שקמה                                                  ג5
שרה אמנו                                       ג-ד6
שש משזר                                           ד4
תאנה                                                   ג5
תבור                                                    ב5
תומר                                                   ג4
תכלת                                       ד-ה 4-3
תלתן                                               ג-ד3
תמוז                                                    ג2
תנועות הנוער )כיכר(                       ד6
תפוח                                                   ג4
תרשיש                                                ה3
תשרי                                               ג-ד2
1682                                              ח2-1
1683                                              ח2-1

מודיעין מכבים רעות
אולפנת אורות מודיעין                     ג5
אזור המלאכה                                ז-ח5
אזור התעסוקה                              ו-ז1
ביטוח לאומי )בקניון(                      ד4
בי"ס גוונים                                         ד2
בי"ס ממלכתי חדש                            ד6
בי"ס מעלות                                  ב5-4
בית העירייה                                       ד3
בית העלמין                                        ה1
בית כנסת עתיק אום אל-עומדן    ה6
גבעת תיתורה                                    ב3
דואר                                                    ה3
דואר                                                    ג3
דואר                                                    ג4
דואר                                                    ג5
דונה סנטר                                          ד2
המבנה הרב תחומי והשכלת מבוגרים   ג4
היכל התרבות                                     ג4
טיילת נחל ענבה                               ד4
'יד שרה'                                              ג3
יסודי אבני חושן                               ד2
יסודי אופק                                         ב4
יסודי אסיף                                     ד3-2
יסודי דורות                                       ג4
יסודי דמוקרטי ע"ש נדב                 ד3
יסודי האלה                                        ג2
יסודי היובל                                        ג3
יסודי )יחד(                                        ד2
יסודי חוט השני                          ה4-3
יסודי ממ"ד חדש                               ד5
יסודי ממ"ד/ממלכתי צומח              ה3
יסודי מעוז המכבים                           ג5
יסודי מעלות - מרכז מחוננים       ג5
יסודי משואת נריה                           ג5
יסודי ניצנים                                       ד5
יסודי נתיב זבולון                              ג4
יסודי עידנים                                      ד3
יסודי עמית                                        ב5
יסודי ע"ש אילן רמון                         ה3
יסודי קשת                                         ה3
יסודי רעים                                         ד5
יסודי שבטי ישראל                       ג-ד6
ישיבת בני עקיבא                              ד5

מגרש כדורגל                                     ד2
מד"א                                                   ג3
מודיעין סנטר                                      ג3
מחלקת תרבות ואירועים                 א5
מכבי אש                                             ג3
מצפה שרה                                         א5
מרכז הספורט מכבים                       א5
מרכז מינקן                                         ג5
מרכז מליבו                                         ב4
מרכז מרל"ז                                        ג4
מרכז מסחרי דונה סנטר                  ד2
מרכז מסחרי לב רעות                      ג5
מרכז מסחרי מודיעין סנטר             ג3
מרכז מסחרי קייזר סנטר            ד-ה3
מרכז מסחרי שרבט סנטר               ב4
מרכז רננים                                         א5
מרפאת טר"ם                                     ד3
משטרה                                               ג3
נחל ענבה                                            ד4
סלומון סנטר                                      ד3
ספרייה עירונית                                 ג4
פארק המים רעות                             ג5
פארק חטיבת יפתח                          ב4
פארק נחל ענבה                                ד4
קאנטרי סנטר                                     ג4
קופ"ח כללית                                     ד2
קופ"ח כללית                                 ג-ד4
קופ"ח כללית                                     ג3
קופ"ח לאומית                                   ד2
קופ"ח מאוחדת                                 א5
קופ"ח מאוחדת                                 ד2
קופ"ח מכבי                                        א5
קופ"ח מכבי                                        ד4
קופ"ח מכבי                                        ג4
קניון עזריאלי                                     ד4
שרות התעסוקה                                ג3
תחנת רכבת מודיעין מרכז              ד4
תחנת רכבת פאתי מודיעין              ח4
תיכון יחד                                           ד2
תיכון מור מכבים רעות                    ג5
תיכון עירוני א'                                  ג3
תיכון ע"ש יצחק רבין                       ג4
תיכון ע"ש מרדכי גור                       ה2

9262894 מכבי פארם, שדרות המכבים, מרכז מסחרי 'רננים' מכבים                        
9737634 מכבי פארם, תלתן 8, מרכז רפואי מודיעין                                                   
9724133/6 ניו פארם, גינת איילון 10, מודיעין סנטר                                                
9736000 סופר פארם, לב העיר 2, קניון עזריאלי                                                       
9269555 סופר פארם, מודיעין, ישפרו סנטר                                                               
9733200 סופר פארם, עמק בית שאן 29, מרכז מסחרי                                             
9735545 קופ"ח כללית, גינת דותן 70, מרכז מרלז                                                        
9736111 קופ"ח כללית, מרכז מסחרי לב רעות                                                             
9735222 קופ"ח לאומית, עמק בית שאן 29, מרכז מסחרי                                       
9735127 קופ"ח מאוחדת, שמואל הנביא 6, מרכז דונה                                            
9701866 רוזפארם, גינת החולה 76, קאנטרי סנטר                                                    

מפתח שמות הרחובות

בתי מרקחת

מוסדות ואתרים

ברוכים הבאים שעת  שאורך  ברדיוס  ישראל  אוכלוסיית  בכמחצית  מוקפת  מכבים-רעות  מודיעין, 
מרכזית  עיר  להיות  אפוא  עתידה  והיא  לירושלים  אביב  תל  שבין  במרחב  נסיעה, 
לצירי  מודיעין  את  מקשרים  מרכזיים  כבישים  ארבעה  ישראל.  מדינת  של  בטבורה 
התנועה הארציים כבר היום: כביש 443 המקשר את מודיעין לירושלים ולתל אביב דרך 
כביש מספר 1 בצומת בן שמן, כביש 431 המקשר את מודיעין ללוד, רמלה, נס ציונה 
וראשון לציון, כביש מס' 3 המחבר את מודיעין ללטרון והמשכו לדרום הארץ וכביש 
6 – כביש חוצה ישראל – עובר בסמוך לעיר ודרכו מתאפשרת זרימת תנועה מהירה 

לצפון הארץ ולדרומה בזמן קצר ובנוחות מרבית.
במסגרת  מודיעין"  "פאתי  תחנת  את  ישראל  רכבת  השיקה   2007 ספטמבר  בחודש 
הפרויקט לסלילת קו הרכבת המחבר בין ת"א, נמל התעופה בן-גוריון, מודיעין ובעתיד 

ירושלים. 
באפריל 2008 נפתחה תחנת הרכבת "מודיעין מרכז" במרכז העיר. זוהי תחנת הרכבת 
הושקעו  שקל  מיליון  כ-150  מ"ר.  כ-3,000  של  שטח  על  המשתרעת  בארץ  הגדולה 

בהקמתה והיא מאפשרת נסיעה מהירה ממודיעין לכל יעדי הרכבת בארץ.
מאז תחילת פעילותה מסיעה הרכבת אלפי מתושבי העיר מידי יום המגיעים ויוצאים 
הקו  השלמת  עם  שנים,  מספר  תוך  העומס.  בשעות  גם  בלבד,  דק'   17 תוך  מת"א 
לירושלים זמן הנסיעה אליה מהעיר יהיה דומה ויאפשר נגישות קלה ומהירה בין עיר 

הבירה אל מודיעין, מכבים-רעות.


