
2ביריה3אלעזר2איתן2אבן ספיראין שירותא דהאבשהא

אין שירותבית א אל פוקא3אלפי מנשה2איתנים2אבן שמואל3א דיר במזרח הר חברון

3בית א רוש א תחתא3אלקוש2אכסאל3אבני איתן3א דיר במערב הר חברון

3בית א רוש אל פוקא3אלקנהאין שירותאל אטרש דרומית מחורהאין שירותאבני חפץאין שירותא דיראת

3בית אולאאין שירותאלרבאעיהאין שירותאל אסדאין שירותאבנתאין שירותא דנפירי

3בית אומר2אמוניםאין שירותאל אעסם א נבארי5*אבשלום אין שירותא זיאדנה צפונית לרהט

3בית אומרין2אמיריםאין שירותאל בויוכיאין שירותאדורה3א זעיים

2בית אורן3אמנון3אל בירה2אדיריםאין שירותא טבקה

3בית איבא5*אמציה 3אל בירה בהר חברון3אדמיתאין שירותא טוואני

3זא'בית איג3אניעםאין שירותאל בקאר3אדרת2א טייבה

3בית איכסאאין שירותאספראין שירותארושיה'אל ג2אודיםאין שירותא לובאן

3בית איענאן2אעבליןאין שירותוויני'אל גאין שירותאודלהאין שירותא נבארי

אין שירותבית אלאין שירותאעצםאין שירותנאמי'אל ג3אודםאין שירותא נוואקיר

2בית אלעזריאין שירותאפינישאין שירותאווי'רג'אל ג2אוהד5*א סייד 

2בית אלפא3אפיקאין שירותרה'אל הג2אוהלואין שירותא סייד שבט

3בית אמין2אפיקיםאין שירותאל הוואשלי אל חריזי מזרח לנבטי1אולפני נווה אילן2א ראם

אין שירותבית אריה1אפעל מרכז סמינריוניאין שירותאל היילאין שירותאום א טלעאין שירותא ראס

2בית ברל2אפקאין שירותאל וכילי2אלי'אום א סחאין שירותא ריחייה

3אלא'בית ג3אפרתאין שירותה'אל ולגאין שירותאום א ריחאןאין שירותא שהאדה

3מאל'בית ג2ארבלאין שירותאל ולידיאין שירותאום א תותאין שירותא שויוח

2ן'בית גאין שירותארגמןאין שירותאל וקילי אבו סקיק2אום אל פחםאין שירותאחמד' א שייח

5*בית גוברין 2ארז5*דר 'אל ח2אום אל קוטוףאין שירותסעד' א שייח

2בית גמליאלאין שירותארטאסאין שירותרומי'אל חאין שירותאום דאראין שירותאבו אל קיעאן

3ן'בית דג3אריאלאין שירותאל חדבאין שירותאום מיתנאןאין שירותאבר'אבו ג

2בית דגן2ארסוףאין שירותאל חוקוקאין שירותאום סלמונהאין שירותאבר דרומית ממיתר'אבו ג

אין שירותבית דוקו2אשבולאין שירותאל חמידיאין שירותאום ספאאין שירותאמדה'אבו ג

2בית הגדי2אשבלאין שירותאל כוםאין שירותאום עלאסאין שירותודה'אבו ג

2בית הלוי1אשדודאין שירותאל כלאבאין שירותאום עסלהאין שירותווייעד'אבו ג

3בית הלל2אשדות יעקב איחודאין שירותור'אל מאג2אומןאין שירותויעד'אבו ג

2בית העמק2אשדות יעקב מאוחדאין שירותאל מודוור2אומץ2אבו גוש

אין שירותבית הערבה2אשחראין שירותאל מוטילה2אופקים2אבו דיאב

2בית השיטה5*אשכולות אין שירותייר'אל מוע3אור הגנוז3אבו דיס

אין שירותבית וזן2ס אזורי''אשל הנשיא ביאין שירותי'אל מחד2אור הנראין שירותאבו הדובה

2בית זיד5*אשלים אין שירותי צפונית לדימונה'אל מחד1אור יהודהאין שירותאבו זקיקה

2בית זית1אשקלוןאין שירותם'אל מראג1אור עקיבאאין שירותאבו טראש

2בית זרע2אשרתאין שירותול'אל ע2אורה5*אבו כף אום בטין 

אין שירותבית חאנון2אשתאולאין שירותול צפונית לדימונה'אל עאין שירותאורוןאין שירותאבו מסאעד

2בית חולים פורייהאין שירותבאקהבאין שירותאל עביד2אורותאין שירותים'אבו נוג

3בית חורוןאין שירותבאקה א שרקיהאין שירותאל עזי3אורטלאין שירותאבו סבייח

3בית חלקיה2רביה'באקה אל עאין שירותאל עטאונה2אוריםאין שירותאבו סבילה

3בית חנינא5*באר אורה אין שירותאל עלקה אל פוקא2אורניםאין שירותאבו סבית

2בית חנן2באר גניםאין שירותאל עמראני3אורניתאין שירותאבו סבית דרומית מרהט

2בית חנניה2באר טוביהאין שירותאל ערוב2אושהאין שירותאבו סבית מזרחית לנבטים

2בית חרות2באר יעקב2אל עריאן1אזוראין שירותאבו סויס

2בית חשמונאיאין שירותבאר מילכהאין שירותאמין'אל עתאין שירותאזור תעסוקה מיתריםאין שירותאבו סלב מערבית לערערה בנגב

2בית יהושע1באר שבעאין שירותאמין דרומית לנבטים'אל עת2אזור תעשיות צבאיםאין שירותאבו סלמאן

2בית יוסף2בארות יצחקאין שירותאל עתאיקה2אזור תעשייה אכזיב מילואות2אבו סנאן

2בית ינאי2בארותייםאין שירותאל פוואר1אזור תעשייה אלון התבוראין שירותאבו סריחאן

2בית יצחק שער חפר2באריאין שירותארי'אל פוח3אזור תעשייה בני יהודהאין שירותנימה'אבו ע

2בית ירחאין שירותבד פלוחאין שירותאל פונדוק1אזור תעשייה גן רווהאין שירותאבו עבדון

אין שירותבית כאחילאין שירותבודרוס2אל פרדיס2מ.ע.אזור תעשייה נאין שירותאבו עמאר

1בית כלא אוהלי קידראין שירותבווידיעהאין שירותאל קוסור1אזור תעשייה נעמןאין שירותאבו עמרה

אין שירותבית כלא אשל2בוסתן הגלילאין שירותאל קורעאן ב2ר.ח.אזור תעשייה צאין שירותאבו עפאש

אין שירותבית לאהיה2יידאת'בועיינה נוגאין שירותאל קילאאין שירותאזור תעשייה רמת בקעאין שירותאבו קוידר

3בית לחם3בוקעתאאין שירותאל קסאסי20002אזור תעשייה שגיא אין שירותאבו קוידר אל עפאוי דרומית לנבט

2בית לחם הגליליתאין שירות'בורגאין שירותאל קרישיאין שירותאזור תעשייה שער בנימין2אבו קורינאת שבט

אין שירותבית ליד2בורגתהאין שירותאל קרעאן דרומית לערד2אחווה2אבו קרינאת

3בית ליקיאאין שירותבורהאםאין שירותאל קשכר2אחוזםאין שירותאבו קרינאת מערבית לדימונה

2בית מאיראין שירותבורוקין3אל רום2אחוזת ברקאין שירותאבו קרינאת מערבית לערערה בנגב

אין שירותבית מירסיםאין שירות'בורייגאין שירותאל רפאיעה2אחיהודאין שירותאבו קרינאת צפונית מדימונה

2בית נחמיהאין שירותבורין2אלומה2אחיטובאין שירותאבו קרשין

5*בית ניר אין שירותבורקה2אלומות2אחיסמךאין שירותאבו קש

2בית נקופה3בורקה ליד שכם3אלון2אחיעזראין שירותאבו ראשד

3בית סאחוראין שירותבורקין2אלון הגלילאין שירותאטרשאין שירותאבו רבייעה

3בית סוריכאין שירותבזאריהאין שירותאלון מורה3איביםאין שירותאבו רביעה

3בית סירא2בחן3אלון שבותאין שירותניסיניא'איגאין שירותאבו רביעה צפונית לכסיפה

3בית סכריא2בטחה2אלוני אבאאין שירותאידנאאין שירותאבו רוקייק

3ור א תחתא'בית ע3ס אזורי מקיף מטה אשר''בי3אלוני הבשן2איילאין שירותידם'אבו שח

3ור אל פוקא'בית ע3ביאדה2אלוני יצחק2איילת השחראין שירותאבו תלול

2בית עובד3ביאדה בהר חברון2אלוניםאין שירותאיכתאבא2אבטין

3בית עווא3בידו3אלי עד2אילון3אבטליון

2בית עוזיאלאין שירותבידיה5*אליאב 3אילות2אביאל

2בית עזרא2ביכורה2אליכין2אילנות3אביבים

2בית עינון3בילעין5*אליפז 2אילניה2אביגדור

3בית עמרה2ביענה2אליפלט3אילתאין שירותאביגיל

2בית עריף2ביצרון2אליקיםאין שירותאימאתין2אביחיל

3אר'בית פגאין שירותביר אבו אל חמאם2אלישיבאין שירותאימריש2אביטל

3בית פוריכ2ביר אל מכסור2אלישמעאין שירותאיסכאכא3אביעזר

2בית צבי5*' ביר הדאג3אלמגור2אירוס2אבירים

3בית קאד3ביר זיתאין שירותאלמוגאין שירותאירתאח2אבן יהודה

2בית קמהאין שירותביר נבאלה2אלעדאין שירותאיתמר3אבן מנחם

 

5 מתוך 1עמוד 



אין שירותזעה'ירבת אח'חאין שירותדיר שרף3גיתהאין שירותוניד'ג2בית קשת

אין שירותירבת אל אשקר'ח3דישוןאין שירותגיתית2ועארה'ג2בית רבן

אין שירותירבת אל מיסבאח'ח2דליה3גלאוןאין שירותורדיח'ג3בית רחאל

אין שירותירבת אל עדס'ח3דלתוןאין שירותגלגלאין שירותוריש'ג3בית רימא

אין שירותירבת אל עכאבה'ח2דמיידה1גליל יםאין שירותורת א שמעה'ג2בית רימון

אין שירותירבת אל עקרבאניה'ח3דן2גלעדאין שירותיב'ג2בית שאן

אין שירותירבת בית חסן'חאין שירותדנאבה2גמזואין שירותיביא'ג2בית שיקמה

אין שירותירבת זיתא'ח3דפנה2גן הדרוםאין שירותיוס'ג1בית שמש

אין שירותירבת כרמה'ח5*דקל 2גן השומרוןאין שירותיליא'ילג'ג2בית שערים

2ירבת מועאוויה'חאין שירותאת'דריג2גן התעשייה תל חיאין שירותינסאפוט'ג3בית תעמר

אין שירותירבת סיר'ח2האוןה2גן חיים3יש'ג3ביתא א תחתא

אין שירותירבת ספא'חאין שירותהאשימיה2גן יאשיהאין שירותית'ג3ביתוניא

אין שירותירבת עסלה'ח2הבונים2גן יבנהאין שירותלבון'ג3ביתילו

אין שירותירבת קיס'ח3הגושרים2גן נר3וליה'לג'ג3ביתין

אין שירותירבת ראס א טירה'ח2הדר עם2גן שורקאין שירותלזון'ג2ביתן אהרן

אין שירותירבת ראס עטיה'ח1הוד השרון2גן שלמהאין שירותלמה'ג3ביתר עילית

אין שירותירבתא'ח2הודיה2גן שמואלאין שירותלקמוס'ג3בלאטה

אין שירותלת אל פולה'ח2הודיות מוסד חינוכי2גנותאין שירותמאלא'ג3בלעא

אין שירותראס'ח3הוואשלה2גנות הדראין שירותמאעין'ג2בלפוריה

אין שירותרזאן'ח2הוזייל2גני הדראין שירותנאביב'ג2בן זכאי

אין שירותרסה'ח2הושעיה2גני טל3נין'ג2בן עמי

אין שירותשם אל כרם'ח2הזורע2גני יוחנן2סר א זרקא'ג2בן שמן

אין שירותחאכל2הזורעים2גני מודיעיןאין שירותפנא'ג2בן שמן כפר נוער

אין שירותחארס2החותרים2גני עםאין שירותרארה'ג1בני ברק

אין שירותחבלה2היוגב2גני תקווהאין שירותרבה'ג5*בני דקלים 

2חבצלת השרון2הילה2געשאין שירותרון א לוז'ג2בני דרום

2חבר1הכפר הירוק2געתון2ת'ג2בני דרור

3חברון2המעפיל2גפן2גאולי תימן3בני יהודה

אין שירותה'חג2המרכז האקדמי רופין5*גרופית 2גאוליםאין שירותבני נעים

2חגור2הסוללים3גשור2גאליה5*בני נצרים 

אין שירותחגי2העוגן3גשר2גבולותאין שירותבני סוהילה

2חגלה3הר אדר2גשר הזיו2גבים2בני עטרות

3חד נס3הר גילה2גת2גבע2ש''בני עי

2חדידאין שירותהר עמשא2גת רימוןאין שירותגבע בנימין2בני ציון

1חדרה2הראלאין שירותהר אל עבד'דד2גבע כרמל2בני ראם

2ייראת'חוג2הרדוףאין שירותאמיע'הר חלת אל ג'ד2גבעולים2בניה

אין שירותילה'חוג1הרצליה2דאלית אל כרמל3גבעון החדשה1בנימינה גבעת עדה

אין שירותחוות גלעד3הרריתאין שירותדאר אל חנון3גבעות בר3ה''בסמ

3חוות דושןאין שירותואדי א דבעו2דבורהאין שירותגבעות עדן2בסמת טבעון

2חוות השומראין שירותואדי אל עראיס2דבוריה2גבעת אבני2בצרה

3חוות יזרעםאין שירותואדי פוכין3דבירה2גבעת אלה2בצת

3חוות משאשאין שירותואדיח2דברתאין שירותגבעת אסף2בקוע

3חוות עדןאין שירותוואחש2'דגניה א2גבעת ברנראין שירותבקעות

3חוות שיקמים3ורד הגליל2'דגניה ב2גבעת השלושה2בר גיורא

3חוות שלםאין שירותורד יריחו3דהיישה מחנה פליטים2גבעת וולפסון3בר יוחאי

3חוות שפעה3ורדון3דהרייה2גבעת זאבאין שירותעה'ברד

2חולדה3ורדים מוסד חינוכי3ב''דוב2ן''גבעת חאין שירותברדלה

1חולוןאין שירותזאוויהז1דודאים2גבעת חביבהאין שירותברוכין

5*חולית אין שירותזאוויה בצפון שומרוןאין שירותדולב2גבעת חיים איחוד2ברור חיל

2חולתהאין שירותזבאבידהאין שירותדומא2גבעת חיים מאוחד2ברורים

אין שירותחוסאןאין שירותזבארגהאין שירותדומא במרכז שומרון3גבעת יואב2ברוש

2חוסן2זבדיאל2דור2גבעת יעריםאין שירותברוש הבקעה

3חוסנייהאין שירותזובובאאין שירותדורא5*גבעת ישעיהו אין שירותברכה

2חופית2זובידאתאין שירותדורא אל קריע2ח''גבעת כ2ברכיה

3חוקוק2זוהר2דורות2י''גבעת ניל3ברעם

2חורהאין שירותזוואתא2דחיאין שירותגבעת סנה יעקב2ברק

2חורפישאין שירותזיבדה2דייר אל אסד2גבעת עוז2ברקאי

2חורשיםאין שירותזיף2דייר חנא1גבעת שמואל2ברקן

2חזון2זיקים3דייר ראפאת2גבעת שמש2ברקת

2חיבת ציוןאין שירותזיתא2דימונה2גבעת שפירא2בת הדר

אין שירותחיזמאאין שירותרביה'זיתא ליד באקה אל עאין שירותדיר א סודאן2גבעתי2בת חן

3חיננית2זיתןאין שירותדיר אבו דעיף1גבעתיים2בת חפר

1חיפה1זכרון יעקבאין שירותדיר אבו משעל2גברעם1בת ים

2חירייה3זכריהאין שירותדיר איבזיע2גבת3בת עין

2חלוץ2זלפהאין שירותדיר איסתיא2גדות2בת שלמה

3חלחול2זמראין שירותדיר אל בלח2גדיש1בתי זיקוק קישון

אין שירותחלמיש2זמרתאין שירותדיר אל חטב2גדעונהאין שירותבתיר

2חלץ2זנוחאין שירותוסון'דיר אל ע1גדרהאין שירותאלא'גג

2חמאםאין שירותזעתרהאין שירותדיר אל עסל א תחתא2גונןאין שירותאלוד'ג

2חמד2זרועהאין שירותדיר אל עסל אל פוקא3גורןאין שירותאניה'ג

2חמדיה2זרזיראין שירותדיר בלוט3גורנות הגליל3באליה'ג

אין שירותחמדת3זרחיהאין שירותריר'דיר ג2גזית3בע'ג

3חמדת ימים5*זרעית אין שירותדיר דיבוואן2גזר3בע מצפון לירושלים'ג

אין שירותחמרהאין שירותאן יונס'חחאין שירותדיר כרמיזן2גיאה3בעה'ג

2חמת גדראין שירותוארה'חאין שירותדיר ניזאם2גיבתון2דידה מכר'ג

2חניאל2וואלד מזרח'חאין שירותדיר סאמת2גיזואין שירותהאלין'ג

2חניתהאין שירותירבת א טורם'חאין שירותזאלה'דיר ע2גילוןאין שירותוב א רום'ג

2חנתוןאין שירותירבת א טייבה'חאין שירותסאנה'דיר ע2גילת2ודידה'ג

אין שירותחסכהאין שירותירבת א טירה'חאין שירותדיר עמאר2גינוסראין שירותודירה'ג

3חספיןאין שירותירבת א נבי אליאס'חאין שירותדיר קדיס2גיניגראין שירותוהזם'ג

2חפץ חייםאין שירותירבת אבו פלאח'חאין שירותדיר ראזח2גינתון2וליס'ג

5 מתוך 2עמוד 



3מועצה אזורית אשכולאין שירותכרזה2כפר דניאל2יעד2חפצי בה

2מועצה אזורית באר טוביה3כרי דשא2כפר האורנים2יעל2חצב

2מועצה אזורית לב השרון3כרכום2כפר הבפטיסטים2יעף5*חצבה 

1מוצא עילית3כרם בן זמרה2כפר החורש3יערה2חצור אשדוד

3מוקייבלה3כרם בן שמן2כפר המכבי2יפיע2חצור הגלילית

2מורן2כרם יבנה2כפר הנגידאין שירותיפית2חצרים

אין שירותמורק2ל''כרם מהר1כפר הנוער הדתי2יפעת2חרב לאת

2מורשתאין שירותכרם עמי3כפר הנוער הציוני נווה הדסה2יפתח2חרוצים

2מושיירפה5*כרם שלום 2כפר הנשיאאין שירותיצהר2חרות

אין שירותמזאריע א נובאני2כרמי יוסף2כפר הס2יציץ1חריש

2מזוראין שירותכרמי צור2ה''כפר הרא1יקוםאין שירותחרמלה

2מזכרת בתיה3כרמי קטיף2ף''כפר הרי3יקיראין שירותחרמש

2מזרע1כרמיאל2כפר ויתקין1יקנעם2חרשים

2מזרעה2כרמיה2כפר ורבורג1יקנעם עיליתאין שירותם זנה'חש

אין שירותמזרעה א שרקיה2כרמיל2כפר ורדים3יראון2חשמונאים

אין שירותמזרעה אל קיבליה2כרמים5*כפר זוהרים 2ירדנהאין שירותטאבהט

5*מחולה 2כרמיתאין שירותכפר זיבאד2ירוחם1טבריה

אין שירותמחנה אוריםאין שירותכרמל2כפר זיתים1ירושלים2טובא זנגריה

1מחנה ברלבאין שירותכשדה2וואלד'כפר ח3(מזרח)ירושלים אין שירותטובאס

אין שירותמחנה הילהאין שירותלב יתירל2ד''כפר חב2ירחיב3טול כרם

5*מחנה טלי 1לבון2כפר חיטים3יריחואין שירותרביה'טורה על ע

3מחנה יהודית2לביא2כפר חיים2ירכא2טורעאן

5*מחנה יוכבד 3לבנים2כפר חנניה2ירקונה3טייבה

3מחנה יפה3להב2'כפר חסידים א2ישע3טייבה ליד עפרה

אין שירותמחנה מצודה2להבות הבשן1'כפר חסידים ב2ישעי3טירה

2מחנה מרים2להבות חביבה3כפר חרוב2ישרש3טירה ליד בית חורון

3מחנה עדי2להבים2כפר טרומן5*יתד 2טירת יהודה

2מחנה עמנואלאין שירותלובאן שרקיה2כפר יאסיףאין שירותיתיר1טירת כרמל

2מחנה פלוגות1לוד2כפר ידידיה2כאבולכ2טירת צבי

אין שירותמחנה צאלים5*לוזית 2כפר יהושע2כאוכב אבו אל היגא2טל אור

אין שירותמחנה שיזפון2לוחמי הגיטאות2כפר יונה2כברי2טל אל

2מחנה תל נוף2לוטם2כפר יחזקאל2כדורי3טל מנשה

2מחניים5*לוטן 2כפר יעבץאין שירותכובר2טל שחר

2מחסיה2לימן2כפר כמאאין שירותכוויזבאאין שירותטלוזה

2מטולה3לכיש2כפר כנאאין שירותכוחלה5*טללים 

2מטע2לפידאין שירותכפר לאקףאין שירותכוכב השחראין שירותטלמון

2מי עמי2לפידותאין שירותכפר מאליכ2כוכב יאיראין שירותטמון

אין שירותמיגרון2לקיה2כפר מונשאין שירותכוכב יעקב2טמרה

אין שירותמידיה2מאורמ2כפר מימון2כוכב מיכאל2טמרה יזרעאל

2מיטב2מאיר שפיה2כפר מיסראין שירותכופיראין שירותטנא

2מייסר2מבוא ביתר2ל''כפר מלאין שירותכופיראת2טפחות

2מיכרות פוספטיםאין שירותמבוא דותן2כפר מנדאאין שירותכוראין שירותיאמוןי

5*מיכרות תמנע 3מבוא חורון2כפר מנחם3כורזים2ת'יאנוח ג

2מינחת שדה תימן3מבוא חמה2כפר מסריק2כחלאין שירותיאנון

אין שירותמיניה2מבוא מודיעים2כפר מרדכי2כינרת מושבהאין שירותיאסוף

3מיצר2מבואות ים2כפר נהר הירדן2כינרת קבוצהאין שירותיאסיד

5*מירב אין שירותמבואות יריחו2כפר נוער עדנים2כיסופים5*יבול 

3מירון2מבועים2כפר נחום3כיסרא סומיע2יבור

אין שירותמירכה1מבחור1כפר נטראין שירותכיפל חארת2יבנאל

2מישר2מבטחיםאין שירותכפר ניעמה2כישור1יבנה

אין שירותלון'מית2מבקיעים3כפר סאלד3כלילאין שירותיברוד

2מיתר1מבשרת ציון1כפר סבא2כלנית2יגור

2מכון וינגייטאין שירותד'מגאין שירותכפר סור2כמאנה2יגל

אין שירותמכורה2ד אל כרום'מג2כפר סילבר2כמאנה מזרח2יד בנימין

אין שירותמכחולאין שירותדל'מג1כפר סירקיןאין שירותכמהין2יד השמונה

3מכללת ספיר3דל שמס'מג2כפר עבודה2כמון2יד חנה

2ש מקס שטרן''מכללת עמק יזרעאל ע2מגאראין שירותכפר עבוש2כנות2יד מרדכי

2מכמורת2מגדים2כפר עזה3כנף2יד נתן

2מכמנים2מגדלאין שירותכפר עין3כסיפה2ם''יד רמב

2מלאה1מגדל העמק3כפר עציון2כסלון2ידידה

2מלילות3מגדל עוזאין שירותכפר עקבאין שירותכעאבנה1יהוד מונוסון

3מלכיה1מגדל תפן2כפר פינס2רה'אג'כעביה טבאש חג5*יהל 

5*מלכישוע אין שירותמגדלים3כפר קאסםאין שירותכפר א דיכ3יובל

3מנוחה2מגידואין שירותכפר קדוםאין שירותכפר א לבד2יובלים

2מנוף2מגלאין שירותכפר קוד2כפר אביב2יודפת

2מנות2מגן2כפר קיש3כפר אדומים3יונתן

2מנזר לטרון2מגן שאולאין שירותכפר קליל2כפר אוריה2יושיביה

2מנחמיה2מגשימים2כפר קרע2כפר אחים2יזרעאל

2מנסורהאין שירותמדמאאין שירותכפר ראעיאין שירותכפר אלדד2יחיעם

3מנרה2מדרך עוז2כפר ראש הנקרה2כפר ביאליקאין שירותיטא יוטה

אין שירותמנשיה5*מדרשת בן גוריון אין שירותכפר רומאן2ו''כפר ביל5*יטבתה 

2מנשית זבדה1מודיעין מכבים רעות3כפר רופין2כפר בלוםאין שירותב''ייט

2מסד2מודיעין עילית2כפר רות2כפר בן נון2יכיני

2מסדהאין שירותיים פארעה'מוח5*כפר רתמים 3כפר ברא5*ים המלח בתי מלון 

אין שירותמסחהאין שירותמאס'מוח3כפר שמאי2כפר ברוך2ימין אורד

2מסילות5*מולדה 2כפר שמואלאין שירותמאל'כפר ג2ינוב

אין שירותמסיליה2מולדת1כפר שמריהו2כפר גדעון2ינון

2מסילת ציון2מוסמוסאין שירותולת'כפר ת2כפר גלים2יסוד המעלה

2מסלולאין שירותאזי'מוע2כפר תבור2כפר גליקסון2יסודות

2מסמיהאין שירותייר'מועאין שירותכפר תפוח2כפר גלעדי2יסעור

3מסעדהאין שירותמועסכר אל ערוב1כפר תקווהאין שירותכפר דאןאין שירותיעבד

5 מתוך 3עמוד 



2עיינותאין שירותסילואדאין שירותנחליאל2מרכז רפואי שהםאין שירותמסעודין אל עזאזמה

אין שירותעילאראין שירותסילת א דהר2נחלים1מרכז שוהם2מעברות

2עילוטאין שירותיה'רית'סילת אל ח2נחם2מרכז שפירא2מעגלים

אין שירותעילת עליאין שירותסימיא2נחף5*משאבי שדה 2מעגן

אין שירותעין א סולטאן מחנה פליטיםאין שירותיל'סינג2נחשולים2משגב דב2מעגן מיכאל

אין שירותעין איובאין שירותסיעיר2נחשון3משגב עם2מעוז חיים

2עין איילהאין שירותסיר2נחשונים2משהדאין שירותמעון

3עין אל אסדאין שירותסיריס5*נטועה אין שירותמשואה2מעונה

אין שירותעין אל בידא2סלמה3נטור2משואות יצחק3מעיין ברוך

אין שירותעין אל מטווי3סלעית5*נטע אין שירותמשכיות2מעיין צבי

3עין גבאין שירותסלפית2נטעים2משמר איילון2מעיליא

5*עין גדי 3סמוע2נטף2משמר דודאין שירותמעין

2עין דור5*סמר אין שירותי''ניל2משמר הירדן2מעלה אדומים

2עין הבשור4סניף באר שבע2נין2משמר הנגבאין שירותמעלה אפרים

2עין הוד4סניף חיפהאין שירותוביל'ניסף ג2משמר העמק5*מעלה גלבוע 

2עין החורש4ג"סניף נתבאין שירותניעלין2משמר השבעה3מעלה גמלא

1עין המפרץ4סניף שוהם2ניצן2משמר השרון2מעלה החמישה

2ב''עין הנציאין שירותסניריא2'ניצן ב2משמרותאין שירותמעלה לבונה

2עין העמקאין שירותסנסנהאין שירותניצנה קהילה חינוכית2משמרתאין שירותמעלה מכמש

2עין השופט2סעדאין שירותניצני סיני2משען2מעלה עירון

2עין השלושה2סער2ניצני עוזאין שירותמשרוע בית קאדאין שירותמעלה עמוס

2עין ורדאין שירותספא2ניצנים2מתן3מעלה שומרון

3עין זיווןאין שירותספארין2ניר אליהו3מתת2מעלות תרשיחא

3עין זיתים5*ספיר 3ניר בנים2מתתיהו2מענית

2עין חוד3ספסופה2ניר גלים3נאות גולןנאין שירותמעסרה

5*עין חצבה אין שירותסרה2ניר דוד5*נאות הכיכר 2מעש

2עין חרוד איחודאין שירותסרטא2ן''ניר ח2נאות חובב2מפלסים

2עין חרוד מאוחד1סרכיס2ניר יפה2נאות מרדכיאין שירותמפעל פוספטים

אין שירותעין יאנון2סתריה2ניר יצחק5*נאות סמדר 5*מפעלי אבשלום 

3עין יברודאין שירותר'ג'עע2ניר ישראל2נאעורה1מפעלי ברנר

5*עין יהב אין שירותעאבה2ניר משהאין שירותנאקורה2מפעלי ברקן

2עין יעקבאין שירותעאבוד2ניר עוז2נבטים1מפעלי גלבוע

2עין כמוניםאין שירותעאטוף2ניר עםאין שירותנבי סאלח1מפעלי גרנות

2ס חקלאי''עין כרם ביאין שירותעאנין2ניר עציון3נבי סמואל1מפעלי העמק

2עין כרמלאין שירותעבדאללה איברהים2ניר עקיבא2נגבה1מפעלי חבל יבנה

2עין מאהלאין שירותעבדה2ניר צביאין שירותנגוהותאין שירותמפעלי ים המלח

אין שירותר'עין מע2עבדון2נירים2נהורה1מפעלי כנות

3עין נקובאאין שירותעבווין2נירית2נהלל2מפעלי מעון

אין שירותעין סיניאאין שירותעבסאן א סעיראין שירותנירן1נהריה1מפעלי נחם הר טוב

2עין עירוןאין שירותעבסאן אל כביר1נמל תעופה בן גוריון3נוב1מפעלי צומת מלאכי

אין שירותעין עריכ2עברון3נמרודאין שירותנובאאין שירותמפעלי צין ערבה

2עין צוריםאין שירותה'עג2נס הרים2נוגה3מפעלי רותם

3עין קיניאאין שירותול'עג2נס עמים5*נווה 2מפעלי שאן

3עין קנייא5*עגור 1נס ציונה3נווה אור2מפעלים אזוריים הגליל העליון

3עין ראפה1עד הלום3נעורים3ב''נווה אטי2מפעלים אזוריים צמח

2עין שמר2עדיאין שירותנעלה1נווה אילןאין שירותמצד שמעון

2עין שריד2עדניםאין שירותנעמי3נווה איתןאין שירותמצדה

5*עין תמר אין שירותעובידייה2נען3נווה דניאלאין שירותמצדות יהודה

אין שירותעינאבוסאין שירותא אתחתא'עוגאין שירותנצאצרה2נווה הרצוג2מצובה

2עינבראין שירותעווד2נצר חזני5*נווה זוהר אין שירותמצוקי דרגות

2עינתאין שירותעוורתא2נצר סרני2נווה זיו2מצליח

3עיר אובות2עוזה1נצרת5*נווה חריף 2מצפה

1דים"עיר הבהאין שירותעוזיז1(נוף הגליל)נצרת עילית 2נווה ים2ב''מצפה אבי

אין שירותעיראק בורין2עוזייר1נשר2נווה ימין2מצפה אילן

3עכברה2עולשאין שירותנתיב הגדוד2נווה יעראין שירותמצפה יאיר

1עכו1עומר3ה''נתיב הל2נווה ירק3מצפה יריחו

אין שירותעלה נגב נחלת ערןאין שירותעוסארין2נתיב העשרה2נווה מבטח2מצפה נטופה

2עלומים2עופר2נתיב השיירה3נווה מיכאל5*מצפה רמון 

אין שירותעלי2עוצם2נתיבות2נווה שלוםאין שירותמצפה שלם

2עלי זהבאין שירותעוקבי1נתניהאין שירותנוסיראת2מצר

3עלמהאין שירותעוריף2ור'סאגסאין שירותנועימה2מקווה ישראל

אין שירותעלמוןאין שירותעזאזמהאין שירותסאוויהאין שירותנועימה מחנה פליטיםאין שירותמראח אל בקר

3עמוקהאין שירותעזאזמה דרומית לרמת חובב2סאלם2נועםאין שירותמראח רבאח

אין שירותעמוריהאין שירותעזאזמה דרומית לשגב שלוםאין שירותסאלם ליד אלון מורה2נוף איילוןאין שירותה'נעג' מרג

אין שירותעמיחיאין שירותעזאזמה מזרחית לנאות חובבאין שירותסאנור3נופים3מרגליות

2עמינדבאין שירותעזה3סאסא2נופיתאין שירותמרדה

2עמיעדאין שירותעזוז1סביון2נופך3מרום גולן

2עמיעוזאין שירותעזוןאין שירותסבסטיהאין שירותנוקדים5*מרחב עם 

2עמיקםאין שירותעזון עתמה3סגולהאין שירותנור א שמס2מרחביה מושב

2עמיראין שירותעזמוט2סואעד חמרייה2נורדיה2מרחביה קיבוץ

3עמנואל2עזראין שירותסובא2נורית2מרכז אזורי כדורי

2עמקה2עזריאלאין שירותסוואחרה א שרקיהאין שירותנזלה א שרקיה1מרכז אזורי מישגב

אין שירותענאב אל כביר2עזריה2סולם שונםאין שירותנזלה אל ווסטא3מרכז אזורי מרום הגליל

3ענאתא2עזריקםאין שירותסומיהאין שירותרביה'נזלה אל ע2מרכז חקלאי אזורי גילת

אין שירותענבאין שירותעטאטרהאין שירותסוסיהאין שירותנזלת אבו נאר3ח''מרכז כ

3ענבתאאין שירותעטארה5*סופה אין שירותנזלת זיד1מרכז למחקר נחל שורק

3ענזה3עטארה ליד ביר זיתאין שירותסורדהאין שירותנזלת עיסא2ב''מרכז מיר

3עסירה א שמאליהאין שירותעטרתאין שירותסוריףאין שירותנחאליןאין שירותמרכז קהילתי יכון

3עסירה אל קיבליה3עידן2נין'סח5*נחושה 2ו''מרכז קניות ביל

3עסכר3עיזרייהאין שירותסידא2נחל עוז2מרכז קניות גן שמואל

2עספיא2עיילבוןאין שירותסיכה3נחלה2מרכז קניות חוצות שפיים

5 מתוך 4עמוד 



3שניר2רעיםאין שירותקרית נטפים3צאליםצ1עפולה

2שעב1רעננה2קרית ענבים2צביהאין שירותעפרה

3שעלאין שירותרפידא2קרית עקרון3צבעון3עץ אפרים

2שעלביםאין שירותרפידיה1קרית שדה התעופה2צובה2עצמון שגב

2שער אפריםאין שירותרפיח1קרית שלמה2צוחראין שירותבר מחנה פליטים'עקאבת ג

2שער הגולן2רקפת2קרית שמונה2צופיהאין שירותעקבה

2שער העמקים2רשפוןאין שירותקרנב אבו סלב3צופיםאין שירותעקבה בשומרון

2שער מנשה2רשפים3קרני שומרון1צופיתאין שירותעקבת תיאסיר

2שערי אברהם3שאר ישובשאין שירותקשכר נבארי5*צופר אין שירותעקרבה

3שערי תקווה2שבות עם3קשת2צוקי ים2עראבה

2שפייםאין שירותשבות רחלאין שירותראבאר5*צוקים אין שירותנין'עראבה ליד ג

2שפיראין שירותשבי דרוםאין שירותראבוד2צור הדסה3עראמשה

3שפר2שבי ציון5*ראם תשלובת חקלאית 2צור יצחקאין שירותעראנה

2שפרעםאין שירותשבי שומרון2ראמה2צור משהאין שירותערב א שמעה

3שקד2שבליאין שירותראמין2צור נתן2ערב אזונר

5*שקף אין שירותשבתין2ראס אל עין3צוריאל2ערב אל גנאדי

2שרונה2שגב שלוםאין שירותראס כרכר2צורית2ערב אל נעים

5*שריגים 2שדה אילןאין שירותראס סניסיל2ציפוריאין שירותערב אל סגיראת

2שריד2שדה אליהו2ראס עלי2צלפון2ערב אל סמניה

2שרשרת2שדה אליעזר2ראפאת ליד גבעת זאב3צנדלה2ערב אל עיסאת

5*שתולה 5*שדה בוקר אין שירותראפאת ליד סמוע2צפריהאין שירותערב אל פמאז

2שתולים2שדה דודאין שירותראפאת ליד פדואל5*צפרירים אין שירותערבונה

2תאשורת2שדה ורבורג1ראש העין1צפת2ערד

2תדהר2שדה יואב2ראש פינה2צרופה2ערוגות

2תובל2שדה יעקב3ראש צורים1צריפיןאין שירותערורה

אין שירותתומר2שדה יצחק1ראשון לציון2צרעה2ערערה

אין שירותתוקוע2שדה משה3רבבהאין שירותקבאטיהק3ערערה בנגב

אין שירותתורמוס עייא2שדה נחום2רבדיםאין שירותקבועהאין שירותערקה

2תושיה2שדה נחמיה5*רביבים 2קבוצת יבנהאין שירותעשהאל

אין שירותתיאסיר2שדה ניצן2רבידאין שירותקבלאן2עשרת

2תימורים2שדה עוזיהו2רגבה3קדומיםאין שירותעתיל

אין שירותתיעניכ2שדה צבי2רגבים1קדימה צורן1עתלית

3תירוש2שדה תימן2רהט3קדיתאאין שירותעתניאל

אין שירותתל2שדות יםאין שירותרואבי2קדמה5*פארן פ

אין שירותתל א שמסיה2שדות מיכהאין שירותייב'רוג3קדמת צביאין שירותפתלכ'פארעה אל ג

1תל אביב יפו5*שדי אברהם אין שירותיר'ם אום ח'רוג3קדר2פארק מדע ותעשייה מבוא כרמל

אין שירותתל אל בידה2שדי חמד2רווחה2קדרון2פארק צרעה

1תל השומר3שדי תרומות2רוויה2קדרים2פארק תעשיות ספירים

2תל חי2שדמהאין שירותרוח מדבראין שירותקובייבה2פארק תעשיות עידן הנגב

2תל יוסף2שדמות דבורה2רוחמה2קובסי1פארק תעשיות עמק חפר

2תל יצחק5*שדמות מחולה 2רומאנהאין שירותקודייראת א צאנה2פארק תעשיות פלמחים

2תל מונד2שדרותאין שירותרומאנה ממזרח לאום אל פחםאין שירותקוואעין1פארק תעשיות קדמת גליל

2תל עדשים2שואבה2רומיחאתאין שירותקוזה1פארק תעשיות ראם

3תל קציר2שובה2רומת היב2קוממיות2פארק תעשיות רמת דלתון

2תל שבע2שובלאין שירותרועיאין שירותקוסין1פארק תעשייה חבל מודיעים

2תל תאומים1שוהםאין שירותרוקעהאין שירותקוסרהאין שירותפדואל

אין שירותתלםאין שירותשוויכהאין שירותרותם2קורנית2פדויים

2תלמי אליהו3שוויכה בהר חברוןאין שירותמה'רח5*קטורה 2פדיה

2תלמי אלעזר5*שומרה 2רחובאין שירותקטנהאין שירותפוקיקיס

2ו''תלמי ביל5*שומריה 1רחובותאין שירותקיביא2פוריה כפר עבודה

5*תלמי יוסף אין שירותשופהאין שירותרחליםאין שירותקילקיס2פוריה נווה עובד

2תלמי יחיאלאין שירותשוקבא3ריחאנייה1קיסריה2פוריה עילית

2תלמי יפה2שוקדהאין שירותריחןאין שירותקירה2פוריידיס

2תלמים2שורש2ריינה2קלחים2פורת

אין שירותתלפית2שורשיםאין שירותרימוניםאין שירותקליהאין שירותפחמה

אין שירותתלפית במרכז השומרון3שושנת העמקים2רינתיהאין שירותקלנדיה2פטיש

2תמרת2שזור1רכסים3קלנסווהאין שירותפיראסין

2תנובות2שחר2רם און2קלעאין שירותפלאמה

אין שירותתנין5*שחרות אין שירותרמאדין3קלקיליה2פלך

2תעוז2שיבולים3רמאללהאין שירותקסר א סיר2פלמחים

3תעמרהאין שירותשיבטהאין שירותרמהאין שירותקפיןאין שירותפנדקומיה

אין שירותתעשיון בינימיןאין שירותשיזףאין שירותרמוןאין שירותקציעותאין שירותפני חבר

1תעשיון בר לבאין שירותשיטים3רמות3קציראין שירותפסאיל

אין שירותתעשיון השרוןאין שירותאחמד אל עבד' שייח2רמות השבים2קצריןאין שירותפסגות

1תעשיון חצב2דנון' שייח2רמות מאיראין שירותקראות בני זיד3פסוטה

1מצפה ספיר- תעשיון ספיראין שירותזאיד' שייח2רמות מנשהאין שירותקראות בני חסן2ז''פעמי תש

1תעשיון צריפיןאין שירותשילה3רמות נפתליאין שירותקריותאין שירותפצאל

2תעשיון ראם1שילת1רמלה1קרית אונואין שירותפקועה

3ק''תעשיון שח3שכם1רמת גןאין שירותקרית ארבע2פקיעין

2ד''תעשיון תמ2שכניה2רמת דוד1קרית אתא2פקיעין חדשה

2תעשיות שער הנגב5*שלווה 2רמת הכובש1קרית ביאליק1פרדס חנה כרכור

אין שירותתפוח2שלווה במדבר2רמת השופט1קרית גת2פרדסיה

2תפרח2שלוחות1רמת השרון2קרית חינוך בן גוריון עמק חפר2פרוד

2תקומה2שלומי2רמת יוחנן2קרית חינוך מרחביםאין שירותן'פרוש בית דג

3תקוע5*שלומית 1רמת ישי2קרית חינוך שדות נגב2פרזון

5*תראבין א צאנה אין שירותשלומציון3רמת מגשימים1קרית טבעוןאין שירותה'פרח

אין שירותתראבין א צאנה שבט2שמיר2רמת צבי1קרית ים5*פרי גן 

אין שירותתראמהאין שירותשמעה2רמת רזיאל2קרית יעריםאין שירותפרעון

1תרדיון2שמרת2רמת רחל2קרית יערים מוסדאין שירותפרעתה

2תרום2שמשית2רנן1קרית מוצקין1פתח תקווה

3תרקומיאאין שירותשני ליבנהאין שירותרנתיס1קרית מלאכי2פתחיה
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