
3*ביאדה בהר חברון 3אלון שבותNo servאידנא3אביביםNo servא דהאבשהא

3*בידו 2אלוני אבא2אייל2אביגדור3*א דיר במזרח הר חברון

No servבידיה3אלוני הבשן2איילת השחר2אביחיל3*א דיר במערב הר חברון

2ביכורה2אלוני יצחקNo servאיכתאבא2אביטלNo servא דיראת

3*בילעין 2אלונים2אילון3אביעזרNo servא דנפירי

2ביענה3אלי עד3*אילות 2אביריםNo servא זיאדנה דרומית לרהט

2ביצרון2אליכין2אילנותNo servאבל א סקיNo servא זיאדנה צפונית לרהט

No servביר א סיכה5*אליפז 2אילניה2אבן יהודה3*א זעיים 

No servביר אבו אל חמאם2אליפלט3אילת3אבן מנחםNo servא טבקה

2ביר אל מכסור2אליקיםNo servאימאתין2אבן ספירNo servא טוואני

No serv'ביר הדאג2אלישיבNo servאימריש2אבן שמואלNo servא נבארי

3*ביר זית 2אלישמעNo servאירתאח3אבני איתןNo servא נוואקיר

No servביר מוכסייפה3אלמגורNo servאיתמרNo servאבני חפץNo servא נסאסרה מערבית לכסיפה

No servביר נבאלהNo servאלמוג2איתןNo servאבנתNo servא נעים

2ביריה2אלעד2איתנים3אבשלוםNo servא סייד

3*בית א רוש א תחתא 3אלעזר2אכסאלNo servאדורה2א סלבה

3*בית א רוש אל פוקא ד3אלפי מנשהNo servאל אטרש ב2אדיריםNo servא סראיעה

3*בית אולא 3אלקושNo servאל אטרש דרומית מחורה3אדמית2*א ראם 

3*בית אומר 3אלקנהNo servאל אסד3אדרתNo servא ראס

3*בית אומרין No servאלרבאעיהNo servאל אעסם א נבארי2אודיםNo servא רואשדה

2בית אורן2אמוניםNo servאל בויוכיNo servאודלהNo servא ריחייה

3*בית איבא 2אמירים3*אל בירה 3אודםNo servא שהאדה

3*זא 'בית איג3אמנון3אל בירה בהר חברון2אוהדNo servא שויוח

3*בית איכסא 3אמציהNo servארושיה'אל ג2אוהלוNo servאחמד' א שייח

3*בית איענאן 3אניעםNo servנאמי'אל ג1אולפני נווה אילןNo servסעד' א שייח

No servבית אלNo servאספרNo servאווי'רג'אל גNo servאום א טלעNo servאבו אל קיעאן

2בית אלעזרי2אעבליןNo servאל דידל2אלי'אום א סחNo servאבר'אבו ג

2בית אלפאNo servאעצםNo servרה'אל הגNo servאום א ריחאןNo servאבר דרומית ממיתר'אבו ג

3*בית אמין No servאפינישNo servאל הוואשלי אל חריזי מזרח לנבטיNo servאום א תותNo servאמדה'אבו ג

No servעופרים- בית אריה 3אפיקNo servאל וקילי אבו סקיקNo servאום אל גנםNo servודה'אבו ג

2בית ברל2אפיקיםNo servוואלד מערב'אל ח2אום אל פחםNo servווייעד'אבו ג

3*אלא 'בית ג1אפעל מרכז סמינריוניNo servיאם'אל ח2אום אל קוטוףNo servויעד'אבו ג

3מאל'בית ג2אפקNo servרומי'אל חNo servאום דאר2אבו גוש

2ן'בית גNo servאפרתהNo servרה'אג'אל חגNo servאום מיתנאן2אבו דיאב

2בית גובריןNo servאקרעNo servאל חדבNo servאום סלמונה3אבו דיס

2בית גמליאל2ארבלNo servאל חוקוקNo servאום ספאNo servאבו הדובה

3*ן 'בית דגNo servארגמןNo servאל חימדהNo servאום עלאסNo servאבו זקיקה

2בית דגן2ארזNo servאל חמידיNo servאום עסלהNo servאבו טראש

2בית הגדי3אריאלNo servאל כום2אומןNo servאבו כף אום בטין

2בית הלוי2ארסוףNo servאל כלאב2אומץNo servאבו מסאעד

3בית הלל2אשבולNo servור'אל מאג2אופקיםNo servים'אבו נוג

2בית העמק2אשבלNo servידיה'אל מג3אור הגנוזNo servאבו סבילה

No servבית הערבה1אשדודNo servאל מודוור2אור הנרNo servאבו סבית

2בית השיטה2אשדות יעקב איחודNo servאל מוטילה1אור יהודהNo servאבו סבית דרומית מרהט

No servבית וזן2אשדות יעקב מאוחדNo servייר'אל מוע1אור עקיבאNo servאבו סבית מזרחית לנבטים

2בית זיד2אשחרNo servאל מועלקה2אורהNo servאבו סבית צפונית מעומר

2בית זית3אשכולותNo servי'אל מחדNo servאורוןNo servאבו סויס

2בית זרע2ס אזורי''אשל הנשיא ביNo servי צפונית לדימונה'אל מחד2אורותNo servאבו סולב

No servבית חאנון3אשליםNo servם'אל מראג3אורטלNo servאבו סלב מערבית לערערה בנגב

1בית חולים פורייה1אשקלוןNo servול'אל ע2אוריםNo servאבו סלמאן

3בית חורון2אשרתNo servול צפונית לדימונה'אל ע2אורנים2אבו סנאן

3בית חלקיה2אשתאולNo servנימאת'אל ע3אורניתNo servאבו סריחאן

3*בית חנינא No servאתגרNo servאל עביד2אושהNo servנימה'אבו ע

2בית חנןNo servבאקהבNo servאל עזי1אזורNo servאבו עבדון

2בית חנניהNo servבאקה א שרקיהNo servאל עטאונה2אזור תעשיות צבאיםNo servאבו עיאדה

2בית חרות2רביה'באקה אל עNo servאל עלקה אל פוקא2אזור תעשייה אכזיב מילואותNo servאבו עמאר

2בית חשמונאיNo servת'באקה גNo servאל עמראני1אזור תעשייה אלון התבורNo servאבו עמרה

2בית יהושע5*באר אורה No servאל עמראני דרום מערב לדימונה3אזור תעשייה בני יהודהNo servאבו עסא

2בית יוסף2באר טוביהNo servאל ערוב1אזור תעשייה בראוןNo servאבו עפאש

2בית ינאי2באר יעקב2אל עריאן1אזור תעשייה גן רווהNo servאבו עשיבה

2בית יצחק שער חפרNo servבאר מילכהNo servאמין'אל עת2מ.ע.אזור תעשייה נNo servאבו קוידר

2בית ירח1באר שבעNo servאמין דרומית לנבטים'אל עת1אזור תעשייה נעמןNo servאבו קוידר אל עפאוי דרומית לנבט

No servבית כאחיל2בארות יצחקNo servאל עתאיקה2ר.ח.אזור תעשייה צNo servאבו קורינאת

1בית כלא אוהלי קידר2בארותייםNo servאל פווארNo servאזור תעשייה רמת בקעNo servאבו קרינאת

No servבית כלא אשל2באריNo servארי'אל פוח20001אזור תעשייה שגיא No servאבו קרינאת דרומית לערערה בנגב

No servבית לאהיהNo servבד פלוח2אל פרדיסNo servאזור תעשייה שער בנימיןNo servאבו קרינאת מערבית לדימונה

2*בית לחם No servבודרוסNo servאל קורעאן ב2אזור תעשייה תנובותNo servאבו קרינאת מערבית לכסיפה

2בית לחם הגליליתNo servבווידיעהNo servאל קילא2אחווהNo servאבו קרינאת מערבית לערערה בנגב

No servבית ליד2בוסתן הגלילNo servאל קליעה2אחוזםNo servאבו קרינאת צפונית מדימונה

3*בית ליקיא 2יידאת'בועיינה נוגNo servאל קסאסי2אחוזת ברקNo servאבו קרשין

2בית מאיר3בוקעתאNo servאל קרישיNo servאחוזת שושנהNo servאבו קש

2בית נחמיהNo serv'בורגNo servאל קרעאן2אחיהודNo servאבו ראשד

3בית ניר2בורגתהNo servאל קרעאן דרומית לערד2אחיטובNo servאבו רבייעה

2בית נקופהNo servבורוקיןNo servאל קשכר2אחיסמךNo servאבו רבייעה

3*בית סאחור No serv'בורייג3אל רום2אחיעזרNo servאבו רביעה דרומית לכסיפה

3*בית סוריכ No servבורקהNo servאל רפאיעהNo servאטרשNo servאבו רוקייק

3*בית סירא 3בורקה ליד שכם2אלומה3איביםNo servידם'אבו שח

3*בית סכריא 2בחן2אלומותNo servאיבן יפתNo servאבו תלול

3*ור א תחתא 'בית ע2בטחה3אלוןNo servאן'איבת2אבטין

3*ור אל פוקא 'בית ע3מטה אשר,מקיף-ס אזורי''בי2אלון הגלילNo servניסיניא'איג3אבטליון

2בית עובד3*ביאדה No servאלון מורהNo servאידמית2אביאל

5 מתוך 1עמוד 



1חדרה2הוזייל2גמזו2ודידה מכר'ג3*בית עווא 

2ייראת'חוג2הושעיה2גן הדרום2וליס'ג2בית עוזיאל

No servילה'חוג2הזורע2גן השומרוןNo servועארה'ג2בית עזרא

3חוות דושן2הזורעים2גן התעשייה תל חיNo servורדיח'ג2*בית עינון 

2חוות השומר2החותרים2גן חייםNo servיב'ג3*בית עמרה 

3חוות יזרעם2היוגב2גן יאשיהNo servיליא'ילג'ג2בית עריף

3חוות משאש2הילה2גן יבנה3גוש חלב- יש 'ג3*אר 'בית פג

3חוות עדן1הכפר הירוק2גן נרNo servית'ג3*בית פוריכ 

3חוות שיקמים2המעפיל2גן שורקNo servלבון'ג2בית צבי

3חוות שלם2הסוללים2גן שלמה3וליה'לג'ג3*בית קאד 

3חוות שפעה2העוגן2גן שמואלNo servלזון'ג2בית קמה

2חולדה3הר אדר2גנותNo servלמה'ג2בית קשת

1חולון3הר גילה2גנות הדרNo servלקמוס'ג2בית רבן

3חוליתNo servהר עמשא2גני הדרNo servמאלא'ג3*בית רחאל 

2חולתה2הראל2גני יוחנןNo servמאעין'ג3*בית רימא 

2חוסן2הרדוף2גני עםNo servנאביב'ג2בית רימון

3חוסנייה1הרצליה2גני תקווה3*נין 'ג2בית שאן

2חופית3הררית2געש2סר א זרקא'ג2בית שיקמה

3חוקוקNo servואדי א דבע2געתוןNo servרארה'ג1בית שמש

2חורהNo servואדיח2גפןNo servרבה'ג2בית שערים

2חורפישNo servוואחש5*גרופית No servרביה'ג3*בית תעמר 

2חורשים3ורד הגלילו3גשורNo servרון א לוז'ג3*ביתא א תחתא 

2חזוןNo servורד יריחו3גשר2ת'ג3*ביתוניא 

2חיבת ציון3ורדון2גשר הזיו2רביה'ע-ת ליד באקה אל'ג3*ביתילו 

No servחיזמא3ורדים מוסד חינוכי2גת2גאולי תימן3*ביתין 

No servחילףNo servזאוויהז2גת רימון2גאולים2ביתן אהרן

No servחינניתNo servזאוויה בצפון שומרוןNo servהר אל עבד'דד2גאליה3ביתר עילית

1חיפהNo servזבאבידה2דאלית אל כרמל2גבולות3*בלאטה 

2חלוץNo servזבארגהNo servדאר אל חנון2גבים3*בלעא 

3חלחול2זבדיאל2דבורה2גבע2בלפוריה

No servחלמישNo servזבידאת2דבוריהNo servגבע בנימין2בן זכאי

No servחלף טבשNo servזובובא3דבירה2גבע כרמל2בן עמי

2חלץ2זובידאת2דברת2גבעולים2בן שמן

2חמאם2זוהר2'דגניה א3גבעון החדשה2בן שמן כפר נוער

2חמדNo servזוואתא2'דגניה ב3גבעות בר1בני ברק

2חמדיהNo servזיבדהNo servדהב2גבעת אבני2בני דרום

No servחמדתNo servזיף3*דהיישה מחנה פליטים2גבעת אלה2בני דרור

3חמדת ימים2זיקים3*דהרייה 2גבעת ברנר3בני יהודה

No servחמרהNo servזיתא3ב''דוב2גבעת השלושהNo servבני נעים

2חמת גדרNo servרביה'זיתא ליד באקה אל עNo servדולב2גבעת וולפסוןNo servבני סוהילה

2חניאל2זיתןNo servדומא2גבעת זאב2בני עטרות

2חניתה1זכרון יעקבNo servדומא במרכז שומרון2ן''גבעת ח2ש''בני עי

2חנתון3זכריה2דור2גבעת חביבה2בני ציון

No servחסכה2זלפה2דורות2גבעת חיים איחוד2בני ראם

3חספין2זמר2דחי2גבעת חיים מאוחד2בניה

2חפץ חיים2זמרת2דייר אל אסד3גבעת יואב1בנימינה גבעת עדה

2חפצי בה2זנוח2דייר חנא2גבעת יערים3ה''בסמ

2חצב2זרועה3*דייר ראפאת 3גבעת ישעיהו2בסמת טבעון

5*חצבה 2זרזיר2דימונה2ח''גבעת כ2בצרה

2חצור אשדוד3זרחיהNo servדיר אבו דעיף2י''גבעת ניל2בצת

2חצור הגלילית3זרעיתNo servדיר איבזיע2גבעת עוז2בקוע

2חצריםNo servאן יונס'חחNo servדיר איסתיא1גבעת שמואלNo servבקעות

2חרב לאת2ואלד'חNo servדיר אל בלח2גבעת שמש2בר גיורא

2חרוציםNo servוארה'חNo servדיר אל חטב2גבעת שפירא3בר יוחאי

2חרותNo servירבת א טורם'חNo servדיר אל עסל א תחתא2גבעתיNo servעה'ברד

No servחרמלהNo servירבת א טייבה'חNo servדיר אל עסל אל פוקא1גבעתייםNo servברדלה

No servחרמשNo servירבת א טירה'חNo servריר'דיר ג2גברעםNo servברוכין

2חרשיםNo servירבת א נבי אליאס'חNo servדיר כרמיזן2גבת2ברור חיל

2חשמונאיםNo servזעה'ירבת אח'חNo servדיר סאמת2גדות2ברורים

No servטאבהטNo servירבת אל מיסבאח'חNo servזאלה'דיר ע2גדיש2ברוש

1טבריהNo servירבת אל עדס'חNo servדיר עמאר2גדעונהNo servברטעה

2טובא זנגריהNo servירבת אל עכאבה'חNo servדיר קדיס1גדרהNo servברכה

No servטובאסNo servירבת אל עקרבאניה'חNo servדיר ראזח2גונן2ברכיה

3*טול כרם No servירבת בית חסן'חNo servדיר שרף3גורן3ברעם

No servרביה'טורה על עNo servירבת זיתא'ח3דישון3גורנות הגליל2ברק

2טורעאןNo servירבת כרמה'ח2דליה2גזית2ברקאי

3טייבה2ירבת מועאוויה'ח3דלתון2גזר2ברקן

3טייבה ליד מולדתNo servירבת ספא'ח2דמיידה2גיאה2ברקת

3*טייבה ליד עפרה No servירבת עסלה'ח3דן2גיבתון2בת הדר

3טירהNo servראס'ח3דפנה2גיזו2בת חן

3טירה ליד בית חורוןNo servרסה'ח3דקל2גילון2בת חפר

2טירת יהודהNo servשם אל כרם'חNo servאת'דריג2גילת1בת ים

1טירת כרמלNo servחארס2האוןה2גינוסר3בת עין

2טירת צבי2חבצלת השרוןNo servהאשימיה2גיניגר2בת שלמה

2טל אור2חבר2הבונים2גינתון1בתי זיקוק קישון

2טל אל3*חברון 3הגושרים3גיתהNo servבתיר

2טל שחר2חגור2הדר עםNo servגיתית3*באליה 'גג

No servטלוזהNo servחגי1הוד השרון3גלאון3*בע 'ג

2טללים2חגלה2הודיהNo servגלגל3*בע מצפון לירושלים 'ג

No servטלמון3חד נס2הודיות מוסד חינוכי1גליל ים3*בעה 'ג

No servטמון2חדיד3הוואשלה2גלעד2ודידה'ג

5 מתוך 2עמוד 



2מסדה3דל שמס'מג2ל''כפר מל2כוכב מיכאל2טמרה

2מסילות2מגאר2כפר מנדאNo servכופיר2טמרה יזרעאל

2מסילת ציון2מגדים2כפר מנחםNo servכורNo servטנא עומרים

2מסלול2מגדל2כפר מסריק3כורזים2טפחות

2מסמיה1מגדל העמק2כפר מרדכי2כחלNo servיאמוןי

3מסעדה3מגדל עוז2כפר נחום2כינרת מושבה2יאנוח

No servמסעודין אל עזאזמה1מגדל תפן1כפר נטר2כינרת קבוצה2ת'יאנוח ג

2מעברותNo servמגדלים3כפר סאלד2כיסופיםNo servיאנון

2מעגלים2מגידו1כפר סבא3כיסרא3יבול

2מעגן2מגל3כפר סומיע3כיסרא סומיע2יבור

2מעגן מיכאל2מגןNo servכפר סורNo servכיפל חארת2יבנאל

2מעוז חיים2מגן שאול2כפר סילבר2כישור1יבנה

No servמעון2מגשימים1כפר סירקין3כלילNo servיברוד

2מעונהNo servמדמא2כפר עבודה2כלנית2יגור

3מעיין ברוך2מדרך עוז2כפר עזה2כמאנה2יגל

2מעיין צבי3מדרשת בן גוריון3כפר עציון2כמאנה מזרח2יד בנימין

2מעיליא3מדרשת רופין2כפר פינסNo servכמהין2יד השמונה

2מעלה אדומים1מודיעין מכבים רעות3כפר קאסם2כמון2יד חנה

No servמעלה אפרים2מודיעין עיליתNo servכפר קוד2כנות2יד מרדכי

3מעלה גלבועNo servיים פארעה'מוח2כפר קיש3כנף2יד נתן

3מעלה גמלאNo servמולדהNo servכפר קליל3כסיפה2ם''יד רמב

2מעלה החמישה2מולדת2כפר קרע2כסלון2ידידה

No servמעלה לבונה2מוסמוסNo servכפר ראעיNo servכעאבנה1יהוד מונוסון

No servמעלה מכמשNo servאזי'מוע2כפר ראש הנקרהNo servכעביה טבאש5*יהל 

2מעלה עירון2מועאוויהNo servכפר רומאן2רה'אג'כעביה טבאש חג2יובל

No servמעלה עמוסNo servמועסכר אל ערוב3כפר רופיןNo servכפר א לבד3יובלים

3מעלה שומרון2מועצה אזורית לב השרון1כפר רות2כפר אביב2יודפת

2מעלות תרשיחא1מוצא עילית3כפר שמאי3נופי פרת- כפר אדומים 3יונתן

2מענית3מוקייבלה2כפר שמואל2כפר אוריה1יוקנעם

No servמעסרה2מורן1כפר שמריהו2ר''כפר אז1יוקנעם עילית

2מעשNo servמורק2כפר תבור2כפר אחים2יושיביה

2מפלסים2מורשתNo servכפר תפוח2כפר ביאליק2יזרעאל

No servמפעל פוספטים2מושיירפה1כפר תקווה2ו''כפר ביל2יחד

3מפעלי אבשלום2מזור3כרי דשא2כפר בלום2יחיעם

1מפעלי ברנר2מזכרת בתיה3כרכום2כפר בן נוןNo servיטא יוטה

2מפעלי ברקן2מזרע3כרם בן זמרה3כפר ברא5*יטבתה 

1מפעלי גלבוע2מזרעה3כרם בן שמן2כפר ברוךNo servב''ייט

1מפעלי גרנות3מחולה2כרם יבנהNo servמאל'כפר ג2יכיני

1מפעלי העמקNo servמחנה הילה2ל''כרם מהר2כפר גדעון3ים המלח בתי מלון

1מפעלי חבל יבנה3מחנה טלי3כרם שלום2כפר גליםNo servימה

1מפעלי חפר3מחנה יהודית2כרמי יוסף2כפר גליקסון2ימין אורד

No servמפעלי ים המלח5*מחנה יוכבד No servכרמי צור2כפר גלעדי2ינוב

1מפעלי כנות3מחנה יפה1כרמיאלNo servכפר דאן2ינון

2מפעלי מעון3מחנה עדי2כרמיה2כפר דניאל2יסוד המעלה

1מפעלי נחם הר טוב2מחנה תל נוף2כרמיל2כפר הארנים2יסודות

1מפעלי צומת מלאכי2מחניים2כרמים2כפר הבפטיסטים2יסעור

No servמפעלי צין ערבה2מחסיהNo servכרמל2כפר החורשNo servיעבד

3מפעלי רותם2מטולהNo servלב יתירל2כפר המכבי2יעד

2מפעלי שאן2מטע1לבון2כפר הנגיד2יעל

2מפעלים אזוריים הגליל העליון2מי עמי2לביא1כפר הנוער הדתי2יעף

2מפעלים אזוריים צמח2מיטב3לבנים2כפר הנשיא3יערה

No servמצד שמעון2מייסר3להב2כפר הס2יפיע

No servמצדות יהודה2מיכרות פוספטים2להבות הבשן2ה''כפר הראNo servיפית

2מצובה5*מיכרות תמנע 2להבות חביבה2ף''כפר הרי2יפעת

No servמצוקי דרגות3מיצר2להבים2כפר ויתקין2יפתח

2מצליח3מירב1לוד2כפר ורבורגNo servיצהר

2מצפה3מירון3לוזית2כפר ורדים2יציץ

2ב''מצפה אביNo servמירכה2לוחמי הגיטאות3כפר זוהרים1יקום

3מצפה יריחו2מישר2לוטםNo servכפר זיבאד3יקיר

2מצפה נטופהNo servלון'מית5*לוטן 2כפר זיתים3יראון

3מצפה רמון2מיתר2לימן2ד''כפר חב2ירדנה

)2ירוחם No servמצפה שלם2מכון וינגייט3לכיש3ספסופה)כפר חושן 

2מצרNo servמכורה2לפיד2כפר חיטים1ירושלים

2מקווה ישראלNo servמכחול2לפידות2כפר חיים3(*מזרח)ירושלים 

No servעיון' מרג3מכללת הנגב2לקיה2כפר חנניה2ירחיב

No servה'מרג2מכמורת2מאורמ2כפר חסידים3*יריחו 

3מרגליות2מכמנים2מאיר שפיה2'כפר חסידים א2ירכא

No servמרדה2מלאהNo servמאקנה3כפר חרוב2ירקונה

3מרום גולן2מלילות2מבוא ביתר2כפר טרומן2ישע

3מרחב עם3מלכיהNo servמבוא דותן2כפר יאסיף2ישעי

2מרחביה מושב3מלכישוע3מבוא חורון2כפר ידידיה2ישרש

2מרחביה קיבוץ3מנוחה3מבוא חמה2כפר יהושע3יתד

2מרכז אזורי כדורי2מנוף2מבוא מודיעים2כפר יונהNo servיתיר

1מרכז אזורי מישגב2מנות2מבואות ים2כפר יחזקאל2כאבולכ

3מרכז אזורי מרום הגליל2מנזר לטרון2מבועים2כפר יעבץ2כאוכב אבו אל היגא

3ח''מרכז כ2מנחמיה1מבחורNo servכפר כאלא2כברי

1מרכז למחקר נחל שורק2מנסורה2מבטחים2כפר כמא2כדורי

1ו''מרכז קניות ביל3מנרה2מבקיעים2כפר כנאNo servכובר

2מרכז קניות גן שמואלNo servמנשיה1מבשרת ציון2כפר מונשNo servכוויזבא

2מרכז קניות חוצות שפיים2מנשית זבדהNo servד'מג2כפר מימוןNo servכוכב השחר

1מרכז שוהם2מסד2ד אל כרום'מג2כפר מיסר2צור יגאל- כוכב יאיר 

No servכוכב יעקב

5 מתוך 3עמוד 



1פארק תעשיות הגליל התחתון2עין ורדNo servסיעיר3נחושה2מרכז שפירא

1פארק תעשיות ומסחר שילת3עין זיוון2סלמה2נחל עוז2משאבי שדה

1פארק תעשיות חבל מודיעין3עין זיתים3סלעית3נחלה2משגב דב

2פארק תעשיות רמת דלתון2עין חוד3*סמוע No servנחליאל3משגב עם

1פארק תעשייה חבל מודיעים5*עין חצבה 5*סמר 2נחלים2משהד

No servפדואל2עין חרוד איחוד4סניף באר שבע2נחםNo servמשואה

2פדויים2עין חרוד מאוחד4סניף חיפה2נחף2משואות יצחק

2פדיהNo servעין יאנון1סניף כרמיאל2נחשולים2משמר איילון

No servפוקיקיס3*עין יברוד 4ג"סניף נתב2נחשון2משמר דוד

2פוריה כפר עבודה5*עין יהב No servסנסנה2נחשונים2משמר הירדן

2פוריה נווה עובד2עין יעקב2סעד3נטועה2משמר הנגב

2פוריה עילית2עין כמונים2סער3נטור2משמר העמק

2פוריידיס2ס חקלאי''עין כרם ביNo servספארין2נטעים2משמר השבעה

2פורת2עין כרמל5*ספיר 2נטף2משמר השרון

No servפחמה2עין מאהל1סרכיסNo servי''ניל2משמרות

2פטיש3עין נקובא2סתריה2נין2משמרת

No servפיראסין2עין עירוןNo servר'ג'עע2ניצן2משען

No servפלאמה2עין צוריםNo servעאבה2'ניצן בNo servמשרוע בית קאד

2פלך3עין קיניאNo servעאטוףNo servניצנה כפר נוער2מתן

2פלמחים3עין קנייאNo servעאניןNo servניצני סיני3מתת

No servפנדקומיה3*עין ראפה 2עארה2ניצני עוז2מתתיהו

No servפני חבר2עין שמרNo servעבדאללה איברהים2ניצנים3נאות גולןנ

No servפסאיל2עין שרידNo servעבדה2ניר אליהו5*נאות הכיכר 

No servפסגות5*עין תמר 2עבדון3ניר בנים2נאות מרדכי

3פסוטה2עינברNo servעבסאן א סעיר2ניר גלים5*נאות סמדר 

2ז''פעמי תש2עינת2עברון2ניר דוד2נאעורה

No servפצאל3*עיר אובות No servה'עג2ן''ניר חNo servנאקורה

No servפקועה3עכברהNo servול'עג2ניר יפה2נבטים

2פקיעין1עכו3עגור2ניר יצחקNo servנבי סאלח

2פקיעין חדשה2עלומים1עד הלום2ניר ישראל3*נבי סמואל 

1פרדס חנה כרכורNo servעלי2עדי2ניר משה2נגבה

2פרדסיהNo servעלי זהב2עדנים2ניר עוזNo servנגוהות

2פרוד3עלמהNo servא אתחתא'עוג2ניר עם2נהורה

2פרזון3עלמוןNo servעווד2ניר עציון2נהלל

No servה'פרח3עמוקהNo servעוורתא2ניר עקיבא1נהריה

2פרי גן2עמינדב2עוזה2ניר צביNo servנואיבה אל טראבין

No servפרעון2עמיעדNo servעוזיז2ניריםNo servנואיבה אל מזיינה

1פתח תקווה2עמיעוז2עוזייר2נירית3נוב

2פתחיה2עמיקם2עולשNo servנירןNo servנובא

3צאליםצ2עמיר1עומר1נמל תעופה בן גוריון2נוגה

2צביה3עמנואל2עופר3נמרודNo servנווה אבות

3צבעון2עמקה2עוצם2נס הרים3נווה אור

2צובהNo servענאב אל כבירNo servעוקבי2נס עמים3ב''נווה אטי

2צוחר3*ענאתא No servעזאזמה1נס ציונה1נווה אילן

2צופיהNo servענבNo servעזאזמה דרומית לרמת חובב3נעורים3נווה איתן

3צופין3*ענבתא No servעזאזמה דרומית לשגב שלוםNo servנעלה2נווה אפעל

1צופית3*ענזה No servעזאזמה מזרחית לרמת חובבNo servנעמי1נווה אפרים מונוסון

5*צופר 3*עסירה א שמאליה No servעזה2נען3נווה דניאל

2צוקי ים3*עסירה אל קיבליה No servעזוזNo servנצאצרה2נווה הרצוג

5*צוקים 3*עסכר No servעזון2נצר סרני3נווה זוהר

2צור הדסה2עספיא2עזר1נצרת2נווה זיו

2צור יצחק1עפולה2עזריאל1נצרת עילית5*נווה חריף 

2צור משהNo servעפרה2עזריה1נשר2נווה ים

2צור נתן3עץ אפרים2עזריקםNo servנתיב הגדוד2נווה ימין

3צוריאלNo servבר מחנה פליטים'עקאבת גNo servעטאטרה3ה''נתיב הל2נווה יער

2צוריתNo servעקבהNo servעטארה2נתיב העשרה2נווה ירק

2ציפוריNo servעקבת תיאסיר3*עטארה ליד ביר זית 2נתיב השיירה2נווה מבטח

2צלפון2עראבהNo servעטרת2נתיבות3נווה מיכאל

3צנדלהNo servנין'עראבה ליד ג3*עידן 1נתניה2נווה שלום

2צפריה3עראמשה3*עיזרייה 2ור'סאגסNo servנוסיראת

3צפריריםNo servעראנה2עיילבוןNo servסאלםNo servנועימה

1צפת2ערב אזונר2עיינותNo servסאלם ליד אלון מורהNo servנועימה מחנה פליטים

2צרופה2ערב אל גנאדיNo servעילארNo servסאנור2נועם

2צרעהNo servערב אל כעביה2עילוט3סאסא2נוף איילון

No servקבועהקNo servערב אל מוריסאתNo servעילת עלי1גני יהודה- סביון 3נופים

2קבוצת יבנהNo servערב אל סגיראתNo servעין א סהלהNo servסבסטיה2נופית פי נר

3קדומים2ערב אל סמניה2עין איילה3סגולה2נופך

1קדימה צורן2ערב אל עיסאת3עין אל אסד2סואעדNo servנוקדים

3קדיתאNo servערב אל פמאזNo servעין אל בידאNo servסובאNo servנור א שמס

2קדמהרNo servערבונה3עין בוקקNo servסוואחרה א שרקיה2נורדיה

3קדמת צבי2ערד3עין גב2סולם שונם2נורית

3קדר2ערוגות3עין גדיNo servסומיהNo servנזלה א שרקיה

2קדרוןNo servערורהצ2עין דורNo servסוסיהNo servנזלה אל ווסטא

2קדרים2ערערה2עין הבשור3סופהNo servרביה'נזלה אל ע

2קובסי3ערערה בנגב2עין הוד2נין'סחסNo servנזלת אבו נאר

No servקודייראת א צאנה2עשרת2עין החורשNo servסידאNo servנזלת זיד

No servקוואעיןNo servעתיל1עין המפרץNo servסיכהNo servנזלת עיסא

2קוממיות1עתלית2ב''עין הנציNo servסילת א דהרNo servל אלישע''נח

No servקוסרהNo servעתניאל2עין העמקNo servיה'רית'סילת אל חNo servל משכיות''נח

2קורנית5*פארן פ2עין השופטNo servסימיאNo servל רותם''נח

5*קטורה No servפתלכ'פארעה אל ג2עין השלושהNo servסינדירNo servנחאלין

5 מתוך 4עמוד 



1מצפה ספיר- תעשיון ספיר5*שחרות 2רמות השביםNo servקיביא

1תעשיון צריפין2שיבולים2רמות מאירNo servקילקיס

3ק''תעשיון שחNo servשיבטה2רמות מנשה1קיסריה

1פארק תעשיות רותם- ד''תעשיון תמNo servשיטים3רמות נפתלי2קלחים

2תעשיות שער הנגבNo servאחמד אל עבד' שייח1רמלהNo servקליה

1תעשייון בר לב2דנון' שייח1רמת אפעל3קלנסווה

No servתפוחNo servזאיד' שייח1רמת גן2קלע

2תפרחNo servשילה2רמת דוד3*קלקיליה 

2תקומה1שילת2רמת הכובשNo servקסר א סיר

3תקוע3*שכם 2רמת השופטNo servקפין

No servתראבין2שכניה1רמת השרוןNo servקציעות

No servתראבין א צאנה2שלווה2רמת חובב3קציר חריש

No servתראבין א צאנע2שלוחות2רמת יוחנן2קצרין

No servתראמה2שלומי1רמת ישיNo servקראות בני זיד

1תרדיון2שמיר3רמת מגשימיםNo servקריות

2תרוםNo servשמעהNo servרמת פנקס1קרית אונו

3*תרקומיא 2שמרת2רמת צביNo servקרית ארבע

2שמשית2רמת רזיאל1קרית אתא

No servשני ליבנה2רמת רחל1קרית ביאליק

3שניר2רנן1קרית גת

2שעב2רעים2קרית חינוך מרחבים

2שעורים1רעננה2קרית חינוך שדות נגב

3שעלNo servרפידיה1קרית טבעון

2שעלביםNo servרפיח1קרית ים

2שער אפרים2רקפת2קרית יערים

2שער הגולןNo servרשיא אל פחר2קרית יערים מוסד

2שער העמקים2רשפון1קרית מוצקין

2שער מנשה2רשפים1קרית מלאכי

2שערי אברהם2רתמיםNo servקרית נטפים

3שערי תקווה3שאר ישובש2קרית ענבים

2שפייםNo servשארי2קרית עקרון

2שפירNo servשארם א שייח1קרית שלמה

3שפר2שבות עם2קרית שמונה

2שפרעםNo servשבות רחל1קרית שדה התעופה- קרית תעופה 

3שקד2שבי ציוןNo servקרנב אבו סלב

3שקףNo servשבי שומרון3קרני שומרון

2שרונה2שבליNo servקשכר נבארי

3שריגיםNo servשבתין3קשת

2שריד2שגבNo servראבאר

2שרשרת2שגב שלום2ראם תשלובת חקלאית

3שתולהNo servשגור2ראמה

2שתולים2שדה אילן2ראס אל עין

2תאשורת2שדה אליהו2ראס עלי

2תדהר2שדה אליעזר2*ראפאת ליד גבעת זאב 

2תובל3שדה בוקר1ראש העין

No servתומר2שדה דוד2ראש פינה

No servתורמוס עייא2שדה ורבורג3ראש צורים

2תושיה2שדה יואב1ראשון לציון

2תחנת ניסיונות גילת2שדה יעקב3רבבה

No servתיאסיר2שדה יצחק2רבדים

2תימורים2שדה משה2רביבים

No servתיעניכ2שדה נחום2רביד

3תירוש2שדה נחמיה2רגבה

No servתל א שמסיה2שדה ניצן2רגבים

1תל אביב יפו2שדה עוזיהו2רהט

No servתל אל בידה2שדה צביNo servיר'ם אום ח'רוג

1תל השומר2שדות ים2רווחה

2תל חי2שדות מיכה2רוויה

2תל יוסף3שדי אברהם2רוחמה

2תל יצחק2שדי חמד2רומאנה

2תל מונד3שדי תרומותNo servרומאנה ממזרח לאום אל פחם

2תל עדשים2שדמה2רומיחאת

3תל קציר2שדמות דבורה2רומת היב

2תל שבע3שדמות מחולהNo servרועי

2תל תאומים2שדרותNo servרוקעה

No servתלם2שואבהNo servמה'רח

2תלמי אליהו2שובה2רחוב

2תלמי אלעזר2שובל1רחובות

2ו''תלמי ביל1שוהםNo servרחלים

2תלמי יוסףNo servשוויכה3ריחאנייה

2תלמי יחיאל3*שוויכה בהר חברון No servריחן

2תלמי יפה3שומרה2ריינה

2תלמים3שומריהNo servרימונים

2תמרתNo servשופה2רינתיה

2תנובותNo servשוקבא1רכסים

No servתנין2שוקדה2רם און

2תעוז2שורשNo servרמאדין

No servתעשיון בינימין2שורשים3*רמאללה 

No servתעשיון השרון3שושנת העמקיםNo servרמה

1תעשיון חצב2שזורNo servרמון

1תעשיון מבצע2שחר3רמות
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