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499ככת"ת זיכרו תורת משהפישל אהרן,29 4.1059ירושלים3000ירושלים01
499ככת"ת זיכרו תורת משהפישל אהרן,29 4.2059ירושלים3000ירושלים01
499 כת"ת זיכרו תורת משהפישל אהרן,29 4.3059ירושלים3000ירושלים01
583ככבי"ס יסודי בית מרגליתנטר,40 26.0075ירושלים3000ירושלים01
631ככבי"ס נועם בנים/בנות-הר חומהשמחת כהן,32 35.1333ירושלים3000ירושלים01
631 כבי"ס נועם בנים/בנות-הר חומהשמחת כהן,32 35.2333ירושלים3000ירושלים01
492ככמינהל קהילתי רמת שלמהקהילות יעקב,10 37.1390ירושלים3000ירושלים01
492 כמינהל קהילתי רמת שלמהקהילות יעקב,10 37.2390ירושלים3000ירושלים01
492 כמינהל קהילתי רמת שלמהקהילות יעקב,10 37.3390ירושלים3000ירושלים01
627ככבי"ס בית יעקב מרכזמלכי ישראל,75 44.1016ירושלים3000ירושלים01
627ככבי"ס בית יעקב מרכזמלכי ישראל,75 44.2016ירושלים3000ירושלים01
609ככמנהל קהילתי שלוחת מקור ברוךהטורים,23 53.1392ירושלים3000ירושלים01
609ככמנהל קהילתי שלוחת מקור ברוךהטורים,23 53.2392ירושלים3000ירושלים01
609 כמנהל קהילתי שלוחת מקור ברוךהטורים,23 53.3392ירושלים3000ירושלים01
624ככבי"ס בית יעקב חסידיעזרת תורה,45 62.1142ירושלים3000ירושלים01
624 כבי"ס בית יעקב חסידיעזרת תורה,45 62.2142ירושלים3000ירושלים01
624 כבי"ס בית יעקב חסידיעזרת תורה,45 62.3142ירושלים3000ירושלים01
624 כבי"ס בית יעקב חסידיעזרת תורה,45 62.4142ירושלים3000ירושלים01
624 כבי"ס בית יעקב חסידיעזרת תורה,45 62.5142ירושלים3000ירושלים01
608ככביה"ס ניסויי -תיכוןהלל,30 83.1375ירושלים3000ירושלים01
608ככביה"ס ניסויי -תיכוןהלל,30 83.2375ירושלים3000ירושלים01
478ככמרכז פדגוגי להוראהנרקיס,11 85.0065ירושלים3000ירושלים01
593ככגמנסיה רחביההקרן הקיימת,14 87.1090ירושלים3000ירושלים01
604ככבי"ס הניסויי יסודירבי עקיבא,7 89.1215ירושלים3000ירושלים01
604 כבי"ס הניסויי יסודירבי עקיבא,7 89.2215ירושלים3000ירושלים01
610ככבי"ס חב"ד בית חנהשמעון הצדיק,23 120.1083ירושלים3000ירושלים01
634ככבי"ס לאומנויותיצחק אלחנן,4 134.1149ירושלים3000ירושלים01
634 כבי"ס לאומנויותיצחק אלחנן,4 134.2149ירושלים3000ירושלים01
634 כבי"ס לאומנויותיצחק אלחנן,4 134.3149ירושלים3000ירושלים01
634 כבי"ס לאומנויותיצחק אלחנן,4 134.4149ירושלים3000ירושלים01
537 כלב העיר מנהל קהילתיאהל משה,42 198.0080ירושלים3000ירושלים01
541ככלב העיר מנהל קהילתיאהל משה,42 204.0080ירושלים3000ירושלים01
629ככמועדון גיל הזהב (בניין כללית)מנחם מנדל משקלוב,24 207.1380ירושלים3000ירושלים01
441ככמרכז קהילתי ע"ש יעקב וקרוליןזכרון יעקב,5 209.1003ירושלים3000ירושלים01
490ככממ"ד יסודי קהילתי דרורשחר,19 214.0011ירושלים3000ירושלים01
592ככת"ת שערי תורה (למען אחי)שמואל הנביא,85 220.1414ירושלים3000ירושלים01
592 כת"ת שערי תורה (למען אחי)שמואל הנביא,85 220.2414ירושלים3000ירושלים01
592 כת"ת שערי תורה (למען אחי)שמואל הנביא,85 220.3414ירושלים3000ירושלים01
592 כת"ת שערי תורה (למען אחי)שמואל הנביא,85 220.4414ירושלים3000ירושלים01
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590 כת"ת שערי תורה (למען אחי)שמואל הנביא,85 220.5414ירושלים3000ירושלים01
636ככביס ע"ש פולה בן גוריוןבן לברט,15 228.1085ירושלים3000ירושלים01
552ככמרכז קהילתי רוסנג'ארה,27 249.1102ירושלים3000ירושלים01
643 כממ"ד יסודי קהילתי דרורשחר,19 261.0011ירושלים3000ירושלים01
646ככתיכון ע"ש זיו-מרקסשד הרצל,137 267.1030ירושלים3000ירושלים01
524ככבית הספר הממ"ד מימוןבן ציון,7 269.1043ירושלים3000ירושלים01
524ככבית הספר הממ"ד מימוןבן ציון,7 269.2043ירושלים3000ירושלים01
524 כבית הספר הממ"ד מימוןבן ציון,7 269.3043ירושלים3000ירושלים01
524 כבית הספר הממ"ד מימוןבן ציון,7 269.4043ירושלים3000ירושלים01
647ככנועם - בי"ס תורני לבנותבזל,3 271.1157ירושלים3000ירושלים01
647 כנועם - בי"ס תורני לבנותבזל,3 271.2157ירושלים3000ירושלים01
524 כממ"ד יסודי קהילתי דרורשחר,19 275.0011ירושלים3000ירושלים01
553ככביה"ס היובלדולצ'ין,21 301.1321ירושלים3000ירושלים01
553 כביה"ס היובלדולצ'ין,21 301.2321ירושלים3000ירושלים01
553 כביה"ס היובלדולצ'ין,21 301.3321ירושלים3000ירושלים01
560ככבי"ס השלום (ע"ש יצחק רבין)האייל,72 307.1135ירושלים3000ירושלים01
560 כבי"ס השלום (ע"ש יצחק רבין)האייל,72 307.2135ירושלים3000ירושלים01
352ככמועדון יוצאי אתיופיההרפוב הדומיניקנית,3 309.1111ירושלים3000ירושלים01
564ככבי"ס הניסוי ארגנטינהאולשוונגר,3 312.1010ירושלים3000ירושלים01
455ככבית זוסמן (מרכז ליקויי שמיעה)בורוכוב,9א319.1132ירושלים3000ירושלים01
612ככבי"ס עמל ליידי דייויסזנגויל,25 321.1131ירושלים3000ירושלים01
519 כבי"ס ברושים מיוחדהמעיין,2 322.0019ירושלים3000ירושלים01
539ככבי"ס ברושים מיוחדהמעיין,2 323.0019ירושלים3000ירושלים01
583ככמינהל קהילתי -"גנים"דהומיי,7 326.0377ירושלים3000ירושלים01
500ככבי"ס חבד עיר גניםהנורית,18 327.1026ירושלים3000ירושלים01
500 כבי"ס חבד עיר גניםהנורית,18 327.2026ירושלים3000ירושלים01
573ככמרכז קהילתי פיליפ לאוןצ'ילה,8 328.0097ירושלים3000ירושלים01
401 כמרכז קהילתי פיליפ לאוןצ'ילה,8 330.0097ירושלים3000ירושלים01
623ככבי"ס תל"י בית וגן (דוד סטון)וולטה העלית,12 333.1058ירושלים3000ירושלים01
623ככבי"ס תל"י בית וגן (דוד סטון)וולטה העלית,12 333.2058ירושלים3000ירושלים01
569ככב"ס השלום כיתות א - גרקם,2 335.1103ירושלים3000ירושלים01
568 כב"ס השלום כיתות א - גרקם,2 335.2103ירושלים3000ירושלים01
547 כביה"ס בראשית (קלאבין לשעבר)דהומיי,6 336.0052ירושלים3000ירושלים01
446ככתיכון אורט ספאניאןשד דב יוסף,2 362.1077ירושלים3000ירושלים01
464ככבי"ס חט"ב גונן (ע"ש רפפורטרבי צדוק,12 367.1067ירושלים3000ירושלים01
611ככבי"ס יראת השםש פת,3 372.0491ירושלים3000ירושלים01
553ככבי"ס יד-ביד דו לשוניבעהם אריה,7 386.0076ירושלים3000ירושלים01
512ככבית יעקב דרכי נועםהורקניה,21 392.1036ירושלים3000ירושלים01
512 כבית יעקב דרכי נועםהורקניה,21 392.2036ירושלים3000ירושלים01
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512 כבית יעקב דרכי נועםהורקניה,21 392.3036ירושלים3000ירושלים01
512 כבית יעקב דרכי נועםהורקניה,21 392.4036ירושלים3000ירושלים01
571ככבי"ס לוריאאהרוני,14 395.1035ירושלים3000ירושלים01
444ככבית יעקב בית וגןשערי תורה,2 417.1136ירושלים3000ירושלים01
649ככבי"ס קרית נוערהרב פרנק,20 418.1066ירושלים3000ירושלים01
422ככבי"ס ממלכתי ע"ש מרדכי איש-שלוםתמיר שמואל,74 423.0261ירושלים3000ירושלים01
403ככביה"ס בראשית (קלאבין לשעבר)דהומיי,6 425.0052ירושלים3000ירושלים01
608ככבי"ס אדםכט' בנובמבר,13 433.1004ירושלים3000ירושלים01
608 כבי"ס אדםכט' בנובמבר,13 433.2004ירושלים3000ירושלים01
608 כבי"ס אדםכט' בנובמבר,13 433.3004ירושלים3000ירושלים01
607 כבי"ס אדםכט' בנובמבר,13 433.4004ירושלים3000ירושלים01
548ככבי"ס חורב יסודיכובשי קטמון,15 434.1133ירושלים3000ירושלים01
548 כבי"ס חורב יסודיכובשי קטמון,15 434.2133ירושלים3000ירושלים01
557ככבית חינוך תיכון עירוני ג'עמק רפאים,22 436.1033ירושלים3000ירושלים01
524ככבי"ס תבלמעלות כיסופים,5 447.0494ירושלים3000ירושלים01
576ככבי"ס ממ"ד אפרתהיהודה,31 456.1040ירושלים3000ירושלים01
576 כבי"ס ממ"ד אפרתהיהודה,31 456.2040ירושלים3000ירושלים01
575 כבי"ס ממ"ד אפרתהיהודה,31 456.3040ירושלים3000ירושלים01
364ככמכללת מבשרת ירושלים -פתחי ציוןאסתר המלכה,3 460.1486ירושלים3000ירושלים01
570ככגן ילדיםגדעון,10 462.1493ירושלים3000ירושלים01
597ככבי"ס גאוליםקבוץ גלויות,4 473.1020ירושלים3000ירושלים01
597 כבי"ס גאוליםקבוץ גלויות,4 473.2020ירושלים3000ירושלים01
597 כבי"ס גאוליםקבוץ גלויות,4 473.3020ירושלים3000ירושלים01
597 כבי"ס גאוליםקבוץ גלויות,4 473.4020ירושלים3000ירושלים01
562ככבי"ס הממלכתי בן יהודהנחשון,11 474.1017ירושלים3000ירושלים01
562 כבי"ס הממלכתי בן יהודהנחשון,11 474.2017ירושלים3000ירושלים01
598ככבי"ס התיכון המסורתיבית"ר,8 485.1110ירושלים3000ירושלים01
598 כבי"ס התיכון המסורתיבית"ר,8 485.2110ירושלים3000ירושלים01
553ככבי"ס הממלכתי ע"ש זלמן ארןדרך בית לחם,117 486.1063ירושלים3000ירושלים01
553 כבי"ס הממלכתי ע"ש זלמן ארןדרך בית לחם,117 486.2063ירושלים3000ירושלים01
499ככבי"ס יסודי בית צפאפאבית צפפה489.1368ירושלים3000ירושלים01
498ככבי"ס יסודי בית צפאפאבית צפפה489.2368ירושלים3000ירושלים01
616ככבי"ס ממלכתי יד המורה המאוחדככר ארן זלמן,11 550.1028ירושלים3000ירושלים01
584ככביה"ס בית יעקב הצפון (סנהדריה)מעגלי הרי"ם לוין,27 554.1014ירושלים3000ירושלים01
584 כביה"ס בית יעקב הצפון (סנהדריה)מעגלי הרי"ם לוין,27 554.2014ירושלים3000ירושלים01
594ככבי"ס אלוניםככר ארן זלמן,7 556.1039ירושלים3000ירושלים01
594 כבי"ס אלוניםככר ארן זלמן,7 556.2039ירושלים3000ירושלים01
594 כבי"ס אלוניםככר ארן זלמן,7 556.3039ירושלים3000ירושלים01
447ככמרכז קהילתי הגבעה הצרפתיתההגנה,13 562.1388ירושלים3000ירושלים01
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583 כישיבת בני עקיבא "נתיבות חיים"חיל האויר,60 770.2256ירושלים3000ירושלים01
542 כבי"ס תבלמעלות כיסופים,5 777.0494ירושלים3000ירושלים01
372ככמתנ"ס מעלה רמות (לב רמות)שד גולדה מאיר,474 779.1387ירושלים3000ירושלים01
608ככבית יעקב סניף רמת פוליןמינץ,45 785.1150ירושלים3000ירושלים01
529ככבי"ס ממ"ד הראלאידלזון אברהם,30 788.1125ירושלים3000ירושלים01
529 כבי"ס ממ"ד הראלאידלזון אברהם,30 788.2125ירושלים3000ירושלים01
613ככבי"ס ממלכתי ב'-תל"י פ.זאב מז'טוניק יצחק,21 797.1263ירושלים3000ירושלים01
613 כבי"ס ממלכתי ב'-תל"י פ.זאב מז'טוניק יצחק,21 797.2263ירושלים3000ירושלים01
613 כבי"ס ממלכתי ב'-תל"י פ.זאב מז'טוניק יצחק,21 797.3263ירושלים3000ירושלים01
612 כבי"ס ממלכתי ב'-תל"י פ.זאב מז'טוניק יצחק,21 797.4263ירושלים3000ירושלים01
487ככבי"ס בית יעקב רמת שלמהקהילות יעקב,15 801.1320ירושלים3000ירושלים01
571ככבי"ס ב.יעקב חזון אישחזון איש,62 804.1326ירושלים3000ירושלים01
571 כבי"ס ב.יעקב חזון אישחזון איש,62 804.2326ירושלים3000ירושלים01
578ככבי"ס ממד חבד לבנות בית חנהאגרות משה807.1391ירושלים3000ירושלים01
584ככבי"ס ע"ש אגרוןזנגויל,29 816.1062ירושלים3000ירושלים01
613ככבי"ס מקור חייםגנרל קניג פייר,16 819.1236ירושלים3000ירושלים01
613 כבי"ס מקור חייםגנרל קניג פייר,16 819.2236ירושלים3000ירושלים01
612 כבי"ס מקור חייםגנרל קניג פייר,16 819.3236ירושלים3000ירושלים01
594ככבי"ס ממלכתי א גילהמבוא נטף,4 825.1046ירושלים3000ירושלים01
352ככבי"ס עופריםרפאל יצחק,4 852.1394ירושלים3000ירושלים01
620ככמנהל קהילתי חומת שמואלאביגור שאול,7 854.1374ירושלים3000ירושלים01
646ככבי"ס תל"י למדעים ע"ש אילן רמוןהרב ניסים יצחק,3 855.1399ירושלים3000ירושלים01
621ככממ"ד תורני חומת שמואלאביגור שאול,9 857.1218ירושלים3000ירושלים01
621 כממ"ד תורני חומת שמואלאביגור שאול,9 857.2218ירושלים3000ירושלים01
557ככבי"ס ממ"ד עמיטלקורן אליהו,18 859.1393ירושלים3000ירושלים01
557 כבי"ס ממ"ד עמיטלקורן אליהו,18 859.2393ירושלים3000ירושלים01
493ככבי"ס תדהריוסי בן יועזר,24 862.1072ירושלים3000ירושלים01
600ככבי"ס ממ"ד ב' גילהתירוש,9 964.1248ירושלים3000ירושלים01
448ככמינהל קהילתי פסגת זאבשד דיין משה,135 969.0389ירושלים3000ירושלים01
472ככבי"ס אור - רחלהרב קלכהיים עוזי,1 974.1371ירושלים3000ירושלים01
356ככמועדון חבריםרמת רחל1.0001רמת רחל0127ירושלים01
621ככבי"ס תיכוןדרך השלום1.1005אבו גוש0472יהודה02
621 כבי"ס תיכוןדרך השלום1.2005אבו גוש0472יהודה02
492ככבי"ס יסודי השלוםהתמר,2 4.1004אבו גוש0472יהודה02
492 כבי"ס יסודי השלוםהתמר,2 4.2004אבו גוש0472יהודה02
587ככבית העםאביעזר1.0002אביעזר1070יהודה02
503ככבית העםאבן ספיר1.0002אבן ספיר0783יהודה02
244ככמזכירותאדורה1.0001אדורה3759יהודה02
586ככבית העםאדרת1.0001אדרת1123יהודה02
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243ככמועדון נוער ע"י מועדון פיסאורה2.0001אורה0780יהודה02
514ככאולם שמחותמעלה מיכאל2.1001אלון שבות3604יהודה02
189ככמבנה המזכירות מועדון לחבראלמוג1.0001אלמוג3556יהודה02
495ככמרכז הפיסמתתיהו,4 1.1001אלעזר3618יהודה02
434ככתיכון דרך אבות (לבנים)התאנה2.1002אפרת3650יהודה02
594ככמרכז קהילתי אפרת - הגפןהגפן4.0006אפרת3650יהודה02
605ככשלוחת מתנ"ס - מרכז קהילתי אפרתזית שמן9.1004אפרת3650יהודה02
647ככמועדון פיס גיל הזהב שכונה א'בית אל1.1004בית אל3574יהודה02
204ככמעון יוםבית הערבה1.0002בית הערבה3645יהודה02
590ככריכוז גניםהאגם1.0002בית זית0710יהודה02
583 כריכוז גניםהאגם2.0002בית זית0710יהודה02
432ככבי"ס ממלכתי דתיבית חורון1.1001בית חורון3575יהודה02
360ככבית העםבית מאיר1.0001בית מאיר0751יהודה02
519 כבי"ס עוזיאלבן אליעזר,7 18.0009בית שמש2610יהודה02
616ככבי"ס תורני "אורות בנות"הרב הרצוג,51 24.1044בית שמש2610יהודה02
616 כבי"ס תורני "אורות בנות"הרב הרצוג,51 24.2044בית שמש2610יהודה02
616 כבי"ס תורני "אורות בנות"הרב הרצוג,51 24.3044בית שמש2610יהודה02
616 כבי"ס תורני "אורות בנות"הרב הרצוג,51 24.4044בית שמש2610יהודה02
570ככגן שילהנחל עין גדי,39 30.0043בית שמש2610יהודה02
583ככמתנס פסגות השבעדרך רבין יצחק,21 32.0045בית שמש2610יהודה02
350ככמרכז פיס לחינוך - אולם ספורטהגולן,16א33.1040בית שמש2610יהודה02
374ככפרחי הגפןהגפן,32 37.1033בית שמש2610יהודה02
610 כמתנס פסגות השבעדרך רבין יצחק,21 41.0045בית שמש2610יהודה02
520ככהיכל הספורטהרצל43.1004בית שמש2610יהודה02
449ככבי"ס עוזיאלבן אליעזר,7 46.0009בית שמש2610יהודה02
598ככבי"ס - מגן הלבנהר הירקון,40 51.1036בית שמש2610יהודה02
616ככבי"ס מורשת דליההאדמו"ר מבעלזא,2 56.1028בית שמש2610יהודה02
616 כבי"ס מורשת דליההאדמו"ר מבעלזא,2 56.2028בית שמש2610יהודה02
367ככמתחם גני ילדיםריב"ל,37 58.1032בית שמש2610יהודה02
633ככבי"ס ויזניץ בנותבן עזאי,12 63.0034בית שמש2610יהודה02
618ככבי"ס ממד תורני הראלנחל רפאים,17 65.1035בית שמש2610יהודה02
618 כבי"ס ממד תורני הראלנחל רפאים,17 65.2035בית שמש2610יהודה02
467ככבי"ס תלמוד תורה - אגף בניםנחל שורק,8 66.1037בית שמש2610יהודה02
467 כבי"ס תלמוד תורה - אגף בניםנחל שורק,8 66.2037בית שמש2610יהודה02
508ככאולפנה אהבת ישראלנחל דולב,14 69.1038בית שמש2610יהודה02
508 כאולפנה אהבת ישראלנחל דולב,14 69.2038בית שמש2610יהודה02
508 כאולפנה אהבת ישראלנחל דולב,14 69.3038בית שמש2610יהודה02
618ככבי"ס בית יעקב גוררבי צדקה יהודה,10 85.1030בית שמש2610יהודה02
618 כבי"ס בית יעקב גוררבי צדקה יהודה,10 85.2030בית שמש2610יהודה02
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524ככביה"ס תפארת חיה ממ"ד בנותרבי מאיר בעל הנס,8 86.1026בית שמש2610יהודה02
524 כביה"ס תפארת חיה ממ"ד בנותרבי מאיר בעל הנס,8 86.2026בית שמש2610יהודה02
569ככבי"ס בית יעקב רמת בית שמש גאחיה השילוני,9 87.1046בית שמש2610יהודה02
569 כבי"ס בית יעקב רמת בית שמש גאחיה השילוני,9 87.2046בית שמש2610יהודה02
461ככמתנס גווניםנחל דולב,16 93.1049בית שמש2610יהודה02
461 כמתנס גווניםנחל דולב,16 93.2049בית שמש2610יהודה02
439ככבי"ס בית יעקב הרמהנחל גילה,10 94.1020בית שמש2610יהודה02
531ככבי"ס עתיד דביר נתיב ישיבתיעלית הנוער,2 107.1039בית שמש2610יהודה02
531 כבי"ס עתיד דביר נתיב ישיבתיעלית הנוער,2 107.2039בית שמש2610יהודה02
531 כבי"ס עתיד דביר נתיב ישיבתיעלית הנוער,2 107.3039בית שמש2610יהודה02
454ככבי"ס אהבת ישראלנחל שורק,15 108.1021בית שמש2610יהודה02
472ככבית הנוער ויצוסמ ויצ"ו,16 950.1007בית שמש2610יהודה02
642ככסמינר מעיינות רבקה - חב"דהרב אוירבך,13 5.1024ביתר עילית3780יהודה02
642 כסמינר מעיינות רבקה - חב"דהרב אוירבך,13 5.2024ביתר עילית3780יהודה02
642 כסמינר מעיינות רבקה - חב"דהרב אוירבך,13 5.3024ביתר עילית3780יהודה02
480ככבי"ס עטרת שיחאיגרות משה,14 6.1014ביתר עילית3780יהודה02
480 כבי"ס עטרת שיחאיגרות משה,14 6.2014ביתר עילית3780יהודה02
576ככשלוחת מתנ"סהרב בנדר,5 16.0004ביתר עילית3780יהודה02
616 כשלוחת מתנ"סהרב בנדר,5 17.0004ביתר עילית3780יהודה02
480ככסמינר בית יעקבקדושת לוי,59 19.1016ביתר עילית3780יהודה02
480 כסמינר בית יעקבקדושת לוי,59 19.2016ביתר עילית3780יהודה02
480 כסמינר בית יעקבקדושת לוי,59 19.3016ביתר עילית3780יהודה02
421ככמתנ"ס פריימןהחוזה מלובלין24.1025ביתר עילית3780יהודה02
583ככבי"ס בית חיה חב"דהרבי מזוועהיל,10 27.1005ביתר עילית3780יהודה02
583 כבי"ס בית חיה חב"דהרבי מזוועהיל,10 27.2005ביתר עילית3780יהודה02
639ככבי"ס אהבת חסד - כניסה ראשיתאלעזר המודעי,23 33.1001ביתר עילית3780יהודה02
639 כבי"ס אהבת חסד - כניסה ראשיתאלעזר המודעי,23 33.2001ביתר עילית3780יהודה02
508ככנתיבות-חכמהקדושת לוי,64 36.1020ביתר עילית3780יהודה02
518ככסמינר בית-ברכהכנסת מרדכי,8 42.1022ביתר עילית3780יהודה02
518 כסמינר בית-ברכהכנסת מרדכי,8 42.2022ביתר עילית3780יהודה02
559ככבית יעקב נאות רחלפחד יצחק,30 43.1015ביתר עילית3780יהודה02
559 כבית יעקב נאות רחלפחד יצחק,30 43.2015ביתר עילית3780יהודה02
559 כבית יעקב נאות רחלפחד יצחק,30 43.3015ביתר עילית3780יהודה02
559 כבית יעקב נאות רחלפחד יצחק,30 43.4015ביתר עילית3780יהודה02
559 כבית יעקב נאות רחלפחד יצחק,30 43.5015ביתר עילית3780יהודה02
542ככגן דרור - מול בית מספר 63בקוע1.0002בקוע0864יהודה02
461ככאולם רב תכליתיבת עין1.0001בת עין3794יהודה02
540ככבית ספר אדם ועולמוכלנית,2 5.1001גבע בנימין3763יהודה02
625ככבית הספר ממלכתי אגמיםערוגות,4 6.1003גבעת זאב3730יהודה02
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625 כבית הספר ממלכתי אגמיםערוגות,4 6.2003גבעת זאב3730יהודה02
649ככבי"ס שביליםמצפה,1 18.1005גבעת זאב3730יהודה02
649 כבי"ס שביליםמצפה,1 18.2005גבעת זאב3730יהודה02
377ככבי"ס תבונות בניםאגן האיילות,58 20.1007גבעת זאב3730יהודה02
539ככמועדון (בית העם)גבעת יערים1.0001גבעת יערים0787יהודה02
150ככמועדוןגיזו1.0002גיזו1043יהודה02
270ככמזכירותגפן1.0001גפן0039יהודה02
391ככבי"ס דרך יהודיתהרב ישראלי2.0001דולב3747יהודה02
622ככבי"ס ממלכתי הר אדרהר אדר1.1001הר אדר3769יהודה02
622 כבי"ס ממלכתי הר אדרהר אדר1.2001הר אדר3769יהודה02
622 כבי"ס ממלכתי הר אדרהר אדר1.3001הר אדר3769יהודה02
622 כבי"ס ממלכתי הר אדרהר אדר1.4001הר אדר3769יהודה02
620 כבי"ס ממלכתי הר אדרהר אדר1.5001הר אדר3769יהודה02
510ככבמועדון הישובמשעול הסלעית,24 1.1001הר גילה3603יהודה02
381ככבית העםזכריה1.1002זכריה0799יהודה02
409ככבית העםזנוח1.0001זנוח0816יהודה02
309ככמרכז ז'בוטינסקיחברון1.0001חברון3400יהודה02
359ככמזכירותחגי1.0001חגי3764יהודה02
408ככבית העם - ע"י המזכירותטל שחר1.0001טל שחר0462יהודה02
373ככאולם אירועים - הר המורנריה4.1002טלמון3788יהודה02
642ככאולם קטן ליד הספריהכוכב השחר1.1001כוכב השחר3564יהודה02
456ככבי"ס מעיינות - אשכול צעירכפר אדומים3.1003כפר אדומים3638יהודה02
456 כבי"ס מעיינות - אשכול צעירכפר אדומים3.2003כפר אדומים3638יהודה02
488ככאולם אירועיםכפר עציון1.0002כפר עציון3488יהודה02
561ככמועדוןכרמי צור1.0001כרמי צור3766יהודה02
475ככמזכירותלוזית1.0001לוזית0052יהודה02
635ככגן אנפההיער1.0002מבוא ביתר0771יהודה02
574ככבית הספר תיכון הראלשד החוצבים,6 10.1001מבשרת ציון1015יהודה02
608ככבי"ס חמדת השקדהאורן,52 13.1016מבשרת ציון1015יהודה02
533ככבי"ס מולדת מופתיסמין,5 15.1002מבשרת ציון1015יהודה02
533 כבי"ס מולדת מופתיסמין,5 15.2002מבשרת ציון1015יהודה02
646ככבית הספר השלוםהשלום,66 16.1006מבשרת ציון1015יהודה02
550ככבי"ס ממלכתי "הדרור-תלי"הדרור,32 18.1009מבשרת ציון1015יהודה02
550 כבי"ס ממלכתי "הדרור-תלי"הדרור,32 18.2009מבשרת ציון1015יהודה02
579ככגן ילדים ברקתברקת,42 28.1011מבשרת ציון1015יהודה02
267ככמבנה מרכזי אולם אירועיםמגדל עוז1.0001מגדל עוז3561יהודה02
382ככבית הפיס לגיל הזהבמעלה הארז,18 2.0002מוצא עילית0208יהודה02
612ככחט"ב אורט תעופה וחללדרך מדבר יהודה,13 13.1004מעלה אדומים3616יהודה02
612 כחט"ב אורט תעופה וחללדרך מדבר יהודה,13 13.2004מעלה אדומים3616יהודה02
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481ככמרכז יובליםהר גדור,6 14.0017מעלה אדומים3616יהודה02
543ככהישיבה התיכונית המדעיתדרך מצפה נבו,103 19.0019מעלה אדומים3616יהודה02
582 כהישיבה התיכונית המדעיתדרך מצפה נבו,103 20.0019מעלה אדומים3616יהודה02
560ככבי"ס ממ"ד צמח השדהמבוא האלון,6 31.1007מעלה אדומים3616יהודה02
560 כבי"ס ממ"ד צמח השדהמבוא האלון,6 31.2007מעלה אדומים3616יהודה02
636ככבי"ס ממ"ד יפה-נוףמבוא יפה נוף,1 35.1026מעלה אדומים3616יהודה02
570ככבי"ס ממלכתי נופי הסלעהרכס,27 42.1020מעלה אדומים3616יהודה02
570 כבי"ס ממלכתי נופי הסלעהרכס,27 42.2020מעלה אדומים3616יהודה02
570 כבי"ס ממלכתי נופי הסלעהרכס,27 42.3020מעלה אדומים3616יהודה02
542ככביה"ס יסודי ממלכתי אלמוגהאלמוג,2 45.1025מעלה אדומים3616יהודה02
542 כביה"ס יסודי ממלכתי אלמוגהאלמוג,2 45.2025מעלה אדומים3616יהודה02
502ככבי"ס אמי"ת בנותדרך קדם,40 950.1003מעלה אדומים3616יהודה02
502 כבי"ס אמי"ת בנותדרך קדם,40 950.2003מעלה אדומים3616יהודה02
502 כבי"ס אמי"ת בנותדרך קדם,40 950.3003מעלה אדומים3616יהודה02
454ככשלוחת מתנ"ס צמח השדהמבוא האלון,8 952.1022מעלה אדומים3616יהודה02
454 כשלוחת מתנ"ס צמח השדהמבוא האלון,8 952.2022מעלה אדומים3616יהודה02
431ככמבנה כיתות מיכלולמעלה לבונה1.0002מעלה לבונה3752יהודה02
381ככמזכירות היישובמעלה עמוס1.0001מעלה עמוס3653יהודה02
449ככמועדון פיס לנוערמצפה יריחו2.1002מצפה יריחו3576יהודה02
158ככספריית נגוהותנגוהות1.0001נגוהות3724יהודה02
380ככמזכירותנוה צוף1.1001נוה צוף3573יהודה02
355ככמועדון רקפת ליד המזכירותנווה אילן1.1001נווה אילן0405יהודה02
457ככאולם שמחותנחל המעיינות1.0002נווה דניאל3725יהודה02
582 כאולם שמחותנחל המעיינות2.0002נווה דניאל3725יהודה02
533 כאולם שמחותנחל המעיינות3.0002נווה דניאל3725יהודה02
473ככבית העםנווה מיכאל1.0001נווה מיכאל1071יהודה02
230ככמשרד לקשרי חוץנווה שלום1.0001נווה שלום1259יהודה02
645ככבנין רב תכליתינוקדים1.1001נוקדים3726יהודה02
343ככמועדון ישובי בית יצחקנחליאל1.0002נחליאל3767יהודה02
411ככבית החברנחם1.0001נחם0809יהודה02
474ככבית הפיס לגיל הזהבנחשון1.0001נחשון0777יהודה02
359ככגן חובהנטף1.0001נטף1254יהודה02
148ככבית התרבותנעמ"ה1.0001נעמ"ה3713יהודה02
480ככבית הל"הנתיב הל"ה1.0001נתיב הל"ה0693יהודה02
598ככמעון יום חדשהדבש3.0005עופרה3617יהודה02
311ככמועדוןעטרת1.0001עטרת3658יהודה02
589ככבי"ס ברנקו וויס חט"בעין נקובא1.0002עין נקובא0521יהודה02
633ככבית העם - באולם פעילותעמינדב1.0001עמינדב0779יהודה02
466ככאולם חברים (מתחת לביהכנ"ס)עתניאל1.0001עתניאל3748יהודה02
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249ככאולם שמחותפני חבר1.0001פני חבר3723יהודה02
554ככבית ספר פסגותפסגות1.0002פסגות3659יהודה02
607ככמועדון (בית מיכאל עמיר)צובה1.0001צובה0465יהודה02
620ככבי"ס יסודי ממלכתי הדסיםאשד5.1002צור הדסה1113יהודה02
620 כבי"ס יסודי ממלכתי הדסיםאשד5.2002צור הדסה1113יהודה02
620 כבי"ס יסודי ממלכתי הדסיםאשד5.3002צור הדסה1113יהודה02
650ככבי"ס ממלכתי דתי לביארכסים,11 6.1003צור הדסה1113יהודה02
650 כבי"ס ממלכתי דתי לביארכסים,11 6.2003צור הדסה1113יהודה02
650 כבי"ס ממלכתי דתי לביארכסים,11 6.3003צור הדסה1113יהודה02
435ככחדר ישיבות - מועצהצרעה1.0001צרעה0567יהודה02
521 כאולם רב-תכליתיזריחה,1 1.0001קדר3781יהודה02
517ככאולם רב-תכליתיזריחה,1 2.0001קדר3781יהודה02
613ככמתנ"ס קרית ארבעסולם אלדד,1 2.1001קרית ארבע3611יהודה02
548ככבי"ס ממ"ד לבנות אלוני ממראטבנקין,218 4.0002קרית ארבע3611יהודה02
369ככמועדון פיס לקשישהגר"א,10 2.1001קרית יערים1137יהודה02
340ככגני ילדים בית יעקבהדגן,5 4.1004קרית יערים1137יהודה02
328ככחדר האוכלקרית ענבים1.0001קרית ענבים0078יהודה02
524ככבית עידית האולם הגדולרימונים1.0001רימונים3565יהודה02
479ככבניין הקן - רח' המיסדיםרמת רזיאל1.0002רמת רזיאל0460יהודה02
463ככמועדון החדששואבה1.0003שואבה0741יהודה02
540ככבית הספר שילה בניםשילה3.1001שילה3641יהודה02
540 כבית הספר שילה בניםשילה3.2001שילה3641יהודה02
558ככבית ספר אח"יתקוע,99 2.1003תקוע3563יהודה02
342ככמזכירותאביבים1.0001אביבים1115צפת03
122ככמזכירותאודם1.0001אודם4010צפת03
256ככמועדון פיס לנועראורטל1.0001אורטל4013צפת03
344ככמועדוןאיילת השחר1.0001איילת השחר0077צפת03
359ככמועדוןאל-רום1.0001אל-רום4003צפת03
213ככמועדון אלוני-הבשןאלוני הבשן1.0001אלוני הבשן4017צפת03
595ככבי"ס מקיף שש שנתי קרית חינוךבוקעאתא1.0002בוקעאתא4001צפת03
595ככמועדון ביריה החדשהביריה1.0001ביריה0368צפת03
571ככבית העםבית הלל1.0001בית הלל0322צפת03
517ככמועדון לחברברעם1.0001ברעם0667צפת03
626ככביה"ס יסודי ליד המועצהג'ש (גוש חלב)1.1001ג'ש (גוש חלב)0487צפת03
372ככמועדון לחברגדות1.0001גדות0035צפת03
339ככמועדוןגונן1.0001גונן0852צפת03
358ככמועדון חבריםדוב"ב1.0001דוב"ב1067צפת03
644ככבית העםדלתון1.0001דלתון0431צפת03
532ככמועדוןדן1.0001דן0303צפת03
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597ככמועדוןדפנה1.0001דפנה0302צפת03
350ככמועדוןהגושרים1.1001הגושרים0356צפת03
461ככמועדוןחולתה1.0001חולתה0253צפת03
326ככמרכז פיס קהילתישד הרב עזיזי דיעי1.1005חצור הגלילית2034צפת03
578ככמתנ"ס אולם שרת/ספירבן גוריון6.0010חצור הגלילית2034צפת03
629ככמרכז יעדים לנוער (בית המוזיקה)מנחם בגין8.0009חצור הגלילית2034צפת03
632ככביה"ס יסודי א'טובא-זנגריה1.0002טובא-זנגריה0962צפת03
539 כביה"ס יסודי א'טובא-זנגריה3.0002טובא-זנגריה0962צפת03
442ככבית העםיובל1.0001יובל2009צפת03
434ככבי"ס נחשוני החולהיסוד המעלה2.1001יסוד המעלה0029צפת03
548ככמועדון לחבריפתח1.0001יפתח0453צפת03
367ככמועדוןיראון1.0001יראון0623צפת03
338ככמועדון הפייס החדשכורזים1.0001כורזים1252צפת03
366ככמועדון חבריםכפר בלום1.1001כפר בלום0357צפת03
581ככחדר אוכל אגף נפרדכפר גלעדי1.0001כפר גלעדי0076צפת03
598ככמועדון חבריםכפר חושן1.0001כפר חושן0609צפת03
525ככמועדוןכפר חנניה1.0001כפר חנניה1297צפת03
508ככמועדוןכפר סאלד1.0001כפר סאלד0345צפת03
337ככמוזיאון כפר שמאיכפר שמאי1.0001כפר שמאי0605צפת03
404ככבית העםכרם בן זמרה1.0001כרם בן זמרה0664צפת03
351ככמועדון דורותלהבות הבשן1.1001להבות הבשן0380צפת03
461ככבית ספר תיכון בכפרמג'דל שמס1.0003מג'דל שמס4201צפת03
599ככמועדון לחברמחניים1.0001מחניים0308צפת03
490ככמרכז קנדהמטולה2.1002מטולה0043צפת03
490 כמרכז קנדהמטולה2.2002מטולה0043צפת03
495ככבית יהודיתמירון1.0002מירון0607צפת03
423ככמועדון לחברמלכיה1.0001מלכיה0596צפת03
210ככמועדוןמנרה1.0001מנרה0347צפת03
376ככגן אל בראעיםמסעדה1.0006מסעדה4203צפת03
472ככמועדון הקיבוץמעין ברוך1.0001מעין ברוך0416צפת03
338ככמזכירות המושבמרגליות1.0001מרגליות0843צפת03
579ככמועדוןמרום גולן1.0001מרום גולן4101צפת03
522ככמזכירות היישובנאות מרדכי1.0001נאות מרדכי0408צפת03
417ככמזכירות חדשה-חדר ישיבות אדירסאסא1.0001סאסא0578צפת03
605ככבית ספר ממלכתי עג'רע'ג'ר1.0001ע'ג'ר4501צפת03
295ככמועדון ע"י הכל-בועין זיוון1.0001עין זיוון4503צפת03
165ככמבנה הרווחהעין קנייא1.0003עין קנייא4502צפת03
597ככבית העםעלמה1.0001עלמה0688צפת03
147ככמועדוןעמוקה1.0001עמוקה1212צפת03
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441ככמועדון פיס לגיל הזהבעמיעד1.0001עמיעד0385צפת03
503ככמועדוןעמיר1.0001עמיר0319צפת03
594ככביה"ס ממלכתי ב'בת הרים,1 10.1014צפת8000צפת03
594 כביה"ס ממלכתי ב'בת הרים,1 10.2014צפת8000צפת03
504ככגן ילדים גולןנוף כנרת11.0016צפת8000צפת03
369ככמועדון פיס לנוערהפלמ"ח,87 25.1024צפת8000צפת03
370ככבית ידידות לנוערהר ארבל42.1027צפת8000צפת03
195ככמועדון היישובקדרים1.0001קדרים1211צפת03
236ככמועדון היישובקלע1.0001קלע4024צפת03
492ככאולפנה גולןאיה3.0004קצרין4100צפת03
637ככמרכז תורני לאומי ע"ש אליעזראשחר,3 6.0005קצרין4100צפת03
552ככדרכי נועםרמות גלעד10.1001קצרין4100צפת03
575ככמתנ"ס ארתור פוקסרזיאל,14 14.0016קרית שמונה2800צפת03
586ככבי"ס עוזיאלמלול יעקב,8 18.1005קרית שמונה2800צפת03
327ככבית הקשיש מועדוןהירדן,55 19.1009קרית שמונה2800צפת03
616ככביה"ס דנציגר מרכז תקשורתהירדן,29 22.1012קרית שמונה2800צפת03
616 כביה"ס דנציגר מרכז תקשורתהירדן,29 22.2012קרית שמונה2800צפת03
423ככבי"ס מגינים אולם הספורטביאליק,39 30.0001קרית שמונה2800צפת03
425ככמועדוןקשת1.0001קשת4006צפת03
620ככמתנ"ס ראש פינהמעלה גיא אוני1.1001ראש פינה0026צפת03
413ככמועדוןשאר ישוב1.0001שאר ישוב0324צפת03
643ככבית העםשדה אליעזר1.0001שדה אליעזר0861צפת03
396ככמזכירותשדה נחמיה1.1001שדה נחמיה0329צפת03
348ככמועדוןשמיר1.1001שמיר0366צפת03
224ככמועדוןשעל1.0001שעל4009צפת03
412ככמועדוןאבני איתן1.0001אבני איתן4011כנרת04
311ככמועדוןאלי-עד1.0001אלי-עד4002כנרת04
442ככמועדוןאניעם1.0001אניעם4012כנרת04
256ככמועדון חבריםאפיק1.0001אפיק4301כנרת04
507ככמועדון עינבאפיקים1.0001אפיקים0176כנרת04
477ככקומבינט מועדוןארבל1.0001ארבל0701כנרת04
340ככמועדון בית קרפאשדות יעקב  (איחוד)1.1002אשדות יעקב  (איחוד)0199כנרת04
629ככמועדון הפיקוסבית זרע1.0001בית זרע0143כנרת04
472ככמועדון לחברבית קשת1.0001בית קשת0365כנרת04
461ככמועדון היישובבני יהודה,1 1.0002בני יהודה4015כנרת04
488ככמועדון הישובגבעת יואב1.0001גבעת יואב4021כנרת04
223ככמועדוןגשור1.0001גשור4022כנרת04
515ככמועדינהדגניה א'1.0001דגניה א'0062כנרת04
572ככחדר האוכלדגניה ב'1.0001דגניה ב'0079כנרת04
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148ככמועדוןהאון1.0001האון0702כנרת04
533ככמועדון הביציההזורעים,1 1.0001הזורעים0307כנרת04
339ככמועדון (מעל המזכירות)חד-נס,1 1.1001חד-נס4026כנרת04
464ככמזכירות (חדר ישיבות)חוקוק1.0001חוקוק0374כנרת04
617ככביס עממיחמאם1.0001חמאם0993כנרת04
580 כביס עממיחמאם2.0001חמאם0993כנרת04
435ככמועדון פייס לנוערחספין1.0001חספין4005כנרת04
276ככבימת העיר (אביב לשעבר)ביאליק,3 11.1040טבריה6700כנרת04
252ככבימת העיר (אביב לשעבר)ביאליק,3 11.2040טבריה6700כנרת04
609 כמרכז חינוך טכנולוגימעלה קק"ל,27 15.0028טבריה6700כנרת04
524ככמרכז קהילתי - שיכון א'הרב כהן משה19.0016טבריה6700כנרת04
417ככמרכז קהילתי גניסבורגטרומפלדור23.0033טבריה6700כנרת04
505ככמרכז חינוך טכנולוגימעלה קק"ל,27 25.0028טבריה6700כנרת04
622 כבי"ס אייליםשד אלנטאון,17 30.0001טבריה6700כנרת04
557ככבי"ס אייליםשד אלנטאון,17 31.0001טבריה6700כנרת04
554ככמרכז יום לקשיש - בית גילהאבות,32.0023.23טבריה6700כנרת04
550ככבי"ס ממ"ד נצח ישראל המתחדשחזון איש,1 35.0032טבריה6700כנרת04
461 כבי"ס אייליםשד אלנטאון,17 56.0001טבריה6700כנרת04
255ככמועדון ע"י המזכירותטפחות1.0001טפחות1214כנרת04
336ככמועדוןכנף1.0001כנף4028כנרת04
535ככבית המיסדים קומת כניסהכנרת (מושבה)1.0001כנרת (מושבה)0063כנרת04
641ככמועדון לחברכנרת (קבוצה)1.0001כנרת (קבוצה)0057כנרת04
405ככמבנה חוגיםכפר חרוב1.0002כפר חרוב4004כנרת04
603ככמועדון קשישותכפר כמא3.0003כפר כמא0508כנרת04
532ככספריהשכ המיסדים,1 2.1002כפר תבור0047כנרת04
530ככבית העםלביא1.0001לביא0585כנרת04
409ככמועדוןמבוא חמה1.0001מבוא חמה4204כנרת04
491ככחטיבה חינוכית "חזון" מפתןמגאר8.1014מגאר0481כנרת04
491 כחטיבה חינוכית "חזון" מפתןמגאר8.2014מגאר0481כנרת04
479ככבי"ס תיכון מקיף א'מגאר9.1007מגאר0481כנרת04
479 כבי"ס תיכון מקיף א'מגאר9.2007מגאר0481כנרת04
486ככבי"ס יסודי ו' - מג'ארמגאר19.1013מגאר0481כנרת04
486 כבי"ס יסודי ו' - מג'ארמגאר19.2013מגאר0481כנרת04
479ככבנין המועצהנוף הארבל,12 2.1002מגדל0065כנרת04
479 כבנין המועצהנוף הארבל,12 2.2002מגדל0065כנרת04
118ככמועדוןמיצר1.0001מיצר4019כנרת04
514ככמועדון גיל הזהבשכ עופר1.0001מנחמיה0048כנרת04
384ככמועדון החברמסד1.0001מסד1258כנרת04
273ככמועדוןמסדה1.0001מסדה0263כנרת04
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393ככמועדוןמעלה גמלא1.0001מעלה גמלא4008כנרת04
333ככמזכירות הישובמצפה נטופה1.1001מצפה נטופה1190כנרת04
428ככמועדוןנאות גולן1.0001נאות גולן4551כנרת04
537ככסניף בני עקיבאנוב1.0003נוב4304כנרת04
270ככמועדון רב-תכליתי (שרשים לשעבר)נטור1.0001נטור4014כנרת04
604ככבי"ס יסודיעיילבון6.1001עיילבון0530כנרת04
479ככחדר האוכלעין גב1.0002עין גב0273כנרת04
396ככמועדון תרבות חדשפוריה עילית,1 1.0001פוריה עילית1313כנרת04
433ככמועדון חבריםרמות1.0001רמות4702כנרת04
464ככמועדון קטןרמת מגשימים1.0001רמת מגשימים4701כנרת04
396ככבית העםשדה אילן1.0001שדה אילן0721כנרת04
489ככמועדון תרבותשער הגולן1.0001שער הגולן0264כנרת04
326ככמועדוןתל קציר1.0002תל קציר0719כנרת04
397ככמועדון המושבאביטל1.0001אביטל2052יזרעאל05
506ככמזכירות הישוב-חדר ישיבותאחוזת ברק1.0001אחוזת ברק1330יזרעאל05
535ככבי"ס היסודי ג' (שכונה צפונית)אכסאל7.1003אכסאל0478יזרעאל05
535 כבי"ס היסודי ג' (שכונה צפונית)אכסאל7.2003אכסאל0478יזרעאל05
592ככבי"ס תיכוןאכסאל14.1004אכסאל0478יזרעאל05
592 כבי"ס תיכוןאכסאל14.2004אכסאל0478יזרעאל05
592 כבי"ס תיכוןאכסאל14.3004אכסאל0478יזרעאל05
444ככמועדון חבריםאלון הגליל1.0001אלון הגליל1182יזרעאל05
353ככבית הקשישאלוני אבא1.1001אלוני אבא0429יזרעאל05
508ככמועדוןאלונים1.0001אלונים0285יזרעאל05
582ככמועדון קשישיםאליקים1.0001אליקים0682יזרעאל05
382ככבי"ס תיכון מקיףבועינה2.1002בועיינה-נוג'ידאת0482יזרעאל05
491ככבי"ס יסודי אל זיתוןנוג'ידאת5.1005בועיינה-נוג'ידאת0482יזרעאל05
491 כבי"ס יסודי אל זיתוןנוג'ידאת5.2005בועיינה-נוג'ידאת0482יזרעאל05
584ככמועדון החברבית אלפא1.0001בית אלפא0095יזרעאל05
112כככפר התקווהכפר תקווה,1 1.0003בית זיד0353יזרעאל05
623ככבית העםבית לחם הגלילית1.0001בית לחם הגלילית0430יזרעאל05
407ככמזכירותבית רימון1.0001בית רימון1162יזרעאל05
476ככספריה עירוניתרמז,6 13.0015בית שאן9200יזרעאל05
641ככבי"ס קשת יהונתןשכ נוף גלעד16.1012בית שאן9200יזרעאל05
641 כבי"ס קשת יהונתןשכ נוף גלעד16.2012בית שאן9200יזרעאל05
597ככעמותת הגיל השלישיירושלים הבירה,2 17.0014בית שאן9200יזרעאל05
444ככבית המוסיקהשכ אליהו19.1003בית שאן9200יזרעאל05
614ככבי"ס גלבועשדרות הארבעה,6 22.1001בית שאן9200יזרעאל05
614 כבי"ס גלבועשדרות הארבעה,6 22.2001בית שאן9200יזרעאל05
420ככמועדון לחברבלפוריה1.0001בלפוריה0094יזרעאל05
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445ככביה"ס יסודי ממלכתי בסמת-טבעוןבסמת טבעון1.1002בסמת טבעון0944יזרעאל05
445 כביה"ס יסודי ממלכתי בסמת-טבעוןבסמת טבעון1.2002בסמת טבעון0944יזרעאל05
462ככביה"ס היסודי המשותףזובידאת8.1004בסמת טבעון0944יזרעאל05
144ככמועדון פיסבקעות1.0001בקעות3612יזרעאל05
524ככמועדון לחברגבע1.0001גבע0086יזרעאל05
534ככאולם הספורטגבעת אלה1.1002גבעת אלה1288יזרעאל05
345ככאולם תרבות - בית הרשלגבת1.1001גבת0133יזרעאל05
285ככמועדון המושבגדיש1.0001גדיש0145יזרעאל05
328ככמועדון לחברגזית1.1001גזית0457יזרעאל05
381ככמתנ"ס (אולם ספורט)דבוריה6.1004דבוריה0489יזרעאל05
484ככמתנ"ס חדש - שכ' מערביתדבוריה,1 10.1006דבוריה0489יזרעאל05
347ככמועדון לחבריםדברת1.0001דברת0407יזרעאל05
337ככמועדון בית מריםדליה1.1001דליה0300יזרעאל05
404ככחדר ישיבות - המזכירות הטכניתהזורע2.0001הזורע0250יזרעאל05
575ככמועדון ותיקיםהיוגב1.0001היוגב0684יזרעאל05
372ככמרכז קהילתי-לובי קומת קרקעהסוללים1.1001הסוללים0677יזרעאל05
356ככגן ילדים עיאדאתעיאדאת5.1007זרזיר0975יזרעאל05
440ככבי"הס יסודי זרזירזרזיר9.1001זרזיר0975יזרעאל05
317ככבית התרבותחמדיה1.0001חמדיה0343יזרעאל05
539ככבית הפיס לנוערחנתון1.0002חנתון1257יזרעאל05
564ככבית העם - בית צביחפצי-בה1.0001חפצי-בה0090יזרעאל05
494ככחטיבת בינייםטורעאן10.1001טורעאן0498יזרעאל05
494 כחטיבת בינייםטורעאן10.2001טורעאן0498יזרעאל05
508ככבי"ס ממלכתי ב'טורעאן12.1003טורעאן0498יזרעאל05
508 כבי"ס ממלכתי ב'טורעאן12.2003טורעאן0498יזרעאל05
518ככמועדון הרצאותטירת צבי1.0001טירת צבי0268יזרעאל05
556ככביהס המקומיטמרה (יזרעאל)1.0001טמרה (יזרעאל)0547יזרעאל05
564ככמועדון לחבריזרעאל1.0001יזרעאל0452יזרעאל05
494ככבי"ס יסודי ממלכתי במראח אלע'זלאן13.1006יפיע0499יזרעאל05
494 כבי"ס יסודי ממלכתי במראח אלע'זלאן13.2006יפיע0499יזרעאל05
561ככבית ספר ממלכתי ד אלחדיקהיפיע15.1002יפיע0499יזרעאל05
561 כבית ספר ממלכתי ד אלחדיקהיפיע15.2002יפיע0499יזרעאל05
534ככבית ספר תיכון יפיעיפיע18.1005יפיע0499יזרעאל05
554ככבית ספר איבדאע (חינוך מיוחד)יפיע19.1001יפיע0499יזרעאל05
554 כבית ספר איבדאע (חינוך מיוחד)יפיע19.2001יפיע0499יזרעאל05
554 כבית ספר איבדאע (חינוך מיוחד)יפיע19.3001יפיע0499יזרעאל05
434ככמועדון דורותיפעת,1 1.0002יפעת0134יזרעאל05
470ככבית העםיקנעם (מושבה)1.0001יקנעם (מושבה)0241יזרעאל05
548 כבית העםיקנעם (מושבה)2.0001יקנעם (מושבה)0241יזרעאל05
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470ככבי"ס אורניםלילך,2 3.1003יקנעם עילית0240יזרעאל05
629 כבי"ס אורט-ליד אשכול פיסשד יצחק רבין,4 6.0016יקנעם עילית0240יזרעאל05
612ככבי"ס ארזיםהאלונים,31 7.1025יקנעם עילית0240יזרעאל05
500ככבי"ס אורט-ליד אשכול פיסשד יצחק רבין,4 8.0016יקנעם עילית0240יזרעאל05
621ככבי"ס דליותדליות,15 16.0023יקנעם עילית0240יזרעאל05
556ככבי"ס למדעים ואומנויות ע"ש נבוןהגיא,11 33.1022יקנעם עילית0240יזרעאל05
556 כבי"ס למדעים ואומנויות ע"ש נבוןהגיא,11 33.2022יקנעם עילית0240יזרעאל05
277ככמזכירותירדנה1.0001ירדנה2026יזרעאל05
379ככמתנ"ס על יד בנין המועצה החדשהכעביה1.1001כעביה-טבאש-חג'אג'רה0978יזרעאל05
376ככבית - העםכפר ברוך1.0001כפר ברוך0132יזרעאל05
478ככהגלריה לשעבר צמוד לחדר חוגיםכפר החורש1.0003כפר החורש0192יזרעאל05
414ככמועדון לחברכפר יהושע1.0001כפר יהושע0140יזרעאל05
568ככבי"ס תיכוןכפר כנא15.1005כפר כנא0509יזרעאל05
568 כבי"ס תיכוןכפר כנא15.2005כפר כנא0509יזרעאל05
510ככביה"ס יסודי ממלכתי ד'כפר כנא17.1006כפר כנא0509יזרעאל05
595ככבי"ס חט"ב א' - השכונה הצפוניתכפר כנא19.1004כפר כנא0509יזרעאל05
595 כבי"ס חט"ב א' - השכונה הצפוניתכפר כנא19.2004כפר כנא0509יזרעאל05
595 כבי"ס חט"ב א' - השכונה הצפוניתכפר כנא19.3004כפר כנא0509יזרעאל05
594ככבי"ס יסודי ג' - שכ אלחי אלשרקיכפר כנא21.1001כפר כנא0509יזרעאל05
638ככבי"ס יסודי ממלכתיכפר מצר1.0001כפר מצר0512יזרעאל05
586 כבי"ס יסודי ממלכתיכפר מצר2.0001כפר מצר0512יזרעאל05
641 כבי"ס יסודי ממלכתיכפר מצר3.0001כפר מצר0512יזרעאל05
400ככמועדון לחברכפר רופין1.0001כפר רופין0295יזרעאל05
461ככמועדון פיס גיל הזהביפה נוף,4 5.0031מגדל העמק0874יזרעאל05
470ככמתנ"ס אולם צוותארמת יזרעאל,5 6.1005מגדל העמק0874יזרעאל05
402ככמועדון גלבועהרב בוסקילה רפאל,4 9.0029מגדל העמק0874יזרעאל05
559 כמועדון גלבועהרב בוסקילה רפאל,4 11.0029מגדל העמק0874יזרעאל05
646ככבי"ס קהילתי חט"ב "יערת-העמק"קריית חינוך,7 36.1026מגדל העמק0874יזרעאל05
491ככבי"ס נופיםקריית חינוך,6 37.1027מגדל העמק0874יזרעאל05
491 כבי"ס נופיםקריית חינוך,6 37.2027מגדל העמק0874יזרעאל05
340ככתיכון שלהבתאלי כהן,4 40.1025מגדל העמק0874יזרעאל05
325ככחדר ישיבות - מזכירות טכניתמגידו,1 1.1002מגידו0586יזרעאל05
564ככמועדון ותיקיםמדרך עוז1.0001מדרך עוז2029יזרעאל05
449ככביה"ס העמק-הירוקמוקייבלה4.1002מוקייבלה0635יזרעאל05
353ככמועדון לחברמזרע1.1001מזרע0104יזרעאל05
430ככמתנ"סמירב1.0001מירב1282יזרעאל05
462ככביס יסודי אלרואאמנשית זבדה1.0001מנשית זבדה0994יזרעאל05
483ככבית יבניאלי - מועדון לחברמעוז חיים1.0001מעוז חיים0272יזרעאל05
479ככמתנ"סמעלה אפרים1.0001מעלה אפרים3608יזרעאל05
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367ככמועדון החברמעלה גלבוע1.0001מעלה גלבוע1127יזרעאל05
589ככבית הנוערמרחביה (מושב)1.0003מרחביה (מושב)0097יזרעאל05
503ככבי"ס מקיף משהדמשהד3.1005משהד0520יזרעאל05
503 כבי"ס מקיף משהדמשהד3.2005משהד0520יזרעאל05
478ככמועדון קשישיםמשהד4.1004משהד0520יזרעאל05
441ככמועדון לחברמשמר העמק1.0001משמר העמק0130יזרעאל05
510ככבית הספר המקומינאעורה2.1001נאעורה0524יזרעאל05
382ככמועדון לותיקיםנהלל1.1001נהלל0080יזרעאל05
345ככספריהנווה אור,1 1.0002נווה אור0590יזרעאל05
643ככמרכז לצעיריםגולן4.1015נוף הגליל1061יזרעאל05
643 כמרכז לצעיריםגולן4.2015נוף הגליל1061יזרעאל05
641 כמרכז לצעיריםגולן4.3015נוף הגליל1061יזרעאל05
550ככבית העירייהמנחם אריאב8.1024נוף הגליל1061יזרעאל05
684 כבית קק"ל למצוינותעצמון,7 10.0038נוף הגליל1061יזרעאל05
618ככבית קק"ל למצוינותעצמון,7 11.0038נוף הגליל1061יזרעאל05
471ככבי"ס חב"דהעליה,23 15.0014נוף הגליל1061יזרעאל05
561ככבי"ס עצמוןמנחם אריאב,55 17.1002נוף הגליל1061יזרעאל05
561 כבי"ס עצמוןמנחם אריאב,55 17.2002נוף הגליל1061יזרעאל05
540ככבית הלהקותהחיטה18.0018נוף הגליל1061יזרעאל05
543 כבי"ס חב"דהעליה,23 19.0014נוף הגליל1061יזרעאל05
536ככמרכז יום לקשישתירוש,2 21.0032נוף הגליל1061יזרעאל05
647 כמרכז יום לקשישתירוש,2 24.0032נוף הגליל1061יזרעאל05
353ככמתנ"ס גורדוןהחצב,9ג25.1023נוף הגליל1061יזרעאל05
532 כבי"ס חב"דהעליה,23 33.0014נוף הגליל1061יזרעאל05
498ככגן חמניותחמניות,14 50.0012נוף הגליל1061יזרעאל05
437ככמרכז קהילתי יקינטוןיקינטון,7 55.1052נוף הגליל1061יזרעאל05
437 כמרכז קהילתי יקינטוןיקינטון,7 55.2052נוף הגליל1061יזרעאל05
332ככבי"ס נטופהיקינטון58.1042נוף הגליל1061יזרעאל05
457ככביס יסודי ממלכתיניין2.1001ניין0523יזרעאל05
639ככבי"ס יסודי אלשרקאיכסאל,50 11.1026נצרת7300יזרעאל05
639 כבי"ס יסודי אלשרקאיכסאל,50 11.2026נצרת7300יזרעאל05
639 כבי"ס יסודי אלשרקאיכסאל,50 11.3026נצרת7300יזרעאל05
639 כבי"ס יסודי אלשרקאיכסאל,50 11.4026נצרת7300יזרעאל05
614ככמרכז תרבות עירוני (ע"ש דרוויש)רח 5070,2 21.0010נצרת7300יזרעאל05
573ככבי"ס אבן ח'לדוןרח 5070,9 26.1003נצרת7300יזרעאל05
573 כבי"ס אבן ח'לדוןרח 5070,9 26.2003נצרת7300יזרעאל05
573 כבי"ס אבן ח'לדוןרח 5070,9 26.3003נצרת7300יזרעאל05
573 כבי"ס אבן ח'לדוןרח 5070,9 26.4003נצרת7300יזרעאל05
642ככבי"ס אורטא-שוהדא',37 35.1018נצרת7300יזרעאל05
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642 כבי"ס אורטא-שוהדא',37 35.2018נצרת7300יזרעאל05
549ככבי"ס יסודי אל חורשרח 4021,30 36.1004נצרת7300יזרעאל05
549 כבי"ס יסודי אל חורשרח 4021,30 36.2004נצרת7300יזרעאל05
563ככבי"ס אבן סינארח 69.10314032נצרת7300יזרעאל05
563 כבי"ס אבן סינארח 69.20314032נצרת7300יזרעאל05
563 כבי"ס אבן סינארח 69.30314032נצרת7300יזרעאל05
557ככחט"ב תאופיק זיאדשיכון שנלר74.0038נצרת7300יזרעאל05
591ככבי"ס יסודי-ביר אלאמיר - קומה 1רח 1006,50 75.1048נצרת7300יזרעאל05
591 כבי"ס יסודי-ביר אלאמיר - קומה 1רח 1006,50 75.2048נצרת7300יזרעאל05
591 כבי"ס יסודי-ביר אלאמיר - קומה 1רח 1006,50 75.3048נצרת7300יזרעאל05
591ככבי"ס יסודי-ביר אלאמיר-גניםרח 1006,50 75.8011נצרת7300יזרעאל05
559ככבי"ס  אלקלעהרח 7039,3 82.1023נצרת7300יזרעאל05
640ככבי"ס אלקסטל ( פיס )רח 86.10087025נצרת7300יזרעאל05
640 כבי"ס אלקסטל ( פיס )רח 86.20087025נצרת7300יזרעאל05
640 כבי"ס אלקסטל ( פיס )רח 86.30087025נצרת7300יזרעאל05
625 כבי"ס יסודי-ביר אלאמיר-גניםרח 1006,50 89.0011נצרת7300יזרעאל05
553ככבי"ס יסודי אבן עאמראל-פאח'ורה,14 950.1027נצרת7300יזרעאל05
553 כבי"ס יסודי אבן עאמראל-פאח'ורה,14 950.2027נצרת7300יזרעאל05
553 כבי"ס יסודי אבן עאמראל-פאח'ורה,14 950.3027נצרת7300יזרעאל05
520ככבי"ס יסודי ממלכתיסולם3.1001סולם0526יזרעאל05
520 כבי"ס יסודי ממלכתיסולם3.2001סולם0526יזרעאל05
520 כבי"ס יסודי ממלכתיסולם3.3001סולם0526יזרעאל05
526ככמתנ"ס עוזייר רומאנהעוזייר3.1002עוזייר0528יזרעאל05
524ככתיכון מקיףעילוט1.1003עילוט0511יזרעאל05
524ככמועדון פייס לקשישעילוט5.1002עילוט0511יזרעאל05
437ככמועדון לחברעין דור1.0001עין דור0436יזרעאל05
603ככמועדון לנוערעין העמק1.0001עין העמק0367יזרעאל05
451ככמועדוןעין השופט1.0001עין השופט0270יזרעאל05
513ככחדר אוכלעין חרוד (איחוד)1.0001עין חרוד (איחוד)0089יזרעאל05
624ככבית ספר יסודי ב'עין מאהל10.1002עין מאהל0532יזרעאל05
624 כבית ספר יסודי ב'עין מאהל10.2002עין מאהל0532יזרעאל05
624 כבית ספר יסודי ב'עין מאהל10.3002עין מאהל0532יזרעאל05
624 כבית ספר יסודי ב'עין מאהל10.4002עין מאהל0532יזרעאל05
624 כבית ספר יסודי ב'עין מאהל10.5002עין מאהל0532יזרעאל05
616ככבי"ס תיכון מקיףעין מאהל13.1004עין מאהל0532יזרעאל05
602ככספריהסולד הנריטה,3 7.0009עפולה7700יזרעאל05
339ככמרכז פסג"היצפור,4 18.1016עפולה7700יזרעאל05
572ככב"ס גווניםוולפסון,28 50.1026עפולה7700יזרעאל05
572 כב"ס גווניםוולפסון,28 50.2026עפולה7700יזרעאל05
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622ככבי"ס זאב זבוטינסקיהקונגרס הציוני,39 53.1018עפולה7700יזרעאל05
622 כבי"ס זאב זבוטינסקיהקונגרס הציוני,39 53.2018עפולה7700יזרעאל05
622 כבי"ס זאב זבוטינסקיהקונגרס הציוני,39 53.3018עפולה7700יזרעאל05
546ככמרכז יום לקשישהקישון,17 55.1023עפולה7700יזרעאל05
545 כמרכז יום לקשישהקישון,17 55.2023עפולה7700יזרעאל05
560ככבי"ס יהלוםרובע יזרעאל66.1030עפולה7700יזרעאל05
445ככאולם ספורט בי"ס יהלוםלשם67.1029עפולה7700יזרעאל05
543ככחט"ב אורןההדרים,2 990.1020עפולה7700יזרעאל05
543 כחט"ב אורןההדרים,2 990.2020עפולה7700יזרעאל05
341ככבית העםציפורי,1 1.1002ציפורי0613יזרעאל05
473ככמועדון נועררומת הייב1.1001רומת הייב0997יזרעאל05
672כככותר פיס - שכונה עתיקהריינה5.0004ריינה0542יזרעאל05
716ככגני הילדים מול המסגד החדשריינה9.0003ריינה0542יזרעאל05
637 כגני הילדים מול המסגד החדשריינה10.0003ריינה0542יזרעאל05
597ככבי"ס ממלכתי בריינה12.1001ריינה0542יזרעאל05
597 כבי"ס ממלכתי בריינה12.2001ריינה0542יזרעאל05
710 ככותר פיס - שכונה עתיקהריינה13.0004ריינה0542יזרעאל05
336ככבית העםרם-און1.1001רם-און1069יזרעאל05
436ככמועדון הצריףרמות מנשה1.0001רמות מנשה0445יזרעאל05
372ככחדר אוכל / מועדוןרמת השופט1.1001רמת השופט0335יזרעאל05
776ככספריה עירוניתהארז,48 4.0002רמת ישי0122יזרעאל05
450ככאשכול גני ילדיםהפרגים,19 6.1004רמת ישי0122יזרעאל05
450 כאשכול גני ילדיםהפרגים,19 6.2004רמת ישי0122יזרעאל05
468ככבית העםרמת צבי1.0001רמת צבי0339יזרעאל05
511ככבנין המתנ"ס שיבלישבלי - אום אל-גנם4.1001שבלי - אום אל-גנם0913יזרעאל05
609ככבי"ס יסודיאום אל-גנם6.0003שבלי - אום אל-גנם0913יזרעאל05
643ככבית תרבותשדה אליהו1.0001שדה אליהו0304יזרעאל05
326ככמועדוןשדה יעקב1.1001שדה יעקב0142יזרעאל05
603ככמועדון לחברשדה נחום1.0001שדה נחום0259יזרעאל05
419ככספרייהשדמות מחולה1.0002שדמות מחולה3578יזרעאל05
339ככבית דורותשלוחות1.0001שלוחות0439יזרעאל05
638ככבית הספרשמשית,1 2.1002שמשית1337יזרעאל05
638 כבית הספרשמשית,1 2.2002שמשית1337יזרעאל05
391ככמועדון לחברשריד1.0001שריד0126יזרעאל05
369ככמועדון לחברתל יוסף1.0001תל יוסף0084יזרעאל05
463ככבית תרבותתל עדשים1.0001תל עדשים0103יזרעאל05
383ככבי"ס ממלכתי באבו סנאן1.1001אבו סנאן0473עכו06
510ככבי"ס תיכוןאבו סנאן8.1003אבו סנאן0473עכו06
316ככמועדוןאבטליון1.0001אבטליון1275עכו06
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357ככמועדוןאדמית1.0001אדמית1068עכו06
343ככבית העםאחיהוד1.1001אחיהוד0785עכו06
375ככבית העם - חדר אוכל לשעבראילון1.0001אילון0294עכו06
462 כבית העם - חדר אוכל לשעבראילון2.0001אילון0294עכו06
245ככבית העםאלקוש1.0001אלקוש0603עכו06
394ככמתנ"ס צפוניאעבלין7.1007אעבלין0529עכו06
487ככמעון פייס לקשישאעבלין8.1006אעבלין0529עכו06
492ככבי"ס חט"ב - שכונה דרומיתאעבלין11.1002אעבלין0529עכו06
492 כבי"ס חט"ב - שכונה דרומיתאעבלין11.2002אעבלין0529עכו06
641ככמועדוןאשחר1.0001אשחר1188עכו06
367ככמועדון תרבותבוסתן הגליל1.1001בוסתן הגליל0559עכו06
462ככמתנ"ס ליד בנין המועצהביר אל-מכסור2.1004ביר אל-מכסור0998עכו06
462 כמתנ"ס ליד בנין המועצהביר אל-מכסור2.2004ביר אל-מכסור0998עכו06
539ככחט"בביר אל-מכסור3.1003ביר אל-מכסור0998עכו06
539 כחט"בביר אל-מכסור3.2003ביר אל-מכסור0998עכו06
507ככבית ספר א' שכונה מזרחיתבית ג'ן3.1001בית ג'ן0480עכו06
507 כבית ספר א' שכונה מזרחיתבית ג'ן3.2001בית ג'ן0480עכו06
496ככחט' ביניים שכ' חיילים משוחרריםבית ג'ן10.1004בית ג'ן0480עכו06
468ככמתנס (חדש) - ספריהבית ג'ן12.1008בית ג'ן0480עכו06
468 כמתנס (חדש) - ספריהבית ג'ן12.2008בית ג'ן0480עכו06
556ככבית העםבן עמי1.0001בן עמי0712עכו06
364ככמתנ"ס בענהבענה6.1006בענה0483עכו06
464ככבי"ס ממלכתי יסודי ג'בענה8.1005בענה0483עכו06
310ככמועדון לחברבצת1.0001בצת0589עכו06
506ככמתנ"ס ג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר15.1008ג'דיידה-מכר1292עכו06
506 כמתנ"ס ג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר15.2008ג'דיידה-מכר1292עכו06
600ככבי"ס אל ראזיג'דיידה17.1003ג'דיידה-מכר1292עכו06
600 כבי"ס אל ראזיג'דיידה17.2003ג'דיידה-מכר1292עכו06
543ככבי"ס אבן סינאמכר20.1005ג'דיידה-מכר1292עכו06
457ככבי"ס ממלכתי ב'ג'ולס,1 2.1004ג'ולס0485עכו06
501ככבי"ס ממלכתי אג'ולס6.1003ג'ולס0485עכו06
551ככמועדוןגעתון1.0001געתון0463עכו06
477ככמרכז קהילתי דייר אל - אסדדייר אל-אסד10.1005דייר אל-אסד0490עכו06
517ככבי"ס ממלכתי א' אלעיןדייר אל-אסד11.1002דייר אל-אסד0490עכו06
528ככבי"ס ממלכתי בדייר חנא9.1001דייר חנא0492עכו06
530ככתיכון מקיףדייר חנא11.1003דייר חנא0492עכו06
333ככמזכירותדמיידה1.0001דמיידה1317עכו06
423ככבי"ס הרדוףהרדוף1.0002הרדוף1249עכו06
380ככמועדוןהררית1.0001הררית1203עכו06
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382ככבית העםחוסן1.1001חוסן0662עכו06
665ככאשכול גנים מזרחי - גן האחווהחורפיש1.0015חורפיש0496עכו06
628ככאשכול גנים מזרחי -גן אל צדאקהחורפיש2.0016חורפיש0496עכו06
426ככמועדון חבריםחלוץ1.0001חלוץ1272עכו06
358ככמועדון חבריםחניתה1.1001חניתה0280עכו06
591ככמועדון חבריםהברוש1.0001טל-אל1181עכו06
562ככמרכז חינוך טכנולוגי- אבן רושדטמרה14.1020טמרה8900עכו06
562 כמרכז חינוך טכנולוגי- אבן רושדטמרה14.2020טמרה8900עכו06
562 כמרכז חינוך טכנולוגי- אבן רושדטמרה14.3020טמרה8900עכו06
508ככבי"ס יסודי 9 אבן סינאטמרה,1 19.1015טמרה8900עכו06
508 כבי"ס יסודי 9 אבן סינאטמרה,1 19.2015טמרה8900עכו06
609ככבי"ס מקיף אלביאןטמרה21.1018טמרה8900עכו06
609 כבי"ס מקיף אלביאןטמרה21.2018טמרה8900עכו06
609 כבי"ס מקיף אלביאןטמרה21.3018טמרה8900עכו06
609 כבי"ס מקיף אלביאןטמרה21.4018טמרה8900עכו06
570ככבי"ס תיכון אלבוארזמיטמרה23.1019טמרה8900עכו06
570 כבי"ס תיכון אלבוארזמיטמרה23.2019טמרה8900עכו06
570 כבי"ס תיכון אלבוארזמיטמרה23.3019טמרה8900עכו06
509ככבי"ס יסודי ב אבו אלרמאןטמרה29.1021טמרה8900עכו06
509 כבי"ס יסודי ב אבו אלרמאןטמרה29.2021טמרה8900עכו06
580ככבי"ס אל נורטמרה30.1022טמרה8900עכו06
580 כבי"ס אל נורטמרה30.2022טמרה8900עכו06
580 כבי"ס אל נורטמרה30.3022טמרה8900עכו06
393ככביה"ס יסודי ב'יאנוח2.1004יאנוח-ג'ת1295עכו06
391ככביה"ס יסודי א'יאנוח4.1003יאנוח-ג'ת1295עכו06
537ככמועדון נוער ע"ש פיליפ קרמריובלים1.0002יובלים1226עכו06
475 כמועדון נוער ע"ש פיליפ קרמריובלים2.0002יובלים1226עכו06
623ככמזכירות-מועדוןיודפת1.0001יודפת1112עכו06
543ככמועדוןיסעור1.0001יסעור0575עכו06
568ככמועדוןיעד1.0001יעד1138עכו06
493ככבי"ס יסודי אל-נורירכא9.1006ירכא0502עכו06
493 כבי"ס יסודי אל-נורירכא9.2006ירכא0502עכו06
559ככבי"ס החדשניירכא10.1003ירכא0502עכו06
528ככבי"ס ממלכתי אירכא13.1001ירכא0502עכו06
528 כבי"ס ממלכתי אירכא13.2001ירכא0502עכו06
528 כבי"ס ממלכתי אירכא13.3001ירכא0502עכו06
576ככבית הספר תיכון כאבולכאבול1.1003כאבול0504עכו06
576 כבית הספר תיכון כאבולכאבול1.2003כאבול0504עכו06
572ככבי"ס יסודי ג' - אבן סינאכאבול7.1001כאבול0504עכו06
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572 כבי"ס יסודי ג' - אבן סינאכאבול7.2001כאבול0504עכו06
572 כבי"ס יסודי ג' - אבן סינאכאבול7.3001כאבול0504עכו06
543ככבי"ס ממלכתיכאוכב אבו אל-היג'א4.1001כאוכב אבו אל-היג'א0505עכו06
440ככמזכירות - חדר אוכלכברי1.0001כברי0576עכו06
553ככמרכז קהילתי רב-תכליתיכמאנה2.0001כמאנה1331עכו06
328ככמועדונית האחיםכסרא2.1006כסרא-סמיע1296עכו06
447ככמועדון נוערכפר סמיע4.1005כסרא-סמיע1296עכו06
649 כבי"ס אמירים חט"בתבור1.0001כפר ורדים1263עכו06
574ככמועדון 50+ (מ. מסחרי)אשכר,55 2.1002כפר ורדים1263עכו06
527ככבי"ס אמירים חט"בתבור3.0001כפר ורדים1263עכו06
538 כבי"ס אמירים חט"בתבור4.0001כפר ורדים1263עכו06
567ככבי"ס חטיבת בינייםכפר יאסיף5.1001כפר יאסיף0507עכו06
567 כבי"ס חטיבת בינייםכפר יאסיף5.2001כפר יאסיף0507עכו06
550ככבי"ס תיכון יאניכפר יאסיף,3 10.1002כפר יאסיף0507עכו06
550 כבי"ס תיכון יאניכפר יאסיף,3 10.2002כפר יאסיף0507עכו06
550 כבי"ס תיכון יאניכפר יאסיף,3 10.3002כפר יאסיף0507עכו06
370ככמועדון קשישיםכפר מנדא,1 5.1005כפר מנדא0510עכו06
644ככבי"ס אלזייתוןכפר מנדא12.1012כפר מנדא0510עכו06
644 כבי"ס אלזייתוןכפר מנדא12.2012כפר מנדא0510עכו06
584ככביס אלסלאםכפר מנדא17.1011כפר מנדא0510עכו06
584 כביס אלסלאםכפר מנדא17.2011כפר מנדא0510עכו06
596ככקפה בצוותאכפר מסריק1.0001כפר מסריק0297עכו06
542ככבית תרבותכפר ראש הנקרה,1 1.0002כפר ראש הנקרה0579עכו06
345ככמועדון קשישיםצה"ל,103 3.1012כרמיאל1139עכו06
643ככבי"ס מוריההגפן,8 4.1008כרמיאל1139עכו06
642 כבי"ס מוריההגפן,8 4.2008כרמיאל1139עכו06
539 כמתנ"ס מגדיםהפסגה,71 5.0023כרמיאל1139עכו06
609ככמרכז בילוי לנוער ע"ש ריימןצה"ל,103א15.0035כרמיאל1139עכו06
610 כמתנ"ס מגדיםהפסגה,71 35.0023כרמיאל1139עכו06
454ככמתנ"ס מגדיםהפסגה,71 37.0023כרמיאל1139עכו06
612ככבי"ס  ממלכתי כלניתעינב,21 38.1026כרמיאל1139עכו06
612 כבי"ס  ממלכתי כלניתעינב,21 38.2026כרמיאל1139עכו06
573ככמועדון עוליםקציר,71 40.0022כרמיאל1139עכו06
598ככבי"ס כרמיםמעלה אורט,15 41.1027כרמיאל1139עכו06
598ככבי"ס כרמיםמעלה אורט,15 41.2027כרמיאל1139עכו06
596 כבי"ס כרמיםמעלה אורט,15 41.3027כרמיאל1139עכו06
614ככמתנ"ס גבעת רםאסיף,4 45.1033כרמיאל1139עכו06
614 כמתנ"ס גבעת רםאסיף,4 45.2033כרמיאל1139עכו06
614 כמתנ"ס גבעת רםאסיף,4 45.3033כרמיאל1139עכו06
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611 כמתנ"ס גבעת רםאסיף,4 45.4033כרמיאל1139עכו06
647 כמועדון עוליםקציר,71 49.0022כרמיאל1139עכו06
622ככבי"ס הרעות-רמת רביןמבצע אסף,3 52.1025כרמיאל1139עכו06
622 כבי"ס הרעות-רמת רביןמבצע אסף,3 52.2025כרמיאל1139עכו06
622 כבי"ס הרעות-רמת רביןמבצע אסף,3 52.3025כרמיאל1139עכו06
619 כבי"ס הרעות-רמת רביןמבצע אסף,3 52.4025כרמיאל1139עכו06
495ככמתנ"ס רביןחטיבת יפתח,200 54.1030כרמיאל1139עכו06
495 כמתנ"ס רביןחטיבת יפתח,200 54.2030כרמיאל1139עכו06
586ככבי"ס אופק רמת רביןחטיבת יפתח,48 68.1004כרמיאל1139עכו06
586 כבי"ס אופק רמת רביןחטיבת יפתח,48 68.2004כרמיאל1139עכו06
471ככמזכירותלבון1.0001לבון1207עכו06
576ככמזכירות הקיבוץלוחמי הגיטאות1.0001לוחמי הגיטאות0595עכו06
506ככמועדוןלוטם1.0001לוטם1171עכו06
125ככמועדון נוערלפידות1.0001לפידות1173עכו06
503ככמתנס מג'ד אל-כרוםמג'ד אל-כרום13.1004מג'ד אל-כרום0516עכו06
556ככבי"ס ממלכתי א (אלסלאם)מג'ד אל-כרום15.1001מג'ד אל-כרום0516עכו06
556 כבי"ס ממלכתי א (אלסלאם)מג'ד אל-כרום15.2001מג'ד אל-כרום0516עכו06
527ככבי"ס יסודי אלמותנבימג'ד אל-כרום16.1003מג'ד אל-כרום0516עכו06
527 כבי"ס יסודי אלמותנבימג'ד אל-כרום16.2003מג'ד אל-כרום0516עכו06
494ככאולם חנהמורשת1.0002מורשת1178עכו06
326ככמועדוןמנוף1.1001מנוף1174עכו06
358ככמזכירותמנות1.0001מנות1205עכו06
334ככבית פיס קהילתימעונה1.1001מעונה0570עכו06
649ככמתנ"סמעיליא1.1001מעיליא0518עכו06
353ככמחלקת רווחה ע. מעלותהארזים,87 1.1001מעלות-תרשיחא1063עכו06
376ככמועדון פיס לנוער תרשיחאאבו אלעלא אלמערי3.1022מעלות-תרשיחא1063עכו06
570ככמתנ"ס לדור ודור - מעלותשד ירושלים,1 13.1011מעלות-תרשיחא1063עכו06
592ככמתנ"ס סביונים - מעלותספיר,9 19.1016מעלות-תרשיחא1063עכו06
592 כמתנ"ס סביונים - מעלותספיר,9 19.2016מעלות-תרשיחא1063עכו06
592 כמתנ"ס סביונים - מעלותספיר,9 19.3016מעלות-תרשיחא1063עכו06
445ככבי"ס יסודי מצפור הסביוניםספיר,1 33.0020מעלות-תרשיחא1063עכו06
413ככמועדון לחברמצובה1.0001מצובה0325עכו06
174ככמועדון פיס לנוערמתת1.0001מתת1184עכו06
467ככבי"ס רמב"םקבוץ גלויות16.0015נהריה9100עכו06
632ככמידעטק 2000הר תבור,1 18.1058נהריה9100עכו06
631 כמידעטק 2000הר תבור,1 18.2058נהריה9100עכו06
640 כבי"ס כצנלסוןאביר יעקב,15 19.0063נהריה9100עכו06
537ככישיבת אור חייםרמב"ם,2 22.0017נהריה9100עכו06
533ככבי"ס כצנלסוןאביר יעקב,15 24.0063נהריה9100עכו06
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620ככבי"ס אוסישקיןעזרא,1 32.1018נהריה9100עכו06
620 כבי"ס אוסישקיןעזרא,1 32.2018נהריה9100עכו06
328ככמרכז קהילתירמז,44 42.1065נהריה9100עכו06
495ככמוזיאון מגדל המיםז'בוטינסקי,12 43.1062נהריה9100עכו06
495 כמוזיאון מגדל המיםז'בוטינסקי,12 43.2062נהריה9100עכו06
367ככבי"ס גולדה מאירבלפור,71 65.1026נהריה9100עכו06
588ככמרכז קהילתי האיריס ליד ביה"כאיריס,65 66.1048נהריה9100עכו06
588 כמרכז קהילתי האיריס ליד ביה"כאיריס,65 66.2048נהריה9100עכו06
562ככמרכז פיס - אולם ספורטרמז,21 76.1036נהריה9100עכו06
562 כמרכז פיס - אולם ספורטרמז,21 76.2036נהריה9100עכו06
623ככביה"ס הרב תחומי (עמל)שטינמץ מקס,1 78.1002נהריה9100עכו06
623 כביה"ס הרב תחומי (עמל)שטינמץ מקס,1 78.2002נהריה9100עכו06
416ככבי"ס טרומפלדור (לשעבר)טרומפלדור82.0040נהריה9100עכו06
647ככבי"ס ע"ש מנחם בגיןאיריס,44 83.1043נהריה9100עכו06
647 כבי"ס ע"ש מנחם בגיןאיריס,44 83.2043נהריה9100עכו06
647 כבי"ס ע"ש מנחם בגיןאיריס,44 83.3043נהריה9100עכו06
566ככמבנה רב תכליתינווה זיו1.0001נווה זיו1314עכו06
472ככבי"ס יסודי אלעין-נחףנחף1.1001נחף0522עכו06
472 כבי"ס יסודי אלעין-נחףנחף1.2001נחף0522עכו06
373ככביה"ס מקיף אבן סינאנחף2.1007נחף0522עכו06
489ככבי"ס מקיף אלרסאללהנחף4.1009נחף0522עכו06
489 כבי"ס מקיף אלרסאללהנחף4.2009נחף0522עכו06
484ככבי"ס יסודי ג'נחף9.1006נחף0522עכו06
484 כבי"ס יסודי ג'נחף9.2006נחף0522עכו06
559ככבי"ס סאמי עבד-אלסלאםנחף12.1002נחף0522עכו06
241ככמועדון (חדר כושר)נטועה1.0001נטועה1147עכו06
632ככבי"ס ממלכתי יסודיסאג'ור3.1001סאג'ור0525עכו06
581ככבי"ס ממלכתי ב אלסלאםסח'נין6.1002סח'נין7500עכו06
581 כבי"ס ממלכתי ב אלסלאםסח'נין6.2002סח'נין7500עכו06
581 כבי"ס ממלכתי ב אלסלאםסח'נין6.3002סח'נין7500עכו06
629ככבי"ס אבן חלדוןאלבלאנה17.1013סח'נין7500עכו06
629 כבי"ס אבן חלדוןאלבלאנה17.2013סח'נין7500עכו06
629 כבי"ס אבן חלדוןאלבלאנה17.3013סח'נין7500עכו06
629 כבי"ס אבן חלדוןאלבלאנה17.4013סח'נין7500עכו06
629 כבי"ס אבן חלדוןאלבלאנה17.5013סח'נין7500עכו06
561ככבי"ס ממלכתי ה ואדי אלספאסח'נין18.1003סח'נין7500עכו06
561 כבי"ס ממלכתי ה ואדי אלספאסח'נין18.2003סח'נין7500עכו06
561 כבי"ס ממלכתי ה ואדי אלספאסח'נין18.3003סח'נין7500עכו06
555ככחט"ב א' טהה חוסייןסח'נין24.1012סח'נין7500עכו06
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555 כחט"ב א' טהה חוסייןסח'נין24.2012סח'נין7500עכו06
555 כחט"ב א' טהה חוסייןסח'נין24.3012סח'נין7500עכו06
549ככביה"ס ממ' א' אל-גדירסח'נין25.1010סח'נין7500עכו06
549 כביה"ס ממ' א' אל-גדירסח'נין25.2010סח'נין7500עכו06
494ככבי"ס ממלכתי ד אלנגאחסח'נין26.1005סח'נין7500עכו06
494 כבי"ס ממלכתי ד אלנגאחסח'נין26.2005סח'נין7500עכו06
616ככבי"ס אום כולתוםאל ג'אבה30.1014סח'נין7500עכו06
616 כבי"ס אום כולתוםאל ג'אבה30.2014סח'נין7500עכו06
584ככביס יסודי ואדי סלאמהסלמה3.1001סלמה1245עכו06
584 כביס יסודי ואדי סלאמהסלמה3.2001סלמה1245עכו06
584 כביס יסודי ואדי סלאמהסלמה3.3001סלמה1245עכו06
648ככמועדון לחברסער1.0001סער0454עכו06
520ככמועדון האזרח הבוגרעבדון1.0001עבדון0892עכו06
343ככמועדון לחברעברון1.1001עברון0376עכו06
494ככמועדון/ אולם חברעדי2.1001עדי1199עכו06
360ככחדר מוסיקה במועדוןעין המפרץ1.1001עין המפרץ0289עכו06
577 כביה"ס בית-יעקבהעלייה,2 6.0012עכו7600עכו06
560ככבי"ס ממלכתי גורדוןיל"ג,2 11.1002עכו7600עכו06
560 כבי"ס ממלכתי גורדוןיל"ג,2 11.2002עכו7600עכו06
480ככמתנ"ס בית העםאברהם בן-שושן,72 18.1109עכו7600עכו06
354ככמרכז קהילתי - בית היימןהרצוג,16 21.1017עכו7600עכו06
605 כבי"ס נועם הרצוג בנותמשה שרת,4 24.0023עכו7600עכו06
546ככבי"ס נועם הרצוג בנותמשה שרת,4 29.0023עכו7600עכו06
471ככגן נחליאלייהושפט,24 36.1035עכו7600עכו06
512ככגן פרחי נוידרך הארבעה,22 38.0044עכו7600עכו06
646ככבי"ס ממלכתי ויצמן למדעיםהעצמאות,12 39.1026עכו7600עכו06
646 כבי"ס ממלכתי ויצמן למדעיםהעצמאות,12 39.2026עכו7600עכו06
613ככבי"ס התומריהושפט,30 40.0001עכו7600עכו06
521ככהמרכז לגיל הרךעפרוני,10 55.0106עכו7600עכו06
505ככביה"ס בית-יעקבהעלייה,2 74.0012עכו7600עכו06
591ככמועדון פיס לנוערעמקה1.0001עמקה0708עכו06
537ככבי"ס ממלכתי דעראבה9.1003עראבה0531עכו06
537 כבי"ס ממלכתי דעראבה9.2003עראבה0531עכו06
589ככביה"ס מ"מ אל בירוניעראבה,1 16.1008עראבה0531עכו06
589 כביה"ס מ"מ אל בירוניעראבה,1 16.2008עראבה0531עכו06
568ככמקיף אלבטוףעראבה19.1006עראבה0531עכו06
568 כמקיף אלבטוףעראבה19.2006עראבה0531עכו06
568 כמקיף אלבטוףעראבה19.3006עראבה0531עכו06
568 כמקיף אלבטוףעראבה19.4006עראבה0531עכו06



מהדורה 2 רשימת קלפיות - טופס ב
נכון ליום 1.3.2021

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24
האגף למיקום קלפיות

accesible_kalpies_1_3_21_xl_nagish.xlsx עמוד 26 מתוך 97 14-03-21 9:21 AM

בוחרי כנסת בפועלנגישה מיוחדתנגישהמקום קלפיכתובת קלפיסמל רכוזסמל קלפישם ישוב בחירותסמל ישוב בחירותשם ועדהסמל ועדה
561ככביס יסודי ראס אל עיןעראבה24.1009עראבה0531עכו06
493ככמתנ"סעראמשה1.0001עראמשה1246עכו06
337ככמועדון לקשישפסוטה1.1002פסוטה0535עכו06
644ככביה"ס מ"מ א' - אל חיכמהפקיעין (בוקייעה)1.1001פקיעין (בוקייעה)0536עכו06
644 כביה"ס מ"מ א' - אל חיכמהפקיעין (בוקייעה)1.2001פקיעין (בוקייעה)0536עכו06
336ככבית העםפקיעין חדשה1.0001פקיעין חדשה0281עכו06
271כככיתת לימודצביה1.0001צביה1180עכו06
366ככמועדון חבריםצורית1.1001צורית1221עכו06
640ככמועדוןקורנית1.0001קורנית1179עכו06
617ככבי"ס תיכון ע"ש חנא מוויסראמה7.1003ראמה0543עכו06
617 כבי"ס תיכון ע"ש חנא מוויסראמה7.2003ראמה0543עכו06
617 כבי"ס תיכון ע"ש חנא מוויסראמה7.3003ראמה0543עכו06
639ככבי"ס ממלכתי בנין אראמה8.1001ראמה0543עכו06
638 כבי"ס ממלכתי בנין אראמה8.2001ראמה0543עכו06
275ככמזכירותראס אל-עין1.0001ראס אל-עין1334עכו06
389ככמועדון בית העםרגבה2.0001רגבה0390עכו06
401ככמזכירותרקפת1.1001רקפת1228עכו06
423ככמועדון חבריםשורשים1.0001שורשים1235עכו06
636ככבי"ס מקיף השלוםשייח' דנון1.0001שייח' דנון0658עכו06
617ככמועדוןשכניה1.0001שכניה1160עכו06
351ככמרכז יום גיל הזהבשד בן גוריון,236 2.1010שלומי0812עכו06
479ככבי"ס בן צביאלבז נתן3.1003שלומי0812עכו06
479 כבי"ס בן צביאלבז נתן3.2003שלומי0812עכו06
450ככמזכירות הקבוץ - אולם הישיבותשמרת1.0001שמרת0432עכו06
351ככמועדון פיס לקשיש-ע"י המועצהשעב2.1003שעב0538עכו06
557ככבי"ס ממלכתי א' - אלעיןשפרעם7.1002שפרעם8800עכו06
557 כבי"ס ממלכתי א' - אלעיןשפרעם7.2002שפרעם8800עכו06
599ככבי"ס יסודי מרשאןשפרעם10.0019שפרעם8800עכו06
578ככבי"ס ממלכתי ב' ע"ש ג'בור ג'בורשפרעם14.1012שפרעם8800עכו06
578 כבי"ס ממלכתי ב' ע"ש ג'בור ג'בורשפרעם14.2012שפרעם8800עכו06
638ככמרכז תרבות - מזרחישפרעם20.1018שפרעם8800עכו06
638 כמרכז תרבות - מזרחישפרעם20.2018שפרעם8800עכו06
511ככבי"ס ממלכתי ה' - עין עאפיהשפרעם21.1001שפרעם8800עכו06
511 כבי"ס ממלכתי ה' - עין עאפיהשפרעם21.2001שפרעם8800עכו06
534ככבי"ס יסודי ג'שפרעם23.1015שפרעם8800עכו06
534 כבי"ס יסודי ג'שפרעם23.2015שפרעם8800עכו06
542ככבי"ס מקיף עירוני א'-סאלח חניפסשפרעם33.1011שפרעם8800עכו06
574ככבי"ס אלבורג'שפרעם37.1017שפרעם8800עכו06
574 כבי"ס אלבורג'שפרעם37.2017שפרעם8800עכו06
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510ככבי"ס אהרן הרואהשד הרא"ה,10 13.0003חיפה4000חיפה07
621ככבי"ס ממ'ד אהרון הרואה - בניםפרומר דב,15 34.1234חיפה4000חיפה07
620 כבי"ס ממ'ד אהרון הרואה - בניםפרומר דב,15 34.2234חיפה4000חיפה07
616ככחט"ב פרחי אהרון - עירוני ב'הים התיכון,2 37.1155חיפה4000חיפה07
615 כחט"ב פרחי אהרון - עירוני ב'הים התיכון,2 37.2155חיפה4000חיפה07
637ככהמכללה האקדמית ויצוהגנים,21 72.1240חיפה4000חיפה07
637 כהמכללה האקדמית ויצוהגנים,21 72.2240חיפה4000חיפה07
447ככמתחם אלחיוואל גן + בי"סצהיון,5 77.1236חיפה4000חיפה07
447 כמתחם אלחיוואל גן + בי"סצהיון,5 77.2236חיפה4000חיפה07
544ככבי"ס תיכון עירוני אתל אביב,27 90.1050חיפה4000חיפה07
544 כבי"ס תיכון עירוני אתל אביב,27 90.2050חיפה4000חיפה07
544 כבי"ס תיכון עירוני אתל אביב,27 90.3050חיפה4000חיפה07
541 כבי"ס תיכון עירוני אתל אביב,27 90.4050חיפה4000חיפה07
647ככבי"ס דרורדרור,19 130.1018חיפה4000חיפה07
647 כבי"ס דרורדרור,19 130.2018חיפה4000חיפה07
647 כבי"ס דרורדרור,19 130.3018חיפה4000חיפה07
608ככמרכז קהילתי בת גליםהעליה השניה,45 131.1137חיפה4000חיפה07
608ככמרכז קהילתי בת גליםהעליה השניה,45 131.2137חיפה4000חיפה07
622 כבי"ס חטיבת בינים רעותנח"ל,2 133.0025חיפה4000חיפה07
441ככבי"ס חטיבת בינים רעותנח"ל,2 138.0025חיפה4000חיפה07
619ככמועדון גמלאים סכניןהזית,5 139.1088חיפה4000חיפה07
619 כמועדון גמלאים סכניןהזית,5 139.2088חיפה4000חיפה07
616ככמרכז קהילתי נווה דודיהושפט המלך,6א152.0227חיפה4000חיפה07
594ככאשכול פייסצה"ל,41 159.1237חיפה4000חיפה07
594 כאשכול פייסצה"ל,41 159.2237חיפה4000חיפה07
613ככבי"ס בסמת - חטיבה עליונהדוד המלך,28 161.1249חיפה4000חיפה07
613 כבי"ס בסמת - חטיבה עליונהדוד המלך,28 161.2249חיפה4000חיפה07
611 כבי"ס בסמת - חטיבה עליונהדוד המלך,28 161.3249חיפה4000חיפה07
538ככבית תרבות ע"ש פאני קפלןהרותם,1 165.0123חיפה4000חיפה07
521ככמועדון צופיםחוף השנהב,39 177.1235חיפה4000חיפה07
521 כמועדון צופיםחוף השנהב,39 177.2235חיפה4000חיפה07
615 כבי"ס רוממהאורן,27 180.0042חיפה4000חיפה07
559ככבי"ס הריאלי - בנין לנדסשד אבא חושי,15 181.1043חיפה4000חיפה07
581 כבי"ס רוממהאורן,27 184.0042חיפה4000חיפה07
645ככביה"ס אחוזה (זכרון יוסף)שד סיני,13 194.1006חיפה4000חיפה07
645 כביה"ס אחוזה (זכרון יוסף)שד סיני,13 194.2006חיפה4000חיפה07
437ככמרכז קהילתיולנברג ראול,11 197.1257חיפה4000חיפה07
437 כמרכז קהילתיולנברג ראול,11 197.2257חיפה4000חיפה07
560ככבי"ס תיכון עירוני הביכורים,27 206.1052חיפה4000חיפה07
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560 כבי"ס תיכון עירוני הביכורים,27 206.2052חיפה4000חיפה07
560 כבי"ס תיכון עירוני הביכורים,27 206.3052חיפה4000חיפה07
560 כבי"ס תיכון עירוני הביכורים,27 206.4052חיפה4000חיפה07
434ככבי"ס אילנשיל אופקיםדרך הים,44 219.0103חיפה4000חיפה07
503 כבי"ס אילנשיל אופקיםדרך הים,44 220.0103חיפה4000חיפה07
563ככבי"ס אבן גבירולבודנהיימר מקס ד"ר,7 228.0048חיפה4000חיפה07
634ככמרכז קריגרחכים אליהו,6 232.0226חיפה4000חיפה07
549ככמתחם גני ילדיםהרקפות,11 235.0232חיפה4000חיפה07
598ככבי"ס אילנותהסנה,8 243.1008חיפה4000חיפה07
562ככבי"ס אהודאהוד,18 249.1002חיפה4000חיפה07
562ככבי"ס אהודאהוד,18 249.2002חיפה4000חיפה07
586ככבי"ס אחמדיהגלאל אל דין,3 255.1007חיפה4000חיפה07
586 כבי"ס אחמדיהגלאל אל דין,3 255.2007חיפה4000חיפה07
636 כמתחם גני ילדיםהרקפות,11 257.0232חיפה4000חיפה07
538ככבית הכטשד הנשיא,142 259.1062חיפה4000חיפה07
538ככבית הכטשד הנשיא,142 259.2062חיפה4000חיפה07
456ככבי"ס רוממהאורן,27 262.0042חיפה4000חיפה07
579ככבי"ס שיזףהבישוף חג'אר,1 275.1026חיפה4000חיפה07
579 כבי"ס שיזףהבישוף חג'אר,1 275.2026חיפה4000חיפה07
579 כבי"ס שיזףהבישוף חג'אר,1 275.3026חיפה4000חיפה07
579 כבי"ס שיזףהבישוף חג'אר,1 275.4026חיפה4000חיפה07
473ככמרכז "ערבי יהודי" תיאטרוןשד הציונות,33 277.0114חיפה4000חיפה07
389ככעיריית חיפה - מרכז שירות לתושבחסן שוקרי,11 305.0231חיפה4000חיפה07
435 כעיריית חיפה - מרכז שירות לתושבחסן שוקרי,11 308.0231חיפה4000חיפה07
583ככמתנ"ס הדר-ביתנוירושלים,29 337.1038חיפה4000חיפה07
596ככבי"ס הריאלישמריהו לוין,15 344.1063חיפה4000חיפה07
596 כבי"ס הריאלישמריהו לוין,15 344.2063חיפה4000חיפה07
596 כבי"ס הריאלישמריהו לוין,15 344.3063חיפה4000חיפה07
596 כבי"ס הריאלישמריהו לוין,15 344.4063חיפה4000חיפה07
540ככתיכון חוגים ע"ש רחל מתוקיבלום לאון,9 347.1258חיפה4000חיפה07
540 כתיכון חוגים ע"ש רחל מתוקיבלום לאון,9 347.2258חיפה4000חיפה07
376ככמרכז קהילתי רמת ספירלוין גוטל,22א361.0217חיפה4000חיפה07
588ככגן ילדים עירוני "רקפת"פרץ מרקיש,5 385.1198חיפה4000חיפה07
524ככבי"ס תל חיהגליל,107 392.0056חיפה4000חיפה07
597ככמכללת גורדוןטשרניחובסקי,73 426.0229חיפה4000חיפה07
377ככבי"ס תל חיהגליל,107 436.0056חיפה4000חיפה07
562ככבי"ס נאות פרסכיכר ואצלב האוול441.1248חיפה4000חיפה07
562 כבי"ס נאות פרסכיכר ואצלב האוול441.2248חיפה4000חיפה07
564ככבי"ס נופיםסורוקה משה,22 449.1182חיפה4000חיפה07
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493 כמרכז קהילתי רמת ספירלוין גוטל,22א460.0217חיפה4000חיפה07
603ככמרכז יום לקשישבית אלפא,80 701.0203חיפה4000חיפה07
587ככמדע קטהקונגרס,43 702.0245חיפה4000חיפה07
612 כמדע קטהקונגרס,43 703.0245חיפה4000חיפה07
618 כבי"ס גורדוןארן זלמן,43 706.0014חיפה4000חיפה07
526 כבית היינההקונגרס,43א707.0244חיפה4000חיפה07
477ככבית היינההקונגרס,43א708.0244חיפה4000חיפה07
494ככבי"ס גורדוןארן זלמן,43 711.0014חיפה4000חיפה07
502 כבי"ס גורדוןארן זלמן,43 712.0014חיפה4000חיפה07
611ככבי"ס דגניהשד דגניה,33 715.1016חיפה4000חיפה07
611 כבי"ס דגניהשד דגניה,33 715.2016חיפה4000חיפה07
611 כבי"ס דגניהשד דגניה,33 715.3016חיפה4000חיפה07
529 כמרכז יום לקשישבית אלפא,80 717.0203חיפה4000חיפה07
575ככבי"ס ארלוזורובהקבוצים,65 722.1010חיפה4000חיפה07
575 כבי"ס ארלוזורובהקבוצים,65 722.2010חיפה4000חיפה07
575 כבי"ס ארלוזורובהקבוצים,65 722.3010חיפה4000חיפה07
575 כבי"ס ארלוזורובהקבוצים,65 722.4010חיפה4000חיפה07
635ככבי"ס תיכון קרית חייםהגדוד העברי,48 723.1054חיפה4000חיפה07
635 כבי"ס תיכון קרית חייםהגדוד העברי,48 723.2054חיפה4000חיפה07
589 כמרכז קהילתי בית נגלרבן צבי יצחק,14 726.0065חיפה4000חיפה07
556 כמרכז קהילתי בית נגלרבן צבי יצחק,14 727.0065חיפה4000חיפה07
527ככחט"ב דגןבן צבי יצחק,6 730.1055חיפה4000חיפה07
527 כחט"ב דגןבן צבי יצחק,6 730.2055חיפה4000חיפה07
527 כחט"ב דגןבן צבי יצחק,6 730.3055חיפה4000חיפה07
489ככבית ספר המגיניםבן צבי יצחק,12 735.1221חיפה4000חיפה07
489 כבית ספר המגיניםבן צבי יצחק,12 735.2221חיפה4000חיפה07
516ככמרכז קהילתי בית נגלרבן צבי יצחק,14 739.0065חיפה4000חיפה07
604ככבי"ס יסודי אבטיןאבטין1.0001אבטין0652קריות08
596 כבי"ס יסודי אבטיןאבטין2.0001אבטין0652קריות08
338ככמועדון הפי"סאבטין,1 3.1002אבטין0652קריות08
382ככמועדון לחבראושה1.0001אושה0278קריות08
519ככמועדון לחבר - באולם המרכזיאפק1.0001אפק0313קריות08
374ככמרכז מית'ר- בית ספר טכנולוגידאלית אל-כרמל2.1002דאלית אל-כרמל0494קריות08
508ככבי"ס ע"ש עבד קדורדאלית אל-כרמל8.1005דאלית אל-כרמל0494קריות08
504ככבי"ס חט"ב ע"ש קופטן חלבידאלית אל-כרמל10.1007דאלית אל-כרמל0494קריות08
504 כבי"ס חט"ב ע"ש קופטן חלבידאלית אל-כרמל10.2007דאלית אל-כרמל0494קריות08
654ככמרכז תרבות ע"ש נזיה ח'ירדאלית אל-כרמל21.1003דאלית אל-כרמל0494קריות08
654 כמרכז תרבות ע"ש נזיה ח'ירדאלית אל-כרמל21.2003דאלית אל-כרמל0494קריות08
566ככביה"ס זבולון (קונסבטוריום)הרב קוק,6 1.0004טירת כרמל2100קריות08
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473ככמתנ"ס קהילתי ע"ש פירסטז'בוטינסקי11.0023טירת כרמל2100קריות08
568ככגן הרדוףחצב,5 26.0024טירת כרמל2100קריות08
495 כמתנ"ס קהילתי ע"ש פירסטז'בוטינסקי30.0023טירת כרמל2100קריות08
580ככבי"ס ברזניעוגן,14 951.1030טירת כרמל2100קריות08
456ככבית בר יהודהיגור3.1001יגור0096קריות08
106ככאולם הישיבותכפר גלים1.0001כפר גלים0427קריות08
316ככמועדון לחברכפר המכבי1.0001כפר המכבי0254קריות08
527ככגן ילדים גפןכפר חסידים א'1.0001כפר חסידים א'0112קריות08
219ככגן גפןכפר חסידים ב'1.0002כפר חסידים ב'0889קריות08
504ככבי"ס נופיתנופית3.1001נופית1284קריות08
504 כבי"ס נופיתנופית3.2001נופית1284קריות08
504 כבי"ס נופיתנופית3.3001נופית1284קריות08
554ככבית לנדאואורח חיים,1 1.0008נשר2500קריות08
549 כבית לנדאואורח חיים,1 2.0008נשר2500קריות08
335ככהיכל התרבותדרך השלום,26 7.1030נשר2500קריות08
335ככהיכל התרבותדרך השלום,26 7.2030נשר2500קריות08
644ככבי"ס גבעוןפרץ אברהם,27 8.1027נשר2500קריות08
643 כבי"ס גבעוןפרץ אברהם,27 8.2027נשר2500קריות08
465ככמועדון קשישיםהמתמיד,12 14.0022נשר2500קריות08
633ככבי"ס רמות יצחק ב'ע"ש יצחק רביןהשיטה,15 26.0015נשר2500קריות08
471ככגן האשליעל,20 32.0026נשר2500קריות08
565ככבי"ס יסודי א שכונה מזרחיתשכ מזרחית1.1007עספיא0534קריות08
565 כבי"ס יסודי א שכונה מזרחיתשכ מזרחית1.2007עספיא0534קריות08
337ככלשכת הרווחה (חדש)עספיא6.1006עספיא0534קריות08
480ככמרכז יום לקשישעספיא7.1003עספיא0534קריות08
511 כבית הקשישהמכבים1.0038קרית אתא6800קריות08
558ככמתנ"ספלמ"ח,11 4.0008קרית אתא6800קריות08
556ככגן שיטהמימון,3 6.0084קרית אתא6800קריות08
537ככבית הקשישהמכבים7.0038קרית אתא6800קריות08
440ככשירות פסיכולוגי (לוחמי הגטאות)עזאר שמואל,18 10.0011קרית אתא6800קריות08
620 כבי"ס רוגוזין ארמז,9 17.0002קרית אתא6800קריות08
616 כמוזיאון בית פישרהמיסדים,9 23.0005קרית אתא6800קריות08
519ככבי"ס שפרינצקקלאוזנר,5 34.1026קרית אתא6800קריות08
519 כבי"ס שפרינצקקלאוזנר,5 34.2026קרית אתא6800קריות08
519 כבי"ס שפרינצקקלאוזנר,5 34.3026קרית אתא6800קריות08
528ככמועדון נוערמורדי הגטאות,24 36.1019קרית אתא6800קריות08
355ככביה"ס נועם תורניקארו יוסף,5 37.1060קרית אתא6800קריות08
503 כמועדון פיס מתנ"ס נווה חןהאסיף,3 40.0023קרית אתא6800קריות08
530ככמועדון פיס מתנ"ס נווה חןהאסיף,3 41.0023קרית אתא6800קריות08
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610ככבי"ס רוגוזין ארמז,9 63.0002קרית אתא6800קריות08
616ככביה"ס תלמוד תורהברדיצ'בסקי,27 68.1061קרית אתא6800קריות08
616 כביה"ס תלמוד תורהברדיצ'בסקי,27 68.2061קרית אתא6800קריות08
615 כביה"ס תלמוד תורהברדיצ'בסקי,27 68.3061קרית אתא6800קריות08
589ככמועדון נוער גבעת רםהאלה,6 69.0068קרית אתא6800קריות08
591ככמוזיאון בית פישרהמיסדים,9 72.0005קרית אתא6800קריות08
596ככבי"ס יסודי גבעת טלגבעת טל74.1040קרית אתא6800קריות08
596 כבי"ס יסודי גבעת טלגבעת טל74.2040קרית אתא6800קריות08
596 כבי"ס יסודי גבעת טלגבעת טל74.3040קרית אתא6800קריות08
596 כבי"ס יסודי גבעת טלגבעת טל74.4040קרית אתא6800קריות08
593 כבי"ס יסודי גבעת טלגבעת טל74.5040קרית אתא6800קריות08
436ככמועדון תרבות דןדן,2 4.1021קרית ביאליק9500קריות08
436 כמועדון תרבות דןדן,2 4.2021קרית ביאליק9500קריות08
646ככבי"ס אורט חט"בדפנה,54 5.1009קרית ביאליק9500קריות08
646 כבי"ס אורט חט"בדפנה,54 5.2009קרית ביאליק9500קריות08
462ככבית יד לבניםאפרים,28 8.0007קרית ביאליק9500קריות08
591ככמד"א - ת.לבריאות המשפחה לשעברקרן קיימת לישראל,75 20.0012קרית ביאליק9500קריות08
513ככבי"ס אורט חטיבת ביניים - אפקדרור,2 27.0013קרית ביאליק9500קריות08
542ככבי"ס ביאליקסולד,24 40.1001קרית ביאליק9500קריות08
542 כבי"ס ביאליקסולד,24 40.2001קרית ביאליק9500קריות08
542 כבי"ס ביאליקסולד,24 40.3001קרית ביאליק9500קריות08
534 כבי"ס אורט חטיבת ביניים - אפקדרור,2 52.0013קרית ביאליק9500קריות08
607ככבי"ס קדימה מבנה ראשינפתלי,6 55.1004קרית ביאליק9500קריות08
607 כבי"ס קדימה מבנה ראשינפתלי,6 55.2004קרית ביאליק9500קריות08
606 כבי"ס קדימה מבנה ראשינפתלי,6 55.3004קרית ביאליק9500קריות08
537ככבי"ס רקפותחיננית,3 953.1023קרית ביאליק9500קריות08
642ככמתנ"ס דגניותדגניות,12 15.1004קרית טבעון2300קריות08
642 כמתנ"ס דגניותדגניות,12 15.2004קרית טבעון2300קריות08
469ככמרכז קהילתי - קרית חרושתסולד הנריאטה,2 21.1012קרית טבעון2300קריות08
635ככבי"ס קרית עמלקרן קיימת,19 23.1007קרית טבעון2300קריות08
635 כבי"ס קרית עמלקרן קיימת,19 23.2007קרית טבעון2300קריות08
645ככבי"ס רודמןשד בן צבי,6 5.1005קרית ים9600קריות08
645 כבי"ס רודמןשד בן צבי,6 5.2005קרית ים9600קריות08
645 כבי"ס רודמןשד בן צבי,6 5.3005קרית ים9600קריות08
645 כבי"ס רודמןשד בן צבי,6 5.4005קרית ים9600קריות08
575ככבי"ס אמיריםגלבוע,13 7.1027קרית ים9600קריות08
575 כבי"ס אמיריםגלבוע,13 7.2027קרית ים9600קריות08
575 כבי"ס אמיריםגלבוע,13 7.3027קרית ים9600קריות08
633ככבי"ס עלומיםבר יהודה,3 16.1004קרית ים9600קריות08
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632 כבי"ס עלומיםבר יהודה,3 16.2004קרית ים9600קריות08
623ככבי"ס מפתן אופקספיר פנחס,11 18.1003קרית ים9600קריות08
623 כבי"ס מפתן אופקספיר פנחס,11 18.2003קרית ים9600קריות08
623 כבי"ס מפתן אופקספיר פנחס,11 18.3003קרית ים9600קריות08
622 כבי"ס מפתן אופקספיר פנחס,11 18.4003קרית ים9600קריות08
464ככמתנ"ס צפוןתבור,15 28.0007קרית ים9600קריות08
607ככבי"ס המפלסיםהנגב,2 31.1002קרית ים9600קריות08
607 כבי"ס המפלסיםהנגב,2 31.2002קרית ים9600קריות08
605ככבי"ס רבין (חט"ב)כלנית,6 34.1015קרית ים9600קריות08
605 כבי"ס רבין (חט"ב)כלנית,6 34.2015קרית ים9600קריות08
529 כבי"ס אלמוגיםאצ"ל36.0021קרית ים9600קריות08
519ככבי"ס אלמוגיםאצ"ל39.0021קרית ים9600קריות08
562ככבי"ס ממלכתי אוריםשד ביאליק,25 43.1001קרית ים9600קריות08
512ככבי"ס ימיתז'בוטינסקי,40 48.1009קרית ים9600קריות08
512 כבי"ס ימיתז'בוטינסקי,40 48.2009קרית ים9600קריות08
614ככבי"ס סביוניםאילנות,1 61.1038קרית ים9600קריות08
614 כבי"ס סביוניםאילנות,1 61.2038קרית ים9600קריות08
518ככמתנ"ס משה גושןשד גושן משה,62 6.0008קרית מוצקין8200קריות08
646ככמתנ"ס ע"ש אלי כהןמורדי הגטאות,17 8.1013קרית מוצקין8200קריות08
646 כמתנ"ס ע"ש אלי כהןמורדי הגטאות,17 8.2013קרית מוצקין8200קריות08
545ככבי"ס אלונים עתידשד ויצמן,4 11.0003קרית מוצקין8200קריות08
491ככחט"ב ע"ש יונתן נתניהודקר,11 13.0024קרית מוצקין8200קריות08
574 כבי"ס ממ"ד מצפההחשמונאים,10 14.0014קרית מוצקין8200קריות08
458 כמתנ"ס משה גושןשד גושן משה,62 15.0008קרית מוצקין8200קריות08
642 כבי"ס ממ"ד מצפההחשמונאים,10 21.0014קרית מוצקין8200קריות08
537 כחט"ב ע"ש יונתן נתניהודקר,11 24.0024קרית מוצקין8200קריות08
634ככבית ספר בן גוריוןדקר,4 29.1006קרית מוצקין8200קריות08
634 כבית ספר בן גוריוןדקר,4 29.2006קרית מוצקין8200קריות08
646ככבי"ס אחדותשד גושן משה,50 31.1002קרית מוצקין8200קריות08
646 כבי"ס אחדותשד גושן משה,50 31.2002קרית מוצקין8200קריות08
646 כבי"ס אחדותשד גושן משה,50 31.3002קרית מוצקין8200קריות08
442 כבי"ס ממ"ד מצפההחשמונאים,10 34.0014קרית מוצקין8200קריות08
414ככבי"ס ממ"ד מצפההחשמונאים,10 36.0014קרית מוצקין8200קריות08
630 כמועדון פיס לגיל הזהבדרך עכו,257 62.0012קרית מוצקין8200קריות08
598ככבי"ס ע"ש עליזה בגין -מבנה ישןבגין מנחם,26 63.1017קרית מוצקין8200קריות08
598 כבי"ס ע"ש עליזה בגין -מבנה ישןבגין מנחם,26 63.2017קרית מוצקין8200קריות08
506ככמועדון פיס לגיל הזהבדרך עכו,257 68.0012קרית מוצקין8200קריות08
424ככבי"ס יסודי ראס עלי ואלחואלדראס עלי1.0001ראס עלי0990קריות08
639ככמועדון פיס לקשישהרב קוק,4 3.0004רכסים0922קריות08
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509ככתיכון בית יעקבהחזון איש,2 5.0011רכסים0922קריות08
448ככהספריה שבבית המוסדות המרכזירמת יוחנן1.0001רמת יוחנן0178קריות08
561ככמועדון לחברשער העמקים1.0001שער העמקים0237קריות08
521ככאולם מופת-מועדון פיסאביאל1.0001אביאל0679חדרה09
521ככבי"ס עומר בן אלכטאבשכ אלכדור18.1015אום אל-פחם2710חדרה09
521 כבי"ס עומר בן אלכטאבשכ אלכדור18.2015אום אל-פחם2710חדרה09
582 כבי"ס חט"ב אל תסאמוחשכ עין ג'ראר22.0031אום אל-פחם2710חדרה09
634ככבי"ס חט"ב אל תסאמוחשכ עין ג'ראר25.0031אום אל-פחם2710חדרה09
481ככבי"ס חטיבה אסכנדראום אל-פחם28.1030אום אל-פחם2710חדרה09
481 כבי"ס חטיבה אסכנדראום אל-פחם28.2030אום אל-פחם2710חדרה09
616ככמתנ"ס אגבריה שכונת אלבירשכ אלע'זלאת,1 29.1026אום אל-פחם2710חדרה09
616ככמתנ"ס אגבריה שכונת אלבירשכ אלע'זלאת,1 29.2026אום אל-פחם2710חדרה09
633ככבי"ס יסודי אבן סינאשכ ע'רבי32.1013אום אל-פחם2710חדרה09
633 כבי"ס תיכון דאר אלחכמהשכ עין ג'ראר42.0029אום אל-פחם2710חדרה09
517ככבי"ס ממלכתי עין איברהיםשכ עין איברהים43.1007אום אל-פחם2710חדרה09
517 כבי"ס ממלכתי עין איברהיםשכ עין איברהים43.2007אום אל-פחם2710חדרה09
634ככאשכול פייסשכ אלעיון44.1028אום אל-פחם2710חדרה09
610ככבי"ס תיכון דאר אלחכמהשכ עין ג'ראר49.0029אום אל-פחם2710חדרה09
579ככבי"ס יסודי אלמונתבישכ אלכלאיל51.1003אום אל-פחם2710חדרה09
579 כבי"ס יסודי אלמונתבישכ אלכלאיל51.2003אום אל-פחם2710חדרה09
372ככמועדון תרבותאום אל-קוטוף1.1001אום אל-קוטוף2024חדרה09
621ככבי"ס אמית האופקז'בוטינסקי,11 1.0015אור עקיבא1020חדרה09
492ככמתנ"ס בית מירלמןבלפור3.1001אור עקיבא1020חדרה09
380ככמרכז יום לקשישהנביאים4.1005אור עקיבא1020חדרה09
574ככבי"ס ממלכתי ע"ש נחמיה תמריהתאנה16.0013אור עקיבא1020חדרה09
557 כבי"ס ממלכתי ע"ש נחמיה תמריהתאנה19.0013אור עקיבא1020חדרה09
598ככבי"ס תיכון דתי דרורשד ירושלים,1 24.1014אור עקיבא1020חדרה09
598 כבי"ס תיכון דתי דרורשד ירושלים,1 24.2014אור עקיבא1020חדרה09
130ככמועדון אל עריאןאל-עריאן,1 1.0003אל-עריאן1316חדרה09
440ככבי"ס יסודי עמר בן אלחטאבבאקה אל-גרביה11.1010באקה אל-גרביה6000חדרה09
440 כבי"ס יסודי עמר בן אלחטאבבאקה אל-גרביה11.2010באקה אל-גרביה6000חדרה09
646ככבי"ס מקיף אלאנדלוסבאקה אל-גרביה14.1004באקה אל-גרביה6000חדרה09
646 כבי"ס מקיף אלאנדלוסבאקה אל-גרביה14.2004באקה אל-גרביה6000חדרה09
646 כבי"ס מקיף אלאנדלוסבאקה אל-גרביה14.3004באקה אל-גרביה6000חדרה09
645 כבי"ס מקיף אלאנדלוסבאקה אל-גרביה14.4004באקה אל-גרביה6000חדרה09
333ככאולם תפוח פיסבאקה אל-גרביה16.1011באקה אל-גרביה6000חדרה09
501ככבי"ס חט"ב "אבן-אלהיתם"באקה אל-גרביה17.1008באקה אל-גרביה6000חדרה09
501 כבי"ס חט"ב "אבן-אלהיתם"באקה אל-גרביה17.2008באקה אל-גרביה6000חדרה09
501 כבי"ס חט"ב "אבן-אלהיתם"באקה אל-גרביה17.3008באקה אל-גרביה6000חדרה09
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493ככבי"ס יסודי אלח'וארזמיבאקה אל-גרביה29.1012באקה אל-גרביה6000חדרה09
526ככבי"ס תיכון טכנולגי - טומשיןבאקה אל-גרביה30.1006באקה אל-גרביה6000חדרה09
526 כבי"ס תיכון טכנולגי - טומשיןבאקה אל-גרביה30.2006באקה אל-גרביה6000חדרה09
526 כבי"ס תיכון טכנולגי - טומשיןבאקה אל-גרביה30.3006באקה אל-גרביה6000חדרה09
338ככמועדון חבריםבית אורן1.0001בית אורן0317חדרה09
576ככבי"ס אשכולותהמורה2.1002בנימינה-גבעת עדה9800חדרה09
576 כבי"ס אשכולותהמורה2.2002בנימינה-גבעת עדה9800חדרה09
576 כבי"ס אשכולותהמורה2.3002בנימינה-גבעת עדה9800חדרה09
475ככמתנ"סדרך ניל"י,24 3.1003בנימינה-גבעת עדה9800חדרה09
393ככבית דורוןהדקל,15 102.1102בנימינה-גבעת עדה9800חדרה09
620ככבי"ס ברטעהברטעה1.1001בסמ"ה1326חדרה09
683ככמועדון לקשיש עין א-סהלהעין א-סהלה2.0006בסמ"ה1326חדרה09
632ככבי"ס החדשמועאוויה3.1003בסמ"ה1326חדרה09
525ככמועדון - לחברברקאי1.0001ברקאי0617חדרה09
515ככבי"ס ממלכתי חדשני צפוניג'סר א-זרקא7.1003ג'סר א-זרקא0541חדרה09
447ככחטיבת ביניים ג'סר א-זרקאג'סר א-זרקא10.1006ג'סר א-זרקא0541חדרה09
447 כחטיבת ביניים ג'סר א-זרקאג'סר א-זרקא10.2006ג'סר א-זרקא0541חדרה09
524ככבית ספר יסודי ד'ג'סר א-זרקא13.1004ג'סר א-זרקא0541חדרה09
524 כבית ספר יסודי ד'ג'סר א-זרקא13.2004ג'סר א-זרקא0541חדרה09
635ככבי"ס אל זהרהג'ת3.1003ג'ת0628חדרה09
635 כבי"ס אל זהרהג'ת3.2003ג'ת0628חדרה09
633 כבי"ס אל זהרהג'ת3.3003ג'ת0628חדרה09
468ככבי"ס יסודי אל פארוקשכונה מערבית11.1004ג'ת0628חדרה09
468 כבי"ס יסודי אל פארוקשכונה מערבית11.2004ג'ת0628חדרה09
366ככבית העם ליד המזכירותגבע כרמל,1 1.1001גבע כרמל0683חדרה09
444ככמועדון תרבותגבעת ניל"י1.0001גבעת ניל"י0360חדרה09
629ככבית העםגן השומרון1.0001גן השומרון0225חדרה09
414ככבית אוריגן שמואל,10 1.0001גן שמואל0072חדרה09
287ככמועדון נוערדור1.0001דור0738חדרה09
598ככמועדון לחברהחותרים1.0001החותרים0434חדרה09
643ככבי"ס ממלכתי נילישד ניל"י8.1002זכרון יעקב9300חדרה09
643 כבי"ס ממלכתי נילישד ניל"י8.2002זכרון יעקב9300חדרה09
517ככבי"ס החורשדרך פינלס19.1008זכרון יעקב9300חדרה09
517 כבי"ס החורשדרך פינלס19.2008זכרון יעקב9300חדרה09
517 כבי"ס החורשדרך פינלס19.3008זכרון יעקב9300חדרה09
454ככמועדון נוער זכרון יעקבדרך שרה22.1001זכרון יעקב9300חדרה09
454 כמועדון נוער זכרון יעקבדרך שרה22.2001זכרון יעקב9300חדרה09
547ככתיכון המושבהשד יצחק רבין24.1012זכרון יעקב9300חדרה09
547 כתיכון המושבהשד יצחק רבין24.2012זכרון יעקב9300חדרה09
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558ככבית ספר החיטהדרך אהרן,4 26.1007זכרון יעקב9300חדרה09
558 כבית ספר החיטהדרך אהרן,4 26.2007זכרון יעקב9300חדרה09
558 כבית ספר החיטהדרך אהרן,4 26.3007זכרון יעקב9300חדרה09
532 כבי"ס הרב תחומי למדעים ואמנויותבאר אורה,1 19.0015חדרה6500חדרה09
453 כבי"ס הרב תחומי למדעים ואמנויותבאר אורה,1 22.0015חדרה6500חדרה09
359ככמרכז נוער -גבעת אולגהשכ בן גוריון24.1017חדרה6500חדרה09
608ככבי"ס ממ"ד שילה -גבעת אולגהמבצע עזרא,27 34.1021חדרה6500חדרה09
608 כבי"ס ממ"ד שילה -גבעת אולגהמבצע עזרא,27 34.2021חדרה6500חדרה09
635ככתיכון חדרה - מבנה בצד ימיןלבזובסקי,2 42.1006חדרה6500חדרה09
635 כתיכון חדרה - מבנה בצד ימיןלבזובסקי,2 42.2006חדרה6500חדרה09
635 כתיכון חדרה - מבנה בצד ימיןלבזובסקי,2 42.3006חדרה6500חדרה09
635 כתיכון חדרה - מבנה בצד ימיןלבזובסקי,2 42.4006חדרה6500חדרה09
634 כתיכון חדרה - מבנה בצד ימיןלבזובסקי,2 42.5006חדרה6500חדרה09
525ככבית ספר הגורןשז"ר זלמן,8 51.0051חדרה6500חדרה09
633ככבי"ס מדעים ויהדותמשמר הגבול,1 54.1052חדרה6500חדרה09
633 כבי"ס מדעים ויהדותמשמר הגבול,1 54.2052חדרה6500חדרה09
633 כבי"ס מדעים ויהדותמשמר הגבול,1 54.3052חדרה6500חדרה09
612ככמועדון אופקיםחטיבת גולני,16 60.1040חדרה6500חדרה09
629ככמתנ"ס בית אליעזרהשיזף,7 67.1042חדרה6500חדרה09
642ככבי"ס פאר עם -בית אליעזרקבוץ גלויות73.1003חדרה6500חדרה09
491ככבי"ס ממלכתי צלילחניתה75.1043חדרה6500חדרה09
491 כבי"ס ממלכתי צלילחניתה75.2043חדרה6500חדרה09
491 כבי"ס ממלכתי צלילחניתה75.3043חדרה6500חדרה09
619ככבי"ס מוריה -שכ' יצחקעולי הגרדום,6 81.1014חדרה6500חדרה09
619 כבי"ס מוריה -שכ' יצחקעולי הגרדום,6 81.2014חדרה6500חדרה09
619 כבי"ס מוריה -שכ' יצחקעולי הגרדום,6 81.3014חדרה6500חדרה09
511ככבי"ס הרב תחומי למדעים ואמנויותבאר אורה,1 88.0015חדרה6500חדרה09
567ככמרכז קהילתי - גבעת אולגההראשונים,11 89.1019חדרה6500חדרה09
567 כמרכז קהילתי - גבעת אולגההראשונים,11 89.2019חדרה6500חדרה09
624ככבי"ס השחף -גבעת אולגההנגב,5 95.1020חדרה6500חדרה09
624 כבי"ס השחף -גבעת אולגההנגב,5 95.2020חדרה6500חדרה09
624 כבי"ס השחף -גבעת אולגההנגב,5 95.3020חדרה6500חדרה09
615ככתיכון טכנולוגי נעמתשאר ישוב,24 96.0055חדרה6500חדרה09
644ככבי"ס צפרירים כ. ראשית רח' אלוןהאלון,30 102.1004חדרה6500חדרה09
634ככמרכז קהילתי קלורחזני מיכאל,9 107.1031חדרה6500חדרה09
634 כמרכז קהילתי קלורחזני מיכאל,9 107.2031חדרה6500חדרה09
634 כמרכז קהילתי קלורחזני מיכאל,9 107.3031חדרה6500חדרה09
643ככבי"ס תלמי רוןברקת,13 2.1003חריש1247חדרה09
567ככבי"ס כנפי רוחרימון,8 11.1002חריש1247חדרה09
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567 כבי"ס כנפי רוחרימון,8 11.2002חריש1247חדרה09
567 כבי"ס כנפי רוחרימון,8 11.3002חריש1247חדרה09
287ככמועדון לחברכפר גליקסון1.0001כפר גליקסון0310חדרה09
390ככמועדון הפיסכפר פינס1.0001כפר פינס0189חדרה09
644ככמועדון הקשיש אלמתהרכפר קרע4.0003כפר קרע0654חדרה09
469ככגני ילדים אלסנדחאויכפר קרע10.1007כפר קרע0654חדרה09
469ככגני ילדים אלסנדחאויכפר קרע10.2007כפר קרע0654חדרה09
590ככחטיבת ביינים ב' אלסלאםכפר קרע13.0004כפר קרע0654חדרה09
545ככמתנ"ס אלחווארנהאלחווארנה18.1005כפר קרע0654חדרה09
545 כמתנ"ס אלחווארנהאלחווארנה18.2005כפר קרע0654חדרה09
337ככבית נוערכרם מהר"ל1.1002כרם מהר"ל0580חדרה09
626ככמועדון לחברלהבות חביבה1.0001להבות חביבה0715חדרה09
483ככמועדון- ע"י הצרכניהמאור1.0001מאור2055חדרה09
115ככמזכירות ביה"ס (חדר מורים)מאיר שפיה1.0001מאיר שפיה0102חדרה09
301ככבית זמיר - אולם כינוסיםמבוא דותן1.0001מבוא דותן3569חדרה09
415ככבית העםמגדים1.0001מגדים0689חדרה09
407ככחדר האוכלמגל1.0002מגל0375חדרה09
256ככמועדוןמי עמי1.0001מי עמי1128חדרה09
633 כמועדון האסםמעגן מיכאל1.0001מעגן מיכאל0694חדרה09
556ככמועדון האסםמעגן מיכאל2.0001מעגן מיכאל0694חדרה09
541 כמועדון האסםמעגן מיכאל3.0001מעגן מיכאל0694חדרה09
647ככבי"ס יסודי ממלכתי זלפהזלפה1.1002מעלה עירון1327חדרה09
647 כבי"ס יסודי ממלכתי זלפהזלפה1.2002מעלה עירון1327חדרה09
639ככבית הספר יסודי ממלכתימוצמוץ3.1001מעלה עירון1327חדרה09
552ככחט"ב-מוצמוץ (מוצמוץ מזרחית)מוצמוץ13.0006מעלה עירון1327חדרה09
563ככבית חביבהמענית1.0001מענית0344חדרה09
273ככמועדון מצפה - אילןמצפה אילן1.0001מצפה אילן1370חדרה09
435ככמועדוןמצר1.0001מצר0648חדרה09
658ככמועדון חברים (ע"י גן המייסדים)משמרות1.0001משמרות0213חדרה09
210ככמזכירות חדשהנווה ים1.0003נווה ים0312חדרה09
537ככמועדון לחברנחשולים1.0001נחשולים0433חדרה09
426ככמועדון נוף הכרמלניר עציון,2 1.0001ניר עציון0769חדרה09
384ככמועדוןעין איילה1.1001עין איילה0687חדרה09
198ככמועדון לנוער (ליד גן הילדים)עין חוד1.0001עין חוד1320חדרה09
410ככאולם בית העםעין עירון1.0001עין עירון0223חדרה09
591ככמועדון לחברעין שמר1.0001עין שמר0139חדרה09
622ככאולם ספורט (מרכז פיס)ערערה9.0009ערערה0637חדרה09
503ככביה"ס יסודי אל דהראתערערה,1 13.1007ערערה0637חדרה09
457ככמועדון פיס קהילתיעארה14.1010ערערה0637חדרה09
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476ככמועדון פיס לגיל הזהבשושנת הים,16 2.1003עתלית0053חדרה09
476 כמועדון פיס לגיל הזהבשושנת הים,16 2.2003עתלית0053חדרה09
364ככמועדון (הטורקיז) לנוערהזית,64 3.1004עתלית0053חדרה09
595ככבי"ס יסודי גלי-עתליתהחיטה,1 5.1002עתלית0053חדרה09
558ככבי"ס מקיףפוריידיס,1 6.1007פוריידיס0537חדרה09
558 כבי"ס מקיףפוריידיס,1 6.2007פוריידיס0537חדרה09
567ככתיכון מקיף גבעת פוריידיספוריידיס7.1009פוריידיס0537חדרה09
567 כתיכון מקיף גבעת פוריידיספוריידיס7.2009פוריידיס0537חדרה09
567 כתיכון מקיף גבעת פוריידיספוריידיס7.3009פוריידיס0537חדרה09
383ככבי"ס יסודי אל סדיקפוריידיס9.1011פוריידיס0537חדרה09
545ככבית הפיס לתרבות (מתנס)פוריידיס10.1010פוריידיס0537חדרה09
545 כבית הפיס לתרבות (מתנס)פוריידיס10.2010פוריידיס0537חדרה09
545 כבית הפיס לתרבות (מתנס)פוריידיס10.3010פוריידיס0537חדרה09
647 כבי"ס בגיןהחורש5.0018פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
531 כבי"ס בגיןהחורש6.0018פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
432ככבי"ס ממ"ד מורשהשבזי23.0011פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
610 כבי"ס ממ"ד מורשהשבזי24.0011פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
556ככבי"ס שדותנחלה,34 27.1023פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
556 כבי"ס שדותנחלה,34 27.2023פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
556 כבי"ס שדותנחלה,34 27.3023פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
628 כבי"ס ממ"ד מורשהשבזי28.0011פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
590 כבי"ס בגיןהחורש34.0018פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
586ככבי"ס רביןברקת37.1016פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
586 כבי"ס רביןברקת37.2016פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
586 כבי"ס רביןברקת37.3016פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
642ככבי"ס ממלכתי אלוניםהנדיב,1 38.1002פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
642 כבי"ס ממלכתי אלוניםהנדיב,1 38.2002פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
590ככבי"ס ישורוןהבוטנים41.1017פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
590 כבי"ס ישורוןהבוטנים41.2017פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
600ככבי"ס בגיןהחורש42.0018פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
609ככבי"ס ממ"ד תורני "נועם"ארבל43.1005פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
599ככבי"ס ממלכתי כרכורהמייסדים,73 45.1013פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
599 כבי"ס ממלכתי כרכורהמייסדים,73 45.2013פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
599 כבי"ס ממלכתי כרכורהמייסדים,73 45.3013פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
619ככביה"ס ממלכתי מעיינותצליל,7 47.1021פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
619 כביה"ס ממלכתי מעיינותצליל,7 47.2021פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
613ככבי"ס חורב-אגודהמצדה,314 48.1008פרדס חנה-כרכור7800חדרה09
367ככמועדון פיסצרופה,1 1.1001צרופה0612חדרה09
642ככבית ספר קיסריה-מבנה צפונישד רוטשילד,30 1.1002קיסריה1167חדרה09
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642 כבית ספר קיסריה-מבנה צפונישד רוטשילד,30 1.2002קיסריה1167חדרה09
642 כבית ספר קיסריה-מבנה צפונישד רוטשילד,30 1.3002קיסריה1167חדרה09
639 כבית ספר קיסריה-מבנה צפונישד רוטשילד,30 1.4002קיסריה1167חדרה09
464ככמועדון נוערהאלה,29 2.0003קציר1243חדרה09
618ככבי"ס יסודי קצירשד האמירים,55 4.1001קציר1243חדרה09
361ככמועדון מפגש רעיםשדות ים1.1001שדות ים0327חדרה09
122ככאולם הרצאות ע"ש בלה שניידרשער מנשה1.0001שער מנשה0921חדרה09
611ככמועדון נוערשקד1.0001שקד3649חדרה09
407ככמזכירות (חדשה)אביחיל1.0001אביחיל0175השרון (נתניה10
336ככסביום - מועדון קשישיםהדקל,30 5.1005אבן יהודה0182השרון (נתניה10
637ככבית חינוך בית אב"יהעצמאות,140 9.1004אבן יהודה0182השרון (נתניה10
637 כבית חינוך בית אב"יהעצמאות,140 9.2004אבן יהודה0182השרון (נתניה10
637 כבית חינוך בית אב"יהעצמאות,140 9.3004אבן יהודה0182השרון (נתניה10
636 כבית חינוך בית אב"יהעצמאות,140 9.4004אבן יהודה0182השרון (נתניה10
655ככספריההמיסדים,74 10.0003אבן יהודה0182השרון (נתניה10
527ככבי"ס יסודי ממ"ד רמב"םהשחף,1 4.1001אליכין0041השרון (נתניה10
482ככמרכז תרבותאלישיב1.0002אלישיב0204השרון (נתניה10
360ככמזכירות (בית העם)בארותיים1.1001בארותיים0697השרון (נתניה10
629ככמועדון לחברתמר1.0001בחן2043השרון (נתניה10
537ככמועדון לחברבית הלוי1.0001בית הלוי0373השרון (נתניה10
601ככמזכירותבית חירות1.0001בית חירות0877השרון (נתניה10
378ככספריה (מזכירות)אודם,6 1.1001בית יהושע0288השרון (נתניה10
223ככמזכירות חדר ישיבותדרך האילנות,7 1.0003ביתן אהרן0252השרון (נתניה10
501ככמועדון לחבר בני דרורחרוב1.0003בני דרור0386השרון (נתניה10
450ככבית העםבני ציון1.0001בני ציון0418השרון (נתניה10
339ככבית העםבצרה1.0001בצרה0389השרון (נתניה10
446 כבית העםבצרה2.0001בצרה0389השרון (נתניה10
587ככבי"ס שדות-בת חפרחלבלוב5.1001בת חפר1319השרון (נתניה10
587 כבי"ס שדות-בת חפרחלבלוב5.2001בת חפר1319השרון (נתניה10
350ככמועדון ע"י המזכירותגאולים1.1001גאולים0379השרון (נתניה10
492ככמועדון חבריםגבעת חיים (איחוד)2.0001גבעת חיים (איחוד)2018השרון (נתניה10
442ככמועדוןגבעת חיים (מאוחד)1.0001גבעת חיים (מאוחד)0173השרון (נתניה10
330ככחדר מועדוןגן יאשיה1.1001גן יאשיה0734השרון (נתניה10
361ככאולם תרבותגנות הדר1.1001גנות הדר0549השרון (נתניה10
524ככבית העםהדר עם1.0001הדר עם0191השרון (נתניה10
641ככמועדון לחברהמעפיל1.0001המעפיל0377השרון (נתניה10
625ככמועדון לחברהעוגן1.0001העוגן0423השרון (נתניה10
329ככגן ילדים מרג'המרג'ה4.1004זמר1290השרון (נתניה10
370ככהיכל התרבותזמר,1 5.1008זמר1290השרון (נתניה10



מהדורה 2 רשימת קלפיות - טופס ב
נכון ליום 1.3.2021

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24
האגף למיקום קלפיות

accesible_kalpies_1_3_21_xl_nagish.xlsx עמוד 39 מתוך 97 14-03-21 9:21 AM

בוחרי כנסת בפועלנגישה מיוחדתנגישהמקום קלפיכתובת קלפיסמל רכוזסמל קלפישם ישוב בחירותסמל ישוב בחירותשם ועדהסמל ועדה
341ככגן אלמוגן ע"י המזכירותחבצלת השרון1.0001חבצלת השרון0235השרון (נתניה10
518ככבית העםחגלה1.0001חגלה0205השרון (נתניה10
498ככמועדון לחברחיבת ציון1.0001חיבת ציון0219השרון (נתניה10
644ככבי"ס אבן רושדטייבה7.1007טייבה2730השרון (נתניה10
644 כבי"ס אבן רושדטייבה7.2007טייבה2730השרון (נתניה10
489ככבי"ס חט"ב אל-סלאם (אזור מזרח צטייבה25.1015טייבה2730השרון (נתניה10
489 כבי"ס חט"ב אל-סלאם (אזור מזרח צטייבה25.2015טייבה2730השרון (נתניה10
635ככמתנ"ס להבהטייבה,1 34.0018טייבה2730השרון (נתניה10
444ככבי"ס יסודי אג'יאלאלקינה-שכונה מזרחית39.1020טייבה2730השרון (נתניה10
444ככבי"ס יסודי אג'יאלאלקינה-שכונה מזרחית39.2020טייבה2730השרון (נתניה10
490ככתפוח פיס טייבהטייבה41.1019טייבה2730השרון (נתניה10
649ככחט"ב אל אוחווהטייבה44.1010טייבה2730השרון (נתניה10
394ככחט"ב ב'טירה7.1011טירה2720השרון (נתניה10
535ככבי"ס יסודי ושכונה מזרחית16.1012טירה2720השרון (נתניה10
535 כבי"ס יסודי ושכונה מזרחית16.2012טירה2720השרון (נתניה10
572ככחט"ב א'טירה17.1009טירה2720השרון (נתניה10
572 כחט"ב א'טירה17.2009טירה2720השרון (נתניה10
567ככבי"ס הרב תחומי עמל- טומשיןטירה23.1003טירה2720השרון (נתניה10
567 כבי"ס הרב תחומי עמל- טומשיןטירה23.2003טירה2720השרון (נתניה10
578ככתיכון ע"ש איברהים קאסםטירה24.1008טירה2720השרון (נתניה10
578 כתיכון ע"ש איברהים קאסםטירה24.2008טירה2720השרון (נתניה10
584ככבית תרבותיד חנה1.0001יד חנה0758השרון (נתניה10
556ככמועדון לחבריקום1.0002יקום0417השרון (נתניה10
384ככבית העםכפר הרא"ה1.0001כפר הרא"ה0217השרון (נתניה10
431ככמזכירות (חדר ישיבות)כפר חיים1.0001כפר חיים0193השרון (נתניה10
506ככהמתנ"ס (מרכז קהילתי כפר-יונה)שד מנחם בגין,20 1.0002כפר יונה0168השרון (נתניה10
607ככחט"ב איש שלוםנחל פולג,2 2.1003כפר יונה0168השרון (נתניה10
607 כחט"ב איש שלוםנחל פולג,2 2.2003כפר יונה0168השרון (נתניה10
605 כחט"ב איש שלוםנחל פולג,2 2.3003כפר יונה0168השרון (נתניה10
535ככמרכז יום לקשיששרת,8 10.0012כפר יונה0168השרון (נתניה10
614ככמועדון פיס לנוערההדרים,21 14.0007כפר יונה0168השרון (נתניה10
513 כבי"ס יפה נוףנעמי שמר,1 22.0020כפר יונה0168השרון (נתניה10
497ככבי"ס יפה נוףנעמי שמר,1 23.0020כפר יונה0168השרון (נתניה10
614ככבי"ס שרונההמשאלות,7 25.0021כפר יונה0168השרון (נתניה10
349ככבית תרבותכפר נטר1.1001כפר נטר0316השרון (נתניה10
518ככבית - העםמכמורת1.0001מכמורת0382השרון (נתניה10
393ככמועדון הישובמעברות1.0001מעברות0197השרון (נתניה10
520ככבית התרבותמשמר השרון1.0001משמר השרון0194השרון (נתניה10
328ככמועדון נוער - משמרתמשמרת,52 1.1001משמרת0425השרון (נתניה10
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371ככתיכון ש.י. עגנוןאינשטיין7.1035נתניה7400השרון (נתניה10
551ככבית חינוך תורני לאומי נועםמוריה,5 14.1163נתניה7400השרון (נתניה10
551 כבית חינוך תורני לאומי נועםמוריה,5 14.2163נתניה7400השרון (נתניה10
603ככבי"ס בארייל"ג,9 30.1004נתניה7400השרון (נתניה10
647ככבי"ס ישורוןההסתדרות,15 34.1012נתניה7400השרון (נתניה10
518ככמרכז לצעירים - הגגשטמפפר,4 44.1122נתניה7400השרון (נתניה10
574ככמרכז קהילתי - נאות גניםעובדיה אברהם הכהן,33 75.0043נתניה7400השרון (נתניה10
648ככבי"ס אלומותקפלן76.1003נתניה7400השרון (נתניה10
647 כבי"ס אלומותקפלן76.2003נתניה7400השרון (נתניה10
440ככמתנס רמת ידיןנחום,35 82.1165נתניה7400השרון (נתניה10
440 כמתנס רמת ידיןנחום,35 82.2165נתניה7400השרון (נתניה10
636ככבי"ס הבית של תמר (יגאל אלון)נורדאו,18 88.1076נתניה7400השרון (נתניה10
636 כבי"ס הבית של תמר (יגאל אלון)נורדאו,18 88.2076נתניה7400השרון (נתניה10
606ככבי"ס שזרסטופ,7 97.1019נתניה7400השרון (נתניה10
606 כבי"ס שזרסטופ,7 97.2019נתניה7400השרון (נתניה10
558ככבי"ס ריגלרחטיבת אלכסנדרוני,1 104.0077נתניה7400השרון (נתניה10
615 כבי"ס אורט גוטמןויסלברגר,2 114.0024נתניה7400השרון (נתניה10
627ככבי"ס ממ"ד תורני תחכמונייהודה הלוי,35 119.1020נתניה7400השרון (נתניה10
627ככבי"ס ממ"ד תורני תחכמונייהודה הלוי,35 119.2020נתניה7400השרון (נתניה10
627 כבי"ס ממ"ד תורני תחכמונייהודה הלוי,35 119.3020נתניה7400השרון (נתניה10
652ככבי"ס איתמריאיר,12 120.1002נתניה7400השרון (נתניה10
652 כבי"ס איתמריאיר,12 120.2002נתניה7400השרון (נתניה10
652 כבי"ס איתמריאיר,12 120.3002נתניה7400השרון (נתניה10
652 כבי"ס איתמריאיר,12 120.4002נתניה7400השרון (נתניה10
646ככמרכז קהילתי אופקאחימאיר,9 125.1125נתניה7400השרון (נתניה10
646 כמרכז קהילתי אופקאחימאיר,9 125.2125נתניה7400השרון (נתניה10
646 כמרכז קהילתי אופקאחימאיר,9 125.3125נתניה7400השרון (נתניה10
645ככבי"ס אמי"ת אורגד מבנה ראשישרת,21 135.1029נתניה7400השרון (נתניה10
645 כבי"ס אמי"ת אורגד מבנה ראשישרת,21 135.2029נתניה7400השרון (נתניה10
646ככמרכז פיס קהילתי-ישורוןברנר,6 143.1041נתניה7400השרון (נתניה10
515ככבי"ס אורט גוטמןויסלברגר,2 153.0024נתניה7400השרון (נתניה10
617ככבי"ס אורות רש"יאריה לייב יפה,10 157.1017נתניה7400השרון (נתניה10
617 כבי"ס אורות רש"יאריה לייב יפה,10 157.2017נתניה7400השרון (נתניה10
579ככבי"ס חב"ד בנותבעל התניא,5 171.1152נתניה7400השרון (נתניה10
579 כבי"ס חב"ד בנותבעל התניא,5 171.2152נתניה7400השרון (נתניה10
385 כבי"ס ריגלרחטיבת אלכסנדרוני,1 175.0077נתניה7400השרון (נתניה10
558 כמרכז קהילתי - נאות גניםעובדיה אברהם הכהן,33 185.0043נתניה7400השרון (נתניה10
586ככהעמותה לחינוך הבלתי פורמליאחימאיר,9 186.1008נתניה7400השרון (נתניה10
586 כהעמותה לחינוך הבלתי פורמליאחימאיר,9 186.2008נתניה7400השרון (נתניה10
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614ככבי"ס תיכון טשרניחובסקיהגר"א,4 190.1022נתניה7400השרון (נתניה10
614 כבי"ס תיכון טשרניחובסקיהגר"א,4 190.2022נתניה7400השרון (נתניה10
647ככבי"ס שובולנדאו שמואל,17 200.1031נתניה7400השרון (נתניה10
647 כבי"ס שובולנדאו שמואל,17 200.2031נתניה7400השרון (נתניה10
564ככבי"ס ממלכתי ע"ש מנחם בגיןגור מרדכי,4 216.1100נתניה7400השרון (נתניה10
564 כבי"ס ממלכתי ע"ש מנחם בגיןגור מרדכי,4 216.2100נתניה7400השרון (נתניה10
624ככבי"ס ע"ש רועי קלייןהרב הרטום שמואל,37 229.1147נתניה7400השרון (נתניה10
624 כבי"ס ע"ש רועי קלייןהרב הרטום שמואל,37 229.2147נתניה7400השרון (נתניה10
624 כבי"ס ע"ש רועי קלייןהרב הרטום שמואל,37 229.3147נתניה7400השרון (נתניה10
544ככבי"ס ממ"ד עוזיאלרמבה אייזיק,8 238.1079נתניה7400השרון (נתניה10
560ככבי"ס נעמי שמררייך לאון,4 240.1006נתניה7400השרון (נתניה10
572ככבי"ס תשריתשרי,10 249.1150נתניה7400השרון (נתניה10
572 כבי"ס תשריתשרי,10 249.2150נתניה7400השרון (נתניה10
514ככבי"ס ממלכתי ע"ש דבורה עומרתאשור,2 252.1156נתניה7400השרון (נתניה10
514 כבי"ס ממלכתי ע"ש דבורה עומרתאשור,2 252.2156נתניה7400השרון (נתניה10
505ככמרים ילן שטקליסד"ר פרח יהודה,11 256.1164נתניה7400השרון (נתניה10
505 כמרים ילן שטקליסד"ר פרח יהודה,11 256.2164נתניה7400השרון (נתניה10
505 כמרים ילן שטקליסד"ר פרח יהודה,11 256.3164נתניה7400השרון (נתניה10
477ככחט"ב אלתרמןברוש,7 258.1162נתניה7400השרון (נתניה10
477 כחט"ב אלתרמןברוש,7 258.2162נתניה7400השרון (נתניה10
603ככבי"ס רימלטמעפילי אגוז,5 260.1051נתניה7400השרון (נתניה10
603 כבי"ס רימלטמעפילי אגוז,5 260.2051נתניה7400השרון (נתניה10
603ככבי"ס יונתןשד בן אב"י,28 263.1010נתניה7400השרון (נתניה10
603 כבי"ס יונתןשד בן אב"י,28 263.2010נתניה7400השרון (נתניה10
514ככבי"ס ממלכתי ע"ש שימרית אורהדקל,10 279.1157נתניה7400השרון (נתניה10
514 כבי"ס ממלכתי ע"ש שימרית אורהדקל,10 279.2157נתניה7400השרון (נתניה10
514 כבי"ס ממלכתי ע"ש שימרית אורהדקל,10 279.3157נתניה7400השרון (נתניה10
564ככבי"ס ע"ש אילן רמוןחטיבת אלכסנדרוני,8 283.1148נתניה7400השרון (נתניה10
564 כבי"ס ע"ש אילן רמוןחטיבת אלכסנדרוני,8 283.2148נתניה7400השרון (נתניה10
564 כבי"ס ע"ש אילן רמוןחטיבת אלכסנדרוני,8 283.3148נתניה7400השרון (נתניה10
579ככבי"ס ע"ש אהרון דוידישמורת נחל שניר,3 286.1149נתניה7400השרון (נתניה10
579 כבי"ס ע"ש אהרון דוידישמורת נחל שניר,3 286.2149נתניה7400השרון (נתניה10
579 כבי"ס ע"ש אהרון דוידישמורת נחל שניר,3 286.3149נתניה7400השרון (נתניה10
516ככבי"ס לאה גולדברגהרב הרטום שמואל,33 288.1132נתניה7400השרון (נתניה10
516 כבי"ס לאה גולדברגהרב הרטום שמואל,33 288.2132נתניה7400השרון (נתניה10
621ככבית ספר בית יעקבלח"י,13 292.1141נתניה7400השרון (נתניה10
569ככביה"ס חיים חפרברמן בני,4 954.1142נתניה7400השרון (נתניה10
569 כביה"ס חיים חפרברמן בני,4 954.2142נתניה7400השרון (נתניה10
569 כביה"ס חיים חפרברמן בני,4 954.3142נתניה7400השרון (נתניה10
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569 כביה"ס חיים חפרברמן בני,4 954.4142נתניה7400השרון (נתניה10
569 כביה"ס חיים חפרברמן בני,4 954.5142נתניה7400השרון (נתניה10
569 כביה"ס חיים חפרברמן בני,4 954.6142נתניה7400השרון (נתניה10
347ככמועדון לחברעין החורש1.1001עין החורש0167השרון (נתניה10
623 כמועדון לחברעין ורד1.0001עין ורד0157השרון (נתניה10
508ככמועדון לחברעין ורד2.0001עין ורד0157השרון (נתניה10
565ככמועדון הנוערזמיר,12 1.0001עין שריד0880השרון (נתניה10
499 כמועדון נוער פורתפורת1.0001פורת0767השרון (נתניה10
408ככמועדון נוער פורתפורת2.0001פורת0767השרון (נתניה10
559ככספריית בית טליהחרצית,11 4.0006פרדסיה0171השרון (נתניה10
340ככאולם ספורט-מול בי"סרמב"ם,36 7.1005פרדסיה0171השרון (נתניה10
576ככבי"ס ניצני השרוןהורדים,36 1.0005קדימה-צורן0195השרון (נתניה10
369ככבי"ס תיכון עודדהורדים,57 10.1102קדימה-צורן0195השרון (נתניה10
602ככביה"ס לב-רןדרך לב השרון צורן,2 101.1109קדימה-צורן0195השרון (נתניה10
602 כביה"ס לב-רןדרך לב השרון צורן,2 101.2109קדימה-צורן0195השרון (נתניה10
445ככמתחם גני ילדים לילך ונופרשושנת העמקים צורן,1 108.1113קדימה-צורן0195השרון (נתניה10
445 כמתחם גני ילדים לילך ונופרשושנת העמקים צורן,1 108.2113קדימה-צורן0195השרון (נתניה10
385ככביה"ס אלזהראאקלנסווה,1 6.1009קלנסווה0638השרון (נתניה10
499ככביה"ס טומשין מ.ראשי כ.מזרחיתקלנסווה,2 8.1008קלנסווה0638השרון (נתניה10
499 כביה"ס טומשין מ.ראשי כ.מזרחיתקלנסווה,2 8.2008קלנסווה0638השרון (נתניה10
510ככבי"ס אבן רושדקלנסווה9.1002קלנסווה0638השרון (נתניה10
510 כבי"ס אבן רושדקלנסווה9.2002קלנסווה0638השרון (נתניה10
493ככבי"ס חט"ב אל-ואלידקלנסווה,1 16.1007קלנסווה0638השרון (נתניה10
546ככבי"ס השלום - אלסלאםקלנסווה17.1005קלנסווה0638השרון (נתניה10
546 כבי"ס השלום - אלסלאםקלנסווה17.2005קלנסווה0638השרון (נתניה10
401ככמועדון לחברהפרחים,28 1.0001רשפון0247השרון (נתניה10
447ככמועדון נוערהאשל,1 1.0001שושנת העמקים0224השרון (נתניה10
534ככמועדון לחברשפיים1.0001שפיים0232השרון (נתניה10
614ככבי"ס ממ"ד אור תורההשקמה,5 2.1002תל מונד0154השרון (נתניה10
614 כבי"ס ממ"ד אור תורההשקמה,5 2.2002תל מונד0154השרון (נתניה10
505ככמועדון פיס לקשישהדקל,109 4.0008תל מונד0154השרון (נתניה10
606ככמתנ"ס תל מונדהדקל,31 15.1006תל מונד0154השרון (נתניה10
606 כמתנ"ס תל מונדהדקל,31 15.2006תל מונד0154השרון (נתניה10
612ככמזכירות-בית הועדתנובות1.0001תנובות2002השרון (נתניה10
400ככאולפנת נחלהרבן יוחנן בן זכאי,10 5.1008אלעד1309פתח תקווה11
593ככסמינר ויז'ניץרבי יונתן בן עוזיאל,19 29.1021אלעד1309פתח תקווה11
593 כסמינר ויז'ניץרבי יונתן בן עוזיאל,19 29.2021אלעד1309פתח תקווה11
593 כסמינר ויז'ניץרבי יונתן בן עוזיאל,19 29.3021אלעד1309פתח תקווה11
593 כסמינר ויז'ניץרבי יונתן בן עוזיאל,19 29.4021אלעד1309פתח תקווה11
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593 כסמינר ויז'ניץרבי יונתן בן עוזיאל,19 29.5021אלעד1309פתח תקווה11
507ככבי"ס איילים (בנים)רבן יוחנן בן זכאי,2 30.1001אלעד1309פתח תקווה11
507 כבי"ס איילים (בנים)רבן יוחנן בן זכאי,2 30.2001אלעד1309פתח תקווה11
517ככבי"ס בית מרגלית החדשרבי יהושע,3 31.1017אלעד1309פתח תקווה11
517 כבי"ס בית מרגלית החדשרבי יהושע,3 31.2017אלעד1309פתח תקווה11
517 כבי"ס בית מרגלית החדשרבי יהושע,3 31.3017אלעד1309פתח תקווה11
463ככבית יעקב חסידירבי חייא,5 32.1016אלעד1309פתח תקווה11
463 כבית יעקב חסידירבי חייא,5 32.2016אלעד1309פתח תקווה11
472ככבי"ס איילים (בנות)אבן גבירול,1 34.1012אלעד1309פתח תקווה11
472 כבי"ס איילים (בנות)אבן גבירול,1 34.2012אלעד1309פתח תקווה11
472 כבי"ס איילים (בנות)אבן גבירול,1 34.3012אלעד1309פתח תקווה11
396ככמועדון החבר הותיקבארות יצחק1.0002בארות יצחק0450פתח תקווה11
611ככמועדון בני עטרותבני עטרות1.0001בני עטרות0448פתח תקווה11
532ככבי"ס ממלכתי בן גוריוןרחבת אילן,20 1.1005גבעת שמואל0681פתח תקווה11
532 כבי"ס ממלכתי בן גוריוןרחבת אילן,20 1.2005גבעת שמואל0681פתח תקווה11
596ככמתנ"ס גבעת שמואלנחום,1 3.1011גבעת שמואל0681פתח תקווה11
596 כמתנ"ס גבעת שמואלנחום,1 3.2011גבעת שמואל0681פתח תקווה11
621ככבית העםיהודה הלוי,39 6.1001גבעת שמואל0681פתח תקווה11
621 כבית העםיהודה הלוי,39 6.2001גבעת שמואל0681פתח תקווה11
598ככאולפנא אמי"תבגין מנחם,2 17.1015גבעת שמואל0681פתח תקווה11
598 כאולפנא אמי"תבגין מנחם,2 17.2015גבעת שמואל0681פתח תקווה11
591ככבי"ס ממ"ד זבולוןביאליק,59 28.1013גבעת שמואל0681פתח תקווה11
591 כבי"ס ממ"ד זבולוןביאליק,59 28.2013גבעת שמואל0681פתח תקווה11
591 כבי"ס ממ"ד זבולוןביאליק,59 28.3013גבעת שמואל0681פתח תקווה11
465ככבי"ס ממלכתי דתי אריאלהרי יהודה,29 1.1004גני תקווה0229פתח תקווה11
465 כבי"ס ממלכתי דתי אריאלהרי יהודה,29 1.2004גני תקווה0229פתח תקווה11
638ככבי"ס יסודי בית יעקב בנותהגליל,39 7.1002גני תקווה0229פתח תקווה11
605 כבי"ס יסודי רביביםסמ תבור,9 8.0005גני תקווה0229פתח תקווה11
498ככמרכז הבמההכרמל,20 10.1003גני תקווה0229פתח תקווה11
498 כמרכז הבמההכרמל,20 10.2003גני תקווה0229פתח תקווה11
408ככבי"ס יסודי רביביםסמ תבור,9 13.0005גני תקווה0229פתח תקווה11
540 כבי"ס יסודי רביביםסמ תבור,9 16.0005גני תקווה0229פתח תקווה11
499ככבי"ס יובליםדרך הים,3 19.1011גני תקווה0229פתח תקווה11
499 כבי"ס יובליםדרך הים,3 19.2011גני תקווה0229פתח תקווה11
499 כבי"ס יובליםדרך הים,3 19.3011גני תקווה0229פתח תקווה11
499 כבי"ס יובליםדרך הים,3 19.4011גני תקווה0229פתח תקווה11
499 כבי"ס יובליםדרך הים,3 19.5011גני תקווה0229פתח תקווה11
580ככבי"ס איילותדרך המלך,6 25.1010גני תקווה0229פתח תקווה11
580 כבי"ס איילותדרך המלך,6 25.2010גני תקווה0229פתח תקווה11
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205ככבית-הראשוניםהברוש,3 1.0001גת רימון0128פתח תקווה11
401ככמתנ"ס שטיינברגמוהליבר,144 1.0008יהוד-מונוסון9400פתח תקווה11
637 כמתנ"ס שטיינברגמוהליבר,144 7.0008יהוד-מונוסון9400פתח תקווה11
361 כבי"ס יגאל אלון - חטיבה דתיתבן צבי,12 11.0009יהוד-מונוסון9400פתח תקווה11
499ככבי"ס יגאל אלון - חטיבה דתיתבן צבי,12 12.0009יהוד-מונוסון9400פתח תקווה11
601ככמתנ"ס אדלרחתוכה סעדיה,41 14.0007יהוד-מונוסון9400פתח תקווה11
499ככבי"ס הרצלהרצל,31 19.1004יהוד-מונוסון9400פתח תקווה11
529 כבי"ס היובלהיובל,1 26.0017יהוד-מונוסון9400פתח תקווה11
597 כבי"ס היובלהיובל,1 27.0017יהוד-מונוסון9400פתח תקווה11
453ככגן חצב לוטםמרבד הקסמים,8 37.1024יהוד-מונוסון9400פתח תקווה11
434ככבי"ס היובלהיובל,1 38.0017יהוד-מונוסון9400פתח תקווה11
525ככבית החבר הוותיקהבנים1.0001כפר סירקין0249פתח תקווה11
464 כבית החבר הוותיקהבנים2.0001כפר סירקין0249פתח תקווה11
415ככבית העםמזור2.1001מזור0606פתח תקווה11
415 כבית העםמזור2.2001מזור0606פתח תקווה11
335ככמועדון קשישיםהשלושה,27 1.1001מעש0230פתח תקווה11
356ככמועדון יחדנחשונים,1 1.0002נחשונים0705פתח תקווה11
562ככבי"ס סביון -גני יהודהגן השקמים,2 2.1001סביון0587פתח תקווה11
562 כבי"ס סביון -גני יהודהגן השקמים,2 2.2001סביון0587פתח תקווה11
584ככבית דרורעינת1.0001עינת0871פתח תקווה11
630ככבי"ס קרולהבנים,5 2.1027פתח תקווה7900פתח תקווה11
630 כבי"ס קרולהבנים,5 2.2027פתח תקווה7900פתח תקווה11
553ככבי"ס נאות מרגליתדורני שלום,2 9.1100פתח תקווה7900פתח תקווה11
553 כבי"ס נאות מרגליתדורני שלום,2 9.2100פתח תקווה7900פתח תקווה11
556ככבי"ס נצח ישראלהרב מוהליבר שמואל,10 14.1028פתח תקווה7900פתח תקווה11
556 כבי"ס נצח ישראלהרב מוהליבר שמואל,10 14.2028פתח תקווה7900פתח תקווה11
590ככבי"ס שמעוניחזון איש,4 21.1021פתח תקווה7900פתח תקווה11
590ככבי"ס אמירהמגינים,21 37.0093פתח תקווה7900פתח תקווה11
616ככמתנ"ס בית מרקו דדורמז דוד,33 40.0125פתח תקווה7900פתח תקווה11
624ככבי"ס אדריונה,74 56.0046פתח תקווה7900פתח תקווה11
549ככבי"ס אורניםתפוצות ישראל,7 57.0001פתח תקווה7900פתח תקווה11
578ככמתנ"ס שעריםשולמית,1 59.0102פתח תקווה7900פתח תקווה11
526ככחטיבת ברנרעין גנים,71 60.1024פתח תקווה7900פתח תקווה11
526 כחטיבת ברנרעין גנים,71 60.2024פתח תקווה7900פתח תקווה11
510ככמתנ"ס אחדותשפרינצק,39 72.0118פתח תקווה7900פתח תקווה11
581ככבי"ס הוברמןהוברמן,8 74.1048פתח תקווה7900פתח תקווה11
581 כבי"ס הוברמןהוברמן,8 74.2048פתח תקווה7900פתח תקווה11
614ככבית מזליילין אבינועם,10 76.1095פתח תקווה7900פתח תקווה11
614 כבית מזליילין אבינועם,10 76.2095פתח תקווה7900פתח תקווה11
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636ככמועדון גמלאיםסמילנסקי,4 79.0096פתח תקווה7900פתח תקווה11
568ככנעמת טכנולוגיקפלן אליעזר,42 96.1068פתח תקווה7900פתח תקווה11
568 כנעמת טכנולוגיקפלן אליעזר,42 96.2068פתח תקווה7900פתח תקווה11
567 כנעמת טכנולוגיקפלן אליעזר,42 96.3068פתח תקווה7900פתח תקווה11
532ככבי"ס קפלןקפלן אליעזר,7 100.1017פתח תקווה7900פתח תקווה11
638ככמתנ"ס קרית מטלוןהצפירה,4 103.1050פתח תקווה7900פתח תקווה11
638 כמתנ"ס קרית מטלוןהצפירה,4 103.2050פתח תקווה7900פתח תקווה11
556ככבי"ס נוה עוזאשכול לוי,2 106.1010פתח תקווה7900פתח תקווה11
556 כבי"ס נוה עוזאשכול לוי,2 106.2010פתח תקווה7900פתח תקווה11
556 כבי"ס נוה עוזאשכול לוי,2 106.3010פתח תקווה7900פתח תקווה11
608 כבי"ס ביאליקיטקובסקי אחים,13 116.0002פתח תקווה7900פתח תקווה11
611ככמתנ"ס רמת ורברהפורצים,18 128.1026פתח תקווה7900פתח תקווה11
611 כמתנ"ס רמת ורברהפורצים,18 128.2026פתח תקווה7900פתח תקווה11
561ככבי"ס פיק"אסעדיה גאון,8 133.1015פתח תקווה7900פתח תקווה11
536ככבי"ס ביאליקיטקובסקי אחים,13 139.0002פתח תקווה7900פתח תקווה11
609 כמועדון גמלאיםסמילנסקי,4 145.0096פתח תקווה7900פתח תקווה11
575ככבי"ס עין גניםעין גנים,27 154.1014פתח תקווה7900פתח תקווה11
650ככהמרכז הקהילתיקהילת יוסטון,3 157.1031פתח תקווה7900פתח תקווה11
650 כהמרכז הקהילתיקהילת יוסטון,3 157.2031פתח תקווה7900פתח תקווה11
658ככבי"ס גורדוןוולפסון דוד,31 167.1003פתח תקווה7900פתח תקווה11
658 כבי"ס גורדוןוולפסון דוד,31 167.2003פתח תקווה7900פתח תקווה11
658 כבי"ס גורדוןוולפסון דוד,31 167.3003פתח תקווה7900פתח תקווה11
535ככבית התלמידסלומון,12 173.4036פתח תקווה7900פתח תקווה11
603ככתיכון ע"ש ברנרישעיהו ישראל,12 177.1091פתח תקווה7900פתח תקווה11
603 כתיכון ע"ש ברנרישעיהו ישראל,12 177.2091פתח תקווה7900פתח תקווה11
603 כתיכון ע"ש ברנרישעיהו ישראל,12 177.3091פתח תקווה7900פתח תקווה11
603 כתיכון ע"ש ברנרישעיהו ישראל,12 177.4091פתח תקווה7900פתח תקווה11
603 כתיכון ע"ש ברנרישעיהו ישראל,12 177.5091פתח תקווה7900פתח תקווה11
603 כתיכון ע"ש ברנרישעיהו ישראל,12 177.6091פתח תקווה7900פתח תקווה11
603 כתיכון ע"ש ברנרישעיהו ישראל,12 177.7091פתח תקווה7900פתח תקווה11
602 כתיכון ע"ש ברנרישעיהו ישראל,12 177.8091פתח תקווה7900פתח תקווה11
648 כבי"ס אמירהמגינים,21 185.0093פתח תקווה7900פתח תקווה11
585 כמרכז פיס לגיל הזהבפפר יוסף,20 188.0116פתח תקווה7900פתח תקווה11
556ככמרכז פיס לגיל הזהבפפר יוסף,20 189.0116פתח תקווה7900פתח תקווה11
645ככאולפנית ישורון בנותבס זליג,17 191.1052פתח תקווה7900פתח תקווה11
650ככבי"ס יסודותקיש,48 193.1007פתח תקווה7900פתח תקווה11
540ככבית חינוך ע"ש חיים בר-לבזכרון יעקב,60 202.0063פתח תקווה7900פתח תקווה11
610ככבי"ס בית יהודה - מעיין חינוך תהרב חפוטא יאיר,4 219.1131פתח תקווה7900פתח תקווה11
610 כבי"ס בית יהודה - מעיין חינוך תהרב חפוטא יאיר,4 219.2131פתח תקווה7900פתח תקווה11
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610 כבי"ס בית יהודה - מעיין חינוך תהרב חפוטא יאיר,4 219.3131פתח תקווה7900פתח תקווה11
564ככבי"ס הסשפירא הרמן צבי,46 221.1005פתח תקווה7900פתח תקווה11
564 כבי"ס הסשפירא הרמן צבי,46 221.2005פתח תקווה7900פתח תקווה11
586ככבי"ס יד לבניםיהלום בנימין227.1006פתח תקווה7900פתח תקווה11
586 כבי"ס יד לבניםיהלום בנימין227.2006פתח תקווה7900פתח תקווה11
650 כביה"ס נווה אברהםמרדכי בצ'איב234.2107פתח תקווה7900פתח תקווה11
650 כביה"ס נווה אברהםמרדכי בצ'איב234.3107פתח תקווה7900פתח תקווה11
650 כביה"ס נווה אברהםמרדכי בצ'איב234.4107פתח תקווה7900פתח תקווה11
650 כביה"ס נווה אברהםמרדכי בצ'איב234.5107פתח תקווה7900פתח תקווה11
627ככבי"ס מורשהעדש שפיק,7 239.1034פתח תקווה7900פתח תקווה11
627 כבי"ס מורשהעדש שפיק,7 239.2034פתח תקווה7900פתח תקווה11
553ככבית דנישטמפפר יהושע,90 240.1094פתח תקווה7900פתח תקווה11
553 כבית דנישטמפפר יהושע,90 240.2094פתח תקווה7900פתח תקווה11
622ככבי"ס יסודי הדרהעצמאות,50 242.1090פתח תקווה7900פתח תקווה11
622 כבי"ס יסודי הדרהעצמאות,50 242.2090פתח תקווה7900פתח תקווה11
622 כבי"ס יסודי הדרהעצמאות,50 242.3090פתח תקווה7900פתח תקווה11
622 כבי"ס יסודי הדרהעצמאות,50 242.4090פתח תקווה7900פתח תקווה11
376ככבי"ס אחד העםזכרון יעקב,43 244.1109פתח תקווה7900פתח תקווה11
543ככביה"ס ע"ש נעמי שמרזכרון יעקב,4 245.1055פתח תקווה7900פתח תקווה11
543 כביה"ס ע"ש נעמי שמרזכרון יעקב,4 245.2055פתח תקווה7900פתח תקווה11
543 כביה"ס ע"ש נעמי שמרזכרון יעקב,4 245.3055פתח תקווה7900פתח תקווה11
543 כביה"ס ע"ש נעמי שמרזכרון יעקב,4 245.4055פתח תקווה7900פתח תקווה11
603ככבי"ס קיבוץ גלויותככר גפן253.1035פתח תקווה7900פתח תקווה11
603 כבי"ס קיבוץ גלויותככר גפן253.2035פתח תקווה7900פתח תקווה11
545 כבית חינוך ע"ש חיים בר-לבזכרון יעקב,60 258.0063פתח תקווה7900פתח תקווה11
611 כמתנ"ס אחדותשפרינצק,39 265.0118פתח תקווה7900פתח תקווה11
625ככבי"ס ע"ש גולדה מאירבראון אריה,3 269.1115פתח תקווה7900פתח תקווה11
625 כבי"ס ע"ש גולדה מאירבראון אריה,3 269.2115פתח תקווה7900פתח תקווה11
634ככבי"ס מעלות חיים (משה"ב)הרב אונטרמן,14 270.1022פתח תקווה7900פתח תקווה11
634 כבי"ס מעלות חיים (משה"ב)הרב אונטרמן,14 270.2022פתח תקווה7900פתח תקווה11
532ככרב תחומי פתח תקווה ב'אמסטרדם,16 275.1054פתח תקווה7900פתח תקווה11
532 כרב תחומי פתח תקווה ב'אמסטרדם,16 275.2054פתח תקווה7900פתח תקווה11
532 כרב תחומי פתח תקווה ב'אמסטרדם,16 275.3054פתח תקווה7900פתח תקווה11
569ככבי"ס ע"ש חיים חפרמבצע חורב,6 277.1117פתח תקווה7900פתח תקווה11
569ככבי"ס ע"ש חיים חפרמבצע חורב,6 277.2117פתח תקווה7900פתח תקווה11
569 כבי"ס ע"ש חיים חפרמבצע חורב,6 277.3117פתח תקווה7900פתח תקווה11
569 כבי"ס ע"ש חיים חפרמבצע חורב,6 277.4117פתח תקווה7900פתח תקווה11
472ככבי"ס יצחק נבוןראשון לציון,6 282.1120פתח תקווה7900פתח תקווה11
472 כבי"ס יצחק נבוןראשון לציון,6 282.2120פתח תקווה7900פתח תקווה11
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458ככמתנ"ס זמירהרב אויערבך משה,10 286.1121פתח תקווה7900פתח תקווה11
458 כמתנ"ס זמירהרב אויערבך משה,10 286.2121פתח תקווה7900פתח תקווה11
638ככבי"ס ע"ש אריק אינשטייןמשה שמיר,2 291.1129פתח תקווה7900פתח תקווה11
638 כבי"ס ע"ש אריק אינשטייןמשה שמיר,2 291.2129פתח תקווה7900פתח תקווה11
638 כבי"ס ע"ש אריק אינשטייןמשה שמיר,2 291.3129פתח תקווה7900פתח תקווה11
551ככביה"ס אהוד מנורבן חור,14 298.1101פתח תקווה7900פתח תקווה11
551 כביה"ס אהוד מנורבן חור,14 298.2101פתח תקווה7900פתח תקווה11
370ככמתנ"ס יד הבניםי"ד הבנים,64 300.1122פתח תקווה7900פתח תקווה11
576ככבי"ס ממ"ד עמיטל אקדמיהרב משורר ישעיהו,27 301.1108פתח תקווה7900פתח תקווה11
576 כבי"ס ממ"ד עמיטל אקדמיהרב משורר ישעיהו,27 301.2108פתח תקווה7900פתח תקווה11
576 כבי"ס ממ"ד עמיטל אקדמיהרב משורר ישעיהו,27 301.3108פתח תקווה7900פתח תקווה11
576 כבי"ס ממ"ד עמיטל אקדמיהרב משורר ישעיהו,27 301.4108פתח תקווה7900פתח תקווה11
564ככבי"ס ממלכתי ע"ש נתן יונתןרום יעל,10 305.1106פתח תקווה7900פתח תקווה11
564 כבי"ס ממלכתי ע"ש נתן יונתןרום יעל,10 305.2106פתח תקווה7900פתח תקווה11
564 כבי"ס ממלכתי ע"ש נתן יונתןרום יעל,10 305.3106פתח תקווה7900פתח תקווה11
564 כבי"ס ממלכתי ע"ש נתן יונתןרום יעל,10 305.4106פתח תקווה7900פתח תקווה11
564 כבי"ס ממלכתי ע"ש נתן יונתןרום יעל,10 305.5106פתח תקווה7900פתח תקווה11
574ככבית ספר בית יעקבמנחת שלמה,1 309.1113פתח תקווה7900פתח תקווה11
574 כבית ספר בית יעקבמנחת שלמה,1 309.2113פתח תקווה7900פתח תקווה11
515ככמתנ"ס עולמותשולזינגר,10 310.1123פתח תקווה7900פתח תקווה11
515 כמתנ"ס עולמותשולזינגר,10 310.2123פתח תקווה7900פתח תקווה11
486ככביה"ס נווה אברהםמרדכי בצ'איב312.0107פתח תקווה7900פתח תקווה11
554ככבי"ס דבורה עומרעידוד ישראל,5 955.1132פתח תקווה7900פתח תקווה11
554 כבי"ס דבורה עומרעידוד ישראל,5 955.2132פתח תקווה7900פתח תקווה11
554 כבי"ס דבורה עומרעידוד ישראל,5 955.3132פתח תקווה7900פתח תקווה11
554 כבי"ס דבורה עומרעידוד ישראל,5 955.4132פתח תקווה7900פתח תקווה11
609ככעיריית ראש העיןשילה,21 5.1008ראש העין2640פתח תקווה11
609 כעיריית ראש העיןשילה,21 5.2008ראש העין2640פתח תקווה11
635 כאולפנת זבולוןהחמישה,51 9.0069ראש העין2640פתח תקווה11
638ככגן ילדים יערהכרמל,59 21.0002ראש העין2640פתח תקווה11
557 כבי"ס ממלכתי אפקגזית,19 23.0068ראש העין2640פתח תקווה11
637 כבי"ס נופיםנווה אפיקים,3 29.0071ראש העין2640פתח תקווה11
599ככמועדון גיל הזהב קתרוסקתרוס,37 30.1047ראש העין2640פתח תקווה11
442ככבי"ס נופיםנווה אפיקים,3 32.0071ראש העין2640פתח תקווה11
732ככבית המתנדבסמדר,12 35.0050ראש העין2640פתח תקווה11
550ככמועדון גיל הזהבהמתמיד,23 39.0033ראש העין2640פתח תקווה11
540 כבי"ס נופיםנווה אפיקים,3 45.0071ראש העין2640פתח תקווה11
599ככאולפנת זבולוןהחמישה,51 49.0069ראש העין2640פתח תקווה11
513 כבי"ס נופיםנווה אפיקים,3 50.0071ראש העין2640פתח תקווה11
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467ככבי"ס ממלכתי אפקגזית,19 53.0068ראש העין2640פתח תקווה11
588ככביס ממלכתי אשכולשבזי,157 54.0070ראש העין2640פתח תקווה11
522ככבי"ס בית יעקבמהריק"א,3 63.1003ראש העין2640פתח תקווה11
522 כבי"ס בית יעקבמהריק"א,3 63.2003ראש העין2640פתח תקווה11
522 כבי"ס בית יעקבמהריק"א,3 63.3003ראש העין2640פתח תקווה11
640ככבי"ס ע"ש שמעון פרסיפה ירקוני,9 64.1072ראש העין2640פתח תקווה11
640 כבי"ס ע"ש שמעון פרסיפה ירקוני,9 64.2072ראש העין2640פתח תקווה11
640 כבי"ס ע"ש שמעון פרסיפה ירקוני,9 64.3072ראש העין2640פתח תקווה11
640 כבי"ס ע"ש שמעון פרסיפה ירקוני,9 64.4072ראש העין2640פתח תקווה11
516ככאוהל-אברהםאחיסמך1.0001אחיסמך0804רמלה-לוד12
627ככבי"ס הדרים אילן רמוןבן יוסף שלמה,18 7.1004באר יעקב2530רמלה-לוד12
627 כבי"ס הדרים אילן רמוןבן יוסף שלמה,18 7.2004באר יעקב2530רמלה-לוד12
627 כבי"ס הדרים אילן רמוןבן יוסף שלמה,18 7.3004באר יעקב2530רמלה-לוד12
632ככבי"ס סביוןהדקל14.1006באר יעקב2530רמלה-לוד12
632 כבי"ס סביוןהדקל14.2006באר יעקב2530רמלה-לוד12
534ככבי"ס תלמיםגולדברג לאה,1 18.1007באר יעקב2530רמלה-לוד12
534 כבי"ס תלמיםגולדברג לאה,1 18.2007באר יעקב2530רמלה-לוד12
646ככבי"ס נווה נחוםטופז,6 22.1009באר יעקב2530רמלה-לוד12
646 כבי"ס נווה נחוםטופז,6 22.2009באר יעקב2530רמלה-לוד12
642ככבי"ס ממ"ד רמבםקפלן,4 2.1002בית דגן0466רמלה-לוד12
642 כבי"ס ממ"ד רמבםקפלן,4 2.2002בית דגן0466רמלה-לוד12
632ככמרכז קהילתיבגין מנחם,40 3.1003בית דגן0466רמלה-לוד12
627ככבי"ס שדותהבנים,8 7.0007בית דגן0466רמלה-לוד12
501ככביה"ס שדות איילוןבית חשמונאי1.1001בית חשמונאי1050רמלה-לוד12
501 כביה"ס שדות איילוןבית חשמונאי1.2001בית חשמונאי1050רמלה-לוד12
638ככבית העםבית נחמיה1.0002בית נחמיה0784רמלה-לוד12
473ככהמועדון החדשבית עוזיאל1.0001בית עוזיאל0301רמלה-לוד12
234ככבית ספר יסודיבן שמן (כפר נוער),9999 1.0002בן שמן (כפר נוער)1084רמלה-לוד12
591ככמזכירותבן שמן (מושב)1.0001בן שמן (מושב)2013רמלה-לוד12
333ככמזכירותגינתון1.1001גינתון0863רמלה-לוד12
341ככמועדון מושב גימזוגמזו1.1001גמזו0745רמלה-לוד12
354ככבית תרבותגנות1.0001גנות0836רמלה-לוד12
274ככמועדון חבריםגני הדר1.0001גני הדר1103רמלה-לוד12
305ככמועדון ליד המכולתהגפן1.0001זיתן0788רמלה-לוד12
327ככמועדון חברחולדה1.1001חולדה0160רמלה-לוד12
582ככהיכל שמואל דןחמד1.0001חמד0801רמלה-לוד12
359ככמועדוןישרש1.1003ישרש0828רמלה-לוד12
544ככמועדוןכפר בן נון1.0001כפר בן נון2010רמלה-לוד12
495ככבית העםכפר דניאל1.0001כפר דניאל0707רמלה-לוד12
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521ככבי"ס ממ"ד בית רבקה - צעירותכפר חב"ד1.1004כפר חב"ד0696רמלה-לוד12
521 כבי"ס ממ"ד בית רבקה - צעירותכפר חב"ד1.2004כפר חב"ד0696רמלה-לוד12
576ככבית הפיס לקהילהכפר טרומן1.0001כפר טרומן0673רמלה-לוד12
599ככמרכז קהילתי (ע"י הצרכניה)כפר שמואל1.0001כפר שמואל0743רמלה-לוד12
476ככבית הקהילהכרמי יוסף,1 1.0004כרמי יוסף1264רמלה-לוד12
473 כבית הקהילהכרמי יוסף,1 2.0004כרמי יוסף1264רמלה-לוד12
479ככבי"ס אל-זהראשדה יצחק,9 2.1014לוד7000רמלה-לוד12
479 כבי"ס אל-זהראשדה יצחק,9 2.2014לוד7000רמלה-לוד12
530ככבי"ס נועם נריהפלומניק יעקב,1 9.1043לוד7000רמלה-לוד12
530 כבי"ס נועם נריהפלומניק יעקב,1 9.2043לוד7000רמלה-לוד12
390 כישיבה תיכונית אלישיבכצנלסון,4 11.0016לוד7000רמלה-לוד12
545 כביה"ס הראלהרב חורי חיים,27 17.0041לוד7000רמלה-לוד12
591ככביה"ס אלראזיאקסודוס,6 18.1018לוד7000רמלה-לוד12
591 כביה"ס אלראזיאקסודוס,6 18.2018לוד7000רמלה-לוד12
591 כביה"ס אלראזיאקסודוס,6 18.3018לוד7000רמלה-לוד12
504ככבי"ס מ"מ ע"ש ספירשפירא חיים משה,13 24.0005לוד7000רמלה-לוד12
459 כבי"ס מ"מ ע"ש ספירשפירא חיים משה,13 28.0005לוד7000רמלה-לוד12
521ככביה"ס נועם המאיריקפלן,2 30.1012לוד7000רמלה-לוד12
521 כביה"ס נועם המאיריקפלן,2 30.2012לוד7000רמלה-לוד12
521 כביה"ס נועם המאיריקפלן,2 30.3012לוד7000רמלה-לוד12
521 כביה"ס נועם המאיריקפלן,2 30.4012לוד7000רמלה-לוד12
383ככבי"ס ממלכתי דקלפנקס דוד,5 35.0038לוד7000רמלה-לוד12
463ככבי"ס התיכון הערבי להנדסה ומדעמזרחי דוד,6 36.1039לוד7000רמלה-לוד12
463 כבי"ס התיכון הערבי להנדסה ומדעמזרחי דוד,6 36.2039לוד7000רמלה-לוד12
559 כבי"ס ממלכתי דקלפנקס דוד,5 43.0038לוד7000רמלה-לוד12
475ככישיבה תיכונית אלישיבכצנלסון,4 45.0016לוד7000רמלה-לוד12
403ככביה"ס הראלהרב חורי חיים,27 46.0041לוד7000רמלה-לוד12
573 כביה"ס הראלהרב חורי חיים,27 50.0041לוד7000רמלה-לוד12
630 כבי"ס מ"מ ע"ש ספירשפירא חיים משה,13 53.0005לוד7000רמלה-לוד12
506ככבי"ס רמב"םרובין אריה58.1024לוד7000רמלה-לוד12
506 כבי"ס רמב"םרובין אריה58.2024לוד7000רמלה-לוד12
506 כבי"ס רמב"םרובין אריה58.3024לוד7000רמלה-לוד12
645ככבי"ס ממ"ד ב חב"ד (בנות)צמח צדק,1 60.0042לוד7000רמלה-לוד12
326ככבי"ס חב"ד ב' (בנים)צמח צדק,4 61.1003לוד7000רמלה-לוד12
482 כבי"ס ממלכתי דקלפנקס דוד,5 69.0038לוד7000רמלה-לוד12
623ככתיכון מקיף ע"ש מקסים לוילובלין אהרון,9 82.1033לוד7000רמלה-לוד12
623 כתיכון מקיף ע"ש מקסים לוילובלין אהרון,9 82.2033לוד7000רמלה-לוד12
538ככבית ספר יסודי גני יערהאיילון,10 86.0035לוד7000רמלה-לוד12
550 כבית ספר יסודי גני יערהאיילון,10 87.0035לוד7000רמלה-לוד12
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558ככמועדון פיסהשקמה,40 1.0002לפיד1310רמלה-לוד12
585ככגני פיסקצות החושן,7 3.0011מודיעין עילית3797רמלה-לוד12
408ככמעלות בת-שבערבי יהודה הנשיא,24ב11.1020מודיעין עילית3797רמלה-לוד12
408 כמעלות בת-שבערבי יהודה הנשיא,24ב11.2020מודיעין עילית3797רמלה-לוד12
334ככגני ילדים "עץ הדעת"שדרות יחזקאל,1 15.1026מודיעין עילית3797רמלה-לוד12
641ככבנין אשכולות הפיס קרית ספראבני נזר,59 27.1002מודיעין עילית3797רמלה-לוד12
491ככגני ילדיםזכרון שמואל,3 32.1025מודיעין עילית3797רמלה-לוד12
548 כבי"ס חפציבה החדשאבי עזרי,3 34.0018מודיעין עילית3797רמלה-לוד12
548ככגני ילדים רשב"ירבי שמעון בר יוחאי,21 36.1008מודיעין עילית3797רמלה-לוד12
548 כגני ילדים רשב"ירבי שמעון בר יוחאי,21 36.2008מודיעין עילית3797רמלה-לוד12
344ככבי"ס אהלי ספר בנותאור החיים,31 37.1029מודיעין עילית3797רמלה-לוד12
502ככבי"ס חפציבה החדשאבי עזרי,3 39.0018מודיעין עילית3797רמלה-לוד12
481ככסמינר בית יעקבנתיבות המשפט,111 47.1024מודיעין עילית3797רמלה-לוד12
481 כסמינר בית יעקבנתיבות המשפט,111 47.2024מודיעין עילית3797רמלה-לוד12
481 כסמינר בית יעקבנתיבות המשפט,111 47.3024מודיעין עילית3797רמלה-לוד12
491ככבי"ס משכנות תמררבי עקיבא,2 50.1007מודיעין עילית3797רמלה-לוד12
571ככבי"ס עירוני א'דם המכבים,9 12.1001מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
571 כבי"ס עירוני א'דם המכבים,9 12.2001מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
571 כבי"ס עירוני א'דם המכבים,9 12.3001מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
534ככבי"ס יסודי ממלכתי - ניצניםשד יצחק רבין,32 18.1010מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
534 כבי"ס יסודי ממלכתי - ניצניםשד יצחק רבין,32 18.2010מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
534 כבי"ס יסודי ממלכתי - ניצניםשד יצחק רבין,32 18.3010מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
496ככבי"ס ממלכתי - דורותגינת החולה,12 19.1005מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
496 כבי"ס ממלכתי - דורותגינת החולה,12 19.2005מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
496 כבי"ס ממלכתי - דורותגינת החולה,12 19.3005מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
543ככבי"ס ממלכתי ה' אסיףאליהו הנביא,2 21.1007מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
650ככבי"ס ממלכתי קשתחטיבת הצנחנים,1 28.1014מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
643ככביה"ס יסודי יחדישעיהו הנביא,23 29.1017מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
643 כביה"ס יסודי יחדישעיהו הנביא,23 29.2017מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
643 כביה"ס יסודי יחדישעיהו הנביא,23 29.3017מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
579ככבי"ס ממלכתי - היובלגינת איילון,34 30.1003מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
579 כבי"ס ממלכתי - היובלגינת איילון,34 30.2003מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
579 כבי"ס ממלכתי - היובלגינת איילון,34 30.3003מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
493ככבי"ס ממ"ד - נתיב זבולוןגינת החולה,52 32.1004מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
493 כבי"ס ממ"ד - נתיב זבולוןגינת החולה,52 32.2004מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
493 כבי"ס ממ"ד - נתיב זבולוןגינת החולה,52 32.3004מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
603ככבי"ס על יסודי ע"ש יצחק רביןנחל עיון,1 34.1009מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
603 כבי"ס על יסודי ע"ש יצחק רביןנחל עיון,1 34.2009מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
603 כבי"ס על יסודי ע"ש יצחק רביןנחל עיון,1 34.3009מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
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598ככבי"ס דרכי יהודהיהלום,52 37.1021מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
598 כבי"ס דרכי יהודהיהלום,52 37.2021מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
598 כבי"ס דרכי יהודהיהלום,52 37.3021מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
647ככבי"ס "רעים"ראובן,6 47.1105מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
647 כבי"ס "רעים"ראובן,6 47.2105מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
647 כבי"ס "רעים"ראובן,6 47.3105מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
560ככבי"ס אבני החושן תורני-אומניותעמק בית שאן,51 48.1023מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
560 כבי"ס אבני החושן תורני-אומניותעמק בית שאן,51 48.2023מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
560 כבי"ס אבני החושן תורני-אומניותעמק בית שאן,51 48.3023מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
613ככבי"ס אבני חןאבני החושן,55 51.0022מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
623ככבי"ס אופקעמק דותן,11 56.1011מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
623 כבי"ס אופקעמק דותן,11 56.2011מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
623 כבי"ס אופקעמק דותן,11 56.3011מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
558ככבי"ס האלהעמק האלה,40 67.1012מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
558 כבי"ס האלהעמק האלה,40 67.2012מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
446ככבי"ס דתי תורני אריאלשד מנחם בגין,55 77.1018מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
446 כבי"ס דתי תורני אריאלשד מנחם בגין,55 77.2018מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
547ככבי"ס ממלכתי יוזמ"החשון,30 78.1019מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
547 כבי"ס ממלכתי יוזמ"החשון,30 78.2019מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
547 כבי"ס ממלכתי יוזמ"החשון,30 78.3019מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
547 כבי"ס ממלכתי יוזמ"החשון,30 78.4019מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
532ככבי"ס משואות נריהנחל צלמון,23 79.1006מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
532 כבי"ס משואות נריהנחל צלמון,23 79.2006מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
532 כבי"ס משואות נריהנחל צלמון,23 79.3006מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
488ככבי"ס אורט עירוני דעמק חרוד,9 80.1020מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
515ככבי"ס ממ"ד תורני "שבטי-ישראל"אפרים,15 91.1106מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
515 כבי"ס ממ"ד תורני "שבטי-ישראל"אפרים,15 91.2106מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
553 כבי"ס חט"ב מור - רעותהדרים מכבים רעות103.0103מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
408ככבי"ס חט"ב מור - רעותהדרים מכבים רעות104.0103מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
544 כבי"ס חט"ב מור - רעותהדרים מכבים רעות105.0103מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
640 כבי"ס עמית - רעותניצן מכבים רעות,2 106.0102מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
586 כבי"ס תיכון מעוף ברנקו וייסערבי נחל מכבים רעות,51 109.0024מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
449ככבי"ס עמית - רעותניצן מכבים רעות,2 112.0102מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
558ככבי"ס מעוז המכביםדרך ד"ר פלד ישראל113.1104מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
558 כבי"ס מעוז המכביםדרך ד"ר פלד ישראל113.2104מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
463ככבי"ס תיכון מעוף ברנקו וייסערבי נחל מכבים רעות,51 114.0024מודיעין-מכבים-רעות1200רמלה-לוד12
523ככמועדון מצליחמצליח1.0001מצליח0757רמלה-לוד12
442 כמועדון מצליחמצליח2.0001מצליח0757רמלה-לוד12
402ככמועדון המחלבה החדשמשמר איילון1.0002משמר איילון0670רמלה-לוד12
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596ככצהרון (מועדונית לשעבר)משמר דוד1.0002משמר דוד0563רמלה-לוד12
355ככמועדון תרבותמשמר השבעה1.1001משמר השבעה0729רמלה-לוד12
615ככמתנס שלב במוריה,16 1.0002נוף איילון1333רמלה-לוד12
425ככמועדון ויצוניר צבי1.0003ניר צבי0331רמלה-לוד12
459ככמזכירות נעלהנעלה2.1001נעלה3787רמלה-לוד12
620ככחדר אסיפותנצר סרני1.0001נצר סרני0435רמלה-לוד12
594ככמועדוןפדיה1.0001פדיה0838רמלה-לוד12
618ככבית תרבות פתחיה ע"ש יוסי ישיפתחיה1.0002פתחיה0839רמלה-לוד12
542ככמועדוןצפריה1.0001צפריה0594רמלה-לוד12
554ככמועדוןרמות מאיר1.0001רמות מאיר0735רמלה-לוד12
579ככבי"ס אופקתמיר שמואל,3 9.1012רמלה8500רמלה-לוד12
550ככבית ווקרמבצע קדש,1 10.1028רמלה8500רמלה-לוד12
550 כבית ווקרמבצע קדש,1 10.2028רמלה8500רמלה-לוד12
550 כבית ווקרמבצע קדש,1 10.3028רמלה8500רמלה-לוד12
532ככמרכז מחוננים מבנה א'חיים אשר,12 11.1010רמלה8500רמלה-לוד12
532 כמרכז מחוננים מבנה א'חיים אשר,12 11.2010רמלה8500רמלה-לוד12
532 כמרכז מחוננים מבנה א'חיים אשר,12 11.3010רמלה8500רמלה-לוד12
532 כמרכז מחוננים מבנה א'חיים אשר,12 11.4010רמלה8500רמלה-לוד12
536 כבי"ס מעניתיוספטל גיורא,23 16.0006רמלה8500רמלה-לוד12
490ככבי"ס מעניתיוספטל גיורא,23 26.0006רמלה8500רמלה-לוד12
586ככבי"ס בר אילןברזילי30.1002רמלה8500רמלה-לוד12
586 כבי"ס בר אילןברזילי30.2002רמלה8500רמלה-לוד12
555ככתיכון דתי - עתיד איתן (לשעבר)רזיאל דוד,24 37.0033רמלה8500רמלה-לוד12
633ככקריית האומניםחיטמן עוזי,31 45.1030רמלה8500רמלה-לוד12
633 כקריית האומניםחיטמן עוזי,31 45.2030רמלה8500רמלה-לוד12
358ככבי"ס שש שנתי למדעים ולאומנויותבנאי יוסי,56 47.1035רמלה8500רמלה-לוד12
554ככבי"ס ערבי אלג'יארישהתמר50.0019רמלה8500רמלה-לוד12
562 כבי"ס ממ"ד הרי"ן א'שטיין יהודה,11 55.0005רמלה8500רמלה-לוד12
564ככבי"ס בן גוריוןרזיאל דוד58.1003רמלה8500רמלה-לוד12
564 כבי"ס בן גוריוןרזיאל דוד58.2003רמלה8500רמלה-לוד12
564 כבי"ס בן גוריוןרזיאל דוד58.3003רמלה8500רמלה-לוד12
489ככמתחם הידידות אהלל אברהם,6 69.1031רמלה8500רמלה-לוד12
489 כמתחם הידידות אהלל אברהם,6 69.2031רמלה8500רמלה-לוד12
389ככבי"ס ממ"ד הרי"ן א'שטיין יהודה,11 83.0005רמלה8500רמלה-לוד12
561ככבי"ס יסודי קשתבנאי יוסי,9 89.1034רמלה8500רמלה-לוד12
561 כבי"ס יסודי קשתבנאי יוסי,9 89.2034רמלה8500רמלה-לוד12
615ככבי"ס אל עומריהדוכיפת,1 950.0026רמלה8500רמלה-לוד12
598 כבי"ס אל עומריהדוכיפת,1 951.0026רמלה8500רמלה-לוד12
634ככבי"ס אבני החושןהמכבים,10 1.1001שוהם1304רמלה-לוד12
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634 כבי"ס אבני החושןהמכבים,10 1.2001שוהם1304רמלה-לוד12
431ככבי"ס ניצניםצורן,6 3.0006שוהם1304רמלה-לוד12
538 ככותר פיסכרמל,6 5.0008שוהם1304רמלה-לוד12
596ככבי"ס ממ"ד שלהבתתירוש,1 9.0007שוהם1304רמלה-לוד12
572ככחט"ב יהלוםהקשת,24 13.1009שוהם1304רמלה-לוד12
572 כחט"ב יהלוםהקשת,24 13.2009שוהם1304רמלה-לוד12
342ככבית הגמלאיתפן,2 15.1010שוהם1304רמלה-לוד12
560ככבי"ס רביןנרקיס,3 17.0005שוהם1304רמלה-לוד12
567כככותר פיסכרמל,6 18.0008שוהם1304רמלה-לוד12
459 כבי"ס ניצניםצורן,6 23.0006שוהם1304רמלה-לוד12
507ככחדר זכרון ליד מועדון הנוערשילת1.0001שילת1165רמלה-לוד12
389ככבית ספר שלהבת בנותשעלבים1.1001שעלבים0856רמלה-לוד12
521ככבית ספר בראשיתבית אלעזרי1.0001בית אלעזרי0562רחובות13
371ככאולם שמחותבית גמליאל1.0003בית גמליאל0571רחובות13
470ככאולם שמחותבית חלקיה1.0001בית חלקיה2033רחובות13
322ככמכללת גבעת וושינגטוןבית רבן1.0001בית רבן0848רחובות13
612ככמזכירות (בית העם)בן זכאי1.0001בן זכאי0760רחובות13
501ככמזכירות - מועדוןבני דרום1.0001בני דרום0592רחובות13
543ככמועדון גיל הזהבבגין מנחם,19 5.0002בני עי"ש1066רחובות13
410ככמועדון פיס לנוערהדקל,17 7.0005בני עי"ש1066רחובות13
491 כמועדון פיס קהילתימרווה1.0001בני ראם0588רחובות13
421ככמועדון פיס קהילתימרווה2.0001בני ראם0588רחובות13
619ככבית העם (מועדון)בניה1.0001בניה0685רחובות13
617ככמועדוןגאליה1.0001גאליה0853רחובות13
625ככמועדוןגבעת ברנר1.1001גבעת ברנר0147רחובות13
358ככספריה עירוניתויצמן,13 1.1008גדרה2550רחובות13
624ככמרכז קהילתי ע"ש אווה גרוסשפירא7.0013גדרה2550רחובות13
633ככבי"ס ממ"ד אוהל שלוםויצמן,21 10.1004גדרה2550רחובות13
633 כבי"ס ממ"ד אוהל שלוםויצמן,21 10.2004גדרה2550רחובות13
610ככבי"ס יסודי הבילוייםדרך הפרחים,36 16.1014גדרה2550רחובות13
610 כבי"ס יסודי הבילוייםדרך הפרחים,36 16.2014גדרה2550רחובות13
539 כמרכז קהילתי ע"ש אווה גרוסשפירא18.0013גדרה2550רחובות13
461ככבי"ס ממלכתי קהילתי גווניםארז,11 19.1006גדרה2550רחובות13
461 כבי"ס ממלכתי קהילתי גווניםארז,11 19.2006גדרה2550רחובות13
524ככבי"ס רימוניםשד רבין יצחק,2 24.1012גדרה2550רחובות13
524 כבי"ס רימוניםשד רבין יצחק,2 24.2012גדרה2550רחובות13
280ככבית התרבות (מועדון)המייסדים1.0001גיבתון0196רחובות13
350ככבית העםגן הדרום1.0001גן הדרום1072רחובות13
633ככאורט רביןדרך יצחק רבין,2 2.1002גן יבנה0166רחובות13
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633 כאורט רביןדרך יצחק רבין,2 2.2002גן יבנה0166רחובות13
639ככבי"ס ממלכתי מכביםמירון3.1003גן יבנה0166רחובות13
639 כבי"ס ממלכתי מכביםמירון3.2003גן יבנה0166רחובות13
511ככחט"ב ע"ש נעמי שמרא. צ. גרינברג,1 22.1007גן יבנה0166רחובות13
511 כחט"ב ע"ש נעמי שמרא. צ. גרינברג,1 22.2007גן יבנה0166רחובות13
593ככבי"ס ע"ש אהוד מנורצה"ל,26 24.1008גן יבנה0166רחובות13
593 כבי"ס ע"ש אהוד מנורצה"ל,26 24.2008גן יבנה0166רחובות13
593 כבי"ס ע"ש אהוד מנורצה"ל,26 24.3008גן יבנה0166רחובות13
593 כבי"ס ע"ש אהוד מנורצה"ל,26 24.4008גן יבנה0166רחובות13
593 כבי"ס ע"ש אהוד מנורצה"ל,26 24.5008גן יבנה0166רחובות13
413ככמזכירותגן שלמה1.0001גן שלמה0144רחובות13
439ככמזכירות חדר הנצחהגני טל1.0001גני טל1371רחובות13
528ככבית הפיס לנוערהרקפת1.0001גני יוחנן0862רחובות13
345ככמזכירות הקיבוץחפץ חיים1.0001חפץ חיים0363רחובות13
375ככבי"ס תיכון תורני נריהחבלבל,1 4.1005יבנה2660רחובות13
451ככמרכז שכונתי - בית סלומוןהנרקיס,3 9.1008יבנה2660רחובות13
381ככמרכז קהילתי ע"ש גרמנובגיבורי החיל,1 23.1010יבנה2660רחובות13
623ככמרכז ספורטהאלון,27 30.1013יבנה2660רחובות13
623 כמרכז ספורטהאלון,27 30.2013יבנה2660רחובות13
438ככבי"ס ממלכתי דתי סיניהגלבוע,6 37.1006יבנה2660רחובות13
438 כבי"ס ממלכתי דתי סיניהגלבוע,6 37.2006יבנה2660רחובות13
590 כמ קהילתי ע"ש אמנון ליפקין שחקהשייטים,5 46.0022יבנה2660רחובות13
627ככבי"ס מדעי ע"ש אלברט איינשטייןהצדף,9 48.1023יבנה2660רחובות13
627 כבי"ס מדעי ע"ש אלברט איינשטייןהצדף,9 48.2023יבנה2660רחובות13
523ככבית ספר לאומנויותסנפיר,6 52.1021יבנה2660רחובות13
601ככבית ספר ירוק ע"ש יצחק רביןהדייגים,4 53.1020יבנה2660רחובות13
601 כבית ספר ירוק ע"ש יצחק רביןהדייגים,4 53.2020יבנה2660רחובות13
601 כבית ספר ירוק ע"ש יצחק רביןהדייגים,4 53.3020יבנה2660רחובות13
601 כבית ספר ירוק ע"ש יצחק רביןהדייגים,4 53.4020יבנה2660רחובות13
561ככמ קהילתי ע"ש אמנון ליפקין שחקהשייטים,5 54.0022יבנה2660רחובות13
556ככמתנס נחל שורקהראל,1 3.1002יד בנימין0577רחובות13
556 כמתנס נחל שורקהראל,1 3.2002יד בנימין0577רחובות13
556 כמתנס נחל שורקהראל,1 3.3002יד בנימין0577רחובות13
339ככבית חנהיסודות1.0001יסודות0440רחובות13
547ככמועדוןכפר אביב1.0001כפר אביב0857רחובות13
440ככבית דבכפר ביל"ו1.1001כפר ביל"ו0177רחובות13
439 כבית דבכפר ביל"ו1.2001כפר ביל"ו0177רחובות13
471ככבית ויצוכפר מרדכי1.0001כפר מרדכי0764רחובות13
154ככבית אורפיסכרם יבנה (ישיבה)1.0001כרם יבנה (ישיבה)1094רחובות13
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634ככמתנס - מפגשיםשד אליהו,4 1.1006מזכרת בתיה0028רחובות13
634 כמתנס - מפגשיםשד אליהו,4 1.2006מזכרת בתיה0028רחובות13
589ככבי"ס הרצוג - מבנה מס' 1בית און7.1001מזכרת בתיה0028רחובות13
594ככביה"ס מ"מ ע"ש בן גוריוןשחם יואב,5 11.1005מזכרת בתיה0028רחובות13
594 כביה"ס מ"מ ע"ש בן גוריוןשחם יואב,5 11.2005מזכרת בתיה0028רחובות13
505ככבית רותהיוגב1.0001משגב דב0765רחובות13
654ככמזכירות ישנהניר גלים1.0001ניר גלים0720רחובות13
326ככבי"ס ממלכתי דתי חב"דגאולה,30 3.1007נס ציונה7200רחובות13
469ככבי"ס יסודי שדותזמיר,31 25.1018נס ציונה7200רחובות13
469 כבי"ס יסודי שדותזמיר,31 25.2018נס ציונה7200רחובות13
544 כבי"ס שיבוליםשד אפרים,20א31.0020נס ציונה7200רחובות13
490ככבי"ס שיבוליםשד אפרים,20א32.0020נס ציונה7200רחובות13
505 כבי"ס שיבוליםשד אפרים,20א33.0020נס ציונה7200רחובות13
522ככבי"ס בן - יהודהדוד אלעזר,26 35.1016נס ציונה7200רחובות13
522 כבי"ס בן - יהודהדוד אלעזר,26 35.2016נס ציונה7200רחובות13
626ככבי"ס בן צביההסתדרות,40 52.0001נס ציונה7200רחובות13
488ככבית ספר גולדהשינדלר אוסקר58.1009נס ציונה7200רחובות13
612ככביה"ס ארגמןלרר משה,29 60.1017נס ציונה7200רחובות13
612 כביה"ס ארגמןלרר משה,29 60.2017נס ציונה7200רחובות13
634ככגן לוטםבוקסר אהרון61.1012נס ציונה7200רחובות13
647ככבי"ס האירוססביון,8 63.1019נס ציונה7200רחובות13
647 כבי"ס האירוססביון,8 63.2019נס ציונה7200רחובות13
272ככמוקד קהילתינצר חזני1.0001נצר חזני1372רחובות13
623ככמועדוןפלמחים1.0001פלמחים0597רחובות13
602ככאולם שמחות - אולם ראשיקבוצת יבנה1.0001קבוצת יבנה0334רחובות13
630ככבית העםהדר1.0001קדרון0615רחובות13
562ככבית עינבנרקיס,1 8.0003קרית עקרון0469רחובות13
486ככמרכז יום לקשישדרך ירושלים,1 10.1005קרית עקרון0469רחובות13
625ככבי"ס שלמוןשינקין,18 23.1018ראשון לציון8300רחובות13
625 כבי"ס שלמוןשינקין,18 23.2018ראשון לציון8300רחובות13
650ככחט"ב מיכה רייסרגוש עציון,23 36.1051ראשון לציון8300רחובות13
650 כחט"ב מיכה רייסרגוש עציון,23 36.2051ראשון לציון8300רחובות13
577ככבי"ס תמירההכשרות,4 47.0120ראשון לציון8300רחובות13
594ככחט"ב מרדכי טביבגרינשפן הרשל,6 50.1038ראשון לציון8300רחובות13
594 כחט"ב מרדכי טביבגרינשפן הרשל,6 50.2038ראשון לציון8300רחובות13
552ככבי"ס רמזהחצב,22א53.1017ראשון לציון8300רחובות13
552 כבי"ס רמזהחצב,22א53.2017ראשון לציון8300רחובות13
552 כבי"ס רמזהחצב,22א53.3017ראשון לציון8300רחובות13
552 כבי"ס רמזהחצב,22א53.4017ראשון לציון8300רחובות13
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436ככבי"ס מעלה שמעוניצ"ג בנות,36 61.0020ראשון לציון8300רחובות13
637 כבי"ס מעלה שמעוניצ"ג בנות,36 62.0020ראשון לציון8300רחובות13
593ככבית למדע ועמדהמרגולין,22 63.1100ראשון לציון8300רחובות13
593 כבית למדע ועמדהמרגולין,22 63.2100ראשון לציון8300רחובות13
593 כבית למדע ועמדהמרגולין,22 63.3100ראשון לציון8300רחובות13
593 כבית למדע ועמדהמרגולין,22 63.4100ראשון לציון8300רחובות13
591 כבית למדע ועמדהמרגולין,22 63.5100ראשון לציון8300רחובות13
590ככמרכז קהילתי עלומיםבלקינד שמשון,21 70.0041ראשון לציון8300רחובות13
659ככבי"ס צליל מיתרדרובין יואל,37 80.1076ראשון לציון8300רחובות13
659 כבי"ס צליל מיתרדרובין יואל,37 80.2076ראשון לציון8300רחובות13
548 כבי"ס אשכולותדרובין יואל,35 85.0005ראשון לציון8300רחובות13
638ככחט"ע גימנסיה ריאליתהאחים סמילצ'נסקי,22 87.1023ראשון לציון8300רחובות13
481ככבי"ס אשכולותדרובין יואל,35 88.0005ראשון לציון8300רחובות13
516 כבי"ס ניצניםויניק,39 94.0042ראשון לציון8300רחובות13
604ככבי"ס באריכצנלסון,26 105.1006ראשון לציון8300רחובות13
604 כבי"ס באריכצנלסון,26 105.2006ראשון לציון8300רחובות13
577ככחט"ע מקיף ג העמיתהמתנדבים,6 113.1105ראשון לציון8300רחובות13
577 כחט"ע מקיף ג העמיתהמתנדבים,6 113.2105ראשון לציון8300רחובות13
523 כבי"ס ממלכתי רוזןאברבנאל,30 130.0016ראשון לציון8300רחובות13
612 כמרכז קהילתי עלומיםבלקינד שמשון,21 134.0041ראשון לציון8300רחובות13
533 כמועדון גימלאים (בית -הקשיש)בית יוסף,12 147.0117ראשון לציון8300רחובות13
597ככנתיב האולפנהשדה נחום,4 158.1030ראשון לציון8300רחובות13
597 כנתיב האולפנהשדה נחום,4 158.2030ראשון לציון8300רחובות13
597 כנתיב האולפנהשדה נחום,4 158.3030ראשון לציון8300רחובות13
488ככבי"ס ממלכתי רוזןאברבנאל,30 161.0016ראשון לציון8300רחובות13
622ככתיכון מקיף ז' רביביםגוש עציון,23 162.0052ראשון לציון8300רחובות13
508ככמועדון גימלאים (בית -הקשיש)בית יוסף,12 166.0117ראשון לציון8300רחובות13
639 כתיכון מקיף ז' רביביםגוש עציון,23 167.0052ראשון לציון8300רחובות13
602 כבי"ס שש שנתי ע"ש איינשטייןאבני החושן,3 171.0090ראשון לציון8300רחובות13
627 כבי"ס שש שנתי ע"ש איינשטייןאבני החושן,3 172.0090ראשון לציון8300רחובות13
618ככבי"ס שש שנתי ע"ש איינשטייןאבני החושן,3 175.0090ראשון לציון8300רחובות13
628ככחט"ב אבני החושןאבני החושן,2 182.1091ראשון לציון8300רחובות13
628 כחט"ב אבני החושןאבני החושן,2 182.2091ראשון לציון8300רחובות13
628 כחט"ב אבני החושןאבני החושן,2 182.3091ראשון לציון8300רחובות13
583ככבי"ס איתמרמבצע משה,39 183.1021ראשון לציון8300רחובות13
583 כבי"ס איתמרמבצע משה,39 183.2021ראשון לציון8300רחובות13
583 כבי"ס איתמרמבצע משה,39 183.3021ראשון לציון8300רחובות13
624ככבי"ס ע"ש זבולון המרשד התקומה,12 185.1119ראשון לציון8300רחובות13
624 כבי"ס ע"ש זבולון המרשד התקומה,12 185.2119ראשון לציון8300רחובות13
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624 כבי"ס ע"ש זבולון המרשד התקומה,12 185.3119ראשון לציון8300רחובות13
622 כבי"ס ע"ש זבולון המרשד התקומה,12 185.4119ראשון לציון8300רחובות13
628ככבי"ס כרמים-זיו (חט"צ)היין,2 187.1027ראשון לציון8300רחובות13
628 כבי"ס כרמים-זיו (חט"צ)היין,2 187.2027ראשון לציון8300רחובות13
652ככבי"ס ידליןהירקון,4 213.1011ראשון לציון8300רחובות13
652 כבי"ס ידליןהירקון,4 213.2011ראשון לציון8300רחובות13
652 כבי"ס ידליןהירקון,4 213.3011ראשון לציון8300רחובות13
577ככחט"ב זלמן ארןהרצל,119 217.1043ראשון לציון8300רחובות13
577 כחט"ב זלמן ארןהרצל,119 217.2043ראשון לציון8300רחובות13
642ככבי"ס ממלכתי מישור הנוףגיבשטיין יהושע,31 224.1064ראשון לציון8300רחובות13
642 כבי"ס ממלכתי מישור הנוףגיבשטיין יהושע,31 224.2064ראשון לציון8300רחובות13
642 כבי"ס ממלכתי מישור הנוףגיבשטיין יהושע,31 224.3064ראשון לציון8300רחובות13
588ככחט"ב אחרון הבילוייםהבריגדה,10 225.1002ראשון לציון8300רחובות13
588 כחט"ב אחרון הבילוייםהבריגדה,10 225.2002ראשון לציון8300רחובות13
588 כחט"ב אחרון הבילוייםהבריגדה,10 225.3002ראשון לציון8300רחובות13
588 כחט"ב אחרון הבילוייםהבריגדה,10 225.4002ראשון לציון8300רחובות13
588 כחט"ב אחרון הבילוייםהבריגדה,10 225.5002ראשון לציון8300רחובות13
600ככבי"ס בית יעקביהודה לייב,38 228.1055ראשון לציון8300רחובות13
608ככבי"ס חביב - מבנה חדשהגדוד העברי,17 232.1010ראשון לציון8300רחובות13
609ככבי"ס ממ"ד סינינורדאו,55 234.1014ראשון לציון8300רחובות13
609 כבי"ס ממ"ד סינינורדאו,55 234.2014ראשון לציון8300רחובות13
612ככבי"ס קהילתי נווה חוףשז"ר זלמן,24 241.1053ראשון לציון8300רחובות13
612 כבי"ס קהילתי נווה חוףשז"ר זלמן,24 241.2053ראשון לציון8300רחובות13
598ככאמירים - חט"ב ע"ש יצחק רביןשומרה,2 243.1125ראשון לציון8300רחובות13
598 כאמירים - חט"ב ע"ש יצחק רביןשומרה,2 243.2125ראשון לציון8300רחובות13
598 כאמירים - חט"ב ע"ש יצחק רביןשומרה,2 243.3125ראשון לציון8300רחובות13
381ככבי"ס ניצניםויניק,39 247.0042ראשון לציון8300רחובות13
423ככחט"ב קריית גניםנגבה,33 254.0032ראשון לציון8300רחובות13
661ככמועדון גימלאיםהרב צאלח משה,23 256.0121ראשון לציון8300רחובות13
554ככבי"ס יסודי שיקמהריב"ל,1 267.0111ראשון לציון8300רחובות13
601 כבי"ס יסודי שיקמהריב"ל,1 269.0111ראשון לציון8300רחובות13
614ככבי"ס מקיף ט' החדשניהתזמורת,17 275.1081ראשון לציון8300רחובות13
614 כבי"ס מקיף ט' החדשניהתזמורת,17 275.2081ראשון לציון8300רחובות13
614 כבי"ס מקיף ט' החדשניהתזמורת,17 275.3081ראשון לציון8300רחובות13
614 כבי"ס מקיף ט' החדשניהתזמורת,17 275.4081ראשון לציון8300רחובות13
629ככבי"ס נווה דקליםש נווה דקלים,54 280.1108ראשון לציון8300רחובות13
629 כבי"ס נווה דקליםש נווה דקלים,54 280.2108ראשון לציון8300רחובות13
626ככבי"ס חתני פרס נובלמעגל השלום,2 292.1115ראשון לציון8300רחובות13
626 כבי"ס חתני פרס נובלמעגל השלום,2 292.2115ראשון לציון8300רחובות13
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631ככתיכון טכנולוגי נעמת (תימון)אלפסי,13 299.1039ראשון לציון8300רחובות13
631 כתיכון טכנולוגי נעמת (תימון)אלפסי,13 299.2039ראשון לציון8300רחובות13
633ככבי"ס אלונים (שובו לשעבר)קידוש השם,11 300.1063ראשון לציון8300רחובות13
633 כבי"ס אלונים (שובו לשעבר)קידוש השם,11 300.2063ראשון לציון8300רחובות13
553ככבי"ס יסודי אביביםהסחלב,2 305.0099ראשון לציון8300רחובות13
636ככבי"ס מרחביםאלקבץ,2 307.1080ראשון לציון8300רחובות13
636 כבי"ס מרחביםאלקבץ,2 307.2080ראשון לציון8300רחובות13
588ככבי"ס אופקיםלוין מיכאל וחנה,14 317.0001ראשון לציון8300רחובות13
498ככמתנ"ס רמת אליהוסילבר,2 327.0040ראשון לציון8300רחובות13
662ככבי"ס יסודי אליאבהרב צאלח משה,4 503.1026ראשון לציון8300רחובות13
662 כבי"ס יסודי אליאבהרב צאלח משה,4 503.2026ראשון לציון8300רחובות13
662 כבי"ס יסודי אליאבהרב צאלח משה,4 503.3026ראשון לציון8300רחובות13
660 כבי"ס יסודי אליאבהרב צאלח משה,4 503.4026ראשון לציון8300רחובות13
647ככבי"ס המעיין - תיכון מקיף י"בהעצמאות,37 507.1122ראשון לציון8300רחובות13
647 כבי"ס המעיין - תיכון מקיף י"בהעצמאות,37 507.2122ראשון לציון8300רחובות13
647 כבי"ס המעיין - תיכון מקיף י"בהעצמאות,37 507.3122ראשון לציון8300רחובות13
592ככבי"ס רעותראובן ובת שבע,4 956.1007ראשון לציון8300רחובות13
596ככבי"ס קציר אאברך חנה19.0005רחובות8400רחובות13
601ככבי"ס ויצמן חדשמרשוב,3 24.1017רחובות8400רחובות13
601 כבי"ס ויצמן חדשמרשוב,3 24.2017רחובות8400רחובות13
601 כבי"ס ויצמן חדשמרשוב,3 24.3017רחובות8400רחובות13
629ככביה"ס בנות אסתרחפץ חיים,28א49.1041רחובות8400רחובות13
629 כביה"ס בנות אסתרחפץ חיים,28א49.2041רחובות8400רחובות13
599 כבי"ס השיטההדגניות,28 60.0020רחובות8400רחובות13
446ככבי"ס השיטההדגניות,28 61.0020רחובות8400רחובות13
557 כבי"ס בן גוריוןהולצברג שמחה,4 62.0023רחובות8400רחובות13
473ככמתנ"ס צפון חדש (חוויות)סירני,52 68.1027רחובות8400רחובות13
579 כבי"ס נתיבות משהרייפן יעקב,1 73.0054רחובות8400רחובות13
593ככבי"ס נתיבות משהרייפן יעקב,1 74.0054רחובות8400רחובות13
465ככהיחידה להתפתחות הילד - חוויותכצנלסון ישראל,10 80.1045רחובות8400רחובות13
598ככקרית חינוך למדעים (חדש)דרך ירושלים,32 89.1046רחובות8400רחובות13
597 כקרית חינוך למדעים (חדש)דרך ירושלים,32 89.2046רחובות8400רחובות13
590ככבי"ס בכור לויהרב הרצוג,16 94.1002רחובות8400רחובות13
590 כבי"ס בכור לויהרב הרצוג,16 94.2002רחובות8400רחובות13
590 כבי"ס בכור לויהרב הרצוג,16 94.3002רחובות8400רחובות13
590 כבי"ס בכור לויהרב הרצוג,16 94.4002רחובות8400רחובות13
590 כבי"ס בכור לויהרב הרצוג,16 94.5002רחובות8400רחובות13
590 כבי"ס בכור לויהרב הרצוג,16 94.6002רחובות8400רחובות13
632ככבי"ס שרידהרב בר שאול,16 95.1026רחובות8400רחובות13
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522ככבי"ס ויצו מקצועיארלוזורוב,18 104.1006רחובות8400רחובות13
522 כבי"ס ויצו מקצועיארלוזורוב,18 104.2006רחובות8400רחובות13
522 כבי"ס ויצו מקצועיארלוזורוב,18 104.3006רחובות8400רחובות13
554ככבי"ס סמילנסקייעקב,42 109.1010רחובות8400רחובות13
554 כבי"ס סמילנסקייעקב,42 109.2010רחובות8400רחובות13
554 כבי"ס סמילנסקייעקב,42 109.3010רחובות8400רחובות13
549ככבי"ס ממ"ד מעלות משולםמגיני הגליל,36 122.1032רחובות8400רחובות13
549 כבי"ס ממ"ד מעלות משולםמגיני הגליל,36 122.2032רחובות8400רחובות13
549 כבי"ס ממ"ד מעלות משולםמגיני הגליל,36 122.3032רחובות8400רחובות13
553ככבי"ס נבוןהר כנען,9 132.1050רחובות8400רחובות13
553 כבי"ס נבוןהר כנען,9 132.2050רחובות8400רחובות13
553 כבי"ס נבוןהר כנען,9 132.3050רחובות8400רחובות13
553 כבי"ס נבוןהר כנען,9 132.4050רחובות8400רחובות13
642 כבי"ס בן גוריוןהולצברג שמחה,4 139.0023רחובות8400רחובות13
578 כבי"ס בן גוריוןהולצברג שמחה,4 141.0023רחובות8400רחובות13
630ככבי"ס ממ"ד תחכמונימילר טובה וטוביה,10 142.1018רחובות8400רחובות13
630 כבי"ס ממ"ד תחכמונימילר טובה וטוביה,10 142.2018רחובות8400רחובות13
630 כבי"ס ממ"ד תחכמונימילר טובה וטוביה,10 142.3018רחובות8400רחובות13
630 כבי"ס ממ"ד תחכמונימילר טובה וטוביה,10 142.4018רחובות8400רחובות13
630 כבי"ס ממ"ד תחכמונימילר טובה וטוביה,10 142.5018רחובות8400רחובות13
630 כבי"ס ממ"ד תחכמונימילר טובה וטוביה,10 142.6018רחובות8400רחובות13
603ככביס פרחי המדעפרופ' נאמן יובל,106 144.1047רחובות8400רחובות13
603 כביס פרחי המדעפרופ' נאמן יובל,106 144.2047רחובות8400רחובות13
603 כביס פרחי המדעפרופ' נאמן יובל,106 144.3047רחובות8400רחובות13
603 כביס פרחי המדעפרופ' נאמן יובל,106 144.4047רחובות8400רחובות13
532ככבי"ס בן גוריוןהולצברג שמחה,4 146.0023רחובות8400רחובות13
573ככבי"ס בן צביהרשנזון,25 147.1003רחובות8400רחובות13
573 כבי"ס בן צביהרשנזון,25 147.2003רחובות8400רחובות13
573 כבי"ס בן צביהרשנזון,25 147.3003רחובות8400רחובות13
573 כבי"ס בן צביהרשנזון,25 147.4003רחובות8400רחובות13
468ככביה"ס ממלכתי הרצוגהר הצופים,70 152.1040רחובות8400רחובות13
468 כביה"ס ממלכתי הרצוגהר הצופים,70 152.2040רחובות8400רחובות13
449ככמתנ"ס חוויות - נווה יהודהאהרונוביץ יוסף,14 159.0043רחובות8400רחובות13
353ככמתנס חוויות ההולנדיתהר תבור,3 162.1053רחובות8400רחובות13
546ככביס אילן רמוןקרוננברג יוסף,3 165.1048רחובות8400רחובות13
546 כביס אילן רמוןקרוננברג יוסף,3 165.2048רחובות8400רחובות13
546 כביס אילן רמוןקרוננברג יוסף,3 165.3048רחובות8400רחובות13
490ככחט"צ ע"ש בגיןצאלון,1 169.1021רחובות8400רחובות13
490 כחט"צ ע"ש בגיןצאלון,1 169.2021רחובות8400רחובות13
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433ככבי"ס ניצני המדעפרופ' צ'חנובר אהרון,4 170.1052רחובות8400רחובות13
433 כבי"ס ניצני המדעפרופ' צ'חנובר אהרון,4 170.2052רחובות8400רחובות13
531ככבי"ס קציר ב'קליין דב,1 171.1051רחובות8400רחובות13
531 כבי"ס קציר ב'קליין דב,1 171.2051רחובות8400רחובות13
382ככמועדון מזכירותשדמה1.0001שדמה0555רחובות13
545 כבי"ס צהלהעשהאל,3 1.0086תל אביב - יפו5000תל-אביב14
634 כבי"ס צהלהעשהאל,3 3.0086תל אביב - יפו5000תל-אביב14
631 כמתנ"ס בית קמחיעולי הגרדום,50 8.0173תל אביב - יפו5000תל-אביב14
568ככמתנ"ס בית קמחיעולי הגרדום,50 9.0173תל אביב - יפו5000תל-אביב14
610ככבי"ס רמת החי"לק"ם,65 12.0122תל אביב - יפו5000תל-אביב14
553ככבי"ס מגןקדש ברנע,4 38.1056תל אביב - יפו5000תל-אביב14
553 כבי"ס מגןקדש ברנע,4 38.2056תל אביב - יפו5000תל-אביב14
553 כבי"ס מגןקדש ברנע,4 38.3056תל אביב - יפו5000תל-אביב14
618ככבי"ס אלחריזימגדל שרשן,17 47.1010תל אביב - יפו5000תל-אביב14
618 כבי"ס אלחריזימגדל שרשן,17 47.2010תל אביב - יפו5000תל-אביב14
618 כבי"ס אלחריזימגדל שרשן,17 47.3010תל אביב - יפו5000תל-אביב14
618 כבי"ס אלחריזימגדל שרשן,17 47.4010תל אביב - יפו5000תל-אביב14
614 כבי"ס אלחריזימגדל שרשן,17 47.5010תל אביב - יפו5000תל-אביב14
615ככביה"ס הצוריפרסיץ שושנה,1 56.1028תל אביב - יפו5000תל-אביב14
615 כביה"ס הצוריפרסיץ שושנה,1 56.2028תל אביב - יפו5000תל-אביב14
615 כביה"ס הצוריפרסיץ שושנה,1 56.3028תל אביב - יפו5000תל-אביב14
608ככבי"ס אילנותגרונימן,11 65.0162תל אביב - יפו5000תל-אביב14
598ככאשכול גנים גן חופית-ניצןאנדרסן,22 66.1296תל אביב - יפו5000תל-אביב14
598ככאשכול גנים גן חופית-ניצןאנדרסן,22 66.2296תל אביב - יפו5000תל-אביב14
457ככבי"ס יחדיויהודה הנשיא,6 68.0112תל אביב - יפו5000תל-אביב14
639 כבי"ס אילנותגרונימן,11 72.0162תל אביב - יפו5000תל-אביב14
498ככביה"ס אלוניםרדינג,47 74.1269תל אביב - יפו5000תל-אביב14
553 כבי"ס יחדיויהודה הנשיא,6 83.0112תל אביב - יפו5000תל-אביב14
638 כבי"ס רמת אביב גפיינשטיין,83 85.0071תל אביב - יפו5000תל-אביב14
590 כבי"ס רמת אביב גפיינשטיין,83 89.0071תל אביב - יפו5000תל-אביב14
616 כבי"ס יחדיויהודה הנשיא,6 91.0112תל אביב - יפו5000תל-אביב14
576 כבי"ס יחדיויהודה הנשיא,6 92.0112תל אביב - יפו5000תל-אביב14
452ככבי"ס רמת אביב גפיינשטיין,83 98.0071תל אביב - יפו5000תל-אביב14
641ככביה"ס ע"ש נעמי שמרבקר אהרון,10 109.1218תל אביב - יפו5000תל-אביב14
641 כביה"ס ע"ש נעמי שמרבקר אהרון,10 109.2218תל אביב - יפו5000תל-אביב14
641 כביה"ס ע"ש נעמי שמרבקר אהרון,10 109.3218תל אביב - יפו5000תל-אביב14
641 כביה"ס ע"ש נעמי שמרבקר אהרון,10 109.4218תל אביב - יפו5000תל-אביב14
641 כביה"ס ע"ש נעמי שמרבקר אהרון,10 109.5218תל אביב - יפו5000תל-אביב14
566ככבי"ס תיכון הבן יהודה,227 118.1080תל אביב - יפו5000תל-אביב14
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566ככבי"ס תיכון הבן יהודה,227 118.2080תל אביב - יפו5000תל-אביב14
638ככמתנ"ס קהילתי דתי בית-מגידשד נורדאו,63 119.1100תל אביב - יפו5000תל-אביב14
638ככמתנ"ס קהילתי דתי בית-מגידשד נורדאו,63 119.2100תל אביב - יפו5000תל-אביב14
648ככבי"ס אוסישקיןשמעון התרסי,31 147.1005תל אביב - יפו5000תל-אביב14
499ככבי"ס הר נבוהר נבו,4 149.0009תל אביב - יפו5000תל-אביב14
572ככבי"ס הר נבוהר נבו,4 150.0009תל אביב - יפו5000תל-אביב14
653ככמרכז רב שירותים לגיל הזהברמה,5 160.1171תל אביב - יפו5000תל-אביב14
653 כמרכז רב שירותים לגיל הזהברמה,5 160.2171תל אביב - יפו5000תל-אביב14
653 כמרכז רב שירותים לגיל הזהברמה,5 160.3171תל אביב - יפו5000תל-אביב14
622ככבי"ס תיכון עירוני ידתבואות הארץ,11 163.1066תל אביב - יפו5000תל-אביב14
622 כבי"ס תיכון עירוני ידתבואות הארץ,11 163.2066תל אביב - יפו5000תל-אביב14
622 כבי"ס תיכון עירוני ידתבואות הארץ,11 163.3066תל אביב - יפו5000תל-אביב14
622 כבי"ס תיכון עירוני ידתבואות הארץ,11 163.4066תל אביב - יפו5000תל-אביב14
558 כבי"ס הר נבוהר נבו,4 165.0009תל אביב - יפו5000תל-אביב14
495ככבי"ס "תיכונט" ע"ש אלתרמןפרסיץ שושנה,3 177.1228תל אביב - יפו5000תל-אביב14
495 כבי"ס "תיכונט" ע"ש אלתרמןפרסיץ שושנה,3 177.2228תל אביב - יפו5000תל-אביב14
495 כבי"ס "תיכונט" ע"ש אלתרמןפרסיץ שושנה,3 177.3228תל אביב - יפו5000תל-אביב14
630 כבי"ס תיכון ד ע"ש אהרון קצירויצמן,74 179.0079תל אביב - יפו5000תל-אביב14
526ככבי"ס תיכון ד ע"ש אהרון קצירויצמן,74 191.0079תל אביב - יפו5000תל-אביב14
609ככביס בבלי ירושלמי-כניסת אונקלוסאונקלוס,8 193.1115תל אביב - יפו5000תל-אביב14
609 כביס בבלי ירושלמי-כניסת אונקלוסאונקלוס,8 193.2115תל אביב - יפו5000תל-אביב14
609 כביס בבלי ירושלמי-כניסת אונקלוסאונקלוס,8 193.3115תל אביב - יפו5000תל-אביב14
609 כביס בבלי ירושלמי-כניסת אונקלוסאונקלוס,8 193.4115תל אביב - יפו5000תל-אביב14
608 כביס בבלי ירושלמי-כניסת אונקלוסאונקלוס,8 193.5115תל אביב - יפו5000תל-אביב14
600 כבי"ס יחדיויהודה הנשיא,6 197.0112תל אביב - יפו5000תל-אביב14
598ככבי"ס אהבת ציוןכהנשטם,16 206.1004תל אביב - יפו5000תל-אביב14
598 כבי"ס אהבת ציוןכהנשטם,16 206.2004תל אביב - יפו5000תל-אביב14
598 כבי"ס אהבת ציוןכהנשטם,16 206.3004תל אביב - יפו5000תל-אביב14
598 כבי"ס אהבת ציוןכהנשטם,16 206.4004תל אביב - יפו5000תל-אביב14
491ככבי"ס מוזירילין דוד,13 209.0258תל אביב - יפו5000תל-אביב14
574ככבי"ס משה שרתבית אל,45 226.1063תל אביב - יפו5000תל-אביב14
574 כבי"ס משה שרתבית אל,45 226.2063תל אביב - יפו5000תל-אביב14
574 כבי"ס משה שרתבית אל,45 226.3063תל אביב - יפו5000תל-אביב14
574 כבי"ס משה שרתבית אל,45 226.4063תל אביב - יפו5000תל-אביב14
568ככביס בבלי ירושלמי-כניסה מהרצוגהרב הרצוג,11 227.1300תל אביב - יפו5000תל-אביב14
607ככבי"ס יסודי המשתלהוילנסקי משה,24 229.1227תל אביב - יפו5000תל-אביב14
607 כבי"ס יסודי המשתלהוילנסקי משה,24 229.2227תל אביב - יפו5000תל-אביב14
607 כבי"ס יסודי המשתלהוילנסקי משה,24 229.3227תל אביב - יפו5000תל-אביב14
607 כבי"ס יסודי המשתלהוילנסקי משה,24 229.4227תל אביב - יפו5000תל-אביב14
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607ככתיכון חדש ע"ש רביןדרך נמיר מרדכי,81 234.1187תל אביב - יפו5000תל-אביב14
607 כתיכון חדש ע"ש רביןדרך נמיר מרדכי,81 234.2187תל אביב - יפו5000תל-אביב14
607 כתיכון חדש ע"ש רביןדרך נמיר מרדכי,81 234.3187תל אביב - יפו5000תל-אביב14
606 כתיכון חדש ע"ש רביןדרך נמיר מרדכי,81 234.4187תל אביב - יפו5000תל-אביב14
591ככפיקוח עירוני מרכזסולד הנרייטה,6 237.1058תל אביב - יפו5000תל-אביב14
644ככבי"ס היובל-כניסה ממודליאנימודיליאני,19 246.1120תל אביב - יפו5000תל-אביב14
644ככבי"ס היובל-כניסה ממודליאנימודיליאני,19 246.2120תל אביב - יפו5000תל-אביב14
644 כבי"ס היובל-כניסה ממודליאנימודיליאני,19 246.3120תל אביב - יפו5000תל-אביב14
642 כבי"ס היובל-כניסה ממודליאנימודיליאני,19 246.4120תל אביב - יפו5000תל-אביב14
469ככעיריית תל אביב אגף מיחשובאנטוקולסקי,4 277.0001תל אביב - יפו5000תל-אביב14
639ככעיריית תל אביב אגף מיחשובאנטוקולסקי,4 279.0001תל אביב - יפו5000תל-אביב14
682ככספריה ע"ש ניסטורברנשטיין אדוארד,3 290.0268תל אביב - יפו5000תל-אביב14
564ככבי"ס צהלהעשהאל,3 306.0086תל אביב - יפו5000תל-אביב14
595ככבי"ס כוכב הצפוןקובנר אבא,16 312.1236תל אביב - יפו5000תל-אביב14
595 כבי"ס כוכב הצפוןקובנר אבא,16 312.2236תל אביב - יפו5000תל-אביב14
595 כבי"ס כוכב הצפוןקובנר אבא,16 312.3236תל אביב - יפו5000תל-אביב14
595 כבי"ס כוכב הצפוןקובנר אבא,16 312.4236תל אביב - יפו5000תל-אביב14
595 כבי"ס כוכב הצפוןקובנר אבא,16 312.5236תל אביב - יפו5000תל-אביב14
577ככבי"ס ממלכתי אביבאשכול לוי,94 315.1163תל אביב - יפו5000תל-אביב14
577 כבי"ס ממלכתי אביבאשכול לוי,94 315.2163תל אביב - יפו5000תל-אביב14
577 כבי"ס ממלכתי אביבאשכול לוי,94 315.3163תל אביב - יפו5000תל-אביב14
668ככמרכז גולדשטיין-גורןלסל,7 325.1181תל אביב - יפו5000תל-אביב14
598ככבי"ס גרץ-כניסה צפוניתאד"ם הכהן,5 327.1033תל אביב - יפו5000תל-אביב14
598ככבי"ס גרץ-כניסה צפוניתאד"ם הכהן,5 327.2033תל אביב - יפו5000תל-אביב14
598ככבי"ס גרץ-כניסה צפוניתאד"ם הכהן,5 327.3033תל אביב - יפו5000תל-אביב14
598 כבי"ס גרץ-כניסה צפוניתאד"ם הכהן,5 327.4033תל אביב - יפו5000תל-אביב14
587 כעיריית ת"א-מינהל בינוי והנדסהפילון,5 367.0292תל אביב - יפו5000תל-אביב14
491ככעיריית ת"א-מינהל בינוי והנדסהפילון,5 368.0292תל אביב - יפו5000תל-אביב14
551ככבי"ס תיכון ב'-ג'צייטלין,22 391.1078תל אביב - יפו5000תל-אביב14
551ככבי"ס תיכון ב'-ג'צייטלין,22 391.2078תל אביב - יפו5000תל-אביב14
551 כבי"ס תיכון ב'-ג'צייטלין,22 391.3078תל אביב - יפו5000תל-אביב14
551 כבי"ס תיכון ב'-ג'צייטלין,22 391.4078תל אביב - יפו5000תל-אביב14
644ככביס גבריאלי (כניסת רח' שפירא)שפירא צבי,21 398.1030תל אביב - יפו5000תל-אביב14
644ככביס גבריאלי (כניסת רח' שפירא)שפירא צבי,21 398.2030תל אביב - יפו5000תל-אביב14
549ככבי"ס צוקי יםרוזנבלום יאיר,11 399.1238תל אביב - יפו5000תל-אביב14
549 כבי"ס צוקי יםרוזנבלום יאיר,11 399.2238תל אביב - יפו5000תל-אביב14
549 כבי"ס צוקי יםרוזנבלום יאיר,11 399.3238תל אביב - יפו5000תל-אביב14
625ככעירוני א'-כניסה מרח' דה וינצ'ידה וינצ'י לאונרדו,1 426.1285תל אביב - יפו5000תל-אביב14
625ככעירוני א'-כניסה מרח' דה וינצ'ידה וינצ'י לאונרדו,1 426.2285תל אביב - יפו5000תל-אביב14
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624ככבי"ס בלפור - חטיבה צעירהמזא"ה,13 434.1275תל אביב - יפו5000תל-אביב14
624ככבי"ס בלפור - חטיבה צעירהמזא"ה,13 434.2275תל אביב - יפו5000תל-אביב14
635ככאשכול גנים מלצ'טמלצ'ט,29 435.1272תל אביב - יפו5000תל-אביב14
635ככאשכול גנים מלצ'טמלצ'ט,29 435.2272תל אביב - יפו5000תל-אביב14
565ככמרכז יום לגיל הזהברש"י,48 437.1045תל אביב - יפו5000תל-אביב14
565ככמרכז יום לגיל הזהברש"י,48 437.2045תל אביב - יפו5000תל-אביב14
565 כמרכז יום לגיל הזהברש"י,48 437.3045תל אביב - יפו5000תל-אביב14
565 כמרכז יום לגיל הזהברש"י,48 437.4045תל אביב - יפו5000תל-אביב14
592ככישיבת בר אילן- כניסה מרח' בילוביל"ו,17 441.1290תל אביב - יפו5000תל-אביב14
592ככישיבת בר אילן- כניסה מרח' בילוביל"ו,17 441.2290תל אביב - יפו5000תל-אביב14
584ככאשכול גנים טשרניחובסקיטשרניחובסקי,22 445.1049תל אביב - יפו5000תל-אביב14
584ככאשכול גנים טשרניחובסקיטשרניחובסקי,22 445.2049תל אביב - יפו5000תל-אביב14
584ככאשכול גנים טשרניחובסקיטשרניחובסקי,22 445.3049תל אביב - יפו5000תל-אביב14
449ככמרכז יום רב שירותים לגיל הזהבהאר"י,10 488.1190תל אביב - יפו5000תל-אביב14
449ככמרכז יום רב שירותים לגיל הזהבהאר"י,10 488.2190תל אביב - יפו5000תל-אביב14
565ככבי"ס בית יעקב ב-בנין דרומייפה בצלאל,8 508.1060תל אביב - יפו5000תל-אביב14
565ככבי"ס בית יעקב ב-בנין דרומייפה בצלאל,8 508.2060תל אביב - יפו5000תל-אביב14
565 כבי"ס בית יעקב ב-בנין דרומייפה בצלאל,8 508.3060תל אביב - יפו5000תל-אביב14
565 כבי"ס בית יעקב ב-בנין דרומייפה בצלאל,8 508.4060תל אביב - יפו5000תל-אביב14
643ככאשכול גניםהנגרים,17 571.0277תל אביב - יפו5000תל-אביב14
636ככבי"ס דרויאנובהנגרים,23 573.1235תל אביב - יפו5000תל-אביב14
636ככבי"ס דרויאנובהנגרים,23 573.2235תל אביב - יפו5000תל-אביב14
636 כבי"ס דרויאנובהנגרים,23 573.3235תל אביב - יפו5000תל-אביב14
636 כבי"ס דרויאנובהנגרים,23 573.4235תל אביב - יפו5000תל-אביב14
550ככקמפוס ביאליק רוגוזין עירוני ומסילת העולים,2 574.0274תל אביב - יפו5000תל-אביב14
599ככאשכול גניםהנגרים,17 575.0277תל אביב - יפו5000תל-אביב14
524ככקמפוס ביאליק רוגוזין עירוני ומסילת העולים,2 578.0274תל אביב - יפו5000תל-אביב14
570ככבי"ס שורשיםדה מודינה אריה,22 582.1074תל אביב - יפו5000תל-אביב14
570ככבי"ס שורשיםדה מודינה אריה,22 582.2074תל אביב - יפו5000תל-אביב14
600ככבי"ס זלמן ארן - מבנה מרכזיבורלא יהודה,25 602.1008תל אביב - יפו5000תל-אביב14
600 כבי"ס זלמן ארן - מבנה מרכזיבורלא יהודה,25 602.2008תל אביב - יפו5000תל-אביב14
600 כבי"ס זלמן ארן - מבנה מרכזיבורלא יהודה,25 602.3008תל אביב - יפו5000תל-אביב14
600 כבי"ס זלמן ארן - מבנה מרכזיבורלא יהודה,25 602.4008תל אביב - יפו5000תל-אביב14
600 כבי"ס זלמן ארן - מבנה מרכזיבורלא יהודה,25 602.5008תל אביב - יפו5000תל-אביב14
600 כבי"ס זלמן ארן - מבנה מרכזיבורלא יהודה,25 602.6008תל אביב - יפו5000תל-אביב14
547ככקמפוס אריסון לאומנויותאוליפנט,15 613.1020תל אביב - יפו5000תל-אביב14
547 כקמפוס אריסון לאומנויותאוליפנט,15 613.2020תל אביב - יפו5000תל-אביב14
547 כקמפוס אריסון לאומנויותאוליפנט,15 613.3020תל אביב - יפו5000תל-אביב14
547 כקמפוס אריסון לאומנויותאוליפנט,15 613.4020תל אביב - יפו5000תל-אביב14
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558ככבי"ס דוד בלוךביצרון,19 647.1035תל אביב - יפו5000תל-אביב14
558 כבי"ס דוד בלוךביצרון,19 647.2035תל אביב - יפו5000תל-אביב14
558 כבי"ס דוד בלוךביצרון,19 647.3035תל אביב - יפו5000תל-אביב14
644ככבי"ס איילוןעמק ברכה,48א650.1105תל אביב - יפו5000תל-אביב14
644ככבי"ס איילוןעמק ברכה,48א650.2105תל אביב - יפו5000תל-אביב14
446ככבי"ס צבי שפיראהצבי,5 663.0068תל אביב - יפו5000תל-אביב14
600ככבי"ס עציוןברנפלד שמעון,15 669.1114תל אביב - יפו5000תל-אביב14
595ככבי"ס גבורי ישראלשד' יד לבנים,18 673.1025תל אביב - יפו5000תל-אביב14
595 כבי"ס גבורי ישראלשד' יד לבנים,18 673.2025תל אביב - יפו5000תל-אביב14
595 כבי"ס גבורי ישראלשד' יד לבנים,18 673.3025תל אביב - יפו5000תל-אביב14
595 כבי"ס גבורי ישראלשד' יד לבנים,18 673.4025תל אביב - יפו5000תל-אביב14
548ככבי"ס רוקחיגור,2 681.0070תל אביב - יפו5000תל-אביב14
450ככבי"ס מודיעיםאלון יגאל,31 683.1057תל אביב - יפו5000תל-אביב14
450ככבי"ס מודיעיםאלון יגאל,31 683.2057תל אביב - יפו5000תל-אביב14
579ככבי"ס רוקחיגור,2 685.0070תל אביב - יפו5000תל-אביב14
634 כבי"ס רוקחיגור,2 686.0070תל אביב - יפו5000תל-אביב14
612 כבי"ס רוקחיגור,2 687.0070תל אביב - יפו5000תל-אביב14
515ככבי"ס הגלילגבעתי,4 688.0119תל אביב - יפו5000תל-אביב14
570 כבי"ס צבי שפיראהצבי,5 691.0068תל אביב - יפו5000תל-אביב14
626 כבי"ס צבי שפיראהצבי,5 692.0068תל אביב - יפו5000תל-אביב14
643 כבי"ס צבי שפיראהצבי,5 693.0068תל אביב - יפו5000תל-אביב14
544 כבי"ס הגלילגבעתי,4 695.0119תל אביב - יפו5000תל-אביב14
576 כבי"ס הגלילגבעתי,4 697.0119תל אביב - יפו5000תל-אביב14
440ככראשית - עירוני ח' )החייל(התשעים ושלוש,2 698.0041תל אביב - יפו5000תל-אביב14
367ככבי"ס קהילת יעקברצאבי זכריה,10 706.1215תל אביב - יפו5000תל-אביב14
536ככבית ברבורדרך ההגנה,135 709.0243תל אביב - יפו5000תל-אביב14
585ככבי"ס כפירהרב אלנקווה,13 712.1091תל אביב - יפו5000תל-אביב14
585 כבי"ס כפירהרב אלנקווה,13 712.2091תל אביב - יפו5000תל-אביב14
585 כבי"ס כפירהרב אלנקווה,13 712.3091תל אביב - יפו5000תל-אביב14
585 כבי"ס כפירהרב אלנקווה,13 712.4091תל אביב - יפו5000תל-אביב14
581 כבי"ס כפירהרב אלנקווה,13 712.5091תל אביב - יפו5000תל-אביב14
499 כבית ברבורדרך ההגנה,135 714.0243תל אביב - יפו5000תל-אביב14
625ככמתנ"ס נווה אליעזרשד' ששת הימים,6 727.1216תל אביב - יפו5000תל-אביב14
625 כמתנ"ס נווה אליעזרשד' ששת הימים,6 727.2216תל אביב - יפו5000תל-אביב14
625 כמתנ"ס נווה אליעזרשד' ששת הימים,6 727.3216תל אביב - יפו5000תל-אביב14
625 כמתנ"ס נווה אליעזרשד' ששת הימים,6 727.4216תל אביב - יפו5000תל-אביב14
702ככבי"ס בית יעקב דתשרי,4 731.0150תל אביב - יפו5000תל-אביב14
627 כבי"ס הגלילגבעתי,4 737.0119תל אביב - יפו5000תל-אביב14
609ככבי"ס הירדןמושיע,21 740.1043תל אביב - יפו5000תל-אביב14
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609 כבי"ס הירדןמושיע,21 740.2043תל אביב - יפו5000תל-אביב14
641 כבי"ס הגלילגבעתי,4 741.0119תל אביב - יפו5000תל-אביב14
566ככבי"ס עמיאלאורים,41 742.1067תל אביב - יפו5000תל-אביב14
566 כבי"ס עמיאלאורים,41 742.2067תל אביב - יפו5000תל-אביב14
566 כבי"ס עמיאלאורים,41 742.3067תל אביב - יפו5000תל-אביב14
566 כבי"ס עמיאלאורים,41 742.4067תל אביב - יפו5000תל-אביב14
355 כבית דניכביר,4 744.0231תל אביב - יפו5000תל-אביב14
427 כבית דניכביר,4 745.0231תל אביב - יפו5000תל-אביב14
337ככבית דניכביר,4 757.0231תל אביב - יפו5000תל-אביב14
639ככבי"ס בעל שם טוב-כניסה מלוטקיןלובטקין צביה,35 758.1022תל אביב - יפו5000תל-אביב14
639 כבי"ס בעל שם טוב-כניסה מלוטקיןלובטקין צביה,35 758.2022תל אביב - יפו5000תל-אביב14
473ככמרכז יום לקשיששד' ששת הימים,26 761.0265תל אביב - יפו5000תל-אביב14
585ככבי"ס תל חי- כניסה ראשיתמעפילי אגוז,74 770.1085תל אביב - יפו5000תל-אביב14
585 כבי"ס תל חי- כניסה ראשיתמעפילי אגוז,74 770.2085תל אביב - יפו5000תל-אביב14
585 כבי"ס תל חי- כניסה ראשיתמעפילי אגוז,74 770.3085תל אביב - יפו5000תל-אביב14
617ככבי"ס נופים (לשעבר גבעת שלום)הקרן,6 776.1026תל אביב - יפו5000תל-אביב14
617 כבי"ס נופים (לשעבר גבעת שלום)הקרן,6 776.2026תל אביב - יפו5000תל-אביב14
617 כבי"ס נופים (לשעבר גבעת שלום)הקרן,6 776.3026תל אביב - יפו5000תל-אביב14
617 כבי"ס נופים (לשעבר גבעת שלום)הקרן,6 776.4026תל אביב - יפו5000תל-אביב14
650ככבי"ס דיזינגוףקפלנסקי,2 777.1092תל אביב - יפו5000תל-אביב14
650 כבי"ס דיזינגוףקפלנסקי,2 777.2092תל אביב - יפו5000תל-אביב14
649 כבי"ס דיזינגוףקפלנסקי,2 777.3092תל אביב - יפו5000תל-אביב14
631ככבית-עמיעז - מרכז לקשישהקשת,6 780.1211תל אביב - יפו5000תל-אביב14
642ככמרכז קהילתי גולדשטיין-גורןעמיקם,7 783.1246תל אביב - יפו5000תל-אביב14
641 כמרכז קהילתי גולדשטיין-גורןעמיקם,7 783.2246תל אביב - יפו5000תל-אביב14
596ככמרכז קהילתי שפיראישראל מסלנט,27 788.1095תל אביב - יפו5000תל-אביב14
596 כמרכז קהילתי שפיראישראל מסלנט,27 788.2095תל אביב - יפו5000תל-אביב14
596 כמרכז קהילתי שפיראישראל מסלנט,27 788.3095תל אביב - יפו5000תל-אביב14
596 כמרכז קהילתי שפיראישראל מסלנט,27 788.4095תל אביב - יפו5000תל-אביב14
581ככבי"ס בית יעקב ה- אור ישראלישראל מסלנט,42 791.1021תל אביב - יפו5000תל-אביב14
581 כבי"ס בית יעקב ה- אור ישראלישראל מסלנט,42 791.2021תל אביב - יפו5000תל-אביב14
581 כבי"ס בית יעקב ה- אור ישראלישראל מסלנט,42 791.3021תל אביב - יפו5000תל-אביב14
544ככבי"ס לטבע ונוףהרצל,155 827.1210תל אביב - יפו5000תל-אביב14
544ככבי"ס לטבע ונוףהרצל,155 827.2210תל אביב - יפו5000תל-אביב14
642ככמרכז קהילתי נווה עופרשז"ר זלמן,12 839.0250תל אביב - יפו5000תל-אביב14
585ככבי"ס רש"י - ראשית חכמהצונץ,11 841.1204תל אביב - יפו5000תל-אביב14
585 כבי"ס רש"י - ראשית חכמהצונץ,11 841.2204תל אביב - יפו5000תל-אביב14
575ככבי"ס בנות ציפורה (לשעבר שזר)שז"ר זלמן,39 844.1075תל אביב - יפו5000תל-אביב14
495ככבי"ס חב"ד לבנותנחל שורק,5 854.1047תל אביב - יפו5000תל-אביב14
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495 כבי"ס חב"ד לבנותנחל שורק,5 854.2047תל אביב - יפו5000תל-אביב14
495 כבי"ס חב"ד לבנותנחל שורק,5 854.3047תל אביב - יפו5000תל-אביב14
452ככרב שרותים לקשישחיננית,5 856.0201תל אביב - יפו5000תל-אביב14
451ככבי"ס הדקל (לשעבר בי"ס ברנר)דקל,7 858.0023תל אביב - יפו5000תל-אביב14
627 כרב שרותים לקשישחיננית,5 859.0201תל אביב - יפו5000תל-אביב14
497 כרב שרותים לקשישחיננית,5 863.0201תל אביב - יפו5000תל-אביב14
480ככבי"ס יפה נוף (לשעבר בי"ס רש"י)נחל שורק,5 865.1046תל אביב - יפו5000תל-אביב14
570ככמרכז קהילתי רק"ערובינשטיין יצחק,14 866.1200תל אביב - יפו5000תל-אביב14
570 כמרכז קהילתי רק"ערובינשטיין יצחק,14 866.2200תל אביב - יפו5000תל-אביב14
570 כמרכז קהילתי רק"ערובינשטיין יצחק,14 866.3200תל אביב - יפו5000תל-אביב14
570 כמרכז קהילתי רק"ערובינשטיין יצחק,14 866.4200תל אביב - יפו5000תל-אביב14
570 כמרכז קהילתי רק"ערובינשטיין יצחק,14 866.5200תל אביב - יפו5000תל-אביב14
566 כמרכז קהילתי רק"ערובינשטיין יצחק,14 866.6200תל אביב - יפו5000תל-אביב14
382ככבי"ס חשמונאיםפיקוס,19 869.0048תל אביב - יפו5000תל-אביב14
445 כבי"ס חשמונאיםפיקוס,19 870.0048תל אביב - יפו5000תל-אביב14
562 כבי"ס חשמונאיםפיקוס,19 872.0048תל אביב - יפו5000תל-אביב14
504 כבי"ס חשמונאיםפיקוס,19 874.0048תל אביב - יפו5000תל-אביב14
610 כמרכז קהילתי נווה עופרשז"ר זלמן,12 877.0250תל אביב - יפו5000תל-אביב14
613ככבי"ס הדמוקרטי הפתוחנועם,8 889.1084תל אביב - יפו5000תל-אביב14
613ככבי"ס הדמוקרטי הפתוחנועם,8 889.2084תל אביב - יפו5000תל-אביב14
494 כבי"ס חשמונאיםפיקוס,19 895.0048תל אביב - יפו5000תל-אביב14
532ככבי"ס ע"ש איתמר בן אב"יקהילת קנדה,3 896.1027תל אביב - יפו5000תל-אביב14
532 כבי"ס ע"ש איתמר בן אב"יקהילת קנדה,3 896.2027תל אביב - יפו5000תל-אביב14
481ככבי"ס יסודי אחוהפייר מנדס פרנס,17 923.1051תל אביב - יפו5000תל-אביב14
481 כבי"ס יסודי אחוהפייר מנדס פרנס,17 923.2051תל אביב - יפו5000תל-אביב14
617ככבי"ס תיכון מקיף יב'דונולו הרופא,12 926.1110תל אביב - יפו5000תל-אביב14
513ככבי"ס יסודי אג'יאלעבודת ישראל,16 927.1230תל אביב - יפו5000תל-אביב14
513 כבי"ס יסודי אג'יאלעבודת ישראל,16 927.2230תל אביב - יפו5000תל-אביב14
496ככבי"ס שילה בניםפחד יצחק,8 935.1202תל אביב - יפו5000תל-אביב14
523ככבי"ס ישגבעולי הגרדום,7 950.1054תל אביב - יפו5000תל-אביב14
523 כבי"ס ישגבעולי הגרדום,7 950.2054תל אביב - יפו5000תל-אביב14
523 כבי"ס ישגבעולי הגרדום,7 950.3054תל אביב - יפו5000תל-אביב14
531ככמרכז קהילתי רמת אביבלבנון חיים,37 954.1160תל אביב - יפו5000תל-אביב14
510ככעירוני ט'טשרנא,7 963.1146תל אביב - יפו5000תל-אביב14
510 כעירוני ט'טשרנא,7 963.2146תל אביב - יפו5000תל-אביב14
625ככבי"ס נופי ים ע"ש צבי לבנוןזינגר בשביס יצחק,3 972.1229תל אביב - יפו5000תל-אביב14
625 כבי"ס נופי ים ע"ש צבי לבנוןזינגר בשביס יצחק,3 972.2229תל אביב - יפו5000תל-אביב14
625 כבי"ס נופי ים ע"ש צבי לבנוןזינגר בשביס יצחק,3 972.3229תל אביב - יפו5000תל-אביב14
625 כבי"ס נופי ים ע"ש צבי לבנוןזינגר בשביס יצחק,3 972.4229תל אביב - יפו5000תל-אביב14
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625 כבי"ס נופי ים ע"ש צבי לבנוןזינגר בשביס יצחק,3 972.5229תל אביב - יפו5000תל-אביב14
561ככבי"ס שבח מופתהצפירה,20 990.1195תל אביב - יפו5000תל-אביב14
312ככבי"ס עירוני תיכון כללי רמזבגין מנחם,4 1.0013בני ברק6100דן15
531ככאולפנת צביה לבנותנויפלד,10 5.1008בני ברק6100דן15
596 כב"ס בית יעקוב מסורת ישראלנויפלד,10א16.0073בני ברק6100דן15
332ככבי"ס ממ"ד עציוןבן יוסף שלמה,24 18.1082בני ברק6100דן15
587 כבי"ס עירוני תיכון כללי רמזבגין מנחם,4 22.0013בני ברק6100דן15
439ככבי"ס ממ"ד ניצןבן יוסף שלמה,11 25.1083בני ברק6100דן15
439 כבי"ס ממ"ד ניצןבן יוסף שלמה,11 25.2083בני ברק6100דן15
628 כבי"ס עירוני תיכון כללי רמזבגין מנחם,4 26.0013בני ברק6100דן15
639ככבי"ס בית שי-ת"ת חדרי תורהאבו חצירא ישראל,25 28.1081בני ברק6100דן15
559ככמרכז גיל הזהבאחיה השילוני,2 41.1061בני ברק6100דן15
559 כמרכז גיל הזהבאחיה השילוני,2 41.2061בני ברק6100דן15
559 כמרכז גיל הזהבאחיה השילוני,2 41.3061בני ברק6100דן15
559 כמרכז גיל הזהבאחיה השילוני,2 41.4061בני ברק6100דן15
604ככסמינר חסידי גור "אור ברכה"הרצוג,28 44.1022בני ברק6100דן15
642ככבי"ס לבנות אהלי שמעוןאשל אברהם,17 59.1016בני ברק6100דן15
642 כבי"ס לבנות אהלי שמעוןאשל אברהם,17 59.2016בני ברק6100דן15
642 כבי"ס לבנות אהלי שמעוןאשל אברהם,17 59.3016בני ברק6100דן15
643ככבי"ס נוה מאיראהרונוביץ ראובן,31 64.1065בני ברק6100דן15
645ככמרכז תעסוקה שיקומילוי יצחק,8 65.1029בני ברק6100דן15
645 כמרכז תעסוקה שיקומילוי יצחק,8 65.2029בני ברק6100דן15
549ככתחנה לבריאות המשפחהיואל,18 69.0045בני ברק6100דן15
538ככתלמוד רזליאורליאן,3 86.1071בני ברק6100דן15
538 כתלמוד רזליאורליאן,3 86.2071בני ברק6100דן15
589ככבי"ס סגולהמוהליבר,10 103.1052בני ברק6100דן15
589 כבי"ס סגולהמוהליבר,10 103.2052בני ברק6100דן15
574ככסמינר בית יעקב וולףהרב הירש,27 112.1018בני ברק6100דן15
574 כסמינר בית יעקב וולףהרב הירש,27 112.2018בני ברק6100דן15
574 כסמינר בית יעקב וולףהרב הירש,27 112.3018בני ברק6100דן15
637ככסניף חדש תיכון הרב וולףבעל התניא,12 119.1062בני ברק6100דן15
637 כסניף חדש תיכון הרב וולףבעל התניא,12 119.2062בני ברק6100דן15
637 כסניף חדש תיכון הרב וולףבעל התניא,12 119.3062בני ברק6100דן15
637 כסניף חדש תיכון הרב וולףבעל התניא,12 119.4062בני ברק6100דן15
490ככאור ברכה סמינר בית יעקב גורחזון איש,50 121.1064בני ברק6100דן15
490 כאור ברכה סמינר בית יעקב גורחזון איש,50 121.2064בני ברק6100דן15
560ככסמינר החדשהרב כהנמן,111 122.1078בני ברק6100דן15
560 כסמינר החדשהרב כהנמן,111 122.2078בני ברק6100דן15
560 כסמינר החדשהרב כהנמן,111 122.3078בני ברק6100דן15
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638ככבית מרגליתטל חיים,1 123.1067בני ברק6100דן15
457ככבית יעקב גורבן זומא,15 124.1070בני ברק6100דן15
457 כבית יעקב גורבן זומא,15 124.2070בני ברק6100דן15
532ככתיכון ס. בית יעקב ע"ש הרב וולףהרב גרוסברד,7 132.1074בני ברק6100דן15
532 כתיכון ס. בית יעקב ע"ש הרב וולףהרב גרוסברד,7 132.2074בני ברק6100דן15
584ככבי"ס בית יעקב זכרון מאירהאדמו"ר מגור,29 135.1004בני ברק6100דן15
584 כבי"ס בית יעקב זכרון מאירהאדמו"ר מגור,29 135.2004בני ברק6100דן15
584 כבי"ס בית יעקב זכרון מאירהאדמו"ר מגור,29 135.3004בני ברק6100דן15
584 כבי"ס בית יעקב זכרון מאירהאדמו"ר מגור,29 135.4004בני ברק6100דן15
584 כבי"ס בית יעקב זכרון מאירהאדמו"ר מגור,29 135.5004בני ברק6100דן15
502ככישיבה תיכונית קרית הרצוגנורוק,31 140.1001בני ברק6100דן15
502 כישיבה תיכונית קרית הרצוגנורוק,31 140.2001בני ברק6100דן15
502 כישיבה תיכונית קרית הרצוגנורוק,31 140.3001בני ברק6100דן15
502 כישיבה תיכונית קרית הרצוגנורוק,31 140.4001בני ברק6100דן15
502 כישיבה תיכונית קרית הרצוגנורוק,31 140.5001בני ברק6100דן15
515ככב"ס בית יעקוב מסורת ישראלנויפלד,10א141.0073בני ברק6100דן15
537ככבית יעקב רמת אהרןהרב סורוצקין,9 147.1048בני ברק6100דן15
516ככבי"ס בית יעקב ותפלל חנהאורליאן,27 155.1076בני ברק6100דן15
516 כבי"ס בית יעקב ותפלל חנהאורליאן,27 155.2076בני ברק6100דן15
516 כבי"ס בית יעקב ותפלל חנהאורליאן,27 155.3076בני ברק6100דן15
647ככסמינר לבנות זכרון צביאהרונוביץ ראובן,31 156.1007בני ברק6100דן15
647 כסמינר לבנות זכרון צביאהרונוביץ ראובן,31 156.2007בני ברק6100דן15
647 כסמינר לבנות זכרון צביאהרונוביץ ראובן,31 156.3007בני ברק6100דן15
647 כסמינר לבנות זכרון צביאהרונוביץ ראובן,31 156.4007בני ברק6100דן15
625ככבי"ס בית יעקב ויז'ניץ מבנה חדשעזרא,53 158.1026בני ברק6100דן15
625 כבי"ס בית יעקב ויז'ניץ מבנה חדשעזרא,53 158.2026בני ברק6100דן15
631ככבית יעקב יהודה הנשיא, שכון ג'דקר,12 164.1028בני ברק6100דן15
631 כבית יעקב יהודה הנשיא, שכון ג'דקר,12 164.2028בני ברק6100דן15
631 כבית יעקב יהודה הנשיא, שכון ג'דקר,12 164.3028בני ברק6100דן15
510ככבית יד לבניםגורדון,26 1.0006גבעתיים6300דן15
533ככבי"ס תלמה יליןבורוכוב,5 2.1019גבעתיים6300דן15
533ככבי"ס תלמה יליןבורוכוב,5 2.2019גבעתיים6300דן15
638ככבי"ס בן גוריון - מפלס עליוןפועלי הרכבת,30 8.1016גבעתיים6300דן15
533ככבית ספר בן גוריון - מפלס תחתוןהמעגל,19 10.1051גבעתיים6300דן15
533ככבית ספר בן גוריון - מפלס תחתוןהמעגל,19 10.2051גבעתיים6300דן15
628ככבי"ס ע"ש קלעיגולדשטיין אהרון,12 14.1008גבעתיים6300דן15
628 כבי"ס ע"ש קלעיגולדשטיין אהרון,12 14.2008גבעתיים6300דן15
628 כבי"ס ע"ש קלעיגולדשטיין אהרון,12 14.3008גבעתיים6300דן15
554ככבי"ס גורדון בניין בהכנסת,4 22.1004גבעתיים6300דן15
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554ככבי"ס גורדון בניין בהכנסת,4 22.2004גבעתיים6300דן15
554 כבי"ס גורדון בניין בהכנסת,4 22.3004גבעתיים6300דן15
574ככבי"ס כצנלסוןהמעין,19 25.1028גבעתיים6300דן15
574ככבי"ס כצנלסוןהמעין,19 25.2028גבעתיים6300דן15
581 כבית יד לבניםגורדון,26 28.0006גבעתיים6300דן15
639ככמתחם גנים ריינס 2ריינס,2 34.1001גבעתיים6300דן15
639ככמתחם גנים ריינס 2ריינס,2 34.2001גבעתיים6300דן15
642ככמתחם בית ראשוניםגורדון,24 43.1011גבעתיים6300דן15
642ככמתחם בית ראשוניםגורדון,24 43.2011גבעתיים6300דן15
547ככבי"ס ברנרהתע"ש,22 58.1003גבעתיים6300דן15
547ככבי"ס ברנרהתע"ש,22 58.2003גבעתיים6300דן15
386ככמועצה דתיתטיבר,65 68.1039גבעתיים6300דן15
471ככבי"ס אמוניםצה"ל,7 70.1002גבעתיים6300דן15
471 כבי"ס אמוניםצה"ל,7 70.2002גבעתיים6300דן15
470ככבי"ס שמעוני כניסה ראשיתרביבים,1 77.0007גבעתיים6300דן15
479ככבי"ס ע"ש יגאל אלוןצביה,5 82.0005גבעתיים6300דן15
606ככבי"ס ע"ש יגאל אלוןצביה,5 86.0005גבעתיים6300דן15
620 כבי"ס ע"ש יגאל אלוןצביה,5 87.0005גבעתיים6300דן15
578 כבי"ס ע"ש יגאל אלוןצביה,5 88.0005גבעתיים6300דן15
563 כמרכז הנוער שז"ריבניאלי,30 90.0012גבעתיים6300דן15
521ככמרכז הנוער שז"ריבניאלי,30 93.0012גבעתיים6300דן15
463ככחטה"ב רעות-בוסתן/ביס הרצל החדזיסו,9 1.0008הרצליה6400דן15
619 כמתנ"ס קהילתי ע"ש מולדובןרביבים,14 3.0047הרצליה6400דן15
491ככמתנ"ס קהילתי ע"ש מולדובןרביבים,14 7.0047הרצליה6400דן15
505 כחטה"ב רעות-בוסתן/ביס הרצל החדזיסו,9 8.0008הרצליה6400דן15
618 כמתנ"ס קהילתי ע"ש מולדובןרביבים,14 10.0047הרצליה6400דן15
624ככבי"ס יסודי בן צביאלרואי דוד,1 24.1022הרצליה6400דן15
624 כבי"ס יסודי בן צביאלרואי דוד,1 24.2022הרצליה6400דן15
588ככתיכון מקיף הראשונים-אגף 400הרב קוק,30 26.1021הרצליה6400דן15
588 כתיכון מקיף הראשונים-אגף 400הרב קוק,30 26.2021הרצליה6400דן15
582 כחטיבת ביניים זאב ז'בוטינסקייהודה הנשיא,90 28.0019הרצליה6400דן15
463ככבי"ס יסודי רמב"ם (המבנה הימני)פנקס,2 29.1025הרצליה6400דן15
463 כבי"ס יסודי רמב"ם (המבנה הימני)פנקס,2 29.2025הרצליה6400דן15
491 כחטיבת ביניים זאב ז'בוטינסקייהודה הנשיא,90 30.0019הרצליה6400דן15
606ככאולפנת צביההעצמאות,66 51.1014הרצליה6400דן15
606 כאולפנת צביההעצמאות,66 51.2014הרצליה6400דן15
606 כאולפנת צביההעצמאות,66 51.3014הרצליה6400דן15
606 כאולפנת צביההעצמאות,66 51.4014הרצליה6400דן15
606 כאולפנת צביההעצמאות,66 51.5014הרצליה6400דן15
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640ככבי"ס אילנות - מבנה מרכזיהדקל,35 67.1024הרצליה6400דן15
640 כבי"ס אילנות - מבנה מרכזיהדקל,35 67.2024הרצליה6400דן15
640 כבי"ס אילנות - מבנה מרכזיהדקל,35 67.3024הרצליה6400דן15
397ככמתנ"ס נחלת עדהאלפסי,1 68.0032הרצליה6400דן15
549ככמתנס נוף יםשד נוה עובד,6 85.1051הרצליה6400דן15
549 כמתנס נוף יםשד נוה עובד,6 85.2051הרצליה6400דן15
549 כמתנס נוף יםשד נוה עובד,6 85.3051הרצליה6400דן15
550ככבי"ס יסודי נוף יםהנשיא יצחק בן צבי,29 87.1013הרצליה6400דן15
550 כבי"ס יסודי נוף יםהנשיא יצחק בן צבי,29 87.2013הרצליה6400דן15
586ככחט"ב סמדר - אגף דרומיוינגייט,150 102.1023הרצליה6400דן15
586 כחט"ב סמדר - אגף דרומיוינגייט,150 102.2023הרצליה6400דן15
586 כחט"ב סמדר - אגף דרומיוינגייט,150 102.3023הרצליה6400דן15
586 כחט"ב סמדר - אגף דרומיוינגייט,150 102.4023הרצליה6400דן15
597ככחטה"ב הנגידשמואל הנגיד,21 113.1017הרצליה6400דן15
618ככמתנ"ס נווה ישראלהר מירון,4 128.1036הרצליה6400דן15
618 כמתנ"ס נווה ישראלהר מירון,4 128.2036הרצליה6400דן15
618 כמתנ"ס נווה ישראלהר מירון,4 128.3036הרצליה6400דן15
615 כמתנ"ס נווה ישראלהר מירון,4 128.4036הרצליה6400דן15
549ככבי"ס יסודי - מאיר בר-אילןבר אילן,14 129.1003הרצליה6400דן15
610ככחטיבת ביניים זאב ז'בוטינסקייהודה הנשיא,90 140.0019הרצליה6400דן15
532ככמרכז קהילתי ע"ש קרסנישאול המלך,4 950.1018הרצליה6400דן15
532 כמרכז קהילתי ע"ש קרסנישאול המלך,4 950.2018הרצליה6400דן15
532 כמרכז קהילתי ע"ש קרסנישאול המלך,4 950.3018הרצליה6400דן15
531 כמרכז קהילתי ע"ש קרסנישאול המלך,4 950.4018הרצליה6400דן15
605ככבית ווילהנוטע,6 1.1001כפר שמריהו0267דן15
634ככבי"ס ניצניםמוזס נח,10 3.1021רמת גן8600דן15
470ככבי"ס תיכון אהל שםרוקח,118 7.1029רמת גן8600דן15
470 כבי"ס תיכון אהל שםרוקח,118 7.2029רמת גן8600דן15
576ככאולם ספורט מרום נווהחזון אי"ש,90 14.1090רמת גן8600דן15
576 כאולם ספורט מרום נווהחזון אי"ש,90 14.2090רמת גן8600דן15
619ככבי"ס גבעוליםהדר,17 36.1007רמת גן8600דן15
619 כבי"ס גבעוליםהדר,17 36.2007רמת גן8600דן15
593ככיחדיו- מועדון לגימלאים אקדמאיםשד הילד,8 44.1115רמת גן8600דן15
533ככבי"ס אושאהמעפיל,9 48.1005רמת גן8600דן15
639ככמתנ"ס רמת שקמהשלם,32 50.1022רמת גן8600דן15
614ככבי"ס המתמידהמתמיד,37 52.1014רמת גן8600דן15
614 כבי"ס המתמידהמתמיד,37 52.2014רמת גן8600דן15
453ככבית דורוןהראשונים,1 54.1111רמת גן8600דן15
463ככבי"ס זומרשד למדן,1 70.0013רמת גן8600דן15
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364ככמרפאה - אגף הרווחההמעגל,24 72.1038רמת גן8600דן15
505ככמועדון קשישים "מרום נווה"רימלט אלימלך,7 150.1071רמת גן8600דן15
505 כמועדון קשישים "מרום נווה"רימלט אלימלך,7 150.2071רמת גן8600דן15
592ככבי"ס עליותהאגדה,9 153.1023רמת גן8600דן15
592 כבי"ס עליותהאגדה,9 153.2023רמת גן8600דן15
443ככבית חינוך קורצ'קגדעון,28 182.1031רמת גן8600דן15
443 כבית חינוך קורצ'קגדעון,28 182.2031רמת גן8600דן15
517ככמרכז קהילתי מיאמי ביץ'אינשטיין,16 191.1033רמת גן8600דן15
594ככבי"ס הבילוייםאהרונסון שרה,32 202.1006רמת גן8600דן15
594 כבי"ס הבילוייםאהרונסון שרה,32 202.2006רמת גן8600דן15
569ככבי"ס שאול אביגורתל חי,3 209.1032רמת גן8600דן15
569 כבי"ס שאול אביגורתל חי,3 209.2032רמת גן8600דן15
595ככבית תרבות ע"ש "ראסל"מנדל מתתיהו,11 211.1070רמת גן8600דן15
516ככבי"ס ארנוןעמק החולה,4 226.1003רמת גן8600דן15
561ככבי"ס מכללפומבדיתא,16 229.1020רמת גן8600דן15
561 כבי"ס מכללפומבדיתא,16 229.2020רמת גן8600דן15
561 כבי"ס מכללפומבדיתא,16 229.3020רמת גן8600דן15
585ככבי"ס ערמוניםהכבאים,25 230.1067רמת גן8600דן15
585 כבי"ס ערמוניםהכבאים,25 230.2067רמת גן8600דן15
507ככבי"ס תיכון בליךהמאה ואחד248.1030רמת גן8600דן15
507 כבי"ס תיכון בליךהמאה ואחד248.2030רמת גן8600דן15
357ככמרכז קהילתי רמת חןרמת חן,43 250.1114רמת גן8600דן15
622 כבי"ס רמת אפעלשד האורנים רמת אפעל502.0100רמת גן8600דן15
583ככבי"ס רמת אפעלשד האורנים רמת אפעל503.0100רמת גן8600דן15
438ככבית יד לבניםכפר אז"ר521.0105רמת גן8600דן15
573ככבי"ס הגפןבנימין,28 951.1008רמת גן8600דן15
573 כבי"ס הגפןבנימין,28 951.2008רמת גן8600דן15
601ככבי"ס רמב"ם (חדש)יהודה הלוי,5 2.1017רמת השרון2650דן15
608ככבי"ס עלומיםטהון,5 7.1014רמת השרון2650דן15
608 כבי"ס עלומיםטהון,5 7.2014רמת השרון2650דן15
526ככמתנ"ס קרית הצעיריםבית השואבה,7 16.1007רמת השרון2650דן15
506ככמתנ"ס ע"ש אלי כהןעזרא,20 17.1012רמת השרון2650דן15
633ככבי"ס גולןהבנים,46 20.1003רמת השרון2650דן15
633 כבי"ס גולןהבנים,46 20.2003רמת השרון2650דן15
609ככבי"ס ממלכתי אוסישקיןאוסישקין,65 29.1005רמת השרון2650דן15
609 כבי"ס ממלכתי אוסישקיןאוסישקין,65 29.2005רמת השרון2650דן15
616ככבי"ס אורניםרמז,8 46.1001רמת השרון2650דן15
616 כבי"ס אורניםרמז,8 46.2001רמת השרון2650דן15
616 כבי"ס אורניםרמז,8 46.3001רמת השרון2650דן15
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572ככבי"ס אור השחרהשופטים,32 47.1016רמת השרון2650דן15
572 כבי"ס אור השחרהשופטים,32 47.2016רמת השרון2650דן15
642ככבי"ס ע"ש יגאל אלוןאוסישקין,101 60.1011רמת השרון2650דן15
642 כבי"ס ע"ש יגאל אלוןאוסישקין,101 60.2011רמת השרון2650דן15
522ככבי"ס ע"ש מאיר דורוןהבאר,1 68.1006רמת השרון2650דן15
522 כבי"ס ע"ש מאיר דורוןהבאר,1 68.2006רמת השרון2650דן15
522 כבי"ס ע"ש מאיר דורוןהבאר,1 68.3006רמת השרון2650דן15
588ככבית ספר יובלים (כיתות ט'-י')שד בגין מנחם,99 5.1009אור יהודה2400איילון16
588 כבית ספר יובלים (כיתות ט'-י')שד בגין מנחם,99 5.2009אור יהודה2400איילון16
546ככמרכז פיס אולם ספורטהחצב,9 16.0055אור יהודה2400איילון16
606ככמועדון ברושהמעפילים,4 21.0016אור יהודה2400איילון16
614ככבי"ס יובליםאדם יקותיאל,19 22.1005אור יהודה2400איילון16
587ככבי"ס סביוניםסמטת במעלה,15 24.1003אור יהודה2400איילון16
587 כבי"ס סביוניםסמטת במעלה,15 24.2003אור יהודה2400איילון16
462ככאולם ספורט גאוןהדדי משה,9 43.1011אור יהודה2400איילון16
411ככמועדון רמת פנקסהנרקיס רמת פנקס,7 101.0053אור יהודה2400איילון16
547ככחטיבת בינייםהרצוג,4 2.0010אזור0565איילון16
515ככמתנס אזוריצחק שדה,17 3.0014אזור0565איילון16
604 כחטיבת בינייםהרצוג,4 13.0010אזור0565איילון16
592 כחטיבת בינייםהרצוג,4 14.0010אזור0565איילון16
632ככבי"ס השבעההשבעה,2 16.1002אזור0565איילון16
632 כבי"ס השבעההשבעה,2 16.2002אזור0565איילון16
632 כבי"ס השבעההשבעה,2 16.3002אזור0565איילון16
563ככבי"ס ממ"ד עקיבאנגבה,10 11.1020בת ים6200איילון16
563 כבי"ס ממ"ד עקיבאנגבה,10 11.2020בת ים6200איילון16
607ככביה"ס נתיבות רבקההפלמ"ח,6 13.1003בת ים6200איילון16
607 כביה"ס נתיבות רבקההפלמ"ח,6 13.2003בת ים6200איילון16
511ככבי"ס גורדון-מפלס תחתוןרמב"ם,7 16.0005בת ים6200איילון16
571 כבי"ס גורדון-מפלס תחתוןרמב"ם,7 17.0005בת ים6200איילון16
510ככבי"ס גורדון-מפלס תחתוןרמב"ם,7 19.0005בת ים6200איילון16
422ככבי"ס תיכון בית וגן-אולם ספורטהרב קוק,17 29.0085בת ים6200איילון16
514ככבי"ס תיכון בית וגן-אולם ספורטהרב קוק,17 30.0085בת ים6200איילון16
584ככבי"ס ממ"ד ציפורי-אולם ספורטביאליק,29 51.1021בת ים6200איילון16
584ככבי"ס ממ"ד ציפורי-אולם ספורטביאליק,29 51.2021בת ים6200איילון16
584 כבי"ס ממ"ד ציפורי-אולם ספורטביאליק,29 51.3021בת ים6200איילון16
611ככביס שרת - חלק תחתוןרייק חביבה,3 55.1049בת ים6200איילון16
611ככביס שרת - חלק תחתוןרייק חביבה,3 55.2049בת ים6200איילון16
611 כביס שרת - חלק תחתוןרייק חביבה,3 55.3049בת ים6200איילון16
567ככבי"ס ירושליםהגפן,6 75.1016בת ים6200איילון16
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567 כבי"ס ירושליםהגפן,6 75.2016בת ים6200איילון16
567 כבי"ס ירושליםהגפן,6 75.3016בת ים6200איילון16
555ככבי"ס יד מרדכיהדדי ציון שאול,12 91.0014בת ים6200איילון16
565 כבי"ס יד מרדכיהדדי ציון שאול,12 92.0014בת ים6200איילון16
627ככבי"ס יסודי ראשונים-מבנה מערבידניאל,60 105.1022בת ים6200איילון16
627 כבי"ס יסודי ראשונים-מבנה מערבידניאל,60 105.2022בת ים6200איילון16
627 כבי"ס יסודי ראשונים-מבנה מערבידניאל,60 105.3022בת ים6200איילון16
626 כבי"ס יסודי ראשונים-מבנה מערבידניאל,60 105.4022בת ים6200איילון16
527ככבי"ס האיש-משההגבורים,33 106.1030בת ים6200איילון16
527 כבי"ס האיש-משההגבורים,33 106.2030בת ים6200איילון16
527 כבי"ס האיש-משההגבורים,33 106.3030בת ים6200איילון16
577ככבי"ס תחכמוני-מבנה מרכזיהרצל,58 117.1023בת ים6200איילון16
577 כבי"ס תחכמוני-מבנה מרכזיהרצל,58 117.2023בת ים6200איילון16
619ככבי"ס ע"ש י. טבנקיןעגנון,57 129.1019בת ים6200איילון16
619 כבי"ס ע"ש י. טבנקיןעגנון,57 129.2019בת ים6200איילון16
619 כבי"ס ע"ש י. טבנקיןעגנון,57 129.3019בת ים6200איילון16
619 כבי"ס ע"ש י. טבנקיןעגנון,57 129.4019בת ים6200איילון16
618 כבי"ס ע"ש י. טבנקיןעגנון,57 129.5019בת ים6200איילון16
615ככתלמוד תורה בני ציון-מבנה מרכזיבר אילן,73 146.1004בת ים6200איילון16
614ככישיבה תיכונית אדרתבר אילן,40 150.1028בת ים6200איילון16
614 כישיבה תיכונית אדרתבר אילן,40 150.2028בת ים6200איילון16
586ככבי"ס אורט מילטוןהדקל,4 154.1048בת ים6200איילון16
586 כבי"ס אורט מילטוןהדקל,4 154.2048בת ים6200איילון16
560ככחט"ב שז"רהרב ניסנבוים יצחק,66 156.0001בת ים6200איילון16
622ככבי"ס תיכון רמותקרן היסוד,12 164.0071בת ים6200איילון16
448ככבי"ס אורות התורהפרנק אנה,16 166.1073בת ים6200איילון16
448 כבי"ס אורות התורהפרנק אנה,16 166.2073בת ים6200איילון16
588 כביה"ס הרצלהדקל,5 172.0011בת ים6200איילון16
603ככבי"ס הנשיאליבורנו,17 178.1009בת ים6200איילון16
603 כבי"ס הנשיאליבורנו,17 178.2009בת ים6200איילון16
603 כבי"ס הנשיאליבורנו,17 178.3009בת ים6200איילון16
603 כבי"ס הנשיאליבורנו,17 178.4009בת ים6200איילון16
473ככביה"ס הרצלהדקל,5 191.0011בת ים6200איילון16
594ככבי"ס ע"ש דוד אלעזרנויקלן,3 193.1070בת ים6200איילון16
594 כבי"ס ע"ש דוד אלעזרנויקלן,3 193.2070בת ים6200איילון16
594 כבי"ס ע"ש דוד אלעזרנויקלן,3 193.3070בת ים6200איילון16
619ככבי"ס בן גוריוןרבינוביץ',15 950.1002בת ים6200איילון16
619 כבי"ס בן גוריוןרבינוביץ',15 950.2002בת ים6200איילון16
641ככבי"ס החדש חולוןירמיהו,16 2.0039חולון6600איילון16
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617ככאולפנת רעים (מרכז אפיק)נחמיה,13 7.1004חולון6600איילון16
617 כאולפנת רעים (מרכז אפיק)נחמיה,13 7.2004חולון6600איילון16
490ככמרכז קהילתי נווה ארזיםישעיהו,16 8.1042חולון6600איילון16
490 כמרכז קהילתי נווה ארזיםישעיהו,16 8.2042חולון6600איילון16
601ככבי"ס תיכון איילון - שש שנתיהכנסת,8 21.1029חולון6600איילון16
601 כבי"ס תיכון איילון - שש שנתיהכנסת,8 21.2029חולון6600איילון16
644 כמכללת חנקיןחנקין,109 23.0010חולון6600איילון16
588ככמכללת חנקיןחנקין,109 29.0010חולון6600איילון16
360ככמרכז קהילתי "נאות שושנים"הסיגלון,12 31.0035חולון6600איילון16
550ככבי"ס ביאליק-כניסה ימניתביאליק,21 37.1001חולון6600איילון16
550ככבי"ס ביאליק-כניסה ימניתביאליק,21 37.2001חולון6600איילון16
570ככבי"ס רביבים - בנין גהשומר,21 44.1021חולון6600איילון16
570ככבי"ס כצנלסון-אולם ספורטקפלן,17 55.1088חולון6600איילון16
570ככבי"ס כצנלסון-אולם ספורטקפלן,17 55.2088חולון6600איילון16
550ככמתנ"ס וולפסוןש"ץ צבי,29 62.1083חולון6600איילון16
550 כמתנ"ס וולפסוןש"ץ צבי,29 62.2083חולון6600איילון16
550 כמתנ"ס וולפסוןש"ץ צבי,29 62.3083חולון6600איילון16
550 כמתנ"ס וולפסוןש"ץ צבי,29 62.4083חולון6600איילון16
644 כמרכז קהילתי "נאות רחל"חצרים,2 88.0034חולון6600איילון16
517 כבי"ס שזרקדושי קהיר,18 89.0023חולון6600איילון16
623ככתיכון "עתידים"ההסתדרות,20 97.1030חולון6600איילון16
623 כתיכון "עתידים"ההסתדרות,20 97.2030חולון6600איילון16
621 כמכללת חנקיןחנקין,109 99.0010חולון6600איילון16
487ככבי"ס שזרקדושי קהיר,18 105.0023חולון6600איילון16
631ככבי"ס דינורארן זלמן,4 109.1005חולון6600איילון16
631 כבי"ס דינורארן זלמן,4 109.2005חולון6600איילון16
523ככמרכז קהילתי "נאות רחל"חצרים,2 111.0034חולון6600איילון16
561ככבי"ס בן צבילבון פנחס,3 112.1003חולון6600איילון16
561 כבי"ס בן צבילבון פנחס,3 112.2003חולון6600איילון16
561 כבי"ס בן צבילבון פנחס,3 112.3003חולון6600איילון16
561 כבי"ס בן צבילבון פנחס,3 112.4003חולון6600איילון16
558 כבי"ס בן צבילבון פנחס,3 112.5003חולון6600איילון16
645ככתיכון טומשיןקדושי קהיר,14 114.1027חולון6600איילון16
609ככחט"ב קציר - בנין א חטיבהרבין יצחק,20 122.1076חולון6600איילון16
609 כחט"ב קציר - בנין א חטיבהרבין יצחק,20 122.2076חולון6600איילון16
631ככגולדטקברקת ראובן,11 132.1038חולון6600איילון16
631 כגולדטקברקת ראובן,11 132.2038חולון6600איילון16
631 כגולדטקברקת ראובן,11 132.3038חולון6600איילון16
621ככמרכז קהילתי לזרוסהסנהדרין,27 133.1058חולון6600איילון16
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621ככמרכז קהילתי לזרוסהסנהדרין,27 133.2058חולון6600איילון16
554 כבי"ס יסודי ע"ש ישעיהואחד במאי,56 158.0085חולון6600איילון16
519 כבי"ס יסודי ע"ש ישעיהואחד במאי,56 159.0085חולון6600איילון16
553ככבי"ס שער האריותשער האריות,16 162.1026חולון6600איילון16
553 כבי"ס שער האריותשער האריות,16 162.2026חולון6600איילון16
553 כבי"ס שער האריותשער האריות,16 162.3026חולון6600איילון16
553 כבי"ס שער האריותשער האריות,16 162.4026חולון6600איילון16
553 כבי"ס שער האריותשער האריות,16 162.5026חולון6600איילון16
536ככבי"ס הסהס משה,37 166.1006חולון6600איילון16
536 כבי"ס הסהס משה,37 166.2006חולון6600איילון16
536 כבי"ס הסהס משה,37 166.3006חולון6600איילון16
536 כבי"ס הסהס משה,37 166.4006חולון6600איילון16
530 כבי"ס בן גוריון - מבנה ראשיגרינברג אורי צבי,6 172.0002חולון6600איילון16
593 כבי"ס בן גוריון - מבנה ראשיגרינברג אורי צבי,6 174.0002חולון6600איילון16
450ככבי"ס בן גוריון - מבנה ראשיגרינברג אורי צבי,6 178.0002חולון6600איילון16
568ככבי"ס התבורהתבור,1 185.1007חולון6600איילון16
568 כבי"ס התבורהתבור,1 185.2007חולון6600איילון16
568 כבי"ס התבורהתבור,1 185.3007חולון6600איילון16
566 כבי"ס התבורהתבור,1 185.4007חולון6600איילון16
528ככבי"ס יסודי ע"ש ישעיהואחד במאי,56 194.0085חולון6600איילון16
632ככבי"ס יסודי שרתיום הכיפורים,14 207.1080חולון6600איילון16
646 כמכללת חנקיןחנקין,109 215.0010חולון6600איילון16
563ככהמרכז לחינוך טכנולוגיפיכמן,18 223.1056חולון6600איילון16
581ככבי"ס המגיניםחזית חמש,2 225.1014חולון6600איילון16
581 כבי"ס המגיניםחזית חמש,2 225.2014חולון6600איילון16
581 כבי"ס המגיניםחזית חמש,2 225.3014חולון6600איילון16
581 כבי"ס המגיניםחזית חמש,2 225.4014חולון6600איילון16
581 כבי"ס המגיניםחזית חמש,2 225.5014חולון6600איילון16
530ככבי"ס ממ"ד הראלעין גדי,16 228.1091חולון6600איילון16
530 כבי"ס ממ"ד הראלעין גדי,16 228.2091חולון6600איילון16
530 כבי"ס ממ"ד הראלעין גדי,16 228.3091חולון6600איילון16
527 כבי"ס ממ"ד הראלעין גדי,16 228.4091חולון6600איילון16
554ככגימנסיה יצחק נבוןקרסל גצל,2 232.1075חולון6600איילון16
554 כגימנסיה יצחק נבוןקרסל גצל,2 232.2075חולון6600איילון16
554 כגימנסיה יצחק נבוןקרסל גצל,2 232.3075חולון6600איילון16
395ככבי"ס ניב - צמוד לאולם ספורטשער ציון,9 237.0103חולון6600איילון16
582ככבי"ס תיכון קרית שרתגבעת התחמושת,23 244.1028חולון6600איילון16
582 כבי"ס תיכון קרית שרתגבעת התחמושת,23 244.2028חולון6600איילון16
582 כבי"ס תיכון קרית שרתגבעת התחמושת,23 244.3028חולון6600איילון16
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570ככבי"ס ע"ש יצחק שמירדרורי אמיר,3 252.1089חולון6600איילון16
570 כבי"ס ע"ש יצחק שמירדרורי אמיר,3 252.2089חולון6600איילון16
570 כבי"ס ע"ש יצחק שמירדרורי אמיר,3 252.3089חולון6600איילון16
570 כבי"ס ע"ש יצחק שמירדרורי אמיר,3 252.4089חולון6600איילון16
570 כבי"ס ע"ש יצחק שמירדרורי אמיר,3 252.5089חולון6600איילון16
579ככבי"ס בית דוד בנותברקת ראובן,28 254.1079חולון6600איילון16
579 כבי"ס בית דוד בנותברקת ראובן,28 254.2079חולון6600איילון16
565ככבי"ס ממ"ד תורני דבירהסיגלון,20 257.1090חולון6600איילון16
565 כבי"ס ממ"ד תורני דבירהסיגלון,20 257.2090חולון6600איילון16
565 כבי"ס ממ"ד תורני דבירהסיגלון,20 257.3090חולון6600איילון16
592ככבי"ס אריאל שרון-כניסה שמאליתאילון פנחס,20 267.1087חולון6600איילון16
592 כבי"ס אריאל שרון-כניסה שמאליתאילון פנחס,20 267.2087חולון6600איילון16
592 כבי"ס אריאל שרון-כניסה שמאליתאילון פנחס,20 267.3087חולון6600איילון16
544ככתיכון קוגלמוטה גור,6 953.1078חולון6600איילון16
544 כתיכון קוגלמוטה גור,6 953.2078חולון6600איילון16
544 כתיכון קוגלמוטה גור,6 953.3078חולון6600איילון16
552 כמרכז קהילתי "נאות שושנים"הסיגלון,12 957.0035חולון6600איילון16
628ככמחלקת רווחת הגימלאיםעגנון,13 7.1026קרית אונו2620איילון16
628 כמחלקת רווחת הגימלאיםעגנון,13 7.2026קרית אונו2620איילון16
626 כמחלקת רווחת הגימלאיםעגנון,13 7.3026קרית אונו2620איילון16
560ככבי"ס ניריהודה המכבי,2 14.1001קרית אונו2620איילון16
560 כבי"ס ניריהודה המכבי,2 14.2001קרית אונו2620איילון16
560 כבי"ס ניריהודה המכבי,2 14.3001קרית אונו2620איילון16
616ככבית ספר ע"ש יעקב כהן"הפסגה"רבין יצחק,11 15.1028קרית אונו2620איילון16
616 כבית ספר ע"ש יעקב כהן"הפסגה"רבין יצחק,11 15.2028קרית אונו2620איילון16
616 כבית ספר ע"ש יעקב כהן"הפסגה"רבין יצחק,11 15.3028קרית אונו2620איילון16
616 כבית ספר ע"ש יעקב כהן"הפסגה"רבין יצחק,11 15.4028קרית אונו2620איילון16
584ככבי"ס שרתהזית,1 21.1008קרית אונו2620איילון16
584 כבי"ס שרתהזית,1 21.2008קרית אונו2620איילון16
584 כבי"ס שרתהזית,1 21.3008קרית אונו2620איילון16
483ככבי"ס שזר חדשהזמיר27.1002קרית אונו2620איילון16
483 כבי"ס שזר חדשהזמיר27.2002קרית אונו2620איילון16
625 כבית נועםהרצל,66 28.0009קרית אונו2620איילון16
438ככבית נועםהרצל,66 29.0009קרית אונו2620איילון16
646ככתפוח פייסהזמיר40.1024קרית אונו2620איילון16
469ככבי"ס ע"ש אביגדור ורשהנחל גמלא,10 45.1027קרית אונו2620איילון16
469 כבי"ס ע"ש אביגדור ורשהנחל גמלא,10 45.2027קרית אונו2620איילון16
469 כבי"ס ע"ש אביגדור ורשהנחל גמלא,10 45.3027קרית אונו2620איילון16
458ככבי"ס עלומיםהפרדס951.1022קרית אונו2620איילון16
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458 כבי"ס עלומיםהפרדס951.2022קרית אונו2620איילון16
616ככחדר תרבותאביגדור1.0001אביגדור0819אשקלון17
510ככבית התרבותאבן שמואל1.0001אבן שמואל0400אשקלון17
625ככבית-התרבות -בית מרדכיאור הנר1.0001אור הנר0067אשקלון17
433ככספריהאורות1.0001אורות2012אשקלון17
138כככפר עוליםאיבים1.0001איבים0338אשקלון17
366ככמועדוןאיתן1.0001איתן0037אשקלון17
357ככמרכז קהילתיאמונים1.1001אמונים0772אשקלון17
158ככמועדוןאמציה1.0001אמציה0023אשקלון17
451ככחדר ישיבות גדול במועדוןארז1.0001ארז0714אשקלון17
440ככמתנ"ס קהילתי עוזיאלסיני,25 4.0021אשדוד0070אשקלון17
590ככבי"ס תיכון מקיף אמורדי הגטאות9.0032אשדוד0070אשקלון17
638ככבי"ס נירסולד הנריטה13.1011אשדוד0070אשקלון17
637 כבי"ס נירסולד הנריטה13.2011אשדוד0070אשקלון17
530ככבי"ס הראלשפירא אברהם24.1004אשדוד0070אשקלון17
530 כבי"ס הראלשפירא אברהם24.2004אשדוד0070אשקלון17
530 כבי"ס הראלשפירא אברהם24.3004אשדוד0070אשקלון17
593ככמתנ"ס בית לברון - אגף התרבותאלבז נתן,19 25.1024אשדוד0070אשקלון17
593 כמתנ"ס בית לברון - אגף התרבותאלבז נתן,19 25.2024אשדוד0070אשקלון17
451ככבית חינוך לעיוורים - בית-מינההראשונים28.0036אשדוד0070אשקלון17
525ככמועדון אנ"אסטרומה,5 61.0071אשדוד0070אשקלון17
578 כבי"ס מקיף דביאליק,10 66.0022אשדוד0070אשקלון17
455ככבי"ס שילהמיכשוילי,17 73.0018אשדוד0070אשקלון17
497ככבי"ס מקיף דביאליק,10 80.0022אשדוד0070אשקלון17
636 כבי"ס מקיף דביאליק,10 81.0022אשדוד0070אשקלון17
576ככחט"ב - מקיף דתי י'נחל שניר,1 114.1063אשדוד0070אשקלון17
576 כחט"ב - מקיף דתי י'נחל שניר,1 114.2063אשדוד0070אשקלון17
562ככבי"ס נוף יםהר כנען,1 119.1038אשדוד0070אשקלון17
562 כבי"ס נוף יםהר כנען,1 119.2038אשדוד0070אשקלון17
581ככבי"ס ממ"ד הרא"ההרי גולן,2 120.1048אשדוד0070אשקלון17
581 כבי"ס ממ"ד הרא"ההרי גולן,2 120.2048אשדוד0070אשקלון17
581 כבי"ס ממ"ד הרא"ההרי גולן,2 120.3048אשדוד0070אשקלון17
507ככבי"ס ממ"ד דבירראש פינה,13 124.0041אשדוד0070אשקלון17
609 כאולפנא תורנית מדעית לבנותפתח תקווה,12 128.0039אשדוד0070אשקלון17
464ככאולפנא תורנית מדעית לבנותפתח תקווה,12 130.0039אשדוד0070אשקלון17
580ככבי"ס אלוניםורדימון יצחק,6 134.1044אשדוד0070אשקלון17
580 כבי"ס אלוניםורדימון יצחק,6 134.2044אשדוד0070אשקלון17
580 כבי"ס אלוניםורדימון יצחק,6 134.3044אשדוד0070אשקלון17
577 כבי"ס אלוניםורדימון יצחק,6 134.4044אשדוד0070אשקלון17
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556ככבית העולה - בית איתןקק"ל,90א138.0091אשדוד0070אשקלון17
635ככבי"ס מקיף ח'ברק בן אבינועם142.1053אשדוד0070אשקלון17
635 כבי"ס מקיף ח'ברק בן אבינועם142.2053אשדוד0070אשקלון17
622ככבי"ס שקדהמלך רחבעם,11 143.1023אשדוד0070אשקלון17
494ככבי"ס רתמיםהמלך שלמה,27 147.1042אשדוד0070אשקלון17
494 כבי"ס רתמיםהמלך שלמה,27 147.2042אשדוד0070אשקלון17
528ככבי"ס ממ"ד חב"דהמלך שלמה,43 150.1060אשדוד0070אשקלון17
528 כבי"ס ממ"ד חב"דהמלך שלמה,43 150.2060אשדוד0070אשקלון17
627 כבית העולה - בית איתןקק"ל,90א152.0091אשדוד0070אשקלון17
573 כבי"ס אמיריםקק"ל,55 154.0030אשדוד0070אשקלון17
333ככדיונה מרכז קהילתי רובעים י-יגקק"ל,90 155.1061אשדוד0070אשקלון17
584ככבי"ס אמיריםקק"ל,55 158.0030אשדוד0070אשקלון17
642ככמתנ"ס חרציתשד הפרחים,18 159.1069אשדוד0070אשקלון17
641 כמתנ"ס חרציתשד הפרחים,18 159.2069אשדוד0070אשקלון17
496ככבי"ס לבנותהכלנית,19 160.1055אשדוד0070אשקלון17
496 כבי"ס לבנותהכלנית,19 160.2055אשדוד0070אשקלון17
496 כבי"ס לבנותהכלנית,19 160.3055אשדוד0070אשקלון17
587 כבי"ס ממ"ד דבירראש פינה,13 190.0041אשדוד0070אשקלון17
591ככבי"ס אופקשד רוטשילד199.1052אשדוד0070אשקלון17
579ככבי"ס יסודי ממלכתי "רבין"סירקין נחמן,2 203.1064אשדוד0070אשקלון17
579 כבי"ס יסודי ממלכתי "רבין"סירקין נחמן,2 203.2064אשדוד0070אשקלון17
590ככמתנס דקרן היסוד,16 207.1028אשדוד0070אשקלון17
590 כמתנס דקרן היסוד,16 207.2028אשדוד0070אשקלון17
525ככבי"ס ממ"ד עמלני מעלותבוסקילה יצחק213.0001אשדוד0070אשקלון17
617ככבי"ס יסודי קשתתשרי,11 220.1073אשדוד0070אשקלון17
617 כבי"ס יסודי קשתתשרי,11 220.2073אשדוד0070אשקלון17
629ככבי"ס ממ"ד אורותשבט בנימין,19 225.0085אשדוד0070אשקלון17
598ככמרכז להשכלת מבוגרים (אופק)העצמאות,54 228.1059אשדוד0070אשקלון17
528 כבי"ס מקיף דביאליק,10 236.0022אשדוד0070אשקלון17
530ככבי"ס יח"דהציונות,107 237.1086אשדוד0070אשקלון17
530 כבי"ס יח"דהציונות,107 237.2086אשדוד0070אשקלון17
610 כבי"ס ממ"ד אורותשבט בנימין,19 245.0085אשדוד0070אשקלון17
473ככבי"ס ממלכתי צמחהרותם,33 246.1014אשדוד0070אשקלון17
473 כבי"ס ממלכתי צמחהרותם,33 246.2014אשדוד0070אשקלון17
571ככמתנ"ס ספראאב,4 251.0076אשדוד0070אשקלון17
504ככסמינר בנות - חסידי גוררב ינאי,3 265.1074אשדוד0070אשקלון17
504 כסמינר בנות - חסידי גוררב ינאי,3 265.2074אשדוד0070אשקלון17
637ככמקיף ט' - רובע י"בשבט ראובן,2 276.1072אשדוד0070אשקלון17
637 כמקיף ט' - רובע י"בשבט ראובן,2 276.2072אשדוד0070אשקלון17
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637 כמקיף ט' - רובע י"בשבט ראובן,2 276.3072אשדוד0070אשקלון17
582ככב"ס ממלכתי שירת הים (רובע י"ז)ברקת,4 277.1087אשדוד0070אשקלון17
582 כב"ס ממלכתי שירת הים (רובע י"ז)ברקת,4 277.2087אשדוד0070אשקלון17
582 כב"ס ממלכתי שירת הים (רובע י"ז)ברקת,4 277.3087אשדוד0070אשקלון17
582 כב"ס ממלכתי שירת הים (רובע י"ז)ברקת,4 277.4087אשדוד0070אשקלון17
636ככבי"ס קהילתי רעיםארן זלמן279.1015אשדוד0070אשקלון17
636 כבי"ס קהילתי רעיםארן זלמן279.2015אשדוד0070אשקלון17
585ככבי"ס צפריריםחרמון,1 283.1009אשדוד0070אשקלון17
585 כבי"ס צפריריםחרמון,1 283.2009אשדוד0070אשקלון17
522ככבי"ס תיכון מקיף י"אשהם,2 294.1089אשדוד0070אשקלון17
522 כבי"ס תיכון מקיף י"אשהם,2 294.2089אשדוד0070אשקלון17
522 כבי"ס תיכון מקיף י"אשהם,2 294.3089אשדוד0070אשקלון17
422ככבי"ס מגיניםחטיבת הנגב,45 300.1005אשדוד0070אשקלון17
422 כבי"ס מגיניםחטיבת הנגב,45 300.2005אשדוד0070אשקלון17
590 כבי"ס נאות אשקלוןהפלמ"ח,3 1.0046אשקלון7100אשקלון17
501ככבי"ס נאות אשקלוןהפלמ"ח,3 2.0046אשקלון7100אשקלון17
607ככממ"ד נווה אילןאריה,9 4.1076אשקלון7100אשקלון17
607 כממ"ד נווה אילןאריה,9 4.2076אשקלון7100אשקלון17
596ככבי"ס מעין חיים ושלום (בנים)לכיש,9 5.1068אשקלון7100אשקלון17
596 כבי"ס מעין חיים ושלום (בנים)לכיש,9 5.2068אשקלון7100אשקלון17
596 כבי"ס מעין חיים ושלום (בנים)לכיש,9 5.3068אשקלון7100אשקלון17
596 כבי"ס מעין חיים ושלום (בנים)לכיש,9 5.4068אשקלון7100אשקלון17
596 כבי"ס מעין חיים ושלום (בנים)לכיש,9 5.5068אשקלון7100אשקלון17
632 כבי"ס נאות אשקלוןהפלמ"ח,3 6.0046אשקלון7100אשקלון17
529ככביה"ס ממ"ד אסף מימוןבן דוד9.0006אשקלון7100אשקלון17
606ככתלמוד תורה מעין חיים ושלוםאבימלך,1 15.1021אשקלון7100אשקלון17
606 כתלמוד תורה מעין חיים ושלוםאבימלך,1 15.2021אשקלון7100אשקלון17
606 כתלמוד תורה מעין חיים ושלוםאבימלך,1 15.3021אשקלון7100אשקלון17
645ככישיבת צביה (בי"ס גורדון)שיבת ציון,16 18.1003אשקלון7100אשקלון17
645 כישיבת צביה (בי"ס גורדון)שיבת ציון,16 18.2003אשקלון7100אשקלון17
645 כישיבת צביה (בי"ס גורדון)שיבת ציון,16 18.3003אשקלון7100אשקלון17
521ככאור מנחם חב"דברגר דוד,12 27.0024אשקלון7100אשקלון17
549 כאור מנחם חב"דברגר דוד,12 29.0024אשקלון7100אשקלון17
478 כבי"ס ממלכתי דתי מוריהשפינוזה30.0002אשקלון7100אשקלון17
479 כבי"ס ממלכתי דתי מוריהשפינוזה32.0002אשקלון7100אשקלון17
568ככמתנ"ס וולדנברגגרופר יעקב,15 34.0025אשקלון7100אשקלון17
471ככבי"ס ממלכתי דתי מוריהשפינוזה35.0002אשקלון7100אשקלון17
608ככמרכז קהילתי בורטון/סיגרהרב מימון,32 37.1085אשקלון7100אשקלון17
593 כמתנ"ס וולדנברגגרופר יעקב,15 38.0025אשקלון7100אשקלון17
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640ככפלא יועץ (חבצלת לשעבר)מילרוד אליעזר,11 39.1028אשקלון7100אשקלון17
624ככבי"ס ממלכתי נוף ים ב'סמ שמגר,1 50.1007אשקלון7100אשקלון17
623 כבי"ס ממלכתי נוף ים ב'סמ שמגר,1 50.2007אשקלון7100אשקלון17
499ככמתנ"ס בית ווסקיוהנסבורג52.1031אשקלון7100אשקלון17
499 כמתנ"ס בית ווסקיוהנסבורג52.2031אשקלון7100אשקלון17
607ככבית קנדהבר כוכבא,209 53.0037אשקלון7100אשקלון17
613ככבי"ס נוה ציוןההסתדרות,4 55.1009אשקלון7100אשקלון17
613 כבי"ס נוה ציוןההסתדרות,4 55.2009אשקלון7100אשקלון17
613 כבי"ס נוה ציוןההסתדרות,4 55.3009אשקלון7100אשקלון17
548ככביה"ס אמיריםבן עטר61.1001אשקלון7100אשקלון17
602 כאור מנחם חב"דברגר דוד,12 68.0024אשקלון7100אשקלון17
577ככבי"ס בית יחזקאלזונאבנד יחזקאל,12 73.0013אשקלון7100אשקלון17
522ככביה"ס תיכון אורט אדיבישד' עופר,5 83.0064אשקלון7100אשקלון17
494 כביה"ס תיכון אורט אדיבישד' עופר,5 84.0064אשקלון7100אשקלון17
580ככביה"ס יסודי רותםשד שפירא,7א87.1038אשקלון7100אשקלון17
580 כביה"ס יסודי רותםשד שפירא,7א87.2038אשקלון7100אשקלון17
581 כביה"ס ממ"ד אסף מימוןבן דוד91.0006אשקלון7100אשקלון17
545 כבי"ס כוכב הצפוןרמב"ם,13 92.0020אשקלון7100אשקלון17
469ככבי"ס כוכב הצפוןרמב"ם,13 93.0020אשקלון7100אשקלון17
614 כביה"ס ממ"ד אסף מימוןבן דוד94.0006אשקלון7100אשקלון17
639 כבי"ס נאות אשקלוןהפלמ"ח,3 100.0046אשקלון7100אשקלון17
601ככבי"ס מקיף ד ע"ש יצחק רביןשד' הציונות,6 103.1079אשקלון7100אשקלון17
601 כבי"ס מקיף ד ע"ש יצחק רביןשד' הציונות,6 103.2079אשקלון7100אשקלון17
463ככמתנ"ס נווה אילןפקיעין104.1092אשקלון7100אשקלון17
463 כמתנ"ס נווה אילןפקיעין104.2092אשקלון7100אשקלון17
571ככבי"ס אילנותפינס יוסף,18 117.1034אשקלון7100אשקלון17
571 כבי"ס אילנותפינס יוסף,18 117.2034אשקלון7100אשקלון17
571 כבי"ס אילנותפינס יוסף,18 117.3034אשקלון7100אשקלון17
568ככבי"ס נווה דקליםיהדות ספרד,17 124.1048אשקלון7100אשקלון17
568 כבי"ס נווה דקליםיהדות ספרד,17 124.2048אשקלון7100אשקלון17
568 כבי"ס נווה דקליםיהדות ספרד,17 124.3048אשקלון7100אשקלון17
475ככיד לבניםהגבורה130.1066אשקלון7100אשקלון17
644ככמתנ"ס ברנעהר כנען,8 149.1080אשקלון7100אשקלון17
644 כמתנ"ס ברנעהר כנען,8 149.2080אשקלון7100אשקלון17
644 כמתנ"ס ברנעהר כנען,8 149.3080אשקלון7100אשקלון17
649ככמרכז קהילתי וספורט הרצוגלייפר- מילר רחל,1 151.1091אשקלון7100אשקלון17
649 כמרכז קהילתי וספורט הרצוגלייפר- מילר רחל,1 151.2091אשקלון7100אשקלון17
641ככבי"ס מצפה הימיםשד ירושלים,133 157.0086אשקלון7100אשקלון17
612 כבי"ס מצפה הימיםשד ירושלים,133 159.0086אשקלון7100אשקלון17
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608ככגני העוגןשד עמק חפר,32 160.0089אשקלון7100אשקלון17
612ככבי"ס תיכון מקיף ה'שד' הציונות161.1082אשקלון7100אשקלון17
612 כבי"ס תיכון מקיף ה'שד' הציונות161.2082אשקלון7100אשקלון17
612 כבי"ס תיכון מקיף ה'שד' הציונות161.3082אשקלון7100אשקלון17
627ככבי"ס יסודי רמת כרמיםמעלה הגת,19 170.1084אשקלון7100אשקלון17
627 כבי"ס יסודי רמת כרמיםמעלה הגת,19 170.2084אשקלון7100אשקלון17
627 כבי"ס יסודי רמת כרמיםמעלה הגת,19 170.3084אשקלון7100אשקלון17
627 כבי"ס יסודי רמת כרמיםמעלה הגת,19 170.4084אשקלון7100אשקלון17
627 כבי"ס יסודי רמת כרמיםמעלה הגת,19 170.5084אשקלון7100אשקלון17
460ככבית העם - כניסה מדלת ראשיתביצרון1.0001ביצרון0234אשקלון17
292ככמועדוןבית גוברין1.0001בית גוברין0619אשקלון17
453ככמועדוןבית ניר1.0001בית ניר0016אשקלון17
375ככחדר ישיבותברור חיל1.1001ברור חיל0428אשקלון17
465ככמזכירות-חדר ישיבותגבים1.0001גבים0424אשקלון17
333ככמועדון הנוערגבעתי1.1001גבעתי0793אשקלון17
404ככאולם המועדוןגברעם1.0001גברעם0342אשקלון17
473ככחדר ישיבות במזכירותגלאון1.0001גלאון0393אשקלון17
557ככמועדון לחברדורות1.0001דורות0336אשקלון17
418ככמועדוןזבדיאל1.0001זבדיאל0815אשקלון17
269ככמועדון זוהרזוהר1.0001זוהר0044אשקלון17
368ככבית הבנים-כניסה ראשיתזיקים1.1001זיקים0584אשקלון17
506ככמועדוןזרחיה1.0001זרחיה0818אשקלון17
355ככמזכירותחצב1.0001חצב0700אשקלון17
335ככמועדון לחברחצור-אשדוד1.1001חצור-אשדוד0406אשקלון17
338ככאולם ספורט -חדר סנוקריד מרדכי1.1002יד מרדכי0358אשקלון17
483ככבית הקשישיכיני1.0001יכיני0811אשקלון17
446ככמועדוןינון1.0001ינון2011אשקלון17
359ככמועדון ליד הספריהכוכב מיכאל1.1001כוכב מיכאל0824אשקלון17
541ככבית העםכפר אחים1.0001כפר אחים0690אשקלון17
582ככמועדון נוערהאלון1.0001כפר הרי"ף0888אשקלון17
488ככמועדוןכפר ורבורג1.0001כפר ורבורג0320אשקלון17
438ככמועדוןכפר מנחם1.0001כפר מנחם0274אשקלון17
371ככמועדון לחבר - אולם ראשיכפר עזה1.1001כפר עזה0845אשקלון17
458ככבית הבנים - מזכירותכרמיה1.0001כרמיה0768אשקלון17
601ככמועדון ותיקיםלכיש1.0001לכיש0024אשקלון17
370ככמבנה צמוד למזכירותמבקיעים1.0001מבקיעים0573אשקלון17
459ככמועדון לחברמשואות יצחק1.0001משואות יצחק0620אשקלון17
357ככבית העםמשען1.1001משען0791אשקלון17
355ככמועדוןנגבה1.1001נגבה0315אשקלון17
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459ככבית העםנהורה1.0001נהורה0309אשקלון17
413ככמועדוןנוגה1.0001נוגה0055אשקלון17
322ככבית תרבותנועם1.0001נועם0015אשקלון17
350ככמבואה של חדר האוכלנחל עוז1.0001נחל עוז0844אשקלון17
279ככמועדון מול המזכירותנטע,1 1.0001נטע1369אשקלון17
500ככבית ספר ממ"ד תורני ניצני קטיףדוד המלך,1 2.1001ניצן0351אשקלון17
399ככמועדון בית הנצחה-בגב חדר אוכלניצנים1.0001ניצנים0359אשקלון17
615ככמועדון הלבןניר בנים1.0001ניר בנים0553אשקלון17
604ככבית העםניר ישראל1.0001ניר ישראל0699אשקלון17
417ככאולם המופעים -מועדון לחברניר עם1.0001ניר עם0348אשקלון17
440ככמזכירותסגולה1.0001סגולה2046אשקלון17
450ככמועדוןעוצם1.0001עוצם0032אשקלון17
620ככמועדון נוערעזר1.0001עזר1149אשקלון17
443ככבית העםעזריקם1.0001עזריקם0817אשקלון17
523 כבית העםעזריקם2.0001עזריקם0817אשקלון17
436ככמועדון שיעין צורים1.0001עין צורים0622אשקלון17
338ככבית העםערוגות1.1001ערוגות0593אשקלון17
252ככבי"ס בית יעקבקוממיות1.0003קוממיות0766אשקלון17
405ככמתנ"ס ע"ש אדיתשד העצמאות1.0010קרית גת2630אשקלון17
589ככבי"ס חב"דרחבת ירמיהו,3 5.0012קרית גת2630אשקלון17
627ככבי"ס משואהשד העצמאות,66 10.1007קרית גת2630אשקלון17
634ככבי"ס שפרינצקהדקל,10 12.1002קרית גת2630אשקלון17
634 כבי"ס שפרינצקהדקל,10 12.2002קרית גת2630אשקלון17
413ככבי"ס בית יעקבהחלוץ,52 21.0029קרית גת2630אשקלון17
589 כבי"ס בית יעקבהחלוץ,52 22.0029קרית גת2630אשקלון17
623ככבי"ס המקיף ממלכתי ע"ש שלאוןשד העצמאות,30 26.0024קרית גת2630אשקלון17
636ככבי"ס יסודי ע"ש בגיןשד גת,120 49.1014קרית גת2630אשקלון17
636 כבי"ס יסודי ע"ש בגיןשד גת,120 49.2014קרית גת2630אשקלון17
486ככבי"ס דוד אלעזרהגבורה,37 69.0019קרית גת2630אשקלון17
555ככבי"ס תיכון ע"ש אריה מאירהמעפיל,1 70.1023קרית גת2630אשקלון17
555 כבי"ס תיכון ע"ש אריה מאירהמעפיל,1 70.2023קרית גת2630אשקלון17
555 כבי"ס תיכון ע"ש אריה מאירהמעפיל,1 70.3023קרית גת2630אשקלון17
555 כבי"ס תיכון ע"ש אריה מאירהמעפיל,1 70.4023קרית גת2630אשקלון17
393ככמרכז מעלה - קהילתי גוגנהייםבית יוסף,18 72.1025קרית גת2630אשקלון17
592ככבי"ס אלי כהןגובר רבקה ומרדכי1.1010קרית מלאכי1034אשקלון17
628ככבי"ס ממלכתי נצח ישראלז'בוטינסקי3.1001קרית מלאכי1034אשקלון17
538 כבי"ס ממלכתי האחיםהנגב5.0005קרית מלאכי1034אשקלון17
543ככבי"ס מקיף כללי עמלספרא,34 6.1007קרית מלאכי1034אשקלון17
450ככמתנ"ס קיבוץ גלויותסאן דייגו7.0015קרית מלאכי1034אשקלון17
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644ככבי"ס ממ"ד הראלהורדים,16 12.1018קרית מלאכי1034אשקלון17
523ככבי"ס ממלכתי האחיםהנגב15.0005קרית מלאכי1034אשקלון17
544ככבי"ס תיכון דתי אמי"תבר יהודה24.1004קרית מלאכי1034אשקלון17
546ככמתנ"ס בן גוריוןשד בן גוריון,38 950.0021קרית מלאכי1034אשקלון17
628ככמועדון לקשישרבדים1.0001רבדים0564אשקלון17
425ככמועדוןרווחה1.0001רווחה2051אשקלון17
521ככמזכירותרוחמה1.0001רוחמה0362אשקלון17
390ככמזכירותשדה יואב1.0001שדה יואב0293אשקלון17
462ככבית העם - כניסה ראשיתשדה עוזיהו1.0002שדה עוזיהו0739אשקלון17
557ככביס יסודי התורהמשה רבנו,120 15.0022שדרות1031אשקלון17
582ככמרכז פלא מתנס ישןהדגל,7 20.0009שדרות1031אשקלון17
567ככבי"ס יסודי ממלכתי גיל - רביןדיין משה,903 21.1016שדרות1031אשקלון17
567 כבי"ס יסודי ממלכתי גיל - רביןדיין משה,903 21.2016שדרות1031אשקלון17
622ככבי"ס אמית תורנייהושע בן נון,5 23.1024שדרות1031אשקלון17
622 כבי"ס אמית תורנייהושע בן נון,5 23.2024שדרות1031אשקלון17
578 כביס יסודי התורהמשה רבנו,120 24.0022שדרות1031אשקלון17
507ככבי"ס למדעים ע"ש יגאל אלוןקרן קיימת לישראל,906 26.1011שדרות1031אשקלון17
507 כבי"ס למדעים ע"ש יגאל אלוןקרן קיימת לישראל,906 26.2011שדרות1031אשקלון17
507 כבי"ס למדעים ע"ש יגאל אלוןקרן קיימת לישראל,906 26.3011שדרות1031אשקלון17
369ככבי"ס מדעי תורניהמגינים,17 27.1023שדרות1031אשקלון17
634 כביס יסודי התורהמשה רבנו,120 28.0022שדרות1031אשקלון17
301ככמועדוןשקף1.0001שקף1233אשקלון17
394ככמועדון פיס-לנוער אולם גדולשתולים1.1001שתולים0763אשקלון17
631ככמועדוןתלמי יחיאל1.0001תלמי יחיאל0727אשקלון17
512ככמועדון לחברתלמי יפה1.0001תלמי יפה0744אשקלון17
538ככבי"ס איבן סינה - בערוערערערה-בנגב,ערערה-בנגב3.1001אבו ג'ווייעד (שבט)0967באר שבע18
639ככבית ספר אבו קריינאתאבו קורינאת (שבט)2.1001אבו קורינאת (שבט)0968באר שבע18
639 כבית ספר אבו קריינאתאבו קורינאת (שבט)2.2001אבו קורינאת (שבט)0968באר שבע18
639 כבית ספר אבו קריינאתאבו קורינאת (שבט)2.3001אבו קורינאת (שבט)0968באר שבע18
639 כבית ספר אבו קריינאתאבו קורינאת (שבט)2.4001אבו קורינאת (שבט)0968באר שבע18
621ככבי"ס אבו קרינאת באבו קרינאת (יישוב)1.0002אבו קרינאת (יישוב)1342באר שבע18
501ככבי"ס יסודי אלמתקבלאבו תלול1.0001אבו תלול1375באר שבע18
540ככבי"ס יסודי אלסנאבלאום בטין3.1001אום בטין1358באר שבע18
371ככמינהל החינוך והתרבותקבוץ גלויות,5 1.0004אופקים0031באר שבע18
521ככבית הספר הגבעהגולומב4.0002אופקים0031באר שבע18
612ככמועדון פיס לנועררבי עקיבא,12 10.0016אופקים0031באר שבע18
617ככבי"ס שושנים (אביר יעקב לשעבר)חפץ חיים,26 11.1003אופקים0031באר שבע18
617 כבי"ס שושנים (אביר יעקב לשעבר)חפץ חיים,26 11.2003אופקים0031באר שבע18
617 כבי"ס שושנים (אביר יעקב לשעבר)חפץ חיים,26 11.3003אופקים0031באר שבע18
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453ככבי"ס ממ"ד חב"ד בנותיהודה הלוי,16 16.1017אופקים0031באר שבע18
453 כבי"ס ממ"ד חב"ד בנותיהודה הלוי,16 16.2017אופקים0031באר שבע18
642ככהרב תחומידרך הטייסים,4 22.1009אופקים0031באר שבע18
642 כהרב תחומידרך הטייסים,4 22.2009אופקים0031באר שבע18
642 כהרב תחומידרך הטייסים,4 22.3009אופקים0031באר שבע18
642 כהרב תחומידרך הטייסים,4 22.4009אופקים0031באר שבע18
545ככביה"ס אביר יעקבצאלון,1 25.1013אופקים0031באר שבע18
545 כביה"ס אביר יעקבצאלון,1 25.2013אופקים0031באר שבע18
544 כביה"ס אביר יעקבצאלון,1 25.3013אופקים0031באר שבע18
583 כמועדון פיס לנועררבי עקיבא,12 28.0016אופקים0031באר שבע18
451ככמועדון לחבראורים1.0001אורים0403באר שבע18
265ככמועדון חבריםאילות1.0001אילות1126באר שבע18
456ככמתנ"ס קוליירצין1.0009אילת2600באר שבע18
637 כמתנ"ס קוליירצין2.0009אילת2600באר שבע18
632ככבי"ס ממלכתי ג יעליםשד יעלים,39 6.1004אילת2600באר שבע18
632ככבי"ס ממלכתי ג יעליםשד יעלים,39 6.2004אילת2600באר שבע18
391ככבי"ס ממלכתי א אלמוגמדיין,5 17.0002אילת2600באר שבע18
618 כמתנ"ס קוליירצין23.0009אילת2600באר שבע18
588ככבי"ס תיכון מקיף ע"ש יצחק רביןדרך יותם,51 26.1017אילת2600באר שבע18
588ככבי"ס תיכון מקיף ע"ש יצחק רביןדרך יותם,51 26.2017אילת2600באר שבע18
588 כבי"ס תיכון מקיף ע"ש יצחק רביןדרך יותם,51 26.3017אילת2600באר שבע18
588 כבי"ס תיכון מקיף ע"ש יצחק רביןדרך יותם,51 26.4017אילת2600באר שבע18
588 כבי"ס תיכון מקיף ע"ש יצחק רביןדרך יותם,51 26.5017אילת2600באר שבע18
584 כבי"ס תיכון מקיף ע"ש יצחק רביןדרך יותם,51 26.6017אילת2600באר שבע18
629ככבי"ס צאליםיהל,15 27.1013אילת2600באר שבע18
629ככבי"ס צאליםיהל,15 27.2013אילת2600באר שבע18
629 כבי"ס צאליםיהל,15 27.3013אילת2600באר שבע18
629 כבי"ס צאליםיהל,15 27.4013אילת2600באר שבע18
577ככבי"ס מצפה יםדקר,8 28.1014אילת2600באר שבע18
577 כבי"ס מצפה יםדקר,8 28.2014אילת2600באר שבע18
577 כבי"ס מצפה יםדקר,8 28.3014אילת2600באר שבע18
577 כבי"ס מצפה יםדקר,8 28.4014אילת2600באר שבע18
574 כבי"ס מצפה יםדקר,8 28.5014אילת2600באר שבע18
609ככבי"ס ימין הרצוגגרניט,3 33.1008אילת2600באר שבע18
609ככבי"ס ימין הרצוגגרניט,3 33.2008אילת2600באר שבע18
609 כבי"ס ימין הרצוגגרניט,3 33.3008אילת2600באר שבע18
608 כבי"ס ימין הרצוגגרניט,3 33.4008אילת2600באר שבע18
441ככבי"ס עציון גברשד ששת הימים,211 34.1006אילת2600באר שבע18
441ככבי"ס עציון גברשד ששת הימים,211 34.2006אילת2600באר שבע18
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617ככבי"ס תיכון גולדוטר-אגף מורותחטיבת הנגב,15 41.1020אילת2600באר שבע18
544ככבי"ס תיכון גולדוטר-אגף מינהלהחטיבת הנגב,15 44.1007אילת2600באר שבע18
439ככמתנ"ס קוליירצין63.0009אילת2600באר שבע18
576ככבית ספר היובלבני ישראל,3 71.1015אילת2600באר שבע18
576ככבית ספר היובלבני ישראל,3 71.2015אילת2600באר שבע18
576 כבית ספר היובלבני ישראל,3 71.3015אילת2600באר שבע18
576 כבית ספר היובלבני ישראל,3 71.4015אילת2600באר שבע18
576 כבית ספר היובלבני ישראל,3 71.5015אילת2600באר שבע18
589ככבית ספר גליםמשעול האגס,47 73.1018אילת2600באר שבע18
589ככבית ספר גליםמשעול האגס,47 73.2018אילת2600באר שבע18
589 כבית ספר גליםמשעול האגס,47 73.3018אילת2600באר שבע18
589 כבית ספר גליםמשעול האגס,47 73.4018אילת2600באר שבע18
589 כבית ספר גליםמשעול האגס,47 73.5018אילת2600באר שבע18
637ככבי"ס תל"י הרי אילתעין גדי,8 74.1016אילת2600באר שבע18
637 כבי"ס תל"י הרי אילתעין גדי,8 74.2016אילת2600באר שבע18
637 כבי"ס תל"י הרי אילתעין גדי,8 74.3016אילת2600באר שבע18
637 כבי"ס תל"י הרי אילתעין גדי,8 74.4016אילת2600באר שבע18
636 כבי"ס תל"י הרי אילתעין גדי,8 74.5016אילת2600באר שבע18
544ככבית ספר ים סוף-בנין מנהלהשרה אימנו,10 88.0019אילת2600באר שבע18
622ככבי"ס אל סייד א'אל סייד1.0001אל סייד1359באר שבע18
117ככמועדוןאליפז1.0001אליפז1248באר שבע18
362ככמזכירותאשכולות1.0001אשכולות3722באר שבע18
649ככמזכירותבאר אורה1.0001באר אורה0021באר שבע18
550ככבי"ס עץ החיים (מוריה לשעבר)יוסף בן מתתיהו,28 10.1018באר שבע9000באר שבע18
550ככבי"ס עץ החיים (מוריה לשעבר)יוסף בן מתתיהו,28 10.2018באר שבע9000באר שבע18
410 כבי"ס נתיב מאיר(בית יעקב לשעבר)יהודה הנשיא,16.0001140באר שבע9000באר שבע18
460ככבי"ס תלמוד תורה משכן מאיררבי טרפון,5 18.0020באר שבע9000באר שבע18
450 כבי"ס נתיב מאיר(בית יעקב לשעבר)יהודה הנשיא,20.0001140באר שבע9000באר שבע18
458ככבי"ס נתיב מאיר(בית יעקב לשעבר)יהודה הנשיא,30.0001140באר שבע9000באר שבע18
521 כבי"ס נתיב מאיר(בית יעקב לשעבר)יהודה הנשיא,31.0001140באר שבע9000באר שבע18
457ככבי"ס אורייןטבנקין,7 34.0045באר שבע9000באר שבע18
589 כבי"ס אורייןטבנקין,7 35.0045באר שבע9000באר שבע18
582 כבי"ס רמב"ם-בנין אקדושי בגדד,1 36.0026באר שבע9000באר שבע18
630 כבי"ס רמב"ם-בנין אקדושי בגדד,1 37.0026באר שבע9000באר שבע18
384ככבי"ס מצפהיהודה הלוי,1 45.0042באר שבע9000באר שבע18
623ככבי"ס נתיבות יורםבצלאל,35 58.1022באר שבע9000באר שבע18
623ככבי"ס נתיבות יורםבצלאל,35 58.2022באר שבע9000באר שבע18
623 כבי"ס נתיבות יורםבצלאל,35 58.3022באר שבע9000באר שבע18
623 כבי"ס נתיבות יורםבצלאל,35 58.4022באר שבע9000באר שבע18
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527ככבי"ס מקיף אהשלום,15 62.1134באר שבע9000באר שבע18
526ככבי"ס מקיף אהשלום,15 62.2134באר שבע9000באר שבע18
593ככבי"ס תלמוד תורה משכן מאיררבי טרפון,5 65.0020באר שבע9000באר שבע18
633 כבי"ס מצפהיהודה הלוי,1 66.0042באר שבע9000באר שבע18
492ככבי"ס מצפהיהודה הלוי,1 68.0042באר שבע9000באר שבע18
546ככבי"ס נטעיםוינגייט,41 71.1040באר שבע9000באר שבע18
546ככבי"ס נטעיםוינגייט,41 71.2040באר שבע9000באר שבע18
605ככבי"ס מוריה (בר אילן לשעבר)מנדלי מוכר ספרים,10 99.1008באר שבע9000באר שבע18
605ככבי"ס מוריה (בר אילן לשעבר)מנדלי מוכר ספרים,10 99.2008באר שבע9000באר שבע18
605 כבי"ס מוריה (בר אילן לשעבר)מנדלי מוכר ספרים,10 99.3008באר שבע9000באר שבע18
604 כבי"ס מוריה (בר אילן לשעבר)מנדלי מוכר ספרים,10 99.4008באר שבע9000באר שבע18
528ככהאקדמיה הצעירה לחדשנותדרך המשחררים,41 103.0132באר שבע9000באר שבע18
614ככבי"ס רננות (בי"ס רעות לשעבר)ורבורג,10 104.1003באר שבע9000באר שבע18
614 כבי"ס רננות (בי"ס רעות לשעבר)ורבורג,10 104.2003באר שבע9000באר שבע18
522ככבי"ס רמב"ם-בנין אקדושי בגדד,1 111.0026באר שבע9000באר שבע18
634ככמועדון פיס לקשישויצמן,1ב120.0038באר שבע9000באר שבע18
598 כמועדון פיס לקשישויצמן,1ב121.0038באר שבע9000באר שבע18
569ככבי"ס בית יעקבהחלוץ,2 122.1037באר שבע9000באר שבע18
569 כבי"ס בית יעקבהחלוץ,2 122.2037באר שבע9000באר שבע18
569 כבי"ס בית יעקבהחלוץ,2 122.3037באר שבע9000באר שבע18
569 כבי"ס בית יעקבהחלוץ,2 122.4037באר שבע9000באר שבע18
569 כבי"ס בית יעקבהחלוץ,2 122.5037באר שבע9000באר שבע18
629ככמתנ"ס מרגליותכפר הדרום,29 123.0115באר שבע9000באר שבע18
584 כמתנ"ס מרגליותכפר הדרום,29 124.0115באר שבע9000באר שבע18
591 כמתנ"ס מרגליותכפר הדרום,29 127.0115באר שבע9000באר שבע18
607ככבי"ס תיכון ע"ש יצחק רגרשד הנשיא הרצוג חיים,2 129.1111באר שבע9000באר שבע18
641ככבי"ס שז"ר (שורשים לשעבר)מבצע עובדה,43 130.1036באר שבע9000באר שבע18
641 כבי"ס שז"ר (שורשים לשעבר)מבצע עובדה,43 130.2036באר שבע9000באר שבע18
641 כבי"ס שז"ר (שורשים לשעבר)מבצע עובדה,43 130.3036באר שבע9000באר שבע18
641 כבי"ס שז"ר (שורשים לשעבר)מבצע עובדה,43 130.4036באר שבע9000באר שבע18
502ככתחנה לבריאות המשפחה מקלט 10גיבתון חנוך,17 136.0060באר שבע9000באר שבע18
629ככתיכון עירוני ע"ש טוביהו דודדוד הראובני,31 142.1099באר שבע9000באר שבע18
629 כתיכון עירוני ע"ש טוביהו דודדוד הראובני,31 142.2099באר שבע9000באר שבע18
584ככבי"ס אוצר-החייםדורי יעקב,27 143.1119באר שבע9000באר שבע18
584 כבי"ס אוצר-החייםדורי יעקב,27 143.2119באר שבע9000באר שבע18
584 כבי"ס אוצר-החייםדורי יעקב,27 143.3119באר שבע9000באר שבע18
584 כבי"ס אוצר-החייםדורי יעקב,27 143.4119באר שבע9000באר שבע18
596ככאולפנת בנות עקיבא-חן במדבררחבת הרב עוזיאל,158.1005240באר שבע9000באר שבע18
596 כאולפנת בנות עקיבא-חן במדבררחבת הרב עוזיאל,158.2005240באר שבע9000באר שבע18
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596 כאולפנת בנות עקיבא-חן במדבררחבת הרב עוזיאל,158.3005240באר שבע9000באר שבע18
568ככבי"ס נאות לון חדשהולצברג שמחה,6 164.1056באר שבע9000באר שבע18
568 כבי"ס נאות לון חדשהולצברג שמחה,6 164.2056באר שבע9000באר שבע18
568 כבי"ס נאות לון חדשהולצברג שמחה,6 164.3056באר שבע9000באר שבע18
568 כבי"ס נאות לון חדשהולצברג שמחה,6 164.4056באר שבע9000באר שבע18
582ככבי"ס יחדיוחטיבה שמונה,7 197.1102באר שבע9000באר שבע18
582 כבי"ס יחדיוחטיבה שמונה,7 197.2102באר שבע9000באר שבע18
582 כבי"ס יחדיוחטיבה שמונה,7 197.3102באר שבע9000באר שבע18
591ככבי"ס נווה שלוםמאפו אברהם,7 235.1100באר שבע9000באר שבע18
591 כבי"ס נווה שלוםמאפו אברהם,7 235.2100באר שבע9000באר שבע18
591 כבי"ס נווה שלוםמאפו אברהם,7 235.3100באר שבע9000באר שבע18
615ככבי"ס ממ"ד אור (ע"ש זבולון המר)יערי מאיר,50 241.1071באר שבע9000באר שבע18
615 כבי"ס ממ"ד אור (ע"ש זבולון המר)יערי מאיר,50 241.2071באר שבע9000באר שבע18
615 כבי"ס ממ"ד אור (ע"ש זבולון המר)יערי מאיר,50 241.3071באר שבע9000באר שבע18
615 כבי"ס ממ"ד אור (ע"ש זבולון המר)יערי מאיר,50 241.4071באר שבע9000באר שבע18
613 כבי"ס ממ"ד אור (ע"ש זבולון המר)יערי מאיר,50 241.5071באר שבע9000באר שבע18
499ככבי"ס בנות-חיילדורי יעקב,8 252.1118באר שבע9000באר שבע18
499 כבי"ס בנות-חיילדורי יעקב,8 252.2118באר שבע9000באר שבע18
637ככבי"ס ממ"ד נאות אברהםייבין יהושע,7 270.1114באר שבע9000באר שבע18
637 כבי"ס ממ"ד נאות אברהםייבין יהושע,7 270.2114באר שבע9000באר שבע18
637 כבי"ס ממ"ד נאות אברהםייבין יהושע,7 270.3114באר שבע9000באר שבע18
637 כבי"ס ממ"ד נאות אברהםייבין יהושע,7 270.4114באר שבע9000באר שבע18
637 כבי"ס ממ"ד נאות אברהםייבין יהושע,7 270.5114באר שבע9000באר שבע18
617ככבי"ס דוד בן גוריון-מבנה כתותמודעי יצחק,67 276.1103באר שבע9000באר שבע18
617 כבי"ס דוד בן גוריון-מבנה כתותמודעי יצחק,67 276.2103באר שבע9000באר שבע18
617 כבי"ס דוד בן גוריון-מבנה כתותמודעי יצחק,67 276.3103באר שבע9000באר שבע18
617 כבי"ס דוד בן גוריון-מבנה כתותמודעי יצחק,67 276.4103באר שבע9000באר שבע18
617 כבי"ס דוד בן גוריון-מבנה כתותמודעי יצחק,67 276.5103באר שבע9000באר שבע18
602ככבי"ס ממלכתי ע"ש חיים הרצוגשדרת הערים התאומות,43 281.1121באר שבע9000באר שבע18
602 כבי"ס ממלכתי ע"ש חיים הרצוגשדרת הערים התאומות,43 281.2121באר שבע9000באר שבע18
602 כבי"ס ממלכתי ע"ש חיים הרצוגשדרת הערים התאומות,43 281.3121באר שבע9000באר שבע18
602 כבי"ס ממלכתי ע"ש חיים הרצוגשדרת הערים התאומות,43 281.4121באר שבע9000באר שבע18
647ככרמות ספורטיבשדרת הערים התאומות,20 284.1123באר שבע9000באר שבע18
647 כרמות ספורטיבשדרת הערים התאומות,20 284.2123באר שבע9000באר שבע18
647 כרמות ספורטיבשדרת הערים התאומות,20 284.3123באר שבע9000באר שבע18
584ככבי"ס ממלכתי מענית מבנה 1ככר הגנים,16 291.1021באר שבע9000באר שבע18
584 כבי"ס ממלכתי מענית מבנה 1ככר הגנים,16 291.2021באר שבע9000באר שבע18
588ככבי"ס מנחם בגיןרבקה,4 298.1101באר שבע9000באר שבע18
562ככבי"ס רכסיםשריג נחום,37 302.1113באר שבע9000באר שבע18
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562 כבי"ס רכסיםשריג נחום,37 302.2113באר שבע9000באר שבע18
562 כבי"ס רכסיםשריג נחום,37 302.3113באר שבע9000באר שבע18
562 כבי"ס רכסיםשריג נחום,37 302.4113באר שבע9000באר שבע18
431ככמועדון נאות באריבארי2.0001בארי0399באר שבע18
618ככמועדוןבטחה1.0001בטחה0762באר שבע18
641ככבי"ס יסודי אלאימאןביר הדאג'1.1001ביר הדאג'1348באר שבע18
361ככמועדון לחברבית קמה1.1001בית קמה0598באר שבע18
516ככבי"ס יסודי תל ערדג'נאביב (שבט)1.0001ג'נאביב (שבט)0976באר שבע18
319ככמזכירות הישובגבולות1.0002גבולות0352באר שבע18
326ככבי"ס יובלי הנגבגבעות בר,1 1.1002גבעות בר1344באר שבע18
530ככמועדון גילתגילת1.1001גילת0736באר שבע18
530 כמועדון גילתגילת1.2001גילת0736באר שבע18
284ככהמועדון המרכזיגרופית1.0001גרופית1129באר שבע18
524ככמרכז קהילתי דימונה (מתנ"ס)הרצל3.0007דימונה2200באר שבע18
384ככמרכז רב-נכותי (יוספטל לשעבר)מ"ג המעפילים8.0003דימונה2200באר שבע18
620 כמרכז רב-נכותי (יוספטל לשעבר)מ"ג המעפילים9.0003דימונה2200באר שבע18
500 כבי''ס ממלכתי ע"ש רביןהעצמאות,52 15.0006דימונה2200באר שבע18
442ככבי"ס גבריאלכובשי אילת21.1001דימונה2200באר שבע18
442 כבי"ס גבריאלכובשי אילת21.2001דימונה2200באר שבע18
543ככבי"ס רב תחומי ליהמןשד בן גוריון22.0014דימונה2200באר שבע18
504 כבי''ס ממלכתי ע"ש רביןהעצמאות,52 23.0006דימונה2200באר שבע18
382 כבי''ס ממלכתי ע"ש רביןהעצמאות,52 24.0006דימונה2200באר שבע18
623 כבי"ס ממלכתי "דקלים"המעפיל,1 27.0002דימונה2200באר שבע18
604ככבי"ס ממלכתי "דקלים"המעפיל,1 33.0002דימונה2200באר שבע18
382ככבי''ס ממלכתי ע"ש רביןהעצמאות,52 34.0006דימונה2200באר שבע18
495ככמרכז פיס גניםכורזין36.1023דימונה2200באר שבע18
367ככגן ילדים הדס וזיתגמלא,44 48.1015דימונה2200באר שבע18
593ככמבנה רב תכליתידריג'את1.0001דריג'את1349באר שבע18
585 כביס חסין אל הוואשלההוואשלה (שבט)1.0001הוואשלה (שבט)1169באר שבע18
539ככביס חסין אל הוואשלההוואשלה (שבט)2.0001הוואשלה (שבט)1169באר שבע18
565ככבי"ס אלהוזיילהוזייל (שבט)2.1001הוזייל (שבט)0956באר שבע18
565 כבי"ס אלהוזיילהוזייל (שבט)2.2001הוזייל (שבט)0956באר שבע18
137ככמזכירות (חדר ישיבות)חולית1.0001חולית1239באר שבע18
631ככבי"ס אלנדלוסשכ 3.10056חורה1303באר שבע18
349ככבי"ס יסודי אלמג'דשכ 5.10024חורה1303באר שבע18
468ככבי"ס אלביאדרשכ 12.10049חורה1303באר שבע18
539ככמועדוןחצבה1.0001חצבה0013באר שבע18
529ככמועדון היישובטנא1.0001טנא3743באר שבע18
218ככמועדוןיהל1.0001יהל1158באר שבע18
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349ככמועדון לחבריטבתה1.1001יטבתה0866באר שבע18
539ככבי"ס קול יעקבבר כוכבא,23 5.0006ירוחם0831באר שבע18
646ככאולפן למוזיקהבורנשטיין צבי,927 6.0007ירוחם0831באר שבע18
338ככמתנ"סבורנשטיין צבי,918 9.1004ירוחם0831באר שבע18
296ככמזכירות ועד חקלאיישע1.0001ישע0916באר שבע18
315ככמזכירותכיסופים1.0001כיסופים0840באר שבע18
143ככמזכירות (מועדון)כמהין1.0001כמהין1291באר שבע18
621ככבי"ס תל אל מלחשכ 3.100133כסיפה1059באר שבע18
618ככבי"ס אבו ואדי חט"צשכ 6.100232כסיפה1059באר שבע18
500ככבי"ס יסודי אבו ואדיכסיפה11.1007כסיפה1059באר שבע18
446ככבית העםכפר מימון1.0001כפר מימון1095באר שבע18
277ככאולם שמחותכרמל1.0001כרמל3656באר שבע18
525ככמועדון הקיבוץלהב1.0001להב2023באר שבע18
596ככבי"ס להביםורד,9 1.1001להבים1271באר שבע18
596 כבי"ס להביםורד,9 1.2001להבים1271באר שבע18
596 כבי"ס להביםורד,9 1.3001להבים1271באר שבע18
596 כבי"ס להביםורד,9 1.4001להבים1271באר שבע18
588 כבי"ס יסודי קהילתיורד,9 2.0002להבים1271באר שבע18
531 כבי"ס יסודי קהילתיורד,9 4.0002להבים1271באר שבע18
535ככבי"ס יסודי קהילתיורד,9 7.0002להבים1271באר שבע18
166ככמועדוןלוטן1.0001לוטן1255באר שבע18
635ככבי"ס יסודי אלעהדשכ 4.00038לקיה1060באר שבע18
562ככבי"ס תיכון לקיהלקיה6.1001לקיה1060באר שבע18
562 כבי"ס תיכון לקיהלקיה6.2001לקיה1060באר שבע18
562 כבי"ס תיכון לקיהלקיה6.3001לקיה1060באר שבע18
562 כבי"ס תיכון לקיהלקיה6.4001לקיה1060באר שבע18
461ככבי"ס מקיף אקראאשכ 9.100715לקיה1060באר שבע18
595 כבי"ס מ"מ (כתות א - ג)מבועים1.0001מבועים1080באר שבע18
337ככבי"ס מ"מ (כתות א - ג)מבועים2.0001מבועים1080באר שבע18
457ככמזכירותמגן1.0001מגן0695באר שבע18
557ככבי"ס ממ"ד חמדתשדרות עומרים,1 6.1002מיתר1268באר שבע18
553ככמתנס מיתר לשעבר בי"ס מיתריםשדרות המייסדים,1 11.1001מיתר1268באר שבע18
521ככבי"ס יסודי מכחולמכחול1.0001מכחול1343באר שבע18
581ככבי"ס שגב שלום מבנה כיתות שמאלמסעודין אל-עזאזמה,38 6.1002מסעודין אל-עזאזמה0939באר שבע18
599ככבי"ס שגב שלום מבנה כיתות ימנימסעודין אל-עזאזמה,38 9.1001מסעודין אל-עזאזמה0939באר שבע18
537ככמועדון- בית העםמעגלים1.1001מעגלים1082באר שבע18
358ככמתנ"ס ע"ש  ס. רוביןשד בן גוריון1.1001מצפה רמון0099באר שבע18
217ככמרכז תרבות וקהילהמרחב עם1.0001מרחב עם1340באר שבע18
444ככמועדוןמשמר הנגב1.0001משמר הנגב0395באר שבע18
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220ככמועדון פיסנאות הכיכר1.0001נאות הכיכר1124באר שבע18
262ככמועדוןנאות סמדר1.0001נאות סמדר1197באר שבע18
387ככבית הקשישנבטים1.1001נבטים0396באר שבע18
339ככמועדוןנווה1.0001נווה1366באר שבע18
55ככמועצה אזורית תמרנווה זוהר1.0001נווה זוהר1057באר שבע18
229ככמועדוןמרכז קליטה1.0001ניצנה (קהילת חינוך)1195באר שבע18
332ככמשרד ההנהלה-בית המוסדותניר עוז1.0002ניר עוז0069באר שבע18
380ככמזכירות - חדר ישיבותנירים1.0002נירים0602באר שבע18
337ככביס תל אל מלח כסיפהנצאצרה (שבט)1.0001נצאצרה (שבט)1041באר שבע18
606 כבי"ס נווה יעקבמלכי ישראל3.0019נתיבות0246באר שבע18
613ככבי"ס ממד נועם אליהוהרב חורי חיים4.1004נתיבות0246באר שבע18
613 כבי"ס ממד נועם אליהוהרב חורי חיים4.2004נתיבות0246באר שבע18
432ככבי"ס נווה יעקבמלכי ישראל7.0019נתיבות0246באר שבע18
566ככמועדון קשישים - בית היוצרהחזון איש,5 8.0013נתיבות0246באר שבע18
485ככבי"ס נועם אורותהרב צבאן13.1010נתיבות0246באר שבע18
485 כבי"ס נועם אורותהרב צבאן13.2010נתיבות0246באר שבע18
460כככותר פיסשד ירושלים,185 18.1025נתיבות0246באר שבע18
460 ככותר פיסשד ירושלים,185 18.2025נתיבות0246באר שבע18
601ככתיכון דתי לבנים - דרכאקטיף,82 21.1026נתיבות0246באר שבע18
601 כתיכון דתי לבנים - דרכאקטיף,82 21.2026נתיבות0246באר שבע18
342ככאולפנה דרכא ע"ש המרהרב צבאן,32 27.1017נתיבות0246באר שבע18
629ככגן נווה שרוןאריק איינשטיין,1 38.0030נתיבות0246באר שבע18
483ככבי"ס נתיבי אורהרב מזוז,8 41.1029נתיבות0246באר שבע18
483 כבי"ס נתיבי אורהרב מזוז,8 41.2029נתיבות0246באר שבע18
352ככמועדון פיססוסיה1.1002סוסיה3756באר שבע18
187ככמזכירותסופה1.0001סופה1238באר שבע18
244ככבי"ס יסודי אל סיידסייד (שבט)1.0001סייד (שבט)1170באר שבע18
336 כבי"ס יסודי אל סיידסייד (שבט)2.0001סייד (שבט)1170באר שבע18
236ככסיפריהסמר1.0001סמר1156באר שבע18
280ככספרית בן-דורסנסנה1.0001סנסנה3777באר שבע18
616ככמועדוןסעד1.0001סעד0419באר שבע18
500ככאורט מולדה (אל אטרש)סעוה1.0001סעוה1360באר שבע18
349ככמועדון - ע"י הצרכניהספיר1.0001ספיר1176באר שבע18
437ככמועדון "בית דפנה"דפנה1.1002עומר0666באר שבע18
437 כמועדון "בית דפנה"דפנה1.2002עומר0666באר שבע18
447ככבית המוסיקההדר6.0001עומר0666באר שבע18
627ככבי"ס עומרים - בנין 1 ו 2הדר9.1003עומר0666באר שבע18
327ככבי"ס יסודי א' חורה א'עוקבי (בנו עוקבה)1.0001עוקבי (בנו עוקבה)0957באר שבע18
310ככספריהעידן1.0001עידן1175באר שבע18
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491ככמועדוןעין גדי1.0001עין גדי2042באר שבע18
148ככמזכירותעין תמר1.0001עין תמר1251באר שבע18
451ככבית המתנדבצבר,11 7.0009ערד2560באר שבע18
592ככבי"ס מקיף אורטיאשיהו,4 15.1003ערד2560באר שבע18
592 כבי"ס מקיף אורטיאשיהו,4 15.2003ערד2560באר שבע18
615ככבי"ס לבאותשמעון,12 17.1002ערד2560באר שבע18
637ככבי"ס חלמיששיזף,21 25.1010ערד2560באר שבע18
637 כבי"ס חלמיששיזף,21 25.2010ערד2560באר שבע18
637 כבי"ס חלמיששיזף,21 25.3010ערד2560באר שבע18
637 כבי"ס חלמיששיזף,21 25.4010ערד2560באר שבע18
634 כבי"ס חלמיששיזף,21 25.5010ערד2560באר שבע18
368ככתפוח פיסיאשיהו,8 27.0019ערד2560באר שבע18
603ככבי"ס אבן חלדוןשכ 7.100922ערערה-בנגב1192באר שבע18
618ככביה"ס יסודי אל נג'אחערערה-בנגב8.0007ערערה-בנגב1192באר שבע18
441ככביה"ס יסודי אלראזיערערה-בנגב9.1008ערערה-בנגב1192באר שבע18
385ככמועדוןפארן1.0001פארן1151באר שבע18
337ככמזכירות- בית העםפדויים1.0001פדויים0750באר שבע18
387ככבית העםפעמי תש"ז1.0001פעמי תש"ז2059באר שבע18
389ככמועדוןצאלים1.0001צאלים0413באר שבע18
393ככבי"ס יסודי אל פרעה בקבועה (שבט)1.1001קבועה (שבט)1234באר שבע18
474ככבי"ס יסודי עבד רבה לקייהקודייראת א-צאנע2.1001קודייראת א-צאנע(שבט0964באר שבע18
474 כבי"ס יסודי עבד רבה לקייהקודייראת א-צאנע2.2001קודייראת א-צאנע(שבט0964באר שבע18
450ככמועדון חבריםקטורה1.0001קטורה1052באר שבע18
373ככמועדון מרכזיקלחים,1 1.0001קלחים0414באר שבע18
658ככמועדון פיס לנוערקצר א-סר1.0001קצר א-סר1347באר שבע18
356ככמועדוןרביבים1.1001רביבים0354באר שבע18
613ככבי"ס אלנור - חט"ב ב'אלרחמה8.1001רהט1161באר שבע18
613 כבי"ס אלנור - חט"ב ב'אלרחמה8.2001רהט1161באר שבע18
612 כבי"ס אלנור - חט"ב ב'אלרחמה8.3001רהט1161באר שבע18
484ככבי"ס יסודי אלביאןאל בדר12.1015רהט1161באר שבע18
484 כבי"ס יסודי אלביאןאל בדר12.2015רהט1161באר שבע18
623ככבי"ס שיח' ח'מיסאלנג'אח21.1010רהט1161באר שבע18
623 כבי"ס שיח' ח'מיסאלנג'אח21.2010רהט1161באר שבע18
645ככבי"ס אבן סינאאבן סינא25.1011רהט1161באר שבע18
645 כבי"ס אבן סינאאבן סינא25.2011רהט1161באר שבע18
637ככבי"ס בית אלחכמא - רהט ג'אל ביאדר32.1002רהט1161באר שבע18
459ככבי"ס אלאח'א - רהט ו'אלאח'א33.1003רהט1161באר שבע18
459 כבי"ס אלאח'א - רהט ו'אלאח'א33.2003רהט1161באר שבע18
536ככבי"ס ניסוי יסודי אלרחמהאלאימאן36.1005רהט1161באר שבע18
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536 כבי"ס ניסוי יסודי אלרחמהאלאימאן36.2005רהט1161באר שבע18
536 כבי"ס ניסוי יסודי אלרחמהאלאימאן36.3005רהט1161באר שבע18
536 כבי"ס ניסוי יסודי אלרחמהאלאימאן36.4005רהט1161באר שבע18
466ככביה"ס מקיף אבן רושדאלאח'א37.1018רהט1161באר שבע18
537ככבי"ס עומר בן אלחטאב - רהט ה'אל קאדסייה46.1009רהט1161באר שבע18
537 כבי"ס עומר בן אלחטאב - רהט ה'אל קאדסייה46.2009רהט1161באר שבע18
525ככבי"ס יסודי אלפרדוסאלפרדוס49.1016רהט1161באר שבע18
525 כבי"ס יסודי אלפרדוסאלפרדוס49.2016רהט1161באר שבע18
548ככבי"ס אבו-עבידה רהט ח'אבו עוביידה54.1008רהט1161באר שבע18
459ככבית העםרנן1.0001רנן0789באר שבע18
376ככמועדוןרעים1.0001רעים0713באר שבע18
264ככמועדון הישוברתמים1.0001רתמים1260באר שבע18
465ככבי"ס יסודי אלנור א'שגב-שלום2.1001שגב-שלום1286באר שבע18
465 כבי"ס יסודי אלנור א'שגב-שלום2.2001שגב-שלום1286באר שבע18
439ככבית ספר אלמוסתקבלשגב-שלום7.1003שגב-שלום1286באר שבע18
422ככאולם ספורט - חדר ישיבותשדה בוקר1.0001שדה בוקר0885באר שבע18
372ככמועדוןשדה ניצן1.0001שדה ניצן1058באר שבע18
427ככמועדון נוערשדה צבי1.0001שדה צבי2049באר שבע18
346ככחדר חוגיםשומריה1.0001שומריה1265באר שבע18
285ככמועדוןשוקדה1.0001שוקדה0415באר שבע18
455ככמזכירותשמעה1.0001שמעה3784באר שבע18
366ככמועדון פיס לגיל הזהבשני1.0001שני1287באר שבע18
264ככמרכז פעילויותשרשרת1.0001שרשרת0398באר שבע18
333ככביס אבו בכר ב (חדש)שכ 2.101110תל שבע1054באר שבע18
533ככבי"ס אלאנדלוסשכ 4.00067תל שבע1054באר שבע18
564ככבי"ס אבו-בכרשכ 6.10033תל שבע1054באר שבע18
491ככביס תיכון מקיף - עמל דקליםשכ 13.101011תל שבע1054באר שבע18
356ככמועדון נוערתלמי ביל"ו1.0001תלמי ביל"ו2050באר שבע18
271ככמועדוןתלמי יוסף1.0001תלמי יוסף1237באר שבע18
507ככבי"ס לבנות הדסיםתפרח1.0001תפרח0709באר שבע18
542 כבי"ס לבנות הדסיםתפרח2.0001תפרח0709באר שבע18
505ככמועדון חדשתקומה1.0001תקומה0665באר שבע18
546ככבי"ס אבובאכר א'תראבין א-צאנע (שבט)1.0001תראבין א-צאנע (שבט)0970באר שבע18
644ככתיכון אורניתאורנית8.1001אורנית3760מרכז-צפון19
644 כתיכון אורניתאורנית8.2001אורנית3760מרכז-צפון19
644 כתיכון אורניתאורנית8.3001אורנית3760מרכז-צפון19
523ככבי"ס ממ"ד יובליםהארבל,17 9.1002אורנית3760מרכז-צפון19
523 כבי"ס ממ"ד יובליםהארבל,17 9.2002אורנית3760מרכז-צפון19
523 כבי"ס ממ"ד יובליםהארבל,17 9.3002אורנית3760מרכז-צפון19
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404ככהמועדון הקטן- יד לבניםכלנית1.0001אלישמע0841מרכז-צפון19
578ככמועדון פיס לנוערכרכום,3 5.0005אלפי מנשה3750מרכז-צפון19
633ככמרכז פיס קהילתי- אולם ספורטכרכום,3 9.1001אלפי מנשה3750מרכז-צפון19
633 כמרכז פיס קהילתי- אולם ספורטכרכום,3 9.2001אלפי מנשה3750מרכז-צפון19
631 כמרכז פיס קהילתי- אולם ספורטכרכום,3 9.3001אלפי מנשה3750מרכז-צפון19
523ככאולפנת אורט השומרון אלקנהבנות ירושלים,2 4.1003אלקנה3560מרכז-צפון19
523 כאולפנת אורט השומרון אלקנהבנות ירושלים,2 4.2003אלקנה3560מרכז-צפון19
523 כאולפנת אורט השומרון אלקנהבנות ירושלים,2 4.3003אלקנה3560מרכז-צפון19
580ככא. ספורט מילקן - אגף מזרחיבקעת הירדן,11 7.0015אריאל3570מרכז-צפון19
348ככגן לבונהנוה שאנן,59 9.1021אריאל3570מרכז-צפון19
571ככבי"ס נחשוניםהשומרון,10 13.1010אריאל3570מרכז-צפון19
571 כבי"ס נחשוניםהשומרון,10 13.2010אריאל3570מרכז-צפון19
571 כבי"ס נחשוניםהשומרון,10 13.3010אריאל3570מרכז-צפון19
619 כבי"ס היובל חט' חדשהדרך אפרתה,28 21.0002אריאל3570מרכז-צפון19
602ככבי"ס היובל חט' חדשהדרך אפרתה,28 22.0002אריאל3570מרכז-צפון19
342ככניצני מוריהעיר היונה,8 23.1013אריאל3570מרכז-צפון19
449ככמועדון הגימלאיםבית אריה,1 1.0002בית אריה3652מרכז-צפון19
643ככחט"ב לבונה- מבנה כיתות ט'לבונה,1 5.1001בית אריה3652מרכז-צפון19
643 כחט"ב לבונה- מבנה כיתות ט'לבונה,1 5.2001בית אריה3652מרכז-צפון19
643 כחט"ב לבונה- מבנה כיתות ט'לבונה,1 5.3001בית אריה3652מרכז-צפון19
642 כחט"ב לבונה- מבנה כיתות ט'לבונה,1 5.4001בית אריה3652מרכז-צפון19
561ככמועדון הישובברוכין1.0001ברוכין3744מרכז-צפון19
475ככאולם תרבותברקן1.1003ברקן3654מרכז-צפון19
356ככבי"ס יסודי אג'לג'וליה1.1002ג'לג'וליה0627מרכז-צפון19
370ככבית הקשיש - מרכז פיס לגיל הזהבג'לג'וליה2.1007ג'לג'וליה0627מרכז-צפון19
497ככבי"ס יסודי ב - ליד המועצהג'לג'וליה5.1004ג'לג'וליה0627מרכז-צפון19
497 כבי"ס יסודי ב - ליד המועצהג'לג'וליה5.2004ג'לג'וליה0627מרכז-צפון19
370ככחטיבה עליונה בית חינוך מדעיםג'לג'וליה6.1005ג'לג'וליה0627מרכז-צפון19
480ככבי"ס יסודי ג' - אג'יאלג'לג'וליה8.1006ג'לג'וליה0627מרכז-צפון19
480 כבי"ס יסודי ג' - אג'יאלג'לג'וליה8.2006ג'לג'וליה0627מרכז-צפון19
296ככמועדון בית העםגבעת ח"ן1.0001גבעת ח"ן0207מרכז-צפון19
537ככמועדון תרבותהתמר,7 1.0001גן חיים0239מרכז-צפון19
214ככבית העםבית העם1.0001גני עם0218מרכז-צפון19
573ככבי"ס נוה נאמןאלכסנדר הגדול,15 7.1003הוד השרון9700מרכז-צפון19
573 כבי"ס נוה נאמןאלכסנדר הגדול,15 7.2003הוד השרון9700מרכז-צפון19
571 כבי"ס נוה נאמןאלכסנדר הגדול,15 7.3003הוד השרון9700מרכז-צפון19
645ככבי"ס הירוקנחשון,6 12.1024הוד השרון9700מרכז-צפון19
619ככביס אלוןמשאבים,46 16.1007הוד השרון9700מרכז-צפון19
619 כביס אלוןמשאבים,46 16.2007הוד השרון9700מרכז-צפון19
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619 כביס אלוןמשאבים,46 16.3007הוד השרון9700מרכז-צפון19
617ככבי"ס חט"ב ראשוניםפדויים,16 19.1020הוד השרון9700מרכז-צפון19
617 כבי"ס חט"ב ראשוניםפדויים,16 19.2020הוד השרון9700מרכז-צפון19
585ככחט"ב השחרהשחר,36 32.1005הוד השרון9700מרכז-צפון19
585 כחט"ב השחרהשחר,36 32.2005הוד השרון9700מרכז-צפון19
600ככתיכון הדריםז'בוטינסקי,4 37.1012הוד השרון9700מרכז-צפון19
600 כתיכון הדריםז'בוטינסקי,4 37.2012הוד השרון9700מרכז-צפון19
599 כתיכון הדריםז'בוטינסקי,4 37.3012הוד השרון9700מרכז-צפון19
589ככביה"ס ממלכתי רבין קומה א'פשוש,4 39.1023הוד השרון9700מרכז-צפון19
589 כביה"ס ממלכתי רבין קומה א'פשוש,4 39.2023הוד השרון9700מרכז-צפון19
621ככבי"ס חט"צ המגןהמגן,32 42.1021הוד השרון9700מרכז-צפון19
621 כבי"ס חט"צ המגןהמגן,32 42.2021הוד השרון9700מרכז-צפון19
544ככמרכז תרבות ואומנויותדרך כפר הדר,33 53.1017הוד השרון9700מרכז-צפון19
532ככבי"ס ממלכתי אסאלד הנריאטה,2 61.1026הוד השרון9700מרכז-צפון19
532 כבי"ס ממלכתי אסאלד הנריאטה,2 61.2026הוד השרון9700מרכז-צפון19
532 כבי"ס ממלכתי אסאלד הנריאטה,2 61.3026הוד השרון9700מרכז-צפון19
532 כבי"ס ממלכתי אסאלד הנריאטה,2 61.4026הוד השרון9700מרכז-צפון19
596ככבי"ס חטיבת עתידיםקורצ'אק יאנוש,1 62.1019הוד השרון9700מרכז-צפון19
533ככבי"ס ע"ש מנחם בגיןגולדה מאיר,9 72.1025הוד השרון9700מרכז-צפון19
533 כבי"ס ע"ש מנחם בגיןגולדה מאיר,9 72.2025הוד השרון9700מרכז-צפון19
363ככמועדון נוער חדש מול מזכירותחגור,1 1.1002חגור0717מרכז-צפון19
298ככאולם כינוס - חורשיםחורשים1.0001חורשים0355מרכז-צפון19
427ככמועדון הותיקיםירחיב1.0001ירחיב0718מרכז-צפון19
311ככבית העםהפרדס1.0001ירקונה0183מרכז-צפון19
523ככבי"ס ממלכתי קשת - רכוז קשתלב הישוב,6 1.1104כוכב יאיר1224מרכז-צפון19
523 כבי"ס ממלכתי קשת - רכוז קשתלב הישוב,6 1.2104כוכב יאיר1224מרכז-צפון19
620ככבית ספר נוף צורים-מתחם ג-דשד הדקלים צור יגאל,2 106.1106כוכב יאיר1224מרכז-צפון19
583ככמועדון קשישים (על יד המסגד)כפר ברא2.0002כפר ברא0633מרכז-צפון19
280ככמועדון נוערהזית1.0001כפר מל"ל0098מרכז-צפון19
501ככבית ספר לחינוך מיוחדתל חי,68 8.0003כפר סבא6900מרכז-צפון19
642ככבית הנוער ע"ש לזרוסרמז דוד,45 19.1007כפר סבא6900מרכז-צפון19
648ככבי"ס ברנרגלר זאב,2 26.1030כפר סבא6900מרכז-צפון19
648 כבי"ס ברנרגלר זאב,2 26.2030כפר סבא6900מרכז-צפון19
469ככמועדון ברידג'המיסדים,31 29.0006כפר סבא6900מרכז-צפון19
650ככבי"ס אוסישקיןביאליק,1 41.1001כפר סבא6900מרכז-צפון19
650 כבי"ס אוסישקיןביאליק,1 41.2001כפר סבא6900מרכז-צפון19
559ככבי"ס יסודי ע"ש יצחק שדההגדוד העברי,3 43.1044כפר סבא6900מרכז-צפון19
646ככבי"ס ממ"ד בר-אילןבר אילן,2 46.1002כפר סבא6900מרכז-צפון19
646 כבי"ס ממ"ד בר-אילןבר אילן,2 46.2002כפר סבא6900מרכז-צפון19
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596ככבי"ס בן גוריוןלובטקין צביה,17 53.1019כפר סבא6900מרכז-צפון19
596 כבי"ס בן גוריוןלובטקין צביה,17 53.2019כפר סבא6900מרכז-צפון19
509ככחט"ב ע"ש בר-לבתל חי,102 73.0072כפר סבא6900מרכז-צפון19
502 כחט"ב ע"ש בר-לבתל חי,102 104.0072כפר סבא6900מרכז-צפון19
443ככמועדון נוער ראשוניםהראשונים,9 108.0005כפר סבא6900מרכז-צפון19
605ככבי"ס רמזהשקמה,24 116.1008כפר סבא6900מרכז-צפון19
605 כבי"ס רמזהשקמה,24 116.2008כפר סבא6900מרכז-צפון19
511ככבית ספר ע"ש סורקיסלוינסקי,4 118.0034כפר סבא6900מרכז-צפון19
644 כבית חינוך ע"ש דבורה עומרזמיר,3 123.0097כפר סבא6900מרכז-צפון19
511ככביה"ס הירוק ע"ש שמעון פרסרוזנבלום יאיר,29 129.1089כפר סבא6900מרכז-צפון19
511 כביה"ס הירוק ע"ש שמעון פרסרוזנבלום יאיר,29 129.2089כפר סבא6900מרכז-צפון19
511 כביה"ס הירוק ע"ש שמעון פרסרוזנבלום יאיר,29 129.3089כפר סבא6900מרכז-צפון19
511 כביה"ס הירוק ע"ש שמעון פרסרוזנבלום יאיר,29 129.4089כפר סבא6900מרכז-צפון19
511 כביה"ס הירוק ע"ש שמעון פרסרוזנבלום יאיר,29 129.5089כפר סבא6900מרכז-צפון19
555ככב"ס ע"ש לאה גולדברגספיר,20 136.1099כפר סבא6900מרכז-צפון19
555 כב"ס ע"ש לאה גולדברגספיר,20 136.2099כפר סבא6900מרכז-צפון19
555 כב"ס ע"ש לאה גולדברגספיר,20 136.3099כפר סבא6900מרכז-צפון19
597ככבית חינוך ע"ש דבורה עומרזמיר,3 951.0097כפר סבא6900מרכז-צפון19
347ככבי"ס יסודי אבן - רשדאל קודס11.1004כפר קאסם0634מרכז-צפון19
636ככבי"ס אל-זארהכפר קאסם12.1009כפר קאסם0634מרכז-צפון19
447ככבי"ס אבן סינא - חטיבה עליונהכפר קאסם16.1010כפר קאסם0634מרכז-צפון19
447 כבי"ס אבן סינא - חטיבה עליונהכפר קאסם16.2010כפר קאסם0634מרכז-צפון19
562ככבי"ס ממלכתי אל עומריהכפר קאסם18.1001כפר קאסם0634מרכז-צפון19
562 כבי"ס ממלכתי אל עומריהכפר קאסם18.2001כפר קאסם0634מרכז-צפון19
562 כבי"ס ממלכתי אל עומריהכפר קאסם18.3001כפר קאסם0634מרכז-צפון19
522ככבי"ס חט"ב אל-חייאתשכ הבדואים הדרומית20.1006כפר קאסם0634מרכז-צפון19
522 כבי"ס חט"ב אל-חייאתשכ הבדואים הדרומית20.2006כפר קאסם0634מרכז-צפון19
335ככבי"ס קדם שומרוןכפר תפוח1.1001כפר תפוח3572מרכז-צפון19
527ככבי"ס ממלכתינוף השרון,1 4.1001מתן1315מרכז-צפון19
527 כבי"ס ממלכתינוף השרון,1 4.2001מתן1315מרכז-צפון19
490ככמועדון פיס לנוערנווה ימין1.0001נווה ימין0686מרכז-צפון19
365ככמועדון גדול (החדש)נווה ירק1.0001נווה ירק0858מרכז-צפון19
422ככמזכירותניר אליהו1.0001ניר אליהו0808מרכז-צפון19
434 כנירית - בספריה ליד המזכירותגולן1.0001נירית1236מרכז-צפון19
417ככנירית - בספריה ליד המזכירותגולן2.0001נירית1236מרכז-צפון19
293ככמזכירותהרקון1.0001עדנים2035מרכז-צפון19
594ככבי"ס אוריםעלי זהב1.1002עלי זהב3727מרכז-צפון19
383ככמועדון פיס לקשישהבעל שם טוב3.1003עמנואל3660מרכז-צפון19
399ככספריה במזכירות הישובהברוש,13 1.1005עץ אפרים3778מרכז-צפון19
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493ככמבנה רב תכליתי - צופיםהחרוב2.1001צופים3791מרכז-צפון19
493 כמבנה רב תכליתי - צופיםהחרוב2.2001צופים3791מרכז-צפון19
410ככמועדון פיס לנוערהקשת,1 1.0001צופית0198מרכז-צפון19
430 כמועדון פיס לנוערהקשת,1 2.0001צופית0198מרכז-צפון19
611ככבית ספר בית חינוךנחל שילה,3 1.1001צור יצחק1345מרכז-צפון19
611 כבית ספר בית חינוךנחל שילה,3 1.2001צור יצחק1345מרכז-צפון19
601ככספרייה ציבוריתקדומים1.0002קדומים3557מרכז-צפון19
587ככבית ספר רימון- גינות שומרוןהניצנים5.1002קרני שומרון3640מרכז-צפון19
341ככמועדון לחבררמת הכובש1.1001רמת הכובש0184מרכז-צפון19
521ככהמועדון הכחולקרן היסוד,75 5.1013רעננה8700מרכז-צפון19
521 כהמועדון הכחולקרן היסוד,75 5.2013רעננה8700מרכז-צפון19
595ככממ"ד יבנהחפץ חיים,3 20.1020רעננה8700מרכז-צפון19
595 כממ"ד יבנהחפץ חיים,3 20.2020רעננה8700מרכז-צפון19
601ככבי"ס ממד אריאלששת הימים,25 24.1014רעננה8700מרכז-צפון19
601 כבי"ס ממד אריאלששת הימים,25 24.2014רעננה8700מרכז-צפון19
582 כמרכז תרבות ופנאיאופסטרלנד,4 27.0025רעננה8700מרכז-צפון19
600ככמרכז תרבות ופנאיאופסטרלנד,4 34.0025רעננה8700מרכז-צפון19
620ככמרכז קהילתי קשתהתקוה,2 39.1015רעננה8700מרכז-צפון19
620 כמרכז קהילתי קשתהתקוה,2 39.2015רעננה8700מרכז-צפון19
620 כמרכז קהילתי קשתהתקוה,2 39.3015רעננה8700מרכז-צפון19
577ככבי"ס דקלשברץ,24 41.1007רעננה8700מרכז-צפון19
577 כבי"ס דקלשברץ,24 41.2007רעננה8700מרכז-צפון19
577 כבי"ס דקלשברץ,24 41.3007רעננה8700מרכז-צפון19
577 כבי"ס דקלשברץ,24 41.4007רעננה8700מרכז-צפון19
577 כבי"ס דקלשברץ,24 41.5007רעננה8700מרכז-צפון19
574 כבי"ס דקלשברץ,24 41.6007רעננה8700מרכז-צפון19
547ככבית ספר ממלכתי ברטוביפה אליעזר,14 47.1041רעננה8700מרכז-צפון19
547 כבית ספר ממלכתי ברטוביפה אליעזר,14 47.2041רעננה8700מרכז-צפון19
547 כבית ספר ממלכתי ברטוביפה אליעזר,14 47.3041רעננה8700מרכז-צפון19
547 כבית ספר ממלכתי ברטוביפה אליעזר,14 47.4041רעננה8700מרכז-צפון19
547 כבית ספר ממלכתי ברטוביפה אליעזר,14 47.5041רעננה8700מרכז-צפון19
638ככבי"ס מגדאחוזה,105 52.1036רעננה8700מרכז-צפון19
638 כבי"ס מגדאחוזה,105 52.2036רעננה8700מרכז-צפון19
638 כבי"ס מגדאחוזה,105 52.3036רעננה8700מרכז-צפון19
638 כבי"ס מגדאחוזה,105 52.4036רעננה8700מרכז-צפון19
638 כבי"ס מגדאחוזה,105 52.5036רעננה8700מרכז-צפון19
584ככבי"ס אוסטרובסקיאוסטרובסקי,26 53.1002רעננה8700מרכז-צפון19
584 כבי"ס אוסטרובסקיאוסטרובסקי,26 53.2002רעננה8700מרכז-צפון19
584 כבי"ס אוסטרובסקיאוסטרובסקי,26 53.3002רעננה8700מרכז-צפון19
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584 כבי"ס אוסטרובסקיאוסטרובסקי,26 53.4002רעננה8700מרכז-צפון19
512ככבי"ס רימוןדיין משה,5 58.1005רעננה8700מרכז-צפון19
512 כבי"ס רימוןדיין משה,5 58.2005רעננה8700מרכז-צפון19
512 כבי"ס רימוןדיין משה,5 58.3005רעננה8700מרכז-צפון19
561ככביה"ס ע"ש יגאל אלוןהחי"ל,46 69.1016רעננה8700מרכז-צפון19
561 כביה"ס ע"ש יגאל אלוןהחי"ל,46 69.2016רעננה8700מרכז-צפון19
561 כביה"ס ע"ש יגאל אלוןהחי"ל,46 69.3016רעננה8700מרכז-צפון19
553ככמרכז קהילתי לב הפארקיאיר,3 72.1012רעננה8700מרכז-צפון19
553 כמרכז קהילתי לב הפארקיאיר,3 72.2012רעננה8700מרכז-צפון19
553 כמרכז קהילתי לב הפארקיאיר,3 72.3012רעננה8700מרכז-צפון19
641ככבי"ס יסודי שקדסנה משה,21 73.1044רעננה8700מרכז-צפון19
641 כבי"ס יסודי שקדסנה משה,21 73.2044רעננה8700מרכז-צפון19
641 כבי"ס יסודי שקדסנה משה,21 73.3044רעננה8700מרכז-צפון19
640 כבי"ס יסודי שקדסנה משה,21 73.4044רעננה8700מרכז-צפון19
559ככמשכן עירוני למוזיקה ואומנויותהפלמ"ח,2א77.1035רעננה8700מרכז-צפון19
559 כמשכן עירוני למוזיקה ואומנויותהפלמ"ח,2א77.2035רעננה8700מרכז-צפון19
559 כמשכן עירוני למוזיקה ואומנויותהפלמ"ח,2א77.3035רעננה8700מרכז-צפון19
535ככבי"ס עצמאירמח"ל,13 80.1009רעננה8700מרכז-צפון19
616ככבי"ס היובלקרן היסוד,20 81.1018רעננה8700מרכז-צפון19
616 כבי"ס היובלקרן היסוד,20 81.2018רעננה8700מרכז-צפון19
616 כבי"ס היובלקרן היסוד,20 81.3018רעננה8700מרכז-צפון19
614 כבי"ס היובלקרן היסוד,20 81.4018רעננה8700מרכז-צפון19
501ככביה"ס פעמוניםהפעמונים,11 97.1042רעננה8700מרכז-צפון19
501 כביה"ס פעמוניםהפעמונים,11 97.2042רעננה8700מרכז-צפון19
645 כבית העםדרך ההדרים,22 1.0001שדה ורבורג0284מרכז-צפון19
353ככבית העםדרך ההדרים,22 2.0001שדה ורבורג0284מרכז-צפון19
356ככמועדון חברים שע"י המזכירותסמטת שיטה1.1001שדי חמד2015מרכז-צפון19
565ככביה"ס יסודי ע"ש רמוןבזלת6.1003שערי תקווה3720מרכז-צפון19
565 כביה"ס יסודי ע"ש רמוןבזלת6.2003שערי תקווה3720מרכז-צפון19
565 כביה"ס יסודי ע"ש רמוןבזלת6.3003שערי תקווה3720מרכז-צפון19
565 כביה"ס יסודי ע"ש רמוןבזלת6.4003שערי תקווה3720מרכז-צפון19
565 כביה"ס יסודי ע"ש רמוןבזלת6.5003שערי תקווה3720מרכז-צפון19
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