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1001אילת8:009:30אילת47משעול האגס גלים614628

1001אילת10:0011:30אילת8עין גדי הרי אילת613919

1002אילת8:009:30אילתשד יעליםיעלים612044

1002אילת10:0011:30אילת28נחשון ד"חב614255

1002אילת12:0013:00אילתהאיצטדיוןש מנחם בגין"מקיף ע644492

1003אילת8:009:30אילתשכ שחמוןים סוף615252

1003אילת10:0011:30אילת3בני ישראל היובל614537

1003אילת12:0013:00אילת914שד ששת הימים עציון גבר612564

1004אילת8:009:30אילת6המערב צאלים614271

1004אילת10:0011:30אילת1המערב ימין הרצוג610048

1004אילת12:0013:00אילת8שור תהילת ישר-ע ימין הרצוג"מקיף בנ670208

1005אילת8:009:30אילתמדייןאלמוג610030

1005אילת10:0011:30אילתסמ עופריםאורים644054

1006אילת8:009:30אילת8דקר מצפה ים614073

1006אילת10:0011:30אילת1דרך יותם אופיר612374

1006אילת12:0013:00אילת51דרך יותם יצחק רבין644690

2001אשדוד8:009:30אשדוד60העצמאות 'מקיף ז644377

2001אשדוד9:4511:00אשדוד63העצמאות הקרייה614552

2001אשדוד11:1512:00אשדוד רובע סיטי54העצמאות המרכז להשכלת מבוגרים680835

2001אשדוד12:1513:30אשדוד7העצמאות היובל614503

2002אשדוד8:009:30אשדוד4הרי גולן חופית613703

2002אשדוד10:0011:30אשדוד2הרי גולן הרואה613455

2002אשדוד12:0013:00אשדוד1נחל שניר 'מקיף י644823

2003אשדוד8:009:30אשדוד3החרמון 'מקיף ו644310

2003אשדוד10:0011:30אשדוד5הר כנען נוף ים613596

2003אשדוד12:0013:00אשדוד1חרמון צפרירים612911

2004אשדוד8:009:30אשדוד4ברקת שירת הים615237

2004אשדוד10:0011:30אשדוד2סירקין נחמן יצחק רבין614875

2004אשדוד12:0013:00אשדוד2שהם ז"מקיף חדש רובע י620005

2006אשדוד8:009:30אשדוד4הצוללים ש רוגוזין"ע' מקיף ג770461

2006אשדוד10:0011:30אשדוד15המפרש שחר612440

2006אשדוד12:0013:00אשדודארן זלמןרעים612333

2007אשדוד8:009:30אשדוד66העבודה חווה חקלאית612804

2007אשדוד10:0011:30אשדודישיבת נוה הרצוגישיבת נוה הרצוג440487

2007אשדוד12:0013:00אשדוד1האורגים עמל חניכים64001

2008אשדוד8:009:30אשדוד6הארז גאולים610097

2008אשדוד10:0011:30אשדוד32קודשי בלזן יהלום612382

2008אשדוד12:0012:30אשדוד3יאיר אילנות620070

2008אשדוד12:4513:30אשדוד1שבי ציון אולפן בית קנדה680827

2009אשדוד8:009:30אשדוד6שד הפרחים 'צמח א613000

2009אשדוד10:0011:30אשדוד2מבוא השרביטן נועם613125

2009אשדוד12:0013:00אשדוד31הרותם כללי' מקיף ה640672

2010אשדוד8:009:30אשדודז"רובע טרימונים610485

2010אשדוד10:0011:30אשדוד7אפרסק גוונים620252

2010אשדוד12:0013:30אשדוד11ב "רובע יקשת614958

2011אשדוד8:009:30אשדוד107הציונות ד"יח612960

2011אשדוד10:0011:30אשדוד19שבט בנימין אורות614966

2011אשדוד12:0013:00אשדוד2שבט ראובן 'מקיף חדש ט644583

2012אשדוד8:009:30אשדוד10ברק בן אבינועם 'מקיף ח644484

2012אשדוד10:0011:30אשדוד15המלך רחבעם שקד614115

2013אשדוד8:009:30אשדוד22המלך חזקיה רתמים614156

2013אשדוד10:0011:30אשדוד43המלך שלמה ד"חב613828

2014אשדוד8:009:30אשדודו"שד רוטשילד רובע טאופק614370

2014אשדוד10:0011:00אשדוד15רות המואביה ו החדש"ד ט"ממ641449

2014אשדוד11:3013:00אשדוד2הרב שאולי ארזים613208

2015אשדוד8:009:15אשדוד16אבן עזרא - ' רובע הרננים612747

2015אשדוד9:3010:30אשדוד10ביאליק 'מקיף ד640482

2015אשדוד10:4511:45אשדוד'שמואל הנגיד רובע הר"שז612556

2015אשדוד12:1513:30אשדוד1טשרניחובסקי חזון יעקב612929

2016אשדוד8:009:30אשדוד12פתח תקוה אשכול614313

2016אשדוד10:0011:30אשדוד11ראש פינה דביר614511

2016אשדוד12:0013:00אשדוד14פתח תקווה ש הרב שאולי"אולפנא ע640581

2017אשדוד8:009:30אשדוד36בוסקילה יצחק מעלות620153

2017אשדוד10:0011:30אשדוד24שד עוזיהו עלומים644146

2017אשדוד12:0013:00אשדוד24שד עוזיהו תקשורת- מ חדש "חנ623975

2018אשדוד8:009:30אשדוד15הרב קוק גלים620187

2018אשדוד10:0011:30אשדודהרב קוקאחדות611368

2018אשדוד12:0013:00אשדוד16שלמה בן יוסף יד שבתאי611905
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2019אשדוד8:009:30אשדוד3סולד הנריטה ניר620526

2019אשדוד10:0011:30אשדוד6אבן גבירול מוריה611376

2019אשדוד12:0013:00אשדוד10שפירא אברהם הראל612283

2021אשדוד8:009:30אשדוד3העליה אמירים614040

2021אשדוד10:0011:30אשדוד45חטיבת הנגב המגינים611962

2021אשדוד12:0013:00אשדוד17מיכשוילי שילה612408

2022אשדוד8:009:30אשדוד9ל "קקאריאל614123

2022אשדוד10:0011:30אשדוד6ורדימון ת"ישיבה תיכונית אמי640003

2022אשדוד12:0013:00אשדוד'מורדי הגטאות רובע במקיף א כללי640128

2025אשדוד9:0014:00אשדוד8חיים שפירא א אשדוד"מתי625145

3001אשקלון8:009:30גביםגביםשער הנגב610493

3001אשקלון10:0011:30גביםיסודי צומח שער הנגב616805

3002אשקלון8:009:30שדרות(שכונת רבין)בר לב שקמים611160

3002אשקלון10:0011:30שדרות15משעול פעמונית ד"תורני חדש ממ614883

3002אשקלון12:0013:00שדרות5לוטם ת"מקיף דתי אמי670232

3003אשקלון8:009:30שדרותשאר ישובש גוטוירט"מקיף ע640318

3003אשקלון10:0011:30שדרותנאות אשכולבוטינסקי'ז612846

3003אשקלון12:0013:00שדרותמבצע סיניהרואה611178

3004אשקלון8:009:30שדרות906קרן קיימת לישראל אלון614172

3004אשקלון10:0011:30שדרות30המכבים הדר620344

3004אשקלון12:0013:00שדרות17המגינים מדעי תורני614727

3007אשקלון8:009:30יד מרדכייד מרדכיחופים610659

3007אשקלון10:0011:30יד מרדכייד מרדכימקיף שקמה660084

3008אשקלון8:009:30כפר סילבריסודי חדש616276

3008אשקלון10:0011:30כפר סילברכפר סילברמקיף כפר סילבר680033

3008אשקלון12:0013:00ברכיהברכיהמורשה610477

3009אשקלון8:009:30ניצניםניצניםניצן610899

3009אשקלון10:0011:30ניצןניצןבאר גנים- יסודי דתי 610345

3009אשקלון11:4512:30ניצןחוף אשקלון. נ.דאולפנת נוה דקלים640649

3009אשקלון12:4513:30באר גניםבאר גניםבאר גנים- ישיבת בני יששכר 660266

3011אשקלון8:009:30באר טוביהבאר טוביהמבואות610212

3011אשקלון10:0011:30באר טוביהבאר טוביהמקיף באר טוביה660134

3011אשקלון12:0012:30באר טוביהבאר טוביהמבואות ב613133

3011אשקלון12:4513:30קדמהקדמהכפר הנוער קדמה670828

3012אשקלון8:009:30באר טוביהתיכון דתי באר עמי520676

3012אשקלון10:0011:30באר טוביהקרית חינוך באר טוביהיד חזון612713

3012אשקלון12:0013:00באר טוביהשקמים. נ.דמכללה אקדמית- אחוה 690149

3013אשקלון8:009:30אמוניםאמוניםרגבים610055

3013אשקלון10:0011:30כנותמועצה אזורית באר טוביהנופים615013

3015אשקלון8:009:30אשקלון3שני אליהו דקל612903

3015אשקלון10:0011:00אשקלון3עמק האלה ' שדאגמים616904

3015אשקלון11:1512:15אשקלון3שדרות עמק האלה אגמים ממלכתי630152

3015אשקלון12:3013:30אשקלון52עמק חפר ' שד'מקיף עירוני ו641514

3016אשקלון8:009:30אשקלון34ההסתדרות ורדימון- נווה ציון 612523

3016אשקלון10:0011:00אשקלון1מילרוד אליעזר ס אור חיה"ביה614842

3016אשקלון11:3012:30אשקלון3מילרוד אליעזר ת אור מנחם"ת612416

3016אשקלון12:4513:30אשקלון7בן עטר אמירים620377

3017אשקלון8:009:30אשקלוןשד שפירארותם612515

3017אשקלון10:0011:30אשקלוןי"עגנון שהראל613356

3017אשקלון12:0013:00אשקלוןי"עגנון שאולפנת צביה אשקלון644443

3018אשקלון8:009:30אשקלוןהרב עוזיאלעוזיאל610196

3018אשקלון10:0011:30אשקלון11בעל שם טוב ארלוזורוב610162

3018אשקלון11:4513:30אשקלון18גרופר יעקב מוריה620062

3019אשקלון8:0010:00אשקלון15צור אפרים מעיין שרה620013

3019אשקלון10:3011:30אשקלון9אריה נווה אילן614396

3019אשקלון11:4513:30אשקלון3ח "הפלמנאות613638

3020אשקלון8:009:30אשקלון28אלי כהן רונסון. ש ה"אורט ע640060

3020אשקלון10:0011:30אשקלון1בן צבי יצחק 'מקיף עירוני א644294

3020אשקלון12:0013:30אשקלון6בן צבי יצחק 'מקיף דתי עירוני ב640078

3021אשקלון8:009:30אשקלון5פינס יוסף אילנות611830

3021אשקלון10:0011:30אשקלון1הצפצפה סיני610188

3021אשקלון11:4513:00אשקלון11אורט אורט אפרידר רונסון670067

3022אשקלון8:009:30אשקלון5ל "קקאומנויות613448

3022אשקלון10:0011:00אשקלון5ל "קקאומנויות644831

3022אשקלון11:1512:15אשקלון16שיבת ציון ישיבת צביה אשקלון641183

3022אשקלון12:3013:30אשקלון5שיבת ציון ם"רמב610204

3023אשקלון8:009:30אשקלון56אלי כהן איתן620112

3023אשקלון10:0011:30אשקלון1ניסן ד תורני למדעים"ממ613489



(מסלול) מספר קלפי  סניף שעת סיום שעת התחלה עיר כתובת מקום הצבעה קוד מוסד

3023אשקלון12:0013:00אשקלון33אלי כהן מקיף מדעים641621

3024אשקלון8:009:30אשקלון13ם "רמבכוכב הצפון614404

3024אשקלון10:0011:30אשקלוןבן דוד רמת אשכולמימון-אסף611392

3024אשקלון12:0013:00אשקלון29רמז דוד מרכז שיקום אשקלון620369

3025אשקלון8:009:30אשקלון12זונאבנד יחזקאל בית יחזקאל610121

3025אשקלון10:0011:30אשקלון1סמ שמגר 'נוף ים ב613406

3025אשקלון12:0013:30אשקלון1סמ שמגר 'נוף ים א612473

3026אשקלון8:0010:00אשקלון4אדמונד דה רוטשילד מצפה ברנע א611954

3026אשקלון10:3012:00אשקלון4אדמונד דה רוטשילד פסגות616235

3026אשקלון12:3013:30אשקלון2הר כנען ברנע613505

3027אשקלון8:009:30אשקלון17יהדות ספרד נווה דקלים614214

3027אשקלון10:0011:30אשקלון6הציונות ' שד'מקיף עירוני ד644559

3027אשקלון12:0013:30אשקלון6מבצע חורב דרכא' מקיף ה644450

3028אשקלון8:009:30אשקלון19מעלה הגת יסודי רמת כרמים610501

3028אשקלון10:0011:30אשקלוןירושלים' שדמצפה הימים611921

3028אשקלון12:0013:00אשקלוןגשר החייםיסודי הרצוג631044

3029אשקלון8:0011:00אשקלון6ההסתדרות א אשקלון"מתי625095

3029אשקלון11:1512:00אשקלוןמרינה אשקלוןמרכז לחינוך ימי645010

3029אשקלון12:3013:30אשקלון3ההסתדרות שקד620351

3030אשקלון8:0010:00ניר עםניר עםמקיף שער הנגב660126

3030אשקלון10:3012:00ניר עקיבאניר עקיבאס כפר דרום"בי615070

3031אשקלון09:0010:30ניצןניצןניצני קטיף615120

4000באר שבע8:009:30באר שבעבני אורדקלים644211

4000באר שבע10:0011:30באר שבע40מנדלסון יסודות620054

4001באר שבע8:009:30באר שבע5מבצע יואב ת"ישיבת אמי644849

4001באר שבע10:0011:00באר שבעדרך שמשוןמקיף' עירוני ג640193

4001באר שבע11:3012:30באר שבעמבצע חירםתומר612481

4002באר שבע8:009:30באר שבע117מבצע עובדה רעים620559

4002באר שבע10:0011:00באר שבע116מבצע עובדה גולדה מאיר613216

4002באר שבע11:3012:30באר שבע43מבצע עובדה ר"זלמן שז620039

4002באר שבע12:4513:30באר שבע43מבצע עובדה -מחוננים 616896

4003באר שבע8:009:30באר שבעם סופר"חתגבים612788

4003באר שבע10:0011:30באר שבע6נמיר מרדכי אפיק614057

4004באר שבע8:009:30באר שבעמויאל אליהונווה במדבר613786

4004באר שבע10:0011:00באר שבע1רחבת הרב עוזיאל ע חן במדבר"אולפנת בנ640359

4004באר שבע11:1512:15באר שבע50יערי מאיר ש זבולון המר'ע-אור614701

4004באר שבע12:3013:30באר שבע1ישראל ישעיהו רימונים620195

4005באר שבע8:009:15באר שבע67מודעי יצחק בן גוריון614495

4005באר שבע9:4510:45באר שבע(פינת המדע)הדעת רמות614081

4005באר שבע11:0012:00באר שבע87הדעת ש נוימן"מקיף עמל ע670042

4005באר שבע12:3013:30באר שבע89הדעת אפיקים בנגב614602

4006באר שבע8:009:45באר שבע43שדרת הערים התאומות הרצוג610527

4006באר שבע10:0011:00באר שבע67גדעון האוזנר יפה נוף611913

4006באר שבע11:1512:15באר שבע37שריג נחום רמות רכס615104

4006באר שבע12:3013:30באר שבע125יוסף שרשבסקי תיכון מקיף זילברמן הרכס644393

4007באר שבע8:009:30באר שבע35בצלאל יורם-נתיבות610329

4007באר שבע10:0011:30באר שבע32אבן גבירול רננות613927

4007באר שבע12:0013:00באר שבע10מנדלי מוכר ספרים מוריה614768

4008באר שבע8:009:30באר שבע15השלום מקיף' עירוני א640037

4008באר שבע10:0011:30באר שבע19בוטינסקי זאב 'זדגניה610253

4008באר שבע12:0013:00באר שבע41וינגייט נטעים מיתרים610311

4009באר שבע8:009:00באר שבעח סורוקה"ביהכיתות בית חולים620534

4009באר שבע9:3010:30באר שבע('ג ' שכ) 13גוש עציון חזון עובדיה610386

4009באר שבע11:0012:00באר שבע62וינגייט ת"אולפנת אמי640045

4010באר שבע8:009:30באר שבע12רחבת מגידו אשכול613315

4010באר שבע10:0011:30באר שבע13שמחוני אסף בארי610246

4010באר שבע12:0013:00באר שבע'שכונה ט- בית אל מקיף' עירוני ו770826

4011באר שבע8:009:30באר שבע14שיבטה יובלים614065

4011באר שבע10:0011:30באר שבע52שד ירושלים מולדת613166

4011באר שבע12:0013:00באר שבע70שד ירושלים נתיבי עם613430

4012באר שבע8:009:30באר שבע6הולצברג שמחה נאות לון614636

4012באר שבע10:0011:30באר שבעקרית בץחווה חקלאית611350

4013באר שבע8:009:30באר שבע7חטיבה שמונה יחדיו614578

4013באר שבע10:0011:00באר שבע6מאפו אברהם נווה שלום614719

4013באר שבע11:1512:15באר שבע2נמיר מרדכי ש יצחק רבין"מקיף ע644526

4013באר שבע12:3013:30באר שבענפתלי אימבר' שדיצחק רגר644534

4014באר שבע8:009:30באר שבע16ככר הגנים מענית610303

4014באר שבע10:0011:30באר שבע7ייבין יהושע נאות אברהם615880
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4014באר שבע12:0013:00באר שבע25ניב דוד תורני נווה זאב611004

4015באר שבע8:009:30באר שבע1קדושי בגדד ם"רמב610378

4015באר שבע10:0011:30באר שבע19בורלא יהודה אילנות620203

4015באר שבע12:0013:00באר שבע7טבנקין אוריין612978

4016באר שבע8:0010:00באר שבע30המשחררים טיפולי ליקוי שמיעה.מ625079

4016באר שבע10:1511:15באר שבע19אלעזר בן יאיר עוזיאל613141

4016באר שבע11:3012:30באר שבע'ד'  שכ16דוד המלך אורים620419

4016באר שבע12:4513:30באר שבע12מרווה סיגליות638304

4017באר שבע8:009:30באר שבע8מקלף מרדכי ת"מקיף דתי אמי770552

4017באר שבע10:0011:30באר שבע1שאול המלך מצפה611939

4017באר שבע12:0012:30באר שבע2הצדיק מירושלים גשר620336

4017באר שבע12:4513:30באר שבעמרכז נורית-הצדיק מירושליםאולפן נורית680959

4018באר שבע8:009:30באר שבע81יהודה הנשיא אלומות614180

4018באר שבע10:0011:30באר שבע93אברהם אבינו יוסף קארו611657

4018באר שבע12:4513:30באר שבע52בר יוחאי מרכז נוער דתי630160

4018באר שבע12:0012:30באר שבע2התלמוד ישיבת בני עקיבא640177

4019באר שבע8:009:30באר שבע9האיסיים ל"ש קלור ז'ע-שחר620104

4019באר שבע10:0011:30באר שבע28יוסף בן מתתיהו עץ החיים-תורני מדעי614305

4019באר שבע12:0013:00באר שבע9קלאוזנר י"אמירים תל612275

4020באר שבע8:009:30באר שבע6רבקה בגין.ש מ"נווה מנחם ע614545

4020באר שבע10:0011:30באר שבע10המלכים היובל614644

4020באר שבע12:0012:30באר שבע27שושנה דמארי כלניות630061

4020באר שבע12:4513:30באר שבע27דוד הראובני דוד טוביהו. מקיף ע644708

4021באר שבע8:009:30באר שבע5פלח יצחק נבון612069

4021באר שבע10:0011:30באר שבע27שושנה דמארי קשת623892

4022באר שבע8:009:30אופקים10גולומב הגבעה610071

4022באר שבע10:0011:30אופקים30הנשיא אשלים610063

4022באר שבע12:0012:30אופקים1ח "הפלממורשת ישורון612119

4022באר שבע12:4513:30אופקים16יהודה הלוי ד"חב615021

4023באר שבע8:009:30אופקים903שכ בן גוריון דוד בן גוריון613265

4023באר שבע10:0011:30אופקים901דרך הטייסים אביר יעקב612945

4024באר שבע8:009:30אופקים4דרך הטייסים הרב תחומי אמירים770057

4024באר שבע10:0011:30אשל הנשיאאשל הנשיאמקיף אשל הנשיא680025

4024באר שבע12:0013:00אשל הנשיאכפר הנוער אשל הנשיאבנימין רוטמן אשל הנשיא641431

4025באר שבע8:009:30ס מרחב"ביהקרית החינוך מרחביםיסודי- מרחבים 612325

4025באר שבע10:0011:30גילתמרכז חינוכי מרחביםד נחלים"ממ' ביס612655

4025באר שבע12:0013:00אופקיםמועצה אזורית מרחביםעלה נגב620427

4026באר שבע8:009:30ערד16יהודה עופרים-יעלים611459

4026באר שבע10:0011:30ערד49שד חן אבישור612549

4026באר שבע12:0012:30ערד2יאשיהו תיכון מקיף אורט ערד640227

4026באר שבע12:4513:30ערד12אטד קדם615138

4027באר שבע8:009:30ערד21שיזף חלמיש613323

4027באר שבע10:0011:30ערד44שמעון טללים612358

4027באר שבע12:0013:00ערד14שמעון לבאות613174

4028באר שבע8:009:30ערד68ח "הפלמאולפנא בני עקיבא640508

4028באר שבע10:0011:30ערדשאול המלךד בנות"אור מנחם חב611145

4028באר שבע12:0013:00ערד4יאשיהו ת אור מנחם"ת611137

4029באר שבע8:009:30משאבי שדהמשאבי שדהמשאבים610808

4029באר שבע10:0011:30משאבי שדהנגב סיני611855

4030באר שבע8:009:30נתיבותהרב משה חלפון הכהן(נתיבי נועם)נועם אליהו 613398

4030באר שבע10:0011:30נתיבות1חפץ חיים נתיב יצחק610931

4030באר שבע12:0012:30נתיבות24ם "הרמבד"חב613653

4030באר שבע12:4513:30נתיבותשכ הורדיצחק רבין613851

4031באר שבע8:009:30נתיבות10הרב צבאן נועם אורות הנגב614586

4031באר שבע10:0011:30נתיבותקרית מנחםנתיבות, "דרכא"אולפנת 644542

4031באר שבע12:0012:30נתיבותקרית חנוך עזתהחמדת דרום מכללה תורנית690032

4031באר שבע12:4513:30נתיבות14קטיף תיכון חדש בנים644781

4032באר שבע8:009:30בית הגדיבית הגדיבית הגדי610428

4032באר שבע10:0011:30א שדות נגב.משדות נגב. א.מעזתה-אולפנת צביה841213

4032באר שבע12:4513:30א שדות נגב.משדות נגב. א.מתיכון ישיבתי נרייה641316

4032באר שבע12:0012:30א שדות נגב.משדות נגב. א.ממקיף דתי עזתה בנות680108

4033באר שבע8:009:30מיתרשדרות המייסדיםעמית612812

4033באר שבע10:0011:30מיתר1שדרות המייסדים פסגות613844

4033באר שבע12:0012:30מיתר1עומרים ' שדחמדת613513

4033באר שבע12:4513:30מיתרשדרות המייסדיםתיכון ברנקו וייס מיתרים644617

4034באר שבע8:009:30עומר1רותם עומרים611863

4034באר שבע10:0011:30מיתרשדרות כרמיתיצחק נבון630988

4034באר שבע12:0013:00עומרדפנהמקיף עומר644591
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4035באר שבע8:009:30סוסיהסוסיהסוסיא613349

4036באר שבע8:009:30צוחרצוחר(יובלי הבשור)שדות אשכול 610741

4036באר שבע10:0011:30יבולקהילת נצריםנועם נצרים615062

4036באר שבע12:0013:00בני נצריםבני נצרים בנים616466

4037באר שבע8:009:30מגןמגןנופי הבשור660324

4037באר שבע10:0011:30מגןמגן(ניצני אשכול)שחר אשכול 613646

4037באר שבע12:0013:00מגןמגן(מגן)מרחבים אשכול 630046

4038באר שבע8:009:30מבועיםמבועיםמבועים610733

4038באר שבע10:0011:30בית קמהבית קמהניצני הנגב610436

4038באר שבע12:0013:00מעגליםמעגליםמעגלים610774

4039באר שבע8:009:30כפר מימוןכפר מימוןתורני מדעי נועם614750

4039באר שבע10:0011:30סעדקיבוץ סעדדעת610956

4039באר שבע12:0012:30כפר מימוןכפר מימוןע בית יהודה"יב640151

4039באר שבע12:4513:30סעדקיבוץ סעדת"ד סעד דע"ב ממ"חט660365

4040באר שבע8:009:30באר שבעיהודה הלויש קיי"המכללה ע690057

4040באר שבע10:0011:30באר שבע79העצמאות מדעי-מרכז טכנולוגי615724

4041באר שבע8:009:30גבעות ברגבעות בריובלי הנגב615526

4041באר שבע10:0011:30שובלשובלמבואות הנגב660274

4041באר שבע12:0013:00שובלשובלעדני הנגב820548

4042באר שבע8:009:30חצריםקיבוץ חצריםנוה מדבר610642

4042באר שבע10:0011:30שומריהשומריהעצמונה613943

4042באר שבע12:0013:00שומריהשומריהת עצמונה"ת613687

4107באר שבע11:0012:30להביםורדלהבים613463

5001בת ים8:009:30בת ים12קרן היסוד עירוני מקיף רמות540492

5001בת ים10:0011:30בת ים16פרנק אנה (אורות התורה)שירה חדשה 572768

5001בת ים12:0013:00בת ים23דליה (בעיות התנהגותיות)השחר 526921

5002בת ים8:009:30בת ים22הרב ניסנבוים יצחק ש יגאל אלון"ע513309

5002בת ים10:0011:30בת ים10בורוכוב ש המר"דתי למדעים ע.ת571158

5003בת ים8:009:30בת ים1 פינת רמז 32חביבה רייך מסילות520023

5003בת ים10:0011:30בת ים20פרלשטיין (ראשונים)בנות שפר 510214

5003בת ים12:0013:00בת ים7אורט ישראל ים-תיכון חדש בת571224

5004בת ים8:009:30בת ים10פרנק אנה חשמונאים' עירוני א540351

5004בת ים10:0011:30בת ים16פרנק אנה אורות התורה מד513671

5004בת ים12:4513:30בת ים17ליבורנו .י. מ"מ-הנשיא512822

5004בת ים12:0012:30בת ים4כובשי החרמון הראל מד512889

5005בת ים8:009:30בת ים25מסריק סוקולוב512871

5005בת ים10:0011:30בת ים3נויקלן דוד אלעזר513549

5005בת ים12:0013:00בת ים4סולד הנרייטה מקיף אולפנת צביה544668

5006בת ים8:009:30בת ים28השקמה יצחק שדה א510230

5006בת ים10:0011:30בת ים57עגנון טבנקין513036

5007בת ים8:009:30בת ים' ב28מבצע סיני אורט רמת יוסף571174

5007בת ים10:0011:30בת ים58הרצל תחכמוני מד510289

5007בת ים12:0013:00בת ים29ביאליק צפורי מד512574

5008בת ים8:009:30בת ים9הרצוג נחשונים512566

5008בת ים10:0011:30בת ים15קרן קימת לישראל שחף520585

5008בת ים12:0013:00בת ים11ם "רמבגורדון.ד.א510255

5009בת ים8:009:30בת ים5הדקל הרצל513002

5009בת ים10:0011:30בת ים15' רבינוביץבן גוריון513101

5009בת ים12:0013:00בת ים10נגבה עקיבא מד510271

5010בת ים8:009:30בת ים46הרב לוי אורט מלטון570713

5010בת ים10:0011:30בת ים12הדדי ציון שאול יד מרדכי512558

5010בת ים12:0013:00בת ים10ניסנבאום ש שזר"עירוני ע770586

5011בת ים8:009:30בת ים6הגפן ירושלים512830

5011בת ים10:0011:30בת ים3רייך חביבה שרת512988

5012בת ים8:009:30בת ים25ר ניר נחום "דיעד עמלני520619

5012בת ים10:0011:30בת ים17הרב קוק עירוני דתי בית וגן540369

5012בת ים12:0013:00בת ים40בר אילן ע אדרת"ישיבת ב540674

6001גוש דן8:009:30גבעת שמואל80הזיתים מורשת נריה416636

6001גוש דן10:0011:30גבעת שמואל1דרך זבוטינסקי ישיבת בני עקיבא441634

6001גוש דן11:4512:30גבעת שמואל2גולדה מאיר השש שנתי גבעת שמואל482257

6001גוש דן12:4513:30גבעת שמואלרחבת אילןבן גוריון413443

6002גוש דן8:009:30גבעת שמואל5חיטמן עוזי ד מורשת מנחם"ממ413740

6002גוש דן10:0011:30גבעת שמואל9ארלוזורוב אלון410324

6002גוש דן12:0013:00גבעת שמואל2מנחם בגין אולפנה לבנות444620

6003גוש דן8:009:30גבעת שמואלביאליק פינת הזיתיםד מורשת זבולון"ממ415117

6004גוש דן8:009:30בני ברק23בגין מנחם קוממיות510115

6004גוש דן10:0011:30בני ברק24בן יוסף שלמה עציון מד520593

6004גוש דן11:4512:30בני ברק11בן יוסף שלמה ניצן מד520015
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6004גוש דן12:4513:30בני ברק10מוהליבר סגולה מד512632

6005גוש דן8:009:30בני ברק105אברבנאל מקור חיים מד510156

6005גוש דן10:0011:30בני ברק' ב10נויפלד אולפנת צביה בני ברק540385

6005גוש דן12:4513:30בני ברק8גניחובסקי אולפנת נווה שרה הרצוג770222

6005גוש דן12:0012:30בני ברק22הקישון מקיף לאורו נלך541367

6006גוש דן8:009:30בני ברק31הירדן א בני ברק"מתי525295

6006גוש דן10:0011:30בני ברק17הרב פוברסקי מעייני הישועה540138

6006גוש דן12:0012:30בני ברק31נורוק ישיבה תיכונית540849

6006גוש דן12:4513:30בני ברק1ירושלים מוהליבר מד510198

6007גוש דן8:009:30מונוסון-יהוד1שוהם אורנים' ממל411181

6007גוש דן10:0011:30מונוסון-יהוד6היובל היובל415299

6007גוש דן12:0013:00מונוסון-יהוד31הרצל הרצל410605

6008גוש דן8:009:30מונוסון-יהוד5דרך דיין משה 'הסביונים א.ב ק"חט444752

6008גוש דן10:0011:30מונוסון-יהוד10דרך דיין משה ב פסגות"חט444695

6008גוש דן12:0013:00מונוסון-יהוד יהוד13נורדאו ד במעלה"ממ410639

6009גוש דן8:009:15מונוסון-יהוד23קדושי מצרים יהודה הלוי430470

6009גוש דן9:4511:00מונוסון-יהוד8סירקין רמז410621

6009גוש דן11:3012:30מונוסון-יהוד1כהן רם מקיף יהוד440289

6009גוש דן12:4513:30מונוסון-יהוד12בן צבי ד יגאל אלון"מקיף ממ444943

6011גוש דן8:009:30רמת גן41רמת חן אילן רמון510842

6011גוש דן10:0011:30רמת גן1היסמין בית אקשטיין526889

6011גוש דן12:0013:00רמת גן10הצבי ' דואר רמת חן שדחוה חקלאית תלמי אברהם512517

6012גוש דן8:009:30רמת גן26עזריאל נטעים510792

6012גוש דן10:0011:15רמת גן66אחד העם סביון520536

6012גוש דן11:4512:30רמת גן24המאה ואחד ש בליך"עירוני ע540211

6013גוש דן8:009:30רמת גן4החולה ארנון. א510784

6013גוש דן10:0011:30רמת גן25הכבאים ערמונים514398

6013גוש דן12:0013:00רמת גן14האם מורשת משה מד512475

6014גוש דן8:009:30רמת גן28גדעון קורצאק510867

6014גוש דן10:0011:30רמת גן32אהרונסון שרה הבילויים512780

6014גוש דן12:0013:00רמת גן15אריה בן אליעזר שלום מד510917

6015גוש דן8:009:30רמת גן16פומבדיתא מכלל510776

6015גוש דן10:0011:30רמת גן212ה "הראנועם הראה מד510883

6015גוש דן12:4513:30רמת גן6גולומב ה תורני מדעי"אולפנת הרא540252

6015גוש דן12:0012:30רמת גן11השורה ישיבה תיכונית בנים544494

6016גוש דן8:009:30רמת גן3תל חי אביגור513358

6016גוש דן10:0011:30רמת גן19אמנון ותמר מורדי הגיטאות510834

6017גוש דן8:009:30רמת גן55מנדס ויצמן513168

6017גוש דן10:0011:30רמת גן2שד האורנים רמת אפעל512954

6017גוש דן12:0013:30רמת גן68קריניצי יהלום510768

6018גוש דן8:009:30רמת גן37המתמיד המתמיד510743

6018גוש דן10:0011:30רמת גן33החשמונאים החשמונאים510701

6018גוש דן12:0013:00רמת גן9המעפיל אושא מד510875

6019גוש דן8:009:30רמת גןש שיבא"מרכז רפואי עש ויצמן"מרכז חינוכי ע520601

6019גוש דן10:0011:30רמת גןרמת גן, בר אילן' אונית גוש דן"אמי571109

6020גוש דן8:009:30רמת גן44הגלגל הלל510719

6020גוש דן10:0011:30רמת גן27משה שרת  בן גוריון510859

6020גוש דן12:0013:30רמת גן1למדן ' שדזומר510735

6021גוש דן8:009:30רמת גן10נוח מוזס ניצנים510800

6021גוש דן10:0011:30רמת גן41הפודים המנחיל510727

6022גוש דן8:009:30אור יהודה99שד בגין מנחם יובלים570259

6022גוש דן10:0011:30אור יהודה9ירושלים אור מנחם510065

6022גוש דן12:4513:30אור יהודה10שד הבנים אור חנה תיכון541656

6022גוש דן12:0012:30אור יהודה10שד הבנים אורות בנות יסודי514968

6023גוש דן8:009:30אור יהודה2שיזף שיזף514463

6023גוש דן10:0011:30אור יהודה9הדדי משה סעדיה גאון מד510057

6023גוש דן12:0013:00אור יהודה2החצב אלונים510024

6024גוש דן8:009:30אור יהודה2ניצן אהוד מנור514059

6024גוש דן10:0011:30אור יהודה15סמטת במעלה סביונים513572

6025גוש דן8:009:30גבעתיים1רביבים שמעוני510354

6025גוש דן10:0011:30גבעתיים19המעין כצנלסון510347

6026גוש דן8:009:30גבעתיים6הכנסת גורדון.ד.א510339

6026גוש דן10:0011:30גבעתיים22ש "התעברנר. ח.י510321

6026גוש דן12:0013:00גבעתיים7ל "צהאמונים מד510362

6027גוש דן8:009:30גבעתיים5צביה יגאל אלון512590

6027גוש דן10:0011:30גבעתיים6צביה לאה גולדברג530717

6028גוש דן8:009:30גבעתיים2יפה נוף בורוכוב510313

6028גוש דן10:0011:30גבעתיים30פועלי הרכבת בן גוריון512996
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6029גוש דן8:009:30גני תקווה39הגליל הראשונים444422

6029גוש דן10:0011:30גני תקווה6דרך המלך יובלים482133

6029גוש דן12:0013:00גני תקווה22הגליל גנים' ממ414565

6030גוש דן8:009:30גני תקווה6דרך המלך אילות480152

6030גוש דן10:0011:30גני תקווה10סמ תבור רביבים' ממ410407

6030גוש דן12:0013:00גני תקווה29הרי יהודה ד אריאל"מ410415

6031גוש דן8:009:30קריית אונו10נחל גמלא אביגדור ורשה515494

6031גוש דן10:0011:30קריית אונו22וינגיט דמוקרטי קרית אונו515395

6031גוש דן12:0013:00קריית אונו38פנקס ד"שילה ממ512962

6032גוש דן8:009:30קריית אונו9רבין יצחק ש יעקב כהן"ע514935

6032גוש דן10:0011:30קריית אונו2יהודה המכבי ניר510636

6032גוש דן12:0013:00קריית אונו1התמר בראשית476929

6033גוש דן8:009:30קריית אונו1הזית שרת משה512756

6033גוש דן10:0011:30קריית אונו6הפרדס עלומים513192

6034גוש דן8:009:30קריית אונו תפוח פיס2הזמיר בית חינוך אדם-שמעון פרס573006

6034גוש דן10:0011:15קריית אונו22בר יהודה רימונים512970

6034גוש דן11:4512:45קריית אונו2הזמיר חטב שזר542282

6034גוש דן13:0013:30קריית אונו1הזמיר ב בן צבי"חט544155

6035גוש דן8:009:30רמת גן10מבוא נגבה עתיד510826

6035גוש דן10:0011:30רמת גן9האגדה עליות510750

6036גוש דן8:009:30רמת גן20התקוה גבעולים510685

6036גוש דן10:0011:30רמת גן28בנימין הגפן510693

7001דימונה8:009:00דימונההרצלאחווה615518

7001דימונה9:0010:00דימונההרצלאחווה615203

7001דימונה10:3013:00דימונה1העליה ש זינמן"מקיף ע644062

7002דימונה9:0010:30דימונהשד בן גוריוןמקיף דתי אפלמן640243

7002דימונה10:4512:00דימונההמעפילדקלים612218

7002דימונה12:1513:15דימונהמלכי ישראלבן עטר611780

7003דימונה9:0010:15דימונה2עיינות אולפנת צביה דימונה644666

7003דימונה10:3011:30דימונה45הצבר אלפסי611418

7003דימונה11:4513:30דימונה1שד בן גוריון ש ליהמן"מקיף ע640086

7004דימונה10:3011:30דימונהמרחביםנווה עמרם612770

7004דימונה11:4513:15דימונה'א16שמעון בר יוחאי מנחם בגין614099

7005דימונה9:0010:30דימונהשכ נווה דודיצחק שדה613257

7005דימונה10:4512:15דימונה52העצמאות יצחק רבין611723

7005דימונה12:3013:30דימונה64שכ נווה דוד צבר620211

7006דימונה9:4510:45דימונה20האורן ישיבת צביה דימונה641332

7006דימונה9:009:30דימונה1גולדה מאיר חווה חקלאית612291

7006דימונה11:0013:00דימונה4הגפן עמי אסף611491

7007דימונה9:0010:30דימונהש לדוגמהנועם חיים613083

7007דימונה11:0012:30דימונה2כובשי אילת גבריאל610881

7007דימונה12:4516:00דימונהפרחי ארצנוא דימונה"מתי625087

7008דימונה9:0010:00ירוחם6ם "הרמבתיכונית בלבב שלם' יש641233

7008דימונה10:1511:15ירוחם69הרב קוק מדרשת קמה641324

7008דימונה12:3014:30ירוחםבר כוכבאקול יעקב611426

7009דימונה9:0010:00ירוחם22ם "הרמבש ספיר"מקיף ע770768

7009דימונה10:3012:00ירוחםשכ אלי כהןהמאוחד610709

7010דימונה9:3011:45ספירמרכז ספירשיטים612242

7010דימונה9:009:30חצבהערבה תיכונה- חווה חקלאית 611228

7010דימונה12:0013:15ספירספירמקיף שיטים660498

7011דימונה11:0014:30נווה זוהרנווה זוהרש יואב גבעתי"יסודי ע611202

7012דימונה9:0010:00מצפה רמון13נחל גרופית ד הראל"ממ610923

7012דימונה10:1511:00מצפה רמון2 (רחבעם זאבי)גנדי ש יצחק רבין"השלום ע640490

7012דימונה11:1513:00מצפה רמון3נחל גרופית רמון610790

8001הרצליה8:0010:00הרצליה64ההגנה יוחנני513184

8001הרצליה10:1511:30הרצליה27הדקל אילנות513648

8001הרצליה11:4513:15הרצליה42יגאל אלון ברנר.ח510396

8002הרצליה8:0010:00הרצליה22יצחק שדה גורדון510404

8002הרצליה10:3012:00הרצליה9זיסו רעות544148

8003הרצליה8:009:30הרצליה61הנדיב הנדיב513093

8003הרצליה10:0011:30הרצליה14ויצמן ויצמן510412

8003הרצליה12:0013:00הרצליה75הנדיב מפתן הרצליה530683

8004הרצליה8:009:30הרצליה7ברש אשר אלון513523

8004הרצליה10:0011:30הרצליה12נתן אלתרמן יצחק נבון579219

8005הרצליה8:009:30הרצליה26נורדאו ברנדיס510388

8005הרצליה10:0011:30הרצליה29הנשיא נוף ים510438

8005הרצליה11:4512:30הרצליה150וינגייט סמדר544288

8005הרצליה12:4513:30הרצליהמרינה - 1הצדף מרכז ימי הרצליה515403
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8006הרצליה8:0010:00הרצליה7רבי עקיבא טוב-לב512665

8006הרצליה10:1511:30הרצליה92יהודה הנשיא זאב זבוטינסקי544171

8006הרצליה11:4513:15הרצליה11הנוטרים שזר513333

8007הרצליה8:0010:00כפר שמריהו15האורנים כפר שמריהו- גשר 514232

8007הרצליה10:3012:30שפייםשפייםמקיף חוף השרון470625

8008הרצליה8:009:30רמת השרון30אורבוך הדר513325

8008הרצליה10:0011:00רמת השרון12העבודה (העבודה)יעל רום 573030

8008הרצליה11:1512:45רמת השרון65אוסישקין אוסישקין510925

8008הרצליה13:0013:45רמת השרון7אוסישקין ש קלמן"ב ע"חט544080

8009הרצליה8:009:30רמת השרון46הבנים גולן510933

8009הרצליה9:4511:30רמת השרון13יצחק אלחנן קרית יערים513317

8009הרצליה11:4513:30רמת השרון45ד "תרפאמירים512798

8010הרצליה8:009:30רמת השרון1הבאר נווה גן417089

8010הרצליה10:0011:30רמת השרון1סוקולוב חקלאי הכפר הירוק580019

8010הרצליה12:0013:15רמת השרוןהכפר הירוקקינג סולומון סקול479113

8011הרצליה8:009:30רמת השרון8רמז אורנים512699

8011הרצליה10:0011:30רמת השרון5יהושוע טהון חטב עלומים544072

8011הרצליה11:4512:30רמת השרון20עזרא (מורשה)עומר 573055

8011הרצליה12:4513:30רמת השרון32השופטים אור השחר513564

8012הרצליה8:009:30הרצליה13אבן עזרא בן גוריון541037

8012הרצליה10:0011:30הרצליה3בוטינסקי 'זגיורא-יד544122

8012הרצליה12:0013:30הרצליה21שמואל הנגיד שמואל הנגיד544130

8013הרצליה8:009:30הרצליה10שמאי אופק520056

8013הרצליה10:0011:00הרצליה1רוחמה נוה ישראל נתיב520569

8013הרצליה11:3013:00הרצליה1דוד אלרואי יצחק בן צבי510420

8014הרצליה8:009:00הרצליה2פנקס רמבם מד510461

8014הרצליה9:1510:15הרצליה2פנקס תיכון אחיה520098

8014הרצליה10:3011:45הרצליה14בר אילן בר אילן מד510453

8014הרצליה12:0013:00הרצליה66העצמאות אולפנא לבנות צביה544312

9001השרון8:009:00הוד השרון58בן גמלא יהושע האנתרופוסופי תמר412460

9001השרון9:3010:30הוד השרון1אסירי ציון ד שילה"ממ411082

9001השרון11:0012:00הוד השרון15אלכסנדר הגדול נוה נאמן410464

9001השרון12:3013:30הוד השרוןת.נוה נאמן א , 9החרש עמל שרונים44008

9003השרון8:009:30הוד השרון12הדרים רעות411066

9003השרון10:0011:30הוד השרון46משאבים יגאל אלון414573

9003השרון12:0013:00הוד השרון29השקמים השקמים482356

9004השרון8:0010:00הוד השרון11גולדה מאיר מנחם בגין475053

9004השרון10:1511:15הוד השרוןנחשון הוד השרוןיסודי חדש נחשון482604

9004השרון11:4513:00הוד השרון6נחשון יסודי במזרח העיר410084

9006השרון8:009:30הוד השרון26הנרייטה סולד מיוחד צורים420414

9006השרון10:0011:30הוד השרון2סאלד הנריאטה ממלכתי א410456

9006השרון12:0013:00הוד השרון53הבנים דמוקרטי הוד השרון416289

9007השרון8:009:30הוד השרון4גולומב י"תל414375

9007השרון10:0011:30הוד השרון10גולומב חוה חקלאית413229

9008השרון8:009:30הוד השרון34השחר לפיד413476

9008השרון10:0011:30הוד השרון36השחר ב השחר"חט444224

9009השרון8:009:30הוד השרון4פשוש יצחק רבין415232

9009השרון10:0011:30הוד השרוןק'יאנוש קורצב עתידים"חט444877

9010השרון8:009:30הוד השרון32המגן המגן415257

9010השרון10:0011:30הוד השרון16פדויים ב ראשונים"חט444349

9010השרון12:0013:00הוד השרוןמרגועבית חולים שלוותה421040

9012השרון8:0010:00כפר סבא1עופרה חזה רחל המשוררת482075

9012השרון10:3011:30כפר סבא2גלר זאב ברנר410860

9012השרון12:0013:30כפר סבא6גלר זאב ב אלון"חט444208

9013השרון8:009:30כפר סבא27זאב גלר ב שזר"חט444059

9013השרון10:0011:30כפר סבא29גלר זאב ב שרת"חט444075

9013השרון12:0013:00כפר סבא30גאולה ד שילה"ממ414490

9014השרון8:009:30כפר סבא2ביאליק אוסישקין410852

9014השרון10:0011:30כפר סבא11השלום גולדה מאיר414029

9015השרון8:009:30כפר סבא29רוזנבלום יאיר יסודי ירוק410118

9015השרון10:0011:30כפר סבא17לובטקין צביה בן גוריון413856

9015השרון12:4513:30כפר סבא6תל חי אולפנה לבנות אמנה440388

9015השרון12:0012:30כפר סבא102חי -תללב-ב חיים בר"חט444729

9016השרון8:009:30כפר סבא48הגליל גורדון410878

9016השרון10:0011:00כפר סבא(אשכול פייס  ) 65הגליל ס מחוזי מחוננים"בי416768

9016השרון11:3012:45כפר סבא37בר אילן מפתן430488

9017השרון8:009:30כפר סבא70תל חי תיכון הראל440941

9017השרון10:0011:30כפר סבא' א70תל חי ד בנים המר"ב ממ"חט441667
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9017השרון12:0013:00כפר סבא68תל חי גוונים442905

9018השרון8:009:30כפר סבא3בר אילן ד בר אילן"ממ410910

9018השרון10:0011:30כפר סבא35בר אילן סאלד420067

9018השרון12:0012:30כפר סבאתרי עשר בחוה חקלאיתדמוקרטי415893

9018השרון12:4513:30כפר סבא24תרי עשר ש יעקב חזן"דמוקרטי ע441972

9019השרון8:009:30כפר סבאר"אזב אילן רמון"חט480103

9019השרון10:0011:00כפר סבא43ר "אזתיכון כצנלסון440172

9019השרון11:3012:30כפר סבא9ש "החיש יצחק רבין"תיכון ע441238

9019השרון12:4513:30כפר סבא41ר "אזש גלילי"תיכון ע441030

9020השרון8:009:30רמת הכובשרמת הכובשיחדיו412189

9020השרון10:0011:30רמות השבים20הברושים נוה צאלים420174

9021השרון8:009:30כפר סבא24השקמה רמז410894

9021השרון10:0011:30כפר סבא2עובדיה הנביא אופירה נבון414854

9021השרון12:0013:00כפר סבא12תרי עשר -שכון קפלןחוה חקלאית415810

9022השרון8:009:30כפר סבא3רבקה גובר יצחק שדה414235

9022השרון10:0011:30כפר סבא3זמיר יסודי עומר דבורה456624

9023השרון8:009:30כפר סבא20ספיר לאה גולדברג482067

9023השרון10:0011:30כפר סבא6ספיר שי עגנון410134

9025השרון8:009:30כפר סבא4לוינסקי סורקיס415596

9025השרון10:0011:30כפר סבאסירקיןד"ד חב"ממ410928

9025השרון12:4513:30כפר סבא45טשרניחובסקי ח מאיר מח ילדים"בי420448

9025השרון12:0012:30כפר סבא12לילנבלום קרית יעקב הרצוג444067

9036השרון8:009:30רעננה25ששת הימים ד אריאל"ממ414268

9036השרון10:0011:30רעננה105אחוזה מגד412205

9038השרון8:009:30רעננה21הפרחים ש פרנקל"י ע"תל412445

9038השרון10:0011:30רעננה13סשה ארגוב נוה זמר482539

9038השרון12:0012:30רעננה13השרון אולפן רעננה480988

9038השרון12:4513:30רעננה1הפרחים תיכון אביב441808

9039השרון8:009:30רעננה15ו "בילו"ד ביל"ממ413492

9039השרון10:0011:30רעננה5דיין משה ב רימון"חט444398

9039השרון12:0013:00רעננה3חפץ חיים ד יבנה"ממ412254

9040השרון8:009:30רעננה11הפעמונים מ הפעמונים"מ416610

9040השרון10:0011:30רעננה1דרך ירושלים כפר בתיה-ד נועם"ממ415166

9040השרון12:0012:30רעננה1ירושלים מדעי תורני כפר בתיה442376

9040השרון12:4513:30רעננה1ירושלים ת חברותא"אמי480012

9041השרון8:009:30רעננה46ל "החיב אלון"חט444133

9041השרון10:0011:00רעננה46ל "החיפיס רעננה.מחוננים א445049

9041השרון11:3012:30רעננה20קרן היסוד היובל413674

9041השרון12:4513:30רעננה278אחוזה ח לוינשטיין"ס בבי"בי421123

9042השרון8:009:30רעננה132אחוזה ישיבת בני עקיבא440370

9042השרון10:0011:30רעננה13דובנוב ב השרון"חט444190

9042השרון12:0012:30רעננה27קלאוזנר זיו בן ציון413906

9042השרון12:4513:30רעננה14אוסטרובסקי (מ אתגר"לשעבר חנ)אור -לי482703

9043השרון8:009:30רעננה4ח "הפלמבית חינוך אמית רננים444679

9043השרון10:0011:30רעננה4ח "הפלממרחב442608

9043השרון12:4513:30רעננה14אליעזר יפה ברטוב412213

9043השרון12:0012:30רעננה1שפירא איזי בית איזי שפירא420950

9044השרון8:009:30רעננה2יאיר שטרן אגם420257

9044השרון10:0011:30רעננה12התקוה יחדיו413088

9045השרון8:009:30אלון מורהאלון מורהד בנות נחלת צבי"ממ413989

9045השרון10:0011:30אלון מורהאלון מורהד בנים נחלת צבי"ממ414961

9046השרון8:009:30רעננה21סנה משה (לב הפארק)שקד 415885

9046השרון10:0011:30רעננה9גדוד העברי הדר413914

9046השרון12:0012:30רעננה24שברץ דקל414078

9046השרון12:4513:30רעננה19י "רשב יונתן"חט444414

9049השרון8:009:30אורנית1דובדבן שחקים412304

9049השרון10:0011:30אורנית7השקד ס לאומניות"בי414409

9049השרון12:0013:00אורנית17הארבל ד יסודי אורנית"ממ410332

9050השרון8:009:30יקיריקירד יקיר"ממ414623

9050השרון10:0011:30ברקןדרך ברקןיסודי ממלכתי ברקן442590

9051השרון8:009:30עמנואל1ד "חב(ד"חב)תפארת חיה מושקא 416727

9051השרון10:0011:30עמנואל2ד "חבד אור מנחם"חב412296

9052השרון8:009:30קדומיםגבעת שלםת להבה"אולפנת אמי440909

9052השרון10:0011:30קדומים17היובל יסדת עוז482745

9053השרון8:009:30קדומיםמעלה שניאורד בנות נחשון"ממ413625

9053השרון10:0011:30קדומיםשכונת צופניתד בנים נחשון"ממ414862

9053השרון12:0013:00קדומיםקדומיםבני חיל שומרון460410

9054השרון8:009:30ברכה322ד .תד ברכה"ממ430306
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9054השרון10:0011:30ברכה44835. ד.תד בנות"ממ482083

9054השרון12:4513:30ברכהברכהישיבה תיכונית הר ברכה482844

9054השרון12:0012:30ברכהאולפנה תורנית482166

9055השרון8:009:30קרני שומרון1ל "האצד משואה"ממ413849

9055השרון10:0011:30קרני שומרוןשומרון. נ.דישיבת השומרון440958

9055השרון12:0013:00קרני שומרון5הניצנים (שומרון.ג)רימון' ממ414540

9056השרון8:009:30קרני שומרוןשדרות רחבעםד לפידים"ממ412288

9056השרון10:0011:30קרני שומרון9כלי שיר ד ברקאי לבנים"ממ414839

9056השרון12:0013:00מתן1נוף השרון ממלכתי מתן411199

9058השרון8:009:30אלפי מנשה1גלבוע צופה שרון' ממ414318

9058השרון10:0011:30אלפי מנשה89ערבה נופי החורש416503

9058השרון12:0013:00אלפי מנשה5כרכום ב חצב"חט440966

9059השרון8:009:30צור יצחק3נחל שילה יסודי צור יצחק412163

9059השרון10:0011:30צור יצחק10עצמון ש צור יצחק חדש"יסודי ע482273

9060השרון8:009:30כוכב יאיר2נוף הרים צור יגאל ממלכתי נוף צורים414144

9060השרון10:0011:30כוכב יאירכוכב יאירל"ד דק"ממ414474

9060השרון12:4513:30כוכב יאירכוכב יאירש אילן רמון"ב ע"חט444455

9060השרון12:0012:30כוכב יאיר6דרך המרכז קשת414508

9061השרון8:009:30כפר יעבץכפר יעבץס לחינוך מיוחד"שירת הלב בי482034

9061השרון10:0011:30כפר יעבץכפר יעבץד שכטרמן"ממ410837

9062השרון8:009:30תל מונד64הדקל ש רבין"בית חינוך ע441279

9062השרון10:0011:30תל מונד64הדקל ממלכתי שלנו412346

9062השרון12:0013:00תל מונד62הדקל ניצנים415950

9063השרון8:009:30תל מונד1הנוטע נוף ילדות442459

9063השרון10:0011:30תל מונד5השיקמה ד אור תורה"ממ412361

9064השרון8:009:30חירותחירותבין ההדרים362061

9064השרון10:0011:30חירותחירותממלכתי הדר השרון415315

9065השרון8:009:30בית ברלדאר בית ברלמכללה לחינוך בית ברל490086

9065השרון10:0011:30בית ברלבית ברלמקיף אזורי עמי אסף460030

9066השרון8:0010:00בני דרורבני דרורקרית חינוך דרור844076

9066השרון10:3011:30בני ציון1צאלון ב"בית חנוך קהלתי חוב410241

9067השרון8:009:30צופיתצופיתממלכתי צופית411785

9067השרון10:0011:30סלעיתסלעית482182

9067השרון12:0013:00צופית7דקל בית מיתר728881

9075השרון8:009:30נווה ירקנווה ירקבית חינוך ירקון841254

9075השרון10:0011:30נווה ירקנווה ירקאהרונוביץ' ממ410845

10001חדרה8:009:30חדרה5הנגב (אור לטף)השחף 310219

10001חדרה10:0011:30חדרה2הגדוד העברי אור-מעון גל320457

10001חדרה12:0013:00חדרה3הרב נסים טכנודע315614

10002חדרה8:009:30חדרה(גבעת אולגה) 7מבצע עזרא שילה310342

10002חדרה10:0011:00חדרה7מבצע עזרא תיכון גבעול338541

10002חדרה11:3012:30חדרה(גבעת אולגה) 7מבצע עזרא (אולגה. ג)גבעול דמוקרטי 310268

10002חדרה12:4513:30חדרה3הנגב יבנה310318

10003חדרה8:0010:00חדרה1אדני פז מופת חופים357483

10003חדרה8:0010:00חדרה2הדודאים חופים384479

10003חדרה10:1511:30חדרהבית חולים הלל יפההלל יפה384487

10004חדרה8:0010:30חדרה56רבין יצחק ש אילן רמון"יסודי ע312744

10004חדרה11:0013:00חדרה' ב60עצמון אליעזר-תיכון חדרה בית344382

10005חדרה8:0010:00חדרה בית אליעזר13השקמה צליל313692

10005חדרה10:3011:30חדרה בית אליעזר1יפה נוף מ אדנים"ס לחנ"בי421172

10005חדרה12:0013:00חדרהבית אליעזר-קיבוץ גלויות אוטיסטים חדש- פאר צור 384321

10006חדרה8:0010:00חדרה39יגאל קפלן310284

10006חדרה10:3011:30חדרהשכונת הפארקלב המכיל384404

10007חדרה8:0010:00חדרה12הרצל אחד העם310227

10007חדרה10:3012:00חדרה114הגיבורים ארלוזורוב310235

10007חדרה12:1513:00חדרה24שאר ישוב תיכון טכנולוגי נעמת370486

10008חדרה8:0015:00חדרה פינת נילי1אביאור א חדרה"מתי325092

10009חדרה8:0010:00חדרה28האלון צפרירים310276

10009חדרה10:3011:30חדרהחורשת ברנדיסהדמוקרטי312660

10009חדרה10:3011:30חדרהשכ ברנדיסהדמוקרטי חדרה340596

10009חדרה12:0013:00חדרהברנדייס' הברוש שכחוה ערוגות פלז311928

10010חדרה8:0010:00חדרה7זלמן שזר הגורן312397

10010חדרה10:3011:00חדרה10קומבה ה חדרה"מרכז פסג316885

10010חדרה11:3012:00חדרהשכ יצחקע מבשרת ברוך"אולפנית בנ344200

10010חדרה12:3013:00חדרהח הלל יפה"מול ביישיבה תיכונית340356

10011חדרה8:0010:00חדרה16הכנסת ניצנים310250

10011חדרה10:3012:30חדרה1מבצע חורב גלים320010

10012חדרה8:0010:30חדרה6לבזובסקי תיכון חדרה340281
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10012חדרה11:0011:45חדרה חדרה5יצחק אפגין תחכמוני310359

10012חדרה12:1513:00חדרה1עולי הגרדום מוריה310300

10013חדרה8:0011:00חדרה1באר אורה מקיף למדע ולאמנויות370072

10013חדרה11:3012:00חדרההשלום(נועם לשעבר)ד חדרה "חב313502

10013חדרה12:3013:00חדרההשלוםד בנים"חב384495

10014חדרה8:0010:00זכרון יעקב1דרך פינלס החורש312710

10014חדרה10:3011:30זכרון יעקב100המיסדים יעבץ310193

10014חדרה12:0012:30זכרון יעקב1דרך אהרון דמוקרטי קשת353037

10014חדרה12:4513:30זכרון יעקבדרך אהרוןחוה חקלאית ערוגות רבקה312330

10015חדרה8:0010:30זכרון יעקב4שירה ש אהרונסון"החיטה ע312793

10015חדרה11:0011:30זכרון יעקבשדרת מעוף הציפורישיבה תיכונית374249

10015חדרה12:0012:30זכרון יעקב12החינוך העברי ד"תיכון ממ384370

10016חדרה8:0010:30זכרון יעקב64י "שד נילנילי310177

10016חדרה11:0011:30זכרון יעקב6הרב עזריאלי רננים320317

10017חדרה8:0011:00מגידויד לבניםמועצה אזורית מגידוא מגידו"מתי225151

10017חדרה12:0013:00עין השופטעין השופטתיכון אזורי מגידו260109

10018חדרה8:0010:00עין השופטעין השופטס משותף עומרים"ביה214437

10018חדרה10:3011:30אליקיםאליקיםקשת התקווה210104

10018חדרה12:0013:00עין שמר3מקיף גוונים360123

10019חדרה8:0010:00עין שמרעין שמרמקיף מבואות עירון360040

10019חדרה10:3013:00ברקאימרכז אזורי מנשהקשתות320549

10020חדרה8:0010:00עין שמרעין שמרמ רעות"מ313759

10020חדרה10:3011:30עין שמרעין שמרניצני רעות357467

10020חדרה12:0013:30עין שמרשבילי רעות384313

10021חדרה8:0010:00מעגן מיכאלמעגן מיכאלמעגנים311142

10021חדרה10:3012:00מעגן מיכאלמעגן מיכאלמקיף חוף הכרמל770073

10022חדרה8:0010:00כרכור-פרדס חנהנוה מרחבמרחבים311365

10022חדרה10:3012:00כרכור-פרדס חנה1היוגב רימון346734

10022חדרה12:3013:00כרכור-פרדס חנהש בגין"שבילים ע384305

10022חדרה12:3013:00כרכור-פרדס חנה36החורש ש בגין"שבילים ע367730

10023חדרה8:009:30כרכור-פרדס חנהגאולה' שכנועם312124

10023חדרה10:0011:30כרכור-פרדס חנהגאולה' שכשרת312199

10023חדרה12:0013:00כרכור-פרדס חנה1דרך הבנים (אזורי דתי לבנות )אלישבע 370304

10024חדרה8:0010:00כרכור-פרדס חנהדרך הבניםאלונים311357

10024חדרה10:3012:00כרכור-פרדס חנהביס חקלאיחנה-חקלאי פרדס380030

10025חדרה8:0010:00כרכור-פרדס חנהצלילמעיינות357475

10025חדרה10:3011:30כרכור-פרדס חנההבוטניםישורון311399

10025חדרה12:0013:00כרכור-פרדס חנה28שבזי מורשה311084

10026חדרה8:009:30כרכור-פרדס חנה14ברקת ש יצחק רבין"ע312728

10026חדרה10:0010:30כרכור-פרדס חנה1הצפירה בית הילד נוה מיכאל384438

10026חדרה11:0013:00כרכור-פרדס חנה73המייסדים כרכור311076

10027חדרה8:0010:00כרכור-פרדס חנה34נחלה שדות384149

10027חדרה11:3013:00חריש-קציר קציר55האמירים ' שדקציר313635

10028חדרה8:0010:00שקדשקדעומר' ממל414193

10028חדרה10:3011:30חריש-קציר1האמירים פסגת אמיר338582

10028חדרה12:0013:00חריש-קציר1שד אמירים תיכון פסגת אמיר367748

10029חדרה8:009:00חריש-קציר8רימון תלמי הדר384354

10029חדרה9:3010:30חריש-קציר1רחוב דפנה ממלכתי חדש384453

10029חדרה11:0011:30חריש-קצירחרישמעיין האמונה בנות383729

10029חדרה12:0013:00חרישחריש קצירמקיף חדש חריש344325

10030חדרה8:009:00חריש-קצירד חדש חריש"ממ384271

10030חדרה9:3010:00חריש-קצירחרישתלמוד תורה ברסלב בנים383737

10031חדרה8:009:00חרישחרישכנפי רוח בנות384552

10031חדרה9:3010:30חריש-קצירשכ הפרחים384560

10031חדרה11:0013:00חריש-קציר13ברקת ממלכתי חריש384289

10032חדרה8:009:00אלישיבהתאנהאופק437319

10032חדרה9:3010:00ה"כפר הראה"כפר הראיקיר-ד בן"ב ממ"חט480129

10032חדרה10:3011:30ה"כפר הראה"כפר הראל"הרא410720

10032חדרה12:0013:00אליכין1השחף ם"ד רמב"ממ410068

10033חדרה8:0010:00עין החורשעין החורששחר-מקיף מעין460063

10033חדרה10:3012:00בחןבחןטוקאייר421156

10033חדרה12:3013:00חרב לאתחרב לאתם חרב לאת"תו470211

10034חדרה8:009:30(איחוד)גבעת חיים (איחוד)גבעת חיים שפרירים א480004

10034חדרה10:0011:30(איחוד)גבעת חיים (איחוד)גבעת חיים ממלכתי משגב410290

10034חדרה12:0013:00(איחוד)גבעת חיים שפרירים770214

10034חדרה13:0014:00(איחוד)גבעת חיים (איחוד)גבעת חיים מסגרת מקדמת-' שפרירים ב770230

10035חדרה8:009:30אור עקיבאציוני מנחםרבי עקיבא310029

10035חדרה10:0011:30אור עקיבאשכונת אורות- השיטה חנה סנש313619
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10035חדרה12:0013:00אור עקיבא55צפון קנדי ' שכעציון312223

10036חדרה8:0010:00אור עקיבאשד ירושליםימס רוטשילד'ג310011

10036חדרה10:3011:30קיסריה30שד רוטשילד יסודי קיסריה312835

10036חדרה12:0013:30אור עקיבא61מיכאל גלפנשטיין תיכון עתידים344440

10037חדרה8:009:30אור עקיבא1התאנה ש תמרי"יסודי ע312736

10037חדרה10:0011:30אור עקיבא1ירושלים נתיבות דרור344598

10037חדרה12:4513:30אור עקיבאר"שכונת שזאולפנת אור עקיבא342170

10037חדרה12:0012:30שדות יםמרכז ימי קיסריה312447

10038חדרה8:009:30גבעת עדה-בנימינה1השדה אמירים בנימינה313478

10038חדרה10:0011:30גבעת עדה-בנימינהבנימינהכרמים בנימינה גבעת עדה370395

10038חדרה12:4513:30גבעת עדה-בנימינה1דרך העצמאות הנדיב310086

10038חדרה12:0012:30גבעת עדה-בנימינה3הנרקיס בראשית384248

10039חדרה8:009:30גבעת עדה-בנימינה 1המורה אשכולות310078

10039חדרה10:0015:00אור עקיבא16ירושלים ' שדא שלהבת"מתי325027

10040חדרה8:0010:00גבעת עדה-בנימינה1השקד ס לאוטיסטים"הרים בי353706

10040חדרה10:3012:00גבעת עדה-בנימינההיסמין גבעת עדהגבעת עדה- גבע310128

10041חדרה8:009:30עמיקםעמיקםאזורי אלונה311324

10041חדרה10:0011:30אלוני יצחקאלוני יצחקמקיף אלוני יצחק360149

10042חדרה8:009:30עין שמרעין שמרד"נטעים ממ384065

10042חדרה10:0011:30חינניתחינניתד טללי אורות"ממ415455

10042חדרה12:0013:00מאיר שפיהמאיר שפיהמקיף שפיה380022

10043חדרה10:0013:00(מאוחד)גבעת חיים (מאוחד)גבעת חיים ממלכתי מאוחד יובלים410308

11001חולון8:009:30חולון14מקלף מרדכי אשלים513713

11001חולון9:4511:15חולון1משעול דר אמירים514125

11001חולון11:3012:30חולון6גרינברג אורי צבי בן גוריון513606

11001חולון12:4513:30חולון2קרסל גצל ש יצחק נבון"מקיף ע544528

11002חולון8:009:30חולון17קפלן כצנלסון510560

11002חולון10:0011:30חולון18ברקן מקיף שש שנתי הרצוג540864

11003חולון8:009:30חולון16הבנים עמל520072

11003חולון10:0011:30חולון6פילדלפיה עלומים510578

11003חולון12:0013:00חולון2חזית חמש המגינים510511

11004חולון8:009:30חולון3לבון פנחס בן צבי513242

11004חולון10:0011:30חולון20רבין יצחק מקיף אפרים קציר544353

11005חולון8:009:30חולון16ל "החיגורדון.ד.א510503

11005חולון10:0011:30חולון8הערבה (הדמוקרטי)יחד 512673

11006חולון8:009:30חולון פינת מוהליבר1התבור התבור513150

11006חולון10:0011:30חולון37הס משה משה הס510529

11006חולון12:0013:00חולון13קרן קיימת תיכון טכנולוגי נעמת570945

11007חולון8:009:30חולון8הכנסת עירוני עש פנחס אילון540294

11007חולון10:0011:30חולון2שור ' פרופמקיף אורט למדע וטכנו570168

11008חולון8:009:30חולון20קרית פנחס אילון אריאל שרון515445

11008חולון10:0011:30חולון3דרורי אמיר יצחק שמיר514919

11009חולון8:009:30חולון חולון2אורנה פורת גולדטק566885

11009חולון10:0011:30חולון6מוטה גור מקיף שש שנתי קוגל540310

11010חולון8:009:30חולון21השומר רביבים510545

11010חולון10:0011:30חולון21ביאליק ביאליק510487

11010חולון12:0012:30חולון4דובנוב עירוני דתי יבנה540302

11010חולון12:4513:30חולון50ץ "צבי שד"בני מנחם חב512137

11011חולון8:009:30חולון9שער ציון יעקב ניב513200

11011חולון10:0011:30חולון14יום הכיפורים משה שרת513721

11011חולון12:0013:00חולון23ששת הימים ב זלמן ארן"חט540435

11012חולון8:009:30חולון43גבעת התחמושת ניצנים514117

11012חולון10:0011:30חולון16שער האריות שער האריות513119

11012חולון12:0013:30חולון23גבעת התחמושת שרת. מקיף שש שנתי ק541110

11013חולון8:009:30חולון4ארן זלמן עש דינור513143

11013חולון10:0011:30חולון20ההסתדרות אלישיב. ש מ"עתידים ע544593

11013חולון12:0012:30חולון18קדושי קהיר שזר513135

11013חולון12:4513:30חולון56אחד במאי ישעיהו. י513416

11014חולון8:009:30חולון14דבורה עומר הרצפלד-עש520627

11014חולון10:0011:30חולון9מרבד הקסמים לוי אשכול513531

11014חולון11:4512:15חולון9אשתאול חוה חקלאית חולון512616

11014חולון12:3014:00חולון13נחמיה תיכונית רעים525923

11015חולון8:009:30חולון7יוטבתה תלפיות' המכללה האקד590075

11015חולון10:0011:30חולון1שיבת ציון עוז520502

11015חולון12:0012:30חולון16עין גדי הראל544692

11015חולון12:4513:30חולון10מסילת העולים שחקים581215

11016חולון8:009:30חולון10אחד העם שנקר510594

11016חולון10:0012:00חולון20הסיגלון דביר513382



(מסלול) מספר קלפי  סניף שעת סיום שעת התחלה עיר כתובת מקום הצבעה קוד מוסד

11017חולון8:009:30חולון7בן יהודה ד"ישורון מ510628

11017חולון10:0013:30.מקווה ישראלמקווה ישראלמקוה ישראל כללי580035

11018חולון8:009:30חולון60אילת מיתרים חולון571141

11018חולון10:0011:30חולון חולון14קדושי קהיר ד"בנות מנחם חב512228

11018חולון12:0013:00חולון53קפאח (התנהגותי)דרכים 566943

11019חולון8:009:00אזור1יצחק שדה יוספטל.ג512814

11019חולון9:3010:30אזור4הרצוג ב רבין אזור"חט544676

11019חולון11:0012:00אזור1השבעה השבעה510073

11019חולון12:3013:30אזור15קפלן מימון מד510081

12001חיפה8:009:30חיפה22סורוקה משה נופים313668

12001חיפה10:0011:30חיפה133אינשטיין אינשטיין312439

12001חיפה12:0013:00חיפה15דרך אבא חושי ע בירם"חט- הריאלי העברי 3402161

12002חיפה8:009:30חיפה13שד סיני אחוזה310375

12002חיפה10:0011:30חיפה25קרית ספר יסודי אחוזה- הריאלי העברי 384263

12002חיפה12:0013:30חיפה' א54דישראלי נתיב אליעזר-כרמל310847

12003חיפה8:009:30חיפה עמק השמש37דרך בירם כל ישראל חברים340190

12003חיפה10:0011:30חיפה8יגאל אלון אלון313767

12003חיפה12:0013:00חיפה30אליעזר אלתר עירוני יבנה340232

12004חיפה8:009:30חיפה16חביבה רייך הבונים310490

12004חיפה10:0011:30חיפה48ברל כצנלסון הנסיוני312322

12004חיפה12:0013:00חיפה13פיכמן פיכמן312140

12005חיפה8:009:30חיפה' א83דרך יד לבנים גבריאלי312132

12005חיפה10:0011:30חיפה24גדליהו 'עירוני ג340158

12005חיפה11:4512:30חיפה7ציון רמבם310870

12005חיפה12:4513:30חיפה97דרך יד לבנים ת עירוני ו"אולפנת אמי340240

12006חיפה8:009:30חיפה' א8הסנה אילנות310383

12006חיפה10:0011:30חיפה6צדקיהו הרצל310524

12006חיפה12:0013:00חיפה43כבירים אחמדיה כבאביר חיפה318543

12007חיפה8:009:30חיפה18אהוד אהוד312108

12007חיפה10:0011:30חיפה25ביכורים 'עירוני ה340315

12007חיפה12:0013:00חיפה9לאון בלום עירוני חוגים340208

12008חיפה8:009:30חיפה7מגידו דוד ילין310474

12008חיפה10:0011:30חיפה10דרך הים ס"יסודי מטו- הריאלי העברי 310516

12008חיפה12:0013:00חיפה44דרך הים אופקים320390

12009חיפה8:009:30חיפה' א27אורן רוממה312082

12009חיפה10:0011:30חיפה33קרן היסוד בן גוריון312371

12009חיפה12:0013:00חיפה124תשבי המכון הביולוגי312280

12009חיפה12:0013:30חיפה124הנשיא ' שדגן הילד322016

12010חיפה8:009:30חיפה107הגליל תל חי310789

12010חיפה10:0011:30חיפה20קלבנוב דינור312355

12010חיפה12:0013:30חיפה20רניאבסקי 'ציזרעאליה312090

12011חיפה8:009:00חיפה5צהיון אל חיואר318659

12011חיפה9:3010:30חיפה20קסריה חיפה אחוה318162

12011חיפה10:4512:00חיפה10אלמותנבי אלכרמה318568

12011חיפה12:3013:30חיפה1אר 'הבישוף חגמקיף שיזף אלמותנבי378075

12012חיפה8:009:30חיפה' א24גוש עציון ג'עבד אלרחמן אלחא318394

12012חיפה10:0011:30חיפה13דרך אלנבי הלב הקדוש328088

12012חיפה12:4513:30חיפה23יוחנן הקדוש יוחנן הקדוש317073

12012חיפה12:0012:30חיפה7עבאס מינזר הנזירות318626

12013חיפה8:009:30חיפה20פרץ . ל.י3אולפן חיפה 380527

12013חיפה10:0011:30חיפה40רבי עקיבא אולפנת צביה חיפה340737

12014חיפה8:009:30חיפה' א15מונטיפיורי אורים320077

12014חיפה10:0011:30חיפה4שד גולומב אליהו ליאו בק310607

12014חיפה12:0013:00חיפה22החשמל מכללה ערבית לחינוך398016

12015חיפה8:009:30חיפה פינת שמריהו5קסל יסודי הדר- הריאלי העברי 384255

12015חיפה10:0011:00חיפה16הרצל ב הדר"חט- הריאלי העברי 340216

12015חיפה11:3012:30חיפה10האיטלקים נזירות הכרמלית317024

12016חיפה8:009:30חיפה34טשרניחובסקי טשרניחובסקי310557

12016חיפה10:0011:30חיפה85דרך צרפת רמות310755

12016חיפה12:0013:00חיפה7בודנהיימר אבן גבירול' חטב עמל344044

12017חיפה8:009:30חיפה34התשבי גיל320051

12017חיפה10:0011:30חיפה71טשרניחובסקי חטב ליאו בק344093

12017חיפה12:0012:30חיפה90דרך צרפת ליאו באק313460

12017חיפה12:4513:30חיפה73טשרניחובסקי מכללת גורדון390021

12018חיפה8:009:30חיפה קרית אליעזר5יואב יבניאלי310565

12018חיפה10:0011:30חיפה19דרור דרור310482

12018חיפה12:0012:30חיפה26שדה יצחק שלוה310771

12018חיפה12:4513:30חיפה26אנילביץ מרדכי מוריה310854
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12019חיפה8:009:30חיפה8העליה השניה כתות חולים- ה "ברכ320119

12019חיפה10:0011:30חיפה27העליה השנייה אנטרופוסופי- עליה 310706

12020חיפה8:009:30חיפה קרית אליעזר41ל "צהתיכון רעות לאומנויות370049

12020חיפה10:0011:30חיפה27תל אביב 'עירוני א340174

12020חיפה12:0013:00חיפה65הנמל אולפן עציון כרמל380550

12021חיפה8:009:30חיפה' א12יואב הנריטה סאלד320069

12021חיפה10:0011:30חיפהמעון סטודנטי-131המגינים 10אולפן חיפה 380592

12021חיפה12:0013:00חיפה76שד המגינים נזירות הכרמל חיפה318618

12022חיפה8:009:30חיפה3החיננית חופית312421

12022חיפה10:0011:30חיפה6יהושפט המלך נירים310672

12022חיפה12:0013:00חיפה17יציאת אירופה עין הים310698

12023חיפה8:009:30חיפה196דרך הים עופר325969

12023חיפה10:0011:30חיפה200דרך הים ש גניגר"ס ע"בי320036

12023חיפה12:0013:00חיפה29המלך דוד עופרים384222

12024חיפה8:009:30חיפה3אפרים קציר (12יסודי )נאות פרס 384362

12024חיפה10:0011:30חיפה18הרב אנקווה אלמסאר328161

12025חיפה8:0010:00חיפה12בן צבי יצחק מגינים310623

12025חיפה10:1512:15חיפה65הקיבוצים ארלוזורוב310391

12025חיפה12:3013:30חיפה קרית שמואל10ה "הרוא' שדאהרון הראה310797

12026חיפה8:009:30חיפה3הרב אריה לוין ביס חבד ק חיים312603

12026חיפה10:0011:30חיפהקרית שמואלבית חיה313585

12026חיפה12:4514:30חיפה7הים התיכון "שאנן"מכללה דתית 390013

12027חיפה7:459:30חיפה43ארן זלמן גורדון310458

12027חיפה10:0011:30חיפה53שד דגניה חטב עמלנית רגבים344028

12027חיפה11:4512:30חיפה33שד דגניה דגניה310466

12028חיפה8:009:30חיפה6בן צבי יצחק דגן344507

12028חיפה10:0011:30חיפה48הגדוד העברי חיים. מקיף עירוני ק340133

12028חיפה12:0012:30חיפהבן צבי' שדעמל מכללה54002

12028חיפה12:4513:30חיפה9שטרן יוסף ישיבה' עירוני ב340166

12029חיפה8:009:30'כפר חסידים אכפר הנוער הדתיכפר הנוער הדתי380048

12029חיפה10:0011:30'כפר חסידים אכפר הנוער הדתימעיין723486

12029חיפה12:0013:00'כפר חסידים א41נחל קדומים מרום320580

12030חיפה10:0011:30'כפר חסידים אכפר חסידיםצוהר לטוהר320515

12030חיפה12:0013:00רכסיםכפר חסידיםנוה רם313569

12031חיפה8:009:30קריית אתאאלמוגןיסודי בגבעת רם312637

12031חיפה10:0011:30קריית אתא2אנפה גבעת אלונים384446

12031חיפה12:0013:00קריית אתא2שאגל יסודי חדש בגבעת טל312751

12032חיפה8:009:30קריית אתא5קלאוזנר שפרינצק311480

12032חיפה10:0011:30קריית אתא21אברהם טביב תמיר320556

12032חיפה11:4512:30קריית אתא5קארו יוסף ממד נעם312629

12032חיפה12:4513:30קריית אתא1התעשיה גנאור320531

12033חיפה8:009:30קריית אתא' ב14רמז הצבי ישראל312504

12033חיפה10:0011:30קריית אתא15בן עמי הישיבה התיכונית344473

12033חיפה12:0013:30קריית אתא32חנקין יבנה311027

12034חיפה8:009:30קריית אתא10רופין ירושלים312702

12034חיפה10:0011:30קריית אתאקרית אתאפינסקר311001

12034חיפה12:0013:00כפר המכביכפר המכביניצני זבולון311035

12035חיפה8:009:30קריית אתא2ברנר גורדון310979

12035חיפה10:0011:30קריית אתא9רמז 'ב רוגוזין א"חט344408

12035חיפה11:4512:30קריית אתא7הרצוג אשר-א זבולון"מתי325100

12035חיפה12:4513:30קריית אתא18פינסקר אולפנית שחם340125

12036חיפה8:009:30קריית ביאליק24סולד ביאליק311431

12036חיפה10:0011:30קריית ביאליק3ניר עם קרית חנוך אורט370312

12037חיפה8:009:30קריית ביאליק89חיים פסגות311886

12037חיפה10:0011:30קריית ביאליק32נעמי שמר (מיתרים)נאות אפק 384503

12037חיפה12:0013:00קריית ביאליק6דרור ב אורט אפק"חט344218

12038חיפה8:009:30קריית ביאליק30בוטינסקי 'ז(מ"חנ)צלילים 384529

12038חיפה10:0011:30קריית ביאליק6נפתלי קדימה312165

12038חיפה12:0013:00קריית ביאליק גבעת הרקפות12יקינטון חוה חקלאית ביאליק311951

12039חיפה8:009:30קריית ביאליק גבעת הרקפות3חיננית מ רקפות"יסודי מ384032

12039חיפה10:0011:30קריית ביאליק3בנימין נעורים312520

12039חיפה12:0013:00אפקאפקיסודי-אפק210138

12040חיפה8:009:00קריית ביאליק54דפנה ב דפנה"חט370999

12040חיפה9:3011:00קריית ביאליק49דפנה הבונים311456

12040חיפה11:3013:00כפר ביאליק31שד ירושלים אהבה320150

12041חיפה8:009:30קריית ים25שד ביאליק אורים311563

12041חיפה10:0011:30קריית ים40זבוטינסקי ימית312579

12041חיפה12:0013:00קריית ים11ספיר פנחס מפתן אופק330266
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12042חיפה8:009:30קריית ים12אילנות יסודי בסביוני ים376004

12042חיפה10:0011:30קריית ים13גלבוע אמירים312173

12042חיפה11:4512:30קריית ים14פנחס ספיר ' שד1/אולפן קרית ים380840

12042חיפה12:4513:30קריית ים23ל "צהאור אבנר למצויינות384172

12043חיפה8:009:30קריית ים23ל "צה(בראשית לשעבר)שירת הים 311597

12043חיפה10:0011:30קריית ים23ל "צה' שדש לוינסון"מקיף דתי ע340042

12044חיפה8:009:30קריית ים3יהודה -ברעלומים312207

12044חיפה10:0011:30קריית ים10ל "אצאלמוגים313684

12045חיפה8:009:30קריית ים6ישראל ישעיהו צליל ים348003

12045חיפה10:0011:30קריית ים6שד בן צבי ש רודמן"תיכון מקיף ע340349

12045חיפה12:0013:00קריית ים6כלנית ש רבין"מקיף חדש ע344416

12046חיפה8:009:30קריית מוצקין11דקר ב יהונתן נתניהו"חט344374

12046חיפה10:0011:30קריית מוצקין11דקר ש יצחק רבין"ב ע"חט344366

12046חיפה12:0013:30קריית מוצקין10החשמונאים מצפה311621

12047חיפה8:009:30קריית מוצקין4דקר בן גוריון312611

12047חיפה10:0011:30קריית מוצקין4י עגנון "ש1יסודי /יצחק נבון384339

12048חיפה8:009:30קריית מוצקין26בגין עליזה ומנחם בגין313825

12048חיפה10:0011:30קריית מוצקין1ין אריה 'דולצקורצאק311894

12048חיפה12:0013:00קריית מוצקין4דקר 3יסודי - ריבלין 384578

12049חיפה8:009:30קריית מוצקין41ויצמן ' שדויצמן311613

12049חיפה10:0011:30קריית מוצקין50שד גושן משה אחדות311605

12049חיפה12:0013:00קריית מוצקין25יוספטל אולפנא סגולה340380

12051חיפה8:009:30קריית טבעון19קרן קיימת קרית עמל311530

12051חיפה10:0011:30קריית טבעוןחרושת. ק - 13הרותם שקד312769

12051חיפה12:0013:00קריית טבעון19ל "קקטבעון. חוה חקלאית ק315606

12052חיפה8:009:30קריית טבעון13הנרקיסים נרקיסים311514

12052חיפה10:0011:30קריית טבעון 2התמר מקיף אורט עש גרינברג340059

12052חיפה12:0013:00קריית טבעון19השקדים (המשלב)מיתרים טבעון 311548

12053חיפה8:009:30קריית טבעון11האורנים רימונים311522

12053חיפה10:0011:30נופיתישוב נופיתנופית312652

12054חיפה8:009:00יקנעם עילית3בנטל תדהר214635

12054חיפה9:3010:30יקנעם עילית11הגיא שער הגיא/יצחק נבון למדעים338467

12054חיפה10:4512:15יקנעם עיליתהדליותיקנעם-דליות 214494

12054חיפה12:3013:30יקנעם עילית5שער הגיא ' שכחטיבה חדשה338392

12055חיפה8:009:30יקנעם עילית31האלונים יסודי ארזים214197

12055חיפה10:0011:30יקנעם עילית2לילך יקנעם עלית-אורנים210880

12055חיפה11:4512:30יקנעם עילית4שד יצחק רבין ש יגאל אלון"מקיף ע270140

12055חיפה12:4513:30יקנעם עילית15שד יצחק רבין יקנעם עלית-הדסים210906

12056חיפה8:009:30נשר15השיטה יצחק רבין313783

12056חיפה10:0011:30נשר12נתיב הארזים  רמת יצחק1יסודי 313676

12057חיפה8:009:30נשר300התשבי בית יהושע311217

12057חיפה10:0011:30נשר17המתמיד גלילות311225

12057חיפה11:4513:30נשר6דרך הטכניון 6יסודי -כנפי נשרים 384420

12058חיפה8:009:30עתלית1החיטה גלי עתלית311332

12058חיפה10:0011:30עתלית14אמת המים (4יסודי )אדוות ים 384396

12058חיפה12:0013:00עתלית1התמירון משעולים384024

12059חיפה8:009:30עין כרמלעין כרמלכרמל וים311290

12059חיפה10:0011:30ל"כרם מהרל"כרם מהרהעמר311092

12059חיפה12:4513:30בית צביבית צביד בנים"ת חב"ת384206

12059חיפה12:0012:30בית צביבית צביד בנות"חב384214

12060חיפה8:009:30ניר עציוןחוף הכרמל. נ.דס"ביה, ניר עציון 311209

12060חיפה10:0011:00כפר גליםכפר גליםחוה חקלאית גן כרמית311969

12060חיפה11:3013:00כפר גליםכפר גליםכפר גלים380055

12061חיפה8:009:30טירת כרמל19ויצמן יגאל אלון310896

12061חיפה10:0011:30טירת כרמל20הכלניות (ם"רמב)צמח צדיק 312538

12061חיפה12:0013:00טירת כרמל9כלניות מקיף דתי אריאל370254

12062חיפה8:009:30טירת כרמל6הרב קוק ש זבולון המר"ע312819

12062חיפה10:0011:30טירת כרמל12שי עגנון א טירת הכרמל"מתי325084

12063חיפה8:009:30טירת כרמל5הורדים דגניה-עליזה ארבילי310904

12063חיפה10:0011:30טירת כרמלגלי כרמל2ש אבנר ברזני יסודי "יסודי ע384347

12063חיפה11:4512:30טירת כרמל16לניאדו עזרא ש שיפמן"מקיף ע370122

12063חיפה12:4513:30טירת כרמל10האלה מאור322040

12064חיפה8:009:30יגורקיבוץ יגורמקיף כרמל זבולון360222

12065חיפה8:009:30כרמל-דאלית אל12רחוב דאלית אלכרמל א318121

12065חיפה10:0011:30כרמל-דאלית אלכרמל-דאלית אלס חדשני למדעים"בי318840

12066חיפה8:009:30כרמל-דאלית אל2כרמל -דאלית אלדאלית אלכרמל ב318535

12066חיפה10:0011:30כרמל-דאלית אלכרמל-דאלית אלדאלית אלכרמל ג318410

12066חיפה12:0013:00כרמל-דאלית אל2' רחש קופטאן"שש שנתי ע800110
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12067חיפה8:009:30עספיאעספיאאלאשראק318857

12067חיפה10:0011:30עספיאעספיאעוספיא א318303

12068חיפה8:009:30עספיאעספיאיסודי עש פארוק שחידם318295

12068חיפה10:0011:30עספיאעספיאיסודי עוספייה384057

12068חיפה11:4513:00עספיא1אבא חושי כביש ראשי א עוספיא"מתי328112

12069חיפה8:009:30חיפה15פרומר דב ד קרית שמואל"אהרון הראה בניםממ355578

13001טבריה8:009:30טבריה6י "רשטבריה-תחכמוני מד210781

13001טבריה10:0011:30טבריה1שד הרצל טבריה- ארליך 210690

13001טבריה12:0013:00טבריה13/1קפלן אליעזר ' שדמרכז ימי245555

13002טבריה9:0013:00טבריה1החשמונאים טבריה-רעות210732

13002טבריה10:0011:30טבריה14הוז דב כינר210708

13003טבריה8:0010:00טבריהמורדות טבריהשש שנתי אורט טבריה איילת השחר244210

13003טבריה10:3012:15טבריהבר כוכבארבתחומי נופרים בגליל240267

13003טבריה12:3013:30טבריה8ל "מעלה קקט עמל"מח230821

13004טבריה8:009:30טבריה341מורדות טבריה הר נוף213918

13004טבריה10:0011:30טבריהדרך הציונותאולפנית לבנות240093

13004טבריה12:0013:00טבריה1שקד הישיבה אורט טבריה244384

13005טבריה8:009:30טבריה1חזון איש נצח ישראל210799

13005טבריה10:0011:30טבריה5כלנית ד"תלמוד תורה חב615989

13005טבריה12:0013:00טבריה1אור חיים 2אולפן טבריה 280727

13006טבריה8:009:30טבריהמועצה אזורית עמק הירדןא העמקים"מתי225292

13006טבריה10:0011:30טבריהמועצה אזורית עמק הירדןמרכז ימי עמק הירדן215665

13007טבריה8:009:30לביאקיבוץ לביאלביא אזורי ממד211128

13007טבריה10:0011:30הודיותהודיותשירת הגליל384610

13008טבריה8:009:30טבריהבן צבי יצחקדקלים220376

13008טבריה10:0011:30טבריה200אלנטואן פלוס טבריה-איילים 213223

13008טבריה12:0013:00טבריה1הרב עוזיאל ד נועם טבריה"ממ214411

13009טבריה8:009:30גינוסרגינוסרגנוסר-נופי ארבל210427

13009טבריה10:0011:30חמאם109ואדי אלחמאם ואדי אלחמאם218206

13009טבריה12:0013:00חוקוקבית המעיין616722

13010טבריה8:009:30גבעת אבניגבעת אבניעלי גבעה"אזורי214247

13010טבריה10:0011:30הודיותהודיותהודיות270223

13010טבריה12:0013:00גבעת אבנינ גליל תחתון.דבית חנוך גלילי616177

13011טבריה8:009:30'דגניה א'דגניה אמ שחף"ס אזורי חנ"בי225888

13011טבריה10:0011:30'דגניה א'דגניה אדגניה א-בית החינוך 210500

13011טבריה12:0013:00(קבוצה)כנרת (קבוצה)כנרת ס נעמי שמר"בה210955

13012טבריה8:009:30מגארמגאר219352

13012טבריה10:0011:30מגארמגאר'מגאר ממלכתי ב218479

13012טבריה12:4513:30מגארראס אלחאביהמגאר ד ראס אלחבייה219618

13012טבריה12:0012:30מגארמגאר'מגאר ממלכתי א218487

13013טבריה8:0011:00מגאראר'מגאר'א מג"מתי228585

13013טבריה11:1512:15מגארמגארש קאסם גאנם"מקיף ע800136

13013טבריה12:3013:30מגארמגארס לחינוך מיוחד"בי228445

13014טבריה8:009:30מגארשכ מערבית'יסודי ו247429

13014טבריה10:0011:30מגארמשה'ג' שכמשה'ג' יסודי שכ219816

13014טבריה12:0013:00מגארמנסורה' שכ'מקיף ב248104

13015טבריה8:009:30עיילבוןעיילבוןיסודי עילבון218750

13015טבריה10:0011:30עיילבוןעיילבוןב עילבון"חט249011

13016טבריה8:009:30נטורנטורשורשים412809

13016טבריה10:0011:30נטורנטורמעיינות611327

13017טבריה8:009:30כפר כמאכפר כמאיסודי ממלכתי כפר כמא219071

13017טבריה10:0011:30כפר כמאכפרכמאב אדיגה כפר כמא"חט841155

13017טבריה12:0012:30יבנאליבנאליבנאל-נפתלי 210807

13017טבריה12:4513:30יבנאל263שכון עובדים יבנאל-ד "ד חב"ממ210815

13018טבריה8:009:30בני יהודהבני יהודהמצפה גולן213272

13018טבריה10:0011:30קשתקשתקשת- ד הצבי "ממ213579

13019טבריה8:009:30חספיןחספיןחיספין-ס גולן"ביה213157

13019טבריה10:0011:30חספיןחספיןישיבה תיכונית חיספין240457

13019טבריה12:0013:00חספיןחספיןתלמוד תורה גולני448357

13020טבריה8:009:30(איחוד)אשדות יעקב עמק הירדןמול גלעד אשדות יעקוב213231

13020טבריה10:0011:30אפיקיםאפיקיםירדן-אפיקי210120

14001ירושלים8:009:30ירושלים21זאב חקלאי גן שקומי115667

14001ירושלים10:0011:30ירושלים בית וגן20הרב פרנק קרית נוער ירושלים140129

14001ירושלים12:0013:00ירושלים7הפסגה ישיבת נתיב מאיר140137

14002ירושלים8:009:30ירושלים6תורה ועבודה הימלפרב. ש פ"תורני ע140186

14002ירושלים10:0011:00ירושלים21הועד הלאומי תורה ומדע' ישיבה תיכ141754

14005ירושלים8:009:30ירושלים20לוד עוזיאל110486

14005ירושלים10:0011:30ירושליםגבעת רם בתוך מכללת אורטכרמים-מ ניסויי גבעת רם"מ617050



(מסלול) מספר קלפי  סניף שעת סיום שעת התחלה עיר כתובת מקום הצבעה קוד מוסד

14006ירושלים8:009:30ירושלים2סרנא יחזקאל מרדכי.ד ג"ממ430025

14006ירושלים10:0011:30ירושלים7הרב יצחק מן ישיבה תיכונית נעם144691

14006ירושלים12:0013:00ירושלים1הלר חיים מדרשיית עמליה140277

14009ירושלים8:009:30ירושלים7אריה בעהם לשוני-ס דו"בי162594

14009ירושלים10:0011:30ירושלים'האונ. הגן הבוטני קהחוה לחינוך חקלאי111054

14009ירושלים12:4513:30ירושלים2שד דב יוסף ש ספניאן"אורט דתי ע170514

14009ירושלים12:0012:30ירושלים7בעהם אריה תיכון יד ביד346494

14010ירושלים8:009:30ירושלים15ט בנובמבר "כבית הצייר146878

14010ירושלים10:0011:30ירושלים22עמק רפאים 'עירוני ג140046

14010ירושלים12:0013:00ירושלים72האייל ש יצחק רבין"השלום ע114033

14013ירושלים8:009:30ירושלים15כובשי קטמון חורב430884

14013ירושלים10:0011:30ירושלים15כובשי קטמון חורב בנות447466

14013ירושלים12:0013:00ירושלים18רחל אמנו הרטמן בנות442855

14014ירושלים8:009:30ירושלים66רשי בנות ירושלים611541

14014ירושלים10:0011:30ירושלים38אוסישקין עירוני דתי רוטשילד140038

14014ירושלים12:0013:00ירושלים11בצלאל אולפן פסגת זאב181073

14015ירושלים8:009:30ירושלים24יוסי בן יועזר תדהר120444

14015ירושלים10:0011:30ירושלים36יוסי בן יועזר מקיף קשת160242

14015ירושלים12:0013:00ירושלים18אליהו לנקין ארזים120303

14016ירושלים8:009:30ירושלים24י עגנון "שד שהמגשימים358127

14016ירושלים10:0011:30ירושלים79ח "הפלמלוריא110270

14016ירושלים12:0013:00ירושלים33יוחנן בן זכאי לאומנויות. אולפנא ת141390

14020ירושלים8:009:30ירושלים23אלכסנדריון על איזורי קשת114389

14020ירושלים10:0011:30ירושלים19שחר ד דרור"ס ממ"ביה113076

14020ירושלים12:0013:00ירושלים26יהודה הנשיא פלא קטמון616920

14020ירושלים12:0013:00ירושלים4אליעזר הגדול פלא קטמון616920

14027ירושלים8:009:30ירושלים11נחשון מ"בן יהודה מ120071

14027ירושלים10:0011:30ירושלים52אלקבץ ת מורשה"ת111864

14028ירושלים8:009:30ירושלים4קבוץ גלויות גאולים א110171

14028ירושלים10:0011:30ירושלים115דרך בית לחם אהבת ישראל246041

14030ירושלים8:009:30ירושלים120דרך בית לחם מיוחד ניצנים מד120154

14030ירושלים10:0011:30ירושלים124דרך בית לחם כיתות תצפית120519

14030ירושלים12:0013:00ירושלים104דרך בית לחם מכללת אמונה770339

14031ירושלים8:009:30ירושלים30הצפירה וולדורף אדם114215

14031ירושלים10:0011:30ירושלים22עמק רפאים על יסודי אדם641522

14031ירושלים12:0013:00ירושלים7קליין תורני נסויי הרטמן144220

14032ירושלים8:009:30ירושלים22קדושי בבל ז"אפרתה תלפ511691

14032ירושלים10:0011:30ירושלים29דוד רזיאל הדביר החדש223362

14032ירושלים12:0013:00ירושלים28אדם רמת מוריה112565

14033ירושלים8:009:30ירושלים13דוד רזיאל תלפיות מזרח ממלכתי ב112136

14033ירושלים10:0011:30ירושלים115עולי הגרדום ד ניסויי"חמ616268

14033ירושלים12:0013:00ירושלים27דוד רזיאל אולפן עציון180869

14036ירושלים8:009:30ירושלים17בן יפונה מכללת אפרתה אמונה190041

14036ירושלים10:0011:30ירושלים'מעוז א(ל"חרד)אהבת ישראל 112953

14037ירושלים8:009:30ירושלים8ר "ביתעירוני מסורתי140962

14037ירושלים10:0011:30ירושלים9הרקמה עלה ירושלים132019

14038ירושלים8:009:30ירושלים16פייר קניג מקור חיים113399

14038ירושלים10:0011:00ירושלים14גנרל קניג פייר בית רחל שטראוס120212

14038ירושלים11:3013:00ירושלים25הדישון ב אורט מינקןף"חט170399

14042ירושלים8:009:30ירושלים21ין 'דולצממלכתי משואה113589

14042ירושלים10:0011:30ירושלים12רבי צדוק תיכון גבעת גונן140871

14042ירושלים12:0013:00ירושלים3מרגולין גבעת גונן111203

14044ירושלים8:009:30ירושלים('שלב ב) 18אליהו קורן עמיטל- ד"הר חומה ממ267344

14044ירושלים10:0011:30ירושלים2הרב בינה אריה עופרים241059

14046ירושלים8:0010:00ירושלים9אביגור שאול ד תורני חומת שמואל"ממ160531

14046ירושלים10:3012:00ירושלים9אביגדור שאול ד תורני חומת שמואל"ממ616425

14048ירושלים8:009:30ירושלים22הורקניה ד גוננים"ממ436725

14048ירושלים10:0011:30ירושלים קרית יובל8גרינוולד נוה עציון בנות111898

14049ירושלים8:009:30ירושלים3אולסוונגר ארגנטינה110312

14049ירושלים10:0011:30ירושלים84אולשוונגר ן"אלי120030

14050ירושלים8:009:30ירושליםירושליםילדים. מ- ח הדסה "בי120105

14050ירושלים10:0011:30ירושליםעין כרם-1מעלה האכסנייה המעין120428

14050ירושלים12:0013:00ירושלים2המעיין ברושים120295

14051ירושלים8:009:30ירושלים46הרב טייב חי הר נוף ממד בנות113217

14051ירושלים10:0011:30ירושלים46הרב טייב חי ד בנים"הר נוף ממ112391

14052ירושלים8:009:30ירושלים20ל "אצפרנקל גבעת שפירא111831

14052ירושלים10:0011:30ירושלים8צליל (פאני קפלן)-יובל. אולפן ק181016

14053ירושלים8:009:30ירושלים18הנורית ד עיר גנים"חב110445
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14053ירושלים10:0011:30ירושלים15קוסטה ריקה ת טכנולוגי דתי"אמי170456

14054ירושלים8:009:30ירושלים34בר כוכבא ד"דקלים ממ120493

14054ירושלים10:0011:30ירושלים99בר כוכבא יאנוש קורצאק111351

14054ירושלים12:0013:00ירושלים103בר כוכבא ד לקויות התנהגותי"אמירים ממ620443

14055ירושלים8:009:30ירושלים1ורדינון י"גילה ממלכתי תל112359

14055ירושלים10:0011:30ירושלים12ורדינון מקיף גילה140731

14055ירושלים12:0012:30ירושלים29הגננת ארץ הצבי160598

14055ירושלים12:4513:30ירושלים6סנונית נער ישראל616169

14056ירושלים8:009:30ירושלים423הדולב אריאל112185

14056ירושלים10:0011:30ירושלים8אחלמה יד אשר בנות616417

14056ירושלים12:0013:00ירושלים6המור יד אשר בנים616409

14057ירושלים8:009:30ירושלים1תירוש 'ד ב"גילה ממ112284

14057ירושלים10:0011:30ירושלים1שוהם בית חיה מושקא512145

14057ירושלים12:0013:00ירושלים411מרגלית גילה ממלכתי ב111906

14058ירושלים8:009:30ירושלים7רבי עקיבא הניסויי111344

14058ירושלים10:0011:30ירושלים18שלומציון המלכה אולפן מורשה- עמותת רימון180935

14058ירושלים12:0013:00ירושלים5עקיבא התיכון הניסויי771089

14060ירושלים8:009:30ירושלים5ירמיהו אולפנת צביה ירושלים140491

14060ירושלים10:0011:30ירושלים20ירמיהו מרכז הכשרה טכנולוגית9040209

14061ירושלים8:009:30ירושלים16בתי מחסה ד"הרובע היהודי ממ111690

14062ירושלים8:009:30ירושלים38נווה יעקב ' שדד נוה יעקב"ברנדט ממ111591

14062ירושלים10:0011:30ירושלים38נוה יעקב ' שדת בית רבן"ת511626

14062ירושלים12:0013:00ירושלים קרית יובל ירושל5אפשטיין ישיבת מקור חיים615948

14063ירושלים8:009:30ירושלים30אידלסון אברהם 'ד ב"רמות ממ112219

14063ירושלים10:0011:30ירושלים2אסירי ציון רמות ממלכתי ג112201

14063ירושלים12:0013:00ירושלים2אסירי ציון שולמית.תורני לבנות ב141168

14064ירושלים8:009:30ירושלים47יוסף נדבה נועם בנות פסגת זאב115592

14064ירושלים10:0011:30ירושלים1רחמילביץ משה ע פסגת זאב"אולפנת בנ160259

14065ירושלים8:009:30ירושלים26גרשון מאיר פסגת זאב מז ממד113449

14065ירושלים10:0011:30ירושלים19מאיר גרשון פסגת זאב מזרח א114074

14066ירושלים8:009:30ירושלים21טוניק יצחק נועם בנים פסגת זאב113597

14066ירושלים10:0011:30ירושלים21טוניק יצחק 'ממ' פסגת זאב מזרח ב113472

14067ירושלים8:009:30ירושלים74תמיר שמואל פסגת זאב מערב114066

14067ירושלים10:0011:30ירושלים60חיל האויר ד לבנים פסגה"ממ144758

14068ירושלים8:009:30ירושלים34השישה עשר ד פסגת דוד"ממ112573

14068ירושלים10:0011:30ירושלים19השישה עשר פסגת זאב ממלכתי א112482

14069ירושלים8:009:30ירושלים5דהומיי ראשית183194

14069ירושלים10:0011:30ירושלים10החרצית גואטמלה110320

14070ירושלים8:009:30ירושלים26בובליק גדליה נועם בנות רמות113001

14070ירושלים10:3011:30ירושלים12וולטה העלית תלי בית וגן111682

14070ירושלים12:0013:00ירושלים5רינגלבלום נעורים144568

14071ירושלים8:009:30ירושלים3בזל משה.נועם בנות ק111393

14071ירושלים10:0011:30ירושלים(קרית משה) 7בן ציון מימון110585

14071ירושלים12:0012:30ירושליםדגל ראובןבית חנוך עוורים מד120055

14071ירושלים12:4513:30ירושלים14הרב צבי יהודה ישיבת ים לצעירים140160

14072ירושלים8:009:30ירושלים32ויטל חיים משה.נועם בנים ק112003

14072ירושלים10:0011:30ירושליםמרכז רפואי הרצל גבעת שאולח הרצוג"ב620393

14072ירושלים12:0013:00ירושלים89הרצל ' שדחטיבה לגיל הצעיר111294

14073ירושלים8:009:30ירושלים3סילבר אבא הלל קרן אור124024

14073ירושלים10:0011:30ירושלים8רקנטי יובלים620260

14073ירושלים12:0013:00ירושלים8אברהם רקאנטי אלומות620484

14074ירושלים8:009:30ירושלים1שד שרת משה מנשה אלישר111872

14074ירושלים10:0011:30ירושלים137שד הרצל ש זיו"מקיף ע140723

14075ירושלים8:009:30ירושלים1צונדק אור תורה סטון לבנות141549

14075ירושלים10:0013:00ירושלים2אגרות משה ד בית חנה"חב111260

14076ירושלים8:009:30ירושלים7ככר ארן זלמן אלונים120527

14076ירושלים10:0011:30ירושלים7ככר ארן זלמן אולפנת צביה יצירתית168419

14076ירושלים12:0013:00ירושלים1נטר רנה קסין140087

14079ירושלים8:009:30ירושלים5התומר יפה נוף111062

14079ירושלים10:0011:30ירושלים7מעגל בית המדרש בית הכרם110155

14079ירושלים12:4513:30ירושלים47החלוץ בית ספר תיכון מקצועי120113

14079ירושלים12:0012:30ירושליםח שערי צדק"בימחלקת ילדים120329

14081ירושלים8:009:30ירושלים14הקרן הקיימת הגמנסיה העברית140079

14081ירושלים10:0011:00ירושלים24הגדוד העברי סאלד110130

14083ירושלים8:0010:00ירושלים(קרית יובל) 7בורוכוב מרכז מחוזי שמע125880

14083ירושלים10:3012:30ירושלים(קרית יובל) 7בורוכוב מיוחד כיח לחרשים120121

14091ירושלים8:009:30אלון שבותאלון שבותכרמי יהודה111328

14091ירושלים10:0011:30אלון שבותאלון שבותנוה חנה140913
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14092ירושלים8:0010:00אלון שבותהגבעה הצהובהשירת חנן131292

14092ירושלים10:1511:30אלון שבותליד ישיבת הר עציוןמכון למורים הרצוג190025

14092ירושלים12:0013:30נווה דניאלגוש עציון, אורות עציון בנות616151

14095ירושלים8:009:30אפרתהשכונת תמרד"התמר ממ114058

14095ירושלים10:0011:30אפרתה1זית שמן אורות עציון בנות114249

14095ירושלים11:3012:30אפרתה1זית שמן חטיבה צעירה אורות עציון111385

14096ירושלים8:009:30אפרתההדקלאורות עציון בנים114173

14097ירושלים8:009:30אלון שבותאלון שבותחן נריה417832

14097ירושלים10:0011:30אפרתה28נעמי תיכון תורני דרך אבות460097

14097ירושלים12:4513:30אפרתהי המועצה המקומית"עחווה חקלאית512004

14097ירושלים12:0012:30אפרתההדגן' אלומים שכמשלב בתמר616938

14098ירושלים8:009:30בת עיןבת עיןד אזורי גוש עציון"תתמ511717

14098ירושלים10:3012:00עתניאלעתניאלדביר613901

14099ירושלים8:009:30תקועתקוע2י תקוע "אח615955

14099ירושלים10:0011:30תקועתקועתקוע112607

14099ירושלים12:0012:30נוקדיםנוקדיםנוקדים512509

14099ירושלים12:4513:30נוקדיםנוקדיםמזרח הגוש582502

14101ירושלים8:009:30קריית ארבערמת ממראאלוני ממרא131201

14101ירושלים10:0011:30קריית ארבערמת ממרא קרית ארבעישיבה תיכונית144212

14101ירושלים12:4513:30קריית ארבע21גור אריה מ"גוונים מ111450

14101ירושלים12:0012:30קריית ארבע21גור אריה ת חברון"ת113175

14102ירושלים8:0011:00קריית ארבע1סולם אלדד אולפנא לבנות140665

14102ירושלים11:3012:30קריית ארבע241יוני נתניהו ב בנים קרית ארבע"חט140889

14128ירושלים8:009:30אבו גוש14הוואדי מ"טכנולוגי הארמון חנ268029

14128ירושלים10:0011:30אבו גוש50דרך השלום מקיף אבו גוש148080

14129ירושלים8:009:30אבו גוש2התמר יסודי השלום228668

14129ירושלים10:0011:30אבו גוש1מחמוד רשיד אבו גוש118018

14129ירושלים12:0013:00אבו גוש3המצפה מ"רנד אבו גוש לחנ420745

14132ירושלים8:009:30חשמונאיםהכרמלרמת מודיעין112813

14132ירושלים10:0011:30חשמונאים1מוריה ישיבת נר תמיד144766

14133ירושלים8:009:30בית אלשדרות לוזאל בנים-בית113324

14133ירושלים10:0011:30בית אל1דרך החלוצים ישיבת מטה בנימין140939

14133ירושלים12:0013:00בית אלבית אלאולפנת רעיה144337

14134ירושלים8:009:30בית אריה1לבונה יהושע גן112094

14134ירושלים10:0011:30בית אריה1לבונה ב בית אריה"חט338509

14134ירושלים12:4513:30חלמישחלמישנוה צוף111963

14134ירושלים12:0012:30בית אריה עופרים49מעלה הזית בית אריה ממד617043

14135ירושלים8:009:30מבוא חורוןישוב מבוא חורוןנטעים בנות611871

14135ירושלים10:0011:30מבוא חורוןמבוא חורוןנטעים בנים112516

14135ירושלים12:0012:30בית חורוןבית חורוןבית חורון111724

14136ירושלים8:009:30גבע בנימיןאדם פינת יסמין' שדאהבת תורה353615

14136ירושלים10:0011:30גבע בנימיןהכלניתאדם ועולמו160481

14137ירושלים8:009:30טלמוןטלמוןנהג כצאן יוסף172395

14137ירושלים10:0011:30טלמוןטלמוןטלמון165324

14137ירושלים12:4513:30דולבדולבאולפנת דולב160374

14137ירושלים12:0012:30טלמוןטלמוןאולפנא נריה186908

14138ירושלים8:009:30י"נילי"נילי"ניל112193

14138ירושלים10:0011:30נעלהנעלהלביא436717

14138ירושלים12:0013:00מודיעין עילית36אבני נזר מרכז למידה נעלה145458

14139ירושלים8:009:30מעלה מכמשמעלה מכמשמעלה מכמש166074

14139ירושלים10:0011:30כוכב השחרכוכב השחרכוכב השחר113480

14139ירושלים12:4513:30כוכב השחרכוכב השחרישיבת אהבת חיים141291

14139ירושלים12:0012:30כוכב השחראהבת יצחק616532

14140ירושלים8:009:30פסגותפסגותפסגות112110

14140ירושלים10:0011:30כוכב יעקבכוכב יעקבכוכב יעקב בנות113787

14140ירושלים12:0012:30כוכב יעקבכוכב יעקבאור לציון237743

14140ירושלים12:4513:30כוכב יעקבתל ציוןתורת מנחם616623

14141ירושלים8:009:30כפר אדומיםכפר אדומיםאשכול צעיר כפר אדומים112052

14141ירושלים10:0011:30כפר אדומיםכפר אדומיםאשכול בוגר כפר אדומים512459

14142ירושלים8:009:30משואהמועצה אזורית בקעת הירדןד"תמר ממ338442

14142ירושלים10:0011:30משואהמשואהגפנים112599

14143ירושלים10:0011:30עליעליעלי בנות166470

14143ירושלים12:0012:30עלי5האיגוד מעיין חיים616185

14143ירושלים12:4513:30עליישיבה תיכונית עלי641498

14144ירושלים8:009:30מצפה יריחומצפה יריחומצפה יריחו112151

14144ירושלים10:0011:30מצפה יריחומצפה יריחות מצפה יריחו"ת630236

14145ירושלים8:0010:00עופרהעופרהאולפנא עופרה140970

14145ירושלים10:3012:00עופרהעופרהנחלת בנימין בנים111708
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14146ירושלים8:009:30שילהשילהאהל שילה בנות112128

14146ירושלים10:0011:30שילהשילהאהל שילה בנים143404

14146ירושלים12:4513:30שילהעמיחיזמרת הארץ630251

14146ירושלים12:0012:30שילהשילהאולפנא לבנות שילה641480

14147ירושלים8:009:30קליהקליהמגילות112367

14148ירושלים8:009:30איתמר120המנורה ישיבה לצעירים חיצים441857

14162ירושלים8:009:30דולב259הרב גורן דולב114082

14168ירושלים8:009:30מעלה אדומים22הפרג מ צמח השדה"מ113902

14168ירושלים10:0011:30מעלה אדומיםכיכר יהלוםתומר רחל112177

14168ירושלים12:0013:00מעלה אדומים10הצפצפה ד צמח השדה"ממ113753

14169ירושלים8:009:30מעלה אדומים37האלמוג ' רחא"מתי125104

14170ירושלים8:009:30מעלה אדומים15דרך קדם מעלה התורה בנות131029

14170ירושלים10:0011:30מעלה אדומים30דרך קדם אדומים. אולפנת צביה מ141176

14171ירושלים8:009:30מעלה אדומים10פרי מגדים מגדים114181

14171ירושלים10:0011:30מעלה אדומים10דרך הר הצופים מ"נירים חנ420463

14172ירושלים8:009:30מעלה אדומים6דרך הגיא מעלה התורה בנים113308

14172ירושלים10:0011:30מעלה אדומים2דרך הגיא 'ממלכתי ג113258

14172ירושלים12:0013:00מעלה אדומים13דרך מדבר יהודה וילנאי- דקל 140863

14173ירושלים8:009:30מעלה אדומים1הקרן שדי חמד111716

14173ירושלים10:0011:30מעלה אדומים48השחם ד"יפה נוף ממ338723

14174ירושלים8:009:30מעלה אדומים15מדבר יהודה אורט תעופה וחלל170803

14174ירושלים10:0011:30מעלה אדומים40דרך קדם ת בנות"שש שנתי אמי338616

14174ירושלים12:0013:00מעלה אדומים40דרך קדם ת בנים"שש שנתי אמי160549

14175ירושלים8:009:30מעלה אדומים27הרכס י נופי הסלע"תל160499

14175ירושלים10:0011:30מעלה אדומים95דרך מצפה נבו אדומים.ישיבת צביה מ144428

14181ירושלים8:009:30נחושהנחושהד"האלה ממ410266

14183ירושלים8:009:30בית שמש26רחוב הגפן מ רמת בית שמש"מ113639

14183ירושלים10:0011:30בית שמששד נחל צאליםאקולוגית באר התקוה.ח358390

14184ירושלים8:009:30בית שמש15נחל שורק אהבת ישראל בנות246033

14184ירושלים10:0011:30בית שמש' ב14נחל שורק אהבת ישראל בנים194472

14184ירושלים12:0013:00בית שמש16נחל דולב אהבת ישראל353599

14185ירושלים8:009:30בית שמש17נחל רפאים שלב חנמ למדעי הסביבה175448

14185ירושלים10:0011:30בית שמש19נחל רפאים אולפנת נוגה238121

14186ירושלים8:009:30בית שמש15הגולן ברנקו וייס מקיף בית שמש160432

14186ירושלים10:0011:30בית שמש16הגולן לוי אשכול111179

14186ירושלים12:0013:00בית שמש14בן איש חי מקור חכמה530030

14187ירושלים8:009:30בית שמש2עלית הנוער ת דביר לבנים"אמי338418

14187ירושלים10:0011:30בית שמש2בני דן תפנית620229

14189ירושלים8:009:30טל שחרמושב טל שחרהשחר110098

14189ירושלים10:0011:30נווה שלוםנווה שלוםסלם-ואחד אל-נוה שלום124032

14190ירושלים8:009:30צלפוןצלפוןמתתיהו110726

14191ירושלים8:009:30קרית יערים קרית יערים1מצפה בני ברית120063

14191ירושלים10:0011:30יד השמונההרי יהודה. נ.דקהילה סביבה מקו-ם"קס267468

14192ירושלים8:009:30הר אדרהראל פינת נוף הרים' שדאדר-הר113084

14193ירושלים8:009:30איתניםאיתניםאיתנים נוף הרים120014

14195ירושלים8:009:30ס חקלאי"בי-עין כרםס חקלאי"בי-עין כרםעין הרים111096

14195ירושלים10:0011:30ס חקלאי"בי-עין כרםס חקלאי"בי-עין כרםאזורי מקיף עין כרם180018

14196ירושלים8:009:30מבשרת ציון66השלום קהילתי השלום112342

14196ירושלים10:0011:30מבשרת ציון50האורן ת השקד"חמד358655

14197ירושלים8:009:30מבשרת ציון5יסמין מולדת111369

14197ירושלים10:0011:30מבשרת ציון5יסמין ב היובל"חט140855

14198ירושלים8:009:30קריית ענביםקיבוץ קרית ענביםאלון112037

14198ירושלים10:0011:30קריית יערים(מוסד)קרית יעריםקרית יערים120238

14199ירושלים8:009:30בית שמש4עלית הנוער ת שחר"אמי140202

14199ירושלים10:0011:30בית שמש19נחל רפאים שעלי תורה193185

14201ירושלים8:009:30צרעהצרעההר טוב110734

14201ירושלים10:0011:30צרעהקיבוץ צרעהמקיף הר טוב841262

14202ירושלים8:009:30צור הדסהמועצה אזורית מטה יהודהצור הדסה136259

14202ירושלים10:0011:30צור הדסה2דפנה ד"לביא ממ362228

14202ירושלים12:0013:00בר גיורא201הדקל מעיינות630079

14203ירושלים8:009:30ביתר עילית10הרבי מזוועהיל בית חיה לבנות114132

14203ירושלים10:0011:30ביתר עילית2הרבי מנדבורנה ד לבנים ביתר עלית"חב112102

14204ירושלים8:009:30צור הדסה7שלמון 'הדסים ב412783

14204ירושלים10:0011:30צור הדסהצור הדסהעל יסודי צור הדסה420018

14205ירושלים8:009:30נחםמרכז אזורי הר טובקרוב450056

14205ירושלים10:0011:30נחםנחםת נחשון"ישיבת אמי180034

14205ירושלים12:0013:00נחםקיבוץ צרעה, הרטובחוה חקלאית מטה יהודה616482

14207ירושלים8:009:30בית שמש8מאיר בעל הנס חבד בנות615971
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14207ירושלים10:0011:00בית שמש8רבי מאיר בעל הנס ד בית שמש"חב236299

14207ירושלים11:3012:30בית שמש14נחל דולב אולפנת אהבת ישראל460667

14210ירושלים8:009:30בית שמש16נחל שורק ישיבה שעלי תורה144600

14210ירושלים10:0011:30בית שמש10המשלט נצח ישראל בנות759050

14210ירושלים12:0013:00בית שמש10המשלט נצח ישראל749937

14212ירושלים8:009:30בית שמש51הרצוג תורני אורות בנות131052

14212ירושלים10:0011:30בית שמש7בן אליעזר הרב מאיר עוזיאל113522

14212ירושלים12:0013:00בית שמש3שד נהר הדן תורני אורות בנים114165

14214ירושלים8:009:30גבעת זאב45המכבים אתרוג בנות582510

14214ירושלים10:0011:30גבעת זאב45המכבים ד"אתרוג ממ112490

14215ירושלים8:009:30גבעת זאב1המצפה שבילים620278

14215ירושלים10:0011:30גבעת זאב9תאנה ב יצחק רבין"חט141002

14221ירושלים8:009:30בית שמש7שבטי ישראל מנחם בגין113530

14221ירושלים10:0011:30בית שמש16הנורית זאב זבוטינסקי112078

14222ירושלים8:009:30נווה דניאלאיזור חינוכיאורות עציון גוש עציון511618

14222ירושלים10:0011:30אספראספרדתי מיצד142406

15001רמלה לוד מודיעין8:009:30רמלה14שרת שרת413062

15001רמלה לוד מודיעין10:0011:30רמלה23גיורא יוספטל מענית412122

15001רמלה לוד מודיעין12:0013:00רמלה10אברהם הלל בן צבי412858

15002רמלה לוד מודיעין8:009:30רמלה13שטיין יהודה פארק עופ)ב עידנים"חט441733

15002רמלה לוד מודיעין10:0011:30רמלה15יהודה שטיין מיוחד לימן420943

15002רמלה לוד מודיעין12:0013:00רמלה2אחימאיר אבא ת"אמי431254

15003רמלה לוד מודיעין8:008:00רמלה11שטיין יהודה ן"ד הרי"ממ414060

15003רמלה לוד מודיעין10:0011:30רמלה3ברזילי ד בר אילן"ממ412171

15003רמלה לוד מודיעין12:0013:00רמלה22בורוכוב ד אריאל"ממ413534

15004רמלה לוד מודיעין9:009:30רמלה1י "רשאלהודא418467

15004רמלה לוד מודיעין10:0011:30רמלה19שטיין תיכון דתי איתן חדש441378

15004רמלה לוד מודיעין12:0013:30רמלה1התמר ואריש'אל ג418038

15005רמלה לוד מודיעין8:0012:00רמלה31חיטמן עוזי קרית האומנים417196

15005רמלה לוד מודיעין10:0011:30רמלה9יוסי בנאי קרית האמנים- קשת 456921

15005רמלה לוד מודיעין12:0013:00רמלה31עוזי חיטמן יסודי ממד482380

15006רמלה לוד מודיעין8:009:30רמלהדוד רזיאלבן גוריון413880

15006רמלה לוד מודיעין10:0011:30רמלה7מבצע יונתן ב נוה יונתן"חט441352

15006רמלה לוד מודיעין12:0013:00רמלה1הפעמונית (גני דן)רעות 415935

15008רמלה לוד מודיעין8:009:30רמלה15זכריה ד סיני"ממ420505

15008רמלה לוד מודיעין10:0011:30רמלה12חיים אשר (מ"חנ)מגשימים חדש 482398

15008רמלה לוד מודיעין12:0013:00רמלה6אברהם הילל אולפן רמלוד480889

15009רמלה לוד מודיעין8:009:30רמלה2קרן היסוד מוסד יובלים420190

15009רמלה לוד מודיעין10:0011:30רמלה83שד הרצל וזף'סנט ג417022

15009רמלה לוד מודיעין12:0013:00רמלהגן חקלמ חברה ערבית"חנ482141

15010רמלה לוד מודיעין8:009:30רמלה7המעפילים אלאמל418350

15010רמלה לוד מודיעין10:0011:30רמלה9זכריה אבן סינא418145

15010רמלה לוד מודיעין12:0012:30רמלה1ביאליק פינת המעפילים ס האורטודוקסי היסודי רמלה"ביה417030

15010רמלה לוד מודיעין12:4513:30רמלה1ביאליק טרה סנטה417014

15011רמלה לוד מודיעין8:0011:00לוד31בן אליעזר הראל415489

15011רמלה לוד מודיעין11:3013:00רמלה56מאיר בנאי ש ביסטריצקי"אורט מדעים ע456913

15012רמלה לוד מודיעין8:0010:30לוד4אלפעל אשכול413161

15012רמלה לוד מודיעין11:0012:30לוד13דיזרעאלי הבניית התנהגות-נטעים420307

15013רמלה לוד מודיעין8:009:30לוד2חללי מינכן ם"ד רמב"ממ414276

15013רמלה לוד מודיעין10:0011:30לוד4כצנלסון ישיבה תיכונית אלישיב441824

15013רמלה לוד מודיעין12:0013:00לוד1הציפורן אולפנת צביה לוד441584

15014רמלה לוד מודיעין8:009:30לוד2קפלן ד נועם המאירי"ממ411041

15014רמלה לוד מודיעין10:0011:30לוד9קפלן רימון421107

15014רמלה לוד מודיעין12:0012:30לוד4יעקב פלומניק נועם נריה417097

15014רמלה לוד מודיעין12:4513:30לוד1צמח צדק ד ב"ד בנות חב"ממ411058

15015רמלה לוד מודיעין8:009:30לוד4דצמח צדק "שכונת חבד ב"ד בנים חב"ממ414219

15015רמלה לוד מודיעין10:0011:30לוד4בן חמו אהרן אור חנה441618

15015רמלה לוד מודיעין12:4513:30לוד1הצנחנים ד עמנואל"ממ482489

15015רמלה לוד מודיעין12:0012:30לוד2הצנחנים תיכון טכנולוגי נעמת470641

15016רמלה לוד מודיעין8:009:30לוד1הגיא אל ראשידיה418228

15016רמלה לוד מודיעין10:0011:30לוד6אקסודוס אלראזי417170

15016רמלה לוד מודיעין12:0013:00לוד1חללי אגדיר תיכון ערבי טומשין לוד448159

15017רמלה לוד מודיעין8:009:30לוד3אלתר רחל המעפילים412825

15017רמלה לוד מודיעין10:0011:30לוד5פנקס דוד (תוחלת)דקל 420331

15017רמלה לוד מודיעין12:0012:30לוד5בן חמו אהרן ש זייל"אורט לוד ע470120

15017רמלה לוד מודיעין12:4513:30לוד(עירית לוד)5בן חמו אהרן חוה חקלאית לוד418004

15018רמלה לוד מודיעין8:0010:00לוד2ארבע העונות זבולון המר415984

15018רמלה לוד מודיעין10:3012:00לוד4גני אביב גני אביב415364
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15019רמלה לוד מודיעין8:009:30לוד6מזרחי דוד תיכון להנדסה ולמדעים אורט ערבי417204

15019רמלה לוד מודיעין10:0011:00לודשכונת הרכבתיסמין418293

15019רמלה לוד מודיעין11:3013:00לודנווה שלום, שכונת הרכבתיסודי ערבי נווה שלום418400

15020רמלה לוד מודיעין8:009:30שוהם3נרקיס הממלכתי רבין415265

15020רמלה לוד מודיעין10:0011:30שוהם24הקשת ב חדשה שוהם"חט441469

15020רמלה לוד מודיעין12:0012:30שוהם96המכבים ד אבני החושן"ממ413211

15020רמלה לוד מודיעין12:4513:30שוהם' א2החושן תיכון שוהם441337

15021רמלה לוד מודיעין8:009:30שוהםמרכז שוהםנחשון למדעים טכנולוגיה ואומנות444737

15021רמלה לוד מודיעין10:0011:30שוהם10מודיעים אלומות482000

15021רמלה לוד מודיעין12:4513:30שוהם1תירוש שכונת כרמים אולפנת שלהבת444844

15021רמלה לוד מודיעין12:0012:30שוהם16הלפיד (ב עמלנית חברת נער"חט)מישרים442012

15022רמלה לוד מודיעין8:009:30שוהם7תפן (ממלכתי אבן חן)קשת 414938

15022רמלה לוד מודיעין10:0011:30שוהם34עמק אילון הממלכתי צוקים413096

15022רמלה לוד מודיעין12:0012:30שוהם6צורן ממלכתי ניצנים413732

15022רמלה לוד מודיעין12:4513:30שוהם1עדולם שחף410647

15023רמלה לוד מודיעין8:009:30(כפר נוער)בן שמן (כפר נוער)בן שמן אזורי בן שמן410258

15023רמלה לוד מודיעין10:0011:30(כפר נוער)בן שמן (כפר נוער)בן שמן חקלאי בן שמן480145

15023רמלה לוד מודיעין12:0013:00ניר צבימושב ניר צביממלכתי413369

15024רמלה לוד מודיעין8:009:30שעלביםשעלביםד לבנות שלהבת"ממ415976

15024רמלה לוד מודיעין10:0011:30שעלביםשעלביםד לבנים שלהבת"ממ412940

15024רמלה לוד מודיעין12:0012:30שעלביםשעלביםאולפנת שעלבים460428

15024רמלה לוד מודיעין12:4513:30שעלביםשעלביםישיבת שעלבים770305

15025רמלה לוד מודיעין8:009:30ד"כפר חב17. ד.תבית רבקה צעירות482240

15025רמלה לוד מודיעין10:0011:30ד"כפר חב2אדמור הזקן אור שמחה חנמ בנים482497

15025רמלה לוד מודיעין12:4513:30ד"כפר חבד"כפר חב(יסודי)ד לבנים "ממ410746

15025רמלה לוד מודיעין12:0012:30ד"כפר חב6רב זלמן שניאור גורליק (יסודי)ד לבנות "ממ412882

15026רמלה לוד מודיעין8:0010:30ד"כפר חבד"כפר חבבית רבקה440214

15026רמלה לוד מודיעין11:0013:00ד"כפר חב'כפר חבד במכללת בית רבקה490250

15027רמלה לוד מודיעין8:009:30בית חשמונאיבית חשמונאיעתידים475061

15027רמלה לוד מודיעין10:0011:30בית חשמונאיגזר. א.רח יונתן משדות איילון414797

15027רמלה לוד מודיעין12:0013:00בית חשמונאיבית חשמונאיש הרצוג"אזורי ע441089

15028רמלה לוד מודיעין8:0010:00לפיד67השקמה ממלכתי לפיד415075

15028רמלה לוד מודיעין10:3012:30כפר האורנים4נחל מודיעין היסודי אור175794

15029רמלה לוד מודיעין8:009:30לוד13שפירא חיים משה ספיר413658

15029רמלה לוד מודיעין10:0011:30לוד10איילון גני יער416040

15029רמלה לוד מודיעין12:0013:00לוד33שפירא חיים משה עתיד למדעים לוד441196

15030רמלה לוד מודיעין8:009:30רמלה3תמיר שמואל אופק414847

15030רמלה לוד מודיעין10:0011:30רמלהגן חקל' שכ - 1דוכיפת אלעומריה418384

15030רמלה לוד מודיעין12:0013:00רמלה1החשמונאים מקיף ערבי448100

15031רמלה לוד מודיעין8:009:30רעות-מכבים-מודיעין34גינת איילון היובל115642

15031רמלה לוד מודיעין10:0011:30רעות-מכבים-מודיעין2תלתן עידנים115527

15031רמלה לוד מודיעין12:0013:00רעות-מכבים-מודיעין9דם המכבים 'עירוני א144683

15032רמלה לוד מודיעין8:009:30רעות-מכבים-מודיעין11גינת דותן אופק116012

15032רמלה לוד מודיעין10:0011:30רעות-מכבים-מודיעין1נחל עיון עירוני ב- ס "ש יצחק רבין עי"ע144675

15032רמלה לוד מודיעין12:0013:00רעות-מכבים-מודיעין12גינת החולה דורות115550

15033רמלה לוד מודיעין8:009:30רעות-מכבים-מודיעין6ראובן ממלכתי רעים412049

15033רמלה לוד מודיעין10:0011:30רעות-מכבים-מודיעין59שרה אמנו אלונים241034

15033רמלה לוד מודיעין12:0013:00רעות-מכבים-מודיעין32שד יצחק רבין ניצנים142398

15034רמלה לוד מודיעין8:009:30רעות-מכבים-מודיעין40עמק האלה האלה172197

15034רמלה לוד מודיעין10:0011:30רעות-מכבים-מודיעין30חשוון יוזמה- מ "קציר מ355552

15034רמלה לוד מודיעין12:0013:00רעות-מכבים-מודיעין4אייר שיבולים616243

15035רמלה לוד מודיעין8:009:30רעות-מכבים-מודיעין29עמק חרוד בית חינוך כרמים361493

15035רמלה לוד מודיעין10:0011:30רעות-מכבים-מודיעין19עמק חרוד בית אקשטיין פסיפס731182

15035רמלה לוד מודיעין12:0013:00רעות-מכבים-מודיעין2דבורה הנביאה 'ס עירוני ד"עי344911

15036רמלה לוד מודיעין8:009:30רעות-מכבים-מודיעין4עמק בית שאן אסיף131300

15036רמלה לוד מודיעין10:0011:30רעות-מכבים-מודיעין1חטיבת הצנחנים קשת172189

15036רמלה לוד מודיעין12:0013:00רעות-מכבים-מודיעין1ל משה דיין "ראש נדב"דמוקרטי ע188086

15036רמלה לוד מודיעין12:0013:00רעות-מכבים-מודיעין3עמק בית שאן ש נדב"דמוקרטי ע241067

15037רמלה לוד מודיעין8:009:30רעות-מכבים-מודיעין45ל חיים ברלב "ראש אילן רמון"ע131318

15037רמלה לוד מודיעין10:0011:30רעות-מכבים-מודיעין12ל מרדכי גור "ראעירוני ג- ל מרדכי גור "ש רא"ע144741

15037רמלה לוד מודיעין12:0013:00רעות-מכבים-מודיעין1תלתן , עירית מודיעיןאקולוגית אדם וחוה. ח198507

15038רמלה לוד מודיעין8:009:30רעות-מכבים-מודיעין55אבני החושן "אבני חן"ממלכתי קייזר 359240

15038רמלה לוד מודיעין10:0011:30רעות-מכבים-מודיעין80שני חוט השני172205

15038רמלה לוד מודיעין12:0013:00רעות-מכבים-מודיעין57אבני החושן עירוני ה540500

15039רמלה לוד מודיעין8:0010:30לוד9שדה יצחק אל זהרא418269

15039רמלה לוד מודיעין11:0013:00לוד4ל "שד צהאל מנאר418129

15040רמלה לוד מודיעין8:009:30רעות-מכבים-מודיעין25ישעיהו הנביא מ"גוונים חנ266809

15040רמלה לוד מודיעין10:0011:30רעות-מכבים-מודיעין23ישעיהו הנביא יחד172171
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15040רמלה לוד מודיעין12:0013:00רעות-מכבים-מודיעין2דבורה הנביאה תיכון יחד237354

15041רמלה לוד מודיעין8:009:30רעות-מכבים-מודיעיןניצן מכבים רעותממלכתי עמית414052

15041רמלה לוד מודיעין10:0011:30רעות-מכבים-מודיעיןר פלד ישראל"דרך דמעוז מכבים414631

15041רמלה לוד מודיעין12:0013:00רעות-מכבים-מודיעיןהדרים' שדתיכון מור- תיכון מכבים רעות 144329

15042רמלה לוד מודיעין8:009:30רעות-מכבים-מודיעין4נחליאלי ענבלים573089

15042רמלה לוד מודיעין10:0011:30רעות-מכבים-מודיעין33משה דיין ת בנות מודיעין"אמי442780

15042רמלה לוד מודיעין12:0013:00רעות-מכבים-מודיעין4עמק זבולון ת בנים מודיעין"אמי450270

15043רמלה לוד מודיעין8:009:30רעות-מכבים-מודיעין23נחל צלמון משואות נריה160697

15043רמלה לוד מודיעין10:0011:30רעות-מכבים-מודיעין21נחל צלמון ע מודיעין"אולפנת בנ144717

15043רמלה לוד מודיעין12:0013:00רעות-מכבים-מודיעין52גינת החולה נתיב זבולון115998

15044רמלה לוד מודיעין8:009:30רעות-מכבים-מודיעין55שד מנחם בגין תורני אריאל348466

15044רמלה לוד מודיעין10:0011:30רעות-מכבים-מודיעין4ראובן ישיבת בני עקיבא165852

15044רמלה לוד מודיעין12:0013:00רעות-מכבים-מודיעין26אסתר המלכה ד שבטי ישראל"ממ232900

15045רמלה לוד מודיעין8:0010:00רעות-מכבים-מודיעין52יהלום דרכי יהודה232884

15045רמלה לוד מודיעין10:3012:30רעות-מכבים-מודיעין51עמק בית שאן אבני החושן191015

16001עכו- נהריה 8:009:30כרמיאל48חטיבת יפתח אופק כרמיאל214718

16001עכו- נהריה 10:0011:30כרמיאל15משעול דולב כרמיאל-האיריסים213892

16001עכו- נהריה 12:0013:30כרמיאל21עינב כרמיאל-כלנית 214395

16002עכו- נהריה 8:009:30כרמיאל3מבצע אסף הרעות213959

16002עכו- נהריה 10:0011:30כרמיאל7אסיף כרמיאל-רקפת214163

16002עכו- נהריה 12:0013:00כרמיאל40הפרחים ס שחר"בי220426

16003עכו- נהריה 8:009:30כרמיאל33שכ טנה כרמיאל-הדקל 213124

16003עכו- נהריה 10:0011:30כרמיאל8הגפן ד כרמיאל"מוריה ממ213108

16003עכו- נהריה 12:0013:00כרמיאל10משעול נורית ניצנים כרמיאל213413

16004עכו- נהריה 8:009:30כרמיאל71הפסגה אורט פסגות244285

16004עכו- נהריה 10:0011:00כרמיאל15מעלה אורט כרם גפנים623850

16004עכו- נהריה 11:0012:00כרמיאל15מעלה אורט מקיף אורט כרמים244368

16004עכו- נהריה 12:1513:30כרמיאל187שד השלום ת תורני מדעי"אמי244103

16005עכו- נהריה 8:009:30עצמון שגבעצמון שגבבית הספר האזורי משגב213660

16005עכו- נהריה 10:0011:30אשבלאשבלגליל213090

16005עכו- נהריה 12:0013:00עצמון שגבעצמון שגבמקיף משגב240481

16006עכו- נהריה 8:009:30שכניהשכניהשכניה-הר213934

16006עכו- נהריה 10:0011:30מורשתמורשתד מורשת"ממ214577

16006עכו- נהריה 12:0013:00עצמון שגבעצמון שגבס עודד"בי338590

16007עכו- נהריה 8:009:30סלמהסלמהיסודי ואדי סלאמה219345

16007עכו- נהריה 10:0011:30כמאנהכמאנהס היסודי כמאנה"ביה217489

16007עכו- נהריה 12:0012:30סלמהסלמהמקיף שש שנתי סלאמה244343

16007עכו- נהריה 12:4513:30עצמון שגבמשגב' מקיף ב640565

16008עכו- נהריה 8:009:30גילוןגילוןיסודי הר גילון214205

16008עכו- נהריה 10:0011:30כישורקיבוץ כישורכישורית220525

16008עכו- נהריה 12:0013:00לבון1יסודי -הרכס 616714

16011עכו- נהריה 8:009:30נהריה44האיריס מנחם בגין213926

16011עכו- נהריה 10:0011:30נהריה71בלפור עש גולדה מאיר נהריה213710

16011עכו- נהריה 11:4512:30נהריה19נופר הרב תחומי שחקים244152

16012עכו- נהריה 8:009:30נהריה8רמז נהריה-וייצמן211474

16012עכו- נהריה 10:0011:30נהריה18רמז ד אבן שוהם"ממ213595

16013עכו- נהריה 8:009:15נהריה15אביר יעקב ברל כצנלסון נהריה211490

16013עכו- נהריה 9:3010:30נהריה1אביר יעקב נהריה-רמבם מד211532

16013עכו- נהריה 11:0012:15נהריה56השרון אילנות נהריה220020

16013עכו- נהריה 12:3013:30נהריה88ויצמן פינת סאלדד אולפנת הראל240085

16015עכו- נהריה 8:009:30נהריהשד בן צביאפיק נהריה221937

16015עכו- נהריה 10:0011:30נהריהדרך יחיעםהגליל נהריה220392

16015עכו- נהריה 12:0013:00נהריה48שד בן צבי אביר יעקב214544

16016עכו- נהריה 8:009:30נהריה(20הגנה )נוה אלון ' שכנהריה-רמז 211516

16016עכו- נהריה 10:0011:30נהריה קרית חינוך1מרגוע מדעים ואמנויות270298

16016עכו- נהריה 12:0013:00נהריה מרינה5המעפיליםמרכז ימי נהריה245563

16017עכו- נהריה 8:009:30רגבהרגבהרגבה אזורי212159

16017עכו- נהריה 10:0011:00עברוןעברוןאופק260125

16017עכו- נהריה 11:3012:30בוסתן הגלילבוסתן הגלילמיתר220533

16017עכו- נהריה 12:4513:30לוחמי הגיטאותגליל מערבי. נ.דמוזיאון לוחמי הגיטאו216861

16018עכו- נהריה 8:009:30נהריה1עזרא נהריה-אוסישקין211466

16018עכו- נהריה 10:0011:30נהריהזמנהוףרונה רמון384537

16018עכו- נהריה 12:0013:00נהריה6אחד העם 1/ אולפן נהריה 280834

16019עכו- נהריה 8:009:30גשר הזיוגשר הזיוהגליל-אזורי חופי210468

16019עכו- נהריה 10:0011:30בצתמושב בצתבצת- שלום עליכם210328

16019עכו- נהריה 12:0013:00גשר הזיוגשר הזיומקיף סולם צור260331

16020עכו- נהריה 8:009:30כבריכברימעיינות-כברי 210930

16020עכו- נהריה 10:0011:00כבריכבריע"כברי חט260240
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16021עכו- נהריה 8:009:30עראמשה182ד .תערב אלעראמשה218925

16021עכו- נהריה 10:0011:30אילוןאילוןמקיף מנור260471

16021עכו- נהריה 12:0013:00מצובהמעלה ההר616193

16022עכו- נהריה 8:009:30דנון' שייחדנון' שייחדנון218198

16022עכו- נהריה 10:0011:30בית העמקבית העמקנטעים616748

16023עכו- נהריה 8:009:30כפר מסריק(מילואות)נעמן ש יהודה שביט"חורשה ע220491

16023עכו- נהריה 10:0011:30עין המפרץעין המפרץעין המפרץ-גוונים211714

16023עכו- נהריה 12:0013:00עין המפרץעין המפרץגלים220475

16024עכו- נהריה 8:009:30שלומיאלבז נתןיצחק בן צבי212357

16024עכו- נהריה 10:0011:30שלומי49הרב מימון ד שלומי"הרב מימון ממ212365

16024עכו- נהריה 12:0013:00שלומי1בוטינסקי 'זאורט שלומי227694

16025עכו- נהריה 8:009:30כפר ורדיםאשכר"קשת"בית חינוך קהילתי 213736

16025עכו- נהריה 10:0011:00כפר ורדיםכפר ורדיםניסויי על איזורי תפן349928

16025עכו- נהריה 11:1512:15כפר ורדיםכפר ורדיםס הניסויי תפן"בה349910

16025עכו- נהריה 12:3013:30כפר ורדים1זמיר ב כפר ורדים"חט244483

16026עכו- נהריה 8:009:30תרשיחא-מעלות18מעלה המסגד יסודי תרשיחא219030

16026עכו- נהריה 10:0011:00תרשיחא-מעלות24שד ירושלים הראשונים מעלות214221

16026עכו- נהריה 11:1512:15תרשיחא-מעלות1ארזים מעלות תרשיחא-ארזים 211375

16026עכו- נהריה 12:3013:30תרשיחא-מעלות1ספיר מצפור סביונים214452

16027עכו- נהריה 8:009:30תרשיחא-מעלות1קרן היסוד מעלות תרשיחא-יהלם211383

16027עכו- נהריה 10:0011:00תרשיחא-מעלות12הרב משאש מעלות-נתיב מאיר212811

16027עכו- נהריה 11:1512:15תרשיחא-מעלות מעלות תרשיח1פקיעין שדה צופים512095

16027עכו- נהריה 12:3013:30תרשיחא-מעלות1פקיעין ישיבה תיכונית460691

16028עכו- נהריה 8:009:30תרשיחא-מעלות1כליל החורש אולפנת צביה מעלות244111

16028עכו- נהריה 10:0011:30תרשיחא-מעלות2רקפת מקיף אורט מעלות240465

16029עכו- נהריה 8:009:30מכר-דיידה'גכפר מכרמכר-אבן סינא218511

16029עכו- נהריה 10:0011:15מכר-דיידה'ג99מכר -דיידה'גדידה'ג- אלנור 219469

16029עכו- נהריה 11:3012:30מכר-דיידה'ג7מכר -דיידה'גטאב מכר'עומר אבן אלח219477

16029עכו- נהריה 12:4513:30מכר-דיידה'גדיידה'גדידה'ג-אלרחמה228296

16030עכו- נהריה 8:009:30מכר-דיידה'גדיידה'גדידה'ג- אלראזי218123

16030עכו- נהריה 10:0011:00מכר-דיידה'גדיידה'גב אבן רושד"חט248856

16030עכו- נהריה 11:1512:30מכר-דיידה'גמכראח'יסודי אלנג227496

16030עכו- נהריה 12:4513:30מכר-דיידה'גמכר-דיידה'גמקיף גדידה248625

16031עכו- נהריה 8:009:30אבו סנאןאבו סנאןש בן חלדון"אל אמל ע218024

16031עכו- נהריה 10:0011:15אבו סנאןאבו סנאןונבלאט'ש כמאל ג"אלתסאמוח ע217299

16031עכו- נהריה 11:3012:30אבו סנאןהשכונה הדרומיתש נגיב ניקולא"אלמחבה ע219220

16031עכו- נהריה 12:4513:30אבו סנאןאבו סנאןחינוך מיוחד אבו סנאן228379

16032עכו- נהריה 8:009:30כפר יאסיףכפר יאסיףכפר יסיף ב218388

16032עכו- נהריה 10:0011:30כפר יאסיףכפר יאסיףכפר יאסיף א219147

16032עכו- נהריה 12:0013:00כפר יאסיףכפר יאסיףב אלעין"חט247841

16033עכו- נהריה 8:009:30ולס'גולס'גגוליס' ממלכתי ב218131

16033עכו- נהריה 10:0011:30ולס'גולס'גגוליס' ממלכתי א219303

16034עכו- נהריה 8:009:30מעונהמעונהאיזורי מעונה212936

16035עכו- נהריה 8:009:30ת'ג-יאנוחת'ג-יאנוח'יסודי סלמאן פרג218313

16035עכו- נהריה 10:0011:30ת'ג-יאנוחת'ג-יאנוח'יסודי ינוח ב217471

16035עכו- נהריה 11:4512:30ת'ג-יאנוחת'ג-יאנוחת'אלחכמה ג218156

16035עכו- נהריה 12:4513:30ת'ג-יאנוח(בגליל)ת 'גת'תיכון ינוח ג247296

16036עכו- נהריה 8:009:30סמיע-כסראסמיע-כסראכסרא-אלמנארה 218370

16036עכו- נהריה 9:4510:45סמיע-כסראסמיע-כסראחרובית כסרא217166

16036עכו- נהריה 11:0012:00סמיע-כסראכפר סמיעאלבסמה228361

16036עכו- נהריה 12:1513:30סמיע-כסראסמיע-כסראאחווה כפר סמייע218446

16037עכו- נהריה 8:009:30(בוקייעה)פקיעין (בוקייעה)פקיעין אלחכמה פקיעין219253

16037עכו- נהריה 10:0011:30(בוקייעה)פקיעין (בוקייעה)פקיעין פקיעין ממלכתי ב218958

16037עכו- נהריה 12:0013:00(בוקייעה)פקיעין (בוקייעה)פקיעין מקיף שש שנתי פקיעין248419

16038עכו- נהריה 8:009:30חורפישחורפישסולטאן אלאט-חורפיש א218248

16038עכו- נהריה 10:0011:00חורפישחורפישהחדש' חורפיש ב219634

16038עכו- נהריה 11:3012:45מעיליאמעיליאיסודי מעיליא218529

16039עכו- נהריה 8:009:30פסוטהפסוטהאלחואר218941

16039עכו- נהריה 10:0011:30מזרעהמזרעהיסודי מזרעה218503

16040עכו- נהריה 8:009:30עכו2ג "ילעכו- גורדון 211797

16040עכו- נהריה 10:0011:30עכו1אחד העם אשכול עכו213751

16040עכו- נהריה 12:0013:00עכו18יהודה הלוי עכו-רמבם מד211847

16041עכו- נהריה 8:009:30עכו2הרב לופס איל יסודי עכו220038

16041עכו- נהריה 10:0011:30עכו15הרב לופס ניצנים220442

16041עכו- נהריה 12:0013:00עכו30יהושפט עכו-התומר 211813

16042עכו- נהריה 8:009:30עכו5בורלא ת קנדי"מקיף דתי אמי240036

16042עכו- נהריה 10:0011:30עכו34בורלא ב קרית חינוך"חט244616

16042עכו- נהריה 12:0012:30עכו2בורלא קרית חינוך770859
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16042עכו- נהריה 12:4513:30עכויד נתן ביס חקלאיף"מנו771287

16043עכו- נהריה 8:009:30עכו4האורן עכו-שזר.ז213405

16043עכו- נהריה 10:0011:30עכו5משה שרת עכו-הרצוג מד211854

16043עכו- נהריה 12:0013:00עכו12העצמאות עכו-ויצמן211821

16044עכו- נהריה 8:009:30עכו5שני אליהו אל מנארה219287

16044עכו- נהריה 10:0011:30עכו7שני אליהו מקיף ערבי278028

16044עכו- נהריה 12:0013:00עכו2ההגנה אלאמל עכו218800

16045עכו- נהריה 8:009:30ירכאירכאאלאמל ירכא218347

16045עכו- נהריה 10:0011:15ירכאירכאאלנהדה ירכא217448

16045עכו- נהריה 12:4513:30ירכאירכא"אלרואיא"ב "חט247478

16046עכו- נהריה 8:009:30ירכאירכאירכא- חדשני 217018

16046עכו- נהריה 10:0011:30ירכאאזור התעשייהאלנור370544

16046עכו- נהריה 11:4512:45ירכאירכאירכא ממלכתי ב218339

16048עכו- נהריה 8:009:30צביהצביהתבנית החינוך המוזהב212985

16048עכו- נהריה 10:0011:00עצמון שגבמ משגב"חנ640441

16049עכו- נהריה 13:0017:00ת'ג-יאנוחיאנוחא הגליל"מתי228627

16050עכו- נהריה 14:0017:00עכו א14חטיבת גולני עכו-א "מתי225037

16051עכו- נהריה 14:0017:00נהריה61הרצל א נהריה"מתי225193

16052עכו- נהריה 14:0017:00כרמיאל96מצפה נוף א כרמיאל"מתי225276

16053עכו- נהריה 14:0017:00תרשיחא-מעלות7מעלה הבנים א מעלות"מתי225227

17001נצרת8:009:30נצרת עילית11אשוח יודפת212969

17001נצרת10:0011:30נצרת עילית1יקינטון נטופה214122

17002נצרת8:009:30נצרת עילית10שומרון נצרת עלית-ארבל מד212589

17002נצרת10:0011:30נצרת עילית55תבור נצרת עלית-עצמון 211623

17002נצרת12:0012:30נצרת עילית55תבור תלמוד תורה אומץ616144

17002נצרת12:4513:30נצרת עילית1סביון קשת244632

17003נצרת8:009:30נצרת עילית41שקד נצרת עלית-גולן213306

17003נצרת10:0011:30נצרת עיליתזאב נצרת עיל'  שכ1גלעד נצרת עלית-כסולות214130

17004נצרת8:009:30נצרת עילית23העליה נצרת עלית-חבד מד213165

17004נצרת10:0011:30נצרת עילית1השקמה מנחם בגין213280

17005נצרת10:0011:30נצרת עילית2מעלה יצחק ' שדאורט שרת נצרת עילית240077

17005נצרת12:0013:00נצרת עילית נצרת עילית1ציפורן כרמל נצרת עלית213629

17005נצרת13:3016:00נצרת עיליתההדסיםא נצרת עילית"מתי225185

17007נצרת8:009:30מגדל העמק6קרית חינוך יסודי נופים214239

17007נצרת11:0012:30מגדל העמק נוף העמק3סיגלית עליזה בגין מגדל העמק213702

17008נצרת8:009:30מגדל העמקהנשיאיםמקיף רוגוזין240192

17008נצרת10:0011:30מגדל העמק26קרן היסוד גיורא יוספטל211185

17009נצרת8:009:30מגדל העמק מגדל העמק31זבולון מגדל אור בנים214478

17009נצרת10:0011:30מגדל העמק10הרב בוסקילה רפאל מגדל אור בנים240341

17010נצרת8:009:30מגדל העמק3השונמית י"עילא331025

17010נצרת10:0011:30מגדל העמק1אלי כהן אפיקי אור בנות771030

17011נצרת8:009:30מגדל העמק7ניצנים מגדל העמק-יגאל אלון213504

17011נצרת10:0011:30מגדל העמק13דרך העצמאות הארי ממד מגדל העמק211193

17012נצרת8:009:30מגדל העמק6ד "חבד"תת חב213900

17012נצרת10:0011:30מגדל העמק6היסמין נחלת ישראל499806

17012נצרת12:0013:00מגדל העמק מגדל העמק2ד "חבד לבנות בית מושקא"חב410530

17014נצרת8:009:30גבעת אלהגבעת אלהיחד213827

17014נצרת10:0011:00נהללמושב נהללנהלל אזורי211458

17014נצרת11:1512:30נהללדואר נהללמקיף חקלאי נהלל280057

17014נצרת12:4513:30נהללמושב נהללדמוקרטי בעמק430173

17015נצרת8:009:30שמשיתשמשיתרעים214684

17015נצרת10:0011:30הושעיהנתיבנתיב214080

17016נצרת8:009:30הרדוףקבוץ הרדוף-ולדורף הרדוףמקיף ולדורף הרדוף240572

17016נצרת10:0011:30הרדוףהרדוףהרדוף-ולדורף213884

17017נצרת8:009:30גיניגרקבוץ גניגר-בהס עמק יזרעאלגניגר-עמק יזרעאל210435

17017נצרת10:0011:30שרידשרידשגיא-שריד 212415

17018נצרת8:009:30רמת ישי48הארז ארזים רמת ישי212217

17018נצרת10:0011:30רמת ישיסמטת הפרדסב היובל"חט244194

17019נצרת8:009:30רמת דודרמת דודקישון רמת דוד220053

17019נצרת10:0011:30כפר יהושעכפר יהושעמרחבים כפר יהושע211029

17019נצרת12:0013:00יפעתיפעתמקיף העמק המערבי260257

17020נצרת8:009:30שדה יעקבמושב שדה יעקבשדה יעקב מד212290

17020נצרת10:0011:30שדה יעקבשדה יעקבישיבת תקות יעקב240176

17021נצרת8:009:30אחוזת ברקרקפות(אחוזת ברק)מרומי שדה511535

17021נצרת10:0011:30מזרעקבוץ מזרעתבור-מקיף עמקים260182

18001נתניה8:0010:00נתניה1בר יוחאי גוונים420224

18001נתניה10:3012:45נתניה17ביאליק ביאליק411389

18002נתניה8:009:30נתניה15ההסתדרות ד ישורון"ממ412874
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18002נתניה10:0011:00נתניה24אבא הילל סילבר צופיה574293

18002נתניה11:1512:30נתניה1הולנד ד נועם"ממ415372

18003נתניה8:009:30נתניה14ילבר 'זעירוני משה שרת490037

18003נתניה10:0011:45נתניה21שרת הלל צור414425

18003נתניה12:0013:30נתניה4רייך לאון ש נעמי שמר"ע414201

18004נתניה8:009:30נתניה12בר אילן בארי411371

18004נתניה10:0011:30נתניהשפינוזה רמת הרצלעירוני מקיף שי עגנון444950

18004נתניה12:0013:00נתניה36שלמה המלך האולפן הבינלאומי480830

18005נתניה8:009:00נתניה21שרת ת אורגד"אמי530048

18005נתניה9:3010:15נתניה2יהודה הנשיא ת ברקאי"ת511543

18005נתניה10:4512:15נתניה10עולי הגרדום בר אילן בנות' תורני ואולפ440149

18005נתניה12:3013:30נתניה7הנביאים בר אילן בנים453605

18006נתניה8:009:30נתניה13גרונר דב שורשים411421

18006נתניה10:0011:30נתניה1ל פינת אברבנאל "האציהודה הלוי420109

18006נתניה11:4512:45נתניה2י "לחמורשה420091

18006נתניה13:0014:00נתניה23הפורצים ד בית מרגלית"ממ414466

18007נתניה8:009:30נתניה6יאיר י"איתמר בן אב411355

18007נתניה10:0011:30נתניהאבי-שדרות בןיהונתן413484

18007נתניה12:0013:30נתניה35יהודה הלוי ד תחכמוני"ממ411496

18008נתניה8:0010:00נתניה4א "הגרמקיף טשרניחובסקי440115

18008נתניה10:1511:15נתניה1ם סופר "חתמרכז נוער ממלכתי431189

18008נתניה11:3013:00נתניה8אייזיק רמבה ד עוזיאל"ממ414177

18009נתניה8:0010:00נתניה12ר פרח יהודה "דמרים ילן שטקליס566893

18009נתניה10:1511:45נתניה3ברוש נתן אלתרמן566901

18009נתניה12:0013:15נתניה1החינוך העברי (רבין.ק)מורשת זבולון416230

18010נתניה8:0010:00נתניה2תאשור דבורה עומר511683

18010נתניה10:3012:30נתניה10הדקל שמרית417188

18011נתניה8:0010:00נתניה5אשר הרצוג412239

18011נתניה10:3012:30נתניה10תשרי מ תשרי"מ416628

18012נתניה8:009:30נתניה33הרב הרטום שמואל לאה גולדברג411926

18012נתניה9:4511:15נתניה37הרב הרטום שמואל רועי קליין417121

18012נתניה11:3012:30נתניה1הגר ברוך ישיבת בני עקיבא440347

18012נתניה12:4513:15נתניהסירקין פינת דובדוב נאות גחוה חקלאית413609

18013נתניה8:0010:00נתניה18הזמיר חדש' קרית רבין ממ414888

18013נתניה10:1511:15נתניה1אלומות אלומות411363

18013נתניה11:3012:30נתניה21סירקין אמירים582015

18013נתניה12:4513:45נתניה31שד לנטוס טום אביחי512582

18014נתניה8:009:30נתניה5נצח ישראל מושק.ד חבד בנות ח"ממ415521

18014נתניה9:4511:00נתניה5נצח ישראל מנחם.ד חבד בנים ד"ממ414730

18014נתניה11:1512:00נתניה21הנביאים הדר ישראל530014

18014נתניה12:1513:30נתניה15יחזקאל אורחות שרה578583

18015נתניה8:0010:00נתניה1שמואל דורה לאומנויות512400

18015נתניה10:3011:30נתניה7סטופ שזר413252

18015נתניה12:0013:00נתניה752. ד.תד"מרכז נוער ממ431205

18016נתניה8:009:30נתניה10אלנקווה אפרים ת עמיטל"אמי413260

18016נתניה10:0012:00נתניה1סיני תיכון תמר אריאל470187

18016נתניה12:1512:45נתניה1חפץ חיים שלהבות581397

18017נתניה8:009:30נתניה3חבצלת החוף רזיאל413922

18017נתניה10:0011:30נתניה3שמורת נחל שניר ש אהרון דוידי"ע411413

18017נתניה12:0013:30נתניה6אריה לייב יפה י"ד רש"ממ411439

18018נתניה8:009:45נתניה18נורדאו צליל414482

18018נתניה10:0011:30נתניה901שד גולדה מאיר ש אלדד"מקיף ע441097

18018נתניה12:0013:00נתניה18נורדאו שחפים581389

18019נתניה8:0010:00נתניה2ויסלברגר ש גוטמן"מקיף אורט ע471011

18019נתניה10:1512:00נתניה8חטיבת אלכסנדרוני אילן רמון416396

18019נתניה12:1513:45נתניה1חטיבת אלכסנדרוני ב תיכון ריגלר"חט441212

18020נתניה8:0010:00נתניה4ברמן בני ש חיים חפר"ס ע"בי410316

18020נתניה10:1511:30נתניה4ברמן בני ש חיים גורי"ב ע"חט482414

18020נתניה11:4513:00נתניה4בני ברמן קרליבך530337

18021נתניה8:009:45נתניה5מעפילי אגוז רימלט414870

18021נתניה10:3012:00נתניה4גור מרדכי מ מנחם בגין"מ416164

18022נתניה9:3011:30געשגעשאדם וסביבה410431

18022נתניה12:0013:30מכון וינגייטמכון וינגייטג עש זינמן"מכללה לחנ490045

18026נתניה8:009:15פרדסיה2שבזי שלום רימון482521

18026נתניה9:3011:00פרדסיה35ם "רמבז"ממלכתי תפו413146

18026נתניה11:1512:45צור משהצור משהבכר רוסו' ממ411793

18026נתניה13:0013:30צור משההשיבולים צור משההעוגן לב השרון482505

18027נתניה8:0010:00אבן יהודה43השומרון הממלכתי בכר410027



(מסלול) מספר קלפי  סניף שעת סיום שעת התחלה עיר כתובת מקום הצבעה קוד מוסד

18027נתניה10:1511:45אבן יהודה142העצמאות י"בית חינוך בית אב417105

18028נתניה8:0010:00אבן יהודההאלההראשונים474684

18028נתניה10:3012:00אבן יהודה45דואר הדסים מקיף הדסים440180

18031נתניה8:0010:00צורן-קדימה20השקמה צורן יובלים413773

18031נתניה10:1511:45צורן-קדימה1קורצאק יגאל אלון411819

18031נתניה12:0013:00צורן-קדימה3ההסתדרות ד אור תורה"ממ411827

18032נתניה8:0010:15צורן-קדימה2דרך לב השרון צורן ממלכתי לב רן414805

18032נתניה10:3012:00קדימה38הורדים ב גוונים"חט441576

18033נתניה8:0010:15צורן-קדימה36הורדים ממלכתי ניצני השרון415083

18033נתניה10:4512:00צורן-קדימה1דרך לב השרון ב הרצוג"חט442046

18034נתניה8:0010:15כפר יונה4יקינטון רימון416487

18034נתניה10:3012:15כפר יונההארזיםשש שנתי איש שלום444828

18034נתניה12:3013:15כפר יונה13הרצל ב"עתיד חט479428

18035נתניה8:0010:00כפר יונהשד מנחם בגיןממלכתי הדר416958

18035נתניה10:1511:00כפר יונההרימוןגן נפלאות482513

18035נתניה11:1512:00כפר יונה54ההדרים ד בר אילן"ממ410829

18035נתניה12:1513:45בת חפרבת חפרממלכתי שדות414284

18036נתניה8:009:30כפר יונהנעמי שמריפה נוף480160

18036נתניה10:0012:00כפר יונה28גבורי ישראל ממלכתי עמל410811

18036נתניה12:1513:00כפר יונה13הרצל שרונה482422

18038נתניה8:0010:00מכמורתמבואות יםרמות ים470443

18038נתניה10:1511:00מכמורתס מבואות ים"בתוך ביחינוך ימי מכמורת444182

18038נתניה11:1513:00מכמורתמכמורתא התיישבותי"מתי625400

18039נתניה8:009:30שער חפר-בית יצחקדרך האילנותס ממלכתי אזורי"בי410209

18039נתניה10:0011:30נעוריםנעוריםהדסה נעורים470146

18039נתניה12:0013:00נווה הדסהחוף השרון. נ.דחוףהשרון-בית אקשטיין456616

18040נתניה8:009:30מדרשת רופיןמדרשת רופיןקרית חינוך בן גוריון480046

18040נתניה10:0011:30מדרשת רופיןמדרשת רופיןעמק חפר משותף641647

18040נתניה12:0013:00מדרשת רופיןמדרשת רופיןשורשים482711

18041נתניה8:0010:00גאוליםגאוליםלב הפרדס416339

18041נתניה10:1511:30כפר ויתקיןהדוארממלכתי ויתקין410738

18041נתניה12:0013:15בארותייםבארותייםקדם411231

18042נתניה8:009:30אבני חפץאבני חפץאחיה415463

18042נתניה10:0011:30שבי שומרוןשבי שומרוןד שבי שומרון"מ413708

18054נתניה8:009:30אביחיל1ל "צהממלכתי אזורי410019

18054נתניה10:0011:30נתניהעמק חפר- כפר מונאש חוה חקלאית- חות הנוי 482471

18054נתניה12:0013:00תנובותציוןד אור השרון"ממ412379

18055נתניה8:0010:00בית יהושעבית יהושעויצמן410191

18055נתניה10:3011:30תל יצחקתל יצחקנוה הדסה444034

19001עפולה8:009:30עפולהכפר הנער ניר העמקכפר נוער ניר העמק280032

19001עפולה10:0011:00עפולה23הבנים עפולה-אוהל מאיר מד211946

19001עפולה11:3012:30עפולה30וולפסון אולפנת צביה244228

19001עפולה12:4513:30עפולה27הרב פרץ ציוני ת יהודה"מקיף דתי אמי240051

19002עפולה8:009:30עפולה34הקונגרס הציוני גאולים עפולה-בית זאב213637

19002עפולה10:0011:30עפולהוולפסוןגוונים עפולה-'ממ ג213991

19002עפולה11:4513:30עפולה4האגס אורט אלון עפולה420042

19003עפולה8:009:30עפולה13הגן עפולה-אלון יזרעאל211912

19003עפולה10:0011:30עפולה13תדהר יסודי תדהר411330

19004עפולה8:009:30עפולהרובע יזרעאליהלום611897

19004עפולה10:0011:30עפולהחביבה רייק רובע יזראעלרימונים420141

19004עפולה12:0013:00עפולהרובע יזרעאלשוהם430298

19005עפולה8:009:30עפולה39סולד הנריטה עפולה-מוריה מד211961

19005עפולה10:0011:30עפולההאירוסיםעפולה-בן צבי212738

19005עפולה12:0013:00עפולה26יוספטל נעים הליכות611442

19006עפולה8:009:30עפולה9טשרנחובסקי כרמים בעמק220129

19006עפולה10:0011:30עפולהבית חולים העמק עפולהס העמק"בי220509

19006עפולה12:0013:00עפולה(גבעת המורה) 4הצוקית בית אורי220202

19007עפולה8:0010:00עפולה1האלה נופים214346

19007עפולה8:0010:00עפולהשדה יצחקעפולה-אלומות 211904

19007עפולה10:3012:00עפולה12פנקס צבי מעלות נסים ממד עפולה211953

19008עפולה8:009:30עפולה53ההגנה (סי פי עפולה)יובלים 220384

19008עפולה10:0011:30עפולה3מגשימים קרית חינוך אורט אורן270041

19009עפולה8:009:30דבורהדבורהדבורה-יד לחמישה 210484

19009עפולה10:0011:30ניר יפהגוש אומן תענךעמק יפה844043

19009עפולה12:0013:00גן נרגן נרנר הגלבוע213447

19010עפולה8:009:30מוקייבלהמוקייבלהיסודי מוקיבלה218495

19010עפולה10:0011:30אביטלאביטלאביטל-חבד מד 212019

19010עפולה12:0013:00מוקייבלהמוקייבלהב מוקייבלה"חט540617
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19011עפולה8:009:30בית אלפאבית אלפאיסודי בית אלפא616789

19011עפולה10:0011:30בית השיטהדמוקרטי אל מרחב616367

19012עפולה8:009:30מסילותקבוץ מסילותמשותף רימון מסילות211326

19012עפולה10:0011:30מסילותקיבוץדרור420679

19012עפולה12:0013:00(מאוחד)עין חרוד (מאוחד)עין חרוד הרב תחומי עמק חרוד260091

19013עפולה8:009:30שדה אליהושדה אליהומקיף שדה אליהו260059

19013עפולה10:0011:30שדה אליהושדה אליהושדה אליהו משותף דתי212274

19013עפולה12:0013:00שדה אליהו(שדות )שקדיה 616730

19014עפולה8:009:30בית שאןויצמן חייםנריה- נועם 214429

19014עפולה10:0011:30בית שאן1000/א1ירושלים הבירה מיוחד גולני בית שאן220103

19014עפולה12:0013:00בית שאן1ויצמן חיים קשת יונתן210302

19015עפולה8:009:30בית שאןשכ נווה הנחלבית שאן-רמבם מד212795

19015עפולה10:0011:30בית שאןמקיף דתי אורט270157

19015עפולה12:0013:00בית שאןשדרות הארבעהמקיף כללי אורט240127

19016עפולה8:009:30גנם-אום אל- שבלי שבלייסודי שבלי218933

19016עפולה10:0011:30גנם-אום אל- שבלי שבלייסודי אום אלגנם218081

19016עפולה12:4513:30גנם-אום אל- שבלי חוה חקלאית התבור616391

19016עפולה12:0012:30גנם-אום אל- שבלי שבליתיכון שיבלי247882

19017עפולה8:009:30כדוריכדוריאזורי כדורי210948

19017עפולה10:0011:30כדוריכדורימול התבור512491

19017עפולה12:4513:30כדוריכדוריקשת הגליל384602

19017עפולה12:0012:30כדוריכדורימקיף חקלאי כדורי280065

19018עפולה8:009:30הזורעהזורעפלגים-הזורע 210575

19018עפולה10:0011:30רחוב60רחוב רחוב-ביכורה מד212167

19019עפולה8:009:30נייןניין'מקיף בוסתן אל מרג248229

19019עפולה10:0011:30נייןנייןיסודי נין218560

19019עפולה12:4513:30ניין(יזרעאל)טמרה טמרה של עמק יזרעאל218305

19019עפולה12:0012:30כפר מצרכפר מצריסודי כפר מסר218420

19020עפולה8:009:30מעלה עירוןמעלה עירוןזלפה318154

19020עפולה10:0011:30מעלה עירוןסאלםסאלם318246

19020עפולה12:0013:00צנדלהצנדלהיסודי צנדלה218735

19021עפולה8:009:30(קיבוץ)מרחביה (קיבוץ)מרחביה אופקים210419

19021עפולה10:0011:30סולםסולםיסודי סולם218693

19022עפולה8:009:30(איחוד)עין חרוד (איחוד)עין חרוד משותף עמק חרוד211755

19022עפולה10:0011:30חמדיהחמדיהחמדיה-אזורי דקלים210641

19022עפולה12:0013:00חמדיהחמדיהאולפנה גלעד220434

19023עפולה8:009:30נווה איתןנווה איתןגאון הירדן260133

19023עפולה10:0011:30שלוחותעמק המעינות, מועצה אזוריתחווה חנוכית חקלאית443226

19024עפולה8:009:30בית שאן1גולדה מאיר בית שאן-תומר 210286

19024עפולה10:0011:30בית שאן29הגלבוע בית שאן-גלבוע 210260

19024עפולה12:0013:00בית שאן2ויצמן ישיבה תיכונית בני עקיבא244624

19025עפולה8:009:30בית שאן26שד מנחם בגין בית שאן-מאיר מד210294

19025עפולה10:0011:30בית שאןמנחם בגין' שדאולפנת בית שאן640466

19025עפולה12:0013:00בית שאן39מכלוף יעקב בית שאן-תחכמוני מד210310

19026עפולה8:009:30כפר תבורהמיסדיםיצחק רבין214155

19026עפולה10:0011:30(בעמק)טייבה (בעמק)טייבה יסודי טייבה העמק218271

20002פתח תקוה8:009:30אלעד2בן זכאי איילים בנים415653

20002פתח תקוה10:0011:30אלעד10בן זכאי אולפנה נחלה דרכא189001

20002פתח תקוה12:0013:00אלעד34הילל חווה חקלאית616094

20003פתח תקוה8:009:30אלעד7רבי חייא בנות- אור האמת 481952

20003פתח תקוה10:0011:30אלעד21שמעון הצדיק ת ברסלב אלעד"ת611772

20003פתח תקוה12:0012:30אלעד24שמעון הצדיק פאר מנחם530022

20003פתח תקוה12:4513:30אלעד22שמעון הצדיק תפארת חיה481978

20004פתח תקוה8:009:30אריאל10השומרון נחשונים' ממל413377

20004פתח תקוה10:0011:30כפר תפוחכפר תפוחקדם שומרון כפר תפוח457291

20004פתח תקוה12:0013:00אריאל12הפסגה עליזה בגין' ממל414417

20005פתח תקוה8:009:30אריאל25דרך אפרתה ד אור זבולון"ממ414557

20005פתח תקוה10:0011:30אריאל,28דרך אפרתה אורט יובלי אריאל440925

20005פתח תקוה12:0013:00אריאל18ל "צהמילקין' ממל414581

20006פתח תקוה8:009:30אלעד55רבי יהודה הנשיא איילים בנות413807

20006פתח תקוה10:0011:30אלעד20שמאי ראשית חכמה442434

20006פתח תקוה12:0013:00אלעדרשידעת יוסף350983

20007פתח תקוה8:009:30כפר סירקין22הגפנים כצנלסון410944

20007פתח תקוה10:0011:30עינתקבוץ עינתמעבר אפק' ממ411546

20016פתח תקוה8:009:30יצהר1שערי תורה תלמוד תורה בן פורת יוסף616284

20019פתח תקוה8:009:30סביון' א2גן השקמים גני יהודה-סביון411504

20019פתח תקוה10:0011:30סביון2גן השקמים ב חדשה סביון"חט482687

20020פתח תקוה8:009:30בני עטרותבני עטרותיצחק נבון410233
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20020פתח תקוה10:0011:30נחליםנחליםד מודיעים"ממ410092

20020פתח תקוה12:4513:30נחלים59שניר טכנולוגי תורני נחלים900076

20020פתח תקוה12:0012:30נחלים54דן ע נחל יצחק נחלים"ישיבת בנ440339

20021פתח תקוה8:009:30פדואלפדואלד יסודי"שילת פדואל ממ416214

20021פתח תקוה10:0011:30ברוכין3חטיבה 482265

20022פתח תקוה8:0010:30עלי זהבעלי זהב מערבד אורים עלי זהב"חמ480053

20022פתח תקוה11:0012:00עלי זהבעלי זהבית עלי זהב"אולפנת אמ482430

20023פתח תקוה8:009:30אלקנה5אדני פז ד יסודי"כרמים ממ413690

20023פתח תקוה10:0012:00אלקנה קרית חינוך2בנות ירושלים אולפנת אורט השומרון440883

20023פתח תקוה10:0012:00אלקנה אלקנה2בנות ירושלים מיוחד.אולפנת אורט השומרון ח482653

20024פתח תקוה10:0011:30אלקנה2עורי צפון ישיבת מערב שומרון420026

20025פתח תקוה8:009:30ראש העין15חותמי המגילה ד אוהל שרה"ממ411850

20025פתח תקוה10:0011:30ראש העין1המרץ (מוסד בני ציון)אבן חן 420513

20025פתח תקוה12:0013:00ראש העין8ון קנדי 'גתיכון בגין444745

20026פתח תקוה8:009:30ראש העין51החמישה אולפנאת זבולון440990

20026פתח תקוה10:0011:30ראש העין1מנחם עמוסי תיכון דתי עתיד440495

20026פתח תקוה12:0012:30ראש העין157שבזי ממלכתי אשכול415240

20026פתח תקוה12:4513:30ראש העין6החמישה ד אוהל שלום"ממ411843

20027פתח תקוה8:009:30ראש העין1דקר ם"ד רמב"ממ411868

20027פתח תקוה10:0011:30ראש העין4אשכולית ממלכתי טל415125

20028פתח תקוה8:009:30ראש העין36דרך בגין מנחם ד צורים"ממ413724

20028פתח תקוה10:0011:30ראש העין69דרך מנחם בגין ב היובל"חט441451

20028פתח תקוה12:0013:00ראש העין36דרך בגין מנחם ב גוונים"חט441444

20029פתח תקוה8:009:30ראש העין3נווה אפיקים ממלכתי נופים414896

20029פתח תקוה12:0013:00ראש העין1נוה אפיקים ממלכתי נוה דליה414904

20030פתח תקוה8:0010:30שערי תקווה8צוק (ד שערי תקווה"ממ)ניגונים 430322

20030פתח תקוה11:0012:00שערי תקווה15בזלת (מ שערי תקוה"מ)רמון 416941

20031פתח תקוה8:009:30רבבהרבבהאולפנת צביה רבבה441980

20031פתח תקוה10:0011:30רבבהנחל קנהלביא בנים רבבה430330

20031פתח תקוה12:0012:30רבבהלביר בנות רבבה482190

20031פתח תקוה12:4513:30רבבה1נחל קנה חן השומרון420208

20033פתח תקוה8:009:30פתח תקווה10רום יעל נתן יונתן417212

20033פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה5הבנים קרול411660

20034פתח תקוה8:009:30פתח תקווה8סעדיה גאון א"פיק411652

20034פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה68העצמאות ת"ה פ"מרכז פסג416800

20035פתח תקוה8:009:30פתח תקווה46שפירא הרמן צבי הס411611

20035פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה30ד הבנים "יישיבת כפר גנים440297

20036פתח תקוה8:009:30פתח תקווה3שולזינגר (כפר גנים)ד אורי אורבך "חמ411710

20036פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה8פלדמן מיוחד. ישיבת כפר גנים ח442400

20037פתח תקוה8:009:30פתח תקווה48קיש יסודות411694

20037פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה6ראשון לציון יצחק נבון הדר המושבות566919

20037פתח תקוה12:0013:00פתח תקווה6ראשו לציון שש שנתי רמון580001

20038פתח תקוה8:009:30פתח תקווה50העצמאות הדר410712

20038פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה17בס זליג אולפנית ישורון440081

20039פתח תקוה8:009:30פתח תקווה13יטקובסקי אחים ביאליק414003

20039פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה32יהלום בנימין יד לבנים412767

20039פתח תקוה12:0013:00פתח תקווה22בן גוריון ב עלומים"שש שנתי בן גוריון חט490052

20040פתח תקוה8:009:30פתח תקווה2הרב יאיר חפוטא מיוחד. ת ח"מעוף פ521203

20040פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה16הרב הרצוג ת"ת פ"כפר הנוער אמי480020

20040פתח תקוה12:0013:00פתח תקווה16הרב הרצוג מיוחד. ת ח"כפר הנוער אמי579490

20041פתח תקוה8:009:30פתח תקווה5עידוד ישראל דבורה עומר512434

20041פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה25נוראדו למרחב בנות415091

20041פתח תקוה12:0013:00פתח תקווה2ברוריה בת תרדיון למרחב בנים417006

20042פתח תקוה8:009:30פתח תקווה73ל "צהב רבין"חט421149

20042פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה70' ל מול מס"צהת דעת מבינים"ת434019

20043פתח תקוה8:0010:00פתח תקווה14קפלן אליעזר מרכז חינוכי שניידר420240

20043פתח תקוה10:3012:00פתח תקווה43קפלן חוה חקלאית412734

20044פתח תקוה8:009:30פתח תקווה3אורן אבי ב בן גוריון"חט444901

20044פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה7קפלן אליעזר קפלן411686

20045פתח תקוה8:009:30פתח תקווה13אמסטרדם ב רשיש"חט444232

20045פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה13אמסטרדם דרכי נעם בנים414664

20045פתח תקוה12:0013:30פתח תקווה16אמסטרדם עמל ב הרב תחומי טכנאים הנדסאים470591

20046פתח תקוה8:009:30פתח תקווה31וולפסון דוד גורדון411603

20046פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה8אנדרסן רמת ורבר-ב אחד העם"חט444893

20047פתח תקוה8:009:30פתח תקווה8הוברמן הוברמן412841

20047פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה20בראון אריה ב גולדה מאיר"חט441139

20047פתח תקוה12:0013:00פתח תקווה3שרעבי ויצו גן ונוף480038

20048פתח תקוה8:009:30פתח תקווה1הלסינקי גהה מרכז חינוכי420521



(מסלול) מספר קלפי  סניף שעת סיום שעת התחלה עיר כתובת מקום הצבעה קוד מוסד

20048פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה6מבצע חורב חיים חפר511519

20048פתח תקוה12:0013:00פתח תקווה10הרב מוהליבר שמואל נצח ישראל411736

20049פתח תקוה8:009:30פתח תקווה3סוטין חיים מיוחד רעות420356

20049פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה1ירושלים ת"נשי אמי472555

20051פתח תקוה8:009:30פתח תקווה14הרב אונטרמן ד מעלות חיים"מ415224

20051פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה18רחל המשוררת ב בן צבי"חט444109

20051פתח תקוה12:0013:00פתח תקווה7נצח ישראל ישיבת צביה441832

20052פתח תקוה8:009:30פתח תקווה8שמואל הנגיד אולפנת רעות470088

20052פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה38רמז דוד עמל א470070

20052פתח תקוה12:0013:00פתח תקווה38רמז דוד ת צמח צדק"ת415349

20054פתח תקוה8:009:30פתח תקווה11פוחס אמיר414433

20054פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה71עין גנים ב ברנר"חט444919

20055פתח תקוה8:009:30פתח תקווה7תפוצות ישראל אורנים411702

20055פתח תקוה10:0011:30פתח תקווהכיכר הגפן, דוד רמזקיבוץ גלויות411629

20055פתח תקוה12:0013:00פתח תקווה25יבנה ת אלירז"ישיבה תיכונית אמי442426

20057פתח תקוה8:009:30פתח תקווה17שפרינצק ד בנות"אור חיה חב416131

20057פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה16הרב עוזיאל אלונים מיוחד420299

20058פתח תקוה8:009:30פתח תקווה43שיפר שיפר413039

20058פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה4חזון איש שמעוני413823

20060פתח תקוה8:009:30פתח תקווה27עין גנים עין גנים412908

20060פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה1ייב 'מרדכי בצד תורני נווה אברהם"ממ417220

20062פתח תקוה8:0010:30פתח תקווה27הרב ישעיהו משורר אקדמי תורני עמיטל411306

20062פתח תקוה11:0012:00פתח תקווה פינת יק1הרב עובדיה יוסף אולפנת הדר גנים540542

20064פתח תקוה8:009:30פתח תקווה12ישעיהו ישראל (תיכון ברנר)ב פינשטיין "חט440099

20064פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה27סיני אק'חטב עמלנית קורצ444372

20064פתח תקוה12:0013:00פתח תקווה11הרב צעירי שלמה ב עמלנית שלום"חט444141

20065פתח תקוה8:009:30פתח תקווה33צלח שלום מורשה בנות411769

20065פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה7עדש שפיק מורשה בנים566851

20066פתח תקוה8:009:30פתח תקווה פינת מטולה31חדרה בית חינוך אפיק526970

20066פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה3האחים בכר ש יצחק שמיר"שש שנתי ע711051

20067פתח תקוה8:0010:00פתח תקווה4זכרון יעקב ש נעמי שמר"ע413955

20067פתח תקוה10:3012:30פתח תקווה50זכרון יעקב בר לב415430

20069פתח תקוה8:009:30פתח תקווה14בן חור ש אהוד מנור"ע416446

20069פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה' א15מבצע יפתח קונסרבטוריון9022667

20070פתח תקוה8:009:30פתח תקווה6גובר רבקה בית חינוך פאול קור430462

20070פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה52זכרון יעקב שש שנתי אחד העם440107

20071פתח תקוה8:009:30פתח תקווה4משה שמיר עוזי חיטמן430546

20071פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה6משה שמיר אריק אינשטיין512608

20072פתח תקוה8:009:30פתח תקווה2אשכול לוי נוה עוז411637

20072פתח תקוה10:0011:30פתח תקווה13אבידן דוד אלימלך כנר416438

20073פתח תקוה8:009:30ראש העין פינת חי1אלברט איינשטיין ש רונה רמון"בית חינוך ע480111

20073פתח תקוה10:0011:30ראש העין19גזית ע"ס ניסוי לקיימות רה"אפק בי415133

20073פתח תקוה12:4513:30ראש העין6יואל הנביא Eצומח 482547

20073פתח תקוה12:0012:30ראש העין18נחשול נופרים צומח ממלכתי482554

20074פתח תקוה8:009:30ראש העין9יפה ירקוני בית חינוך ברוח שמעון פרס480137

20074פתח תקוה10:0011:30ראש העין1דב גרונר נאות אילנה420539

20074פתח תקוה12:0013:00ראש העין3גרונר דב חטיבה בראשית482570

20075פתח תקוה8:009:30ראש העין25יגאל אלון ש חיים גורי"פסגות ע482224

20075פתח תקוה10:0011:30ראש העין22חיים הרצוג ד"פסגות אפק צומח ממ482372

20075פתח תקוה12:0013:00ראש העין9חיים הרצוג Cצומח 482562

21002צפת8:0010:00צפתח רבקה זיו"ביס מיוחד זיו"בי220459

21002צפת10:0012:00צפת1בוטינסקי זאב 'זרב תחומי מנחם בגין270025

21003צפת8:009:30צפת1הרצל הארי מד צפת212688

21003צפת10:0011:30צפת1אנילביץ ם"אגמי212035

21003צפת12:0013:00צפת99רמז דוד גנזי המלך611558

21004צפת8:009:30צפת1בת הרים 'צפת ב-ח "ממ כי212043

21005צפת8:009:30צפת3יוספטל ד בנים"מנחם חב-אור213561

21005צפת10:0011:30צפתד"שיכון כנען קרית חבבית חנה270801

21006צפת8:009:30צפתהרבי מלובאוויטשד בנות"מנחם חב-אור214114

21006צפת10:0011:30צפת15ב ילדי מעלות "כצפת-ממד בירב 212068

21008צפת8:009:30צפת10ב ילדי מעלות "כת"אולפנא אמי353581

21008צפת10:0011:30צפת15ב ילדי מעלות "כת"מקיף דתי אמי240234

21008צפת12:0013:00צפתב ילדי מעלות"כד נועם"ממ214668

21009צפת8:009:30ראש פינהאונו- מעלה גיאראש פינה-וילקומיץ212142

21009צפת10:0011:30צפתאלעזר דודצמח דוד616557

21009צפת12:0013:00צפתשכ גני הדרמפתן צפת230284

21010צפת8:009:30(גוש חלב)ש 'ג(גוש חלב)ש 'גיש'ג-יסודי גוש חלב218149

21010צפת10:0011:30אסד-עין אלאסד-עין אלאלביאדר עין אלאסד218776
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21010צפת12:0013:00ריחאניהריחאניהנארת218982

21011צפת8:009:30חצור הגלילית32הגאולים שבט סופר212761

21011צפת10:0011:30חצור הגלילית1בן יוסף שלמה חוני המעגל210682

21011צפת12:0013:00חצור הגליליתבן יוסף שלמהת"קרית החינוך אמי770784

21012צפת8:009:30חצור הגלילית48הנשיא ויצמן ש אברט"יסודי ע210674

21012צפת10:0011:30חצור הגליליתחצור הגליליתש אברט"מקיף אורט ע770776

21013צפת8:009:30מירוןמירוןחמד אזורי ממד מירון211276

21013צפת10:0011:30מירוןמירוןישיבת בני עקיבא214338

21014צפת8:009:30מירוןמירוןאולפנא מירון- ישיבת בני עקיבא 270280

21014צפת10:0011:30מירוןמרכז מרום הגלילבראשית בנות616540

21014צפת12:0013:00מירוןמרכז אזור מרום גלילבית חינוך בראשית בני616524

21015צפת8:009:30סאסאסאסאנוף הרים-סאסא211631

21015צפת10:0011:30סאסאסאסאמקיף אנה פרנק280115

21016צפת8:009:30פרודקיבוץ פרודנוף גליל212001

21016צפת10:0011:30אור הגנוזאור הגנוזבית יעקב ולאה בנות511774

21017צפת8:009:30איילת השחראיילת השחראיילת השחר-מבוא גליל210062

21017צפת10:0011:30אליפלט12270.ד.תמ רמת כורזים"יסודי מ214569

21019צפת8:009:30יראוןקבוץ יראוןיראון"-יסודי פסגות210914

21019צפת10:0011:30יסוד המעלה2135יסוד המעלה נחשוני החולה יסוד המ212753

21020צפת8:009:30זנגריה-טובאראש פינה. נ.דיסודי טובא218255

21020צפת10:0011:30זנגריה-טובאטובא' יסודי ב217430

21020צפת12:0013:00זנגריה-טובאזנגריה-טובאתיכון טובא249250

22001קרית גת8:009:00קריית גת2מירון י"רשב613182

22001קרית גת9:3010:30קריית גת1מירון צבי-בן611699

22001קרית גת11:0014:00קריית גת30שד העצמאות ש שלאון"מקיף ע640656

22002קרית גת8:0010:00קריית גת74אבני חושן אורט כרמי גת644344

22002קרית גת10:3012:00קריית גת4נופך כרמים616359

22002קרית גת12:3013:30קריית גת5הנרייטה סאלד שבזי630038

22003קרית גת8:009:30קריית גת3רחבת ירמיהו אוהל יוסף יצחק611046

22003קרית גת10:0011:30קריית גת3רחבת ירמיהו ד"אוהלי מנחם חב611236

22003קרית גת12:0013:30קריית גת13שמואל הנביא ל"ז-אפרים בן דוד612028

22004קרית גת8:009:30קריית גת37הגבורה דוד אלעזר614289

22004קרית גת10:0011:30קריית גת120שד גת מנחם בגין614263

22004קרית גת12:0013:30קריית גת7עתניאל בן קנז הרצל613299

22005קרית גת8:009:30קריית גת9אהוד בן גרא ש זאב בוים רוגוזין"ע. ח. ק640029

22005קרית גת10:0011:30קריית גת3אהוד בן גרא מקיף דתי גרוס640235

22005קרית גת12:0013:30קריית גת3אהוד בן גרא ישיבה תיכונית641399

22006קרית גת8:0010:00קריית גת7ל "צהיד יצחק611434

22006קרית גת10:3013:30קריית גת1ככר המעפיל ש אריה מאיר"מקיף ע644732

22007קרית גת8:009:30קריית גת66שד העצמאות משואה611038

22007קרית גת10:0011:30קריית גת10הדקל שפרינצק611020

22007קרית גת12:0013:30קריית גת11יפתח הגלעדי ם"רמב613497

22008קרית גת8:009:30קריית מלאכי3בר יהודה תורני614560

22008קרית גת10:0011:30קריית מלאכי15גובר רבקה ומרדכי אלי כהן611798

22008קרית גת12:0013:30קריית מלאכיש הנרקיסיםת"מקיף דתי אמי670414

22009קרית גת8:009:30קריית מלאכי139ד "שכ נחלת הר חבד בנות"חב612234

22009קרית גת10:0011:30קריית מלאכיד"שכ נחלת הר חבד בנים"חב612994

22009קרית גת12:0013:30קריית מלאכיד"שכ נחלת הר חבמקיף דתי חבד בית חנה640631

22010קרית גת8:009:30קריית מלאכי1גושן נצח ישראל611061

22010קרית גת10:0011:30קריית מלאכי1גושן אחוות אחים611053

22010קרית גת12:0013:30קריית מלאכיהורדיםהראל612051

22011קרית גת8:009:30כפר מנחםקיבוץהאלה615559

22011קרית גת10:0013:00כפר מנחםקיבוץמקיף צפית660076

22012קרית גת8:009:30(קיבוץ)גת (קיבוץ)גת שדות יואב614529

22012קרית גת10:0011:30(קיבוץ)גת גתנגבה630103

22013קרית גת8:0010:00נהורהנהורהרבקה גובר610857

22013קרית גת10:3012:00תלמיםתלמיםהרב קוק611244

22014קרית גת8:009:30לכישמושב לכישש לובה אליאב"יסודי ע615286

22014קרית גת10:0011:30אמציהאמציהבנות-ממלכתי תורני נועם610600

22014קרית גת12:0013:30בני דקליםלכיש דרום.נ.דבנים-ממלכתי תורני נועם610618

22015קרית גת8:0010:00אבן שמואלאבן שמואלאזורי אבן שמואל610014

22015קרית גת10:3012:00אבן שמואלאבן שמואלאולפנת אבן שמואל640532

22016קרית גת8:0010:00מרכז שפיראת שפיר"ת -5יסודי 616433

22016קרית גת10:3012:00שפירמרכז שפיראשפיר610550

22016קרית גת12:0012:30מרכז שפיראמרכז שפיראישיבת אור עציון640185

22016קרית גת12:4513:30מרכז שפיראמרכז שפיראאולפנא מרכז שפירא680082

22017קרית גת8:009:00קריית גת43הברוש אורט קרית גת65001

22017קרית גת9:3010:30קריית גת5לכיש ' שדגת. אולפנת צביה ק640383
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22017קרית גת12:3013:30בני דקליםאולפנת בני עקיבא641548

22018קרית גת16:0018:00קריית גת9משעול אהוד בן גרא אשכול פייס625152

23001קרית שמונה8:009:30קריית שמונה1דן קרית שמונה-מצודות212092

23001קרית שמונה10:0011:00קריית שמונה1הנשיא קרית שמונה-תל חי212100

23001קרית שמונה11:1512:15קריית שמונה14יהודה הלוי שמונה.ק-יאנוש קורצאק212654

23001קרית שמונה12:4513:30דישוןצומת כחעגורים מבואות חרמון420059

23002קרית שמונה8:009:30קריית שמונה80שפרינצק רננים קרית שמונה220046

23002קרית שמונה9:4511:00קריית שמונה93ביאליק קרית שמונה-המגינים 212084

23002קרית שמונה11:3012:30קריית שמונה27הירדן מקיף דנציגר240010

23003קרית שמונה8:009:30מטולה5הנדיב מטולה-ש הנדיב"ע211268

23003קרית שמונה10:0011:30כפר גלעדיכפר גלעדיכפר גלעדי-עלי גבעה 210971

23003קרית שמונה12:0013:00דפנהדפנהמקיף הר וגיא260307

23004קרית שמונה8:009:30כפר בלוםכפר בלוםמקיף עמק החולה260232

23004קרית שמונה10:0011:30כפר בלוםכפר בלוםהגומא אזורי כפר בלום210963

23004קרית שמונה12:0013:00נאות מרדכינאות מרדכינאות מרדכי-לב העמק211441

23005קרית שמונה8:009:30ר'ג'ער'ג'ער'יסודי רג217851

23005קרית שמונה10:0011:30ר'ג'ע(רמת הגולן)ר 'עגתיכון סלמאן חטיב249318

23005קרית שמונה12:0013:00עין קנייאעין קנייאיסודי עין קניה217869

23006קרית שמונה8:009:30דל שמס'מגדל שמס'מגדל שמס'עיוני מג247858

23006קרית שמונה10:0011:00דל שמס'מג1ד .ת'יסודי ג616441

23006קרית שמונה11:1512:15דל שמס'מג12437דל שמס 'מגממלכתי א מגדל שמס217828

23006קרית שמונה12:3014:00דל שמס'מגדל שמס'מגאלמנאהל217836

23007קרית שמונה8:009:30מסעדהאלאנואר מסעדה217844

23007קרית שמונה10:0011:30מסעדה12345מסעדה תיכון מסעדה247817

23007קרית שמונה12:0013:00מסעדה12435ב מסעדה"חט249177

23008קרית שמונה8:009:30בוקעאתארמת הגולן'יסודי ב410282

23008קרית שמונה10:0011:30בוקעאתא12437בוקעאתא ב בוקעתה"חט249219

23008קרית שמונה12:0013:00בוקעאתאבוקעאתאיסודי בוקעאתא217810

23009קרית שמונה8:009:30קצרין9גלבון קצרין-גמלא 213389

23009קרית שמונה10:0011:30קצרין12גמלא . טד קצרין"יסודי ממ214171

23009קרית שמונה12:0013:30קצריןקצריןמכללה לחינוך אוהלו290023

23010קרית שמונה8:009:30קריית שמונה118הרצל קרית שמונה-רמבם מד212126

23010קרית שמונה10:0012:00קריית שמונה8מלול יעקב קרית שמונה-עוזיאל מד212118

23010קרית שמונה12:3013:30קריית שמונה80שפרינצק ס לאוטיסטים"בי- גוונים 620385

23011קרית שמונה8:009:30עמירעמירעיינת הגליל410217

23011קרית שמונה10:0011:30עמירעמירשיקומי שחפים225128

23011קרית שמונה12:0013:00עמירעמירמקיף עינות הירדן260067

23012קרית שמונה9:0011:00.מרום גולןמרום גולןמרום גולן-אביטל213132

24002ראשון לציון8:009:30ראשון לציון4ראובן ובת שבע רעות413302

24002ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון13וייז סטפן תרבות413450

24002ראשון לציון12:0013:00ראשון לציון11קידוש השם אלונים480228

24003ראשון לציון8:009:30ראשון לציון4הרב צלאח לובה אליאב480210

24003ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון נחלת יהודה21הבנים חקלאי נחלת יהודה480087

24004ראשון לציון8:009:30ראשון לציון17גדוד העברי חביב411900

24004ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון8גרינשפן ד מעלה שמעוני"ממ414680

24004ראשון לציון12:0013:00ראשון לציון7ב "תרמצ"ה ראשל"מרכז פסג416792

24005ראשון לציון8:009:30ראשון לציון4ההכשרות תמיר430033

24005ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון30אברבנאל רוזן412981

24005ראשון לציון12:0013:00ראשון לציון3יוסף בורג ' דררביבים' מקיף ז441147

24006ראשון לציון8:009:30ראשון לציון11אבן תמר הדרים413831

24006ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון14לוין מיכאל וחנה אופקים413633

24009ראשון לציון8:009:30ראשון לציון37דרובין יואל צליל מיתר482406

24009ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון35דרובין אשכולות413401

24010ראשון לציון8:009:30ראשון לציון4האחים וינברג בני ארזים420364

24010ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון4א "החידצעד קדימה420968

24011ראשון לציון8:009:30ראשון לציון15הרברט סמואל עדיני412015

24011ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון2אבי האסירים החצב420828

24011ראשון לציון12:0013:00ראשון לציון2אבי האסירים מחוננים ראשון לציון425215

24012ראשון לציון8:009:30ראשון לציון12שמשון זליג (האירוס)אריאל שרון 482174

24012ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון3חיים בר לב שלהבות482851

24014ראשון לציון8:009:30ראשון לציון55נורדאו ד סיני"ממ411942

24014ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון12בית לחם בלקינד420158

24015ראשון לציון8:009:30ראשון לציון25ם "ראש יגאל אלון"מקיף ו ע440982

24015ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון31גיבשטיין מישור הנוף415398

24015ראשון לציון12:0013:00ראשון לציון8גרינשפן הרשל ג"מקיף י480194

24016ראשון לציון9:0010:30ראשון לציון13ירמיהו ד ישורון"ממ411934

24016ראשון לציון11:0013:00ראשון לציון111נחמיה אור מלכה481945

24017ראשון לציון8:009:30ראשון לציון' א22החצב רמז411918
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24017ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון27רבי עקיבא רקפות482596

24018ראשון לציון8:009:30צריפיןח אסף הרופא"בימח ילדים אסף הרופא420133

24019ראשון לציון8:009:30ראשון לציון4הירקון ידלין412932

24019ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון11רמז ד הראל"ממ413393

24021ראשון לציון8:009:30ראשון לציון30הורוביץ גמנסיה ראלית עש קררי440065

24021ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון2מעגל השלום חתני פרס נובל415497

24022ראשון לציון8:009:30ראשון לציון27ברניצקי עין הקורא413294

24022ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון39ויניק ניצנים414359

24023ראשון לציון8:009:30ראשון לציון2היין כרמים413617

24023ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון33נגבה 'מקיף ט441311

24023ראשון לציון12:0013:00ראשון לציון8הסוכה מקיף' עירוני ה440917

24024ראשון לציון8:009:30ראשון לציון3אבני החושן אבני החושן' מקיף י441758

24024ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון39מבצע משה איתמר413070

24024ראשון לציון12:0013:00ראשון לציון23סילבר ויתקין411892

24029ראשון לציון8:009:30ראשון לציון12הבריגדה עמית' מקיף ג771071

24029ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון7צמח יסוד המעלה413948

24029ראשון לציון12:0013:00ראשון לציון18בורוכוב צ"אחווה בוקר ראשל481051

24030ראשון לציון8:009:30ראשון לציון15גולדה מאיר שיקמים421115

24030ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון26כצנלסון בארי411876

24030ראשון לציון12:0013:00ראשון לציון2הסחלב אביבים413344

24032ראשון לציון8:009:30ראשון לציון119הרצל גן נחום' עירוני ד440875

24032ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון134הרצל ד"מקיף ממ440073

24033ראשון לציון8:009:30ראשון לציון19החלמונית רננים414441

24033ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון12תקומה (בית אפרים)ד המר"ממ412965

24034ראשון לציון8:009:30ראשון לציון1לב -מרים פינת חיים בר'מקיף עירוני ח441287

24034ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון55נווה דקלים נוה דקלים412056

24034ראשון לציון12:0013:00ראשון לציון1לב חיים -ברא"מקיף י420489

24035ראשון לציון8:009:30ראשון לציון4מרים (חדש-שקמה)נוה עוז 416024

24035ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון1ל "ריבשקמה415612

24035ראשון לציון12:0013:00ראשון לציון2אלקבץ (נאות שקמה)מרחבים 415620

24036ראשון לציון8:009:30ראשון לציון נחלת יהודה37העצמאות המעיין מקיף יב444257

24036ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון37העצמאות בו גוריון412262

24036ראשון לציון12:0013:00ראשון לציוןנחלת-בשארי סעדיה ויוסףארזים425900

24037ראשון לציון8:009:30ראשון לציון13האורנים /בר יוחאי יפה נוף413641

24037ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון18שינקין שלמון413195

24038ראשון לציון8:009:30ראשון לציון43התזמורת 'נאות אשלים אנתרופול415927

24038ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון31נגבה נגבה413336

24038ראשון לציון12:0013:00ראשון לציון4שדה נחום אולפנא ראשון לציון442392

24039ראשון לציון8:009:30ראשון לציון5הצנחנים חופית414151

24039ראשון לציון10:0011:30ראשון לציון4חיל שריון נוה חוף413716

24040ראשון לציון8:009:30באר יעקב1גולדברג לאה תלמים442491

24040ראשון לציון10:0011:30באר יעקב18בן יוסף שלמה מ רמון"יסודי מ415992

24040ראשון לציון12:0013:00באר יעקבהגולן(באר יעקב)בראשית מונטסרי 482679

24041ראשון לציון8:0010:00באר יעקב16שוהם צמרות416594

24041ראשון לציון10:3012:00באר יעקב6טופז עתיד נווה נחום442806

24041ראשון לציון12:3013:30באר יעקב6טופז שש שנתי באר יעקב482810

24042ראשון לציון8:009:30באר יעקב3הדקל צאלון410100

24042ראשון לציון10:0011:30באר יעקב3הדקל סביון482448

24042ראשון לציון12:4513:30באר יעקב7שוהם י"רשב482018

24042ראשון לציון12:0012:30באר יעקבחושןאמירים482661

24043ראשון לציון8:009:30חמדמושב חמד"תורת משה"ד "ממ400002

24043ראשון לציון10:0011:30בית דגן8הבנים (רמז)ממלכתי שדות 415042

24043ראשון לציון12:4513:30בית דגן4קפלן ם"ד רמב"ממ410175

24043ראשון לציון12:0012:30צפריהצפריהאולפנא לבנות צפירה440479

24044ראשון לציון8:009:30נס ציונהדוד אלעזרלב המושבה412718

24044ראשון לציון10:0011:30נס ציונה' א20שד אפרים הדר411272

24044ראשון לציון12:0013:00נס ציונה26שמיד ישראל אליעזר בן יהודה442061

24045ראשון לציון8:009:30נס ציונה20בן גוריון התומר420265

24045ראשון לציון10:0011:30נס ציונה7השופטים סביונים416388

24045ראשון לציון12:0013:00נס ציונהאילן רמוןשש שנתי פארק המדע729244

24046ראשון לציון8:009:30נס ציונה30נורדאו אשכול411264

24046ראשון לציון10:0011:30נס ציונה20שד אפרים שיבולים אנתרופוסופי482109

24046ראשון לציון12:0013:00נס ציונה33אפרים ' שדשיבולים שש שנתי482125

24047ראשון לציון8:009:30נס ציונה30גאולה ד אוהל יצחק"ד חב"ממ411298

24047ראשון לציון10:0011:30נס ציונהאוסקר שינדלרב גולדה מאיר"חט444463

24047ראשון לציון12:0013:00נס ציונה8סביון אל האיריס412726

24048ראשון לציון8:009:30נס ציונה5השריון שקד414334

24048ראשון לציון10:0011:30נס ציונה17סוקולוב ד רעות"ממ414037
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24049ראשון לציון8:009:30נס ציונה62ההסתדרות ציונה-גוריון נס-בן440248

24049ראשון לציון10:0011:30נס ציונה38ההסתדרות בן צבי413666

24050ראשון לציון8:009:30נס ציונה15המנין הראשון ראשונים411256

24050ראשון לציון10:0011:30נס ציונה29לרר משה ארגמן416651

24051ראשון לציון8:009:30נס ציונהח ממשלתי נס ציונה"בידקלים420083

24051ראשון לציון10:0011:30נס ציונה12הכרמים ניצנים416420

24051ראשון לציון12:0013:00נס ציונה33הזמיר שדות475608

24052ראשון לציון8:009:30בית עובדבית עובדע"ס בטב"בדרך אל בי442442

25001רחובות8:0010:00עשרת11גדות עשרת-גדרות 411553

25001רחובות10:0011:30בית רבןאבטח. נ.דושינגטון.ג' המכללה האק490094

25001רחובות12:0012:30בית רבן10בית רבן תיכון גבעת ושינגטון440560

25002רחובות8:009:30קבוצת יבנהקבוצת יבנהקבוצת יבנה- עמיחי 460113

25002רחובות10:0011:30קבוצת יבנהקבוצת יבנהי"ד עמיח"ממ410977

25002רחובות12:0013:00ניר גליםד תורני חבל יבנה"חמ482158

25003רחובות8:009:30קריית עקרוןשרת משהממלכתי בן צבי410951

25003רחובות10:0011:30קריית עקרוןמשה שרתד אוהל מאיר"ממ410969

25003רחובות12:0013:00קריית עקרון2השיטה ש רות קורמן"פלך ע442079

25004רחובות8:009:30עיינותעיינותגן רווה' ממ410183

25004רחובות10:0011:30גבעת ברנרגבעת ברנרמקיף אזורי ברנר770065

25005רחובות8:009:30רחובות25אברך חנה קציר א- ב ברזילי"חט444166

25005רחובות10:0011:30רחובות1קליין דב ש קציר"תיכון ע770453

25006רחובות8:009:30רחובות30הרב הרצוג בכור לוי413351

25006רחובות10:0011:30רחובותדוד כוכביד סיני"ממ412064

25006רחובות12:0013:00רחובות42יעקב סמילנסקי412031

25007רחובות8:009:30רחובות10מילר טובה וטוביה ד תחכמוני"ממ412080

25007רחובות10:0011:30רחובות10מילר טובה וטוביה דה שליט ב-ב ביחד "חט444216

25007רחובות12:0013:00רחובות58מנוחה ונחלה תיכון דה שליט440016

25009רחובות8:009:30רחובות1דרך חצחק בנארי עידוד420471

25009רחובות10:0011:30רחובות16בר שאול ' שדשריד414094

25009רחובות12:0013:00רחובות2טשרניחובסקי תלמוד תורה עץ החיים482091

25010רחובות8:009:30רחובות70הר הצופים הרצוג416669

25010רחובות10:0011:30רחובות9הר כנען יצחק נבון412593

25010רחובות12:0012:30רחובות5הר תבור ב צומחת הולנדית"חט474460

25010רחובות12:4513:30רחובות18מרגולין ד בראשית"ממ482588

25011רחובות8:009:30רחובות4חנובר 'צניצני המדע430496

25011רחובות10:0011:30רחובות106נאמן יובל ' פרופרחובות המדע417246

25011רחובות12:0013:00רחובות20גבריאלוב ה רחובות"מרכז פסג416784

25012רחובות8:009:30רחובות3קרוננברג יוסף רמון416578

25012רחובות10:0011:30רחובות4שמחה הולצברג בן גוריון411983

25013רחובות8:009:30רחובות5יעקב מזרחי הדרים- שביט 416495

25013רחובות10:0011:30רחובות20קלמן גבריאלוב תלמוד תורה482315

25013רחובות12:0013:00רחובות20קלמן גבריאלוב בארי בשדה482331

25014רחובות8:009:30רחובות1טשרניחובסקי ש מקס שיין"אורט ע470054

25014רחובות10:0011:30רחובות28הדגניות השיטה413971

25014רחובות12:0013:00רחובות28הדגניות השיטה711770

25015רחובות8:009:30רחובותשד הקיבוצים פינת הרצלד בנות נועם הצבי"מ413559

25015רחובות10:0011:30רחובות1שדרת הקבוצים בנים-ד נועם הצבי"מ414185

25015רחובות12:0013:00רחובות14החבורה יבניאלי411975

25016רחובות8:009:30רחובות10א "הגרב ישיבת הדרום"חט444497

25016רחובות10:0011:00רחובות13צבי שטיינמן מכללת אורות ישראל ומורשת יעקב490110

25016רחובות11:3012:30רחובותשקולניקעץ חיים בנות482349

25017רחובות8:009:30רחובות1הרב מאיר אולפנת צביה רחובות441014

25017רחובות10:0011:30רחובות26הרב מדר זכריה אלון414243

25018רחובות8:009:30רחובות25הרשנזון בן צבי411959

25018רחובות10:0011:30רחובות28הרב מדר זכריה ד בנות"חב412791

25019רחובות8:009:30רחובות24המעפיל שפרינצק411991

25019רחובות10:0011:30רחובותעוקשי ישראלמחוננים אורט רחובות445056

25020רחובות8:009:30רחובות3מרשוב ויצמן412023

25020רחובות10:0011:30רחובותקובוביץ פינת שפינוזהד המר"ב ממ"חט444364

25021רחובות8:009:30רחובות1גד פינשטיין מיוחד לוטם421032

25021רחובות10:0011:30רחובות כפר גבירול1צאלון חדשני בגין413526

25021רחובות12:4513:30רחובותשכ חבצלתילדים'ס קפלן מח"ביה420166

25021רחובות12:0012:30רחובות4דרך האצל חוה חקלאית415802

25022רחובות8:009:30רחובות32דרך ירושלים קריית החינוך למדעים442293

25022רחובות10:0011:30רחובות32לב חיים -ברשזר413435

25022רחובות12:0013:00רחובות36דניה ' י שכ"לחת"מקיף אמי440040

25023רחובות8:009:30רחובות10שטיינברג ד בנים"ד חב"ממ414599

25023רחובות10:0011:30רחובות2מגיני הגליל ת עמיחי"ישיבת אמי442368
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25024רחובות8:009:30סתריהשחקים480202

25024רחובות10:0011:30סתריהביס וגונים קיבוץ נעןגוונים413799

25024רחובות12:0013:00סתריהסתריהתיכון חדש בגזר480095

25025רחובות8:009:30נצר חזני(חיי שרה)אור חדש בנות482455

25025רחובות10:0011:30יסודותיסודותד יסודות"ממ410662

25025רחובות12:0013:00נעןנעומעיין476267

25026רחובות8:009:30מזכרת בתיה2שד מוטה גור ש רבין"ברנקו וייס מקיף ע444935

25026רחובות10:0011:30מזכרת בתיה34רפאל סויסה ש אורי אורבך"קשת ע416677

25026רחובות12:4513:30מזכרת בתיהמוטה גורשש שנתי על יסודי משלב441568

25026רחובות12:0012:30מזכרת בתיה2איזדורה דנקן בר לב' ס חדש שכ"בי411215

25027רחובות8:009:30מזכרת בתיה51רוטשילד הרצוג' ממ411116

25027רחובות10:0011:30מזכרת בתיה11הגורן חדשני בן גוריון415273

25028רחובות8:009:30בית אלעזרי2הגפן בראשית417238

25028רחובות10:0011:30מזכרת בתיהממלכתי דתי בורג416982

25029רחובות8:009:30יבנה1פטל פרדס צפוני414813

25029רחובות10:0011:30יבנהדרך שידלובסקיאורט אורמת45005

25030רחובות8:009:30יבנה3הנשר בן גוריון413682

25030רחובות10:0011:30יבנה9שבזי ביאליק410779

25030רחובות12:0013:00יבנהפינת אבוחצירא, 24שבזי ד אביר יעקב"המ410795

25031רחובות8:009:30יבנה2הנחשול יסודי ממלכתי אקולוגי411595

25031רחובות10:0011:30יבנה9הצדף ש אלברט אייינשטיין"ע482117

25031רחובות12:4513:30יבנה1חטיבת גבעתי מפתן ארזים430678

25031רחובות12:0012:30יבנה6הסנפיר ש לאה גולדברג"לאומניות ע411751

25032רחובות8:009:30יבנה20האורן גינזבורג-מקיף אורן470963

25032רחובות10:0011:30יבנההחרוב פינת נוריתמעיין414227

25032רחובות12:0012:30יבנה1ירושלים ' שדרמות ויצמן410787

25032רחובות12:4513:30יבנה20החרוב חינוך מיוחד אופקים482638

25033רחובות8:009:30יבנה21דרור ד יחידני"ממ413997

25033רחובות10:0011:30יבנה1חבלבל אולפנא לבנות יבנה410076

25033רחובות12:0013:00יבנה1חבלבל נריה470377

25034רחובות8:009:30יבנה4הדייגים ש יצחק רבין"הירוק ע416586

25034רחובות10:0011:30יבנה20הערבה (עציון)ד נועם "מ413054

25034רחובות12:0013:00יבנה6הדוגית שש שנתי יצחק נבון482620

25035רחובות8:009:30קדרון1האגס בית אור411835

25035רחובות10:0011:30ש"בני עי3ערבי הנחל ממלכתי חדשני אופק414953

25035רחובות12:4513:30כנותכנותחקלאי כנות680066

25035רחובות12:0012:30ש"בני עיהכהניםד אפרתי"ממ413153

25036רחובות8:009:30גדרה51שד בגין מנחם רמון442236

25036רחובות10:0011:30גדרה18רמז דוד אזורי גדרה440198

25036רחובות12:0013:00גדרה1פינס (אחוזת גדרה )קשת 442475

25037רחובות8:009:30גדרה8לוינסון ניצנים421081

25037רחובות10:0011:30גדרה2ארז גוונים413963

25037רחובות12:0013:00גדרה2שד רבין יצחק רימונים416370

25038רחובות8:009:30גדרה36דרך הפרחים ם"בלויי442483

25038רחובות10:0011:30גדרה5האירוס רעות416016

25039רחובות8:009:30גדרה25ויצמן נתיבי נועם דתי444026

25039רחובות10:0011:30גדרה21ויצמן ד אוהל שלום"מ410357

25040רחובות8:009:30גדרהפוקספינס' ממ410340

25040רחובות10:0011:30גדרהכפר אליהו- פינס ן"אולפנא בהר440834

25040רחובות12:0013:00גדרה3לוינסון מיוחד מוריה421099

25041רחובות8:009:30גן יבנהתורה ועבודהבן גוריון410373

25041רחובות10:0011:30גן יבנה21השיטה נופי מולדת482232

25041רחובות12:0013:00גן יבנה2דרך יצחק רבין ש רבין"קרית חינוך ע444836

25042רחובות8:009:30גן יבנהשמואל אוחיוןחדשני-מכבים413518

25042רחובות10:0011:30גן יבנה גן יבנה6גרינברג . צ.אש נעמי שמר"תיכון ע442277

25042רחובות12:0013:00גן יבנה37הרצל ד סיני"ממ410399

25043רחובות8:009:30גן יבנה7בגין מנחם אילן רמון416008

25043רחובות10:0011:30גן יבנה26ל "צהאהוד מנור417071

25044רחובות8:009:30יד בנימיןש ברויאר בוגרים"ד ע"ממ413583

25044רחובות10:0011:30יד בנימין35השלו ד ברויאר"ממ410589

25044רחובות12:4513:30יד בנימיןהנחליםמ"ברויאר חנ482463

25044רחובות12:0012:30יד בנימיןיד בנימיןישיבת צביה קטיף442319

25045רחובות8:009:30חפץ חייםקיבוץ חפץ חייםאולפנת חפץ חיים460154

25046רחובות8:009:30גדרהדבורה עומר (11יסודי )שלהבת 616474

25046רחובות10:0011:30גדרה גדרה17גד תלמוד תורה מעלות רם482737

25046רחובות12:0013:00גדרה3דבורה הנביאה ארז482778

25047רחובות8:009:30יבנה14הסירה ם"הרמב482216

25047רחובות10:0011:30יבנה שכונת נאות14הציונות 'שדמרחבים482646
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25047רחובות12:0013:00יבנה12הציונות ' שדדמוקרטי482612

25048רחובות8:009:30רחובות1י "עגנון שד מעלות משולם"ממ414250

25048רחובות10:0011:30רחובות1נפתלי בן אפרים ד בנות"תיכון חב482307

26001יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 6יהודה הנשיא יחדיו520643

26001יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 7לויטן ארזים512905

26001יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 22אנדרסן ניצנים512442

26002יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 3דרזנר יחיאל ברושים520205

26002יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 83פיינשטיין 'רמת אביב ג513341

26002יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 20בית צורי אליהו בית צורי רמת אניב579250

26003יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 1זינגר בשביס יצחק נופי ים514950

26003יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 16אבא קובניר כוכב הצפון530535

26005יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 19מודיליאני היובל511329

26005יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 20צייטלין ג בנות-ב עירוני ב"חט544577

26005יפו- א "ת12:0012:30יפו- תל אביב 20צייטלין 'ג' עירוני תורני ב540120

26005יפו- א "ת12:4513:30יפו- תל אביב 24צייטלין מוריה מד511881

26006יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 5ם הכהן "אדגרץ511220

26006יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 19מנדלי מוכר ספרים נורדוי-תל511725

26006יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 6ויצמן דנה520395

26007יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 21שפירא צבי הכרמל-גבריאלי511352

26007יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 6הפטמן ביכורים המכיל579268

26007יפו- א "ת12:0012:30יפו- תל אביב 4שפרינצק 'עירוני א540112

26007יפו- א "ת12:4513:30יפו- תל אביב 92חשמואנים גבעון530402

26008יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 23רידינג א"מיח525840

26008יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 36ברודצקי אולפן בית ברודצקי580811

26008יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 2אשר ברש מחוזי מחוננים517805

26009יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 11גרונימן אילנות511048

26009יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 26רדינג אליאנס' עירוני י540088

26009יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 47רדינג אלונים581348

26010יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 35רידינג אלומות מד511998

26010יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 5הצבי שפירא511675

26011יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 26עמינדב ניב לחרשים520221

26011יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 'א48עמק ברכה אילון511030

26011יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 19ביצרון דוד בלוך511261

26012יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 9המערכה אנוך520171

26012יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 3המערכה ד"תלמוד תורה חב512293

26012יפו- א "ת12:0012:30יפו- תל אביב אליהו-יד - 15ברנפלד עציון מד511949

26012יפו- א "ת12:4513:30יפו- תל אביב 33האספרגוס ד לטכנולוגיה ולאומנויות"ממ544056

26013יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 13הרב אלנקווה כפיר513408

26013יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 74מעפילי אגוז תל חי513044

26013יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 76בושם ליבנה עפרה חזה581181

26014יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 50עמישב גיל520890

26014יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 35לובטקין צביה בעל שם טוב מד511790

26014יפו- א "ת12:0012:30יפו- תל אביב 2התשעים ושלוש תיכון ראשית עירוני ח540187

26014יפו- א "ת12:4513:30יפו- תל אביב 53נס לגויים ס המשותף"ביה581165

26015יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 1דון יחייה שבתאי (תקומה)עירוני נוה צדק 520288

26015יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 12בלפור בלפור511121

26015יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 3נחום גולדמן (מרכז חינוך יפו)ב"עירוני כ548032

26016יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 24מולדת ביאליק511113

26016יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 23הנגרים דרויאנוב530394

26016יפו- א "ת12:0012:30יפו- תל אביב 155הרצל לטבע סביבה וחברה513689

26016יפו- א "ת12:4513:30יפו- תל אביב 155הרצל ביס לטבע סביבה וחברה544627

26017יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 2' ורג'לויד גלאמנויות513655

26017יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 2' ורג'לויד גס לאמנויות"בי544619

26017יפו- א "ת12:0012:30יפו- תל אביב 124שדרות רוטשילד ישיבה תכונית בר אילן540484

26017יפו- א "ת12:4513:30יפו- תל אביב 30גאולה ('עירוני ד)בית חינוך גאולה570085

26018יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 2שבח (שבח יסודי)קשת 573097

26018יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 27הצפירה גוונים581199

26019יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 21מושיע הירדן511337

26019יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 4גבעתי הגליל511279

26020יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 29ל "החי' שדרוקח511642

26020יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 18יד לבנים ' שדגבורי ישראל511170

26020יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 28החייל ' שדהרך.טיפולי אביב ג.מ525980

26021יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 61יפת יאל יסודי'אג518050

26021יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 23יפת תיכון פרר548024

26021יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 49יפת טרה סנטה511485

26022יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 12דונולו הרופא 'עירוני יב548016

26022יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 27האתרוג יאל'ב אג"עירוני ל548404

26023יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 40קדם חסן ערפה יפו518019
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26023יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 17פייר מנדס פרנס אחוה יפו518035

26024יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 53שבטי ישראל (נוה שאנן)שבילים 520213

26024יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 8נועם ס הפתוח"ביה514240

26024יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 75שבטי ישראל חינוך יפו יסודי. ק-כולנא יחד511477

26025יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 19פיקוס החשמונאים512913

26025יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 3קהילת קנדה איתמר בן אבי511196

26026יפו- א "ת8:009:00יפו- תל אביב 248הירקון גורדון. ד. א511212

26026יפו- א "ת9:0010:00יפו- תל אביב 248הירקון ב גורדון"חט544163

26026יפו- א "ת10:3011:30יפו- תל אביב 227בן יהודה 'עירוני ה540153

26026יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 7לסל אולפן גורדון580894

26027יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 25בורלא יהודה ארן513077

26027יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 5נתן אקסלרוד אביב514513

26027יפו- א "ת12:0013:30יפו- תל אביב 11יאיר רוזנבלום צוקי אביב539916

26028יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 16כהנשטם אהבת ציון510982

26028יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 106בוטינסקי 'זגמנסיה עברית הרצליה540062

26028יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 11דויד ילין ארנון573063

26029יפו- א "ת8:0010:00יפו- תל אביב 16ל "צהאון520387

26029יפו- א "ת10:3012:00יפו- תל אביב 43סשא ארגוב המשתלה514521

26029יפו- א "ת12:3013:30יפו- תל אביב 3עשהאל צהלה511634

26030יפו- א "ת8:0010:00יפו- תל אביב 17מגדל שרשן אלחריזי511071

26030יפו- א "ת10:1511:45יפו- תל אביב 10בקר אהרון נעמי שמר513630

26030יפו- א "ת12:0013:30יפו- תל אביב 65ם "קרמת החיל511667

26031יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 45בית אל משה שרת511451

26031יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 7עולי הגרדום ישגב512467

26031יפו- א "ת12:0013:30יפו- תל אביב 28ראול ולנברג 'עירוני יד770297

26032יפו- א "ת8:0010:00יפו- תל אביב 27רפידים ונצואלה525915

26032יפו- א "ת10:3012:00יפו- תל אביב 4קדש ברנע מגן511576

26032יפו- א "ת12:1513:45יפו- תל אביב 12קהילת ורשה דוד ילין511246

26033יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 1פרסיץ שושנה הצרי520130

26033יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 3פרסיץ שושנה ש אלתרמן"ט ע"תיכונ515502

26033יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 7שושנה פרסיץ מצדה520486

26035יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 74ויצמן 'עירוני ד540146

26035יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 31שמעון התרסי אוסישקין511006

26035יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 65שלומציון המלכה מירון מד511907

26036יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 6אנטיגונוס יהודה המכבי518365

26036יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 2רוקח ' שדמרכז ימי560060

26036יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 4הר נבו הר נבו531905

26037יפו- א "ת08:009:30יפו- תל אביב 8אונקלוס בבלי513051

26037יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 81דרך נמיר מרדכי ש רבין"תיכון חדש ע540070

26037יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 64מול בית - רוקח חוה חקלאית תלמי אביב512525

26038יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 156דרך שלמה שרשים מד512038

26038יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 5נחל שורק ד בנות"חב512087

26038יפו- א "ת12:0012:30יפו- תל אביב 5נחל שורק יפה נוף510305

26038יפו- א "ת12:4513:30יפו- תל אביב 2נחל שורק 2מצדה 581330

26040יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 31יגאל אלון מודיעים מד511865

26040יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 30יגאל אלון ת ראשית"בית חינוך אמי540039

26040יפו- א "ת12:4513:30יפו- תל אביב 2השלושה מרכז שחייה516906

26040יפו- א "ת12:0012:30יפו- תל אביב 30יגאל אלון ה תל אביב"מרכז פסג516955

26041יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 7דקל הדקל511162

26041יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב  נוה עופר3יעקובוב אוריאל ש פרס"תיכון להייטק ואומנויות ע570051

26042יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 43אורים חורב מד520577

26042יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 19נגבה מעלה מד520197

26042יפו- א "ת12:4513:30יפו- תל אביב 66דרך לחי מפתן אלון530287

26042יפו- א "ת12:0012:30יפו- תל אביב 46י "דרך לחם מד"עמיאל רמב511931

26043יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 2קפלנסקי דיזנגוף511782

26043יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 8החצוצרה ש דוד רמז"נופים ע511188

26043יפו- א "ת12:0012:30יפו- תל אביב 49העליה מקיף' עירוני ו540161

26043יפו- א "ת12:4513:30יפו- תל אביב 7לילינבלום אולפנא בני עקיבא540898

26044יפו- א "ת8:009:30יפו- תל אביב 45דרך דיין משה נתיב520635

26044יפו- א "ת10:0011:30יפו- תל אביב 150קבוץ גלויות מקצועי הולץ570044

26044יפו- א "ת12:0013:00יפו- תל אביב 130דרך בגין מכללת עמל מקס פיין611483

3031אשקלון09:0010:30ניצןניצןניצני קטיף615120


