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110009:0019:00אילת12שדרות התמרים סניף הסתדרות המוריםאילת

110109:0012:30יטבתהמאחרי תחנת דלקבית ספר נוף אדום יסודיאילת

110113:0017:00יטבתהבתוך קיבוץ יוטבתהבית ספר מעלה שחרות אילת

2100.109:0019:00אשדוד1דרך ארץ ' רח סניף הסתדרות המורים אשדוד

2100.209:0019:00אשדוד1דרך ארץ ' רח סניף הסתדרות המורים אשדוד

310009:0019:00אשקלון15בן גוריון ה  הספריה העירונית"בפסגאשקלון

310109:0019:00אשקלון15בן גוריון ה  הספריה העירונית"בפסגאשקלון

310211:0018:00שדרות4ברלב ס שדרות                          "מתנאשקלון

310311:0018:00חוף אשקלוןבת הדרבמועצה איזוריתאשקלון

310411:0018:00באר טוביהת באר טוביה. א1ניר מועצה מקומית באר טוביהאשקלון

4100.109:0017:00 באר שבע85שדרות רגר מרכז מורים -ה"מרכז פסגבאר שבע

4100.209:0017:00 באר שבע85שדרות רגר מרכז מורים -ה"מרכז פסגבאר שבע

410109:0019:00 באר שבעליד בניין העירייה, שדרות רגרבית יד לבנים באר שבע

4102.109:0019:00באר שבע97רחוב הרצל הסתדרות המוריםבאר שבע

4102.209:0019:00באר שבע97רחוב הרצל הסתדרות המוריםבאר שבע

410309:0018:00נתיבות 32הרב צבאן ה "מרכז פסגבאר שבע

410409:0018:00שדות נגבבית יד לבניםבניין העירייהבאר שבע

410509:0017:00ערד7חן ' רחה ערד"מרכז פסגבאר שבע

410609:0018:00אופקיםדרך בית וגן ס"מתנבאר שבע

410713:0018:00להביםרחוב שבעת המיניםמועדון הנוער מפעל הפיסבאר שבע

410813:0018:00מיתר3המייסידם " שד" מיתרים"ס "מתנבאר שבע

410909:0018:00מועצה איזורית אשכולקיבוץ מגןבניין המועצהבאר שבע

4110.108:0018:00רהטא רהט"מתיבאר שבע

4110.208:0018:00רהטא רהט"מתיבאר שבע

4110.308:0018:00רהטא רהט"מתיבאר שבע

411109:0017:00חורהמרכז אזרחיס מרכז קהילתי"מתנבאר שבע

411209:0017:00לקייהליד בניין המועצהמרכז קהילתי-ס"מתנבאר שבע

411309:0017:00כסייפהאולם הספורטבאר שבע

411409:0017:00ערערה בנגבמרכז קהילתי-ס"מתנבאר שבע

411509:0017:00תל שבעה"פסגבאר שבע

411609:0017:00שגב שלוםמרכז קהילתי-ס"מתנבאר שבע

4117.109:0019:00באר שבע (7מגדל ) 11יצחק רגר א אבו בסמה"מתיבאר שבע

4117.209:0019:00באר שבע (7מגדל ) 11יצחק רגר א אבו בסמה"מתיבאר שבע

411810:0017:00דימונה998המעפליםפסגת דימונהבאר שבע

510009:0019:00בת ים23חשמונאים סניף הסתדרות המוריםבת ים

510110:0017:00בת ים35השר שפירא פסגהבת ים

610009:0019:00רמת גן27הבילוים מועדון הגמלאיםגוש דן

6101.110:0018:00רמת גן5לנדאו .18מרכז פסגה חדר מספר גוש דן

6101.210:0018:00רמת גן5לנדאו .18מרכז פסגה חדר מספר גוש דן

610211:0018:00גבעת שמואל24בן גוריון בנין העיריהגוש דן

610311:0018:00גבעתיים8 משרד 3 קומה 182בן גוריון סניף הסתדרות המוריםגוש דן

610411:0018:00בני ברק101 פינת ר עקיבא 3סוקולוב חנות ריקהגוש דן

610511:0018:00יהוד מונוסון1סימתת מבוא נתן יהונתן תיכון מקיף יהודגוש דן

610611:0018:00אור יהודה101מנחם בגין אשכול פייסגוש דן

610709:0019:00קרית אונו1רפאל איתן מועדון הגמלאיםגוש דן

610811:0018:00גני תקווה20הקישון אגף החינוךגוש דן

610911:0018:00גבעתיים10שדה בוקר מועדון הגמלאיםגוש דן

710009:0019:00דימונהג המעפילים"מסניף הסתדרות המוריםדימונה

710110:0017:00ירוחם5רחוב צבי ברונשטיין מועצה ירוחםדימונה

710211:0017:00ספירמרכז ספירמועצה ערבה תיכונהדימונה

710314:3017:00מצפה רמון 14בן גוריון מרכז פסגה דימונה

710311:0014:00שדה בוקרמדרשת בן גוריוןמדרשת בן גוריוןדימונה

8100.109:0019:00הרצליה25דוד שמעוני ה"פסגהרצליה



סיום.שהתחלה.שקלפי' מסעירכתובתמקוםסניף
8100.209:0019:00הרצליה25דוד שמעוני ה"פסגהרצליה

810109:0018:00הרצליה15הבנים סניף הסתדרות המוריםהרצליה

810209:0017:00רמת השרון3המחתרת אולם המחתרת-בית יד לבניםהרצליה

9100.109:0019:00כפר סבא4גלר סניף הסתדרותהשרון

9100.209:0019:00כפר סבא4גלר סניף הסתדרותהשרון

9101.109:0018:00כפר סבא12גאולה בית רייזלהשרון

9101.209:0018:00כפר סבא12גאולה בית רייזלהשרון

9102.109:0018:00רעננה20מאפו גן חרציתהשרון

9102.209:0018:00רעננה20מאפו גן חרציתהשרון

910309:0018:00הוד השרוןרח יהושע בן גמלא(הבאר)עירית הוד השרוןהשרון

910411:0017:00חרות4הבונים בית החברהשרון

910509:0019:00טירהבית ספר יסודי אלנגאחהשרון

910609:0017:00כפר קאסםאל עזאלינאן'מ אלג"ס חנ" ביהשרון

910709:0017:00וליה'לג'גאגיאל גלגוליהיאל'ס יסודי אג" ביהשרון

910809:0017:00כפר ברא30אלקודס ס אלמחבה חינוך מיוחד"ביהשרון

910911:0018:00קרני שומרון5מעלות קדושים מרכז פסגההשרון

1010009:0019:00גבעת אולגה11הרב בן איש חי ס גבעת אולגה"מתנחדרה

10101.109:0019:00חדרה 16חטיבת גולני ס אופקים חדרה "מתנחדרה

10101.209:0019:00חדרה 16חטיבת גולני ס אופקים חדרה "מתנחדרה

 מתנס פרדס חנהחדרה 1010210:0018:00פרדס חנה54רחוב הבוטנים 

 ס זכרון יעקב"מתנחדרה 1010310:0017:00זכרון יעקב5שירה 

1010409:0017:00בנימינה2קרן היסוד מועצה בינימנהחדרה

1010510:0017:00אור עקיבאמרכז המוזיקה אור עקיבאחדרה

1010613:0017:00מנשה. א.מא מנשה.במועצה מחדרה

1010709:0019:00אום אל פחםאשכול פייס אום אל פחםחדרה

1010809:0018:00באקה אל גרביהבי״ס חט״ב אבן אלהיתםחדרה

1010910:0018:00ערערהדרך תל אלמרחס אלהלאל"ביחדרה

1011010:0018:00כפר קרעכפר קרעכפר קרע א- דמוקרטי חדרה

1011110:0017:00מעלה עירוןמוצמוץב מוסמוס"חטחדרה

1011210:0017:00ה"בסמה"בסמעין אלסהלהחדרה

1011310:0017:00זמר בי״ס יסודי ביר אלסיכהחדרה

1011410:0017:00 ג׳תבי״ס יסודי אלפארוקחדרה

11101.109:0019:00חולון109חנקין קמפוס חנקיןחולון

11101.209:0019:00חולון109חנקין קמפוס חנקיןחולון

11101.309:0019:00חולון109חנקין קמפוס חנקיןחולון

1110209:0016:00חולוןחולון, 66מפרץ שלמה 2000ימית חולון

12100.109:0019:00חיפהחיפה, 69א "דרך פיקהיכל הספורט רוממהחיפה

12100.209:0019:00חיפהחיפה, 69א "דרך פיקהיכל הספורט רוממהחיפה

12100.309:0019:00חיפהחיפה, 69א "דרך פיקהיכל הספורט רוממהחיפה

1210112:0017:00חיפהחיפה, 17ל "צה(מרכז הדרכה)ד "מהחיפה

1210213:0018:00חיפה92ארלוזורוב בית המורהחיפה

1210308:0014:00חיפה א15ים -פלמשרד החינוךחיפה

1210410:0016:00חיפה73טשרניחובסקי מכללת גורדוןחיפה

1210510:0016:00.סמוך לקריית טבעוןקרית טבעון, אורנים(101 כיתה 49בקרוואן )מכללת אורנים חיפה

1210610:0018:00עוספיהס ב עוספיה"סמוך לבי)רח דרנו ה"פסגחיפה

1210709:0019:00קרית מוצקין13שפרינצקה"פסגחיפה

1210812:0018:00קרית יםקרית ים, 7אשר (א קריות"מתי)מרכז למידה נעמי חיפה

1210909:0019:00קרית אתא11ח "הפלממתנסחיפה

1211011:0017:00טירת הכרמל12שי עגנון א טירת הכרמל"מתיחיפה

1211113:0018:00יקנעם45רחוב אלונים מתנסחיפה

1211312:0017:00נשר1אורח חיים מתנס בית לנדאוחיפה

1211409:0019:00חוף הכרמלקיבוץ עין כרמלא מקומית חוף הכרמל.מחיפה

1211510:0017:00קרית ביאליקצור שלום, 33יוסף פישר בית הידידותחיפה

1211609:0019:00שפרעםאשכול פייסחיפה

12117.110:0018:00נין'סחאלספא סכניןחיפה

12117.210:0018:00נין'סחאלספא סכניןחיפה
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1211810:0016:00ראמהראמה- יסודיחיפה

1211910:0016:00שעבש כאמל סעדה"יסודי עחיפה

1212010:0016:00בענהבענה' יסודי בחיפה

1212110:0016:00אסד-דייר אלאסד-דיר אל' יסודי גחיפה

1212210:0016:00נחףאלעין-'יסודי אחיפה

1212310:0016:00ד אל כרום'מגב מגד אלכרום"חטחיפה

1212410:0016:00ן'בית ג'אן ממלכתי ב'בית גחיפה

1212510:0016:00דייר חנאדיר חנא' יסודי אחיפה

1212610:0017:00עראבהאלזהראא עראבהחיפה

1212710:0016:00א'היג-כאוכב אבו אלכוכב אבו אלהיגאחיפה

1212810:0016:00רה'אג'חג-טבאש-כעביהערב אלחגאגרהחיפה

1212910:0016:00כאבולאלחדיקהחיפה

1213010:0018:00טמרהאלביארוניחיפה

1213110:0016:00אעבליןאעבלין' יסודי דחיפה

1213209:0017:00זרקא-סר א'גספריה ציבוריתחיפה

1213309:0017:00פוריידיסס פוריידיס"מתנחיפה

13100.109:0019:00טבריהל"מעלה קקהסתדרות המורים טבריהטבריה

13100.209:0019:00טבריהל"מעלה קקהסתדרות המורים טבריהטבריה

1310109:0019:00מרארפסגהטבריה

1310211:0017:00צמחמרכז עידן לחינוך חברתי עמק הירדןמועצה אזורית עמק הירדן צמחטבריה

1430009:0019:00ירושלים11מרדכי נרקיס הסתדרות המוריםירושלים

1430111:0018:00ירושלים11מרדכי נרקיס י"ה מנח"מרכז פסגירושלים

14302.111:0018:00ירושלים7המעגל מכללת דוד יליןירושלים

14302.211:0018:00ירושלים7המעגל מכללת דוד יליןירושלים

1430309:0019:00ירושלים29זנגוויל ס אגרון גרשון"ביהירושלים

1430409:0019:00ירושלים גילה4מבוא נטף גילה אירושלים

1430510:0018:00ירושלים7המעגל (214' כיתה א)מכללת דוד יליןירושלים

1430610:0018:00ירושלים31יהודה אפרתהירושלים

1430710:0018:00ירושלים11ככר זלמן ארן יד המורהירושלים

1430810:0018:00ירושלים15בן לברט מ רחביה פולה בין גוריון"מירושלים

1430910:0018:00ירושלים36דובדבני מכללת ירושלים לבנותירושלים

1431009:0019:00ירושלים3הרב יצחק ניסים (חומת שמואל)ש אילן רמון"ביהס עירושלים

1431110:0018:00ירושלים19הורקניה אילנותירושלים

1431209:0019:00ירושלים131שדרות משה דיין ב פסגת זאב"חטירושלים

1431309:0019:00ירושלים11מזל טלה י"תל- פסגת זאב צפון ירושלים

1431410:0018:00ירושלים29הצפירה יהודה הלויירושלים

1431510:0018:00ירושלים50אולסוונגר הטנאירושלים

1431610:0018:00ירושלים רמות5הכיסופים אור תורה בניםירושלים

1431710:0018:00ירושלים117דרך בית לחם זלמן ארןירושלים

1431810:0018:00מבשרת ציוןהדרור פינת חרמוןממלכתי הדרורירושלים

1431910:0018:00גבעת זאב נוה מנחם4ארוגות אגמיםירושלים

1432009:0019:00בית שמש22דוד רזיאל ס לוין"ביהירושלים

1432110:0018:00בית שמש11מורדי הגטאות ה בית שמש"מרכז פסגירושלים

1432211:0018:00'רמת בית שמש א17נחל רפאים ד"הראל ממירושלים

1432311:0017:00קרית ארבע408נחל אשכול חברון בנותירושלים

1432411:0018:00גוש עציוןהגבעה הצהובה אלון שבותראשיתירושלים

1432511:0018:00אפרת4המלך דוד ' שדעשה חיילירושלים

1432611:0018:00בית אלדרך החלוציםס בית אל בנות"ביהירושלים

1432711:0018:00עפרה1המייסדים חן עפרה לבנותירושלים

1432809:0019:00מעלה אדומים2האלמוג ביהס אלמוגירושלים

1432909:0019:00מעלה אדומים50דרך הגיא מרכז פסגהירושלים

1433010:0018:00ירושלים22כנפי נשרים מחוז- משרד החינוך ירושלים

14231.111:3016:00ירושליםגבל אלמוכברם'היית-איבן אלירושלים

14231.208:0011:00ירושליםצור באחרתיכון צור באהרירושלים

14232.108:0011:00ירושליםבל מוכבר'גסאחורה מכין בנותירושלים

14232.211:3016:00אלפארוקירושלים

14233.108:0011:00ירושליםאום טובאאום טובה לבנותירושלים

14233.211:3016:00ירושליםבית צפפהבית צפפה יסודיירושלים
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14234.108:0011:00ירושלים74דיר אבו טור אחמד סאמח אלחלדיירושלים

14234.211:3016:00ירושלים54726ד .תס לבנות"ראס אלעמוד עירושלים

14235.111:3016:00ירושליםירושלים. ראס אלעמוד מעמוד-ב ראס אל"חטירושלים

14235.208:0011:00ירושליםראס אל עמודסלואן יסודי לבנותירושלים

14236.108:0011:00ירושלים65שמס אדין אסיוטי בכריה אלויןירושלים

14236.111:3016:00ירושלים(עיר העתקה)8ויה דולורוזה עמריהירושלים

14237.111:3016:00ירושלים6רחוב אלטרי אלסהלירושלים

14237.208:0011:00ירושלים1025. ד.תשעפט לבנות אירושלים

14238.111:3016:00ירושלים2אלעקבה אלפאירושלים

14238.208:0011:00ירושליםגנת עדן בית חנינאבית חנינה לבנותירושלים

14239.108:0011:00ירושלים4רשיד -הארון אל.לחינוך מיוחד-אלבסמהירושלים

14239.211:3016:00ירושליםבית חנינא דרך חזמהבית חנינא לבניםירושלים

14240.111:3016:00ירושליםעיסאויה לבניםירושלים

14240.208:0011:00ירושליםשועפאט'שועפט בנים גירושלים

14241.108:0011:00ירושליםכפר עקבכפר עקבירושלים

14241.211:3016:00ירושליםשכונת זגייר- כפר עקב כפר עקב חדשירושלים

14242.108:0011:00ירושליםא טוראטור יסודי בניםירושלים

14242.211:3016:00ירושלים176ראס אל עמוד אלנור מעון יום יםירושלים

16100.109:0018:00נהריהנהריה, 1דרך העצמאות סניף נהריהנהריה

16100.209:0018:00נהריהנהריה, 1דרך העצמאות סניף נהריהנהריה

1610109:0019:00עכו65בן עמי סניף עכונהריה

16102.109:0018:00כרמיאל33נשיאי ישראל סניף כרמיאלנהריה

16102.209:0018:00כרמיאל33נשיאי ישראל סניף כרמיאלנהריה

1610309:0018:00מעלותמעלות תרשיחא, 1קהילת יהדות צרפת היכל התרבות נהריה

1610409:0018:00ירכא2396תד פסגה ירכאנהריה

1710009:0019:00נוף הגליל27שדרות מעלה יצחק אורט אלוןנצרת

1710109:0019:00מגדל העמקש שאול אמור"רח קריית חינוך עב יערת העמק"חטנצרת

1710211:0016:00נהללמחסן השאלת ספריםו נהלל"ויצנצרת

1710310:0017:00רמת ישי48רחוב הארז בית מריםנצרת

17104.109:0019:00נצרתנצרתסניף ההסתדרותנצרת

17104.209:0019:00נצרתנצרתסניף ההסתדרותנצרת

1710510:0016:00אכסאלליד מגרש הכדור רגל אכסאלאכסאל' יסודי אנצרת

1710610:0016:00ידאת'נוג-בועיינהידאת'נוג- בויענינה יד'א בועיינה נוג"מתינצרת

1710710:0016:00כפר כנאכפר כנאכפר כנא בנצרת

1710809:0016:00מכסור-ביר אלמכסור-ביר אלערב חגיראת מכסור אנצרת

1710909:0015:00דבוריהדבוריהה דבוריה"מרכז פסגנצרת

1710909:0015:00בסמת טבעוןהיסמיןיסודי בוסמת טבעוןנצרת

1711009:0016:00זרזירגריפאתערב אלגריפאתנצרת

1711109:0016:00טורעאןטורעאןטורעאן' יסודי גנצרת

17112.108:0011:00יפיעיפיעלקויי שמיעה חינוך מיוחד-איבדאענצרת

17112.211:3016:00יפיעזלאן'מראח אלג' רחיפיע' מ ג"קהילתי מ/'יסודי גנצרת

17113.108:0011:00כפר מנדאכפר מנדאכפר מנדא' אבן סינא בנצרת

17113.211:3014:30כפר מנדא1הבוסתאן כפר מנדא אלמותנבי' ב ב"חטנצרת

1711408:0010:00משהדמשהדמשהד' יסודי בנצרת

1711509:0010:30נאעורהנאעורהממלכתי נאעורהנצרת

17116.108:0010:00נצרתשכ מזרחית'חטב ג-אבן סינא נצרת

17116.210:3011:30נצרת30 4021רח 'נצרת אלחורש אנצרת

17116.312:0015:00נצרת3שכ הורדים 'קשלה ב- אלקלעה נצרת

17117.108:0011:00נצרת50 1006רח נצרת ביר אלאמירנצרת

17117.211:3015:00נצרתשכ סאפפרה(אלבירוני)ס ללקויות למידה "בינצרת

17118.108:0011:00נצרת8שכ סאפפרה ('קשלה א)קסטל -אלנצרת

17118.211:3016:00נצרת1פאולוס השישי נצרת-משפחה קדושהנצרת

17119.108:0010:30נצרתמאל'כרם אל גאלד סלימאן'מקיף דר חנצרת

17119.211:0016:00נצרת6 7071רח חינוך מיוחד-פריר-סוואנצרת

17120.108:0011:00נצרתדיר-שכ חאלת א(מסלך)ד 'מג-אלנצרת

17120.211:3015:00נצרת2011רח "בית אלחכמה "מקיף נצרת

17121.108:3011:00עוזיירעוזייריסודי עוזיר רומאנהנצרת

17121.211:3013:30רומת הייברומת הייבערב אלהיב פרוש רמאנהנצרת

17122.111:3014:30עילוטכפר עילוטעילוט' יסודי אנצרת
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17122.208:0011:00עילוטעילוט'עיילוט ב נצרת

17123.108:0011:00עין מאהלעין מאהלאלעין' יסודי אנצרת

17123.211:3016:00עין מאהלעין מאהלאלעבהרה' יסודי דנצרת

17124.111:3015:00ריינהריינהריינה אנצרת

17124.208:0010:00ריינהריינהריינה בנצרת

18100.109:0019:00נתניה6 בני ברמן ס עיר ימים"מתננתניה

18100.209:0019:00נתניה6 בני ברמן ס עיר ימים"מתננתניה

1810111:0017:00נתניה קומה א13רמז משרד בבנייןנתניה

18102.109:0019:00נתניה6 ההסתדרות מרכז פסגה נתניהנתניה

18102.209:0019:00נתניה6 ההסתדרות מרכז פסגה נתניהנתניה

1810311:0017:00אבן יהודה18ההסתדרות שרותים חברתינתניה

1810411:0017:00רופין4025000עמק חפר בית המועצהנתניה

18105.111:0018:00כפר יונהשדרות מנחם בגיןס"מתננתניה

18105.211:0018:00כפר יונהשדרות מנחם בגיןס"מתננתניה

1810610:0018:00קלנסווהאלשאפעי קלנסווהנתניה

1810710:0018:00טייבהרח מחמוד דרווישחווה חקלאית טייבהנתניה

 מרכז פסגהעפולה 1910010:0018:00בית שאן4דוד רמז ' רח

1910109:0019:00עפולה5קפלן בית אשכולעפולה

1910210:0018:00עפולה44יהושוע חנקין מועצת פועליםעפולה

2010009:0019:00פתח תקווה2 קומה 63בר כוכבא סניף הגמלאיםפתח תקווה

2010109:0019:00פתח תקווה 18הפורצים מתנס רמת וורברפתח תקווה

20102.109:0019:00פתח תקווה1קהילת שיקגו מתנס עמישבפתח תקווה

20102.209:0019:00פתח תקווה1קהילת שיקגו מתנס עמישבפתח תקווה

2010310:0017:00ראש העין9זכריה משה קונסרבטוריון-סימפוניהפתח תקווה

2010410:0017:00אלעד11בן זכאי מעון אוצרותפתח תקווה

2010510:0017:00אריאל5העצמאות היכל תרבות גווניםפתח תקווה

2010612:0018:00אלקנה8גיבורי ישראל מועדון גיל הזהבפתח תקווה

2010709:0019:00פתח תקווהרחוב חיים עוזר בניין העיריהאולם שרת פתח תקווה

2110009:0019:00צפת22הנרייטה סולד סניף הסתדרות המוריםצפת

2110109:0018:00חצור 1ההסתדרות מתנס חצורצפת

22100.109:0019:00קרית גת2שמואל הנביא ג"פיסגה קקרית גת

22100.209:0019:00קרית גת2שמואל הנביא ג"פיסגה קקרית גת

2210109:0019:00קרית מלאכי30שדרות בן גוריון פיסגה קרית גת

2310009:0019:00קרית שמונה 22יהודה הלוי ה"פסגקרית שמונה

2310109:0018:00קצריןמתחם מכללת אוהלוה"פסגקרית שמונה

2310210:0016:00בוקעתאיסודי א בוקתאקרית שמונה

2310310:0016:00מגדל שמסחטיבת בניים מגדל שמסקרית שמונה

2410009:0019:00ראשון לציון4הירקון בית ספר ידליןראשון לציון

24101.109:0019:00ראשון לציון9גולדה מאיר בית מכביראשון לציון

24101.209:0019:00ראשון לציון9גולדה מאיר בית מכביראשון לציון

2410210:0018:00ראשון לציון9תמר אבן ' רחגן נחום-היכל הספורט ראשון לציון

2410310:0018:00ראשון לציון16האחד עשר ' רחרביבים-היכל הספורט ראשון לציון

2410409:0017:00באר יעקב1בוטינסקי 'זמועצה מקומית באר יעקבראשון לציון

 בית הפנאיראשון לציון 2410511:0017:00נס ציונה6משה לוי 

2410609:0017:00נס ציונה9בן גוריון בית האזרח הותיקראשון לציון

25100.109:0019:00רחובות14לוין אפשטיין סניף רחובותרחובות

25100.209:0019:00רחובות14לוין אפשטיין סניף רחובותרחובות

25101.109:0018:00רחובות108הרצל מתנס  תקוותנורחובות

25101.209:0018:00רחובות108הרצל מתנס  תקוותנורחובות

2510209:0016:00רחובות3שטיימן אורות ישראלרחובות

25103.109:0018:00יבנה1גיבורי החיל מתנס נאות גרמנוברחובות

25103.209:0018:00יבנה1גיבורי החיל מתנס נאות גרמנוברחובות
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2510409:0018:00גדרה3כנפי נשרים מרכז אופקרחובות

2510509:0017:00מזכרת בתיה2שד אליהו מתנס מזכרת בתיהרחובות

1510009:0019:00לוד 2קפלן היכל התרבותרמלה לוד

1510110:3018:00רמלהרחוב וילנאמתיא רגב רמלה לוד

15102.110:3018:00מודיעין1אחלמה בתוך מרכז ויצורמלה לוד

15102.210:3018:00מודיעין1אחלמה בתוך מרכז ויצורמלה לוד

1510311:0017:00שוהם32עמק אילון מתנס חמשרמלה לוד

26100.109:0019:00תל אביב149דרך נמיר מכללת סמינר הקיבוציםתל אביב

26100.209:0019:00תל אביב149דרך נמיר מכללת סמינר הקיבוציםתל אביב

2610110:0018:00תל אביב15שושנה פרסיץ מכללת לוינסקיתל אביב

2610209:0013:00תל אביב7טשרנא עירוני טתל אביב

26103.109:0017:00תל אביב28דרך הטייסים מכללת אורט סינגאלובסקיתל אביב

26103.209:0017:00תל אביב28דרך הטייסים מכללת אורט סינגאלובסקיתל אביב

 קרית חינוך יפותל אביב 2610409:0019:00תל אביב10ם "חידושי הרי

2610509:0016:00תל אביב226בני אפריים מכללת עמל ליידי דייויסתל אביב

26106.109:0019:00תל אביב5שטראוס בית המורהתל אביב

26106.209:0019:00תל אביב5שטראוס בית המורהתל אביב


