
עמוד 1

סניףשם ישובשם משפחהשם פרטישם מרחב מגוריםסמל מרחב מגורים
ירושליםגבעתייםאסוליןמלכהירושלים1
קרית ארבעקרית ארבעברמץמרדכיירושלים1
ירושליםירושליםלוייצחקירושלים1
ירושליםירושליםעמדישבתאי זאבירושלים1
מא גוש עציוןאלעזרברנדויןמשהירושלים1
ירושליםירושליםכהןאילןירושלים1
בית שמשבית שמשליפסקייונתןירושלים1
ירושליםירושליםשיףבצלאלירושלים1
בית שמשבית שמשהדנהיצחקירושלים1
מבשרת ציוןמבשרת ציוןשפיראאילןירושלים1
מעלה אדומיםמעלה אדומיםמארקהילהירושלים1
ירושליםביתר עיליתאמסלםמנחם ישעיהוירושלים1
ירושליםירושליםואנונואילןירושלים1
ירושליםירושליםמזרחידודירושלים1
ירושליםירושליםהרושיצחקירושלים1
ירושליםירושליםקויפמןיואלירושלים1
אשקלוןירושליםאברהםעמיירושלים1
ירושליםירושליםברזלייובל חיירושלים1
ירושליםירושליםמלולשמעון יהודהירושלים1
ירושליםירושליםקויפמןאסתר חנהירושלים1
בית שמשבית שמשפדידהשלמהירושלים1
בית שמשבית שמשכהןאביירושלים1
ירושליםלי-אוןיהושעמשה-בוביירושלים1
ירושליםמעלה אדומיםגנץמרדכיירושלים1
ירושליםירושליםקויפמןיצחקירושלים1
ירושליםירושליםאצוראסףירושלים1
מבשרת ציוןמבשרת ציוןבן גיגיאופירירושלים1
ירושליםביתר עיליתבלומנטלשמשוןירושלים1
ירושליםירושליםחכםיוסףירושלים1
ירושליםירושליםישעיהולביאירושלים1
ירושליםירושליםסבןאברהם אליהוירושלים1
ירושליםירושליםיהושעשלמהירושלים1
ירושליםירושליםברזניאברהםירושלים1
מא מטה יהודהגבעת יעריםשיאחימאירירושלים1
ירושליםירושליםאבירםחייםירושלים1
ירושליםירושליםפאריהודהירושלים1
ירושליםירושליםמזרחישלוםירושלים1
מא מטה יהודהאדרתזאדהיצחקירושלים1
ירושליםירושליםברזניאליהוירושלים1
ירושליםירושליםעמרדודירושלים1
ירושליםירושליםעוזמתיירושלים1
ירושליםירושליםאמויאלמאיר יוסףירושלים1
מא מטה יהודהנווה מיכאלדודמשהירושלים1
ירושליםירושליםיונהאהרןירושלים1
מא מטה יהודהעמינדבנהרימשהירושלים1
מעלה אדומיםמעלה אדומיםצברירמיירושלים1
גבעת זאבגבעת זאבכהןמרדכיירושלים1
ירושליםירושליםמשהניסיםירושלים1
ירושליםירושליםמלמדיונתן גמליאלירושלים1
מא מטה יהודהכפר אוריהמנחםאהרןירושלים1
בית שמשבית שמשארזיאליירושלים1
קרית ארבעקרית ארבעקלרדןירושלים1
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בית שמשבית שמשביטןמאירירושלים1
ירושליםירושליםמהגר הלויגדעוןירושלים1
מעלה אדומיםמעלה אדומיםקמינסקישרהירושלים1
מעלה אדומיםמעלה אדומיםבן שיטריתחנןירושלים1
בית שמשבית שמשאמראורליירושלים1
מא גוש עציוןקדרבראשיאהודירושלים1
ירושליםירושליםמזרחיעמיירושלים1
ירושליםירושליםכחלוןיעקבירושלים1
ירושליםירושליםטוויליעקבירושלים1
ירושליםירושליםפרץחייםירושלים1
מבשרת ציוןמבשרת ציוןשרביטדודירושלים1
ירושליםירושליםזבולוניזבולוןירושלים1
מבשרת ציוןמבשרת ציוןזיזוחנהירושלים1
בית שמשבית שמשמור יוסףגבריאלירושלים1
בית שמשבית שמשטייביובלירושלים1
בית שמשבית שמשאיתחדודירושלים1
מבשרת ציוןמבשרת ציוןשרביטיוסףירושלים1
ירושליםירושליםקרשייורםירושלים1
ירושליםמעלה אדומיםאמסלםדודירושלים1
בית שמשבית שמשוגימהמשהירושלים1
ירושליםמעלה אדומיםשם טוב כהןעופרירושלים1
גבעת זאבגבעת זאבגנוןרוברטירושלים1
ירושליםירושליםנחוםיעקבירושלים1
ירושליםירושליםגולןדודירושלים1
ירושליםירושליםמרדכידניירושלים1
גבעת זאבגבעת זאבלויסמדרירושלים1
ירושליםירושליםלוירפאל יעישירושלים1
אפרתהאפרתהאילוזאליהוירושלים1
בית שמשבית שמשאדרירותיירושלים1
ירושליםירושליםבן-שושןאליהוירושלים1
בית שמשבית שמשממןציוןירושלים1
ירושליםירושליםכהןבנימיןירושלים1
ירושליםירושליםגורדואילןירושלים1
בית שמשבית שמשאדריפלטיאל אהרןירושלים1
ירושליםירושליםאוחיוןמשהירושלים1
ירושליםירושליםיהושעישראלירושלים1
ירושליםירושליםחראזיגדעוןירושלים1
ירושליםירושליםקארשיעוזיירושלים1
מבשרת ציוןמבשרת ציוןזיזוימיתירושלים1
בית שמשבית שמשעדןמונטירושלים1
בית שמשבית שמשחדדשרלירושלים1
בית שמשבית שמשלויסולנג'ירושלים1
מא מטה יהודהזנוחאדרימשהירושלים1
ירושליםירושליםבן שושןמשהירושלים1
בית שמשבית שמשמלכהגבריאלירושלים1
ת"א נוה אביביםבית שמשקינןשמעוןירושלים1
ירושליםירושליםעמיאלאברהםירושלים1
בית שמשבית שמשחדדאברהםירושלים1
ירושליםירושליםאמויאלישראלירושלים1
בית שמשבית שמשלוימסעוד פרוספרירושלים1
בית שמשבית שמששיטריתקטריןירושלים1
ירושליםירושליםעמרחייםירושלים1
ירושליםירושליםסויסהשמעוןירושלים1
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גבעת זאבגבעת זאבמלכהחנןירושלים1
גבעת זאבגבעת זאבנקפרדדניאלירושלים1
ירושליםירושליםסלמןיצחקירושלים1
בית שמשבית שמששטריתאליהוירושלים1
ירושליםירושליםכהןיעקבירושלים1
מעלה אדומיםמעלה אדומיםפרייברטאריהירושלים1
בית שמשבית שמשנבוטובסקייבגניירושלים1
ת"א צפוןתל אביב יפויצהרירחלתל-אביב יפו2
ת"א יפותל אביב יפובן ימיןתמרתל-אביב יפו2
ת"א נוה אביביםתל אביב יפודויטשזאבתל-אביב יפו2
ת"א הדר יוסףתל אביב יפוגינושמעוןתל-אביב יפו2
ת"א הכרםתל אביב יפויהודאיבן ציוןתל-אביב יפו2
ת"א מרכזתל אביב יפונתחברוךתל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפובן עטרמרדכיתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפודרהםישראלתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפוגלעדיכרמלהתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפובן משהיעקבתל-אביב יפו2
ת"א צפוןתל אביב יפוחרזי-מנשהיצחקתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפוגלעדיאליהותל-אביב יפו2
ת"א הכרםתל אביב יפויהודאיגילתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפואמיתייחיאלתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפושרעבישלוםתל-אביב יפו2
ת"א התקוהתל אביב יפוסינונייהודהתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפוכהןנפתליתל-אביב יפו2
ת"א נוה אביביםתל אביב יפוטמיריוסףתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפוטלאיציקתל-אביב יפו2
ת"א מרכזתל אביב יפובנדיהודיתתל-אביב יפו2
ת"א צפוןתל אביב יפובוצראהרןתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפוכהןיום טובתל-אביב יפו2
ת"א צפוןתל אביב יפושובליימואלתל-אביב יפו2
ת"א נוה אביביםתל אביב יפוליצקיחנהתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפושרעביגילהתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפואלוניאילנהתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפואלונירפאלתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפואבניאורהתל-אביב יפו2
ת"א צפון מזרחתל אביב יפורוטראברהםתל-אביב יפו2
ת"א התקוהתל אביב יפואהרוניעמיקםתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפומלאךרחלתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפורטנרזאב ויקטורתל-אביב יפו2
ראשון לציוןתל אביב יפוגהוורייוסף פיימןתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפופמיליסימהתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפואביובמשהתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפואבידןסטלה רותתל-אביב יפו2
ת"א נוה אביביםתל אביב יפורענןמיכלתל-אביב יפו2
ת"א יפותל אביב יפופאלומבו ביטוןליטלתל-אביב יפו2
ת"א יפותל אביב יפואטרקצ'ייגאל יעקבתל-אביב יפו2
ת"א רמת אביבתל אביב יפודנגוררמי רחמיםתל-אביב יפו2
ת"א הכרםתל אביב יפוהיזמייוסףתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפומזרחירפאלתל-אביב יפו2
ת"א יפותל אביב יפואליקייםרוניתתל-אביב יפו2
ת"א הכרםתל אביב יפומורייוסףתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפואטרקצ'יסגליתתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפוכהן צמחירוןתל-אביב יפו2
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ת"א כפר שלםתל אביב יפומזרחידוריתתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפויהברוניתתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפואלקובייהורםתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפוהרושאברהםתל-אביב יפו2
ת"א מרכזתל אביב יפונתחאלוןתל-אביב יפו2
ת"א התקוהתל אביב יפואסיאג עזראזהבהתל-אביב יפו2
ת"א הכרםתל אביב יפומלחישרוןתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפואבנייהושעתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפוחןיצחקתל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפולוינתניהותל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפורחמיןאסיתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפואלונישיתל-אביב יפו2
ת"א הכרםתל אביב יפוקנדילשלומיתתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפונגראברהםתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפואסטרייךנתן נתיתל-אביב יפו2
רמת השרוןתל אביב יפוקליךעופרתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפוכהן צמחסוזיתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפודהרימוטי שיתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפוחןמלכהתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפואבנינעמיתל-אביב יפו2
ת"א התקוהתל אביב יפוהנדיסיגלתל-אביב יפו2
קרית גתתל אביב יפוארזלבנתתל-אביב יפו2
חולוןתל אביב יפושאשאאודיתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפואבנייוסףתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפואטרקצידודתל-אביב יפו2
ת"א רמת אביבתל אביב יפוגליליאילתתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפואלוניענברתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפווהבהשלמהתל-אביב יפו2
ת"א מרכזתל אביב יפונתחדינהתל-אביב יפו2
ת"א הכרםתל אביב יפואבניאברהםתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפושרעביליאורתל-אביב יפו2
ת"א נוה אביביםתל אביב יפוקינןעמיתתל-אביב יפו2
ת"א נוה אביביםתל אביב יפונקדימוןיניבתל-אביב יפו2
קרית עקרוןתל אביב יפוירימיאורי) נאור(תל-אביב יפו2
ת"א נוה אביביםתל אביב יפוקינןאבירםתל-אביב יפו2
ת"א נוה אביביםתל אביב יפורענןמאירתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפואבייבשלמהתל-אביב יפו2
ת"א יפותל אביב יפובליויסגליתתל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפודלאלצלחתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפושרעביאלתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפונחשוןמיריתתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפויוספישחףתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפואבייבאברהםתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפויוסףגיאתל-אביב יפו2
ת"א צפוןתל אביב יפואשריעריתתל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפוזנזוריציון סניתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפועברוןמליתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפוגלעדיאלרוןתל-אביב יפו2
קרית ביאליקתל אביב יפוברבייפיתתל-אביב יפו2
ת"א התקוהתל אביב יפויעקבכזנהתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפוחוגייחזקאלתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפוחוגיכרמלהתל-אביב יפו2
ת"א יפותל אביבסיסומסודיתל-אביב יפו2
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ת"א הכרםתל אביב יפולויאהרןתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפוסיאניאיתןתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפושבתאיאוריתל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפוזנזורירפאלתל-אביב יפו2
ת"א יפותל אביב יפוביטוןמישלתל-אביב יפו2
ת"א יפותל אביב יפוצברגביתל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפודבושנסיםתל-אביב יפו2
ת"א יפותל אביב יפולויאריהתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפוסולמיבועזתל-אביב יפו2
ת"א צפוןתל אביב יפוהקפנחסתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפומדראילןתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפוזרגרובתקוהתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפוקטיעישמשוןתל-אביב יפו2
ירושליםתל אביב יפוגרינראברהםתל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפוזנזורישרהתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפועוזריכרמלהתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפוטלנוריתתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפוברזלאיארנוןתל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפומונסינגועליזהתל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפוזנזוריטלתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפופמיליאהרןתל-אביב יפו2
ת"א יפותל אביב יפוביטוןסיסיתל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפוראובןיוסףתל-אביב יפו2
ת"א התקוהתל אביב יפושרעבי דמאיואנהתל-אביב יפו2
ת"א התקוהתל אביב יפוסינוניאילהתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפונקששאולתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפוצובריארזתל-אביב יפו2
ת"א יפותל אביב יפושרוןיום טובתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפואהרןאמנוןתל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפובנתורהבנימיןתל-אביב יפו2
ת"א הכרםתל אביב יפולויאבישיתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפוגלעדיארנוןתל-אביב יפו2
ת"א התקוהתל אביב יפועובדיהוקטוריהתל-אביב יפו2
ת"א רמת אביבתל אביב יפומזרחייהודהתל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפוראובןנטעתל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפואמסלםרחלתל-אביב יפו2
ת"א יפותל אביב יפושרוןאביבה לאהתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפוכהןטליהתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפוחוגיעובדתל-אביב יפו2
ת"א התקוהתל אביב יפומוסלאיאורליתל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפוברנסאורנהתל-אביב יפו2
ת"א התקוהתל אביב יפולוינעמיתל-אביב יפו2
ת"א יפותל אביב יפובועז כהןנסיםתל-אביב יפו2
ת"א יד אליהותל אביב יפוחוגיטליהתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפוגלעדייפהתל-אביב יפו2
אריאלתל אביב יפונחמנייאירתל-אביב יפו2
ת"א רמת אביבתל אביב יפומזרחידניאלהתל-אביב יפו2
ת"א צפון מזרחתל אביב יפואונגרשירליתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפושרעביסגליתתל-אביב יפו2
ת"א יפותל אביב יפונחשוןאבשלוםתל-אביב יפו2
ת"א יפותל אביב יפויעקבשגיתתל-אביב יפו2
ת"א הכרםתל אביב יפושרםרונןתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפוכהןאברהםתל-אביב יפו2
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ת"א יד אליהותל אביב יפוברשאסףתל-אביב יפו2
ת"א התקוהתל אביב יפושירזילטיסיהתל-אביב יפו2
ת"א הכרםתל אביב יפושרעביאסתרתל-אביב יפו2
ת"א כפר שלםתל אביב יפוברזלאיאמירתל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפואמסלםדודתל-אביב יפו2
ת"א התקוהתל אביב יפומזרחילולותל-אביב יפו2
ת"א רמת החיילתל אביב יפומונסינגודודתל-אביב יפו2
ת"א דרוםתל אביב יפואבייבמירהתל-אביב יפו2
ת"א התקוהתל אביב יפובורוכוברומןתל-אביב יפו2
קרית מוצקיןקרית מוצקיןצורףמנשהחיפה3
חיפהחיפהחוסטקהברוךחיפה3
חיפהחיפהכהןיגאלחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקגרנותמרגליתחיפה3
חיפהחיפהאביבימשהחיפה3
חיפהחיפהפניוראובןחיפה3
חיפהחיפהזילברמןיצחקחיפה3
חיפהחיפהשטנגרמשהחיפה3
חיפהחיפהאמויאללאוןחיפה3
קרית יםקרית יםצרפתינסיםחיפה3
קרית יםקרית יםאלקובימישלחיפה3
חיפהחיפהאסוליןאליחיפה3
קרית יםקרית יםאבן צורשלמהחיפה3
טירת הכרמלטירת כרמלאלואשויליפילחסחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקדרייראיזבלהחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקגורפיניחיפה3
קרית אתאקרית אתאשטרנזייראברהםחיפה3
קרית אתאקרית אתאשטרנזיירסופיהחיפה3
דאלית אל כרמלדאלית אל כרמלחלביסאמיחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקדוקורסקיאיריתחיפה3
נשרנשרבן לולואברהםחיפה3
נשרנשרעמרשלמהחיפה3
קרית יםחיפהדהןצבי שמעוןחיפה3
קרית יםקרית יםפרץאהובהחיפה3
טירת הכרמלטירת כרמליעקבאיריסחיפה3
חיפהחיפהברקוביץאבירםחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקרביד אונגרשמחה גליחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקטרגןליאורחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקקרשאלוןחיפה3
קרית טבעוןקרית טבעוןשמחוןשמואלחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקבוחבוטיעקבחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקמססעמירםחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקרזשלמהחיפה3
קרית יםקרית יםאיבגיאני חנהחיפה3
קרית אתאקרית אתאדויטשעדיתחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקביטוןיאיר שלמהחיפה3
חיפהחיפהרקדזןנסיםחיפה3
קרית מוצקיןקרית מוצקיןלויאברהםחיפה3
חיפהחיפהפרידמןאהובהחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקטננבאוםיוסףחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקשמריהודודחיפה3
חיפהחיפהמזרחיגילחיפה3
חיפהחיפהלויאוהדחיפה3
קרית יםקרית יםמדמוןאיילחיפה3
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מגדל העמקחיפהכרמלענברחיפה3
קרית יםקרית יםסיסואיריסחיפה3
קרית מוצקיןקרית אתאאוקמיאנסקימרדכיחיפה3
קרית מוצקיןקרית מוצקיןצליקבניחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקסולומוןדודחיפה3
חיפהחיפהפרידנטלאברהםחיפה3
חיפהחיפהאליאסדניאלחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקשמריהברוךחיפה3
בני-ברקקרית ביאליקטולדנויוסףחיפה3
נשרנשרישראליכרמלהחיפה3
קרית אתאקרית אתאטלבועזחיפה3
חיפהחיפהגוזלןמריםחיפה3
קרית אתאקרית אתאהירשלסימהחיפה3
קרית מוצקיןקרית מוצקיןגרופרדודחיפה3
חיפהחיפהכהן זיידהיהודהחיפה3
קרית אתאקרית אתאמלכאיהודיתחיפה3
חיפהקרית אתאשבירוברכהחיפה3
חיפהחיפהארזיציונהחיפה3
קרית יםקרית יםחדדיואלחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקהרצברגמרגלית נוריתחיפה3
קרית אתאקרית אתאחאבאעובדיהחיפה3
חיפהחיפהאמויאלאילנהחיפה3
טירת הכרמלטירת כרמלברוךעליזהחיפה3
קרית אתאקרית אתאארכהשושנהחיפה3
קרית יםקרית יםסיסואלירןחיפה3
חיפהחיפהפילויוסףחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקדודמיכאלחיפה3
קרית ביאליקקרית מוצקיןברבימשהחיפה3
רכסיםרכסיםפרידמןמלכהחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקדמרימרדכיחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקקורןדליתחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקדניאלבנימיןחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקשטנגלאסתרחיפה3
חיפהחיפהאורןציביהחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקבן דודנסיםחיפה3
חיפהחיפהבן מרגילאוןחיפה3
חיפהקרית ביאליקביטוןיצחק מאירחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקלוימוריסחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקלויויקטורחיפה3
קרית מוצקיןקרית מוצקיןאבושמואלחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקברבייוסףחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקפלדאביחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקכהןמשהחיפה3
חיפהחיפהסוננזוןזאבחיפה3
קרית אתאקרית אתאספרןסמדרחיפה3
דאלית אל כרמלדאלית אל כרמלחסוןאנוורחיפה3
קרית מוצקיןקרית מוצקיןכהןיהושעחיפה3
קרית אתאקרית אתאפרץיעקבחיפה3
טירת הכרמלטירת כרמלסיאגעליזה זלמהחיפה3
טירת הכרמלטירת כרמלבן שאולאוריחיפה3
חיפהחיפהמרוםמנחםחיפה3
טירת הכרמלטירת כרמלכהןיחזקאלחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקצפתיכוכבהחיפה3
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חיפהחיפהלוידודחיפה3
קרית אתאקרית אתאאקסולמשהחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקדניאלרחלחיפה3
קרית אתאקרית אתאסנגויולנדחיפה3
רכסיםרכסיםגרפירוניחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקדוקורסקיאליחיפה3
חיפהחיפהלוינאוהחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקאטיאסדורוןחיפה3
טירת הכרמלטירת כרמלאבסעידיוסףחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקברביאורנהחיפה3
קרית מוצקיןקרית מוצקיןדהןיצחקחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקשמשיעלחיפה3
נשרנשראוסמויוסףחיפה3
חיפהחיפהאורןאוריאלחיפה3
חיפהחיפהאושרדודחיפה3
נשרנשרמלקפרדיחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקאלוליפהחיפה3
חיפהחיפהפרץחייםחיפה3
קרית מוצקיןקרית מוצקיןכהןאניחיפה3
קרית אתאקרית אתאטולדנונסיםחיפה3
חיפהחיפהאמרדודחיפה3
נשרנשראנקווהדודחיפה3
קרית מוצקיןקרית מוצקיןעמראברהםחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקחימימקסיםחיפה3
קרית אתאקרית אתאסיבוניסולומוןחיפה3
טירת הכרמלטירת כרמלגלסברגיוסףחיפה3
קרית אתאקרית אתאאבוחסירהיעקבחיפה3
קרית אתאקרית אתאפרץדודחיפה3
קרית מוצקיןקרית מוצקיןרוימירפאלחיפה3
קרית יםקרית יםאיבגימקסיםחיפה3
קרית יםקרית יםאיבגיאליהוחיפה3
קרית ביאליקקרית מוצקיןעמראליהוחיפה3
קרית אתאקרית אתאממןסימוןחיפה3
קרית אתאקרית אתאעמרדניאלחיפה3
קרית אתאקרית אתאדהןיעקבחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקרואימיחייםחיפה3
חיפהחיפהגנותבנוחיפה3
חיפהחיפהחאג'ג'אטואל כוכבה כוכחיפה3
קרית יםקרית יםאלבורפאלחיפה3
חיפהחיפהעכוהרצלחיפה3
חיפהחיפהלויאליהוחיפה3
קרית מוצקיןקרית מוצקיןפרץיוסףחיפה3
קרית מוצקיןקרית מוצקיןאזראןציוןחיפה3
קרית מוצקיןקרית מוצקיןצורףתרצהחיפה3
קרית מוצקיןקרית מוצקיןבטיטומרדכיחיפה3
קרית אתאקרית אתאפרץגאולהחיפה3
קרית אתאקרית אתאסיבוניאנטחיפה3
קרית ביאליקקרית ביאליקאוחנהחייםחיפה3
נשרנשרהרשקויצחקחיפה3
טירת הכרמלטירת כרמלילינסוןנטליהחיפה3
חיפהחיפהאליעזר ישייוליאנהחיפה3
חצור הגליליתחצור הגליליתכלפוןאליהוגליל עליון4
חצור הגליליתחצור הגליליתפחימהסימהגליל עליון4
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צפתצפתטיביאילןגליל עליון4
מא מרום הגלילבר יוחאיסופרעמיתגליל עליון4
מא מרום הגלילעלמההלאליואבגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהכהןליאור אברהםגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהגולדשטייןלואיסגליל עליון4
חצור הגליליתחצור הגליליתזפרנייצחקגליל עליון4
חצור הגליליתחצור הגליליתאשרףשמעוןגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהאמסלםשמעוןגליל עליון4
חצור הגליליתקרית שמונהאוחיוןרחל יעלגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהשטריתדוריתגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהשנפרדורוןגליל עליון4
צפתצפתוכסלרמיכאלגליל עליון4
צפתצפתבן סימוןיעלגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהבן ציוןבועזגליל עליון4
חצור הגליליתחצור הגליליתצמחנאורגליל עליון4
לודמשמר הירדןחדאד סאינהליהיגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהיואלאברהםגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהמשהעמיגליל עליון4
צפתצפתאוזןאברהםגליל עליון4
צפתשדה אליעזרמותאיאליעזרגליל עליון4
חצור הגליליתחצור הגליליתאברודודגליל עליון4
צפתצפתחניהאברהםגליל עליון4
צפתצפתסנוףנתןגליל עליון4
מא מרום הגלילעלמהולעלעמוסגליל עליון4
חצור הגליליתחצור הגליליתצווההרצל חייםגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהאוחנהציוןגליל עליון4
צפתצפתאלחדדפרוספרגליל עליון4
צפתצפתבנימיןמוריסגליל עליון4
צפתצפתרוזןחייםגליל עליון4
חצור הגליליתחצור הגליליתכמיסה רזארצהגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהאברגלאליהוגליל עליון4
צפתצפתזלינגרמנחםגליל עליון4
צפתצפתתמםחייםגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהדהןשמעוןגליל עליון4
צפתצפתטיביניסיםגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהאביטבולשמעון אליהוגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהרחמיםאבנרגליל עליון4
צפתצפתעוזיאליעקבגליל עליון4
צפתצפתמלוליצחקגליל עליון4
חצור הגליליתחצור הגליליתעמראליהוגליל עליון4
חצור הגליליתחצור הגליליתבן חייםשמעוןגליל עליון4
צפתצפתחדדמנחםגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהסולטניראובןגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהפרץציוןגליל עליון4
חצור הגליליתחצור הגליליתטליצחקגליל עליון4
צפתצפתסבאןכרמלהגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהאלגרסייוסףגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהסולטניכוכבהגליל עליון4
מא מרום הגלילשפרסבגשלמה אליהוגליל עליון4
חצור הגליליתחצור הגליליתראשיונתןגליל עליון4
חצור הגליליתחצור הגליליתפרץעמרםגליל עליון4
צפתצפתאוחנהחביבגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהמלולסמואלגליל עליון4
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קרית שמונהקרית שמונהשטריתאברהםגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהחימייוסףגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהפרץמשהגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהתורג'מןיוסףגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהמנחםאלברטגליל עליון4
מא מבואות החרמוןמשמר הירדןשוקרוןשלמהגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהאזולאיאליגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהסלוקיצחקגליל עליון4
חצור הגליליתחצור הגליליתהרושאלברטגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהכהןיוסףגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהאברגלבנימיןגליל עליון4
צפתצפתדייןנסיםגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהמלכהניסיםגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהווקניןציוןגליל עליון4
מא מרום הגלילאביביםגבאיעזראגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהדדוןאברהםגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהרחמיםרמיגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהרחמיםניניגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהברוךיוסףגליל עליון4
קרית שמונהקרית שמונהכהןמשהגליל עליון4
צפתצפתחיוןיוסףגליל עליון4
טבריהטבריהנאורי לינדנברגהלנהכנרת5
טבריהטבריהשמשפראג'כנרת5
טבריהטבריהפיניאןשמעון שלוםכנרת5
טבריהטבריהפורטלאיציקכנרת5
טבריהטבריהאביטןדורוןכנרת5
טבריהטבריהפיניאןמשהכנרת5
טבריהכפר חיטיםפיניאןמורןכנרת5
טבריהטבריהירושלמייוסףכנרת5
מא עמק הירדןפוריה כפר עבודהמכפשעזראכנרת5
מא גולןאבני איתןזלצרנחוםכנרת5
מגדלמגדלגינויוסףכנרת5
טבריהטבריהצארוםשמואלכנרת5
טבריהטבריהמרדכיארציכנרת5
טבריהטבריהברדהששוןכנרת5
טבריהטבריהפיניאןברוך ימיןכנרת5
מא גולןשעלמלכהאליהוכנרת5
טבריהטבריהזכריהאילןכנרת5
מא גולןחספיןפרישמןמאיר מרדכיכנרת5
טבריהטבריהיהודהשמעוןכנרת5
טבריהטבריהאליהוזוהרכנרת5
מא שומרוןמצפה נטופהפואהמיכאל אלדדכנרת5
טבריהטבריהנחוםמרדכיכנרת5
טבריהטבריהסבתוסמיכנרת5
טבריהטבריהאביטןיואלכנרת5
טבריהטבריהדגבראילןכנרת5
נחל עירון/עמקישיבלישיבלימונירכנרת5
טבריהטבריהאסידושלמהכנרת5
טבריהטבריהזגורידודכנרת5
טבריהטבריהאטיאסיונתןכנרת5
טבריהטבריהוקניןסלומוןכנרת5
טבריהטבריהאביטבולמקסכנרת5
טבריהטבריהמלוליוסףכנרת5
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טבריהטבריהאטיאסטיטיכנרת5
טבריהטבריהאבטןאהרןכנרת5
טבריהטבריהוייצמןברוךכנרת5
טבריהטבריהפרץפרוספרכנרת5
טבריהטבריהקולימינסקיולדימירכנרת5
מעלות-תרשיחאמעלות תרשיחאמעוזטובהגליל מערבי6
עכועכובן שושןאסתרגליל מערבי6
נהריהנהריהאלונידודגליל מערבי6
נהריהנהריהמשהדורוןגליל מערבי6
מא מטה אשרכפר ראש הנקרהלויאריאלגליל מערבי6
מא מטה אשרעמקהיחיאליניצחונהגליל מערבי6
נהריהמעלות תרשיחאבירןיוסףגליל מערבי6
מעלות-תרשיחאמעלות תרשיחאעמרשלוםגליל מערבי6
נהריהנהריהפרץשלום מאירגליל מערבי6
עכועכוהדרצמרתגליל מערבי6
מעלות-תרשיחאמעלות תרשיחאדהןשלוםגליל מערבי6
שלומישלומיאנקריעמירגליל מערבי6
עכועכולוייעקבגליל מערבי6
שלומישלומיאוחנהשלוםגליל מערבי6
נהריהעמקהלוינטעגליל מערבי6
מעלות-תרשיחאמעלות תרשיחאבניטהשי חייםגליל מערבי6
נהריהנהריהסודאיסלים תומרגליל מערבי6
עכונהריהאלוןיאירגליל מערבי6
מעלות-תרשיחאמעלות תרשיחאגלבועשושנהגליל מערבי6
מעלות-תרשיחאמעלות תרשיחאלויאופירהגליל מערבי6
נהריהנהריההראלשולמיתגליל מערבי6
נהריהנהריהכהןנחוםגליל מערבי6
נהריהנהריהעמרםנפתליגליל מערבי6
מא מטה אשרעמקהיחיאליציוןגליל מערבי6
מא מטה אשרעמקהסולימןרפאלגליל מערבי6
מא מטה אשראשרתכהןיוסףגליל מערבי6
קרית ביאליקכבריגולדשטייןמרדכיגליל מערבי6
נהריהנהריהפנחסיואלגליל מערבי6
נהריהנהריהטורג'מןשושנהגליל מערבי6
כפר ורדיםמעלות תרשיחאבן שלושמזלגליל מערבי6
נהריהנהריהיהודהניצןגליל מערבי6
מא מטה אשראחיהודגמליאלחיים שרוןגליל מערבי6
נהריהנהריהמשה מוסהחייםגליל מערבי6
נהריהגורןכהןאריהגליל מערבי6
נהריהנהריהמשהשלוםגליל מערבי6
עכועכואזולאיעליזהגליל מערבי6
נהריהנהריהברגר אפריאטרחלגליל מערבי6
נהריהנהריהבן שלמהגדעוןגליל מערבי6
נהריהנהריהפדידהיורםגליל מערבי6
נהריהנהריהנחוםרותגליל מערבי6
עכועכוהדרשמעון חיגליל מערבי6
עכועכודהןיפהגליל מערבי6
מעלות-תרשיחאמעלות תרשיחאאלוליצחקגליל מערבי6
נהריהנהריהאלפסימרדכיגליל מערבי6
נהריהנהריהסעודאיאורןגליל מערבי6
עכועכואבובנימיןגליל מערבי6
שלומישלומיפרץבן ציוןגליל מערבי6
חוסןגבאישמעוןגליל מערבי6
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נהריהנהריהדהןאלברטגליל מערבי6
נהריהנהריהלנקריציוןגליל מערבי6
נהריהנהריהטורג'מןאליגליל מערבי6
עכועכואלוןויקטורגליל מערבי6
נהריהנהריהפרץמרדכיגליל מערבי6
נהריהנהריהאוחיוןארמנדגליל מערבי6
מעלות-תרשיחאמעלות תרשיחאאסדושלוםגליל מערבי6
נהריהנהריהבן שמואליפהגליל מערבי6
נהריהנהריהאטיאסעמרםגליל מערבי6
מעלות-תרשיחאמעלות תרשיחאבן גיגיאברהםגליל מערבי6
נהריהנהריהאלפסייוסףגליל מערבי6
נהריהנהריהאלפסיניסיםגליל מערבי6
נהריהנהריהאביטבוליוסףגליל מערבי6
מעלות-תרשיחאמעלות תרשיחאיפרחצפורהגליל מערבי6
נהריהנהריהסעודאיאחלאםגליל מערבי6
עכוכפר ורדיםאוזןעמוסגליל מערבי6
נהריהנהריהארדיןחייםגליל מערבי6
כרמיאלכרמיאלאברגילאברהםכרמיאל7
כרמיאלכרמיאלבניוןרמיכרמיאל7
קרית יםכרמיאלמריןדודכרמיאל7
כרמיאלכרמיאלסבחאליכרמיאל7
נשרכרמיאלמליקמנחםכרמיאל7
כרמיאלכרמיאלכהןמיכאלכרמיאל7
כרמיאלכרמיאלסיגלובאיליהכרמיאל7
בית ג`ןבית ג'ןטאפשנג'יבמרכז הגליל8
חרפישחרפישבדרנסיבמרכז הגליל8
אבו סנאן/פקיעיאבו סנאןזבןאיהאבמרכז הגליל8
סאגורסאג'ורמוסטפאמנהאלמרכז הגליל8
ירכאירכאאבו רישסאלחמרכז הגליל8
גולסג'ולסנבואניח'ירמרכז הגליל8
חרפישחרפישח'יר אדיןרכאדמרכז הגליל8
גולסג'ולסעאמרעאדלמרכז הגליל8
אבו סנאן/פקיעיאבו סנאןסעבואסףמרכז הגליל8
יפיעיפיעמרג'יהסיזארנצרת9
כפר כנאכפר כנאחמזהאדיבנצרת9
נצרתנצרתאבו עבדומוחמדנצרת9
נצרתנצרתח'וריפאדינצרת9
כפר כנאכפר כנאחמזהזינאתנצרת9
בית נטופהעילוטעליחסןנצרת9
כפר כנאמשהדסלימאןוג'יהנצרת9
יפיעיפיעמרג'יהסוהילנצרת9
כפר כנאכפר כנאחמזהפואדנצרת9

שפרעםשפרעםקסיסחנאגליל מרכזי10
שפרעםשפרעםקאידבהסמירגליל מרכזי10
שפרעםשפרעםקאידבהתייסירגליל מרכזי10
שפרעםשפרעםסעדמזידגליל מרכזי10
שפרעםשפרעםעליאןג'מאלגליל מרכזי10
שפרעםשפרעםעליאןרפיקגליל מרכזי10
שפרעםשפרעםשופאניהמוקבלגליל מרכזי10
מגדל העמקמגדל העמקסימנדוייבמרדכיעמקים צפוני11
נצרת עיליתנצרת עיליתבלוןדודעמקים צפוני11
מגדל העמקמגדל העמקשמילובדליהעמקים צפוני11
נצרת עיליתנצרת עיליתבלומברגנחוםעמקים צפוני11
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נצרת עיליתנצרת עיליתאקרישיוסף רפאלעמקים צפוני11
מגדל העמקמגדל העמקאלמלחאברהםעמקים צפוני11
נצרת עיליתנצרת עיליתעטיהשמואלעמקים צפוני11
מגדל העמקמגדל העמקכהןאדמונדעמקים צפוני11
מגדל העמקמגדל העמקפחימהשניעמקים צפוני11
נצרת עיליתנצרת עיליתזיכרחנהעמקים צפוני11
מגדל העמקמגדל העמקימיןאליעמקים צפוני11
רמת ישירמת ישיחבקיןיצחק נירעמקים צפוני11
מגדל העמקמגדל העמקבן הרושיהודהעמקים צפוני11
דאלית אל כרמלדאלית אל כרמלחוסייסיתחסיןמשולש צפוני11
מגדל העמקמגדל העמקברדהדודעמקים צפוני11
מגדל העמקמגדל העמקקריספילפנחסעמקים צפוני11
נצרת עיליתנצרת עיליתשקדנדבעמקים צפוני11
נצרת עיליתנצרת עיליתאלמלחיעקבעמקים צפוני11
מגדל העמקמגדל העמקאוחיוןעמרםעמקים צפוני11
נצרת עיליתנצרת עיליתאברמוביץקלרהעמקים צפוני11
נצרת עיליתנצרת עיליתסרוייבגניעמקים צפוני11
נצרת עיליתנצרת עיליתסטבינסקיאירינהעמקים צפוני11
נצרת עיליתנצרת עיליתקליאונסקימרינהעמקים צפוני11
נצרת עיליתנצרת עיליתסטבינסקימיכאלעמקים צפוני11
נצרת עיליתנצרת עיליתשניידראירינהעמקים צפוני11
נצרת עיליתנצרת עיליתפיקובסקיאנטוליעמקים צפוני11
נצרת עיליתנצרת עיליתאיידלמןליובובעמקים צפוני11
בית שאןבית שאןשביטיום טובעמקים12
בית נטופהזרזירג'ואמיסמופדיעמקים12
מא הגלבועגן נרכהןיצחקעמקים12
בית שאןבית שאןדהןאליהועמקים12
בית שאןבית שאןאוחיוןיוסףעמקים12
מא הגלבועאומןקדושניצהעמקים12
בית שאןבית שאןאדריאילןעמקים12
עפולהעפולהשוחטשרוןעמקים12
מא הגלבועגן נריעקבגולןעמקים12
בית שאןבית שאןדראיאורן שלמהעמקים12
עפולהעפולהאסוליןדודעמקים12
יקנעם עליתיקנעם עיליתלויאברהםעמקים12
מא הגלבועפרזוןיעקבערןעמקים12
עפולהעפולהשחרנוריתעמקים12
עפולהעפולהסבאגג'קיעמקים12
יקנעם עליתיקנעם עיליתבסוסשלמהעמקים12
עפולהעפולהחקוקישקמהעמקים12
בית שאןבית שאןטייבשלמה דודעמקים12
בית שאןעפולהבואשילימורעמקים12
עפולהעפולהג'ורנושאולעמקים12
עפולהעפולהשקדמשהעמקים12
בית נטופהזרזירמזאריבסאלחעמקים12
עפולהעפולהפריאלמרדכיעמקים12
עפולהעפולהכהןשמעוןעמקים12
עפולהעפולהסלעשמעוןעמקים12
יקנעם עליתיקנעם עיליתאזולאימיכאל דודעמקים12
עפולהעפולהשלוםיהודהעמקים12
עפולהעפולהחקוקייצחקעמקים12
עפולהעפולהשלמהיואבעמקים12
מא בית שאןבית יוסףמנחםשאולעמקים12
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מא הגלבועפרזוןיעקבישראלעמקים12
יקנעם עליתיקנעם עיליתיעקבעמוסעמקים12
בית שאןבית שאןאמרציוןעמקים12
בית שאןבית שאןבדשחיעמקים12
מא בית שאןתל תאומיםמרדכיאילןעמקים12
בית שאןבית שאןצרויהטליהעמקים12
עפולהעפולהקנפואסתרעמקים12
בית שאןבית שאןאדרימקסיםעמקים12
עפולהעפולהטפיארודודעמקים12
עפולהעפולהגבאימוריסעמקים12
בית שאןבית שאןכהןמשהעמקים12
בית שאןבית שאןכנפויצחקעמקים12
עפולהעפולהחקוקיצפורהעמקים12
עפולהעפולהשלמהרחלעמקים12
עפולהעפולהאטיאסרפאלעמקים12
עפולהעפולהוריאטפיוטרעמקים12
חדרהחדרהמצרפייחיאלשומרון13
מא עמק חפראלישיבשרעביזכריהשומרון13
מא עמק חפרחרב לאתחגביעזרישומרון13
אור עקיבאאור עקיבאאברמוברוברט ראובןשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאאורילובסלומוןשומרון13
חדרהחדרהאדינייאבשומישומרון13
חדרהחדרהאוסיפובאילדטשומרון13
מא שומרוןענבליאורברוךשומרון13
חדרהחדרהאילייאבאוריאלשומרון13
חדרהחדרהבן פורתבנישומרון13
אור עקיבאאור עקיבאיוסיפובשמחהשומרון13
חדרהחדרהסעאדהאלישומרון13
חדרהחדרהלוסוןנתןשומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכורטורגמןשולהשומרון13
קציר-חרישמעניתדגןליאורשומרון13
חדרהחדרהתוהמיתמירשומרון13
מא עמק חפראלישיבחגביירמיהושומרון13
טירת הכרמלבנימינהאברהםירון מרדכישומרון13
מא עמק חפראלישיבמזרחיגולןשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאעגמיראובןשומרון13
חדרהחדרהטל-בוטבולעמרםשומרון13
חדרהפרדס חנה כרכורגביזוןרפאלשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאדנינואופירשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאבן דודויקטורשומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכורגונןרחלשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאלוישלוםשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאלוישמעוןשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאלויאהרןשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאקליאלקןשומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכורארביבברטה בטישומרון13
חדרהחדרהלויאילשומרון13
חדרהחדרהבשרירונןשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאפתיתויצחקשומרון13
אליכיןאליכיןחממיסערשומרון13
חדרהחדרהבשרישישומרון13
חדרהחדרהפרג'וןעמיהודשומרון13
אליכיןאליכיןטבהאופירשומרון13
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חדרהחדרהאשכנזיברוךשומרון13
מא עמק חפראלישיבשרעבינירשומרון13
מא עמק חפראלישיבשרעביאלרון אדםשומרון13
אליכיןאליכיןיצחקיעדישומרון13
חדרהחדרהסעידשלוםשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאחכם יוסףנאגישומרון13
אור עקיבאאור עקיבאעגמיימיןשומרון13
נתניהאלישיבשרעבירצוןשומרון13
בנימינהבנימינהפדידהבנימיןשומרון13
פרדס חנהפרדס חנהגורששלמהשומרון13
חדרהחדרהאדרידודשומרון13
מא עמק חפראלישיבשרעביינוןשומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכורעודדראובןשומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכורכהןיגאלשומרון13
חדרהחדרהכהןאבינעםשומרון13
פרדס חנהפרדס חנהגורשצביהשומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכורועקניןשלםשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאבוחבוטשמחהשומרון13
הרצליהבת חפריוגבמרדכישומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכורכהןדודשומרון13
חדרהחדרהאביטןאליהושומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכורכהןשושנהשומרון13
חדרהחדרהשינטוךאבישומרון13
חדרהחדרהברנסשמעוןשומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכורעודדיהודהשומרון13
אלפי מנשהאלפי מנשהזיסמןאריהשומרון13
זכרון יעקבזכרון יעקבשאולנחמהשומרון13
חדרהחדרהרוביןישראלשומרון13
מא עמק חפרגאולי תימן מושבאחרקראובןשומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכורעודדבנימיןשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאכהןדליהשומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכורדודאבנרשומרון13
חדרהחדרהחדדאברהםשומרון13
אליכיןאליכיןאחרקצפניהשומרון13
חיפהזכרון יעקבכהןאילנהשומרון13
קציר-חרישעירוןוינשטיןערןשומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכורארביבאליעזרשומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכוראוחיוןאברהםשומרון13
בנימינהבנימינהאליתיםציוןשומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכורברשישתאליהושומרון13
זכרון יעקבזכרון יעקבפחימהאברהםשומרון13
זכרון יעקבזכרון יעקבפינסאסתרשומרון13
חדרהחדרהחדדמשהשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאאבודרהםמשהשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאאבנעיםדניאלשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאאסייגאליאסשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאאלימלךשמואלשומרון13
אור עקיבאאור עקיבאבוחבוטציוןשומרון13
מא עמק חפרבת חפרמלכהאברהםשומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכורבן דודמאירשומרון13
חדרהחדרהשעירמרישומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכוראוחיוןאברהםשומרון13
פרדס חנהפרדס חנה כרכורמלולסימוןשומרון13
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חדרהחדרהאיבגיאלברטשומרון13
חדרהחדרהפרץיהודהשומרון13
חדרהחדרהבשרידודשומרון13
חדרהחדרהשבתעמרםשומרון13
חדרהחדרהסושוןסרגיישומרון13
אור עקיבאאור עקיבאגולדברגזיוהשומרון13
חדרהחדרהפופובודיםשומרון13
חדרהחדרהסולומוןחנוכהשומרון13
חדרהחדרהאדריג'אואבבהשומרון13
חדרהחדרהבירשטייןליודמילהשומרון13
אבן יהודהאבן יהודהמןמנחםנתניה15
נתניהנתניהאלדורףיוסףנתניה15
ת"א צפוןנתניהאלבכרייעקבנתניה15
אבן יהודהאבן יהודהדורנימרדכינתניה15
קדימה-צורןקדימהאריהחניתנתניה15
נתניהנתניהבן חייםשמואלנתניה15
נתניהנתניהאהרוןישראלנתניה15
נתניהנתניהשכטרבנימיןנתניה15
נתניהנתניהאוזאןיעקבנתניה15
מא לב השרוןתנובותמינסארנוןנתניה15
אבן יהודהאבן יהודהיהודהערןנתניה15
נתניהנתניהשערמשהנתניה15
נתניהנתניהאיזיקיוכבדנתניה15
נתניהנתניהלביאויקטורנתניה15
נתניהכפר יונהגנוןמורןנתניה15
נתניהנתניהסלהובכלפו יגאלנתניה15
נתניהנתניהבוטבולשרל שלום מאירנתניה15
אבן יהודהאבן יהודהמןמורןנתניה15
נתניהנתניהמנטיןכינרתנתניה15
אבן יהודהאבן יהודההרריעובדיהנתניה15
נתניהנתניהעובדחייםנתניה15
נתניהנתניהבוארוןשאולנתניה15
נתניהנתניהברנסיעקבנתניה15
נתניהנתניהחברוניאליזנתניה15
אבן יהודהאבן יהודהאללוףיקי יעקבנתניה15
נתניהנתניהפרידריךחיים זאבנתניה15
ירושליםנתניהזלביץפנינה שושנהנתניה15
תל מונדתל מונדחיוןויקטורנתניה15
אבן יהודהאבן יהודההרריאברהםנתניה15
נתניהנתניהליאניז'קליןנתניה15
נתניהנתניהברנסתמרנתניה15
נתניהנתניהבוסירמינתניה15
נתניהנתניהבאוסייאירנתניה15
אבן יהודהאבן יהודהמןצפי צפרירהנתניה15
נתניהנתניהרוביןנילינתניה15
נתניהנתניהבוחניקשמעוןנתניה15
תל מונדתל מונדשוקרוןגאולהנתניה15
ת"א רמת אביבנתניהבן עזראאריאלנתניה15
נתניהנתניהכרמירחמיםנתניה15
פרדסיהפרדסיהבוארוןרחמיםנתניה15
נתניהנתניהאקדעצמחנתניה15
נתניהנתניהגלעדילילינתניה15
נתניהנתניהברכהמאירנתניה15
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נתניהנתניהששוןיורםנתניה15
נתניהנתניהאלרואיאלוןנתניה15
אבן יהודהאבן יהודההררייעקבנתניה15
נתניהנתניהבוקרפנחסנתניה15
נתניהנתניהרוביןיגאלנתניה15
ת"א רמת אביבנתניהדנגוריעקב חינתניה15
נתניהכפר יונהששוןמאורנתניה15
מא לב השרוןשער אפריםחדדיפתחנתניה15
אבן יהודהאבן יהודהיהודהארמוןנתניה15
אבן יהודהאבן יהודהמןמעיןנתניה15
נתניהנתניהטולדנויעקבנתניה15
נתניהנתניהמימוניקלודיןנתניה15
נתניהנתניהרובינשטייןאהרןנתניה15
נתניהנתניהגזיאליוסףנתניה15
תל מונדתל מונדכהןהרצלנתניה15
נתניהנתניההיניקיהודהנתניה15
קדימההפנרשמואלנתניה15
נתניהנתניהאטיאסיצחקנתניה15
נתניהנתניהאופיריעקבנתניה15
נתניהנתניהלויןסמיוןנתניה15
הוד השרוןהוד השרוןאלישיבחנוךהשרון16
רמת השרוןרמת השרוןרזבנימיןהשרון16
רמת השרוןרמת השרוןהדראביגדורהשרון16
הרצליההרצליהאקליעיוסףהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןפירסטטרראובן אריאלהשרון16
כפר סבאכפר סבאוליטסקילזרהשרון16
רמת השרוןרעננהאבטליוןנעמההשרון16
רעננהרעננהבדנייורםהשרון16
רעננהרעננהכהןורדההשרון16
הרצליההרצליהיעקביאלי אלייקיםהשרון16
קרית שמונההוד השרוןזריהןגולןהשרון16
כוכב יאירכוכב יאירפינברגאליהשרון16
רעננהרעננהשטרבת שבעהשרון16
רעננהרעננהכהןרוניתהשרון16
הרצליההרצליהגמליאללימורהשרון16
הרצליההרצליהבן שבתלימורהשרון16
הרצליההרצליהציוניורדהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןבן שלוםטלהשרון16
רעננהרעננהכהןשיהשרון16
רמת השרוןרמת השרוןקוריאטסוזןהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןכהןרויטלהשרון16
הוד השרוןצופיןהראלאלעד בנימיןהשרון16
הרצליההרצליהפלחאלון נסיםהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןתאנימרדכיהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןגרונייואבהשרון16
אלפי מנשהאלפי מנשהדיקשטייןאלחנן מאירהשרון16
הרצליההרצליהפלחיוסףהשרון16
רמת השרוןרמת השרוןבן יוסףעובדיההשרון16
מבשרת ציוןהוד השרוןשרביטמיטלהשרון16
הרצליההרצליהגלילישיהשרון16
רעננהרעננהכהןרואיהשרון16
כפר סבאכפר סבאמדמוןיעלהשרון16
רעננהרעננהכהןשימריתהשרון16
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כפר סבאכפר סבאמדמוןברהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןשלוםאביבהשרון16
כפר סבאכפר סבאמדמוןשלמההשרון16
רמלהכפר סבאאלגמיל-גליפתהשרון16
רמת השרוןרמת השרוןגרוסמןמריםהשרון16
כפר סבאכפר סבאצברינחמןהשרון16
רעננהרעננהכהןאמנוןהשרון16
רמת השרוןרמת השרוןמגןלאההשרון16
רעננהרעננהכהןאליהשרון16
הרצליההרצליהקורןאליהשרון16
רעננהרעננהגליוסףהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןשלוםאליהשרון16
כפר סבאכפר סבאמדמוןבת שבעהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןוישקיןיעקבהשרון16
רעננהרעננהכהןיגאלהשרון16
רעננהרעננהאלמלךגלילה ג'וליההשרון16
אלפי מנשהאלפי מנשהבורשטיןעמוסהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןתאניבנימיןהשרון16
רעננהרעננהכהןכרמלההשרון16
רעננהרעננההרשקוביץורה רחלהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןהררייגאלהשרון16
הרצליההרצליהשישיצקייצחק מאירהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןחגבייורםהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןמזיגזהבההשרון16
הוד השרוןהוד השרוןבן-דוריצחקהשרון16
רעננהרעננהכהןבת שבעהשרון16
רעננהרעננהכהןציוןהשרון16
רעננהרעננהכהןיואלהשרון16
רעננהרעננהכהןצפורההשרון16
הרצליההרצליהגמליאלששוןהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןסלםנתנאלהשרון16
רעננהרעננהכהןמיכאלהשרון16
רמת השרוןרמת השרוןקליימןזאבהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןמוראליהשרון16
רעננהרעננהכהןאילנההשרון16
רעננהרעננהכהןרפאלהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןסירירפאלהשרון16
הרצליההרצליהגמליאלשמריהוהשרון16
הרצליההרצליהגאןצוריאלהשרון16
רעננהרעננהצעיריציוןהשרון16
כפר סבאאלפי מנשהאהרוןבנימיןהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןהררידליההשרון16
הוד השרוןהוד השרוןשקוריאוריאלהשרון16
רעננהרעננהכהןאילןהשרון16
אלפי מנשהאלפי מנשהבן ענתהלההשרון16
הוד השרוןהוד השרוןסנדקאברהםהשרון16
הרצליההרצליהדנגוטמשההשרון16
רעננהרעננהטולורדהשרון16
הוד השרוןהוד השרוןיחזקאלמנחםהשרון16
מא שומרוןצופיןסלוניםזאב שלוםהשרון16
גבעתייםירושליםלוילאהגבעתיים-בקעת אונו18
סביון-גני יהודסביוןמורדודוגבעתיים-בקעת אונו18
ת"א נוה אביביםגבעתייםאמסלםאורלי ספירגבעתיים-בקעת אונו18
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קרית אונוקרית אונומלמדליאורגבעתיים-בקעת אונו18
קרית אונוגבעת שמואלמנהרדטשלומיגבעתיים-בקעת אונו18
יהודיהודנגאריפיתגבעתיים-בקעת אונו18
גני תקוהגני תקוהצוריאלחוהגבעתיים-בקעת אונו18
יהודיהודכתבירונןגבעתיים-בקעת אונו18
גבעת שמואלגבעת שמואלבלחסןרפאלגבעתיים-בקעת אונו18
גבעתייםגבעתייםבן ישי הכהןאבישיגבעתיים-בקעת אונו18
ת"א דרוםאור יהודההלוידודגבעתיים-בקעת אונו18
גני תקוהגני תקוהצוריאלידידיהגבעתיים-בקעת אונו18
ת"א דרוםסביוןחיימוביצחקגבעתיים-בקעת אונו18
גבעתייםגבעתייםלייכטמשהגבעתיים-בקעת אונו18
יהודיהודחדדשמעוןגבעתיים-בקעת אונו18
קרית אונוגני תקוהקורסיהשרוןגבעתיים-בקעת אונו18
אבן יהודהגבעתייםהרריכפירגבעתיים-בקעת אונו18
ת"א דרוםאור יהודההלוימיריגבעתיים-בקעת אונו18
קרית אונוקרית אונונמראיילגבעתיים-בקעת אונו18
קרית אונוקרית אונוכוכביטל-רוןגבעתיים-בקעת אונו18
גני תקוהגני תקוהבן משהיעקבגבעתיים-בקעת אונו18
אור יהודהאור יהודהשמשעזראגבעתיים-בקעת אונו18
ת"א דרוםקרית אונומורדובבנצי בן ציוןגבעתיים-בקעת אונו18
קרית אונוקרית אונונשרייוסף צבי יוסיגבעתיים-בקעת אונו18
יהודיהודמזעקישמואלגבעתיים-בקעת אונו18
קרית אונוקרית אונואסאאסתר אור רםגבעתיים-בקעת אונו18
יהודיהודזייפלדשלמהגבעתיים-בקעת אונו18
קרית אונוקרית אונוכוכבייוסףגבעתיים-בקעת אונו18
יהודיהודחדדאליהוגבעתיים-בקעת אונו18
אור יהודהאור יהודהזגדוןמשהגבעתיים-בקעת אונו18
אור יהודהאור יהודהכומארי קצבניסןגבעתיים-בקעת אונו18
יהודיהודטריקירפאלגבעתיים-בקעת אונו18
גבעתייםגבעתייםכהןרוניגבעתיים-בקעת אונו18
קרית אונוקרית אונוכוכבינחמהגבעתיים-בקעת אונו18
קרית אונוקרית אונוקורסיהאשרגבעתיים-בקעת אונו18
גבעתייםגבעתייםכהןרביטלגבעתיים-בקעת אונו18
יהודיהודחנוךאליגבעתיים-בקעת אונו18
יהודיהודאהרונייוסףגבעתיים-בקעת אונו18
אור יהודהאור יהודהמוטיאידודגבעתיים-בקעת אונו18
אור יהודהאור יהודהכליףיוסףגבעתיים-בקעת אונו18
חולוןחולוןאיזנבויםאברהםחולון-בת ים19
חולוןחולוןרוזנברגשרהחולון-בת ים19
חולוןחולוןחרשיעקבחולון-בת ים19
חולוןחולוןלגזיאלעמוסחולון-בת ים19
חולוןחולוןקופפרמןמלכהחולון-בת ים19
חולוןחולוןברוקרברוךחולון-בת ים19
חולוןחולוןפיקליוסףחולון-בת ים19
חולוןאזורג'ניאיהחולון-בת ים19
חולוןחולוןמוגרבייוסףחולון-בת ים19
בת יםבת יםחןמוטיחולון-בת ים19
בת יםבת יםחןשרה פורטוןחולון-בת ים19
בת יםבת יםקיקוגבריאלחולון-בת ים19
חולוןחולוןשם טובאלכסחולון-בת ים19
בת יםבת יםאלבוכר שמוכהגלית-ברכהחולון-בת ים19
חולוןחולוןכהן שאשארחל חיהחולון-בת ים19
חולוןחולוןקוזניץבנימין אליעזרחולון-בת ים19
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חולוןחולוןסיטוןעזראחולון-בת ים19
בת יםבת יםטלאוריתחולון-בת ים19
חולוןחולוןארביבלימורחולון-בת ים19
בת יםבת יםטלחייםחולון-בת ים19
בת יםבת יםאליהומליחולון-בת ים19
ת"א צפוןחולוןגליליצוריאל איילחולון-בת ים19
חולוןחולוןשאשא-אבוקריןחולון-בת ים19
ת"א יפובת יםביטוןאיתןחולון-בת ים19
בת יםבת יםדייןצדפיתחולון-בת ים19
בת יםבת יםרוזיליוציוןחולון-בת ים19
חולוןחולוןצדקהיפתחולון-בת ים19
בת יםבת יםחיויוסףחולון-בת ים19
בת יםבת יםכהןאילחולון-בת ים19
ת"א רמת החיילחולוןאיזנברגהילהחולון-בת ים19
בת יםבת יםסעדציוןחולון-בת ים19
חולוןחולוןמאיריעקבחולון-בת ים19
בת יםבת יםאליהודודחולון-בת ים19
בת יםבת יםכהןאווליןחולון-בת ים19
חולוןחולוןשאשאאריהחולון-בת ים19
חולוןחולוןקינןשיחולון-בת ים19
בת יםבת יםחיומשהחולון-בת ים19
חולוןחולוןזברלואשרחולון-בת ים19
חולוןחולוןעדניבנימיןחולון-בת ים19
חולוןחולוןאהרוניאילןחולון-בת ים19
חולוןחולוןכהןאליהוחולון-בת ים19
בת יםבת יםהגדישאליהוחולון-בת ים19
ת"א התקוהחולוןטסהשאלתיאלחולון-בת ים19
חולוןחולוןקלינברטצביחולון-בת ים19
בת יםבת יםשירזימאירחולון-בת ים19
חולוןחולוןקינןיעקב מאירחולון-בת ים19
בת יםבת יםבן עטיהציוןחולון-בת ים19
בת יםבת יםלביאשרהחולון-בת ים19
בת יםחולוןמגנגיחייםחולון-בת ים19
בת יםבת יםברובנימיןחולון-בת ים19
בת יםבת יםחזןג'ויהחולון-בת ים19
חולוןחולוןנחוםמרדכיחולון-בת ים19
חולוןחולוןישורוןאפריםחולון-בת ים19
חולוןחולוןחלבימאירחולון-בת ים19
בת יםבת יםלמפלכרמלהחולון-בת ים19
אזוראזורעורקובייעקבחולון-בת ים19
חולוןחולוןאביטלאורנהחולון-בת ים19
בת יםבת יםאסיגלאהחולון-בת ים19
חולוןחולוןאדיבשלמהחולון-בת ים19
חולוןחולוןאריהחייםחולון-בת ים19
בת יםבת יםתלמיאסתרחולון-בת ים19
בת יםבת יםחזןהילה שושנהחולון-בת ים19
בת יםבת יםאליהוששוןחולון-בת ים19
אזוראזורמוררדודחולון-בת ים19
חולוןחולוןדייןניסים אוריחולון-בת ים19
בת יםבת יםדייןאברהםחולון-בת ים19
בת יםבת יםמגנגיגליהחולון-בת ים19
בת יםבת יםמגנגיבנימיןחולון-בת ים19
חולוןחולוןאהרןדליהחולון-בת ים19
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בת יםבת יםעבדידבחולון-בת ים19
בת יםבת יםאברגלמאירחולון-בת ים19
אזוראזורגרמהבני עזריחולון-בת ים19
חולוןחולוןינקלביץרוןחולון-בת ים19
בת יםבת יםהרושיהודהחולון-בת ים19
בת יםבת יםאברגלשושנהחולון-בת ים19
בת יםבת יםאליהועופרחולון-בת ים19
בת יםבת יםחסןאשרחולון-בת ים19
בת יםבת יםדייןשאולחולון-בת ים19
בת יםבת יםהרושיהודיתחולון-בת ים19
חולוןחולוןבראיאליהוחולון-בת ים19
ת"א כפר שלםחולוןשרוןנחומי נחוםחולון-בת ים19
חולוןחולוןבן שושןיצחקחולון-בת ים19
חולוןחולוןמרסיאנוציוןחולון-בת ים19
חולוןחולוןבן שושןציון אנדרהחולון-בת ים19
חולוןחולוןדבורהשולמיתחולון-בת ים19
חולוןחולוןאביטלדניאלחולון-בת ים19
בת יםבת יםחייםצדוקחולון-בת ים19
בת יםבת יםדיזנגוףמנדלחולון-בת ים19
בת יםבת יםרוטנשטייןילנהחולון-בת ים19
קרני שומרוןקרני שומרוןושדיאריהפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהשמחידודפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהבן דודאיתןפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהסגפיגיורגיפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהקורלקראהרןפתח תקוה20
אריאלאריאלפינטולזרפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןנגרעודדפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהגוריניצה נזיהאפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהנשיאיוסףפתח תקוה20
אריאלאריאלחזןיוסףפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןאשוולכנרתפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןתעיזייואבפתח תקוה20
אלעדאלעדכהןנצחפתח תקוה20
קרני שומרוןקרני שומרוןלויאסי אסףפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהעמרםאיילת אודיהפתח תקוה20
מא מטה בנימיןשילהאנגלסמןנתן יהודה שמעוןפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןלויאודליהפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןשרעבירוניפתח תקוה20
רחובותראש העיןשרעבירמי רחמיםפתח תקוה20
מא מטה בנימיןבית אלרוזנבויםמשהפתח תקוה20
מא שומרוןברכהורמשטייןשלמהפתח תקוה20
ת"א רמת החיילפתח תקוהכהןאביתרפתח תקוה20
הרצליהאורניתשישיצקיאורןפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןעראמיאביחיפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןאגם היזמישליפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהיחזקאלאיל יחזקאלפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןקרואניערןפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןשרעביערןפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןרצוןשמעוןפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןשוקרראובןפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהמועליםאברהםפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהזלצראהרןפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהמליחעזריאלפתח תקוה20
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מא מטה בנימיןשילהשטרןשבחפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהסולטנההרצלפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהלוימזלפתח תקוה20
אריאלאריאלכהןישר שרליפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהחבניאריהפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןמדרמאירפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןאשולצביהפתח תקוה20
אריאלאריאלכהןשמעוןפתח תקוה20
אריאלאריאלאפגיןברוךפתח תקוה20
אריאלאריאלרוזנרמנחםפתח תקוה20
קרני שומרוןקרני שומרוןגוטוטרצביפתח תקוה20
בני-ברקפתח תקוהבלכטובסקיאוריפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהערמיאמנוןפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהכהןשמואלפתח תקוה20
אריאלאריאלשגיאיעקבפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןכהןרפאלפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהדאליאברהםפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןאהרונישלוםפתח תקוה20
קרני שומרוןקרני שומרוןקוזיולדבפתח תקוה20
אריאלאריאלטוהמייחיאלפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןוהביחיאלפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןמתנהחייםפתח תקוה20
ראש העיןפתח תקוהפולקשמואלפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהערוסיאליהופתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהלוימרדכיפתח תקוה20
אריאלאריאלפרנקלאברהם אלימלךפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןעניהרוןפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןיצחקמתי מתניהפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהחדדדודפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהדאליליליפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהמשהמשהפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוההבהאריהפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהפרגאוריפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןלוישאלתיאלפתח תקוה20
אריאלאריאלחזןיחיאל ישעפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהלוייוסףפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהשמשאברהםפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהחסוןאיתןפתח תקוה20
אריאלאריאלמשרקיאבנרפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהגילצרמשהפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןויקלמןאילן אליעזרפתח תקוה20
פתח תקוהראש העיןנגרניסיםפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהמשהיהודיתפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןפימהשלוםפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהסולטנהיפהפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןכהןבועזפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוההבהנחמהפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהעניה חסוןאילנהפתח תקוה20
קדומיםקדומיםסוכריששכרפתח תקוה20
אריאלאריאלבן עוזרישרוןפתח תקוה20
אורניתאורניתשמררוניפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןעובדיהכרמלהפתח תקוה20
אריאלאריאלדהןחייםפתח תקוה20
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ראש העיןראש העיןכהןנירפתח תקוה20
אריאלאריאלחזןאביבהפתח תקוה20
אריאלאריאלאנגלברוךפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןעראסיבועזפתח תקוה20
אריאלאריאלמשיחמרדכיפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהבשאריגדי גדליהפתח תקוה20
מא שומרוןמעלה שומרוןמרוםסאמי שלמהפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהבראזינאיפתח תקוה20
ת"א הדר יוסףפתח תקוהשרעבירחמיםפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןגרמהנתנאלפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןמקיטןאילןפתח תקוה20
אלעדאלעדענקיעופרפתח תקוה20
ראש העיןראש העיןלכטשיברדן נוחפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהבן חמומיכאלפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהפרגשרהפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהמחלבשאולפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהמשהיעקבפתח תקוה20
אריאלאריאלקוקודניפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהמאוראברהםפתח תקוה20
פתח תקוהפתח תקוהזיויוסיפתח תקוה20
בית אריהבית אריהתורגמןיעקבפתח תקוה20
אריאלאריאלקרופניקובאלנהפתח תקוה20
לודלודקטןמנחםלוד רמלה21
רמלהרמלהלבקוביץאברהםלוד רמלה21
רמלהרמלהשחמורוביוסףלוד רמלה21
לודלודקאןשבתאילוד רמלה21
לודלודטתרואשווילישבתאילוד רמלה21
לודלודינאיאליהולוד רמלה21
לודלודרוהקרנואללוד רמלה21
לודלודפברקריואללוד רמלה21
שוהםשהםבן דודסימוןלוד רמלה21
לודלודבהורפקראברהםלוד רמלה21
לודלודבהופרקריעקבלוד רמלה21
אשקלוןמודיעיןטבולאהרוןלוד רמלה21
לודלודקילקרשמשוןלוד רמלה21
רמלהרמלהאברמשויליגבריאללוד רמלה21
לודלודקטאשוילירפאללוד רמלה21
מודיעיןמודיעיןפונקבילהלוד רמלה21
מודיעיןמודיעיןבורוכובסטלהלוד רמלה21
לודלודאשטאמקארשלוםלוד רמלה21
מודיעיןמודיעיןאפריאטיצחק שמעוןלוד רמלה21
מא מודיעיםגבעת כ"חאליהדוד אברהםלוד רמלה21
מא מודיעיםחדידסוסןאיריסלוד רמלה21
לודלודדייןאליהולוד רמלה21
רמלהרמלהיהודהטירןלוד רמלה21
לודלודבן-לולומשה יחיאלוד רמלה21
לודבית חשמונאיעטיהמאירהלוד רמלה21
רמלהרמלהוידלאיריתלוד רמלה21
בית שמשמודיעיןבראריהלוד רמלה21
מא עמק לודאחיעזרלויאופירלוד רמלה21
מא מודיעיםאחיסמךניסיםמשהלוד רמלה21
רמלהרמלהיהודהגליתלוד רמלה21
שוהםשהםאלמלםמאירלוד רמלה21
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רמלהרמלהאגרנטידליהלוד רמלה21
לודלודחדדגיללוד רמלה21
מודיעיןמודיעיןאזרזרשמעון שאוללוד רמלה21
לודרמלהאלחדדרוזיטלוד רמלה21
מא מודיעיםגבעת כ"חיהודנירלוד רמלה21
לודמודיעיןסיטבוןיהושע אריאללוד רמלה21
מא עמק לודכפר חב"דשיףיחיאל מיכללוד רמלה21
מא מודיעיםגבעת כ"חיהודשאוללוד רמלה21
רמלהרמלהאדרתשילוד רמלה21
מודיעיןמודיעיןמשטאנתןלוד רמלה21
מא עמק לודאחיעזרטירייפתלוד רמלה21
רמלהרמלהסרורשריתלוד רמלה21
רחובותרמות מאירדודניר-נאג'ילוד רמלה21
רמלהרמלהנאביאןדיקלהלוד רמלה21
רמלהרמלהשרביטשי-יעקבלוד רמלה21
מא מודיעיםאחיסמךעידןשמעוןלוד רמלה21
לודלודאזברגההאנילוד רמלה21
לודלודקלבריסענבל ביהלוד רמלה21
שוהםשהםלוייוסףלוד רמלה21
רמלהרמלהמשאלדודלוד רמלה21
רמלהרמלהבניתחשלמהלוד רמלה21
לודלודבן סדוןיעקבלוד רמלה21
רמלהרמלהכהןמרדכילוד רמלה21
לודלודדלליוסףלוד רמלה21
מא גזרבית חשמונאיכהןרפאללוד רמלה21
מא מודיעיםבן שמן מושבגונצרסקישושנהלוד רמלה21
שוהםשהםכהןאליהולוד רמלה21
מודיעיןמודיעיןחרמוןרחמיםלוד רמלה21
לודלודחדדאמיללוד רמלה21
רמלהרמלהלויגבריאללוד רמלה21
לודלודעובדיהיצחקלוד רמלה21
מא עמק לודכפר חב"דשירמןניסןלוד רמלה21
שוהםשהםאללוףאריהלוד רמלה21
רמלהרמלהברבישלמה יוסףלוד רמלה21
מא מודיעיםגבעת כ"חאברהםיצחקלוד רמלה21
מודיעיןמודיעיןקעטבידודלוד רמלה21
מא מודיעיםבית עריףעומיסיעמוסלוד רמלה21
רמלהרמלהממןחייםלוד רמלה21
רמלהרמלהאשכנזימזללוד רמלה21
שוהםשהםשליחייםלוד רמלה21
מא מודיעיםברקתמפיעישלמהלוד רמלה21
לודלודאלוןחנהלוד רמלה21
לודמודיעיןחדדחנה אדרלוד רמלה21
מא מודיעיםגבעת כ"חאברהםגרשוןלוד רמלה21
שוהםשוהםזיברגראהובהלוד רמלה21
רמלהרמלהיצחקישלמהלוד רמלה21
רמלהרמלהברשישתשלוםלוד רמלה21
רמת גןטירת יהודהקארורונילוד רמלה21
מא מודיעיםברקתהללאלישעלוד רמלה21
מא גזרפתחיהסלמהנעמי-נעימהלוד רמלה21
רמלהרמלהבוקובזהחייםלוד רמלה21
מודיעיןמודיעיןאיטחמרדכילוד רמלה21
מא מודיעיםבן שמן שכוןעומיסיעוזיאללוד רמלה21
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לודלודאזברגהגומעהלוד רמלה21
רמלהרמלהאגרנטיפנחסלוד רמלה21
מא מודיעיםבן שמן מושבסוסןשמעוןלוד רמלה21
רמלהמצליחאלקסלסישמעוןלוד רמלה21
מא מודיעיםבית נחמיהדודיאןישעיהולוד רמלה21
רמלהרמלהדידייאירלוד רמלה21
לודלודמידהרפאללוד רמלה21
מא גזרעזריהלוינקרוןמשהלוד רמלה21
רמלהמצליחאלקסלסייפהלוד רמלה21
מא מודיעיםחדידמנצורמיכללוד רמלה21
רמלהרמלהקאואליהולוד רמלה21
רמלהרמלהלוידליהלוד רמלה21
רמלהרמלהאוליאלאליהולוד רמלה21
מודיעיןמודיעיןדהןאברהםלוד רמלה21
לודשהםטייבקוקה מזללוד רמלה21
לודלודבר תקוהדליהלוד רמלה21
מא מודיעיםחדידמרחוםנתנאללוד רמלה21
רמלהרמלהוידלמיכאללוד רמלה21
לודלודצוקרמןפסחלוד רמלה21
מא עמק לודיגלצבעונישאול מאירלוד רמלה21
מא מודיעיםשהםגרשםעמירלוד רמלה21
לודלודאזברגהאמללוד רמלה21
לודלודדהןשלמהלוד רמלה21
לודלודסעדוןדודלוד רמלה21
מא עמק לודיגליפרחאברהםלוד רמלה21
מא מודיעיםרינתיהלהבשלמהלוד רמלה21
רמלהרמלהפונישלמהלוד רמלה21
רמלהרמלהפונייצחקלוד רמלה21
מודיעיןמודיעיןבן שיטריתאנריאטלוד רמלה21
מא מודיעיםלודבן דודטלי טורקיהלוד רמלה21
רמלהרמלהשרביטיעקבלוד רמלה21
מא מודיעיםלפידפינטוג'קילוד רמלה21
רחובותכפר ביל"ודהןשמעוןלוד רמלה21
מא מודיעיםגבעת כ"חאברהםאליהולוד רמלה21
רמלהרמלהסרוסימסעודלוד רמלה21
לודלודפימהמזללוד רמלה21
נס ציונהנס ציונהגראמהאבנררחובות22
חולוןנס ציונהכספיתיצחקרחובות22
חולוןגדרהאשלגילהרחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןקעטבייהודהרחובות22
רחובותרחובותיחיאאבנררחובות22
רחובותרחובותמדהלהגדעוןרחובות22
רחובותרחובותבן אריגיורארחובות22
רחובותרחובותעוקשיכרמלהרחובות22
רחובותרחובותלויישראלרחובות22
רחובותרחובותאור שייוכבדרחובות22
רחובותרחובותצוקראורירחובות22
נס ציונהנס ציונהלינגליוסףרחובות22
רחובותרחובותנחמיאסלורי לריסהרחובות22
רחובותרחובותשרעביאילהרחובות22
נס ציונהנס ציונהמזרחייוסףרחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןגלאםפרץרחובות22
לודרחובותקודישאמיליהרחובות22
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ראשון לציוןגדרהאספנימשהרחובות22
גדרהגדרהדמתייהונתןרחובות22
רחובותרחובותשרעבייונתןרחובות22
גדרהגדרהגמליאלברוריהרחובות22
רחובותרחובותמשולמייניברחובות22
רחובותרחובותכוכביעציוןרחובות22
רחובותרחובותדולבעמנואלרחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןגמזויוסףרחובות22
רחובותרחובותשרעביאהרוןרחובות22
רחובותרחובותלירוןמיכלרחובות22
רחובותרחובותיפרחאליהורחובות22
רחובותרחובותשוקריליאוררחובות22
רמלהנס ציונהאוליאלמיכאלרחובות22
רחובותרחובותשרעבירועי אוררחובות22
רחובותרחובותמזרחיאהודרחובות22
רחובותרחובותמדהלהרמירחובות22
רחובותרחובותנחמיאסעופרהרחובות22
גדרהגדרהצברימשהרחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןירימיאילןרחובות22
גדרהגדרהגמליאל דמריגילהרחובות22
רמלהנס ציונהוידלאליהורחובות22
רמלהנס ציונהדהאןחנהרחובות22
רחובותרחובותמשולםאמיררחובות22
רחובותרחובותמזעקיעודדרחובות22
רחובותרחובותשרעביאסףרחובות22
רחובותרחובותיחיהירוןרחובות22
ראשון לציוןרחובותבריאילנה שירהרחובות22
לודרחובותבן-בכראילהרחובות22
רחובותרחובותמדהלהשחררחובות22
בני עי"שבני עי"ששאערעודדרחובות22
בני עי"שבני עי"שאביביאביחירחובות22
גדרהגדרהסיאניאמנוןרחובות22
רחובותרחובותברכהיצחקרחובות22
רחובותרחובותחןבועזרחובות22
רחובותרחובותעמירהמרדכירחובות22
רחובותרחובותפרגוןדודרחובות22
רחובותרחובותמזרחיגלעדרחובות22
רחובותרחובותססישירחובות22
רחובותרחובותעותמיאופיררחובות22
רחובותרחובותיחיאערןרחובות22
נס ציונהנס ציונהיובוברבידרחובות22
רחובותגדרהאברהם אסייגשיראזרחובות22
רמלהנס ציונהוידלמיכלרחובות22
רחובותרחובותצובריחזקיהרחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןקורישמריםרחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןבונישלוםרחובות22
נס ציונהנס ציונהבן טוביםמשהרחובות22
רחובותרחובותאברהםחייםרחובות22
נס ציונהנס ציונהלויאלירחובות22
רחובותרחובותסלומוןמנחםרחובות22
רחובותרחובותצובריאורי-אריאלרחובות22
נס ציונהנס ציונהכהןעזרארחובות22
רחובותרחובותמסעודזכריהרחובות22
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רחובותרחובותמזרחיגדעוןרחובות22
רחובותרחובותצבריאבי חירחובות22
רחובותרחובותמעודהאליהו בנחוררחובות22
נס ציונהנס ציונהכשרישלמהרחובות22
גדרהגדרהבר אשרציוןרחובות22
רחובותמזכרת בתיהאינטרטרחמירחובות22
רחובותרחובותקורשחנניהרחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןגמילאהרןרחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןיפת חדדדודרחובות22
רמלהנס ציונהדהאןיוסףרחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןחרפוףאליהרחובות22
רחובותרחובותאקועמיכאלרחובות22
רחובותרחובותמחבושנסיםרחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןעוקביאשררחובות22
רחובותרחובותדניןרפאלרחובות22
רחובותרחובותחסקיחייםרחובות22
רחובותרחובותשרעביגדרחובות22
רחובותרחובותדודכדורירחובות22
רחובותנס ציונהבר שלוםמוריאלרחובות22
נס ציונהנס ציונהמזרחיצבירחובות22
רחובותרחובותלוייואלרחובות22
גדרהגדרהדודנפתלירחובות22
רחובותרחובותשמחידורוןרחובות22
נס ציונהנס ציונהפינקלמשהרחובות22
נס ציונהנס ציונהכהןנוריתרחובות22
גדרהגדרהחתוכהאריהרחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןשמריואב דןרחובות22
גדרהגדרהחנינהרפאלרחובות22
נס ציונהנס ציונהמזרחישמואלרחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןסולימןשולירחובות22
נס ציונהנס ציונהקעטביסיני-אלירחובות22
רחובותרחובותדודפרחרחובות22
רחובותרחובותקחלוןדודרחובות22
רחובותרחובותחובשידורוןרחובות22
גדרהגדרהגמליאלחובברחובות22
רחובותרחובותשובלישמואלרחובות22
רחובותרחובותמושקוביץיאיררחובות22
גדרהגדרהכאוייואברחובות22
גדרהבני עי"שפרחיחניאלרחובות22
רחובותרחובותקרוהשמעוןרחובות22
רחובותקרית עקרוןאבודודרחובות22
גדרהגדרהחייםאליהורחובות22
רחובותרחובותכברהמרדכירחובות22
רחובותרחובותעמרםעודדרחובות22
רחובותרחובותמדהלהאברהםרחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןדרףישירחובות22
נס ציונהנס ציונהכהןאריהרחובות22
נס ציונהנס ציונהמזרחיגאולהרחובות22
רחובותרחובותכאויעמוסרחובות22
גדרהגדרהעוזרראובןרחובות22
רחובותרחובותגולןדודרחובות22
רחובותרחובותורדאילנהרחובות22
נס ציונהנס ציונהטביביאיררחובות22
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רחובותרחובותאידןאהודרחובות22
נס ציונהנס ציונהקמחיספיררחובות22
רחובותרחובותעיניכתרוןרחובות22
רחובותרחובותעדנירונןרחובות22
רחובותרחובותמחלוףאמנוןרחובות22
גדרהגדרהגמליאליואלרחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןימיניאבישירחובות22
רחובותרחובותשלומיאיתןרחובות22
רחובותרחובותיעקבשמשוןרחובות22
גדרהגדרההינדיישירחובות22
רחובותרחובותכוכביארזרחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןחלובאעמרםרחובות22
גדרהגדרהגמליאלתמררחובות22
רחובותרחובותגרפידרור יואלרחובות22
רחובותרחובותבן דודיאיררחובות22
נס ציונהנס ציונהלויעופררחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןכורשנוריאלרחובות22
נס ציונהנס ציונהכשריאבליןרחובות22
נס ציונהנס ציונהפלדישראלרחובות22
גדרהגדרהמרחביגמליאלרחובות22
גדרהגדרהצברייעקברחובות22
קרית עקרוןקרית עקרוןסבגיעקברחובות22
רחובותרחובותצנטידודרחובות22
גדרהגדרהאבונושגאורחובות22
ראשון לציוןראשון לציוןקינןפנחסראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןעוקשיעדיראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןטיטלמןאהרןראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןסינואנידניאלראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןגולןיוסףראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןקוזלנקומרקראשון לציון23
אשדודראשון לציוןאביב קובסיוסףראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןפונקמרגריטהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןאדמסואלליראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןבן-אבייפהראשון לציון23
באר יעקבבאר יעקבזיטוןיוסףראשון לציון23
רמלהבאר יעקבאביטבוליאירראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןחגביאהרןראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןיצחקריקיראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןסיוון וגהליאפרתראשון לציון23
באר יעקבבאר יעקבמוראסףראשון לציון23
בית דגןבית דגןערוסייניבראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןנגארשלום שרוןראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןלוישלמהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןסעידמשהראשון לציון23
באר יעקבבאר יעקבששוןנועםראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןשגבצפרירה צפורהראשון לציון23
אשדודבאר יעקבשם טובראובןראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןמזרחיאסףראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןדטלקרמרמרדכי יהודהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןזהביירוןראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןיעקבייצחקראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןדהרישרהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןקמחינסיםראשון לציון23
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בית דגןבית דגןיפתשמואלראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןלוירבקהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןגבראשלמהראשון לציון23
באר יעקבבאר יעקבמיכאלירחלראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןאבידראליהוראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןכהןיעקבראשון לציון23
באר יעקבבאר יעקברפאליואבראשון לציון23
בית דגןבית דגןגרידימאירראשון לציון23
רמלהבאר יעקבבניטחדניאלראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןחגבימיכאלראשון לציון23
ת"א צפוןבית דגןאתירםדודראשון לציון23
באר יעקבבאר יעקבכהן חללהיעקבראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןאברהםשלוםראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןגוטמןזהבהראשון לציון23
באר יעקבבאר יעקבפיגנבלטמשהראשון לציון23
לודראשון לציוןבן סיניורחייםראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןשדהחנהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןמנטשדודראשון לציון23
בית דגןבית דגןגורשישראלראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןצדוקבצלאלראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןאביטליעקבראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןסעידאמנוןראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןבשויץשלמהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןאלטרסבת שבעראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןנחוםאליראשון לציון23
בית דגןבית דגןשמירציוןראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןסרוסישמעוןראשון לציון23
בת יםראשון לציוןרוזיליוחנניהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןדודשלמהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןסעידיואבראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןשילהמרדכי יהודהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןגבראדורית דיאנהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןחיאהובהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןסעידיאירראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןדודברוךראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןגרופיעמוסראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןאברהםחייםראשון לציון23
בית דגןבית דגןתנעמירחמיםראשון לציון23
בת יםראשון לציוןאליהואליעזרראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןדדוןחייםראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןבן-אהרןיצחקראשון לציון23
ת"א יד אליהובית דגןמשולם כהןאיילהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןביטןחגיתראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןגנאחיפהראשון לציון23
באר יעקבבאר יעקבמעלםאפריםראשון לציון23
בית דגןבית דגןערוסיאברהםראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןלויאליהוראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןמאוריחייםראשון לציון23
בת יםראשון לציוןמוראריהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןשויקהרבקהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןעוזיעקבראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןיצחקמנחםראשון לציון23
בת יםראשון לציוןרוזיליויפהראשון לציון23



עמוד 30

ראשון לציוןראשון לציוןאברמסוןיואבראשון לציון23
בית דגןבית דגןביטוןפרוספרראשון לציון23
בית שמשראשון לציוןנקשרולנד-חייםראשון לציון23
חולוןראשון לציוןאורןיוסףראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןרוטמנשיהודהראשון לציון23
ת"א יפוראשון לציוןאלבושמואלראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןפונקדבראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןלויהרצלראשון לציון23
ראשון לציוןבאר יעקבחלפיןשושנהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןכהןאהרן גיגיראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןחברונינופרראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןבאלי פינסדזיראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןזפרניגדיראשון לציון23
באר יעקבבאר יעקבראובןמשהראשון לציון23
ראשון לציוןבאר יעקבחלפיןדניאלראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןיעקוביאינגריד-שושנהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןגריסרומריאןראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןאגצירחלראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןביטןשלמהראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןביטןדודראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןחדדרמי רחמיםראשון לציון23
ראשון לציוןראשון לציוןאיסייבקונסטנטיןראשון לציון23
מא גדרותגן הדרוםשבחברכהאשדוד24
מא גדרותגן הדרוםשבחשמואלאשדוד24
אשדודאשדודזנזורייוסףאשדוד24
אשדודאשדודללושמוניקאשדוד24
אשדודאשדודבנלולודניאלאשדוד24
אשדודאשדודבנלולולאוןאשדוד24
אשדודאשדודמשהאסתראשדוד24
אשדודאשדודברדאכוכבהאשדוד24
אשדודאשדודלחיאנימשהאשדוד24
אשדודאשדודליברמןחוליואשדוד24
אשדודאשדודיצחקגולדהאשדוד24
אשדודאשדודאלבזשלמהאשדוד24
אשדודאשדודבןבדריאשדוד24
אשדודאשדודברקובלואשדוד24
אשדודאשדודמרשלתמזיאשדוד24
יבנהיבנהבצלאליאיראשדוד24
אשדודאשדודבן איוןחנהאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכימרדכימשהאשדוד24
אשדודאשדודכהןברנרדאשדוד24
אשדודאשדודקדושאיריסאשדוד24
אשדודאשדודבן נעיםיעקבאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכיגלעםנסיםאשדוד24
אשדודאשדודאפריאטדודאשדוד24
אשדודאשדודאבודרהםיהודיתאשדוד24
אשדודאשדודבן סימוןיוסיאשדוד24
אשדודאשדודאמויאלשלומי שלמהאשדוד24
אשדודאשדודלוישמעוןאשדוד24
אשדודאשדודאחאבןיוסףאשדוד24
אשדודאשדודבן ברוךגליתאשדוד24
אשדודאשדודדהןמירבאשדוד24
אשדודאשדודנהוןאשראשדוד24
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אשדודאשדודאזריאלחגיאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכיטורגמןרפאל שלוםאשדוד24
אשדודאשדודכנפוגבריאלאשדוד24
אשדודאשדודאסוליןארמנדאשדוד24
אשדודאשדודפרידמןתמראשדוד24
אשדודאשדודהרושיואבאשדוד24
אשדודאשדודאמסלםעופראשדוד24
אשדודגן יבנהעמרמרדכי אבירםאשדוד24
אשדודאשדודעמרמרדכיאשדוד24
אשדודאשדודביטוןמואיזאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכיאלימלךמשה טלאשדוד24
אשדודאשדודיצחקאביאשדוד24
אשדודאשדודמויאלאהודאשדוד24
אשדודאשדודכהןיצחק דודאשדוד24
גן יבנהגן יבנהישראלאמיתיאשדוד24
ירושליםאשדודפרידמןבן ציון אברהםאשדוד24
אשדודאשדודאפריאטאוריתאשדוד24
לודאשדודסיטבון סירוסיקרןאשדוד24
אשדודגן יבנהעמרשניאשדוד24
יבנהיבנההגריחייםאשדוד24
יבנהיבנהארוסיזכריהאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכיחייםיפתאשדוד24
אשדודאשדודמנשהיוסףאשדוד24
אשדודאשדודגבאידפנהאשדוד24
אשדודאשדודאלפסיאלעדאשדוד24
מא באר טוביהגבעתישטינבויםדבאשדוד24
גן יבנהגן יבנהלויאברהםאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכיפיקלאריהאשדוד24
אשדודאשדודגבאישושנהאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכיגלעםדודאשדוד24
יבנהיבנהכהןיחיאלאשדוד24
יבנהיבנהברושיאליאשדוד24
אשדודאשדודצביאפריםאשדוד24
אשדודאשדודגבאימאיראשדוד24
אשדודאשדודבן גוזימאיראשדוד24
אשדודאשדודאסורשושנהאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכיפינטודודאשדוד24
אשדודאשדודיפרחדודאשדוד24
גן יבנהגן יבנהאשרםמלי מלכהאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכיעזריורםאשדוד24
יבנהיבנהכהןיואבאשדוד24
מא גדרותגן הדרוםסעידיצלהאשדוד24
אשדודאשדודמויאליצחקאשדוד24
מא יואבינוןזנדניישראלאשדוד24
אשדודאשדודדהןמימון יעאשדוד24
יבנהיבנהשושןשמעוןאשדוד24
אשדודאשדודאבוחצירהיוסף יחיאאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכיגלאםשמעוןאשדוד24
אשדודאשדודאפריאטאליהואשדוד24
גן יבנהגן יבנהגוזלןסמדראשדוד24
אשדודאשדודבן עזרישלמהאשדוד24
אשדודאשדודאדרישמעון יעקבאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכיעזורישלמהאשדוד24
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אשדודאשדודלסריאיל ניסיםאשדוד24
אשדודאשדודבנלולואוסנתאשדוד24
אשדודאשדודאזולאיחייםאשדוד24
אשדודאשדודברדאחייםאשדוד24
גן יבנהגן יבנהניסים) יחיא(ירוןאשדוד24
אשדודאשדודתורזמןמיכאלאשדוד24
אשדודאשדודברדאעדנהאשדוד24
אשדודאשדודאבודרהםרמיאשדוד24
אשדודאשדודביטוןרחלאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכיאלבזאיז'ואשדוד24
אשדודאשדודאסורשלמהאשדוד24
יבנהיבנהואזנהחייםאשדוד24
אשדודאשדודבן חמואדי מימוןאשדוד24
אשדודאשדודמור יוסףאליהו חייםאשדוד24
אשדודאשדודפינטוסלומוןאשדוד24
אשדודאשדודגבאיסילויהאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכיביטוןליהוי אליאשדוד24
לודיבנהשטרןיעקב-ניסיםאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכישושןנפתליאשדוד24
אשדודאשדודפולקשמואלאשדוד24
אשדודאשדודאדריאברהםאשדוד24
אשדודאשדודאביטבולישראלאשדוד24
אשדודאשדודשושןשלמהאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכיאלימלךעמיאשדוד24
אשדודאשדודסהרוניטלאשדוד24
אשדודאשדודאלפסישלום שלמהאשדוד24
אשדודאשדודכנפולאהאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכיאזולאימיכאלאשדוד24
אשדודאשדודאלקובימרגליתאשדוד24
אשדודאשדודלסרישמעוןאשדוד24
אשדודאשדודעדרייעישאשדוד24
אשדודאשדודדרייצחקאשדוד24
אשדודאשדודנהוןשלמהאשדוד24
אשדודאשדודווקניןפאולאשדוד24
אשדודאשדודמלכאמרדכיאשדוד24
גן יבנהגן יבנהגוזלןמיכאלאשדוד24
אשדודאשדודהרושמרדכיאשדוד24
מא באר טוביהגבעתישטינבויםפנינהאשדוד24
אשדודאשדודשרביטציוןאשדוד24
אשדודאשדודשרביטאריהאשדוד24
אשדודאשדודעמרסוזטאשדוד24
אשדודאשדודעמרמאיראשדוד24
אשדודאשדודחנסבאבנראשדוד24
אשדודאשדודעמרקלודיןאשדוד24
אשדודאשדודויזמן אלפסיזקליןאשדוד24
אשדודאשדודירושלמימריםאשדוד24
קרית מלאכיקרית מלאכייחזקאלשמעוןאשדוד24
מא באר טוביהבית עזראאוריאלפרדי שלוםאשדוד24
אשדודאשדודארגמןמאיראשדוד24
אשדודאשדודשם טובשאולאשדוד24
לודאשדודסיטבוןרוג'האשדוד24
יבנהיבנהבן הרושדודאשדוד24
אשדודאשדודוקניןסימוןאשדוד24
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אשדודאשדודמלכהמאיראשדוד24
אשדודאשדודביטוןנסיםאשדוד24
אשדודאשדודדרוןאינסהאשדוד24
אשדודאשדודפלדמןנטליאשדוד24
אשדודאשדודפבזנבמיכאלאשדוד24
שדרותשדרותסופרמןחייםאשקלון25
מא חוף עזהגברעםפרחןאברהם-אביאשקלון25
אשקלוןאשקלוןשביאליהואשקלון25
אשקלוןאשקלוןשלובוריסאשקלון25
אשקלוןאשקלוןצורשבתאיאשקלון25
אשקלוןאשקלוןצורלאהאשקלון25
אשקלוןאשקלוןאוטןאסתראשקלון25
אשקלוןאשקלוןברדנילבאשקלון25
שדרותשדרותגדילוביחיאלאשקלון25
קרית גתקרית גתאבוחצירהמאיראשקלון25
אשקלוןאשקלוןבוסקילהמישלאשקלון25
אשקלוןאשקלוןחזוטדניאלאשקלון25
קרית גתקרית גתכהןאדמונדאשקלון25
שדרותשדרותכהןאליהואשקלון25
שדרותשדרותגבאייובלאשקלון25
אשקלוןאשקלוןבנישתייורםאשקלון25
אשקלוןאשקלוןסבחמרדכיאשקלון25
שדרותשדרותעזרןאילן נסיםאשקלון25
שדרותשדרותחגבייניבאשקלון25
אשקלוןאשקלוןצורשאולאשקלון25
אשקלוןאשקלוןבניטהמרדכיאשקלון25
אשקלוןאשקלוןיחיאתמיראשקלון25
אשקלוןאשקלוןצורמיכאלאשקלון25
אשקלוןאשקלוןצוראילנהאשקלון25
קרית גתקרית גתאסורשלומיאשקלון25
אשקלוןאשקלוןדנוךגאולהאשקלון25
אשקלוןאשקלוןמלכהאליהואשקלון25
אשקלוןאשקלוןכחלוןחיאשקלון25
שדרותשדרותחגבינתןאשקלון25
מא שפירזבדיאלענקימשהאשקלון25
קרית גתקרית גתהרוששמעוןאשקלון25
אשקלוןאשקלוןוקניןפרוספראשקלון25
קרית גתקרית גתישראליגאלאשקלון25
קרית גתקרית גתמגידשיוסףאשקלון25
אשקלוןאשקלוןאוחנהתמראשקלון25
מא לכישאחוזםזנואסתראשקלון25
מא לכישנוגהנפתליאמנוןאשקלון25
אשקלוןאשקלוןבוסקילהגבריאלאשקלון25
שדרותשדרותאדרישמעוןאשקלון25
מא שפיראיתןפריזוןשמעוןאשקלון25
אשקלוןאשקלוןבוסקילהאברהםאשקלון25
שדרותשדרותחגבירבקהאשקלון25
קרית גתקרית גתארזואןרחלאשקלון25
אשקלוןאשקלוןנחוםיהושפטאשקלון25
אשקלוןאשקלוןבוכרעיוסףאשקלון25
קרית גתקרית גתאזולאיבתיהאשקלון25
קרית גתקרית גתאלקבץעופר מרדכיאשקלון25
קרית גתקרית גתלוגסיויקטוראשקלון25
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אשקלוןאשקלוןסבחשמעוןאשקלון25
קרית גתקרית גתאסרףיוסףאשקלון25
קרית גתקרית גתחזןאלברטאשקלון25
שדרותשדרותאלוןשאולאשקלון25
קרית גתקרית גתביטוןדינהאשקלון25
אשקלוןאשקלוןבן שמואלעמרםאשקלון25
אשקלוןאשקלוןבר שישתרימונד מיכאלאשקלון25
מא לכישאמציהעמרנייהודה אייזיקאשקלון25
אשקלוןאשקלוןכהןחיים הקטוראשקלון25
קרית גתקרית גתכהןבניאשקלון25
קרית גתקרית גתשיטריטמכאלאשקלון25
קרית גתקרית גתלוגסייצחקאשקלון25
אשקלוןאשקלוןסבחפנחסאשקלון25
אשקלוןאשקלוןכהןדודאשקלון25
אשקלוןאשקלוןברנשטייןמלכה טובה מירטהאשקלון25
אשקלוןאשקלוןבנאבושמעוןאשקלון25
אשקלוןאשקלוןגאדדישלמהאשקלון25
אשקלוןאשקלוןלויגבי גבריאלאשקלון25
קרית גתקרית גתלוגסיאליאשקלון25
קרית גתאשקלוןבן עזראמישלאשקלון25
קרית גתקרית גתביטוןאלברטאשקלון25
אשקלוןאשקלוןכצנלסוןאנטוליאשקלון25
אשקלוןאשקלוןבקרמריהאשקלון25
באר שבעבאר שבעדהןגדיהנגב26
באר שבעבאר שבעחןריטה-מכבלההנגב26
באר שבעבאר שבעקיקושביליאברהםהנגב26
באר שבעבאר שבעניימןמנדלהנגב26
נתיבותבאר שבעאסרסמרו מאירהנגב26
באר שבעבאר שבעמגרלישויליבניהנגב26
באר שבעבאר שבעדיאימאיר חברוןהנגב26
באר שבעבאר שבעדנינומאירהנגב26
אופקיםאפקיםפורטלמשההנגב26
כסיפהרהטקרינאויעאטףהנגב26
אופקיםאפקיםאלמליחדורוןהנגב26
כסיפהרהטקרינאוישאדיההנגב26
באר שבעבאר שבעגנוןיעקבהנגב26
אופקיםאפקיםסעדהאליהנגב26
מא מרחביםבטחהשלמהעירןהנגב26
באר שבעבאר שבעכהןליאבהנגב26
באר שבעבאר שבעשיטריתרותםהנגב26
אופקיםבאר שבעאדריאפרתהנגב26
מא מטה בנימיןכפר מימוןאנגלסמןאלעד יוסףהנגב26
מא עזתהזרועההינדייוסףהנגב26
מא עזתהנתיבותיגנהיחזקאלהנגב26
באר שבעבאר שבעבכררגינההנגב26
באר שבעבאר שבעקורחגרשוןהנגב26
מא רמת נגבאפקיםחגביישראלהנגב26
באר שבעבאר שבעשיטריתיעקבהנגב26
באר שבעבאר שבעפינקויהודההנגב26
באר שבעבאר שבעפינקודליההנגב26
באר שבעבאר שבעמתתיהואבנרהנגב26
באר שבעבאר שבעשטריתשולמיתהנגב26
באר שבעבאר שבעארגמניאריההנגב26
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אופקיםאפקיםאל טופחייוסףהנגב26
אופקיםאפקיםתורגמןאברהםהנגב26
באר שבעבאר שבעאורהכדוריהנגב26
באר שבעבאר שבעגוזלןאליהו שמעוןהנגב26
באר שבעבאר שבעגבאימאיר גדהנגב26
נתיבותנתיבותלוגסיאברהםהנגב26
באר שבעבאר שבעטהריוסףהנגב26
באר שבעבאר שבעבן ננוחי חייםהנגב26
באר שבעבאר שבעסבג טוביחייםהנגב26
מא מרחביםבטחהכהןאבייתרהנגב26
אופקיםאפקיםטויטואסתרהנגב26
נתיבותנתיבותדידימריםהנגב26
באר שבעבאר שבעביטוןגבריאלהנגב26
להביםלהביםישראלדוד חיהנגב26
באר שבעבאר שבעיוסףאליהוהנגב26
נתיבותנתיבותמאססאליהוהנגב26
באר שבעלהביםאזולאיאילנההנגב26
אופקיםאפקיםאלפסיוויויאןהנגב26
באר שבעעומרלאביודעליזההנגב26
נתיבותנתיבותרוחעמרםהנגב26
אופקיםאפקיםאלזםשאולהנגב26
באר שבעבאר שבעחדדאהרוןהנגב26
כסיפהרהטאלקרינאויחמדהנגב26
מא עזתהשיבוליםברוכיאשכולהנגב26
אופקיםאפקיםאברג'למקסיםהנגב26
באר שבעבאר שבעאנקרייעקב דניאלהנגב26
אופקיםאפקיםמשעליחביבהנגב26
אופקיםאפקיםבניסטיזוליאטהנגב26
אופקיםאפקיםאדרירינההנגב26
באר שבעבאר שבעאוחיוןיצחקהנגב26
באר שבעבאר שבעצרפתיאברהםהנגב26
אופקיםאפקיםאמאראליסהנגב26
נתיבותנתיבותבן דודניסיםהנגב26
באר שבעלהביםאזולאישמעוןהנגב26
אופקיםאפקיםביטוןמוניקהנגב26
מא עזתהניר משהקירשנראביבית לילךהנגב26
אופקיםאפקיםסבגבתיההנגב26
אופקיםאפקיםזוהרמרדכיהנגב26
אופקיםאפקיםשיטריתיחיאלהנגב26
באר שבעבאר שבעכהןשושנההנגב26
באר שבעבאר שבעפצאציכדוריהנגב26
נתיבותנתיבותאוזןרישרדהנגב26
אופקיםאפקיםאלגריסימאירהנגב26
נתיבותנתיבותכהןמוריסהנגב26
נתיבותנתיבותמולהדג'ןהנגב26
אופקיםאפקיםימהרן פנטיהטלהוןהנגב26
דימונהדימונהבן נעיםמישלנגב מרכז27
דימונהדימונהבן נעיםעוזינגב מרכז27
דימונהדימונהטלקרששוןנגב מרכז27
קרית מלאכידימונהבן חמודודנגב מרכז27
דימונהדימונהפרץמקסנגב מרכז27
דימונהדימונהאדרייעישנגב מרכז27
דימונהדימונהעזרןאשרנגב מרכז27
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מצפה רמוןמצפה רמוןכהןפנינהנגב מרכז27
דימונהדימונהשטריתשמעוןנגב מרכז27
ירוחםירוחםקדוששלוםנגב מרכז27
ערדערדמוסטאקימוריסנגב מרכז27
דימונהדימונהשוקרוןמיכאל מכלוףנגב מרכז27
דימונהדימונהביטוןציוןנגב מרכז27
דימונהדימונהרודריגנוריתנגב מרכז27
ערדערדריכנברגישראלנגב מרכז27
דימונהדימונהארביביוסףנגב מרכז27
ערדערדצרפתייעקבנגב מרכז27
דימונהדימונהדהןיצחקנגב מרכז27
דימונהדימונהבנימיןמשהנגב מרכז27
דימונהדימונהאביקזרחנהנגב מרכז27
ערדערדכהןעובדיהנגב מרכז27
דימונהדימונהבן לולויצחקנגב מרכז27
דימונהדימונהאלפסימשהנגב מרכז27
ירוחםירוחםאפוטהבנינגב מרכז27
דימונהדימונהביטוןבנימיןנגב מרכז27
דימונהדימונהבן לולושמעוןנגב מרכז27
דימונהדימונהבן לולואלברטנגב מרכז27
דימונהדימונהמלוליעקבנגב מרכז27
דימונהדימונהטרוג'מןסלומון עמרםנגב מרכז27
דימונהדימונהאביקזרהנרינגב מרכז27
דימונהדימונהאזולאיאלברטנגב מרכז27
ערדערדלסקרגוליאטנגב מרכז27
דימונהדימונהלנקריארמוןנגב מרכז27
דימונהדימונהחזןרחלנגב מרכז27
דימונהדימונהבן זקרישרלנגב מרכז27
דימונהדימונהחיוןמתתיהונגב מרכז27
ערדערדאסורמשהנגב מרכז27
ערדערדאדרימשהנגב מרכז27
ערדערדאדרידודנגב מרכז27
דימונהדימונהבהונקרדודנגב מרכז27
ירוחםירוחםאוחיוןיצחקנגב מרכז27
ירוחםירוחםדמריהנרינגב מרכז27
ירוחםירוחםחמורפאלנגב מרכז27
דימונהדימונהשמינובאסיםנגב מרכז27
אילתאילתאטיאדודאילת28
אילתאילתאזולאיאסתראילת28
אילתאילתסיסומאיראילת28
אילתאילתאלמלחשרוןאילת28
אילתאילתקבלועליזה ג'יזלאילת28
אילתאילתסיסו ירקונישרוןאילת28
אילתאילתטרודגמןיובל דניאלאילת28
אילתאילתאקטעאמנוןאילת28
אילתאילתכחלוןנסיםאילת28
אילתאילתאלקסלסיפאראילת28
אילתאילתגורנויצחקאילת28
אילתאילתכהןחנןאילת28
אילתאילתכהןשלוםאילת28
אילתאילתסיבונישאולאילת28
אילתאילתמלעודדאילת28
אילתאילתרוסציוןאילת28
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אילתאילתבוטבולאלברטאילת28
אילתאילתאלמלחעיושאילת28
אילתאילתאלמלחיוסףאילת28
בני-ברקבני ברקברגדשלמהרמת גן-בני ברק30
בני-ברקבני ברקפייגנבויםנחמןרמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןדורשטאפריםרמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןמסרימריםרמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןויניצקישלמהרמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןשמעיגאלרמת גן-בני ברק30
מא אפעל אונורמת גןנמרודייעקברמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןג'יבלייורם) ג'ורגרמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןפלאיסימהרמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןדייןנוריתרמת גן-בני ברק30
בני-ברקבני ברקאלמגוראלוןרמת גן-בני ברק30
בני-ברקבני ברקטולדנוליליאןרמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןכהןשרוןרמת גן-בני ברק30
בני-ברקבני ברקאלמגורדורוןרמת גן-בני ברק30
בני-ברקרמת גןכוכביאלעדרמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןכוכבישמעוןרמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןסביוןישראלרמת גן-בני ברק30
מא אפעל אונורמת גןנמרודייצחקרמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןכהןאברהםרמת גן-בני ברק30
בני-ברקבני ברקאלמגורשלמהרמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןדהריאבנררמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןיוסףיצחקרמת גן-בני ברק30
בני-ברקבני ברקזוהרשושנהרמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןחסוןנסיםרמת גן-בני ברק30
בני-ברקבני ברקחגביגבריאלרמת גן-בני ברק30
לודרמת גןעטייהחוהרמת גן-בני ברק30
בני-ברקבני ברקחמדשאולרמת גן-בני ברק30
בני-ברקבני ברקדאלייצחקרמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןרומנורוני יעקברמת גן-בני ברק30
מא אפעל אונורמת גןמאור נמרודיאביבהרמת גן-בני ברק30
בני-ברקבני ברקבן משהמתתיהורמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןקלראפריםרמת גן-בני ברק30
מא אפעל אונורמת גןסביוןנעמירמת גן-בני ברק30
רמת גןרמת גןסבןאשררמת גן-בני ברק30


