
הגבלת פעילות של )הוראת שעה ((תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 

 2021-התשפ"א, (21 תיקון מס'))מוסדות המקיימים פעילות חינוך

 

לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם  10-ו 4סמכותה לפי סעיפים  בתוקף  

 ובאישורהחוק(,  –)להלן  20201-נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

, ()א( לחוק2)ד()4/ולאחר שהתקיים האמור בסעיף הכנסת שלת חינוך ועד

 מתקינה הממשלה תקנות אלה:

הוראת )בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש   .1 1ה תיקון תקנ

  ,02022-התש"ף(, הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך(ה(שע

 ,  במקום ההגדרה "בחינות", יבוא:1 , בתקנההתקנות העיקריות( -)להלן

 כל אלה: –""בחינות"    

ובחינות גמר המוכרות על  מתכונת בחינות, בחינות בגרות (1)    

 ידי משרד ממשלתי;

בחינות הסמכה להשכלה מקצועית או טכנית במוסד  (2)    

 תיכוני;-תיכוני או על

 ובחינות הגנה על פרויקט גמר;בחינות גמר ממשלתיות  (3)    

בחינות לשם קבלת ציון סופי בקורס או מסלול לימודי  (4)    

במוסדות שבפיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים 

 תיכוני להשכלה מקצועית;-החברתיים וכן במוסד על

 בחינות הסמכה; (5)    

בחינות בשיעור שלא יעלה על  –במוסד להשכלה גבוהה  (6)    

הבחינות האמורות להתקיים במוסד בתקופת תוקפן מכלל  10%

 של תקנות אלה;

 בחינות מיון לקראת לימודים במוסד; (7)    

בחינות המתקיימות על ידי גורם המקיים בחינות –"בחינות הסמכה"    

לצורך עיסוק הטעון רישיון, היתר, הסמכה או אישור הניתנים על פי דין, 

 ;".אם מתקיימות במסגרת פעילות המוסד

   –לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ב(  2בתקנה   .2 2תיקון תקנה 

                                                        
 .266ס"ח התש"ף, עמ'  1
 .1898;התשפ"א, עמ'  2748ק"ת התש"ף, עמ'  2



 ( יבוא:2אחרי פסקה ) (1)  

א( גן ילדים הנמצא בשטח רשות או אזור המפורטים בתוספת 2")   

לעניין גן ילדים הנמצא בשטחה של  ;ביעיתהשאו בתוספת  החמישית

 ;שישיתמפורט בתוספת ההיישוב שבו נמצא הגן  –מועצה אזורית 

( לימודים של כיתות א' עד ד' בבית ספר הנמצא בשטח רשות או 2א2)   

 ;השביעיתאו בתוספת  אזור המפורטים בתוספת החמישית

בבית ספר בגן ילדים, פעילות בשטח פתוח של איש צוות העובד ( 3א2)   

 ;לכל היותרתלמידים  תשעהיסודי עם -יסודי או על

לימודים מעשיים במוסד להשכלה או הכשרה ( הכשרה מעשית או 5א2)   

מקצועית לבגירים, שבהתאם לאופיו ולטיבו של הלימוד לא ניתן לקיים 

באופן מקוון, בשל צורך בציוד או בתשתיות החיוניים ללימודים כאמור 

אשר מצויים במקום הפעילות בקבוצה של עשרה משתתפים לכל 

 ;";היותר

 :ואחריה יבוא ,תימחק –( 6א2פסקה ) (2)  

י"ד במכללה טכנולוגית מוכרת -( לימודים של כיתות י"ג ו8א2)   

, 32012-כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג

( לחוק 4)ג()10שפועלת בסמוך למוסד חינוך שהותרה פעילותו לפי סעיף 

הנמצאת בשטח רשות או אזור  ומספקת לימודי המשך למוסד כאמור

 ;ביעיתהשבתוספת החמישית או בתוספת  המפורטים

 ב( צהרון הנמצא בשטח רשות או אזור המפורטים בתוספת החמישית2)   

לעניין צהרון לילדי גן ילדים הנמצא בשטחה של מועצה  ;ביעיתאו הש

 ;היישוב שבו נמצא הצהרון מפורט בתוספת השישית –אזורית 

 וטיפול לחינוך יומי שהייה מקום לשמש שנועד או המשמש מקוםג( 2)   

הנמצא בשטח מקום לטיפול בפעוטות(  - )להלן 3 עד לידה בגילי בפעוטות

 ;ביעיתרשות או אזור המפורטים בתוספת החמישית או בתוספת הש

 –לעניין מקום לטיפול בפעוטות הנמצא בשטחה של מועצה אזורית 

 .;"היישוב שבו נמצא המקום לטיפול בפעוטות מפורט בתוספת השישית

 ("2)-( ו1)ב()2"כמפורט בתקנה ברישה, במקום לתקנות העיקריות,  5בתקנה   .3 5תיקון תקנה 

 .ג("2( עד )1)ב()2"כמפורט בתקנה יבוא 

ג( 2א( עד )2)ב()2 "בתקנה יבוא בסעיף"" , במקוםעיקריותלתקנות ה 6בתקנה   .4 6תיקון תקנה 

 .ובסעיף"

                                                        
 .18ס"ח התשע"ג, עמ'  3



 , יבוא("2)ב()2"בתקנה  בתקנת משנה )א(, במקוםלתקנות העיקריות,  7בתקנה   .5 7תיקון תקנה 

 .ג("2א( עד )2()ב()2"בתקנה )

בפעילות , במקום "( יבוא1)א בתקנת משנהלתקנות העיקריות,  9בתקנה   .6 9תיקון תקנה 

ב( 2)-( ו2א2)ב()2" יבוא "בפעילות כאמור בתקנה ( לחוק1)ג()10בסעיף  כאמור

 ( לחוק".1)ג()10ובסעיף 

"כאמור בתקנה  בתקנת משנה )א(, במקוםלתקנות העיקריות,  10בתקנה   .7 10תיקון תקנה 

  .ג("2( עד )1)ב()2"כאמור בתקנה  , יבוא("2)-( ו1)ב()2

המקיים פעילות כאמור בתקנה המילים ", עיקריות)א( לתקנות ה12בתקנה   .8 12תיקון תקנה 

 יימחקו.  –" (2)-( ו1)ב()2

 – עיקריותלתקנות ה 13בתקנה   .9 13תיקון תקנה 

"כאמור  , יבוא("2)-( ו1)ב()2"כאמור בתקנה  בתקנת משנה )א(, במקום (1)  

 ;ג("2)( עד 1)ב()2בתקנה 

אמור "כ, יבוא ("2)-( ו1)ב()2"כאמור בתקנה בתקנת משנה )ג(, במקום  (2)  

 .ג("2( עד )1)ב()2בתקנה 

"כאמור בתקנה  , בתקנת משנה )א(, במקוםעיקריותלתקנות ה 14בתקנה   .10 14תיקון תקנה 

 ג( לחוק".2( עד )1)ב()2"כאמור בתקנה יבוא  ("2)-( ו1)ב()2

 יבוא(" 2)-( ו1)ב()2כאמור בתקנה " , במקוםעיקריותלתקנות ה 15בתקנה   .11 15תיקון תקנה 

 "לפי , יבוא"24"לפי הוראות תקנה  ובמקום ג(" 2( עד )1)ב()2ור בתקנה "כאמ

 .ה"28-ו 1ב28ב, 28 ,24הוראות תקנה 

 ("2)-( ו1)ב()2"כאמור בתקנה  , ברישה, במקוםעיקריותלתקנות ה 16בתקנה   .12 16תיקון תקנה 

" ב28-ו 24לפי הוראות תקנה  ", ובמקום ג("2( עד )1)ב()2"כאמור בתקנה  יבוא

 ה".28-ו 1ב28ב, 28, 24יבוא "לפי הוראות תקנה 

 אחרי תקנת משנה )ב( יבוא: , עיקריותלתקנות ה 17בתקנה   .13 17תיקון תקנה 

בבית ספר יסודי או מוסד  )ב(,-על אף האמור בתקנות משנה )א( ו")ג(    

לחינוך מיוחד הנמצאים בשטחה של רשות או אזור המפורטים בתוספת 

ניתן לקיים פעילות של מפעיל חיצוני שמקיים פעילות במוסד  החמישית,

 :ים האלהמפעיל חיצוני קבוע(, בתנא –אחד בלבד )להלן 

, 24הפעילות תתקיים בקבוצות הקבועות כמפורט בתקנה  (1)    

ומספר הקבוצות שהמפעיל החיצוני הקבוע יפגוש לא יעלה על 

 ;(, לפי העניין4או ) (3)24המפורט בתקנה 



כל קבוצה קבועה תוכל לפגוש מפעיל חיצוני קבוע אחד  (2)    

 "בלבד.

יבוא  ("2)-( ו1)ב()2"כאמור בתקנה , במקום עיקריותלתקנות ה 18בתקנה   .14 18תיקון תקנה 

  .ג("2(  עד )1)ב()2"כאמור בתקנה 

 יבוא  ("2)-( ו1)ב()2"כמפורט בתקנה  , במקוםעיקריות)א( לתקנות ה21בתקנה   .15 21תיקון תקנה 

 )ג( לחוק או בפנימייה".10ג( או בסעיף 2א( עד )2)ב()2"כמפורט בתקנה 

 יבוא ("2)-( ו1)ב()2"כאמור בתקנה  , במקוםעיקריותלתקנות הא 22בתקנה   .16 א22תיקון תקנה 

 .ג("2( עד )1)ב()2"כאמור בתקנה 

 יבוא: ,עיקריותלתקנות ה 24תקנה מקום ב  .17 24תיקון תקנה 

"פעילות בקבוצות   

 קבועות

 ג( וכאמור2)עד  א(2)ב()2פעילות כאמור בתקנה  .24

( לחוק 14)-ו( 13(, )8(, )6(, )4(, )3(, )1)ג()10בסעיף 

 תתקיים בתנאים אלה:

בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים,  (1)      

 בלא תחלופה של תלמידים בין הקבוצות;

       

 קבוצות ארבעאיש צוות קבוע יוכל לפגוש  (2)      

 ;שונות לכל היותר קבועות

 –( 3על אף האמור בפסקה ) (3)      

איש צוות  –ב' בבית ספר -בכיתות א' ו (א)       

 .שלוש קבוצות לכל היותריפגוש 

לעניין לא יחול  (3בפסקה )האמור  (ב)       

 .( לחוק6)-( ו4)ג()10פעילות כאמור בסעיף 

על מורה לחינוך גופני בפעילות  (ג)       

לא תחול  (7א2)-( ו2א2)ב()2כאמור בתקנה 

(, ובלבד שבכל עת הוא 3הוראת פסקה )

מטרים עוטה מסכה ושנשמר מרחק של שני 

 לפחות בינו לבין התלמידים;



על מורה לשל"ח ואיש צוות בחווה  (ד)       

חקלאית או במרכז לחינוך ימי לא תחול 

(, ובלבד שהפעילות 3הוראת פסקה )

מתקיימת בשטח פתוח, שבכל עת הוא עוטה 

מסכה ושנשמר מרחק של שני מטרים לפחות 

 ."בינו לבין התלמידים

 יבוא:לתקנות העיקריות,  24אחרי תקנה   .18 א24הוספת תקנה 

)א( תלמידים המשתתפים בצהרון, ישהו באותה  א.24 "צהרון  

 קבוצה קבועה שעמה שהו בשעות הלימודים.

)ב( ניתן לצרף יחד תלמידים לקבוצת צהרון קבועה       

משתי קבוצות קבועות, ככל האפשר, ולכל היותר 

התלמידים משלוש כיתות אורגניות, ובלבד שמספר 

תלמידים; הוראות  28בקבוצה זו לא יעלה על 

תקנת משנה זו לא יחולו על צהרון לתלמידים 

 ב'."-בכיתות א' ו

, ב28תקנות הוספת 

 ה28 -ו ג28

 יבוא:לתקנות העיקריות,  28אחרי תקנה   .19

לימודים בכיתות  "  

 ומעלהא' 

( תתקיים 7א2) -( ו2א2)ב()2פעילות כאמור בתקנה  ב.28

 להוראות אלה: בכפוף

תיחשב כל הכיתה כקבוצה  –ב' -בכיתות א' ו (1)      

 קבועה ונפרדת;

בקבוצות קבועות של עד  –בכיתות ג' ומעלה  (2)      

 תלמידים בכיתה; 20

או שר  של משרד החינוך המנהל הכללי (3)      

החינוך רשאי, לפי העניין, לאשר חריגה של מספר 

ת התלמידים המרבי בקבוצה, מעבר לאמור בפסק

(, תוך מתן עדיפות למוסדות הנמצאים ב) משנה

באזורים בעלי שיעור תחלואה נמוך, ובלבד 

שהמספר הכולל של הקבוצות המוחרגות לא יעלה 

מהכיתות לפי חלוקתן או פעילותן לפני  10%על 

אושר באופן תכאמור  הום תקנות אלה; חריגפרס

 המפורט להלן:



 22-תלמידים עד ל 20-חריגה מעל ל (א)       

תלמידים בקבוצה תאושר בידי המנהל 

 הכללי של משרד החינוך;

 24-תלמידים עד ל 22-חריגה מעל ל (ב)       

 ;תלמידים בקבוצה תאושר בידי שר החינוך

( תתקיים בתנאים 3א2)ב()2כאמור בתקנה פעילות  ג.28 פעילות בשטח פתוח  

 אלה:

 איש צוות קבועכל קבוצה קבועה תיפגש עם  (1)      

 אחד בכל המפגשים; 

 :(1בפסקה ) על אף האמור (2)      

ניתן לקיים פגישה פרטנית של תלמיד  (א)       

אחד עם יועץ חינוכי שאינו איש הצוות 

הקבוע הנפגש עם הקבוצה שאליה משתייך 

 אותו תלמיד;

אין בפסקה זו כדי למנוע השתתפות  (ב)       

סייע של תלמיד, נוסף על איש הצוות הקבוע 

הנפגש עם הקבוצה, ויראו אותו כתלמיד 

לעניין מניין המשתתפים בפעילות כאמור 

 בתקנה זו;

כלל המשתתפים יאכלו את ארוחותיהם  (3)      

 בנפרד;

יישמר מרחק של שני מטרים בין משתתף  (4)      

בכל עת, והפעילות לא תכלול מגע בין אחד לאחר 

 המשתתפים;

המרחק בין קבוצה אחת לאחרת לא יפחת  (5)      

 מטרים. 100-מ

( תתקיים כך שכל 5א2)ב()2פעילות כאמור בתקנה  ה.28 לימודים מעשיים  

קבוצה קבועה תיפגש עם שלושה אנשי צוות 

 ."קבועים לכל היותר בכל המפגשים.

 .בטלה – לתקנות העיקריות ו28תקנה   .20 ו28תקנה  ביטול



הוספת התוספות 

 החמישית והשישית

 יבוא: ,אחרי התוספת הרביעית לתקנות העיקריות  .21

 תוספת חמישית"   

 אבו ג'ווייעד )שבט(   

 אבו סריחאן )שבט(   

 אבו עבדון )שבט(   

 אבו עמאר )שבט(   

 אבו עמרה )שבט(   

 אבו קורינאת )שבט(   

 רובייעה )שבט(אבו    

 אבו רוקייק )שבט(   

 אטרש )שבט(   

 בטוף-אל   

 אל קסום   

 אלונה   

 אסד )שבט(   

 אעבלין   

 אעצם )שבט(   

 אפיניש )שבט(   

 אשכול   

 באר טוביה   

 1' מס הבהתאם לתיאור במפ ,האזורים המפורטים להלן -באר שבע    

    :המצורפת למטה

 2אזור     

 מרג'-אל-בוסתן   



 בית דגן   

 בני שמעון   

 גבעת עדה-בנימינה   

 בענה   

 ברטעה   

 ברנר   

 ג'נאביב )שבט(   

 זרקא-ג'סר א   

 גבעתיים   

 גדרות   

 גולן   

 גזר   

 גן רווה   

 אסד-דייר אל   

 דרום השרון   

 הגלבוע   

 הגליל העליון   

 הגליל התחתון   

 הוואשלה )שבט(   

 הוזייל )שבט(   

 הערבה התיכונה   

 הרצליה   

 זבולון   

 ח'ואלד )שבט(   



 חבל אילות   

 חבל יבנה   

 חבל מודיעין   

 חוף אשקלון   

 חוף הכרמל   

 חוף השרון   

 חורה   

 4' מס ותבהתאם לתיאור במפ ,האזורים המפורטים להלן -חיפה    

   :ת למטהוהמצורפ

 כרמל    

 קריות ומפרץ חיפה    

 רמות כרמל    

 טורעאן   

 טירה   

 יהוד   

 יואב   

 יסוד המעלה   

 ירוחם   

 -ו 2מס'  ותבהתאם לתיאור במפ ,האזורים המפורטים להלן -ירושלים    

   :ת למטהוהמצורפ 3

 בית הכרם ורמת מוצא    

 בית צפאפא     

 היג'א-אלכאוכב אבו    

 כוכב יאיר   

 כפר ברא   



 כפר ורדים   

 כפר כמא   

 כפר מנדא   

 כפר סבא   

 כפר שמריהו   

 כפר תבור   

 לב השרון   

 להבים   

 לכיש   

 לקיה   

 מבואות החרמון   

 מג'דל שמס   

 מגדל   

 מגידו   

 מטה אשר   

 מטה יהודה   

 מיתר   

 מנשה   

 מסעדה   

 מעלה יוסף   

 מצפה רמון   

 מרום הגליל   

 מרחבים   

 משגב   



 משהד   

 נווה מדבר   

 נוף הגליל   

 נמרוד                  

 נצאצרה )שבט(   

 נשר   

 סואעד )כמאנה( )שבט(   

 סייד )שבט(   

 עומר   

 עוקבי )בנו עוקבה(   

 עטאוונה )שבט(   

 קנייאעין    

 עמק הירדן   

 עמק המעיינות   

 עמק חפר   

 עמק יזרעאל   

 ערד   

 בנגב-ערערה   

 פוריידיס   

 פרדסיה   

 5מס'  הבהתאם לתיאור במפ ,האזורים המפורטים להלן -פתח תקווה    

   :המצורפת למטה

 3אזור     

 קבועה )שבט(   



 צאנע)שבט(-קודייראת א   

 )שבט(קוואעין    

 קרית אונו   

 קרית טבעון   

 רהט   

 רמת השרון   

 רמת נגב   

 שלום-שגב   

 שדות נגב   

 שוהם   

 שער הנגב   

 שפיר   

 מס' הבהתאם לתיאור במפ ,האזורים המפורטים להלן -יפו  -תל אביב    
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 מזרח 1רובע     

 מערב 2רובע     

 4רובע     

 תל מונד   

 תל שבע   

 תמר   

 צאנע )שבט(-תראבין א   

 תוספת שישית   

 נווה מדבר -אבו קורינאת )יישוב(    

 נווה מדבר -אבו תלול    



 משגב -אבטליון    

 אלונה -אביאל    

 מרום הגליל -אביבים    

 באר טוביה -אביגדור    

 עמק חפר -אביחיל    

 הגלבוע -אביטל    

 מטה יהודה -אביעזר    

 מעלה יוסף -אבירים    

 מעלה יוסף -אבן מנחם    

 מטה יהודה -אבן ספיר    

 גולן -אבני איתן    

 אשכול -אבשלום    

 הגלבוע -אדירים    

 מטה אשר -אדמית    

 מטה יהודה -אדרת    

 גולן -אודם    

 אשכול -אוהד    

 מנשה -קוטוף -אום אל   

 אל קסום -אום בטין    

 הגלבוע -אומן    

 עמק חפר -אומץ    

 מרום הגליל -אור הגנוז    

 שער הנגב -אור הנר    

 באר טוביה -אורות    



 גולן -אורטל    

 אשכול -אורים    

 זבולון -אורנים    

 זבולון -אושה    

 באר טוביה -אחווה    

 לכיש -אחוזם    

 מטה אשר -אחיהוד    

 עמק חפר -אחיטוב    

 שדות דן -אחיעזר    

 דרום השרון -אייל    

 הגליל העליון -איילת השחר    

 מטה אשר -אילון    

 חבל אילות -אילות    

 שפיר -איתן    

 מטה יהודה -איתנים    

 יואב -עזי -אל   

 מנשה -עריאן -אל   

 גולן -רום -אל   

 קסוםאל  -אל סייד    

 שפיר -אלומה    

 עמק הירדן -אלומות    

 עמק יזרעאל -אלון הגליל    

 עמק יזרעאל -אלוני אבא    

 גולן -אלוני הבשן    



 מנשה -אלוני יצחק    

 גולן -עד -אלי   

 לכיש -אליאב    

 חבל אילות -אליפז    

 מבואות החרמון -אליפלט    

 מגידו -אליקים    

 עמק חפר -אלישיב    

 דרום השרון -אלישמע    

 עמק הירדן -אלמגור    

 מעלה יוסף -אלקוש    

 באר טוביה -אמונים    

 מרום הגליל -אמירים    

 מבואות החרמון -אמנון    

 לכיש -אמציה    

 גולן -אניעם    

 גולן -אפיק    

 עמק הירדן -אפיקים    

 מטה אשר -אפק    

 הגליל התחתון -ארבל    

 שער הנגב -ארז    

 חוף השרון -ארסוף    

 מרחבים -אשבול    

 משגב -אשבל    

 עמק הירדן -אשדות יעקב  )איחוד(    



 עמק הירדן -אשדות יעקב  )מאוחד(    

 משגב -אשחר    

 מרחבים -אשל הנשיא    

 רמת נגב -אשלים    

 מטה אשר -אשרת    

 מטה יהודה - אשתאול   

 חבל אילות -באר אורה    

 חוף אשקלון -באר גנים    

 באר טוביה –באר טוביה    

 רמת נגב -באר מילכה    

 חבל מודיעין -בארות יצחק    

 עמק חפר -בארותיים    

 אשכול -בארי    

 מטה אשר -בוסתן הגליל    

 עמק חפר -בורגתה    

 עמק חפר -בחן    

 מרחבים - בטחה   

 באר טוביה -ביצרון    

 נווה מדבר -ביר הדאג'    

 חוף הכרמל -בית אורן    

 ברנר -בית אלעזרי    

 הגלבוע -בית אלפא    

 דרום השרון -בית ברל    

 יואב -בית גוברין    



 חבל יבנה -בית גמליאל    

 עמק חפר -בית הלוי    

 מבואות החרמון -בית הלל    

 מטה אשר -בית העמק    

 הגלבוע -בית השיטה    

 עמק יזרעאל -בית זיד    

 עמק הירדן -בית זרע    

 עמק חפר -בית חירות    

 גן רווה -בית חנן    

 חוף הכרמל -בית חנניה    

 חוף השרון -בית יהושע    

 עמק המעיינות -בית יוסף    

 עמק חפר -בית ינאי    

 עמק חפר -חפר  שער-בית יצחק   

 עמק יזרעאל -בית לחם הגלילית    

 מטה יהודה -בית מאיר    

 חבל מודיעין -בית נחמיה    

 יואב -בית ניר    

 מטה יהודה -בית נקופה    

 גן רווה -בית עובד    

 גזר -בית עוזיאל    

 באר טוביה -בית עזרא    

 חבל מודיעין -בית עריף    

 חוף הכרמל -בית צבי    



 בני שמעון -בית קמה    

 הגליל התחתון -בית קשת    

 חבל יבנה -בית רבן    

 הגליל התחתון -בית רימון    

 עמק יזרעאל -בית שערים    

 עמק חפר -ביתן אהרן    

 עמק יזרעאל -בלפוריה    

 חבל יבנה -בן זכאי    

 מטה אשר -בן עמי    

 חבל מודיעין -בן שמן )כפר נוער(    

 חבל מודיעין -בן שמן )מושב(    

 לכיש -בני דקלים    

 חבל יבנה -בני דרום    

 לב השרון -בני דרור    

 גולן -בני יהודה    

 אשכול -בני נצרים    

 חבל מודיעין -בני עטרות    

 חוף השרון -בני ציון    

 ברנר -בניה    

 חוף השרון -בצרה    

 מטה אשר -בצת    

 שער הנגב -ברור חיל    

 בני שמעון -ברוש    

 חוף אשקלון -ברכיה    



 הגליל העליון -ברעם    

 הגלבוע -ברק    

 עמק חפר -בת חן    

 עמק חפר -בת חפר    

 באר טוביה –בת חצור    

 חוף הכרמל -בת שלמה    

 עמק חפר -גאולי תימן    

 לב השרון -גאולים    

 גן רווה -גאליה    

 אשכול -גבולות    

 שער הנגב -גבים    

 הגלבוע -גבע    

 חוף הכרמל -גבע כרמל    

 שדות נגב -גבעולים    

 בני שמעון -גבעות בר    

 הגליל התחתון -גבעת אבני    

 עמק יזרעאל -גבעת אלה    

 ברנר -גבעת ברנר    

 דרום השרון -גבעת השלושה    

 דרום השרון -גבעת ח"ן    

 עמק חפר -גבעת חיים )איחוד(    

 עמק חפר -גבעת חיים )מאוחד(    

 גולן -גבעת יואב    

 מטה יהודה -גבעת יערים    



 מטה יהודה -גבעת ישעיהו    

 חבל מודיעין -גבעת כ"ח    

 אלונה -גבעת ניל"י    

 מגידו -גבעת עוז    

 יהודהמטה  -גבעת שמש    

 עמק חפר -גבעת שפירא    

 חוף אשקלון -גברעם    

 עמק יזרעאל -גבת    

 הגליל העליון -גדות    

 הגלבוע -גדיש    

 הגלבוע -גדעונה    

 הגליל העליון -גונן    

 מעלה יוסף -גורן    

 מעלה יוסף -גורנות הגליל    

 עמק יזרעאל -גזית    

 גזר -גזר    

 חוף אשקלון -גיאה    

 ברנר -גיבתון    

 מטה יהודה -גיזו    

 משגב -גילון    

 מרחבים -גילת    

 עמק הירדן -גינוסר    

 עמק יזרעאל -גיניגר    

 חבל מודיעין -גינתון    



 מעלה יוסף -גיתה    

 יואב -גלאון    

 חוף השרון -גליל ים    

 מגידו -גלעד )אבן יצחק(    

 חבל מודיעין -גמזו    

 גדרות -גן הדרום    

 מנשה -גן השומרון    

 דרום השרון -גן חיים    

 עמק חפר -גן יאשיה    

 הגלבוע -גן נר    

 גן רווה -גן שורק    

 ברנר -גן שלמה    

 מנשה -גן שמואל    

 שדות דן -גנות    

 לב השרון -גנות הדר    

 גזר -גני הדר    

 נחל שורק -גני טל    

 גזר -גני יוחנן    

 דרום השרון -גני עם    

 חוף השרון -געש    

 מטה אשר -געתון    

 מטה יהודה -גפן    

 חבל אילות -גרופית    

 גולן -גשור    



 עמק המעיינות -גשר    

 מטה אשר -גשר הזיו    

 יואב -גת )קיבוץ(    

 דרום השרון -גת רימון    

 הגלבוע -דבורה    

 בני שמעון -דבירה    

 עמק יזרעאל -דברת    

 עמק הירדן -דגניה א'    

 עמק הירדן -דגניה ב'    

 מרום הגליל -דוב"ב    

 חוף הכרמל -דור    

 שער הנגב -דורות    

 'מרג-אל-בוסתן -דחי    

 מטה יהודה -דייר ראפאת    

 מבואות החרמון -דישון    

 מגידו -דליה    

 מרום הגליל -דלתון    

 משגב -דמיידה    

 הגליל העליון -דן    

 הגליל העליון -דפנה    

 אשכול -דקל    

 עמק הירדן -האון    

 חוף הכרמל -הבונים    

 הגליל העליון -הגושרים    



 עמק חפר -הדר עם    

 הגליל התחתון -הודיות    

 אשקלוןחוף  -הודייה    

 עמק יזרעאל -הושעיה    

 מגידו -הזורע    

 הגליל התחתון -הזורעים    

 חוף הכרמל -החותרים    

 עמק יזרעאל -היוגב    

 מעלה יוסף -הילה    

 עמק חפר -המעפיל    

 עמק יזרעאל -הסוללים    

 עמק חפר -העוגן    

 תמר -הר עמשא    

 מטה יהודה -הראל    

 עמק יזרעאל -הרדוף    

 משגב -הררית    

 יואב -ורדון    

 שפיר -זבדיאל    

 לכיש -זוהר    

 חוף אשקלון -זיקים    

 מטה יהודה -זכריה    

 שדות נגב -זמרת    

 מטה יהודה -זנוח    

 שדות נגב -זרועה    



 שפיר -זרחיה    

 זבולון -ח'ואלד    

 עמק חפר -חבצלת השרון    

 הגלבוע -חבר    

 דרום השרון -חגור    

 עמק חפר -חגלה    

 גולן -נס -חד   

 חבל מודיעין -חדיד    

 משגב -חוג'ייראת )ד'הרה(    

 גזר -חולדה    

 אשכול -חולית    

 הגליל העליון -חולתה    

 משגב -חוסנייה    

 עמק חפר -חופית    

 עמק הירדן -חוקוק    

 דרום השרון -חורשים    

 מרום הגליל -חזון    

 עמק חפר -חיבת ציון    

 לב השרון -חירות    

 משגב -חלוץ    

 מטה בנימין -חלמיש    

 חוף אשקלון -חלץ    

 שדות דן -חמד    

 עמק המעיינות -חמדיה    



 עמק חפר -חניאל    

 מטה אשר -חניתה    

 עמק יזרעאל -חנתון    

 גולן -חספין    

 נחל שורק -חפץ חיים    

 הגלבוע -בה -חפצי   

 הערבה התיכונה -חצבה    

 באר טוביה -אשדוד -חצור   

 בני שמעון -חצרים    

 עמק חפר -חרב לאת    

 חוף השרון -חרוצים    

 משגב -חרשים    

 חבל מודיעין -טירת יהודה    

 עמק המעיינות -טירת צבי    

 משגב -אל -טל   

 מטה יהודה -טל שחר    

 רמת נגב -טללים    

 הגלבוע -טמרה )יזרעאל(    

 מרום הגליל -טפחות    

 אשכול -יבול    

 זבולון -יגור    

 שדות דן -יגל    

 מטה יהודה -יד השמונה    

 עמק חפר -יד חנה    



 חוף אשקלון -יד מרדכי    

 לכיש -יד נתן    

 מטה יהודה -ידידה    

 חבל אילות -יהל    

 מבואות החרמון -יובל    

 משגב -יובלים    

 משגב -יודפת    

 גולן -יונתן    

 שדות נגב -יושיביה    

 הגלבוע -יזרעאל    

 מטה אשר -יחיעם    

 חבל אילות -יטבתה    

 שער הנגב -יכיני    

 לב השרון -ינוב    

 טוביהבאר  -ינון    

 נחל שורק -יסודות    

 מטה אשר -יסעור    

 משגב -יעד    

 הגלבוע -יעל    

 לב השרון -יעף    

 מעלה יוסף -יערה    

 עמק יזרעאל -יפעת    

 הגליל העליון -יפתח    

 גזר -יציץ    



 חוף השרון -יקום    

 מגידו -יקנעם )מושבה(    

 הגליל העליון -יראון    

 עמק המעיינות -ירדנה    

 דרום השרון -ירחיב    

 דרום השרון -ירקונה    

 אשכול -ישע    

 מטה יהודה -ישעי    

 גזר -ישרש    

 אשכול -יתד    

 הר חברון –יתיר    

 מטה אשר -כברי    

 הגליל התחתון -כדורי    

 מרום הגליל -כדיתה    

 חוף אשקלון -כוכב מיכאל    

 מבואות החרמון -כורזים    

 מבואות החרמון -כחל    

 אל קסום -כחלה    

 אשכול -כיסופים    

 משגב -כישור    

 מטה אשר -כליל    

 מרום הגליל -כלנית    

 משגב -כמאנה    

 רמת נגב -כמהין    



 משגב -כמון    

 באר טוביה -כנות    

 גולן -כנף    

 עמק הירדן -כנרת )מושבה(     

 עמק הירדן -כנרת )קבוצה(    

 מטה יהודה -כסלון    

 גדרות -כפר אביב    

 מטה יהודה -כפר אוריה    

 באר טוביה -כפר אחים    

 זבולון -כפר ביאליק    

 גזר -כפר ביל"ו    

 הגליל העליון -כפר בלום    

 גזר -כפר בן נון    

 עמק יזרעאל -כפר ברוך    

 עמק יזרעאל -כפר גדעון    

 חוף הכרמל -כפר גלים    

 מנשה -כפר גליקסון    

 הגליל העליון -כפר גלעדי    

 חבל מודיעין -כפר דניאל    

    

 עמק יזרעאל -כפר החורש    

 זבולון -כפר המכבי    

 גן רווה -כפר הנגיד    

 מטה יהודה -כפר אוריה    



 טוביהבאר  -כפר אחים    

 זבולון -כפר ביאליק    

 גזר -כפר ביל"ו    

 הגליל העליון -כפר בלום    

 גזר -כפר בן נון    

 עמק יזרעאל -כפר ברוך    

 עמק יזרעאל -כפר גדעון    

 חוף הכרמל -כפר גלים    

 מנשה -כפר גליקסון    

 הגליל העליון -כפר גלעדי    

 חבל מודיעין -כפר דניאל    

 עמק יזרעאל -כפר החורש    

 זבולון -כפר המכבי    

 גן רווה -כפר הנגיד    

 זבולון -כפר הנוער הדתי    

 הגליל העליון -כפר הנשיא    

 לב השרון -כפר הס    

 עמק חפר -כפר הרא"ה    

 יואב -כפר הרי"ף    

 עמק חפר -כפר ויתקין    

 באר טוביה -כפר ורבורג    

 מטה יהודה -כפר זוהרים    

 הגליל התחתון -כפר זיתים    

 מרום הגליל -כפר חושן    



 הגליל התחתון -כפר חיטים    

 עמק חפר -כפר חיים    

 מרום הגליל -כפר חנניה    

 זבולון -כפר חסידים א'    

 זבולון -כפר חסידים ב'    

 גולן -כפר חרוב    

 מודיעיןחבל  -כפר טרומן    

 עמק חפר -כפר ידידיה    

 עמק יזרעאל -כפר יהושע    

 הגלבוע -כפר יחזקאל    

 לב השרון -כפר יעבץ    

 עמק חפר -כפר מונש    

 שדות נגב -כפר מימון    

 דרום השרון -כפר מל"ל    

 יואב -כפר מנחם    

 מטה אשר -כפר מסריק    

 גדרות -כפר מרדכי    

 חוף השרון -נטר כפר    

 הגליל העליון -כפר סאלד    

 חוף אשקלון -כפר סילבר    

 דרום השרון -כפר סירקין    

 לב השרון -כפר עבודה    

 שער הנגב -כפר עזה    

    



 מנשה -כפר פינס    

 הגליל התחתון -כפר קיש    

 מטה אשר -כפר ראש הנקרה    

 מעלה יוסף -כפר רוזנואלד )זרעית(    

 עמק המעיינות -כפר רופין    

 חבל מודיעין -כפר רות    

 מרום הגליל -כפר שמאי    

 גזר -כפר שמואל    

 מבואות החרמון -כרכום    

 מרום הגליל -כרם בן זמרה    

 חבל מודיעין -כרם בן שמן    

 חבל יבנה -כרם יבנה )ישיבה(    

 חוף הכרמל -כרם מהר"ל    

 אשכול -כרם שלום    

 גזר -כרמי יוסף    

 חוף אשקלון -כרמיה    

 לכיש -כרמי קטיף    

 בני שמעון -כרמים    

 משגב -לבון    

 הגליל התחתון -לביא    

 מרום הגליל -לבנים    

 בני שמעון -להב    

 הגליל העליון -להבות הבשן    

 מנשה -להבות חביבה    



 יהודהמטה  -לוזית    

 מטה אשר -לוחמי הגיטאות    

 משגב -לוטם    

 חבל אילות -לוטן    

 מטה אשר -לימן    

 לכיש -לכיש    

 חבל מודיעין -לפיד    

 מעלה יוסף -לפידות    

 מנשה -מאור    

 חוף הכרמל -מאיר שפיה    

    

 גולן -מבוא חמה    

 חבל מודיעין -מבוא מודיעים    

 עמק חפר -מבואות ים    

 מרחבים -מבועים    

 אשכול -מבטחים    

 חוף אשקלון -מבקיעים    

 חוף הכרמל -מגדים    

 מגידו -מגידו    

 מנשה -מגל    

 אשכול -מגן    

 הגלבוע -מגן שאול    

 דרום השרון -מגשימים    

 מגידו -מדרך עוז    



 רמת נגב -מדרשת בן גוריון    

 עמק חפר -מדרשת רופין    

 אל קסום -מולדה    

 הגלבוע -מולדת    

 מטה יהודה -מוצא עילית    

 הגלבוע -מוקייבלה    

 משגב -מורן    

 חבל מודיעין -מזור    

 עמק יזרעאל -מזרע    

    

 גן רווה -מחנה הילה    

 רמת נגב -מחנה טלי    

 עמק יזרעאל -מחנה יהודית    

 חבל אילות -מחנה יוכבד    

 מרחבים -מחנה יפה    

 באר טוביה -מחנה מרים    

 ברנר -מחנה תל נוף    

 הגליל העליון -מחניים    

 מטה יהודה -מחסיה    

 מטה יהודה -מטע    

 מנשה -מי עמי    

 הגלבוע -מיטב    

 מנשה -מייסר    

 גולן -מיצר    



 עמק המעיינות -מירב    

 גדרות -מישר    

 אל קסום -מכחול    

 עמק חפר -מכמורת    

 משגב -מכמנים    

 הגלבוע -מלאה    

 שדות נגב -מלילות    

 הגליל העליון -מלכיה    

 עמק המעיינות -מלכישוע    

 לכיש -מנוחה    

 משגב -מנוף    

 מעלה יוסף -מנות    

 עמק המעיינות -מנחמיה    

 הגליל העליון - מנרה   

 עמק יזרעאל -מנשית זבדה    

 הגליל התחתון -מסד    

 עמק הירדן -מסדה    

 עמק המעיינות -מסילות    

 מטה יהודה -מסילת ציון    

 מרחבים -מסלול    

 עמק חפר -מעברות    

 עמק הירדן -מעגן    

 חוף הכרמל -מעגן מיכאל    

 המעיינותעמק  -מעוז חיים    



    

 מעלה יוסף -מעונה    

 הגליל העליון -מעין ברוך    

 הגליל העליון -מנרה    

 עמק יזרעאל -מנשית זבדה    

 הגליל התחתון -מסד    

 עמק הירדן -מסדה    

 עמק המעיינות -מסילות    

 מטה יהודה -מסילת ציון    

 מרחבים -מסלול    

 עמק חפר -מעברות    

 עמק הירדן -מעגן    

 חוף הכרמל -מעגן מיכאל    

 עמק המעיינות -מעוז חיים    

    

 מעלה יוסף -מעונה    

 הגליל העליון -מעין ברוך    

 חוף הכרמל -מעין צבי    

 עמק המעיינות -מעלה גלבוע    

 גולן -מעלה גמלא    

 מטה יהודה -מעלה החמישה    

 מנשה -מענית    

 דרום השרון -מעש    

 שער הנגב -מפלסים    



    

 מטה אשר -מצובה    

 הגליל התחתון -מצפה    

 משגב -מצפה אבי"ב    

 מנשה -מצפה אילן    

 הגליל התחתון -מצפה נטופה    

    

 מנשה -מצר    

 מבואות החרמון -מרגליות    

 גולן -מרום גולן    

 רמת נגב -מרחב עם    

 עמק יזרעאל -מרחביה )מושב(    

 עמק יזרעאל -מרחביה )קיבוץ(    

 שפיר -מרכז שפירא    

 רמת נגב -משאבי שדה    

 גדרות -משגב דב    

 הגליל העליון -משגב עם    

 שפיר -משואות יצחק    

    

 גזר -משמר איילון    

 גזר -משמר דוד    

 מבואות החרמון -משמר הירדן    

 בני שמעון -משמר הנגב    

 מגידו -משמר העמק    



 שדות דן -משמר השבעה    

 עמק חפר -משמר השרון    

 מנשה -משמרות    

 לב השרון -משמרת    

 חוף אשקלון -משען    

 דרום השרון -מתן    

 מעלה יוסף -מתת    

 מטה בנימין -מתתיהו    

 גולן -נאות גולן    

 תמר -נאות הכיכר    

 הגליל העליון -נאות מרדכי    

 חבל אילות -נאות סמדר    

 הגלבוע -נאעורה    

 בני שמעון -נבטים    

 יואב -נגבה    

    

 עמק יזרעאל -נהלל    

 גולן -נוב    

 אשכול -נווה    

 עמק המעיינות -נווה אור    

 גולן -נווה אטי"ב    

 מטה יהודה -נווה אילן    

 עמק המעיינות -נווה איתן    

 חבל אילות -נאות סמדר    



 הגלבוע -נאעורה    

 בני שמעון -נבטים    

 יואב -נגבה    

    

 עמק יזרעאל -נהלל    

 גולן -נוב    

 אשכול -נווה    

 עמק המעיינות -נווה אור    

 גולן -נווה אטי"ב    

 מטה יהודה -נווה אילן    

 עמק המעיינות -איתן נווה    

 תמר -נווה זוהר    

 מעלה יוסף -נווה זיו    

 חבל אילות -נווה חריף    

 חוף הכרמל -נווה ים    

 דרום השרון -נווה ימין    

 דרום השרון -נווה ירק    

 באר טוביה -נווה מבטח    

 מטה יהודה -נווה שלום    

 שפיר -נועם    

 זבולון -נופית    

 חבל מודיעין -נופך    

 לב השרון -נורדיה    

 הגלבוע -נורית    



 שער הנגב -נחל עוז    

    

 חבל מודיעין -נחלים    

 מטה יהודה -נחם    

 חוף הכרמל -נחשולים    

 מטה יהודה -נחשון    

 דרום השרון -נחשונים    

 מעלה יוסף -נטועה    

 גולן -נטור    

 גן רווה -נטעים    

 מטה יהודה -נטף    

 'מרג-אל-בוסתן -ניין    

 חוף אשקלון -ניצן ב'    

 רמת נגב -ניצנה )קהילת חינוך(    

 רמת נגב -ניצני סיני    

 לב השרון -ניצני עוז    

 חוף אשקלון -ניצנים    

 דרום השרון -ניר אליהו    

 באר טוביה -ניר בנים    

 יבנה חבל -ניר גלים    

 עמק המעיינות -ניר דוד )תל עמל(    

 לכיש -ניר ח"ן    

 הגלבוע -ניר יפה    

 אשכול -ניר יצחק    



 חוף אשקלון -ניר ישראל    

 מרחבים -ניר משה    

 אשכול -ניר עוז    

 שער הנגב -ניר עם    

 חוף הכרמל -ניר עציון    

 מרחבים -ניר עקיבא    

 שדות דן -ניר צבי    

 אשכול -נירים    

 דרום השרון -נירית    

 מטה יהודה -נס הרים    

 מטה אשר -נס עמים    

 עמק חפר -נעורים    

 גזר -נען    

 נחל שורק -נצר חזני    

 גזר -נצר סרני    

 מטה יהודה -נתיב הל"ה    

 חוף אשקלון -נתיב העשרה    

 מטה אשר -נתיב השיירה    

 הגליל העליון -סאסא    

 יואב -סגולה    

 עמק יזרעאל -סואעד )חמרייה()שבט(    

 אשכול -סופה    

 חבל אילות -סמר    

 הר חברון -סנסנה    



 מטה אשר -סער    

 הערבה התיכונה -ספיר    

 גזר -סתריה    

 מעלה יוסף -עבדון    

 מטה אשר -עברון    

 מטה יהודה -עגור    

 עמק יזרעאל -עדי    

 דרום השרון -עדנים    

 שפיר -עוזה    

 בטוף-אל -עוזייר    

 חוף הכרמל -עופר    

 רמת נגב -עזוז    

 באר טוביה -עזר    

 לב השרון -עזריאל    

 באר טוביה -עזריקם    

    

 הערבה התיכונה -עידן    

 גן רווה -עיינות    

 הכרמלחוף  -עין איילה    

 מרום הגליל -אסד -עין אל   

 עמק הירדן -עין גב    

 תמר -עין גדי    

 עמק יזרעאל -עין דור    

 אשכול -עין הבשור    



 חוף הכרמל -עין הוד    

 עמק חפר -עין החורש    

 מטה אשר -עין המפרץ    

 עמק המעיינות -עין הנצי"ב    

 מגידו -עין העמק    

 מגידו -השופט עין    

 אשכול -עין השלושה    

 לב השרון -עין ורד    

 גולן -עין זיוון    

 חוף הכרמל -עין חוד    

 תמר -עין חצבה    

 הגלבוע -עין חרוד )איחוד(    

 הגלבוע -עין חרוד )מאוחד(    

 הערבה התיכונה -עין יהב    

 מטה יהודה -בי"ס חקלאי -עין כרם   

 חוף הכרמל -כרמל עין    

 מנשה -עין עירון    

 שפיר -עין צורים    

 מנשה -עין שמר    

 לב השרון -עין שריד    

 תמר -עין תמר    

 דרום השרון -עינת    

 הערבה התיכונה -עיר אובות    

 שדות נגב -עלומים    



    

 מרום הגליל -עלמה    

    

 מרום הגליל -עמוקה    

    

 מטה יהודה -עמינדב    

 הגליל העליון -עמיעד    

 אשכול -עמיעוז    

 אלונה -עמיקם    

 הגליל העליון -עמיר    

 מטה אשר -עמקה    

 משגב -עצמון שגב    

 משגב -ערב אל נעים    

 באר טוביה -ערוגות    

 גדרות -עשרת    

 חוף הכרמל -עתלית    

    

 התיכונההערבה  -פארן    

 מרחבים -פדויים    

 גזר -פדיה    

 עמק הירדן -כפר עבודה  -פוריה    

 עמק הירדן -נווה עובד  -פוריה    

 עמק הירדן -פוריה עילית    

 לב השרון -פורת    



 משגב -פלך    

 גן רווה -פלמחים    

 מרחבים -פעמי תש"ז    

 מעלה יוסף -פקיעין חדשה    

 מרום הגליל -פרוד    

 הגלבוע -פרזון    

 אשכול -פרי גן    

 גזר -פתחיה    

 אשכול -צאלים    

 משגב -צביה    

 הגליל העליון -צבעון    

 מטה יהודה -צובה    

 אשכול -צוחר    

    

 דרום השרון -צופית    

 הערבה התיכונה -צופר    

 עמק חפר -צוקי ים    

 התיכונההערבה  -צוקים    

 דרום השרון -צור יצחק    

 לב השרון -צור משה    

 דרום השרון -צור נתן    

 מעלה יוסף -צוריאל    

 משגב -צורית    

 עמק יזרעאל -ציפורי    



 מטה יהודה -צלפון    

 מטה יהודה -צפרירים    

 חוף הכרמל -צרופה    

 מטה יהודה -צרעה    

 יבנהחבל  -קבוצת יבנה    

 יואב -קדמה    

 גולן -קדמת צבי    

 ברנר -קדרון    

 הגליל העליון -קדרים    

 שפיר -קוממיות    

 משגב -קורנית    

 חבל אילות -קטורה    

 מרחבים -קלחים    

 גולן -קלע    

 מנשה -קציר    

 נווה מדבר -סר -קצר א   

 מטה יהודה -קרית יערים)מוסד(    

    

 מטה יהודה -קרית ענבים    

 חוף השרון -קרית שלמה    

 גולן -קשת    

 משגב -עין -ראס אל   

 זבולון -ראס עלי    

 יואב -רבדים    



 רמת נגב -רביבים    

 עמק הירדן -רביד    

 מטה אשר -רגבה    

 מנשה -רגבים    

 שפיר -רווחה    

 עמק המעיינות -רוויה    

 רמת נגב -מדבר רוח    

 שער הנגב -רוחמה    

 בטוף-אל -רומאנה    

 בטוף-אל -רומת הייב    

 עמק המעיינות -רחוב    

 מרום הגליל -ריחאניה    

 חבל מודיעין -רינתיה    

 הגלבוע -און -רם   

 גולן -רמות    

 דרום השרון -רמות השבים    

 גזר -רמות מאיר    

 מגידו -רמות מנשה    

 מבואות החרמון -רמות נפתלי    

 עמק יזרעאל -רמת דוד    

 דרום השרון -רמת הכובש    

 מגידו -רמת השופט    

 זבולון -רמת יוחנן    

 גולן -רמת מגשימים    



 הגלבוע -רמת צבי    

 מטה יהודה -רמת רזיאל    

 מטה יהודה -רמת רחל    

 מרחבים -רנן    

 אשכול -רעים    

 משגב -רקפת    

 חוף השרון -רשפון    

 עמק המעיינות -רשפים    

 רמת נגב -רתמים    

 מבואות החרמון -שאר ישוב    

 מרחבים -שבי דרום    

 מטה אשר -שבי ציון    

 הגליל התחתון -שדה אילן    

 עמק המעיינות -שדה אליהו    

 מבואות החרמון -שדה אליעזר    

 רמת נגב -שדה בוקר    

 לכיש -שדה דוד    

 דרום השרון -שדה ורבורג    

 יואב -שדה יואב    

 עמק יזרעאל -שדה יעקב    

 מנשה -שדה יצחק    

 לכיש -שדה משה    

 עמק המעיינות -שדה נחום    

 הגליל העליון -שדה נחמיה    



 אשכול -שדה ניצן    

 מרחבים -שדה צבי    

 חוף הכרמל -שדות ים    

 מטה יהודה -שדות מיכה    

 אשכול -שדי אברהם    

 דרום השרון -שדי חמד    

 עמק המעיינות -שדי תרומות    

 גדרות -שדמה    

 הגליל התחתון -שדמות דבורה    

 מטה יהודה -שואבה    

 שדות נגב -שובה    

 בני שמעון -שובל    

 מעלה יוסף -שומרה    

 שדות נגב -שוקדה    

 מטה יהודה -שורש    

 משגב -שורשים    

 עמק חפר -שושנת העמקים    

 מרום הגליל -שזור    

 לכיש -שחר    

 חבל אילות -שחרות    

 שדות נגב -שיבולים    

 חבל אילות -שיטים    

 מטה אשר -שייח' דנון    

 חבל מודיעין -שילת    



 משגב -שכניה    

 שפיר -שלווה    

 רמת נגב -שלווה במדבר    

 עמק המעיינות -שלוחות    

 אשכול -שלומית    

 הגליל העליון -שמיר    

 מטה אשר -שמרת    

 עמק יזרעאל -שמשית    

    

 הגליל העליון -שניר    

 גולן -שעל    

 לב השרון -שער אפרים    

 עמק הירדן -שער הגולן    

 זבולון -העמקים  שער   

 מנשה -שער מנשה    

    

 חוף השרון -שפיים    

 שפר -שפר    

 מרום הגליל -שפר    

 לכיש -שקף    

 הגליל התחתון -שרונה    

 מטה יהודה -און( -שריגים )לי   

 עמק יזרעאל -שריד    

 שדות נגב -שרשרת    



 מעלה יוסף -שתולה    

 טוביהבאר  -שתולים    

 בני שמעון -תאשור    

 בני שמעון -תדהר    

 משגב -תובל    

 הגלבוע -תל יוסף    

 חוף השרון -תל יצחק    

 עמק יזרעאל -תל עדשים    

 עמק הירדן -תל קציר    

 עמק המעיינות -תל תאומים    

    

 אשכול -תלמי אליהו    

 מנשה -תלמי אלעזר    

 מרחבים -תלמי ביל"ו    

 אשכול -תלמי יוסף    

 באר טוביה -תלמי יחיאל    

 חוף אשקלון -תלמי יפה    

 לכיש -תלמים    

 עמק יזרעאל -תמרת    

 לב השרון -תנובות    

 מטה יהודה -תעוז    

 שדות נגב -תקומה    

 אל קסום -צאנע -תראבין א   

 מטה יהודה -תרום    



 תוספת שביעית   

 טירת כרמל   

 כפר יונה   

 כרמיאל   

 מבשרת ציון   

 נס ציונה   

 סביון   

 קרית מוצקין   

 רמת גן   

 רמת ישי   

 .רעננה   

 1מפה מס'    

    

   

 

 2מפה מס'    



 רובעי רמזור: ירושלים דרום   

 

 3מפה מס'    

 רובעי רמזור: ירושלים צפון   

 

 4מפה מס'    



 רובעי רמזור: חיפה   

 

 5מפה מס'    

   

 

 6מפה מס'    



   

 

    

בפברואר  11בשבט התשפ"א )במקום כ"ז "לתקנות העיקריות,  37בתקנה   .22 37תיקון תקנה 

 (.2021לפברואר  25באדר התשפ"א ) ג" יבוא "י"07:00" ( בשעה2021

 .(2021לפברואר  11בשבט התשפ"א ) טנות אלה ביום כ"תחילתן של תק  .23 תחילה

 

 (2021___ בשבט  התשפ"א )___ בפברואר 

 ( 6104-3)חמ  

 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

 

 


