
ישובכתובתשם פרטישם משפחהשם סיעהסיעה 

אשקלון ב /44רחוב גולני מישלבוסקילה אופקאופק

          אשדודאסתר המלכה  12        לאוןבנלולואופקאופק

     קרית שמונהשדה יצחק 50/1         שמעוןדהןאופקאופק

          אשדודשבט זבולון 7/6        יצחק דודכהןאופקאופק

        גן יבנהמגדים 4/1             מרדכי אבירםעמראופקאופק

תל אביב יפו  2רחוב מרגולין פרץ דוד הבית החברתיבית חברתי

מעלה אדומים25הר מכוור עינתחורבהבית החברתיבית חברתי

        כפר סבאתל חי 5/5             יצחק מאיריואלהבית החברתיבית חברתי

ירושלים 16בן זאב ישראל שוחטיוסףהבית החברתיבית חברתי

כפר סבא1משעול הלפיד מאירנווההבית החברתיבית חברתי

       גני תקוההרמה 4/18             חייםקובלסקיהבית החברתיבית חברתי

ראש העין17אבן עזרא אילןמקייטןהבית החברתיבית חברתי 

           נצרתרח 4068 27/3          כמאלאבו אחמדחדשחדש

נין'         סחנין'                סחד'מאגאבו ינוסחדשחדש

           טיבהטיבה  30              גמילאבו ראסחדשחדש

           טירה                  טירהמיסםלגוליה'גחדשחדש

תל אביב יפו  12רחוב בעלי התוספת  אלוןגריןחדשחדש

           נצרתרח 1035 4/10          סוהילדיאבחדשחדש

     דיר אל אסדאסד-           דייר אלאברהיםטיב'חחדשחדש

          נופיתהגליל  122            מאיהחסקלחדשחדש

    תל אביב יפו27רחוב אחד העם מורסטולרחדשחדש

 פרדס חנה כרכור 1496. ד.תאליעזרארביבעוגניםליכוד

אשדוד  33/1תלחי ' שדמאירגבאיעוגניםליכוד

      הוד השרון 6רחוב הירדן יגאלהרריעוגניםליכוד

       פתח תקוהילדי טהרן 5/4         אריהחבניעוגניםליכוד

          רעננהאלקלעי  34            אילןכהןעוגניםליכוד

קרית עקרון  390הרצל אילןירימי עוגניםליכוד

ראש העין 20רחוב עליזה בגין אהרונישלוםעוגניםליכוד

         רחובותמוסקוביץ  43          רועי אורשרעביעוגניםליכוד

    תל אביב יפורח יא כ שלם  19       ליאורשרעביעוגניםליכוד

          נתניהזמנהוף 26/2           יורםששוןעוגניםליכוד

בת ים  10השר ברזילאי יהודההרושעוגניםליכוד 

קרית גת 20הר ארדון חייםפרטושמרצמרצ

          רוחמה                 רוחמהגיוראברעםמרצמרצ

          נתניהבני בנימין 15/21      חיים ראובןזהבימרצמרצ

          אפקיםקדש 271/2             יוסףמרציאנומרצמרצ

    תל אביב יפואבן סינא  1           שרהסטרקובסקי שילוןמרצמרצ

        ירושליםל"אצ 17/14            פואדסלימאןמרצמרצ

כפר קאסם 711. ד.כפר קאסם תסרסורפטמהמרצמרצ

    תל אביב יפואנגל  3               רינהקרןמרצמרצ

תל אביב יפו  51ארלוזורוב רזניקתומרמרצמרצ

         כרמיאלשדמה 76/3             אדיתאבודעוגניםעבודה

      נווה אילן             נווה אילןירוןארמוזהעוגניםעבודה

        גבעתייםח"הפלמ 24/4           אורלי)שלוח (ביטיעוגניםעבודה

           יבנההחבצלת  67            מאירבן הרושעוגניםעבודה

תל אביב יפו  2אורי צבי גרינברג ' רחליאורהלנגרעוגניםעבודה

        ראש פנההרחבה חקלאית  ג/13    יהונתן יעקבדקלעוגניםעבודה

          בת יםלויתן  2              אלה יעלונהעוגניםעבודה

       נס ציונהקשת 9/5               תמרחורבעוגניםעבודה



          בת יםמודיליאני  2          אלייריבעוגניםעבודה

    תל אביב יפורמות נפתלי  א/4       שמואלמזרחיעוגניםעבודה

        מודיעיןחרצית 39/5            איטה אסתרעטייהעוגניםעבודה

    ראשון לציוןטבנקין יצחק  3        משהפרנקלעוגניםעבודה

        בית שאןש הוילות  113         פנחס פיניקבלועוגניםעבודה

         נתיבותמלכי ישראל  10        יוסףשריקיעוגניםעבודה

           חיפהרב אלוף דוד אלעזר 10  שלמהאביטןעוגניםעוגן

            שהםעדולם  43             אברהםאדריעוגניםעוגן

        גבעתייםמשגב עם 6/1           פנחס פיניאדריעוגניםעוגן

    ראשון לציוןהרב מימון 4/35        אילאליעוגניםעוגן

           הראל                  הראלאופיראלקלעיעוגניםעוגן

      עין השופט             עין השופטהנריאלקסלסיעוגניםעוגן

        גבעתייםארלוזורוב 35/1        יחזקאלאנגלרעוגניםעוגן

            לודאינשטיין  42          גבריאלאסרףעוגניםעוגן

         רחובותז"הרא  13             יורםארנשטיןעוגניםעוגן

    ירושליםמרחב ירושליםדניבונפילעוגניםעוגן

        ירושליםאפרסמון  4            יפהבן גיגיעוגניםעוגן

       גבעת זאבשבט בנימין 23/3       אמנוןברוכיאןעוגניםעוגן

    ראשון לציוןמוצקין 5/33           יואבגדסיעוגניםעוגן

    תל אביב יפופאת השולחן 14/10      גליהוולוךעוגניםעוגן

         דימונההרימון  14            מרינטוקניןעוגניםעוגן

         אשקלוןבן צבי 44/25          לוי ארמונדוקניןעוגניםעוגן

        ירושליםבן יאיר אלעזר  7      זאבחושינקיעוגניםעוגן

          אשדוד 20רחוב הרב דוד בוזגלו אבינועם שושן עוגניםעוגן

    תל אביב יפואשכול לוי 108/10      יעקבטריפטועוגניםעוגן

       פתח תקוהעין גנים  80          הרצליאקהעוגניםעוגן

          חולוןשרת משה 11/21         יצחקיהודהעוגניםעוגן

         רמת גןרוקח  11              אילןכדוריעוגניםעוגן

        בית שמשהרקפת  75             אליכהןעוגניםעוגן

          חולוןנורדאו 5/2            חנוךליבנהעוגניםעוגן

         דימונהישעיה  40             ארמוןלנקריעוגניםעוגן

          אשדודבאייר' ה 11/3         יצחקמויאלעוגניםעוגן

           ירכאירכא  4               נימרמולאעוגניםעוגן

        עין דור               עין דורולדמירמורגעוגניםעוגן

           חיפההנוטר  42             משהמזרחיעוגניםעוגן

      הוד השרוןפרג  19               אברהם דניאלניסנקורןעוגניםעוגן

         הרצליהבני בנימין  24        יוחנןנתנזוןעוגניםעוגן

    תל אביב יפואבן גבירול  130       שאולסקיףעוגניםעוגן

          שפרעם                 שפרעםחסיבעבודעוגניםעוגן

         אחיסמךאחיסמך  32            פנחסעידןעוגניםעוגן

        באר שבעגבריהו חיים 11/1      בנימיןעיניעוגניםעוגן

        כפר קרע               כפר קרעעאדלעתאמנהעוגניםעוגן

          להביםדוכיפת  4             חגית זיוהפארעוגניםעוגן

        באר שבעיערי מאיר  30         פנינהפחימהעוגניםעוגן

          חולוןמשעול השוהם 5/7       שמעוןפרגוןעוגניםעוגן

    ראשון לציוןא"הרשב 8/12           ראובןפריעוגניםעוגן

           חיפהשד הנשיא  66          משהפרידמןעוגניםעוגן

           חיפהשד אבא חושי  48       מריםפרקשעוגניםעוגן

       פתח תקוהיסוד המעלה 2/19       בתיהצדקהעוגניםעוגן

           יבנהמשעול ההדרים  15      נינהקלייןעוגניםעוגן



      קרית אונוהרצל  37              כוכבה חוהקניסטרעוגניםעוגן

          נהריהנחמיה  12             אשרשמואליעוגניםעוגן

        באר שבעצונדק ברנרד והרמן 34/2שלום אלוןשמלהעוגניםעוגן

            צפתכוכב הצפון  5         חייםתמםעוגניםעוגן

            שהםהזוהר 16/4            מערבי אשראדריעוגניםעוגן 

קרית מוצקין32/25מנחם בגין שלמה יאירעוגניםעוגן 

ירושלים גילה9/1חעקב פולוצקי רוניכהןעוגניםעוגן 

ראשון לציון 24רוטשילד רוניכהןעוגניםעוגן 

בית שמש18/10חטיבתהראל ישראלפרץעוגניםעוגן 

          חולוןרבין יצחק 22/40       דניאלאביטלעוגניםעוז

     מזכרת בתיההרב מוהליבר  16       חמיאינטרטורעוגניםעוז

        בני ברקפרל חיים 7/7          שלמהאלמגורעוגניםעוז

        ירושליםצביה ויצחק 48/2       ישראלאמויאלעוגניםעוז

  דאלית אל כרמלרח 19  25             עליביראניעוגניםעוז

           חיפהשמשון 42/2            יצחקבלסעוגניםעוז

         רחובותאוסישקין  16          גיוראבן אריעוגניםעוז

         רחובותמוסקוביץ 25/7         עמוסברנהולץעוגניםעוז

תל אביב יפו 32/11צביה לובטקין בורוכוברומןעוגניםעוז

       פתח תקוהחדרה  14              עמוסגלבועעוגניםעוז

קרני שומרוןגינות שומרוןמיכה גריצמןעוגניםעוז

       ראש העיןהמילדת  12            יחיאלוהבעוגניםעוז

         רמת גןגדעון  22             משהוולמןעוגניםעוז

       ראש העיןמישר  64              אילן אליעזרויקלמןעוגניםעוז

        כפר סבאיסמין 12/12           ישעיהוטלעוגניםעוז

          נהריהדרך סטרומה 8/4        ניצןיהודהעוגניםעוז

         רמת גןשד הצנחנים 3/3        מיכאלכוכביעוגניםעוז

          רעננההחורשה  41            יורםלנמןעוגניםעוז

      הוד השרוןדרך רמתים 122/8       אברהםמזיגעוגניםעוז

רמת גן 7שאר ישוב אשרסבןעוגניםעוז

        גן יבנההרגב 1/2              יורם שמעוןסויסהעוגניםעוז

            עכוהעליה  ב/9            אשרסרגהעוגניםעוז

     גבעת שמואלטרומפלדור  18         אסתרקורדובה קרהקיהעוגניםעוז

          חולוןקדושי קהיר  20        שלמהקלדרוןעוגניםעוז

    קרית מוצקיןצאלון  11             זהבהתנאעוגניםעוז

          נתניהשד ויצמן 45/14        רפאלבן חמועוצמה עוצמה

        באר שבערחבת יעל  33          יצחקבנימיןעוצמה עוצמה

עכו13סיגלית חייםחליווהעוצמה עוצמה

    ראשון לציוןשד יעקב  ב/29         יוסףלויעוצמה עוצמה

ן'        בית גן'               בית גסאלחסעדעוצמה עוצמה

          אשדודהרי גולן 7/24         בלהראובניעוצמה עוצמה

      מצפה רמוןעין סהרונים  5        סמי שלמהשושןעוצמה עוצמה

        קרית יםגולומב אליהו  6       יהודהתפיירועוצמה עוצמה

         דימונהאבן גבירול 27/2       יוסףאוטמזגיןקדימה קדימה

            עכויהושפט 28/6           יוסףאילוזקדימה קדימה

    תל אביב יפוהרכבי אברהם 39/2      אלי אליהובן מנחםקדימה קדימה

            ערדמעון  3               איציק יצחקבנישתיקדימה קדימה

בת ים 28אנה פרנק טבחדודקדימה קדימה

          חולוןרבינוביץ יהושע 53/1   רועיכהןקדימה קדימה

    תל אביב יפומעפילי אגוז  91       אהובהלויקדימה קדימה

           יפיע                  יפיעזיאדי'מרגקדימה קדימה



       פתח תקוההקרן  4               ליליסופר אפקקדימה קדימה

תל אביב יפו  38כרמי תבוריסמדרקדימה קדימה

תל אביב יפו 6עזרא קורין ' רחאסתרשלומיקדימה קדימה

           עומרדקל  65               סימהשמיטקדימה קדימה

    תל אביב יפושלוש  11              אלישעבן ניסןעוגניםס"ש

        אבו גושהזיתים  2             חוסיןבר'געוגניםס"ש

    ראשון לציוןויתקין 1/1            כורשחרותעוגניםס"ש

        בני ברקר מקוצ"האדמו  22      אביגדוריפתעוגניםס"ש

        ירושליםאשכולי אהרון 104/2    יוסףישיעוגניםס"ש

          בת יםהשלושה 26/1           בנימיןלביאעוגניםס"ש

          רכסיםדקל  24               אורילויעוגניםס"ש

           אלעדשמעון הצדיק 25/2      ששון שמשוןעמרםעוגניםס"ש

חולון2/29מוטה גור אפלבאום שמואל תמורהתמורה

          אשדודציזלינג 6/9           יעקבאלבזתמורהתמורה

      נווה ימיןהדר  404              רפאלאליאסי תמורהתמורה

    ראשון לציוןטהון  5               ישראלהבן אשרתמורהתמורה

    ראשון לציוןאבנר מאיר  4          איציקרופי'גתמורהתמורה

    תל אביב יפו107קיבוץ גליות תקוהזרגרובתמורהתמורה

          נתניהיהודה הלוי  27        ציוןחדדתמורהתמורה

    ראשון לציוןשבטי ישראל  52        אפריםטוהבשתמורהתמורה

רמלה  36/1לוי אשכול אליבן שושה תמורהתמורה

      טירת כרמלהברוש 39/6            דודשחרתמורהתמורה


