
.צ.נכתובתרשותתאריךברקודמסד

1G361512/10/201831.80534,35.10697ישראל, אבו גוש, 17עבד אל רחמן אבו גוש

2G361612/10/201831.80954,35.10766ישראל, אבו גוש, (ס"מתחם המתנ)מוסא ' חאגאבו גוש

3G361712/10/201831.80949,35.11339ישראל, אבו גוש, 19עבד אל עזיז אבו גוש

4G361812/10/201831.81122,35.10886ישראל, אבו גוש, 7דובדבנים אבו גוש

5G361912/10/201831.81074,35.10665ישראל, אבו גוש, 3מעלה החמישה אבו גוש

6G362012/10/201831.80223,35.11645ישראל, אבו גוש, 24הוואדי אבו גוש

7G190019.11.201832.9586047,35.2122710שכונת חיילים משוחררים בית ספר גאבו סנאן

8G190619.11.201832.9592204,35.1655519ליד אבו סלמה סנטר מרכז מסחרי מוסאאבו סנאן

9G190219.11.201832.9607684,35.1563601נירלט. טמהור. ליד מכולת סאמראבו סנאן

10G190319.11.201832.9623131,35.1586456ליד בית קפה ליאן סמוך למגרז כדורגלאבו סנאן

11G190719.11.201832.9624320,35.1668806בית ספר באבו סנאן

12G190819.11.201832.9631646,35.1713271ליד מכולת אל עמיר בית ספר תיכוןאבו סנאן

13G428804/11/201832.26963,34.88668ישראל, אבן יהודה, 14המייסדים אבן יהודה

14G428704/11/201832.27041,34.88373ישראל, אבן יהודה, 1רמת בן גוריון אבן יהודה

15G428604/11/201832.27056,34.88130ישראל, אבן יהודה, 29באר גנים אבן יהודה

16G428504/11/201832.27056,34.88125ישראל, אבן יהודה, 29באר גנים אבן יהודה

17G428404/11/201832.27996,34.88490ישראל, אבן יהודה, 5המחתרת אבן יהודה

18G428304/11/201832.27873,34.88954ישראל, אבן יהודה, 6העצמאות אבן יהודה

19G428204/11/201832.27848,34.89389ישראל, אבן יהודה, 25האלה אבן יהודה

20G428104/11/201832.27489,34.89325ישראל, אבן יהודה, 7תל צור אבן יהודה

21G428004/11/201832.27577,34.88871ישראל, אבן יהודה, 7האלון אבן יהודה

22G427904/11/201832.26845,34.87873ישראל, אבן יהודה, 5הדודאים אבן יהודה

23G427704/11/201832.26679,34.88319ישראל, אבן יהודה, 53השרון אבן יהודה

24G427804/11/201832.26680,34.88316ישראל, אבן יהודה, 53השרון אבן יהודה

25G427604/11/201832.26441,34.88281ישראל, אבן יהודה, 45השומרון אבן יהודה

26G427504/11/201832.26438,34.88283ישראל, אבן יהודה, 45השומרון אבן יהודה

27G427404/11/201832.26322,34.88572ישראל, אבן יהודה, 8המתמיד אבן יהודה

28G427304/11/201832.26083,34.89017ישראל, אבן יהודה, 8הלוחמים אבן יהודה

29G427204/11/201832.26665,34.89138ישראל, אבן יהודה, 2עופרית אבן יהודה

30G427104/11/201832.26885,34.89085ישראל, אבן יהודה, 117ההדרים אבן יהודה

31G427004/11/201832.26887,34.89080ישראל, אבן יהודה, 117ההדרים אבן יהודה

32G426904/11/201832.27112,34.88866ישראל, אבן יהודה, 6אסותא אבן יהודה

33G004829.11.201832.5093015,35.1552921ישראל, פחם-אום אל, אלד'עין חאום אל פאחם

34G004729.11.201832.5111898,35.1491560ישראל, 0030010, פחם-אום אל, כיכר השגור עין גראראום אל פאחם

35G004929.11.201832.5157863,35.1560846ישראל ליד בית קברות, פחם-אום אל, 292עין א נבי אום אל פאחם

36G004629.11.201832.5222868,35.1510444ישראל, פחם-אום אל, מגרש כדורגלאום אל פאחם

37G004529.11.201832.5160729,35.1521442"עריק אלשבאב"חניון בית ספר יסודי אום אל פאחם

38G010505.11.201832.5295897,35.1487087ישראל, פחם-אום אל, אנדלוסאום אל פאחם

39G010405.11.201832.5307140,35.1502598ישראל, פחם-אום אל, א שאפי/ס תיכון''ביאום אל פאחם

40G004429.11.201832.5317696,35.1525836ישראל ליד המזרקה, פחם-אום אל, 58אל מדינה אום אל פאחם

41G005129.11.201832.5335120,35.1546299ישראל, פחם-אום אל, נדק'אל חאום אל פאחם

42G005029.11.201832.5337612,35.1593931ישראל, פחם-אום אל, 210אל ירמוכ אום אל פאחם

43G010605.11.2018מול  אום אל פאחםdewan32.5254772,35.1545081  ליד תחנת האוטובוס

44G316607/10/201831.30081,34.62787ישראל, אופקים, 23יואב אופקים

45G316707/10/201831.30283,34.62441ישראל, אופקים, 20ישעיהו אופקים

46G316807/10/201831.31149,34.61207ישראל, אופקים, 56פרי מגדים אופקים

47G316907/10/201831.31923,34.61439ישראל, אופקים, 25קיבוץ גלויות אופקים

48G317007/10/201831.31021,34.61848ישראל, אופקים, 42גיבורי ישראל אופקים

49G317107/10/201831.31152,34.61947ישראל, אופקים, 15גיבורי ישראל אופקים

50G317207/10/201831.31597,34.61945ישראל, אופקים, 5מבצע קדש אופקים

51G317307/10/201831.31170,34.62462ישראל, אופקים, 155ו "בילאופקים

52G317407/10/201831.31938,34.61930ישראל, אופקים, 2הנשיא אופקים

53G317508/10/201831.30723,34.62201ישראל, אופקים, 15י "האראופקים

54G317608/10/201831.30627,34.62720ישראל, אופקים, 8רפאל אלנקווה אופקים

55G317708/10/201831.30813,34.61771ישראל, אופקים, 10הארזים אופקים

56G317808/10/201831.31072,34.61538ישראל, אופקים, 38הרצוג אופקים

57G225121/10/201832.03248,34.84590ישראל, אור יהודה, 81הרצל אור יהודה

58G225021/10/201832.03102,34.84322ישראל, אור יהודה, ליד בית אקרשטיין - 1סמטת כינרת אור יהודה

59G224921/10/201832.03507,34.84002ישראל, אור יהודה, 16כמוס עגיב רמת פנקס אור יהודה

60G224821/10/201832.03043,34.84728ישראל, אור יהודה, ל"המכבים פינת האצאור יהודה

61G224721/10/201832.02954,34.85079ישראל, אור יהודה, 39ח "הפלמאור יהודה

62G224621/10/201832.02702,34.85127ישראל, אור יהודה, החלוצים פינת המעפיליםאור יהודה

63G224521/10/201832.02965,34.85481ישראל, אור יהודה, דקל פינת ליבנהאור יהודה

64G224421/10/201832.03330,34.85572ישראל, אור יהודה, דקל פינת השיזףאור יהודה

65G224321/10/201832.03158,34.85834ישראל, אור יהודה, חרוב פינת החרובאור יהודה

66G224221/10/201832.03005,34.85882ישראל, אור יהודה, ברקת פינת האודםאור יהודה

67G224121/10/201832.02387,34.85606ישראל, אור יהודה, 10יאיר שטרן אור יהודה

68G224021/10/201832.02517,34.86153ישראל, אור יהודה, 23כצנלסון אור יהודה

69G223921/10/201832.02837,34.86350ישראל, אור יהודה, בחניה - 30העצמאות אור יהודה

70G223821/10/201832.03091,34.86543ישראל, אור יהודה, 44יקותיאל אדם אור יהודה

71G223721/10/201832.03064,34.86283ישראל, אור יהודה, 15סמטת במעלה אור יהודה

72G223621/10/201832.03105,34.86723ישראל, אור יהודה, 6הכלנית אור יהודה

73G223521/10/201832.02914,34.86690ישראל, אור יהודה, 13השלהבת אור יהודה

74G223421/10/201832.02791,34.87024ישראל, אור יהודה, 42צפריר אור יהודה

75G223321/10/201832.03234,34.86021ישראל, אור יהודה, 16אבנר אור יהודה

76G223221/10/201832.02515,34.85526ישראל, אור יהודה, 32איילת השחר אור יהודה

77G063313.11.201832.5002684,34.9209288ישראל, אור עקיבא, השיטה מול חניית בית הספר אור עקיבא

78G579225.11.201832.5168170,34.9191912ישראל, אור עקיבא, 20החרמון אור עקיבא

79G579125.11.201832.5172237,34.9175311ישראל, אור עקיבא, 17/הכרמלאור עקיבא

80G578925.11.201832.5198087,34.9171646ישראל, אור עקיבא, התבור/הכרמלאור עקיבא

81G579025.11.201832.5203775,34.9175204ישראל, אור עקיבא, 33הכרמל  ,1894אור עקיבא



82G282813.11.201832.1223482,34.9952212מבוא אורנית חניית קאנטריאורנית

83G283313.11.201832.1278519,34.9867593 פינת האלון1דולב אורנית

84G281913.11.201832.1297536,34.9988432עי מחסנים,רחוב הגלבוע מרכז מחזוראורנית

85G282713.11.201832.1297643,34.9988245רחוב הגלבוע מרכז מחזור עי מחסניםאורנית

86G282013.11.20181632.1325856,35.0035071רחוב הארבל מול מספר אורנית

87G470208.11.201832.0168371,34.8120179ישראל, אזור, אחד העם/כצנלסוןאזור

88G470308.11.201832.0200165,34.8146756מרכז מסחרי בן גוריוןאזור

89G470408.11.201832.0207439,34.8101353ישראל, אזור, 27וייצמן אזור

90G470508.11.201832.0243799,34.8037046ישראל, אזור, 4הרצל אזור

91G470608.11.201832.0284431,34.8018491 אזור19העליה השניה אזור

92G470708.11.201832.0318479,34.7994635ישראל, אזור, 26ירושלים אזור

93G248801/11/201829.55874,34.93563ישראל, אילת, 10החותרים אילת

94G248901/11/201829.56082,34.93324ישראל, אילת, 4משעול האטד אילת

95G249001/11/201829.56108,34.93774ישראל, אילת, 7022בחניה אחרי תחנת דלק מול מבנה אילת

96G249101/11/201829.55858,34.93918ישראל, אילת,  ליד משב מרקט7014שדרות ששת הימים אילת

97G249201/11/201829.55616,34.94169ישראל, אילת, 60שדרות ארגמן אילת

98G249301/11/201829.55906,34.94254ישראל, אילת, 19לס 'לוס אנגאילת

99G249401/11/201829.56319,34.94329ישראל, אילת, 164שדרות ששת הימים אילת

100G249501/11/201829.56459,34.94089ישראל, אילת, 13מלכת שבא אילת

101G249601/11/201829.57000,34.95394ישראל, אילת, 20משעול נווה מדבר אילת

102G249701/11/201829.56472,34.95086ישראל, אילת,  פינת שדרות התמרים5תמר אילת

103G249801/11/201829.56352,34.95365ישראל, אילת, 14שדרות יעלים אילת

104G249901/11/201829.56145,34.95337ישראל, אילת, 12החורב אילת

105G250001/11/201829.56151,34.94838ישראל, אילת, ברנע פינת רודדאילת

106G250101/11/201829.56224,34.94606ישראל, אילת, ו אילת" ברחבת החניה מרכז ויצ33שדרות ירושלים השלמה אילת

107G250201/11/201829.56177,34.94453ישראל, אילת, צין פינת שעיראילת

108G250301/11/201829.55854,34.94659ישראל, אילת, 4צין אילת

109G250401/11/201829.55355,34.94498ישראל, אילת, בחניה מול מרכז מור מול רחוב פרס- הנשר אילת

110G250501/11/201829.55271,34.94924ישראל, אילת, 4נביעות אילת

111G250601/11/201829.54388,34.93916ישראל, אילת, 23האגס אילת

112G250701/11/201829.55047,34.93310ישראל, אילת, ס היובל" מרכז מסחרי מול ביה4בני ישראל אילת

113G250801/11/201829.54523,34.93273ישראל, אילת, 294שדרות ששת הימים אילת

114G250901/11/201829.55570,34.93335ישראל, אילת, ס מצפה ים" ליד ביה12דקר אילת

115G465914.11.201832.4058255,34.9214008ישראל , אליכין, 4הסנונית אליכין

116G466014.11.201832.4086653,34.9248616ישראל, אליכין, 35שלום שבזי אליכין

117G045528.10.201832.0461704,34.9486546ישראל, אלעד, 28אבטליון אלעד

118G045628.10.201832.0465032,34.9498046ישראל, אלעד,  מ מסחרי23 אבטליון אלעד

119G044928.10.20185032.0470030,34.9607369שמועות הצדיק אלעד

120G045928.10.201832.0473923,34.9660063ישראל, אלעד, 41שמעון הצדיק אלעד

121G044828.10.201832.0477573,34.9552357ישראל, אלעד, 40בן קיסמא אלעד

122G046128.10.201832.0477648,34.9588670ישראל, אלעד, 24בעלי התוספות אלעד

123G045028.10.201832.0482688,34.9610697ישראל, אלעד, 64רבן יוחנן בן זכאי אלעד

124G046028.10.201832.0494158,34.9607904ישראל, אלעד, 47יונתן בן עוזיאל אלעד

125G046828.10.201832.0495408,34.9665595ישראל, אלעד, מגדל המים/בן זכאיאלעד

126G046228.10.201832.0500855,34.9457984ישראל, אלעד, 22שמעיה אלעד

127G044728.10.201832.0507674,34.9500449ישראל, אלעד, 3שמאי אלעד

128G045128.10.201832.0510372,34.9561131ישראל, אלעד, 4110י "רשאלעד

129G045428.10.201832.0510966,34.9471747 פינת זמיר1אבטליון אלעד

130G046428.10.201832.0512012,34.9596460ישראל, אלעד, 71רבי פנחס בן יאיר אלעד

131G045328.10.201832.0514796,34.9476005ישראל, אלעד, שמעיה/אבטליןאלעד

132G046628.10.201832.0520748,34.9636812ישראל, אלעד, 5הרב המאירי  אלעד

133G045228.10.201832.0522811,34.9653569ישראל, אלעד, 16הרב המאירי אלעד

134G044628.10.201832.0525584,34.9510346אלעד ליד סופר ישאלעד

135G046528.10.201832.0527763,34.9448187ישראל, אלעד, חוני המעגל/רבי יהודה הנשיאאלעד

136G046328.10.201832.0539384,34.9647548ישראל, אלעד, 52רבי שמעון בן שטח אלעד

137G046728.10.201832.0539791,34.9597597ישראל, אלעד, 24אבן גבירול אלעד

138G045728.10.201832.0541449,34.9638646ישראל, אלעד, 28רבינו עובדיה מברטנורה אלעד

139G045828.10.201832.0554687,34.9596550ישראל, אלעד,  מול מרכז מיסחרי15שמעון בן שטח אלעד

140G581305.12.201832.0498998,34.9465541ישראל, אלעד, 9רחבת התור אלעד

141G581405.12.201832.0520536,34.9439438ישראל, צומת אלעדאלעד

142G282913.11.201835.019437 ,32.165623אלפי מנשה, כינרת פינת הגלילאלפי מנשה

143G283113.11.201832.1710527,35.0135458מרכז מסחרי חנייה אחורית ,85גלבוע אלפי מנשה

144G283213.11.201832.1733250,35.0159082רחוב כרכום חניית מרכז פיס קהילתיאלפי מנשה

145G283013.11.201832.1746822,35.0098252 פינת חוחית10הדור אלפי מנשה

146G094918.11.20184432.1079006,35.0330815טורי זהב אלקנה

147G094718.11.2018132.1101053,35.0364489שיר השיריםאלקנה

148G094818.11.20182732.1179879,35.0381688מים חמים אלקנה

149G323220.11.201831.6515287,35.1510826אפרת .  1הגואל אפרת

150G323320.11.201831.6523620,35.1502979מול המועצה.  אפרת1נצר ישי אפרת

151G323520.11.201831.6531950,35.1461371 אפרת 12הגפן אפרת

152G323420.11.201831.6569115,35.1524790      אפרת70הגפן אפרת

153G323620.11.201831.6605848,35.1524552 אפרת ליד גן המשחקים8נצח ירושלים אפרת

154G323720.11.201831.6630597,35.1557459  אפרת בקצה חניה של מרכז המסחרי59דוד המלך אפרת

155G323820.11.201831.6718137,35.1632352אפרת , 10יהודה המכבי אפרת

156G324020.11.201831.6728994,35.1665033ליד המכולת הסופר שלנו בחנייה ,  פיטום הקטורתאפרת

157G323920.11.201831.6736859,35.1691890חשמל.  אפרת   ליד ח26פיטום הקטורת אפרת

158G324320.11.201831.6800700,35.1622034אפרת . 13הדבש אפרת

159G324220.11.201831.6804418,35.1633629ס "ליד ביה.    אפרת4מוריה אפרת

160G324120.11.201831.6808389,35.1705682אפרת ,  7הזורעים אפרת

161G094111.11.201832.0996655,35.2029116מוריה אריאל

162G093411.11.201832.1011295,35.1684066המלאכהאריאל

163G093611.11.2018632.1043903,35.1770001אורי בראון אריאל



164G093911.11.20187532.1051040,35.1962391דרך הציונות אריאל

165G093511.11.20181432.1051345,35.1716297יהודה אריאל

166G094011.11.2018132.1065539,35.1911870מפרץ שלמה אריאל

167G093711.11.201832.1070193,35.1803831המעבראריאל

168G093811.11.20184432.1074540,35.1902334דרך הציונות אריאל

169G400807/10/201831.81224,34.64500ישראל, אשדוד, 2בוטינסקי 'זאשדוד

170G400907/10/201831.80790,34.64435ישראל, אשדוד, 2רוגוזין אשדוד

171G401007/10/201831.80214,34.64427ישראל, אשדוד, 14אריה בן אליעזר אשדוד

172G401107/10/201831.79946,34.64421ישראל, אשדוד, 6חיים משה שפירא אשדוד

173G401207/10/201831.79837,34.64183ישראל, אשדוד, 24קרן היסוד אשדוד

174G401307/10/201831.80535,34.63630ישראל, אשדוד, חוף האורנים ליד שוק חוף לידו בחניה- הטיילת אשדוד

175G401407/10/201831.80776,34.63746ישראל, אשדוד, 21הטיילת אשדוד

176G401507/10/201831.81236,34.64021ישראל, אשדוד, 21הטיילת אשדוד

177G401607/10/201831.79779,34.63190ישראל, אשדוד, 30אקסודוס אשדוד

178G401707/10/201831.79238,34.62945ישראל, אשדוד, 23אגוז אשדוד

179G401807/10/201831.78981,34.62769ישראל, אשדוד, 11נחל הבשור אשדוד

180G401907/10/201831.78799,34.62703ישראל, אשדוד, בחניה- שדרות משה דיין ליד כיכר גיל קקו אשדוד

181G402007/10/201831.77251,34.61977ישראל, אשדוד, בחניה- כיכר יובל - שדרות תל חי בסוף אשדוד

182G402107/10/201831.77405,34.62388ישראל, אשדוד, 71מארק שאגל אשדוד

183G402207/10/201831.78408,34.65486ישראל, אשדוד, 8הכלנית אשדוד

184G402307/10/201831.78590,34.65008ישראל, אשדוד, 5מבוא האתרוג אשדוד

185G402407/10/201831.78845,34.65532ישראל, אשדוד, 2מבוא החמציץ אשדוד

186G402507/10/201831.78488,34.65544ישראל, אשדוד, 28הנורית אשדוד

187G402607/10/201831.79300,34.64751ישראל, אשדוד, 1אלכסנדר פן אשדוד

188G402707/10/201831.79656,34.64452ישראל, אשדוד, 15ביאליק אשדוד

189G403707/10/201831.80089,34.64997ישראל, אשדוד, 6אחד העם אשדוד

190G402807/10/201831.79291,34.65326ישראל, אשדוד, 10דב גור אשדוד

191G402907/10/201831.79079,34.65460ישראל, אשדוד, 18מיכשווילי אשדוד

192G403607/10/201831.78964,34.66423ישראל, אשדוד, 19י "רשבאשדוד

193G403007/10/201831.79489,34.65974ישראל, אשדוד, 3אברהם שפירא אשדוד

194G403107/10/201831.79534,34.65394ישראל, אשדוד, 17נתן אלבז אשדוד

195G403507/10/201831.78560,34.65973ישראל, אשדוד, 6גיא אוני אשדוד

196G403207/10/201831.79007,34.66592ישראל, אשדוד, 20רבי יהודה הנשיא אשדוד

197G403307/10/201831.80346,34.65117ישראל, אשדוד, 14קיבוץ גלויות אשדוד

198G403407/10/201831.81028,34.64284ישראל, אשדוד, 14מקס נורדאו אשדוד

199G403807/10/201831.80742,34.64182ישראל, אשדוד, 9האשל אשדוד

200G403907/10/201831.80303,34.63844ישראל, אשדוד, 23האלמוגים אשדוד

201G404007/10/201831.80447,34.64942ישראל, אשדוד, 41המעפילים אשדוד

202G404107/10/201831.80331,34.65269ישראל, אשדוד, 10הרב הרצוג אשדוד

203G404207/10/201831.80497,34.65290ישראל, אשדוד, 1הנרייטה סולד אשדוד

204G404307/10/201831.80578,34.65843ישראל, אשדוד, 3מורדי הגטאות אשדוד

205G404407/10/201831.78811,34.63477ישראל, אשדוד, בכיכר- שושנה דמארי אשדוד

206G404507/10/201831.78762,34.63311ישראל, אשדוד, 25נחל לכיש אשדוד

207G404607/10/201831.78106,34.63148ישראל, אשדוד, 12הרי גולן אשדוד

208G404707/10/201831.78360,34.63161ישראל, אשדוד, 3הרי גולן אשדוד

209G422511/10/201831.79974,34.66156ישראל, אשדוד, 10חנה סנש אשדוד

210G422411/10/201831.80098,34.66261ישראל, אשדוד, 13ח "שדרות הפלמאשדוד

211G422311/10/201831.80254,34.65893ישראל, אשדוד, 18הרב שמואל רוזובסקי אשדוד

212G422111/10/201831.77006,34.62318ישראל, אשדוד, 2ברקת אשדוד

213G422211/10/201831.77216,34.62484ישראל, אשדוד, 6שדרות מונטיפיורי אשדוד

214G422711/10/201831.77061,34.63753ישראל, אשדוד, 17אגס אשדוד

215G422811/10/201831.78443,34.64777ישראל, אשדוד, 14ל "קקאשדוד

216G422911/10/201831.78200,34.64510ישראל, אשדוד, 40ל "קקאשדוד

217G423011/10/201831.78353,34.64707ישראל, אשדוד, 3אברהם סופר אשדוד

218G423111/10/201831.78342,34.64843ישראל, אשדוד, 2מדרחוב הנביאים אשדוד

219G423211/10/201831.78178,34.65129ישראל, אשדוד, 4שלמה לוי אשדוד

220G423311/10/201831.78529,34.63206ישראל, אשדוד, 17נחל קישון אשדוד

221G423411/10/201831.77887,34.63628ישראל, אשדוד, 6שבט ראובן אשדוד

222G423511/10/201831.78103,34.63750ישראל, אשדוד, 14תמוז אשדוד

223G423611/10/201831.77497,34.64401ישראל, אשדוד, 1מבוא המלך עומרי אשדוד

224G423711/10/201831.77524,34.64603ישראל, אשדוד, 4מבוא יהואש אשדוד

225G423811/10/201831.77812,34.64425ישראל, אשדוד, 12יהושפט המלך אשדוד

226G423911/10/201831.77358,34.64298ישראל, אשדוד, 14יהויכין המלך אשדוד

227G424011/10/201831.77564,34.64732ישראל, אשדוד, 29שלמה המלך אשדוד

228G424111/10/201831.77188,34.64312ישראל, אשדוד, 45שלמה המלך אשדוד

229G424211/10/201831.76728,34.62496ישראל, אשדוד, 44אבני חושן אשדוד

230G424312/10/201831.76696,34.63062ישראל, אשדוד, 62שוהם אשדוד

231G424412/10/201831.77734,34.62512ישראל, אשדוד, 3רחל אמנו אשדוד

232G424812/10/201831.76805,34.62939ישראל, אשדוד, 49שדרות תל חי אשדוד

233G310407/10/201831.65578,34.56419ישראל, אשקלון, 43ביאליק אשקלון

234G310507/10/201831.65725,34.55940ישראל, אשקלון, 2י עגנון "שאשקלון

235G310607/10/201831.65481,34.55645ישראל, אשקלון, 57ההסתדרות אשקלון

236G310707/10/201831.66246,34.56239ישראל, אשקלון, 42ם סופר "חתאשקלון

237G310807/10/201831.65776,34.56411ישראל, אשקלון, 164יהודה הלוי אשקלון

238G310907/10/201831.65827,34.55483ישראל, אשקלון, 11שפירא אשקלון

239G311007/10/201831.65963,34.56322ישראל, אשקלון, 21בעל שם טוב אשקלון

240G311107/10/201831.65399,34.56429ישראל, אשקלון, 365הרב מיימון אשקלון

241G311207/10/201831.65247,34.56004ישראל, אשקלון, 432גיורא יוספטל אשקלון

242G311307/10/201831.65055,34.55990ישראל, אשקלון, 5אליעזר מילרוד אשקלון

243G311407/10/201831.65234,34.55395ישראל, אשקלון, 3שני אליהו אשקלון

244G311507/10/201831.65129,34.55318ישראל, אשקלון, 16עולי הגרדום אשקלון

245G311607/10/201831.65981,34.55361ישראל, אשקלון, 159שפירא אשקלון



246G311707/10/201831.66669,34.55771ישראל, אשקלון, 1אשתאול אשקלון

247G311807/10/201831.66775,34.55948ישראל, אשקלון, 9בית אל אשקלון

248G311907/10/201831.67457,34.55828ישראל, אשקלון, 85הטייסים אשקלון

249G312007/10/201831.68491,34.56673ישראל, אשקלון, אבא אחימאיראשקלון

250G312107/10/201831.68564,34.56451ישראל, אשקלון, 28יקותיאל אדם אשקלון

251G312207/10/201831.68676,34.57003ישראל, אשקלון, 32עתניאל אשקלון

252G312307/10/201831.68662,34.57260ישראל, אשקלון, 43יפתח הגלעדי אשקלון

253G312407/10/201831.68258,34.57309ישראל, אשקלון, 23שדרות ירושלים אשקלון

254G312507/10/201831.68161,34.57527ישראל, אשקלון, 10שדרות מונטיפיורי אשקלון

255G312607/10/201831.68741,34.58172ישראל, אשקלון, 76שדרות הציונות אשקלון

256G312707/10/201831.68496,34.57625ישראל, אשקלון, 8אריה בן אליעזר אשקלון

257G312807/10/201831.68726,34.57504ישראל, אשקלון, 88שדרות ירושלים אשקלון

258G312907/10/201831.69266,34.57698ישראל, אשקלון, 18יצחק חכימי אשקלון

259G313007/10/201831.68806,34.57595ישראל, אשקלון, 11בלפור אשקלון

260G313107/10/201831.68801,34.57966ישראל, אשקלון, 10אדמונד דה רוטשילד אשקלון

261G313207/10/201831.67380,34.57051ישראל, אשקלון, 32אורט אשקלון

262G313307/10/201831.67051,34.56768ישראל, אשקלון, 18אורט אשקלון

263G313407/10/201831.67300,34.56697ישראל, אשקלון, 2הצבר אשקלון

264G313507/10/201831.67727,34.57058ישראל, אשקלון, 25שדרות דרום אפריקה אשקלון

265G313607/10/201831.66756,34.56281ישראל, אשקלון, 83הנשיא אשקלון

266G313707/10/201831.66638,34.56434ישראל, אשקלון, 14הסנה אשקלון

267G313807/10/201831.66838,34.57037ישראל, אשקלון, 21אלי כהן אשקלון

268G313907/10/201831.66391,34.56347ישראל, אשקלון, 17שדרות דוד בן גוריון אשקלון

269G314007/10/201831.66509,34.56459ישראל, אשקלון, 9הגבורה אשקלון

270G314107/10/201831.67955,34.56597ישראל, אשקלון, 58שדרות דרום אפריקה אשקלון

271G314207/10/201831.65546,34.58499ישראל, אשקלון, 487מנשה אשקלון

272G314307/10/201831.65436,34.58244ישראל, אשקלון, 221כיכר ברק אשקלון

273G314407/10/201831.65753,34.58065ישראל, אשקלון, 66הנביאים אשקלון

274G314507/10/201831.65244,34.57711ישראל, אשקלון, 8זמורה אשקלון

275G314607/10/201831.66140,34.58878ישראל, אשקלון, מסחרי בית ימין. ברל כצנלסון מאשקלון

276G314707/10/201831.66608,34.59261ישראל, אשקלון, 3העבודה אשקלון

277G314807/10/201831.66810,34.59031ישראל, אשקלון , 6אבן עזרא אשקלון

278G314907/10/201831.67214,34.58902ישראל, אשקלון, 109ם "רמבאשקלון

279G315007/10/201831.67075,34.58750ישראל, אשקלון, 6משה קול אשקלון

280G315107/10/201831.66269,34.59624ישראל, אשקלון, 2שדרות התעשייה אשקלון

281G315207/10/201831.66392,34.58293ישראל, אשקלון, 16ח "הפלמאשקלון

282G315307/10/201831.66376,34.57792ישראל, אשקלון, 2אריה אשקלון

283G315407/10/201831.66696,34.57869ישראל, אשקלון, 5לכיש אשקלון

284G315507/10/201831.66838,34.57828ישראל, אשקלון, 4סיני אשקלון

285G315607/10/201831.66955,34.57825ישראל, אשקלון, 40אלי כהן אשקלון

286G315707/10/201831.67065,34.58018ישראל, אשקלון, 5אייר אשקלון

287G315807/10/201831.66200,34.57992ישראל, אשקלון, 7איילה אשקלון

288G315907/10/201831.67548,34.58535ישראל, אשקלון, 37עשרת השבטים אשקלון

289G316007/10/201831.67671,34.58411ישראל, אשקלון, 28עמיעד אשקלון

290G316107/10/201831.67661,34.58242ישראל, אשקלון, 28יהדות ספרד אשקלון

291G316207/10/201831.67805,34.58195ישראל, אשקלון, 23כנפי נשרים אשקלון

292G316307/10/201831.65899,34.57119ישראל, אשקלון, 15הסוכנות היהודית אשקלון

293G316407/10/201831.66151,34.56521ישראל, אשקלון, 38ם סופר "חתאשקלון

294G316507/10/20188מרחשוון אשקלוןa ,31.67224,34.58190ישראל, אשקלון

295G006121.11.201832.4132034,35.0469609ישראל ליד צבעי המשולש, רביה'ע-באקה אל, כניסה דרומית/באקהגרבייה-באקה אל

296G018924.10.2018ליד ,ישראל כחול , רביה'ע-באקה אל, אלשיך תיים/סאלח עלדיןגרבייה-באקה אלeight 32.4175221,35.0460828

297G010705.11.201832.4184930,35.0459049ישראל ליד  פינת אוכל זיתונה, רביה'ע-באקה אל, קופת חולים/אלקודסגרבייה-באקה אל

298G019124.10.201832.4193137,35.0455150ישראל , רביה'ע-באקה אל, קופת חולים/אלקודסגרבייה-באקה אל

299G019224.10.201832.4203347,35.0426066זמזם בכיכר,ליד דלתות ,  ישראל כחול, רביה'ע-באקה אל, אלבוסתאן/אלקודסגרבייה-באקה אל

300G006021.11.201832.4207190,35.0516150ישראל , רביה'ע-באקה אל, אבן חנבל/כמה'אלחגרבייה-באקה אל

301G019424.10.201832.4207581,35.0423054כחול, בנק פועלים,ישראל ליד ספורט זוהיר, רביה'ע-באקה אל, אלבוסתאן/אלקודסגרבייה-באקה אל

302G019024.10.201832.4228311,35.0346869ישראל , רביה'ע-באקה אל, אלקאסמי/לדון'ס אבן ח''ביגרבייה-באקה אל

303G019324.10.201832.4288846,35.0311379ישראל כחול, רביה'ע-באקה אל, יציאה צפונית/באקהגרבייה-באקה אל

304G352725/10/201831.93888,34.83251ישראל, באר יעקב, שדרות האלונים פינת הדקלבאר יעקב

305G352625/10/201831.94136,34.82775ישראל, באר יעקב, 7טופז באר יעקב

306G352525/10/201831.93910,34.82688ישראל, באר יעקב, לשםבאר יעקב

307G352425/10/201831.93579,34.82413ישראל, באר יעקב, 12שהם באר יעקב

308G352325/10/201831.93454,34.82598ישראל, באר יעקב, שהם פינת יהלוםבאר יעקב

309G352225/10/201831.93798,34.82628ישראל, באר יעקב, ברקת פינת יהלוםבאר יעקב

310G352125/10/201831.93874,34.83496ישראל, באר יעקב, שא נס פינת הדקלבאר יעקב

311G352025/10/201831.94251,34.84267ישראל, באר יעקב, 5אהוד מנור באר יעקב

312G351925/10/201831.94208,34.84414ישראל, באר יעקב, 9אפרים קישון באר יעקב

313G351825/10/201831.93867,34.83719ישראל, באר יעקב,  פינת דן25הירקון באר יעקב

314G351725/10/201831.93504,34.83545ישראל, באר יעקב, 5הגולן באר יעקב

315G351625/10/201831.93572,34.84770ישראל, באר יעקב, 60בוטינסקי 'זבאר יעקב

316G351525/10/201831.93272,34.83033ישראל, באר יעקב, תחנת הרכבת- שמחה הולצברג באר יעקב

317G351425/10/201831.93504,34.84775ישראל, באר יעקב, 10התפוז באר יעקב

318G300104/10/201831.25182,34.80805ישראל, באר שבע, 67דרך השלום באר שבע

319G300204/10/201831.25259,34.80927ישראל, באר שבע, 56דרך השלום באר שבע

320G300304/10/201831.25582,34.80208ישראל, באר שבע, 80וינגייט באר שבע

321G300404/10/201831.26030,34.80842ישראל, באר שבע, 14רוטנברג באר שבע

322G300504/10/201831.25624,34.80883ישראל, באר שבע, 1זיסו . ל.אבאר שבע

323G300604/10/201831.25644,34.80279ישראל, באר שבע, 76וינגייט באר שבע

324G300704/10/201831.25870,34.80582ישראל, באר שבע, 52ארלוזורוב באר שבע

325G300804/10/201831.24933,34.80240ישראל, באר שבע, 26יד ושם באר שבע

326G300904/10/201831.24906,34.79953ישראל, באר שבע, בחניה- עיריית באר שבע באר שבע

327G301004/10/201831.25342,34.79161ישראל, באר שבע, 43חיים נחמן ביאליק באר שבע



328G301104/10/201831.25532,34.79103ישראל, באר שבע, 34בצלאל באר שבע

329G301204/10/201831.25435,34.79273ישראל, באר שבע, 14אליעזר בן יהודה באר שבע

330G301304/10/201831.24699,34.78440ישראל, באר שבע, 24מוריה באר שבע

331G301404/10/201831.24667,34.78603ישראל, באר שבע, 58מוריה באר שבע

332G301504/10/201831.24919,34.79227ישראל, באר שבע, 2אוסישקין באר שבע

333G301604/10/201831.24847,34.79326ישראל, באר שבע, 19וייצמן באר שבע

334G301704/10/201831.24683,34.79590ישראל, באר שבע, 1וייצמן באר שבע

335G301804/10/201831.24572,34.80036ישראל, באר שבע, 437דוד וולפסון באר שבע

336G301904/10/201831.24274,34.78156ישראל, באר שבע, 62נגבה באר שבע

337G302004/10/201831.24047,34.78139ישראל, באר שבע, 1אפרים באר שבע

338G302104/10/201831.22524,34.77874ישראל, באר שבע, 10שדרות הצנחנים באר שבע

339G302204/10/201831.22337,34.77598ישראל, באר שבע, 44לאה פורת באר שבע

340G302304/10/201831.22164,34.77544ישראל, באר שבע, 32משה חובב באר שבע

341G302404/10/201831.22249,34.77354ישראל, באר שבע, 25פאול בן חיים באר שבע

342G302504/10/201831.22978,34.77904ישראל, באר שבע, 22חצב באר שבע

343G302604/10/201831.23276,34.78121ישראל, באר שבע, 27כלנית באר שבע

344G302704/10/201831.22969,34.78355ישראל, באר שבע, 80אטד באר שבע

345G302804/10/201831.22969,34.78671ישראל, באר שבע, 57אטד באר שבע

346G302904/10/201831.23082,34.79127ישראל, באר שבע, 41שיטה באר שבע

347G303004/10/201831.23093,34.79474ישראל, באר שבע, 17פקועה באר שבע

348G303104/10/201831.23422,34.79319ישראל, באר שבע, 17חבצלת הנגב באר שבע

349G303204/10/201831.27776,34.79937ישראל, באר שבע, 16ליאו פיקרד באר שבע

350G303304/10/201831.27273,34.81021ישראל, באר שבע, 7הר בוקר באר שבע

351G303404/10/201831.27384,34.80558ישראל, באר שבע, 25האז באר שבע

352G303504/10/201831.26920,34.81068ישראל, באר שבע, 6קלמן מגן באר שבע

353G303604/10/201831.28440,34.80454ישראל, באר שבע, 16ישראל גלילי באר שבע

354G303704/10/201831.28100,34.79919ישראל, באר שבע, 213פרופסור שמשון עמיצור באר שבע

355G303804/10/201831.28139,34.80520ישראל, באר שבע, 15נחום שריג באר שבע

356G303904/10/201831.28572,34.80573ישראל, באר שבע, 47נחום שריג באר שבע

357G304004/10/201831.28162,34.80147ישראל, באר שבע, 20מקס איזידור בודנהיימר באר שבע

358G304104/10/201831.24606,34.76583ישראל, באר שבע, 63עבדת באר שבע

359G304204/10/201831.25180,34.76344ישראל, באר שבע, 19הרב יחיא קפאח באר שבע

360G304304/10/201831.25223,34.76104ישראל, באר שבע, 4יהודה דה בוטון באר שבע

361G304404/10/201831.25162,34.76708ישראל, באר שבע, 70עכו באר שבע

362G304504/10/201831.24482,34.76008ישראל, באר שבע, 29משה וילנסקי באר שבע

363G304604/10/201831.24692,34.75991ישראל, באר שבע, 91בנימין מזר באר שבע

364G304704/10/201831.24352,34.75969ישראל, באר שבע, 53אברהם אבן שושן באר שבע

365G304804/10/201831.24369,34.77163ישראל, באר שבע, 1אופירה באר שבע

366G304904/10/201831.24465,34.77115ישראל, באר שבע, 30אופירה באר שבע

367G305004/10/201831.24340,34.77576ישראל, באר שבע, 12מגידו באר שבע

368G305104/10/201831.24405,34.77405ישראל, באר שבע, 36מגידו באר שבע

369G305204/10/201831.24480,34.77375ישראל, באר שבע, 36מגידו באר שבע

370G305304/10/201831.24613,34.77564ישראל, באר שבע, 53שדרות ירושלים באר שבע

371G305404/10/201831.24588,34.77744ישראל, באר שבע, 30שדרות ירושלים באר שבע

372G305504/10/201831.24653,34.77971ישראל, באר שבע, 23168רחבת טבריה באר שבע

373G305604/10/201831.24525,34.78183ישראל, באר שבע, 4שדרות ירושלים באר שבע

374G305704/10/201831.24628,34.77517ישראל, באר שבע, 56שדרות ירושלים באר שבע

375G305804/10/201831.24724,34.77417ישראל, באר שבע, 2רחבת צפת באר שבע

376G305904/10/201831.24478,34.77735ישראל, באר שבע, 69שכם באר שבע

377G306004/10/201831.25809,34.77749ישראל, באר שבע, 5בנימין מינץ באר שבע

378G306104/10/201831.26162,34.78002ישראל, באר שבע, 48מבצע יואב באר שבע

379G306204/10/201831.25925,34.78147ישראל, באר שבע, 6מבצע נחשון באר שבע

380G306304/10/201831.26101,34.78719ישראל, באר שבע, 53מבצע נחשון באר שבע

381G306404/10/201831.26234,34.78760ישראל, באר שבע, 4יהואש באר שבע

382G306504/10/201831.26425,34.78522ישראל, באר שבע, 8שאול המלך באר שבע

383G306604/10/201831.26393,34.78274ישראל, באר שבע, 4רחבת יותם באר שבע

384G306704/10/201831.26348,34.78103ישראל, באר שבע, 28שאול המלך באר שבע

385G306804/10/201831.25971,34.77764ישראל, באר שבע,22עובדה באר שבע

386G306904/10/201831.26734,34.77329ישראל, באר שבע, 31משה דיין באר שבע

387G307004/10/201831.26679,34.77752ישראל, באר שבע, 121ן "אגבאר שבע

388G307104/10/201831.26689,34.78056ישראל, באר שבע, 24ל "המהרבאר שבע

389G307205/10/201831.26495,34.79240ישראל, באר שבע, 2אליהו הנביא באר שבע

390G307305/10/201831.26294,34.79361ישראל, באר שבע, 9אברהם אבינו באר שבע

391G307405/10/201831.26390,34.79516ישראל, באר שבע, 65אלכסנדר ינאי באר שבע

392G307505/10/201831.26403,34.79691ישראל, באר שבע, 62אלכסנדר ינאי באר שבע

393G307605/10/201831.26908,34.80018ישראל, באר שבע, 86רינגלבלום באר שבע

394G307705/10/201831.26664,34.80039ישראל, באר שבע, 11רינגלבלום באר שבע

395G307805/10/201831.26518,34.80072ישראל, באר שבע, 69יוסף בן מתתיהו באר שבע

396G307905/10/201831.26730,34.79994ישראל, באר שבע, 8יוסף קלאוזנר באר שבע

397G308005/10/201831.26128,34.77149ישראל, באר שבע, 43חזני באר שבע

398G308105/10/201831.25948,34.76916ישראל, באר שבע, 47הרב הרצוג באר שבע

399G308205/10/201831.25629,34.76629ישראל, באר שבע, 4משעול ששון באר שבע

400G308305/10/201831.25440,34.76574ישראל, באר שבע, 2בכור שטרית באר שבע

401G308405/10/201831.25590,34.76539ישראל, באר שבע, 2בכור שטרית באר שבע

402G308505/10/201831.25814,34.76219ישראל, באר שבע, 119אהרון ציזלינג באר שבע

403G308605/10/201831.25373,34.76926ישראל, באר שבע, 64א "החידבאר שבע

404G308705/10/201831.25794,34.76387ישראל, באר שבע, 48מאיר יערי באר שבע

405G308805/10/201831.25534,34.77121ישראל, באר שבע, 43רחבת הרב עוזיאל באר שבע

406G308905/10/201831.25063,34.78181ישראל, באר שבע, 9העלייה באר שבע

407G309005/10/201831.25040,34.77612ישראל, באר שבע, 59הצבי באר שבע

408G309105/10/201831.25359,34.77245ישראל, באר שבע, 37טבנקין באר שבע

409G309205/10/201831.25213,34.77296ישראל, באר שבע, 48הגלבוע באר שבע



410G309305/10/201831.25059,34.77978ישראל, באר שבע, 34שדרות יעלים באר שבע

411G309405/10/201831.26036,34.75693ישראל, באר שבע, 63פרופסור חיים שיבא באר שבע

412G309505/10/201831.26539,34.76412ישראל, באר שבע, 6דוד הראובני באר שבע

413G309605/10/201831.26758,34.76101ישראל, באר שבע, 22אבשלום פיינברג באר שבע

414G309705/10/201831.26991,34.76945ישראל, באר שבע, 32חנה רובינא באר שבע

415G309805/10/201831.27087,34.76727ישראל, באר שבע, 130שמואל רודנסקי באר שבע

416G309905/10/201831.24022,34.76499ישראל, באר שבע, 50בר ניסן באר שבע

417G310005/10/201831.23854,34.76943ישראל, באר שבע, 16דוד ניב באר שבע

418G310105/10/201831.24062,34.77663ישראל, באר שבע, 16בוטינסקי 'שדרות יוהנה זבאר שבע

419G310205/10/201831.23047,34.76973ישראל, באר שבע, 4דרור באר שבע

420G310305/10/201831.22802,34.76513ישראל, באר שבע, 4חוחית באר שבע

421G454126.11.201832.8061517,35.3651716ישראל בחניה ליד הדואר, ידאת'נוג-בועיינה, קופת חולים כלליתדאת'בועיינה נוג

422G454226.11.201832.8072753,35.3719165בחניה של המועצה, מועצה מקומית בועיינה נוגיידאתדאת'בועיינה נוג

423G454026.11.201832.8099863,35.3669828ישראל מול בנק מרכנתיל, ידאת'נוג-בועיינה, מגרש כדורגלדאת'בועיינה נוג

424G453926.11.201832.8110949,35.3723375ישראל, ידאת'נוג-בועיינה, ליד בית מרקחתדאת'בועיינה נוג

425G443201.11.201831.9373138,35.2222159בית אל ליד גן שעשועים ,רחוב דרך החלוצים פינת קיבוץ גלויותבית אל

426G443101.11.201831.9414903,35.2204758מי מרום, בית אל ליד כיכר החשמלית,רחוב סולם יעקב בית אל

427G443301.11.201831.9433147,35.2210116בית אל ליד המכולת בחניה,מעגלי הרעיה בית אל

428G554314.11.201832.0176898,35.0408445 מטר משער כניסה30,מעלה הזית פינת הרשל,שכונת עופריםבית אריה

429G554414.11.201832.0316568,35.0560175הזית פינת פריחת השקדיבית אריה

430G554514.11.201832.0336839,35.0507006קופת חולים לאומית/רחוב הזית מרכז מחזור עי תיבות הדוארבית אריה

431G554614.11.2018432.0357936,35.0454982רחוב ניצנים מול מספר בית אריה

432G189819.11.201832.9589066,35.3845266ליד מפגש רמין'בית ג

433G189919.11.201832.9615035,35.3782836ליד המתנסן'בית ג

434G189419.11.201832.9652350,35.3788151ליד מועצה מקומיתן'בית ג

435G189519.11.201832.9655799,35.3786902בתוך הבית ספר. בית ספר מקיףן'בית ג

436G189719.11.201832.9657328,35.3640872ביס הממלכתי נאיף קבאלןן'בית ג

437G189619.11.201832.9672584,35.3656278ליד סונולן'בית ג

438G554114.11.201831.9995555,34.8299621 בית דגן1היובל בית דגן

439G554214.11.201832.0024783,34.8282952ישראל, בית דגן, 2שבזי בית דגן

440G553914.11.201832.0024783,34.8313839 בית דגן20טרומפלדור בית דגן

441G554014.11.201832.0024957,34.8313849שדרות מנחם בגין פינת האתרוגדבית דגן

442G112029.10.201832.4855451,35.5080942שזר פינת בן גוריוןבית שאן

443G112129.10.20182332.4888487,35.5068511בו גוריון בית שאן

444G112429.10.201832.4908475,35.4876791 ליד הדואר17משה שרת בית שאן

445G112329.10.2018132.4921459,35.4973680אחד העם בית שאן

446G112529.10.201832.4961838,35.4987451פינת המלך שאול חניה פנימית. יהושע אביטןבית שאן

447G112729.10.2018132.4971115,35.4967851ירושלים הבירה בית שאן

448G112229.10.20185432.4971177,35.4993808דרך הארבעה בית שאן

449G112629.10.201832.4978742,35.5007353פינת משה דיין והרב קוקבית שאן

450G112829.10.201832.5013886,35.4942087 מול המשטרה38שאול המלך בית שאן

451G112929.10.201835.493223 ,32.503946שאול המלך פינת יעקב מרכוס צמוד לתחנת רכבתבית שאן

452G493606.11.201831.7044572,34.9809760 ליד קח מאוחדת2אחיה השילוני בית שמש

453G493406.11.201831.7086101,35.0006926ישראל, בית שמש, 8נחל מאור בית שמש

454G493506.11.201831.7086723,34.9807305ישראל, בית שמש, אסתר/חבקוק הנביאבית שמש

455G492506.11.201831.7097577,34.9917804נחל נועם בית שמשבית שמש

456G492906.11.201831.7110607,34.9962943ישראל, בית שמש, נחל רפאים/נחל לוזבית שמש

457G493006.11.201831.7111253,34.9993838ישראל, בית שמש, 37נחל דולב בית שמש

458G492406.11.201831.7116932,34.9920661ישראל, בית שמש, נחל נועם/נחל איילוןבית שמש

459G493206.11.201831.7131246,34.9982620ישראל, בית שמש, 28נחל דולב בית שמש

460G492806.11.201831.7131360,34.9931431ישראל, בית שמש, 36נחל לכיש בית שמש

461G492606.11.201831.7137941,34.9875109ישראל, בית שמש, 14נחל ניצנים בית שמש

462G492206.11.201831.7144301,34.9890031ישראל, בית שמש, 77שדרות נחל הקישון בית שמש

463G492306.11.201831.7150958,34.9818102ישראל, בית שמש, 33נחל עין גדי בית שמש

464G493106.11.201831.7157656,34.9980709ישראל, בית שמש, נחל קטלב/נחל דולבבית שמש

465G492706.11.201831.7169125,34.9911963ישראל, בית שמש, 8נחל אוריה בית שמש

466G397206.11.201831.7244604,34.9941234ישראל, בית שמש, 1ל "ריבבית שמש

467G397506.11.201831.7273598,34.9951831ישראל, בית שמש, 19רבי אלעזר בית שמש

468G397306.11.201831.7299269,34.9913167ישראל, בית שמש, 15שדרות רבי יהודה הנשיא בית שמש

469G397406.11.201831.7317727,34.9910982ישראל, בית שמש, אשמור מבלזבית שמש

470G492106.11.201831.7359735,34.9975596ישראל, בית שמש, 15רבי יוסי בן קיסמא בית שמש

471G494906.11.201831.7362670,34.9807092ישראל, בית שמש, 22השושן בית שמש

472G397606.11.201831.7365681,34.9908805ישראל, בית שמש, דובר שלום בית שמש

473G495006.11.201831.7383328,34.9764617ישראל, בית שמש, 34הרקפת בית שמש

474G493806.11.201831.7391052,34.9929205ישראל, בית שמש, 2חזון אישמרכז מיסחרי בית שמש

475G494806.11.201831.7391723,34.9816179ישראל, בית שמש, 2הנורית בית שמש

476G495506.11.201831.7392082,34.9831185ישראל, בית שמש, 11שדרות הדקל בית שמש

477G495706.11.201831.7393207,34.9905745ישראל, בית שמש, 7ראובן בית שמש

478G495606.11.201831.7394017,34.9904295ישראל, בית שמש, 7ראובן בית שמש

479G495106.11.201831.7415478,34.9794293ישראל, בית שמש, 201הארזים בית שמש

480G494006.11.201831.7416507,34.9895429ישראל, בית שמש, 61בר אילן בית שמש

481G493706.11.201831.7419984,34.9949077ישראל, בית שמש, שפת אמת/בית ישראלבית שמש

482G495206.11.201831.7444167,34.9780507ישראל, בית שמש, נארזים פינת השיטהבית שמש

483G493906.11.201831.7458051,34.9998078ישראל, בית שמש, 24בן איש חי בית שמש

484G494206.11.201831.7461132,34.9962062ישראל, בית שמש, 15החרמון בית שמש

485G494306.11.201831.7462812,34.9918941ישראל, בית שמש, 11עליית הנוער בית שמש

486G494106.11.201831.7462973,34.9942360ישראל, בית שמש, 6התבור בית שמש

487G494406.11.201831.7476402,34.9938522ישראל, בית שמש, 11דרך יצחק רבין בית שמש

488G494506.11.201831.7484015,34.9958967ישראל, בית שמש, 5הגלעד בית שמש

489G493306.11.201831.7485651,34.9823164ישראל, בית שמש, רמת לחיבית שמש

490G495806.11.201831.7489566,34.9972148ישראל, בית שמש, 12מצדה בית שמש

491G494706.11.201831.7490761,34.9923796ישראל, בית שמש, 636הרצל בית שמש



492G495306.11.201831.7496206,34.9851800ישראל, בית  שמש4 השבעה בית שמש

493G494606.11.201831.7498963,34.9947998ישראל, בית שמש, 26המשלט בית שמש

494G495406.11.201831.7499259,34.9920444ישראל, בית שמש, 9קרן היסוד בית שמש

495G360012/10/201831.78973,34.75697ישראל, ש"בני עי, 9מנחם בגין בני עייש

496G359712/10/201831.78979,34.76095ישראל, ש"בני עי, הכוהנים פינת הכלניותבני עייש

497G359612/10/201831.78547,34.76108ישראל, ש"בני עי, 1השעורה בני עייש

498G359512/10/201831.78966,34.75769ישראל, ש"בני עי, 11מנחם בגין בני עייש

499G062213.11.201832.5159001,34.9468864ישראל, בנימינה, 14האסיף בנימינה גבעת עדה

500G062613.11.201832.5163524,35.0033016ישראל, בנימינה גבעת עדה,  הדקל פינת החלמוניות בנימינה גבעת עדה

501G063113.11.201832.5166208,34.9392530ישראל, בנימינה גבעת עדה, צמוד לגן השעשועים , 96הברוש בנימינה גבעת עדה

502G063213.11.201832.5166504,34.9366968ישראל, בנימינה גבעת עדה, 130הברוש בנימינה גבעת עדה

503G062413.11.201832.5184763,34.9541809ישראל, בנימינה גבעת עדה, ששת הימים פינת הרכבים בנימינה גבעת עדה

504G062913.11.201832.5190652,35.0142453ישראל, בנימינה גבעת עדה, 40הרימון בנימינה גבעת עדה

505G062813.11.201832.5195070,35.0124949ישראל, בנימינה גבעת עדה, הרימון פינת השעורים בנימינה גבעת עדה

506G062313.11.201832.5213742,34.9352493ישראל, בנימינה גבעת עדה, אירית פינת השעורה בנימינה גבעת עדה

507G063013.11.201832.5216748,35.0164863ישראל, בנימינה גבעת עדה, 5מעלה הצבר בנימינה גבעת עדה

508G062713.11.201832.5227055,34.9950943ישראל, בנימינה גבעת עדה, 37הארזים בנימינה גבעת עדה

509G062513.11.201832.5262295,34.9349597ישראל, בנימינה גבעת עדה, 1נרקיס בנימינה גבעת עדה

510G005228.11.201832.4775952,35.0855207ליד המועצה  במגרש חניה,ה"בסמ, כניסה/ברטעהה"בסמ

511G005328.11.201832.4891757,35.1187619עין אלסהלה ליד כיכר בית הספר יסודי,ה"בסמ, כביש ראשי/אלסהלהה"בסמ

512G005428.11.201835.103016 ,32.529771מעאויה ליד קופת חולים כלליתה"בסמ

513G167115.11.201832.0041469,34.7546421 בת ים10אנה פרנק בת ים

514G091008.11.201832.0048576,34.7507449ישראל, בת ים, 10קרן היסוד בת ים

515G167215.11.201832.0059716,34.7544211ישראל, בת ים, הרב מיימון/אנה פרנקבת ים

516G091108.11.201832.0069216,34.7567328ישראל, בת ים, 37הרב מימון בת ים

517G092109.11.201832.0076628,34.7425834ישראל, בת ים, 3ר נחום ניר "דבת ים

518G091308.11.201832.0091505,34.7520425ישראל, בת ים, 12ר מבאבוב "האדמובת ים

519G090808.11.201832.0097837,34.7608048ישראל, בת ים, 19כובשי החרמון בת ים

520G091408.11.201832.0100452,34.7519803ישראל, בת ים, 44באבוב בת ים

521G091608.11.201832.0126492,34.7404859ישראל, בת ים, 7רקפת בת ים

522G091508.11.201832.0127028,34.7469345ישראל, 5958621, בת ים, 23הנביאים בת ים

523G167015.11.201832.0128363,34.7491212ישראל, בת ים, 9אורט ישראל בת ים

524G091208.11.201832.0130860,34.7539320ישראל, בת ים, 15הרב לוי בת ים

525G092009.11.201832.0132810,34.7463966ישראל, בת ים, 38בר אילן בת ים

526G091708.11.201832.0136323,34.7398837 בת ים46י עגנון "שבת ים

527G090908.11.201832.0142197,34.7563684ישראל, בת ים, 10דוד רזיאל בת ים

528G090708.11.201832.0145373,34.7608355ישראל, בת ים, 34ליבורנו בת ים

529G091909.11.201832.0159018,34.7464408ישראל, בת ים, 2השיקמה בת ים

530G088208.11.201832.0163290,34.7593358ישראל, בת ים, 42-48מבצע סיני בת ים

531G092209.11.201832.0168340,34.7437444ישראל, בת ים, 22טבנקין בת ים

532G089008.11.201832.0172021,34.7604209ישראל, בת ים, הנרייטה סולדבת ים

533G091808.11.201832.0172440,34.7416197ישראל, בת ים, 13בורוכוב בת ים

534G089208.11.201832.0173220,34.7549997ישראל, בת ים, 2י "נילבת ים

535G088408.11.201832.0173459,34.7561868ישראל, בת ים, 12שאול הדדי בת ים

536G088308.11.201832.0173872,34.7582248ישראל, בת ים, 8משה סנה בת ים

537G089108.11.201832.0175726,34.7526053ישראל, בת ים, 19משה שרת בת ים

538G089508.11.201832.0192020,34.7466852ישראל, בת ים, 27ביאליק בת ים

539G088708.11.201832.0197389,34.7603588ישראל, בת ים, 15אילת בת ים

540G092409.11.201832.0198781,34.7405340ישראל, בת ים, 2נויקלן בת ים

541G088508.11.201832.0201843,34.7560380ישראל, 5951321,  בת ים1הדדי בת ים

542G088608.11.201832.0206897,34.7601893ישראל, בת ים, 9אילת בת ים

543G092309.11.201832.0209568,34.7409512ישראל, בת ים, 23מסריק בת ים

544G089408.11.201832.0209992,34.7499069ישראל, בת ים, 31פרלשטיין בת ים

545G089608.11.201832.0211210,34.7462265ישראל, בת ים, 4פרלשטיין בת ים

546G088808.11.201832.0219968,34.7559954ישראל, בת ים, 17תנין בת ים

547G092509.11.201832.0235834,34.7430183ישראל, בת ים, 58הרצל בת ים

548G090408.11.201832.0236646,34.7574941ישראל, בת ים, 2דון יוסף בת ים

549G089308.11.201832.0241044,34.7485240ישראל, הרצוג בת יםבת ים

550G167315.11.201832.0244868,34.7420486ישראל, בת ים, 16סוקולוב בת ים

551G090308.11.201832.0245055,34.7591081ישראל, בת ים, 16ניצנה בת ים

552G088908.11.201832.0246789,34.7543598ישראל, בת ים, 8ברל כצנלסון בת ים

553G090508.11.201832.0252466,34.7558966ישראל, בת ים, 25המעפילים בת ים

554G090608.11.201832.0276708,34.7542070ישראל, בת ים, 23השלושה בת ים

555G090108.11.201832.0282262,34.7594579ישראל, בת ים, 2השומר בת ים

556G167415.11.201832.0287057,34.7545089ישראל, בת ים, 57חיים ויצמן בת ים

557G090208.11.201832.0289034,34.7577974ישראל, בת ים, 47השלושה בת ים

558G092609.11.201832.0301545,34.7449399ישראל, בת ים, 15בלפור בת ים

559G090008.11.201832.0301553,34.7583093ישראל, בת ים, 52השלושה בת ים

560G089908.11.201832.0311684,34.7578162ישראל, בת ים, אביעדבת ים

561G089808.11.201832.0320929,34.7585554ישראל, בת ים, 24חלמית בת ים

562G089708.11.201832.0325998,34.7557745ישראל, תל אביב יפו, 9חלמית בת ים

563G170808.11.201832.9403076,35.1875195ישראל, וליס'ג.רחוב אלנאעבר, ס א''בוליס'ג

564G170908.11.201832.9439801,35.1809478רח אלבאניאס בעליה. בית ספר יסודי בוליס'ג

565G171008.11.201832.9441278,35.1851661גוליס. רח אלשביבה ליד המתנסוליס'ג

566G555014.11.201832.1503235,34.9541733 עי תחנת אוטובוס בגב המסגד הגדול160רחוב וליה'לג'ג

567G554814.11.201817232.1523200,34.9569501רחוב ראשי פינת רחוב וליה'לג'ג

568G554914.11.201832.1526691,34.9535720מ ' מאחורי בית אבותםו154 פינת 151רחוב וליה'לג'ג

569G554714.11.201832.1552452,34.9519689(טיפת חלב)מול בית מרקחת הלאוליה'לג'ג

570G020024.10.201832.3930502,35.0404714ישראל, ת'ג, בוסרא אלשאם ליד סופר אלביאןת'ג

571G019824.10.201832.3961076,35.0376197ישראל, גת, שרה, כפר גת ליד בית מרקחתת'ג

572G019724.10.201832.3967346,35.0420419ישראל, ת`בכיכר בכניסה לג, את'גת'ג

573G019624.10.201832.3974466,35.0351447ישראל, ת'ג,  ליד משחקית אקס בוקס18 רחוב ת'ג



574G019924.10.201832.4026153,35.0355988ישראל, ת'ג, נאבלס/מרכז רפואית'ג

575G019524.10.201832.4029633,35.0322057ישראל, ת'ג, חטיןת'ג

576G343824/10/201831.86301,35.17412ישראל, גבעת זאב, 4מול - קדרון גבעת זאב

577G343724/10/201831.86553,35.16850ישראל, גבעת זאב, בחניה של המרכז- המכבים פינת תדהר גבעת זאב

578G343624/10/201831.86437,35.16065ישראל, גבעת זאב, (בצד שמאל)בכניסה לרחוב - רקפת גבעת זאב

579G343524/10/201831.86629,35.14821ישראל, גבעת זאב, 37האיילות גבעת זאב

580G343424/10/201831.84989,35.17241ישראל, גבעת זאב, מול גן השעשועים- גבעון מזרח גבעת זאב

581G343324/10/201831.85736,35.16639ישראל, גבעת זאב, קרית יערים פינת עלמוןגבעת זאב

582G343224/10/201831.84822,35.17092ישראל, גבעת זאב, גבעון מערב בכניסה ליד השערגבעת זאב

583G343124/10/201831.83202,35.17126ישראל, גבעת זאב, לפני הכניסה לישוב מצד שמאל- הר שמואל גבעת זאב

584G471108.11.201832.0665340,34.8453450ישראל, גבעת שמואל, 5רחבת קרן היסוד גבעת שמואל

585G471008.11.201832.0677576,34.8466207ישראל, גבעת שמואל, 3אורנים גבעת שמואל

586G471208.11.201832.0688439,34.8488749ישראל, 5405220, גבעת שמואל, 4השקד גבעת שמואל

587G470908.11.201832.0700830,34.8469757ישראל, גבעת שמואל, 18רחבת אילן גבעת שמואל

588G472008.11.201832.0710618,34.8562717ישראל, גבעת שמואל, 21דרך המלך גבעת שמואל

589G471908.11.201832.0718024,34.8548346ישראל, גבעת שמואל, 6יוני נתניהו גבעת שמואל

590G471308.11.2018232.0731750,34.8521709פיקסלר צביגבעת שמואל

591G471508.11.201832.0746443,34.8454089ישראל, גבעת שמואל, 30הרב הרצוג גבעת שמואל

592G471608.11.201832.0752019,34.8495605פינת בר כוכבא  ישראל, 18ם "רמבגבעת שמואל

593G471808.11.201832.0754967,34.8516788ישראל, גבעת שמואל, 27הזיתים גבעת שמואל

594G470808.11.201832.0761349,34.8481739ישראל, גבעת שמואל, 2הרב יעקב נימרובר גבעת שמואל

595G472108.11.201832.0774829,34.8570201ישראל, גבעת שמואל, 149דרך המלך גבעת שמואל

596G472208.11.20182732.0781779,34.8553005מנחם בגין גבעת שמואל

597G472908.11.201832.0784326,34.8471076ישראל, גבעת שמואל, 17דוד בן גוריון גבעת שמואל

598G471408.11.201832.0785581,34.8459573 גבעת שמואל1ביאליקגבעת שמואל

599G472508.11.201832.0794712,34.8503897ישראל, גבעת שמואל, יצחק שדה/לוחמי הגטאותגבעת שמואל

600G471708.11.20181932.0802969,34.8520732הזייתים מול הנשיאגבעת שמואל

601G472408.11.2018232.0827922,34.8485119הרימון גבעת שמואל

602G472308.11.20189032.0846092,34.8526859האתרוג בגב של הזייתים גבעת שמואל

603G022225.10.201832.0593618,34.8117379ישראל, גבעתיים, 52ההסתדרות גבעתיים

604G021225.10.201832.0596141,34.8163265ישראל, גבעתיים מול תחנת משטרה בצד השני של הכביש, 4כורזין גבעתיים

605G020625.10.201832.0598032,34.8102365ישראל, גבעתיים, 68עמישב גבעתיים

606G021425.10.201832.0607498,34.8153919ישראל, גבעתיים, 6תפוצות ישראל גבעתיים

607G022125.10.201832.0611147,34.8117397ישראל, גבעתיים ליד שופרסל, 27ההסתדרות גבעתיים

608G021325.10.201832.0615432,34.8148827ישראל, צמוד למבנה של העירייה גבעתיים, 20משמר הירדן גבעתיים

609G022929.10.201832.0616219,34.8107448ישראל, גבעתיים, 43המאבק גבעתיים

610G023629.10.201832.0623630,34.8119998גבעתיים, 2משמר הירדן גבעתיים

611G021825.10.201832.0634959,34.8077146ישראל, גבעתיים, 6ישראל שפירא גבעתיים

612G021725.10.201832.0636603,34.8110368ישראל, גבעתיים, 11ההסתדרות גבעתיים

613G024029.10.201832.0644901,34.8146449ישראל, גבעתיים, 1קפלנסקי גבעתיים

614G021025.10.201832.0654596,34.8089508ישראל, גבעתיים,  ליד תחנת אוטובוס ואיסוף בקבוקים9המאבק גבעתיים

615G023429.10.201832.0656305,34.8057037ישראל, גבעתיים, 26אפק גבעתיים

616G020225.10.201832.0659666,34.8154120ישראל, גבעתיים,  חניון ציבורי קאנטרי גבעתיים256דרך בן גוריון גבעתיים

617G023229.10.201832.0663338,34.8074557ישראל, גבעתיים, 76דרך יצחק רבין גבעתיים

618G021625.10.201832.0673312,34.8156522ישראל, גבעתיים, 61שמעון בן צבי גבעתיים

619G022025.10.201832.0674112,34.8095718ישראל, גבעתיים, 3שמעון בן צבי גבעתיים

620G023129.10.201832.0675970,34.8055507ישראל, גבעתיים, 2הדגנים גבעתיים

621G020925.10.201832.0677855,34.8124085ישראל, גבעתיים, 42הכנסת גבעתיים

622G020125.10.201832.0679676,34.8167310ישראל, מול בית הכנסת שבטי ישראל גבעתיים, 245דרך בן גוריון גבעתיים

623G023029.10.201832.0680643,34.8027512ישראל, גבעתיים, 1ההגנה גבעתיים

624G022829.10.201832.0690714,34.8114522ישראל, גבעתיים, 30גולומב גבעתיים

625G030925.10.201832.0690838,34.8086572גבעתיים,  פינת ויצמן2גולומב גבעתיים

626G021125.10.201832.0692060,34.8152217ישראל, גבעתיים צמוד לפינת מיחזור, 60גולומב גבעתיים

627G022329.10.201832.0699227,34.8155802ישראל, גבעתיים,  פינת עמל2בראשית גבעתיים

628G020825.10.201832.0704617,34.8074606ישראל, גבעתיים, 18המגדל גבעתיים

629G020725.10.201832.0704720,34.8025280גבעתיים- גן סירני  - 2אנצו סירני / ם "רמבגבעתיים

630G021525.10.201832.0707169,34.8125866צמוד לתחנת כיבוי אש ישראל, גבעתיים, 25הכנסת גבעתיים

631G023529.10.201832.0720607,34.8140783ישראל, גבעתיים, 11ניצנה גבעתיים

632G021925.10.201832.0728734,34.8154848ישראל, גבעתיים, המרי/גן מצפור שלוםגבעתיים

633G023829.10.201832.0729563,34.8008364ישראל, גבעתיים, 2ה "הלגבעתיים

634G030525.10.201832.0737251,34.8036722גבעתיים, גן הבנים- ה פינת לכיש "הלגבעתיים

635G023329.10.201832.0744042,34.8060815ישראל, גבעתיים, 32ש "התעגבעתיים

636G020325.10.201832.0747177,34.8187099ישראל, רמת גן,  ליד סופר פארם 183דרך בן גוריון גבעתיים

637G030425.10.201832.0748331,34.8016508גבעתיים, ש" פינת התע27עליית הנוער גבעתיים

638G030625.10.201832.0753181,34.8090975גבעתיים,  ליד בנק לאומי67כצנלסון גבעתיים

639G030825.10.201832.0754734,34.8133141 גבעתיים45שנקין גבעתיים

640G031125.10.201832.0756568,34.8171099 גבעתיים143כצנלסון גבעתיים

641G031025.10.201832.0756981,34.8106801גבעתיים,  גן הזיכרון79כצנלסון גבעתיים

642G030725.10.201832.0763548,34.8131485גבעתיים,  גן אהרון102כצלנסון גבעתיים

643G022729.10.201832.0769865,34.8116418ישראל, גבעתיים, 34גורדון גבעתיים

644G022529.10.201832.0770935,34.8042983ישראל, גבעתיים, 16אחדות העבודה גבעתיים

645G023929.10.201832.0772831,34.8162148ישראל, גבעתיים, 31פועלי הרכבת גבעתיים

646G030325.10.201832.0780660,34.8014623גבעתיים, 13ערבי נחל גבעתיים

647G023729.10.201832.0782125,34.8153721ישראל, גבעתיים, 17סירקין גבעתיים

648G030225.10.201832.0782210,34.8044698גבעתיים,  פינת אחדות העבודה17בורוכוב גבעתיים

649G020425.10.201832.0787603,34.8195575ישראל, גבעתיים,  מול סירקין צמוד לתחנת אוטובוס 141בן גוריון גבעתיים

650G030125.10.201832.0787984,34.8077190גבעתיים,  פינת המעורר42בורוכוב גבעתיים

651G022629.10.201832.0789624,34.8091864ישראל, גבעתיים, 50בורוכוב גבעתיים

652G581505.12.201832.0801262,34.7994501ישראל, גבעתיים, 4אריאל שרון גבעתיים

653G581605.12.201832.0693181,34.8065815ישראל, גבעתיים, 2עברונה גבעתיים

654G581705.12.201832.0715625,34.8050135ישראל, גבעתיים, 29ישראל טייבר גבעתיים

655G358114/10/201831.81225,34.77725ישראל, גדרה, ל"פינס פינת קקגדרה



656G358014/10/201831.81595,34.77749ישראל, גדרה, 4פינס גדרה

657G357914/10/201831.81665,34.77968ישראל, גדרה, 34וייצמן גדרה

658G357814/10/201831.81298,34.77276ישראל, גדרה, 22הורביץ גדרה

659G357714/10/201831.80845,34.77009ישראל, גדרה, 1חזית הדרום גדרה

660G357614/10/201831.80959,34.77661ישראל, גדרה, 28בוטינסקי 'זגדרה

661G357514/10/201831.80639,34.77432ישראל, גדרה, 47בן גוריון גדרה

662G357414/10/201831.80112,34.78751ישראל, גדרה, 26צאלה גדרה

663G357314/10/201831.80503,34.78875ישראל, גדרה, דרך האילנות פינת אורןגדרה

664G357214/10/201831.80757,34.78594ישראל, גדרה, ליד תיכון רימון- שדרות מנחם בגין גדרה

665G357114/10/201831.81101,34.78497ישראל, גדרה, דרך הפרחים פינת אירוסגדרה

666G357014/10/201831.80652,34.78327ישראל, גדרה, 27דרך נחלים גדרה

667G356914/10/201831.81640,34.78215ישראל, גדרה, 1הרב מאיר צוברי בנימין גדרה

668G356814/10/201831.81683,34.78679ישראל, גדרה, 51וייצמן גדרה

669G356714/10/201831.81933,34.78059ישראל, גדרה, 17ראובן גדרה

670G356614/10/201831.82190,34.77758ישראל, גדרה, 34שפרינצק גדרה

671G356514/10/201831.82030,34.78526ישראל, גדרה, ץ"ם פינת המהרי"הרמבגדרה

672G356414/10/201831.80020,34.77898ישראל, גדרה, ברקת פינת דרך יצחק רביןגדרה

673G121504.11.201833.0199602,35.4468618יש בניין המועצה בכניסה ליישוב'גגוש חלב

674G121404.11.201833.0240218,35.4464205ישראל, יש'ג, אנקורגוש חלב

675G359412/10/201831.79336,34.72157ישראל, גן יבנה, 25רביבים גן יבנה

676G359312/10/201831.79104,34.71416ישראל, גן יבנה, 11בן גוריון גן יבנה

677G359212/10/201831.79347,34.70832ישראל, גן יבנה, 47מגינים גן יבנה

678G359112/10/201831.79072,34.70662ישראל, גן יבנה, 26ל "צהגן יבנה

679G359012/10/201831.79456,34.70177ישראל, גן יבנה, 9חיים נחמן ביאליק גן יבנה

680G358912/10/201831.79317,34.70245ישראל, גן יבנה, (ס אילן רמון"ליד ביה)דרך מנחם בגין גן יבנה

681G358812/10/201831.78334,34.69213ישראל, גן יבנה, 8חשמונאים גן יבנה

682G358712/10/201831.78438,34.69488ישראל, גן יבנה, 34חשמונאים גן יבנה

683G358612/10/201831.78373,34.69583ישראל, גן יבנה, 49התבור גן יבנה

684G358512/10/201831.77951,34.69856ישראל, גן יבנה, זמיר פינת האנפהגן יבנה

685G358412/10/201831.78093,34.70497ישראל, גן יבנה,  פינת רבי עקיבא74הרצל גן יבנה

686G358312/10/201831.79520,34.71119ישראל, גן יבנה, 10גלבוע גן יבנה

687G358214/10/201831.79693,34.70290ישראל, גן יבנה, 13הרגב גן יבנה

688G241322/10/201832.06454,34.87044ישראל, גני תקווה,  פינת אילות19דרך הים גני תקווה

689G241422/10/201832.06467,34.87144ישראל, גני תקווה, 22דרך הים גני תקווה

690G241522/10/201832.06367,34.86781ישראל, גני תקווה, 13דרך המשי גני תקווה

691G241622/10/201832.06613,34.87916ישראל, גני תקווה, 5הבשמים גני תקווה

692G241722/10/201832.06401,34.87930ישראל, גני תקווה,  בחניה ממול רחוב הבשמים5דרך הים גני תקווה

693G241822/10/201832.06148,34.88197ישראל, גני תקווה, 4הכרמל גני תקווה

694G241922/10/201832.05895,34.88118ישראל, גני תקווה, 31הכרמל גני תקווה

695G242022/10/201832.05760,34.87833ישראל, גני תקווה, 12הגליל גני תקווה

696G242122/10/201832.06222,34.87853ישראל, גני תקווה,  פינת הערבה24ים המלח גני תקווה

697G242222/10/201832.06309,34.87182ישראל, גני תקווה, 3דרך המלך גני תקווה

698G242322/10/201832.06132,34.87019ישראל, גני תקווה, 56הרי יהודה גני תקווה

699G242422/10/201832.06216,34.86670ישראל, גני תקווה, 19עין שמש גני תקווה

700G242522/10/201832.05930,34.87303ישראל, גני תקווה, 15סמטת עמק זבולון גני תקווה

701G242622/10/201832.05905,34.86745ישראל, גני תקווה,  בחניה5התבור גני תקווה

702G460719.11.201832.6821850,35.3770065ישראל, דבוריה, כביש ראשי מצד ימיןדבוריה

703G460619.11.201832.6917366,35.3723650ישראל, דבוריה, מועצה מקומיתדבוריה

704G511306.12.201832.6920628,35.3727932ה'מתנס דרך אלעוגדבוריה

705G511406.12.201832.6944113,35.3755822בל בחניה של המתנס'שכונת אל גדבוריה

706G511506.12.201832.6908332,35.3683484שכונה מערבית ליד בית קליה אלוואדידבוריה

707G271312.11.201831.0566061,35.0392050ישראל, דימונה, 195שיבטה דימונה

708G271412.11.201831.0589559,35.0347695ישראל, דימונה, 3קומראן דימונה

709G272212.11.201831.0609858,35.0353181ישראל, דימונה, 72בבא סאלי דימונה

710G272412.11.201831.0612192,35.0341957ישראל, דימונה, 77בבא סאלי דימונה

711G272312.11.201831.0618766,35.0354092ישראל, דימונה, 79בבא סאלי דימונה

712G271112.11.201831.0622805,35.0246596ישראל, דימונה, 122המלאכה דימונה

713G272112.11.201831.0624211,35.0382083ישראל, דימונה, בבא סאלי/כובשי אילתדימונה

714G271212.11.201831.0628396,35.0197127ישראל, דימונה, 5הפועלים , איזור תעשייהדימונה

715G272012.11.201831.0632209,35.0371342ישראל, דימונה, 112שדרות יגאל אלון דימונה

716G335413.11.201831.0653872,35.0279955ישראל, דימונה, 8הגפן דימונה

717G335313.11.201831.0662101,35.0305825ישראל, דימונה, 63האשל דימונה

718G335213.11.201831.0669299,35.0321729ישראל, דימונה, 59שדרות הנשיא דימונה

719G272612.11.201831.0700429,35.0299088ישראל, דימונה, 1012העצמאות דימונה

720G271512.11.201831.0701595,35.0394461ישראל, דימונה, 42דוגית דימונה

721G272712.11.201831.0710318,35.0299494ישראל, דימונה, 1006יצחק צוקרמן דימונה

722G271612.11.201831.0722982,35.0376384ישראל, דימונה, 1215המעפיל דימונה

723G272812.11.201831.0726391,35.0292007ישראל, דימונה, 1009העצמאות דימונה

724G273012.11.201831.0727913,35.0271474ישראל, דימונה, 1021יצחק ורדימון דימונה

725G272912.11.201831.0732282,35.0279742ישראל, דימונה, 24אסף דימונה

726G334913.11.201831.0737428,35.0302561ישראל, דימונה, 7רחבת ההגנה דימונה

727G334813.11.201831.0749290,35.0302916ישראל, דימונה, 55מולדה דימונה

728G271712.11.201831.0756235,35.0382998ישראל, דימונה, 1332רחבת הרב טייב דימונה

729G335113.11.201831.0759702,35.0330643ישראל, דימונה, 13בת חן דימונה

730G273212.11.201831.0760546,35.0289555ישראל, דימונה, 82חטיבת הראל דימונה

731G273112.11.201831.0761677,35.0298788ישראל, דימונה, 86יצחק טבנקין דימונה

732G334713.11.201831.0762875,35.0278882ישראל, דימונה, 161חטיבת הנגב דימונה

733G335013.11.201831.0764841,35.0385662ישראל, דימונה, 1324ם "רמבדימונה

734G271912.11.201831.0775390,35.0344883ישראל, דימונה, 373הרב אלנקווה דימונה

735G272512.11.201831.0785059,35.0352831ישראל, דימונה, 5חגי דימונה

736G271812.11.201831.0803964,35.0408389ישראל, דימונה, 232חרוב דימונה

737G580326.11.201832.6838323,35.0690940ישראל, 3005600, כרמל-דאלית אל, שכונת דליה הצעירה, רחוב אלסנדיאןדליאת אל כרמל



738G579426.11.201832.6880100,35.0573804ישראל, כרמל-דאלית אל, מגרש כדורגלדליאת אל כרמל

739G579326.11.201832.6882214,35.0630555ישראלכיכר השוטר, כרמל-דאלית אל, מסעף עוקף דליהדליאת אל כרמל

740G580226.11.201832.6893816,35.0418245ישראל, כרמל-דאלית אל, פרה עסמידליאת אל כרמל

741G579526.11.201832.6901317,35.0535952ישראל, כרמל-דאלית אל, בית עלמיןדליאת אל כרמל

742G579626.11.201832.6981896,35.0457018אלסחלב' מרכז מיחזור רחדליאת אל כרמל

743G579826.11.201832.6986121,35.0566432ישראל, כרמל-דאלית אל, מרכז מסחרידליאת אל כרמל

744G579926.11.201832.6990510,35.0451833ישראל, כרמל-דאלית אל, בית העםדליאת אל כרמל

745G580126.11.201832.6991607,35.0448392יד לבניםדליאת אל כרמל

746G580026.11.201832.6994944,35.0405812בית ספר חדשנידליאת אל כרמל

747G233911/10/201832.15603,34.89287ישראל, הוד השרון, 4ישורון הוד השרון

748G233811/10/201832.15343,34.89030ישראל, הוד השרון, 16בני ברית הוד השרון

749G234111/10/201832.16130,34.90026ישראל, הוד השרון, 14אהבה הוד השרון

750G233711/10/201832.16145,34.90398ישראל, הוד השרון, 7טרומפלדור הוד השרון

751G233611/10/201832.16107,34.90551ישראל, הוד השרון, 8י "רשהוד השרון

752G234011/10/201832.15860,34.91392ישראל, הוד השרון, 8כינרת הוד השרון

753G233511/10/201832.15605,34.90763ישראל, הוד השרון, 14מגן הוד השרון

754G233411/10/201832.15748,34.90887ישראל, הוד השרון, 93גלגל המזלות הוד השרון

755G233311/10/201832.14372,34.89124ישראל, הוד השרון, 5בוטינסקי 'זהוד השרון

756G233211/10/201832.14295,34.89218ישראל, הוד השרון, 2טווס הוד השרון

757G233111/10/201832.14080,34.88904ישראל, הוד השרון, 15פשוש הוד השרון

758G233011/10/201832.14453,34.88290ישראל, הוד השרון, 65הפרדס הוד השרון

759G232911/10/201832.14446,34.88263ישראל, הוד השרון, 65הפרדס הוד השרון

760G232811/10/201832.15106,34.88522ישראל, הוד השרון, 26דגניה הוד השרון

761G232711/10/201832.15011,34.89098ישראל, הוד השרון, 18הגיבור הוד השרון

762G232511/10/201832.15903,34.88834ישראל, הוד השרון, 45בן גוריון הוד השרון

763G232611/10/201832.15901,34.88841ישראל, הוד השרון, 45בן גוריון הוד השרון

764G232411/10/201832.15637,34.87601ישראל, הוד השרון, 3יקינטון הוד השרון

765G232311/10/201832.14760,34.87565ישראל, הוד השרון, 47הנרייטה סאלד הוד השרון

766G232211/10/201832.15778,34.90018ישראל, הוד השרון, 2פדויים הוד השרון

767G232111/10/201832.15963,34.90334ישראל, הוד השרון, 6סמטת אדמונית הוד השרון

768G232014/10/201832.16554,34.90493ישראל, הוד השרון, 14עזר וייצמן הוד השרון

769G231914/10/201832.16315,34.91002ישראל, הוד השרון, 2הנשיאים הוד השרון

770G231814/10/201832.13657,34.87374ישראל, הוד השרון, 13השומר הוד השרון

771G231714/10/201832.15661,34.91030ישראל, הוד השרון, 7מבוא חמה הוד השרון

772G231614/10/201832.15809,34.91164ישראל, הוד השרון, 15דוד אלעזר הוד השרון

773G231514/10/201832.16395,34.90781ישראל, הוד השרון, 2יצחק בן צבי הוד השרון

774G231414/10/201832.16380,34.89062ישראל, הוד השרון, 6חליל הוד השרון

775G231314/10/201832.16515,34.89754ישראל, הוד השרון, (ליד גני הילדים)הדרים הוד השרון

776G231214/10/201832.16528,34.90095ישראל, הוד השרון, 10אפרים קציר הוד השרון

777G231114/10/201832.15574,34.91983ישראל, הוד השרון, 5מבוא קדם הוד השרון

778G231014/10/201832.16263,34.91065ישראל, הוד השרון, 41נצח ישראל הוד השרון

779G230914/10/201832.16339,34.90355ישראל, הוד השרון, (פינת אביב) 15הצנחנים הוד השרון

780G230814/10/201832.16764,34.90277ישראל, הוד השרון, 10שמיר הוד השרון

781G054131.10.201832.1498362,34.8458311 הרצליה 2ל ליפקין שחק תיכון אלון ליד  צמרות " ראהרצליה

782G054031.10.201832.1519397,34.8506284ישראל, הרצליה, 13פסח יפהר הרצליה

783G053831.10.201832.1532693,34.8388258ישראל, הרצליה, 7התנאים הרצליה

784G050029.10.201832.1534659,34.8424071ישראל, הרצליה, 111שדרות בן גוריון הרצליה

785G051131.10.201832.1551083,34.8441491ישראל, הרצליה, 44ד גורדון .אהרצליה

786G051231.10.201832.1551226,34.8472447ישראל, הרצליה, 80ו "בילהרצליה

787G053931.10.201832.1560856,34.8347139ישראל, הרצליה, 32כיסופים הרצליה

788G053631.10.201832.1560862,34.8523183ישראל, הרצליה, 18עינב הרצליה

789G050429.10.201832.1564753,34.8379166ישראל, הרצליה, 95בר כוכבא הרצליה

790G051031.10.201832.1572098,34.8435585ישראל, הרצליה, 7ברנר הרצליה

791G053131.10.201832.1582925,34.8509219ישראל, הרצליה, ר''בית/דוד רזיאלהרצליה

792G050129.10.201832.1589159,34.8425747ישראל, הרצליה, 48בן גוריון הרצליה

793G050329.10.201832.1590119,34.8359355ישראל, הרצליה, 2הר מירון הרצליה

794G053731.10.201832.1605855,34.8526577ישראל, הרצליה, 50ארלוזורוב הרצליה

795G053531.10.201832.1613452,34.8452989ישראל, הרצליה, 1אוסישקין הרצליה

796G053031.10.201832.1618112,34.8526551ישראל, הרצליה, ארלוזורוב פינת דרך ירושלים סמטת החנית הרצליה

797G050229.10.201832.1624896,34.8333786ישראל, הרצליה, 63 1הרב קוק תלהרצליה

798G053431.10.201832.1629200,34.8437358ישראל, הרצליה, 11הבנים הרצליה

799G051331.10.201832.1633879,34.8410055ישראל, הרצליה, 36פהשרון הרצליה

800G056401.11.201832.1637590,34.8053593ישראל, הרצליה, 58יהושע בן נון הרצליה

801G053331.10.201832.1639835,34.8324204ישראל, הרצליה, 12מנחם בן סרוק הרצליה

802G051431.10.201832.1639859,34.8351279ישראל,  הרצליה12ויצמן הרצליה

803G056101.11.201832.1640751,34.7979018חוף הנכים הרצליההרצליה

804G054931.10.201832.1640762,34.8155772ישראל, הרצליה, 1שפיים הרצליה

805G052831.10.201832.1641900,34.8556329יצחק שדה פינת צהל הרצליה

806G050529.10.201832.1648589,34.8440840ישראל, הרצליה, 51העצמאות הרצליה

807G054631.10.201832.1651456,34.8206687ישראל, הרצליה, 20בן ציון מיכאלי הרצליה

808G052931.10.201832.1652284,34.8621142ישראל, פורצי הדרך הרצליה1יצחק שדה פינת הרצליה

809G050629.10.201832.1652710,34.8505468ישראל,  הרצליה97.  העצמאותהרצליה

810G056701.11.201832.1654763,34.8305960ישראל, הרצליה, 24אבן עזרא הרצליה

811G053231.10.201832.1655363,34.8345045ישראל, הרצליה, 26אבן גבירול הרצליה

812G054831.10.201832.1656460,34.8256092ישראל, הרצליה, 8שדרות שבעת הכוכבים הרצליה

813G054731.10.201832.1658202,34.8251227ישראל, הרצליה, 8שדרות שבעת הכוכבים הרצליה

814G050729.10.201832.1664968,34.8388768ישראל, הרצליה, 6סוקולוב הרצליה

815G056001.11.201832.1665020,34.8089346ישראל, הרצליה, 58מדינת היהודים הרצליה

816G052731.10.201832.1672006,34.8492734ישראל, הרצליה, 91סוקולוב הרצליה

817G054231.10.2018פינסקר פינת יהודה הלוי הרצליה הרצליה  ,Israel ,32.1679383,34.8364768ישראל, 4649006, הרצליה

818G055031.10.201832.1679854,34.8168999ישראל, הרצליה, 4המסילה פינת בראון הרצליה

819G050829.10.201832.1683184,34.8428137ישראל,  הרצליה1בוסלהרצליה



820G050929.10.201832.1687413,34.8564861ישראל, הרצליה, ברל כצנלסון/מרכז מסחריהרצליה

821G055801.11.201832.1690454,34.8034349ישראל, הרצליה, 167וינגייט הרצליה

822G051631.10.201832.1701278,34.8370740ישראל, הרצליה, 43הנדיב הרצליה

823G054331.10.201832.1702420,34.8394249ישראל, הרצליה, 3בני בנימין הרצליה

824G051531.10.201832.1705504,34.8337379ישראל, הרצליה, 61הנדיב הרצליה

825G056601.11.201832.1706438,34.8155898ישראל, הרצליה, 30מורדו הרצליה

826G051831.10.201832.1710563,34.8319095ישראל, הרצליה, 4י "רשהרצליה

827G055131.10.201832.1719331,34.8175823ישראל, 4610301, הרצליה, 19נוף שדמות הרצליה

828G052331.10.201832.1722985,34.8507444ישראל, הרצליה , 60ההגנה הרצליה

829G055731.10.201832.1724743,34.8016667ישראל, הרצליה, 50רמת ים הרצליה

830G051731.10.201832.1725656,34.8360795ישראל, הרצליה, 23דוד שמעוני הרצליה

831G056201.11.201832.1728545,34.8109149ישראל, הרצליה, 23המגינים הרצליה

832G056301.11.201832.1734540,34.8080918ישראל, הרצליה, 146הנשיא יצחק בן צבי הרצליה

833G052531.10.201832.1735234,34.8425976ישראל, הרצליה, 32מלכי יהודה הרצליה

834G052631.10.201832.1738653,34.8441245ישראל, הרצליה, 14 תל חי הרצליה

835G052431.10.201832.1739918,34.8529229ישראל, הרצליה, 9רביבים הרצליה

836G052231.10.201832.1743908,34.8485200ישראל,  הרצליה67אליהו גולומב הרצליה

837G054531.10.201832.1745437,34.8312313ישראל, הרצליה, 3אוריאל אופק הרצליה

838G052131.10.201832.1755741,34.8506943ישראל, הרצליה, 8אמה טאובר פרידמן הרצליה

839G052031.10.201832.1764581,34.8423404ישראל, הרצליה, שמעון ויזנטלהרצליה

840G056501.11.201832.1777400,34.8096957ישראל, הרצליה, הנשיא/בזלהרצליה

841G054431.10.201832.1782296,34.8446344ישראל, הרצליה, 29הבוסתן הרצליה

842G055901.11.201832.1784249,34.8057415ישראל, הרצליה, 42וינגייט הרצליה

843G055231.10.201832.1823018,34.8139138ישראל, הרצליה, 15הלילך הרצליה

844G055631.10.201832.1845422,34.8071167ישראל, הרצליה, המעפילים פינת ינאיתהרצליה

845G051931.10.201832.1850645,34.8383849ישראל, הרצליה, 155מגן דוד הרצליה

846G055531.10.201832.1864165,34.8085002ישראל, הרצליה, 17גולדה מאיר הרצליה

847G055331.10.201832.1874723,34.8146772ישראל, הרצליה, 5הפועל פינת שער הים הרצליה

848G055431.10.201832.1895770,34.8095789ישראל, הרצליה, 1לוטם הרצליה

849G425801/11/201832.57233,34.96189חצר משק כרמל מזרחיזכרון יעקב

850G431501/11/201832.57391,34.95931ישראל, זכרון יעקב, 20היין זכרון יעקב

851G431401/11/201832.57475,34.95806ישראל, זכרון יעקב, 14היין זכרון יעקב

852G431301/11/201832.57692,34.95345ישראל, זכרון יעקב, 100המייסדים זכרון יעקב

853G431201/11/201832.58289,34.95141ישראל, זכרון יעקב, 79החצב זכרון יעקב

854G431101/11/201832.58805,34.94753ישראל, זכרון יעקב, 18הנרקיס זכרון יעקב

855G431001/11/201832.58073,34.95112ישראל, זכרון יעקב, 1י אילת "אחזכרון יעקב

856G430901/11/201832.57759,34.94847ישראל, זכרון יעקב, 17מעלה הכרמל זכרון יעקב

857G430801/11/201832.57501,34.94680ישראל, זכרון יעקב, 30השקד זכרון יעקב

858G430701/11/201832.57271,34.94763ישראל, זכרון יעקב, 5השקד זכרון יעקב

859G430601/11/201832.57332,34.94353ישראל, זכרון יעקב, 23ל "צהזכרון יעקב

860G430501/11/201832.56556,34.94271ישראל, זכרון יעקב, בחנייה- השמורה פינת ספיר זכרון יעקב

861G430401/11/201832.56590,34.94575ישראל, זכרון יעקב, הכובשים פינת הגדעוניםזכרון יעקב

862G430301/11/201832.56664,34.94853ישראל, זכרון יעקב, 36העצמאות זכרון יעקב

863G430201/11/201832.56725,34.95106ישראל, זכרון יעקב, 17החיטה זכרון יעקב

864G430101/11/201832.56747,34.95338ישראל, זכרון יעקב, 51השיטה זכרון יעקב

865G430001/11/201832.57223,34.94961ישראל, זכרון יעקב, 35י "שדרות נילזכרון יעקב

866G429901/11/201832.56980,34.94706ישראל, זכרון יעקב, 4אלונים זכרון יעקב

867G429801/11/201832.56911,34.95755ישראל, זכרון יעקב, 190העלייה זכרון יעקב

868G429701/11/201832.56759,34.96075ישראל, זכרון יעקב, 30אף על פי כן זכרון יעקב

869G429601/11/201832.56763,34.95734ישראל, זכרון יעקב, 7דרך שרה זכרון יעקב

870G429501/11/201832.56458,34.95600ישראל, זכרון יעקב, 4שירה זכרון יעקב

871G429401/11/201832.56145,34.95680ישראל,  זכרון יעקב23טרומפלדור זכרון יעקב

872G429301/11/201832.56145,34.96296ישראל, זכרון יעקב, 16קיבוץ גלויות זכרון יעקב

873G429201/11/201832.56016,34.96085ישראל, זכרון יעקב, קיבוץ גלויות פינת הכרםזכרון יעקב

874G429101/11/201832.56387,34.96387ישראל, זכרון יעקב, בכיכר- מרבד הקסמים עורבני זכרון יעקב

875G429001/11/201832.57362,34.95523ישראל, זכרון יעקב, בוטינסקי'הנדיב פינת זזכרון יעקב

876G428901/11/201832.57406,34.95336ישראל, זכרון יעקב, 14הנדיב זכרון יעקב

877G465814.11.201832.3647309,35.0286627ישראל קרית המועצה, זמר ,574זמר

878G465714.11.201832.3657066,35.0474445שכונת אבתאןזמר

879G005525.11.201832.3674791,35.0356340ליד בית ספר פיס פארק זמרזמר

880G070207.11.201832.4134143,34.9537013ישראל, חדרה, יצחק הנקין מול הגינה ציבורית חדרה

881G070007.11.201832.4149577,34.9500721ישראל, חדרה, 20שקצר חדרה

882G070507.11.201832.4178672,34.9571077ישראל, חדרה, 40השיקמה חדרה

883G070607.11.201832.4200373,34.9494821ישראל, חדרה, 9העירית חדרה

884G067408.11.201832.4205754,34.9199042ישראל, חדרה, 1 פינת האלון 4הברוש חדרה

885G070107.11.201832.4211658,34.9451622ישראל, חדרה, 7שפק חדרה

886G066508.11.201832.4228543,34.9189574ישראל, חדרה,  פינת ברנדייס14השיטה חדרה

887G070307.11.201832.4232395,34.9465065ישראל, חדרה,  פינת התמסח3החרובים חדרה

888G067707.11.201832.4262373,34.9232338ישראל, חדרה, 12יצחק רבין חדרה

889G067208.11.201832.4267959,34.9163384ישראל, חדרה, 22לוי אשכול חדרה

890G067807.11.201832.4276995,34.9264522ישראל, חדרה, 24האפרסמון חדרה

891G069707.11.201832.4280423,34.9295631ישראל, חדרה  , 10הירדן חדרה

892G070407.11.201832.4284879,34.9447237ישראל, חדרה , 36הגנה חדרה

893G067508.11.201832.4288322,34.9247889ישראל, חדרה,י גן ציבורי "ע, 11האילנות חדרה

894G067907.11.201832.4293382,34.9208319ישראל, חדרה, 16אבשלום חדרה

895G067308.11.201832.4295468,34.9138047ישראל, חדרה, 8חטיבת הראל חדרה

896G068207.11.201832.4301234,34.8806359ישראל, חדרה,גבעת הלבונה פינת לכה דודיחדרה

897G067608.11.201832.4305920,34.9225624ישראל, חדרה ,20גוש עציון חדרה

898G067108.11.201832.4308233,34.9143544ישראל, חדרה, 16י "רשחדרה

899G069807.11.201832.4317023,34.9319237ישראל, חדרה, 2הירדן חדרה

900G069607.11.201832.4320728,34.9198213ישראל, חדרה, 30בוטינסקי 'זחדרה

901G069907.11.201832.4326564,34.9326904ישראל, חדרה, 3נהלל חדרה



902G068007.11.201832.4328091,34.8829186ישראל, י מכולת מגילה  חדרה"מבצע עזרא פינת שבטי ישראל עחדרה

903G066608.11.201832.4351712,34.9161860ישראל, חדרה, 9הלל יפה חדרה

904G066808.11.201832.4357153,34.9282213ישראל, חדרה, 9פיקא חדרה

905G066908.11.201832.4358331,34.9296405משק הפועלות פינת מדורסקיחדרה

906G068107.11.201832.4366926,34.8849537ישראל, חדרה, מבצע עזרא פינת אלי כהן חדרה

907G067008.11.201832.4375370,34.9322116ישראל, חדרה, הליבנה פינת כצלנסון חדרה

908G068307.11.201832.4386889,34.8791525ישראל, חדרה, בחניית רכבים חוף הלבן , שדרות רחבעם זאבי פינת ברוך בוארוןחדרה

909G068507.11.201832.4389114,34.8893532ישראל, חדרה , 3הרב נסים חדרה

910G068407.11.201832.4392638,34.8813001ישראל, חדרה, י מרכז מסחרי" ע6שדרות ברוך בוארון חדרה

911G066708.11.201832.4401154,34.9238678ישראל, חדרה, 97הגיבורים חדרה

912G069307.11.201832.4401243,34.9290315ישראל, חדרה,  פינת יוסף ויתקין6בורוכוב חדרה

913G068607.11.201832.4402274,34.8902944ישראל, חדרה, 13שדרות בן גוריון חדרה

914G069007.11.201832.4413478,34.9106227ישראל, חדרה, 9שמואלזון חדרה

915G069107.11.201832.4420592,34.9084705ישראל,  חדרה2משה דיין חדרה

916G069507.11.201832.4429943,34.9224820ישראל, חדרה, 6נחשונים חדרה

917G069407.11.201832.4451737,34.9252725ישראל, חדרה,  פינת ישעיהו ישראל 128הגיבורים חדרה

918G069207.11.201832.4473538,34.9224538ישראל, חדרה, י חניית בית כנסת רב פעלים" ע96הרצל חדרה

919G068707.11.201832.4488052,34.9026291ישראל, חדרה,  פינת בר אילן 1המגינים חדרה

920G068907.11.201832.4518470,34.9061573ישראל, חדרה,י גן ציבורי "ע ,8אופירה חדרה

921G068807.11.201832.4524234,34.9049197ישראל, חדרה,  פינת החידא14י "הארחדרה

922G479005.11.20187831.9951447,34.7756677רבינוביץ חולון

923G477506.11.201831.9957650,34.7723996ישראל, חולון, 32דוד צדוק חולון

924G472807.11.201831.9962651,34.7709563משעול התרשיש בית ספר אמיריםחולון

925G474507.11.201831.9979317,34.7689682ישראל, חולון, 9מרדכי מקלף חולון

926G477806.11.201831.9979512,34.7657009ישראל, חולון, 17אורי צבי גרינברג חולון

927G474407.11.201831.9980742,34.7704607 חולון18מרדכי מכלף חולון

928G479105.11.201831.9987694,34.7721035ישראל, חולון, 38יהושע רבינוביץ חולון

929G479205.11.20181831.9990450,34.7696749רבינוביץ חולון

930G477706.11.201831.9991904,34.7663410ישראל, חולון, 12חיים לנדאו חולון

931G473207.11.201831.9999037,34.7711446חניה מאחורה , 25רבינוביץ חולון

932G475307.11.201832.0019583,34.7696700ישראל, חולון, 22יצחק רבין חולון

933G477306.11.201832.0020130,34.7606057ישראל, חולון, 1הגאונים חולון

934G475407.11.201832.0029447,34.7722047ישראל, חולון, 16שאלתיאל דוד חולון

935G474807.11.20182232.0036042,34.7856781מטולהחולון

936G476606.11.201832.0036248,34.7631639ישראל, חולון, 29הסנהדרין חולון

937G478005.11.2018932.0045082,34.7683825סי כהן 'ממול גחולון

938G477406.11.2018532.0045082,34.7683825דולפין חולון

939G480004.11.201832.0059283,34.7632213ישראל, חולון, האמוראים/התנאיםחולון

940G477206.11.201832.0063124,34.7785231ישראל, חולון, -6הדס חולון

941G473907.11.201832.0064626,34.7728225ישראל, חולון, נעמי שמר מול הכיכרחולון

942G473407.11.201832.0065117,34.7964552 33רמת הגולן חולון

943G476506.11.201832.0069915,34.7932911ישראל, חולון, 23הר הצופים חולון

944G473807.11.201832.0072711,34.7827191ישראל, חולון, 3רפאל איתן חולון

945G473007.11.20181432.0079010,34.7859677קריית שמונה חולון

946G478905.11.201832.0079131,34.7908565ישראל, חולון, 14גבעת התחמושת חולון

947G475507.11.201834.759848 ,1132.007629הרב יצחק ניסים חולון

948G477606.11.20186332.0084768,34.7856442דוד אליעזר חולון

949G479905.11.201832.0090594,34.7789786 המרגנית פינת אהרון יריבחולון

950G478805.11.201832.0092231,34.7910779ישראל, תל אביב יפו, 1גבעת התחמושת חולון

951G478705.11.20183832.0094180,34.7906327אהרונוביץ חולון

952G475207.11.201832.0100336,34.7937926ישראל, חולון, 8ל מול "אלופי צהחולון

953G478505.11.201832.0102187,34.7899387ישראל, חולון, בית לחם/ל''אלופי צהחולון

954G473107.11.201832.0104210,34.7738049ישראל, חולון, 2-4ראול ולנברג חולון

955G479805.11.201832.0108232,34.7792610ישראל, חולון, 14המרגנית   ישראל, חולון, 14המרגנית חולון

956G478605.11.201832.0110785,34.7756271  מועדון ספורט ובריאות- בריזרחולון

957G474707.11.2018132.0113256,34.7854575קיבוץ גלויות חולון

958G475607.11.201832.0113904,34.7840730ישראל, חולון, 12יגאל ידין חולון

959G479605.11.201832.0124678,34.7900354ישראל, חולון, 172ההסתדרות חולון

960G474307.11.201832.0132933,34.7932296ישראל, חולון, 7מרבד הקסמים חולון

961G476806.11.201832.0137979,34.7697315ישראל, חולון, 52אליעזר הופיין חולון

962G476906.11.201832.0143035,34.7665212ישראל, חולון, 10אליעזר הופיין חולון

963G476706.11.201832.0146099,34.7818966גן הסיגלוןחולון

964G472707.11.201834.762897 ,32.021009 26צאלים חולון

965G479305.11.201832.0149708,34.7649483ישראל, חולון, 54אילת חולון

966G479505.11.201832.0165447,34.7821140ישראל, חולון, 1התחייה חולון

967G477905.11.20185132.0165893,34.7706704מול ויצמן חולון

968G474007.11.201832.0166948,34.7753997ישראל, חולון, 4יעקב פיכמן חולון

969G474107.11.2018232.0169016,34.7801757ראש פינה חולון

970G474907.11.201832.0169506,34.7914072מוטה גור מרכז הספורטחולון

971G475007.11.201832.0169849,34.7914670 מתנס נווה ארזים16ישעיהו חולון

972G475107.11.201832.0170139,34.7979669ירמיהו פינת השופטים איזור מסחריחולון

973G479705.11.201832.0171200,34.7780678ישראל, חולון, 80ההסתדרות חולון

974G475706.11.20187932.0171809,34.7787399חנקין חולון

975G473607.11.201832.0181364,34.7757096ישראל, חולון, 10יבנה חולון

976G479405.11.201832.0183485,34.7679058ישראל, חולון, 18ההסתדרות חולון

977G476206.11.2018132.0194088,34.7813217 פינת ספיר 69קראוזה חולון

978G476006.11.201832.0200904,34.7679442ישראל, חולון, 2זלמן ארן חולון

979G476106.11.201832.0210962,34.7843919ישראל, חולון, 17התומר חולון

980G473507.11.2018932.0217250,34.7788740שופרסל דיל המרכבה חולון

981G475806.11.201832.0220258,34.7789815ישראל, חולון, 47יהושע חנקין חולון

982G473307.11.201832.0222360,34.7668583א באדר"ו פינת י"תרצחולון

983G474607.11.201832.0225418,34.7857122ישראל, חולון, 42יוסף סרלין חולון



984G475906.11.201832.0225509,34.7725256חומה ומגדל פינת ארלוזורובחולון

985G473707.11.201832.0242049,34.7743717ישראל, חולון, 32שדרות קוגל חולון

986G478205.11.20182132.0251024,34.7767156אריה שנקר חולון

987G476406.11.201832.0263447,34.7754430ישראל, חולון, 7השומרון חולון

988G477006.11.201832.0266295,34.7632323ישראל, חולון, 9מבצע סיני חולון

989G478105.11.201832.0266678,34.7782726ישראל, חולון, 11השומר חולון

990G474207.11.201832.0267196,34.7723638מרכז מסחרי ה באיירחולון

991G477106.11.201832.0287744,34.7645818הדר פינת הבניםחולון

992G472607.11.201832.0291108,34.7714898מונטפיורי פינת החשמונאיםחולון

993G476306.11.20184232.0297208,34.7656187קראוזה חולון

994G478405.11.2018732.0329036,34.7638450המצודה חולון

995G478305.11.201832.0339273,34.7640124ל פינת הלחי"אצחולון

996G119804.11.201833.0155653,35.3475002מרכז הכפר כביש גישה ראשי ליד תחנת האוטובוסחורפיש

997G189318.11.20188933.0160054,35.3496462על כביש . מול מינימרקט אסילחורפיש

998G189218.11.201833.0163232,35.3415428מול חומוס גובראן 89כביש ראשי חורפיש

999G151511.11.201832.7623899,35.0178599ישראל, חיפה, אוניברסיטת חיפהחיפה

1000G151211.11.201832.7661936,35.0036481ישראל, חיפה, 27האג חיפה

1001G151611.11.201832.7662320,35.0141159ישראל, חיפה, 147שדרות אבא חושי חיפה

1002G151311.11.201832.7664969,35.0007340ישראל, חיפה, 92שוודיה חיפה

1003G151411.11.201832.7664976,35.0112380ישראל, חיפה, ליבריה/שבדיהחיפה

1004G151011.11.201832.7669901,34.9930010ישראל, חיפה, 54אנטוורפן חיפה

1005G151711.11.201832.7675583,35.0141722ישראל, חיפה, קשטן/זינגרחיפה

1006G151811.11.201832.7680361,35.0120123ישראל, חיפה, הזז/זינגרחיפה

1007G150911.11.201832.7690260,35.0032609ישראל, חיפה, 31דניה חיפה

1008G151111.11.201832.7690774,34.9909889ישראל, חיפה, 13גרינבוים חיפה

1009G152211.11.201832.7695000,35.0104444ישראל, חיפה, זינגר/הכשרת הישובחיפה

1010G150611.11.201832.7737708,34.9919598ישראל, חיפה, 28משה סורוקה חיפה

1011G151911.11.201832.7737833,35.0054818ישראל, חיפה, 4קורנית חיפה

1012G165014.11.201832.7742735,35.0140575ישראל, חיפה, אליעזר אלתר/יגאל אלוןחיפה

1013G150811.11.201832.7749408,35.0004401ישראל, חיפה, 37יחזקאל קויפמן חיפה

1014G164814.11.201832.7756353,35.0082515ישראל, חיפה, 2יהודה בורלא חיפה

1015G150711.11.201832.7757847,34.9918438ישראל, חיפה, גרינברג בחיפה

1016G164914.11.201832.7766283,35.0041912ישראל, חיפה, בורלא גחיפה

1017G150411.11.201832.7771190,34.9839533ישראל, חיפה, 31אלברט שווייצר חיפה

1018G162514.11.201832.7776740,35.0106756ישראל, חיפה, יערי/אינטרנציונלחיפה

1019G152011.11.201832.7777629,34.9999869ישראל, חיפה, איינשטיין/בית ספר איינשטייןחיפה

1020G152311.11.201832.7783163,34.9942850ישראל, חיפה, ווטסון/אבא חושיחיפה

1021G086611.11.201832.7788025,35.0014965ישראל, חיפה, 31יקינטון חיפה

1022G150511.11.201832.7790338,34.9920265ישראל, חיפה, 1ר נחום שימקין "דחיפה

1023G150311.11.201832.7799692,34.9853698ישראל, חיפה, 9ראול ולנברג חיפה

1024G162214.11.201832.7828522,35.0241368ישראל, חיפה, 2גדליהו חיפה

1025G164014.11.201832.7830249,35.0254130ישראל, חיפה, 1גדליהו חיפה

1026G164114.11.201832.7833949,35.0270653ישראל, חיפה, 10יעקב סלומון חיפה

1027G161914.11.201832.7834791,35.0133085ישראל, חיפה, 212פנחס ראם חיפה

1028G152111.11.201811איינשטיין חיפהa ,32.7835861,34.9891041ישראל, חיפה

1029G162014.11.201832.7838120,35.0134883ישראל, חיפה, 67ברל כצנלסון חיפה

1030G086711.11.201832.7839086,34.9953832ישראל, חיפה, 7הפרחים חיפה

1031G162314.11.201832.7839978,35.0043620ישראל, חיפה, 480דרך חנקין חיפה

1032G086911.11.201832.7841804,34.9966098ישראל, חיפה, אורן/מרכז מסחריחיפה

1033G086811.11.201832.7844096,34.9967727ישראל, חיפה, 33אורן חיפה

1034G150211.11.201832.7848786,34.9801101ישראל, חיפה, 26יסטי 'הרופא זלוצחיפה

1035G086311.11.201832.7863287,34.9820229ישראל, חיפה, ק''רנ/בית חולים כרמלחיפה

1036G162114.11.201832.7867049,35.0153194ישראל, חיפה, 1ר "אזחיפה

1037G163914.11.201832.7874631,35.0205743 חיפה100הגליל חיפה

1038G162414.11.201832.7877398,35.0048789ישראל, חיפה, 22משה גוט לוין חיפה

1039G087011.11.201832.7884636,34.9922598ישראל, חיפה, 2הראל חיפה

1040G087211.11.201832.7885191,35.0003973ישראל, חיפה, 19קרן היסוד חיפה

1041G087111.11.201832.7885567,34.9979916ישראל, חיפה, 45ח "פלמחיפה

1042G086511.11.201832.7889463,34.9882365ישראל, חיפה, 10אילון חיפה

1043G086411.11.201832.7898376,34.9899239ישראל, חיפה, 16גבעון חיפה

1044G163514.11.201832.7899182,35.0133177ישראל, חיפה, 64חניתה חיפה

1045G163614.11.201832.7900723,35.0139730ישראל, חיפה, אבא הילל סילבר/חניתהחיפה

1046G163414.11.201832.7904373,35.0110078ישראל, חיפה, 14אבא הלל סילבר חיפה

1047G162714.11.201832.7914693,35.0185301ישראל, חיפה, 3ין 'אריה דולצחיפה

1048G164514.11.201832.7916335,35.0231261 חיפה ישראל15נווה גנים חיפה

1049G166914.11.201832.7919477,34.9837480ישראל, חיפה, 34מנהרות הכרמל חיפה

1050G166814.11.201832.7920353,34.9850254ישראל, חיפה, 35הירקון חיפה

1051G164214.11.201832.7923561,35.0140341ישראל, חיפה, 18התיכון חיפה

1052G162614.11.201832.7924726,35.0173069 חיפה77נתיב חן חיפה

1053G163214.11.201832.7925152,35.0200104ישראל, חיפה, 2תענך חיפה

1054G154112.11.201832.7927148,35.0360940ישראל, חיפה, 49שדרות ההסתדרות חיפה

1055G152411.11.201832.7928431,34.9900181ישראל, חיפה, שער הגיא/אהודחיפה

1056G166714.11.201832.7931334,34.9847745ישראל, חיפה, 27הירקון חיפה

1057G164414.11.201832.7932097,35.0110870ישראל, חיפה, 26חניתה חיפה

1058G164314.11.201832.7932123,35.0117294ישראל, חיפה, 26חניתה חיפה

1059G163714.11.201832.7934324,35.0062592ישראל, חיפה, 107אבא הלל סילבר חיפה

1060G163314.11.201832.7937096,35.0067127ישראל, חיפה, 109אבא הלל סילבר חיפה

1061G154212.11.201832.7937296,35.0400229ישראל, חיפה, 76ההסתדרות ' שדחיפה

1062G152511.11.201832.7940570,34.9875860ישראל, חיפה, 30אהוד חיפה

1063G165914.11.201832.7941506,34.9874427ישראל,  חיפה20יותם חיפה

1064G155212.11.201832.7945351,34.9948556ישראל, חיפה, 4נורית חיפה

1065G155312.11.201832.7949905,34.9968306ישראל, חיפה, 12ורדיה חיפה



1066G166014.11.201832.7953259,34.9901408ישראל, חיפה, 18יוכבד חיפה

1067G163814.11.201832.7953656,35.0167357 חיפה82פאר חיפה

1068G158413.11.201832.7955519,34.9568811ישראל, חיפה, חוף דדוחיפה

1069G164614.11.201832.7957796,35.0185211ישראל, חיפה, 38חטיבת כרמלי חיפה

1070G157112.11.201832.7958185,34.9789141ישראל, חיפה, רחל/רותחיפה

1071G162814.11.201832.7958532,35.0097775ישראל, חיפה, 2טבנקין חיפה

1072G162914.11.201832.7960185,35.0096166ישראל, חיפה, 1נתיב חן חיפה

1073G157012.11.201832.7965100,34.9784037 חיפה1אלכסנדר ינאי חיפה

1074G163114.11.201832.7967902,35.0070510 חיפה ישראל210יד לבנים חיפה

1075G166414.11.201832.7969631,34.9948959ישראל, 31077, חיפה, 24ת "נעמחיפה

1076G165714.11.201832.7970154,34.9905868ישראל, חיפה, 9ר יואכים כספרי "דחיפה

1077G170018.11.201832.7973018,35.0011434 חיפה11הארי חיפה

1078G164714.11.201832.7976136,35.0160321 חיפה ישראל59יד לבנים חיפה

1079G165814.11.201832.7977177,34.9897911ישראל, חיפה, 3זאב הים חיפה

1080G155012.11.201832.7979101,35.0002588ישראל, חיפה, רופין/קניאלחיפה

1081G163014.11.201832.7980228,35.0100496 חיפה ישראל176יד לבנים חיפה

1082G166614.11.201832.7982665,34.9730286ישראל, חיפה, 37נעמי חיפה

1083G161013.11.201832.7985064,34.9988479ישראל, חיפה, ליאון בלוםחיפה

1084G165614.11.201832.7987655,34.9805336צדקיהו פינת בועז חיפהחיפה

1085G154812.11.201832.7991185,35.0005177ישראל, 3385209, חיפה, 42לאון בלום חיפה

1086G155412.11.201832.7993712,34.9857550ישראל, 3457412, חיפה, 12הספורט חיפה

1087G166514.11.201832.7993860,34.9857637ישראל, חיפה, מוריהחיפה

1088G161113.11.201832.7996049,35.0009746ישראל, חיפה, 44בלום לאון חיפה

1089G166314.11.201832.7999675,34.9846267ישראל, חיפה, 26שדרות מוריה חיפה

1090G152611.11.201832.8011151,34.9852654ישראל, חיפה, 14ביכורים חיפה

1091G165214.11.201832.8011193,34.9808720ישראל, חיפה, 15קדימה חיפה

1092G161713.11.201832.8013591,34.9964618ישראל, חיפה, 20חנה סנש חיפה

1093G161213.11.201832.8014791,34.9998541ישראל, חיפה, 56לאון בלום חיפה

1094G166214.11.201832.8017545,34.9901213ישראל, חיפה, 36ווד 'שדרות ודגחיפה

1095G154912.11.201832.8020562,35.0007163ישראל, חיפה, 5רבי עקיבא חיפה

1096G155512.11.201832.8021610,34.9829563ישראל, חיפה, 6דוד פינסקי חיפה

1097G155612.11.201832.8022115,34.9829184ישראל, חיפה, 7קלר חיפה

1098G165314.11.201832.8022460,34.9773655ישראל, חיפה, 4רענן חיפה

1099G160913.11.201832.8027535,34.9998710ישראל, חיפה, 28גאולה חיפה

1100G155112.11.201832.8036932,34.9995401ישראל, חיפה, 10בצלאל חיפה

1101G154712.11.201832.8041299,34.9920959ישראל, חיפה, 10שדרות וינגייט חיפה

1102G160713.11.201832.8041784,34.9938114ישראל, חיפה, 3ן "רמבחיפה

1103G161313.11.201832.8046166,35.0032489ישראל, חיפה, 82הרצל חיפה

1104G567318.11.201832.8047736,34.9777653ישראל, 3435437, חיפה, 20ניצנים חיפה

1105G160613.11.201832.8048291,34.9983244ישראל, חיפה, 4הפועל חיפה

1106G161813.11.201832.8050523,34.9915877ישראל, חיפה, 10החשמונאים חיפה

1107G165414.11.201832.8051146,34.9694518ישראל, חיפה, אל מוהדי/רענןחיפה

1108G160513.11.201832.8069920,34.9958814ישראל, חיפה, 70ארלוזורוב חיפה

1109G161413.11.201832.8071431,35.0026845ישראל, חיפה, 5ג "ילחיפה

1110G165514.11.201832.8075239,34.9669685ישראל, חיפה, מור/לבונהחיפה

1111G155712.11.201832.8078026,34.9759209ישראל, חיפה, 3 מספר 672רחוב חיפה

1112G161613.11.201832.8078085,34.9916983ישראל, 3339824, חיפה, 18/3הס חיפה

1113G156812.11.201832.8078999,34.9853440ישראל, חיפה, 4ברנדייס חיפה

1114G158213.11.201832.8079927,34.9606405ישראל, חיפה, 15המלך יהושפט חיפה

1115G161513.11.201832.8090397,34.9958119ישראל, חיפה, 2יוסף חיפה

1116G160813.11.201832.8093053,34.9884209ישראל, חיפה, 11ברכה חבס חיפה

1117G157713.11.201832.8105892,34.9595265ישראל, חיפה, 7המלך עוזיהו חיפה

1118G154612.11.201832.8106471,34.9885179ישראל, חיפה, גולומב/מרכז הבהאיםחיפה

1119G160013.11.201832.8108695,34.9619659ישראל, חיפה, 20אלמוג , פארק הפרפר רמת הנשיאחיפה

1120G153912.11.201832.8109837,35.0688576ישראל, חיפה, קרית אתא. צ/חלוצי התעשייהחיפה

1121G155912.11.201832.8111864,34.9702394ישראל, חיפה, 122אגמון חיפה

1122G169318.11.201832.8117149,34.9967217ישראל, חיפה, 1יונה חיפה

1123G169418.11.201832.8122424,34.9947271ישראל, חיפה, 28הנביאים חיפה

1124G157813.11.201832.8123799,34.9606145ישראל, חיפה, 12שונית חיפה

1125G156712.11.201832.8128327,34.9797737ישראל, חיפה, סוכות/התשביחיפה

1126G157213.11.201832.8129590,34.9600913ישראל, חיפה, 2יהודה הנשיא חיפה

1127G156012.11.201832.8133735,34.9676011ישראל, חיפה, 19חרוב חיפה

1128G156612.11.201832.8136313,34.9750576ישראל, חיפה, 23בית אל חיפה

1129G166114.11.201832.8142395,34.9818011ישראל, חיפה, 29יפה נוף חיפה

1130G158313.11.201832.8144156,34.9636739ישראל, חיפה, 4שונית חיפה

1131G159113.11.201832.8144353,34.9581930ישראל, חיפה, 51סעדיה פז חיפה

1132G169518.11.201832.8147218,34.9927327ישראל, חיפה, 27שבתאי לוי חיפה

1133G165114.11.201832.8148926,34.9785498ישראל, חיפה, 10 שומרון חיפה

1134G156112.11.201832.8152112,34.9676259ישראל, 3474729, חיפה, 1הדולב חיפה

1135G153411.11.201832.8152995,34.9568122ישראל, חיפה, 35הרותם חיפה

1136G156312.11.201832.8154030,34.9596252ישראל, חיפה, האצל/אנקואהחיפה

1137G169718.11.201832.8155137,34.9898591ישראל, חיפה, 7עבאס חיפה

1138G156212.11.201832.8156000,34.9647385ישראל, חיפה, 209דרך הים חיפה

1139G156912.11.2018132.8158656,34.9811869הצלבנים חיפה

1140G169618.11.201832.8159343,34.9825086 חיפהישראל1שניים בנובמבר חיפה

1141G156512.11.201832.8160750,34.9779677ישראל, חיפה, בית אל/התשביחיפה

1142G159013.11.201832.8165724,34.9586612ישראל, חיפה, 3החיננית חיפה

1143G153712.11.201832.8166568,35.0504641ישראל, חיפה, 5יהודה איתין , מרכז אדמירליטיחיפה

1144G153812.11.201832.8166951,35.0504735ישראל, חיפה, 5יהודה איתין , מרכז אדמירליטיחיפה

1145G169118.11.201832.8167622,35.0631606ישראל, חיפה, 1יוסף לוי חיפה

1146G169218.11.201832.8170029,35.0010782ישראל, חיפה, 3ם "שדרות הפליחיפה

1147G158113.11.201832.8174145,34.9591779ישראל, חיפה, 30הרב רפאל אנקואה חיפה



1148G158013.11.201832.8174222,34.9591546ישראל, חיפה, 30הרב רפאל אנקואה חיפה

1149G159913.11.201832.8176113,34.9681202ישראל, חיפה, 30בודנהיימר חיפה

1150G159813.11.201832.8178551,34.9642392ישראל, חיפה, בודנהיימר/בר רב האיחיפה

1151G153111.11.201832.8184307,34.9711242ישראל, חיפה, בית לחם בחיפה

1152G154012.11.201832.8191389,35.0539152ישראל, קריית חיים, 73חלוצי התעשיה חיפה

1153G159213.11.201832.8192590,34.9567648ישראל, חיפה, 3הרותם חיפה

1154G169818.11.201832.8192993,34.9808256ישראל, חיפה, 5אר 'הבישוף חגחיפה

1155G154312.11.201832.8193778,35.0779102ישראל, חיפה, 23התאנה חיפה

1156G152711.11.201832.8198999,34.9683329ישראל, חיפה, כל ישראל חברים/אמיל זולאחיפה

1157G153311.11.201832.8201705,34.9574725ישראל, חיפה, יציאת אירופה/דרך צרפתחיפה

1158G156412.11.201832.8202418,34.9631618ישראל, חיפה, כרמיה/דרך צרפתחיפה

1159G153211.11.201832.8202570,34.9591738ישראל, חיפה, 11דרך צרפת חיפה

1160G153011.11.201832.8206264,34.9741759ישראל, חיפה, 39טשרניחובסקי חיפה

1161G152811.11.201832.8210672,34.9698294ישראל, חיפה, 17קאודרס חיפה

1162G169918.11.201832.8210960,34.9841913 חיפה73רוטשילד חיפה

1163G160413.11.201832.8212176,34.9945216ישראל, חיפה, 10סלזיאן חיפה

1164G152911.11.201832.8215121,34.9697340ישראל, חיפה, 19סטפן וייז חיפה

1165G154512.11.201832.8216251,35.0694655ישראל, חיפה, 17י אילת "שדרות אחחיפה

1166G159413.11.201832.8219787,34.9640891ישראל, חיפה, 63דרך צרפת חיפה

1167G159613.11.201832.8220398,34.9581743ישראל, חיפה, 17יציאת אירופה חיפה

1168G160213.11.201832.8226103,34.9868069ישראל, חיפה, 127המגינים ' שדחיפה

1169G159513.11.201832.8228336,34.9602048ישראל, חיפה, 7חיים סוטין חיפה

1170G154412.11.201832.8229026,35.0755194ישראל, חיפה, 17ציזלינג חיפה

1171G159313.11.201832.8236782,34.9623658ישראל, חיפה, 3סטרומה חיפה

1172G158713.11.201832.8239881,34.9836304ישראל, חיפה, 2ל "צהחיפה

1173G159713.11.201832.8244998,34.9592324ישראל, חיפה, 45התורן חיפה

1174G157913.11.201832.8250998,34.9621755ישראל, חיפה, 5פייר קניג חיפה

1175G160113.11.201832.8255380,34.9792988ישראל, חיפה, 5ע "גדנחיפה

1176G158513.11.201832.8258900,34.9836694ישראל, חיפה, 23יימס דה רוטשילד 'שדרות גחיפה

1177G158613.11.201832.8276857,34.9824027ישראל, חיפה, 15אברהם לייסין חיפה

1178G158813.11.201832.8284452,34.9779141ישראל, חיפה, 1יואב חיפה

1179G160313.11.201832.8285808,34.9876355ישראל, חיפה, 6אל עתיקה חיפה

1180G153512.11.201832.8286531,35.0603216ישראל, חיפה, 14שדרות דגניה חיפה

1181G158913.11.201832.8292477,34.9744849ישראל, חיפה, צהל/יואבחיפה

1182G157513.11.201832.8309646,34.9819481ישראל, 3501145, חיפה, 37/1שרל לוץ חיפה

1183G157313.11.201832.8319213,34.9784204ישראל, חיפה, 39העלייה השנייה חיפה

1184G157413.11.201832.8320812,34.9799032ישראל, חיפה, 44העלייה השנייה חיפה

1185G157613.11.201832.8320919,34.9830784ישראל, חיפה, 23העלייה השנייה חיפה

1186G153612.11.201832.8333500,35.0532853ישראל, חיפה, דגניה/טרומןחיפה

1187G128506.11.201832.9786166,35.5326373הרקפת מרכז מחזור ליד בית העלמיןחצור הגלילית

1188G128606.11.201832.9802758,35.5428529פינת שלמה בן יוסף ובן גוריוןחצור הגלילית

1189G128706.11.201832.9812910,35.5428072בן גוריון ליד מרכז ספורט פינת מחזורחצור הגלילית

1190G128906.11.201832.9826938,35.5418483חוני המעגל ליד המתנסחצור הגלילית

1191G128806.11.201832.986734,35.548213רחוב הארי ליד מועדון פיס בסוף הרחובחצור הגלילית

1192G457821.11.201832.4598837,35.0412405 חריש8שיאון חריש

1193G457621.11.201832.4608138,35.0438034ישראל, חריש, 18גמלא חריש

1194G457921.11.201832.4631054,35.0385211 חריש29גפן חריש

1195G457521.11.201832.4641646,35.0480379ישראל, חריש, 29ספיר חריש

1196G457721.11.201832.4645208,35.0413607 חריש29דרך ארץ חריש

1197G198425.11.2018832.7742897,35.5125842לוי אשכול טבריה

1198G114131.10.201832.7763933,35.5136178 צמוד סופרמרקט12הנשיא וייצמן טבריה

1199G195925.11.201832.7784119,35.5067379זבוטינסקי פינת הרב קוקטבריה

1200G114031.10.20181532.7793007,35.5049585וייצמן טבריה

1201G196025.11.201853232.7800064,35.5080315שפירא טבריה

1202G114231.10.201832.7821054,35.5168008ישראל, טבריה, בן אליעזר/ר''פינת שזטבריה

1203G195725.11.201832.7824042,35.5405580ליד תחנת אוטובוס. 96טולידאנו טבריה

1204G196125.11.20182032.7828759,35.5124956האבות טבריה

1205G195825.11.20186532.7843940,35.5170768ירושלים טבריה

1206G196625.11.20184532.7852847,35.5285255הדקל טבריה

1207G196425.11.201832.7873193,35.5252677מעלה קקל פינת לוטםטבריה

1208G196525.11.20183532.7875000,35.5300266צאלון טבריה

1209G198125.11.201832.7880074,35.5314465 ליד בית אבות7הנצחון טבריה

1210G196325.11.20181832.7882426,35.5188540שקד טבריה

1211G198625.11.201812732.7883047,35.5254990החשמונאים טבריה

1212G196225.11.20185032.7890134,35.5171597שיזף טבריה

1213G196725.11.201832.7895063,35.5247211שטרית פינת רעותטבריה

1214G198725.11.20181332.7899310,35.5256471דרך הגבורה טבריה

1215G197125.11.2018832.7900724,35.5285844תהילה טבריה

1216G198525.11.201832.7905078,35.5296669 בחניה של הרחוב39ברנר טבריה

1217G196925.11.201832.7919219,35.5269510המכביםטבריה

1218G198325.11.201832.7925426,35.5379230הצנחנים פינת גולניטבריה

1219G197025.11.20181832.7925981,35.5322138א "פיקטבריה

1220G196825.11.201832.7926552,35.5220443ישראל, טבריה, 43השופטים טבריה

1221G198025.11.201832.7927879,35.5203659ישראל, טבריה, 48בר כוכבא טבריה

1222G197425.11.201832.7944899,35.5324888 מול הישיבה החסידית4ורנר טבריה

1223G197825.11.201832.7948617,35.5221723י פינת סייפן"לחטבריה

1224G197325.11.201832.7957113,35.5380261 מול המכולת24המגינים טבריה

1225G198225.11.201832.7965957,35.5302294ברוריה בחניה ליד חניון שטריתטבריה

1226G197225.11.2018632.7971560,35.5307132הגיבורים טבריה

1227G197525.11.201832.7978938,35.5321577אחד העם פינת הרב שךטבריה

1228G197925.11.201832.7981203,35.5263807ישראל, טבריה, 9אליהו גולומב טבריה

1229G197625.11.201832.8003028,35.5259505ישראל, טבריה, 28השומר טבריה



1230G197725.11.201832.801462,35.523409גולדה מאיר פינת סייפן מול המכולותטבריה

1231G453325.11.201832.7745926,35.3685475רחוב דרב עכא קרוב לפינת אלהודא טורען

1232G453425.11.201832.7749388,35.3828531 טורעאןש,רחוב אלאנדלוסטורען

1233G452525.11.201832.7758719,35.3787107ישראל, טורעאן, מועדון קשישים/ס יסודי''ביהטורען

1234G453225.11.201832.7762444,35.3732899ישראל, טורעאן, רחוב בשארהטורען

1235G453125.11.201832.7768705,35.3757477ישראל, טורעאן, ככר מועצה מקומיתטורען

1236G005625.11.201832.2465380,34.9926974ישראל שכונת בדוים כניסה דרומית, טייבה, משטרהטייבה

1237G005725.11.201832.2586931,35.0111142ישראל מערבית למגה, טייבה, 7080כביש טייבה

1238G005825.11.201832.2653100,35.0146760ישראל שיכון מנסור, טייבה, אלשלטייבה

1239G005925.11.201832.2774548,35.0120582צומת אבן סינא  בטייבה

1240G007311.11.201832.2261939,34.9510693ישראל, טירה, קלקיליהטירה

1241G008111.11.201832.2301074,34.9448841ישראל, טירה ,554טירה

1242G007111.11.201832.2305357,34.9547781ישראל, טירה, אל קודס/ס א זהרא''ביטירה

1243G007211.11.201832.2310544,34.9533530ישראל, טירה, אן'באב אל ח/טארק עבד אל חיטירה

1244G007411.11.201832.2341363,34.9538614ישראל, טירה, 24טאב 'עומר בן אל חטירה

1245G007611.11.201832.2342151,34.9577550ישראל, טירה, אבו בכר/ס סאלח מנצור''ביטירה

1246G008011.11.201832.2347368,34.9604810ישראל, טירה, 34טארק עבד אל חי טירה

1247G007711.11.201832.2350987,34.9635763ישראל, טירה, דרך א סולטאניטירה

1248G007511.11.201832.2362770,34.9557751ישראל, טירה, אנדא/ס תיכון למדע''ביטירה

1249G007911.11.201832.2371149,34.9534942ישראל, טירה, אנדא/ס מפתן טירה''ביטירה

1250G007811.11.2018טירהUnnamed Road, 32.2396279,34.9615870ישראל, טירה

1251G456821.11.2018232.7547044,34.9708114ירושלים טירת הכרמל

1252G457021.11.201832.7559788,34.9707171ישראל, טירת כרמל, 28וייצמן טירת הכרמל

1253G457321.11.201832.7590786,34.9777212ישראל, טירת כרמל, 23עזרא לניאדו טירת הכרמל

1254G457221.11.2018232.7613768,34.9655318אלמוג טירת הכרמל

1255G456421.11.201832.7615132,34.9713509ישראל, טירת כרמל, 29הרב ווינריב טירת הכרמל

1256G457121.11.20185132.7615152,34.9655341בוטינסקי 'גטירת הכרמל

1257G456621.11.201832.7617804,34.9766291ישראל, טירת כרמל, 18החרוב טירת הכרמל

1258G457421.11.201832.7639439,34.9680212ישראל, טירת כרמל, 19ל "אצטירת הכרמל

1259G456521.11.201832.7664691,34.9708122ישראל, טירת כרמל, 9ביאליק טירת הכרמל

1260G456921.11.201832.7690267,34.9760373ישראל, טירת כרמל, 8מעלה נוף טירת הכרמל

1261G456321.11.20184532.7701504,34.9765131מוצקין טירת הכרמל

1262G456721.11.20181832.7712412,34.9731996הרדוף טירת הכרמל

1263G009708.11.201832.8465306,35.2034648ליד חטיבת ביניים אל פאראבי טמרהטמרה

1264G008808.11.201832.8502006,35.1895226ישראל, טמרה, לדון'ב אבן ח''חטטמרה

1265G008708.11.201832.8502751,35.1910350טמרה', ס ב"ליד ביטמרה

1266G008608.11.201832.8524026,35.1818118ישראל, טמרה, תיכון הישאם אבו רומיטמרה

1267G008908.11.201832.8544907,35.1859957ישראל, 30811, ליד הגלידריה טמרה, כיכר השעוןטמרה

1268G009608.11.201832.8548577,35.1943691ישראל, טמרה, מסגד אלקובה/'טמרה לטמרה

1269G009508.11.201832.8552469,35.1885592ישראל, טמרה, כביש ראשי/'טמרה אטמרה

1270G009008.11.201832.8591968,35.1842388טמרה, ס אלבירוני"ליד ביטמרה

1271G009208.11.201832.8594815,35.1972334ישראל, טמרה, ס אלנהדה''בטמרה

1272G009108.11.201832.8597365,35.1974548ישראל, טמרה, ס אלנהדה''בטמרה

1273G009408.11.201832.8607523,35.1897250ישראל, טמרה, נור-ס אל''ביטמרה

1274G009308.11.201832.8625970,35.1941481טמרה, שכונה צפוניתטמרה

1275G194022.11.201832.9747021,35.2238953סופר עזמי עבידת'ג-יאנוח

1276G193922.11.201832.9751719,35.2354970מכולת פיצוחי עאנןת'ג-יאנוח

1277G193722.11.201832.9824322,35.2533513בתחנת אוטובוס. ליד מאפיית הנאת'ג-יאנוח

1278G193622.11.201832.9825222,35.2388569צמוד לתחנת אוטובוס. ליד בוזהת'ג-יאנוח

1279G193822.11.201832.9826225,35.2463322קרית חינוך. מתנס יאנוחת'ג-יאנוח

1280G354522/10/201831.87429,34.72495ישראל, יבנה, השומרון פינת ברקןיבנה

1281G354422/10/201831.87629,34.72593ישראל, יבנה, 70הנגב יבנה

1282G354322/10/201831.87755,34.73190ישראל, יבנה, ס רמת"שדרות ירושלים ליד ביהיבנה

1283G354222/10/201831.87607,34.73131ישראל, יבנה, 8הגולן יבנה

1284G354122/10/201831.87629,34.73505ישראל, יבנה, בוטינסקי'ארז פינת זיבנה

1285G354022/10/201831.87760,34.73633ישראל, יבנה, אגוז ליד הדואריבנה

1286G353922/10/201831.87222,34.73035ישראל, יבנה, 48יערה יבנה

1287G353822/10/201831.87292,34.73889ישראל, יבנה, 1סחלב יבנה

1288G353722/10/201831.87284,34.73853ישראל, יבנה, 5סחלב יבנה

1289G353622/10/201831.87256,34.75071ישראל, יבנה, ס סיני"ליד ביה - 3הגלבוע יבנה

1290G353522/10/201831.87418,34.75165ישראל, יבנה, 5הר נבו יבנה

1291G353422/10/201831.87635,34.75065ישראל, יבנה, 4הכרמל יבנה

1292G353322/10/201831.87739,34.74572ישראל, יבנה, 56הדרור יבנה

1293G353222/10/201831.87257,34.74282ישראל, יבנה, 18הדרור יבנה

1294G353122/10/201831.87319,34.74597ישראל, יבנה, הכלנית פינת שבזייבנה

1295G353022/10/201831.86460,34.73886ישראל, יבנה, 28הנמל יבנה

1296G352922/10/201831.86699,34.73191ישראל, יבנה, ס רבין"ליד ביה - 6הדייגים יבנה

1297G352822/10/201831.86909,34.73333ישראל, יבנה, 10התורן יבנה

1298G075905.11.201832.0252306,34.8751301 יהוד ישראל1תמר מונוסון-יהוד

1299G075705.11.201832.0295644,34.8846404ישראל, יהוד, 8ברנר מונוסון-יהוד

1300G076005.11.201832.0300865,34.8784882ישראל, יהוד, בתוך באג,קניון סביוניםמונוסון-יהוד

1301G076505.11.201832.0302849,34.8815894ישראל, יהוד, יצחק שדה צומונוסון-יהוד

1302G077705.11.201832.0303571,34.8973461ישראל, יהוד, 12מוהליבר מונוסון-יהוד

1303G076605.11.201832.0304961,34.8857141ישראל, יהוד, 15יצחק שדה מונוסון-יהוד

1304G076905.11.201832.0310894,34.8923218ישראל, יהוד, המעפילים/ ויצמן מונוסון-יהוד

1305G076805.11.201832.0326757,34.8910945ישראל, יהוד, 28צבי ישי מונוסון-יהוד

1306G076305.11.201832.0328512,34.8809147ישראל,  יהוד92035מנחם בגין מונוסון-יהוד

1307G075805.11.201832.0329986,34.8708733ישראל, יהוד, 461יציאה לכביש מונוסון-יהוד

1308G076405.11.201832.0335258,34.8825975ישראל, יהוד, 38הורדים מונוסון-יהוד

1309G076705.11.201832.0335570,34.8897261ישראל, יהוד, 10בייקובסקי מונוסון-יהוד

1310G077605.11.201832.0338965,34.8978659ישראל, יהוד, 60מוהליבר מונוסון-יהוד

1311G076105.11.201832.0340971,34.8778962ישראל, יהוד, 22דרך משה דיין מונוסון-יהוד



1312G075605.11.201832.0341458,34.8888712ישראל, יהוד, 14קדושי מצרים מונוסון-יהוד

1313G077105.11.201832.0342186,34.8971125ישראל, יהוד, 26אלפרט מונוסון-יהוד

1314G077005.11.201832.0343583,34.8935265ישראל, יהוד, 1אלפרט מונוסון-יהוד

1315G076205.11.201832.0348800,34.8783629ישראל, יהוד, 68דרך החורש מונוסון-יהוד

1316G075505.11.201832.0354861,34.8899410ישראל, יהוד, 42דוד מרכוס מונוסון-יהוד

1317G490105.11.201832.0357149,34.8858086ישראל, יהוד, 26הנרקיס מונוסון-יהוד

1318G490305.11.201832.0365955,34.8801925ישראל, יהוד, 1מבוא האירוס מונוסון-יהוד

1319G075405.11.201832.0367755,34.8900218ישראל, יהוד, 32ביאליק מונוסון-יהוד

1320G077205.11.201832.0367834,34.8955491ישראל, יהוד, 15סוקניק מונוסון-יהוד

1321G075105.11.201832.0378742,34.8854444ישראל, יהוד, 15רמז מונוסון-יהוד

1322G490205.11.201832.0381637,34.8953410ישראל, יהוד, 32לוחמי הגטאות מונוסון-יהוד

1323G075305.11.201832.0383483,34.8921421ישראל, יהוד ,1  7מונוסון-יהוד

1324G075205.11.201832.0385768,34.8856396ישראל, יהוד, 7לוי אשכול מונוסון-יהוד

1325G077305.11.201832.0386424,34.8943457ישראל, יהוד, 33צוקרמן מונוסון-יהוד

1326G077505.11.201832.0395695,34.8960046ישראל, יהוד, 122מוהליבר מונוסון-יהוד

1327G077405.11.201832.0401486,34.8940260ישראל, יהוד, 21שלמה קפלנסקי מונוסון-יהוד

1328G485306/11/201832.65431,35.10431ישראל, יוקנעם עילית, 6התמר יוקנעם

1329G485206/11/201832.65549,35.10577ישראל, יוקנעם עילית, 2הגיבורים יוקנעם

1330G485106/11/201832.65876,35.11032ישראל,  יוקנעם עילית1האורן יוקנעם

1331G485006/11/201832.65962,35.11126ישראל, יוקנעם עילית, 26הנרקיסים יוקנעם

1332G484906/11/201832.65831,35.10626ישראל, יוקנעם עילית, 2התאנה יוקנעם

1333G484806/11/201832.65649,35.10431ישראל, יוקנעם עילית, 4הצאלים יוקנעם

1334G484706/11/201832.65108,35.09917ישראל, יוקנעם עילית, 23הדודאים יוקנעם

1335G484606/11/201832.65194,35.09852ישראל, יוקנעם עילית, 35אילנות יוקנעם

1336G484506/11/201832.64938,35.09349ישראל, יוקנעם עילית, 39הערבה יוקנעם

1337G484406/11/201832.64404,35.09044ישראל, יוקנעם עילית, 14ירדן יוקנעם

1338G484306/11/201832.64088,35.08954ישראל, יוקנעם עילית, 54אביטל יוקנעם

1339G484206/11/201832.64294,35.08645ישראל, יוקנעם עילית, 36ירמוך יוקנעם

1340G484106/11/201832.64215,35.08763ישראל, יוקנעם עילית, 22דליות יוקנעם

1341G484006/11/201832.63963,35.08407ישראל, יוקנעם עילית, 2החצבני יוקנעם

1342G483906/11/201832.63718,35.08265ישראל, יוקנעם עילית, 21האקליפטוס יוקנעם

1343G483806/11/201832.64061,35.08211ישראל, יוקנעם עילית, 88ירדן יוקנעם

1344G483706/11/201832.63926,35.07920ישראל, יוקנעם עילית, 63הגיא יוקנעם

1345G483606/11/201832.63651,35.07766ישראל,  יוקנעם עילית81הגיא יוקנעם

1346G483506/11/201832.63555,35.07869יוקנעם עילית ישראל, הגיא ליד הכיכריוקנעם

1347G483406/11/201832.63556,35.07797יוקנעם עילית ישראל, הגיא ליד הכיכריוקנעם

1348G483306/11/201832.63758,35.08954ישראל, יוקנעם עילית, 22יער אודם יוקנעם

1349G483206/11/201832.63911,35.09111ישראל, יוקנעם עילית, 80אביטל יוקנעם

1350G483106/11/201832.63866,35.09295ישראל, יוקנעם עילית, 3גולן יוקנעם

1351G483006/11/201832.63617,35.09361ישראל, יוקנעם עילית, 9אורטל יוקנעם

1352G482906/11/201832.64407,35.09522ישראל, יוקנעם עילית, 14הבשן יוקנעם

1353G482806/11/201832.64567,35.09877ישראל, יוקנעם עילית, 12התבור יוקנעם

1354G482706/11/201832.64308,35.09683ישראל, יוקנעם עילית, 2הגלעד יוקנעם

1355G482606/11/201832.64525,35.09162ישראל, יוקנעם עילית, 72האלונים יוקנעם

1356G482506/11/201832.64905,35.09639ישראל, יוקנעם עילית, 48האלונים יוקנעם

1357G103224.10.201833.0524470,35.5915926ישראל, יסוד המעלה, הזיתיסוד המעלה

1358G103324.10.201833.0563210,35.6042343ישראל, יסוד המעלה, ליד מועצה מקומית רחוב המייסדיםיסוד המעלה

1359G103124.10.201833.0589313,35.6129443ישראל,, השזיף פינת המייסדים יסוד המעלהיסוד המעלה

1360G511006.12.201832.6810174,35.2748439ליד תיכון מראח אלגוזלאןיפיע

1361G511106.12.201830232.6848383,35.2759036יפיע יפיע

1362G511206.12.201812132.6848304,35.2750415יפיע יפיע

1363G252004/11/201830.98804,34.91368ישראל, ירוחם, 224הקשת ירוחם

1364G252104/11/201830.99079,34.92027ישראל, ירוחם, הדקל מרכז מסחריירוחם

1365G252204/11/201830.98610,34.91912ישראל, ירוחם, 72-74נחל צין ירוחם

1366G252304/11/201830.98577,34.93165ישראל, ירוחם, 1003ם "הרמבירוחם

1367G252404/11/201830.98105,34.93548ישראל, ירוחם, י מול הנביאים"רשירוחם

1368G252504/11/201830.99303,34.93035ישראל, ירוחם, הכהן . ההגנה פינת הירוחם

1369G252604/11/201830.98975,34.92519ישראל, ירוחם,  פינת הרצל159ויים "בילירוחם

1370G252704/11/201830.99041,34.93439ישראל, ירוחם, 747ההגנה ירוחם

1371G346315/10/201831.74465,35.23810ישראל, ירושלים, 303שלמה בן יוסף ירושלים

1372G346215/10/201831.74914,35.22939ישראל, ירושלים, 41אדם ירושלים

1373G346115/10/201831.74504,35.23398ישראל, ירושלים, אליעזר קשאני פינת הרשל גירנשפןירושלים

1374G346015/10/201831.74713,35.22231ישראל, ירושלים, 14לייב יפה מול ירושלים

1375G345915/10/201831.75319,35.21899ישראל, ירושלים, 118בית לחם ירושלים

1376G345815/10/201831.75782,35.22438ישראל, ירושלים, בחניה מצד ימין- קדושי שלוניקי ירושלים

1377G345715/10/201831.75584,35.21026ישראל, ירושלים, 116מעגלי יבנה ירושלים

1378G345615/10/201831.75997,35.20727ישראל, ירושלים, רבי חלפתא פינת חזקיהו המלךירושלים

1379G345515/10/201831.75271,35.19244ישראל, ירושלים, 144אברהם אלמליח ירושלים

1380G345415/10/201831.73524,35.19784ישראל, ירושלים, בחניה - 11ורדינון ירושלים

1381G345315/10/201831.72945,35.18904ישראל, ירושלים, בחניה - 201צבר ירושלים

1382G345215/10/201831.76416,35.21994ישראל, ירושלים, 28עמק רפאים ירושלים

1383G345117/10/201831.76085,35.16726ישראל, ירושלים, 7דרך כרמית ירושלים

1384G345017/10/201831.75738,35.18128ישראל, ירושלים, 1אברהם שטרן ירושלים

1385G344917/10/201831.75402,35.16888ישראל, ירושלים, 1הנורית ירושלים

1386G344817/10/201831.75686,35.16393ישראל, ירושלים, 16דהומיי ירושלים

1387G344717/10/201831.75707,35.16730ישראל, ירושלים, בחניה ממול - 20מקסיקו ירושלים

1388G344617/10/201831.76634,35.17228ישראל, ירושלים',  א115עמנואל אולסבנגר ירושלים

1389G344517/10/201831.74898,35.17160ישראל, ירושלים, 48ין 'אריה דולצירושלים

1390G344417/10/201831.76087,35.18340ישראל, ירושלים, 22קדיש לוז ירושלים

1391G344317/10/201831.76914,35.18649ישראל, ירושלים, 16שחראי . י.אירושלים

1392G344217/10/201831.77674,35.18738ישראל, ירושלים, בחניה של המרכז הקהילתי- אהרונוב פינת שמחה גפני ירושלים

1393G344117/10/201831.78452,35.17346ישראל, ירושלים, 66שאולזון . הרב שירושלים



1394G343917/10/201831.77065,35.20583ישראל, ירושלים, 2דוידזון ירושלים

1395G344024/10/201831.81866,35.19476ישראל, ירושלים, בחניה - 1כיסופים ירושלים

1396G343029/10/201831.78970,35.20206ישראל, ירושלים, 15הצבי ירושלים

1397G342929/10/201831.79336,35.20256ישראל, ירושלים, פתח תקווה פינת זכרון יעקובירושלים

1398G342829/10/201831.78737,35.20827ישראל, ירושלים,  פינת יפו1גשר החיים ירושלים

1399G342729/10/201831.78333,35.21522ישראל, ירושלים, 21אגריפס ירושלים

1400G342629/10/201831.78500,35.21565ישראל, ירושלים, 67הנביאים ירושלים

1401G342529/10/201831.76583,35.20877ישראל, ירושלים, 41ח "הפלמירושלים

1402G342429/10/201831.77584,35.22218ישראל, ירושלים, 13דוד המלך ירושלים

1403G342329/10/201831.81941,35.24777ישראל, ירושלים, מרכז מסחרי - 37מאיר גרשון ירושלים

1404G342229/10/201831.83720,35.23953ישראל, ירושלים, 5יצחק טבנקין ירושלים

1405G342129/10/201831.80747,35.23766ישראל, ירושלים, בחניית האוטובוסים- מבוא העשרה ירושלים

1406G342029/10/201831.80192,35.23852ישראל, ירושלים, בחניה - 21ההגנה ירושלים

1407G341929/10/201831.79622,35.22655ישראל, ירושלים, 8ל "מחירושלים

1408G341829/10/201831.80138,35.22785ישראל, ירושלים, פארן מול החניה של מרכז המסחריירושלים

1409G341729/10/201831.81045,35.21391ישראל, ירושלים, 3ר מליובאוויטש "האדמוירושלים

1410G341629/10/201831.81305,35.20478ישראל, ירושלים, 42הנרי מורגנטאו ירושלים

1411G341529/10/201831.81499,35.20589ישראל, ירושלים, הדף היומי פינת רחוב נרות שבתירושלים

1412G341429/10/201831.80455,35.21023ישראל, ירושלים, 21הרטום ירושלים

1413G581812/12/201831.7869345,35.1954399ישראל, ירושלים, 15הרב צבי יהודה ירושלים

1414G581912/12/201831.7909492,35.1919122 ליד המתנס15ארה 'נגירושלים

1415G582012/12/201831.7788606,35.1914430ישראל, ירושלים, 1שחר . ד.חירושלים

1416G582112/12/201831.7693949,35.1909145ישראל, ירושלים, 32משה קול ירושלים

1417G582212/12/201831.7640135,35.1975707ישראל, ירושלים, 12הרב חיים הלר ירושלים

1418G582312/12/201831.7632413,35.1956630 גבעת מרדכי48שחל ירושלים

1419G582412/12/201831.7661658,35.2044390ישראל, ירושלים, 61הרצוג ירושלים

1420G582512/12/201831.7747029,35.2176339ישראל, ירושלים, 2קרן היסוד ירושלים

1421G582612/12/201831.7674260,35.2113495ישראל, ירושלים, 19ח "הפלמירושלים

1422G582712/12/201831.7606544,35.2049576ישראל, 20י עגנון "שירושלים

1423G582812/12/20181231.7478854,35.2227289לב יפה ירושלים

1424G582912/12/201831.7609468,35.2165485 ירושלים60עמק רפאים ירושלים

1425G583012/12/201831.7629932,35.2214231ישראל, ירושלים, 12מסריק ירושלים

1426G583112/12/201831.7630420,35.2136349ישראל, ירושלים, 10חזקיהו המלך ירושלים

1427G583212/12/201831.7794228,35.1852990ישראל, ירושלים, 15הארזים ירושלים

1428G583312/12/201831.7692263,35.1825248ישראל, ירושלים, ם''הרשד/הפסגהירושלים

1429G583412/12/201831.7622988,35.1863503ישראל, ירושלים, זילברג/קרית נוערירושלים

1430G583512/12/201831.7669146,35.1846428ישראל, ירושלים, 58בית וגן ירושלים

1431G583612/12/201831.7608248,35.1761423ישראל, ירושלים, 6אורוגואי ירושלים

1432G583712/12/201831.7618637,35.1745346ישראל, ירושלים, 74בורוכוב ירושלים

1433G583812/12/201831.7605420,35.1792981ישראל, ירושלים, גולומב/פארק פישמןירושלים

1434G583912/12/201831.7613763,35.1807212ישראל, ירושלים, 55קובובי . אריה לירושלים

1435G584012/12/201831.7512861,35.1810828ישראל, ירושלים, מעלות אייל/הדישוןירושלים

1436G584112/12/201831.7487865,35.1802250ישראל, ירושלים, 79האייל ירושלים

1437G584212/12/201831.7486297,35.1717331ישראל, ירושלים, אל סלוודור גבעת משואהירושלים

1438G584312/12/201831.7306143,35.1994736 רחוב פולוצקי גילהירושלים

1439G584412/12/201831.7827029,35.2088363שדרות בן צבי אחרי תחנת הדלקירושלים

1440G584512/12/201831.8030245,35.2163612 27מעגלי הרים לוין ירושלים

1441G584612/12/20185131.8021727,35.2195139מעגלי הרים לוין ירושלים

1442G584712/12/201831.8412871,35.2478647 נווה יעקב8י זיוון "הרב שירושלים

1443G191419.11.201832.9512757,35.1924813בית ספר נהדהירכא

1444G191219.11.201832.9518658,35.1744783חטיבת בינים רועייהירכא

1445G191319.11.201832.9521930,35.1876801בית ספר יסודי אלנורירכא

1446G191519.11.201832.9531693,35.1814681בית ספר תיכוןירכא

1447G191619.11.201832.9538153,35.2194833ישראל, ירכא, ס אל אמל''בירכא

1448G190919.11.201832.9565564,35.2213863ישראל, ירכא, אמל-אל' ס א''ביירכא

1449G191119.11.201832.9610919,35.2020131חטיבתבינים סריסיירכא

1450G191019.11.201832.9616525,35.2169028בית ספר יסודי חדשניירכא

1451G172011.11.201832.8361431,35.2471000כאוכב אבו אל היגא בתחנת דלק בכניסה ליישובא'כאוכב אבו אלהיג

1452G172111.11.201832.8367214,35.2479674 כאוכב אבו אל היגא בתחנת דלקא'כאוכב אבו אלהיג

1453G079104.11.2018 32.2140292,34.9870193ישראל, כוכב יאיר צור יגאל, 8גבעון צור יגאל- כוכב יאיר

1454G079204.11.2018 32.2140374,34.9870324ישראל, כוכב יאיר צור יגאל, 8גבעון צור יגאל- כוכב יאיר

1455G079304.11.2018 32.2140591,34.9870393ישראל, כוכב יאיר צור יגאל, 8גבעון צור יגאל- כוכב יאיר

1456G079404.11.2018 132.2153284,34.9920655אנקור צור יגאל- כוכב יאיר

1457G078804.11.2018 32.2201294,34.9812560חנית סופר דילצור יגאל- כוכב יאיר

1458G078904.11.2018 32.2201421,34.9811922חנית סופר דילצור יגאל- כוכב יאיר

1459G079004.11.2018 32.2232602,34.9930077ישראל, כוכב יאיר צור יגאל, 8בארי צור יגאל- כוכב יאיר

1460G079704.11.2018 32.2249334,34.9988856ישראל, כוכב יאיר צור יגאל, שדרות הארץצור יגאל- כוכב יאיר

1461G079804.11.2018 32.2249897,34.9989006ישראל, כוכב יאיר צור יגאל, שדרות הארץצור יגאל- כוכב יאיר

1462G079504.11.2018 32.2274048,35.0069377פינת רחוב דן צור יגאל- כוכב יאיר

1463G079604.11.2018 32.2274311,35.0069059מרכז מיחזור בכיכר כוכב יאירצור יגאל- כוכב יאיר

1464G377518/10/201831.24480,35.09736ישראל, כסיפה, מול מועדון פייס - 45שכונה כסייפה

1465G377618/10/201831.24893,35.08557ישראל, כסיפה, קניון כסייפה - 30שכונה כסייפה

1466G194322.11.201832.9690909,35.3075125ליד בית ספר חדש. סמיעכסרא סמיע

1467G194122.11.201832.9719634,35.2962226שכונת חיילים משוחרריםכסרא סמיע

1468G194422.11.201832.9801815,35.3093552ליד ביס טכנולוגי סמיעכסרא סמיע

1469G194222.11.201832.9880217,35.3015217(כרגע נמצא בביתקברות)בית ספר מנרהכסרא סמיע

1470G322922.11.201832.1307982,34.9692813ליד הדואר. ישראל, כפר ברא ,52כפר ברא

1471G176913.11.20181532.9911216,35.2688168אדיר כפר ורדים

1472G176813.11.2018532.9931973,35.2818604שניר כפר ורדים

1473G177413.11.201832.9957347,35.2752471מרכז מחזור. מרכז מסחריכפר ורדים

1474G177613.11.201832.9957788,35.2745165מרכז מחזור. מרכז מסחריכפר ורדים

1475G177513.11.201832.9958848,35.2733838מרכז מסחרי מרכז מחזורכפר ורדים



1476G177713.11.201832.9965007,35.2733838מרכז מחזור. מרכז מסחריכפר ורדים

1477G177213.11.2018932.9969521,35.2620909כיכר כפר ורדים

1478G177113.11.2018932.9974809,35.2622294כיכר כפר ורדים

1479G177013.11.2018232.9977293,35.2700173ארבל כפר ורדים

1480G177313.11.20188533.0066020,35.2630871מירון כפר ורדים

1481G066208.11.201832.3096383,34.9318834ישראל, כפר יונה, 27שוהם כפר יונה

1482G065509.11.201832.3105995,34.9279472ישראל, כפר יונה,  צמוד לגן ירמוך 35הירקון כפר יונה

1483G065909.11.201832.3113136,34.9369569ישראל, כפר יונה,  מול מגה בעיר 65שדרות מנחם בגין כפר יונה

1484G066108.11.201832.3114845,34.9361097ישראל, כפר יונה, י מגה בעיר" ע44הלוטם כפר יונה

1485G066008.11.201832.3130723,34.9394228ישראל, כפר יונה, י מוקד איסוף פסולת וגן ילדים כלנית " ע7צבעוני מול כפר יונה

1486G065609.11.201832.3167893,34.9416637ישראל, כפר יונה, י מוקד מחזור פסולת " ע14ם "רמבכפר יונה

1487G066308.11.201832.3186123,34.9240891ישראל, כפר יונה, י מוקד איסוף פסולת ותחנת האוטובוס"שד רבין פינת הצלף עכפר יונה

1488G065709.11.201832.3186306,34.9335439ישראל, כפר יונה,  צמוד לחניית קניון הכפר 9הרצל כפר יונה

1489G065809.11.201832.3220170,34.9382291ישראל, כפר יונה,  פינת שושנה דמארי 1נעמי שמר כפר יונה

1490G066408.11.201832.3221684,34.9255352ישראל, כפר יונה, י גן ילדים מור"גילה פינת הגולן עכפר יונה

1491G115431.10.201832.7202143,35.4387425כפר כמא צמוד לבית עלמין רח נאשהכפר כמא

1492G115331.10.201832.7248432,35.4398239ליד הבית ספרכפר כמא

1493G364315/10/201832.19342,34.88985ישראל, כפר סבא, 2דובה ויצחק שיינפיין כפר סבא

1494G364415/10/201832.19760,34.88959ישראל, כפר סבא, 22ספיר כפר סבא

1495G364515/10/201832.18785,34.89059ישראל, כפר סבא, 1עלי מוהר כפר סבא

1496G364615/10/201832.18521,34.89159ישראל, כפר סבא, 10דוד זהבי כפר סבא

1497G364715/10/201832.18662,34.89653ישראל, כפר סבא, 1ברקן כפר סבא

1498G364815/10/201832.18907,34.89701ישראל, כפר סבא, 28יאיר רוזנבלום כפר סבא

1499G364915/10/201832.17444,34.91980ישראל, כפר סבא, 1התותחנים כפר סבא

1500G365015/10/201832.18153,34.91988ישראל, כפר סבא, 112ר "אזכפר סבא

1501G365115/10/201832.18381,34.91059ישראל, כפר סבא, 49ר "אזכפר סבא

1502G365215/10/201832.18291,34.90750ישראל, כפר סבא, 44ם "רמבכפר סבא

1503G365315/10/201832.17984,34.90984ישראל, כפר סבא, 10השחר כפר סבא

1504G365415/10/201832.17818,34.90372ישראל, כפר סבא, 2מוטה גור כפר סבא

1505G365515/10/201832.18466,34.90324ישראל, כפר סבא, 7הרצפלד כפר סבא

1506G365616/10/201832.17623,34.91005ישראל, כפר סבא, 20המייסדים כפר סבא

1507G365716/10/201832.17603,34.91004ישראל, כפר סבא, 29המייסדים כפר סבא

1508G365816/10/201832.17704,34.90683ישראל, כפר סבא, 3ארבל כפר סבא

1509G366016/10/201832.17570,34.89653ישראל, כפר סבא, 37שדרות ששת הימים כפר סבא

1510G366216/10/201832.19020,34.90160ישראל, כפר סבא, 1האחדות כפר סבא

1511G366316/10/201832.18714,34.90685ישראל, כפר סבא, 10פרישמן כפר סבא

1512G366416/10/201832.17985,34.91259ישראל, כפר סבא, 1עציון כפר סבא

1513G365916/10/201832.17492,34.90536ישראל, כפר סבא, 19ירושלים כפר סבא

1514G366516/10/201832.17267,34.89917ישראל, כפר סבא, 34גאולה כפר סבא

1515G366616/10/201832.17362,34.89623ישראל, כפר סבא, 32זאב גלר כפר סבא

1516G366116/10/201832.17916,34.89031ישראל, כפר סבא, 54אנצו סירני כפר סבא

1517G367016/10/201832.18442,34.92946ישראל, כפר סבא, 5דוכיפת כפר סבא

1518G367116/10/201832.18544,34.92799ישראל, כפר סבא, 7זמיר כפר סבא

1519G366816/10/201832.18219,34.92953ישראל, כפר סבא, 23בקעת בית נטופה כפר סבא

1520G366916/10/201832.18113,34.93645ישראל, כפר סבא, לפני הכיכר - 14דרך קדומים כפר סבא

1521G228216/10/201832.18235,34.93952ישראל, כפר סבא, 43לוי אשכול כפר סבא

1522G228316/10/201832.17934,34.93778ישראל, כפר סבא, 20השיקמה כפר סבא

1523G228416/10/201832.17208,34.93010ישראל, כפר סבא, בחניה- י 'קניון גכפר סבא

1524G228516/10/201832.17039,34.92360ישראל, כפר סבא, 4אלקלעי כפר סבא

1525G228616/10/201832.16912,34.92102ישראל, כפר סבא, 14הראשונים כפר סבא

1526G228716/10/201832.17157,34.92019ישראל, כפר סבא, 10יציאת אירופה כפר סבא

1527G228816/10/201832.17305,34.92185ישראל, כפר סבא, 4גייסות השריון כפר סבא

1528G229016/10/201832.17534,34.91436ישראל, כפר סבא, 2המייסדים כפר סבא

1529G228916/10/201832.18184,34.90241ישראל, כפר סבא, 14צביה לובטקין כפר סבא

1530G229116/10/201832.17711,34.89835ישראל, כפר סבא, 3אגרון כפר סבא

1531G229216/10/201832.17168,34.91142ישראל, כפר סבא, 58בן גוריון כפר סבא

1532G229316/10/201832.17168,34.91143ישראל, כפר סבא, 58בן גוריון כפר סבא

1533G229416/10/201832.17820,34.91531ישראל, כפר סבא, 66תל חי כפר סבא

1534G229516/10/201832.18079,34.91612ישראל, כפר סבא, 84תל חי כפר סבא

1535G366716/10/201832.17290,34.91844ישראל, כפר סבא, 184ויצמן כפר סבא

1536G229616/10/201832.16246,34.93268ישראל, כפר סבא, 11עתיר ידע כפר סבא

1537G229716/10/201832.18833,34.93674ישראל, כפר סבא, 26עובדיה הנביא כפר סבא

1538G230017/10/201832.17566,34.90861ישראל, כפר סבא, 55רוטשילד כפר סבא

1539G229917/10/201832.17303,34.90563ישראל, כפר סבא, 19בן גוריון כפר סבא

1540G322822.11.201832.1112957,34.9723161ס אלמנאר על הכביש"ליד ביה. ישראל, כפר קאסם, עלי בן אבו טאלב/טאב'עומר בן אל חכפר קאסם

1541G044127.10.201832.1125132,34.9638531ישראל, כפר קאסם, כניסה ראשיתכפר קאסם

1542G097119.11.201832.1143712,34.9756851ישראל, כפר קאסם, 71' א שוהדאכפר קאסם

1543G502518.11.201832.1144339,34.9760685בית ספר אל עומריהכפר קאסם

1544G323022.11.201832.1154903,34.9835448ס בן סינא מצד ימין"ישראל אחרי ביה, כפר קאסם, אל פתחכפר קאסם

1545G097019.11.201832.1156976,34.9728524ישראל, כפר קאסם, ס אלגזלי''ביכפר קאסם

1546G096919.11.201832.1184595,34.9669086ישראל, כפר קאסם, ליל'אל ח/עבד אל כרים קאסםכפר קאסם

1547G097219.11.201832.1194217,34.9703685ישראל, כפר קאסם, אל אקצאכפר קאסם

1548G057201.11.201832.1797109,34.8196970כפר שמריהו,  בחניה2הזורע כפר שמריהו

1549G057101.11.201832.1857897,34.8200631ישראל, כפר שמריהו, ליד הדוארכפר שמריהו

1550G056901.11.201832.1917555,34.8213881ישראל, כפר שמריהו, 4הנוטע כפר שמריהו

1551G057001.11.201832.1938686,34.8186643ישראל,  שביל התפוזיםכפר שמריהוכפר שמריהו

1552G115031.10.201832.6782376,35.4176259 במעגל תנועה2הנורית כפר תבור

1553G114631.10.201832.6855690,35.4218270 צמוד לבניין המועצה2כפר תבור ההגנה כפר תבור

1554G114931.10.2018632.6867455,35.4153460כפר תבור הלחי כפר תבור

1555G114831.10.2018132.6899356,35.4173058תבור . כפר תבורכפר תבור

1556G114731.10.201832.6935422,35.4203832שדרות רוטשילד הכיכר הגדולהכפר תבור

1557G115131.10.201832.6957401,35.4191574כיכר הברונית בשדרות רוטשילדכפר תבור



1558G178013.11.2018132.8985596,35.2829844משעול השקנאי כרמיאל

1559G177913.11.20188332.8990551,35.2940673נשר כרמיאל

1560G507728.11.20185832.9014509,35.2845824שחף כרמיאל

1561G178813.11.20182332.9027569,35.2806687הפלמח כרמיאל

1562G178113.11.201814732.900735,35.281505חטיבת הראל כרמיאל

1563G178713.11.201832.9029042,35.2801635ההגנה פינת נחשוןכרמיאל

1564G179313.11.20181732.9031515,35.3015935נתיב הלוטוס כרמיאל

1565G178213.11.2018732.9034365,35.2863030נשר כרמיאל

1566G178413.11.20185032.9039485,35.2993648הפרחים כרמיאל

1567G178613.11.201832.9051129,35.2827561ישראל, כרמיאל, 15ההגנה כרמיאל

1568G180113.11.2018332.9053617,35.3001759הפרחים כרמיאל

1569G179113.11.20183332.9053955,35.2994039מורד הגיא כרמיאל

1570G179413.11.20183532.9056843,35.2806245מבצע אסף כרמיאל

1571G178313.11.201832.9061477,35.2927850חוחית פינת דגניתכרמיאל

1572G178913.11.201832.9063363,35.2772228נתיב הסיירים פינת הלהכרמיאל

1573G179013.11.20181532.9064287,35.2966128ערבה כרמיאל

1574G178513.11.201832.9066999,35.2934000משעול הדולבכרמיאל

1575G507928.11.201832.9073358,35.2915192בחניה בניין העיריה 100קקל כרמיאל

1576G179713.11.20181832.9084736,35.2887497יסמין כרמיאל

1577G180013.11.20188432.9088331,35.2930246אשכולות כרמיאל

1578G179813.11.20181932.9090690,35.2931828משעול התפן כרמיאל

1579G179213.11.201832.9092689,35.3018005איריס ליד הכיכרכרמיאל

1580G180513.11.201832.9111767,35.3012569התמר פינת רימוןכרמיאל

1581G179913.11.20182832.9112308,35.2958388יודפת כרמיאל

1582G180213.11.2018132.9112869,35.2987770החבצלת כרמיאל

1583G180413.11.20181732.9127349,35.3007757ארבל כרמיאל

1584G181213.11.201832.9134861,35.2906001תירוש פינת שריגכרמיאל

1585G179513.11.201832.9139995,35.2709041אסיף פינת עומרכרמיאל

1586G181313.11.201812032.9152215,35.2914494שדמה כרמיאל

1587G181113.11.2018332.9154682,35.2907681תבור כרמיאל

1588G507828.11.20181132.9161093,35.2922468משגב כרמיאל

1589G180313.11.20181932.9161683,35.3008356הרימון כרמיאל

1590G180713.11.20185132.9163432,35.3039194הגליל כרמיאל

1591G179613.11.20187032.9164768,35.2766344אסיף כרמיאל

1592G508028.11.20186932.9166148,35.2773114קציר כרמיאל

1593G177813.11.2018132.9176560,35.3058421הזית כרמיאל

1594G180813.11.20181032.9185844,35.3028941הגליל כרמיאל

1595G180913.11.2018232.9186493,35.3015935משעול מורן כרמיאל

1596G181013.11.201832.9189589,35.2896801כרכום בצומת הרחובותכרמיאל

1597G180613.11.20183132.9197007,35.3023660מעלה הכרמים כרמיאל

1598G388023/10/201831.37297,34.80979ישראל, להבים, מרכז מסחרי - 1שדרות רימון להבים

1599G388123/10/201831.37256,34.81552ישראל, להבים, להבים מועצה מקומית בחנייהלהבים

1600G388223/10/201831.37064,34.82224ישראל, להבים, שדרות התמר מול רחוב התפוחלהבים

1601G387123/10/201831.32538,34.87218ישראל, לקיה, מול מרכז שיטור קהילתילקיה

1602G387223/10/201831.32518,34.86847ישראל, לקיה, מול צמיגי עבדלקיה

1603G387323/10/201831.32517,34.86283ישראל, לקיה, ח כללית"ליד קופלקיה

1604G387923/10/201831.32681,34.87679ישראל, לקיה, ח כללית ליד מכולת לקיה"מול קופלקיה

1605G386623/10/201831.27540,34.88148ישראל, אום בטין, ס יסודי אלסנאבל"ביהאל קסום. א.מ

1606G386723/10/201831.29037,34.91839ישראל, אל סייד, מכולת אבו מחמודאל קסום. א.מ

1607G386823/10/201831.25404,34.96154ישראל, אל אטראש, אל אטראש- ס אלסלאם "ביהאל קסום. א.מ

1608G386923/10/201831.29919,35.07694ישראל, את'דריג, את'ס דריג"ביהאל קסום. א.מ

1609G387023/10/201831.29130,35.07163ישראל, מכחול, ס מכחול"ביהאל קסום. א.מ

1610G573120.11.201832.5325251,34.9933816ישראל, אביאל ,313אלונה. א.מ

1611G573220.11.201832.5331134,34.9960065ישראל, אביאל ,351אלונה. א.מ

1612G572920.11.201832.5479097,35.0415374ישראל, י"גבעת ניל, בית העםאלונה. א.מ

1613G573020.11.201832.5485311,35.0477160ישראל، גבעת נילי ברחבהאלונה. א.מ

1614G572820.11.201832.5642353,35.0198603ישראל, עמיקם, כלניתאלונה. א.מ

1615G572720.11.201832.5642411,35.0199041ישראל, עמיקם, כלניתאלונה. א.מ

1616G388424/10/201831.42534,34.49400ישראל, בארי, מרכז המחזור- הממלכה אשכול. א.מ

1617G388524/10/201831.38485,34.45835ישראל, רעים, מאחורי המטבח- מרכז מחזור אשכול. א.מ

1618G388624/10/201831.30519,34.52422ישראל, אורים, בחניה- מרכז מחזור אשכול. א.מ

1619G388724/10/201831.20374,34.53463ישראל, צאלים, בחניה- במכבסה אשכול. א.מ

1620G388824/10/201831.21020,34.46550ישראל, גבולות, מאחורי המטבח מול המרכוליתאשכול. א.מ

1621G388924/10/201831.24698,34.41209ישראל, עמיעוז, ליד מרגש הספורט- מרכז מחזור אשכול. א.מ

1622G389024/10/201831.24271,34.40688ישראל, מבטחים, ליג מכולת העוגן- מרכז מחזור אשכול. א.מ

1623G389124/10/201831.23692,34.43086ישראל, אוהד, חניית המזכירותאשכול. א.מ

1624G389224/10/201831.23713,34.42690ישראל, צוחר, רחבת החניה במזכירות- האלון אשכול. א.מ

1625G389324/10/201831.23073,34.41944ישראל, שדה ניצן, 44מאחורי המזכירות מול משק - בחניה אשכול. א.מ

1626G389424/10/201831.22841,34.42824ישראל, תלמי אליהו, מרכז מחזור ברחבת הצרכניהאשכול. א.מ

1627G389524/10/201831.24738,34.40224ישראל, ישע, ברחבת החניה של המזכירותאשכול. א.מ

1628G389624/10/201831.23646,34.36023ישראל, ניר יצחק, מאחורי המוסךאשכול. א.מ

1629G389724/10/201831.20626,34.32466ישראל, יתד, מאחורי גן הילדים - 51הדסים אשכול. א.מ

1630G389824/10/201831.22131,34.35449ישראל, פרי גן, ליד גני הילדים - 2גפן אשכול. א.מ

1631G389924/10/201831.20095,34.36586ישראל, תלמי יוסף, חממות אחרי רחוב מרווהאשכול. א.מ

1632G390024/10/201831.19513,34.33134ישראל, אבשלום, ח כללית"מאחורי המזכירות ליד קופאשכול. א.מ

1633G390124/10/201831.19342,34.33897ישראל, דקל, בכניסה לישובאשכול. א.מ

1634G390224/10/201831.16194,34.33195ישראל, נווה, ברחבת המזכירותאשכול. א.מ

1635G390324/10/201831.14161,34.31590ישראל, בני נצרים, הכפריה- מרכז מחזור ליד המכולת אשכול. א.מ

1636G390424/10/201831.16709,34.30532ישראל, שלומית, מרכז מחזור מול מגרש הספורטאשכול. א.מ

1637G390524/10/201831.18913,34.31757ישראל, יבול, במזכירות ליד מגרשי הספורטאשכול. א.מ

1638G390624/10/201831.21252,34.33288ישראל, שדי אברהם, מרכז מחזור מאחורי המוסךאשכול. א.מ

1639G390724/10/201831.22831,34.28399ישראל, כרם שלום, מרכז מחזור מאחורי המטבחאשכול. א.מ



1640G390824/10/201831.23059,34.32613ישראל, חולית, בחניית המזכירותאשכול. א.מ

1641G390924/10/201831.23736,34.34329ישראל, סופה, מאחורי כולבו סופהאשכול. א.מ

1642G391024/10/201831.28175,34.45115ישראל, עין הבשור, שער יציאה דרומי ליד גני הילדיםאשכול. א.מ

1643G391124/10/201831.29884,34.42760ישראל, מגן, מרכז מחזור מאחורי המטבחאשכול. א.מ

1644G391224/10/201831.30362,34.43185ישראל, מועצה אזורית אשכול,במתחם המועצה ליד תחנת מכבי האשאשכול. א.מ

1645G393125/10/201831.37483,34.39819ישראל, כיסופים, מאחורי המזכירותאשכול. א.מ

1646G393225/10/201831.35099,34.40218ישראל, עין השלושה, מרכז מחזור ליד הכלבואשכול. א.מ

1647G393325/10/201831.33520,34.39547ישראל, נירים, מרכז מחזור ליד הכלבואשכול. א.מ

1648G393425/10/201831.30869,34.40246ישראל, ניר עוז, מרכז מחזור ליד המרכוליתאשכול. א.מ

1649G356314/10/201831.77518,34.72086ישראל, כניסה לשכונה- חצור אשדוד באר טוביה. א.מ

1650G356214/10/201831.77661,34.71667ישראל, שכונה חדשה- חצור אשדוד באר טוביה. א.מ

1651G364114/10/201831.80203,34.75092ישראל, כנות, מאחורי המבטח- ס חקלאי כנות "ביהבאר טוביה. א.מ

1652G364214/10/201831.80178,34.75210ישראל, כנות, אחרי בניין ההנהלה- ס חקלאי כנות "ביהבאר טוביה. א.מ

1653G367215/10/201831.78368,34.76862ישראל, חצב, 503הבנים באר טוביה. א.מ

1654G367315/10/201831.74329,34.76857ישראל, אחווה, 24גפן באר טוביה. א.מ

1655G367415/10/201831.73418,34.77429ישראל, ערוגות, ליד המכולת במכרז מחזור- דרך השדות באר טוביה. א.מ

1656G367515/10/201831.74350,34.77435ישראל, ינון, בחניה- מכללת אחווה באר טוביה. א.מ

1657G367615/10/201831.74268,34.77937ישראל, ינון, 54ראשונים באר טוביה. א.מ

1658G367715/10/201831.75235,34.76323ישראל, תלמי יחיאל, בחניה ליד המכולת- הדרים באר טוביה. א.מ

1659G367815/10/201831.74528,34.75526ישראל, כפר אחים, 44גובר באר טוביה. א.מ

1660G367915/10/201831.74257,34.76507ישראל, כפר אחים, 101החיטה באר טוביה. א.מ

1661G368015/10/201831.67237,34.75521ישראל, ניר בנים, 11נתיב האפרסק באר טוביה. א.מ

1662G368115/10/201831.67094,34.74981ישראל, ניר בנים, 439שביל החלב באר טוביה. א.מ

1663G368215/10/201831.71458,34.75848ישראל, תימורים, מאחורי המכולת- המיידסים באר טוביה. א.מ

1664G368315/10/201831.71360,34.75779ישראל, תימורים, ליד תחנת ההסעה- האילנות באר טוביה. א.מ

1665G368415/10/201831.72574,34.74932ישראל, בחנייה האחורית- בניין המועצה באר טוביה- ניר באר טוביה. א.מ

1666G368515/10/201831.70871,34.74418ישראל, אביגדור, 19התקווה באר טוביה. א.מ

1667G368615/10/201831.71675,34.73222ישראל, כפר ורבורג, במרכז מחזור- הבאר באר טוביה. א.מ

1668G368715/10/201831.73243,34.72398ישראל, באר טוביה, ליד מועדון פייס לנוער- המיכון באר טוביה. א.מ

1669G368815/10/201831.73874,34.72692ישראל, באר טוביה, מרכז מחזור ליד מזכירות- הגבעה באר טוביה. א.מ

1670G368915/10/201831.74064,34.73504ישראל, אורות, 214האילן באר טוביה. א.מ

1671G369015/10/201831.74910,34.70354ישראל, עזריקם, 67החיטה באר טוביה. א.מ

1672G369115/10/201831.75198,34.69576ישראל, עזריקם, ליד המכולת- התמר באר טוביה. א.מ

1673G356115/10/201831.77391,34.68328ישראל, שתולים, הרימון ליד חנות שיק שוקבאר טוביה. א.מ

1674G369215/10/201831.75715,34.67757ישראל, שדה עוזיהו, 249משק באר טוביה. א.מ

1675G356015/10/201831.77472,34.68254ישראל, שתולים, השיטה פינת התאנהבאר טוביה. א.מ

1676G369315/10/201831.74345,34.67501ישראל, אמונים, בחניית המכולת- הדקל באר טוביה. א.מ

1677G369415/10/201831.73362,34.68016ישראל, גבעתי, 96חטיבה יפתח באר טוביה. א.מ

1678G369515/10/201831.73698,34.66986ישראל, עזר, 24השחף באר טוביה. א.מ

1679G369615/10/201831.73687,34.65555ישראל, בית עזרא, 120התאנה באר טוביה. א.מ

1680G369715/10/201831.79904,34.72388ישראל, ביצרון, 37החיילים באר טוביה. א.מ

1681G369815/10/201831.79272,34.72839ישראל, ביצרון, ליד מרכז המחזור- המייסדים באר טוביה. א.מ

1682G369915/10/201831.80710,34.73991ישראל, נווה מבטח, ליד הדואר- האסיף באר טוביה. א.מ

1683G335513.11.201831.2200990,34.8865837ישראל, ליד בית הכנסת נבטיםבני שמעון. א.מ

1684G335613.11.201831.2209666,34.8725391ישראל, כביש היקפי בדרך להרחבה  נבטיםבני שמעון. א.מ

1685G335713.11.201831.2390385,34.7133790מרכז הקיבוץ אחרי חוחובה בצד ימין בחנייהבני שמעון. א.מ

1686G335813.11.201831.2390781,34.7134159מרכז הקיבוץ אחרי חוחובה בצד ימין בחנייהבני שמעון. א.מ

1687G336513.11.201831.3333851,34.9196571ישראל, כרמים, כרמים מרכזבני שמעון. א.מ

1688G337112.11.201831.3566968,34.7587260חניה גבעות ברבני שמעון. א.מ

1689G337012.11.201831.3574541,34.7576538גן ילדים גבעות ברבני שמעון. א.מ

1690G337212.11.201831.3627106,34.7149734מרכז מיחזור משמר הנגבבני שמעון. א.מ

1691G337312.11.201831.3646262,34.7160470ישראל, משמר הנגב ,1בני שמעון. א.מ

1692G337712.11.201831.3711065,34.6313720ישראל, ברוש, ברוש צרכניהבני שמעון. א.מ

1693G337512.11.201831.3712856,34.6430953ישראל, תאשור, מגרש ספורט/תאשורבני שמעון. א.מ

1694G337612.11.201831.3786102,34.6301537ישראל, תדהר, מרכז/תדהרבני שמעון. א.מ

1695G337412.11.201831.3794382,34.6207828ישראל, תדהר ,152בני שמעון. א.מ

1696G336213.11.2018בני שמעון. א.מUnnamed Road, Lahav, 31.3813413,34.8702679ישראל

1697G336113.11.201831.3820989,34.8743144להב על השביל המרכזיבני שמעון. א.מ

1698G336013.11.201831.4110145,34.8233975ישראל, קיבוץ דבירה על ההיקפיבני שמעון. א.מ

1699G336912.11.201831.4135224,34.7467123ישראל, שובל, מרכז/שובלבני שמעון. א.מ

1700G335913.11.201831.4135394,34.8258667ישראל, דבירה, דבירבני שמעון. א.מ

1701G336812.11.201831.4178923,34.7450541שובל שכונה חדשה בני שמעון. א.מ

1702G336413.11.201831.4303151,34.8834038ישראל, ס תלמוד תורה שומריה"ביבני שמעון. א.מ

1703G336612.11.201831.4466883,34.7623581 בית קמה מרכז הישוב ישראלבני שמעון. א.מ

1704G336712.11.201831.4499762,34.7639514בהרחבה החדשה ישראל, בית קמה ,205בני שמעון. א.מ

1705G336313.11.201834.884430 ,31.431353למעלה- שומריה מרכז מיחזור בני שמעון. א.מ

1706G448718.11.201831.9079670,35.4676069נעמי ליד המזכירותבקעת הירדן. א.מ

1707G448919.11.201831.9466056,35.4240629ליד פינת המיחזור,בכניסה לישוב ,ב פנייה ראשונה ימינה"ייטבקעת הירדן. א.מ

1708G448819.11.201831.9674158,35.4558299פנייה ראשונה ימינה ,נירן נכנס לישוב בקעת הירדן. א.מ

1709G448618.11.201831.9890403,35.4449683נתיב הגדוד חניית המזכירותבקעת הירדן. א.מ

1710G448518.11.201831.9993036,35.4456687גלגל ליד חדר האוכלבקעת הירדן. א.מ

1711G448418.11.201832.0190549,35.4391479תומר ליד המכולתבקעת הירדן. א.מ

1712G448318.11.201832.0446596,35.4422164פצאל ליד המזכירותבקעת הירדן. א.מ

1713G448218.11.201832.0627273,35.4741649יפית ליד המזכירותבקעת הירדן. א.מ

1714G447018.11.201832.1007180,35.3945780גיתית פינת מיחזורבקעת הירדן. א.מ

1715G448119.11.201832.1127627,35.4924401משואה ליד גן שעשועיםבקעת הירדן. א.מ

1716G447118.11.201832.1639388,35.4236059מכורה מאה מטר מצד שמאלבקעת הירדן. א.מ

1717G448018.11.201832.1723642,35.5231993ארגמן חניית קופת חולים לאומיתבקעת הירדן. א.מ

1718G447218.11.201832.1995772,35.4373479חמרה מאה מטר מצד שמאלבקעת הירדן. א.מ

1719G447318.11.201832.2430274,35.4527501בקעות חניית מכולתבקעת הירדן. א.מ

1720G447418.11.201832.2479079,35.4875862מאה מטר מצד שמאל,רועי פינת מיחזורבקעת הירדן. א.מ

1721G447518.11.201832.2505041,35.5251687 מטר מהכניסה צד שמאל200חמדת בקעת הירדן. א.מ



1722G447618.11.201832.3176629,35.5019646 מטר מהכניסה300,משכיות פינת מיחזורבקעת הירדן. א.מ

1723G447718.11.201832.3357420,35.5189329פינת מיחזור, מטר מהכניסה בצד שמאל 50רותם בקעת הירדן. א.מ

1724G447918.11.201832.3470224,35.5319232שדמות מכולה מאחורי המכולתבקעת הירדן. א.מ

1725G447818.11.201832.3656009,35.5158588מחולה ליד הבריכהבקעת הירדן. א.מ

1726G362814/10/201831.84326,34.75266ישראל, בניה, מול המכולת- הותיקים ברנר. א.מ

1727G370015/10/201831.84302,34.74297ישראל, בניה, ליד שער יציאה מערבי- בניה ברנר. א.מ

1728G370115/10/201831.85007,34.75499ישראל, בניה, שער יציאה צפוני- המייסדים ברנר. א.מ

1729G370215/10/201831.81963,34.78864ישראל, קדרון, האפרסק פינת התאנהברנר. א.מ

1730G370315/10/201831.81516,34.78937ישראל, קדרון, 69הגפן ברנר. א.מ

1731G370415/10/201831.81876,34.79751ישראל, קדרון, 4האגס ברנר. א.מ

1732G370515/10/201831.81876,34.79751ישראל, קדרון, 4האגס ברנר. א.מ

1733G370615/10/201831.81274,34.79754ישראל, קדרון, הלילך פינת החרציתברנר. א.מ

1734G370716/10/201831.85122,34.81370ישראל, בית אלעזרי, 96התאנה ברנר. א.מ

1735G370816/10/201831.84468,34.80149ישראל, בית אלעזרי, מול מגרש הספורט- התמר פינת המייסדים ברנר. א.מ

1736G370916/10/201831.83730,34.78974ישראל, בית אלעזרי, 1הזית ברנר. א.מ

1737G371016/10/201831.86971,34.79847ישראל, גבעת ברנר, ליד גינת השעשועים- ח "הפלמברנר. א.מ

1738G371116/10/201831.86614,34.79918ישראל, גבעת ברנר, 20' ליד מקלט מס- סביון ברנר. א.מ

1739G371216/10/201831.86482,34.79976ישראל, גבעת ברנר, מרכז מחזור רננים- שכונת תמר ברנר. א.מ

1740G371316/10/201831.86807,34.79916ישראל, גבעת ברנר, 26' ליד מקלט מס - 52שכונה ברנר. א.מ

1741G371416/10/201831.87654,34.79865ישראל, קבוצת שילר, כניסה ראשיתברנר. א.מ

1742G371516/10/201831.88019,34.80210ישראל, קבוצת שילר, אזור תפעולי- שער צפוני ברנר. א.מ

1743G371616/10/201831.87928,34.79897ישראל, קבוצת שילר, מאחורי המוסך- ברחבת החניה ברנר. א.מ

1744G371716/10/201831.88901,34.80042ישראל, גיבתון, 50המייסדים ברנר. א.מ

1745G362114/10/201831.82947,34.71839ישראל, כפר אביב, (מרכז מחזור, ליד המכולת)המייסדים גדרות. א.מ

1746G362214/10/201831.83164,34.73923ישראל, שדמה, הזורעיםגדרות. א.מ

1747G362314/10/201831.81917,34.73861ישראל, משגב דב, היוגב פינת החורשגדרות. א.מ

1748G362414/10/201831.82301,34.74536ישראל, עשרת, 6האלון גדרות. א.מ

1749G362514/10/201831.82302,34.74536ישראל, עשרת, 6האלון גדרות. א.מ

1750G362614/10/201831.81828,34.75563ישראל, מישר, 51הדוכיפת גדרות. א.מ

1751G362714/10/201831.84323,34.75263ישראל, כפר מרדכי, (ליד המועדון)מעלה המייסדים גדרות. א.מ

1752G362914/10/201831.83241,34.74893ישראל, כפר מרדכי, סוף הרחוב- דפנה גדרות. א.מ

1753G363014/10/201831.80500,34.70075ישראל, גן הדרום, 228הגפן גדרות. א.מ

1754G107325.10.201832.7368931,35.6562418מבוא חמה מרכז מחזורגולן. א.מ

1755G107225.10.201832.7627474,35.6622835כפר חרוב מרכז מחזורגולן. א.מ

1756G107125.10.201832.7627624,35.6623254כפר חרוב מרכז מחזורגולן. א.מ

1757G107025.10.201832.7681171,35.7358415מיצר מרכז מחזורגולן. א.מ

1758G106925.10.201832.7789238,35.7005170אפיק מרכז מחזורגולן. א.מ

1759G106825.10.201832.7810244,35.6995590נאות גולן מרכז מחזורגולן. א.מ

1760G106525.10.201832.7980755,35.6811932גבעת יואב ליד הביגגולן. א.מ

1761G106725.10.201832.7982360,35.6878209בני יהודה מרכז מחזור ליד יישוב קהילתיגולן. א.מ

1762G106625.10.201832.7983651,35.6926126בני יהודה רחוב צדייגולן. א.מ

1763G106325.10.201832.8049918,35.7343271אליעד מרכז היישובגולן. א.מ

1764G106425.10.201832.8186961,35.7153316גשור מרכזגולן. א.מ

1765G106125.10.201832.8192725,35.7657648אבני איתן מרכז הישובגולן. א.מ

1766G106225.10.201832.8192725,35.7657648אבני איתן מרכז היישובגולן. א.מ

1767G105925.10.2018732.8315725,35.7812174נוב מרכז מחזורגולן. א.מ

1768G106025.10.201832.8338246,35.7812259נוב מרכז מחזור מרכז היישובגולן. א.מ

1769G506526.11.201832.8436355,35.8070343רמת מגשימים בכיכר של היישובגולן. א.מ

1770G105825.10.201832.8447401,35.7945833 מרכז מיחזור חיספיןגולן. א.מ

1771G105725.10.201832.8450061,35.7947899 מרכז מחזור חיספיןגולן. א.מ

1772G506426.11.201832.8452665,35.8073141בכביש הראשי של היישוב. רמת מגשימיםגולן. א.מ

1773G506626.11.201832.8463639,35.8078612בכיכר של היישוב. רמת מגשימיםגולן. א.מ

1774G109729.10.201832.8515405,35.6669659רמות ליד מגרש טניסגולן. א.מ

1775G105625.10.201832.8548049,35.7503221מרכז מיחזור נטורגולן. א.מ

1776G109629.10.201832.8554515,35.6685135רמות ליד מגרש טניסגולן. א.מ

1777G105425.10.201832.8708675,35.6982041 מרכז מיחזור כנףגולן. א.מ

1778G105525.10.201832.8901597,35.6842295 מרכז מיחזר מעלה גמלאגולן. א.מ

1779G124805.11.201832.9285210,35.6435836פרח הלילך ליד הצרכניה. חד נסגולן. א.מ

1780G105225.10.201832.9350524,35.7922296יונתן מרכז מחזורגולן. א.מ

1781G105325.10.201832.9387646,35.7982017יונתן כביש היקפיגולן. א.מ

1782G105125.10.201832.9577329,35.7409761 מרכז מחזור אניעםגולן. א.מ

1783G506326.11.2018גולן. א.מ
קשת שמאלה בכניסה ליישוב

במרכז מחזור
32.9847589,35.8129130

1784G125306.11.201833.0314016,35.7007785קידמת צבי ימינה בכיכר במרכז מחזורגולן. א.מ

1785G105025.10.201833.0447788,35.8405747 מרכז מחזור אלוני הבשןגולן. א.מ

1786G104925.10.201833.0864936,35.7594626מרכז מיחזור אורטלגולן. א.מ

1787G104825.10.201833.0962791,35.7952364עין זיוון מאחורי הכלבוגולן. א.מ

1788G126306.11.201833.1172281,35.7165774שעל בחניה במרכז היישוב ליד הפארקגולן. א.מ

1789G505826.11.201833.1317925,35.6854002קלע מרכז היישובגולן. א.מ

1790G104725.10.201833.1324017,35.7778195מרכז מיחזור מרום גולןגולן. א.מ

1791G104625.10.201833.1789385,35.7706604מרכז מיחזור אל רוםגולן. א.מ

1792G104525.10.201833.1934271,35.7483949מרכז מיחזור אודםגולן. א.מ

1793G104025.10.201833.2601378,35.7398900ב"מרכז מחזור יישובי נווה אטיגולן. א.מ

1794G404808.11.201831.5858735,35.1881297מיצד ליד הבית הכנסתגוש עציון. א.מ

1795G444708.11.201831.5895441,35.1952255על הכביש הראשי של הישוב מצד שמאל,פני קדם פינת מיחזור גוש עציון. א.מ

1796G446608.11.201831.5955008,35.2292403מעלה עמוס גוש עציון. א.מ

1797G446508.11.201831.6058270,35.2192641איבי הנחל גוש עציון. א.מ

1798G444811.11.201831.6087201,35.1020721כרמי צור ליד המכולתגוש עציון. א.מ

1799G437708.11.201831.6404196,35.1423679מגדל עוז צמוד למכינה גוש עציון. א.מ

1800G404908.11.201831.6423078,35.2319426תקוע ב ליד תחנת האוטובוסגוש עציון. א.מ

1801G405308.11.201831.6438805,35.2455971נוקדים ,נחל חברגוש עציון. א.מ

1802G405408.11.201831.6444134,35.2425028נוקדים  צמוד לגן ילדיםגוש עציון. א.מ



1803G438808.11.201831.6511935,35.1139006כפר עציון חניית חדר אוכלגוש עציון. א.מ

1804G405208.11.201831.6521921,35.2280729תקוע ,רחוב עמוס פינת עוזיהגוש עציון. א.מ

1805G405108.11.201831.6522081,35.2280480תקוע ,רחוב עמוס פינת עוזיהגוש עציון. א.מ

1806G438508.11.201831.6524889,35.1265197אלון שבות ,נצח ירושלים פינת קבוצת אברהםגוש עציון. א.מ

1807G438408.11.201831.6524918,35.1265103אלון שבות צמוד לגן,נצח ירושלים פינת קבוצת אברהםגוש עציון. א.מ

1808G405608.11.201831.6528103,35.2523391מהכניסה בצד ימין, מטר 300כפר אלדד גוש עציון. א.מ

1809G405508.11.201831.6538044,35.2518694 מטר מהכניסה בצד ימין200כפר אלדד פינת מיחזור גוש עציון. א.מ

1810G405008.11.201831.6551534,35.2305750תקוע ליד המעון,רחוב עמוס פינת בורא רוח גוש עציון. א.מ

1811G438908.11.201831.6554254,35.1062402בת עין  אחרי הכניסה לישוב בצד ימין גוש עציון. א.מ

1812G438608.11.201831.6567824,35.1258274אלון שבות ליד הצרכניה,מעלה מיכאל פינת משעול הוורדגוש עציון. א.מ

1813G437608.11.201831.6573210,35.2447622בצד שמאל, מטר מהכניסה 50חוות שדה בר גוש עציון. א.מ

1814G438708.11.201831.6582550,35.1266089אלון שבות ,התאנה פינת האלוןגוש עציון. א.מ

1815G438008.11.201831.6593355,35.1424064אלעזר  חניית מכולתגוש עציון. א.מ

1816G438108.11.201831.6600698,35.1429841אלעזר  חניית בית הכנסת מרכזי,רחוב שמעון גוש עציון. א.מ

1817G438208.11.201831.6624475,35.1412635בצד שמאל,אלעזר  בפנייה לבית הכנסת ,רחוב גוש קטיף גוש עציון. א.מ

1818G438308.11.201831.6680030,35.1256349ראש צורים ליד גן אלמוג גוש עציון. א.מ

1819G437908.11.201831.6773508,35.1432088נווה דניאל מול המזכירות גוש עציון. א.מ

1820G439008.11.201831.6796838,35.1011323גוש עציון פינת מיחזור של הישובגוש עציון. א.מ

1821G437808.11.201831.6821438,35.1449086נווה דניאל ,רחוב אלוני ממרא פינת נוף הרורין גוש עציון. א.מ

1822G446408.11.201831.7246700,35.1648143הר גילה ליד גן שעשועים,הקטלב גוש עציון. א.מ

1823G446308.11.201831.7558969,35.3094286קידר חנייה של המעון גוש עציון. א.מ

1824G468511.11.201831.8239013,34.9024886ישראל, משמר דוד, כנרתגזר. א.מ

1825G468611.11.20182031.8318047,34.8828381, חולדה, קיבוץגזר. א.מ

1826G468711.11.201831.8338700,34.8817417ישראל, חולדה ,80גזר. א.מ

1827G469711.11.201831.8459735,34.9198307ישראל, כרמי יוסף, מרכז מסחריגזר. א.מ

1828G469811.11.201831.8465040,34.9204016ישראל מרכז מסחרי, כרמי יוסף, 5זית גזר. א.מ

1829G468811.11.201831.8596754,34.8405463ישראל, גני יוחנן, הציבעוני/גני יוחנןגזר. א.מ

1830G470011.11.201831.8599445,34.8836728ישראל ליד הצרכניה, פדיה ,8גזר. א.מ

1831G469611.11.201831.8621528,34.9472901ישראל מאחורי אלונית, נון-כפר בן, 6הגפן גזר. א.מ

1832G469311.11.201831.8673472,34.9866893צמוד לבית כנסת' נוף איילון בגזר. א.מ

1833G469911.11.201831.8695638,34.9040234ישראל צרכניה, בית עוזיאל ,41גזר. א.מ

1834G468911.11.201831.8697511,34.8291242ישראל צרכניה' ב,ו"כפר ביל, 195הזית גזר. א.מ

1835G469211.11.201831.8705832,34.9920461ליד המזכירות' נוף איילון בגזר. א.מ

1836G469411.11.201831.8706872,34.9847682ישראל ליד המזכירות, שעלבים, אלהגזר. א.מ

1837G469511.11.201831.8713630,34.9458631ישראל צמוד למזכירות, משמר איילון ,121גזר. א.מ

1838G469011.11.201831.8771655,34.8201696ישראל, ו"כפר ביל, צרכניה גזר. א.מ

1839G469111.11.201831.8891068,34.9311605ישראל, כפר שמואל, צרכניהגזר. א.מ

1840G468311.11.201831.9171615,34.8263680ישראל אולם ספורט, נצר סרני, קיבוץ נצר סרני, נצר סרניגזר. א.מ

1841G468411.11.201831.9249945,34.8250072ישראל, נצר סרני, קיבוץ נצר סירניגזר. א.מ

1842G465004/11/201831.88959,34.91762ישראל, בית חשמונאי, 3יונתן גזר. א.מ

1843G464904/11/201831.88763,34.92044ישראל, בית חשמונאי,  הגפן4שריג גזר. א.מ

1844G464704/11/201831.88921,34.91071ישראל, עזריה, ליד הצרכניה- המחלבה גזר. א.מ

1845G464604/11/201831.87640,34.91977ישראל, גזר, מרכז מחזור ליד המזכירותגזר. א.מ

1846G464504/11/201831.89874,34.89955ישראל, ם"יד רמב, 102ם "רמבגזר. א.מ

1847G464404/11/201831.89959,34.90607ישראל, ם"יד רמב, התאנה ליד הדקלגזר. א.מ

1848G464304/11/201831.90595,34.87213ישראל, מצליח,  ליד הצרכניה90הבנים גזר. א.מ

1849G464204/11/201831.91564,34.84935ישראל, ישרש, מרכז מחזור הירדן ליד הצרכניהגזר. א.מ

1850G464104/11/201831.89035,34.84298ישראל, סתריה, מרכז מחזור מאחרי הצרכניה משבעת המינים הרימוןגזר. א.מ

1851G464004/11/201831.89029,34.84315ישראל, סתריה, מרכז מחזור מאחרי הצרכניה משבעת המינים הרימוןגזר. א.מ

1852G463804/11/201831.88396,34.85582ישראל, נען, מרכז מחזור ליד המזכירותגזר. א.מ

1853G463704/11/201831.88137,34.85833ישראל, נען, שכונה צפוניתגזר. א.מ

1854G463604/11/201831.87491,34.85492ישראל, רמות מאיר, שדרות קהילות צפון אמריקה ליד הצרכניהגזר. א.מ

1855G463504/11/201831.87797,34.85797ישראל, גני הדר, מרכז מחזור שכונה מזרחיתגזר. א.מ

1856G463404/11/201831.86303,34.86270ישראל, יציץ, הזית יציאה להרימון ליד הצרכניהגזר. א.מ

1857G452825.11.201832.5148254,35.3004295ישראל ליד בית הספר, כניסה/מוקבילהגלבוע. א.מ

1858G113429.10.201832.5197405,35.4274535חפציבה פניה ראשונה שמאלה אחרי השערגלבוע. א.מ

1859G117301.11.201832.5212380,35.3140563מגן שאול בחניה הגדולה במרכז היישובגלבוע. א.מ

1860G113329.10.201832.5217746,35.4345032בית אלפא ליד הצרכניהגלבוע. א.מ

1861G117201.11.201832.5218230,35.3230187סנדלה בבית ספר יסודיגלבוע. א.מ

1862G117401.11.201832.5252859,35.2611754רם און המרכזגלבוע. א.מ

1863G117101.11.201832.5298605,35.3389435גן נר ליד מגרש פנטאקגלבוע. א.מ

1864G117001.11.2018132.5359206,35.3411980גן נר האורן גלבוע. א.מ

1865G117501.11.201832.5430984,35.2661227ברק צמוד למגרש מרכז היישובגלבוע. א.מ

1866G452625.11.201832.5436791,35.3554899פינת מיחזור של הישוב נוריתגלבוע. א.מ

1867G116831.10.201832.5452654,35.3019903מיטב צמוד לצרכניהגלבוע. א.מ

1868G116931.10.201832.5459520,35.3008529מיטב צמוד לדוארגלבוע. א.מ

1869G117601.11.201832.5468278,35.2641906חבר ימינה מהכיכר הראשית צמוד לגדר הפרדה בכבישגלבוע. א.מ

1870G117701.11.201832.5477992,35.2656032אדירים מרכז היישוב ממול למגרשי ספורטגלבוע. א.מ

1871G116431.10.201832.5501217,35.3621133גדעונה מרכז היישוב ליד המגרש כדורסלגלבוע. א.מ

1872G117801.11.201832.5523114,35.2629634דבורה ממול לבריכהגלבוע. א.מ

1873G113229.10.201832.5527306,35.4415765בית השיטה מרכז מחזורגלבוע. א.מ

1874G116331.10.201835.372348 ,32.565613גבע מרכז היישוב בחניות הגדולותגלבוע. א.מ

1875G113529.10.201832.5582536,35.3924199עין חרוד מאוחד ליד החדר אוכלגלבוע. א.מ

1876G116731.10.201832.5586076,35.3040504אביטל צמוד לצרכניהגלבוע. א.מ

1877G118001.11.201832.5594816,35.2440830גדיש פניה ראשונה ימינה מרכז היישובגלבוע. א.מ

1878G113629.10.201832.5619531,35.3902459עין חרוד איחוד ליד גן שעשועים וביין המועצהגלבוע. א.מ

1879G118101.11.201832.5625886,35.2372573מלאה ליד הדואגלבוע. א.מ

1880G116531.10.201832.5629065,35.3606093כפר יחזקאל ליד הדוארגלבוע. א.מ

1881G452725.11.201832.5633117,35.3191570קיבוץ יזרעאל ליד חדר המוזיקהגלבוע. א.מ

1882G117901.11.201832.5646024,35.2423594אומן כביש גישה ראשי ליד הצרכניהגלבוע. א.מ

1883G116631.10.2018132.5676706,35.3615210כפר יחזקאל ההרחבה גלבוע. א.מ

1884G118201.11.201832.5699031,35.2481210ניר יפה צמוד לבריכהגלבוע. א.מ



1885G116231.10.201832.5873968,35.4404086מולדת מרכז מחזור ליד הסופרגלבוע. א.מ

1886G116131.10.201832.5933106,35.4086873רמת צבי מרכז מחזור מרכז היישובגלבוע. א.מ

1887G453025.11.201832.6037722,35.4440024ישראל ליד הפיצה, טייבהגלבוע. א.מ

1888G452925.11.201832.6130523,35.3934876ישראל, נאעורה, ס נאעורה''ביהגלבוע. א.מ

1889G004303.12.201832.6325305,35.4014520ישראל, טמרה, ס טמרה של העמק''ביהגלבוע. א.מ

1890G506826.11.201832.8974731,35.4757892בכביש ההיקפי ליד המרכול. קדריםגליל עליון. א.מ

1891G124305.11.201832.9276142,35.5399994עמיעד מאחורי הצרכניה ליד המגדל מיםגליל עליון. א.מ

1892G124005.11.201832.9757112,35.6005680כפר הנשיא בחניה הגדולה של המכולת וחדר האוכל בפינת מחזורגליל עליון. א.מ

1893G124105.11.201832.9775841,35.5992134פינת מחזור כפר הנשיא פניה שמאלה לפני השער להרחבהגליל עליון. א.מ

1894G123705.11.201832.9859669,35.5704914מחניים מרכז מחזור בהרחבהגליל עליון. א.מ

1895G123805.11.201832.9882123,35.5707050מחניים ליד המכולת מרכז היישובגליל עליון. א.מ

1896G123305.11.201833.0179139,35.5794453איילת השחר ליש החדר אוכלגליל עליון. א.מ

1897G506226.11.201833.0205521,35.6184345גדות ליד המרכולגליל עליון. א.מ

1898G123405.11.201833.0244014,35.5778052איילת השחר כביש היקפי של המטווחגליל עליון. א.מ

1899G119904.11.201833.0253305,35.3941907סאסא ליד המרכוליתגליל עליון. א.מ

1900G120004.11.201833.0258901,35.3932878סאסא מצד שמאל בכניסה ליישוב מרכז מחזורגליל עליון. א.מ

1901G120104.11.201833.0263412,35.4161211צבעון כביש היקפי במרכז מחזורגליל עליון. א.מ

1902G123505.11.201833.0267245,35.5734893איילת השחר בכניזה להרחבה מרכז מחזורגליל עליון. א.מ

1903G103524.10.201833.0526376,35.6123830ישראל, חולתה, בפינת מחזור היישוביתגליל עליון. א.מ

1904G103424.10.201833.0527358,35.6124885ישראל, חולתה, בפינת מחזור היישוביתגליל עליון. א.מ

1905G120304.11.201833.0612098,35.4318202ברעם ליד המרכוליתגליל עליון. א.מ

1906G120404.11.201833.0764759,35.4539337יראון ליד המרכוליתגליל עליון. א.מ

1907G120704.11.201833.0941602,35.5143022מלכיה צמוד לחדר אוכלגליל עליון. א.מ

1908G120604.11.201833.1014235,35.5073818מלכיה צמוד לחדר אוכלגליל עליון. א.מ

1909G102124.10.201833.1171964,35.6445734ישראל, גונןגליל עליון. א.מ

1910G100124.10.201833.1285241,35.5492650ישראל, יפתח ,32גליל עליון. א.מ

1911G100224.10.201833.1298903,35.5515579ישראל, יפתח, יפתחגליל עליון. א.מ

1912G102024.10.201833.1381985,35.6490093ישראל, להבות הבשן ,85גליל עליון. א.מ

1913G101924.10.201833.1413702,35.6466296ישראל, 1212500, להבות הבשן, קיבוץ להבות הבשןגליל עליון. א.מ

1914G102224.10.201833.1597764,35.5961657ישראל, גליל עליון, נ גליל עליון.קיבוץ נאות מרדכי דגליל עליון. א.מ

1915G102324.10.201833.1601492,35.5987562ישראל, נאות מרדכי, נאות מרדכיגליל עליון. א.מ

1916G505926.11.201833.1640141,35.6589320שמיר ליד החדר אוכלגליל עליון. א.מ

1917G506026.11.201833.1687481,35.6594282שמיר ליד הבריכה במיחזוריתגליל עליון. א.מ

1918G102424.10.201833.1712781,35.6108217ישראל, כפר בלום ליד המרכוליתגליל עליון. א.מ

1919G102524.10.201833.1756256,35.6068958ישראל, כפר בלום בהרחבה ,77גליל עליון. א.מ

1920G102724.10.201833.1783954,35.6182612ישראל אולם ספורט ליד, עמירגליל עליון. א.מ

1921G102624.10.201833.1812970,35.6205994ישראל, עמיר, 9779 כביש הקפי צמוד לגדר גליל עליון. א.מ

1922G102924.10.201833.1841900,35.6267860הרחבה- ישראל , שדה נחמיה, 150הפרדס גליל עליון. א.מ

1923G102824.10.201833.1876230,35.6226446ישראל מרכולית, שדה נחמיהגליל עליון. א.מ

1924G103024.10.201833.1887583,35.6267441הרחבה- ישראל , שדה נחמיה ,13 גליל עליון. א.מ

1925G101824.10.201833.1957649,35.6585089ישראל, כפר סאלדגליל עליון. א.מ

1926G101724.10.201833.1959068,35.6585129ישראל, כפר סאלדגליל עליון. א.מ

1927G100324.10.201833.1961435,35.5431892ישראל, מנרהגליל עליון. א.מ

1928G101224.10.201833.2222542,35.6258184ישראל, הגושריםגליל עליון. א.מ

1929G101324.10.201833.2223728,35.6262259ישראל, הגושריםגליל עליון. א.מ

1930G101424.10.201833.2304475,35.6397804ישראל, דפנה, דפנהגליל עליון. א.מ

1931G101524.10.201833.2316924,35.6358212ישראל, דפנה ,1גליל עליון. א.מ

1932G100524.10.201835.548118 ,33.247109ישראל,  משגב עםגליל עליון. א.מ

1933G101124.10.201833.2402736,35.6089949ישראל, מעיין ברוך, ברוך-מעיןגליל עליון. א.מ

1934G101624.10.201833.2407436,35.6533610ישראל, דןגליל עליון. א.מ

1935G506126.11.201833.2410018,35.6737580במרכז מחזור שנירליד עמדת תדלוק רכביםגליל עליון. א.מ

1936G100624.10.201833.2419320,35.5747973ישראל, כפר גלעדי, כפר גלעדיגליל עליון. א.מ

1937G100724.10.201833.2426718,35.5745462ישראל, כפר גלעדי, כפר גלעדיגליל עליון. א.מ

1938G371816/10/201831.88513,34.76426ישראל, גאליה, ליד הצרכניה- הדקל גן רווה. א.מ

1939G371916/10/201831.88992,34.75228ישראל, כפר הנגיד, מול המפעל - 220הארז גן רווה. א.מ

1940G372016/10/201831.91718,34.77065ישראל, עיינות, בחנייה- בניין המועצה גרן רווהגן רווה. א.מ

1941G372116/10/201831.92114,34.77177ישראל, בית עובד, 1משעול רותם גן רווה. א.מ

1942G372216/10/201831.92423,34.77305ישראל, אירוס, 1שבתאי גן רווה. א.מ

1943G372316/10/201831.93540,34.77776ישראל, בית חנן, 6דרך המייסדים גן רווה. א.מ

1944G372416/10/201831.94519,34.77499ישראל, נטעים, 8ל "החיגן רווה. א.מ

1945G372516/10/201831.94466,34.75859ישראל, גן שורק, 7מול משק  - 25גן שורק גן רווה. א.מ

1946G372616/10/201831.92605,34.69774ישראל, פלמחים, חוף פלמחיםגן רווה. א.מ

1947G085708.11.201832.0454330,34.9023626ישראל, מגשימים, 25דוד נבון דרום השרון. א.מ

1948G044528.10.201832.0608277,34.9494468 בית הראשונים ליד החנייה,  נחשוניםדרום השרון. א.מ

1949G046928.10.201832.0644814,34.8912108כפר מעש ליד הברכהדרום השרון. א.מ

1950G047028.10.201832.0680773,34.8831614ישראל, גת רימון, 11האילנות 2חניה דרום השרון. א.מ

1951G047128.10.201832.0773774,34.9272358ישראל, כפר סירקין, הגפנים/האירוסיםדרום השרון. א.מ

1952G047228.10.201832.0773977,34.9272178ישראל, כפר סירקין, הגפנים/האירוסיםדרום השרון. א.מ

1953G044328.10.201832.0813658,34.9362109עינת,   מרכז מיחזור הבית הירוקדרום השרון. א.מ

1954G044428.10.201832.0822432,34.9388129מכולת קיבוץ עינת דרום השרון. א.מ

1955G044228.10.201832.0962819,34.9224632ליד הצרכניה- גבעת השלושה דרום השרון. א.מ

1956G040724.10.201832.1327944,34.9233349ישראל, נווה ירק, 169הרימון דרום השרון. א.מ

1957G040627.10.201832.1328522,34.9234491ישראל, נווה ירק, 171הרימון דרום השרון. א.מ

1958G040824.10.201832.1335476,34.9109047ישראל, נווה ירק, 357ד .ת, קריית המועצה דרום השרוןדרום השרון. א.מ

1959G040108.11.201832.1382917,34.9716623חורשים, מול מגרש הכדורגלדרום השרון. א.מ

1960G040224.10.201832.1390316,34.9485158ישראל, חגור, 33הנורית דרום השרון. א.מ

1961G040324.10.201832.1393263,34.9485071ישראל, חגור, האיריס/הנוריתדרום השרון. א.מ

1962G040924.10.201832.1410687,34.9053444ישראל, עדנים ,28דרום השרון. א.מ

1963G087308.11.201832.1447393,34.9888399נירית בכביש של הגדרדרום השרון. א.מ

1964G041024.10.201832.1490123,34.9008630ישראל, גני עם, 4דרך הברוש דרום השרון. א.מ

1965G040424.10.201832.1495244,34.9255633ישראל, אלישמע, 69הורדים דרום השרון. א.מ

1966G040524.10.201832.1532523,34.9279777ישראל, אלישמע, 17הנרקיס דרום השרון. א.מ



1967G085808.11.201832.1551231,34.9682133ישראל, ירחיב, משקדרום השרון. א.מ

1968G086208.11.201832.1600194,34.9433233ישראל, שדי חמד, 52שיקמה דרום השרון. א.מ

1969G085908.11.201832.1633539,34.9730527מרכז מיחזור מתןדרום השרון. א.מ

1970G086108.11.201832.1633849,34.9730063מרכז מיחזור מתןדרום השרון. א.מ

1971G086014.11.201832.1655832,34.9697817מתן מרכז מחזור ישובי רחוב רקפתדרום השרון. א.מ

1972G087408.11.201832.1667653,34.8743315ישראל, גבעת חן, 47ברכת עם דרום השרון. א.מ

1973G087508.11.201832.1667990,34.8870929ישראל, רמות השבים, 4סמטת אל על דרום השרון. א.מ

1974G087608.11.201832.1668054,34.8871661ישראל, רמות השבים, 4סמטת אל על דרום השרון. א.מ

1975G041124.10.201832.1687326,34.8959849ישראל, ל"כפר מל, 6הזית דרום השרון. א.מ

1976G041228.10.201832.1726265,34.9408096ישראל, נווה ימין, 141הפיקוס דרום השרון. א.מ

1977G499608.11.201832.1959591,34.9033975ישראל, גן חיים, 14החרוב דרום השרון. א.מ

1978G499708.11.201832.1968488,34.9180634 צופית1הבאר דרום השרון. א.מ

1979G088008.11.201832.1972324,34.9471260ישראל, ליד המכולת ניר אליהודרום השרון. א.מ

1980G087908.11.201832.1977882,34.9473010ניר אליהו רחבת חדר אוכל ישראלדרום השרון. א.מ

1981G088108.11.201832.2002832,34.9259559ישראל, מרכז/בית ברלדרום השרון. א.מ

1982G499808.11.201832.2036422,34.9108797ישראל, שדה ורבורג, סמטת הילד/ הדרים דרום השרון. א.מ

1983G499908.11.201832.2106309,34.8986573ישראל, שדה ורבורג, 55דרך ההדרים דרום השרון. א.מ

1984G079904.11.201832.2113563,34.9799033ליד המזכירות קיבוץ איילדרום השרון. א.מ

1985G080004.11.201832.2114471,34.9813604 הזית קיבוץ אייל ישראלדרום השרון. א.מ

1986G500008.11.201832.2129245,34.8946319ישראל, שדה ורבורג, 15הברוש צפון דרום השרון. א.מ

1987G087808.11.201832.2180847,34.9394693ישראל, רמת הכובשדרום השרון. א.מ

1988G087708.11.201832.2184086,34.9372501ישראל, חניון ערבי רמת הכובש דרום השרון. א.מ

1989G078604.11.201832.2392407,34.9955064ישראל, צור יצחק, 1נחל אלכסנדר דרום השרון. א.מ

1990G078704.11.201832.2397492,34.9943128ישראל, צור יצחק, נחל אלכסנדר/5533כביש דרום השרון. א.מ

1991G078204.11.201832.2405733,35.0005756ישראל, 4580800, צור יצחק, 8נחל איילון דרום השרון. א.מ

1992G078504.11.201832.2412027,35.0132482ישראל, צור נתן ,39דרום השרון. א.מ

1993G078104.11.201832.2427261,35.0009761ישראל, צור יצחק, 2נחל דוד דרום השרון. א.מ

1994G115631.10.201832.6694456,35.4450131כפר קיש ליד בית העם פינת מחזורהגליל התחתון. א.מ

1995G115231.10.201832.6976462,35.4382404שדמות דבורה מאחורי הסופר מרקט במרכז מחזורהגליל התחתון. א.מ

1996G114531.10.201832.7052621,35.4050291כדורי פינת מחזור הגליל התחתון. א.מ

1997G114331.10.201832.7163793,35.3937945בית קשת ליד הבריכההגליל התחתון. א.מ

1998G114431.10.201832.7202708,35.3908420בית קשת צמוד לבריכההגליל התחתון. א.מ

1999G115531.10.201832.7249942,35.4672150שרונה בכניסה ליישובהגליל התחתון. א.מ

2000G109128.10.201832.7467077,35.4994977הזורעים חדר אוכלהגליל התחתון. א.מ

2001G109328.10.201832.7467937,35.4988645הודיות מוסד חינוכי ליד חדר אוכלהגליל התחתון. א.מ

2002G113931.10.201832.7484195,35.4207918שדה אילן פינת מחזור צמוד לחדר אוכלהגליל התחתון. א.מ

2003G113831.10.201832.7551079,35.4082771אילניה מרכז מזחורהגליל התחתון. א.מ

2004G109428.10.201832.7748070,35.4353324גבעת אבני מגרשי כדורסל וטניסהגליל התחתון. א.מ

2005G109528.10.201835.436895 ,32.773625ליד מגרשי טניס, גבעת אבניהגליל התחתון. א.מ

2006G453626.11.201832.7822468,35.3291103ישראל, בית רימון, פינת מיחזור של הישובהגליל התחתון. א.מ

2007G453526.11.201832.7823370,35.3290865ישראל, בית רימון, פינת מיחזור של הישובהגליל התחתון. א.מ

2008G109228.10.201832.787660,35.441432לביא ליד חדר אוכלהגליל התחתון. א.מ

2009G195625.11.201832.7992473,35.5027722במרכז מחזור ליד הצרכניה. כפר חיטיםהגליל התחתון. א.מ

2010G453826.11.2018ישראל, פינת מיחזור מצפה נטופה ,97הגליל התחתון. א.מ  32.8033645,35.3847527

2011G453726.11.2018ישראל, פינת מיחזור מצפה נטופה ,97הגליל התחתון. א.מ  32.8034023,35.3847051

2012G195525.11.201832.8119391,35.4851840במרכז מחזור ליד הצרכניה והמגרש ספורט. ארבלהגליל התחתון. א.מ

2013G195425.11.201832.8128953,35.4624775במרכז מחזור ליד המזכירות. כפר זיתיםהגליל התחתון. א.מ

2014G123004.11.201832.8432991,35.4243514פינת מחזור מסד ברחבה אחרי השערהגליל התחתון. א.מ

2015G269311.11.201831.3485880,35.0598746חירן מחנה יתיר  לב יתיר. ישראל ,316הר חברון. א.מ

2016G269111.11.201831.3561850,35.0691948שני שכונה ישנההר חברון. א.מ

2017G268911.11.201831.3622936,34.9684039אשתמועהר חברון. א.מ

2018G269211.11.201831.3631516,35.1102016שני ליבנההר חברון. א.מ

2019G269511.11.201831.3636714,35.1131500מצודת יהודה הר חברון. א.מ

2020G269411.11.201831.3650186,35.1114958מכולת מצודת יהודה הר חברון. א.מ

2021G269011.11.201831.3740598,35.0430090עשהאלהר חברון. א.מ

2022G268511.11.201831.3747947,34.9576228טנא עומריםהר חברון. א.מ

2023G268711.11.201831.3751086,35.0062590מיתריםהר חברון. א.מ

2024G269811.11.201831.3824080,35.1347903מצפה יאירהר חברון. א.מ

2025G268611.11.201831.3871348,35.0130695שמעההר חברון. א.מ

2026G268811.11.201831.3882021,35.0136290שמעה ברחוב השני הר חברון. א.מ

2027G269611.11.201831.3925677,35.1149877סוסיאהר חברון. א.מ

2028G269911.11.201831.4038074,35.1412930מצפה אביגילהר חברון. א.מ

2029G270011.11.201831.4197887,35.1658913מעוןהר חברון. א.מ

2030G270111.11.201831.4321771,35.1830479כרמלהר חברון. א.מ

2031G270611.11.201831.4405931,35.0279051עותניאל בית הכנסתהר חברון. א.מ

2032G270811.11.201831.4407804,35.0354667עותניאל גבעה מזרחית הר חברון. א.מ

2033G270711.11.201831.4413733,35.0296625מצפה דביר, עותניאל הר חברון. א.מ

2034G271011.11.201831.4922846,35.0771054בית חגי גנרטורהר חברון. א.מ

2035G270511.11.201831.4924256,34.9816912נגוהות הר חברון. א.מ

2036G270211.11.201831.4927888,35.1631421פני מעלה חברהר חברון. א.מ

2037G270911.11.201831.4936648,35.0795992 בית חגי גן ילדיםהר חברון. א.מ

2038G270411.11.201831.5507413,35.0164203אדורההר חברון. א.מ

2039G270311.11.201831.5621483,35.0303100תלםהר חברון. א.מ

2040G269711.11.201835.114956 ,3931.390920מול המנורה - סוסיא גן ילדים הר חברון. א.מ

2041G377318/10/201831.36226,34.90220סנסנה, שכונת הקרוואניםהר חברון. א.מ

2042G380418/10/201831.38957,34.90556אשכולות, מויאל'  משפ10חלקה מספר  - 10האשכולות הר חברון. א.מ

2043G119301.11.201832.7226829,35.1125252בכניסה ליד המפעל שער העמקים מרכז מחזורזבולון. א.מ

2044G119601.11.201835.076359 ,32.740429יגור שכונת ההר במרכז מחזורזבולון. א.מ

2045G119401.11.201832.7410204,35.0807235קיבוץ יגור צפונית לכביש השלוםזבולון. א.מ

2046G119501.11.201832.7418127,35.0790659קיבוץ יגור כביש גישה מהיישוב בכיכר הראשונה מרכז מחזורזבולון. א.מ

2047G119701.11.201835.073583 ,32.745957שמאלה בכיכר ועוד פעם שמאלה קיבוץ יגור מאחורי המפעליםזבולון. א.מ

2048G571219.11.201832.7520879,35.0937982ישראל', כפר חסידים א, 7בית קמה זבולון. א.מ



2049G426007.11.201832.7545207,35.1495218רחוב הגליל נופיתזבולון. א.מ

2050G425907.11.201832.7545207,35.1495222רחוב הגליל נופיתזבולון. א.מ

2051G273307.11.201832.7545528,35.1495640 עי שער הכניסה נופית1האלון זבולון. א.מ

2052G571319.11.201832.7602398,35.1132412ישראל, איבטין, מסגד/איבטיןזבולון. א.מ

2053G571419.11.201832.7693440,35.1353638ישראל, מסגד חוואלדזבולון. א.מ

2054G570819.11.201832.7900210,35.1133489כביש היקפי כפר המכביזבולון. א.מ

2055G570719.11.201832.7920976,35.1168665ישראל, כפר המכבי, מסעף כפר המכביזבולון. א.מ

2056G570619.11.201832.7928944,35.1232357רמת יוחנןזבולון. א.מ

2057G570519.11.201832.7935038,35.1226770 רמת יוחנן ישראלזבולון. א.מ

2058G570919.11.201832.7950610,35.1151991ישראל, קיבוץ אושהזבולון. א.מ

2059G571019.11.201832.7957956,35.1135875 קיבוץ אושה  ישראלזבולון. א.מ

2060G571119.11.201832.8199960,35.0864414ישראל, כפר ביאליק, 33מיכאל זבולון. א.מ

2061G247601/11/201830.08475,35.12769ישראל, יהל, בחניה- מעון יום חבל אילות. א.מ

2062G247701/11/201829.98779,35.08525ישראל, לוטן, ליד משרדי הקיבוץחבל אילות. א.מ

2063G247801/11/201829.96923,35.06149ישראל, קטורה, מרכז מחזור מול מגרשי הטניסחבל אילות. א.מ

2064G247901/11/201829.94167,35.06347ישראל, גרופית, ליד מרכולית גרופיתחבל אילות. א.מ

2065G248001/11/201829.89222,35.06323ישראל, יטבתה, מתחם המועצה האזוריתחבל אילות. א.מ

2066G248101/11/201829.89249,35.05990ישראל, יטבתה, ס הישן"ביהחבל אילות. א.מ

2067G248201/11/201829.89241,35.06001ישראל, יטבתה, ס הישן"ביהחבל אילות. א.מ

2068G248301/11/201829.83432,35.02291ישראל, סמר, מאוחרי המבטחחבל אילות. א.מ

2069G248401/11/201829.79742,35.00986ישראל, אליפז, שכונה מערבית בגדר ההקפיתחבל אילות. א.מ

2070G248501/11/201829.70882,34.98650ישראל, באר אורה, שיזף ליד גן הילדיםחבל אילות. א.מ

2071G248601/11/201829.58103,34.96144ישראל, אילות, חדרי אירוח צפוני צמוד לגדר של סאן רייזחבל אילות. א.מ

2072G248701/11/201829.58317,34.96042ישראל, אילות, חי בר כביש היקפיחבל אילות. א.מ

2073G251004/11/201830.03952,35.03713ישראל, נווה חריף, שכונת משפחתיות- בשער הכניסה מצב ימין חבל אילות. א.מ

2074G251104/11/201830.04973,35.02745ישראל, נאות סמדר, ליד המטבחחבל אילות. א.מ

2075G251204/11/201829.90369,34.99976ישראל, שחרות, ליד האנטנהחבל אילות. א.מ

2076G363114/10/201831.81552,34.72115ישראל, קבוצת יבנה, מאחורי המבטחחבל יבנה. א.מ

2077G363214/10/201831.81786,34.72375ישראל, כרם ביבנה, כרם ביבנהחבל יבנה. א.מ

2078G363314/10/201831.81571,34.71840ישראל, קבוצת יבנה, 45מול - שדרות הברושים חבל יבנה. א.מ

2079G363414/10/201831.81702,34.72674ישראל, גבעת וושינגטון, מאורחי המבטח- גבעת וושינגטון חבל יבנה. א.מ

2080G363514/10/201831.85649,34.75992ישראל, בית גמליאל, במרכז מחזור - 100הרימון חבל יבנה. א.מ

2081G363614/10/201831.85261,34.76572ישראל, בית גמליאל, ההדר פינת הגפןחבל יבנה. א.מ

2082G363714/10/201831.85744,34.72874ישראל, בן זכאי, החרוב פינת הרימוןחבל יבנה. א.מ

2083G363814/10/201831.82217,34.69312ישראל, בני דרום, שדרת האשלים פינת הראשוניםחבל יבנה. א.מ

2084G363914/10/201831.81965,34.69103ישראל, בני דרום, בחניה- הברוש חבל יבנה. א.מ

2085G364014/10/201831.82372,34.68298ישראל, ניר גלים, מרכז מחזור- ניר וגל חבל יבנה. א.מ

2086G382621/10/201832.05983,34.91422ישראל, נחלים, ליד המכולת- זויתן חבל מודיעין. א.מ

2087G382721/10/201832.05983,34.91422ישראל, נחלים, ליד המכולת- זויתן חבל מודיעין. א.מ

2088G382821/10/201832.05249,34.92368ישראל, מזור, 36המייסדים חבל מודיעין. א.מ

2089G382921/10/201832.04385,34.92796ישראל, רינתיה, 55הרימונים חבל מודיעין. א.מ

2090G383021/10/201832.04383,34.92796ישראל, רינתיה, 55הרימונים חבל מודיעין. א.מ

2091G383121/10/201832.04007,34.91086ישראל, בארות יצחק, מרכז מחזור ליד המכולתחבל מודיעין. א.מ

2092G383221/10/201832.02300,34.91261ישראל, בני עטרות, מאחורי הצרכניה- הראשונים חבל מודיעין. א.מ

2093G383321/10/201832.01322,34.93349ישראל, טירת יהודה, 69הרימון חבל מודיעין. א.מ

2094G383421/10/201832.03014,34.93495ישראל, ח"גבעת כ, 11שדרת השלום חבל מודיעין. א.מ

2095G383521/10/201832.01703,34.94363ישראל, ברקת, ס הספרדי"מרכז מחזור ליד ביה- חנה חבל מודיעין. א.מ

2096G383621/10/201831.99576,34.93638ישראל, בית עריף, ברחבת הצרכניה - 81שניר חבל מודיעין. א.מ

2097G383721/10/201831.98015,34.92564ישראל, כפר טרומן, מרכז מחזור ליד הצרכניה- הרימון פינת האלה חבל מודיעין. א.מ

2098G383821/10/201831.97642,34.95460ישראל, בית נחמיה, 97דרך החצב חבל מודיעין. א.מ

2099G383921/10/201831.96930,34.93128ישראל, חדיד, מרכז מחזור ליד הצרכניה - 115הכלנית חבל מודיעין. א.מ

2100G384021/10/201831.95835,34.93220ישראל, כרם בן שמן , מרכז מחזור ליד גן שעשוים ומגרש הספורטחבל מודיעין. א.מ

2101G384121/10/201831.96312,34.91262ישראל, גינתון, ליד מגרש הספורט - דרך הזית חבל מודיעין. א.מ

2102G384321/10/201831.95113,34.92140ישראל, בן שמן, 51דרך הרימון חבל מודיעין. א.מ

2103G384421/10/201831.93242,34.93353ישראל, כפר דניאל, מול בריכת השחיה - 243זית חבל מודיעין. א.מ

2104G384221/10/201831.93241,34.93354ישראל, כפר דניאל, מול בריכת השחיה - 243זית חבל מודיעין. א.מ

2105G384521/10/201831.92600,34.94295ישראל, גמזו, 71האלון חבל מודיעין. א.מ

2106G384621/10/201831.92605,34.94293ישראל, גמזו, 71האלון חבל מודיעין. א.מ

2107G384721/10/201831.93314,34.98681ישראל, מבוא מודיעים, ליד תחנת ההסעה והמקלט הציבורי - 21מבוא מדיעים חבל מודיעין. א.מ

2108G384821/10/201831.90999,35.03380ישראל, כפר רות, מרכז מחזור ברחבת החניה של המזכירות ובית הכנסתחבל מודיעין. א.מ

2109G384921/10/201831.91591,35.02937ישראל, לפיד, מרכז מחזור בכניסה לישוב ליד מגרש הספורט ושיטור קהילתיחבל מודיעין. א.מ

2110G385021/10/201831.91592,35.02937ישראל, לפיד, מרכז מחזור בכניסה לישוב ליד מגרש הספורט ושיטור קהילתיחבל מודיעין. א.מ

2111G385121/10/201831.91598,35.02934ישראל, לפיד, מרכז מחזור בכניסה לישוב ליד מגרש הספורט ושיטור קהילתיחבל מודיעין. א.מ

2112G385421/10/201831.91924,35.02387ישראל, שילת, ה פינת דרך החרוב"דרך המחבל מודיעין. א.מ

2113G385321/10/201831.91924,35.02387ישראל, שילת, ה פינת דרך החרוב"דרך המחבל מודיעין. א.מ

2114G385521/10/201831.93462,34.90920ישראל, אחיסמך, 48שבעת המינים חבל מודיעין. א.מ

2115G391325/10/201831.73722,34.63843ישראל', ניצן ב, מורד הנחל ליד מרכולית ניצןחוף אשקלון. א.מ

2116G391425/10/201831.73946,34.63228ישראל, ניצן, מול מגרש הספורט- השיקמה פינת הכיסופים חוף אשקלון. א.מ

2117G391525/10/201831.69884,34.60850ישראל, באר גנים, לשם ליד גני הילדיםחוף אשקלון. א.מ

2118G391625/10/201831.68665,34.63719ישראל, ניר ישראל, 152התאנה חוף אשקלון. א.מ

2119G391725/10/201831.66913,34.62620ישראל, ברכיה, מרכז מחזור מאחורי המרכולית- חבצלת השרון חוף אשקלון. א.מ

2120G391825/10/201831.67602,34.63879ישראל, הודיה, מרכז מחזור ליד הצרכניהחוף אשקלון. א.מ

2121G391925/10/201831.65785,34.62386ישראל, משען, שבעת המינים ליד המזכירות פינת טל ומטרחוף אשקלון. א.מ

2122G392025/10/201831.63951,34.60988ישראל, בית שקמה, ארלי'דרך האתרוג ליד מיני מרקט מפגש צחוף אשקלון. א.מ

2123G392125/10/201831.62717,34.60327ישראל, גיאה, 34דרך הכפר חוף אשקלון. א.מ

2124G392225/10/201831.61678,34.61295ישראל, תלמי יפה,  פינת השעורה309שביל הבריכה חוף אשקלון. א.מ

2125G392325/10/201831.64758,34.59513ישראל, בת הדר, 81שביל האלון חוף אשקלון. א.מ

2126G392425/10/201831.64626,34.59716ישראל, בת הדר, ליד חניית המועצה- שביל הברוש חוף אשקלון. א.מ

2127G392525/10/201831.62152,34.57776ישראל, מבקיעים, שדרות עצי הזית ליד מגדל המיםחוף אשקלון. א.מ

2128G392625/10/201831.59159,34.61182ישראל, גברעם, ח כללית"ליד קופ- מרכז מחזור חוף אשקלון. א.מ

2129G392725/10/201831.60407,34.54251ישראל, כרמיה, חדר האוכל ליד המטבחחוף אשקלון. א.מ

2130G392825/10/201831.60867,34.52192ישראל, זיקים, שביל החינוך הקיבוציחוף אשקלון. א.מ



2131G392925/10/201831.58915,34.56052ישראל, יד מרדכי, ליד המטבחחוף אשקלון. א.מ

2132G393025/10/201831.57268,34.53883ישראל, נתיב העשרה, 57מרכז מחזור מול משק חוף אשקלון. א.מ

2133G393525/10/201831.57811,34.66043ישראל, חלץ , 18' מרכז מחזור מול משק מסחוף אשקלון. א.מ

2134G393625/10/201831.62902,34.66775ישראל, כוכב מיכאל, 42הזית חוף אשקלון. א.מ

2135G393725/10/201831.71697,34.63532ישראל, ניצנים, ליד מרכולית ניצנים- מרכז מחזור חוף אשקלון. א.מ

2136G278111.11.201832.4901306,34.8918447שדות ים עי הכולבוחוף הכרמל. א.מ

2137G482311.11.201832.5044772,34.9054602 קיסריה1המגדל חוף הכרמל. א.מ

2138G278011.11.201832.5117331,34.9049983ישראל, קסריה, דולבחוף הכרמל. א.מ

2139G482411.11.201832.5218869,34.9086262דואר.  תיבות70קיסריה רוטשילד חוף הכרמל. א.מ

2140G280111.11.201832.5288449,34.9277480בית חנניה תחנת אוטובוס עי תיבות הדוארחוף הכרמל. א.מ

2141G279711.11.201832.5542954,34.9183410מעגן מיכאל עי הנגריהחוף הכרמל. א.מ

2142G279611.11.201832.5679269,34.9411810מעיין צביחוף הכרמל. א.מ

2143G482211.11.201832.5986434,35.0040211בת שלמה מרכז מחזור משמאל לשער הכניסה בחנייהחוף הכרמל. א.מ

2144G480111.11.201832.6094314,34.9245264מושב דור מרכז מחזורחוף הכרמל. א.מ

2145G279511.11.201832.6139800,34.9230698ישראל כביש גישה לבית עלמין, נחשולים, קיבוץ נחשוליםחוף הכרמל. א.מ

2146G480311.11.201832.6231000,34.9812262צרכנייה, עופר ,חוף הכרמל. א.מ

2147G480211.11.201832.6281482,34.9455542עיין איילה רחוב הגפן מאחורי גני הילדיםחוף הכרמל. א.מ

2148G480511.11.201832.6361028,34.9333074עי צרכנייה, הבונים ,13חוף הכרמל. א.מ

2149G480411.11.201832.6449870,34.9902402צרכנייה, ל"כרם מהר ,חוף הכרמל. א.מ

2150G480611.11.201832.6471705,34.9523747צרופה מאחורי חנות עמירחוף הכרמל. א.מ

2151G480711.11.201832.6633078,34.9558934ישראל עי אלונית , גבע כרמל, 19דרך האלון חוף הכרמל. א.מ

2152G480811.11.201832.6755579,34.9578497משרדי מועצה חוף הכרמלחוף הכרמל. א.מ

2153G481911.11.201832.6788469,34.9343488נווה ים מרכז מחזור אחרי שער הכניסהחוף הכרמל. א.מ

2154G480911.11.201832.6826013,34.9480784עין כרמל בדרך לבריכהחוף הכרמל. א.מ

2155G481811.11.201832.6840212,34.9351122, עתלית1/הסביוןחוף הכרמל. א.מ

2156G482011.11.201832.6872111,34.9442883עתלית הסלע מאחורי קופת חולים כלליתחוף הכרמל. א.מ

2157G482111.11.201832.6922909,34.9418261הסלע פינת במיסדים עתליתחוף הכרמל. א.מ

2158G481711.11.20182832.6940954,34.9454872ישראלעתלית הגורן , עתלית, הגורן/דרך היםחוף הכרמל. א.מ

2159G481011.11.201832.6982636,34.9921037ניר עציון צרכנייהחוף הכרמל. א.מ

2160G481111.11.201834.982051 ,32.702416עין הוד מגרש חנייה בכניסהחוף הכרמל. א.מ

2161G481611.11.201832.7053093,34.9509436נחל אורן מרכז חלוקת דואר עתליתחוף הכרמל. א.מ

2162G481411.11.201834.960510 ,32.727608מגדים עי הצרכנייהחוף הכרמל. א.מ

2163G481511.11.201832.7306260,35.0031670בית אורן עי מגרש כדורסלחוף הכרמל. א.מ

2164G481211.11.201832.7511619,34.9566645ישראל עי הצרכניה, החותרים, קיבוץ החותריםחוף הכרמל. א.מ

2165G481311.11.201832.7655982,34.9589317כפר גלים מאחורי חדר אוכלחוף הכרמל. א.מ

2166G580626.11.201832.4845289,34.8907190ישראל, כפר איזוןחוף הכרמל. א.מ

2167G580526.11.201832.4845574,34.9078145ישראל, קיסריה,     חוליתחוף הכרמל. א.מ

2168G580426.11.201832.6880784,34.9437004ישראל, עתלית, 1הסלע חוף הכרמל. א.מ

2169G456204.12.201832.4855222,34.9087915דירות נופש נאות גולף קיסריהחוף הכרמל. א.מ

2170G578825.11.201832.1577616,34.8286393ישראל, גליל ים, חניית גן אומניםחוף השרון. א.מ

2171G057301.11.201832.2001596,34.8221334ישראל, 4691500, רשפון, 2בתחנת דלק הרימון חוף השרון. א.מ

2172G058228.11.201832.2142125,34.8757331ישראל, בצרה, הראשונים/הפרדסחוף השרון. א.מ

2173G057401.11.201832.2144078,34.8182921ישראל, ארסוף, 1מבוא הים חוף השרון. א.מ

2174G057601.11.201832.2173508,34.8250579ליד המועצה מ מיחזור מועצה חוף השרוןחוף השרון. א.מ

2175G057501.11.201832.2178857,34.8209410ישראל, שפיים ,7חוף השרון. א.מ

2176G057901.11.201832.2226517,34.8678674ישראל, בני ציון, אנשי בראשית/צרכנייהחוף השרון. א.מ

2177G058001.11.201832.2226908,34.8678709ישראל, בני ציון, אנשי בראשית/צרכנייהחוף השרון. א.מ

2178G058101.11.201832.2270224,34.8653590ישראל, חרוצים, 64הערבה חוף השרון. א.מ

2179G057701.11.201832.2276224,34.8242153מועדון גלישה געשחוף השרון. א.מ

2180G057801.11.201832.2308373,34.8229166בית ספר אדם געשחוף השרון. א.מ

2181G578625.11.201832.2482083,34.8430040ישראל, 6097200, יקום, צמוד לדואר, יקוםחוף השרון. א.מ

2182G578425.11.201832.2519273,34.8682617ישראל, תל יצחק, אחוזת פולג/תל יצחקחוף השרון. א.מ

2183G578725.11.201832.2520637,34.8419874ישראל, משפחת משולם יקום. לידחוף השרון. א.מ

2184G578525.11.201832.2532936,34.8710115ישראל, תל יצחק ליד חדר אוכלחוף השרון. א.מ

2185G578125.11.201832.2592532,34.8670812מרכז מיחזור בית יהושועחוף השרון. א.מ

2186G578025.11.201832.2666295,34.8467764ישראל, אודים, 1הרימון חוף השרון. א.מ

2187G578225.11.201832.2723682,34.8733229ישראל, כפר נטר, 65ההדרים חוף השרון. א.מ

2188G578325.11.201832.2772847,34.8685695ישראל, כפר נטר, 119האלה חוף השרון. א.מ

2189G282112.11.201831.6027993,34.8991393בריכה,בית גוברין יואב. א.מ

2190G281712.11.2018231.6268221,34.7919000קיבוץ גת מרכז קיבוץ יואב. א.מ

2191G280912.11.201831.6302648,34.7963471קיבוץ גת מרכז קיבוץיואב. א.מ

2192G282512.11.201831.6324102,34.8453325הרחבה,גלאוןיואב. א.מ

2193G282412.11.201831.6328715,34.8456878גלאון מרכז קיבוץיואב. א.מ

2194G282312.11.201831.6346219,34.8481024גלאון גני ילדיםיואב. א.מ

2195G281812.11.201831.6475660,34.8750310בית ניר מגרש כדורגליואב. א.מ

2196G282612.11.201834.792910 ,31.631145קיבוץ גת הרחבהיואב. א.מ

2197G280812.11.201834.679528 ,31.646441שער,שדה יואביואב. א.מ

2198G280712.11.201831.6571193,34.6838780נגבה מרכז מחזור מרכז הקיבוץיואב. א.מ

2199G281312.11.201831.6636755,34.7809288מרפאה,ארגון יואב. א.מ

2200G281212.11.201831.6637008,34.7808381כולבו,נחלהיואב. א.מ

2201G281112.11.201831.6639895,34.6847869נגבה מגרש כדורסליואב. א.מ

2202G281012.11.201831.6639895,34.6847869נגבה הרחבהיואב. א.מ

2203G281412.11.201831.6710755,34.7809941מכולת,סגולה יואב. א.מ

2204G280612.11.201834.775146 ,31.701243קדמה חדר אוכליואב. א.מ

2205G282212.11.201831.6890239,34.9012078בית ניר הרחבהיואב. א.מ

2206G280512.11.201831.7269590,34.8309597הרחבה,כפר מנחם יואב. א.מ

2207G281612.11.201831.7325180,34.8287832סילו,כפר מנחם יואב. א.מ

2208G281512.11.201831.7338557,34.8305083כפר מנחם מכולתיואב. א.מ

2209G280312.11.201831.7407428,34.8021470כפר הריף הרחבה יואב. א.מ

2210G280412.11.201831.7559782,34.8035927כפר הריף מכולתיואב. א.מ

2211G280212.11.201831.7591674,34.7852990משרדי מועצהיואב. א.מ

2212G279812.11.201831.7609469,34.7956544כלבו,רבדים יואב. א.מ



2213G280012.11.201831.7738299,34.8169317רבדים כיכר כניסה משמאליואב. א.מ

2214G279912.11.201831.7760756,34.8150074רבדים שכונת הרחבה יואב. א.מ

2215G497807.11.201832.2283080,34.9177674ישראל, משמרת, מזכירותלב השרון. א.מ

2216G497707.11.201832.2380383,34.9168207ישראל, חרות, הבנים/דרך המייסדיםלב השרון. א.מ

2217G497907.11.201832.2467803,34.9346407ישראל, כפר הס ,65לב השרון. א.מ

2218G497207.11.201832.2600129,34.9299452ישראל, עין ורד, עין ורד, הנחללב השרון. א.מ

2219G496007.11.201832.2609204,34.8975859ישראל, בני דרור ,2112לב השרון. א.מ

2220G497607.11.201832.2626439,34.9704740ישראל, עזריאל, עזריאל גלב השרון. א.מ

2221G497107.11.201832.2643383,34.9317455ישראל, עין ורד, הראשונים/הדריםלב השרון. א.מ

2222G496107.11.201832.2643825,34.8970600ישראל, בני דרור, פרוטאהלב השרון. א.מ

2223G497507.11.201832.2684486,34.9662744ישראל, יעף ,2305לב השרון. א.מ

2224G497307.11.201832.2739007,34.9487072ישראל, פורת ,66לב השרון. א.מ

2225G497007.11.201832.2747429,34.9360329ישראל, עין שריד, פשושלב השרון. א.מ

2226G497407.11.201832.2748281,34.9656956ישראל, כפר יעבץ, מכולתלב השרון. א.מ

2227G498307.11.201832.2859379,34.9982555ישראל, שער אפרים, 264הגלעד לב השרון. א.מ

2228G498207.11.201832.2911162,34.9984738ישראל, שער אפרים, שדרות הזיתים/התאנהלב השרון. א.מ

2229G496207.11.201832.2955399,34.9434073ישראל, גאולים, 2179הדקל לב השרון. א.מ

2230G496407.11.201832.2976434,34.9134381ישראל, צור משה, 24דוד פלורנטין לב השרון. א.מ

2231G496507.11.201832.2998615,34.9093859ישראל, צור משה, 18הערבה לב השרון. א.מ

2232G498007.11.201832.3050264,34.9612943ישראל, תנובות, השומרון/החרמוןלב השרון. א.מ

2233G496307.11.201832.3061307,34.9502725ישראל, ינוב, 31דרך החיטה לב השרון. א.מ

2234G498107.11.201832.3064293,35.0046175ישראל, ניצני עוז, 141שיבולים לב השרון. א.מ

2235G496707.11.201832.3107137,34.8943864ישראל, נורדיה, שדרות נורדיה/דרך הבארלב השרון. א.מ

2236G496807.11.201832.3130205,34.8933609ישראל, נורדיה, שדרות נורדיה/דרך הבארלב השרון. א.מ

2237G496607.11.201832.3162953,34.8968772ישראל, נורדיה, שדרות נורדיהלב השרון. א.מ

2238G496907.11.201832.3213672,34.9025783ישראל, גנות הדרלב השרון. א.מ

2239G065411.11.201831.4768606,34.9263217ישראל,  ממול גן הילדים 13ישוב נטע רחוב מבוא מרשם לכיש. א.מ

2240G065311.11.201831.5140834,34.9365655ישראל, ישוב שקף רחוב הגפן מול חניית המקווה לכיש. א.מ

2241G065211.11.201831.5188120,34.9208552ישראל, ממול בחניית בגני ילדים , 19רחוב כיסופים , ישוב בני דקלים לכיש. א.מ

2242G065111.11.201831.5290557,34.9287611ישראל, ממש ברחבת החניה  , 2רחוב החרוב , ישוב אליאב לכיש. א.מ

2243G065011.11.201831.5335287,34.9135515ישראל, י מתחם גני ילדים "ע, בכניסה ימינה פניה ראשונה שמאלה , ישוב אמציה לכיש. א.מ

2244G064911.11.201831.5338287,34.9138739ישראל, ישוב אמציה בשער הכניסה ממשיכים ישר בשביל כורכר ממש מאחורי מבנה נטושלכיש. א.מ

2245G064611.11.201831.5521081,34.7706640ישראל, בו אחוזם ומזכירות ישוב אחוזם -ברחבת מכולת כל, ישוב אחוזם לכיש. א.מ

2246G064711.11.201831.5588958,34.8407287ישראל, רחוב הגפן בחניית בית הספר, מושב לכיש לכיש. א.מ

2247G064811.11.201831.5610215,34.8435350ישראל, י מכולת אלונית מול מגרשי כדורסל "ע, ישוב לכיש לכיש. א.מ

2248G063412.11.201831.5629417,34.6712233ישראל, רחוב שד שבעת המינים מאחורי המכולת ישוב ,ישוב תלמים לכיש. א.מ

2249G063512.11.201831.5771400,34.6838827ישראל, ישוב שדה דוד צמוד למכולת הישוב לכיש. א.מ

2250G063612.11.201831.5956475,34.6917351ישראל, ישוב זוהר צמוד למכולת הישוב לכיש. א.מ

2251G064511.11.201831.6091754,34.8011907ישראל,  ממש ממול 236רחוב הגפן , ישוב שדה משהלכיש. א.מ

2252G063812.11.201831.6096646,34.7152325ישראל, י מכולת הישוב"רחוב הכלנית פינת הנרקיס ע,ן "ישוב ניר חלכיש. א.מ

2253G063712.11.201831.6182651,34.7246798ישראל, רחוב קיבוץ גלויות צמוד למכולת הישוב ,ישוב שחרלכיש. א.מ

2254G064012.11.201831.6219837,34.7028575ישראל, רחוב האילנות מאחורי המכולת שבכיכר , ישוב נהורה לכיש. א.מ

2255G063912.11.201831.6235899,34.7083805ישראל,רחוב האילנות פינת הגפן , ישוב נהורהלכיש. א.מ

2256G064112.11.201831.6245431,34.6944676ישראל, ישוב נוגה רחוב הרקפת פינת הזית לכיש. א.מ

2257G064212.11.201831.6365311,34.7043449ישראל, י מכולת הישוב "ישוב עוצם עלכיש. א.מ

2258G064312.11.201831.6534724,34.7059179ישראל, רחוב המייסדים פינת שדרת האקליפטוסים , ישוב יד נתן לכיש. א.מ

2259G064412.11.201831.6574629,34.7776868ישראל, רחוב המייסדים מאחורי מגרש הכדורגל , ישוב מנוחה לכיש. א.מ

2260G506726.11.201832.8925850,35.5109292כחל מאחורי המזכירות ברחוב המקבילמבואות החרמון. א.מ

2261G124505.11.201832.9061573,35.5503174אמנון מאחורי הצרכניהמבואות החרמון. א.מ

2262G124405.11.201832.9102680,35.5542435כורזים מרכז היישוב בעליה למרכוליתמבואות החרמון. א.מ

2263G124705.11.201832.9295476,35.6075250ירדן הררי בחניה פינת מחזור. כרכוםמבואות החרמון. א.מ

2264G129006.11.201832.9405779,35.5502600כורזים בית ספר רמת כורזיםמבואות החרמון. א.מ

2265G124205.11.201832.9491688,35.5501592אליפלט בכיכר שמאלה ליד בית העלמין מרכז מחזורמבואות החרמון. א.מ

2266G123605.11.201833.0075699,35.6003977משמר הירדן ליד הצרכניהמבואות החרמון. א.מ

2267G123205.11.201833.0460708,35.5687113שדה אליעזר צרכניהמבואות החרמון. א.מ

2268G120904.11.201833.0833162,35.5175320דישון ליד המינימארקטמבואות החרמון. א.מ

2269G120804.11.201833.1012345,35.5530414רמות נפתלי ליד הדואר מרכז היישובמבואות החרמון. א.מ

2270G507027.11.201833.2161670,35.6074951צמוד לתחנת תדלוק ומגרשי ספורט. בית הללמבואות החרמון. א.מ

2271G100424.10.201833.2162273,35.5440116ישראל, מרגליות, מרכז/מרגליותמבואות החרמון. א.מ

2272G506927.11.201833.2275519,35.6481818בכניסה להרחבה ליד המרכול שאר הישובמבואות החרמון. א.מ

2273G101024.10.201833.2480962,35.5983315ישראל, יובל ,53מבואות החרמון. א.מ

2274G572020.11.201832.5573409,35.0775746מזכירות, גילעדמגידו. א.מ

2275G118301.11.201832.5583293,35.1979467גבעת עוז צמוד לצרכניה במרכז מחזורמגידו. א.מ

2276G118501.11.201832.5748684,35.1947528מגידו פינת הזית והגניםמגידו. א.מ

2277G118401.11.201832.5784007,35.1788389מגידו רחוב החורש פנימימגידו. א.מ

2278G571920.11.201832.5852147,35.0586039כניסה,  דליהמגידו. א.מ

2279G118701.11.201832.5942507,35.1587235מדרך עוז פינת מחזור ליד גני ילדיםמגידו. א.מ

2280G572120.11.201832.5953863,35.0611722ישראל, רמות מנשה, כביש היקפימגידו. א.מ

2281G118801.11.201832.5957344,35.1594257מדרך עוז בכניסה להרחבהמגידו. א.מ

2282G572220.11.201832.5963325,35.0557674רמות מנשה ליד המרכולמגידו. א.מ

2283G571820.11.201832.5969402,35.1020502עין השופט ליד המזכירותמגידו. א.מ

2284G572320.11.201832.5974309,35.0520310כביש גישה, רמות מנשהמגידו. א.מ

2285G118901.11.201832.6088073,35.1412761משמר העמק ליד המזכירותמגידו. א.מ

2286G571720.11.201832.6114096,35.0958933כביש גישה, רמת השופטמגידו. א.מ

2287G571620.11.201832.6312919,35.0834504מועדון, עין העמקמגידו. א.מ

2288G571520.11.201832.6316164,35.0668300ישראל, אליקים ,104מגידו. א.מ

2289G119001.11.201832.6437991,35.1197972הזורע ליד חדר אוכלמגידו. א.מ

2290G572420.11.201832.6518420,35.1155364ישראל, יוקנעם, מעלה הגבעה/אגראמגידו. א.מ

2291G572520.11.201832.6518551,35.1155303ישראל, יוקנעם, מעלה הגבעה/אגראמגידו. א.מ

2292G572620.11.201832.6518790,35.1155418ישראל, יוקנעם, מעלה הגבעה/אגראמגידו. א.מ

2293G243031/10/201831.82644,35.43259ישראל, ורד יריחו, מרכז מחזור הרחבת ההסעהמגילות ים המלח. א.מ

2294G243131/10/201831.82659,35.42758ישראל, ורד יריחו, 84סלומון ' מרכז מחזור ליד משפמגילות ים המלח. א.מ



2295G243231/10/201831.78974,35.46159ישראל, אלמוג, מאחורי המטבח ליד מגרש הכדורסלמגילות ים המלח. א.מ

2296G243331/10/201831.79012,35.46297ישראל, אלמוג, מול גן השעשועיםמגילות ים המלח. א.מ

2297G243431/10/201831.80682,35.47678ישראל, בית הערבה, בכניסה הראשית מצד שמאלמגילות ים המלח. א.מ

2298G243531/10/201831.80969,35.47725ישראל, בית הערבה, שכונה צפונית ליד גן השעשועיםמגילות ים המלח. א.מ

2299G243631/10/201831.74964,35.46717ישראל, קליה, מאחורי המטבחמגילות ים המלח. א.מ

2300G243731/10/201831.75378,35.46548ישראל, קליה, בכניסה להרחבהמגילות ים המלח. א.מ

2301G243831/10/201831.67772,35.43765ישראל, אבנת, בכניסה לישוב מצד שמאלמגילות ים המלח. א.מ

2302G243931/10/201831.67987,35.43713ישראל, אבנת, וגנרטור חירום. ד.מול תמגילות ים המלח. א.מ

2303G244031/10/201831.56784,35.40119ישראל, מצפה שלם,  ליד גנרטור1אזור מגורים מגילות ים המלח. א.מ

2304G244131/10/201831.57035,35.40159ישראל, מצפה שלם, 5אזור מגורים מגילות ים המלח. א.מ

2305G507627.11.201832.8410035,35.1270263אפק ליד המזכירותמטה אשר. א.מ

2306G170408.11.201832.8876994,35.0956358בגביש גישה הראשי בפינת מחזור. כפר מסריקמטה אשר. א.מ

2307G187418.11.201832.9000707,35.1673454יסעור מרכז מחזור ליד המכולתמטה אשר. א.מ

2308G170508.11.201832.9029695,35.0923960עין המפרץ שביל ההבניםמטה אשר. א.מ

2309G187318.11.201832.9081161,35.1728732אחיהוד ליד הצרכניה בכיכרמטה אשר. א.מ

2310G170208.11.201832.947899,35.083996שדרת האקליפטוס בסוף בפינת מחזור. בוסתן הגלילמטה אשר. א.מ

2311G170308.11.201832.9493529,35.0961927שמרת ליד המזכירותמטה אשר. א.מ

2312G186815.11.201832.9628471,35.0981764לוחמי הגטאות ליד ההמזכירותמטה אשר. א.מ

2313G171108.11.201832.9693669,35.1423963בית העמק בחניה הגדולהמטה אשר. א.מ

2314G187015.11.201832.964940,35.121616במרכז היישוב ליד המזכירות, נס עמיםמטה אשר. א.מ

2315G171208.11.201832.9704248,35.1550883אשרת ליד המזכירותמטה אשר. א.מ

2316G186915.11.201832.9789454,35.0984859רגבה, הכרכום ליד המכולתמטה אשר. א.מ

2317G171308.11.201832.9798063,35.1634764עמקה ליש המסכירות בפינת מחזורמטה אשר. א.מ

2318G170108.11.201832.981683,35.083856דרך הים במרכס מחזור. שבי ציוןמטה אשר. א.מ

2319G190120.11.201832.9828979,35.1921984מרכז מחזור במרכז היישוב כלילמטה אשר. א.מ

2320G508428.11.201832.9926461,35.1031798עברון בכיכר השניה ליד התחנת תדלוקמטה אשר. א.מ

2321G195222.11.201832.9959919,35.2206575בכביש גישה ליישוב פניה אחרונה שמאלה יחיעםמטה אשר. א.מ

2322G191719.11.201832.9978071,35.1402937נתיב השיירה ליד הצרכניהמטה אשר. א.מ

2323G508228.11.201832.995267,35.146558שייח דנון ליד הבית ספרמטה אשר. א.מ

2324G508328.11.201833.0059746,35.1226678בן עמי השיירה במרכז מחזורמטה אשר. א.מ

2325G195122.11.201833.0063406,35.2117659געתון מרכז מחזור ליד החדר אוכלמטה אשר. א.מ

2326G508128.11.201833.0241621,35.1508522פינת ברוש ומעיין. כברימטה אשר. א.מ

2327G133208.11.201833.0264529,35.1080710קיבוץ סער ליד החדר אוכלמטה אשר. א.מ

2328G133308.11.201833.0297039,35.1100120קיבוץ סער שמאלה בכניסה ליישוב בכניסה להרחבהמטה אשר. א.מ

2329G133508.11.201833.0370780,35.1087763שדרות האורנים פינת נתיב הנרקיסמטה אשר. א.מ

2330G133408.11.201833.0435888,35.1123453גשר הזיו שדרת אורנים ליד הבית ספרמטה אשר. א.מ

2331G133608.11.201833.0603691,35.1139195לימן ליד הצרכניהמטה אשר. א.מ

2332G134308.11.201833.0611816,35.1540862מצובה מאחורי הצרכניהמטה אשר. א.מ

2333G134708.11.201833.0641108,35.2198028ליד החדר אוכל. קיבוץ אילוןמטה אשר. א.מ

2334G134208.11.201833.060718,35.151582בכיכר הראשונה ימינה במרכז מחזור, מצובהמטה אשר. א.מ

2335G134608.11.201833.0813646,35.2137468אדמית ליד החדר אוכלמטה אשר. א.מ

2336G133808.11.201833.0871102,35.1141672בכניסה ליישוב מצד שמאל בחדר אוכל. כפר ראש הנקרהמטה אשר. א.מ

2337G133708.11.201833.0871261,35.1162205דרך הים על הכביש מרכז מחזור. כפר ראש הנקרהמטה אשר. א.מ

2338G133908.11.201833.0871547,35.1141655ליד הצרכניה בתחנת דלק. בצתמטה אשר. א.מ

2339G134408.11.201833.0890673,35.1767956חניתה שכונה צפונית בהרחבהמטה אשר. א.מ

2340G406028.10.201831.8133910,35.3961020מצפה יריחו בחנייה ליד המגרש,נוף הירדן מטה בנימין. א.מ

2341G406128.10.201831.8142352,35.3951541מצפה יריחו ליד הדואר,מעלה אריאלמטה בנימין. א.מ

2342G405928.10.201831.8185452,35.3938185מצפה יריחו חניית בית הכנסת התימני,רחוב שוהםמטה בנימין. א.מ

2343G406528.10.201831.8213480,35.3372833כפר אדומים בכניסה בצד ימין,רחוב עם אחד מטה בנימין. א.מ

2344G406628.10.201831.8213480,35.3372834כפר אדומים בכניסה בצד ימין,רחוב עם אחד מטה בנימין. א.מ

2345G406328.10.201831.8226911,35.3210253נופי פרת ,נחל קדם מטה בנימין. א.מ

2346G406428.10.201831.8228435,35.3196011 ליד מגרש כדורסל44נחל ערוגות מטה בנימין. א.מ

2347G406228.10.201831.8266067,35.3358201כפר אדומים ליד המכולת,רחוב המיסדים מטה בנימין. א.מ

2348G443601.11.201831.8284131,35.2916037ענתות מרכז מיחזורמטה בנימין. א.מ

2349G443501.11.201831.8284157,35.2916114ענתות מרכז מיחזורמטה בנימין. א.מ

2350G405728.10.201831.8343061,35.3511263בכניסה לאלון מטה בנימין. א.מ

2351G405828.10.201831.8343100,35.3511562בכניסה לאלון מטה בנימין. א.מ

2352G443701.11.201831.8444773,35.3051257בצד ימין, מטר מהכניסה 200בני אדם מטה בנימין. א.מ

2353G443901.11.201831.8485851,35.2743064אדם  ליד דואר ישראל,פרגמטה בנימין. א.מ

2354G407928.10.201831.8487524,35.0365176מבוא חורון,צמוד למכולת צמוד למכולת ,מבוא חורון מטה בנימין. א.מ

2355G407428.10.201831.8489940,35.1569658כיכר רחל,גבעון החדשה ליד תחנת האוטובוס ,31כליל החורש מטה בנימין. א.מ

2356G407828.10.201831.8495348,35.0388299מבוא חורון ,רחוב יפה נוף פינת מעלה יוסף מטה בנימין. א.מ

2357G443801.11.201831.8509551,35.2695589שיטור קהילתי,אדם ליד תחנת המשטרה מטה בנימין. א.מ

2358G444101.11.201831.8682569,35.3118077נווה ארז בפנייה לישובמטה בנימין. א.מ

2359G446701.11.201831.8731895,35.2582886מיגרון בכניסה מצד ימיןמטה בנימין. א.מ

2360G407528.10.201831.8747535,35.1309108מאחורי תחנת האוטובוס,בית חורון בכניסה לישוב מטה בנימין. א.מ

2361G407628.10.201831.8769222,35.1281140בית חורון מול הקראוונים ,רחוב אוהד מטה בנימין. א.מ

2362G407728.10.201831.8769489,35.1280660בחנייה,בית חורון מול הקראוונים ,רחוב אוהד מטה בנימין. א.מ

2363G444201.11.201831.8772986,35.3066810מכמש על הצומת,רחוב הרימון מטה בנימין. א.מ

2364G442601.11.201831.8783172,35.2397851תל ציון  צמוד לגן שעשועים,1רחוב מקור ברוך מטה בנימין. א.מ

2365G442701.11.201831.8793000,35.2399004תל ציון צמוד לדואר,9רחוב אהבת ישראל מטה בנימין. א.מ

2366G446801.11.201831.8811088,35.2459444כוכב יעקב צמוד לגן ילדים,פרדס רימוניםמטה בנימין. א.מ

2367G443401.11.201831.8813658,35.2431827כוכב יעקב  בקצה הרחוב,רחוב אור חדשמטה בנימין. א.מ

2368G446901.11.201831.8813727,35.2449771כוכב יעקב ליד המכולת,דרך מעלה בית אל מטה בנימין. א.מ

2369G444401.11.201831.8835301,35.3133232מצפה דני  פינת מיחזור של הישובמטה בנימין. א.מ

2370G442801.11.201831.8982144,35.2254493פסגות ,רחוב נבומטה בנימין. א.מ

2371G442901.11.201831.8992627,35.2228878פסגות ליד המכולת,רחוב סיני מטה בנימין. א.מ

2372G443001.11.201831.9011539,35.2245240פסגות ,רחוב כרמל פינת דרך עצמוןמטה בנימין. א.מ

2373G411525.10.201831.9202853,35.0373626ליד הבית ספר (כפר אורנים)נחל מודיעין מטה בנימין. א.מ

2374G411625.10.201831.9203078,35.0373465ליד הבית ספר (כפר אורנים)נחל מודיעיןמטה בנימין. א.מ

2375G407128.10.201831.9259545,35.1354890רחוב הראה חניית בית הכנסתמטה בנימין. א.מ

2376G407228.10.201831.9259876,35.1377988בפינת מיחזור,אזור תעשיה דולב ממש בכניסה מצד ימיןמטה בנימין. א.מ



2377G411325.10.201831.9280538,35.0221262חשמונאים  ,10התבור מטה בנימין. א.מ

2378G407328.10.201831.9286983,35.1284704דולב ליד גן שעשועים,שכונת הדגל מטה בנימין. א.מ

2379G411025.10.201831.9289861,35.0350039בדיוק בצומת  ,הרב דסלר /הרב סליבר מטה בנימין. א.מ

2380G411425.10.201831.9296869,35.0177363שתילי הזיתים  ליד הדואר מטה בנימין. א.מ

2381G411125.10.201831.9303055,35.0352138מתתיהו ,רחוב שינברג ,בחנייה של הבית כנסתמטה בנימין. א.מ

2382G411225.10.201831.9318683,35.0263123חשמונאים (ישר אחרי הפנייה ,חנייה מצד שמאל )רחוב הדגן מטה בנימין. א.מ

2383G444501.11.201831.9342523,35.3407122רימונים בחנייה של הגן ובית עידיתמטה בנימין. א.מ

2384G409625.10.201831.9374601,35.1382490נווה טלמון נווה טלמוןמטה בנימין. א.מ

2385G409825.10.201831.9387649,35.1328142ליד המכולת מאחורי המכולת,טלמון מטה בנימין. א.מ

2386G409725.10.201831.9396657,35.1303365טלמון,שכונת הקראוונים שכונת הקראוונים ,טלמון מטה בנימין. א.מ

2387G409925.10.201831.9450201,35.1496746נריה ליד גן שעשועיםמטה בנימין. א.מ

2388G442004.11.201831.9505159,35.2626123עפרה בכיכר של תחנת האוטובוס,רחוב בני יעקבמטה בנימין. א.מ

2389G410125.10.201831.9524604,35.1299948נריה אזור תעשיה נריהמטה בנימין. א.מ

2390G442204.11.201831.9534543,35.2597752עפרה בחנייה של הבית הכנסת,רחוב אמונים מטה בנימין. א.מ

2391G410025.10.201831.9537707,35.1259290נריה  מול הגן ,20רחוב הר המור מטה בנימין. א.מ

2392G442304.11.201831.9553944,35.2599402עפרה חנייה של המזכירות,רחוב התאנה מטה בנימין. א.מ

2393G441904.11.201831.9571712,35.2630338עפרה תעשיה פינת התאנה ,רחוב התעשיהמטה בנימין. א.מ

2394G441804.11.201831.9572523,35.2631843עפרה תעשיה פינת התאנה ,אזור תעשיה מטה בנימין. א.מ

2395G444601.11.201831.9577848,35.3560910מצד שמאל, בכניסה למצפה כרמים מטה בנימין. א.מ

2396G408126.10.201831.9594333,35.3518704בחנייה מצד שמאל ,דרך יריחו מטה בנימין. א.מ

2397G408026.10.201831.9607741,35.3475737כוכב השחר, ליד הדואר מטה בנימין. א.מ

2398G410525.10.201831.9619079,35.0635745נעלה  ,86רחוב ענבר מטה בנימין. א.מ

2399G410625.10.201831.9629163,35.0658924בכניסה לישוב נעלה ,בחנייה של הבית ספר הישן מטה בנימין. א.מ

2400G410925.10.201831.9635257,35.0473168נילי ,ליד המכולת מטה בנימין. א.מ

2401G410425.10.201831.9649117,35.0645689נעלה ,רחוב טורקיזמטה בנימין. א.מ

2402G410825.10.201831.9667370,35.0498064אזור אשפה נילי מטה בנימין. א.מ

2403G410725.10.201831.9667704,35.0498179אזור אשפה נילי מטה בנימין. א.מ

2404G410225.10.201831.9742915,35.1410080נחליאל ,מצד שמאל,ממש על הפנייה ,רחוב לשם מטה בנימין. א.מ

2405G410325.10.201831.9750110,35.1374754לפני הפנייה מצד שמאל ,רחוב ברקת מטה בנימין. א.מ

2406G406828.10.201832.0011148,35.1757473עטרת חנייה של המכולתמטה בנימין. א.מ

2407G406728.10.201832.0028806,35.1756316עטרת  , רחוב הרי גופנאמטה בנימין. א.מ

2408G407028.10.201832.0055085,35.1227283נווה צוף ליד הדואר,רחוב המיסדים מטה בנימין. א.מ

2409G406928.10.201832.0060441,35.1273164נווה צוף שכונת נופי יאיר,רחוב נילי מטה בנימין. א.מ

2410G408526.10.201832.0422846,35.3336617(שילה)עדי עד עדי עד מטה בנימין. א.מ

2411G408726.10.201832.0483989,35.3401590(שילה)קידה  קידה מטה בנימין. א.מ

2412G442404.11.201832.0504120,35.2983122בחנייה מצד שמאל,אחר הכניסה לרחוב ,שילה מאה מטר ,רחוב התכלת מטה בנימין. א.מ

2413G408226.10.201832.0517641,35.3095464שבות רחל,שבות רחל ליד פינת פוגל ,ליד פינת פוגל מטה בנימין. א.מ

2414G408826.10.201832.0525280,35.2977335שילה,שילה  בחנייה ליד קופת חולים לאומית מטה בנימין. א.מ

2415G409026.10.201832.0533537,35.2631437גבעת הראה רחוב צופית,רחוב צופית מטה בנימין. א.מ

2416G409126.10.201832.0548379,35.2398384מעלה לבונה,מכולת מעלה לבונה  ליד המכולת מטה בנימין. א.מ

2417G442504.11.201832.0549882,35.3016556באזור של הבריכת שחיה,שילה  בפינת מיחזור ,רחוב אבני החושן מטה בנימין. א.מ

2418G408326.10.201832.0563486,35.3118727שבות רחל,פינת הארז ,שבות רחל רחוב הכרם ,פינת הארז ,רחוב הכרם מטה בנימין. א.מ

2419G408926.10.201832.0593977,35.2722220גבעת הראל, ליד תחנת האוטובוס מטה בנימין. א.מ

2420G408426.10.201832.0614807,35.3264535נמצא בצד שמאל,בכניסה לאחיה ,אחיה להמשיך ישר מטה בנימין. א.מ

2421G408626.10.201832.0650154,35.3355818ליד מגדל המים,אש קודש אש קודשמטה בנימין. א.מ

2422G409325.10.20186232.0677191,35.2855315עלי רחוב מבצע נחשון  ,62מבצע נחשון מטה בנימין. א.מ

2423G409425.10.201832.0716748,35.2685377מרכז מסחרי  ליד מרכז מסחרי,עלימטה בנימין. א.מ

2424G409525.10.201832.0722641,35.2654390בני דוד ,ישיבה בני דוד ליד הישיבה ,עלי מטה בנימין. א.מ

2425G409225.10.201832.0774403,35.2747892רחוב שהם פינת ספיר,עלי פלגי המים,פינת ספיר,רחוב שהם מטה בנימין. א.מ

2426G330318.11.201831.6276982,34.9533906ישראל, נחושה, מזכירותמטה יהודה. א.מ

2427G330715.11.201831.6589769,34.9445684ישראל, צפרירים ,25מטה יהודה. א.מ

2428G330118.11.201831.6605089,34.9951401ישראל, אדרת ,1מטה יהודה. א.מ

2429G330815.11.201831.6724194,34.9426468ישראל, מושב גבעת ישעיהו גבעת ישעיהומטה יהודה. א.מ

2430G329818.11.201831.6725380,35.0080713ישראל, נווה מיכאל, מזכירותמטה יהודה. א.מ

2431G330615.11.201831.6772382,34.9347341ישראל, לי און-שריגים, 15שריג מטה יהודה. א.מ

2432G329918.11.201831.6826004,35.0189063ישראל, אביעזר, מרכז א- אביעזר מטה יהודה. א.מ

2433G330018.11.201831.6859072,34.9821811ה ליד המכולת ישראל"נתיב הלמטה יהודה. א.מ

2434G330415.11.201831.6868222,34.8878460ישראל מכולת, לוזית ,69 מטה יהודה. א.מ

2435G330515.11.201831.6978468,34.9112306ישראל, עגור ,63מטה יהודה. א.מ

2436G330915.11.201831.7095634,34.9465005ישראל, זכריה, 2הנרקיס מטה יהודה. א.מ

2437G329218.11.201831.7134825,35.0992393ישראל, צור הדסה, האלה/ רכסים מטה יהודה. א.מ

2438G329718.11.201831.7145309,35.0619682ישראל, מטע, 15הדולב מטה יהודה. א.מ

2439G329318.11.201831.7155250,35.0968282ישראל, צור הדסה, הרי יהודה/שלמוןמטה יהודה. א.מ

2440G329418.11.201831.7194681,35.0977639ישראל, צור הדסה, 116דפנה מטה יהודה. א.מ

2441G329018.11.201831.7203186,35.0904898ישראל מרכז מסחרי הדרור, צור הדסה, 1קינמון מטה יהודה. א.מ

2442G329118.11.201831.7206940,35.0890128ישראל, צור הדסה, 1מור מטה יהודה. א.מ

2443G324419.11.201831.7211924,34.9198437ישראל מאחורי המכולת דרך בית הרב, שדות מיכה ,14מטה יהודה. א.מ

2444G329518.11.201831.7226821,35.1030142ליד המכולת ישראל, מבוא ביתר, אמטה יהודה. א.מ

2445G329618.11.201831.7293027,35.0732475ישראל, בר גיורא, 17התמר מטה יהודה. א.מ

2446G326019.11.201831.7316809,35.0002585מזכירות, ישראל ליד הדואר, זנוח ,79מטה יהודה. א.מ

2447G328818.11.201831.7399562,35.2189267ליד חדר האוכל רמת רחלמטה יהודה. א.מ

2448G324619.11.2018ישראל ליד הקו אופ שופ, גפן ,13מטה יהודה. א.מ  31.7418478,34.8795678

2449G328918.11.201831.7442650,35.0523895ישראל, נס הרים ,241מטה יהודה. א.מ

2450G326119.11.201831.7487333,35.0087727ליד  גן הילדים,  מחסיה ,28מטה יהודה. א.מ

2451G328618.11.201831.7507041,35.1396964ישראל, עמינדב, 29הברוש מטה יהודה. א.מ

2452G324519.11.201831.7508363,34.8867593מכולת, ישראל ליד הסופר , תירוש ,102מטה יהודה. א.מ

2453G331015.11.201831.7520590,34.9639495ישראל, ישעי, צרכניהמטה יהודה. א.מ

2454G328718.11.201831.7530061,35.1540076ישראל, אורה, יסמין/אולמי אורהמטה יהודה. א.מ

2455G331115.11.201831.7624444,34.9681055מכולת צרעהמטה יהודה. א.מ

2456G328518.11.201831.7629158,35.1355736ישראל, אבן ספיר, 233יהלום מטה יהודה. א.מ

2457G331215.11.201831.7673189,35.0021338ישראל, נחם ,50מטה יהודה. א.מ

2458G326219.11.201831.7694467,34.9983480ישראל, צומת הרטובמטה יהודה. א.מ



2459G328118.11.201831.7735310,35.0755268ישראל, רמת רזיאל, 10אורן מטה יהודה. א.מ

2460G328018.11.201831.7761292,35.0483649ישראל, כסלון, מזכירותמטה יהודה. א.מ

2461G331515.11.201831.7798500,35.0112678ישראל, אשתאול, צרכניהמטה יהודה. א.מ

2462G327918.11.201831.7825345,35.1623413ישראל, בית זית, מזכירותמטה יהודה. א.מ

2463G328418.11.201831.7835815,35.1199600ישראל, צובה, קיבוץ צובה  חדר אוכלמטה יהודה. א.מ

2464G326519.11.201831.7840543,34.9820635ישראל מכולת, תרום, 83מעלה שמשון מטה יהודה. א.מ

2465G326419.11.201831.7840543,34.9820635ישראל מכולת, תרום, 83מעלה שמשון מטה יהודה. א.מ

2466G327818.11.201831.7841564,35.1626134ישראל, בית זית, 319דרך האגם מטה יהודה. א.מ

2467G328218.11.201831.7852196,35.0998110ישראל בית העלמין, גבעת יערים, 244ריח הדס מטה יהודה. א.מ

2468G328318.11.201831.7870159,35.0902390ישראל, גבעת יערים, 53מרבד הקסמים מטה יהודה. א.מ

2469G327618.11.201831.7916142,35.1167009ישראל, עין ראפה, עין ראפה אמטה יהודה. א.מ

2470G327718.11.201831.7925208,35.1579231ישראל, מוצא עילית, 22הארזים מטה יהודה. א.מ

2471G326719.11.201831.7925760,34.9479472ישראל, כפר אוריה, 3בצד שמאל , מול המכולת, בהמשך הכביש למעלהמטה יהודה. א.מ

2472G326619.11.201831.7926199,34.9479432ישראל, כפר אוריה ,3מטה יהודה. א.מ

2473G327518.11.201831.7936600,35.1186168ישראל, עין נקובא, קופת חולים כלליתמטה יהודה. א.מ

2474G325019.11.2018ישראל, בית מאיר ,37מטה יהודה. א.מ 

31.7949352,35.0349221ליד מגרש הכדורסל פינת מחזור.  ישראל, בית מאיר ,37

2475G325119.11.201831.7973254,35.0779220ישראל מרכז מחזור הרחבה, שואבה, 155האלון מטה יהודה. א.מ

2476G325419.11.201831.7977244,35.0646193ישראל מרכז מחזור, שורש, 100השקד מטה יהודה. א.מ

2477G325319.11.201831.7977244,35.0646193ישראל, שורש, 100השקד מטה יהודה. א.מ

2478G325219.11.201831.8003426,35.0805159ישראל, שואבה, 26המייסדים מטה יהודה. א.מ

2479G326319.11.201831.8019686,34.9752501ישראל, תעוז ,65מטה יהודה. א.מ

2480G331415.11.201831.8023160,35.0097501ישראל, מסילת ציון, 194הר יעלה מטה יהודה. א.מ

2481G331315.11.201831.8024561,35.0129946ישראל, מסילת ציון, 11מלבר מטה יהודה. א.מ

2482G327418.11.201831.8025542,35.1253969ישראל, בית נקופה, 103הברוש מטה יהודה. א.מ

2483G327119.11.201831.8042031,34.9375523ישראל, גיזו ,19מטה יהודה. א.מ

2484G327219.11.201831.8050864,34.8970516ישראל מכולת, טל שחר, 34נהר הירדן מטה יהודה. א.מ

2485G327019.11.201831.8059706,34.9320455ישראל, צלפון, 12הדקל מטה יהודה. א.מ

2486G326919.11.201831.8059895,34.9320451ישראל, צלפון, 12הדקל מטה יהודה. א.מ

2487G325519.11.201831.8065574,35.0882748נווה אילן בכניסה לישוב משמאל ביהס קסםמטה יהודה. א.מ

2488G326819.11.201831.8080282,34.9472811ישר אחרי המגרש כדורגל מצד ימין , הראלמטה יהודה. א.מ

2489G325619.11.201831.8085217,35.0907908מזכירות יד שמונהמטה יהודה. א.מ

2490G327318.11.201831.8102586,35.1181365ישראל, קרית ענבים, 13 מגרש כדורגל מטה יהודה. א.מ

2491G324919.11.201831.8168430,34.9764430נווה שלום בכניסה שמאלה לחניית עפר ואז בפינהמטה יהודה. א.מ

2492G325919.11.201831.8179130,35.1099543חדר אוכל ישן מעלה החמישהמטה יהודה. א.מ

2493G324719.11.2018ליד המכולת. ישראל, בקוע ,6מטה יהודה. א.מ  31.8283155,34.9285550

2494G325819.11.2018ישראל  במעגל לשמאל ואז מימין, נטף ,19מטה יהודה. א.מ  31.8299117,35.0702139

2495G325719.11.201831.8299788,35.0701258ישראל, נטף ,19מטה יהודה. א.מ

2496G324819.11.201831.8312329,34.9579947נחשון ליד הבריכהמטה יהודה. א.מ

2497G444001.11.201831.8499561,35.2795609גבע בנימין, ורדמטה יהודה. א.מ

2498G577622.11.201832.3846894,35.0307643ישראל, מגל, 240השקד מנשה. א.מ

2499G577722.11.201832.3846997,35.0375648ישראל, 3884500, מגל, ר קייטרינג'ינג'ג, מגלמנשה. א.מ

2500G577522.11.201832.3847370,35.0372814ישראל, 3884500, מגל, ר קייטרינג'ינג'ג, מגלמנשה. א.מ

2501G577422.11.201835.008939 ,32.393127ישראל, להבות חביבהמנשה. א.מ

2502G577322.11.201832.3945364,35.0121254ישראל, 3883500, להבות חביבה, 7ברלה מנשה. א.מ

2503G577222.11.201832.3945409,35.0100113ישראל, להבות חביבה, מזכירותמנשה. א.מ

2504G577022.11.201832.4010015,34.9972479ישראל, שדה יצחק, הפיקוס/הערבהמנשה. א.מ

2505G577122.11.201832.4040448,34.9950550ישראל, 3884000, מזכירות שדה יצחקמנשה. א.מ

2506G576822.11.201832.4230645,35.0038751ישראל, מאור, גפןמנשה. א.מ

2507G576922.11.201832.4285410,35.0107032מאור גבעת הפרחיםמנשה. א.מ

2508G577822.11.201832.4420153,35.0472111ישראל, מצר, מפעלמנשה. א.מ

2509G577922.11.201832.4430662,35.0429755ישראל, מייסר, מרכז/מייסרמנשה. א.מ

2510G576322.11.201834.976841 ,32.440701ישראל רחוב הבוסתן ליד שביל החרוב, תלמי אליעזרמנשה. א.מ

2511G576222.11.201834.973082 ,32.444045ישראל רחוב הנוקדים, תלמי אליעזרמנשה. א.מ

2512G574521.11.2018132.4511388,35.0183357אל גרקו - שער מנשה מנשה. א.מ

2513G576122.11.201832.4520818,34.9487702ליד המזכירות, גן שמואלמנשה. א.מ

2514G573821.11.201832.4524430,34.9517135גן שמואל ליד אולם המופעיםמנשה. א.מ

2515G573721.11.201832.4531056,34.9491221ישראל, 3881000, גן שמואל, פארק מסחרימנשה. א.מ

2516G574321.11.201832.4545198,35.0299146פארק מגיני מענית- ישראל , מעניתמנשה. א.מ

2517G574421.11.201832.4553630,35.0260905ליד המזכירות, מעניתמנשה. א.מ

2518G576722.11.201832.4588832,35.0066302מרכז מיחזור, עין שמרמנשה. א.מ

2519G574221.11.201832.4594966,35.0252205ישראל, חדר אוכל מעניתמנשה. א.מ

2520G576522.11.201832.4602729,34.9954101ישראל, גן השומרון, מרכז מיחזורמנשה. א.מ

2521G574821.11.201832.4608770,35.0692271ישראל, מצפה אילן ,43מנשה. א.מ

2522G576622.11.201832.4631654,35.0068308מרכז מיחזור, עין שמרמנשה. א.מ

2523G574921.11.201832.4638188,35.0709500ישראל, מצפה אילן ,4מנשה. א.מ

2524G576422.11.201832.4651940,35.0003559ישראל, גן השומרון, הפרדסמנשה. א.מ

2525G573921.11.201832.4670837,35.0131247ישראל, מועצה מנשהמנשה. א.מ

2526G574721.11.201832.4686199,35.0606765ישראל, קוטוף-אום אל, קופת חולים כלליתמנשה. א.מ

2527G574021.11.201835.014026 ,32.467394מועצה קרית חינוךמנשה. א.מ

2528G574621.11.201832.4715122,35.0566657ישראל, קוטוף-אום אל, המרכז לבריאות המשפחהמנשה. א.מ

2529G574121.11.201832.4748127,35.0290473ליד המועדון, ברקאימנשה. א.מ

2530G010305.11.201832.4815211,35.1099610קציר ישראל, 66ארז מנשה. א.מ

2531G575821.11.201832.4816423,35.0014682ישראל, כפר פינס ,54 מנשה. א.מ

2532G010105.11.201832.4819617,35.1066843קציר ישראל, 41דרך האלון מנשה. א.מ

2533G575521.11.201832.4827142,35.0083159ישראל, עין עירון ,82 מנשה. א.מ

2534G010205.11.201832.4844774,35.1108467ישראל, קציר, 127דרך האלון מנשה. א.מ

2535G575721.11.201832.4849424,35.0026411ישראל, כפר פינס ,71 מנשה. א.מ

2536G575621.11.201832.4857088,35.0103933ישראל, עין עירון ,124מנשה. א.מ

2537G575921.11.201832.4863597,34.9847603ליד בית הקפה, משמרותמנשה. א.מ

2538G575021.11.201832.4889297,35.0998355קציר ישראל, 57שדרות האמירים מנשה. א.מ

2539G575121.11.201832.4889434,35.0998892קציר ישראל, 57שדרות האמירים מנשה. א.מ

2540G575221.11.201832.4895367,35.1082528קציר ישראל, 11דרך המצפה מנשה. א.מ



2541G575321.11.201832.4965803,35.1254405ישראל, עריאן-אל, מסגד/אל עריאןמנשה. א.מ

2542G573420.11.201832.5045953,35.0035039ליד הבריכה, כפר גליקסוןמנשה. א.מ

2543G575421.11.201832.5046542,35.1480679מי עמי ליד הבריכהמנשה. א.מ

2544G573320.11.201832.5062185,35.0059806ישראל, כפר גליקסון,  ליד המכולת ,מנשה. א.מ

2545G576021.11.201834.985114 ,32.490716ישראל כביש גישה, משמרותמנשה. א.מ

2546G573520.11.201832.5234867,35.0341955ליד המזכירות, רגביםמנשה. א.מ

2547G573620.11.201832.5235279,35.0331149ליד המרכולית, רגביםמנשה. א.מ

2548G189118.11.201832.9644990,35.2651262לפידות מרכז מחזור מאחרוי הבית כנסתמעלה יוסף. א.מ

2549G193320.11.201832.9684134,35.2469717גיתה במרכז מחזור בכניזה ליישובמעלה יוסף. א.מ

2550G193020.11.201832.9800825,35.3267893פקיעין החדשה ליד המזכירותמעלה יוסף. א.מ

2551G192920.11.201832.9941320,35.3051448ליד המזכירות בפינת מחזור. חוסןמעלה יוסף. א.מ

2552G192820.11.201833.0053545,35.3138126מאחורי הצרכניה. צוריאלמעלה יוסף. א.מ

2553G176712.11.201833.0182494,35.2614157מעונה בכניסה ליישוב ליד קציצה עגלגלהמעלה יוסף. א.מ

2554G195322.11.201833.027243,35.181024בכניסה ליישוב במרכז מחזור. נווה זיומעלה יוסף. א.מ

2555G192720.11.201833.0335600,35.3226916אלקוש ליד המזכירותמעלה יוסף. א.מ

2556G190520.11.201833.0381667,35.1955654ליד המזכירות. מנותמעלה יוסף. א.מ

2557G194922.11.201833.0383188,35.2473271במרכז מחזור בכניזה ליישוב. מצפה הילהמעלה יוסף. א.מ

2558G192420.11.201833.0407597,35.2886261אבירים מצד ימין בכניסה ליישוב במרכז מחזורמעלה יוסף. א.מ

2559G192320.11.201833.0422731,35.3615594בכניסה ליישוב במרכז מחזור. מתתמעלה יוסף. א.מ

2560G190420.11.201833.0468445,35.1808708עבדון ליד הצרכניה בכיכרמעלה יוסף. א.מ

2561G134808.11.201833.0576449,35.2372102גורן ליד המכולתמעלה יוסף. א.מ

2562G134908.11.201833.0595605,35.2492144גרנות הגליל בכניסה לקיבוץ ברחבהמעלה יוסף. א.מ

2563G192220.11.201833.0647162,35.3227804נטועה ליד המזכירותמעלה יוסף. א.מ

2564G134508.11.201833.0671502,35.1847203יערה ליד הצרכניהמעלה יוסף. א.מ

2565G192020.11.201833.0708125,35.2954423אבן מנחם ליד תחנת האוטובוסמעלה יוסף. א.מ

2566G191820.11.201833.0826166,35.2836878שומרה ליד הצרכניהמעלה יוסף. א.מ

2567G192120.11.201833.0851480,35.3184527שתולה ליד הצרכניהמעלה יוסף. א.מ

2568G191920.11.201833.0982814,35.2846471זרעית ליד בית העםמעלה יוסף. א.מ

2569G125005.11.201832.8634923,35.4965409בפינת מחזור בכיכר בכניסה ליישוב. לבניםמרום הגליל. א.מ

2570G122904.11.201832.8678392,35.4219751טפחות ליד הבית כנסתמרום הגליל. א.מ

2571G123104.11.201832.8743249,35.4546402בכיכר שמאלה ליד בית הכנסת. כלניתמרום הגליל. א.מ

2572G122804.11.201832.9081601,35.3935703חזון פניה ראשונה שמאלה במגרש חניהמרום הגליל. א.מ

2573G122704.11.201832.9234987,35.4337027בכיכר הראשונה במרכז מחזור כפר חנניהמרום הגליל. א.מ

2574G507127.11.201832.909721,35.422473בכניסה ליישוב, ענברמרום הגליל. א.מ

2575G122504.11.201832.9321213,35.4331965פרוד צמוד לחדר אוכלמרום הגליל. א.מ

2576G174511.11.201832.9325857,35.3544602ליד הדואר. שזורמרום הגליל. א.מ

2577G122404.11.201832.9377646,35.4509855אמירים האורנים בפינת מחזורמרום הגליל. א.מ

2578G122304.11.201832.9378072,35.4510026אמירים האורנים בפינת מחזורמרום הגליל. א.מ

2579G122604.11.201832.9392077,35.4142190"אלביאדר"עין אל אסד ליד בית הספר מרום הגליל. א.מ

2580G122204.11.201832.9439211,35.4375601שפר רח הזית בסוףמרום הגליל. א.מ

2581G122004.11.201832.9606165,35.4595658כפר שמאי ליד הצרכניהמרום הגליל. א.מ

2582G128206.11.201832.9798022,35.4987669ביריה, יצחק אייזק כהן ליד המכולתמרום הגליל. א.מ

2583G121904.11.201832.9875200,35.4384858מירון ליד המכולתמרום הגליל. א.מ

2584G123905.11.201832.9972205,35.5247953עמוקה כניסה ליישוב פינת מחזור אחריק הצומת הראשונהמרום הגליל. א.מ

2585G121804.11.201832.9978120,35.4414439פינת מחזור ליד המגרשים פינת דרך האתרוג ודרך הרימון בר יוחאימרום הגליל. א.מ

2586G121704.11.201833.0031137,35.4468185אור הגנוז ליד המכולתמרום הגליל. א.מ

2587G121304.11.201833.0154514,35.4903962דלתון צמוד למכולתמרום הגליל. א.מ

2588G121604.11.201835.440516 ,33.012883ספסופה כניסה ליישוב מרכז מחזורמרום הגליל. א.מ

2589G121204.11.201833.0379088,35.4646584כרם בן זמרה צמוד למרכוליתמרום הגליל. א.מ

2590G121104.11.201833.0480763,35.4890064רקסית'ריחאניה ליד בניין המורשת הצמרום הגליל. א.מ

2591G121004.11.201833.0521101,35.4968914עלמה ליש קופת חולים ומגרש משחקים במרכז היישובמרום הגליל. א.מ

2592G120204.11.201833.0537208,35.4091994דובב צמוד לקופת חוליםמרום הגליל. א.מ

2593G120504.11.201833.0889464,35.4763258אביבים מרכז היישוב ליד המגרש כדורסלמרום הגליל. א.מ

2594G395428/10/201831.43733,34.64410ישראל, ו"תלמי ביל, 201הורד מול משק מרחבים. א.מ

2595G395528/10/201831.44665,34.65483ישראל, מבועים, הגפן ליד אולם התרבותמרחבים. א.מ

2596G395628/10/201831.44886,34.65323ישראל, מבועים, 35ברקן מרחבים. א.מ

2597G395728/10/201831.46572,34.63785ישראל, שבי דרום, בסוף הרחוב- ליד בית הכנסת מרחבים. א.מ

2598G395828/10/201831.46955,34.64593ישראל, ניר עקיבא, בחניית המזכירותמרחבים. א.מ

2599G395928/10/201831.47731,34.62940ישראל, ניר משה, מרכז מחזור ליד מגרשי הספורטמרחבים. א.מ

2600G396028/10/201831.45027,34.66097ישראל, אשבול, בהרחבה- מעלה מבועים מרחבים. א.מ

2601G396128/10/201831.44894,34.67858ישראל, קלחים, מגרשי הספורטמרחבים. א.מ

2602G396228/10/201831.44563,34.67399ישראל, קלחים, בהרחבה - 17' מול משק מסמרחבים. א.מ

2603G396328/10/201831.43749,34.69347ישראל, ז"פעמי תש, הגפן פינת התמר ליד המכולתמרחבים. א.מ

2604G396428/10/201831.33863,34.65173ישראל, מרחבים. א.מ, בחניה- מתחם המועצה מרחבים. א.מ

2605G396528/10/201831.32870,34.65167ישראל, גילת, דוכיפת פינת קרניתמרחבים. א.מ

2606G396628/10/201831.33477,34.63520ישראל, ביטחה, כלנית ליד המכולתמרחבים. א.מ

2607G396728/10/201831.32640,34.61161ישראל, פדויים, בחניית חלוקת הדוארמרחבים. א.מ

2608G396828/10/201831.33673,34.60116ישראל, רנן, ליד מכולת רנןמרחבים. א.מ

2609G396928/10/201831.32547,34.58975ישראל, מסלול, המייסדים ליד המכולתמרחבים. א.מ

2610G397028/10/201831.32858,34.56054ישראל, פטיש, הרימון ליד המזכירותמרחבים. א.מ

2611G397129/10/201831.44824,34.71345ישראל, שדה צבי, 8הדקל מרחבים. א.מ

2612G171511.11.201832.8141452,35.2282827דמיידה על הכביש ראשי ביישובמשגב. א.מ

2613G171711.11.201835.233909 ,32.822855מרכז מחזור. רחביה. מורשתמשגב. א.מ

2614G171611.11.201832.8253291,35.2304925יפה נוף בכיכר, מורשתמשגב. א.מ

2615G172311.11.201832.8338857,35.2366529ליד המגרש. מרכז מחזור בכניסה. מנוףמשגב. א.מ

2616G174111.11.201835.350046 ,32.837884אבטליון מרכז מחזורמשגב. א.מ

2617G172611.11.201832.8369616,35.2735752יודפת רח המצפה במרכז מחזורמשגב. א.מ

2618G171911.11.201832.8385805,35.1995766מצפה אביב רחוב צופיתמשגב. א.מ

2619G171811.11.201832.8392803,35.2002452מרכז מחזור המשך של כביש גישה. ב"מצפה אבימשגב. א.מ

2620G172511.11.201832.8442412,35.2510083קורנית במרכז מחזור בכניסה ליישובמשגב. א.מ

2621G174011.11.201832.8452498,35.3637797מרכז מחזור בכניסה ליישוב. יחדמשגב. א.מ

2622G172411.11.201832.8464743,35.2471559בפינת מחזור. שכניה פינת כליל החורש והזיתמשגב. א.מ



2623G173911.11.201832.8468173,35.3684977מרכז מחזור. רח יחד בהרחבה. הרריתמשגב. א.מ

2624G172211.11.201832.8540176,35.2397726ליד המגרשים. מנוף מרכז מחזור בכניסה ליישובמשגב. א.מ

2625G173211.11.201832.8545445,35.2563930רח ערבה ליד המגרשים ובית דפוס. רקפתמשגב. א.מ

2626G173111.11.201832.8582012,35.2646831מרכז מחזור. האורן. רקפתמשגב. א.מ

2627G174711.11.201832.8599342,35.2668627מרכז מחזור בכניסה ליישוב. צוריתמשגב. א.מ

2628G173011.11.201832.8636445,35.2541783ישראל, עצמון שגב, 350דרך הדוכיפת משגב. א.מ

2629G173311.11.201832.8711709,35.2691728יובלים מרכס מחזור בכניסה ליישובמשגב. א.מ

2630G173411.11.201832.8736041,35.2713246יובלים מרכז מחזור בכניסהמשגב. א.מ

2631G173811.11.201832.8753585,35.3044367אשהל מרכז היישוב מרכז מחסורמשגב. א.מ

2632G172911.11.201832.8779704,35.2444847דרך רוח הים במרכז מחזור. יעדמשגב. א.מ

2633G172711.11.201835.257051 ,32.892478שורשים בכניסה ליישובמשגב. א.מ

2634G173611.11.201832.8848644,35.2977317מרכז מחזור בסוף רחוב כרמל. אשחרמשגב. א.מ

2635G173711.11.201832.8848895,35.2977384אשחר מרכז מחזורמשגב. א.מ

2636G173511.11.201835.268142 ,32.876996יובלים במרכז במחזור בכניסה ליישובמשגב. א.מ

2637G174211.11.201832.8889507,35.3621674מרכז מחזור בכניסה ליישוב. לוטםמשגב. א.מ

2638G187818.11.201832.8910455,35.3310978מרכז מחזור. מעלה צביהמשגב. א.מ

2639G172811.11.201832.8942423,35.2589573מרכז מחזור. רימונים. שורשים שכונה עליונהמשגב. א.מ

2640G174311.11.201832.8946398,35.3689252ליד הבית ספר. שכונת מזרחית. כפר סלמהמשגב. א.מ

2641G187918.11.201832.898049,35.325015ליד המרכז לבריאות המשפחה. חוסניהמשגב. א.מ

2642G174611.11.201832.9005264,35.2543266מרכז מחזור בכניסה ליישוב. צוריתמשגב. א.מ

2643G188418.11.201832.9035254,35.3280118מרכז מחזור בכניסה ליישוב. מכמנים משגב. א.מ

2644G174811.11.201832.9042290,35.2320702גילון מרכז מחזורמשגב. א.מ

2645G174911.11.201832.9043958,35.2317680מרכז מחזור. גילוןמשגב. א.מ

2646G188118.11.201832.9124299,35.3604569כמון מרכז מחזור ליד גני ילדיםמשגב. א.מ

2647G188218.11.201832.9129004,35.3597432כמון הראשונים מרכז מחזורמשגב. א.מ

2648G188018.11.201832.9132883,35.3586105כמון החורש מרכז מחזורמשגב. א.מ

2649G188318.11.201832.907473,35.331239מכמנים בכניסה ליישובמשגב. א.מ

2650G174411.11.201832.9194015,35.3962229רח התמר מרכז מחזור. מורןמשגב. א.מ

2651G188918.11.201832.9269968,35.2465593מרכז מחזור בקצה היישוב. תובלמשגב. א.מ

2652G188818.11.201832.9293810,35.2456910קצה היישוב. מרכז מחזור. תובלמשגב. א.מ

2653G188718.11.201832.9338960,35.2361300פלך מרכז מחזורמשגב. א.מ

2654G188618.11.201832.9426946,35.2889414לבוןמשגב. א.מ

2655G189018.11.201832.9481902,35.2520296כישור ליש החדר אוכלמשגב. א.מ

2656G188518.11.201832.9507184,35.3115272חלוץ מרכז מחזור בכניסהמשגב. א.מ

2657G193120.11.201832.9557194,35.3353329במרכז מחזור בכניסה ליישוב. חרשיםמשגב. א.מ

2658G193220.11.201835.329522 ,32.955296בכניזה לישוב במרכז מחזור. חרשיםמשגב. א.מ

2659G510105.12.201832.8564520,35.2571713בחניה בניין המועצה במרכז מחזורמשגב. א.מ

2660G510205.12.201832.8567549,35.2584514בית ספר יסודי ליד מרכז בית הנוער ברחבהמשגב. א.מ

2661G510305.12.201832.9085566,35.3428797כמאנה ליד הבית ספר בכניסה המסרחתמשגב. א.מ

2662G170608.11.201835.172033 ,32.927659טל אל מרכז מחזור בכניסה ליישובמשגב. א.מ

2663G170708.11.201835.172032 ,32.927659טל אל מרכז מחזור בכניסה ליישובמשגב. א.מ

2664G385623/10/201831.09068,34.98160ישראל, הוואשלה-אל, את'ס יסודי אלנג"ביהנווה מדבר. א.מ

2665G385723/10/201831.08067,34.98282ישראל, סיר-קסר א, ס יסודי חוסיין"ביהנווה מדבר. א.מ

2666G385823/10/201831.07977,34.98257ישראל, סיר-קסר א, תיכון אורטנווה מדבר. א.מ

2667G385923/10/201831.07836,34.98754ישראל, סיר-קסר א, מכולת סאלםנווה מדבר. א.מ

2668G386023/10/201831.08738,34.98731ישראל, סיר-קסר א, מכולת הכפרנווה מדבר. א.מ

2669G386123/10/201831.08883,34.98679ישראל, סיר-קסר א, ס יסודי אל הואשלה"ביהנווה מדבר. א.מ

2670G375517/10/201831.77306,34.79162ישראל, ם"בני רא, 21אורן נחל שורק. א.מ

2671G375617/10/201831.78716,34.79392ישראל, גני טל , התמר נחל שורק. א.מ

2672G375717/10/201831.78854,34.80011ישראל, חפץ חיים , מרכולית נחל שורק. א.מ

2673G375817/10/201831.79339,34.81011ישראל, בית חלקיה ,התמרנחל שורק. א.מ

2674G375917/10/201831.79748,34.82334ישראל, יד בנימין, הרימוןנחל שורק. א.מ

2675G376017/10/201831.79444,34.82526ישראל, יד בנימין, 3גדרון נחל שורק. א.מ

2676G376117/10/201831.79811,34.81925ישראל, יד בנימין, מוריהנחל שורק. א.מ

2677G376217/10/201831.80049,34.82264ישראל, יד בנימין, 1צופית נחל שורק. א.מ

2678G376317/10/201831.81495,34.86703ישראל, יסודות , יונהנחל שורק. א.מ

2679G376417/10/201831.82052,34.86260ישראל, נצר חזני,צדפיםנחל שורק. א.מ

2680G107928.10.201832.6589128,35.5808737אשדות יעקב איחוד ליד הכלבועמק הירדן. א.מ

2681G107728.10.201832.6807963,35.5805667ישראל, צומת אפיקיםעמק הירדן. א.מ

2682G108028.10.201832.6832660,35.5982701קיבוץ מסדה ליד הכלבועמק הירדן. א.מ

2683G108128.10.201832.6855580,35.6034568שער הגולן בפינת מחזורעמק הירדן. א.מ

2684G108228.10.201832.6876094,35.5747078ליד תחנת האוטובוס מרכז מחזור. קיבוץ בית זרעעמק הירדן. א.מ

2685G108328.10.201832.6995769,35.5759228דגניה ב ליד המגרש משחקים בכביש הראשי של היישובעמק הירדן. א.מ

2686G109829.10.201832.7028334,35.6205136תל קציר מול המגרש כדורסלעמק הירדן. א.מ

2687G107628.10.201832.7068164,35.6012618מעגן מרכז מחזור הכביש גישהעמק הירדן. א.מ

2688G108428.10.201832.7082205,35.5767835דגניה א עמק הירדן מרכז מחזורעמק הירדן. א.מ

2689G108728.10.201832.7092642,35.5446109אלומות מרכז מחזורעמק הירדן. א.מ

2690G108628.10.201832.7151396,35.5609982קבוצת כנרת מרכז מחזורעמק הירדן. א.מ

2691G108828.10.201832.7200490,35.5477484פוריה כפרר עבודה מרכז מחזורעמק הירדן. א.מ

2692G108528.10.201832.7227639,35.5674663מושבה כנרת ליד המגרש משחקיםעמק הירדן. א.מ

2693G107528.10.201832.7269705,35.6245996האון מרכז מחזורעמק הירדן. א.מ

2694G108928.10.201832.7291566,35.5483460פוריה עילית ליד המעגל תנועה מרכז מחזורעמק הירדן. א.מ

2695G109028.10.201832.7446577,35.5384688פוריה נווה עובד ליד הדוארעמק הירדן. א.מ

2696G107428.10.201832.7821611,35.6394959עין גב מרכז מחזורעמק הירדן. א.מ

2697G124905.11.201832.8470477,35.5224619גינוסר מאחורי החדר אוכלעמק הירדן. א.מ

2698G125205.11.201832.851498,35.463509רביד מרכז מחזור בכביש המוביל למגוריםעמק הירדן. א.מ

2699G125105.11.201832.8803975,35.4949954חוקוק מאחורי המינימרקט במרכז מחזורעמק הירדן. א.מ

2700G124605.11.201832.9048262,35.5989464אלמגור מרכז מחזור ליד המינימרקטעמק הירדן. א.מ

2701G110729.10.201832.4212364,35.5257608טירת צבי ליד החדר האוכלעמק המעיינות. א.מ

2702G111729.10.201832.4434619,35.4969793תל תאומים מרכז מחזורעמק המעיינות. א.מ

2703G111629.10.201832.4485547,35.4921706שדי תרומות צמוד למזכירותעמק המעיינות. א.מ

2704G111529.10.201832.4487614,35.4766639רוויה מרכז מחזור יישוביעמק המעיינות. א.מ



2705G113129.10.201832.4504008,35.4273267מירב מאחורי החדר אוכלעמק המעיינות. א.מ

2706G110629.10.201832.4581768,35.5546958כפר רופין מרכז מחזור עמק המעיינות. א.מ

2707G110929.10.201832.4674418,35.5011260עיו הנציב ליד הכלבועמק המעיינות. א.מ

2708G110829.10.201835.517159 ,32.443010שדה אליהו ליד הרפתעמק המעיינות. א.מ

2709G111029.10.201832.4717876,35.4818814שלוחות במרכז מחזור ליד המטבחעמק המעיינות. א.מ

2710G111129.10.201832.476006,35.480500רשפים שכונת שלפים מרכז מחזורעמק המעיינות. א.מ

2711G113029.10.201832.4783849,35.4153269מעלה גלבוע צמוד לחדר אוכלעמק המעיינות. א.מ

2712G111229.10.201832.4810322,35.4768730רשפים מול שירת הרועים במרכז מחזורעמק המעיינות. א.מ

2713G110529.10.201832.493024,35.551338מעוז חיים ליד חדר אוכלעמק המעיינות. א.מ

2714G110429.10.201832.4909589,35.5326572נווה איתן מרכז מחזורעמק המעיינות. א.מ

2715G111329.10.201832.4952939,35.4740603מסילות מרכז מחזורעמק המעיינות. א.מ

2716G111429.10.201832.5023382,35.4537434ניר דוד כביש היקפי מרכז מחזורעמק המעיינות. א.מ

2717G111829.10.201832.525341,35.481127שדה נחום מרכז מחזור מרכוליתעמק המעיינות. א.מ

2718G110329.10.201832.5212795,35.5203854חמדיה מרכז מחזור ליד המזכירותעמק המעיינות. א.מ

2719G111929.10.201832.5252373,35.4811375שדה נחום שכונת הבניםעמק המעיינות. א.מ

2720G110229.10.201832.557093,35.549536בית יוסף ליד הדוארעמק המעיינות. א.מ

2721G110129.10.201832.5673029,35.5681952ירדנה ליד גן שעשועיםעמק המעיינות. א.מ

2722G110029.10.201832.5859523,35.5488731נווה אור מרכז מחזור ליד חדר אוכלעמק המעיינות. א.מ

2723G109929.10.201832.6200645,35.5524643קיבוץ גשר ליד מרכוליתעמק המעיינות. א.מ

2724G107828.10.201832.6625579,35.5555830רחוב הדרים מנחמיהעמק המעיינות. א.מ

2725G083506.11.201832.3227542,34.9812239ישראל, בארותיים, 344האפיק עמק חפר. א.מ

2726G084906.11.201832.3257616,35.0160013שד הערבה בת חפר עמק חפר. א.מ

2727G085006.11.201832.3266229,35.0144190שד השרון בת חפרעמק חפר. א.מ

2728G083406.11.2018עמק חפר. א.מgarage, 289, 32.3280435,34.9629280ישראל, בורגתה

2729G085306.11.201832.3290428,34.8904581   דרך השרון בית יצחק שער חפרעמק חפר. א.מ

2730G580827.11.201832.3291122,34.8903972ישראל, בית יצחק שער חפר, 20דרך השרון עמק חפר. א.מ

2731G085106.11.201832.3294190,35.0139236שד עמק חפר בת חפרעמק חפר. א.מ

2732G084806.11.201832.3305517,35.0162716דוחל עמק חפר. א.מ

2733G085206.11.201832.3305818,35.0118044 יד חנה1הרדוף האדום  עמק חפר. א.מ

2734G083606.11.201832.3319914,34.9854737ישראל, עולש, 86שדרות היוגב עמק חפר. א.מ

2735
G080104.11.201832.3320383,34.9490954ישראל, חניאל, 509החרוב עמק חפר. א.מ

2736G084706.11.201832.3333223,35.0162000שד הגלילעמק חפר. א.מ

2737G084606.11.201832.3352583,35.0138314שד הגלילעמק חפר. א.מ

2738G084506.11.201832.3353437,35.0137313שד הגלילעמק חפר. א.מ

2739G085506.11.201832.3368629,34.8907727ישראל, בית יצחק שער חפר, 91דרך השרון עמק חפר. א.מ

2740G580927.11.201832.3377051,35.0161297רחוב הקשתעמק חפר. א.מ

2741G084206.11.2018132.3378078,35.0149929שד הנגב עמק חפר. א.מ

2742G084306.11.201832.3406013,35.0106316 בת חפר1אורן עמק חפר. א.מ

2743G084406.11.201832.3406929,35.0105780ישראל, בת חפר, 33אלה עמק חפר. א.מ

2744G085406.11.201832.3425512,34.8930458ישראל, בית יצחק שער חפר, 115דרך השרון עמק חפר. א.מ

2745G082905.11.201832.3473269,34.8965259ישראל, כפר ידידיה, 18אביחיל עמק חפר. א.מ

2746G083105.11.201832.3479122,34.9166298ישראל, כפר מונש, 128שביל החלב עמק חפר. א.מ

2747G083005.11.201832.3482170,34.8967894ישראל, הדר עם, 80האקליפטוס עמק חפר. א.מ

2748G082405.11.201832.3492229,34.8705351ישראל, 4291000, אביחיל, 5ההגנה עמק חפר. א.מ

2749G084006.11.201832.3502266,34.9951936ישראל, גן יאשיה, 308הרימון עמק חפר. א.מ

2750G084106.11.201832.3510400,35.0183547ישראל, בחן ,113עמק חפר. א.מ

2751G083205.11.201832.3530932,34.9296364ישראל, בית הלוי ,228עמק חפר. א.מ

2752G082805.11.201832.3539128,34.8989490ישראל, כפר חיים ,70עמק חפר. א.מ

2753G082705.11.201832.3554796,34.9051286ישראל, 4027000, משמר השרון, דרך השרון, משמרעמק חפר. א.מ

2754G082305.11.201832.3558316,34.8576542ישראל, שושנת העמקים, 7האשל עמק חפר. א.מ

2755G082205.11.201832.3583114,34.8654021ישראל, 4293700, חבצלת השרון, 13דרך הפרדסים עמק חפר. א.מ

2756G581227.11.201832.3589552,34.8583538ישראל, צוקי ים, 63דרך האלמוג עמק חפר. א.מ

2757G082505.11.201832.3597553,34.8765387ישראל, גבעת שפירא ,31עמק חפר. א.מ

2758G083305.11.201832.3610969,34.9247864ישראל, העוגן, העוגן בעמק חפר. א.מ

2759G082105.11.201832.3616128,34.8720100ישראל, בת חן, 28רותם עמק חפר. א.מ

2760G082005.11.201832.3643937,34.8704242ישראל, ביתן אהרון, 8דרך האילנות עמק חפר. א.מ

2761G082605.11.201832.3662010,34.9035406 מעברות1מעברות עמק חפר. א.מ

2762G083906.11.201832.3730488,34.9972703ישראל, אומץ ,28עמק חפר. א.מ

2763G581127.11.201832.3731504,34.8610703נעורים מאחורה חדר אוכל ישראלעמק חפר. א.מ

2764G580727.11.201832.3751571,34.8727567ישראל, בית חרות, 100דרך ההדרים עמק חפר. א.מ

2765G083806.11.201832.3777493,34.9836524ישראל, המעפיל, מעפיל אעמק חפר. א.מ

2766G081404.11.201832.3793026,34.9101688ישראל, אלישיב, 7הראשונים עמק חפר. א.מ

2767G081805.11.201832.3834446,34.8707416ישראל, חופית, 2האקליפטוס עמק חפר. א.מ

2768G081304.11.201832.3848417,34.9391396עין חורשעמק חפר. א.מ

2769G085607.11.201832.3866204,34.9287218ישראל, חוגלה, 10ראשית הישוב עמק חפר. א.מ

2770G083706.11.201832.3869573,34.9893363ישראל, אחיטוב, 416הזית עמק חפר. א.מ

2771G080504.11.201832.3877245,34.9117292הישיבה בית חזוןעמק חפר. א.מ

2772G081905.11.201832.3880242,34.8858106ישראל, כפר ויתקין ,5עמק חפר. א.מ

2773G081204.11.201832.3897169,34.9301868גבעת חיים ליד החדר אוכלעמק חפר. א.מ

2774G081004.11.201832.3898588,34.9345464מפעל פריגת גבעת חייםעמק חפר. א.מ

2775G080904.11.201832.3908481,34.9338830מפעל פריגת גבעת חייםעמק חפר. א.מ

2776G080604.11.201832.3911435,34.9009221 גאולי תימן1הזית עמק חפר. א.מ

2777G081104.11.201832.3916987,34.9302213גבעת חיים עמק חפר. א.מ

2778G080404.11.201832.3917267,34.9124353ישראל, ה"כפר הרא, 1הרב ישראלי עמק חפר. א.מ

2779G080704.11.201832.3969419,34.9350176גבעת חיים  איחודעמק חפר. א.מ

2780G080804.11.201832.3969745,34.9350232גבעת חיים ליד החדר אוכלעמק חפר. א.מ

2781G080304.11.201832.3974567,34.9133905ישראל, חיבת ציון, אודים/הראשוניםעמק חפר. א.מ

2782G080204.11.201832.4013321,34.9139163ישראל, חרב לאת, צומת חרב לאתעמק חפר. א.מ

2783G081605.11.201832.4040449,34.8693130ישראל, מכמורת, ס מבואות ים''ביעמק חפר. א.מ

2784G081705.11.201834.864471 ,32.385344 בית ינאי1הים עמק חפר. א.מ

2785G081505.11.201832.4050493,34.8746901ישראל, מכמורת, 9מעלה האשלים עמק חפר. א.מ

2786G581027.11.201832.4050653,34.8745986ישראל, מכמורת, 9מעלה האשלים עמק חפר. א.מ



2787G461318.11.201832.5982234,35.3118137קיבוץ מרחביהעמק יזרעאל. א.מ

2788G461418.11.201832.6023081,35.3066880ישראל, מרחביה קיבוץ, דרך האלוןעמק יזרעאל. א.מ

2789G461518.11.201832.6052803,35.3055589ישראל, מרחביה קיבוץ, הרחבה/מרחביהעמק יזרעאל. א.מ

2790G118601.11.201832.6109660,35.2012733היוגב מרכז מחזור ליד המזכירותעמק יזרעאל. א.מ

2791G278208.11.201832.6298888,35.2952435בלפוריה עי בית הכנסתעמק יזרעאל. א.מ

2792G116031.10.201832.6382319,35.4479676מאחורי החדר אוכל גזיתעמק יזרעאל. א.מ

2793G461219.11.201832.6403366,35.3402814ישראל, אחוזת ברק כניסה ,עמק יזרעאל. א.מ

2794G461119.11.201832.6403366,35.3402814ישראל,  אחוזת ברקעמק יזרעאל. א.מ

2795G461019.11.201832.6434644,35.3478254חדר אוכל קיבוץ דברתעמק יזרעאל. א.מ

2796G279208.11.201832.6440660,35.2918194כפר גדעון מול מרכז פיס קהילתי עמק יזרעאל. א.מ

2797G460919.11.201832.6443740,35.3400193ישראל, אחוזת ברק, 6האלון עמק יזרעאל. א.מ

2798G275808.11.201832.6462825,35.1926366כפר ברוך עי מגדל המיםעמק יזרעאל. א.מ

2799G278408.11.201835.286033 ,32.649677מיזרע עי חדר אוכל עמק יזרעאל. א.מ

2800G279308.11.201832.6555771,35.2903676ישראל חניון אחורי, מועצה אזורית יזרעאלעמק יזרעאל. א.מ

2801G278308.11.201832.6556907,35.3008218תל עדשים עי מכון תערובתעמק יזרעאל. א.מ

2802G115731.10.201832.6570771,35.4166874עין דור ליד הקופת חוליםעמק יזרעאל. א.מ

2803G115931.10.201832.6582267,35.4169031 ימינה2עין דור שמאלה בכניסה ופניה עמק יזרעאל. א.מ

2804G115831.10.201832.6596098,35.4165623עין דור בכניסה להרחבה מצד ימיןעמק יזרעאל. א.מ

2805G275708.11.201835.226624 ,32.663120קיבוץ שריד עי מגדל המים עמק יזרעאל. א.מ

2806G277008.11.201832.6758618,35.1950963שכונת הרחבה מאחורי אורוות סוסים,קיבוץ רמת דוד עמק יזרעאל. א.מ

2807G276908.11.201832.6758625,35.2129533גבת מאחורי מגדל המים מרכז הישובעמק יזרעאל. א.מ

2808G276808.11.201832.6759445,35.2208570קיבוץ יפעת שכונת הרחבה מאחורי בריכת מים ובית ספרעמק יזרעאל. א.מ

2809G275608.11.201832.6760332,35.2215438קיבוץ יפעת מאחורי מרכוליתעמק יזרעאל. א.מ

2810G458420.11.201835.131888 ,32.701612ישראל בית זיד ,722עמק יזרעאל. א.מ

2811G277108.11.201832.6777649,35.2022006קיבוץ רמת דוד מאחורי מרכוליתעמק יזרעאל. א.מ

2812G426707.11.201835.152004 ,32.680660מכון תערובת כפר יהושועעמק יזרעאל. א.מ

2813G277208.11.201832.6894647,35.1969606נהלל עי תחנת דלקעמק יזרעאל. א.מ

2814G274707.11.201832.6950563,35.1795238צמוד לצרכנייה בית שעריםעמק יזרעאל. א.מ

2815G119101.11.201832.6968313,35.1416842שדה יעקב ליד המכולתעמק יזרעאל. א.מ

2816G119201.11.201832.6971616,35.1417183שדה יעקב ליד המכולתעמק יזרעאל. א.מ

2817G275908.11.201832.7024743,35.2719006 מטר משער הכניסה200כפר החורש מרכז מחזור עמק יזרעאל. א.מ

2818G277608.11.201832.7046210,35.2264618רחוב מורן מרכז מחזור תמרתעמק יזרעאל. א.מ

2819G277408.11.201832.7046251,35.2264506רחוב מורן מרכז מחזור תמרתעמק יזרעאל. א.מ

2820G277508.11.201832.7046336,35.2264850רחוב מורן מרכז מחזור תמרתעמק יזרעאל. א.מ

2821G426207.11.201835.144027 ,32.710440ישראל, צומת אלוניםעמק יזרעאל. א.מ

2822G458520.11.201835.142858 ,32.717671מרכז מיחזור, אלוניםעמק יזרעאל. א.מ

2823G458620.11.201832.7202875,35.2437249ישראל, גבעת אלה, 17שער הגולן עמק יזרעאל. א.מ

2824G458720.11.201832.7221332,35.2441461ישראל, גבעת אלה, 125הגליל עמק יזרעאל. א.מ

2825G458820.11.201832.7226575,35.2481586ישראל, 3657000, גבעת אלה, 18הכרמל עמק יזרעאל. א.מ

2826G426407.11.201835.192363 ,32.736089מרכז מיחזור יישובי- בית לחם הגלילית עמק יזרעאל. א.מ

2827G459920.11.201835.279928 ,32.745378ציפורי מרכז מיחזורעמק יזרעאל. א.מ

2828G426307.11.201832.7313427,35.1720670ישראל, אלוני אבא ,151עמק יזרעאל. א.מ

2829G460220.11.201832.7331709,35.2494621ישראל, שמשית, 6חושן עמק יזרעאל. א.מ

2830G460120.11.201832.7331709,35.2494621ישראל, שמשית, 6חושן עמק יזרעאל. א.מ

2831G460420.11.201832.7460330,35.2507293שמשית יער הסולליםעמק יזרעאל. א.מ

2832G460320.11.201835.248455 ,32.733354שמשיתעמק יזרעאל. א.מ

2833G460020.11.201832.7549919,35.2315024סוללים מרכז מיחזורעמק יזרעאל. א.מ

2834G459820.11.201832.7557643,35.2290987אלון הגליל הארבעיםעמק יזרעאל. א.מ

2835G459720.11.201835.218314 ,32.755374הארבעים, אלון הגלילעמק יזרעאל. א.מ

2836G458020.11.201832.7563241,35.2975187מרכז מיחזור הושעיהעמק יזרעאל. א.מ

2837G458320.11.201832.7565009,35.2971674מרכז מיחזור הושעיהעמק יזרעאל. א.מ

2838G458220.11.201832.7565159,35.2971796מרכז מיחזור הושעיהעמק יזרעאל. א.מ

2839G458120.11.201832.7566483,35.2973165מרכז מיחזור הושעיהעמק יזרעאל. א.מ

2840G459620.11.201832.7567859,35.2162556צרכניה אלון הגלילעמק יזרעאל. א.מ

2841G459120.11.201832.7638741,35.1748070הרדוף מרכז מיחזורעמק יזרעאל. א.מ

2842G459020.11.201832.7638741,35.1748070הרדוף מרכז מיחזורעמק יזרעאל. א.מ

2843G458920.11.201832.7638741,35.1748070הרדוף מרכז מיחזורעמק יזרעאל. א.מ

2844G459320.11.201832.7809388,35.1728083ישראל, עדי, 351הדס עמק יזרעאל. א.מ

2845G171411.11.201832.7809574,35.2423981דרך האגם. חנתון במרכז מחזור הישוביעמק יזרעאל. א.מ

2846G459520.11.201832.7837188,35.1757551מושב עדי צמוד לכיכרעמק יזרעאל. א.מ

2847G459420.11.201832.7838583,35.1758777ישראל, עדי, 200הזית עמק יזרעאל. א.מ

2848G459220.11.201832.7856406,35.1707818ישראל, עדי, 2אודם עמק יזרעאל. א.מ

2849G274808.11.201832.707269,35.178276ישראל, נווה יער ליד משרד החקלאותעמק יזרעאל. א.מ

2850G240321/10/201831.98698,34.88073ישראל, יגל, 327חוני המעגל עמק לוד. א.מ

2851G240421/10/201831.98102,34.87188ישראל, אחיעזר, 22יסמין עמק לוד. א.מ

2852G240521/10/201831.99278,34.84909ישראל, ד"כפר חב, 101עמק לוד. א.מ

2853G240621/10/201832.00374,34.85411ישראל, צפריה, 53הגפן עמק לוד. א.מ

2854G240721/10/201831.95226,34.86308ישראל, ניר צבי, 2אשל עמק לוד. א.מ

2855G240821/10/201831.95227,34.86309ישראל, ניר צבי, 2אשל עמק לוד. א.מ

2856G240921/10/201832.00963,34.82354ישראל, משמר השבעה, 45יעקב עולמי עמק לוד. א.מ

2857G241021/10/201832.01898,34.84127ישראל, חמד, 88הזית עמק לוד. א.מ

2858G241121/10/201832.01892,34.82825ישראל, גנות, 20ההדס עמק לוד. א.מ

2859G245631/10/201830.81203,35.24649ישראל, עיר אובות, בכניסה לישובערבה תיכונה. א.מ

2860G245731/10/201830.80572,35.29958ישראל, עידן, בחניה- מכולת ערבה תיכונה. א.מ

2861G245831/10/201830.80571,35.29955ישראל, עידן, בחניה- מכולת ערבה תיכונה. א.מ

2862G245931/10/201830.77420,35.23931ישראל, מאחורי מבנה פינת בישול עצמי- ס שדה חצבה "ביהערבה תיכונה. א.מ

2863G246031/10/201830.76714,35.27943ישראל, חצבה, .ד.המכולת ות, מכרז מחזור ליד המזכירותערבה תיכונה. א.מ

2864G246131/10/201830.76714,35.27938ישראל, חצבה, .ד.המכולת ות, מכרז מחזור ליד המזכירותערבה תיכונה. א.מ

2865G246231/10/201830.76716,35.27939ישראל, חצבה, .ד.המכולת ות, מכרז מחזור ליד המזכירותערבה תיכונה. א.מ

2866G246331/10/201830.65666,35.23280ישראל, עין יהב, ליד מחסני השוקערבה תיכונה. א.מ

2867G246431/10/201830.65671,35.23279ישראל, עין יהב, ליד מחסני השוקערבה תיכונה. א.מ

2868G246501/11/201830.59698,35.18526ישראל, ספיר, ליד מפעל אמורפיקל- ת ספיר "אזהערבה תיכונה. א.מ



2869G246601/11/201830.61476,35.18551ישראל, ספיר, בחניה- מתחם המועצה האזורית ערבה תיכונה. א.מ

2870G246701/11/201830.55921,35.18068ישראל, צופר, 57ליד המכולת ליד משק ערבה תיכונה. א.מ

2871G246801/11/201830.55910,35.18061ישראל, צופר, 57ליד המכולת ליד משק ערבה תיכונה. א.מ

2872G246901/11/201830.48591,35.17085ישראל, צוקים, 90ליד מעדניה - חאן תעסוקות ערבה תיכונה. א.מ

2873G247001/11/201830.49124,35.16666ישראל, צוקים, בכניסה לכפר האומנים- מזכירות ערבה תיכונה. א.מ

2874G247101/11/201830.49124,35.16666ישראל, צוקים, בכניסה לכפר האומנים- מזכירות ערבה תיכונה. א.מ

2875G247201/11/201830.36177,35.15460ישראל, פארן, מרכז מחזור בחניה של הבריכהערבה תיכונה. א.מ

2876G247301/11/201830.36177,35.15462ישראל, פארן, מרכז מחזור בחניה של הבריכהערבה תיכונה. א.מ

2877G247401/11/201830.36176,35.15463ישראל, פארן, מרכז מחזור בחניה של הבריכהערבה תיכונה. א.מ

2878G247501/11/201830.36176,35.15465ישראל, פארן, מרכז מחזור בחניה של הבריכהערבה תיכונה. א.מ

2879G332414.11.201830.7924804,34.4727458עזוז עובדהרמת הנגב. א.מ

2880G331614.11.201830.8491283,34.7832278נווה צין מדרשת בן גוריוןרמת הנגב. א.מ

2881G331714.11.201830.8513840,34.7829541שדה בוקר מרכז מדרשהרמת הנגב. א.מ

2882G331914.11.201830.8560036,34.7794156שדה בוקר נווה בוקררמת הנגב. א.מ

2883G331814.11.201830.8696884,34.7818469'שדה בוקר נווה בוקר ברמת הנגב. א.מ

2884G332114.11.201830.8732585,34.7942821שדה בוקר כלבו שדה בוקררמת הנגב. א.מ

2885G332014.11.201830.8750191,34.7901317שדה בוקררמת הנגב. א.מ

2886G332614.11.201830.8837492,34.4239444ישראל, כפר נוער- ניצנה רמת הנגב. א.מ

2887G332514.11.201830.8869723,34.4205218ישראל, 8490100, ניצנה, (קהילת חינוך)ניצנה רמת הנגב. א.מ

2888G332314.11.201830.8875023,34.8279070ישראל, מרחב עם ,58רמת הנגב. א.מ

2889G332214.11.201830.8885662,34.8300346ישראל, מרחב עם ,11רמת הנגב. א.מ

2890G332814.11.201830.9030609,34.3962333ישראל, קדש ברנע, קדש ברנערמת הנגב. א.מ

2891G332714.11.201830.9030834,34.4043968ישראל, קדש ברנע ,54רמת הנגב. א.מ

2892G333214.11.201830.9098847,34.4308809ישראל, כמהין, כמהיןרמת הנגב. א.מ

2893G333114.11.201830.9103579,34.4295781ישראל, כמהין, כמהיןרמת הנגב. א.מ

2894G333014.11.201830.9309429,34.4088248ישראל, באר מילכה ,56רמת הנגב. א.מ

2895G332914.11.201830.9309429,34.4088248ישראל, באר מילכה ,56רמת הנגב. א.מ

2896G333414.11.201830.9640901,34.7005982ישראל כלבו, אשלים, 22משעול ההדס רמת הנגב. א.מ

2897G333314.11.201830.9655420,34.6989448ישראל כפר הסטודנטים, אשלים, 118דרך האלה רמת הנגב. א.מ

2898G334214.11.201830.9914882,34.7694014טללים חדר חשמל רמת הנגב. א.מ

2899G334314.11.201830.9931343,34.7690411טללים שכונה חדשהרמת הנגב. א.מ

2900G334114.11.201831.0008347,34.7660292שיזף כניסהרמת הנגב. א.מ

2901G334514.11.201831.0032438,34.7875706ישראל מטבח, משאבי שדה, קיבוץ משאבי שדהרמת הנגב. א.מ

2902G334614.11.201831.0047253,34.7866318ישראל כלבו, משאבי שדה, קיבוץ משאבי שדהרמת הנגב. א.מ

2903G334414.11.201831.0052497,34.7847549ישראל חדר אוכל, משאבי שדה, קיבוץ משאבי שדהרמת הנגב. א.מ

2904G333714.11.201831.0429048,34.7208075רביבים מאחורי בית התינוקותרמת הנגב. א.מ

2905G333614.11.201831.0442017,34.7241115מחסן בגדים- רביבים רמת הנגב. א.מ

2906G333514.11.201831.0453648,34.7208896רביבים שכונת המטערמת הנגב. א.מ

2907G334014.11.201831.0525637,34.6881557רתמיםרמת הנגב. א.מ

2908G333914.11.201831.0536052,34.6896173ישראל, 8555000, רתמים, 7הר חלוקים רמת הנגב. א.מ

2909G333814.11.201831.0537095,34.6893897ישראל, 8555000, רתמים, 7הר חלוקים רמת הנגב. א.מ

2910G393828/10/201831.44504,34.60911ישראל, יושיביה, מרכז מחזור ליד המכולתשדות נגב. א.מ

2911G393928/10/201831.42580,34.60504ישראל, בית הגדי, ח כללית"מרכז מחזור ליד קופשדות נגב. א.מ

2912G394028/10/201831.45903,34.62254ישראל, זרועה, מרכז חלוקת דוארשדות נגב. א.מ

2913G394128/10/201831.40349,34.60278ישראל, שרשרת, 45' ליד המועדון מול משק מסשדות נגב. א.מ

2914G394228/10/201831.39751,34.59880ישראל, מעגלים, צרכניית מעגליםשדות נגב. א.מ

2915G394328/10/201831.39732,34.59363ישראל, גבעולים, ליד מרכז חלוקת הדוארשדות נגב. א.מ

2916G394428/10/201831.39631,34.60731ישראל, שיבולים, 21' ליד חלוקת הדואר מול משק מסשדות נגב. א.מ

2917G394528/10/201831.39023,34.59538ישראל, מלילות, ליד המזכירותשדות נגב. א.מ

2918G394628/10/201831.44941,34.57797ישראל, תקומה, מול מרכז חלוקת הדוארשדות נגב. א.מ

2919G394728/10/201831.47097,34.53532ישראל, סעד, ש"מול משרדי גדשדות נגב. א.מ

2920G394828/10/201831.44827,34.55306ישראל, זימרת, מכולת זימרתשדות נגב. א.מ

2921G394928/10/201831.45080,34.54719ישראל, שובה, ליד הצרכניה- הזית שדות נגב. א.מ

2922G395028/10/201831.43384,34.53937ישראל, תושיה, דרך האתרוג ליד מגרש הספורטשדות נגב. א.מ

2923G395128/10/201831.43171,34.53854ישראל, כפר מימון, הזית ליד הצרכניהשדות נגב. א.מ

2924G395228/10/201831.42202,34.52403ישראל, שוקדה, ליד בית הכנסת וגן הילדיםשדות נגב. א.מ

2925G395328/10/201831.45421,34.51445ישראל, עלומים, מרכוס' מול משפשדות נגב. א.מ

2926G095418.11.201832.0592908,35.0482867אור עולם מאחורי הישיבה שומרון. א.מ

2927G095318.11.201832.0618912,35.0518472אור עולם פדואל שומרון. א.מ

2928G095818.11.201832.0685820,35.0500537עלי זהב ליד המזכירות שומרון. א.מ

2929G095718.11.201832.0706193,35.0574010עלי זהב ליד הבית ספר שומרון. א.מ

2930G095518.11.201832.0709010,35.0611133 עלי זהב 222צור שומרון. א.מ

2931G095618.11.201832.0739031,35.0640846עלי זהב ליד המכולת שומרון. א.מ

2932G096018.11.201832.0813259,35.0872714השיר ברוכין שומרון. א.מ

2933G095918.11.201832.0818047,35.0911795ברוכין ליד המזכירות שומרון. א.מ

2934G093011.11.201832.0896026,35.3421833מגדלים שומרון. א.מ

2935G093111.11.201832.0924211,35.3419794מגדלים ליד הקראוונים שומרון. א.מ

2936G093211.11.201832.1035749,35.2574757רחלים ליד פינת מיחזור שומרון. א.מ

2937G094611.11.201832.1083322,35.1088360ברקן ליד הבריכה שומרון. א.מ

2938G094511.11.201832.1085627,35.1079071ברקן ליד המכולת שומרון. א.מ

2939G095018.11.201832.1127265,35.0442723השיקמה עץ אפריים שומרון. א.מ

2940G096118.11.201832.1156884,35.1158186קרית נטפים בכניסה שומרון. א.מ

2941G094211.11.201832.1159263,35.1294789  רבבהשומרון. א.מ

2942G093311.11.201832.1175276,35.2484643כפר תפוח שומרון. א.מ

2943G094311.11.201832.1177831,35.1275503רבבה מאחורי קופח כללית שומרון. א.מ

2944G096218.11.201832.1177988,35.1083418נופי הדר קרית נטפים שומרון. א.מ

2945G095218.11.201832.1200618,35.0472167הברוש עץ אפריים שומרון. א.מ

2946G094411.11.201832.1209155,35.1274686רבבה שומרון. א.מ

2947G095118.11.201832.1212764,35.0462324האלון עץ אפריים שומרון. א.מ

2948G096418.11.201832.1444733,35.1046918חוות יאיר שומרון. א.מ

2949G096518.11.201832.1503188,35.1155420יקיר מועצה שומרון. א.מ

2950G096618.11.201832.1536372,35.1162463יקיר הראשונים שומרון. א.מ



2951G096318.11.201832.1556895,35.1028706נופים הברוש שומרון. א.מ

2952G451120.11.201832.1654536,35.0713105מעלה שומרוןשומרון. א.מ

2953G450420.11.201832.1679293,35.2367451יצהר  ליד גן ילדיםשומרון. א.מ

2954G449019.11.201832.1707999,35.3060172עד לעצי שיטים,איתמר בהמשך רחוב אבני השהם,רחוב עצי שיטיםשומרון. א.מ

2955G449119.11.201832.1743982,35.3077378איתמר ,רחוב דרך שילה שומרון. א.מ

2956G449719.11.201832.1783708,35.2632460גבעת רונן פינת מיחזורשומרון. א.מ

2957G449519.11.201832.1919096,35.2650186הר ברכה צמוד לחניית האמבולנס,רחוב קשתי שומרון. א.מ

2958G449619.11.201832.1946158,35.2673334הר ברכה בצבע כחול,רחוב ברכת יוסףשומרון. א.מ

2959G451220.11.201832.1963017,35.0090956צופים מאחורי תחנת האוטובוסשומרון. א.מ

2960G451320.11.201832.1971225,35.0106812צופים  בחנייה של הגן,רחוב שקדשומרון. א.מ

2961G451420.11.201832.1993048,35.0066029צופים ,רחוב הזית פינת השקדשומרון. א.מ

2962G450320.11.201832.2003795,35.1828334בצד שמאל,חוות גלעד מאה מטר מהכניסה שומרון. א.מ

2963G449319.11.201832.2330023,35.3405898אלון מורה ,נווה עפרהשומרון. א.מ

2964G449219.11.201832.2343335,35.3321935"רחמי תרצה"אלון מורה  ליד בית הכנסת המרכזי שומרון. א.מ

2965G449419.11.201832.2385074,35.3314207אלון מורה ,"גבעת רמי",רחוב גלעד שומרון. א.מ

2966G078404.11.201832.2417085,35.0521104סלעית , רחוב האלוןשומרון. א.מ

2967G078304.11.201832.2430912,35.0476717פינת ענבר סלעית שומרון. א.מ

2968G450520.11.201832.2642678,35.1875490פינת מיחזור,שבי שומרון ליד מגרש הכדורגלשומרון. א.מ

2969G077904.11.201832.2811217,35.0755352בכניסה צד שמאל ליד שער הישן אבני חפץ שומרון. א.מ

2970G077804.11.201832.2835491,35.1249527 אבני חפץ 10שא נור שומרון. א.מ

2971G450621.11.201832.2835681,35.1250291ענב ,רחוב שא נור שומרון. א.מ

2972G078004.11.201835.047699 ,32.243109סלעית , ליד דואר הישובשומרון. א.מ

2973G451821.11.201832.4203936,35.1743935צמוד לפינת מיחזור,מבוא דותן ליד המגרש שומרון. א.מ

2974G451921.11.201832.4235738,35.1187561חרמש  ליד גן שעשועיםשומרון. א.מ

2975G009805.11.201832.4692756,35.1324094ריחן , כביש עוקףשומרון. א.מ

2976G010005.11.201832.4725337,35.1709254שקד , רחוב התמרשומרון. א.מ

2977G009905.11.201832.4744085,35.1675488ליד הבריכה , שקדשומרון. א.מ

2978G451521.11.201832.4811229,35.1719081ליד המזכירות,חיננית פינת מיחזורשומרון. א.מ

2979G451621.11.201832.4821229,35.1604755בכניסה לישוב,ליד גן שעשועים ,פינת מיחזור (חיננית)טל מנשה שומרון. א.מ

2980G451721.11.201832.4838507,35.1606233 (חיננית)טל מנשה,רחוב גלבועשומרון. א.מ

2981G397729/10/201831.49769,34.70505ישראל, רוחמה, אזור המוסךשער הנגב. א.מ

2982G397829/10/201831.49813,34.70994ישראל, רוחמה, שיכון חדששער הנגב. א.מ

2983G397929/10/201831.50615,34.64662ישראל, דורות, מאחורי המטבחשער הנגב. א.מ

2984G398029/10/201831.50882,34.64417ישראל, דורות, בריכת השחיהשער הנגב. א.מ

2985G398129/10/201831.53384,34.61013ישראל, איבים, בכניסה לכפר הסטודנטיםשער הנגב. א.מ

2986G398229/10/201831.55788,34.64699ישראל, ברורחיל, ליד מכולת אילניתשער הנגב. א.מ

2987G398329/10/201831.56025,34.64994ישראל, ברור חיל, 1138מרכז מחזור בהרחבה שער הנגב. א.מ

2988G398429/10/201831.55573,34.60166ישראל, אור הנר, מרכז מחזור- גבעת הנר שער הנגב. א.מ

2989G398529/10/201831.55473,34.60124ישראל, אור הנר, שכונת הכלניות צמוד לגדר ההקפיתשער הנגב. א.מ

2990G398629/10/201831.56071,34.56590ישראל, ארז, בחניה ליד הכלבושער הנגב. א.מ

2991G398729/10/201831.56048,34.56674ישראל, ארז, מאחורי המבנה- במזכירות שער הנגב. א.מ

2992G398829/10/201831.52084,34.57959ישראל, ניר עם, סופר דהן- ליד מכולת שער הנגב. א.מ

2993G398929/10/201831.51864,34.57642ישראל, ניר עם, הגדר ההקפיתשער הנגב. א.מ

2994G399029/10/201831.51072,34.59792ישראל, 16חצר בניין - מכללת ספיר שער הנגב. א.מ

2995G399129/10/201831.50898,34.59481ישראל, 5מול בניין - מכללת ספיר שער הנגב. א.מ

2996G399229/10/201831.51624,34.59502ישראל, שער הנגב. א.מ, בחניית האוטובוסים- מתחם המועצה שער הנגב. א.מ

2997G399329/10/201831.50751,34.59151ישראל, ס תיכון"ביה- מתחם מכללת ספיר שער הנגב. א.מ

2998G399429/10/201831.50762,34.59604ישראל, ס יסודי"ביה- מתחם מכללת ספיר שער הנגב. א.מ

2999G399529/10/201831.50640,34.59938ישראל, גבים, רחבת החניה מאחורי חדר האוכלשער הנגב. א.מ

3000G399629/10/201831.50402,34.59352ישראל, גבים, 29מול מבנה - בהרחבה שער הנגב. א.מ

3001G399729/10/201831.50420,34.56413ישראל, מפלסים, בשער כניסה ראשישער הנגב. א.מ

3002G399829/10/201831.50400,34.56006ישראל, מפלסים, 3חניה שער הנגב. א.מ

3003G399929/10/201831.50195,34.55925ישראל, מפלסים, 4חניה שער הנגב. א.מ

3004G400029/10/201831.48357,34.53376ישראל, כפר עזה, חשמליהשער הנגב. א.מ

3005G242729/10/201831.48319,34.53056ישראל, כפר עזה, ליד הבריכה מול גן הילדיםשער הנגב. א.מ

3006G242829/10/201831.47445,34.49544ישראל, נחל עוז, מרכז מחזור ליד הבריכה ומגרש הספורטשער הנגב. א.מ

3007G242929/10/201831.48311,34.59940ישראל, יכיני, ברחבת חניית המכולתשער הנגב. א.מ

3008G351301/11/201831.69566,34.73133ישראל, שפיר, מאחורי המכולת-  פינת היוגב 24האיכרים שפיר. א.מ

3009G351201/11/201831.69396,34.71917ישראל, עין צורים, ליד חדר אוכלשפיר. א.מ

3010G351101/11/201831.69732,34.70859ישראל, מרכז שפירא, מרכז מחזור ליד המכולתשפיר. א.מ

3011G351001/11/201831.70242,34.69028ישראל, משואות יצחק, הרימון בחניה של המזכירותשפיר. א.מ

3012G350901/11/201831.67972,34.74522ישראל, זרחיה, מרכז מחזור ליד המכולתשפיר. א.מ

3013G350801/11/201831.66126,34.72909ישראל, קוממיות, ליד מיני מרקט קוממיותשפיר. א.מ

3014G350701/11/201831.65096,34.74306ישראל, אלומה, ח כללית"מרכז מחזור מול קופשפיר. א.מ

3015G350601/11/201831.64777,34.73367ישראל, רווחה, מרכז מחזור אחרי גני הילדיםשפיר. א.מ

3016G350501/11/201831.65840,34.76132ישראל, זבדיאל, ליד הכיל הספורט מול גן המשחקיםשפיר. א.מ

3017G350401/11/201831.59201,34.76372ישראל, עוזה, מרכז מחזור בסמוך לגן פייסשפיר. א.מ

3018G350301/11/201831.57491,34.76275ישראל, אבן שמואל, מרכז מחזור ליד בית הכנסתשפיר. א.מ

3019G350201/11/201831.56249,34.76771ישראל, שלווה, מרכז מחזור ליד הדוארשפיר. א.מ

3020G350101/11/201831.56778,34.78984ישראל, נועם, מרכז מחזור מול מגרש הכדורסלשפיר. א.מ

3021G350001/11/201831.57258,34.74721ישראל, איתן, אופ-מרכז מחזור ליד סופר קושפיר. א.מ

3022G377718/10/201831.34260,35.10219ישראל, הר עמשא, במרכז מחזור- הר עמשא תמר. א.מ

3023G244231/10/201831.46985,35.39446ישראל, ס שדה עין גדי"ביה, מאחורי המטבחתמר. א.מ

3024G244331/10/201831.45122,35.38171ישראל, עין גדי, כלבו עין גדיתמר. א.מ

3025G244431/10/201831.45259,35.38007ישראל, עין גדי, בחניית בית העלמיןתמר. א.מ

3026G244531/10/201831.44881,35.38461ישראל, עין גדי, חאן עין גדי בשער כניסהתמר. א.מ

3027G244631/10/201831.31212,35.36482ישראל, מצדה, חניון הגהתון מול הכניסה לשביל הנחשתמר. א.מ

3028G244731/10/201831.19937,35.35991ישראל, עין בוקק, בכניסה לנחל בוקק מול מלון דודתמר. א.מ

3029G244831/10/201831.15395,35.36519ישראל, נווה זוהר ,106תמר. א.מ

3030G244931/10/201831.16976,35.36726ישראל, חמי זוהר, בחוף הרחצה לפני מלון הרודסתמר. א.מ

3031G245031/10/201831.19543,35.36208ישראל, עין בוקק, חניית האמבולנס- בחוף הרחצה  תמר. א.מ

3032G245131/10/201831.19858,35.36286ישראל, עין בוקק, עין התכלת/ קניון ים המלח תמר. א.מ



3033G245231/10/201830.94290,35.36749ישראל, עין תמר, מינימרקט אלוניר במרכז מחזורתמר. א.מ

3034G245331/10/201830.94463,35.37420ישראל, עין תמר, עין תמר החדשה- מול מגרש הספורט תמר. א.מ

3035G245431/10/201830.93390,35.37586ישראל, נאות הכיכר, בחניה של המכולתתמר. א.מ

3036G245531/10/201830.93334,35.37801ישראל, נאות הכיכר, מול גן הילדיםתמר. א.מ

3037G360212/10/201831.79474,35.14168ישראל, מבשרת ציון, 3מבצע נחשון מבשרת ציון

3038G360312/10/201831.79006,35.15041ישראל, מבשרת ציון, 41כרמים מבשרת ציון

3039G360412/10/201831.79582,35.13482ישראל, מבשרת ציון, 41הבושם מבשרת ציון

3040G360512/10/201831.80158,35.14432ישראל, מבשרת ציון, 125יסמין מבשרת ציון

3041G360612/10/201831.80797,35.14613ישראל, מבשרת ציון, 35הזמיר מבשרת ציון

3042G360712/10/201831.80753,35.15234ישראל, מבשרת ציון, 32כרמל מבשרת ציון

3043G360812/10/201831.80853,35.15659ישראל, מבשרת ציון, 5אופיר פינת שדרות החושן מבשרת ציון

3044G360912/10/201831.80463,35.15008ישראל, מבשרת ציון, 3מבוא ערמון מבשרת ציון

3045G361012/10/201831.80048,35.15655ישראל, מבשרת ציון, 49אורן מבשרת ציון

3046G103725.10.201833.2635979,35.7609560דל שמס'בית ספר תיכון מגד אל שאמס'מג

3047G103825.10.201833.2639957,35.7628778דל שמס'מג, כניסה לחרמוןד אל שאמס'מג

3048G103625.10.201833.2661655,35.7697027דל שמס'מג, בית ספר יסודי אד אל שאמס'מג

3049G103925.10.201833.2677697,35.7730305דל שמס'מג, בית ספר יסודי אלמנאלד אל שאמס'מג

3050G279408.11.201832.6721818,35.2406568ישראל, מגדל העמק, 7תבור מגדל העמק

3051G277908.11.20186432.6724496,35.2440869קרן היסוד מגדל העמק

3052G278808.11.2018432.6726463,35.2375652הורד מגדל העמק

3053G277808.11.201832.6731501,35.2411164חטיבת גולני בית כנסת עולי לובמגדל העמק

3054G276508.11.201832.6738255,35.2529895סיתוונית מרכז מחזור מגדל העמקמגדל העמק

3055G277708.11.201832.6741448,35.2461990חיל האוויר פינת השיטיםמגדל העמק

3056G279008.11.20183132.6749928,35.2332286הגפן מגדל העמק

3057G276608.11.201832.6757562,35.2507811שושנת העמקים פינת חבצלתמגדל העמק

3058G278908.11.20182932.6772232,35.2343887עצמאות מגדל העמק

3059G278508.11.201832.6776152,35.2403275הראשונים פינת האלה מול הפארקמגדל העמק

3060G278608.11.201832.6811811,35.2382216ישראל, מגדל העמק, 62העצמאות מגדל העמק

3061G276708.11.201832.6818949,35.2420288ישראל, מגדל העמק, 42הנגב מגדל העמק

3062G276008.11.201832.6825947,35.2424897ישראל, מגדל העמק, 28נחל הצבי מגדל העמק

3063G279108.11.201832.6841403,35.2332310ישראל, מגדל העמק, 7ג "תשימגדל העמק

3064G278708.11.201832.6847949,35.2346958ישראל, מגדל העמק, 17ניצנים מגדל העמק

3065G276308.11.201832.6861432,35.2365030 פינת הערבה73נחל צבי מגדל העמק

3066G276408.11.20183532.6861519,35.2373078הערבה מגדל העמק

3067G276108.11.201832.6890358,35.2405114ישראל, מגדל העמק, השרון/ירדןמגדל העמק

3068G276208.11.201832.7023529,35.2709698ישראל, כפר החורש, כפר החורשמגדל העמק

3069G421416/10/201831.90600,34.99508ישראל, מודיעין מכבים רעות, 36נופך מודיעין מכבים רעות

3070G421316/10/201831.90419,34.99576ישראל, מודיעין מכבים רעות, 21אודם מודיעין מכבים רעות

3071G421217/10/201831.89542,34.99821ישראל, מודיעין מכבים רעות, 11סלעית מול מודיעין מכבים רעות

3072G421117/10/201831.89740,34.99471ישראל, מודיעין מכבים רעות, 2נחליאלי מודיעין מכבים רעות

3073G421017/10/201831.89667,34.99757ישראל, מודיעין מכבים רעות, 1שלדג מודיעין מכבים רעות

3074G420917/10/201831.90668,34.99583ישראל, מודיעין מכבים רעות, 19תרשיש מודיעין מכבים רעות

3075G420817/10/201831.91200,35.01358ישראל, מודיעין מכבים רעות, 13שבט מודיעין מכבים רעות

3076G420717/10/201831.91330,35.01351ישראל, מודיעין מכבים רעות, 1ירח אב מודיעין מכבים רעות

3077G420617/10/201831.91547,35.01142ישראל, מודיעין מכבים רעות, 23חשוון מודיעין מכבים רעות

3078G420517/10/201831.91622,35.00647ישראל, מודיעין מכבים רעות, 33כסלו מודיעין מכבים רעות

3079G420417/10/201831.91492,35.00857ישראל, מודיעין מכבים רעות, 12טבת מודיעין מכבים רעות

3080G420317/10/201831.91273,35.00985ישראל, מודיעין מכבים רעות, 38עמק האלה מודיעין מכבים רעות

3081G420217/10/201831.91381,35.00571ישראל, מודיעין מכבים רעות, 7עמק האלה מודיעין מכבים רעות

3082G420117/10/201831.91583,35.00498ישראל, מודיעין מכבים רעות, 2הלוח העברי מודיעין מכבים רעות

3083G420017/10/201831.91384,35.00024ישראל, מודיעין מכבים רעות, ס אבני חושן"ביה - 51עמק בית שאן מודיעין מכבים רעות

3084G419917/10/201831.90867,35.00451ישראל, מודיעין מכבים רעות, 2כיכר חטיבת הנגב מודיעין מכבים רעות

3085G419817/10/201831.90771,35.00093ישראל, מודיעין מכבים רעות, 23לב -חיים ברמודיעין מכבים רעות

3086G419717/10/201831.90961,34.99829ישראל, מודיעין מכבים רעות, ס רמון"ביה - 52חיים בר לב מודיעין מכבים רעות

3087G419617/10/201831.90462,35.00119ישראל, מודיעין מכבים רעות, 2חטיבת הצנחנים מודיעין מכבים רעות

3088G419517/10/201831.90731,34.99823ישראל, מודיעין מכבים רעות, 22עמק זבולון מודיעין מכבים רעות

3089G419417/10/201831.90264,34.99798ישראל, מודיעין מכבים רעות, 10אבני חושן מודיעין מכבים רעות

3090G419317/10/201831.90138,34.99345ישראל, מודיעין מכבים רעות, 78שני מודיעין מכבים רעות

3091G419217/10/201831.90143,35.00226ישראל, מודיעין מכבים רעות, ליד הבריכה העירונית- עמק זבולון פינת שני מודיעין מכבים רעות

3092G419117/10/201831.91047,35.00510ישראל, מודיעין מכבים רעות, 6עמק בית שאן מודיעין מכבים רעות

3093G419017/10/201831.91058,35.00954ישראל, מודיעין מכבים רעות, 14הנביאים מודיעין מכבים רעות

3094G418917/10/201831.91425,35.00308ישראל, מודיעין מכבים רעות, מיכה הנביא פינת עמוס הנביאמודיעין מכבים רעות

3095G418817/10/201831.91516,35.00129ישראל, מודיעין מכבים רעות, ס גוונים"ביה - 25ישעיהו הנביא מודיעין מכבים רעות

3096G418717/10/201831.88517,35.02175ישראל, מודיעין מכבים רעות, 2ניצן מודיעין מכבים רעות

3097G418617/10/201831.88694,35.01686ישראל, מודיעין מכבים רעות, הדרים מרכז מסחרי לב רעותמודיעין מכבים רעות

3098G418517/10/201831.88883,35.01730ישראל, מודיעין מכבים רעות, 10האלה מול מודיעין מכבים רעות

3099G417718/10/201831.91600,35.00988ישראל, מודיעין מכבים רעות, בכניסה ליוחננוף - 34תשרי מודיעין מכבים רעות

3100G417618/10/201831.89492,35.00699ישראל, מודיעין מכבים רעות, 30מגדל הלבנון מודיעין מכבים רעות

3101G417518/10/201831.89421,35.01222ישראל, מודיעין מכבים רעות, 38נחל צין מודיעין מכבים רעות

3102G417418/10/201831.89086,35.00879ישראל, מודיעין מכבים רעות, 26נחל צלמון מודיעין מכבים רעות

3103G417318/10/201831.89069,35.00598ישראל, מודיעין מכבים רעות, בחניה של אולם הספורט - 16שדרות יצחק רבין מודיעין מכבים רעות

3104G417218/10/201831.89627,35.01524ישראל, מודיעין מכבים רעות, ס נתיב זבולון"ביה - 12עמק יזרעאל מודיעין מכבים רעות

3105G417118/10/201831.89588,35.01887ישראל, מודיעין מכבים רעות, במרכז המסחרי - 37עמק החולה מודיעין מכבים רעות

3106G417018/10/201831.89435,35.02231ישראל, מודיעין מכבים רעות, ס דורות"ביה- נחל פארן פינת עמק החולה מודיעין מכבים רעות

3107G416918/10/201831.89727,35.02118ישראל, מודיעין מכבים רעות, 12נחל געתון מודיעין מכבים רעות

3108G416818/10/201831.89879,35.02263ישראל, מודיעין מכבים רעות, ס אופק"ביה- עמק דותן מודיעין מכבים רעות

3109G416718/10/201831.90114,35.01355ישראל, מודיעין מכבים רעות, 9מגדל דוד מודיעין מכבים רעות

3110G416618/10/201831.89951,35.01569ישראל, מודיעין מכבים רעות, מול היכל התרבות - 49עמק דותן מודיעין מכבים רעות

3111G416518/10/201831.89234,35.01292ישראל, מודיעין מכבים רעות, 1הדס מודיעין מכבים רעות

3112G416418/10/201831.88496,35.01555ישראל, מודיעין מכבים רעות, שדרות עומרים פינת אירוסיםמודיעין מכבים רעות

3113G416318/10/201831.88495,35.01207ישראל, מודיעין מכבים רעות, שדרות עומרים ליד בית הכנסתמודיעין מכבים רעות

3114G416221/10/201831.88046,34.99980ישראל, מודיעין מכבים רעות, דרך מנחם בגין כניסה לפארק האקסטריםמודיעין מכבים רעות



3115G416121/10/201831.88050,34.99977ישראל, מודיעין מכבים רעות, דרך מנחם בגין כניסה לפארק האקסטריםמודיעין מכבים רעות

3116G416021/10/201831.88371,35.00806ישראל, מודיעין מכבים רעות, ס שבטי ישראל"ביה - 22אסתר המלכה מודיעין מכבים רעות

3117G415921/10/201831.88373,35.00820ישראל, מודיעין מכבים רעות, ס שבטי ישראל"ביה - 22אסתר המלכה מודיעין מכבים רעות

3118G415821/10/201831.88255,35.00854ישראל, מודיעין מכבים רעות,  ליד בית הכנסת85יעל הגיבורה מודיעין מכבים רעות

3119G415721/10/201831.88167,35.00867ישראל, מודיעין מכבים רעות,  פינת אלי כהן78מרים החשמונאית מודיעין מכבים רעות

3120G415621/10/201831.87933,35.00798ישראל, מודיעין מכבים רעות, 80שרה אמנו מודיעין מכבים רעות

3121G415521/10/201831.88495,35.00539ישראל, מודיעין מכבים רעות, מרכז מסחרי מוריה סנטר - 3לאה אמנו מודיעין מכבים רעות

3122G415421/10/201831.88274,35.00291ישראל, מודיעין מכבים רעות, 16לאה אמנו מודיעין מכבים רעות

3123G415321/10/201831.88206,35.00112ישראל, מודיעין מכבים רעות, 24לאה אמנו מודיעין מכבים רעות

3124G415221/10/201831.88198,35.00165ישראל, מודיעין מכבים רעות, גן הילדים - 79לאה אמנו מודיעין מכבים רעות

3125G415121/10/201831.88165,35.00557ישראל, מודיעין מכבים רעות, 10רבקה אמנו מודיעין מכבים רעות

3126G415021/10/201831.88142,35.01104ישראל, מודיעין מכבים רעות, 2רחל אמנו מודיעין מכבים רעות

3127G414921/10/201831.88839,35.00308ישראל, מודיעין מכבים רעות, דן פינת בנימיןמודיעין מכבים רעות

3128G414821/10/201831.89094,35.00225ישראל, מודיעין מכבים רעות, 144יהודה מודיעין מכבים רעות

3129G414721/10/201831.88609,35.00216ישראל, מודיעין מכבים רעות, 4ראובן מודיעין מכבים רעות

3130G414621/10/201831.88471,35.00157ישראל, מודיעין מכבים רעות, 44יששכר מודיעין מכבים רעות

3131G414521/10/201831.88689,34.96169ישראל, מודיעין מכבים רעות, מתחם רמי לוי - 1שדרות המקצועות מודיעין מכבים רעות

3132G413422/10/201831.89044,35.01250ישראל, מודיעין מכבים רעות, 11שיזף מודיעין מכבים רעות

3133G413322/10/201831.89275,35.01973ישראל, מודיעין מכבים רעות,  פינת ערבי נחל34גלבוע מודיעין מכבים רעות

3134G413222/10/201831.88997,35.02266ישראל, מודיעין מכבים רעות, מול גן הילדים- אביטל מודיעין מכבים רעות

3135G413122/10/201831.89044,35.03354ישראל, מודיעין מכבים רעות, ר ישראל פלד חניית בריכת המכבים"דרך דמודיעין מכבים רעות

3136G413022/10/201831.89262,35.03308ישראל, מודיעין מכבים רעות, ר ישראל פלד מרכז מסחרי ישן"דרך דמודיעין מכבים רעות

3137G412922/10/201831.89240,35.03130ישראל, מודיעין מכבים רעות, פשוש פינת יסעורמודיעין מכבים רעות

3138G412822/10/201831.89469,35.03301ישראל, מודיעין מכבים רעות, דרך המייסדים פינת רימוןמודיעין מכבים רעות

3139G412722/10/201831.88982,35.03511ישראל, מודיעין מכבים רעות, מרכז מסחרי- נוף קדומים מודיעין מכבים רעות

3140G412622/10/201831.88478,35.03762ישראל, מודיעין מכבים רעות, רכסים פינת הר יודפתמודיעין מכבים רעות

3141G412522/10/201831.88668,35.03529ישראל, מודיעין מכבים רעות, רכסים פינת הר צפרירמודיעין מכבים רעות

3142G412422/10/201831.88781,35.03306ישראל, מודיעין מכבים רעות, גן ויצו- רכסים פינת הר שחר מודיעין מכבים רעות

3143G412322/10/201831.88426,35.03144ישראל, מודיעין מכבים רעות, יובלים פינת נחל חרותמודיעין מכבים רעות

3144G412224/10/201831.90669,35.00742ישראל, מודיעין מכבים רעות, 5תלתן מודיעין מכבים רעות

3145G412124/10/201831.90800,35.00855ישראל, מודיעין מכבים רעות, 26חיננית מודיעין מכבים רעות

3146G412024/10/201831.90635,35.01008ישראל, מודיעין מכבים רעות, 10דבורנית מודיעין מכבים רעות

3147G411924/10/201831.90528,35.01251ישראל, מודיעין מכבים רעות, 9כחלית ההרים מודיעין מכבים רעות

3148G411824/10/201831.90768,35.01522ישראל, מודיעין מכבים רעות,  פינת צאלון1סביון מודיעין מכבים רעות

3149G411724/10/201831.90520,35.01456ישראל, מודיעין מכבים רעות,  פינת איילון1כחלית ההרים מודיעין מכבים רעות

3150G421911/10/201831.93713,35.03777ישראל, מודיעין עילית, 3שדרות יחזקאל מודיעין עילית

3151G421716/10/201831.93907,35.04569ישראל, מודיעין עילית, 30רבי יהודה הנשיא מודיעין עילית

3152G421616/10/201831.93723,35.03976ישראל, מודיעין עילית, 9רבי שמעון בר יוחאי מודיעין עילית

3153G421516/10/201831.93882,35.04667ישראל, מודיעין עילית, 51רבי שמעון בר יוחאי מודיעין עילית

3154G418417/10/201831.92254,35.05144ישראל, מודיעין עילית, 13ש "חזון אימודיעין עילית

3155G418317/10/201831.92269,35.05230ישראל, מודיעין עילית, ש "חזון אימודיעין עילית

3156G418217/10/201831.92816,35.04633ישראל, מודיעין עילית, 2א "הריטבמודיעין עילית

3157G418117/10/201831.93336,35.04732ישראל, מודיעין עלית, 2נתיבות המשפט מודיעין עילית

3158G418017/10/201831.93023,35.04504ישראל, מודיעין עלית, 34נתיבות המשפט מודיעין עילית

3159G417917/10/201831.92632,35.04484ישראל, מודיעין עלית, 60נתיבות המשפט מודיעין עילית

3160G417817/10/201831.92603,35.04097ישראל, מודיעין עלית, 95נתיבות המשפט מודיעין עילית

3161G414421/10/201831.93525,35.04287ישראל, מודיעין עלית, 29נודע ביהודה מודיעין עילית

3162G414321/10/201831.93515,35.04236ישראל, מודיעין עילית, 35משך חכמה מודיעין עילית

3163G414221/10/201831.92945,35.04206ישראל, מודיעין עלית, 1שאגת אריה מודיעין עילית

3164G414121/10/201831.92756,35.04093ישראל, מודיעין עלית, 11קצות החושן מודיעין עילית

3165G414021/10/201831.93358,35.04418ישראל, מודיעין עילית, 7אור החיים מודיעין עילית

3166G413921/10/201831.93127,35.04130ישראל, מודיעין עילית, 27אור החיים מודיעין עילית

3167G413821/10/201831.93239,35.04602ישראל, מודיעין עילית, 1ם סופר "חתמודיעין עילית

3168G413721/10/201831.93244,35.04520ישראל, מודיעין עילית, 10חפץ חיים מודיעין עילית

3169G413621/10/201831.92620,35.04186ישראל, מודעין עלית, 25מרומי שדה מודיעין עילית

3170G413521/10/201831.92939,35.04428ישראל, מודעין עלית, 1מרומי שדה מודיעין עילית

3171G355822/10/201831.85279,34.83626ישראל, מזכרת בתיה, שדרות רוטשילד פינת עמנואל הלזנרמזכרת בתיה

3172G355922/10/201831.85443,34.84142ישראל, מזכרת בתיה, מאחור בניין המועצה - 4שדרות אליהו מזכרת בתיה

3173G355722/10/201831.85485,34.84474ישראל, מזכרת בתיה, 9השוטרים מזכרת בתיה

3174G355622/10/201831.85272,34.84959ישראל, מזכרת בתיה, במרכז - 31דולב מזכרת בתיה

3175G355522/10/201831.85043,34.84128ישראל, מזכרת בתיה, ס רבין"בחניה של ביה - 4שדרות מנחם בגין מזכרת בתיה

3176G355422/10/201831.84795,34.83871ישראל, מזכרת בתיה, שדרות מוטה גור פינת המגןמזכרת בתיה

3177G355322/10/201831.85165,34.84642ישראל, מזכרת בתיה, נורית פינת מידוןמזכרת בתיה

3178G355222/10/201831.85372,34.83597ישראל, מזכרת בתיה, 11שדרות רוטשילד מזכרת בתיה

3179G355122/10/201831.85150,34.83378ישראל, מזכרת בתיה, 4נתיב השיירות מזכרת בתיה

3180G355022/10/201831.84858,34.84538ישראל, מזכרת בתיה, יעקב גולד פינת חיים משה פרסמזכרת בתיה

3181G354922/10/201831.85065,34.83875ישראל, מזכרת בתיה, ח"ההגנה פינת הפלממזכרת בתיה

3182G354822/10/201831.85698,34.84269ישראל, מזכרת בתיה, ורד פינת נופרמזכרת בתיה

3183G354722/10/201831.85736,34.83768ישראל, מזכרת בתיה, 22הגפן מזכרת בתיה

3184G354622/10/201831.84905,34.84033ישראל, מזכרת בתיה, 4גרשון שרשבסקי מזכרת בתיה

3185G187115.11.201832.9800175,35.1007443בכניסה להרחבהמזרעה

3186G187215.11.201832.9828758,35.1024829בהרחבה ליד המעון יוםמזרעה

3187G100924.10.201833.2771074,35.5696708ישראל, מטולה, מעלה הצפייה/האירוסמטולה

3188G100824.10.201833.2819931,35.5793739ישראל, מטולה, 49הראשונים מטולה

3189G376518/10/201831.32810,34.93978ישראל, מיתר, במרכז המסחרי בחניה- שדרות עומרים מיתר

3190G376618/10/201831.32414,34.93803ישראל, מיתר, דרך מיתר פינת הזיתמיתר

3191G376718/10/201831.32138,34.93378ישראל, מיתר, שדרות השלום פינת גאון הירדןמיתר

3192G376818/10/201831.32969,34.93599ישראל, מיתר,  פינת פרג18חצב מיתר

3193G376918/10/201831.33396,34.94005ישראל, מיתר, 1יעלים מיתר

3194G377018/10/201831.33128,34.94730ישראל, מיתר, 36שיקמה מיתר

3195G377118/10/201831.32417,34.94685ישראל, מיתר, 67בשמת מיתר

3196G377218/10/201831.33095,34.89656ישראל, מיתר, במרכז מחזור ליד גן הילדים- כרמית מיתר



3197G104425.10.201833.230767,35.755806מסעדת נידאלמסעדה

3198G104325.10.201833.2326052,35.7568473ליד חנות בטחישמסעדה

3199G195022.11.201833.0258711,35.2612381באסיוליוס הקדושמעיליא

3200G194822.11.201833.0278243,35.2562810דרך מונפורטמעיליא

3201G441604.11.201831.7669310,35.2987973מעלה אדומים ,15רחוב דרך צמח השדה מעלה אדומים

3202G439104.11.201831.7674413,35.2953034מעלה אדומים בדיוק בפניה,רחוב השיטה מעלה אדומים

3203G441504.11.201831.7677047,35.2984275מעלה אדומים  ,6רחוב המרווה מעלה אדומים

3204G441704.11.201831.7684814,35.3035529מעלה אדומים צמוד לבית האבות ,37רחוב דרך צמח השדה מעלה אדומים

3205G442104.11.201831.7693266,35.3064866מעלה אדומים ליד זול ובגדול ,1רחוב העירית מעלה אדומים

3206G439604.11.2018200031.7710496,35.2940488מעלה אדומים מול מעיין ,פרי מגדים פינת חוט השנימעלה אדומים

3207G439404.11.201831.7711141,35.3007456מעלה אדומים מול הבניין ,3הר גדור מעלה אדומים

3208G439504.11.201831.7728417,35.2902579מעלה אדומים בדיוק בצומת ,רחוב פרי מגדים פינת בת הנדיב מעלה אדומים

3209G439304.11.201831.7747126,35.2999259מעלה אדומים צמוד לבית,31רחוב אבני חושן מעלה אדומים

3210G439804.11.201831.7760579,35.2961413מעלה אדומים מול הכיכר ,130-140רחוב הנחלים מעלה אדומים

3211G441404.11.201831.7773154,35.3122161מעלה אדומים ,רחוב הכרס פינת החרסיתמעלה אדומים

3212G439704.11.201831.7783272,35.2996560מעלה אדומים ,22-24רחוב הנחלים מעלה אדומים

3213G439904.11.201831.7794502,35.2965051מעלה אדומים מול הבניין ,3רחוב הקרן מעלה אדומים

3214G440904.11.201831.7801385,35.3015168צמוד לגן שעשועים,מעלה אדומים ,8מעלה אדומים  ליד כיכר ,רחוב המיצדים מעלה אדומים

3215G439204.11.201831.7808373,35.3129611מעלה אדומים ,רחוב הגזית פינת השחם מעלה אדומים

3216G440004.11.201831.7810665,35.2965473מעלה אדומים ,רחוב הקרן פינת העשורמעלה אדומים

3217G440104.11.201831.7812831,35.2963200בצד שמאל,מעלה אדומים ממש בפניה לקרן מרחוב הכינור ,רחוב הקרן פינת הכינורמעלה אדומים

3218G441304.11.201831.7815490,35.3112260מעלה אדומים צמוד לדואר וליד בית ספר נופי הסלע,רחוב הכרס פינת הגביש  מעלה אדומים

3219G440204.11.201831.7831119,35.2975541מעלה אדומים ,20-28רחוב הכינור מעלה אדומים

3220G440304.11.201831.7837911,35.2984064מעלה אדומים ,3רחוב הצילצל מעלה אדומים

3221G441204.11.201831.7857248,35.3099362"מעלות דוד"מעלה אדומים ליד בית הכנסת ,76רחוב הכרס מעלה אדומים

3222G441104.11.201831.7870503,35.3103245פינת נופי הסלע,מעלה אדומים ליד בית ספר אלמוג,רחוב האלמוגמעלה אדומים

3223G440804.11.201831.7879283,35.2983722מעלה אדומים צמוד לתחנת האוטובוס,42רחוב מצפה נבו מעלה אדומים

3224G441004.11.201831.7890700,35.3102252מעלה אדומים מול הבניין,17רחוב האלמוג מעלה אדומים

3225G440404.11.201831.7914533,35.3011966מעלה אדומים ליד הדואר,רחוב מצפה נבומעלה אדומים

3226G440704.11.201831.7922911,35.3030108מעלה אדומים ,118רחוב מצפה נבו מעלה אדומים

3227G440504.11.201831.7945953,35.3024197,מעלה אדומים ליד מתקן תקשורת,רחוב מצפה נבו מעלה אדומים

3228G440604.11.201831.7951895,35.3027124 5מעלה אדומים מול הגלגל  ,5רחוב הגלגל מעלה אדומים

3229G092911.11.201832.0704917,35.4041403מרכז מסחרי מעלה אפריםמעלה אפרים

3230G092711.11.201832.0718106,35.4038248משואה מעלה אפרייםמעלה אפרים

3231G092811.11.201832.0719583,35.4052325גאון הירדןמעלה אפרים

3232G175012.11.201843333.0031045,35.2791029אשכולות מעלות תרשיחא

3233G175112.11.201833.0037397,35.2786928פינת רח כלנית ואיריסמעלות תרשיחא

3234G175812.11.201832833.016504,35.288827קרן היסוד מעלות תרשיחא

3235G193421.11.201833.009682,35.268513רח תאופיק אלחכים. תרשיחאמעלות תרשיחא

3236G193521.11.201833.0116999,35.2667742תרשיחא השוק בחניה הגדולהמעלות תרשיחא

3237G175212.11.201833.0127887,35.2921432יסמין פינת רקפת מרכז מחזורמעלות תרשיחא

3238G175312.11.20181533.0144776,35.2911609קקל מעלות תרשיחא

3239G175512.11.20182833.0151514,35.2809810לוי אשכול מעלות תרשיחא

3240G175412.11.20182833.0160965,35.2846183מעלה הבנים מעלות תרשיחא

3241G175612.11.201815633.0170189,35.2810347הרצל מעלות תרשיחא

3242G176612.11.201833.0182129,35.2826035קניון כוכב הצפון בחניהמעלות תרשיחא

3243G175712.11.201831533.0182145,35.2846418קרן היסוד מעלות תרשיחא

3244G176012.11.20182633.0188932,35.2726974ההגנה מעלות תרשיחא

3245G175912.11.20182533.0229068,35.2846313שדרות ירושלים מעלות תרשיחא

3246G176112.11.20185433.0239688,35.2845633הנשיא הרצוג מעלות תרשיחא

3247G176512.11.201833.0259791,35.2713359קהילת יהדות צרפתמעלות תרשיחא

3248G176212.11.201833.0271837,35.2779173פינת רחוב אודם ורחוב כזיבמעלות תרשיחא

3249G176312.11.20187533.0272179,35.2779626שניר מעלות תרשיחא

3250G176412.11.201833.0284587,35.2754434פינת רח שניר ושוהםמעלות תרשיחא

3251G251304/11/201830.60616,34.79980ישראל, מצפה רמון, נחל צייה פינת נחל סלעיתמצפה רמון

3252G251404/11/201830.60712,34.80131ישראל, מצפה רמון, 5נחל מישר מצפה רמון

3253G251504/11/201830.61024,34.80341ישראל, מצפה רמון, 5נחל ציחור מצפה רמון

3254G251604/11/201830.61275,34.80080ישראל, מצפה רמון, 12דרך רמון מצפה רמון

3255G251704/11/201830.61751,34.79850ישראל, מצפה רמון, 17נחל ניצנה מצפה רמון

3256G251804/11/201830.61108,34.79879ישראל, מצפה רמון, 2עין עבדת מצפה רמון

3257G251904/11/201830.61969,34.79886ישראל, מצפה רמון, 9נחל כרכום מצפה רמון

3258G219725/10/201831.91453,34.78957ישראל, נס ציונה, 5הקציר נס ציונה

3259G219825/10/201831.90872,34.78924ישראל, נס ציונה, 10הזמיר נס ציונה

3260G219925/10/201831.92319,34.78249ישראל, נס ציונה, 2אהרון בוקסר נס ציונה

3261G220025/10/201831.92673,34.78488ישראל, נס ציונה, 47ישראל היימן נס ציונה

3262G220125/10/201831.93051,34.78761ישראל, נס ציונה, 94שדרות המעפילים נס ציונה

3263G220225/10/201831.93061,34.79131ישראל, נס ציונה, 9השייטת נס ציונה

3264G220325/10/201831.92980,34.79315ישראל, נס ציונה, 20העוגן נס ציונה

3265G220425/10/201831.92915,34.79202ישראל, נס ציונה, 3בוטינסקי 'זנס ציונה

3266G220525/10/201831.93228,34.79009ישראל, נס ציונה, 25השריון נס ציונה

3267G220625/10/201831.93430,34.78947ישראל, נס ציונה, 23משה לוי נס ציונה

3268G220725/10/201831.93049,34.79572ישראל, נס ציונה, 4חיים טפר נס ציונה

3269G220825/10/201831.93622,34.79612ישראל, נס ציונה,  פינת משה סנה4ששת הימים נס ציונה

3270G220925/10/201831.94033,34.79343ישראל, נס ציונה, התור בחניה ליד ההדסנס ציונה

3271G221025/10/201831.92847,34.80351ישראל, נס ציונה, 30ביאליק נס ציונה

3272G221125/10/201831.92932,34.80621ישראל, נס ציונה, 3יציאת אירופה נס ציונה

3273G221225/10/201831.92600,34.80476ישראל, נס ציונה, 8נגבה נס ציונה

3274G221325/10/201831.92512,34.80592ישראל, נס ציונה,  פינת ההדרים31כצנלסון נס ציונה

3275G221425/10/201831.92404,34.80897ישראל, נס ציונה, 116הבנים נס ציונה

3276G221525/10/201831.93339,34.80429ישראל, נס ציונה, 34קיבוץ גלויות נס ציונה

3277G221625/10/201831.92187,34.81002ישראל, נס ציונה, אבנר בן נר פינת חושןנס ציונה

3278G553815.11.201832.697313,35.312735ישראל, נצרת עילית, 5שדרות השושנים נצרת עילית



3279G553615.11.201832.696423,35.311877 פינת השושנים1חבצלת נצרת עילית

3280G553515.11.20181932.695518,35.311467השושנים נצרת עילית

3281G553415.11.20182932.693145,35.309870השושנים  נצרת עילית

3282G553715.11.20181032.692090,35.309895סביון נצרת עילית

3283G553315.11.2018232.693915,35.312179סביון נצרת עילית

3284G553215.11.2018632.691277,35.314682חצב נצרת עילית

3285G553115.11.201832.687884,35.313175יעל בכניסה לברקנצרת עילית

3286G553015.11.20182432.690673,35.317101יזרעאל נצרת עילית

3287G552915.11.2018132.696427,35.315078הגפן נצרת עילית

3288G552815.11.2018132.699464,35.317802יזרעאל נצרת עילית

3289G552715.11.20181732.697689,35.320055תירוש נצרת עילית

3290G552615.11.201832.700514,35.320574רחוב לולב מרכז מסחרינצרת עילית

3291G552515.11.2018732.696477,35.324885אלונים נצרת עילית

3292G552415.11.20181332.704140,35.326941גלעד נצרת עילית

3293G552315.11.20183032.703223,35.328672דגנית נצרת עילית

3294G552215.11.201832.702996,35.325675 פינת גלעד3ירדן נצרת עילית

3295G552015.11.201832.704772,35.323629פסגות עי תיבות דוארנצרת עילית

3296G551915.11.20183632.708016,35.329005תבור מול  נצרת עילית

3297G551815.11.2018832.702639,35.314398גלבוע נצרת עילית

3298G551715.11.20189932.706831,35.322066עצמון מול נצרת עילית

3299G551615.11.20181432.711051,35.324070ארבל נצרת עילית

3300G551515.11.201832.726024,35.337858יקינטון  פינת ליבנה עי כללית נצרת עילית

3301G551415.11.2018832.729708,35.335051קורנית נצרת עילית

3302G551315.11.20181132.729365,35.331422דליה נצרת עילית

3303G551215.11.2018832.695342,35.309558ציפורן מול נצרת עילית

3304G552115.11.201832.706266,35.325553יסמין עי תיבות דוארנצרת עילית

3305G167818.11.201832.7610803,35.0487899ישראל, נשר, 18קיבוץ גלויות נשר

3306G167918.11.201832.7617668,35.0455826ישראל, נשר, ההשכלה/יפה נוףנשר

3307G168618.11.201832.7649249,35.0390614ישראל, נשר, 5דוכיפת נשר

3308G168018.11.201832.7662661,35.0515181ישראל, 3671020, נשר, כיכר ההסתדרות נשרנשר

3309G168418.11.201832.7670804,35.0337593ישראל, נשר, 24נחשון נשר

3310G168318.11.201832.7676068,35.0162297ישראל, נשר, התאנה/705כביש נשר

3311G169018.11.201832.7677642,35.0368715ישראל, נשר, 24השיקמה נשר

3312G168718.11.201832.7686467,35.0449304ישראל, נשר, פרץ/קרן היסודנשר

3313G167718.11.201832.7687989,35.0469613ישראל, נשר, ברק/בר מוחאנשר

3314G168218.11.201832.7691461,35.0289953ישראל, נשר, 7האשל נשר

3315G168518.11.201832.7695219,35.0321565 נשר38האלון נשר

3316G167618.11.201832.7717997,35.0453194ישראל, נשר, פרץ/דרך השלוםנשר

3317G168818.11.201832.7732589,35.0350117ישראל, נשר, העמק/ציוןנשר

3318G168118.11.201832.7760614,35.0312000ישראל, נשר, 18עמוס נשר

3319G168918.11.201832.7761402,35.0311985ישראל, נשר, 29צהל נשר

3320G167518.11.201832.7764432,35.0358114ישראל, נשר, 23המצפה נשר

3321G317908/10/201831.42551,34.60012ישראל, נתיבות, 378הרב מסעוד אלפסי נתיבות

3322G318008/10/201831.42336,34.59337ישראל, נתיבות, 908שדרות ירושלים נתיבות

3323G318108/10/201831.41930,34.58743ישראל, נתיבות, 134שדרות ירושלים נתיבות

3324G318208/10/201831.41805,34.58531ישראל, נתיבות, 215שדרות הרצל נתיבות

3325G318308/10/201831.41601,34.57946ישראל, נתיבות, 38הרב צבאן נתיבות

3326G318408/10/201831.41706,34.57525ישראל, נתיבות, 2ח "פלמנתיבות

3327G318508/10/201831.41295,34.57826ישראל, נתיבות, 611הגפן נתיבות

3328G318608/10/201831.41386,34.58350ישראל, נתיבות, 262הגפן נתיבות

3329G318708/10/201831.42295,34.58485ישראל, נתיבות, 5א "החידנתיבות

3330G318808/10/201831.42532,34.58134ישראל, נתיבות, 44חיל הנדסה נתיבות

3331G318908/10/201831.42388,34.57471ישראל, נתיבות, 1האלה נתיבות

3332G319008/10/201831.42117,34.57703ישראל, נתיבות, 224שדרות הרצל נתיבות

3333G319108/10/201831.42579,34.58898ישראל, נתיבות, 369בוטינסקי 'זנתיבות

3334G319208/10/201831.41932,34.58945ישראל, נתיבות, 18ורדימון נתיבות

3335G039306.11.201832.2711118,34.8397407ישראל, נתניה, 12ההרדוף נתניה

3336G039206.11.201832.2720636,34.8469484ישראל, נתניה, 69מנחם סבידור נתניה

3337G039606.11.201832.2724042,34.8425336ישראל, נתניה, 11הלילך נתניה

3338G039506.11.201832.2740793,34.8415762ישראל, נתניה, זלמן שזרנתניה

3339G039106.11.201832.2745514,34.8486081ישראל, נתניה, 6אמנון ותמר נתניה

3340G039406.11.201832.2746278,34.8449479ישראל, נתניה, 22מרדכי גור נתניה

3341G039806.11.201832.2758797,34.8392501ישראל, 4265936, נתניה, 10/49אהוד מנור נתניה

3342G038806.11.201832.2763110,34.8536815ישראל, נתניה, 32שדרות גולדה מאיר נתניה

3343G040006.11.201832.2767432,34.8415884ישראל, נתניה, 12דודו דותן נתניה

3344G038906.11.201832.2781461,34.8524734ישראל, נתניה, 5שדרות גולדה מאיר נתניה

3345G039706.11.201832.2797191,34.8400832ישראל, 4266000, נתניה, 18נתן יונתן נתניה

3346G039906.11.201832.2797441,34.8450523ישראל, נתניה, 2בני ברמן נתניה

3347G039006.11.201832.2818951,34.8502195 10שי עגנון נתניה

3348G031413.11.201832.2825515,34.8470208ישראל, נתניה, 3זלמן שניאור נתניה

3349G038706.11.201832.2830043,34.8541715ישראל, נתניה, 18שדרות פנחס לבון נתניה

3350G038606.11.201832.2890919,34.8655860ישראל, נתניה, 6הצורן נתניה

3351G466114.11.201832.2892947,34.8509221ישראל, נתניה, 26שמורת נחל שניר נתניה

3352G038506.11.201832.2953552,34.8517126ישראל, נתניה, 15ר שמורק "דנתניה

3353G031313.11.201832.2955462,34.8450339ישראל, נתניה, 6החפץ חיים נתניה

3354G031513.11.201832.2964329,34.8544068ישראל, נתניה, 5נצח ישראל נתניה

3355G222312.11.201832.2966282,34.8742004 נתניה5אייר נתניה

3356G222212.11.201832.2976094,34.8760422ישראל, נתניה, 10שלום איפרגן נתניה

3357G032311.11.201832.2977005,34.8727521ישראל, נתניה, 12יוסף נתניה

3358G222912.11.201832.2978880,34.8431196ישראל, נתניה, 20בנימין ' שדנתניה

3359G222612.11.201832.2989291,34.8589548ישראל, נתניה, 8עזרא נתניה

3360G032111.11.201832.2991508,34.8699500ישראל, נתניה, 4אשר נתניה



3361G038406.11.2018232.2994251,34.8479532לוי אשכול נתניה

3362G222712.11.201832.3002135,34.8569294ישראל, נתניה, 14נחום נתניה

3363G032411.11.201832.3002288,34.8758885ישראל, נתניה, 16הרב נריה נתניה

3364G032211.11.201832.3003803,34.8712470ישראל, נתניה, 7ליבר זאב נתניה

3365G222812.11.201832.3007100,34.8530922חטיבת אלכסרדרוני נתניה

3366G032011.11.201832.3022211,34.8716585ישראל, 4252427, נתניה, 9שבטי ישראל , 13דירה נתניה

3367G031911.11.201832.3028327,34.8703039ישראל, נתניה, 3ר יהודה פרח "דנתניה

3368G222112.11.201832.3030089,34.8765044ישראל, נתניה, הנופר/אלוניםנתניה

3369G466414.11.201832.3045596,34.8825688ישראל, נתניה, 12הזמיר נתניה

3370G223012.11.201832.3060425,34.8450092ישראל, נתניה, 56פייר קניג נתניה

3371G466214.11.201832.3061130,34.8728344ישראל, נתניה, 16שפיגלמן נתניה

3372G466514.11.201832.3068395,34.8764796ישראל, נתניה, 1האוניברסיטה נתניה

3373G222512.11.201832.3068457,34.8830216הנשר נתניהנתניה

3374G032511.11.201832.3096003,34.8799611ישראל, נתניה, 25הרב טולדנו נתניה

3375G038306.11.201832.3102381,34.8574370ישראל, נתניה, 15א "הגרנתניה

3376G466614.11.201832.3104012,34.8722343ישראל, נתניה, 40הרטום נתניה

3377G466314.11.201832.3116702,34.8845136ישראל, נתניה, שמואל לנדאו/הרב גד מכלוףנתניה

3378G038106.11.201832.3149705,34.8603039ישראל, נתניה, 4הקליר נתניה

3379G223112.11.201832.3152084,34.8476721ישראל, נתניה, 9הגילה נתניה

3380G222412.11.201832.3155797,34.8882256ישראל, נתניה, 33עובדיה אברהם הכהן נתניה

3381G038206.11.201832.3183575,34.8536993ישראל, נתניה, 49י "בן אבנתניה

3382G037507.11.201832.3183708,34.8583777ישראל, נתניה, 1ל "אצנתניה

3383G037906.11.201832.3190617,34.8506143ישראל, נתניה, 19י "בן אבנתניה

3384G036107.11.201832.3198689,34.8479437ישראל, נתניה, 46בוטינסקי 'שדרות זנתניה

3385G221812.11.201832.3199158,34.8870492ישראל, נתניה, 21אליעזר קפלן נתניה

3386G221912.11.201832.3201712,34.8834335 נתניה3קפלן נתניה

3387G032811.11.201832.3202302,34.8556081ישראל, 4231424, נתניה, 60שדרות בנימין נתניה

3388G031612.11.201832.3208680,34.8525482ישראל, נתניה, 7אבא אחימאיר נתניה

3389G037407.11.201832.3209396,34.8557854 29שדרות בנימין נתניה

3390G036707.11.201832.3212831,34.8492839ישראל,  נתניה83סמילנסקי נתניה

3391G038006.11.201832.3213086,34.8515746ישראל, נתניה, 27אליעזר בן יהודה נתניה

3392G037107.11.201832.3213775,34.8625119ישראל, נתניה, 15אפרים אהרונסוןנתניה

3393G036807.11.201832.3216982,34.8505111ישראל, נתניה, 14השבעה נתניה

3394G037007.11.201832.3220126,34.8656038ישראל, נתניה, 13' מרדכי אנילביץנתניה

3395G037806.11.201832.3222863,34.8489363ישראל, נתניה, 26בוטינסקי 'שדרות זנתניה

3396G037207.11.201832.3241350,34.8605132ישראל, נתניה, 37גבע נתניה

3397G036607.11.201832.3243038,34.8540023ישראל, נתניה, 21שדרות ירושלים נתניה

3398G037307.11.201832.3246392,34.8588967ישראל,  נתניה25גבע נתניה

3399G032911.11.201832.3247362,34.8521384ישראל, נתניה, 40סמילנסקי נתניה

3400G036907.11.201832.3249702,34.8635203ישראל, נתניה, 18הפורצים נתניה

3401G037607.11.201832.3253579,34.8521513ישראל, נתניה, 7שדרות ירושלים נתניה

3402G036207.11.201832.3257642,34.8495366ישראל,  נתניה26גד מכנס נתניה

3403G037706.11.201832.3258509,34.8513292 36אוסישקין נתניה

3404G031213.11.201832.3260952,34.8749664משמר הירדן  נתניהנתניה

3405G036007.11.201832.3278915,34.8513849ישראל, נתניה, 18אוסישקין נתניה

3406G036507.11.20184032.3283650,34.8528516דיזנגוף נתניה

3407G036307.11.201832.3284764,34.8497465ישראל, נתניה, 15גד מכנס נתניה

3408G036407.11.2018732.3288759,34.8518576אוסישקין נתניה

3409G033308.11.201832.3316746,34.8583718ישראל, נתניה, גורדון. ד.א/מלחמת ששת הימיםנתניה

3410G035907.11.201832.3327505,34.8516512ישראל, נתניה, 11דוד המלך נתניה

3411G034808.11.201832.3328145,34.8707470ישראל, נתניה, 9אלקלעי נתניה

3412G032711.11.201832.3342863,34.8677111ישראל, נתניה, 12אבנר בן נר נתניה

3413G034908.11.201832.3346408,34.8653353ישראל, נתניה, 22הרב ריינס נתניה

3414G033708.11.201832.3347805,34.8566500ישראל, נתניה, 43שמואל הנציב נתניה

3415G033111.11.201832.3350801,34.8604186ישראל, נתניה, 7משה שפירא נתניה

3416G035807.11.201832.3351639,34.8529706ישראל, נתניה, 6שלמה המלך נתניה

3417G033808.11.201832.3352074,34.8585131ישראל, נתניה, 17ברנר . ח.ינתניה

3418G034708.11.20182132.3358886,34.8626193בר אילן נתניה

3419G033508.11.201832.3367801,34.8533648ישראל, נתניה, 2עמנואל מול נתניה

3420G034008.11.201832.3369732,34.8563768ישראל, נתניה, 14בורוכוב נתניה

3421G035007.11.201832.3371080,34.8657845 נתניה53משה שפירא נתניה

3422G033908.11.201832.3375692,34.8595718ישראל, נתניה, יהודה הנשיא/שדרות וייצמןנתניה

3423G034108.11.201832.3377175,34.8563633ישראל, נתניה, יהודה הנשיא/בורוכובנתניה

3424G033608.11.201832.3378302,34.8521903ישראל,  נתניה14שדרות ניצהנתניה

3425G034608.11.201832.3383296,34.8615575ישראל, נתניה, 9שרת נתניה

3426G035507.11.201832.3383461,34.8564681ישראל, נתניה, 16יהודה הנשיא נתניה

3427G033408.11.201832.3391339,34.8668076ישראל, נתניה, 19עמק חפר נתניה

3428G035607.11.201832.3403741,34.8564297ישראל, נתניה, נ16ר יהושע טהון"דנתניה

3429G032611.11.201832.3410814,34.8690969ישראל, נתניה, מרטין בובר/פרופסור אלברט איינשטייןנתניה

3430G035707.11.201832.3412795,34.8543926ישראל, נתניה, 60שלמה המלך נתניה

3431G034208.11.201832.3414039,34.8655666ישראל, נתניה, 43נחום סוקולוב נתניה

3432G035307.11.201832.3418672,34.8616067ישראל, נתניה, 28נחום סוקולוב נתניה

3433G035407.11.201832.3420717,34.8598023ישראל, נתניה, 26הרב הרצוג נתניה

3434G035207.11.201832.3437412,34.8621929ישראל, נתניה, 19קמיל הויסמנס נתניה

3435G035107.11.201832.3440057,34.8570447ישראל, נתניה, 10דברי חיים נתניה

3436G034508.11.201832.3471454,34.8599530 מ37נווה שלום נתניה

3437G034308.11.201832.3496111,34.8614682ישראל, נתניה, עין התכלת. שד/הגפןנתניה

3438G033011.11.201832.3497552,34.8590897ישראל, נתניה, 11השושנה נתניה

3439G034408.11.201832.3523913,34.8657627ישראל, נתניה, 15הרימון נתניה

3440G507227.11.201832.9388542,35.3415657יוסף אלגריב צמוד לבית ספרור'סאג

3441G507327.11.201832.9414535,35.3564876ואדי חמיד צמוד לבית ספר אורטור'סאג

3442G490505.11.201832.0415718,34.8866171ישראל, סביון, 11דוכיפת סביון



3443G490605.11.201832.0428470,34.8743873ישראל, סביון, 17גן השיקמים סביון

3444G490405.11.201832.0451058,34.8854195ישראל, סביון, 33הנוף סביון

3445G490705.11.201832.0501741,34.8769064ישראל, סביון, 5התיכון סביון

3446G187518.11.201832.8597033,35.3035766מול העיריהסכנין

3447G187718.11.201832.8648474,35.2941886ליד המוזיאון העירוני למורשת תרבות פלסטיניתסכנין

3448G187618.11.201832.8669396,35.3123381אזור תעשיה. ליד בניין איגוד ערים ואיכות סביבהסכנין

3449G386223/10/201831.25897,34.84658ישראל, עומר, 49השיטה עומר

3450G386323/10/201831.26377,34.84752ישראל, עומר, 58תמר עומר

3451G386423/10/201831.27430,34.85561ישראל, עומר, 51דקל עומר

3452G386523/10/201831.27128,34.85386ישראל, עומר, 107אקליפטוס עומר

3453G198904.12.201832.7178940,35.2650596רחוב ראשי עבד אסלאם אבו מוסאעילוט

3454G199004.12.201832.7167886,35.2598432המעיין צמוד למסגד הגדולעילוט

3455G199204.12.201832.7274650,35.2479828זיאד אבו ראסעילוט

3456G104225.10.201833.2361862,35.7299081מרכז הכפר על הציר הראשיעין קניה

3457G104125.10.201833.2392620,35.7304532בשכונה הצפונית על כביש הגישהעין קניה

3458G181714.11.20182032.9205561,35.0913821שלום הגליל עכו

3459G182514.11.201832.9217390,35.0955548ליד המכולת. דוד בן גוריון בחניהעכו

3460G185615.11.2018132.9218358,35.0937921שלמה קליין עכו

3461G182614.11.201832.9222704,35.0957137פסח פרלמן בחניהעכו

3462G182714.11.201832.9226546,35.0958932שביל המרגניתעכו

3463G185715.11.201832.9232645,35.0822675מינרב דרך היםעכו

3464G182814.11.201832.9245502,35.0948113ליד הבית כנסת. יוסף גרשון ליד המכולתעכו

3465G185515.11.20183232.9246092,35.0922418רמחל עכו

3466G182314.11.201832.9249579,35.0950581 לפני הפארק1בת שבע עכו

3467G181614.11.2018132.9256848,35.0861613שלום הגליל עכו

3468G183614.11.201832.9262339,35.0720592פינת טרומפלדור וייצמןעכו

3469G181814.11.20185532.9265242,35.0831305הרצל עכו

3470G182114.11.2018332.9268730,35.0824571יוסף גדיש עכו

3471G185215.11.20186932.9269613,35.0731058בן עמי עכו

3472G185315.11.201832.9276025,35.0891381כפר עיברי פינת שדליץעכו

3473G181514.11.201832.9278386,35.0878215העליה פינת הנדיבעכו

3474G182414.11.20186832.9282355,35.0898868אברהם בן שושן עכו

3475G184915.11.201832.9293659,35.0761162 ליד האודיטוריום1גיבורי סיני עכו

3476G185115.11.201832.9297983,35.0742276רח הרצל ליד בית ספר וייצמןעכו

3477G185415.11.201832.9301608,35.0860522דבורה עומר בכיכקעכו

3478G181414.11.201832.9306980,35.0734388בכניסה לחניה של העיריה. 1הרצל עכו

3479G183514.11.20183332.9317937,35.0783936הרצוג עכו

3480G185015.11.201832.9320990,35.0786125פינת משה שרת ורח ירושליםעכו

3481G182014.11.20181832.9328489,35.0758374נתיב חטיבת גולני עכו

3482G183414.11.2018132.9334190,35.0787138האשל עכו

3483G183314.11.2018232.9370964,35.0904854הגאולה עכו

3484G181914.11.2018132.9388118,35.0789830הזית עכו

3485G182214.11.201832.9406756,35.0938940בחניה של המרכול. הנרייטה סולד פינת בורוכובעכו

3486G183214.11.201832.9427898,35.0804394נעמי שמרעכו

3487G183114.11.201832.9431177,35.0802068פלמינגועכו

3488G183014.11.201832.9439085,35.0793168נחניאליעכו

3489G184814.11.20182132.938894,35.092253אחד העם עכו

3490G452421.11.201832.1605162,35.1374601עמנואל,רחוב הגאון מוילנה עמנואל

3491G452321.11.201832.1605942,35.1374323עמנואל,רחוב הגאון מוילנהעמנואל

3492G452221.11.201832.1607688,35.1373448עמנואל,הגאון מוילנהעמנואל

3493G096818.11.201832.1609025,35.1326494ם סופר"חתעמנואל

3494G452121.11.201832.1617034,35.1355916עמנואל,רבי מאיר מפרמישלאן עמנואל

3495G452021.11.201832.1620792,35.1396099עמנואל  ,14רחוב פנחס לוין עמנואל

3496G465318.11.201832.610875,35.283129 עפולה41מול אורנים עפולה

3497G465218.11.201832.6042709,35.2832830ישראל, עפולה, 20הבנים עפולה

3498G461618.11.201832.6049506,35.2903619ישראל, עפולה, 35ירושלים עפולה

3499G461718.11.201832.6066929,35.2825995ישראל, עפולה, 10נורדאו עפולה

3500G014131.10.201832.6069303,35.2846312ישראל, עפולה, 8משה שרת עפולה

3501G461818.11.201832.6084416,35.2815093נורדאו צמוד לבית הספרעפולה

3502G462618.11.201832.6103616,35.2862177ישראל, עפולה, 3הרב קירשטיין עפולה

3503G462518.11.201832.6103667,35.2862370 עפולה13העבודה עפולה

3504G465118.11.201832.6115093,35.2850383ישראל, עפולה, 15הולנד עפולה

3505G014031.10.201832.6117289,35.2907148ישראל, עפולה, 24האביב עפולה

3506G013931.10.201832.6119086,35.2962432ישראל, עפולה, 13המסיק עפולה

3507G013631.10.201832.6128482,35.2817362ישראל, עפולה, 38הרב קירשטיין עפולה

3508G013831.10.201832.6134529,35.2868381ישראל, עפולה, 12הדסים עפולה

3509G013531.10.201832.6141534,35.2823247ישראל, עפולה, 19דוד קניאל עפולה

3510G461918.11.201832.6150511,35.2842936ישראל, עפולה, 10/לוטםעפולה

3511G013731.10.201832.6157202,35.2866591ישראל, עפולה, 1תאשור עפולה

3512G462018.11.201832.6238943,35.3315854ישראל, מול מיני מרקט עפולה,  2פשוש עפולה

3513G462418.11.201832.6256676,35.3228235ישראל, עפולה, 18/ג4גבעתי עפולה

3514G462118.11.201832.6258055,35.3221044 עפולה4צוקית עפולה

3515G462218.11.201832.6313737,35.3302616ישראל, עפולה, 20צבי פנקס עפולה

3516G462318.11.201832.6324461,35.3347442 עפולה47הרצל עפולה

3517G013431.10.201832.6356423,35.3194946ישראל, עפולה, האלה/ארזעפולה

3518G377818/10/201831.25623,35.20827ישראל, ערד, 46-48יהודה ערד

3519G377918/10/201831.25918,35.21488ישראל, ערד, 10יהודה ערד

3520G378018/10/201831.25394,35.20398ישראל, ערד, כניסה מרחוב יהודה - 18אגם ערד

3521G378118/10/201831.25684,35.20767ישראל, ערד, 49אלעזר בן יאיר ערד

3522G378218/10/201831.25889,35.21245ישראל, ערד, 21אלעזר בן יאיר ערד

3523G378318/10/201831.25977,35.21130ישראל, ערד, 18אלעזר בן יאיר ערד

3524G378418/10/201831.26096,35.21429ישראל, ערד, 8אלעזר בן יאיר ערד



3525G378518/10/201831.26183,35.21236ישראל, ערד, בחניה מאחורי המבנה - 13הקנאים ערד

3526G378618/10/201831.26078,35.20567ישראל, ערד, 16אגס ערד

3527G378718/10/201831.25756,35.20474ישראל, ערד, 49הקנאים ערד

3528G378818/10/201831.25958,35.20450ישראל, ערד, 8חרוב ערד

3529G378918/10/201831.26294,35.20450ישראל, ערד,  פינת שיזף37חברון ערד

3530G379018/10/201831.26150,35.20461ישראל, ערד, 11שיזף ערד

3531G379118/10/201831.25394,35.21476ישראל, ערד, 32ח "פלמערד

3532G379218/10/201831.25256,35.21699ישראל, ערד, 14הערבה ערד

3533G379318/10/201831.24930,35.22154ישראל, ערד, ענבלים פינת כינורערד

3534G379418/10/201831.25981,35.22022ישראל, ערד, 19אחווה ערד

3535G379518/10/201831.25863,35.22337ישראל, ערד, 7נוף פינת מגדל ערד

3536G379618/10/201831.26079,35.21634ישראל, ערד, 2מואב ערד

3537G379718/10/201831.26315,35.22522ישראל, ערד, 16אודם ערד

3538G379818/10/201831.26287,35.22216ישראל, ערד,  פינת אירוסים15רקפת ערד

3539G379918/10/201831.26366,35.21746ישראל, ערד, כביש אחורי של רחוב יסמין- לילך פינת אירוסים ערד

3540G380018/10/201831.26750,35.21342ישראל, ערד, דוכיפת פינת סלעיתערד

3541G380118/10/201831.26322,35.21314ישראל, ערד, 5דוד המלך ערד

3542G380218/10/201831.24907,35.20518ישראל, ערד',  א13פלדה ערד

3543G380318/10/201831.24858,35.19405ישראל, ערד, 21סדן ערד

3544G192620.11.201833.047899,35.307100ר'פינת אל נקר ואל חג. פסוטהפסוטה

3545G192520.11.201833.0491873,35.3141095בתחנת אוטובוס. פסוטה רחוב אל בבורפסוטה

3546G194522.11.201832.9666625,35.3193794ליד המגרש ספורט. שכונת חיילים משוחרריםפקיעין

3547G194622.11.201832.9793117,35.3350090 מרכז הכפרפקיעין

3548G194722.11.201832.9940055,35.3114960נמצאת צפונית לפקיעין. בכניסה לשכונהפקיעין

3549G426805/11/2018 32.47500,34.97369ישראל, פרדס חנה כרכור, 16הבנים כרכור- פרדס חנה

3550G490005/11/2018 32.47598,34.97861ישראל, פרדס חנה כרכור, 25הגנה כרכור- פרדס חנה

3551G489905/11/2018 32.47864,34.98257ישראל,  פרדס חנה כרכור2נטע כרכור- פרדס חנה

3552G489805/11/2018 32.47987,34.98566ישראל, פרדס חנה כרכור, 22נטע כרכור- פרדס חנה

3553G489705/11/2018 32.48181,34.99086ישראל, פרדס חנה כרכור, 7מצלתיים כרכור- פרדס חנה

3554G489605/11/2018 32.48399,34.99102ישראל, פרדס חנה כרכור, 135המייסדים כרכור- פרדס חנה

3555G489505/11/2018 32.48155,34.99342ישראל, פרדס חנה כרכור, 9מטולה כרכור- פרדס חנה

3556G489405/11/2018 32.47939,34.99117ישראל, פרדס חנה כרכור, 90בשן כרכור- פרדס חנה

3557G489205/11/2018 32.47552,34.99713ישראל, פרדס חנה כרכור, 28קדמה כרכור- פרדס חנה

3558G489305/11/2018 32.47546,34.99718ישראל, פרדס חנה כרכור, 28קדמה כרכור- פרדס חנה

3559G489105/11/2018 32.47715,35.00217ישראל, פרדס חנה כרכור, 20צפרירים כרכור- פרדס חנה

3560G489005/11/2018 32.47349,35.00000ישראל, פרדס חנה כרכור, 2הברכה כרכור- פרדס חנה

3561G488905/11/2018 32.47241,34.99979ישראל, פרדס חנה כרכור, 93אחוזה כרכור- פרדס חנה

3562G488805/11/2018 32.46920,34.99263ישראל, פרדס חנה כרכור, 22נעורים כרכור- פרדס חנה

3563G488705/11/2018 32.47335,34.99106ישראל, פרדס חנה כרכור, 209המייסדים כרכור- פרדס חנה

3564G488605/11/2018 32.47322,34.98770ישראל, פרדס חנה כרכור, 9הנשיא כרכור- פרדס חנה

3565G488505/11/2018 32.47600,34.98514ישראל, פרדס חנה כרכור, 9המגינים כרכור- פרדס חנה

3566G488405/11/2018 32.47097,34.98009ישראל, פרדס חנה כרכור, 13מוריה כרכור- פרדס חנה

3567G488305/11/2018 32.46920,34.97836ישראל, פרדס חנה כרכור, 15הצפירה כרכור- פרדס חנה

3568G488205/11/2018 32.46362,34.98095ישראל, פרדס חנה כרכור, 1יהלום כרכור- פרדס חנה

3569G488105/11/2018 32.46635,34.98098ישראל, פרדס חנה כרכור, 21ברקת כרכור- פרדס חנה

3570G488005/11/2018 32.46518,34.97675ישראל, פרדס חנה כרכור, 8הבוטנים כרכור- פרדס חנה

3571G487905/11/2018 32.46632,34.97422ישראל, פרדס חנה כרכור, 15הצפירה כרכור- פרדס חנה

3572G487805/11/2018 32.46597,34.97415ישראל, פרדס חנה כרכור, 15הצפירה כרכור- פרדס חנה

3573G487705/11/2018 32.46555,34.97147ישראל, פרדס חנה כרכור, 27חלוצים כרכור- פרדס חנה

3574G487605/11/2018 32.46833,34.97090ישראל, פרדס חנה כרכור ,67כרכור- פרדס חנה

3575G487505/11/2018 32.47193,34.96772ישראל, פרדס חנה כרכור, 46דרך למרחב כרכור- פרדס חנה

3576G487405/11/2018 32.47503,34.96373ישראל, פרדס חנה כרכור, 114סמטת ברקן כרכור- פרדס חנה

3577G487305/11/2018 32.47877,34.96339ישראל, פרדס חנה כרכור, 8מיצפור כרכור- פרדס חנה

3578G487205/11/2018 32.47659,34.96561ישראל, פרדס חנה כרכור, 5החורש כרכור- פרדס חנה

3579G487105/11/2018 32.47768,34.95998ישראל, פרדס חנה כרכור, 28אילת כרכור- פרדס חנה

3580G487005/11/2018 32.47741,34.95627ישראל, פרדס חנה כרכור, 82יחזקאל כרכור- פרדס חנה

3581G486905/11/2018 32.47541,34.95488ישראל, פרדס חנה כרכור, 9גאולה כרכור- פרדס חנה

3582G486805/11/2018 32.47449,34.95296 פרדס חנה21שדרות הציונות כרכור- פרדס חנה

3583G486705/11/2018 32.47336,34.95186ישראל, פרדס חנה כרכור, 3שדרות הציונות כרכור- פרדס חנה

3584G486605/11/2018 32.47050,34.95350ישראל, פרדס חנה כרכור, 22תחייה כרכור- פרדס חנה

3585G486505/11/2018 32.47064,34.95692ישראל, פרדס חנה כרכור, 13הכרם כרכור- פרדס חנה

3586G486405/11/2018 32.47198,34.95784ישראל, פרדס חנה כרכור, 82דרך למרחב כרכור- פרדס חנה

3587G486305/11/2018 32.46872,34.95831ישראל, פרדס חנה כרכור, 294חשמונאים כרכור- פרדס חנה

3588G486205/11/2018 32.46643,34.95792ישראל, פרדס חנה כרכור, 371חשמונאים כרכור- פרדס חנה

3589G486105/11/2018 32.46555,34.95245ישראל, פרדס חנה כרכור, 95זמיר כרכור- פרדס חנה

3590G486005/11/2018 32.46456,34.94826ישראל, פרדס חנה כרכור, 10סנונית כרכור- פרדס חנה

3591G485905/11/2018 32.46407,34.95564ישראל, פרדס חנה כרכור, 60יונה כרכור- פרדס חנה

3592G485805/11/2018 32.46461,34.95794ישראל, פרדס חנה כרכור, 323מצדה כרכור- פרדס חנה

3593G485705/11/2018 32.46717,34.96097ישראל, פרדס חנה כרכור, 4מכבים כרכור- פרדס חנה

3594G485605/11/2018 32.46819,34.95105ישראל, פרדס חנה כרכור, 10האפרסק כרכור- פרדס חנה

3595G485505/11/2018 32.46640,34.94992ישראל, פרדס חנה כרכור, 15אשכולית כרכור- פרדס חנה

3596G485405/11/2018 32.46663,34.95260ישראל, פרדס חנה כרכור, 8תחייה כרכור- פרדס חנה

3597G465514.11.201832.3027827,34.9110298ישראל צמוד לדואר, פרדסיה, 1שלום שבזי פרדסייה

3598G465414.11.201832.3048481,34.9056892ישראל, פרדסיה,  התהילה מרכז מיחזור פרדסייה

3599G465614.11.201832.3075848,34.9153262ישראל,  הרמבם מול בית ספר תפוז פרדסיהפרדסייה

3600G467012.11.201832.0712657,34.9002537ישראל, פתח תקווה, 11יואל פתח תקווה

3601G467812.11.201832.0722071,34.8703850ישראל, פתח תקווה, 49בין גוריון פתח תקווה

3602G467912.11.201832.0765061,34.8778378ישראל, פתח תקווה, 6אליהו דוד שולזינגר פתח תקווה

3603G467712.11.201832.0772610,34.8624920ישראל, פתח תקווה, 1חייקה גרוסמןפתח תקווה

3604G466912.11.201832.0776615,34.8984749ישראל, פתח תקווה, 8הנביאים פתח תקווה

3605G467112.11.201832.0799566,34.9185275ישראל, פתח תקווה, 7יחיעם פתח תקווה

3606G467512.11.201832.0847453,34.8727928ישראל,  פתח תקווה30חיים ארלוזורוב פתח תקווה



3607G467612.11.201832.0847995,34.8576190ישראל, פתח תקווה, 38שחם פתח תקווה

3608G467312.11.201832.0849522,34.8937097ישראל, פתח תקווה, 87אחד העם פתח תקווה

3609G467412.11.201832.0852318,34.8709316ישראל, ל פתח תקווה"חיים ארלוזורוב פינת צהפתח תקווה

3610G468012.11.2018232.0929890,34.8681070מבצע דקל פתח תקווה

3611G466812.11.201832.0937571,34.8978491ישראל, פתח תקווה, 28-30הרב ריינס פתח תקווה

3612G468112.11.201832.0971941,34.8768667ישראל, פתח תקווה, 19ברוריה בת תרדיון פתח תקווה

3613G467212.11.201832.1005267,34.9005335ישראל, פתח תקווה, 4שמואל הנגיד פתח תקווה

3614G468212.11.201832.1061439,34.8932993ישראל, פתח תקווה, 6משה שוולב פתח תקווה

3615G466712.11.201832.1098978,34.8945173ישראל, פתח תקווה, 19מודיעין פתח תקווה

3616G230715/10/201832.07162,34.88801ישראל, פתח תקווה, 30יצחק בן צבי פתח תקווה

3617G230615/10/201832.07339,34.89048ישראל, פתח תקווה, 32בנימין מינץ פתח תקווה

3618G230515/10/201832.07433,34.89031ישראל, פתח תקווה, 34בנימין מינץ פתח תקווה

3619G230415/10/201832.07230,34.89213ישראל, פתח תקווה, 38יוסף שפרינצק פתח תקווה

3620G230315/10/201832.07506,34.90521ישראל, פתח תקווה, 36דרך מנחם בגין פתח תקווה

3621G230215/10/201832.07647,34.91089ישראל, פתח תקווה, ליד המרכז המסחרי - 27המלך כורש פתח תקווה

3622G230115/10/201832.09869,34.89711ישראל, פתח תקווה, 5יונה גרין פתח תקווה

3623G235416/10/201832.09804,34.88862ישראל, פתח תקווה, 2דורני שלום פתח תקווה

3624G235516/10/201832.09705,34.88731ישראל, פתח תקווה, 28המכבים פתח תקווה

3625G235616/10/201832.09552,34.87980ישראל, פתח תקווה, 6רוטשילד פתח תקווה

3626G235716/10/201832.09683,34.88516ישראל, פתח תקווה, מאחורי יינות ביתן - 27מבצע קדש פתח תקווה

3627G235816/10/201832.09020,34.88065ישראל, פתח תקווה, 47רוטשילד פתח תקווה

3628G235916/10/201832.08656,34.87816ישראל, פתח תקווה, 34יצחק שדה פתח תקווה

3629G236016/10/201832.08963,34.87851ישראל, פתח תקווה, 6הרב יחבוב פתח תקווה

3630G236116/10/201832.08197,34.88479ישראל, פתח תקווה, 10זאב ברנדה פתח תקווה

3631G236216/10/201832.07714,34.88683ישראל, פתח תקווה, 13גד מכנס פתח תקווה

3632G236316/10/201832.08143,34.88786ישראל, פתח תקווה, 42חפץ חיים פתח תקווה

3633G236416/10/201832.10601,34.88141ישראל, פתח תקווה, 3שרגא רפאלי פתח תקווה

3634G236517/10/201832.10661,34.87931ישראל, פתח תקווה, 12יוני נתניהו פתח תקווה

3635G236617/10/201832.10432,34.87793ישראל, פתח תקווה, 22אריה בראון פתח תקווה

3636G236717/10/201832.10383,34.88120ישראל, פתח תקווה,  פינת אליהו בן חור43משה סנה פתח תקווה

3637G236817/10/201832.09853,34.87879ישראל, פתח תקווה, 3משה סנה פתח תקווה

3638G236917/10/201832.10534,34.87640ישראל, פתח תקווה, 11ראשון לציון פתח תקווה

3639G237017/10/201832.10160,34.87144ישראל, פתח תקווה, מול בית הכנסת - 29חדרה פתח תקווה

3640G237117/10/201832.08285,34.86980ישראל, פתח תקווה, 70ל "צהפתח תקווה

3641G237217/10/201832.08195,34.87168ישראל, פתח תקווה, 57דגל ראובן פתח תקווה

3642G237317/10/201832.07470,34.87101ישראל, פתח תקווה, 61העצמאות פתח תקווה

3643G237417/10/201832.07409,34.87296ישראל, פתח תקווה, 4יוסף נקר פתח תקווה

3644G237517/10/201832.08041,34.87229ישראל, פתח תקווה,  פינת הפרטזנים45היבנר פתח תקווה

3645G237617/10/201832.07849,34.87693ישראל, פתח תקווה, 5ברוורמן פתח תקווה

3646G237717/10/201832.08346,34.87556ישראל, פתח תקווה, 20בנימין יהלום פתח תקווה

3647G237817/10/201832.08355,34.87824ישראל, פתח תקווה,  פינת טרומפלדור2יהלום פתח תקווה

3648G237917/10/201832.07814,34.88169ישראל, פתח תקווה, בחניה - 38מיכל לייב כץ פתח תקווה

3649G238017/10/201832.07134,34.87759ישראל, פתח תקווה, 50ד הבנים "יפתח תקווה

3650G238117/10/201832.07096,34.86460ישראל, פתח תקווה, 3יגאל מוסינזון פתח תקווה

3651G238217/10/201832.07026,34.86133ישראל, פתח תקווה, 9משה נקאש פתח תקווה

3652G238317/10/201832.09588,34.87238ישראל, פתח תקווה,  פינת מאיר דנקנר3גרינשפן פתח תקווה

3653G238417/10/201832.09531,34.87450ישראל, פתח תקווה, 18אסירי ציון פתח תקווה

3654G238517/10/201832.08454,34.89659ישראל, פתח תקווה, 57עין גנים פתח תקווה

3655G238618/10/201832.08399,34.90266ישראל, פתח תקווה, 110יעקב אחווה פתח תקווה

3656G238718/10/201832.09442,34.90561ישראל, פתח תקווה, 25יבנה פתח תקווה

3657G238818/10/201832.09854,34.89696ישראל, פתח תקווה, 6יונה גרין פתח תקווה

3658G238918/10/201832.07358,34.91038ישראל, פתח תקווה, 4ש שפיק "עדפתח תקווה

3659G239018/10/201832.07172,34.91605ישראל, פתח תקווה, 30טבריה פתח תקווה

3660G239119/10/201832.07462,34.89572ישראל, פתח תקווה, 11השופטים פתח תקווה

3661G239219/10/201832.08308,34.89188ישראל, פתח תקווה, 16צבי הירש קלישר פתח תקווה

3662G239319/10/201832.08161,34.89906ישראל, פתח תקווה, 17הצנחנים פתח תקווה

3663G239419/10/201832.07054,34.91364ישראל, פתח תקווה, 28צפת פתח תקווה

3664G239519/10/201832.08163,34.90679ישראל, פתח תקווה, ספורטק סירקיןפתח תקווה

3665G239619/10/201832.08316,34.90230ישראל, פתח תקווה, צומת סירקין ליד תחנת האוטובוס- דרך ירושלים פתח תקווה

3666G239721/10/201832.09974,34.88453ישראל, פתח תקווה, 9מבצע חורב פתח תקווה

3667G239921/10/201832.09351,34.87715ישראל, פתח תקווה, 5ניק 'דוד טבצפתח תקווה

3668G240021/10/201832.09096,34.87526ישראל, פתח תקווה, 4שירת אסתר פתח תקווה

3669G240121/10/201832.08447,34.88037ישראל, פתח תקווה, 15סלומון פתח תקווה

3670G240221/10/201832.08661,34.88426ישראל, פתח תקווה, 22איכילוב פתח תקווה

3671G210011/12/201832.10010,34.87623ישראל, פתח תקווה, קניון אם המושבות- ראשון לציון פינת יסוד המעלה פתח תקווה

3672G128006.11.201832.9555200,35.5303648נוף כנרת ליד עמדת דוארצפת

3673G126706.11.201832.9577774,35.5000609מול שופרסל רחוב וייצמן ליד בית ספר אגמיןצפת

3674G126906.11.201816132.9585681,35.4992723שפרינצק צפת

3675G127906.11.201832.9586947,35.5088210רח הפרחים מול טיפת חלב והדוארצפת

3676G126806.11.201832.9587862,35.4992417 צמוד לתיכון להכשרה מקצועית1כיכר וייצמן צפת

3677G127006.11.201821532.9593277,35.4943371שכונת עופר דוד אלעזר צפת

3678G127806.11.201832.9600149,35.5117018 ליד הדואר4מצפה האגם צפת

3679G128106.11.201832.9605830,35.5218673רחוב הגלבועצפת

3680G127106.11.201832.9606688,35.4974109נקו'רח אליהו פרומצ. רימוניםצפת

3681G127306.11.201832.9617722,35.5047201ישראל, צפת, 28הרב לוי ביסטריצקי צפת

3682G127706.11.201832.9664367,35.5118752 בכניסה לחניה20רחוב חרמון צפת

3683G127206.11.2018204/20532.9669621,35.5032897רח השבעה צפת

3684G127606.11.201832.9670990,35.5110628רחוב האודם פינת דרך אבני החושןצפת

3685G127506.11.201832.9804322,35.5086050קרית שרה רחוב הגוד השלישיצפת

3686G127406.11.201832.9814934,35.5052268רסקי'רח החוחית פינת רח פצצפת

3687G449920.11.201832.2068047,35.1596061קדומים(מצפה ישי)רחוב החיל קדומים

3688G449820.11.201832.2143414,35.1598307קדומים,רחוב החושןקדומים



3689G450120.11.201832.2145955,35.1574476קדומים,רחוב מעלה שניאור קדומים

3690G450020.11.201832.2241207,35.1639178(קדומים)גבעת שלם קדומים

3691G450220.11.201832.2307637,35.1636801קדומים,רחוב הכינור קדומים

3692G498507.11.201832.2661583,34.9124941ישראל, קדימה צורן, 11המיתר צורן-קדימה

3693G499007.11.201832.2690335,34.9172917ישראל, 6092000, צורן-קדימה, 2החסידה צורן-קדימה

3694G498407.11.201832.2703106,34.9125748ישראל, קדימה צורן, ההסתדרות/האלוןצורן-קדימה

3695G499507.11.201832.2707200,34.9118642ישראל, קדימה צורן, 11האלון צורן-קדימה

3696G499407.11.201832.2737815,34.9115625ישראל, קדימה צורן, 73שדרות יצחק בן צבי צורן-קדימה

3697G499207.11.201832.2756099,34.9099376ישראל, קדימה צורן, 52גורדון צורן-קדימה

3698G499107.11.201832.2790414,34.9092402ישראל, קדימה צורן, 26רוטשילד צורן-קדימה

3699G499307.11.201832.2828292,34.9096403ישראל, קדימה צורן, 72ח "הפלמצורן-קדימה

3700G498607.11.201832.2883058,34.9391151ישראל, קדימה צורן, השיקמה צורן/ההדרים צורןצורן-קדימה

3701G498907.11.201832.2883670,34.9461812ישראל, קדימה צורן, 17הדולב צורן-קדימה

3702G498707.11.201832.2918460,34.9370762ישראל, קדימה צורן, 20אריות הגולן צורן-קדימה

3703G498807.11.201832.2955350,34.9360777ישראל, קדימה צורן, 13שדרות יצחק רבין צורן-קדימה

3704G006921.11.201832.2809653,34.9766316ישראל , קלנסווה, אל מלקקלנסוואה

3705G006421.11.201832.2828508,34.9783490ס"ישראל ליד המתנ, קלנסווה, טאב'ס עומאר בן אל ח''ביקלנסוואה

3706G006321.11.201832.2840044,34.9858646ישראל ליד הרווחה, קלנסווה, 46אל קודס קלנסוואה

3707G007021.11.201832.2842046,34.9819535ישראל , קלנסווה, 18אל קודס קלנסוואה

3708G006821.11.201832.2848106,34.9718886ישראל ליד בית ספר אלסלאם מערב, קלנסווה, ס חאלד אבן אל''ביקלנסוואה

3709G006721.11.201832.2848165,34.9681480קלנסווה ליד בית ספר אלזהראאקלנסוואה

3710G006221.11.201832.2857781,34.9855344קלנסווה ליד בית חולים כלליתקלנסוואה

3711G006521.11.201832.2865361,34.9721932קלנסווה ליד בית ספר אבן אלרושדקלנסוואה

3712G006621.11.201832.2893007,34.9756372קלנסווה מול בית ספר חאלד בן אןליג מפעל הפיסקלנסוואה

3713G126206.11.201832.9886881,35.6911543שדה גולן. זוויתן טיילת נווה מול בית ספרקצרין

3714G126106.11.201832.9910097,35.6910527ילבון פינת נחניאלי ליד הבית ספר'גקצרין

3715G126006.11.201832.9924291,35.6880223אנפה מרכז מחזורקצרין

3716G125906.11.201832.9924340,35.6879704 מול הדואר6אשחר קצרין

3717G125806.11.2018232.9940183,35.6829631דבורנית קצרין

3718G125406.11.201832.9943354,35.6891388טיילת אפק מרכז מחזורקצרין

3719G125706.11.20186932.9948751,35.6785285יהודיה קצרין

3720G125506.11.20183032.9967414,35.6861067סער קצרין

3721G125606.11.2018832.9968650,35.6800650זויתן קצרין

3722G372716/10/201832.05681,34.85752ישראל, קרית אונו, 5המייסדים קריית אונו

3723G372816/10/201832.04969,34.86289ישראל, קרית אונו, ל פינת הרקפת"צהקריית אונו

3724G372916/10/201832.04912,34.86545ישראל, קרית אונו, 35אק 'יאנוש קורצקריית אונו

3725G373016/10/201832.05469,34.86465ישראל, קרית אונו, 117דרך לוי אשכול קריית אונו

3726G373116/10/201832.06290,34.86173ישראל, קרית אונו, 40לוי אשכול קריית אונו

3727G373216/10/201832.06647,34.86204ישראל, קרית אונו, 2יצחק רבין קריית אונו

3728G380519/10/201832.05301,34.85817ישראל, קרית אונו, ל"נחל סער פינת רחוב צהקריית אונו

3729G380619/10/201832.04946,34.85963ישראל, קרית אונו, 1נהר הירדן קריית אונו

3730G380719/10/201832.06610,34.85917ישראל, קרית אונו, 14השקד קריית אונו

3731G380819/10/201832.06408,34.86261ישראל, קרית אונו, 41יצחק רבין קריית אונו

3732G380919/10/201832.06144,34.85518ישראל, קרית אונו, ס ניר"ביה - 8יהודה מכבי קריית אונו

3733G381019/10/201832.06560,34.84616ישראל, קרית אונו, 7יגאל אלון קריית אונו

3734G381119/10/201832.05089,34.85665ישראל, קרית אונו, 1נחל גמלא קריית אונו

3735G381219/10/201832.05897,34.85910ישראל, קרית אונו, 59הזמיר קריית אונו

3736G381319/10/201832.06053,34.86194ישראל, קרית אונו, האורן פינת החשמלקריית אונו

3737G381419/10/201832.06713,34.85471ישראל, קרית אונו, 35חנה סנש קריית אונו

3738G381519/10/201832.06497,34.85320ישראל, קרית אונו, 2וינגייט קריית אונו

3739G381619/10/201832.05788,34.85102ישראל, קרית אונו, 30דב הוז קריית אונו

3740G381719/10/201832.06194,34.85372ישראל, קרית אונו, 22וינגייט קריית אונו

3741G381819/10/201832.06221,34.86072ישראל, קרית אונו, 20 פינת מונטיפיורי 5רמה קריית אונו

3742G381919/10/201832.06311,34.84929ישראל, קרית אונו, 54קפלן קריית אונו

3743G382019/10/201832.05312,34.86054ישראל, קרית אונו, 26ההדר קריית אונו

3744G382119/10/201832.05382,34.85384ישראל, קרית אונו, 8הכפר קריית אונו

3745G382219/10/201832.06151,34.86417ישראל, קרית אונו, 1שי עגנון קריית אונו

3746G382319/10/201832.06024,34.85074ישראל, קרית אונו, 36כצנלסון קריית אונו

3747G382419/10/201832.06466,34.84884ישראל, קרית אונו, בחניה ממול - 2תנועת המרי קריית אונו

3748G382519/10/201832.06491,34.85025ישראל, קרית אונו, 5ל "שדרות קקקריית אונו

3749G445011.11.201831.5277270,35.1177710קרית ארבע, 6דוד המלך קריית ארבע

3750G445111.11.201831.5286983,35.1188194קרית ארבע,כלב בן יפונה קריית ארבע

3751G444911.11.201831.5305430,35.1154419 קרית ארבע 26,יהושע בן נוןקריית ארבע

3752G445211.11.201831.5433418,35.1218054קרית ארבע,רחוב יוני נתניהוקריית ארבע

3753G568719.11.201832.7894556,35.0884460 קרית אתא9רשי קריית אתא

3754G568419.11.201832.7923581,35.0916364ישראל, קרית אתא, 43הקישון קריית אתא

3755G568219.11.201832.7945705,35.0951794ישראל, קרית אתא, 3צפת קריית אתא

3756G568319.11.201832.7964899,35.0940492ישראל, קרית אתא, 7טשרניחובסקי קריית אתא

3757G568119.11.201832.7965165,35.0993509ישראל, קרית אתא, 1השקדים קריית אתא

3758G568819.11.201832.7968680,35.0899470ישראל, קרית אתא, 54יוסף שפרינצק קריית אתא

3759G568519.11.201832.7974820,35.0912847ישראל, קרית אתא, 53משה שרת קריית אתא

3760G570019.11.201832.7977180,35.1363599ישראל, קרית אתא, האורן/הררקריית אתא

3761G568919.11.201832.7978666,35.1003748ישראל, קרית אתא, 23הדקלים קריית אתא

3762G569919.11.201832.7991215,35.1343927ישראל, קרית אתא, 34צבי הרר קריית אתא

3763G568619.11.201832.8003754,35.0915488ישראל, קרית אתא,  משה שרת פינת נעמןקריית אתא

3764G569119.11.201832.8004830,35.1060369ישראל, קרית אתא, 49שדרות כצנלסון קריית אתא

3765G568019.11.201832.8011624,35.1028371 קרית אתא1שלום סלחקריית אתא

3766G569219.11.201832.8011963,35.1112927ישראל, קרית אתא, 54הנביאים קריית אתא

3767G570419.11.201832.8030686,35.1381756ישראל, קרית אתא, 1רנה מגריט קריית אתא

3768G570119.11.201832.8031049,35.1399759ישראל, קרית אתא, 7פבלו פיקסו קריית אתא

3769G567919.11.201832.8032248,35.1075518ישראל, קרית אתא, ירושלים/כצנלסוןקריית אתא

3770G569319.11.201832.8035596,35.1137749ישראל, קרית אתא, 1ההגנה קריית אתא



3771G569819.11.201832.8037493,35.1325677ישראל, קרית אתא, 2האלה קריית אתא

3772G569019.11.201832.8046402,35.1048682ישראל, קרית אתא, 50שבטי ישראל קריית אתא

3773G567819.11.201832.8049356,35.1088610ישראל, קרית אתא, 28 שדרות הציונות קריית אתא

3774G567719.11.201832.8070470,35.1115750אתא ת.  רירית31בורוכוב קריית אתא

3775G570219.11.201832.8085635,35.1371384ישראל, קרית אתא, 32דייגו וולסקיז קריית אתא

3776G569519.11.201832.8086154,35.1205328ישראל, קרית אתא, 21בוטינסקי 'זקריית אתא

3777G567519.11.201832.8089878,35.1182254ישראל, קרית אתא, אסף שמחוני/טביבקריית אתא

3778G569619.11.201832.8106863,35.1253710ישראל, קרית אתא, אנילביץ/בן עמיקריית אתא

3779G567619.11.201832.8130114,35.1144987ישראל, קרית אתא, 55שדרות יוספטל קריית אתא

3780G569419.11.201832.8132209,35.1154110ישראל, קרית אתא, 2-10אסף שמחוני קריית אתא

3781G569719.11.201832.8140473,35.1250152ישראל, קרית אתא, נתן שפריצר/הארי השואגקריית אתא

3782G570319.11.201832.8140995,35.1391180דוכיפת ליד גן ילדים תלקריית אתא

3783G186315.11.201832.8141868,35.0764973חרמון פינת כרמלקריית ביאליק

3784G184314.11.201832.8206287,35.0803181קרן קיימת ליד מועדון פיסקריית ביאליק

3785G184214.11.201832.8238130,35.0817028ליד בנק יהב. פינת וייצמן ירושליםקריית ביאליק

3786G184514.11.201832.8293264,35.0805420הגפן פינת קרן היסודקריית ביאליק

3787G184614.11.201832.8309236,35.0823428כנרת פפינת וייצמןקריית ביאליק

3788G186015.11.201832.834900,35.091800 ליד המגרש משחקים1הערמונים קריית ביאליק

3789G184714.11.201832.8333891,35.0873336ליד מחסני להב. תחנת אוטובוס. קרן היסודקריית ביאליק

3790G184114.11.201832.8353138,35.0883900קרן היסוד פינת בן גוריוןקריית ביאליק

3791G185915.11.201832.8360328,35.0926514ישראל, קריית ביאליק, 13הערמונים קריית ביאליק

3792G186415.11.201832.8391377,35.1002851דרך רבין. גבעץ הרקפותקריית ביאליק

3793G186215.11.201832.8405897,35.0936260שבטי ישראל פינת הפלמחקריית ביאליק

3794G184414.11.2018132.8412300,35.0879502פלמח קריית ביאליק

3795G184014.11.2018132.8423918,35.0948990הבנים קריית ביאליק

3796G186515.11.201832.8426926,35.0930449המייסדיםקריית ביאליק

3797G183914.11.2018132.8455236,35.0931975נילי קריית ביאליק

3798G186715.11.201832.8472569,35.0929275דרור ליד הבריכהקריית ביאליק

3799G186615.11.201832.8489069,35.0973281 ליד חנויות1התל קריית ביאליק

3800G183814.11.20184532.8510351,35.0979834חיים קריית ביאליק

3801G183714.11.2018132.8566040,35.0963604מרטין בובר קריית ביאליק

3802G186115.11.201832.8585409,35.1005586חן פינת ציפוריקריית ביאליק

3803G373317/10/201831.61979,34.76204ישראל, קרית גת, 1נתן אלבז קריית גת

3804G373417/10/201831.61131,34.75184ישראל, קרית גת, 104אדוריים קריית גת

3805G373517/10/201831.60207,34.75979ישראל, קרית גת, עין עקרביםקריית גת

3806G373617/10/201831.60453,34.76669ישראל, קרית גת , 25הרימון קריית גת

3807G373717/10/201831.60377,34.76511ישראל, קרית גת, 7הרימון קריית גת

3808G373817/10/201831.60981,34.75695ישראל, קרית גת, 145שדרות מלכי ישראל קריית גת

3809G373917/10/201831.60896,34.75949ישראל, קרית גת, 90שדרות גת קריית גת

3810G374017/10/201831.60813,34.75597ישראל, קרית גת,  משעול חיל ההנדסהקריית גת

3811G374117/10/201831.61181,34.76679ישראל, קרית גת, 32שדרות גת קריית גת

3812G374217/10/201831.60963,34.76282ישראל, קרית גת, 187שדרות גת קריית גת

3813G374317/10/201831.61021,34.76240ישראל, קרית גת, 24הקוממיות קריית גת

3814G374417/10/201831.61433,34.76454ישראל, קרית גת, 2משעול אהוד בן גרא קריית גת

3815G374517/10/201831.61282,34.76016ישראל, קרית גת, 24שדרות השופטים קריית גת

3816G374617/10/201831.61681,34.75669ישראל, קרית גת, 64דוד המלך קריית גת

3817G374717/10/201831.61717,34.76894ישראל, קרית גת, 27שבטי ישראל קריית גת

3818G374817/10/201831.61594,34.77420ישראל, קרית גת, 1-5מבוא חרמון קריית גת

3819G374917/10/201831.61472,34.77779ישראל, קרית גת, 1רחבת הר הצופים קריית גת

3820G375017/10/201831.60825,34.77634ישראל, קרית גת, 37הארז קריית גת

3821G375117/10/201831.61262,34.77617ישראל, קרית גת, 3הר מירון קריית גת

3822G375217/10/201831.62086,34.76049ישראל, קרית גת, 5יהודה קן דרור קריית גת

3823G375317/10/201831.61682,34.76713ישראל, קרית גת, 71שדרות לכיש קריית גת

3824G375417/10/201831.61511,34.75885ישראל, קרית גת, 2מיכה קריית גת

3825G273607.11.201832.7007360,35.1123267ישראל, קרית טבעון, מעלה אבשלום וקריית טבעון

3826G275507.11.201832.7067494,35.1257979ישראל, קרית טבעון, 3שרת קריית טבעון

3827G273707.11.201832.7089516,35.1165466ישראל, קרית טבעון, 30יצחק רבין קריית טבעון

3828G275407.11.201832.7110044,35.1259311ישראל, קרית טבעון, 38-44חנה סנש קריית טבעון

3829G273807.11.201832.7112107,35.1303399ישראל, קרית טבעון, צומת קריית עמלקריית טבעון

3830G273507.11.201832.7113005,35.1051727ישראל, קרית טבעון, מזרח בקריית טבעון

3831G275207.11.201832.7113211,35.1303990ישראל, קרית טבעון, צומת קריית עמלקריית טבעון

3832G275307.11.201832.7113218,35.1304304ישראל, קרית טבעון, צומת קריית עמלקריית טבעון

3833G273407.11.201832.7113319,35.1051712ישראל, קרית טבעון, מזרח בקריית טבעון

3834G273907.11.201832.7215740,35.1306002ישראל, קרית טבעון, 5החורש קריית טבעון

3835G275107.11.201832.7223871,35.1285485ישראל, קרית טבעון, 4השושנים קריית טבעון

3836G274007.11.201832.7224065,35.1285498ישראל, קרית טבעון, 12הכלניות קריית טבעון

3837G274107.11.201832.7235189,35.1303621ישראל, קרית טבעון, 1הרקפות קריית טבעון

3838G274307.11.201832.7315332,35.1434847ישראל, קרית טבעון, מרווה/יערהקריית טבעון

3839G274207.11.201832.7323867,35.1455988ישראל, קרית טבעון, מורן/ תמר קריית טבעון

3840G275007.11.201832.7344489,35.1454424ישראל, קרית טבעון, 15עירית קריית טבעון

3841G131507.11.201832.8358132,35.0628119בוטינסקי ליד הגן שעשועים'פינת הרצל זקריית ים

3842G131707.11.201832.8360860,35.0816548 בחניה24שזר קריית ים

3843G131407.11.201832.8383824,35.0596848בניה של מחסני להב רוברט סולדקריית ים

3844G131607.11.20181532.8404895,35.0642376שזר קריית ים

3845G131807.11.2018832.8420921,35.0690480משה שרת קריית ים

3846G132007.11.20182532.8428485,35.0605149פנחס ספיר קריית ים

3847G132407.11.201832.8430875,35.0697280 ליד הקפה קפה1אירוס קריית ים

3848G131907.11.201832.8433258,35.0683804מרטין בובר פינת נמירקריית ים

3849G132307.11.20186132.8434439,35.0617742אלי כהן קריית ים

3850G132107.11.201832.8463937,35.0677079ישראל, קרית ים, 3שפרינצק קריית ים

3851G132207.11.2018132.8475976,35.0732571ההסתדרות קריית ים

3852G132907.11.201832.8500223,35.0764650 בחניה27פנחס לבון קריית ים



3853G132707.11.201832.8512907,35.0767504 ליד המכולת1האצל קריית ים

3854G132607.11.20182632.8516013,35.0671571יוספטל קריית ים

3855G132807.11.20181032.8533946,35.0724036לחי קריית ים

3856G133107.11.201832.8580499,35.0816622חרובים בפינת מחזור ליד הגינת כלביםקריית ים

3857G133007.11.201832.8584672,35.0801559 בפינת מחזור ליד הגינת כלבים1חרובים קריית ים

3858G361212/10/201831.80158,35.09228ישראל, קרית יערים, 13התאנה קריית יערים

3859G361312/10/201831.80312,35.09375ישראל, קריית יערים, התמר פינת הרימוןקריית יערים

3860G361412/10/201831.80181,35.09799ישראל, קרית יערים, 1ף "הריקריית יערים

3861G129107.11.2018332.8245081,35.0775386הדבורה קריית מוצקין

3862G129207.11.20183632.8271226,35.0782188דבורה קריית מוצקין

3863G129307.11.201832.8280510,35.0768387 צמוד לבית ספר30ברק קריית מוצקין

3864G129407.11.201832.8305118,35.0796934 בכיכר36אהרון קריית מוצקין

3865G129507.11.201832.8328274,35.0792937 ליד המקלט14רוקח קריית מוצקין

3866G129607.11.201832.8335919,35.0734043 ליד תחנת אוטובוס4יששכר קריית מוצקין

3867G130007.11.20181432.8353759,35.0761507הורד קריית מוצקין

3868G129907.11.201832.8355707,35.0730814 ליד התחנת אוטובוס18זבוטינזקי קריית מוצקין

3869G129707.11.20181132.8360871,35.0805189שפרינצק קריית מוצקין

3870G130307.11.20181232.8374910,35.0843132דוד אלעזר קריית מוצקין

3871G185815.11.201815332.8375990,35.0854004דרך עכו קריית מוצקין

3872G130207.11.201832.8376760,35.0758700ליד הץחנץ אוטובוס, קרית מוצקין, 18החשמונאים קריית מוצקין

3873G129807.11.201832.8381200,35.0759037החשמונאים פינת עלוני נוח בכיכרקריית מוצקין

3874G130407.11.2018332.8416833,35.0821318יגאל אלון קריית מוצקין

3875G130507.11.2018732.8420023,35.0818214יגאל אלון קריית מוצקין

3876G130607.11.201832.8423041,35.0788334ישראל, 2632016, קרית מוצקין, 41החשמונאים קריית מוצקין

3877G130707.11.201832.8444284,35.0810100ישראל, קרית מוצקין, 76החשמונאים קריית מוצקין

3878G130807.11.201832.8448929,35.0896808 על הכביש הראשי197דרך עכו קריית מוצקין

3879G131007.11.201832.8450647,35.0867640ישראל, קרית מוצקין, 48דקר קריית מוצקין

3880G130107.11.201832.8465280,35.0901981ישראל, קרית מוצקין, 61קדיש לוז קריית מוצקין

3881G130907.11.201832.8476960,35.0898354ישראל, קרית מוצקין, 86דקר קריית מוצקין

3882G131107.11.20181232.8491246,35.0850173מנחם בגין קריית מוצקין

3883G131207.11.20181232.853020,35.089399יצחק בן צבי קריית מוצקין

3884G131307.11.20181032.8553169,35.0900559זלמן שזר קריית מוצקין

3885G424512/10/201831.73628,34.74124ישראל, קרית מלאכי, 51הרצל קריית מלאכי

3886G424612/10/201831.73231,34.74249ישראל, קרית מלאכי, ס אלי כהן"ביה- רבקה ומרדכי גובר קריית מלאכי

3887G424712/10/201831.73299,34.73932ישראל, קרית מלאכי, 7הרב יצחק נסים קריית מלאכי

3888G424912/10/201831.73279,34.73999ישראל, קרית מלאכי,  בחניה248שדרות וייצמן קריית מלאכי

3889G425012/10/201831.72951,34.73834ישראל, קרית מלאכי, בחניה של הבעל שם טוב - 75שדרות ירושלים קריית מלאכי

3890G425112/10/201831.72549,34.74452ישראל, קרית מלאכי, בחניה - 5שושנים קריית מלאכי

3891G425212/10/201831.72585,34.74667ישראל, קרית מלאכי, 50שדרות הורדים קריית מלאכי

3892G425312/10/201831.72752,34.74536ישראל, קרית מלאכי, 202בוטינסקי 'זקריית מלאכי

3893G425412/10/201831.72730,34.74739ישראל, קרית מלאכי, מול תחנת המשטרה - 110משה שרת קריית מלאכי

3894G425512/10/201831.73042,34.75126ישראל, קרית מלאכי, 17סן דייגו קריית מלאכי

3895G425612/10/201831.73071,34.74970ישראל, קרית מלאכי, י" פינת שדרות רש19הגליל קריית מלאכי

3896G425712/10/201831.73564,34.73826ישראל, קרית מלאכי, מול המרכז המסחרי - 76הרצל קריית מלאכי

3897G400107/10/201831.86745,34.81849ישראל, קרית עקרון, 2הנורית קריית עקרון

3898G400207/10/201831.86766,34.82068ישראל, קרית עקרון, 17נווה אשכול קריית עקרון

3899G400307/10/201831.86321,34.81942ישראל, קרית עקרון, 7לוטם קריית עקרון

3900G400407/10/201831.85658,34.82270ישראל, קרית עקרון, 10היהלום קריית עקרון

3901G400507/10/201831.85927,34.82391ישראל, קרית עקרון, 14משה שרת קריית עקרון

3902G400607/10/201831.85583,34.82581ישראל, קרית עקרון, 2שיבת ציון קריית עקרון

3903G400707/10/201831.86482,34.82262ישראל, קרית עקרון, 15וייצמן קריית עקרון

3904G505326.11.2018133.2002716,35.5679576חנה סנש קריית שמונה

3905G505426.11.20181033.2007875,35.5692133הנרייטה סולד קריית שמונה

3906G505626.11.2018433.2029437,35.5754247קרן היסוד קריית שמונה

3907G505526.11.20182733.2047176,35.5710590טרומפלדור קריית שמונה

3908G505726.11.2018933.2083977,35.5806928מנחם בגין קריית שמונה

3909G505226.11.20187533.2086537,35.5676670ששת הימים קריית שמונה

3910G505126.11.201833.2107112,35.5672764ישראל, קרית שמונה, 25הרצל קריית שמונה

3911G504726.11.2018233.2179837,35.5699487גלעד קריית שמונה

3912G504826.11.2018733.2180697,35.5702811יהודה הלוי קריית שמונה

3913G504526.11.20183333.2185721,35.5766784שפרינצק קריית שמונה

3914G504626.11.20181433.2188851,35.5749750שי עגנון קריית שמונה

3915G504926.11.2018933.2235628,35.5675668האצל קריית שמונה

3916G505026.11.2018933.2256607,35.5699135הר גלבוע קריית שמונה

3917G450920.11.201832.1706484,35.0836624ליד תחנת האוטובוס (קרני שומרון),גינות שומרון,רחוב הגפן קרני שומרון

3918G450720.11.201832.1722124,35.1069658(נווה מנחם)קרני שומרון,רחוב כלי שיר קרני שומרון

3919G451020.11.201832.1733742,35.0990593קרני שומרון ליד המעון,י"רחוב הלחקרני שומרון

3920G450820.11.201832.1749427,35.0902532פינת מיחזור,מאחורי הקניון בחנייה  (קרני שומרון)גינות שומרוןקרני שומרון

3921G042327.10.201832.0818422,34.9802268ישראל, ראש העין, נתן אלתרמן/חיים הרצוגראש העין

3922G043627.10.201832.0823576,34.9621774ישראל, ראש העין, 9נדין גורדימר ראש העין

3923G043227.10.201832.0828336,34.9646032ישראל, ראש העין, 19שדרות בן גוריון ראש העין

3924G043127.10.201832.0836054,34.9786047ישראל, ראש העין, 16נסים אלוני ראש העין

3925G042227.10.201832.0843660,34.9664966ישראל, ראש העין, שלום שבזי 180ראש העין

3926G044027.10.201832.0843881,34.9627664ישראל, ראש העין, 6גרטרוד עליון ראש העין

3927G041927.10.201832.0848094,34.9797669ישראל, ראש העין, 12זהרה אלפסיה ראש העין

3928G042027.10.201832.0852000,34.9770880ישראל, ראש העין, 13רחוב שייקה אופיר ראש העין

3929G043027.10.201832.0862509,34.9831089ראש העין, לאה גולדברגראש העין

3930G043327.10.201832.0870194,34.9583543ישראל, ראש העין, הרב שלום שבזי/מצפה אפקראש העין

3931G041827.10.201832.0870831,34.9766201ישראל, ראש העין, 1יפה ירקוני ראש העין

3932G042127.10.201832.0878670,34.9715903ישראל, ראש העין, אלברט איינשטיין ראש העין

3933G041427.10.201832.0895824,34.9497142ישראל, ראש העין, 97הרב שלום שבזי ראש העין

3934G042627.10.201832.0903227,34.9747030ישראל, ראש העין, 60כינור ראש העין



3935G043927.10.201832.0924813,34.9600933ישראל, ראש העין, 13הסלע ראש העין

3936G041527.10.201832.0928032,34.9566386ישראל, ראש העין, 22שילה ראש העין

3937G043727.10.2018קניון ראש העיןG32.0932506,34.9730707ישראל, ראש העין, 1מבצע בזק ,  אפק

3938G041627.10.201832.0942456,34.9641251ישראל, ראש העין, 9האילנות ראש העין

3939G042527.10.201832.0962826,34.9389713ישראל, ראש העין, 65אבן גבירול ראש העין

3940G042727.10.201832.0964666,34.9712504ישראל, ראש העין, 107באייר ' הראש העין

3941G043827.10.201832.0977870,34.9409877ישראל, ראש העין, 12גיבורי ישראל ראש העין

3942G043427.10.201832.0979127,34.9630148ישראל, ראש העין, ב גוונים''חט- נחל רבה ראש העין

3943G043527.10.201832.0979887,34.9630446ישראל, ראש העין, ב גוונים''חט- נחל רבה ראש העין

3944G041327.10.201832.0980809,34.9767411ישראל, ראש העין, 56באייר ' הראש העין

3945G042427.10.201832.1014016,34.9600484ישראל, ראש העין, 17גרניט ראש העין

3946G042927.10.201832.1029932,34.9571592ישראל, ראש העין, בית עלמיןראש העין

3947G042827.10.201832.1032921,34.9496221ישראל, ראש העין, 33יהושע בן נון ראש העין

3948G041727.10.201832.1036055,34.9483271ישראל, ראש העין, 43יהושע בן נון ראש העין

3949G128306.11.201832.9671542,35.5427326דרך רהט בחניה של מרכז פיסראש פינה

3950G128406.11.201832.9693072,35.5405728ממול לדואר דרך היקב בחניה בכניסה לרחובראש פינה

3951G010801.11.201831.9457865,34.8227913ישראל, ראשון לציון, רבי נחמיה מוטא פינת יונה בוגלהראשון לציון

3952G012101.11.201831.9472200,34.8163569ישראל, ראשון לציון, 7רבי יהודה הנשיא ראשון לציון

3953G323122.11.201831.9496069,34.8189470ישראל, ראשון לציון, 65שדרות יעקב ראשון לציון

3954G011801.11.201831.9507631,34.8056975ישראל, ראשון לציון, יובלים פינת שמעון זליגראשון לציון

3955G012001.11.201831.9509928,34.8089440ישראל, ראשון לציון, 37שלמה עראקי ראשון לציון

3956G011101.11.201831.9513722,34.8246985ישראל, ראשון לציון, 55עזרא ראשון לציון

3957G011901.11.201831.9516346,34.8081792ישראל, ראשון לציון, 55ח "הפלמראשון לציון

3958G462715.11.201831.9517739,34.8117668ישראל, מרכז מסחרי ראשון לציון, יונה צבי פיינשטיין ראשון לציון

3959G013201.11.201831.9535326,34.8118445ישראל, ראשון לציון, יונה פיינשטיין/יהושוע גיבשטייןראשון לציון

3960G011201.11.201831.9539725,34.8245746ישראל, ראשון לציון, 69מורדי הגטאות ראשון לציון

3961G011501.11.201831.9543723,34.8037682ישראל, ראשון לציון, אבי האסיריםראשון לציון

3962G012601.11.201831.9544683,34.8099620ישראל, ראשון לציון, 1חיים בן אפרים ראשון לציון

3963G010901.11.201831.9548356,34.8260677ישראל, ראשון לציון, 52הרקפת ראשון לציון

3964G013001.11.201831.9559944,34.8119493ישראל, ראשון לציון, 60בלקינד ראשון לציון

3965G013101.11.201831.9560473,34.8130113ישראל, ראשון לציון, 6ם "ראראשון לציון

3966G011301.11.201831.9563845,34.8268797ישראל, ראשון לציון, 26החצב ראשון לציון

3967G017325.10.201831.9574967,34.7945408ישראל, ראשון לציון, 35מאיר ויניק ראשון לציון

3968G015428.10.201831.9578697,34.7905121ישראל, ראשון לציון, 4יוסף רויז ראשון לציון

3969G017425.10.201831.9587858,34.7995628ישראל, ראשון לציון, צבי הירשפלד/יואל דרוביןראשון לציון

3970G012901.11.201831.9588118,34.8141282ישראל, ראשון לציון,  פינת בקרמן39השומר ראשון לציון

3971G011601.11.201831.9592315,34.8071939ישראל, ראשון לציון, 40נורדאו ראשון לציון

3972G017225.10.201831.9594386,34.7941871ישראל, ראשון לציון, 3הבן הראשון ראשון לציון

3973G011701.11.201831.9595486,34.8052602ישראל, ראשון לציון, 13סוקולוב ראשון לציון

3974G011001.11.201831.9600657,34.8214119ישראל, ראשון לציון, 18החבצלת ראשון לציון

3975G016825.10.201831.9611132,34.7797360ישראל, ראשון לציון, 10שדמות דבורה ראשון לציון

3976G016725.10.201831.9618716,34.7759687ישראל, ראשון לציון, 23שער הגולן ראשון לציון

3977G017125.10.201831.9623683,34.7928808ישראל, ראשון לציון, 2שפטל ראשון לציון

3978G015128.10.201831.9630744,34.8028980ישראל, ראשון לציון ,88 412ראשון לציון

3979G015925.10.201831.9634005,34.7717483ישראל, ראשון לציון, 52התזמורת ראשון לציון

3980G011401.11.201831.9645383,34.8208474ישראל, ראשון לציון, 23האחד עשר ראשון לציון

3981G014228.10.201831.9647939,34.8150578ישראל, ראשון לציון, 30אלקלעי ראשון לציון

3982G017525.10.201831.9655993,34.7983418ישראל, ראשון לציון, 11קרית ספר ראשון לציון

3983G014328.10.201831.9656007,34.8112458ישראל, ראשון לציון, 9אברבנאל ראשון לציון

3984G017825.10.201831.9659212,34.7954612ישראל, ראשון לציון, 14גורדון . ד.אראשון לציון

3985G463315.11.201831.9663751,34.8017488ישראל, ראשון לציון, 20ביאליק ראשון לציון

3986G462815.11.201831.9674268,34.8000889ישראל, ראשון לציון, 13ר "ביתראשון לציון

3987G013301.11.201831.9679246,34.8137457ישראל, ראשון לציון, 7יוחנן הסנדלר ראשון לציון

3988G015825.10.201831.9681232,34.7755595ישראל, ראשון לציון, העוגב/התזמורתראשון לציון

3989G017625.10.201831.9681895,34.7907100ישראל, ראשון לציון, 32הפרדס הראשון ראשון לציון

3990G016325.10.201831.9684137,34.7642100ישראל, ראשון לציון, משעול הכימיה/שמעון פרסראשון לציון

3991G016025.10.201831.9685856,34.7658144ישראל, ראשון לציון, פול סמואלסון/שמעון פרסראשון לציון

3992G012801.11.201831.9687933,34.8235469ישראל, ראשון לציון, 10ההתיישבות ראשון לציון

3993G015328.10.201831.9688424,34.7825954ישראל, ראשון לציון, 4זבולון המר ראשון לציון

3994G017725.10.201831.9692140,34.7901984ישראל, ראשון לציון, 14המעיין ראשון לציון

3995G015028.10.201831.9693554,34.8035540ישראל, ראשון לציון, 11אוסישקין ראשון לציון

3996G016125.10.201831.9696094,34.7674206ישראל, ראשון לציון, 1מעגל השלום ראשון לציון

3997G014728.10.201831.9697081,34.8167161ישראל, ראשון לציון, 20מרדכי פופל ראשון לציון

3998G012701.11.201831.9700771,34.8227997ישראל, ראשון לציון, ההתיישבות/הכשרותראשון לציון

3999G014828.10.201831.9704081,34.8140218ישראל, ראשון לציון, 4מרדכי פופל ראשון לציון

4000G015228.10.201831.9704772,34.7819381ישראל, ראשון לציון, 1הסיגלית ראשון לציון

4001G016225.10.201831.9712426,34.7646984ישראל, ראשון לציון, מעגל השלום/שמעון פרסראשון לציון

4002G016425.10.201831.9720027,34.7778548ישראל, ראשון לציון, 2הזמורה ראשון לציון

4003G014428.10.201831.9728745,34.8168853ישראל, ראשון לציון, 40תנועות הנוער ראשון לציון

4004G014928.10.201831.9731242,34.8031706ישראל, ראשון לציון, 26קרל נטר ראשון לציון

4005G014628.10.201831.9731866,34.8128167ישראל, ראשון לציון, מנחם כהן/ברשבסקיראשון לציון

4006G014528.10.201831.9743081,34.8135250ישראל, ראשון לציון, 2הצופים ראשון לציון

4007G015628.10.201831.9743104,34.7717766ישראל, ראשון לציון, 2הרב גורן ראשון לציון

4008G016625.10.201831.9747306,34.7791283ישראל, ראשון לציון, 12הסוכה ראשון לציון

4009G015528.10.201831.9747807,34.7738067ישראל, 7575509, ראשון לציון, 18מורשת ישראל ראשון לציון

4010G016525.10.201831.9761826,34.7804463ישראל, ראשון לציון, 2הסמדר ראשון לציון

4011G015728.10.201831.9783478,34.7697269ישראל, ראשון לציון, 10השירה העברית ראשון לציון

4012G018025.10.201831.9810158,34.7850118ישראל, ראשון לציון, 5גרניט ראשון לציון

4013G017925.10.201831.9811331,34.7892643ישראל, ראשון לציון, 4' אנילביץראשון לציון

4014G018425.10.201831.9811472,34.7814608ישראל, ראשון לציון, 39הנחשול ראשון לציון

4015G012401.11.201831.9816132,34.8019650ישראל, ראשון לציון,  פינת יוסף וריסיה ליבין42העצמאות ראשון לציון

4016G016925.10.201831.9823940,34.7655972ישראל, ראשון לציון, 27מבואות חרמון ראשון לציון



4017G012301.11.201831.9832247,34.8030950ישראל, ראשון לציון, 4הרב יצחק שלינקה ראשון לציון

4018G017025.10.2018611קשת ראשון לציוןc ,31.9836991,34.7646025ישראל, ראשון לציון

4019G018125.10.201831.9844213,34.7859483ישראל, ראשון לציון, 5אבא הלל סילבר ראשון לציון

4020G018325.10.201831.9848963,34.7898282ישראל, ראשון לציון, 31' אנילביץראשון לציון

4021G012201.11.201831.9861015,34.8086472ישראל, ראשון לציון, 4השניים ראשון לציון

4022G012501.11.201831.9868497,34.8066249ישראל, ראשון לציון, 4אלי כהן ראשון לציון

4023G018225.10.201831.9868961,34.7785229ישראל, ראשון לציון, 2הרפסודה ראשון לציון

4024G018825.10.201831.9963122,34.7411692ישראל, ראשון לציון, חיל הנדסה/ר''זלמן שזראשון לציון

4025G018525.10.201831.9964546,34.7312302ישראל, ראשון לציון, הטיילת/חוף היםראשון לציון

4026G463215.11.201831.9968197,34.7314565ישראל, ראשון לציון, הטיילת/חוף הים הנכיםראשון לציון

4027G018625.10.201831.9968574,34.7314120ישראל, ראשון לציון, הטיילת שקר, החוףראשון לציון

4028G018725.10.201831.9970627,34.7388755ישראל, ראשון לציון, 34ר "זלמן שזראשון לציון

4029G462915.11.201831.9999978,34.7330325ישראל, ראשון לציון, הטיילתראשון לציון

4030G463115.11.201832.0000477,34.7330169ישראל, ראשון לציון, הטיילתראשון לציון

4031G463015.11.201832.0003740,34.7333755ישראל, ראשון לציון, 14הטיילת ראשון לציון

4032G265208.11.201831.8750977,34.8129436ישראל, רחובות, 11הדגניות רחובות

4033G265108.11.201831.8774712,34.8169568ישראל, רחובות, 2קלמן ביאלר רחובות

4034G265008.11.201831.8790486,34.8087080ישראל, רחובות, משה אידלבאום/שדרות מקס ואמפרו שייןרחובות

4035G264608.11.201831.8807650,34.8047381ישראל, רחובות, 12שרעבי יעקב סעדיה רחובות

4036G264708.11.201831.8819695,34.8113360ישראל, רחובות, 2נתן אלתרמן רחובות

4037G262308.11.201831.8822641,34.7919007ישראל, רחובות, 18חזון איש רחובות

4038G265408.11.201831.8825114,34.8248849ישראל, רחובות, 5אהוד דולינסקי רחובות

4039G264808.11.201831.8827130,34.8141472ישראל, רחובות, 3ן 'חיים אליעזר מילצרחובות

4040G264508.11.201831.8827250,34.8056240ישראל, רחובות, 1גולדה מאיר רחובות

4041G265308.11.201831.8832508,34.8185649ישראל, רחובות, 14שדרות הקיבוצים רחובות

4042G264908.11.201831.8833254,34.8134560ישראל, רחובות, 11משה מזרחי רחובות

4043G265508.11.201831.8858534,34.8211242ישראל, רחובות, 7י "עמרחובות

4044G264408.11.201831.8858546,34.8033091ישראל, רחובות, 3כיכר החשמונאים רחובות

4045G268108.11.201831.8860507,34.8287978ישראל, רחובות, 1החרצית רחובות

4046G262408.11.201831.8861118,34.7901013ישראל, רחובות, 72דרך ששת הימים רחובות

4047G268008.11.201831.8869487,34.8273572ישראל, רחובות, 1ר הרמן מאאס "דרחובות

4048G268208.11.201831.8881327,34.8289009ישראל, רחובות, 4משה פורר רחובות

4049G264308.11.201831.8885734,34.8052285ישראל, רחובות, 2ברנר רחובות

4050G265608.11.201831.8889684,34.8135027ישראל, רחובות, 114הרצל רחובות

4051G264208.11.201831.8890841,34.8087068ישראל, רחובות, בית ספר בן צבירחובות

4052G268308.11.201831.8906509,34.8299451ישראל, רחובות, 53מגיני הגליל רחובות

4053G264108.11.201831.8910673,34.8087037ישראל, רחובות, 1בני משה רחובות

4054G267608.11.201831.8915890,34.8140511ישראל, רחובות, 13עזרא רחובות

4055G262508.11.201831.8919536,34.7959209ישראל, רחובות, 19שדרות וולקני רחובות

4056G262108.11.201831.8920214,34.7790636ישראל, רחובות, 13הר הצופים רחובות

4057G267808.11.201831.8922224,34.8221844ישראל, רחובות, 59י "לחרחובות

4058G262208.11.201831.8928590,34.7731337ישראל, רחובות, 2פקיעין רחובות

4059G262608.11.201831.8930199,34.7985728ישראל, רחובות, 1יהושע בורגין רחובות

4060G267508.11.201831.8932779,34.8174436ישראל, רחובות, 12אליעזר יעקובזון רחובות

4061G267708.11.201831.8936272,34.8238326ישראל, רחובות, 31ההגנה רחובות

4062G267908.11.201831.8944224,34.8195431ישראל, רחובות, 13חיים וייסבורג רחובות

4063G264008.11.201831.8950544,34.8073882ישראל, רחובות, 2יחיאל מיכל פינס רחובות

4064G263808.11.201831.8951057,34.8045700ישראל, רחובות, 11ר מרשוב "דרחובות

4065G267408.11.201831.8954777,34.8161425ישראל, רחובות, 41בנימין רחובות

4066G263708.11.201831.8961553,34.8025343ישראל, רחובות, 15נווה אלון רחובות

4067G262008.11.201831.8963269,34.7802326ישראל, רחובות, הנגב-הר/הצופים-הררחובות

4068G262708.11.201831.8964895,34.8002632ישראל, רחובות, 6טוביה פדובה רחובות

4069G263908.11.201831.8966154,34.8068525ישראל, רחובות, 45לוין אפשטיין רחובות

4070G266208.11.201831.8969648,34.8152878ישראל, רחובות, 27יעקב רחובות

4071G262908.11.201831.8978496,34.8022827ישראל, רחובות, 26' אחים קיבוביץרחובות

4072G267308.11.201831.8980478,34.8214449ישראל, רחובות, 51גורודצקי רחובות

4073G263508.11.201831.8992026,34.8073274ישראל, רחובות, 20' ר מוסקוביץ"דרחובות

4074G263608.11.201831.8992031,34.8073271ישראל, רחובות, 20' ר מוסקוביץ"דרחובות

4075G267208.11.201831.8992924,34.8209978ישראל, רחובות, 1יחיאל פלדי , פארק אמסטרדםרחובות

4076G262808.11.201831.8995323,34.7995456ישראל, רחובות, 10השעורה רחובות

4077G267108.11.201831.8996987,34.8236945ישראל, רחובות, 4אפריים קציר ' פרופרחובות

4078G266108.11.201831.8997261,34.8133184ישראל, רחובות, 23חיים ויצמן רחובות

4079G263008.11.201831.8998539,34.8047811ישראל, רחובות, 35ן "שדרות חרחובות

4080G263408.11.201831.8999540,34.8088738ישראל, רחובות, 28שדרות גלוסקין רחובות

4081G266008.11.201831.9009821,34.8153504ישראל, רחובות, 38ישראל אהרוני רחובות

4082G268408.11.201831.9013247,34.8218016ישראל, רחובות, 3חנובר 'אהרן צ' פרופרחובות

4083G265908.11.201831.9014000,34.8127374ישראל, רחובות, 3חנובר 'אהרון צרחובות

4084G263308.11.201831.9014861,34.8039465ישראל, רחובות, 25בארי רחובות

4085G266308.11.201831.9018203,34.8180552ישראל, רחובות, 16הרב יהודה צבי מלצר רחובות

4086G263108.11.201831.9020787,34.8065091ישראל, רחובות, 58דרך יבנה רחובות

4087G265808.11.201831.9021125,34.8126843ישראל, רחובות, 33גורדון . ד.ארחובות

4088G266408.11.201831.9026771,34.8170735ישראל, רחובות, 12א "הגררחובות

4089G265708.11.201831.9031637,34.8105777ישראל, רחובות, 18הנשיא הראשון רחובות

4090G267008.11.201831.9035276,34.8227514ישראל, רחובות, 1ישראל רוברט אומן ' פרופרחובות

4091G263208.11.201831.9036282,34.8041012ישראל, רחובות, 21יהושע חנקין רחובות

4092G266508.11.201831.9037699,34.8148447ישראל, רחובות, בכור לוי-בית ספררחובות

4093G266708.11.201831.9044589,34.8183628ישראל, רחובות, 14משה קיפניס רחובות

4094G266608.11.201831.9047036,34.8163992ישראל, רחובות, 54הנשיא הראשון רחובות

4095G266908.11.201831.9064536,34.8205244ישראל, רחובות, 74כרמל רחובות

4096G266808.11.201831.9064824,34.8205377ישראל, רחובות, 74כרמל רחובות

4097G261908.11.201831.9079863,34.7978716ישראל, רחובות, 43דרך מרדכי בשיסט רחובות

4098G508604.12.201832.7236186,35.3089684בית ספר בריינה



4099G508704.12.201832.7203060,35.3122553ליד מכולת דאהר זערורהריינה

4100G508504.12.201832.7138617,35.3112585בית חולים סעודי ריינהריינה

4101G508804.12.201832.7162354,35.3143387ליד בית קליה זאהיריינה

4102G508904.12.201832.7181729,35.3150822בית ספר אריינה

4103G509004.12.201832.7266164,35.3200252דרך ביס תיכון בכיכר השניה אחרי המועצהריינה

4104G008508.11.201832.7541536,35.1032390ישראל, רכסים, 95בני תורה רכסים

4105G008408.11.201832.7545946,35.0966954ישראל, רכסים, הכלניות/הורדיםרכסים

4106G008308.11.201832.7550506,35.0980984ישראל, רכסים, נורית/האירוסיםרכסים

4107G008208.11.201832.7550940,35.1047412ישראל, רכסים, 31דקל רכסים

4108G071305.11.201831.9134555,34.8732912ישראל, רמלה,  פינת ישראל פולי פוליאקוב13יוסי בנאי רמלה

4109G071205.11.201831.9147297,34.8737333ישראל,  רמלה6ישראל פולי פוליאקוב רמלה

4110G071105.11.201831.9149029,34.8741688ישראל, רמלה, י בית הכנסת חזון יחזקאל" ע13עוזי חיטמן רמלה

4111G071405.11.201831.9156448,34.8716638ישראל, רמלה, 18שושנה דמארי רמלה

4112G071505.11.201831.9164719,34.8673524ישראל,  רמלה2שושנה דמארי רמלה

4113G071005.11.201831.9173223,34.8686523ישראל, רמלה,  מול בית ספר האומנים 36עוזי חיטמן רמלה

4114G071605.11.201831.9193509,34.8602446ישראל, י מרכז קהילתי גולני רמלה"ע,20התבור רמלה

4115G070905.11.201831.9200859,34.8697727ישראל, רמלה, 11מסדה רמלה

4116G074005.11.201831.9221065,34.8644237 רמלה8מור רמלה

4117G073405.11.201831.9224595,34.8584689י קופת חולים כללית" ע13ס לוי .ארמלה

4118G073505.11.201831.9229803,34.8624274ישראל,  מול בית ספר איתן רמלה18שדרות דוד רזיאל רמלה

4119G073905.11.201831.9235696,34.8605010ישראל, רמלה,  21שדרות בן גוריון רמלה

4120G073805.11.201831.9242583,34.8593245י מרכז מסחרי"הרב יצחק ניסים ערמלה

4121G074105.11.201831.9243499,34.8654625 רמלה4המגדל הלבן רמלה

4122G073205.11.201831.9254530,34.8545587 רמלה14נווה יהונתן רמלה

4123G073705.11.201831.9257606,34.8620514ישראל, רמלה,  מול הגן ילדים3דוד אלעזר רמלה

4124G073105.11.201831.9263296,34.8590506ישראל, מול חניית גני ילדים אשכול גנים רמלה, 15יהודה שטיין רמלה

4125G073605.11.2018231.9264201,34.8635113חיים ויצמן פינת יהודה שטיין ' שדרמלה

4126G073305.11.201831.9269266,34.8538107י חניית קמפוס השפלה" ע4הזית רמלה

4127G071705.11.201831.9295191,34.8537320  רמלה 6היובלים רמלה

4128G070805.11.201831.9302867,34.8730595ישראל, רמלה,  פינת אלי כהן12הגדוד העברי רמלה

4129G074205.11.201831.9309890,34.8671330ישראל, רמלה, 6שדרות חיים וייצמן רמלה

4130G072305.11.201831.9310778,34.8616454ישראל, רמלה, 26בורוכוב רמלה

4131G072405.11.201831.9310940,34.8615256 פינת שבזי רמלה14וילנה רמלה

4132G073005.11.201831.9311413,34.8592205ישראל, רמלה, 8לוי אשכול פינת בן צבי רמלה

4133G071805.11.201831.9311516,34.8542765ישראל, י בית כנסת בית האל רמלה"ע,ל פינת קרן היסוד"צה' רחרמלה

4134G072005.11.201831.9314218,34.8531784ישראל, רמלה,  פינת גרשון שץ2שמחה הולצברג רמלה

4135G072505.11.201831.9319197,34.8630709ישראל, רמלה,  פינת שבזי14בר אילן רמלה

4136G072105.11.201831.9328137,34.8681070ישראל, רמלה, 5פנסקר רמלה

4137G071905.11.201831.9328705,34.8533134ישראל, רמלה, 15שמחה הולצברג רמלה

4138G072605.11.201831.9334037,34.8588192ישראל, רמלה, 5ל "צהרמלה

4139G072705.11.201831.9336619,34.8573579ישראל, רמלה , 2הצנחנים רמלה

4140G074305.11.201831.9338873,34.8680984ישראל, רמלה, 27שדרות הרצל רמלה

4141G070705.11.201831.9343505,34.8773767ישראל, רמלה, 1לוחמי ביתר פינת הדוגית רמלה

4142G072205.11.201831.9344970,34.8635339ישראל, רמלה, י בית כנסת קדושי השואה"ע 2ם "הרמברמלה

4143G074505.11.201831.9347506,34.8765567רמלה, 2נחשול רמלה

4144G074605.11.201831.9352361,34.8757302רח החץ פינת השוניתרמלה

4145G074705.11.201831.9367620,34.8768758ישראל, רמלה, 38אבא אחימאיר רמלה

4146G072805.11.201831.9375240,34.8568139ישראל, רמלה,  פינת משה דיין12חיים ברלב רמלה

4147G074405.11.201831.9376421,34.8678510 פינת מבצע קדש1מוצקין רמלה

4148G074904.11.201831.9381153,34.8749748י מרכז מסחרי מנחם" רמלה ע15אבא אחימאיר רמלה

4149G074804.11.201831.9383590,34.8726213י בית כנסת משכן אבנר" ע2הרב מרדכי שרעבי רמלה

4150G072905.11.201831.9393253,34.8604995ישראל, רמלה, ם"י בית הכנסת רשב" ע59האילנות רמלה

4151G028931.10.201832.0463758,34.8340970ישראל, רמת גן, 2החוגה , מרכז מסחרירמת גן

4152G028731.10.201832.0464716,34.8341180ישראל, רמת גן, 2החוגה , מרכז מסחרירמת גן

4153G431908.11.201832.0472374,34.8386523 רמת גן1הרדוף  1רמת גן

4154G028331.10.201832.0501168,34.8148314ישראל, רמת גן, 33שלם רמת גן

4155G028431.10.201832.0501805,34.8198833ישראל, רמת גן, 19מלכיצדק רמת גן

4156G431808.11.201832.0509097,34.8445509ישראל, רמת גן, 13עמק האלה רמת גן

4157G503221.11.201832.0509391,34.8220123ישראל, רמת גן, 49אחד העם רמת גן

4158G025329.10.201832.0545552,34.8228798ישראל, רמת גן, 38רזיאל רמת גן

4159G029508.11.201832.0547270,34.8491607ישראל, רמת גן, 50מנדס רמת גן

4160G432308.11.201832.0547667,34.8437708ישראל, רמת גן, 2ר "תל חי כפר אזרמת גן

4161G028131.10.201832.0555910,34.8463110ישראל, 5265369, קרית אונו, 7חיים בר לב רמת גן

4162G028231.10.201832.0570102,34.8302908ישראל, רמת גן, 34שדרות בן צבי רמת גן

4163G029408.11.201832.0576002,34.8498383ישראל, רמת גן, 27המשורר יעקב כהן רמת גן

4164G029208.11.201832.0580595,34.8483355ישראל, רמת גן, 10האילנות רמת גן

4165G025229.10.201832.0581740,34.8216093ישראל, רמת גן, 12רזיאל רמת גן

4166G025429.10.201832.0594625,34.8283300ישראל, רמת גן, 101הירדן רמת גן

4167G028831.10.201832.0600971,34.8293847ישראל, רמת גן, 7נווה יהושע רמת גן

4168G504321.11.201832.0606603,34.8233211ישראל, רמת גן, 24ויים "הבילרמת גן

4169G025729.10.201832.0611411,34.8253143ישראל, רמת גן, 37שרה אהרונסון רמת גן

4170G025629.10.201832.0614279,34.8278709ישראל, רמת גן, הירדן/משה דייןרמת גן

4171G025529.10.201832.0634193,34.8318798ישראל, רמת גן, 84פנחס רוטנברג רמת גן

4172G432121.11.201832.0635854,34.8275888ישראל, רמת גן, 59פנחס רוטנברג רמת גן

4173G028531.10.201832.0640155,34.8300033ישראל, רמת גן, 21ראש פינה רמת גן

4174G503121.11.201832.0644368,34.8205808ישראל, רמת גן, 2פנחס רוטנברג רמת גן

4175G025121.11.201832.0652188,34.8238625ישראל, רמת גן, 261ה "הרארמת גן

4176G028631.10.201832.0656608,34.8265271ישראל, רמת גן, 69השר משה רמת גן

4177G025829.10.201832.0663637,34.8290207ישראל, רמת גן, 4ל "אצרמת גן

4178G025029.10.201832.0665939,34.8239057ישראל, רמת גן, 212ה "הרארמת גן

4179G029308.11.201832.0684842,34.8366557ישראל, רמת גן, 31ההגנה רמת גן

4180G028031.10.201832.0688387,34.8325936ישראל, רמת גן, 10אריה בן אליעזר רמת גן



4181G431708.11.201832.0690075,34.8219829ישראל, רמת גן, עוזיאל/טרומןרמת גן

4182G025929.10.201832.0692467,34.8287287ישראל, רמת גן, 1גרשום רמת גן

4183G029031.10.201832.0698452,34.8308460ישראל, רמת גן, 1פנקס רמת גן

4184G026029.10.201832.0704603,34.8227261ישראל, רמת גן, 2דרך נגבה רמת גן

4185G431608.11.201832.0708192,34.8181775ישראל, רמת גן, 4כנפי נשרים רמת גן

4186G026129.10.201832.0723461,34.8231176ישראל, רמת גן, 73-75עוזיאל רמת גן

4187G027921.11.201832.0726213,34.8323288ישראל, רמת גן, 8ר יוחנן בדר "דרמת גן

4188G027831.10.201832.0735526,34.8309847ישראל, רמת גן, 12הגאון אליהו רמת גן

4189G024929.10.201832.0745775,34.8266521ישראל, רמת גן, 65שדרות ירושלים רמת גן

4190G024829.10.201832.0746541,34.8303534ישראל, רמת גן, 96שדרות ירושלים רמת גן

4191G504221.11.201832.0747562,34.8188429ישראל, רמת גן, 2שדרות ירושלים רמת גן

4192G026631.10.201832.0768122,34.8232793ישראל, רמת גן, 21עוזיאל רמת גן

4193G029808.11.201832.0791758,34.8142178ישראל, רמת גן, 5ארלוזרוב רמת גן

4194G020525.10.201832.0796892,34.8219208ישראל, רמת גן, 5נעורים רמת גן

4195G024729.10.201832.0801068,34.8254754ישראל, רמת גן, 96ה "הרארמת גן

4196G026731.10.201832.0803434,34.8046460ישראל, רמת גן, 18ב "תרפרמת גן

4197G026431.10.201832.0804021,34.8179415ישראל, רמת גן, 34קריניצי רמת גן

4198G026531.10.201832.0806266,34.8123006ישראל, רמת גן, ארלוזורוב/גן הקופיםרמת גן

4199G024221.11.201832.0807243,34.8049087ישראל, רמת גן, 11שפירא רמת גן

4200G029608.11.201832.0814094,34.8254751ישראל, רמת גן, 82ה "הרארמת גן

4201G432008.11.201832.0820503,34.8035350ישראל, רמת גן, 6הראשונים רמת גן

4202G504121.11.201832.0836138,34.8155723ישראל, רמת גן, 44הרצל רמת גן

4203G024629.10.201832.0838137,34.8208799ישראל, רמת גן, 43ה "הרארמת גן

4204G030008.11.201832.0852185,34.8100178ישראל, רמת גן, 45-55בוטינסקי 'זאב ז' רחרמת גן

4205G026931.10.201832.0857497,34.8126979ישראל, רמת גן, 10ר כהן "דרמת גן

4206G027231.10.201832.0865011,34.8187398ישראל, רמת גן, 28משה שרת רמת גן

4207G024429.10.201832.0874086,34.8149036ישראל, רמת גן, 77הרצל רמת גן

4208G022429.10.201832.0880959,34.8205096ישראל, רמת גן, 105קריניצי רמת גן

4209G029708.11.201832.0887318,34.8133497ישראל, רמת גן, 20התקווה רמת גן

4210G024529.10.201832.0889208,34.8166660ישראל, רמת גן, 104בוטינסקי 'זאב ז' רחרמת גן

4211G026831.10.201832.0894832,34.8179257ישראל, רמת גן, 117בוטינסקי 'זאב ז' רחרמת גן

4212G024129.10.201832.0895061,34.8225015ישראל, בני ברק, 29דוד בן גוריון רמת גן

4213G027131.10.201832.0897159,34.8069283ישראל, רמת גן, 14איתמר רמת גן

4214G024329.10.201832.0898198,34.8054098ישראל, רמת גן, 9רות רמת גן

4215G027431.10.201832.0899291,34.8021166ישראל, רמת גן, 14ידע עם רמת גן

4216G027331.10.201832.0900546,34.8104146ישראל, רמת גן, רוקח/דרך אבא הללרמת גן

4217G027731.10.201832.0901752,34.8145441ישראל, רמת גן, 5מורדי הגטאות רמת גן

4218G027031.10.201832.0908725,34.8090065ישראל, תל אביב יפו, רוקח/יואברמת גן

4219G026331.10.201832.0909185,34.8165690ישראל, רמת גן, 17המבדיל רמת גן

4220G026231.10.201832.0919057,34.8182134ישראל, רמת גן, 21י "רשרמת גן

4221G027531.10.201832.0925557,34.8095518ישראל, רמת גן, 51המרגנית רמת גן

4222G027631.10.201832.0942483,34.8088914ישראל, רמת גן, 74רוקח רמת גן

4223G029108.11.20186רמת גן,, 32.0961223,34.8212246 רמת גן2דרך בן גוריון 

4224G432408.11.201832.0963399,34.8156368ישראל, רמת גן, 124רוקח רמת גן

4225G049529.10.201832.1246296,34.8180416ישראל, רמת השרון, 4הבאר רמת השרון

4226G048429.10.201832.1287295,34.8525133ישראל, רמת השרון, 1 בית גוברין רמת השרון

4227G048129.10.201832.1295544,34.8460934ישראל, רמת השרון, 36הגפן רמת השרון

4228G048229.10.201832.1300555,34.8522733ישראל, רמת השרון, 102שבטי ישראל רמת השרון

4229G049829.10.201832.1302858,34.8637562ישראל, 4730701, רמת השרון, 1חטיבת אלכסנדרוני רמת השרון

4230G056801.11.201832.1311863,34.8549968ישראל, 4729547, רמת השרון, 2שמואל הנגיד רמת השרון

4231G048529.10.201832.1319692,34.8465893ישראל, רמת השרון, 47התומר רמת השרון

4232G048329.10.201832.1338549,34.8624790ישראל, רמת השרון, 54שבי ציון רמת השרון

4233G049729.10.201832.1345676,34.8503238ישראל, רמת השרון, הרב ריינס/הרב קוקרמת השרון

4234G048729.10.201832.1347652,34.8461991ישראל, רמת השרון, 329ערוגות רמת השרון

4235G048829.10.201832.1358034,34.8528190ישראל, רמת השרון, 9בית הלל רמת השרון

4236G049029.10.201832.1366806,34.8477462ישראל, רמת השרון, 31ויתקין רמת השרון

4237G048929.10.201832.1367314,34.8514609ישראל, רמת השרון, 10ארלוזורוב רמת השרון

4238G048629.10.201832.1368049,34.8438685ישראל, רמת השרון, 1החרש רמת השרון

4239G049629.10.201832.1393653,34.8346817ישראל, רמת השרון, 42דוד בן גוריון רמת השרון

4240G047629.10.201832.1401736,34.8398458ישראל, רמת השרון, 36הנרייטה סולד רמת השרון

4241G047529.10.201832.1405059,34.8242964ישראל, רמת השרון, 5איה רמת השרון

4242G048029.10.201832.1409859,34.8462923ישראל, רמת השרון, 23הנצח רמת השרון

4243G047729.10.201832.1419520,34.8408397ישראל, רמת השרון, 19הרב אוורבוך רמת השרון

4244G049429.10.201832.1431127,34.8270202 רמת השרו1השחףרמת השרון

4245G049329.10.201832.1435759,34.8312670ישראל, רמת השרון, 83למרחב רמת השרון

4246G047829.10.201832.1438723,34.8365849ישראל, רמת השרון, 18מוריה רמת השרון

4247G047329.10.201832.1465879,34.8472440ישראל, רמת השרון, 24בן שלום רמת השרון

4248G047429.10.201832.1467630,34.8452744ישראל, רמת השרון, 92אוסישקין רמת השרון

4249G049129.10.201832.1471456,34.8332909ישראל, רמת השרון, 3בוטינסקי 'זרמת השרון

4250G049229.10.201832.1489918,34.8307776ישראל, רמת השרון, הנץ/יצחק אלחנןרמת השרון

4251G049929.10.201832.1500209,34.8424252ישראל, רמת השרון, 17הטבק רמת השרון

4252G047929.10.201832.1517412,34.8371512ישראל, רמת השרון, 7המעפילים רמת השרון

4253G274907.11.201832.7002741,35.1672822ישראל, רמת ישי, 48האלון רמת ישי

4254G274407.11.201832.7024439,35.1659383ישראל, רמת ישי, 50הארז רמת ישי

4255G274507.11.201832.7026035,35.1616990ישראל, רמת ישי, 24צאלון רמת ישי

4256G274607.11.201832.7054835,35.1585065ישראל,  רמת ישי32מעלה הרדוף רמת ישי

4257G234314/10/201832.18400,34.88618ישראל, רעננה, רבוצקי פינת דוד אלעזררעננה

4258G234414/10/201832.18671,34.88667ישראל, רעננה, רבוצקי פינת החורשרעננה

4259G234514/10/201832.18854,34.88260ישראל, רעננה, 9הירדן רעננה

4260G234214/10/201832.18177,34.88350ישראל, רעננה, 25אחד העם רעננה

4261G234614/10/201832.18184,34.88418ישראל, רעננה, 27ששת הימים רעננה

4262G234714/10/201832.17600,34.88507ישראל, רעננה, י פינת שבטי ישראל"נילרעננה



4263G234814/10/201832.17920,34.87827ישראל, רעננה, 85אחוזה רעננה

4264G234914/10/201832.17775,34.87252ישראל, רעננה, 28אוסטרובסקי רעננה

4265G235014/10/201832.17627,34.87458ישראל, רעננה, קלאוזנר פינת שלום עליכםרעננה

4266G235114/10/201832.17964,34.87385ישראל, רעננה, 10הרצוג רעננה

4267G235214/10/201832.19031,34.87857ישראל, רעננה, 88בורוכוב רעננה

4268G235314/10/201832.18932,34.88040ישראל, רעננה,  פינת העבודה2טרומפלדור רעננה

4269G228116/10/201832.19429,34.87873ישראל, רעננה, 8הסדנא רעננה

4270G228016/10/201832.19907,34.87913ישראל, רעננה, 9דפנה רעננה

4271G227916/10/201832.19767,34.87708ישראל, רעננה, 18המלאכה רעננה

4272G227816/10/201832.19032,34.87605ישראל, רעננה, 11ח "הפלמרעננה

4273G227716/10/201832.17913,34.87839ישראל, רעננה, 1סמטת הגשר רעננה

4274G227617/10/201832.17824,34.86927ישראל, רעננה,  פינת אוסטרובסקי27השרון רעננה

4275G227517/10/201832.17667,34.86189ישראל, רעננה, 94פרדס משותף רעננה

4276G227417/10/201832.17591,34.86715ישראל, רעננה, 84הרצל רעננה

4277G227317/10/201832.17859,34.86265ישראל, רעננה, 41משה דיין רעננה

4278G227217/10/201832.18092,34.86310ישראל, רעננה, מול חטיבת ביניים רימון - 10משה דיין רעננה

4279G227117/10/201832.17752,34.86492ישראל, רעננה, 48יהודה הלוי רעננה

4280G227017/10/201832.18155,34.85379ישראל, רעננה, 27הפרחים רעננה

4281G226917/10/201832.18117,34.86061ישראל, רעננה, 22המלכים רעננה

4282G226817/10/201832.18667,34.86250ישראל, רעננה, 19הנשיאים רעננה

4283G226717/10/201832.19184,34.86342ישראל, רעננה, 49הנשיאים רעננה

4284G226617/10/201832.19484,34.86197ישראל, רעננה, 66משה וילנסקי רעננה

4285G226517/10/201832.19349,34.86212ישראל, רעננה, 38סשה ארגוב רעננה

4286G226417/10/201832.19507,34.87140ישראל, רעננה, 11שושנה דמארי רעננה

4287G226317/10/201832.19618,34.86037ישראל, רעננה, 7הילל .ערעננה

4288G226218/10/201832.19048,34.86119ישראל, רעננה, המחתרות פינת עציוןרעננה

4289G226118/10/201832.18584,34.85926ישראל, רעננה, 48עציון רעננה

4290G226018/10/201832.19143,34.85101ישראל, רעננה, 82הנשר רעננה

4291G225918/10/201832.19109,34.84847ישראל, רעננה, 10הסייפן רעננה

4292G225818/10/201832.19452,34.84779ישראל, רעננה, 6יאיר שטרן רעננה

4293G225718/10/201832.19511,34.85686ישראל, רעננה, 12התקווה רעננה

4294G225618/10/201832.18380,34.86531ישראל, רעננה, הגדוד העברי פינת הנוטריםרעננה

4295G225518/10/201832.19005,34.86933ישראל, רעננה, 1איזי שפירא רעננה

4296G225418/10/201832.18603,34.87644ישראל, רעננה, ההסתדרות פינת אליעזר יפהרעננה

4297G225318/10/201832.18225,34.87552ישראל, רעננה, אליעזר יפה פינת גולומברעננה

4298G460519.11.201832.6745649,35.3913855ישראל, שיבלי, אום אל גנםנם'שבלי אום אלע

4299G460819.11.201832.6927308,35.3983147ישראל, שיבלי, סאלם סדרןנם'שבלי אום אלע

4300G319308/10/201831.52542,34.59142ישראל, שדרות, 7ההסתדרות שדרות

4301G319408/10/201831.52879,34.58866ישראל, שדרות, 5משעול מוצקין שדרות

4302G319508/10/201831.53199,34.58495ישראל, שדרות, 12משעול גולני שדרות

4303G319608/10/201831.53352,34.59011ישראל, שדרות, 38ישעיהו שדרות

4304G319708/10/201831.52584,34.60089ישראל, שדרות, 10יצחק שדה שדרות

4305G319808/10/201831.52792,34.60435ישראל, שדרות, 8טרומפלדור שדרות

4306G319908/10/201831.52772,34.60657ישראל, שדרות, 66דרך ירושלים שדרות

4307G491005.11.201831.9877925,34.9405236ישראל, שוהם, 23תמר שוהם

4308G491405.11.201831.9907823,34.9472157ישראל, שוהם, בזלת/מכביםשוהם

4309G491105.11.201831.9932631,34.9421306ישראל, מרכז שוהם, האודם/הלפידשוהם

4310G491805.11.201831.9963300,34.9503278ישראל, שוהם, הזוהר/קדםשוהם

4311G491305.11.201831.9980680,34.9494998ישראל, שוהם, 7חרמון שוהם

4312G491205.11.201831.9985036,34.9447810ישראל, שוהם, האודם מול המועצהשוהם

4313G491505.11.201832.0003328,34.9421360ישראל, שוהם, 13הבשור שוהם

4314G491705.11.201832.0011839,34.9466085ישראל, שוהם, 1הקשת שוהם

4315G492005.11.201832.0037073,34.9497569רחוב הדקל פינת ארזשוהם

4316G491905.11.201832.0042279,34.9479612ישראל, שוהם, מכבים/הקשתשוהם

4317G491605.11.201832.0044392,34.9429498ישראל, שוהם, 29החבל שוהם

4318G490905.11.201832.0059399,34.9469300ישראל, שוהם, 5בשמת שוהם

4319G490805.11.201832.0062277,34.9487628ישראל, הנורית ליד ת בנות דוארשוהם

4320G134108.11.201833.0687925,35.1432858מרכז מסחרי ישןשלומי

4321G134008.11.201833.0697365,35.1407954בן גוריון דרך דוד בן גוריון ליד המכולתשלומי

4322G510405.12.201833.0801137,35.1334229עץ השדה שכונה חדשהשלומי

4323G509105.12.201832.8030543,35.1734802ליד העיריה בכיכרשפרעם

4324G509205.12.201832.8081530,35.1568881בצמוד לבית ספר. שכונת חיילים משוחרריםשפרעם

4325G567405.12.201832.7990798,35.1617705ליד קופת חולים. שכונת חרוביהשפרעם

4326G509305.12.201832.8015004,35.1643230אל בורש ליד מגרשים ספורטשפרעם

4327G509405.12.201832.8146239,35.1675969צמוד לבית ספר. תחנת משטרהשפרעם

4328G509505.12.201832.8123942,35.1788465שכונת אלמידן ליד מכולת סבאנישפרעם
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G509605.12.201832.8109413,35.1764303ליד משפחת חטיב. שכונת אלמידןשפרעם

4330G509705.12.201832.8092324,35.1780877בכיכר וואליד אל חסן. שכונת ווד אל חמאםשפרעם

4331G509805.12.201832.8116011,35.1856146אחרי כיכר עין אלפא כיכר שני לכיוון אעבליןשפרעם

4332G509905.12.201832.8071420,35.1869865שכונת אהו שהאב מול סופר סוועאדשפרעם

4333G510005.12.201832.7989288,35.1802864שכונת דאהר קליס מול מגדל המיםשפרעם

4334G510506.12.201832.8157848,35.1613721מול בית גיריס חנא. שכונת אל ווסטנישפרעם

4335G510606.12.201832.8130631,35.1703843ול'כניסה לבית יוניס אבוח ג. שכונה ירוקהשפרעם

4336G510806.12.201832.8034042,35.1773174ליד מאפית אל אמיר. רוד'שכונת אגשפרעם

4337G256406.11.201832.0644210,34.7870461ישראל, תל אביב יפו, 7בית עובד יפו-אביב-תל

4338G254606.11.201832.0651056,34.7666829ישראל, תל אביב יפו, 2התבור יפו-אביב-תל

4339G256606.11.201832.0674559,34.7831925ישראל, תל אביב יפו, 19קרליבך יפו-אביב-תל

4340G256706.11.201832.0679803,34.7798709 תל אביב2לינקולן יפו-אביב-תל

4341G256306.11.201832.0689511,34.7914294ישראל, תל אביב יפו, 40ץ "גרשון שיפו-אביב-תל

4342G254706.11.201832.0689689,34.7658229ישראל, תל אביב יפו, 48הכובשים יפו-אביב-תל

4343G256206.11.201832.0706126,34.7915628ישראל, תל אביב יפו, 19יוסף קארו יפו-אביב-תל

4344G256506.11.201832.0727606,34.7834433ישראל, תל אביב יפו, 11לסקוב יפו-אביב-תל



4345G254906.11.201832.0735332,34.7683173ישראל, תל אביב יפו, 2בן יהודה יפו-אביב-תל

4346G254806.11.201832.0743888,34.7653463ישראל, תל אביב יפו, 1אלנבי יפו-אביב-תל

4347G255006.11.201832.0746700,34.7680962 תל אביב 19בן יהודה יפו-אביב-תל

4348G255806.11.201832.0791366,34.7720638ישראל, תל אביב יפו, 21מנדלי מוכר ספרים יפו-אביב-תל

4349G255706.11.201832.0800228,34.7738273ישראל, תל אביב יפו, 107דיזנגוף יפו-אביב-תל

4350G255106.11.201832.0830885,34.7714299ישראל, תל אביב יפו, 108בן יהודה יפו-אביב-תל

4351G256106.11.201832.0841858,34.7865268ישראל, תל אביב יפו, 111ארלוזורוב יפו-אביב-תל

4352G256006.11.201832.0859997,34.7788307ישראל, תל אביב יפו, 76ארלוזורוב יפו-אביב-תל

4353G255906.11.201832.0867011,34.7753220ישראל, תל אביב יפו, 21ארלוזורוב יפו-אביב-תל

4354G256906.11.201832.0896510,34.7967773ישראל, 6230102, תל אביב יפו, 12ניסים אלוני יפו-אביב-תל

4355G255206.11.201832.0900586,34.7739871ישראל, תל אביב יפו, 177בן יהודה יפו-אביב-תל

4356G255606.11.201832.0901469,34.7756986ישראל, תל אביב יפו, 242דיזנגוף יפו-אביב-תל

4357G257207.11.201832.0902880,34.7779490ישראל, תל אביב יפו, 44נחום סוקולוב יפו-אביב-תל

4358G255306.11.201832.0916782,34.7744478ישראל, תל אביב יפו, 220בן יהודה יפו-אביב-תל

4359G257307.11.201832.0935497,34.7849127ישראל, תל אביב יפו, 8דה האז יפו-אביב-תל

4360G255406.11.201832.0951238,34.7755210ישראל, תל אביב יפו, בן יהודה/'עירוני היפו-אביב-תל

4361G256806.11.201832.0953440,34.7981572 תל אביב 27בבלי יפו-אביב-תל

4362G255506.11.201832.0956693,34.7760543ישראל, תל אביב יפו, 279דיזנגוף יפו-אביב-תל

4363G257107.11.201832.0960119,34.7901143ישראל, תל אביב יפו, 52בני דן יפו-אביב-תל

4364G257007.11.201832.0973133,34.7765378ישראל, תל אביב יפו, 2אוסישקין יפו-אביב-תל

4365G258507.11.201832.0994761,34.7839252ישראל, תל אביב יפו, 2בוני העיר יפו-אביב-תל

4366G258607.11.201832.1000383,34.7883871ישראל, תל אביב יפו, 26מאיר יערי יפו-אביב-תל

4367G261807.11.201832.1008515,34.7928948ישראל, תל אביב יפו, 149דרך מרדכי נמיר יפו-אביב-תל

4368G258307.11.201832.1013051,34.7835491ישראל, תל אביב יפו, 42בוני העיר יפו-אביב-תל

4369G258407.11.201832.1015525,34.7854129ישראל, תל אביב יפו, 20אבא קובנר יפו-אביב-תל

4370G260607.11.201832.1023417,34.7863267ישראל, תל אביב יפו, 22י עגנון "שיפו-אביב-תל

4371G260007.11.201832.1032146,34.7944272ישראל, תל אביב יפו, 1רדינג יפו-אביב-תל

4372G260707.11.201832.1047625,34.7890894ישראל, 6936204, תל אביב יפו, 4יעקב אפטר יפו-אביב-תל

4373G254505.11.201832.1065085,34.8343877ישראל, תל אביב יפו, 2הברזל יפו-אביב-תל

4374G259907.11.201832.1066410,34.7976135ישראל, תל אביב יפו, 36ברודצקי יפו-אביב-תל

4375G253405.11.201832.1068201,34.8217759ישראל, תל אביב יפו, 9שלום אש יפו-אביב-תל

4376G252805.11.201832.1093070,34.8134629ישראל, תל אביב יפו, 6רפידים יפו-אביב-תל

4377G257807.11.201832.1096473,34.7870033ישראל, 6967153, יפו, 6יהודה עמיחי יפו-אביב-תל

4378G254305.11.201832.1097297,34.8327322ישראל, תל אביב יפו, 7הרוגי מלכות יפו-אביב-תל

4379G258107.11.201832.1097747,34.7888796ישראל, תל אביב יפו, דב האוזנר/לוי אשכול' שדיפו-אביב-תל

4380G253505.11.201832.1098821,34.8224223ישראל, תל אביב יפו, 73קהילת ורשה יפו-אביב-תל

4381G260507.11.201832.1101234,34.7899188ישראל, 6936303,  תוכנית למד תל אביב3דב האוזנר יפו-אביב-תל

4382G260407.11.201832.1115082,34.7973385ישראל, תל אביב יפו, 21ברזיל יפו-אביב-תל

4383G257707.11.201832.1115596,34.7872005ישראל, תל אביב יפו, 1אייזק שטרן יפו-אביב-תל

4384G254205.11.201832.1116588,34.8351764ישראל, תל אביב יפו, 19עולי הגרדום יפו-אביב-תל

4385G254405.11.201832.1117215,34.8311984ישראל, תל אביב יפו, 63משמר הירדן יפו-אביב-תל

4386G260107.11.201832.1132656,34.8012150ישראל, תל אביב יפו, 78איינשטיין יפו-אביב-תל

4387G252905.11.201832.1136482,34.8149867ישראל, תל אביב יפו, 1קדש ברנע יפו-אביב-תל

4388G254105.11.201832.1139615,34.8354240ישראל, תל אביב יפו, 16דוד מרכוס יפו-אביב-תל

4389G253605.11.201832.1142791,34.8244757ישראל, תל אביב יפו, 57פנחס רוזן יפו-אביב-תל

4390G258007.11.201832.1144915,34.7883918ישראל, תל אביב יפו, 14יחזקאל שטרייכמן יפו-אביב-תל

4391G259007.11.201832.1147252,34.7910603ישראל, תל אביב יפו, 3זריצקי יפו-אביב-תל

4392G258907.11.201832.1148374,34.7924720ישראל, תל אביב יפו,  7שמואל תמיר יפו-אביב-תל

4393G257607.11.201832.1156076,34.7884962ישראל, תל אביב יפו, 18אמיר גלבוע יפו-אביב-תל

4394G253705.11.201832.1167187,34.8235565ישראל, תל אביב יפו, 8ראובן רובין יפו-אביב-תל

4395G257907.11.201832.1170368,34.7894532 תל אביב 18ישה חפץ יפו-אביב-תל

4396G260907.11.201832.1176241,34.8072085ישראל, תל אביב יפו, 55קוממיות יפו-אביב-תל

4397G254005.11.201832.1176638,34.8395751ישראל, תל אביב יפו, 8הצנחנים יפו-אביב-תל

4398G253005.11.201832.1177612,34.8131945ישראל, תל אביב יפו, 16מגדל שורשן יפו-אביב-תל

4399G258207.11.201832.1177763,34.7889497ישראל, תל אביב יפו, 11מרק שגאל יפו-אביב-תל

4400G261707.11.201832.1178363,34.7986092ישראל, תל אביב יפו, 42רחוב רבינדרנת טאגור יפו-אביב-תל

4401G258707.11.201832.1188621,34.7932092ישראל, תל אביב יפו, 33שמואל תמיר יפו-אביב-תל

4402G260207.11.201832.1189205,34.8001057ישראל, תל אביב יפו, 3אופנהיימר יפו-אביב-תל

4403G260807.11.201832.1193904,34.8062984ישראל, תל אביב יפו, 27קוממיות יפו-אביב-תל

4404G253305.11.201832.1199131,34.8213405ישראל, תל אביב יפו, 12לאה גולדברג יפו-אביב-תל

4405G259107.11.201832.1202506,34.7913400ישראל, תל אביב יפו, 110שדרות לוי אשכול יפו-אביב-תל

4406G253205.11.201832.1202768,34.8189516 תל אביב 41מרדכי רומנו יפו-אביב-תל

4407G260307.11.201832.1205197,34.8002745ישראל, תל אביב יפו, 13אופנהיימר יפו-אביב-תל

4408G253805.11.201832.1209764,34.8281573 תל אביב 1מבוא געתון יפו-אביב-תל

4409G258807.11.201832.1214026,34.7936772ישראל, תל אביב יפו, 2אלי כהן יפו-אביב-תל

4410G253105.11.201832.1219296,34.8185958ישראל, תל אביב יפו, 3אלכסנדר פן יפו-אביב-תל

4411G259707.11.201832.1226471,34.8038665ישראל, תל אביב יפו, המתנדב פינת משמר הגבוליפו-אביב-תל

4412G259307.11.201832.1244433,34.8042586ישראל, תל אביב יפו, 33אבא אחימאיר יפו-אביב-תל

4413G259207.11.201832.1247745,34.8011813 תל אביב 13אבא אחי מאיר יפו-אביב-תל

4414G259607.11.201832.1258393,34.7981976ישראל, תל אביב יפו, 22שלמה בן יוסף יפו-אביב-תל

4415G257407.11.201832.1260521,34.7923025ישראל, תל אביב יפו, 14קדושי השואה יפו-אביב-תל

4416G253905.11.201832.1262803,34.8275697ישראל, תל אביב יפו, 4מקס ברוד יפו-אביב-תל

4417G259507.11.201832.1269410,34.8075397ישראל, תל אביב יפו, 65יחיאל דב דרזנר יפו-אביב-תל

4418G259407.11.201832.1270322,34.8053095ישראל, תל אביב יפו, 13אליעזר קשאני יפו-אביב-תל

4419G259807.11.201832.1274564,34.7981495ישראל, תל אביב יפו, 12משה ברזאני יפו-אביב-תל

4420G257507.11.201832.1306611,34.7916957ישראל, תל אביב יפו, 23אורי צבי גרינברג יפו-אביב-תל

4421G261107.11.201832.1324447,34.7935869ישראל, תל אביב יפו, 3שושנה פרסיץ יפו-אביב-תל

4422G261007.11.201832.1363540,34.7976859 תל אביב 13שושנה פרסיץ יפו-אביב-תל

4423G261607.11.201832.1377632,34.7937633ישראל, תל אביב יפו, 14מיכאל נאמן יפו-אביב-תל

4424G261507.11.201832.1396045,34.7924805ישראל, תל אביב יפו, 12הרצל רוזנבלום יפו-אביב-תל

4425G261407.11.201832.1403395,34.7911270ישראל לב מנדרין, תל אביב יפו ,2170יפו-אביב-תל

4426G261307.11.201832.1432875,34.7922496ישראל, תל אביב יפו, 21יוניצמן יפו-אביב-תל



4427G261207.11.201832.1444006,34.7978911ישראל, תל אביב יפו, 2379יוניצמן יפו-אביב-תל

4428G456126.12.201832.0590244,34.8015680ישראל, תל אביב יפו,  בית גיל הזהב מאחורה בחנייה76לה גוורדיה יפו-אביב-תל

4429G061715.11.201832.2495543,34.9100751ישראל, תל מונד, אבני חן צמוד לגן הצבעוני תל מונד

4430G062015.11.201832.2503248,34.9230713ישראל, תל מונד, י פארק הציפורים " ע39הדוכיפת תל מונד

4431G061915.11.201832.2534696,34.9217737ישראל, תל מונד, בחניית בית ספר רבין  , 48הפרדס תל מונד

4432G062115.11.201832.2538022,34.9177236ישראל, תל מונד,חניון סופר סל , כנען תל מונד

4433G061815.11.201832.2575443,34.9188315ישראל, תל מונד, בחניית סופר ויקטורי , 4השקד תל מונד


