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 ירושלים1כיכר ספרא ,  עיריית ירושליםמקומיתירושלים101ירושלים
6295061-02  

6297986-02
6296407-02

מקומיתבית שמש102ירושלים
 5. ד. רמת בית שמש ת10נחל שורק ' רח

99091

9909801/3-02  

9909999-02
9909960-02

99700שמשון . נ.מרכז אבן העזר  דמקומיתמטה יהודה151ירושלים
9900947-02  

9900946-02
9900902-02

מרחביתהראל152ירושלים
  מבשרת 3424. ד.  ת2, החוצבים' רח

90805ציון 
5333125/6-02 5333124-02

252069879666-049822079-04גליל מערבי. נ.ז מטה אשר  ד"מואמרחביתחבל אשר201צפון

מקומיתעמק המעיינות202צפון
בית , 1170. ד.ת,ז בקעת בית שאן"מוא

שאן

6065864-04  

6065850-04

050-5539364

6065862-04 

6581817-04

109006489400-046584761-04עיריית בית שאן  בית שאן מקומיתבית שאן203צפון

19134גלבוע . נ.ז גלבוע  ד"מואמקומיתהגלבוע204צפון
6553200-04  

6553252-04
6531451-04

מקומיתמשגב205צפון
,   אזור תעשיה תרדיון'   בנין מיראג

20179משגב . נ.ז משגב  ד"מוא
9990102-049990095-04

141016767216-046766785-04ז גליל תחתון "מואמקומיתהגליל תחתון206צפון

מקומיתטבריה207צפון
  עירית טבריה 508. ד.שדרות הרצל  ת

14105

6739535-04  

6739555-04
6720423-04
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מקומיתכרמיאל208צפון
עיריית כרמיאל ,  11שדרות נשיאי ישראל 

20100כרמיאל 
9085555-049085629-04

מקומיתמרום הגליל209צפון
מרום הגליל . נ.ז מרום הגליל   ד"מוא

13910מירון 
6919806-04

טכנית  יעקב ' מח

-6919887דדיה  

04

221009879811-049922303-04  נהריה 78. ד.   ת19געתון מקומיתנהריה210צפון

160006459200/1-046554502-04-    נצרת 367.ד.עירית נצרת תמקומיתנצרת211צפון

מקומיתנצרת עלית212צפון
–    עירית נצרת עלית 1רחוב חרמון 

17000

6478868-04  

6478828/9-04
6565877-04

241209956000-049956161-04  עכו 2007. ד.  ת35רחוב ויצמן מקומיתעכו213צפון

-15132צמח, עמק הירדן. נ.דמקומיתעמק הירדן214צפון
04-6757600

04-6757636
04-6757690

מקומיתעפולה215צפון

47יהושע ' רח

2061. ד.ת

18100עפולה 

6520356-04  

6520333-04
6523459-04

מקומיתצפת216צפון
-   צפת 227. ד.  ת50ירושלים ' רח

13010
6927402-046971470-04

10200  קרית שמונה 1. ד.תמקומיתקרית שמונה217צפון
6908444-04  

6908435-04
6817817-04

12900 קצרין  13ד .ז גולן  ת"מואמקומיתגולן219צפון
6969777-04  

6969700-04
6961535-04

מקומיתקצרין220צפון
– רמת הגולן , מועצה מקומית קצרין

12400
6961026-04

6961535-04

04-6960609

מקומיתמגדל העמק221צפון
 מגדל העמק 69. ד.   ת1דרך העמק 

10500
6507792-046440227-04

מרחביתהגליל המזרחי251צפון
מגדל השרון  כפר תבור   גליל מזרחי 

15241

6772333-04  

6772337-04
6772722-04
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מרחביתהגליל המרכזי252צפון
,   3220. ד.ת,  10לוחמי הגטאות ' רח

24314עכו 

9912621-04  

9919339-04  

8709709-04

9912108-04

121006816611-046816607-04גליל עליון . נ.ד, ז גליל עליון"מואמרחביתהגליל העליון253צפון

עפולה, 90000. ד.ת, ז עמק יזרעאל "מואמרחביתיזרעאלים254צפון
6520038-04  

6520111-04
6520000-04

24920מושב מעונה  מרחביתמעלה הגליל255צפון

9806132-04  

  (מעלה יוסף)

9977913-04

9972730-04

מרחביתמעלה חרמון256צפון
- רמת הגולן , מועצה מקומית  מסעדה

12435
6981677-046982747-04

170006468585-046551346-04 נצרת עילית 5רחוב הציפורן מרחביתמבוא העמקים257צפון

מרחביתמעלה נפתלי258צפון
  1גוריון -בן' תרשיחא  רח-עיריית מעלות

24952   מעלות 59. ד.ת

9578888-04  

9578899-04
9570261-04

מרחביתאצבע הגליל259צפון
חצור ,  9. ד.ת, קניון הגליל העליון

10300הגלילית 
6800077/8-04/  96800079-04

מרחביתבקעת   בית הכרם260צפון
,     אזור תעשייה כרמיאל48חרושת ' רח

21651כרמיאל ,  809. ד.ת
9580693-049580379-04

20200שפרעם ,  505. ד.תמרחביתגבעות אלונים261צפון
04-9501525  04-

9502017/8
9501526-04

מרחביתלב הגליל262צפון
  סחנין 80. ד.ת, מקומית לב הגליל. ו

20173

6746740-04  

6746742-04
9912108-04

2493004-98686709942123-04  תמרה 377ד .תמרחביתשפלת הגליל263צפון

30030דאר כפר המכבי ,   ז זבולון"מואמקומיתזבולון301חיפה
8478111-04

04-8478105

8478134-04

04-8478151

6333014-04 381006303742/1-04  חדרה 16. ד.עירית חדרה   תמקומיתחדרה302חיפה
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30860כרמל -עין,  חוף הכרמל.נ.דמקומיתחוף  הכרמל303חיפה
9845213-04  

9845200-04
9841789-04

מקומיתחיפה304חיפה
. ד.ת, 14חסן שוקרי ' רח,  עירית חיפה

31047  חיפה 4811
8356770-048356020-04

מקומיתקרית אתא305חיפה
קרית אתא , 1. ד.ת, 11המייסדים ' רח

28000
8450204-048449383-04

מקומיתקרית טבעון306חיפה
. ד.ת,   מועצה מקומית   קרית טבעון

36100קרית טבעון ,  1060
9539210-049931496-04

מרחביתחריש קציר307חיפה
קציר חריש

37861
04-618600004-6253770

378456177300-046177399-04חפר . נ.דמרחביתמנשה אלונה351חיפה

מרחביתקריות352חיפה
. ד.ת,  קרית מוצקין, 4הגדוד העברי 

26114מוצקין -קרית,    218

8702906-04  

8709416-04  

8708117-04

8710655-04

מרחביתשומרון353חיפה
 30900,  זכרון יעקב54רחוב המייסדים 

58. ד.ת
6305522-046397765-04

300256401369-046402211-04  ערערה 241. ד.תמרחביתעירון354חיפה

מרחביתמורדות הכרמל355חיפה
   2כורי '  רח,   7קומה , מגדל הנביאים

33093חיפה 
8676296-048671652-04  

8399382-048399384-04 עספיא1022. ד. ת1/10אבא חושי ' רחמקומיתרכס הכרמל356חיפה

609909596505-099596573-09שפיים . נ.ז חוף השרון  ד"מואמקומיתחוף השרון401מרכז

40400טייבה ,   1. ד.עירית טייבה  תמקומיתטייבה402מרכז

-  מ7991131/2-09

7991131-04  

7992590-09

7993399-09

449157751455-097751448-09,  עיריית אל טירהמקומיתטירה403מרכז
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מקומיתיבנה404מרכז
  3.ד.ת, 3שדרות דואני  ,   עירית יבנה

70600יבנה 

9433380-08  

9433333-08/מ
9433389-08

מקומיתכפר סבא405מרכז
-כפר,   135ויצמן ' עיריית כפר סבא  רח

44100סבא 
09-7649101/27659555-09

71104לוד ,  1ככר קומנדו מקומיתלוד406מרכז
9279900-08  

9279950-08
9279046-08

74071נס ציונה ,   9הבנים ' רחמקומיתנס ציונה407מרכז
-  מ9383810-08

9383838-08

9403016-08

08-9401249

מקומיתנתניה408מרכז
ד . ג אזור תעשייה דרום ת4הצורן ' רח

42121 נתניה  2165

8603170-09  

8603332-09/מ
8658911-09

609608981600-098989292-09מדרשת רופין ,  ז עמק חפר"מואמקומיתעמק חפר409מרכז

491009052242-039311085-03פתח תקוה , 1העליה השניה ' רחמקומיתפתח תקוה410מרכז

מקומיתנווה אפרים-יהוד411מרכז
ד .  ת6מרבד הקסמים ' רח, עירית יהוד

56100 יהוד   9748

5391201-03  

5391212-03
5391247-03

40600דואר תל מונד  ,  צומת בני דרורמקומיתלב השרון412מרכז
7962205-09  

7960222-09

9762208-09

09-7967338

75100ראשון לציון , 24רוטשילד ' רחמקומיתראשון לציון413מרכז
9682333-03  

9682333-03/מ
9494682-08

761109392201-089446504-08רחובות ,   5גלוסקין ' רחמקומיתרחובות414מרכז

9771564-089771561-08 רמלה1ביאליק פינת שמשון הגיבור מקומיתרמלה415מרכז

24000רעננה ,  103אחוזה ' רחמקומיתרעננה416מרכז
7610495-09  

7610610-09/מ

7610521-09

09-7610521

מקומיתדרום השרון417מרכז
 נווה 500ד .קרית המועצה דרום השרון ת

45100ירק מיקוד 

9000520-03  

9000524-03

9000528-03  

9000529-03

48036  ראש העין 21שילה ' רחמקומיתראש העין418מרכז
9007289-03  

9007289-03
9007206-03
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420מרכז
- מכבים - מודיעין  

רעות
מקומית

71700מודיעין 

1. ד.ת

9726007-08  

9261170-08  

9261698-08

9721034-08  

9261271-08

מקומיתשוהם421מרכז
. נ.ד,  1.ד.ת,  המועצה המקומית , שוהם

73142מרכז  רמלה 

9723060-03  

9731084-03/מ

9731091-03

03-9723069

מקומיתאלעד422מרכז
המועצה המקומית אלעד  יהודה הנשיא 

48900אלעד , 1. ד.ת,  1
9097333-039095079-03

03-972288703-9722886 רמלה1 רחוב טשרנכובסקי מקומיתחבל מודיעין424מרכז

7291503-9606961 כפר חבד 15ד .תמקומיתעמק לוד425מרכז

מקומיתגזר426מרכז

בית חשמונאי

דואר נע שמשון

99789מיקוד 

08-927408208-9274088

49940כפר  קאסם   מקומיתקסם451מרכז

-  מ9370492-03

9370548-03  

9370241-03

9370242-03

מקומיתהוד השרון452מרכז
השרון -הוד,   285. ד.ת,  7בני ברית ' רח

45105

7759666-09  

7406608-09
7405566-09

מרחביתזמורה453מרכז

קרית עקרון

ו סנטר"ביל

70500

188ד .ת

08-941404408-9410202

מרחביתמצפה אפק455מרכז
   צומת 7ד . ת9' בן ציון גיליס  מס' רח

49277סגולה  פתח תקוה 
9302051/2/3-039048569-03

60948גבעת ברנר ,   ז ברנר"מואמרחביתשורקות456מרכז
08-9412991  08-

9412714
08-9419017

מרחביתשרונים457מרכז
אזור התעשייה '  קומה ב'  ג1הצורן ' רח

דרום נתניה
8636000-098636029-09

42837   קלנסווה 415. ד.תמרחביתמזרח  השרון458מרכז
8781542-09  

8781286-09
8781542-09  

514455776568-03בני ברק ,  11דוד המלך ' שדמקומיתבני ברק501תל אביב
5776124-03

03-5776578

595155558501-03בת ים ,  1סטרומה ' רחמקומיתבת ים502תל אביב
5558666-03

03-5556089
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532995722200-037313962-03גבעתיים ,  6שנקין ' רחמקומיתגבעתיים503תל אביב

464859591500-099546896-09הרצליה ,   2הנדיב ' רחמרחביתהרצליה504תל אביב

583735027300-03חולון ,  58ויצמן ' רחמקומיתחולון505תל אביב
6511851-03

03-5017044

524616753511-03רמת גן , 35ביאליק ' רחמקומיתרמת גן506תל אביב
6511851-03

03-6753392

645145218218-03תל אביב ,  68בן גוריון ' שדמקומיתיפו-תל אביב507תל אביב
5244093-03

03-5216820

555305311101-035351170-03  קרית אונו 13סוקולוב ' רחמרחביתאונו551תל אביב

602615388160-035337965-03אור יהודה ,  100ההגנה ' רחמרחביתאזור-אור יהודה552תל אביב

472085483802-035408096-03  רמת השרון 41ביאליק ' שדמקומיתרמת השרון553תל אביב

80350אופקים  , 1. ד.ת,   04הרצל ' רחמקומיתאופקים601דרום
9928578-08

08-9928545

9960270-08

08-9962481

88100אילת , 14. ד.תמקומיתאילת602דרום
6367101-08

08-6367114

6367158-08

08-6367008

מקומיתאשדוד603דרום
אשדוד , 28. ד. ת10הגדוד העברי ' רח

77100

8545003-08

08-8545304

8545026-08

08-8677808

78190אשקלון , 9001. ד.ת,   מרכז נפתימקומיתאשקלון604דרום
6792380/2-08

08-6792355

6792508-08

08-6792509

84100  באר שבע 15. ד.תמקומיתבאר שבע605דרום
6463880-08

08-6463807

6274874-08

08-6280244

82100 קרית גת 1. ד.תמקומיתקרית גת606דרום
6874501-08

08-6883381

08-6602240

08-6811605

86100דימונה , 1. ד.תמקומיתדימונה607דרום
6563101-08

08-6563116

08-6550105

08-6550323
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88820,  חבל אילות. נ.דמקומיתחבל אילות608דרום
08-6355834

08-6355819
08-6355800

מקומיתנתיבות609דרום
נתיבות ,   1. ד.ת, 4ככר גוש עציון 

80200

9938701-08

08-9938713

9944397-08

08-9932964

80750ערד ,   100. ד.מחנה קדמי   תמקומיתערד610דרום
9951601-08

08-9951616

08-9951685

08-9951731

80100שדרות ,   כיכר הנשיאמקומיתשדרות611דרום
6620200-08

08-6892475

08-6893156

08-6620292

80550ירוחם  , 1. ד.תמקומיתירוחם612דרום
08-6598202

08-6598260

08-6598206

08-6598265

80650מצפה רמון  ,  בן גוריון' שדמקומיתמצפה רמון613דרום
6588185-08

08-6596256

08-6587478

08-6586158

84965עומר , 1. ד.רותם ת' רחמקומיתעומר614דרום
6291130-08

08-6291140

6291110-08

08-6291146

85025  מיתר  1. ד.ת, עומריםמקומיתמיתר615דרום
6518615-08

08-6518842

08-6517616

08-6519209

70900באר טוביה ,  אזור התעשיהמקומיתבאר טוביה616דרום
08-8509700

08-8503404

08-8509704

08-8509767

70950קרית מלאכי , 1. ד.תמקומיתקרית  מלאכי617דרום
8500842-08

08-8608700

8586220-08

08-8585036

85357  רהט 8. ד.מרכז מסחרי  תמקומיתרהט618דרום
08-9914805

08-9914809

9919513-08

08-9910743

מקומיתרמת נגב619דרום
ז רמת "נ חלוצה מוא.צומת משאבים ד

85515נגב 

6564152-08

08-6564129

08-6553296

08-6564188

מקומיתהערבה התיכונה622דרום
. נ.ד, מרכז ספיר, ז ערבה תיכונה"מוא

86825, ערבה תיכונה

08-6592201

08-6592216

6581487-08  

0776449008

86910ים המלח . נ.נווה זוהר   דמקומיתתמר623דרום
08-6688809

08-6688841

08-6584527

08-6584102

9 מתוך 8עמוד 



פקסטלפוןהמעןסוג ועדהשם הועדהקודמחוז

מקומיתאבו בסמה624דרום
באר '  קומה ג7מגדל , 11יצחק רגר ' שד

שבע

08-6202550

08-6202540

08-6651181

08-6202538

מרחביתשמעונים653דרום

,   50. ד.ת,  חוות איבים :שמעונים א

באר :  'שמעונים ב     80100שדרות 

שבע

08-68996966894063-08

7983508-8500705שקמים   . נ.ד,   צומת ראםמרחביתשקמים654דרום
8503163-08

84102, באר שבע, 360ד "תמקומיתרמת חובב656דרום
08-6543117

08-6543109

08-6543131

08-6543130

מקומיתלהבים657דרום
, מרכז מסחרי, מועצה מקומית להבים

85338להבים 

08-9554761

08-9554784

08-9554763

08-9554774

9 מתוך 9עמוד 


