
מחיר משלוחשם ישובמחיר משלוחשם ישובמחיר משלוחשם ישוב
65ברכיה45בארות יצחק65אבו גוש
לא מגיעיםברקן65בארותייםלא מגיעיםאבו סנאן
65ברקת65בורגתה65אבטין

65בת הדר65בחן65אביגדור
65בת חןלא מגיעיםבית אל65אביחיל

65בת חפר65בית אלעזרי25אבן יהודה
0בת ים65בית אריה65אבן ספיר

לא מגיעיםג'ת משולש45בית דגן65אבן שמואל
65גאולים65בית הלוי45אודים
65גאליה65בית הלל65אופקים

65גבע כרמל45בית זית0אור יהודה
65גבעת אבני65בית חלקיה25אור עקיבא

65גבעת אלה45בית חנן65אורות
45גבעת ברנר65בית חנניה65אורנים
45גבעת השלושה65בית חרות65אורנית
65גבעת וושינגטון65בית חשמונאי65אושה
45גבעת זאב65בית יהושע0אזור
45גבעת ח'ן45בית ינאי65אחווה

65גבעת כ'ח65בית יצחק65אחוזת ברק
0גבעת סביון45בית ליד65אחוזת פולג
65גבעת עדה65בית מאיר45אחיסמך
0גבעת שמואל65בית נחמיה45אחיעזר

45גבעת שפירא45בית נחמיה45אייר פורט סיטי
45גבעתי65בית נקופה45אילנות
0גבעתיים45בית עובד65אילניה
45גברעם65בית עוזיאל25אילת
45גדרה65בית עזרא45אירוס
65גונן65בית עריף65אלומה
65גזר65בית שמש45אלישבע
45גיאה65בית שקמה45אלישמע
65גיבתון65בית'ר עילית65אלעד

65גילון65ביתן אהרן65אלפי מנשה
65גילתלא מגיעיםביתר עילית70אלקנה
45גינתון65בן זכאי65אמונים
0גליל ים65בן נון45אפק
0גלילות45בן שמן-כפר הנוע70אפרת
65גן דרום45בן שמן-מושב65ארז

65גן הדרום45בן שמן-שיכון65אריאל
45גן חיים0בני ברק45ארסוף
45גן יבנה45בני דרום65אשבל
70גן נר45בני דרור25אשדוד
45גן רווה45בני עטרות65אשחר

45גן שורק65בני עי'ש65אשל הנשיא
45גן שלמה65בני עי"ש25אשקלון
45גנות45בני ציון65אשתאול

45גנות הדר65בני ראםלא מגיעיםבאקה אל גרביה
45גני הדר65בניה45באר גנים



65גני טל65בנימינה65באר טוביה
0גני יהודה45בצרה45באר יעקב
45גני יוחנן65בצרון25באר שבע
45גני עומר65בר לב45גני עם

65כפר ברא65טל שחר0גני תקווה
0כפר גבירול65טלזסטון45געש

45כפר גלים65טמרה0גת רימון
45כפר גלעדי45יבנה70דבירה
45כפר דניאל45יגור65דימונה

65כפר המכבי45יגל65דן
0כפר המכבייה65יד השמונה65דפנה

45כפר הנגיד65יד חנה65הדסה נעורים
65כפר הס65יד נתן45הדסים
65כפר הרי'ף65יד רמבם65הדר עם

45כפר ויתקין0יהוד0הוד השרון
65כפר ורבורג0יהוד מונוסון65הודיה

65כפר ורדים65יואב0הכפר הירוק
45כפר חב'ד65יובל65העוגן

45כפר חיים65יובלים65הר אדר
45כפר חסידים א65יחד65הר גילה
45כפר חסידים ב45יישובי גדרות65הר טוב
45כפר טרומן65ינוב0הרצליה
45כפר ידידיה65יעף65וינגיט
45כפר יובל65יערות הכרמל65זוהר
45כפר יונה0יפו65זיקים
65כפר יעבץ65יפתח65זיתן

לא מגיעיםכפר לביאר65יציץ65זכרון יעקב
45כפר מונש65יקום65זרחיה

65כפר מכבי65יקנעם65חבצלת השרון
65כפר מל'ל65יקנעם עילית65חגור
65כפר מנחם70ירוחם65חדיד
45כפר מסריק25ירושלים25חדרה
0כפר מעש65ירחיב65חולדה
65כפר מרדכי65ירקונה0חולון
45כפר נטר65ישוב אדם65חופית

0כפר סבא70ישעי65חורשים
45כפר סולד45ישרשלא מגיעיםחיננית
65כפר סילבר65כוכב יאיר0חיפה

45כפר סירקין65כוכב מיכאל25חיפה קריות
70כפר קיש65כישור45חמד
65כפר ראםלא מגיעיםכליללא מגיעיםחספין

45כפר רות65כמון65חפץ חיים
65כפר שמואל45כנות65חצב

0כפר שמריהו65כפר אביב65חצור הגלילית
65כפר תבור65כפר אוריה65חצור-אשדוד

65כרכור65כפר אורנים45חצרים
65כרמי יוסף0כפר אז'ר65חרוצים
25כרמיאל65כפר אחים45חרות



45כרמיה25כפר ביאליק65חריש
65לבון25כפר ביל'ו45חשמונאים

45להבים25כפר ביל'ו (סנטר)65טבריה
0לוד25כפר ביל'ו א'65טירת יהודה
65לוטם25כפר ביל'ו ב'45טירת יהודה
45לפיד65כפר בלום45טירת כרמל
70מבוא מודיעים45כפר בן נון45מבקיעים

65עזר65נוה ימין45מבשרת ציון
65עזריאל65נווה אילן65מגדים
65עטרות65נווה איתמרלא מגיעיםמגדל

65עיינות55נווה אפרים65מגדל העמק
65עין ורד65נווה ים70מגל

45עין חמד45נווה ימין45מגשימים
65עין שריד45נווה ירק0מודיעין

45עינת65נווה מבטח55מודיעין מכבים רעות
65עכו0נווה מונסון55מודיעין עילית
לא מגיעיםעלי45נווה שלוםלא מגיעיםמושב ארבל
לא מגיעיםעלמון45נוף איילון45מושב פורת

45עמיר45נופךלא מגיעיםמושב רמות רמת הגולן
לא מגיעיםעמק בית שאן45נורדיה65מושב שיבולים

לא מגיעיםעמק המעיינות45נחלים45מזור
65ענתות70נחם45מזכרת בתיה

65עפולה45נחף70מירון
65עצמון65נחשונים65מיתר
65ערד45נטעים55מכבים

65ערוגות65ניל'י55מכבים-רעות
0פארק המדע רחובות-נס ציונה45ניצן45מכמורת
לא מגיעיםפדואל65ניצני עוז65מכמנים

לא מגיעיםפדואל65ניצנים70מסילת ציון
65פדיה45ניר אליהו45מעברות
55פי גלילות65ניר בנים45מעוז ציון

65פלוגות45ניר גלים65מעלה אדומים
65פרדס חנה כרכור65ניר ישראל65מעלה החמישה
0פרדס כץ65ניר עם65מעלות תרשיחא

45פרדסיה70ניר עציון0מעש
0פתח תקוה45ניר צבי45מצליח

65פתחיה45נירית65מצפה אבי'ב
65צביה0נס ציונה70מצפה אביב
0צהלה45נעורים65מצפה עדי
25צומת בילו65נעלהלא מגיעיםמצפה רמון

65צומת סגולה45נען65מצפים-גוש שגב
45צופים45נצר סרני45מרגליות
45צופין65נצרת65מרחביה
65צופית65נצרת עילית65משגב

45צוקי ים45נשר65משגב דב
65צור הדסה45נתב'ג65משואות יצחק
45צור יגאל65נתיבות45משמר איילון
45צור יצחק0נתניה65משמר דוד

65צור משה45סאג`ור45משמר השבעה



45צור נתן0סביון45משמר השרון
65צור שלום0סינמה סיטי גלילות65משמרת
70שערי תקווהלא מגיעיםסלעית65משען
55שפיים45סתריה45מתן

65שפיר45עד הלום65מתתיהו
70שפר65עדי45נאות מרדכי

65שפרעם65עדנים45נגבה
לא מגיעיםשרונה45עולש65נהריה

65צורית65עומר65קבוצת יבנה
65צורן45רמות השבים25קבוצת שילר

70צלפון45רמות מאירלא מגיעיםקדומים
45צפריה45רמלהלא מגיעיםקדומים
65צפת0רמת אביבלא מגיעיםקדומים
65צרופה0רמת אפעל65קדימה

45צריפין65רמת בית שמש65קדימה-צורן
65שתולים0רמת גן65קדר
לא מגיעיםתאשור0רמת גן- תל השומר45קדרון

65תובללא מגיעיםרמת הגולן65קוממיות
65תימורים45רמת הכובש70קיבוץ גזית
0תל אביב0רמת השרון65קיבוץ גת
0תל השומר45רמת חובב45קיסריה
45תל חי45רמת יוחנן0קיראון
45תל חנן65רמת ישילא מגיעיםקצרין

65תל יצחק45רמת מוצא0קרית אונו
55תל מונד0רמת פולג25קרית אליעזר
45תל נוף0רמת פנקס0קרית אריה
65תל שחר80רמת רזיאל25קרית אתא

65תלמי יחיאל65רמת רחל25קרית ביאליק
45תלמי יפה0רעות65קרית בנימין

45תלמי מנשה0רעננה45קרית גת
65תנובות65רקפת25קרית חיים
45רשפון45קרית טבעון

45שאר ישוב25קרית ים
45שדה ורבורג65קרית יערים
45שדה חמד25קרית מוצקין
65שדה יואב45קרית מלאכי
45שדה נחמיה65קרית ענבים
65שדה עוזיהו25קרית עקרון
45שדי חמד25קרית שלום
65שדמה25קרית שמואל
65שדמות דבורה65קרית שמונה
65שדרותלא מגיעיםקרני שומרון
80שואבה45ראש העין

45שוהם0ראשון לציון
65שורש65רבדים
70רגבים
100רהט

0רחובות
70ריינה



45רינתיה
45רכסים


