
שם יישוב יעדשם יישוב מוצאמחוזסוג קוקו' מסאשכולמפעיל

אגד

חולון עירוני 

חולוןחולוןגוש דןעירוני78תחרות חולון+ומטרופוליני

רחובותרחובותמרכזעירוני19רחובות עירוניאגד

אשקלוןבאר טוביההדרוםבינעירוני31אשקלון-תל אביבאגד

טבריהתל אביב יפוארציבינעירוני836גליל עמקים-תל אביבאגד

קרית שמונהתל אביב יפוארציבינעירוני845גליל עמקים-תל אביבאגד

עירוני14חיפה עירוניאגד

מטרופולין 

חיפהחיפהחיפה

עירוני23חיפה עירוניאגד

מטרופולין 

חיפהחיפהחיפה

עירוני25חיפה עירוניאגד

מטרופולין 

חיפהחיפהחיפה

עירוני35חיפה עירוניאגד

מטרופולין 

חיפהחיפהחיפה

עירוני125חיפה עירוניאגד

מטרופולין 

חיפהחיפהחיפה

עירוני245חיפה עירוניאגד

מטרופולין 

טירת כרמלחיפהחיפה

בינעירוני503חיפה-קריית שמונהאגד

גולן גליל 

קצריןחיפהועמקים

אגד

-כרמיאל עירוני כרמיאל

בינעירוני260טבריה-חיפה חיפה

גולן גליל 

חיפהכרמיאלועמקים

אגד

-כרמיאל עירוני כרמיאל

בינעירוני261טבריה-חיפה חיפה

גולן גליל 

כרמיאלחיפהועמקים

אגד

-כרמיאל עירוני כרמיאל

בינעירוני262טבריה-חיפה חיפה

גולן גליל 

כרמיאלחיפהועמקים

אגד

-כרמיאל עירוני כרמיאל

בינעירוני263טבריה-חיפה חיפה

גולן גליל 

כרמיאלעכוועמקים

אגד

-כרמיאל עירוני כרמיאל

בינעירוני264טבריה-חיפה חיפה

גולן גליל 

כרמיאלחיפהועמקים

אגד

-כרמיאל עירוני כרמיאל

בינעירוני430טבריה-חיפה חיפה

גולן גליל 

טבריהחיפהועמקים

אגד

-כרמיאל עירוני כרמיאל

בינעירוני435טבריה-חיפה חיפה

גולן גליל 

טורעאןטבריהועמקים

אגד

-כרמיאל עירוני כרמיאל

עירוני6טבריה-חיפה חיפה

גולן גליל 

כרמיאלכרמיאלועמקים

אגד

-כרמיאל עירוני כרמיאל

עירוני7טבריה-חיפה חיפה

גולן גליל 

כרמיאלכרמיאלועמקים

ירושליםירושליםם-יעירוני882ירושלים עירוניאגד

ירושליםירושליםם-יעירוני716ירושלים עירוניאגד

ירושליםבני ברקארציבינעירוני402411ברק קו .ב-ירושליםאגד

ירושליםבני ברקארציבינעירוני402412ברק קו .ב-ירושליםאגד

ירושליםבני ברקארציבינעירוני402413ברק קו .ב-ירושליםאגד

ירושליםבני ברקארציבינעירוני402414ברק קו .ב-ירושליםאגד

ירושליםראשון לציוןארציבינעירוני432שפלה-ירושליםאגד

ירושליםטבריהארציבינעירוני959ציר מזרחי-ירושלים צפוןאגד

ירושליםטבריהארציבינעירוני962ציר מזרחי-ירושלים צפוןאגד

ירושליםאשדודארציבינעירוני450ירושלים-אשקלון-אשדודאגד



ירושליםאשדודארציבינעירוני451ירושלים-אשקלון-אשדודאגד

ירושליםגדרהארציבינעירוני441ירושלים-אשקלון-אשדודאגד

אילתתל אביב יפוהדרוםבינעירוני790אילת עירוני ובינעירוניאגד

אילתאילתהדרוםעירוני15אילת עירוני ובינעירוניאגד

אילתתל אביב יפוהדרוםבינעירוני794אילת עירוני ובינעירוניאגד

אילתאילתהדרוםעירוני16אילת עירוני ובינעירוניאגד

אילתאילתהדרוםאזורי31אילת עירוני ובינעירוניאגד

אילתאילתהדרוםאזורי32אילת עירוני ובינעירוניאגד

אילתאילתהדרוםאזורי50אילת עירוני ובינעירוניאגד

ירושליםנתניהארציבינעירוני407ירושלים-שרון-חיפהאגד

ירושליםפתח תקווהארציבינעירוני426ירושלים-שרון-חיפהאגד

ירושליםחיפהארציבינעירוני940ירושלים-שרון-חיפהאגד

ירושליםחיפהארציבינעירוני972ירושלים-שרון-חיפהאגד

ירושליםחיפהארציבינעירוני976ירושלים-שרון-חיפהאגד

ירושליםרכסיםארציבינעירוני996ירושלים-שרון-חיפהאגד

ירושליםקרית אתאארציבינעירוני997ירושלים-שרון-חיפהאגד

ירושליםקרית אתאארציבינעירוני999ירושלים-שרון-חיפהאגד

בית שמשקרית אתאארציבינעירוני989ירושלים-שרון-חיפהאגד

בית שמשחיפהארציבינעירוני978ירושלים-שרון-חיפהאגד

חיפהתל אביב יפוארציבינעירוני900חיפה-שרון-תל אביבאגד

תל אביב יפוחיפהארציבינעירוני909חיפה-שרון-תל אביבאגד

חיפהבני ברקארציבינעירוני970חיפה-שרון-תל אביבאגד

חיפהבני ברקארציבינעירוני971חיפה-שרון-תל אביבאגד

חיפהאשדודארציבינעירוני973חיפה-שרון-תל אביבאגד

חיפהאלעדארציבינעירוני974חיפה-שרון-תל אביבאגד

חיפהנתניהארציבינעירוני975חיפה-שרון-תל אביבאגד

קרית אתאבני ברקארציבינעירוני998חיפה-שרון-תל אביבאגד

חיפהתל אביב יפוארציבינעירוני784חיפה-שרון-תל אביבאגד

קרית אתאבני ברקארציבינעירוני988חיפה-שרון-תל אביבאגד

בינעירוני702חדרה-תל אביבאגד

מטרופולין 

תל אביב יפוחדרהחיפה

ערדקוממיותארציבינעירוני543קווי חרדים-תחרותאגד

ירושליםקוממיותארציבינעירוני546קווי חרדים-תחרותאגד

קרית גתאשדודארציבינעירוני547קווי חרדים-תחרותאגד

קוממיותבני ברקארציבינעירוני549קווי חרדים-תחרותאגד

ירושליםערדארציבינעירוני555קווי חרדים-תחרותאגד

ירושליםקרית גתארציבינעירוני556קווי חרדים-תחרותאגד

קרית גתבני ברקארציבינעירוני557קווי חרדים-תחרותאגד

ערדבני ברקארציבינעירוני558קווי חרדים-תחרותאגד

ערדאשדודארציבינעירוני560קווי חרדים-תחרותאגד

תפרחבני ברקארציבינעירוני490קווי חרדים-אגד תעבורהאגד

ירושליםנתיבותארציבינעירוני492קווי חרדים-אגד תעבורהאגד

תפרחבני ברקארציבינעירוני493קווי חרדים-אגד תעבורהאגד

ירושליםאופקיםארציבינעירוני494קווי חרדים-אגד תעבורהאגד

ירושליםבני נצריםארציבינעירוני495קווי חרדים-אגד תעבורהאגד

ירושליםנתיבותארציבינעירוני496קווי חרדים-אגד תעבורהאגד

ירושליםתפרחארציבינעירוני591קווי חרדים-אגד תעבורהאגד

מגדל העמקבני ברקארציבינעירוני951קווי חרדים-אגד תעבורהאגד

ירושליםמגדל העמקארציבינעירוני952קווי חרדים-אגד תעבורהאגד



אגד 

בית שמשנווה דניאלם-יאזורי409עוטף ירושליםתעבורה

אגד 

ירושליםיצהרם-יבינעירוני477עוטף ירושליםתעבורה

תל אביב יפואשדודמרכזבינעירוני322א"ת-יבנה-אשדודאפיקים

בית שמשאשדודמרכזבינעירוני474א"ת-יבנה-אשדודאפיקים

ראשון לציוןבאר טוביהמרכזבינעירוני335א"ת-יבנה-אשדודאפיקים

ירושליםתל אביב יפוארציבינעירוני428בני -ירושלים -4כביש אפיקים

ירושליםבני ברקארציבינעירוני429בני -ירושלים -4כביש אפיקים

ד''כפר חבקרית מלאכיארציבינעירוני548בני -ירושלים -4כביש אפיקים

ירושליםבני ברקארציבינעירוני401בני -ירושלים -4כביש אפיקים

ירושליםבני ברקארציבינעירוני421בני -ירושלים -4כביש אפיקים

ירושליםבני ברקארציבינעירוני423בני -ירושלים -4כביש אפיקים

ירושליםבני ברקארציבינעירוני427בני -ירושלים -4כביש אפיקים

נמל תעופה בן גוריוןירושליםארציבינעירוני485בני -ירושלים -4כביש אפיקים

ביתר עיליתעמנואלמרכזבינעירוני391שומרוןאפיקים

קדומיםבני ברקמרכזבינעירוני89שומרוןאפיקים

תל אביב יפוראש העיןגוש דןבינעירוני473ראש העין-פתח תקוהאפיקים

תל אביב יפוכפר קאסםגוש דןבינעירוני253ראש העין-פתח תקוהאפיקים

רביה'באקה אל עכפר קאסםגוש דןבינעירוני114ראש העין-פתח תקוהאפיקים

תל אביב יפוראש העיןגוש דןבינעירוני258ראש העין-פתח תקוהאפיקים

פתח תקווהפתח תקווהגוש דןעירוני116ראש העין-פתח תקוהאפיקים

תל אביב יפוראש העיןגוש דןבינעירוני477ראש העין-פתח תקוהאפיקים

פתח תקווהפתח תקווהגוש דןעירוני41ראש העין-פתח תקוהאפיקים

פתח תקווהפתח תקווהגוש דןעירוני31ראש העין-פתח תקוהאפיקים

פתח תקווהפתח תקווהגוש דןעירוני44ראש העין-פתח תקוהאפיקים

פתח תקווהפתח תקווהגוש דןעירוני22ראש העין-פתח תקוהאפיקים

פתח תקווהפתח תקווהגוש דןעירוני10ראש העין-פתח תקוהאפיקים

פתח תקווהפתח תקווהגוש דןעירוני33ראש העין-פתח תקוהאפיקים

פתח תקווהפתח תקווהגוש דןעירוני15ראש העין-פתח תקוהאפיקים

בינעירוני344בי טורס.י'מרחב נצרת גטורס.בי.גי

גולן גליל 

חיפהנצרתועמקים

בינעירוני358בי טורס.י'מרחב נצרת גטורס.בי.גי

גולן גליל 

מגדל העמקחיפהועמקים

אזורי25בי טורס.י'מרחב נצרת גטורס.בי.גי

גולן גליל 

נוף הגלילנצרתועמקים

בינעירוני122בי טורס.י'מרחב נצרת גטורס.בי.גי

גולן גליל 

טבריהעוזיירועמקים

שדרותרהטהדרוםבינעירוני463רהט והנגב המערביגלים

תל אביב יפותל אביב יפוגוש דןעירוני279תל אביבדן

תל אביב יפותל אביב יפוגוש דןעירוני116תל אביבדן

תל אביב יפותל אביב יפוגוש דןעירוני304תל אביבדן

תל אביב יפותל אביב יפוגוש דןעירוני14תל אביבדן

רמת גןרמת גןגוש דןעירוני27תל אביבדן

רמת גןתל אביב יפוגוש דןעירוני32תל אביבדן

תל אביב יפותל אביב יפוגוש דןעירוני34בני ברק-מזרחידן

רמת גןרמת גןגוש דןעירוני6בני ברק-מזרחידן

אור יהודהרמת גןגוש דןעירוני18בני ברק-מזרחידן

גבעת שמואלתל אביב יפוגוש דןעירוני17בני ברק-מזרחידן



רמת גןרמת גןגוש דןעירוני135רמת גן-מזרחידן

רמת גןרמת גןגוש דןעירוני235רמת גן-מזרחידן

רמת גןתל אביב יפוגוש דןעירוני267רמת גן-מזרחידן

בני ברקבת יםגוש דןעירוני140בת ים-דרומידן

חולוןחולוןגוש דןעירוני106בת ים-דרומידן

תל אביב יפוראשון לציוןגוש דןעירוני119חולון-צ"ראשל-דרומידן

תל אביב יפופתח תקווהגוש דןעירוני350א"ת-ת"פדן

תל אביב יפופתח תקווהגוש דןעירוני38א"ת-ת"פדן

תל אביב יפופתח תקווהגוש דןעירוני50א"ת-ת"פדן

תל אביב יפופתח תקווהגוש דןעירוני138א"ת-ת"פדן

תל אביב יפופתח תקווהגוש דןעירוני166א"ת-ת"פדן

תל אביב יפופתח תקווהגוש דןעירוני128א"ת-ת"פדן

דן באר 

באר שבעבאר שבעהדרוםעירוני112באר שבע עירונישבע

אופקיםאשקלוןהדרוםבינעירוני365צפון הנגבדן בדרום

צאליםבאר טוביההדרוםבינעירוני376צפון הנגבדן בדרום

נתיבותביתר עיליתהדרוםבינעירוני442צפון הנגבדן בדרום

נתיבותבית שמשהדרוםבינעירוני445צפון הנגבדן בדרום

אופקיםבית שמשהדרוםבינעירוני485צפון הנגבדן בדרום

קרית גתשדרותהדרוםבינעירוני240צפון הנגבדן בדרום

אופקיםאשדודהדרוםבינעירוני465צפון הנגבדן בדרום

אשכולתל אביב יפוהדרוםבינעירוני479צפון הנגבדן בדרום

אופקיםביתר עיליתהדרוםבינעירוני482צפון הנגבדן בדרום

אופקיםבאר שבעהדרוםבינעירוני333צפון הנגבדן בדרום

בית שמשנתניהמרכזבינעירוני624שרון חולון מרחבימטרופולין

תל אביב יפוכפר סבאמרכזבינעירוני247השרוןמטרופולין

רעננהרעננהמרכזעירוני24השרוןמטרופולין

דימונהמודיעין עיליתהדרוםבינעירוני357הנגבמטרופולין

דימונהנתיבותהדרוםבינעירוני359הנגבמטרופולין

באר שבעאשדודהדרוםבינעירוני360הנגבמטרופולין

אופקיםרחובותהדרוםבינעירוני373הנגבמטרופולין

דימונהירושליםהדרוםבינעירוני458הנגבמטרופולין

בית שמשערדהדרוםבינעירוני559הנגבמטרופולין

באר שבעשדרותהדרוםבינעירוני343הנגבמטרופולין

הדרוםבינעירוני354הנגבמטרופולין

נמל תעופה בן 

באר שבעגוריון

בית שמשדימונההדרוםבינעירוני459הנגבמטרופולין

להביםמיתרהדרוםבינעירוני38הנגבמטרופולין

תמרלהביםהדרוםבינעירוני400הנגבמטרופולין

אשדודקוממיותהדרוםבינעירוני56הנגבמטרופולין

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

בינעירוני297ותיירות

גולן גליל 

חיפהשעבועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

בינעירוני828ותיירות

גולן גליל 

בני ברקנוף הגלילועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

בינעירוני290ותיירות

גולן גליל 

חיפהמגארועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

בינעירוני299ותיירות

גולן גליל 

חיפהמגארועמקים



נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

בינעירוני553ותיירות

גולן גליל 

חיפהעין מאהלועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

בינעירוני554ותיירות

גולן גליל 

חיפהנצרתועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

בינעירוני724ותיירות

גולן גליל 

אום אל פחםנוף הגלילועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

בינעירוני833ותיירות

גולן גליל 

תל אביב יפונוף הגלילועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

אזורי280ותיירות

גולן גליל 

עמק יזרעאלאעבליןועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

בינעירוני289ותיירות

גולן גליל 

מגארחיפהועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

בינעירוני451ותיירות

גולן גליל 

הגליל העליוןיפיעועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

בינעירוני110ותיירות

גולן גליל 

מגדל העמקנוף הגלילועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

אזורי29ותיירות

גולן גליל 

מרום הגלילנצרתועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

בינעירוני60ותיירות

גולן גליל 

כרמיאלדייר חנאועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

אזורי327ותיירות

גולן גליל 

קרית טבעוןטמרהועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

בינעירוני158ותיירות

גולן גליל 

נין'סחנצרתועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

בינעירוני180ותיירות

גולן גליל 

נין'סחעין מאהלועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

עירוני4ותיירות

גולן גליל 

מגארמגארועמקים

נסיעות 

ותיירות

נסיעות - קווי נצרת 

בינעירוני63ותיירות

גולן גליל 

כרמיאלנין'סחועמקים

נתיב 

צפתחיפהארציבינעירוני977הגלילאקספרס

נתיב 

צפתבני ברקארציבינעירוני980הגלילאקספרס

נתיב 

צפתבני ברקארציבינעירוני981הגלילאקספרס

נתיב 

צפתירושליםארציבינעירוני982הגלילאקספרס

נתיב 

צפתבני ברקארציבינעירוני984הגלילאקספרס

נתיב 

בינעירוני985הגלילאקספרס

גולן גליל 

מירוןאשדודועמקים

נתיב 

חצור הגליליתבית שמשארציבינעירוני987הגלילאקספרס

נתיב 

בינעירוני988הגלילאקספרס

גולן גליל 

חצור הגליליתקרית גתועמקים

נתיב 

בינעירוני173הגלילאקספרס

גולן גליל 

אעבליןחיפהועמקים



נתיב 

בינעירוני273הגלילאקספרס

גולן גליל 

נהריהחיפהועמקים

נתיב 

בינעירוני294הגלילאקספרס

גולן גליל 

חיפהפסוטהועמקים

נתיב 

בינעירוני295הגלילאקספרס

גולן גליל 

חיפהראמהועמקים

נתיב 

צפתביתר עיליתארציבינעירוני967הגלילאקספרס

נתיב 

בינעירוני989הגלילאקספרס

גולן גליל 

צפתנתניהועמקים

נתיב 

בינעירוני990הגלילאקספרס

גולן גליל 

רכסיםצפתועמקים

נתיב 

בינעירוני991הגלילאקספרס

גולן גליל 

עפולהצפתועמקים

נתיב 

צפתירושליםארציבינעירוני992הגלילאקספרס

נתיב 

בני ברקעפולהארציבינעירוני994הגלילאקספרס

נתיב 

בינעירוני176הגלילאקספרס

גולן גליל 

תל חיעכוועמקים

נתיב 

חצור הגליליתירושליםארציבינעירוני983הגלילאקספרס

נתיב 

צפתירושליםארציבינעירוני993הגלילאקספרס

נתיב 

בינעירוני66הגלילאקספרס

גולן גליל 

עכוכאבולועמקים

נתיב 

בינעירוני174הגלילאקספרס

גולן גליל 

כפר מנדאחיפהועמקים

נתיב 

בני ברקכרמיאלארציבינעירוני978הגלילאקספרס

נתיב 

צפתבני ברקארציבינעירוני979הגלילאקספרס

נתיב 

בינעירוני175הגלילאקספרס

גולן גליל 

תל חיעפולהועמקים

נתיב 

בינעירוני178הגלילאקספרס

גולן גליל 

תל חייש'גועמקים

נתיב 

אזורי300הגלילאקספרס

גולן גליל 

נין'סחעראמשהועמקים

נתיב 

בינעירוני177הגלילאקספרס

גולן גליל 

תל חיתרדיוןועמקים

נתיב 

בינעירוני179הגלילאקספרס

גולן גליל 

תל חיחולתהועמקים

נתיב 

אזורי25הגלילאקספרס

גולן גליל 

גורןנהריהועמקים

נתיב 

עירוני10הגלילאקספרס

גולן גליל 

צפתצפתועמקים

נתיב 

אזורי46הגלילאקספרס

גולן גליל 

יש'געלמהועמקים



נתיב 

עירוני18הגלילאקספרס

גולן גליל 

מטה אשרנהריהועמקים

נתיב 

עירוני2הגלילאקספרס

גולן גליל 

צפתצפתועמקים

נתיב 

עירוני55הגלילאקספרס

גולן גליל 

חצור הגליליתראש פינהועמקים

בינעירוני851העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

נתניהטבריהועמקים

בינעירוני854העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

גבעת זאבעפולהועמקים

בינעירוני969העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

בני ברקטבריהועמקים

בינעירוני188העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

יקנעם עיליתחיפהועמקים

בינעירוני304העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

עפולהחיפהועמקים

בינעירוני349העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

מגדל העמקעפולהועמקים

בינעירוני849העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

גבעת זאבטבריהועמקים

בינעירוני855העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

מודיעין עיליתעפולהועמקים

בינעירוני773העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

נופיתחיפהועמקים

בינעירוני850העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

מודיעין עיליתטבריהועמקים

בינעירוני180העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

יקנעם עיליתחיפהועמקים

בינעירוני308העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

עפולהחיפהועמקים

בינעירוני75העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

בסמת טבעוןחיפהועמקים

אזורי48העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

אכסאלנוף הגלילועמקים

עירוני9העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

טבריהטבריהועמקים

עירוני20העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

עפולהעפולהועמקים

עירוני6העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

עפולהעפולהועמקים

עירוני3העמקיםסופרבוס

גולן גליל 

עפולהעפולהועמקים

קרית גתבית שמשם-יבינעירוני323פרוזדור ירושליםסופרבוס

בני ברקקרית יעריםם-יבינעירוני190פרוזדור ירושליםסופרבוס

מודיעין עיליתקרית יעריםם-יבינעירוני191פרוזדור ירושליםסופרבוס

קרית יעריםבית שמשם-יבינעירוני424פרוזדור ירושליםסופרבוס

קרית יעריםירושליםם-יאזורי289פרוזדור ירושליםסופרבוס

קרית יעריםמבשרת ציוןם-יבינעירוני89פרוזדור ירושליםסופרבוס

מבשרת ציוןמבשרת ציוןם-יאזורי87פרוזדור ירושליםסופרבוס



בית שמשבית שמשם-יעירוני3פרוזדור ירושליםסופרבוס

בית שמשבית שמשם-יעירוני4פרוזדור ירושליםסופרבוס

בני ברקמודיעין עיליתם-יבינעירוני219חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני312חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני314חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני316חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני317חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני320חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני322חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני324חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני326חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני327חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני341חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני344חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני346חשמונאיםקווים

רמלהתל אביב יפומרכזבינעירוני452חשמונאיםקווים

רמלהתל אביב יפומרכזבינעירוני455חשמונאיםקווים

תל אביב יפולודמרכזבינעירוני475חשמונאיםקווים

תל אביב יפולודמרכזבינעירוני476חשמונאיםקווים

חיפהמודיעין עיליתם-יבינעירוני581חשמונאיםקווים

רכסיםמודיעין עיליתם-יבינעירוני582חשמונאיםקווים

זכרון יעקבמודיעין עיליתם-יבינעירוני583חשמונאיםקווים

נתניהמודיעין עיליתם-יבינעירוני584חשמונאיםקווים

נחל שורקמודיעין עיליתם-יבינעירוני585חשמונאיםקווים

נתיבותמודיעין עיליתם-יבינעירוני586חשמונאיםקווים

אופקיםמודיעין עיליתם-יבינעירוני587חשמונאיםקווים

קרית גתמודיעין עיליתם-יבינעירוני589חשמונאיםקווים

חיפהמודיעין עיליתם-יבינעירוני681חשמונאיםקווים

זכרון יעקבמודיעין עיליתם-יבינעירוני683חשמונאיםקווים

קרית גתמודיעין עיליתם-יבינעירוני685חשמונאיםקווים

מודיעין עיליתראשון לציוןם-יבינעירוני873חשמונאיםקווים

בית שמשמודיעין עיליתם-יבינעירוני875חשמונאיםקווים

אשדודמודיעין עיליתם-יבינעירוני881חשמונאיםקווים

פתח תקווהמודיעין עיליתם-יבינעירוני882חשמונאיםקווים

ראשון לציוןמודיעין עיליתם-יבינעירוני883חשמונאיםקווים

בית שמשמודיעין עיליתם-יבינעירוני885חשמונאיםקווים

מודיעין עיליתפתח תקווהם-יבינעירוני892חשמונאיםקווים

בני ברקמודיעין עיליתם-יבינעירוני210חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני321חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני337חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני342חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני347חשמונאיםקווים

ירושליםד''כפר חבמרכזבינעירוני357חשמונאיםקווים

מודיעין מכבים רעותחבל מודיעיןמרכזבינעירוני504חשמונאיםקווים

תפרחמודיעין עיליתם-יבינעירוני588חשמונאיםקווים

נתיבותמודיעין עיליתם-יבינעירוני686חשמונאיםקווים

כרמיאלמודיעין עיליתם-יבינעירוני781חשמונאיםקווים

אשדודמודיעין עיליתם-יבינעירוני871חשמונאיםקווים

מודיעין עיליתפתח תקווהם-יבינעירוני872חשמונאיםקווים



אשדודמודיעין עיליתם-יבינעירוני891חשמונאיםקווים

מודיעין עיליתראשון לציוןם-יבינעירוני893חשמונאיםקווים

בית שמשמודיעין עיליתם-יבינעירוני895חשמונאיםקווים

ד''כפר חבתל אביב יפומרכזאזורי153חשמונאיםקווים

צריפיןתל אביב יפומרכזבינעירוני155חשמונאיםקווים

בני ברקמודיעין עיליתם-יבינעירוני209חשמונאיםקווים

בני ברקמודיעין עיליתם-יבינעירוני229חשמונאיםקווים

בני ברקמודיעין עיליתם-יבינעירוני239חשמונאיםקווים

תל אביב יפורמלהמרכזבינעירוני245חשמונאיםקווים

בני ברקמודיעין עיליתם-יבינעירוני249חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני311חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני336חשמונאיםקווים

צפתמודיעין עיליתם-יבינעירוני580חשמונאיםקווים

נמל תעופה בן גוריוןרמלהמרכזאזורי239חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני331חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני332חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני334חשמונאיםקווים

ירושליםמודיעין עיליתם-יבינעירוני385חשמונאיםקווים

בני ברקלודמרכזבינעירוני384חשמונאיםקווים

מרכזבינעירוני130חשמונאיםקווים

מודיעין מכבים 

תל אביב יפורעות

ראשון לציוןרמלהמרכזבינעירוני151חשמונאיםקווים

גבעת זאבמודיעין עיליתם-יבינעירוני383חשמונאיםקווים

צפתמודיעין עיליתם-יבינעירוני680חשמונאיםקווים

קרית אונולודמרכזבינעירוני479חשמונאיםקווים

מודיעין עיליתמודיעין עיליתם-יעירוני40חשמונאיםקווים

מודיעין עיליתמודיעין עיליתם-יעירוני30חשמונאיםקווים

מודיעין עיליתמודיעין עיליתם-יעירוני20חשמונאיםקווים

נמל תעופה בן גוריוןחבל מודיעיןמרכזאזורי13חשמונאיםקווים

מודיעין עיליתמודיעין עיליתם-יעירוני10חשמונאיםקווים

רמלהחבל מודיעיןמרכזבינעירוני29חשמונאיםקווים

בית שמשביתר עיליתם-יבינעירוני138ביתר עילית ועמק האלהקווים

נתניהביתר עיליתם-יבינעירוני177ביתר עילית ועמק האלהקווים

בית שמשביתר עיליתם-יבינעירוני198ביתר עילית ועמק האלהקווים

ביתר עיליתבני ברקם-יבינעירוני199ביתר עילית ועמק האלהקווים

ירושליםביתר עיליתם-יבינעירוני224ביתר עילית ועמק האלהקווים

ירושליםביתר עיליתם-יבינעירוני238ביתר עילית ועמק האלהקווים

בני ברקביתר עיליתם-יבינעירוני129ביתר עילית ועמק האלהקווים

אלעדביתר עיליתם-יבינעירוני131ביתר עילית ועמק האלהקווים

גבעת זאבביתר עיליתם-יבינעירוני237ביתר עילית ועמק האלהקווים

ירושליםביתר עיליתם-יבינעירוני241ביתר עילית ועמק האלהקווים

ירושליםביתר עיליתם-יבינעירוני242ביתר עילית ועמק האלהקווים

ירושליםביתר עיליתם-יבינעירוני244ביתר עילית ועמק האלהקווים

ירושליםביתר עיליתם-יבינעירוני291ביתר עילית ועמק האלהקווים

ירושליםביתר עיליתם-יבינעירוני293ביתר עילית ועמק האלהקווים

ירושליםביתר עיליתם-יבינעירוני298ביתר עילית ועמק האלהקווים

קרית גתביתר עיליתם-יבינעירוני132ביתר עילית ועמק האלהקווים

מודיעין עיליתביתר עיליתם-יבינעירוני133ביתר עילית ועמק האלהקווים

בני ברקביתר עיליתם-יבינעירוני149ביתר עילית ועמק האלהקווים



רחובותביתר עיליתם-יבינעירוני176ביתר עילית ועמק האלהקווים

ירושליםביתר עיליתם-יבינעירוני221ביתר עילית ועמק האלהקווים

ירושליםביתר עיליתם-יבינעירוני226ביתר עילית ועמק האלהקווים

ירושליםביתר עיליתם-יבינעירוני222ביתר עילית ועמק האלהקווים

בית שמשביתר עיליתם-יבינעירוני137ביתר עילית ועמק האלהקווים

ירושליםביתר עיליתם-יבינעירוני246ביתר עילית ועמק האלהקווים

ביתר עיליתביתר עיליתם-יאזורי136ביתר עילית ועמק האלהקווים

קרית מלאכיביתר עיליתם-יבינעירוני175ביתר עילית ועמק האלהקווים

ירושליםביתר עיליתם-יבינעירוני279ביתר עילית ועמק האלהקווים

בינעירוני631נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

חיפהחרישחיפה

אזורי691נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

חיפהב''מרכז מירחיפה

אזורי692נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

חיפהב''מרכז מירחיפה

אזורי693נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

בנימינה גבעת עדהב''מרכז מירחיפה

אזורי694נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

בנימינה גבעת עדהב''מרכז מירחיפה

בינעירוני705נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

נתניהחדרהחיפה

בינעירוני706נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

נתניהחדרהחיפה

בינעירוני708נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

נתניהזכרון יעקבחיפה

בינעירוני730נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

פרדס חנה כרכורנתניהחיפה

בינעירוני768נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

חיפהסר א זרקא'גחיפה

בינעירוני632נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

תל אביב יפוחרישחיפה

בינעירוני729נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

נתניהפרדס חנה כרכורחיפה

בינעירוני241נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

סר א זרקא'גאום אל פחםחיפה

בינעירוני299נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

תל אביב יפואום אל פחםחיפה

בינעירוני67נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

פרדס חנה כרכורחדרהחיפה

בינעירוני163נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

מצפה אילןחדרהחיפה

כפר יונהנתניהמרכזבינעירוני241נתניה-חדרהקווים

בינעירוני37נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

חדרהפרדס חנה כרכורחיפה

בינעירוני133נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

רביה'באקה אל ענתניהחיפה

בינעירוני635נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

תל אביב יפובת חפרחיפה

תנובותנתניהמרכזאזורי41נתניה-חדרהקווים



בינעירוני58נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

נתניהחדרהחיפה

בינעירוני64נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

זמרחדרהחיפה

אזורי65נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

מגלחדרהחיפה

בינעירוני69נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

פרדס חנה כרכורסר א זרקא'גחיפה

טירהנתניהמרכזבינעירוני139נתניה-חדרהקווים

קדימה צורןנתניהמרכזבינעירוני47נתניה-חדרהקווים

בינעירוני30נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

פרדס חנה כרכורחדרהחיפה

בינעירוני32נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

בנימינה גבעת עדהחדרהחיפה

בינעירוני38נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

אל עריאןאום אל פחםחיפה

בינעירוני48נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

בנימינה גבעת עדהאל עריאןחיפה

בינעירוני63נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

חדרהמצפה אילןחיפה

כפר יונהנתניהמרכזבינעירוני131נתניה-חדרהקווים

נתניהכפר יונהמרכזבינעירוני141נתניה-חדרהקווים

בינעירוני171נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

סר א זרקא'גפוריידיסחיפה

בינעירוני31נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

פרדס חנה כרכורחדרהחיפה

בינעירוני33נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

זמרנתניהחיפה

אזורי39נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

ה''בסמאום אל פחםחיפה

כפר הסנתניהמרכזאזורי42נתניה-חדרהקווים

בינעירוני70נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

זכרון יעקבחדרהחיפה

בינעירוני74נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

אור עקיבאחדרהחיפה

טירהנתניהמרכזבינעירוני39נתניה-חדרהקווים

אזורי55נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

גן יאשיהחדרהחיפה

נתניהלב השרוןמרכזבינעירוני130נתניה-חדרהקווים

בינעירוני633נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

זמרתל אביב יפוחיפה

בינעירוני44נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

ת'גאום אל פחםחיפה

בינעירוני59נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

בנימינה גבעת עדהת'גחיפה

אזורי62נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

מעלה עירוןאום אל פחםחיפה

בינעירוני21נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

בנימינה גבעת עדהחדרהחיפה



בינעירוני29נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

חדרהפרדס חנה כרכורחיפה

עמק חפרנתניהמרכזאזורי28נתניה-חדרהקווים

בינעירוני50נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

מנשהבנימינה גבעת עדהחיפה

קדימה צורןבית יהושעמרכזבינעירוני12נתניה-חדרהקווים

בינעירוני75נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

חדרהאור עקיבאחיפה

בארותייםנתניהמרכזאזורי46נתניה-חדרהקווים

מכמורתנתניהמרכזאזורי27נתניה-חדרהקווים

קדימה צורןבית יהושעמרכזבינעירוני11נתניה-חדרהקווים

עירוני15נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

חוף הכרמלפוריידיסחיפה

נתניהנתניהמרכזאזורי20נתניה-חדרהקווים

אזורי8נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

ה''בסמכפר קרעחיפה

תל מונדקדימה צורןמרכזעירוני17נתניה-חדרהקווים

עירוני4נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

אום אל פחםאום אל פחםחיפה

עירוני3נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

אום אל פחםאום אל פחםחיפה

עירוני2נתניה-חדרהקווים

מטרופולין 

אום אל פחםאום אל פחםחיפה

ראש העיןאלעדגוש דןבינעירוני276אלעד-אונוקווים

צפתאלעדגוש דןבינעירוני590אלעד-אונוקווים

קרית גתאלעדגוש דןבינעירוני595אלעד-אונוקווים

נתיבותאלעדגוש דןבינעירוני596אלעד-אונוקווים

ראש העיןאלעדגוש דןבינעירוני176אלעד-אונוקווים

פתח תקווהאלעדגוש דןבינעירוני179אלעד-אונוקווים

אשדודאלעדגוש דןבינעירוני251אלעד-אונוקווים

אשדודאלעדגוש דןבינעירוני283אלעד-אונוקווים

ירושליםאלעדגוש דןבינעירוני377אלעד-אונוקווים

בני ברקאלעדגוש דןבינעירוני280אלעד-אונוקווים

ירושליםאלעדגוש דןבינעירוני277אלעד-אונוקווים

תל אביב יפואלעדגוש דןבינעירוני379אלעד-אונוקווים

ירושליםאלעדגוש דןבינעירוני577אלעד-אונוקווים

בני ברקאלעדגוש דןבינעירוני180אלעד-אונוקווים

קרית אונותל אביב יפוגוש דןעירוני268אלעד-אונוקווים

נתניהאלעדגוש דןבינעירוני270אלעד-אונוקווים

מודיעין עיליתאלעדגוש דןבינעירוני281אלעד-אונוקווים

נמל תעופה בן גוריוןפתח תקווהגוש דןבינעירוני446אלעד-אונוקווים

ירושליםאלעדגוש דןבינעירוני477אלעד-אונוקווים

נמל תעופה בן גוריוןתל אביב יפוגוש דןבינעירוני445אלעד-אונוקווים

יבנהאלעדגוש דןבינעירוני282אלעד-אונוקווים

נמל תעופה בן גוריוןרעננהגוש דןבינעירוני444אלעד-אונוקווים

לודאלעדגוש דןאזורי174אלעד-אונוקווים

אור יהודהתל אביב יפוגוש דןעירוני36אלעד-אונוקווים

קרית אונוקרית אונוגוש דןעירוני15אלעד-אונוקווים

גבעת שמואלגבעת שמואלגוש דןעירוני8אלעד-אונוקווים



קרית אונוקרית אונוגוש דןעירוני9אלעד-אונוקווים

יהוד מונוסוןיהוד מונוסוןגוש דןעירוני7אלעד-אונוקווים

רמת גןרמת גןגוש דןעירוני2אלעד-אונוקווים

אור יהודהאור יהודהגוש דןעירוני11אלעד-אונוקווים

עירוני1שאמ– קווי נצרת מ.א.ש

גולן גליל 

יפיענוף הגלילועמקים


