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כ"סהבנותבניםשם מגמהכתובת הגןגן

111627כללי/ממלכתי1סקיבין אבטיח

7815כללי/ממלכתי11יערה אביב

151328כללי/ממלכתי5המפלס אגוז

191433כללי/ממלכתי6אירוס אגמית

151934כללי/ממלכתי18קרית ספיר אגס

121830כללי/ממלכתי19גבורות אודם

7411מ"חנ4בת יפתח אורן

161733כללי/ממלכתי3יוסף הדר אירוס

101121כללי/ממלכתי3דוד המלך אלה

99מ"חנ9הושע אלון

141731כללי/ממלכתי6פשוש אלמוגן

151328כללי/ממלכתי9אלתרמן אמנון ותמר

171633כללי/ממלכתי25אנגל אננס

729מ"חנ1לבונה אנפה

121123כללי/ממלכתי5בקעת צין אנקור

141226כללי/ממלכתי76אנגל אפיק

131326כללי/ממלכתי1סקיבין אפרסק

9817כללי/ממלכתי19גבורות ארבל

99ד"ממ- מ "חנ3דוד המלך ארגמן

71017דתי/ממלכתי דתי33הנביאים ארז

191635כללי/ממלכתי23אנגל אשכולית

121628כללי/ממלכתי5בקעת צין אשל

121224כללי/ממלכתי23אנגל אתרוג

111122כללי/ממלכתי4רוטשילד בדולח

181735כללי/ממלכתי25אנגל בננה

191534כללי/ממלכתי5בקעת באר שבע ברבור

101020כללי/ממלכתי8הרצפלד אברהם ברוש

729מ"חניפו-תל אביבברק

151732כללי/ממלכתי95יפו -תל אביבברקת

132033כללי/ממלכתי6הארזים גולן

191433כללי/ממלכתי5החרמון גורים

161329כללי/ממלכתי10שמחה הולצברג גיטרה

10616דתי/ממלכתי דתי6הארזים גלבוע

141529כללי/ממלכתי6הארזים גלעד

152035כללי/ממלכתי1המפלס גפן

171532כללי/ממלכתי18קרית ספיר דבש

191130דתי/ממלכתי דתי7כנרת דגנית

121426כללי/ממלכתי15עמק דותן דובדבן

121022כללי/ממלכתי4יא הספורטאים דודאים

415מ"חנ5זמיר דוכיפת

7916כללי/ממלכתי12בורכוב דולב

132033כללי/ממלכתי1בילינסון דליה

12618כללי/ממלכתי6רפפורט דפנה
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5914כללי/ממלכתי12הגפן דקל

161430כללי/ממלכתי15אהרונוביץ דרור

92332כללי/ממלכתי9חצרות הדר האהבה

7310מ"חנהספורטאים' יאהגליל

171835כללי/ממלכתי15אהרונוביץ הדס

92231כללי/ממלכתי10לבונה הדר

9312מ"חנ4כהן . יההגנה

151732כללי/ממלכתי10מרכוס הכרם

9817כללי/ממלכתי10לוינסקי הניה

9110ד"ממ- מ "חנ9גבורות הפנינה

181331כללי/ממלכתי9רשי הפרחים

1010מ"חנ12ויתקין הרדוף

191534כללי/ממלכתי4תלם השושן

141731כללי/ממלכתי9הרב קוק ורד

131932דתי/ממלכתי דתי4המפלס זית

161935כללי/ממלכתי17ירושלים זמיר

211435כללי/ממלכתי1מאיר אריאל זמר

181735כללי/ממלכתי17ירושלים חוחית

151732כללי/ממלכתי3סמ שחף חופית

241135דתי/ממלכתי דתי9אלתרמן חיננית

122234כללי/ממלכתי24רוזנבלום יאיר חלילית

211435כללי/ממלכתי5פיארברג חמניה

201434כללי/ממלכתי5בקעת באר שבע חסידה

171633כללי/ממלכתי10השלום חצב

131831כללי/ממלכתי3בנאי יוסי חצוצרה

132235כללי/ממלכתי5המפלס חרוב

181129כללי/ממלכתי37קרן אברהם חרמון

121325כללי/ממלכתי8סמ אביבים חרצית

152035כללי/ממלכתי29הראשונים ידידות

729מ"חנ60בן גוריון יהודה

99מ"חנ9גבורות יהלום

11516כללי/ממלכתי60בן גוריון יואב

152035כללי/ממלכתי76אנגל יובל

13720כללי/ממלכתי4לביא אריק יסמין

9514כללי/ממלכתי27 72המיסדים יערה

628מ"חנהמיסדיםיערון

549כללי/ממלכתי12ויתקין יקינטון

171734כללי/ממלכתי4רוטשילד ירדן

121527כללי/ממלכתי14אנה פרנק כחל

231033כללי/ממלכתי3מאיר אריאל כינור

639מ"חנהמפלסכלנית

131225כללי/ממלכתי5גלבוע כפיר

8412מ"חנ12_ויתקיןכרכום

15722כללי/ממלכתיתל חיכרמים
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2911כללי/ממלכתי24יציאת אירופה כרמל

131629דתי/ממלכתי דתי13גולד זאב לבונה

91120כללי/ממלכתי4לביא אריק לוטוס

101727כללי/ממלכתי19סנה משה לוטם

9615כללי/ממלכתי3בנאי יוסי לחן

171633דתי/ממלכתי דתי28העמק ליבנה

111526כללי/ממלכתי1בילינסון לילי

152035כללי/ממלכתי7ויינברג לילך

231134כללי/ממלכתי13חטיבת הראל לימון

51217כללי/ממלכתי17גלר זאב לשם

151530דתי/ממלכתי דתי13גולד זאב מולדת

171532דתי/ממלכתי דתי6הארזים מור

141832כללי/ממלכתי24רוזנבלום יאיר מירון

171633כללי/ממלכתי25אנגל מיתר

142034כללי/ממלכתי25אנגל מלון

171734כללי/ממלכתי3בנאי יוסי מנגו

161834כללי/ממלכתי10השמחה מנגינה

151631כללי/ממלכתי76אנגל מנדולינה

201535כללי/ממלכתי24רוזנבלום יאיר מעיין

71017כללי/ממלכתי1שמר נעמי מפוחית

51015כללי/ממלכתי6רפפורט מצילתיים

181533כללי/ממלכתי18קרית ספיר מרווה

161935דתי/ממלכתי דתי12ויתקין משמש

15924דתי/ממלכתי דתי12ויתקין נבל

161733כללי/ממלכתי23הוז דב נופר

191635כללי/ממלכתי76אנגל נורית

121628כללי/ממלכתי3חסידה נחל

131528כללי/ממלכתי5ר "אזנחליאלי

14923כללי/ממלכתירפפורטניצנים

171532כללי/ממלכתי27המיסדים נענע

101323כללי/ממלכתי8הרצפלד אברהם נרקיס

121729כללי/ממלכתי11יערה סביון

161935כללי/ממלכתי1שמר נעמי סביונים

12618מ"חנ6אירוס סול

729כללי/ממלכתי3יוסף הדר סופית

132033מ"חנ10יונה סחלב

3710כללי/ממלכתי35החרמון סיגלון

13720כללי/ממלכתי5זמיר סייפן

141832כללי/ממלכתי17ירושלים סלעית

91322כללי/ממלכתי95יפו -תל אביבסנונית

171734כללי/ממלכתי4גבורי ישראל ספיר

7714כללי/ממלכתי4אש שלום סתונית

101020כללי/ממלכתי41מורדי הגטאות עגור

141832כללי/ממלכתי7כנרת עין התכלת
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201535כללי/ממלכתי1סקיבין עינב

16925כללי/ממלכתי19השחר עירית

161531כללי/ממלכתי1אלקלעי עפרוני

161632כללי/ממלכתי9הושע ערבה

211435כללי/ממלכתי6סקיבין פטל

538מ"חנ10דניאל פיקוס

88מ"חנ76אנגל פלג

9312מ"חנ9אלחריזי פלמינגו

51217כללי/ממלכתי2מאיר אריאל פעמון

1010מ"חנ3יהודה המכבי פקאן

171532כללי/ממלכתי10הפרדס פשוש

101323כללי/ממלכתי14טירת צבי צאלון

1010מ"חנ7יהודה המכבי צבעוני

1111מ"חנ33הנביאים צבר

639מ"חנ3זמיר צוף

729כללי/ממלכתי6אירוס צופית

142034מ"חנ26תל חי צוקית

459מ"חנ10הפרדס צור

142135כללי/ממלכתי1מאיר אריאל צליל

121729כללי/ממלכתי24קרן אברהם צפצפה

20929כללי/ממלכתי8רפפורט קוקוס

12921כללי/ממלכתי3זמיר קוקיה

171734כללי/ממלכתי8רפופורט קימל

211435כללי/ממלכתי8רפפורט קינמון

131932כללי/ממלכתי3זמיר קנרית

8816כללי/ממלכתי8רפופורט קקאו

10818כללי/ממלכתי24רוזנבלום יאיר קשת

111425כללי/ממלכתי1יואל רותם

91423דתי/ממלכתי דתי4גבורי ישראל ריחן

201434כללי/ממלכתי6המפלס רימון

99מ"חנ7דרך המלך רינה

181735כללי/ממלכתי29הראשונים רעות

201535דתי/ממלכתי דתי6הגליל רקפת

201232כללי/ממלכתי95יפו -תל אביבשוהם

16723דתי/ממלכתי דתי6הגליל שומרון

121931כללי/ממלכתי1איינשטיין שחף

141226דתי/ממלכתי דתי10השלום שיבולת

81119כללי/ממלכתי28האילנות שיזף

142135כללי/ממלכתי1מאיר אריאל שיר

161935כללי/ממלכתי6אירוס שלדג

2911כללי/ממלכתי15הגפן שקד

161228כללי/ממלכתי6יא הספורטאים שקמה

8412מ"חנ24יציאת אירופה שרון

181533כללי/ממלכתי3זמיר שרקרק
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131831כללי/ממלכתי7יהודה המכבי תאנה

122032כללי/ממלכתי10הבנים תבור

122234כללי/ממלכתי14טירת צבי תדהר

181432כללי/ממלכתי10השמחה תוים

191332כללי/ממלכתי14אחי אילת תומר

181533כללי/ממלכתי15עמק דותן תות

111223דתי/ממלכתי דתי6רפפורט תלתן

121931כללי/ממלכתי6אירוס תמירון

181432כללי/ממלכתי6פשוש תמר

141933כללי/ממלכתי7ויינברג תפוז

211334כללי/ממלכתי18קרית ספיר תפוח
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