
מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

מערכת אביב

30/10/2018בחירות 

כרכור-ק לישוב פרדס חנה"אינדקס קלפיות בחירות רשומ

 

ק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

כתובת רכוז 

עד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"רשומ

2533זוגי-איא"דרך פיק0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78001.0כרכור-פרדס חנה

135זוגי-איעציון0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78001.0כרכור-פרדס חנה

229998זוגיעציון0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78001.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיבן שטח0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78001.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-אישלומציון0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78001.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוגן עוז0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78001.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ שומרון0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78001.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיחברון0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78001.0כרכור-פרדס חנה

040רציףש נוה מרחב0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78001.0כרכור-פרדס חנה

7499רציףש נוה מרחב0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78001.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכ משכנות ישראל0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78001.0כרכור-פרדס חנה

3555זוגי-איא"דרך פיק0, הבוטניםס ישורון"בי78002.0כרכור-פרדס חנה

1228זוגיא"דרך פיק0, הבוטניםס ישורון"בי78002.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיחלוצים0, הבוטניםס ישורון"בי78002.0כרכור-פרדס חנה

45101זוגי-איהדרים0, הבוטניםס ישורון"בי78002.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהגדוד0, הבוטניםס ישורון"בי78002.0כרכור-פרדס חנה

09999כולום"רמב0, הבוטניםס ישורון"בי78002.0כרכור-פרדס חנה

725זוגי-אידרור0, הבוטניםס ישורון"בי78002.0כרכור-פרדס חנה

016זוגידרור0, הבוטניםס ישורון"בי78002.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגישלומציון0, הבוטניםס ישורון"בי78002.0כרכור-פרדס חנה

09999כולובר גיורא0, הבוטניםס ישורון"בי78002.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואבוקה0, הבוטניםס ישורון"בי78002.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוגורדוניה0, הבוטניםס ישורון"בי78002.0כרכור-פרדס חנה

105159זוגי-אידרך למרחב0, הבוטניםס ישורון"בי78002.0כרכור-פרדס חנה

4260זוגידרך למרחב0, הבוטניםס ישורון"בי78002.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונוה איתנים0, הבוטניםס ישורון"בי78002.0כרכור-פרדס חנה

09999כולותחכמוני0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהוד0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איחלוצים0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומגד0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

743זוגי-איהדרים0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

04זוגיהצפירה0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ המטע0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

09999כולופאר0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ סיגלית0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

09999כולופלג0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהמעין0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוככר הבריכה0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונוה הדרים0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש מגד0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש מגד א0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

143165רציףש נוה אשר0, הדריםמעון נווה מיכאל78003.0כרכור-פרדס חנה

09999כולותקומה0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי78004.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהאחווה0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי78004.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואחדות0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי78004.0כרכור-פרדס חנה

219999זוגי-איתחיה0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי78004.0כרכור-פרדס חנה

09999כולובזל0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי78004.0כרכור-פרדס חנה

0596רציףל"שב0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי78004.0כרכור-פרדס חנה

5419999זוגי-אידרך למרחב0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי78004.0כרכור-פרדס חנה

06זוגידרך למרחב0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי78004.0כרכור-פרדס חנה

5409998זוגידרך למרחב0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי78004.0כרכור-פרדס חנה

09999כולול"ש שב0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי78004.0כרכור-פרדס חנה
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09999כולושכ אהבת ציון0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי78004.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושונית0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיט"תרפ0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהחורש0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוארז0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהשיטה0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהרדוף0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוורד0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

259999זוגי-אירבי עקיבא0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

109998זוגירבי עקיבא0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוטפח0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09999כולויקינטון0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוכוכבית0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוכתימה0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09999כולולוטם0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09999כולולילך0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ פעמונית0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומיצפור0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש הפועלים0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

0150רציףש יפה נוף0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

1719999רציףש יפה נוף0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש פיקא0, החורשס בגין"בי78005.0כרכור-פרדס חנה

2547זוגי-איהגאון0, החורשס בגין"בי78006.0כרכור-פרדס חנה

1646זוגיהגאון0, החורשס בגין"בי78006.0כרכור-פרדס חנה

73121זוגי-איחשמונאים0, החורשס בגין"בי78006.0כרכור-פרדס חנה

6698זוגיחשמונאים0, החורשס בגין"בי78006.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוכרמל0, החורשס בגין"בי78006.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוזכריה0, החורשס בגין"בי78006.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוכורש0, החורשס בגין"בי78006.0כרכור-פרדס חנה

109998זוגימלאכי0, החורשס בגין"בי78006.0כרכור-פרדס חנה

1280זוגיגאולה0, החורשס בגין"בי78006.0כרכור-פרדס חנה

1029998זוגיגאולה0, החורשס בגין"בי78006.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהתנאים0, החורשס בגין"בי78006.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהאקליפטוס0, החורשס בגין"בי78006.0כרכור-פרדס חנה

021רציףש עמידר0, החורשס בגין"בי78006.0כרכור-פרדס חנה

151170רציףש יפה נוף0, החורשס בגין"בי78006.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכ שבטי ישראל0, החורשס בגין"בי78006.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איבית אל0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

08זוגיבית אל0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומצדה0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומודיעין0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

09999כולובר כוכבא0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

3039999זוגי-איחשמונאים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

030זוגיחשמונאים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

302378זוגיחשמונאים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

1723זוגי-אימכבים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

3839999זוגי-אימכבים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגימכבים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוגוש חלב0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

519999זוגי-איאנקור0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

289998זוגיאנקור0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוגמלא0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה
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09999כולומעון לעובד0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

210387רציףש נוה מרחב0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש פועל מזרחי0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכ החילים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78007.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוינשוף0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

949999רציףזמיר0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונשר0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

115זוגי-איאנקור0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

026זוגיאנקור0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

619999זוגי-אייונה0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

609998זוגייונה0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוחגלה0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסנונית0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונחליאלי0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונץ0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

09999כולודוכיפת0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואליהו0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

09999כולופנחס0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואלישע0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ התשבי0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

94144רציףש רמז0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

1579999רציףש רמז0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונווה רותם0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים78008.0כרכור-פרדס חנה

379999זוגי-איעציון0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

020זוגיעציון0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איבן שטח0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

109998זוגיבית אל0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

09999כולודניאל0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

09999כולופדויים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

171זוגי-איחשמונאים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

123301זוגי-איחשמונאים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

3252זוגיחשמונאים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

202300זוגיחשמונאים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

3809998זוגיחשמונאים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

115זוגי-אימכבים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

25381זוגי-אימכבים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומדרשת נועם0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

09999כולודביר0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

2240זוגידרך למרחב0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איחברון0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ מרחבים0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהמדרשייה0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ שיזף0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומקווה0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

249998זוגיאתרוג0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

4173רציףש נוה מרחב0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

100209רציףש נוה מרחב0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

3889999רציףש נוה מרחב0, דניאלס ממלכתי מרחבים"בי78009.0כרכור-פרדס חנה

99999זוגי-איחרובים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

129998זוגיחרובים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

229998זוגידרך הים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

90130זוגיהדקלים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה
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79109זוגי-איהנדיב1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

22108זוגיהנדיב1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולורעות1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהשדה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהמלאכה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואלונים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

941זוגי-אידרך הבנים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

2850זוגידרך הבנים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהגנה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסיני1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומוריה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוח"פלמ1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוחרושת1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

1019999זוגי-איא"דרך פיק1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

669998זוגיא"דרך פיק1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהתעשיה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוביס חקלאי1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושקדים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהצנחנים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהטללים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושביל התלמיד1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושקמה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולודרך משמרות1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונבו1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולודרכי נועם1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוי"לח1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוככר מירקין1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780010.0כרכור-פרדס חנה

2252זוגיהדקלים0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

133זוגי-איהנדיב0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

020זוגיהנדיב0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

6464זוגיא"דרך פיק0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

09999כולותומר0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

199999זוגי-איחבצלת0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושושן0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוצהלה0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

1117זוגי-איהצפירה0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

359999זוגי-איהצפירה0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

1214זוגיהצפירה0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

3248זוגיהצפירה0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוטוקאיר מוסד0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ רקפת0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

09999כולויהודה הלוי0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

17זוגי-איאבן גבירול0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיאבן גבירול0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ כלנית0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

09999כולותמר0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואלון0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושמואל הנגיד0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

97142רציףש נוה אשר0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכון המשטרה0, ברקתס רבין"בי780011.0כרכור-פרדס חנה

17זוגי-איחרובים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

010זוגיחרובים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה
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071רציףהאורנים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהרימון1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

020זוגידרך הים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

111159זוגי-איהדקלים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהגפן1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

17זוגי-אידרך הבנים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

103123זוגי-איהדרים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

116136זוגיהדרים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

123זוגי-איראשונים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

299999זוגי-איראשונים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיראשונים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איט"תרפ1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

259999זוגי-איהמעלה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיהמעלה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

09999כולותלמים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

3999זוגי-איתל צבי1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

123זוגי-אירבי עקיבא1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

08זוגירבי עקיבא1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

3555זוגי-אידרך למרחב1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוככר המושבה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780012.0כרכור-פרדס חנה

175זוגי-איהדקלים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

5458זוגיהדקלים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

1117זוגי-איחבצלת1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

1016זוגיחבצלת1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהדסים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

139999זוגי-אימעפילים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

69998זוגימעפילים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

17זוגי-איהצפירה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

1933זוגי-איהצפירה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

1630זוגיהצפירה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

036זוגיהבוטנים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגישד קרן קימת1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוההסתדרות1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

09999כולולבונה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

1669999רציףש נוה אשר1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכ אלון1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780013.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומרכז קליטה0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780014.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוטוריים מרכז קליטה0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780014.0כרכור-פרדס חנה

17זוגי-איהמסילה0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780014.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ רותם0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780014.0כרכור-פרדס חנה

014רציףשד ציונות0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780014.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיהאדנים0, ש גאולהס שרת"בי780015.0כרכור-פרדס חנה

09999כולויחזקאל0, ש גאולהס שרת"בי780015.0כרכור-פרדס חנה

79999זוגי-אימלאכי0, ש גאולהס שרת"בי780015.0כרכור-פרדס חנה

8199זוגי-איגאולה0, ש גאולהס שרת"בי780015.0כרכור-פרדס חנה

010זוגיגאולה0, ש גאולהס שרת"בי780015.0כרכור-פרדס חנה

82100זוגיגאולה0, ש גאולהס שרת"בי780015.0כרכור-פרדס חנה

189998זוגיאילת0, ש גאולהס שרת"בי780015.0כרכור-פרדס חנה

09999כולובתי קומות0, ש גאולהס שרת"בי780015.0כרכור-פרדס חנה

8199זוגי-איש גאולה0, ש גאולהס שרת"בי780015.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיש גאולה0, ש גאולהס שרת"בי780015.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכ הדר0, ש גאולהס שרת"בי780015.0כרכור-פרדס חנה
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77109זוגי-איהדקלים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

6088זוגיהדקלים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

4977זוגי-איהנדיב1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

026זוגידרך הבנים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהנוטר1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהשומר1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוגלעד1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

6799זוגי-איא"דרך פיק1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

3862זוגיא"דרך פיק1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

389998זוגיהבוטנים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

09999כולועצמאות1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

379999זוגי-אידרור1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

289998זוגידרור1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

123זוגי-איהמעלה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוקוממיות1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

99999זוגי-איאבן גבירול1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

6878זוגידרך למרחב1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

8690זוגידרך למרחב1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונווה הדקלים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780016.0כרכור-פרדס חנה

123זוגי-איהגאון0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

499999זוגי-איהגאון0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

014זוגיהגאון0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

489998זוגיהגאון0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

100200זוגיחשמונאים0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

15זוגי-אימלאכי0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

08זוגימלאכי0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

179זוגי-איגאולה0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

1019999זוגי-איגאולה0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוחבקוק0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

117זוגי-אידרך למרחב0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

8183זוגי-אידרך למרחב0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

161219זוגי-אידרך למרחב0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

301531זוגי-אידרך למרחב0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

8084זוגידרך למרחב0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

200220זוגידרך למרחב0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

300532זוגידרך למרחב0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ ירדן0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ צבעוני0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

179זוגי-איש גאולה0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

1019999זוגי-איש גאולה0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

229999רציףש עמידר0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכ גאולה אסבסט0, ש גאולהס שרת"בי780017.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהערער0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

729999רציףהאורנים0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-אידרך הים0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

1619999זוגי-איהדקלים0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

1329998זוגיהדקלים0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

1119999זוגי-איהנדיב0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

1109998זוגיהנדיב0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהמשמר0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואזוב0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולודרך יזרעאל0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה
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09999כולונוה שלוה ביח0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולותל אילן מוסד0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולועירית0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולותבור0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולועצמון0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוחרמון0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואשל0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוכפר עבודה0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומרגנית0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונורית0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונרקיס0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסביון0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולותדהר0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולותאשור0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומרכז0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש רסקו0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואזור תעשיה צפוני0, דרך הבניםבית יד לבנים780018.0כרכור-פרדס חנה

719זוגי-איתחיה0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780019.0כרכור-פרדס חנה

09999כולולימון0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780019.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואפרסק0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780019.0כרכור-פרדס חנה

09999כולופומלית0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780019.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואגס0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780019.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומנגו0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780019.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומנדרינה0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780019.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוקלמנטינה0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780019.0כרכור-פרדס חנה

09999כולודובדבן0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780019.0כרכור-פרדס חנה

09999כולועינב0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780019.0כרכור-פרדס חנה

115זוגי-איאשכולית0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780019.0כרכור-פרדס חנה

09999כולותפוז0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780019.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכ אורות0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780019.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונווה פרדסים0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780019.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ הזיו7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780020.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ הזוהר7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780020.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ פריחה7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780020.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ זריחה7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780020.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ חמה7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780020.0כרכור-פרדס חנה

09999כולודרך גל הזהב7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780020.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איגבע7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780020.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוקארו יוסף7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780020.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-אינטע7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780020.0כרכור-פרדס חנה

810זוגינטע7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780020.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוחלומות כרכור7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780020.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונווה גד7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780020.0כרכור-פרדס חנה

4369זוגי-אידרך הבנים0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

5278זוגידרך הבנים0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

119זוגי-איאחוזה0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

179999זוגי-איהשופטים0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיגבע0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהמגינים0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוי"ניל0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוקרן היסוד0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוו"ביל0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

פרדס חנה 13:11 22/10/2018 מתוך13עמוד  30



מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

מערכת אביב

30/10/2018בחירות 

כרכור-ק לישוב פרדס חנה"אינדקס קלפיות בחירות רשומ

 

עד אותיותמאותיות

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  

        

  

        

        

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

        

        

  

  

  

  

  

  

        

        

        

        

        

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

פרדס חנה 13:11 22/10/2018 מתוך14עמוד  30



מדינת ישראל

משרד הפנים

המפקחת הארצית על הבחירות

מערכת אביב

30/10/2018בחירות 

כרכור-ק לישוב פרדס חנה"אינדקס קלפיות בחירות רשומ

 

ק"מקום רכוז רשומקלפיסמל ישובשם ישוב

כתובת רכוז 

עד ביתמביתסוג תיחוםשם רחובק"רשומ

09999כולוהיוגב0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואסתר0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומרדכי0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומעון לעובד כ0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש מזרחי0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש משכנות כ0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש עולים0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש עממי0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש תל שלום א0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש תל שלום ב0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכ קנדי0, דרך הבניםס מקצועי אלישבע"בי780021.0כרכור-פרדס חנה

09999כולולשם7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולותותחנים7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

279999זוגי-איהגליל7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

4046זוגיהגליל7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

66126זוגיהמייסדים7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

3971זוגי-אידגניה7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

4549זוגי-איהמושב7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

579999זוגי-איהמושב7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

709998זוגיהמושב7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוקלע7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוטייסים7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהגורן7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוגולן7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומטולה7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולודפנה7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולודן7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ רשף7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהחץ7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולורביד7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ אדם7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושניר7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש עובדים7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש פועלים7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכ קורן7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש לויט7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכ האור7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוגני סמדר7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכ יובלים7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוגן שלמה7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780022.0כרכור-פרדס חנה

159999זוגי-איל"הנח0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780023.0כרכור-פרדס חנה

149998זוגיל"הנח0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780023.0כרכור-פרדס חנה

016זוגינעורים0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780023.0כרכור-פרדס חנה

15זוגי-איקנאים0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780023.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוע"גדנ0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780023.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש עולים חדש0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780023.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוכרכור0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780023.0כרכור-פרדס חנה

036זוגיאחוזה0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780024.0כרכור-פרדס חנה

141זוגי-איהמייסדים0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780024.0כרכור-פרדס חנה

115זוגי-איהשופטים0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780024.0כרכור-פרדס חנה

020זוגיהשופטים0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780024.0כרכור-פרדס חנה

09999כולותלפיות0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780024.0כרכור-פרדס חנה
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09999כולושלום0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780024.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איעירון0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780024.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואלחריזי0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780024.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסגולה0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780024.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושבזי0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780024.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהמגדל0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780024.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש התימנים0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780024.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש חדש0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780024.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש נוה אפרים0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780024.0כרכור-פרדס חנה

8086זוגידרך הבנים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איהנשיא73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

389998זוגיהנשיא73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

09999כולו'סמטת דגניה א73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

09999כולו'סמטת דגניה ב73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

038זוגיהגליל73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

2125זוגי-איאחוזה73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

83101זוגי-איהמייסדים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

137זוגי-אידגניה73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

018זוגידגניה73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוכנרת73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואסיף73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוקציר73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

229998זוגיהשופטים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומירון73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

09999כולובשן73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומעיין גנים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכ מור73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוגבעת הברושים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוגבעת הבאר73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכ זוהר73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

09999כולותל יצחק73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780025.0כרכור-פרדס חנה

6189זוגי-איאחוזה34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

739999זוגי-אידגניה34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

609998זוגידגניה34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוכוכב34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולודרך קדמה34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואלומות34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושיבולים34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולועמר34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוצפרירים34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איהעליה34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

269998זוגיהעליה34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהקשת34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיירושלים34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהשחר34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איברקאי34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוג"תרע34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהאומנות34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ היצירה34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ הריקמה34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ האריגה34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולובתי בלום34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה
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09999כולוש נוה מרדכי34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש נוה עובד34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוגבעת היהלום34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוצמרת המושבה34, נחלהס שדות"בי780026.0כרכור-פרדס חנה

529998זוגיאחוזה34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

028זוגיהמושב34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

09999כולודודאים34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוערבה34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונבטים34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

09999כולועלומים34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואביבים34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

279999זוגי-אינעורים34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

349998זוגינעורים34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

09999כולול"אצ34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוגולני34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואלכסנדרוני34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוגבעתי34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהעמק34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוניצני השרון34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהדרים הצעירה34, נחלהס שדות"בי780027.0כרכור-פרדס חנה

3850זוגיאחוזה0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780028.0כרכור-פרדס חנה

036זוגיהמייסדים0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780028.0כרכור-פרדס חנה

123זוגי-איהמושב0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780028.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהשניים0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780028.0כרכור-פרדס חנה

113זוגי-איל"הנח0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780028.0כרכור-פרדס חנה

012זוגיל"הנח0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780028.0כרכור-פרדס חנה

125זוגי-אינעורים0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780028.0כרכור-פרדס חנה

1832זוגינעורים0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780028.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ צבר0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780028.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ הגן0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780028.0כרכור-פרדס חנה

79999זוגי-איקנאים0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780028.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיקנאים0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780028.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהבריגדה0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780028.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומכורה0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780028.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהניצנים0, שבזיד מורשה"ס ממ"בי780028.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוארבל34, נחלהס שדות"בי780029.0כרכור-פרדס חנה

919999זוגי-איאחוזה34, נחלהס שדות"בי780029.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהברכה34, נחלהס שדות"בי780029.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונחלה34, נחלהס שדות"בי780029.0כרכור-פרדס חנה

024זוגיהעליה34, נחלהס שדות"בי780029.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונוגה34, נחלהס שדות"בי780029.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיברקאי34, נחלהס שדות"בי780029.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ מגשימים34, נחלהס שדות"בי780029.0כרכור-פרדס חנה

09999כולובציר34, נחלהס שדות"בי780029.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואחוזה הירוקה34, נחלהס שדות"בי780029.0כרכור-פרדס חנה

509998זוגיהצפירה0, ברקתס רבין"בי780030.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהגבורה0, ברקתס רבין"בי780030.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיעירון0, ברקתס רבין"בי780030.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוברקת0, ברקתס רבין"בי780030.0כרכור-פרדס חנה

09999כולול"החי0, ברקתס רבין"בי780030.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהחלוץ0, ברקתס רבין"בי780030.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהצבי0, ברקתס רבין"בי780030.0כרכור-פרדס חנה
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09999כולונחשון0, ברקתס רבין"בי780030.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוספיר0, ברקתס רבין"בי780030.0כרכור-פרדס חנה

06זוגייהלום0, ברקתס רבין"בי780030.0כרכור-פרדס חנה

09999כולופרחי הדר0, ברקתס רבין"בי780030.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוקדמת פרדס חנה0, ברקתס רבין"בי780030.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכ פרחי הדר0, ברקתס רבין"בי780030.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונווה התות0, ברקתס רבין"בי780030.0כרכור-פרדס חנה

024זוגיהנשיא73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמטת הדורות73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

2759זוגי-איאחוזה73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

4371זוגי-איהמייסדים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

3864זוגיהמייסדים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

2543זוגי-איהמושב73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

3052זוגיהמושב73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהימאים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושמשון73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוניר73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהראל73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

133זוגי-איירושלים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

09999כולודרך הרופא73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומעלה גיבורים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

09999כולויובל73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוקורנית73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהאיכר73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוכיכר המושב כרכור73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוכיכר אוריון73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושכ הגבורים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780031.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהעפרוני314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780032.0כרכור-פרדס חנה

09999כולופשוש314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780032.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוחסידה314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780032.0כרכור-פרדס חנה

09999כולודרך הציפורים314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780032.0כרכור-פרדס חנה

093רציףזמיר314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780032.0כרכור-פרדס חנה

1749זוגי-איאנקור314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780032.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושחף314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780032.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושלדג314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780032.0כרכור-פרדס חנה

159זוגי-אייונה314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780032.0כרכור-פרדס חנה

058זוגייונה314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780032.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ יודפת314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780032.0כרכור-פרדס חנה

09999כולועיט314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780032.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ הדיה314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780032.0כרכור-פרדס חנה

093רציףש רמז314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780032.0כרכור-פרדס חנה

145156רציףש רמז314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780032.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איהאדנים0, ש גאולהס שרת"בי780033.0כרכור-פרדס חנה

99999זוגי-איהמסילה0, ש גאולהס שרת"בי780033.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיהמסילה0, ש גאולהס שרת"בי780033.0כרכור-פרדס חנה

159999רציףשד ציונות0, ש גאולהס שרת"בי780033.0כרכור-פרדס חנה

1019999זוגי-איתל צבי0, החורשס בגין"בי780034.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיתל צבי0, החורשס בגין"בי780034.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונחמיה0, החורשס בגין"בי780034.0כרכור-פרדס חנה

09999כולועזרא0, החורשס בגין"בי780034.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושבי ציון0, החורשס בגין"בי780034.0כרכור-פרדס חנה

5464זוגיחשמונאים0, החורשס בגין"בי780034.0כרכור-פרדס חנה
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1933זוגי-אידרך למרחב0, החורשס בגין"בי780034.0כרכור-פרדס חנה

5779זוגי-אידרך למרחב0, החורשס בגין"בי780034.0כרכור-פרדס חנה

85103זוגי-אידרך למרחב0, החורשס בגין"בי780034.0כרכור-פרדס חנה

221299זוגי-אידרך למרחב0, החורשס בגין"בי780034.0כרכור-פרדס חנה

92198זוגידרך למרחב0, החורשס בגין"בי780034.0כרכור-פרדס חנה

222298זוגידרך למרחב0, החורשס בגין"בי780034.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוש ממשלתי0, החורשס בגין"בי780034.0כרכור-פרדס חנה

129998זוגיתחיה0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780035.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיהבוסתן0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780035.0כרכור-פרדס חנה

19זוגי-איהכרם0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780035.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיהכרם0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780035.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוערוגות0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780035.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איהצוף0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780035.0כרכור-פרדס חנה

119999זוגי-איגינת אגוז0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780035.0כרכור-פרדס חנה

249998זוגיגינת אגוז0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780035.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונוי0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780035.0כרכור-פרדס חנה

09999כולונווה גנים0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780035.0כרכור-פרדס חנה

1929זוגי-איאתרוג0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780036.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איהגלעין0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780036.0כרכור-פרדס חנה

69998זוגיהגלעין0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780036.0כרכור-פרדס חנה

119999זוגי-איהעסיס0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780036.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיהעסיס0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780036.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיהצוף0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780036.0כרכור-פרדס חנה

19זוגי-איגינת אגוז0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780036.0כרכור-פרדס חנה

1022זוגיגינת אגוז0, גינת אגוזמועדון נווה פרדסים780036.0כרכור-פרדס חנה

220זוגיהדקלים0, ברקתס רבין"בי780037.0כרכור-פרדס חנה

189998זוגיחבצלת0, ברקתס רבין"בי780037.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושוהם0, ברקתס רבין"בי780037.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-אייהלום0, ברקתס רבין"בי780037.0כרכור-פרדס חנה

89998זוגייהלום0, ברקתס רבין"בי780037.0כרכור-פרדס חנה

00זוגיהדקלים1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780038.0כרכור-פרדס חנה

3547זוגי-איהנדיב1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780038.0כרכור-פרדס חנה

123זוגי-איא"דרך פיק1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780038.0כרכור-פרדס חנה

010זוגיא"דרך פיק1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780038.0כרכור-פרדס חנה

99זוגי-איהצפירה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780038.0כרכור-פרדס חנה

810זוגיהצפירה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780038.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוחן1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780038.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומורן1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי780038.0כרכור-פרדס חנה

15זוגי-איתחיה314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780039.0כרכור-פרדס חנה

010זוגיתחיה314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780039.0כרכור-פרדס חנה

117זוגי-איאתרוג314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780039.0כרכור-פרדס חנה

1022זוגיאתרוג314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780039.0כרכור-פרדס חנה

04זוגיהגלעין314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780039.0כרכור-פרדס חנה

119999זוגי-איהקטיף314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780039.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיהקטיף314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780039.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיאשכולית314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780039.0כרכור-פרדס חנה

08זוגיגינת אגוז314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780039.0כרכור-פרדס חנה

19זוגי-איחבצלת0, הדריםמעון נווה מיכאל780040.0כרכור-פרדס חנה

08זוגיחבצלת0, הדריםמעון נווה מיכאל780040.0כרכור-פרדס חנה

111זוגי-אימעפילים0, הדריםמעון נווה מיכאל780040.0כרכור-פרדס חנה

04זוגימעפילים0, הדריםמעון נווה מיכאל780040.0כרכור-פרדס חנה

09999כולועמל0, הדריםמעון נווה מיכאל780040.0כרכור-פרדס חנה
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862זוגיהדרים0, הדריםמעון נווה מיכאל780040.0כרכור-פרדס חנה

66זוגיהצפירה0, הדריםמעון נווה מיכאל780040.0כרכור-פרדס חנה

119זוגי-איהבוטנים0, הדריםמעון נווה מיכאל780040.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-אישד קרן קימת0, הדריםמעון נווה מיכאל780040.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ חרצית0, הדריםמעון נווה מיכאל780040.0כרכור-פרדס חנה

096רציףש נוה אשר0, הדריםמעון נווה מיכאל780040.0כרכור-פרדס חנה

5765זוגי-איא"דרך פיק0, הבוטניםס ישורון"בי780041.0כרכור-פרדס חנה

3036זוגיא"דרך פיק0, הבוטניםס ישורון"בי780041.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ חריש0, הבוטניםס ישורון"בי780041.0כרכור-פרדס חנה

15זוגי-איהדרים0, הבוטניםס ישורון"בי780041.0כרכור-פרדס חנה

06זוגיהדרים0, הבוטניםס ישורון"בי780041.0כרכור-פרדס חנה

64114זוגיהדרים0, הבוטניםס ישורון"בי780041.0כרכור-פרדס חנה

219999זוגי-איהבוטנים0, הבוטניםס ישורון"בי780041.0כרכור-פרדס חנה

15זוגי-אידרור0, הבוטניםס ישורון"בי780041.0כרכור-פרדס חנה

2735זוגי-אידרור0, הבוטניםס ישורון"בי780041.0כרכור-פרדס חנה

1826זוגידרור0, הבוטניםס ישורון"בי780041.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהזית0, הבוטניםס ישורון"בי780041.0כרכור-פרדס חנה

6266זוגידרך למרחב0, הבוטניםס ישורון"בי780041.0כרכור-פרדס חנה

1259999זוגי-איהדרים0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

1389998זוגיהדרים0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

2527זוגי-איראשונים0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

137זוגי-איתל צבי0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

09999רציףצפניה0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוחגי0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוגלבוע0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

09999כולודולב0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוגומא0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוברקן0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואלה0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

09999כולואיריס0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוזהבית0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

09999כולומרווה0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איאילת0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

016זוגיאילת0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

09999כולועולש0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ צפורן0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ צאלון0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוחיננית0, החורשס בגין"בי780042.0כרכור-פרדס חנה

5979999רציףל"שב0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780043.0כרכור-פרדס חנה

533539זוגי-אידרך למרחב0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780043.0כרכור-פרדס חנה

820זוגידרך למרחב0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780043.0כרכור-פרדס חנה

534538זוגידרך למרחב0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780043.0כרכור-פרדס חנה

319999זוגי-איאתרוג0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780043.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איהבוסתן0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780043.0כרכור-פרדס חנה

119999זוגי-איהכרם0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780043.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ בוסתן0, ארבל"נועם"ד תורני "ס ממ"בי780043.0כרכור-פרדס חנה

06זוגינטע7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780044.0כרכור-פרדס חנה

129998זוגינטע7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780044.0כרכור-פרדס חנה

719999זוגי-אידרך הבנים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780045.0כרכור-פרדס חנה

889998זוגידרך הבנים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780045.0כרכור-פרדס חנה

2636זוגיהנשיא73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780045.0כרכור-פרדס חנה

489998זוגיהגליל73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780045.0כרכור-פרדס חנה
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7381זוגי-איהמייסדים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780045.0כרכור-פרדס חנה

2058זוגידגניה73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780045.0כרכור-פרדס חנה

5155זוגי-איהמושב73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780045.0כרכור-פרדס חנה

5468זוגיהמושב73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780045.0כרכור-פרדס חנה

09999כולושאננים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780045.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוסמ המושב73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780045.0כרכור-פרדס חנה

359999זוגי-איירושלים73, המייסדיםס ממלכתי כרכור"בי780045.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהפעמון7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהמיתר7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהמזמור7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהשיר7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהשמינית7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-אישופר7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגישופר7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוצלצלי שמע7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

17זוגי-איצלצלי תרועה7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

014זוגיצלצלי תרועה7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איתוף7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיתוף7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איכינור7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

69998זוגיכינור7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיהנבל7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

259999זוגי-אימצילתיים7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

289998זוגימצילתיים7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהתקווה7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

1299999זוגי-איהמייסדים7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

1289998זוגיהמייסדים7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780046.0כרכור-פרדס חנה

99999זוגי-איצלצלי תרועה7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

169998זוגיצלצלי תרועה7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

04זוגיכינור7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איהנבל7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איהעשור7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיהעשור7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איהגיתית7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיהגיתית7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

123זוגי-אימצילתיים7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

026זוגימצילתיים7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוענבל7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איעוגב7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיעוגב7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהיובל7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איחצוצרה7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיחצוצרה7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

19999זוגי-איהחליל7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

09998זוגיהחליל7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוצליל7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהקרן7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוהנחילות7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

125זוגי-איהגליל7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

103127זוגי-איהמייסדים7, צלילס ממלכתי מעיינות"ביה780047.0כרכור-פרדס חנה

08זוגיאתרוג314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780048.0כרכור-פרדס חנה

19זוגי-איהקטיף314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780048.0כרכור-פרדס חנה
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179999זוגי-איאשכולית314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780048.0כרכור-פרדס חנה

19זוגי-איהעסיס314, מצדהאגודה-ס חורב"בי780048.0כרכור-פרדס חנה

09999כולוכרכור-פרדס חנה1, הנדיבס ממלכתי אלונים"בי7800990.0כרכור-פרדס חנה
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