
Total10002000גובה הקנסקנאביס-תאריך הדוחשם ישוב עבירה

Total4,5963,943653

Total981אום אל פחם

-10/25/201911אום אל פחם

-11/1/201911אום אל פחם

-11/4/201911אום אל פחם

-12/15/201911אום אל פחם

-2/8/202011אום אל פחם

-3/2/202011אום אל פחם

-3/5/202011אום אל פחם

3/6/20201-1אום אל פחם

-3/8/202011אום אל פחם

Total17134אופקים

-10/10/201911אופקים

-10/19/201911אופקים

-11/10/201911אופקים

12/2/20191-1אופקים

-12/14/201911אופקים

-12/18/201922אופקים

-12/26/201911אופקים

-1/9/202011אופקים

-1/13/202011אופקים

-1/15/202011אופקים

-1/23/202011אופקים

2/8/20201-1אופקים

2/14/20201-1אופקים

-2/15/202011אופקים

2/21/20201-1אופקים

-2/24/202011אופקים

Total30264אור יהודה

-10/6/201922אור יהודה

-10/11/201911אור יהודה

-10/21/201911אור יהודה

-10/22/201911אור יהודה

-11/3/201911אור יהודה

-11/27/201911אור יהודה

11/30/20191-1אור יהודה

-12/6/201911אור יהודה

-12/12/201911אור יהודה

12/19/2019321אור יהודה

-12/21/201911אור יהודה

-12/24/201911אור יהודה

-12/29/201911אור יהודה

-1/11/202011אור יהודה

-1/12/202011אור יהודה

1/16/2020211אור יהודה

-1/31/202011אור יהודה

-2/11/202011אור יהודה

-2/12/202011אור יהודה

-3/4/202011אור יהודה



-3/9/202011אור יהודה

3/11/2020211אור יהודה

-3/22/202011אור יהודה

-3/28/202011אור יהודה

-4/6/202011אור יהודה

Total30255אור עקיבא

-10/8/201911אור עקיבא

-10/17/201911אור עקיבא

-10/23/201911אור עקיבא

-10/27/201911אור עקיבא

-11/12/201911אור עקיבא

-11/27/201911אור עקיבא

11/30/20191-1אור עקיבא

-12/5/201911אור עקיבא

-12/11/201911אור עקיבא

-12/17/201911אור עקיבא

-12/26/201911אור עקיבא

12/29/20191-1אור עקיבא

-1/7/202011אור עקיבא

-1/8/202011אור עקיבא

-1/21/202011אור עקיבא

-1/30/202011אור עקיבא

-1/31/202011אור עקיבא

2/2/2020211אור עקיבא

2/16/20201-1אור עקיבא

-2/17/202011אור עקיבא

-2/25/202011אור עקיבא

-2/26/202011אור עקיבא

3/2/20201-1אור עקיבא

-3/4/202011אור עקיבא

-3/10/202011אור עקיבא

-3/13/202011אור עקיבא

-3/14/202011אור עקיבא

-4/5/202011אור עקיבא

-4/6/202011אור עקיבא

Total92848אילת

-10/1/201911אילת

-10/5/201922אילת

-10/11/201922אילת

-10/13/201911אילת

-10/14/201922אילת

-10/17/201922אילת

-10/18/201911אילת

-10/23/201911אילת

10/25/20191-1אילת

-10/26/201911אילת

-11/6/201922אילת

-11/7/201911אילת

-11/11/201911אילת

-11/12/201922אילת



-11/14/201911אילת

-11/16/201911אילת

-11/17/201911אילת

-11/24/201911אילת

12/2/2019321אילת

-12/3/201911אילת

-12/6/201944אילת

-12/9/201911אילת

-12/10/201911אילת

-12/11/201922אילת

12/14/2019321אילת

-12/23/201911אילת

12/24/20191-1אילת

12/27/20191-1אילת

-12/29/201911אילת

-12/30/201911אילת

-1/1/202011אילת

-1/8/202011אילת

-1/13/202011אילת

-1/14/202011אילת

-1/15/202011אילת

-1/18/202011אילת

-1/19/202011אילת

-1/21/202011אילת

-1/29/202011אילת

1/30/2020211אילת

-2/1/202022אילת

-2/3/202011אילת

-2/6/202011אילת

-2/9/202022אילת

-2/13/202011אילת

-2/14/202011אילת

2/19/20201-1אילת

-2/22/202011אילת

-2/24/202011אילת

-2/25/202011אילת

-2/29/202011אילת

-3/2/202022אילת

-3/3/202022אילת

-3/4/202022אילת

-3/5/202033אילת

-3/9/202011אילת

3/12/2020211אילת

-3/15/202033אילת

-3/19/202011אילת

-3/22/202022אילת

-3/23/202011אילת

-3/25/202022אילת

-3/26/202011אילת

-3/30/202011אילת



-4/5/202011אילת

Total541אלעד

-10/25/201911אלעד

-1/21/202011אלעד

-3/5/202011אלעד

-3/22/202011אלעד

3/25/20201-1אלעד

Total32293אריאל

-10/6/201911אריאל

-10/11/201922אריאל

-10/15/201911אריאל

-11/4/201911אריאל

-11/9/201911אריאל

-11/12/201911אריאל

-11/24/201911אריאל

-11/27/201922אריאל

-11/28/201911אריאל

-11/29/201911אריאל

11/30/2019211אריאל

-12/1/201911אריאל

-12/11/201922אריאל

-12/16/201911אריאל

-1/6/202011אריאל

-1/21/202011אריאל

-2/3/202011אריאל

-2/28/202011אריאל

-3/3/202011אריאל

3/5/2020321אריאל

-3/6/202011אריאל

-3/24/202011אריאל

-3/30/202022אריאל

-4/3/202011אריאל

4/6/20201-1אריאל

Total685711אשדוד

-10/7/201911אשדוד

-10/13/201911אשדוד

-10/15/201922אשדוד

-10/22/201911אשדוד

-10/24/201911אשדוד

10/27/20191-1אשדוד

-11/1/201911אשדוד

-11/10/201911אשדוד

-11/16/201911אשדוד

11/23/20191-1אשדוד

-11/26/201911אשדוד

12/1/20191-1אשדוד

12/8/2019211אשדוד

-12/9/201911אשדוד

-12/17/201911אשדוד

-12/23/201911אשדוד



-12/24/201911אשדוד

1/7/20201-1אשדוד

-1/15/202011אשדוד

-1/19/202011אשדוד

-1/21/202011אשדוד

-1/26/202011אשדוד

-1/28/202011אשדוד

-1/29/202011אשדוד

-1/30/202011אשדוד

2/2/20201-1אשדוד

-2/5/202011אשדוד

-2/7/202011אשדוד

-2/8/202011אשדוד

2/9/2020431אשדוד

-2/11/202033אשדוד

2/12/20201-1אשדוד

-2/13/202011אשדוד

-2/14/202011אשדוד

2/16/2020211אשדוד

-2/17/202022אשדוד

-2/20/202011אשדוד

-2/21/202011אשדוד

-2/23/202022אשדוד

-2/25/202022אשדוד

-2/28/202011אשדוד

-3/1/202011אשדוד

3/3/20201-1אשדוד

-3/4/202011אשדוד

-3/7/202011אשדוד

-3/10/202011אשדוד

3/11/20201-1אשדוד

-3/13/202011אשדוד

-3/17/202011אשדוד

-3/28/202011אשדוד

-3/29/202022אשדוד

-3/31/202022אשדוד

-4/1/202011אשדוד

-4/2/202011אשדוד

-4/4/202011אשדוד

Total102939אשקלון

10/1/20191-1אשקלון

-10/2/201911אשקלון

-10/4/201922אשקלון

-10/5/201911אשקלון

-10/12/201922אשקלון

-10/13/201922אשקלון

-10/14/201911אשקלון

-10/16/201955אשקלון

-10/17/201911אשקלון

-10/19/201933אשקלון



-10/25/201922אשקלון

-10/26/201911אשקלון

-10/29/201911אשקלון

-10/31/201911אשקלון

-11/3/201911אשקלון

-11/4/201911אשקלון

-11/5/201911אשקלון

-11/6/201911אשקלון

-11/8/201911אשקלון

-11/12/201922אשקלון

-11/13/201911אשקלון

-11/16/201911אשקלון

-11/17/201911אשקלון

-11/19/201911אשקלון

-11/20/201911אשקלון

-11/27/201922אשקלון

-11/30/201911אשקלון

-12/1/201911אשקלון

-12/5/201911אשקלון

-12/6/201911אשקלון

-12/7/201922אשקלון

-12/10/201911אשקלון

12/11/20191-1אשקלון

-12/12/201911אשקלון

-12/15/201911אשקלון

-12/18/201911אשקלון

12/23/20191-1אשקלון

-1/1/202011אשקלון

-1/11/202011אשקלון

-1/12/202011אשקלון

-1/15/202022אשקלון

1/18/20201-1אשקלון

-1/22/202011אשקלון

-1/28/202011אשקלון

1/30/20201-1אשקלון

-2/2/202011אשקלון

-2/7/202011אשקלון

-2/8/202022אשקלון

-2/12/202044אשקלון

-2/13/202011אשקלון

-2/17/202022אשקלון

-2/18/202011אשקלון

-2/19/202011אשקלון

-2/21/202022אשקלון

-2/22/202033אשקלון

2/29/2020211אשקלון

-3/9/202011אשקלון

-3/11/202033אשקלון

-3/12/202011אשקלון

3/15/2020211אשקלון



-3/16/202022אשקלון

-3/18/202011אשקלון

-3/19/202044אשקלון

-3/20/202011אשקלון

-3/21/202011אשקלון

3/22/20201-1אשקלון

3/24/2020211אשקלון

-3/26/202011אשקלון

-3/29/202011אשקלון

-4/4/202011אשקלון

-4/6/202011אשקלון

Total29236רביה'באקה אל ע

-10/6/201911רביה'באקה אל ע

-10/11/201911רביה'באקה אל ע

-10/18/201911רביה'באקה אל ע

10/19/20191-1רביה'באקה אל ע

-10/25/201911רביה'באקה אל ע

11/2/20191-1רביה'באקה אל ע

11/3/20191-1רביה'באקה אל ע

-11/12/201911רביה'באקה אל ע

-11/13/201922רביה'באקה אל ע

-11/15/201911רביה'באקה אל ע

11/19/20191-1רביה'באקה אל ע

11/21/20191-1רביה'באקה אל ע

-11/23/201911רביה'באקה אל ע

-11/27/201911רביה'באקה אל ע

-12/1/201944רביה'באקה אל ע

-12/15/201911רביה'באקה אל ע

-12/16/201911רביה'באקה אל ע

-12/18/201911רביה'באקה אל ע

-12/21/201911רביה'באקה אל ע

-1/8/202011רביה'באקה אל ע

-1/30/202011רביה'באקה אל ע

2/2/20201-1רביה'באקה אל ע

-3/7/202011רביה'באקה אל ע

-3/9/202011רביה'באקה אל ע

-4/3/202011רביה'באקה אל ע

-Total1616באר שבע

-10/17/201911באר שבע

-11/1/201911באר שבע

-12/4/201911באר שבע

-12/13/201911באר שבע

-12/14/201911באר שבע

-1/9/202011באר שבע

-1/11/202022באר שבע

-1/18/202011באר שבע

-1/20/202011באר שבע

-1/28/202011באר שבע

-1/29/202011באר שבע

-2/24/202011באר שבע



-3/11/202011באר שבע

-3/14/202011באר שבע

-3/25/202011באר שבע

Total16115בית שאן

-10/6/201911בית שאן

-10/12/201922בית שאן

-10/15/201911בית שאן

11/22/20191-1בית שאן

11/30/20191-1בית שאן

-12/1/201911בית שאן

12/12/20191-1בית שאן

-12/20/201911בית שאן

12/29/20191-1בית שאן

-1/12/202011בית שאן

-2/18/202011בית שאן

-3/8/202011בית שאן

3/22/2020211בית שאן

-3/31/202011בית שאן

Total54495בית שמש

-10/17/201911בית שמש

-10/23/201911בית שמש

-10/28/201911בית שמש

10/29/2019211בית שמש

-11/3/201911בית שמש

-11/5/201911בית שמש

-11/8/201911בית שמש

-12/1/201911בית שמש

-12/3/201922בית שמש

-12/10/201911בית שמש

-12/18/201922בית שמש

12/21/2019211בית שמש

-12/23/201911בית שמש

-12/26/201911בית שמש

-12/28/201911בית שמש

-12/31/201911בית שמש

-1/1/202011בית שמש

-1/11/202011בית שמש

-1/14/202011בית שמש

1/16/20201-1בית שמש

-1/19/202011בית שמש

-1/25/202011בית שמש

1/26/2020321בית שמש

-1/30/202011בית שמש

-2/2/202011בית שמש

-2/9/202011בית שמש

-2/11/202011בית שמש

-2/14/202011בית שמש

-2/15/202011בית שמש

-2/25/202011בית שמש

-2/27/202011בית שמש



-2/28/202011בית שמש

-3/1/202011בית שמש

-3/6/202022בית שמש

-3/9/202011בית שמש

-3/14/202011בית שמש

-3/16/202022בית שמש

-3/18/202011בית שמש

-3/24/202011בית שמש

-3/26/202033בית שמש

3/28/20201-1בית שמש

-3/31/202011בית שמש

-4/6/202022בית שמש

Total541ביתר עילית

-11/24/201911ביתר עילית

12/10/20191-1ביתר עילית

-1/19/202011ביתר עילית

-2/7/202011ביתר עילית

-3/11/202011ביתר עילית

Total37343בני ברק

-10/11/201911בני ברק

-10/20/201911בני ברק

-10/22/201911בני ברק

-10/28/201911בני ברק

-11/13/201911בני ברק

-11/14/201933בני ברק

-11/22/201911בני ברק

-11/24/201922בני ברק

11/25/20191-1בני ברק

-11/26/201911בני ברק

-12/10/201911בני ברק

-12/23/201911בני ברק

-12/25/201922בני ברק

-1/6/202011בני ברק

-1/26/202011בני ברק

-1/29/202011בני ברק

-2/2/202011בני ברק

-2/7/202011בני ברק

2/14/2020211בני ברק

-2/21/202011בני ברק

-2/23/202022בני ברק

2/28/20201-1בני ברק

-3/3/202011בני ברק

-3/4/202011בני ברק

-3/9/202033בני ברק

-3/10/202011בני ברק

-3/29/202011בני ברק

-4/4/202011בני ברק

-4/5/202011בני ברק

Total55505בת ים

-10/1/201911בת ים



-10/5/201911בת ים

-10/11/201933בת ים

10/12/2019321בת ים

-10/19/201922בת ים

-10/21/201911בת ים

-10/25/201911בת ים

-10/27/201911בת ים

-10/30/201922בת ים

-11/12/201922בת ים

-11/15/201911בת ים

-11/17/201911בת ים

-11/21/201911בת ים

-11/26/201922בת ים

-12/6/201922בת ים

-12/8/201911בת ים

-12/11/201911בת ים

-12/18/201911בת ים

-12/19/201911בת ים

-12/23/201911בת ים

-12/24/201911בת ים

-12/28/201922בת ים

-12/29/201911בת ים

-1/11/202011בת ים

1/13/20201-1בת ים

-1/21/202011בת ים

-1/26/202011בת ים

-1/28/202011בת ים

1/29/20201-1בת ים

-1/31/202011בת ים

2/5/20201-1בת ים

-2/11/202011בת ים

-2/12/202011בת ים

-2/13/202011בת ים

-2/15/202011בת ים

-2/17/202011בת ים

-2/23/202011בת ים

-2/28/202011בת ים

3/7/20201-1בת ים

-3/9/202011בת ים

-3/10/202011בת ים

-3/19/202011בת ים

-3/31/202011בת ים

-4/2/202011בת ים

-4/5/202011בת ים

Total761גבעת שמואל

-10/16/201911גבעת שמואל

-10/24/201911גבעת שמואל

11/11/20191-1גבעת שמואל

-11/15/201911גבעת שמואל

-12/7/201911גבעת שמואל



-3/30/202011גבעת שמואל

-4/4/202011גבעת שמואל

-Total2424גבעתיים

-10/10/201933גבעתיים

-10/11/201911גבעתיים

-11/3/201911גבעתיים

-11/11/201911גבעתיים

-11/12/201911גבעתיים

-11/24/201911גבעתיים

-12/4/201911גבעתיים

-12/6/201911גבעתיים

-12/16/201911גבעתיים

-12/25/201911גבעתיים

-12/30/201911גבעתיים

-1/7/202011גבעתיים

-1/13/202011גבעתיים

-2/1/202022גבעתיים

-2/11/202022גבעתיים

-2/27/202011גבעתיים

-3/5/202011גבעתיים

-3/8/202011גבעתיים

-3/12/202011גבעתיים

-3/16/202011גבעתיים

Total38308דימונה

-10/2/201911דימונה

10/4/2019211דימונה

-10/10/201911דימונה

10/14/2019211דימונה

10/16/20191-1דימונה

-10/18/201922דימונה

-10/28/201911דימונה

11/9/20191-1דימונה

-11/14/201911דימונה

-11/28/201911דימונה

-11/30/201911דימונה

-12/10/201911דימונה

-12/14/201911דימונה

-12/29/201922דימונה

12/31/2019211דימונה

-1/3/202011דימונה

1/19/20201-1דימונה

-1/27/202011דימונה

-2/3/202011דימונה

2/6/20201-1דימונה

-2/11/202011דימונה

-2/17/202011דימונה

-2/25/202011דימונה

-2/29/202011דימונה

-3/4/202011דימונה

-3/11/202011דימונה



-3/17/202011דימונה

-3/23/202011דימונה

-3/24/202011דימונה

-3/30/202011דימונה

4/1/2020211דימונה

-4/4/202011דימונה

-Total33הוד השרון

-1/14/202011הוד השרון

-2/13/202011הוד השרון

-3/10/202011הוד השרון

Total917714הרצליה

10/4/20191-1הרצליה

-10/8/201922הרצליה

-10/9/201911הרצליה

10/10/2019211הרצליה

-10/13/201933הרצליה

-10/14/201911הרצליה

-10/17/201911הרצליה

-10/23/201911הרצליה

-10/29/201911הרצליה

-11/2/201911הרצליה

-11/7/201911הרצליה

-11/9/201911הרצליה

-11/10/201911הרצליה

-11/12/201911הרצליה

11/14/20191-1הרצליה

-11/15/201922הרצליה

11/20/20191-1הרצליה

11/23/2019211הרצליה

-11/26/201911הרצליה

-11/27/201911הרצליה

-11/28/201922הרצליה

-11/29/201911הרצליה

12/14/2019211הרצליה

-12/16/201911הרצליה

-12/17/201922הרצליה

-12/18/201911הרצליה

-12/20/201911הרצליה

-12/21/201911הרצליה

-12/22/201911הרצליה

-12/23/201933הרצליה

-12/24/201911הרצליה

-12/27/201911הרצליה

-12/29/201922הרצליה

-1/1/202011הרצליה

-1/3/202011הרצליה

-1/5/202022הרצליה

1/12/20201-1הרצליה

-1/13/202011הרצליה

-1/15/202011הרצליה



-1/16/202011הרצליה

1/17/20201-1הרצליה

-1/29/202022הרצליה

2/3/2020211הרצליה

2/9/2020211הרצליה

-2/12/202011הרצליה

-2/15/202011הרצליה

2/18/20201-1הרצליה

2/19/2020321הרצליה

-2/21/202022הרצליה

-2/22/202011הרצליה

-2/24/202022הרצליה

-2/25/202022הרצליה

2/29/20201-1הרצליה

-3/3/202022הרצליה

-3/5/202011הרצליה

-3/7/202022הרצליה

3/10/2020211הרצליה

-3/12/202011הרצליה

-3/21/202011הרצליה

-3/22/202022הרצליה

-3/23/202011הרצליה

-3/24/202022הרצליה

-3/25/202011הרצליה

-3/28/202011הרצליה

-3/30/202011הרצליה

Total1028418חדרה

10/12/20191-1חדרה

10/19/20191-1חדרה

-10/24/201911חדרה

-10/25/201911חדרה

-10/31/201911חדרה

-11/7/201911חדרה

-11/8/201911חדרה

-11/9/201911חדרה

-11/11/201911חדרה

-11/14/201911חדרה

-11/16/201911חדרה

-11/20/201911חדרה

-11/23/201922חדרה

-11/29/201911חדרה

-12/1/201911חדרה

12/2/20191-1חדרה

-12/5/201911חדרה

-12/6/201911חדרה

-12/11/201922חדרה

-12/13/201944חדרה

12/14/20192-2חדרה

-12/18/201911חדרה

-12/20/201911חדרה



-12/21/201911חדרה

-12/22/201922חדרה

-12/25/201911חדרה

12/26/20191-1חדרה

-12/31/201911חדרה

-1/1/202022חדרה

1/3/20201-1חדרה

-1/4/202022חדרה

-1/5/202011חדרה

1/9/2020312חדרה

-1/10/202011חדרה

-1/11/202011חדרה

1/12/20201-1חדרה

-1/13/202011חדרה

-1/14/202011חדרה

-1/16/202033חדרה

1/17/2020321חדרה

1/20/2020211חדרה

-1/22/202011חדרה

-1/23/202011חדרה

-1/24/202022חדרה

-1/25/202033חדרה

1/28/20201-1חדרה

-1/29/202022חדרה

1/30/2020211חדרה

-2/1/202011חדרה

-2/4/202011חדרה

-2/6/202011חדרה

-2/8/202022חדרה

-2/11/202011חדרה

-2/12/202022חדרה

-2/14/202022חדרה

-2/15/202011חדרה

2/18/20201-1חדרה

-2/19/202011חדרה

-2/20/202011חדרה

-2/22/202022חדרה

-2/27/202011חדרה

-3/1/202022חדרה

-3/7/202011חדרה

3/12/20201-1חדרה

-3/15/202011חדרה

-3/16/202044חדרה

3/19/20201-1חדרה

-3/22/202011חדרה

-3/23/202011חדרה

-3/30/202022חדרה

4/6/2020211חדרה

Total48417חולון

-10/6/201911חולון



-10/10/201911חולון

-10/14/201911חולון

-10/17/201911חולון

-10/19/201911חולון

-10/30/201922חולון

-11/13/201911חולון

11/16/20191-1חולון

11/18/2019211חולון

-11/19/201911חולון

-11/20/201911חולון

11/23/20191-1חולון

-11/25/201922חולון

-11/27/201911חולון

-11/29/201911חולון

-11/30/201911חולון

-12/10/201911חולון

-12/12/201911חולון

-12/19/201911חולון

-12/22/201911חולון

-12/23/201911חולון

-12/24/201911חולון

-12/25/201911חולון

-1/2/202011חולון

1/7/20201-1חולון

-1/22/202011חולון

-1/30/202022חולון

-2/5/202011חולון

-2/7/202011חולון

-2/8/202011חולון

-2/11/202011חולון

-2/14/202011חולון

2/19/20201-1חולון

-2/23/202011חולון

2/24/2020211חולון

-2/29/202011חולון

-3/1/202011חולון

3/7/20201-1חולון

-3/10/202011חולון

-3/11/202011חולון

-3/12/202011חולון

-3/23/202011חולון

-3/26/202011חולון

Total37432648חיפה

-10/3/201911חיפה

-10/4/201911חיפה

-10/5/201922חיפה

10/7/2019321חיפה

-10/8/201911חיפה

-10/9/201911חיפה

-10/11/201933חיפה



-10/12/201922חיפה

-10/13/201911חיפה

-10/14/201933חיפה

10/15/2019211חיפה

-10/16/201911חיפה

10/17/2019211חיפה

-10/18/201911חיפה

-10/19/201933חיפה

-10/20/201955חיפה

-10/22/201933חיפה

-10/23/201911חיפה

10/24/2019541חיפה

-10/25/201944חיפה

-10/26/201911חיפה

-10/29/201911חיפה

-10/30/201922חיפה

-10/31/201944חיפה

-11/1/201922חיפה

-11/2/201922חיפה

-11/3/201933חיפה

-11/4/201922חיפה

-11/5/201911חיפה

-11/6/201933חיפה

-11/7/201933חיפה

-11/8/201933חיפה

11/9/20191-1חיפה

-11/10/201933חיפה

11/11/20191-1חיפה

-11/12/201911חיפה

-11/13/201955חיפה

11/14/2019431חיפה

11/15/2019541חיפה

11/16/2019321חיפה

-11/17/201911חיפה

-11/19/201933חיפה

-11/20/201922חיפה

-11/21/201955חיפה

-11/22/201911חיפה

-11/23/201911חיפה

-11/25/201911חיפה

-11/26/201922חיפה

11/27/2019321חיפה

-11/28/201922חיפה

11/29/2019321חיפה

11/30/2019211חיפה

-12/1/201944חיפה

-12/2/201922חיפה

-12/3/201922חיפה

-12/5/201911חיפה

-12/6/201911חיפה



12/7/20191-1חיפה

12/8/2019211חיפה

-12/9/201922חיפה

12/11/2019422חיפה

-12/12/201911חיפה

12/13/20191-1חיפה

-12/14/201955חיפה

-12/15/201911חיפה

12/16/2019211חיפה

-12/18/201911חיפה

12/19/2019871חיפה

12/20/2019431חיפה

12/21/2019321חיפה

-12/22/201911חיפה

-12/23/201911חיפה

-12/24/201911חיפה

-12/25/201911חיפה

-12/26/201911חיפה

-12/27/201944חיפה

-12/28/201933חיפה

-12/29/201911חיפה

-12/30/201955חיפה

-12/31/201933חיפה

-1/1/202044חיפה

-1/2/202055חיפה

1/3/2020321חיפה

1/4/2020972חיפה

1/5/2020651חיפה

-1/6/202022חיפה

1/9/2020321חיפה

-1/10/202022חיפה

-1/11/202011חיפה

-1/12/202011חיפה

-1/13/202022חיפה

-1/14/202011חיפה

1/15/2020431חיפה

-1/16/202022חיפה

-1/17/202022חיפה

-1/18/202044חיפה

-1/20/202011חיפה

-1/21/202022חיפה

-1/22/202022חיפה

-1/23/202022חיפה

1/24/2020541חיפה

-1/28/202011חיפה

-1/29/202033חיפה

-1/30/202011חיפה

-2/1/202022חיפה

-2/2/202022חיפה

2/3/2020321חיפה



-2/4/202033חיפה

-2/6/202022חיפה

2/7/2020541חיפה

-2/8/202022חיפה

-2/9/202022חיפה

-2/10/202022חיפה

-2/11/202011חיפה

-2/12/202011חיפה

-2/13/202044חיפה

2/14/2020541חיפה

2/15/2020431חיפה

-2/16/202011חיפה

-2/17/202022חיפה

2/18/2020431חיפה

-2/19/202011חיפה

2/20/2020422חיפה

-2/21/202022חיפה

2/23/2020541חיפה

2/24/2020541חיפה

-2/25/202011חיפה

-2/26/202011חיפה

-2/28/202044חיפה

-2/29/202033חיפה

-3/1/202011חיפה

-3/2/202033חיפה

3/5/2020431חיפה

-3/6/202044חיפה

-3/7/202044חיפה

-3/8/202011חיפה

3/9/2020651חיפה

3/10/20202-2חיפה

3/11/2020422חיפה

-3/13/202011חיפה

3/14/20201-1חיפה

-3/15/202011חיפה

-3/16/202044חיפה

-3/17/202011חיפה

3/18/2020431חיפה

3/20/20201-1חיפה

-3/21/202011חיפה

3/22/20201-1חיפה

-4/2/202022חיפה

-4/5/202011חיפה

4/6/20201-1חיפה

Total927814טבריה

-10/4/201911טבריה

-10/5/201911טבריה

-10/6/201911טבריה

-10/13/201911טבריה

10/19/20191-1טבריה



11/5/20191-1טבריה

-11/7/201922טבריה

-11/8/201922טבריה

-11/9/201922טבריה

-11/10/201911טבריה

-11/20/201911טבריה

-11/23/201911טבריה

11/26/2019211טבריה

-11/28/201911טבריה

-12/1/201922טבריה

-12/3/201911טבריה

-12/6/201911טבריה

-12/7/201911טבריה

-12/13/201922טבריה

-12/15/201922טבריה

-12/17/201933טבריה

12/24/20191-1טבריה

-12/25/201911טבריה

-12/27/201911טבריה

12/28/2019211טבריה

-12/31/201911טבריה

-1/3/202011טבריה

-1/7/202011טבריה

-1/11/202033טבריה

1/12/2020651טבריה

1/13/2020211טבריה

-1/14/202011טבריה

-1/16/202011טבריה

-1/17/202011טבריה

-1/22/202011טבריה

-1/25/202011טבריה

1/31/2020321טבריה

-2/2/202022טבריה

2/4/2020211טבריה

-2/7/202011טבריה

-2/8/202011טבריה

2/10/20201-1טבריה

-2/13/202022טבריה

-2/14/202011טבריה

-2/20/202033טבריה

-2/22/202022טבריה

-2/24/202011טבריה

-2/25/202011טבריה

-2/29/202011טבריה

-3/2/202011טבריה

-3/5/202022טבריה

-3/6/202011טבריה

3/7/20201-1טבריה

-3/8/202011טבריה

3/9/2020312טבריה



-3/10/202011טבריה

-3/12/202011טבריה

-3/13/202022טבריה

-3/14/202022טבריה

-3/15/202011טבריה

3/17/20201-1טבריה

Total34286טייבה

-10/2/201911טייבה

-10/4/201911טייבה

-10/12/201911טייבה

-10/15/201911טייבה

-11/16/201922טייבה

-11/27/201911טייבה

12/5/20191-1טייבה

-12/7/201911טייבה

12/11/20191-1טייבה

-12/12/201911טייבה

-12/14/201911טייבה

-12/31/201911טייבה

-1/12/202011טייבה

-1/14/202011טייבה

1/15/20201-1טייבה

-1/16/202011טייבה

-1/21/202022טייבה

-1/24/202011טייבה

1/30/20201-1טייבה

-2/1/202033טייבה

-2/5/202011טייבה

3/3/20201-1טייבה

-3/5/202011טייבה

3/9/20201-1טייבה

-3/10/202011טייבה

-3/15/202011טייבה

-3/18/202011טייבה

-3/27/202011טייבה

-3/30/202011טייבה

-4/4/202011טייבה

Total15114טירה

-11/1/201911טירה

-11/10/201911טירה

-11/19/201911טירה

-11/23/201933טירה

-11/26/201911טירה

12/3/20191-1טירה

-12/6/201911טירה

-12/8/201911טירה

12/16/20191-1טירה

-12/17/201911טירה

12/19/20191-1טירה

-2/1/202011טירה



2/21/20201-1טירה

Total35287טירת כרמל

-10/6/201911טירת כרמל

-10/7/201911טירת כרמל

10/21/2019211טירת כרמל

-10/29/201911טירת כרמל

-11/4/201911טירת כרמל

11/8/2019211טירת כרמל

11/18/20191-1טירת כרמל

-11/21/201911טירת כרמל

-11/30/201911טירת כרמל

-12/24/201911טירת כרמל

-1/9/202011טירת כרמל

-1/13/202011טירת כרמל

-1/30/202022טירת כרמל

-2/2/202011טירת כרמל

2/4/20201-1טירת כרמל

2/11/20201-1טירת כרמל

-2/15/202011טירת כרמל

-2/18/202011טירת כרמל

-2/19/202011טירת כרמל

-2/25/202011טירת כרמל

-2/28/202011טירת כרמל

-3/6/202011טירת כרמל

3/7/2020211טירת כרמל

3/9/2020321טירת כרמל

-3/13/202011טירת כרמל

-3/25/202011טירת כרמל

-3/31/202011טירת כרמל

-4/5/202022טירת כרמל

Total48399טמרה

-10/3/201922טמרה

-10/6/201911טמרה

-10/16/201911טמרה

-10/19/201911טמרה

-10/20/201922טמרה

-10/21/201911טמרה

-10/29/201911טמרה

-10/30/201911טמרה

-10/31/201911טמרה

11/22/20191-1טמרה

-11/28/201911טמרה

-11/29/201911טמרה

-12/13/201911טמרה

-12/14/201911טמרה

-12/19/201911טמרה

-12/23/201911טמרה

-12/29/201911טמרה

1/2/20201-1טמרה

-1/4/202022טמרה



-1/5/202011טמרה

1/6/20201-1טמרה

-1/14/202011טמרה

-1/16/202022טמרה

-1/29/202011טמרה

-2/5/202011טמרה

2/6/2020211טמרה

-2/7/202011טמרה

2/11/20201-1טמרה

-2/12/202011טמרה

-2/16/202011טמרה

2/24/20201-1טמרה

-2/28/202011טמרה

2/29/2020211טמרה

3/8/20201-1טמרה

-3/9/202011טמרה

3/18/20201-1טמרה

-3/23/202011טמרה

-3/24/202022טמרה

-3/30/202011טמרה

-4/1/202011טמרה

-4/5/202011טמרה

Total30246יבנה

-10/1/201911יבנה

-10/13/201911יבנה

-11/1/201911יבנה

-11/4/201933יבנה

11/5/20191-1יבנה

-11/9/201911יבנה

-11/10/201911יבנה

-11/19/201911יבנה

11/20/20191-1יבנה

-12/3/201911יבנה

-12/13/201911יבנה

12/15/2019321יבנה

-12/21/201911יבנה

-12/24/201911יבנה

-1/5/202011יבנה

-1/6/202011יבנה

-1/9/202011יבנה

-2/3/202011יבנה

-2/6/202011יבנה

-2/18/202011יבנה

2/25/20201-1יבנה

3/8/20201-1יבנה

-3/9/202011יבנה

-3/12/202011יבנה

3/20/2020211יבנה

Total28253יהוד מונוסון

10/19/20191-1יהוד מונוסון



-10/22/201911יהוד מונוסון

-10/30/201911יהוד מונוסון

-10/31/201911יהוד מונוסון

-11/6/201911יהוד מונוסון

-11/9/201911יהוד מונוסון

-11/11/201933יהוד מונוסון

-11/17/201911יהוד מונוסון

-11/21/201922יהוד מונוסון

-12/1/201911יהוד מונוסון

-12/16/201911יהוד מונוסון

1/11/20201-1יהוד מונוסון

-1/14/202011יהוד מונוסון

-1/18/202011יהוד מונוסון

-1/25/202011יהוד מונוסון

-2/7/202011יהוד מונוסון

-2/20/202011יהוד מונוסון

-2/22/202011יהוד מונוסון

-3/6/202011יהוד מונוסון

-3/19/202011יהוד מונוסון

-3/24/202011יהוד מונוסון

-3/25/202011יהוד מונוסון

-3/29/202011יהוד מונוסון

3/31/20201-1יהוד מונוסון

-4/3/202011יהוד מונוסון

Total24231יקנעם עילית

-10/1/201911יקנעם עילית

-10/3/201911יקנעם עילית

-10/17/201911יקנעם עילית

-10/29/201911יקנעם עילית

-11/1/201911יקנעם עילית

-11/13/201911יקנעם עילית

-11/29/201911יקנעם עילית

-12/19/201911יקנעם עילית

-12/20/201911יקנעם עילית

-12/21/201911יקנעם עילית

-12/23/201911יקנעם עילית

-12/24/201911יקנעם עילית

-12/30/201911יקנעם עילית

-1/11/202011יקנעם עילית

-1/14/202011יקנעם עילית

-1/18/202011יקנעם עילית

1/24/20201-1יקנעם עילית

-2/6/202011יקנעם עילית

-2/11/202011יקנעם עילית

-2/12/202011יקנעם עילית

-2/13/202011יקנעם עילית

-2/22/202011יקנעם עילית

-3/8/202011יקנעם עילית

-3/23/202011יקנעם עילית

Total694592102ירושלים



-10/1/201922ירושלים

10/2/2019431ירושלים

-10/4/201911ירושלים

10/5/2019321ירושלים

-10/6/201933ירושלים

10/7/20191-1ירושלים

-10/8/201911ירושלים

-10/10/201911ירושלים

-10/11/201922ירושלים

-10/12/201944ירושלים

-10/13/201933ירושלים

-10/14/201922ירושלים

10/15/20192-2ירושלים

-10/17/201933ירושלים

-10/18/201911ירושלים

-10/19/201911ירושלים

-10/20/201944ירושלים

-10/21/201922ירושלים

-10/22/201944ירושלים

-10/23/201933ירושלים

-10/24/201944ירושלים

-10/25/201911ירושלים

-10/26/201911ירושלים

10/27/2019532ירושלים

10/28/2019211ירושלים

-10/29/201922ירושלים

-10/30/201911ירושלים

10/31/2019211ירושלים

-11/1/201911ירושלים

-11/2/201922ירושלים

11/3/2019321ירושלים

-11/4/201922ירושלים

-11/6/201955ירושלים

-11/7/201922ירושלים

-11/8/201944ירושלים

11/9/2019651ירושלים

-11/10/201911ירושלים

-11/11/201922ירושלים

-11/12/201944ירושלים

-11/13/201911ירושלים

11/14/2019321ירושלים

-11/15/201933ירושלים

-11/16/201944ירושלים

-11/17/201933ירושלים

11/18/2019761ירושלים

-11/19/201955ירושלים

11/20/2019431ירושלים

11/21/2019651ירושלים

11/22/2019541ירושלים

11/23/2019431ירושלים



11/24/2019761ירושלים

-11/25/201922ירושלים

11/26/2019321ירושלים

-11/27/201933ירושלים

-11/28/201988ירושלים

11/29/2019431ירושלים

11/30/2019321ירושלים

12/1/2019211ירושלים

-12/2/201911ירושלים

12/3/2019211ירושלים

-12/4/201977ירושלים

12/5/20191091ירושלים

12/6/2019651ירושלים

-12/7/201966ירושלים

12/8/20191-1ירושלים

-12/9/201911ירושלים

-12/10/201922ירושלים

12/11/2019532ירושלים

12/12/2019532ירושלים

-12/13/201922ירושלים

-12/14/201911ירושלים

-12/15/201933ירושלים

12/16/2019761ירושלים

12/17/2019431ירושלים

-12/18/201966ירושלים

12/19/2019752ירושלים

12/20/2019651ירושלים

12/21/2019312ירושלים

12/22/2019541ירושלים

-12/24/201922ירושלים

-12/26/201922ירושלים

-12/27/201933ירושלים

-12/28/201911ירושלים

-12/29/201911ירושלים

-12/30/201933ירושלים

12/31/20191091ירושלים

1/1/2020871ירושלים

1/2/2020651ירושלים

-1/3/202044ירושלים

-1/4/202022ירושלים

-1/5/202066ירושלים

-1/6/202022ירושלים

-1/7/202044ירושלים

-1/8/202022ירושלים

-1/9/202033ירושלים

1/11/2020312ירושלים

1/12/20201091ירושלים

1/13/2020422ירושלים

-1/14/202066ירושלים

-1/15/202077ירושלים



-1/16/202055ירושלים

-1/17/202044ירושלים

-1/18/202022ירושלים

1/19/2020761ירושלים

-1/20/202033ירושלים

1/21/2020211ירושלים

1/22/2020651ירושלים

-1/23/202022ירושלים

1/25/2020431ירושלים

-1/26/202055ירושלים

-1/27/202011ירושלים

-1/28/202033ירושלים

1/29/2020431ירושלים

-1/30/202011ירושלים

-1/31/202044ירושלים

2/1/2020532ירושלים

2/2/2020752ירושלים

2/3/2020211ירושלים

2/4/2020413ירושלים

2/6/202014113ירושלים

2/7/2020541ירושלים

2/8/2020541ירושלים

2/9/2020651ירושלים

2/10/2020752ירושלים

2/11/2020871ירושלים

2/12/2020422ירושלים

-2/13/202033ירושלים

-2/14/202033ירושלים

-2/15/202066ירושלים

2/16/2020651ירושלים

-2/17/20201010ירושלים

-2/18/202066ירושלים

2/19/2020541ירושלים

-2/20/202077ירושלים

2/21/2020541ירושלים

-2/22/202022ירושלים

-2/23/202055ירושלים

-2/25/202022ירושלים

2/26/2020752ירושלים

-2/27/202044ירושלים

2/28/202011101ירושלים

2/29/2020871ירושלים

-3/1/202099ירושלים

3/2/2020862ירושלים

-3/3/202022ירושלים

3/4/2020211ירושלים

-3/5/202066ירושלים

3/6/2020651ירושלים

3/7/2020633ירושלים

3/8/2020642ירושלים



-3/9/202044ירושלים

3/10/202011101ירושלים

3/11/2020981ירושלים

3/12/2020972ירושלים

-3/13/202022ירושלים

3/14/2020211ירושלים

-3/15/202011ירושלים

3/16/2020743ירושלים

-3/17/202011ירושלים

3/19/2020321ירושלים

-3/20/202011ירושלים

3/21/2020431ירושלים

-3/22/202033ירושלים

3/23/20201-1ירושלים

-3/24/202022ירושלים

3/25/2020431ירושלים

3/27/2020312ירושלים

-3/29/202033ירושלים

-3/31/202022ירושלים

-4/1/202022ירושלים

-4/2/202011ירושלים

4/3/20201-1ירושלים

-4/4/202022ירושלים

-4/5/202055ירושלים

4/6/2020321ירושלים

Total14131כפר יונה

-10/26/201911כפר יונה

-11/2/201911כפר יונה

11/5/20191-1כפר יונה

-11/19/201911כפר יונה

-11/26/201922כפר יונה

-1/14/202011כפר יונה

-1/17/202011כפר יונה

-1/27/202011כפר יונה

-2/5/202011כפר יונה

-2/17/202011כפר יונה

-3/11/202011כפר יונה

-3/26/202011כפר יונה

-3/28/202011כפר יונה

Total13121כפר סבא

-11/3/201911כפר סבא

-11/6/201911כפר סבא

-11/23/201911כפר סבא

-12/5/201911כפר סבא

-12/9/201911כפר סבא

1/28/20201-1כפר סבא

-2/8/202011כפר סבא

-2/15/202022כפר סבא

-2/20/202011כפר סבא

-3/8/202011כפר סבא



-3/10/202011כפר סבא

-3/12/202011כפר סבא

Total18144כפר קאסם

10/18/20191-1כפר קאסם

-10/24/201911כפר קאסם

-10/26/201911כפר קאסם

-11/1/201911כפר קאסם

-11/20/201911כפר קאסם

-12/8/201911כפר קאסם

-12/10/201911כפר קאסם

-12/11/201911כפר קאסם

12/14/20191-1כפר קאסם

-12/19/201911כפר קאסם

12/28/2019211כפר קאסם

-1/16/202011כפר קאסם

-1/30/202011כפר קאסם

-2/1/202011כפר קאסם

-3/13/202011כפר קאסם

3/31/20201-1כפר קאסם

-4/1/202011כפר קאסם

Total80746כרמיאל

-10/3/201911כרמיאל

-10/7/201911כרמיאל

-10/14/201933כרמיאל

-10/15/201911כרמיאל

-10/16/201933כרמיאל

-10/18/201911כרמיאל

-10/19/201911כרמיאל

-10/20/201911כרמיאל

-10/22/201911כרמיאל

-10/27/201911כרמיאל

-10/28/201933כרמיאל

11/3/20191-1כרמיאל

-11/6/201922כרמיאל

-11/8/201922כרמיאל

-11/12/201922כרמיאל

-11/17/201911כרמיאל

-11/22/201911כרמיאל

-11/25/201911כרמיאל

-11/26/201922כרמיאל

-11/30/201911כרמיאל

-12/4/201911כרמיאל

-12/14/201922כרמיאל

-12/16/201922כרמיאל

-12/17/201911כרמיאל

-12/18/201911כרמיאל

-12/19/201911כרמיאל

-12/21/201911כרמיאל

-12/25/201911כרמיאל

-12/31/201911כרמיאל



-1/1/202011כרמיאל

-1/2/202011כרמיאל

-1/4/202011כרמיאל

-1/6/202011כרמיאל

-1/7/202011כרמיאל

-1/10/202011כרמיאל

-1/11/202011כרמיאל

-1/17/202033כרמיאל

-1/18/202011כרמיאל

-1/19/202011כרמיאל

-1/30/202011כרמיאל

-2/4/202011כרמיאל

-2/5/202011כרמיאל

2/9/2020321כרמיאל

-2/10/202011כרמיאל

2/12/20201-1כרמיאל

-2/13/202011כרמיאל

-2/14/202011כרמיאל

-2/15/202011כרמיאל

2/18/2020211כרמיאל

-2/22/202011כרמיאל

-2/27/202011כרמיאל

-2/28/202033כרמיאל

-3/3/202011כרמיאל

-3/11/202011כרמיאל

-3/12/202011כרמיאל

-3/13/202011כרמיאל

3/15/20201-1כרמיאל

-3/16/202011כרמיאל

-3/24/202011כרמיאל

3/26/20201-1כרמיאל

-4/4/202011כרמיאל

Total837211לוד

-10/4/201922לוד

-10/5/201911לוד

-10/7/201922לוד

-10/10/201922לוד

-10/11/201911לוד

-10/15/201933לוד

-10/18/201911לוד

-10/20/201911לוד

-10/22/201922לוד

-10/27/201911לוד

-10/29/201911לוד

-10/30/201911לוד

-10/31/201911לוד

-11/5/201911לוד

-11/6/201922לוד

11/7/2019321לוד

11/8/20191-1לוד



-11/12/201911לוד

-11/15/201911לוד

-11/20/201911לוד

-11/25/201911לוד

-11/29/201911לוד

-11/30/201922לוד

12/3/20191-1לוד

-12/4/201911לוד

-12/5/201911לוד

12/6/20191-1לוד

-12/7/201922לוד

-12/9/201911לוד

-12/10/201911לוד

-12/11/201911לוד

-12/23/201911לוד

-12/25/201911לוד

12/31/2019211לוד

-1/3/202022לוד

-1/13/202011לוד

1/15/20201-1לוד

1/16/20201-1לוד

-1/17/202011לוד

-1/19/202022לוד

-1/21/202011לוד

1/24/20201-1לוד

-1/27/202022לוד

-1/28/202011לוד

-1/29/202011לוד

-1/30/202011לוד

-2/8/202022לוד

-2/11/202011לוד

-2/16/202011לוד

-2/17/202011לוד

-2/20/202011לוד

2/22/20201-1לוד

-2/27/202022לוד

2/29/20201-1לוד

-3/1/202022לוד

-3/2/202022לוד

-3/4/202011לוד

3/8/20201-1לוד

-3/16/202011לוד

-3/21/202011לוד

-4/6/202044לוד

Total34259מגדל העמק

-10/3/201911מגדל העמק

-10/13/201911מגדל העמק

-10/14/201911מגדל העמק

-10/16/201922מגדל העמק

10/22/20191-1מגדל העמק



10/24/20191-1מגדל העמק

10/29/20191-1מגדל העמק

-11/7/201911מגדל העמק

-11/11/201933מגדל העמק

-11/13/201911מגדל העמק

-11/16/201911מגדל העמק

11/24/20191-1מגדל העמק

-11/27/201911מגדל העמק

11/29/20191-1מגדל העמק

-12/4/201911מגדל העמק

-12/6/201911מגדל העמק

-12/7/201911מגדל העמק

-12/12/201911מגדל העמק

-12/15/201911מגדל העמק

12/20/20191-1מגדל העמק

-12/30/201911מגדל העמק

-12/31/201911מגדל העמק

-1/7/202011מגדל העמק

1/10/20202-2מגדל העמק

-1/28/202011מגדל העמק

-2/6/202011מגדל העמק

2/10/20201-1מגדל העמק

-2/20/202022מגדל העמק

-3/16/202011מגדל העמק

Total106979מודיעין מכבים רעות

-10/1/201911מודיעין מכבים רעות

-10/5/201911מודיעין מכבים רעות

-10/6/201922מודיעין מכבים רעות

-10/8/201911מודיעין מכבים רעות

10/10/2019211מודיעין מכבים רעות

-10/12/201933מודיעין מכבים רעות

-10/15/201922מודיעין מכבים רעות

-10/16/201922מודיעין מכבים רעות

-10/17/201911מודיעין מכבים רעות

10/19/2019211מודיעין מכבים רעות

10/20/2019532מודיעין מכבים רעות

-10/21/201911מודיעין מכבים רעות

-10/22/201911מודיעין מכבים רעות

-10/24/201922מודיעין מכבים רעות

-10/28/201911מודיעין מכבים רעות

-11/6/201911מודיעין מכבים רעות

-11/8/201911מודיעין מכבים רעות

-11/9/201911מודיעין מכבים רעות

-11/10/201911מודיעין מכבים רעות

-11/11/201911מודיעין מכבים רעות

-11/12/201922מודיעין מכבים רעות

-11/13/201933מודיעין מכבים רעות

-11/14/201933מודיעין מכבים רעות

-11/16/201955מודיעין מכבים רעות

11/17/20191-1מודיעין מכבים רעות



-11/22/201922מודיעין מכבים רעות

-11/26/201922מודיעין מכבים רעות

-11/28/201911מודיעין מכבים רעות

-11/30/201944מודיעין מכבים רעות

-12/6/201911מודיעין מכבים רעות

-12/10/201911מודיעין מכבים רעות

-12/14/201911מודיעין מכבים רעות

-12/16/201911מודיעין מכבים רעות

-1/3/202011מודיעין מכבים רעות

-1/9/202011מודיעין מכבים רעות

-1/12/202011מודיעין מכבים רעות

-1/18/202011מודיעין מכבים רעות

-1/22/202011מודיעין מכבים רעות

-1/24/202011מודיעין מכבים רעות

-1/25/202022מודיעין מכבים רעות

-1/27/202011מודיעין מכבים רעות

-2/2/202011מודיעין מכבים רעות

-2/3/202011מודיעין מכבים רעות

-2/5/202011מודיעין מכבים רעות

-2/7/202011מודיעין מכבים רעות

-2/9/202011מודיעין מכבים רעות

-2/18/202022מודיעין מכבים רעות

-2/19/202011מודיעין מכבים רעות

-2/21/202022מודיעין מכבים רעות

-2/25/202011מודיעין מכבים רעות

-2/26/202022מודיעין מכבים רעות

-2/28/202011מודיעין מכבים רעות

-2/29/202011מודיעין מכבים רעות

3/2/20202-2מודיעין מכבים רעות

-3/3/202022מודיעין מכבים רעות

3/4/20201-1מודיעין מכבים רעות

-3/5/202011מודיעין מכבים רעות

-3/7/202011מודיעין מכבים רעות

-3/8/202022מודיעין מכבים רעות

-3/9/202011מודיעין מכבים רעות

-3/10/202011מודיעין מכבים רעות

-3/11/202011מודיעין מכבים רעות

-3/12/202011מודיעין מכבים רעות

-3/14/202011מודיעין מכבים רעות

-3/15/202011מודיעין מכבים רעות

-3/17/202011מודיעין מכבים רעות

-3/20/202011מודיעין מכבים רעות

-3/23/202011מודיעין מכבים רעות

3/26/20201-1מודיעין מכבים רעות

-3/27/202011מודיעין מכבים רעות

-3/30/202011מודיעין מכבים רעות

-4/2/202011מודיעין מכבים רעות

-4/6/202011מודיעין מכבים רעות

Total981מודיעין עילית

-1/3/202011מודיעין עילית



-1/6/202011מודיעין עילית

-1/12/202011מודיעין עילית

-1/23/202011מודיעין עילית

2/29/20201-1מודיעין עילית

-3/1/202011מודיעין עילית

-3/12/202011מודיעין עילית

-3/13/202011מודיעין עילית

-3/27/202011מודיעין עילית

Total13121מעלה אדומים

-10/11/201911מעלה אדומים

-11/8/201911מעלה אדומים

-11/16/201911מעלה אדומים

-11/17/201911מעלה אדומים

-11/19/201911מעלה אדומים

11/30/20191-1מעלה אדומים

-1/3/202011מעלה אדומים

-1/24/202011מעלה אדומים

-1/27/202011מעלה אדומים

-3/3/202011מעלה אדומים

-3/5/202011מעלה אדומים

-3/16/202011מעלה אדומים

-3/24/202011מעלה אדומים

Total13121מעלות תרשיחא

-10/1/201911מעלות תרשיחא

-10/7/201911מעלות תרשיחא

-10/8/201911מעלות תרשיחא

-10/28/201911מעלות תרשיחא

10/29/20191-1מעלות תרשיחא

-11/17/201911מעלות תרשיחא

-11/22/201911מעלות תרשיחא

-11/25/201911מעלות תרשיחא

-12/8/201911מעלות תרשיחא

-12/20/201911מעלות תרשיחא

-1/7/202011מעלות תרשיחא

-1/13/202011מעלות תרשיחא

-2/13/202011מעלות תרשיחא

Total30255נהריה

10/25/20191-1נהריה

11/5/20191-1נהריה

-11/25/201911נהריה

-11/30/201922נהריה

-12/1/201911נהריה

-12/6/201911נהריה

-12/20/201911נהריה

-12/23/201911נהריה

-12/26/201911נהריה

-1/4/202011נהריה

-1/12/202011נהריה

-1/18/202011נהריה

-1/23/202011נהריה



1/26/20201-1נהריה

2/7/20201-1נהריה

-2/13/202011נהריה

-2/15/202011נהריה

-2/18/202022נהריה

-2/22/202011נהריה

-2/24/202011נהריה

-2/29/202011נהריה

-3/1/202011נהריה

-3/6/202022נהריה

3/7/20201-1נהריה

-3/10/202011נהריה

-3/15/202011נהריה

-3/26/202011נהריה

Total20616838נוף הגליל

10/1/2019211נוף הגליל

-10/2/201922נוף הגליל

-10/3/201944נוף הגליל

-10/4/201933נוף הגליל

-10/5/201911נוף הגליל

10/6/2019431נוף הגליל

-10/7/201911נוף הגליל

-10/9/201911נוף הגליל

-10/10/201911נוף הגליל

-10/11/201922נוף הגליל

10/12/2019422נוף הגליל

-10/13/201911נוף הגליל

10/16/2019211נוף הגליל

-10/23/201911נוף הגליל

-10/24/201911נוף הגליל

-10/25/201911נוף הגליל

-10/26/201911נוף הגליל

-10/27/201911נוף הגליל

10/28/2019211נוף הגליל

-10/29/201922נוף הגליל

-10/31/201944נוף הגליל

11/5/2019211נוף הגליל

-11/6/201911נוף הגליל

-11/7/201944נוף הגליל

-11/8/201911נוף הגליל

-11/9/201911נוף הגליל

-11/10/201911נוף הגליל

-11/11/201922נוף הגליל

11/12/2019211נוף הגליל

11/15/2019321נוף הגליל

-11/16/201933נוף הגליל

-11/17/201922נוף הגליל

-11/20/201911נוף הגליל

-11/21/201922נוף הגליל

11/22/20191-1נוף הגליל



-11/23/201911נוף הגליל

11/24/20191-1נוף הגליל

-11/26/201911נוף הגליל

-11/27/201911נוף הגליל

-11/28/201911נוף הגליל

-12/3/201911נוף הגליל

12/6/2019211נוף הגליל

-12/8/201911נוף הגליל

-12/10/201922נוף הגליל

-12/11/201911נוף הגליל

-12/14/201922נוף הגליל

12/15/2019211נוף הגליל

-12/16/201911נוף הגליל

-12/17/201911נוף הגליל

12/18/2019211נוף הגליל

12/19/20191-1נוף הגליל

-12/20/201955נוף הגליל

12/23/2019211נוף הגליל

-12/24/201911נוף הגליל

-12/26/201911נוף הגליל

-12/27/201944נוף הגליל

12/29/2019321נוף הגליל

-12/30/201911נוף הגליל

-12/31/201933נוף הגליל

-1/1/202022נוף הגליל

-1/2/202022נוף הגליל

1/3/2020321נוף הגליל

1/4/20201-1נוף הגליל

-1/5/202011נוף הגליל

-1/6/202033נוף הגליל

1/8/20201-1נוף הגליל

-1/10/202022נוף הגליל

-1/11/202022נוף הגליל

1/12/2020211נוף הגליל

-1/13/202022נוף הגליל

-1/14/202033נוף הגליל

-1/15/202011נוף הגליל

-1/16/202022נוף הגליל

1/17/2020211נוף הגליל

-1/18/202011נוף הגליל

-1/19/202011נוף הגליל

-1/20/202011נוף הגליל

-1/23/202011נוף הגליל

-1/25/202011נוף הגליל

-1/26/202033נוף הגליל

-1/28/202011נוף הגליל

-1/31/202022נוף הגליל

2/1/20201-1נוף הגליל

2/2/2020211נוף הגליל

-2/4/202011נוף הגליל



2/5/2020321נוף הגליל

-2/6/202011נוף הגליל

-2/7/202011נוף הגליל

2/8/20201-1נוף הגליל

-2/9/202011נוף הגליל

2/12/2020321נוף הגליל

2/14/2020321נוף הגליל

-2/15/202022נוף הגליל

-2/17/202011נוף הגליל

2/18/20202-2נוף הגליל

2/20/2020321נוף הגליל

2/21/2020211נוף הגליל

-2/24/202022נוף הגליל

2/25/2020211נוף הגליל

-2/26/202011נוף הגליל

2/28/20201-1נוף הגליל

-3/1/202022נוף הגליל

-3/3/202011נוף הגליל

3/4/20201-1נוף הגליל

-3/10/202011נוף הגליל

-3/11/202011נוף הגליל

-3/13/202022נוף הגליל

-3/14/202022נוף הגליל

3/15/2020321נוף הגליל

-3/19/202011נוף הגליל

-3/22/202011נוף הגליל

-3/23/202011נוף הגליל

-3/24/202011נוף הגליל

-3/25/202022נוף הגליל

3/26/20201-1נוף הגליל

-3/29/202011נוף הגליל

3/31/20201-1נוף הגליל

-4/1/202022נוף הגליל

-4/4/202011נוף הגליל

Total12102נס ציונה

-10/12/201911נס ציונה

-10/31/201911נס ציונה

-11/6/201911נס ציונה

-11/14/201911נס ציונה

11/26/20191-1נס ציונה

-1/6/202011נס ציונה

-2/1/202011נס ציונה

-2/22/202011נס ציונה

-3/11/202011נס ציונה

-3/15/202022נס ציונה

3/31/20201-1נס ציונה

Total18413945נצרת

10/2/20191-1נצרת

-10/5/201922נצרת

-10/6/201922נצרת



-10/9/201911נצרת

10/10/2019211נצרת

-10/11/201911נצרת

-10/14/201911נצרת

-10/15/201911נצרת

10/16/2019211נצרת

10/17/20191-1נצרת

10/18/20191-1נצרת

-10/20/201911נצרת

-10/21/201911נצרת

10/22/2019321נצרת

10/23/2019211נצרת

-10/25/201911נצרת

10/26/20191-1נצרת

10/27/20191-1נצרת

-10/28/201922נצרת

-10/29/201911נצרת

-10/31/201922נצרת

11/3/20191-1נצרת

-11/8/201911נצרת

-11/9/201922נצרת

-11/10/201911נצרת

-11/11/201911נצרת

-11/14/201911נצרת

11/15/2019413נצרת

-11/16/201922נצרת

-11/18/201911נצרת

-11/19/201911נצרת

-11/21/201911נצרת

-11/23/201911נצרת

-11/24/201911נצרת

-11/25/201922נצרת

-11/26/201911נצרת

11/29/20191-1נצרת

-12/1/201922נצרת

-12/5/201922נצרת

-12/7/201922נצרת

-12/9/201911נצרת

-12/13/201911נצרת

-12/15/201911נצרת

-12/17/201922נצרת

-12/23/201911נצרת

12/24/20191-1נצרת

-12/26/201911נצרת

-12/27/201911נצרת

12/28/2019211נצרת

12/30/2019211נצרת

-12/31/201911נצרת

-1/1/202011נצרת

1/2/2020211נצרת



-1/3/202022נצרת

-1/4/202011נצרת

-1/10/202011נצרת

-1/13/202022נצרת

-1/14/202011נצרת

-1/16/202022נצרת

1/18/20201-1נצרת

-1/20/202011נצרת

-1/21/202011נצרת

1/22/2020211נצרת

1/24/20201-1נצרת

1/26/20201-1נצרת

-1/29/202022נצרת

-1/30/202022נצרת

-1/31/202011נצרת

2/1/2020541נצרת

-2/2/202011נצרת

-2/3/202011נצרת

-2/5/202011נצרת

2/7/2020321נצרת

2/8/2020211נצרת

2/9/2020211נצרת

-2/10/202022נצרת

-2/11/202011נצרת

-2/12/202011נצרת

2/14/20201-1נצרת

-2/15/202011נצרת

2/17/2020211נצרת

2/19/2020211נצרת

2/20/20201-1נצרת

-2/21/202022נצרת

2/23/20201-1נצרת

2/24/20201-1נצרת

2/25/20201-1נצרת

-2/26/202011נצרת

-2/29/202044נצרת

-3/1/202044נצרת

-3/2/202011נצרת

-3/3/202011נצרת

-3/4/202022נצרת

-3/5/202011נצרת

3/6/2020211נצרת

3/7/20201-1נצרת

-3/8/202022נצרת

-3/10/202011נצרת

-3/11/202022נצרת

3/12/20201-1נצרת

-3/13/202011נצרת

-3/14/202033נצרת

-3/15/202033נצרת



3/16/2020211נצרת

-3/17/202033נצרת

-3/18/202011נצרת

3/19/2020211נצרת

3/21/20201-1נצרת

3/22/2020211נצרת

-3/23/202022נצרת

-3/24/202011נצרת

3/26/20201-1נצרת

3/29/2020431נצרת

-3/31/202011נצרת

-4/1/202011נצרת

4/2/20201-1נצרת

-4/4/202011נצרת

-4/5/202011נצרת

4/6/2020312נצרת

Total761נשר

-10/2/201911נשר

-10/13/201922נשר

-11/6/201911נשר

-12/21/201911נשר

-12/30/201911נשר

2/23/20201-1נשר

-Total99נתיבות

-10/23/201911נתיבות

-10/25/201911נתיבות

-10/30/201911נתיבות

-11/27/201911נתיבות

-11/29/201911נתיבות

-12/13/201911נתיבות

-2/23/202011נתיבות

-2/24/202011נתיבות

-3/4/202011נתיבות

Total513912נתניה

10/2/20191-1נתניה

-10/7/201911נתניה

-10/10/201911נתניה

-10/14/201922נתניה

-10/18/201911נתניה

10/20/20191-1נתניה

-10/23/201911נתניה

-10/25/201911נתניה

-10/29/201922נתניה

-11/14/201911נתניה

-11/17/201911נתניה

-11/20/201922נתניה

-12/1/201911נתניה

-12/2/201933נתניה

-12/8/201911נתניה

12/12/2019211נתניה



-12/16/201911נתניה

-12/17/201911נתניה

12/18/20191-1נתניה

-12/19/201911נתניה

-12/20/201911נתניה

12/22/20191-1נתניה

12/25/2019211נתניה

-12/28/201911נתניה

-1/8/202011נתניה

1/20/20201-1נתניה

-1/22/202011נתניה

-1/23/202011נתניה

1/24/20201-1נתניה

2/4/20201-1נתניה

-2/7/202011נתניה

-2/18/202011נתניה

-2/29/202011נתניה

3/2/20201-1נתניה

-3/6/202022נתניה

-3/13/202022נתניה

3/19/2020211נתניה

-3/21/202033נתניה

3/25/20201-1נתניה

Total1064נין'סח

-11/15/201911נין'סח

1/1/20201-1נין'סח

1/3/20201-1נין'סח

-1/14/202011נין'סח

1/16/2020211נין'סח

-1/18/202022נין'סח

-2/18/202011נין'סח

3/31/20201-1נין'סח

Total1149915עכו

-10/2/201911עכו

-10/3/201922עכו

-10/4/201911עכו

-10/6/201911עכו

10/17/20191-1עכו

-10/20/201911עכו

10/28/20191-1עכו

-10/31/201911עכו

-11/3/201911עכו

-11/5/201922עכו

-11/7/201911עכו

-11/12/201911עכו

-11/15/201911עכו

-11/22/201922עכו

-11/23/201911עכו

11/27/20191-1עכו

-11/29/201911עכו



-12/2/201911עכו

12/6/20191-1עכו

-12/7/201911עכו

-12/8/201911עכו

-12/10/201911עכו

-12/21/201922עכו

-12/24/201922עכו

-12/29/201911עכו

-12/30/201911עכו

-1/4/202022עכו

-1/7/202011עכו

-1/8/202022עכו

-1/11/202011עכו

-1/12/202011עכו

1/13/2020321עכו

-1/14/202033עכו

-1/16/202011עכו

1/17/2020312עכו

-1/18/202011עכו

-1/21/202022עכו

-1/22/202022עכו

-1/23/202044עכו

-1/24/202011עכו

-1/25/202022עכו

-1/26/202011עכו

1/27/2020211עכו

-1/30/202022עכו

1/31/2020211עכו

-2/2/202022עכו

-2/5/202022עכו

2/6/2020321עכו

-2/9/202011עכו

-2/10/202011עכו

-2/11/202022עכו

-2/15/202011עכו

-2/17/202011עכו

-2/20/202022עכו

2/21/20201-1עכו

-2/23/202022עכו

-2/25/202011עכו

-2/28/202011עכו

-3/1/202011עכו

-3/2/202011עכו

-3/3/202022עכו

-3/4/202022עכו

3/6/2020431עכו

-3/7/202011עכו

3/10/2020541עכו

-3/11/202011עכו

-3/12/202011עכו



3/14/2020321עכו

-3/16/202022עכו

-3/21/202022עכו

-3/25/202011עכו

3/27/20201-1עכו

Total26215עפולה

-10/1/201922עפולה

-10/6/201911עפולה

-10/28/201911עפולה

-10/31/201911עפולה

-11/21/201922עפולה

-12/9/201911עפולה

-12/10/201911עפולה

12/12/2019211עפולה

-12/18/201911עפולה

-1/3/202022עפולה

-1/17/202011עפולה

-1/23/202011עפולה

2/1/20201-1עפולה

-2/4/202011עפולה

-2/25/202011עפולה

-3/19/202011עפולה

-3/21/202011עפולה

3/23/20201-1עפולה

3/30/2020312עפולה

-4/4/202011עפולה

Total17152ערד

-10/7/201911ערד

-10/8/201922ערד

-10/16/201911ערד

-10/23/201922ערד

-12/12/201911ערד

-12/19/201911ערד

-1/9/202011ערד

-1/29/202011ערד

2/5/20201-1ערד

2/20/20201-1ערד

-3/12/202011ערד

-3/17/202011ערד

-3/22/202011ערד

-3/26/202011ערד

-4/4/202011ערד

Total34304פתח תקווה

10/18/20191-1פתח תקווה

11/2/20191-1פתח תקווה

-11/7/201922פתח תקווה

-11/8/201922פתח תקווה

-11/12/201911פתח תקווה

-11/19/201922פתח תקווה

11/25/20191-1פתח תקווה



-11/27/201911פתח תקווה

-12/8/201911פתח תקווה

-12/10/201911פתח תקווה

-12/14/201933פתח תקווה

-12/16/201911פתח תקווה

12/20/20191-1פתח תקווה

-12/30/201922פתח תקווה

-1/4/202011פתח תקווה

-1/15/202011פתח תקווה

-1/16/202022פתח תקווה

-2/1/202011פתח תקווה

-2/16/202011פתח תקווה

-2/23/202011פתח תקווה

-2/26/202011פתח תקווה

-2/27/202011פתח תקווה

-3/15/202011פתח תקווה

-3/25/202011פתח תקווה

-3/30/202011פתח תקווה

-4/2/202022פתח תקווה

Total40391צפת

-10/12/201911צפת

-11/1/201911צפת

-11/12/201911צפת

-11/17/201911צפת

-11/25/201911צפת

-12/7/201911צפת

-12/20/201911צפת

-1/10/202011צפת

-1/17/202011צפת

1/19/20201-1צפת

-1/21/202011צפת

-2/7/202011צפת

-2/9/202011צפת

-2/10/202011צפת

-2/12/202011צפת

-2/14/202011צפת

-2/15/202011צפת

-2/16/202011צפת

-2/17/202022צפת

-2/18/202011צפת

-2/20/202011צפת

-2/21/202011צפת

-2/24/202011צפת

-2/25/202033צפת

-2/26/202011צפת

-2/28/202011צפת

-3/2/202033צפת

-3/3/202011צפת

-3/4/202022צפת

-3/5/202022צפת



-3/9/202011צפת

-3/11/202022צפת

Total1174קלנסווה

-10/5/201911קלנסווה

-10/9/201911קלנסווה

-10/11/201911קלנסווה

-10/27/201911קלנסווה

-11/9/201911קלנסווה

11/17/20191-1קלנסווה

12/12/20191-1קלנסווה

1/2/20201-1קלנסווה

-1/19/202011קלנסווה

2/10/20201-1קלנסווה

-2/18/202011קלנסווה

Total24213קרית אונו

-10/7/201922קרית אונו

-10/13/201911קרית אונו

-10/20/201922קרית אונו

-10/31/201911קרית אונו

-11/23/201911קרית אונו

11/30/20191-1קרית אונו

-12/10/201911קרית אונו

-12/12/201911קרית אונו

-12/14/201911קרית אונו

-12/26/201911קרית אונו

12/31/20191-1קרית אונו

-1/31/202011קרית אונו

-2/6/202022קרית אונו

-2/18/202022קרית אונו

2/26/20201-1קרית אונו

-3/3/202011קרית אונו

-3/17/202011קרית אונו

-3/20/202011קרית אונו

-3/22/202011קרית אונו

-4/1/202011קרית אונו

Total44386קרית אתא

-10/1/201922קרית אתא

-10/3/201911קרית אתא

-10/11/201911קרית אתא

-10/22/201922קרית אתא

-10/25/201911קרית אתא

-10/26/201911קרית אתא

10/28/2019211קרית אתא

-10/29/201911קרית אתא

-11/1/201911קרית אתא

-11/13/201911קרית אתא

-11/17/201911קרית אתא

-11/18/201911קרית אתא

-11/26/201911קרית אתא

-11/27/201911קרית אתא



-12/3/201911קרית אתא

-12/10/201911קרית אתא

-12/11/201911קרית אתא

-12/12/201922קרית אתא

-12/13/201911קרית אתא

12/17/2019431קרית אתא

-12/25/201911קרית אתא

-1/2/202011קרית אתא

-1/3/202011קרית אתא

-1/15/202011קרית אתא

1/17/2020211קרית אתא

-1/26/202011קרית אתא

-1/27/202011קרית אתא

-2/7/202011קרית אתא

2/12/20201-1קרית אתא

-2/14/202011קרית אתא

-2/20/202011קרית אתא

3/11/20201-1קרית אתא

3/12/20201-1קרית אתא

-3/21/202022קרית אתא

-3/27/202011קרית אתא

Total25223קרית ביאליק

-10/13/201911קרית ביאליק

-10/28/201911קרית ביאליק

10/29/20191-1קרית ביאליק

-11/14/201911קרית ביאליק

-11/21/201911קרית ביאליק

-11/23/201911קרית ביאליק

-12/1/201911קרית ביאליק

-12/12/201911קרית ביאליק

-12/22/201911קרית ביאליק

1/4/20201-1קרית ביאליק

-1/13/202011קרית ביאליק

-1/16/202011קרית ביאליק

-1/18/202011קרית ביאליק

-1/29/202011קרית ביאליק

-1/31/202011קרית ביאליק

-2/7/202011קרית ביאליק

-2/29/202022קרית ביאליק

-3/4/202022קרית ביאליק

-3/7/202011קרית ביאליק

-3/12/202011קרית ביאליק

3/16/20201-1קרית ביאליק

-4/5/202022קרית ביאליק

Total12110516קרית גת

-10/3/201911קרית גת

-10/4/201955קרית גת

-10/5/201911קרית גת

-10/7/201933קרית גת

-10/9/201911קרית גת



-10/10/201911קרית גת

-10/11/201911קרית גת

-10/12/201911קרית גת

10/16/2019321קרית גת

-10/21/201922קרית גת

-10/22/201911קרית גת

10/23/20192-2קרית גת

-10/24/201911קרית גת

-10/25/201911קרית גת

-10/27/201911קרית גת

-11/2/201911קרית גת

-11/5/201911קרית גת

-11/6/201911קרית גת

-11/8/201911קרית גת

-11/9/201911קרית גת

-11/16/201911קרית גת

-11/20/201922קרית גת

-11/24/201911קרית גת

11/25/2019211קרית גת

-11/26/201922קרית גת

-11/27/201911קרית גת

-11/28/201911קרית גת

-11/29/201911קרית גת

-12/1/201911קרית גת

-12/2/201911קרית גת

-12/3/201911קרית גת

-12/4/201911קרית גת

-12/7/201911קרית גת

-12/8/201911קרית גת

-12/12/201944קרית גת

-12/13/201944קרית גת

-12/15/201911קרית גת

-12/16/201911קרית גת

-12/22/201911קרית גת

-12/24/201911קרית גת

-12/25/201911קרית גת

-12/27/201911קרית גת

-12/28/201911קרית גת

-12/29/201911קרית גת

-12/31/201911קרית גת

-1/3/202022קרית גת

-1/4/202011קרית גת

1/5/2020211קרית גת

-1/11/202011קרית גת

1/17/2020211קרית גת

1/18/2020321קרית גת

-1/20/202011קרית גת

-1/21/202011קרית גת

-1/22/202033קרית גת

-1/23/202011קרית גת



-1/25/202011קרית גת

-1/26/202022קרית גת

-1/28/202011קרית גת

-1/31/202022קרית גת

-2/2/202011קרית גת

-2/5/202033קרית גת

2/6/20201-1קרית גת

-2/8/202011קרית גת

-2/9/202022קרית גת

2/10/20201-1קרית גת

-2/11/202011קרית גת

-2/12/202011קרית גת

-2/15/202011קרית גת

-2/17/202011קרית גת

2/18/20201-1קרית גת

-2/19/202022קרית גת

-2/21/202011קרית גת

2/22/2020211קרית גת

-2/24/202022קרית גת

-2/25/202011קרית גת

2/27/20201-1קרית גת

3/1/2020413קרית גת

-3/6/202011קרית גת

3/8/20201-1קרית גת

-3/12/202011קרית גת

-3/15/202011קרית גת

-3/16/202011קרית גת

-3/24/202011קרית גת

-4/4/202011קרית גת

Total23212קרית ים

-10/2/201922קרית ים

-10/7/201911קרית ים

-10/8/201911קרית ים

10/17/2019321קרית ים

-11/2/201911קרית ים

-11/18/201911קרית ים

-11/22/201911קרית ים

-11/29/201911קרית ים

-12/4/201922קרית ים

-12/5/201911קרית ים

-12/31/201911קרית ים

-1/16/202011קרית ים

-1/20/202011קרית ים

-2/5/202011קרית ים

-2/12/202011קרית ים

-2/13/202011קרית ים

2/27/20201-1קרית ים

-3/18/202011קרית ים

-4/1/202011קרית ים

Total39372קרית מוצקין



10/2/20191-1קרית מוצקין

-10/5/201911קרית מוצקין

-10/17/201911קרית מוצקין

-10/19/201911קרית מוצקין

-11/18/201911קרית מוצקין

11/22/2019211קרית מוצקין

-11/30/201911קרית מוצקין

-12/6/201911קרית מוצקין

-12/12/201911קרית מוצקין

-12/13/201922קרית מוצקין

-12/15/201911קרית מוצקין

-1/7/202022קרית מוצקין

-1/10/202011קרית מוצקין

-1/13/202011קרית מוצקין

-1/20/202011קרית מוצקין

-1/24/202011קרית מוצקין

-1/29/202011קרית מוצקין

-2/2/202011קרית מוצקין

-2/3/202011קרית מוצקין

-2/5/202011קרית מוצקין

-2/7/202033קרית מוצקין

-2/8/202011קרית מוצקין

-2/16/202011קרית מוצקין

-2/17/202011קרית מוצקין

-2/20/202011קרית מוצקין

-3/4/202011קרית מוצקין

-3/7/202011קרית מוצקין

-3/11/202055קרית מוצקין

-3/17/202011קרית מוצקין

-3/18/202011קרית מוצקין

Total981קרית מלאכי

11/2/20191-1קרית מלאכי

-11/23/201911קרית מלאכי

-11/26/201911קרית מלאכי

-12/1/201911קרית מלאכי

-12/17/201911קרית מלאכי

-1/2/202011קרית מלאכי

-1/30/202011קרית מלאכי

-3/15/202011קרית מלאכי

-3/26/202011קרית מלאכי

Total44404קרית שמונה

-10/3/201922קרית שמונה

-10/10/201911קרית שמונה

-10/11/201911קרית שמונה

-10/19/201933קרית שמונה

-10/25/201944קרית שמונה

-10/26/201922קרית שמונה

-11/5/201911קרית שמונה

-11/6/201911קרית שמונה

-11/7/201922קרית שמונה



-12/2/201977קרית שמונה

-12/8/201922קרית שמונה

-12/20/201922קרית שמונה

-12/22/201911קרית שמונה

12/28/20191-1קרית שמונה

-1/1/202011קרית שמונה

-1/20/202011קרית שמונה

1/21/20201-1קרית שמונה

-1/28/202011קרית שמונה

-1/29/202011קרית שמונה

-1/30/202011קרית שמונה

-1/31/202011קרית שמונה

-2/1/202011קרית שמונה

-2/3/202011קרית שמונה

2/9/20201-1קרית שמונה

-2/17/202011קרית שמונה

-2/23/202011קרית שמונה

-3/24/202011קרית שמונה

4/2/20201-1קרית שמונה

-Total66ראש העין

-10/23/201911ראש העין

-11/9/201911ראש העין

-11/21/201911ראש העין

-12/9/201911ראש העין

-12/22/201911ראש העין

-3/5/202011ראש העין

Total1079215ראשון לציון

-10/3/201933ראשון לציון

-10/10/201911ראשון לציון

-10/12/201911ראשון לציון

10/13/20191-1ראשון לציון

-10/21/201911ראשון לציון

-10/22/201911ראשון לציון

-10/23/201911ראשון לציון

-10/25/201911ראשון לציון

-10/26/201911ראשון לציון

10/28/2019211ראשון לציון

-11/3/201911ראשון לציון

11/4/2019211ראשון לציון

-11/9/201911ראשון לציון

11/10/20191-1ראשון לציון

-11/14/201911ראשון לציון

-11/15/201911ראשון לציון

-11/16/201911ראשון לציון

-11/17/201911ראשון לציון

11/21/2019211ראשון לציון

11/23/2019211ראשון לציון

11/25/2019211ראשון לציון

-11/29/201911ראשון לציון

-12/3/201911ראשון לציון



12/4/2019321ראשון לציון

-12/5/201933ראשון לציון

-12/6/201911ראשון לציון

-12/10/201922ראשון לציון

-12/11/201911ראשון לציון

-12/13/201911ראשון לציון

-12/15/201911ראשון לציון

-12/17/201911ראשון לציון

-12/18/201911ראשון לציון

-12/23/201911ראשון לציון

-12/25/201911ראשון לציון

-1/2/202022ראשון לציון

-1/8/202011ראשון לציון

-1/14/202011ראשון לציון

-1/15/202011ראשון לציון

1/16/20201-1ראשון לציון

-1/20/202011ראשון לציון

-1/21/202011ראשון לציון

-1/23/202011ראשון לציון

-1/28/202055ראשון לציון

-2/1/202011ראשון לציון

-2/2/202011ראשון לציון

-2/3/202011ראשון לציון

-2/5/202011ראשון לציון

2/8/2020431ראשון לציון

-2/9/202011ראשון לציון

-2/13/202022ראשון לציון

-2/14/202011ראשון לציון

-2/15/202011ראשון לציון

2/17/2020211ראשון לציון

-2/19/202011ראשון לציון

-2/22/202011ראשון לציון

-2/24/202011ראשון לציון

-2/28/202011ראשון לציון

-3/1/202022ראשון לציון

-3/2/202011ראשון לציון

-3/3/202011ראשון לציון

-3/4/202011ראשון לציון

-3/8/202022ראשון לציון

-3/9/202011ראשון לציון

-3/10/202011ראשון לציון

3/12/2020211ראשון לציון

3/15/2020312ראשון לציון

-3/16/202011ראשון לציון

-3/18/202011ראשון לציון

-3/21/202011ראשון לציון

-3/22/202011ראשון לציון

3/27/20201-1ראשון לציון

-3/29/202011ראשון לציון

-3/30/202022ראשון לציון



-4/2/202011ראשון לציון

-4/3/202022ראשון לציון

-4/5/202022ראשון לציון

-4/6/202011ראשון לציון

-Total66רהט

-1/20/202011רהט

-1/24/202011רהט

-2/13/202011רהט

-2/16/202011רהט

-2/18/202011רהט

-3/3/202011רהט

Total62539רחובות

10/1/20191-1רחובות

10/2/20191-1רחובות

-10/13/201922רחובות

-10/15/201911רחובות

10/25/20191-1רחובות

-10/30/201911רחובות

-11/2/201911רחובות

11/3/2019211רחובות

-11/7/201933רחובות

11/8/2019211רחובות

-11/14/201911רחובות

-11/15/201911רחובות

-11/25/201911רחובות

-11/26/201911רחובות

-11/27/201911רחובות

-12/8/201922רחובות

-12/9/201911רחובות

-12/12/201911רחובות

-12/15/201911רחובות

-12/20/201922רחובות

-12/23/201922רחובות

-12/27/201911רחובות

1/1/20201-1רחובות

-1/2/202011רחובות

1/8/20201-1רחובות

-1/11/202011רחובות

-1/20/202022רחובות

-1/28/202011רחובות

-1/31/202011רחובות

-2/2/202011רחובות

-2/3/202011רחובות

-2/9/202022רחובות

-2/11/202022רחובות

-2/15/202011רחובות

-2/20/202022רחובות

2/21/2020211רחובות

-2/27/202011רחובות

-3/1/202011רחובות



-3/5/202011רחובות

-3/6/202011רחובות

3/7/20201-1רחובות

-3/9/202011רחובות

-3/11/202011רחובות

-3/13/202011רחובות

-3/27/202011רחובות

-3/30/202033רחובות

-4/5/202011רחובות

Total38344רמלה

-10/6/201911רמלה

-10/8/201911רמלה

-10/12/201911רמלה

-10/20/201911רמלה

-10/21/201911רמלה

-10/26/201911רמלה

-10/31/201911רמלה

-11/1/201911רמלה

-11/2/201911רמלה

-11/12/201911רמלה

-11/13/201911רמלה

-11/16/201911רמלה

-11/18/201911רמלה

-12/1/201911רמלה

-12/6/201911רמלה

-12/7/201911רמלה

-12/16/201911רמלה

12/17/20191-1רמלה

12/23/20191-1רמלה

-12/27/201911רמלה

-1/7/202011רמלה

-1/13/202011רמלה

-1/20/202022רמלה

-1/31/202011רמלה

-2/1/202011רמלה

-2/3/202011רמלה

-2/4/202011רמלה

2/10/20201-1רמלה

-2/11/202022רמלה

-2/19/202011רמלה

2/28/20201-1רמלה

-3/9/202011רמלה

-3/11/202011רמלה

-3/12/202022רמלה

-3/26/202011רמלה

Total68599רמת גן

-10/1/201911רמת גן

-10/6/201911רמת גן

-10/7/201911רמת גן

-10/12/201911רמת גן



-10/14/201911רמת גן

-10/15/201911רמת גן

10/16/20191-1רמת גן

-10/21/201911רמת גן

-10/23/201911רמת גן

-10/24/201911רמת גן

-10/25/201922רמת גן

-10/27/201911רמת גן

-11/1/201911רמת גן

11/3/20191-1רמת גן

-11/14/201911רמת גן

-11/15/201911רמת גן

-11/17/201911רמת גן

-11/18/201911רמת גן

-11/22/201911רמת גן

-11/26/201911רמת גן

-12/5/201911רמת גן

-12/7/201911רמת גן

-12/10/201911רמת גן

-12/12/201911רמת גן

12/17/2019211רמת גן

-12/20/201911רמת גן

-12/28/201911רמת גן

-12/29/201911רמת גן

-12/31/201911רמת גן

-1/1/202011רמת גן

-1/9/202011רמת גן

-1/12/202011רמת גן

-1/15/202011רמת גן

-1/25/202011רמת גן

-1/27/202011רמת גן

-1/28/202011רמת גן

-1/29/202033רמת גן

-1/31/202011רמת גן

-2/3/202011רמת גן

-2/4/202022רמת גן

-2/9/202022רמת גן

-2/11/202011רמת גן

-2/12/202011רמת גן

-2/13/202011רמת גן

-2/16/202022רמת גן

-2/19/202022רמת גן

-2/21/202011רמת גן

-2/23/202011רמת גן

2/24/20202-2רמת גן

3/4/20201-1רמת גן

3/8/20201-1רמת גן

-3/10/202022רמת גן

-3/11/202011רמת גן

-3/20/202011רמת גן



3/29/20201-1רמת גן

3/30/20201-1רמת גן

-4/4/202011רמת גן

-4/6/202011רמת גן

Total30282רמת השרון

10/1/2019211רמת השרון

-10/17/201933רמת השרון

-10/18/201911רמת השרון

-10/20/201922רמת השרון

-10/22/201911רמת השרון

-10/23/201911רמת השרון

-11/5/201911רמת השרון

-11/8/201911רמת השרון

-11/12/201922רמת השרון

-11/21/201911רמת השרון

-12/4/201933רמת השרון

-12/5/201911רמת השרון

-12/13/201911רמת השרון

-12/16/201911רמת השרון

-1/12/202022רמת השרון

-1/29/202011רמת השרון

2/6/2020211רמת השרון

-2/16/202011רמת השרון

-2/22/202011רמת השרון

-2/23/202011רמת השרון

-2/28/202011רמת השרון

Total16124רעננה

-10/5/201911רעננה

-10/8/201911רעננה

-10/11/201911רעננה

-10/25/201911רעננה

10/27/20191-1רעננה

-11/1/201911רעננה

11/25/20191-1רעננה

-1/2/202011רעננה

1/8/20201-1רעננה

-1/24/202011רעננה

-2/8/202011רעננה

-2/16/202011רעננה

-2/23/202011רעננה

-2/25/202011רעננה

-3/1/202011רעננה

3/17/20201-1רעננה

Total40355שדרות

-10/15/201911שדרות

-10/22/201911שדרות

-10/27/201911שדרות

-11/3/201911שדרות

11/9/20191-1שדרות

-11/13/201911שדרות



-11/26/201922שדרות

-11/28/201911שדרות

-11/29/201922שדרות

-12/2/201911שדרות

-12/3/201911שדרות

-12/4/201911שדרות

-12/11/201911שדרות

-12/15/201911שדרות

-12/21/201911שדרות

-1/1/202033שדרות

-1/6/202011שדרות

-1/20/202011שדרות

-1/22/202011שדרות

-1/23/202011שדרות

-1/28/202011שדרות

-1/30/202011שדרות

-2/1/202011שדרות

-2/3/202011שדרות

-2/16/202022שדרות

2/18/2020211שדרות

-2/24/202011שדרות

-2/25/202011שדרות

2/26/20201-1שדרות

2/27/20201-1שדרות

-3/8/202011שדרות

-3/23/202011שדרות

3/25/2020211שדרות

Total65605שפרעם

-10/3/201911שפרעם

-10/4/201922שפרעם

-10/5/201911שפרעם

-10/6/201911שפרעם

-10/9/201911שפרעם

10/13/20191-1שפרעם

-10/21/201911שפרעם

-10/22/201911שפרעם

-10/28/201911שפרעם

-10/30/201911שפרעם

-11/1/201911שפרעם

-11/8/201911שפרעם

-11/9/201911שפרעם

-11/10/201922שפרעם

-11/11/201911שפרעם

11/12/20191-1שפרעם

-11/15/201933שפרעם

-11/16/201911שפרעם

-12/17/201911שפרעם

-12/20/201911שפרעם

-1/3/202011שפרעם

-1/6/202011שפרעם



-1/13/202011שפרעם

-1/15/202022שפרעם

-1/17/202022שפרעם

-1/18/202022שפרעם

-1/20/202022שפרעם

-1/21/202022שפרעם

-1/22/202022שפרעם

-1/30/202011שפרעם

-1/31/202011שפרעם

-2/2/202011שפרעם

-2/4/202011שפרעם

-2/6/202011שפרעם

-2/7/202011שפרעם

-2/8/202011שפרעם

-2/13/202011שפרעם

-2/20/202011שפרעם

-2/26/202011שפרעם

-2/28/202011שפרעם

-2/29/202022שפרעם

-3/1/202011שפרעם

3/5/20202-2שפרעם

-3/6/202011שפרעם

-3/8/202011שפרעם

-3/9/202033שפרעם

-3/16/202011שפרעם

3/18/20201-1שפרעם

-3/25/202011שפרעם

-3/31/202011שפרעם

-4/1/202011שפרעם

Total41134962יפו-תל אביב 

-10/1/201911יפו-תל אביב 

-10/2/201933יפו-תל אביב 

-10/3/201911יפו-תל אביב 

10/5/2019321יפו-תל אביב 

-10/6/201922יפו-תל אביב 

-10/7/201911יפו-תל אביב 

10/8/2019211יפו-תל אביב 

10/9/2019321יפו-תל אביב 

-10/10/201911יפו-תל אביב 

-10/11/201922יפו-תל אביב 

10/12/20191-1יפו-תל אביב 

10/13/2019431יפו-תל אביב 

-10/14/201911יפו-תל אביב 

10/15/2019422יפו-תל אביב 

-10/17/201944יפו-תל אביב 

-10/18/201911יפו-תל אביב 

-10/19/201933יפו-תל אביב 

-10/20/201911יפו-תל אביב 

10/21/2019321יפו-תל אביב 

-10/22/201922יפו-תל אביב 



-10/23/201933יפו-תל אביב 

-10/25/201977יפו-תל אביב 

-10/26/201922יפו-תל אביב 

-10/27/201933יפו-תל אביב 

-10/28/201911יפו-תל אביב 

-10/30/201944יפו-תל אביב 

-10/31/201911יפו-תל אביב 

11/1/2019541יפו-תל אביב 

-11/2/201933יפו-תל אביב 

-11/4/201922יפו-תל אביב 

-11/5/201933יפו-תל אביב 

11/6/2019541יפו-תל אביב 

-11/7/201911יפו-תל אביב 

11/8/2019321יפו-תל אביב 

11/10/2019211יפו-תל אביב 

11/11/2019431יפו-תל אביב 

11/12/20191-1יפו-תל אביב 

11/13/2019752יפו-תל אביב 

-11/14/201922יפו-תל אביב 

-11/15/201933יפו-תל אביב 

-11/16/201922יפו-תל אביב 

11/18/2019321יפו-תל אביב 

-11/19/201922יפו-תל אביב 

-11/20/201944יפו-תל אביב 

11/21/20191-1יפו-תל אביב 

-11/22/201922יפו-תל אביב 

11/24/2019431יפו-תל אביב 

-11/25/201911יפו-תל אביב 

11/26/2019312יפו-תל אביב 

-11/27/201911יפו-תל אביב 

-11/28/201911יפו-תל אביב 

-11/29/201911יפו-תל אביב 

11/30/2019321יפו-תל אביב 

12/1/2019321יפו-תל אביב 

-12/4/20191111יפו-תל אביב 

12/5/20191-1יפו-תל אביב 

-12/6/201911יפו-תל אביב 

-12/7/201944יפו-תל אביב 

12/8/2019211יפו-תל אביב 

-12/11/201922יפו-תל אביב 

-12/12/201911יפו-תל אביב 

-12/13/201955יפו-תל אביב 

-12/14/201922יפו-תל אביב 

-12/15/201911יפו-תל אביב 

-12/16/201922יפו-תל אביב 

-12/17/201944יפו-תל אביב 

-12/18/201933יפו-תל אביב 

-12/19/201922יפו-תל אביב 

-12/20/201911יפו-תל אביב 

-12/21/201911יפו-תל אביב 



12/22/2019321יפו-תל אביב 

12/23/2019431יפו-תל אביב 

-12/24/201922יפו-תל אביב 

-12/25/201933יפו-תל אביב 

-12/26/201922יפו-תל אביב 

12/28/2019211יפו-תל אביב 

-12/29/201933יפו-תל אביב 

-12/30/201911יפו-תל אביב 

-1/1/202033יפו-תל אביב 

-1/2/202011יפו-תל אביב 

-1/3/202011יפו-תל אביב 

-1/4/202033יפו-תל אביב 

-1/5/202022יפו-תל אביב 

1/6/2020211יפו-תל אביב 

1/7/20203-3יפו-תל אביב 

-1/8/202011יפו-תל אביב 

-1/11/202011יפו-תל אביב 

-1/12/202044יפו-תל אביב 

-1/13/202044יפו-תל אביב 

-1/14/202011יפו-תל אביב 

-1/15/202011יפו-תל אביב 

-1/16/202022יפו-תל אביב 

-1/18/202077יפו-תל אביב 

-1/19/202011יפו-תל אביב 

-1/20/202022יפו-תל אביב 

-1/21/202011יפו-תל אביב 

-1/22/202011יפו-תל אביב 

1/23/2020422יפו-תל אביב 

-1/24/202011יפו-תל אביב 

1/26/2020422יפו-תל אביב 

1/28/2020651יפו-תל אביב 

-1/29/202044יפו-תל אביב 

1/30/2020431יפו-תל אביב 

-2/1/202022יפו-תל אביב 

2/2/2020431יפו-תל אביב 

2/3/20201-1יפו-תל אביב 

-2/4/202033יפו-תל אביב 

-2/5/202022יפו-תל אביב 

2/6/2020422יפו-תל אביב 

-2/7/202033יפו-תל אביב 

-2/8/202088יפו-תל אביב 

-2/9/202022יפו-תל אביב 

-2/10/202011יפו-תל אביב 

-2/11/202077יפו-תל אביב 

-2/12/202044יפו-תל אביב 

2/13/2020321יפו-תל אביב 

-2/14/202011יפו-תל אביב 

2/15/2020541יפו-תל אביב 

2/16/2020211יפו-תל אביב 

-2/17/202022יפו-תל אביב 



-2/18/202033יפו-תל אביב 

-2/19/202022יפו-תל אביב 

2/20/2020321יפו-תל אביב 

2/21/2020431יפו-תל אביב 

2/23/20202-2יפו-תל אביב 

-2/24/202033יפו-תל אביב 

-2/25/202011יפו-תל אביב 

2/26/20201-1יפו-תל אביב 

2/27/20201-1יפו-תל אביב 

2/28/2020532יפו-תל אביב 

2/29/202011101יפו-תל אביב 

-3/1/202011יפו-תל אביב 

-3/2/202022יפו-תל אביב 

3/3/2020321יפו-תל אביב 

-3/4/202011יפו-תל אביב 

-3/5/202011יפו-תל אביב 

3/6/2020211יפו-תל אביב 

-3/7/202011יפו-תל אביב 

-3/8/202022יפו-תל אביב 

3/9/2020211יפו-תל אביב 

3/10/2020981יפו-תל אביב 

-3/11/202022יפו-תל אביב 

3/12/2020211יפו-תל אביב 

-3/13/202055יפו-תל אביב 

-3/14/202022יפו-תל אביב 

-3/15/202011יפו-תל אביב 

-3/16/202022יפו-תל אביב 

-3/18/202011יפו-תל אביב 

-3/19/202022יפו-תל אביב 

-3/21/202022יפו-תל אביב 

-3/22/202011יפו-תל אביב 

-3/23/202011יפו-תל אביב 

3/24/2020211יפו-תל אביב 

-3/25/202011יפו-תל אביב 

-3/27/202022יפו-תל אביב 

-3/28/202011יפו-תל אביב 

-3/29/202022יפו-תל אביב 

-4/2/202011יפו-תל אביב 

4/3/2020211יפו-תל אביב 

-4/4/202011יפו-תל אביב 

4/5/20201-1יפו-תל אביב 


