מפת המחוזות
נספח ב'
הגליל והעמקים
בית ג'ן ,בית שאן ,בקעת בית הכרם סחנין ,ג'ולס ,חצור הגלילית ,חרפיש ,טבריה ,יבנאל ,יזרעאל-
בית נטופה ,ייסוד המעלה ,יפיע  /כפר כנא ,יקנעם עילית ,ירכא ,כנרת )מושבה( ,כסרא ,סמיע,
ינוח ,כרמיאל ,מגאר ,מגדל ,מגדל העמק ,מטולה ,מנחמיה ,מעלות-תרשיחא ,נצרת ,נצרת עילית,
עפולה ,צפת ,קצרין ,קרית שמונה ,ראמה ,רמת ישי.
חיפה
דליה  /עוספיה ,חיפה ,טירת הכרמל ,נהריה ,נשר ,עכו ,עתלית ,קרית אתא ,קרית ביאליק ,קרית
ים ,קרית מוצקין ,שלומי ,שפרעם.
מישור החוף
אבן יהודה ,אור עקיבא ,אליכין ,בנימינה ,גבעת עדה ,הרצליה ,זכרון יעקב ,חדרה ,טייבה ,כוכב
יאיר ,כפר יונה ,כפר סבא ,נחל עירון ,נתניה ,פרדס חנה-כרכור ,פרדסיה ,קדימה ,רמת השרון,
רעננה ,תל מונד.
תל אביב
אזור ,בת ים ,חולון ,ת"א דרום ,ת"א הדר יוסף ,ת"א הכרם ,ת"א התקווה ,ת"א יד אליהו ,ת"א יפו,
ת"א כפר שלם ,ת"א מרכז ,ת"א נווה אביבים ,ת"א נווה שרת ,ת"א צפון ,ת"א צפון מזרח ,ת"א
רמת אביב ,ת"א רמת החייל.
דן
אור יהודה ,בני ברק ,גבעת שמואל ,גבעתיים ,גני תקווה ,הוד השרון ,יהוד ,סביון-גני יהודה ,פתח
תקווה ,קרית אונו ,ראש העין ,רמת גן ,שוהם.
ירושלים רבתי
בית שמש ,ירושלים ,מבשרת ציון ,גבעת זאב ,מעלה אדומים ,בית"ר עילית
שפלה
אשדוד ,באר יעקב ,בית דגן ,בני עי"ש ,גדרה ,גן יבנה ,יבנה ,לוד ,מודיעין ,מזכרת בתיה ,מכבים-
רעות ,נס ציונה ,קרית עקרון ,ראשון לציון ,רחובות ,רמלה.
הנגב
אופקים ,אילת ,אשקלון ,באר שבע ,דימונה ,ירוחם ,מצפה רמון ,נתיבות ,עומר ,ערד ,קרית גת,
קרית מלאכי ,רהט ,שדרות ,מייתר.
יש"ע
אורנית ,אלפי מנשה ,אלקנה ,אפרתה ,אריאל ,בית אריה ,מ.א .גוש עציון ,מ.א .חברון ,מ.א .חוף
עזה ,מ.א .מטה בנימין ,מ.א .שומרון ,מ.א .ערבות הירדן ,מעלה אפרים ,קדומים ,קרית ארבע ,קרני
שומרון.
מועצות אזוריות
מ.א .אלונה ,מ.א .אפעל ,מ.א .אשכול ,מ.א .באר טוביה ,מ.א .בית שאן ,מ.א .בני שמעון ,מ.א.
ברנר ,מ.א .גדרות ,מ.א .גולן ,מ.א .גזר ,מ.א .הגלבוע ,מ.א .זבולון ,מ.א .חבל יבנה ,מ.א .חוף
הכרמל ,מ.א .חוף השרון ,מ.א .יואב ,מ.א .לב השרון ,מ.א .לכיש ,מ.א .מגידו ,מ.א .מגילות ,מ.א.
מודיעים ,מ.א .מטה אשר ,מ.א .מטה יהודה ,מ.א .מנשה ,מ.א .מעלה יוסף ,מ.א .מרחבים ,מ.א.
משגב ,מ.א .משוש ,מ.א .נחל שורק ,מ.א .עזתה ,מ.א .עמק חפר ,מ.א .עמק לוד ,מ.א .רמת נגב,
מ.א .שער הנגב ,מ.א .שפיר ,מ.א .תמר ,מ.א .גליל עליון ,מ.א .גליל תחתון ,מ.א .דרום השרון ,מ.א.
הערבה התיכונה ,מ.א .חוף אשקלון ,מ.א .מבואות החרמון ,מ.א .מרום הגליל ,מ.א .עמק הירדן,
מ.א .עמק יזרעאל.

