
 

            
  

 
 
 

 

 

 

  

 ' חשון תשפ"בו

 2021אוקטובר  12

 

)בזק ושידורים(,  התקשורת לחוקד)ה( 14תחומים גיאוגרפיים לפי סעיף  בדבר הוראה :הנדון

 1982-התשמ"ב

חוק )" 1982-ד)ה( לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב14לסמכותי לפי סעיף  בהתאם .1

להקצאה של כספי קופת התמרוץ שהצטברו  במכרזיםמורה כי  אני, 1"(החוקאו " התקשורת"

מתשלומי החובה ששילמו הגופים החייבים בשנה הראשונה בה חלה חובת תשלום לקופת התמרוץ 

 שייכללו התמרוץ באזורי הבית ממשקי 15% של מזערי שיעורג לחוק התקשורת, 14לפי סעיף 

גבול ויישובים -סמוכיהגאוגרפיים הכוללים יישובים  תחומים, יהיה בהמתמודדים בהצעות

 "ב. המצ 'א בנספחמים כמפורט מאוי

 

 רקע

הוסיף לחוק  אשר"( תיקון החוקלחוק התקשורת )" 74תיקון מס'  לתוקף נכנס 2021 בינואר 1 ביום .2

מתקדמת  אשר עניינו "הוראות מיוחדות לעניין חובת פריסה של רשת 1את פרק ד' התקשורת

 ת במימון הפריסה". ופתוהשת

 נקבעתוך הבנה של היעדר היתכנות כלכלית לריבוי תשתיות מתקדמות באזורים מסוימים בארץ, מ .3

ת רשת סלחוק, בין היתר, כי בכל אזור בארץ יהיה לפחות בעל רישיון אחד המחויב בפרי 1בפרק ד'

 ל בסיס אותה תשתית. מתקדמת באותו אזור, לצד תחרות על מחיר ומגוון שירותים ע

, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ לבחור לבזקתאפשר הלחוק  1להסדר שנקבע בפרק ד' בהתאם .4

את האזורים הסטטיסטיים בהם תפרוש ותפעיל רשת מתקדמת לכלל משקי הבית המתגוררים בהם. 

מת, ה באזורים שבזק בחרה לא לפרוש בהם רשת מתקדספרי לעידוד תמרוץ תבמקביל, הוקמה קופ

", התמרוץ אזורי" -" וקופת התמרוץ)" 2הממומנת על ידי כלל השחקנים הרלוונטיים בשוק

לחוק, כספי קופת התמרוץ יוקצו בהליכים תחרותיים  1להוראות פרק ד' בהתאם(. בהתאמה

ארצית של רשת -כלל פריסהבאזורי התמרוץ במטרה להגיע ל פריסהימון מב לסייע ומטרתם

 .לחוקד)ד( 14 בסעיף כמפורט כלכלית יעילות של יחידה מידה תאמ פי על, זאת .מתקדמת

שר התקשורת רשאי להורות כי  כיד)ה( לחוק התקשורת 14סעיף בלהסדר האמור נקבע  במקביל .5

הוראת סעיף  להלןבתחומים גאוגרפיים שיורה.  יהיה התמרוץ זוריבא הבית ממשקי מזערי שיעור

 ד)ה( לחוק:14

ל כספי קופת התמרוץ שהצטברו מתשלומי החובה ( במכרזים להקצאה ש1")ה()

ששילמו הגופים החייבים בשלוש השנים הראשונות שבהן חלה חובת תשלום לקופת 

                                                           
 .התקשורת בחוק כאמור משמעותם תהא, זה במסמך הוגדרו שלא ומונחים מילים 1
 .לחוק א14 בסעיף" חייב גוף" הגדרת' ר 2

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


 

            
  

 
 
 

 

 

 

  

ג, רשאי השר להורות כי שיעור מזערי ממשקי הבית באזורי 14התמרוץ לפי סעיף 

התמרוץ שייכללו בהצעות המתמודדים יהיה בתחומים גאוגרפיים שיורה; השיעור 

; בבואו להורות על תחום גאוגרפי כאמור 15%ורה השר כאמור לא יעלה על שעליו י

 רשאי השר לשקול שיקולים אלה:

 המצב הביטחוני באותו תחום; )א(

 היעדר חוסן כלכלי וחברתי של אותו תחום ורמת השירותים בו; )ב(

 צפיפות נמוכה של האוכלוסייה באותו תחום; )ג(

ם או המרחק שלו מריכוזי אוכלוסייה מיקומו הגאוגרפי של אותו תחו )ד(

 וממרכז הארץ;

הצורך בצמצום פערים בין אותו תחום ובין תחומים גאוגרפיים אחרים או  )ה(

בין קבוצות אוכלוסייה תושבות אותו תחום ובין קבוצות אוכלוסייה 

 אחרות;

 משקי שיעור קביעת זה ובכלל(, 1) פסקה לפי גאוגרפיים תחומים על השר הוראת (2)

 מקור בה ויפורטו, נתונים על ומבוססת מנומקת תהיה, פסקה באותה כאמור יתב

 .".התחומים לקביעת שהביאו והשיקולים הנתונים

 התחומים לקביעת והשיקולים הנימוקים יפורטו להלן( לחוק, 2)ה()ד14 סעיף להוראת בהתאם .6

 ולשיעור המזערי.  הגיאוגרפיים

 

 הגיאוגרפיים התחומים

, הן בתקופות של רגיעה יחסית על מדינת ישראל ם עיקר האיום והנטל הביטחוניבעשורים האחרוני .7

, הגבול ואל יישובים מאוימים-ית, מופנה אל עבר היישובים סמוכיוהן בתקופות של הסלמה ביטחונ

 מיום" לאומית עדיפות כבעלי ואזורים יישובים הגדרת" 3738שלה מספר החלטת ממבכהגדרתם 

 עוינים גורמים של הפגיעה מאמצי עיקר ממוקדים שם, "(הממשלה החלטת)" 2018 באפריל 15

 . "(התיעדוף תחומי)"

לאורך השנים במדיניות המשלבת מענים  ישראל ממשלתבמטרה להתמודד עם איום זה, נוקטת 

מענים אזרחיים, המיועדים לחזק , עם להפחית את האיום על העורף הישראלי דיםביטחוניים המיוע

  .בשגרה ובחירום אלהאת כושר העמידה של התושבים באזורים 

 אשר, בהחלטת הממשלה גםמקבל את ביטויו  הביטחוני לחוסן האזרחי החוסן ביןהמובהק  קשרה .8

משלה רשאית להעניק הטבות רשימת יישובים ואזורי עדיפות לאומית אשר בהם המ קובעת

תשתיות  קידוםותמריצים, במסגרת מסלולי סיוע שונים, במטרה לסייע בקידומם של יישובים אלה. 

, היתר בין, ותיה)ד( להחלטת הממשלה כאחד מהאמצעים ליישום תכלי2הוכר בסעיף 

זורים ושיפור רמת השירותים בא שנכללובגידול האוכלוסייה באזורי העדיפות  תמיכה באמצעות

 .אלו

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec3738_2018


 

            
  

 
 
 

 

 

 

  

 שלהאזרחי   חוסנם לחיזוקהתיעדוף תסייע  בתחומי המתקדמת הרשת תשפרי הקדמת כי סבור ניא

של  קיומןבין מובהק  קשרכי קיים  הראו בעולם שנערכושונים  מחקריםאלו.  אזורים תושבי

 מתקדמתרשת  תספרישל  הכלכליות ההשפעות. כלכלית צמיחה לבין מתקדמותתקשורת  תשתיות

 ,בייחוד של אוכלוסייה צעירה ובעלת השכלה אקדמית ,ההגירה מגמתלשינוי תרום ל תעשויו

הציבוריים  בחלקה מפער ניכר ברמות השכר ובאיכות השירותים הנובעתמהפריפריה למרכז הארץ, 

תשפר, בין  הרשת המתקדמת תסהקדמת פרי בין הפריפריה למרכז. המקוונים שמקבלים התושבים

וד וללמוד מרחוק, לקבל שירותים ציבוריים מקוונים ולפתח תעשייה היתר, את היכולת לעב

 ואת עדוףיבתחומי הת יישוביםה של האטרקטיביות את תשפרבטכנולוגיות מתקדמות, ובכך 

  .הארץ מרכז ויישובי גדולות ערים מול אללמשוך אליהם אוכלוסיות מבוססות  יכולתם

מרשתות מסורתיות )נחושת  יותר יציבה פס והיא תקשורת רחבת מאפשרת מתקדמת רשתכמו כן,  .9

שונים שיפורטו להלן באופן מיטבי  ביטחוניים שימושים , בין היתר,להבטיח תוכל ולכן, וכבלים(

ורציף ביחס לרשתות הקיימות. זאת, שכן הרשתות המסורתיות בתחומי התיעדוף אינן יציבות ואינן 

 ולמערכות ביטחוניות בפרט. מספקות רוחבי פס המתאימים לטכנולוגיות מתקדמות בכלל

, חיבור חירום בעיתותלתושבים  ותעהתר העברתכוללים: עדוף יהת ביישוביהשימושים הביטחוניים 

. כמו כן, הביטחון כוחות של מסוימות תקשורת מערכות והפעלת חיישנים כגון מצלמות אבטחה,

, בהעדר כיסוי מספק, תפחו היציבות, הקיימותבעת הצורך לרשתות הסלולריות  חלופה תהווההיא 

הקמת מערכות ביטחון מתקדמות  תאפשר מתקדמת רשת, בנוסף. לדוגמא במרחבים מוגנים

  .על תשתית הנחושת בהתבסס מתאפשרת לאשכיום  ברמהעדוף יהת ביישובי

נדרשים לשהות בבתיהם ה, התיעדוף תחומיתושבי ל תסייע המתקדמת הרשת תשפרי, אלה כל מלבד

גם בעת בצורה מיטבית המשיך בשגרת חייהם ל, אחרים יישובים מתושבי יותר ניבשל המצב הביטחו

 או למרחבים המוגנים. לבתיהם מרותקים שהם

ביטחוני של מדינת ישראל על ידי חיזוק -החשיבות בשמירת חוסנה הלאומי בשללאור כל האמור,  .10

 ממשקי 15% תי כי  חלטה, כמפורט לעיל התיעדוף ם בתחומייישוביהשל והביטחוני חוסנם האזרחי 

 לקופת תשלום חובת חלה בה הראשונה בשנה, המתמודדים בהצעות שייכללו התמרוץ באזורי הבית

 לחוק()א( 1ד)ה()14 סעיף עם אחד בקנה עולה זה שיקול .אלה בישובים יהיוג, 14 סעיף לפי התמרוץ

מור, אני . לאור האתחום באותו הביטחוני המצב את לשקול התקשורת לשר המתיר התקשורת

ד לחוק לפעול ליישום הוראה זו בגיבוש כללי המכרז 14מנחה את ועדת המכרזים שמונתה לפי סעיף 

 לבחירת ההצעות הזוכות.  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


 

            
  

 
 
 

 

 

 

  

 עדוףיהת בתחומימשקי הבית  שיעור

, 15% -ל נקבע המתמודדים בהצעות שייכללו עדוףיהת בתחומי התמרוץ באזוריהבית  משקי שיעור .11

 אפקטיביות, וזאת על מנת לאפשר התקשורת לחוק( 1)ה()14 בסעיף נקבע שראהשיעור המקסימאלי 

לשלוש השנים  מוגבלתלאור כך שסמכות זו  בפרט. המתקדמת הרשת פרישת הקדמתמקסימלית של 

 הראשונות שבהן חלה חובת תשלום לקופת התמרוץ. 

 

 ורשימת היישובים הנתונים מקור

להחלטתי זו כבסיס  משמשיםרטו בהחלטת הממשלה , הנתונים ורשימות היישובים שפוההגדרות .12

הנתונים עליהם . עדוףיהת כתחומי מאוימים ויישוביםגבול -סמוכי יישובים להגדרתובכלל כך 

הביטחון והם גם אלה אשר קבעו את הפרמטרים  ידי גופי-עלמבוססת החלטת הממשלה הובאו 

 העומדים בבסיס הגדרת יישובים אלה.  

  :החלטת הממשלהל בהתאם .13

יישובים שבתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח איום על פי  - גבול-סמוכי יישובים .א

אחרים או  ק"מ מגבולות 7ק"מ מגבול לבנון, ועד  9טווח של עד  -שיקולי מערכת הביטחון 

  .מגדר המערכת סביב רצועת עזה

ברמות  ישובים ביהודה ושומרון, המסווגים על ידי מערכת הביטחון - מאוימים יישובים .ב

  .)רמות האיום הגבוהות ביותר( 5-3איום 

 הגבול סמוכי יישוביםאת האזורים הסטטיסטיים הכלולים ב הכוללת  עדוףירשימת תחומי הת .14

אזורי  םשאינ אזורים הסטטיסטייםהבניכוי , הממשלה בהחלטת שפורטו כפי המאוימים יישוביםבו

 '.א, מצ"ב כנספח תמרוץ

 

 

 
 בברכה,                                                                                    

 
 יועז הנדל                                                                          

 
 שר התקשורת                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


 

            
  

 
 
 

 

 

 

  

 

 העתקים:

 חורין, המנהלת הכללית-גב' לירן אבישר בן

 דרור, מנהל מינהל כלכלה ויו"ר ועדת המכרזים-ד"ר עופר רז

 מר מימון שמילה, מנהל מינהל הנדסה

 ת )בפועל(גב' ברוריה מנדלסון, היועצת המשפטי

  

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


 

            
  

 
 
 

 

 

 

  

 :או ביישובים מאוימים גבול-ביישובים סמוכיהכלולים אזורי התמרוץ  -תחומי התיעדוף רשימת  -נספח א

 קבוצה שם ישוב מספר אזור סטטיסטי מלא מס"ד

 יישוב סמוך גבול אביבים 11150001 1

 יישוב סמוך גבול אבירים 12200001 2

 יישוב סמוך גבול אבן מנחם 10810001 3

 יישוב מאוים אבני חפץ 793723 4

 יישוב מאוים וסמוך גבול אבנת 378695 5

 יישוב סמוך גבול אבשלום 13110001 6

 יישוב מאוים אדורה 375978 7

 יישוב סמוך גבול אדמית 10680001 8

 יישוב סמוך גבול אודם 40100001 9

 יישוב סמוך גבול אור הגנוז 12940001 10

 וב סמוך גבולייש אור הנר 670001 11

 יישוב סמוך גבול אורטל 40130001 12

 יישוב סמוך גבול איבים 3380001 13

 יישוב סמוך גבול אילון 2940001 14

 יישוב סמוך גבול אילות 11260001 15

 יישוב סמוך גבול אילת 26000011 16

 יישוב סמוך גבול אילת 26000013 17

 יישוב מאוים איתמר 376280 18

 יישוב סמוך גבול רום–אל  00014003 19

 יישוב סמוך גבול אלומות 3300001 20

 יישוב מאוים אלון מורה 35790001 21

 יישוב סמוך גבול אלוני הבשן 40170001 22

 יישוב סמוך גבול עד-אלי 40020001 23

 יישוב סמוך גבול אליפז 12480001 24

 יישוב מאוים אלמוג 3556100 25
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 יישוב סמוך גבול אלקוש 6030001 26

 יישוב מאוים אספר 375492 27

 יישוב סמוך גבול אפיק 43010001 28

 יישוב סמוך גבול אפיקים 1760001 29

 יישוב מאוים וסמוך גבול ארגמן 359819 30

 יישוב סמוך גבול ארז 7140001 31

 יישוב סמוך גבול אשדות יעקב )איחוד( 1990001 32

 יישוב סמוך גבול יעקב )מאוחד(אשדות  1880001 33

 יישוב מאוים אשכולות 3722126 34

 יישוב סמוך גבול באר מילכה 12780001 35

 יישוב סמוך גבול בארי 3990001 36

 יישוב סמוך גבול בוקעאתא 40010001 37

 יישוב מאוים וסמוך גבול בית הערבה 3645119 38

 יישוב סמוך גבול בית זרע 1430001 39

 יישוב סמוך גבול בית יוסף 6500012 40

 יישוב סמוך גבול בני נצרים 13630001 41

 יישוב מאוים בקעות 361233 42

 יישוב סמוך גבול בר יוחאי 11910001 43

 יישוב מאוים ברכה 37101 44

 יישוב סמוך גבול ברעם 6670001 45

 יישוב מאוים בת עין 37940001 46

 ך גבוליישוב סמו גבים 4240001 47

 יישוב סמוך גבול גברעם 3420001 48

 יישוב סמוך גבול גורן 7550001 49

 יישוב סמוך גבול גורנות הגליל 12190001 50

 יישוב מאוים גלגל 360611 51

 יישוב סמוך גבול געתון 4630001 52
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 יישוב סמוך גבול גרופית 11290001 53

 יישוב סמוך גבול גשר 3050001 54

 יישוב סמוך גבול גשר הזיו 1574000 55

 יישוב סמוך גבול דגניה א' 620001 56

 יישוב סמוך גבול דגניה ב' 790001 57

 יישוב סמוך גבול דוב"ב 10670001 58

 יישוב מאוים דולב 374786 59

 יישוב סמוך גבול דישון 20630001 60

 יישוב סמוך גבול דלתון 4310001 61

 גבול יישוב סמוך דן 3030001 62

 יישוב סמוך גבול דפנה 3020001 63

 יישוב סמוך גבול דקל 12410001 64

 יישוב סמוך גבול האון 7020001 65

 יישוב סמוך גבול הגושרים 3560001 66

 יישוב סמוך גבול זיקים 5840001 67

 יישוב סמוך גבול זמרת 10650001 68

 יישוב מאוים חגי 37640001 69

 יישוב סמוך גבול חולית 12390001 70

 יישוב מאוים חלמיש 357351 71

 יישוב סמוך גבול חמדיה 3430001 72

 יישוב מאוים וסמוך גבול חמדת 3646120 73

 יישוב מאוים חמרה 360914 74

 יישוב סמוך גבול חניתה 2800001 75

 יישוב מאוים חרמש 37175 76

 יישוב סמוך גבול טירת צבי 2680001 77

 יישוב מאוים טלמון 01378800 78

 יישוב מאוים טנא 3743131 79
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 יישוב סמוך גבול יבול 12320001 80

 יישוב סמוך גבול יד מרדכי 3580001 81

 יישוב סמוך גבול יהל 11580001 82

 יישוב סמוך גבול יונתן 40070001 83

 יישוב סמוך גבול יטבתה 8660001 84

 יישוב מאוים ייט"ב 36070001 85

 יישוב סמוך גבול יכיני 8110001 86

 יישוב סמוך גבול יערה 7950001 87

 יישוב מאוים וסמוך גבול יפית 356660 88

 יישוב סמוך גבול יפתח 4530001 89

 יישוב מאוים יצהר 374988 90

 יישוב מאוים יקיר 3647121 91

 יישוב סמוך גבול יראון 6230001 92

 גבול יישוב סמוך ירדנה 20260001 93

 יישוב סמוך גבול יתד 12270001 94

 יישוב סמוך גבול כברי 5760001 95

 יישוב מאוים כוכב השחר 356458 96

 יישוב מאוים כוכב יעקב 3779106 97

 יישוב סמוך גבול כיסופים 8400001 98

 יישוב סמוך גבול כמהין 12910001 99

 יישוב סמוך גבול כנרת )קבוצה( 570001 100

 יישוב סמוך גבול סמיע-כסרא 12960001 101

 יישוב סמוך גבול כפר בלום 3570001 102

 יישוב סמוך גבול כפר גלעדי 760001 103

 יישוב סמוך גבול כפר חושן 6090001 104

 יישוב סמוך גבול כפר חרוב 40040001 105

 יישוב סמוך גבול כפר סאלד 3450001 106
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 ך גבוליישוב סמו כפר עזה 8450001 107

 יישוב סמוך גבול כפר ראש הנקרה 5790001 108

 יישוב סמוך גבול כפר רוזנואלד )זרעית( 11300001 109

 יישוב סמוך גבול כפר רופין 2950001 110

 יישוב מאוים כפר תפוח 357250 111

 יישוב סמוך גבול כרם בן זמרה 6640001 112

 יישוב סמוך גבול כרם שלום 10850001 113

 יישוב סמוך גבול כרמייה 7680001 411

 יישוב מאוים כרמל 36560001 115

 יישוב סמוך גבול לוטן 12550001 116

 יישוב מאוים מבוא דותן 356947 117

 יישוב סמוך גבול מבוא חמה 42040001 118

 יישוב סמוך גבול מג'דל שמס 42010001 119

 יישוב מאוים מגדל עוז 356156 120

 יישוב מאוים מגדלים 375190 121

 יישוב סמוך גבול מגן 6950001 122

 יישוב מאוים וסמוך גבול מחולה 359920 123

 יישוב סמוך גבול מיצר 40190001 124

 יישוב סמוך גבול מירון 6070001 125

 יישוב מאוים מכורה 361435 126

 יישוב סמוך גבול מלכייה 5960001 127

 מוך גבוליישוב ס מנות 12050001 128

 יישוב סמוך גבול מנרה 3470001 129

 יישוב סמוך גבול מסדה 2630001 130

 יישוב סמוך גבול מסעדה 42030001 131

 יישוב סמוך גבול מעגן 6780001 132

 יישוב סמוך גבול מעוז חיים 2720001 133
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 יישוב מאוים מעון 36570001 134

 יישוב סמוך גבול מעיין ברוך 4160001 135

 יישוב מאוים מעלה לבונה 375291 136

 יישוב מאוים מעלה מכמש 3651125 137

 יישוב מאוים מעלה עמוס 3653111 138

 יישוב סמוך גבול תרשיחא-מעלות 10630002 139

 יישוב סמוך גבול מפלסים 6680001 140

 יישוב מאוים מצדות יהוד 37450001 141

 יישוב סמוך גבול מצובה 3250001 142

 יישוב מאוים מצפה שלם 361015 143

 יישוב סמוך גבול מרגליות 8430001 144

 יישוב סמוך גבול מרום גולן 41010001 145

 יישוב סמוך גבול משגב עם 3780001 146

 יישוב מאוים וסמוך גבול משואה 360510 147

 יישוב מאוים וסמוך גבול משכיות 378594 148

 מוך גבוליישוב ס מתת 11840001 149

 יישוב סמוך גבול נאות הכיכר 11240001 150

 יישוב סמוך גבול נאות מרדכי 4080001 151

 יישוב מאוים נגוהות 37240001 152

 יישוב סמוך גבול נהרייה 91000011 153

 יישוב סמוך גבול נהרייה 91000012 154

 יישוב סמוך גבול נווה 13660001 155

 שוב סמוך גבוליי נווה אור 5900001 156

 יישוב סמוך גבול נווה אטי"ב 43030001 157

 יישוב סמוך גבול נווה איתן 2960001 158

 יישוב סמוך גבול נווה חריף 12790001 159

 יישוב מאוים נופים 379098 160
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 יישוב סמוך גבול נחל עוז 8440001 161

 יישוב מאוים נחליאל 376784 162

 ב סמוך גבוליישו נטועה 11470001 163

 יישוב סמוך גבול ניצנה )קהילת חינוך( 11950001 164

 יישוב סמוך גבול ניצני סיני 12800001 165

 יישוב סמוך גבול ניר יצחק 4020001 166

 יישוב סמוך גבול ניר עוז 690001 167

 יישוב סמוך גבול ניר עם 3480001 168

 יישוב סמוך גבול נירים 6020001 169

 יישוב מאוים נירן 024362 170

 יישוב מאוים וסמוך גבול נעמ"ה 37130001 171

 יישוב מאוים נתיב הגדוד 355599 172

 יישוב סמוך גבול סאסא 5780001 173

 יישוב מאוים סוסיה 375693 174

 יישוב סמוך גבול סופה 12380001 175

 יישוב סמוך גבול סמר 11560001 176

 מאוים יישוב סנסנה 3777104 177

 יישוב סמוך גבול סעד 4190001 178

 יישוב סמוך גבול סער 4540001 179

 יישוב סמוך גבול ע'ג'ר 45010001 180

 יישוב סמוך גבול עבדון 8920001 181

 יישוב סמוך גבול עזוז 3280001 182

 יישוב מאוים עטרת 3658115 183

 יישוב סמוך גבול עין הנצי"ב 3830001 184

 יישוב סמוך גבול עין השלושה 0001676 185

 יישוב סמוך גבול עין זיוון 45030001 186

 יישוב סמוך גבול עין חצבה 10530001 187
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 יישוב סמוך גבול עין יעקב 8130001 188

 יישוב סמוך גבול עין קנייא 45020001 189

 יישוב סמוך גבול עין תמר 12510001 190

 סמוך גבול יישוב עיר אובות 11870001 191

 יישוב סמוך גבול עלומים 11460001 192

 יישוב מאויים עלי 376582 193

 יישוב סמוך גבול עלמה 6880001 194

 יישוב סמוך גבול עמיר 3190001 195

 יישוב מאויים עמנואל 3660117 196

 יישוב מאוים ענב 37122 197

 יישוב סמוך גבול *עראמשה 12460001 198

 יישוב מאוים עתניאל 374887 199

 יישוב מאוים פני חבר 3723127 200

 יישוב מאוים פסגות 3659116 201

 יישוב סמוך גבול פקיעין )בוקייעה( 5360001 202

 יישוב סמוך גבול פקיעין חדשה 2810001 203

 יישוב סמוך גבול פרי גן 12310001 204

 יישוב סמוך גבול צבעון 12130001 205

 יישוב סמוך גבול צוריאל 7740001 206

 יישוב סמוך גבול קטורה 10520001 207

 יישוב מאוים וסמוך גבול קליה 360121 208

 יישוב מאוים קריית ארבע 36110001 209

 יישוב סמוך גבול קריית שמונה 28000001 210

 יישוב סמוך גבול קריית שמונה 28000009 211

 יישוב סמוך גבול קשת 40060001 212

 יישוב מאוים וסמוך גבול רועי 361923 132

 יישוב מאוים וסמוך גבול רותם 3782108 214
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 יישוב סמוך גבול רחוב 8540001 215

 יישוב מאוים רחלים 382277 216

 יישוב מאוים רימונים 356559 217

 יישוב סמוך גבול רמות נפתלי 3720001 218

 יישוב סמוך גבול רמת מגשימים 47010001 219

 יישוב סמוך גבול רעים 7130001 220

 יישוב מאוים שבי שומרון 357149 221

 יישוב סמוך גבול שדה אליהו 3040001 222

 יישוב סמוך גבול שדה נחום 2590001 223

 יישוב סמוך גבול שדה נחמיה 3290001 224

 יישוב סמוך גבול שדי אברהם 12230001 225

 סמוך גבול יישוב שדי תרומות 20570001 226

 יישוב מאוים וסמוך גבול שדמות מחול 357870 227

 יישוב סמוך גבול שדרות 10310001 228

 יישוב סמוך גבול שדרות 10310002 229

 יישוב סמוך גבול שובה 7610001 230

 יישוב סמוך גבול שומרה 6140001 231

 יישוב סמוך גבול שוקדה 4150001 232

 מאויםיישוב  שילה 364129 233

 יישוב סמוך גבול שלומית 13640001 234

 יישוב סמוך גבול שמיר 3660001 235

 יישוב מאוים שמעה 3784109 236

 יישוב מאוים שני 12870001 237

 יישוב סמוך גבול שניר 11320001 238

 יישוב סמוך גבול שער הגולן 2640001 239

 יישוב סמוך גבול שתולה 10450001 240

 יישוב סמוך גבול תושייה 00011083 241
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