
מרחב ההתגוננות שלי 
פיקוד העורף משייך כל אזרח, לפי מקום מגוריו, למרחב 

התגוננות אישי וזמן כניסה למיגון שיסייעו לו בשעת חירום.
מרחבי ההתגוננות קרויים על שמם של אזורים גאוגרפיים 

בארץ או עיר מרכזית במרחב בתוספת מספר.
שם המרחב נועד לקבלת הנחיות שגרת חיים בחירום (האם   

מתקיימים לימודים, התכנסויות והתקהלויות וכדומה)
המספר נועד לצורך קבלת התרעה האם האזעקה פעלה במרחב שלי  

להלן רשימת שמות הישובים לפםי סדר א-ב, שם המרחב וזמני 
הכניסה למיגון

הקפדה על מילוי ההנחיות 
מצילה חיים!

מידע נוסף באתר פיקוד העורף:
www.oref.org.il 

במרכז המידע הארצי בשפות השונות
בטלפון 104 ובדף הפייסבוק 

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

נגב 299דקה וחציא דהאבשה
א דיר במזרח 

הר חברון
יהודה 200דקה וחצי

א דיר במערב 
הר חברון

יהודה 188דקה וחצי

יהודה 207דקה וחציא דיראת
נגב 300דקה וחציא דנפירי

א זיאדנה 
דרומית לרהט

באר שבע 45286 שניות

א זיאדנה 
צפונית לרהט

באר שבע 45286 שניות

ירושלים 194דקה וחציא זעיים
יהודה 207דקה וחציא טבקה
יהודה 207דקה וחציא טוואני
שומרון 123דקה וחציא לובאן
נגב 296דקה וחציא נבארי

קו העימות 15מיידיא נוואקיר
נגב 296דקה וחציא סייד 

קצרין 157 שניותא סלבה
שומרון 126דקה וחציא ראם
שומרון 120דקה וחציא ראס

יהודה 207דקה וחציא ריחייה
שומרון 119דקה וחציא שהאדה

יהודה 206דקה וחציא שויוח
שומרון 121דקה וחציא שייח' אחמד

אשקלון 30247 שניותא.ת אשקלון
נגב 287דקה וחציאבו ג'אבר
אבו ג'אבר 

דרומית 
ממיתר

נגב 296דקה וחצי

נגב 299דקה וחציאבו ג'ודה
נגב 299דקה וחציאבו ג'ווייעד

בית שמש 189דקה וחציאבו גוש
גליל תחתון 63  דקהאבו דיאב

ירושלים 194דקה וחציאבו דיס
נגב 287דקה וחציאבו טראש

אבו כף אום 
בטין

נגב 287דקה וחצי

יהודה 200דקה וחציאבו נוג'ים
שומרון 121דקה וחציאבו סלמאן

נגב 287דקה וחציאבו סריחאן
נגב 287דקה וחציאבו עבדון
נגב 287דקה וחציאבו עמרה

נגב 287דקה וחציאבו עסא
נגב 300דקה וחציאבו עפאש

אבו קוידר אל 
עפאוי דרומית 

לנבטים

נגב 297דקה וחצי

נגב 299דקה וחציאבו קרינאת
אבו קרינאת 

מערבית 
לכסיפה

נגב 299דקה וחצי

שומרון 126דקה וחציאבו קש
נגב 299דקה וחציאבו רביעה

אבו רביעה 
צפונית 
לכסיפה

נגב 299דקה וחצי

נגב 287דקה וחציאבו רוקייק
שומרון 126דקה וחציאבו שח'ידם

נגב 297דקה וחציאבו תלול
הקריות 71דקהאבטין

גליל תחתון 60דקהאבטליון
מנשה 104דקה וחציאביאל

קו העימות 22מיידיאביבים
אשדוד 45275 שניותאביגדור
שרון 138דקה וחציאביחיל
עמק יזרעאל דקהאביטל

93
בית שמש 188דקה וחציאביעזר
קו העימות 17מיידיאבירים

שרון 142דקה וחציאבן יהודה
קו העימות 16מיידיאבן מנחם
בית שמש 191דקה וחציאבן ספיר

אשדוד 30281 שניותאבן שמואל
גולן 2מיידיאבני איתן
שומרון 120דקה וחציאבני חפץ

ים המלח 210דקה וחציאבנת
עוטף עזה 15238 שניותאבשלום

יהודה 207דקה וחציאדורה

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

עמק יזרעאל דקהאדירים
93

קו העימות 15מיידיאדמית
בית שמש 188דקה וחציאדרת
שרון 142דקה וחציאודים
שומרון 120דקה וחציאודלה
גולן 1מיידיאודם
אשקלון 15234 שניותאוהד

תבור 98דקהאוהלו
יהודה 200דקה וחציאום א טלע

גליל תחתון 63  דקהאום א סח'אלי
שומרון 118דקה וחציאום א ריחאן

שומרון 119דקה וחציאום א תות
עירון 113דקה וחציאום אל פחם

עירון 112דקה וחציאום אל קוטוף
שומרון 118דקה וחציאום דאר

יהודה 200דקה וחציאום סלמונה
שומרון 124דקה וחציאום ספא

יהודה 188דקה וחציאום עלאס
יהודה 200דקה וחציאום עסלה

עמק יזרעאל דקהאומן
93

עמק חפר 149דקה וחציאומץ
באר שבע 45288 שניותאופקים
באר שבע 45288 שניותאופקים

גליל עליון 3044 שניותאור הגנוז
עוטף עזה 15219 שניותאור הנר

דן 161דקה וחציאור יהודה
מנשה 105דקה וחציאור עקיבא

בית שמש 191דקה וחציאורה
נגב 301דקה וחציאורון

אשדוד 45275 שניותאורות
גולן 3מיידיאורטל
אשקלון 30256 שניותאורים

עמק יזרעאל דקהאורנים
86

שרון 143דקה וחציאורנית
הקריות 71דקהאושה

דן 162דקה וחציאזור
אזור תעשיות 

צבאים
בקעת בית דקה

שאן 128
אזור תעשייה 

בני יהודה
גולן 2מיידי

אזור תעשייה 
נעמן

הקריות 70דקה

אזור תעשייה 
שער בנימין

שומרון 125דקה וחצי

אשדוד 45275 שניותאחווה
אשדוד 30281 שניותאחוזם

עמק יזרעאל דקהאחוזת ברק
90

בקעת בית דקהאחוזת שושנה
שאן 128

גליל תחתון 63  דקהאחיהוד
עמק חפר 149דקה וחציאחיטוב

שפלה 179דקה וחציאחיסמך
שפלה 174דקה וחציאחיעזר

עוטף עזה 15220 שניותאיבים
שומרון 119דקה וחציאיג'ניסיניא

קו העימות 15מיידיאידמית
עמק חפר 139דקה וחציאייל

גליל עליון 3047 שניותאיילת השחר
שומרון 119דקה וחציאיכתאבא

קו העימות 15מיידיאילון
אילת 30311 שניותאילות

עמק חפר 139דקה וחציאילנות
תבור 96דקהאילניה

אילת 30311 שניותאילת
שומרון 120דקה וחציאימאתין
יהודה 207דקה וחציאימריש

שומרון 124דקה וחציאיסכאכא
שפלה 182דקה וחציאירוס

שומרון 119דקה וחציאירתאח
שומרון 120דקה וחציאיתמר

אשדוד 30281 שניותאיתן
בית שמש 189דקה וחציאיתנים
תבור 95דקהאכסאל

נגב 287דקה וחציאל אסד

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

שומרון 126דקה וחציאל בירה
אל בירה בהר 

חברון
באר שבע 285דקה

שומרון 119דקה וחציאל ג'ארושיה
נגב 299דקה וחציאל ג'וויני

נגב 299דקה וחציאל ג'נאמי
נגב 300דקה וחציאל ג'רג'אווי

יהודה 207דקה וחציאל הג'רה
באר שבע 45286 שניותאל הייל

ירושלים 194דקה וחציאל ולג'ה
נגב 300דקה וחציאל ולידי
יהודה 200דקה וחציאל ח'דר

אל ח'וואלד 
מערב

הקריות 71דקה

יהודה 207דקה וחציאל חדב
באר שבע 45286 שניותאל חוקוק
נגב 297דקה וחציאל חמידי
נגב 300דקה וחציאל כלאב

יהודה 207דקה וחציאל מאג'ור
שומרון 121דקה וחציאל מודוור

שומרון 119דקה וחציאל מוטילה
שומרון 119דקה וחציאל מוע'ייר

עירון 112דקה וחציאל מועלקה
אל מחד'י 

צפונית 
לדימונה

נגב 301דקה וחצי

יהודה 207דקה וחציאל מראג'ם
אל ע'ול 
צפונית 

לדימונה

נגב 301דקה וחצי

נגב 299דקה וחציאל עביד
אשדוד 45275 שניותאל עזי

נגב 296דקה וחציאל עטאונה
אל עלקה אל 

פוקא
יהודה 207דקה וחצי

אל עמראני 
דרום מערב 

לדימונה

נגב 301דקה וחצי

יהודה 206דקה וחציאל ערוב
עירון 112דקה וחציאל עריאן

נגב 297דקה וחציאל עת'אמין
באר שבע 45286 שניותאל עתאיקה

יהודה 207דקה וחציאל פוואר
שומרון 120דקה וחציאל פונדוק
יהודה 207דקה וחציאל קוסור

נגב 299דקה וחציאל קורעאן ב
יהודה 188דקה וחציאל קילא

נגב 299דקה וחציאל קרישי
נגב 299דקה וחציאל קרעאן

אל קרעאן 
דרומית לערד

נגב 299דקה וחצי

נגב 299דקה וחציאל קשכר
גולן 1מיידיאל רום
אשדוד 45280 שניותאלומה

תבור 98דקהאלומות
בקעה 133דקה וחציאלון

גליל תחתון 63  דקהאלון הגליל
שומרון 120דקה וחציאלון מורה

יהודה 206דקה וחציאלון שבות
עמק יזרעאל דקהאלוני אבא

87
גולן 3מיידיאלוני הבשן
מנשה 104דקה וחציאלוני יצחק

עמק יזרעאל דקהאלונים
86

גולן 2מיידיאלי עד
עמק חפר 137דקה וחציאליכין
ערבה 3310 דקותאליפז

גליל עליון 3050 שניותאליפלט
מנשה 103דקה וחציאליקים
עמק חפר 137דקה וחציאלישיב

שרון 143דקה וחציאלישמע
גליל עליון 3050 שניותאלמגור

בקעה 133דקה וחציאלמוג
שפלה 169דקה וחציאלעד

יהודה 206דקה וחציאלעזר
שומרון 121דקה וחציאלפי מנשה

קו העימות 17מיידיאלקוש
שומרון 121דקה וחציאלקנה

פיקוד העורף



זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

אשדוד 45272 שניותאמונים
גליל עליון 3044 שניותאמירים

גליל עליון 3050 שניותאמנון
באר שבע 285דקהאמציה
קצרין 157 שניותאניעם
יהודה 200דקה וחציאספר

גליל תחתון 63  דקהאעבלין
נגב 296דקה וחציאעצם

יהודה 207דקה וחציאפיניש
גולן 2מיידיאפיק

תבור 98דקהאפיקים
הקריות 71דקהאפק

יהודה 206דקה וחציאפרתה
שומרון 119דקה וחציאקרע
גליל תחתון 55  דקהארבל

בקעה 130דקה וחציארגמן
עוטף עזה 15219 שניותארז

יהודה 200דקה וחציארטאס
שומרון 122דקה וחציאריאל
שרון 142דקה וחציארסוף
אשקלון 30253 שניותאשבול
גליל תחתון 60דקהאשבל

אשדוד 45271 שניותאשדוד
אשדות יעקב 

איחוד
תבור 98דקה

אשדות יעקב 
מאוחד

תבור 98דקה

גליל תחתון 60דקהאשחר
באר שבע 285דקהאשכולות

נגב 302דקה וחציאשלים
אשקלון 30246 שניותאשקלון

גליל עליון 3038 שניותאשרת
בית שמש 188דקה וחציאשתאול

גליל תחתון 63  דקהאתגר
שומרון 120דקה וחציבאקה

באקה א 
שרקיה

שומרון 119דקה וחצי

באקה אל 
ע'רביה

עמק חפר 149דקה וחצי

עמק חפר 149דקה וחציבאקה ג'ת
ערבה 3310 דקותבאר אורה
אשקלון 30246 שניותבאר גנים

אשדוד 45275 שניותבאר טוביה
שפלה 178דקה וחציבאר יעקב

נגב 302דקהבאר מילכה
באר שבע 292דקהבאר שבע

שפלה 169דקה וחציבארות יצחק
עמק חפר 150דקה וחציבארותיים

עוטף עזה 15227 שניותבארי
יהודה 200דקה וחציבד פלוח

שפלה 181דקה וחציבודרוס
יהודה 200דקה וחציבווידיעה

גליל עליון 3037 שניותבוסתן הגליל
בועיינה 

נוג'יידאת
גליל תחתון 57דקה

גולן 1מיידיבוקעתא
באר שבע 285דקהבורג'

עמק חפר 150דקה וחציבורגתה
שומרון 124דקה וחציבורהאם
שומרון 124דקה וחציבורוקין

שומרון 120דקה וחציבורין
שומרון 126דקה וחציבורקה

בורקה ליד 
שכם

שומרון 119דקה וחצי

שומרון 118דקה וחציבורקין
שומרון 119דקה וחציבזאריה

עמק חפר 149דקה וחציבחן
באר שבע 45289 שניותבטחה

ביאדה בהר 
חברון

יהודה 200דקה וחצי

בית שמש 190דקה וחציבידו
שומרון 121דקה וחציבידיה

בקעת בית דקהביכורה
שאן 128

שומרון 126דקה וחציבילעין
גליל עליון 3042 שניותביענה
אשדוד 273דקהביצרון

ביר אבו אל 
חמאם

נגב 297דקה וחצי

גליל תחתון 63  דקהביר אל מכסור
נגב 302דקה וחציביר הדאג'

שומרון 126דקה וחציביר זית
ירושלים 194דקה וחציביר נבאלה

גליל עליון 3049 שניותביריה
בית א אל 

פוקא
שומרון 120דקה וחצי

בית א רוש אל 
פוקא

באר שבע 285דקה

יהודה 188דקה וחציבית אולא
יהודה 206דקה וחציבית אומר

שומרון 119דקה וחציבית אומרין
כרמל 82דקהבית אורן

שומרון 120דקה וחציבית איבא
שומרון 127דקה וחציבית איג'זא
ירושלים 194דקה וחציבית איכסא
שומרון 126דקה וחציבית איענאן

שומרון 126דקה וחציבית אל
אשדוד 268דקהבית אלעזרי

בקעת בית דקהבית אלפא
שאן 128

שומרון 121דקה וחציבית אמין
שומרון 123דקה וחציבית אריה

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

עמק חפר 139דקה וחציבית ברל
בית שמש 188דקה וחציבית ג'מאל

גליל עליון 3043 שניותבית ג'ן
אשדוד 282דקהבית גוברין

אשדוד 267דקהבית גמליאל
שומרון 120דקה וחציבית דג'ן
שפלה 174דקה וחציבית דגן

שומרון 126דקה וחציבית דוקו
אשקלון 30254 שניותבית הגדי
עמק חפר 150דקה וחציבית הלוי
קו העימות 26מיידיבית הלל

גליל עליון 3037 שניותבית העמק
בקעה 133דקה וחציבית הערבה
בקעת בית דקהבית השיטה

שאן 128
שומרון 120דקה וחציבית וזן

עמק יזרעאל דקהבית זיד
86

בית שמש 190דקה וחציבית זית
תבור 98דקהבית זרע

שומרון 126דקה וחציבית חורון
עמק חפר 137דקה וחציבית חזון

אשדוד 268דקהבית חלקיה
ירושלים 194דקה וחציבית חנינא

שפלה 183דקה וחציבית חנן
מנשה 104דקה וחציבית חנניה
שרון 137דקה וחציבית חרות

שפלה 184דקה וחציבית חשמונאי
שרון 142דקה וחציבית יהושע

בקעת בית דקהבית יוסף
שאן 128

שרון 137דקה וחציבית ינאי
בית יצחק 
שער חפר

שרון 138דקה וחצי

תבור 98דקהבית ירח
יהודה 206דקה וחציבית כאחיל

בית לחם 
הגלילית

עמק יזרעאל דקה
87

שומרון 120דקה וחציבית ליד
שומרון 126דקה וחציבית ליקיא
בית שמש 189דקה וחציבית מאיר

באר שבע 285דקהבית מירסים
שפלה 173דקה וחציבית נחמיה

אשדוד 282דקהבית ניר
בית שמש 190דקה וחציבית נקופה
בית שמש 190דקה וחציבית סוריכ
שומרון 126דקה וחציבית סירא

יהודה 206דקה וחציבית סכריא
בית ע'ור א 

תחתא
שומרון 126דקה וחצי

בית ע'ור אל 
פוקא

שומרון 126דקה וחצי

שפלה 183דקה וחציבית עובד
שפלה 184דקה וחציבית עוזיאל

אשדוד 45272 שניותבית עזרא
יהודה 207דקה וחציבית עינון

יהודה 207דקה וחציבית עמרה
שפלה 173דקה וחציבית עריף

יהודה 206דקה וחציבית פג'אר
שומרון 120דקה וחציבית פוריכ

כרמל 81דקהבית צבי
שומרון 119דקה וחציבית קאד
באר שבע 45286 שניותבית קמה

תבור 96דקהבית קשת
אשדוד 267דקהבית רבן

יהודה 200דקה וחציבית רחאל
שומרון 124דקה וחציבית רימא
גליל תחתון 61דקהבית רימון
בקעת בית דקהבית שאן

שאן 128
אשקלון 30250 שניותבית שיקמה

בית שמש 188דקה וחציבית שמש
עמק יזרעאל דקהבית שערים
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יהודה 200דקה וחציבית תעמר

שומרון 120דקה וחציביתא א תחתא
שומרון 126דקה וחציביתוניא

שומרון 126דקה וחציביתילו
שומרון 126דקה וחציביתין

שרון 138דקה וחציביתן אהרן
יהודה 206דקה וחציביתר עילית

שומרון 120דקה וחציבלאטה
שומרון 119דקה וחציבלעא

תבור 95דקהבלפוריה
אשדוד 267דקהבן זכאי
קו העימות 30מיידיבן עמי
שפלה 179דקה וחציבן שמן

בן שמן כפר 
נוער

שפלה 179דקה וחצי

דן 160דקה וחציבני ברק
באר שבע 285דקהבני דקלים

אשדוד 45271 שניותבני דרום
עמק חפר 139דקה וחציבני דרור

גולן 2מיידיבני יהודה
יהודה 207דקה וחציבני נעים

אשקלון 15238 שניותבני נצרים
שפלה 169דקה וחציבני עטרות

אשדוד 273דקהבני עי''ש
שרון 142דקה וחציבני ציון

אשדוד 268דקהבני ראם
אשדוד 267דקהבניה

בנימינה גבעת 
עדה

מנשה 104דקה וחצי

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

עירון 113דקה וחציבסמ''ה
עמק יזרעאל דקהבסמת טבעון
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שרון 142דקה וחציבצרה
קו העימות 14מיידיבצת

בית שמש 188דקה וחציבקוע
בקעה 130דקה וחציבקעות

בית שמש 189דקה וחציבר גיורא
גליל עליון 3044 שניותבר יוחאי
יהודה 200דקה וחציברד'עה
בקעה 130דקה וחציברדלה
שומרון 123דקה וחציברוכין

אשקלון 15251 שניותברור חיל
אשדוד 268דקהברורים

אשקלון 30255 שניותברוש
שומרון 120דקה וחציברכה

אשקלון 30248 שניותברכיה
קו העימות 22מיידיברעם

עמק יזרעאל דקהברק
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עירון 112דקה וחציברקאי
שומרון 122דקה וחציברקן

שפלה 173דקה וחציברקת
אשקלון 30250 שניותבת הדר

שרון 138דקה וחציבת חן
עמק חפר 150דקה וחציבת חפר

דן 162דקה וחציבת ים
יהודה 206דקה וחציבת עין

מנשה 102דקה וחציבת שלמה
יהודה 206דקה וחציבתיר

יהודה 206דקה וחציג'אלא
שומרון 125דקה וחציג'אלוד
שומרון 126דקה וחציג'אניה

שומרון 119דקה וחציג'בע
ג'בע מצפון 

לירושלים
שומרון 126דקה וחצי

יהודה 206דקה וחציג'בעה
גליל עליון 3037 שניותג'דידה מכר

מעלה אדומים דקה וחציג'האלין
200

יהודה 200דקה וחציג'וב א רום
שומרון 119דקה וחציג'ודידה
שומרון 127דקה וחציג'ודירה
יהודה 200דקה וחציג'והזם
גליל עליון 3038 שניותג'וליס
שומרון 120דקה וחציג'וניד

מנשה 103דקה וחציג'ועארה
קו העימות 15מיידיג'ורדיח
שומרון 125דקה וחציג'וריש

יהודה 200דקה וחציג'ורת א שמעה
שומרון 127דקה וחציג'יב

שומרון 124דקה וחציג'יביא
שומרון 120דקה וחציג'יוס

שומרון 124דקה וחציג'ילג'יליא
שומרון 121דקה וחציג'ינסאפוט

קו העימות 23מיידיג'יש
שומרון 120דקה וחציג'ית

שומרון 119דקה וחציג'לבון
שרון 143דקה וחציג'לג'וליה

שומרון 126דקה וחציג'לזון
שומרון 119דקה וחציג'למה

שומרון 119דקה וחציג'לקמוס
שומרון 126דקה וחציג'מאלא
שומרון 120דקה וחציג'מאעין
נגב 299דקה וחציג'נאביב

שומרון 119דקה וחציג'נין
מנשה 104דקה וחציג'סר א זרקא

שומרון 126דקה וחציג'פנא
שומרון 119דקה וחציג'רבה

יהודה 207דקה וחציג'רון א לוז
עמק חפר 149דקה וחציג'ת

שרון 137דקה וחציגאולי תימן
עמק חפר 139דקה וחציגאולים
אשדוד 266דקהגאליה

אשקלון 30257 שניותגבולות
עוטף עזה 15220 שניותגבים
עמק יזרעאל דקהגבע

93
בקעה 133דקה וחציגבע בנימין
כרמל 81דקהגבע כרמל

אשקלון 30255 שניותגבעולים
שומרון 127דקה וחציגבעון החדשה

באר שבע 45286 שניותגבעות בר
בית שמש 188דקה וחציגבעות עדן
תבור 98דקהגבעת אבני
עמק יזרעאל דקהגבעת אלה
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שומרון 126דקה וחציגבעת אסף
שפלה 182דקה וחציגבעת ברנר

גבעת 
השלושה

שפלה 168דקה וחצי

כרמל 82דקהגבעת וולפסון
שומרון 127דקה וחציגבעת זאב
שרון 140דקה וחציגבעת ח''ן

מנשה 108דקה וחציגבעת חביבה
גבעת חיים 

איחוד
עמק חפר 137דקה וחצי

גבעת חיים 
מאוחד

עמק חפר 137דקה וחצי

גולן 2מיידיגבעת יואב
בית שמש 189דקה וחציגבעת יערים

אשדוד 278דקהגבעת ישעיהו
שפלה 169דקה וחציגבעת כ''ח

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

מנשה 104דקה וחציגבעת ניל''י
גבעת סנה 

יעקב
שומרון 120דקה וחצי

עירון 113דקה וחציגבעת עוז
דן 160דקה וחציגבעת שמואל

בית שמש 188דקה וחציגבעת שמש
שרון 138דקה וחציגבעת שפירא

אשדוד 45272 שניותגבעתי
דן 160דקה וחציגבעתיים

עוטף עזה 15251 שניותגברעם
עמק יזרעאל דקהגבת
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גליל עליון 3047 שניותגדות
עמק יזרעאל דקהגדיש

93
עמק יזרעאל דקהגדעונה

93
אשדוד 268דקהגדרה

קו העימות 25מיידיגונן
קו העימות 15מיידיגורן

קו העימות 15מיידיגורנות הגליל
תבור 96דקהגזית

שפלה 184דקה וחציגזר
אשקלון 15250 שניותגיאה

שפלה 182דקה וחציגיבתון
בית שמש 188דקה וחציגיזו

גליל עליון 3042 שניותגילון
באר שבע 45289 שניותגילת

גליל תחתון 55  דקהגינוסר
עמק יזרעאל דקהגיניגר

87
שפלה 179דקה וחציגינתון
גליל עליון 3038 שניותגיתה

בקעה 131דקה וחציגיתית
אשדוד 45282 שניותגלאון
בקעה 132דקה וחציגלגל

דן 155דקה וחציגליל ים
מנשה 103דקה וחציגלעד
שפלה 181דקה וחציגמזו

אשדוד 45273 שניותגן הדרום
מנשה 106דקה וחציגן השומרון

שרון 141דקה וחציגן חיים
עמק חפר 150דקה וחציגן יאשיה

אשדוד 45273 שניותגן יבנה
עמק יזרעאל דקהגן נר

93
שפלה 175דקה וחציגן שורק

שפלה 182דקה וחציגן שלמה
מנשה 108דקה וחציגן שמואל

שפלה 174דקה וחציגנות
שרון 138דקה וחציגנות הדר

שפלה 184דקה וחציגני הדר
אשדוד 268דקהגני טל

שפלה 184דקה וחציגני יוחנן
שרון 143דקה וחציגני עם

דן 161דקה וחציגני תקווה
שרון 142דקה וחציגעש

קו העימות 31מיידיגעתון
אשדוד 278דקהגפן

ערבה 3310 דקותגרופית
גולן 2מיידיגשור
בקעת בית דקהגשר

שאן 128
קו העימות 29מיידיגשר הזיו

אשדוד 45281 שניותגת
שפלה 168דקה וחציגת רימון

עירון 112דקה וחציד'הר אל עבד
ד'הר חלת אל 

ג'אמיע
יהודה 200דקה וחצי

דאלית אל 
כרמל

כרמל 82דקה

עירון 112דקה וחצידאר אל חנון
עמק יזרעאל דקהדבורה

93
תבור 96דקהדבוריה
באר שבע 45286 שניותדבירה
עמק יזרעאל דקהדברת

90
תבור 98דקהדגניה א'
תבור 98דקהדגניה ב'

דהיישה מחנה 
פליטים

יהודה 200דקה וחצי

יהודה 207דקה וחצידהרייה
קו העימות 19מיידידוב''ב

שומרון 126דקה וחצידולב
בקעה 132דקה וחצידומא

דומא במרכז 
שומרון

יהודה 207דקה וחצי

מנשה 102דקה וחצידור
יהודה 207דקה וחצידורא

שומרון 126דקה וחצידורא אל קריע
אשקלון 15252 שניותדורות

עמק יזרעאל דקהדחי
90

גליל עליון 3042 שניותדייר אל אסד
גליל תחתון 60דקהדייר חנא

בית שמש 188דקה וחצידייר ראפאת
נגב 301דקה וחצידימונה

שומרון 124דקה וחצידיר א סודאן
שומרון 119דקה וחצידיר אבו דעיף

שומרון 124דקה וחצידיר אבו משעל
שומרון 126דקה וחצידיר איבזיע

שומרון 121דקה וחצידיר איסתיא
שומרון 120דקה וחצידיר אל חטב

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

שומרון 119דקה וחצידיר אל ע'וסון
שומרון 123דקה וחצידיר בלוט
שומרון 125דקה וחצידיר ג'ריר

שומרון 125דקה וחצידיר דיבוואן
ירושלים 194דקה וחצידיר כרמיזן
שומרון 124דקה וחצידיר ניזאם

יהודה 207דקה וחצידיר סאמת
שומרון 119דקה וחצידיר ע'זאלה
שומרון 124דקה וחצידיר ע'סאנה

שומרון 126דקה וחצידיר עמאר
שומרון 126דקה וחצידיר קדיס
יהודה 207דקה וחצידיר ראזח
שומרון 120דקה וחצידיר שרף

קו העימות 24מיידידישון
מנשה 103דקה וחצידליה

קו העימות 23מיידידלתון
גליל תחתון 63  דקהדמיידה

קו העימות 28מיידידן
שומרון 119דקה וחצידנאבה

קו העימות 28מיידידפנה
עוטף עזה 15238 שניותדקל

נגב 299דקה וחצידריג'את
קצרין 1510 שניותהאון

שומרון 118דקה וחציהאשימיה
מנשה 102דקה וחציהבונים

קו העימות 28מיידיהגושרים
שרון 138דקה וחציהדר עם

שרון 143דקה וחציהוד השרון
אשקלון 30248 שניותהודיה

תבור 98דקההודיות 
נגב 301דקה וחציהוואשלה

באר שבע 45286 שניותהוזייל
תבור 95דקההושעיה

מנשה 103דקה וחציהזורע
תבור 98דקההזורעים

חיפה 75דקההחותרים
עמק יזרעאל דקההיוגב
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קו העימות 32מיידיהילה

דן 155דקה וחציהכפר הירוק
עמק חפר 149דקה וחציהמעפיל
תבור 95דקההסוללים

עמק חפר 150דקה וחציהעוגן
בית שמש 190דקה וחציהר אדר
יהודה 206דקה וחציהר גילה

שומרון 120דקה וחציהר גריזים
יהודה 207דקה וחציהר עמשא

בית שמש 188דקה וחציהראל
גליל תחתון 63  דקההרדוף

דן 155דקה וחציהרצליה
גליל תחתון 60דקההררית

שומרון 119דקה וחציואדי א דבע
ואדי אל 

עראיס
יהודה 200דקה וחצי

יהודה 206דקה וחציואדי פוכין
יהודה 207דקה וחציואדיח

גליל עליון 3050 שניותורד הגליל
בקעה 133דקה וחציורד יריחו

אשדוד 45280 שניותורדון
ורדים מוסד 

חינוכי
שרון 142דקה וחצי

שומרון 123דקה וחציזאוויה
זאוויה בצפון 

שומרון
שומרון 119דקה וחצי

שומרון 119דקה וחציזבאבידה
נגב 299דקה וחציזבארגה
אשדוד 45280 שניותזבדיאל
שומרון 118דקה וחציזובובא

בקעה 130דקה וחציזובידאת
אשקלון 30249 שניותזוהר

שומרון 120דקה וחציזוואתא
שומרון 118דקה וחציזיבדה

יהודה 207דקה וחציזיף
עוטף עזה 15217 שניותזיקים
שומרון 120דקה וחציזיתא

זיתא ליד 
באקה אל 

ע'רביה

עמק חפר 149דקה וחצי

שפלה 174דקה וחציזיתן
מנשה 102דקה וחציזכרון יעקב

אשדוד 278דקהזכריה
עמק חפר 149דקה וחציזמר

עוטף עזה 15225 שניותזמרת
בית שמש 188דקה וחציזנוח

יהודה 200דקה וחציזעתרה
אשקלון 15253 שניותזרועה
אשדוד 45280 שניותזרחיה
קו העימות 16מיידיזרעית

גליל תחתון 63  דקהח'ואלד
שומרון 120דקה וחציח'וארה

ח'ירבת א 
טורם

שומרון 118דקה וחצי

ח'ירבת א 
טייבה

שומרון 118דקה וחצי

ח'ירבת א 
טירה

שומרון 126דקה וחצי

ח'ירבת א נבי 
אליאס

שומרון 121דקה וחצי

ח'ירבת אבו 
פלאח

שומרון 125דקה וחצי

ח'ירבת אל 
אשקר

שומרון 121דקה וחצי

ח'ירבת אל 
מיסבאח

שומרון 126דקה וחצי

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

ח'ירבת אל 
עכאבה

עירון 112דקה וחצי

ח'ירבת אל 
עקרבאניה

שומרון 119דקה וחצי

ח'ירבת בית 
חסן

שומרון 119דקה וחצי

יהודה 207דקה וחציח'ירבת זיתא
יהודה 207דקה וחציח'ירבת כרמה

ח'ירבת 
מועאוויה

עירון 113דקה וחצי

שומרון 120דקה וחציח'ירבת סיר
יהודה 206דקה וחציח'ירבת ספא

שומרון 121דקה וחציח'ירבת עסלה
שומרון 124דקה וחציח'ירבת קיס

ח'ירבת ראס א 
טירה

שומרון 121דקה וחצי

ח'ירבת ראס 
עטיה

שומרון 121דקה וחצי

שומרון 126דקה וחציח'ירבתא
בקעה 130דקה וחציח'לת אל פולה

יהודה 188דקה וחציח'ראס
יהודה 200דקה וחציח'רזאן
יהודה 207דקה וחציח'רסה

יהודה 207דקה וחציח'שם אל כרם
שומרון 122דקה וחציחארס
שרון 143דקה וחציחבלה

שרון 138דקה וחציחבצלת השרון
עמק יזרעאל דקהחבר

93
יהודה 207דקה וחציחברון
שומרון 120דקה וחציחג'ה
שרון 143דקה וחציחגור

יהודה 207דקה וחציחגי
עמק חפר 137דקה וחציחגלה

קצרין 157 שניותחד נס
שפלה 173דקה וחציחדיד

מנשה 107דקה וחציחדרה
גליל תחתון 60דקהחוג'ייראת

יהודה 200דקה וחציחוג'ילה
שומרון 120דקה וחציחוות גלעד
בקעת בית דקהחוות דושן

שאן 128
עוטף עזה 15225 שניותחוות יזרעם

בקעת בית דקהחוות עדן
שאן 128

אשקלון 30252 שניותחוות שיקמים
דן 160דקה וחציחוות שלם

בקעת בית דקהחוות שפעה
שאן 128

שפלה 184דקה וחציחולדה
דן 162דקה וחציחולון

עוטף עזה 15236 שניותחולית
גליל עליון 3047 שניותחולתה
יהודה 206דקה וחציחוסאן

קו העימות 32מיידיחוסן
גליל תחתון 60דקהחוסנייה

שרון 137דקה וחציחופית
גליל תחתון 55  דקהחוקוק

נגב 296דקה וחציחורה
קו העימות 20מיידיחורפיש
שרון 143דקה וחציחורשים

גליל תחתון 60דקהחזון
עמק חפר 137דקה וחציחיבת ציון

ירושלים 194דקה וחציחיזמא
שומרון 118דקה וחציחיננית

חיפה 75דקהחיפה
גליל עליון 3043 שניותחלוץ

יהודה 206דקה וחציחלחול
שומרון 124דקה וחציחלמיש

אשקלון 15251 שניותחלץ
גליל תחתון 55  דקהחמאם

שפלה 174דקה וחציחמד
בקעת בית דקהחמדיה

שאן 128
בקעה 130דקה וחציחמדת

גליל עליון 3044 שניותחמדת ימים
בקעה 130דקה וחציחמרה

גולן 2מיידיחמת גדר
עמק חפר 150דקה וחציחניאל
קו העימות 15מיידיחניתה
גליל תחתון 63  דקהחנתון
יהודה 206דקה וחציחסכה
גולן 2מיידיחספין

אשדוד 268דקהחפץ חיים
בקעת בית דקהחפצי בה

שאן 128
אשדוד 273דקהחצב

ערבה 3310 דקותחצבה
אשדוד 45273 שניותחצור אשדוד

גליל עליון 3050 שניותחצור הגלילית
באר שבע 291דקהחצרים

עמק חפר 137דקה וחציחרב לאת
שרון 142דקה וחציחרוצים

עמק חפר 139דקה וחציחרות
יהודה 200דקה וחציחרמלה
שומרון 118דקה וחציחרמש

גליל עליון 3043 שניותחרשים
שפלה 181דקה וחציחשמונאים

גליל תחתון 56  דקהטבריה
גליל עליון 3050 שניותטובא זנגריה

שומרון 119דקה וחציטובאס
שומרון 119דקה וחציטול כרם

טורה על 
ע'רביה

שומרון 118דקה וחצי



זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

תבור 96דקהטורעאן
עמק חפר 139דקה וחציטייבה

טייבה ליד 
מולדת

עמק יזרעאל דקה
93

טייבה ליד 
עפרה

שומרון 125דקה וחצי

עמק חפר 139דקה וחציטירה
טירה ליד בית 

חורון
שומרון 126דקה וחצי

שפלה 173דקה וחציטירת יהודה
חיפה 75דקהטירת כרמל

בקעת בית דקהטירת צבי
שאן 128

גליל עליון 3038 שניותטל אל
בית שמש 188דקה וחציטל שחר

שומרון 119דקה וחציטלוזה
נגב 302דקה וחציטללים
שומרון 126דקה וחציטלמון

שומרון 119דקה וחציטמון
גליל תחתון 63  דקהטמרה

עמק יזרעאל דקהטמרה יזרעאל
90

יהודה 207דקה וחציטנא
גליל תחתון 57דקהטפחות

שומרון 118דקה וחצייאמון
גליל עליון 3041 שניותיאנוח ג'ת

שומרון 120דקה וחצייאנון
שומרון 124דקה וחצייאסוף
שומרון 119דקה וחצייאסיד

עוטף עזה 15238 שניותיבול
גליל תחתון 63  דקהיבור

תבור 98דקהיבנאל
אשדוד 266דקהיבנה

שומרון 126דקה וחצייברוד
הקריות 71דקהיגור
שפלה 174דקה וחצייגל

אשדוד 268דקהיד בנימין
בית שמש 189דקה וחצייד השמונה

עמק חפר 150דקה וחצייד חנה
עוטף עזה 15218 שניותיד מרדכי

אשקלון 30249 שניותיד נתן
שפלה 184דקה וחצייד רמב''ם

בית שמש 189דקה וחציידידה
דן 161דקה וחצייהוד מונוסון

ערבה 3310 דקותיהל
קו העימות 26מיידייובל

גליל תחתון 63  דקהיובלים
גליל תחתון 63  דקהיודפת

גולן 3מיידייונתן
מנשה 103דקה וחצייוקנעם

מנשה 103דקה וחצייוקנעם עילית
אשקלון 15253 שניותיושיביה
עמק יזרעאל דקהיזרעאל

93
גליל תחתון 60דקהיחד

קו העימות 31מיידייחיעם
יהודה 207דקה וחצייטא יוטה

ערבה 3310 דקותיטבתה
בקעה 132דקה וחציייט''ב

עוטף עזה 15222 שניותיכיני
ים המלח בתי 

מלון
ים המלח 207 דקה וחצי

כרמל 81דקהימין אורד
עמק חפר 150דקה וחציינוב
אשדוד 275דקהינון

גליל עליון 3047 שניותיסוד המעלה
שפלה 184דקה וחצייסודות
גליל תחתון 63  דקהיסעור
שומרון 118דקה וחצייעבד

גליל תחתון 63  דקהיעד
עמק יזרעאל דקהיעל

93
עמק חפר 139דקה וחצייעף

קו העימות 15מיידייערה
תבור 95דקהיפיע
בקעה 131דקה וחצייפית

עמק יזרעאל דקהיפעת
87

קו העימות 24מיידייפתח
שומרון 120דקה וחצייצהר
שפלה 184דקה וחצייציץ
שרון 142דקה וחצייקום
שומרון 121דקה וחצייקיר

קו העימות 22מיידייראון
בקעת בית דקהירדנה

שאן 128
נגב 301דקה וחציירוחם

ירושלים 194דקה וחציירושלים
ירושלים 194דקה וחציירושלים

שרון 143דקה וחציירחיב
בקעה 133דקה וחצייריחו
גליל עליון 3038 שניותירכא

שרון 143דקה וחציירקונה
עוטף עזה 15234 שניותישע

בית שמש 188דקה וחציישעי
שפלה 178דקה וחציישרש

עוטף עזה 15238 שניותיתד
שומרון 125דקה וחצייתמא
גליל תחתון 63  דקהכאבול

כאוכב אבו אל 
היגא

גליל תחתון 63  דקה

קו העימות 30מיידיכברי
תבור 96דקהכדורי

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

שומרון 124דקה וחציכובר
יהודה 206דקה וחציכוויזבא
נגב 299דקה וחציכוחלה

בקעה 133דקה וחציכוכב השחר
עמק חפר 139דקה וחציכוכב יאיר

שומרון 126דקה וחציכוכב יעקב
אשקלון 30249 שניותכוכב מיכאל

שומרון 119דקה וחציכופיר
שומרון 118דקה וחציכופיראת

שומרון 120דקה וחציכור
גליל עליון 3050 שניותכורזים

גליל תחתון 55  דקהכחל
תבור 98דקהכינרת מושבה
תבור 98דקהכינרת קבוצה

עוטף עזה 15230 שניותכיסופים
גליל עליון 3041 שניותכיסרא סומיע

שומרון 122דקה וחציכיפל חארת
גליל עליון 3040 שניותכישור

גליל עליון 3038 שניותכליל
גליל תחתון 57דקהכלנית

גליל תחתון 60דקהכמאנה
נגב 302דקהכמהין

גליל תחתון 60דקהכמון
אשדוד 273דקהכנות
קצרין 157 שניותכנף

נגב 299דקה וחציכסיפה
בית שמש 189דקה וחציכסלון

יהודה 207דקה וחציכעאבנה
כעביה טבאש 

חג'אג'רה
עמק יזרעאל דקה

87
שומרון 124דקה וחציכפר א דיכ
שומרון 119דקה וחציכפר א לבד
אשדוד 267דקהכפר אביב

בקעה 133דקה וחציכפר אדומים
בית שמש 188דקה וחציכפר אוריה
דן 161דקה וחציכפר אז''ר
אשדוד 45275 שניותכפר אחים
יהודה 200דקה וחציכפר אלדד

הקריות 70דקהכפר ביאליק
שפלה 184דקה וחציכפר ביל''ו
קו העימות 25מיידיכפר בלום
שפלה 184דקה וחציכפר בן נון
שרון 143דקה וחציכפר ברא
עמק יזרעאל דקהכפר ברוך

89
שומרון 120דקה וחציכפר ג'מאל
תבור 95דקהכפר גדעון
חיפה 75דקהכפר גלים

מנשה 104דקה וחציכפר גליקסון
קו העימות 26מיידיכפר גלעדי

שומרון 118דקה וחציכפר דאן
שפלה 181דקה וחציכפר דניאל

שפלה 181דקה וחציכפר הארנים
תבור 95דקהכפר החורש
הקריות 71דקהכפר המכבי
אשדוד 266דקהכפר הנגיד

כפר הנוער 
הדתי

הקריות 71דקה

גליל עליון 3050 שניותכפר הנשיא
עמק חפר 139דקה וחציכפר הס

עמק חפר 137דקה וחציכפר הרא''ה
אשדוד 275דקהכפר הרי''ף
שרון 137דקה וחציכפר ויתקין
אשדוד 45275 שניותכפר ורבורג
קו העימות 32מיידיכפר ורדים

אשדוד 278דקהכפר זוהרים
שומרון 120דקה וחציכפר זיבאד
גליל תחתון 55  דקהכפר זיתים
שפלה 174דקה וחציכפר חב''ד

גליל תחתון 55  דקהכפר חיטים
שרון 138דקה וחציכפר חיים

גליל תחתון 57דקהכפר חנניה
הקריות 71דקהכפר חסידים א'
הקריות 71דקהכפר חסידים ב'

גולן 2מיידיכפר חרוב
שפלה 174דקה וחציכפר טרומן
גליל עליון 3038 שניותכפר יאסיף
שרון 138דקה וחציכפר ידידיה
עמק יזרעאל דקהכפר יהושע

87
עמק חפר 150דקה וחציכפר יונה

עמק יזרעאל דקהכפר יחזקאל
93

עמק חפר 139דקה וחציכפר יעבץ
תבור 98דקהכפר כמא
תבור 95דקהכפר כנא

שומרון 121דקה וחציכפר לאקף
שומרון 125דקה וחציכפר מאליכ
עמק חפר 150דקה וחציכפר מונש
עוטף עזה 15225 שניותכפר מימון
תבור 96דקהכפר מיסר
שרון 143דקה וחציכפר מל''ל
גליל תחתון 63  דקהכפר מנדא
אשדוד 275דקהכפר מנחם

גליל עליון 3037 שניותכפר מסריק
אשדוד 267דקהכפר מרדכי

תבור 98דקהכפר נהר הירדן
כפר נוער 

עדנים
באר שבע 45286 שניות

גליל עליון 3050 שניותכפר נחום
שרון 142דקה וחציכפר נטר

שומרון 126דקה וחציכפר ניעמה

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

קו העימות 25מיידיכפר סאלד
שרון 141דקה וחציכפר סבא
שומרון 120דקה וחציכפר סור

אשקלון 30248 שניותכפר סילבר
שפלה 168דקה וחציכפר סירקין
עמק חפר 139דקה וחציכפר עבודה
שומרון 120דקה וחציכפר עבוש

עוטף עזה 15223 שניותכפר עזה
שומרון 124דקה וחציכפר עין

יהודה 206דקה וחציכפר עציון
שומרון 126דקה וחציכפר עקב
מנשה 106דקה וחציכפר פינס

שרון 143דקה וחציכפר קאסם
שומרון 120דקה וחציכפר קדום

שומרון 118דקה וחציכפר קוד
תבור 96דקהכפר קיש
שומרון 120דקה וחציכפר קליל
עירון 112דקה וחציכפר קרע

שומרון 119דקה וחציכפר ראעי
כפר ראש 

הנקרה
קו העימות 14מיידי

שומרון 119דקה וחציכפר רומאן
בקעת בית דקהכפר רופין

שאן 128
שפלה 181דקה וחציכפר רות

גליל עליון 3044 שניותכפר שמאי
שפלה 184דקה וחציכפר שמואל

דן 155דקה וחציכפר שמריהו
שומרון 121דקה וחציכפר ת'ולת
תבור 96דקהכפר תבור
שומרון 124דקה וחציכפר תפוח

עמק יזרעאל דקהכפר תקווה
86

יהודה 207דקה וחציכרזה
גליל עליון 3050 שניותכרי דשא

גליל עליון 3050 שניותכרכום
קו העימות 23מיידיכרם בן זמרה
שפלה 179דקה וחציכרם בן שמן

אשדוד 267דקהכרם יבנה
מנשה 102דקה וחציכרם מהר''ל

באר שבע 285דקהכרם עמי
עוטף עזה 15237 שניותכרם שלום
שפלה 184דקה וחציכרמי יוסף
יהודה 206דקה וחציכרמי צור

באר שבע 285דקהכרמי קטיף
גליל עליון 3042 שניותכרמיאל

עוטף עזה 15217 שניותכרמיה
יהודה 207דקה וחציכרמיל
נגב 296דקה וחציכרמים
נגב 296דקה וחציכרמית

יהודה 207דקה וחציכרמל
שומרון 119דקה וחציכשדה

יהודה 207דקה וחצילב יתיר
גליל עליון 3042 שניותלבון

תבור 98דקהלביא
גליל תחתון 55  דקהלבנים

באר שבע 286דקהלהב
קו העימות 25מיידילהבות הבשן

עמק חפר 149דקה וחצילהבות חביבה
באר שבע 45286 שניותלהבים

שומרון 124דקה וחצילובאן שרקיה
שפלה 179דקה וחצילוד

אשדוד 278דקהלוזית
לוחמי 

הגיטאות
גליל עליון 3035 שניות

גליל תחתון 60דקהלוטם
ערבה 3310 דקותלוטן
קו העימות 14מיידילימן

אשדוד 45282 שניותלכיש
שפלה 181דקה וחצילפיד

גליל עליון 3038 שניותלפידות
נגב 287דקה וחצילקיה
מנשה 108דקה וחצימאור

מנשה 102דקה וחצימאיר שפיה
בית שמש 191דקה וחצימבוא ביתר
שומרון 118דקה וחצימבוא דותן
שפלה 181דקה וחצימבוא חורון
גולן 2מיידימבוא חמה

שפלה 181דקה וחצימבוא מודיעים
שרון 137דקה וחצימבואות ים

בקעה 133דקה וחצימבואות יריחו
אשקלון 30253 שניותמבועים
אשדוד 45281 שניותמבחור

עוטף עזה 15234 שניותמבטחים
אשקלון 15250 שניותמבקיעים

בית שמש 190דקה וחצימבשרת ציון
יהודה 207דקה וחצימג'ד

גליל עליון 3042 שניותמג'ד אל כרום
שומרון 120דקה וחצימג'דל

גולן 1מיידימג'דל שמס
גליל תחתון 57דקהמגאר

כרמל 81דקהמגדים
גליל תחתון 55  דקהמגדל

עמק יזרעאל דקהמגדל העמק
87

יהודה 206דקה וחצימגדל עוז
גליל עליון 3041 שניותמגדל תפן

שומרון 125דקה וחצימגדלים
מנשה 103דקה וחצימגידו

עמק חפר 149דקה וחצימגל
עוטף עזה 15233 שניותמגן

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

עמק יזרעאל דקהמגן שאול
93

שפלה 169דקה וחצימגשימים
שומרון 120דקה וחצימדמא

מנשה 103דקה וחצימדרך עוז
מדרשת בן 

גוריון
נגב 305דקה וחצי

מודיעין מכבים 
רעות

שפלה 181דקה וחצי

שפלה 181דקה וחצימודיעין עילית
מוח'יים 
פארעה

שומרון 119דקה וחצי

שומרון 125דקה וחצימוח'מאס
נגב 296דקה וחצימולדה
בקעת בית דקהמולדת

שאן 128
בקעה 132דקה וחצימוע'ייר

מועסכר אל 
ערוב

יהודה 206דקה וחצי

מועצה אזורית 
אשכול

עוטף עזה 15233 שניות

בית שמש 190דקה וחצימוצא עילית
עמק יזרעאל דקהמוקייבלה

93
גליל תחתון 60דקהמורן

גליל תחתון 63  דקהמורשת
מזאריע א 

נובאני
שומרון 124דקה וחצי

שפלה 169דקה וחצימזור
שפלה 184דקה וחצימזכרת בתיה

תבור 95דקהמזרע
גליל עליון 3035 שניותמזרעה

מזרעה א 
שרקיה

שומרון 125דקה וחצי

מזרעה אל 
קיבליה

שומרון 126דקה וחצי

בקעה 130דקה וחצימחולה
שפלה 171דקה וחצימחנה נחשונים

גליל עליון 3050 שניותמחניים
בית שמש 188דקה וחצימחסיה
קו העימות 26מיידימטולה

בית שמש 189דקה וחצימטע
עירון 113דקה וחצימי עמי
שפלה 181דקה וחצימידיה
עמק יזרעאל דקהמיטב

93
עמק חפר 149דקה וחצימייסר
יהודה 200דקה וחצימיניה
גולן 2מיידימיצר
בקעת בית דקהמירב

שאן 128
גליל עליון 3044 שניותמירון

שומרון 119דקה וחצימירכה
אשדוד 267דקהמישר

שומרון 119דקה וחצימית'לון
נגב 296דקה וחצימיתר

בקעה 130דקה וחצימכורה
נגב 299דקה וחצימכחול

עוטף עזה 15220 שניותמכללת ספיר
שרון 137דקה וחצימכמורת
גליל תחתון 60דקהמכמנים

עמק יזרעאל דקהמלאה
93

אשקלון 30255 שניותמלילות
קו העימות 24מיידימלכיה

בקעת בית דקהמלכישוע
שאן 128

אשדוד 45280 שניותמנוחה
גליל תחתון 63  דקהמנוף
קו העימות 31מיידימנות

בית שמש 188דקה וחצימנזר לטרון
תבור 98דקהמנחמיה
עירון 112דקה וחצימנסורה

קו העימות 26מיידימנרה
שומרון 118דקה וחצימנשיה

עמק יזרעאל דקהמנשית זבדה
87

גליל תחתון 57דקהמסד
קצרין 1510 שניותמסדה
שומרון 121דקה וחצימסחה

בקעת בית דקהמסילות
שאן 128

שומרון 119דקה וחצימסיליה
בית שמש 188דקה וחצימסילת ציון

באר שבע 30288 שניותמסלול
גולן 1מיידימסעדה

מסעודין אל 
עזאזמה

באר שבע 292דקה

שרון 138דקה וחצימעברות
אשקלון 30255 שניותמעגלים

קצרין 1510 שניותמעגן
מנשה 104דקה וחצימעגן מיכאל

בקעת בית דקהמעוז חיים
שאן 128

יהודה 207דקה וחצימעון
קו העימות 32מיידימעונה

קו העימות 26מיידימעיין ברוך
מנשה 102דקה וחצימעיין צבי

קו העימות 32מיידימעיליא
יהודה 207דקה וחצימעין

מעלה אדומים דקה וחצימעלה אדומים
200

בקעה 132דקה וחצימעלה אפרים
בקעת בית דקהמעלה גלבוע

שאן 128
קצרין 157 שניותמעלה גמלא

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

מעלה 
החמישה

בית שמש 190דקה וחצי

שומרון 124דקה וחצימעלה לבונה
בקעה 133דקה וחצימעלה מכמש

עירון 113דקה וחצימעלה עירון
יהודה 200דקה וחצימעלה עמוס
יהודה 200דקה וחצימעלה עמוס
נגב 302דקה וחצימעלה שביט

שומרון 121דקה וחצימעלה שומרון
מעלות 

תרשיחא
קו העימות 32מיידי

מנשה 108דקה וחצימענית
יהודה 200דקה וחצימעסרה

דן 161דקה וחצימעש
עוטף עזה 15221 שניותמפלסים
מפעלי 

אבשלום
באר שבע 45286 שניות

עמק יזרעאל דקהמפעלי גלבוע
90

עוטף עזה 15233 שניותמפעלי מעון
בקעת בית דקהמפעלי שאן

שאן 128
יהודה 200דקה וחצימצד שמעון

ים המלח 207 דקה וחצימצדה
יהודה 207דקה וחצימצדות יהודה

קו העימות 14מיידימצובה
ים המלח 210דקה וחצימצוקי דרגות

שפלה 178דקה וחצימצליח
גליל תחתון 56  דקהמצפה

גליל תחתון 63  דקהמצפה אבי''ב
עירון 112דקה וחצימצפה אילן

בקעה 133דקה וחצימצפה יריחו
גליל תחתון 57דקהמצפה נטופה

נגב 305דקה וחצימצפה רמון
ים המלח 210דקה וחצימצפה שלם

עמק חפר 149דקה וחצימצר
דן 162דקה וחצימקווה ישראל
יהודה 206דקה וחצימראח אל בקר

יהודה 200דקה וחצימראח רבאח
בקעה 130דקה וחצימרג' נעג'ה

קו העימות 26מיידימרגליות
שומרון 122דקה וחצימרדה

גולן 3מיידימרום גולן
נגב 305דקה וחצימרחב עם

עמק יזרעאל דקהמרחביה מושב
90

עמק יזרעאל דקהמרחביה קיבוץ
90

מרכז אזורי 
מישגב

גליל תחתון 63  דקה

מרכז אזורי 
מרום הגליל

גליל עליון 3044 שניות

קו העימות 24מיידימרכז כ''ח
מנשה 102דקה וחצימרכז מיר''ב
מרכז קניות 

ביל''ו
שפלה 184דקה וחצי

שפלה 173דקה וחצימרכז שוהם
אשדוד 45276 שניותמרכז שפירא
נגב 302דקה וחצימשאבי שדה

אשדוד 267דקהמשגב דב
קו העימות 26מיידימשגב עם

תבור 95דקהמשהד
בקעה 131דקה וחצימשואה

אשדוד 45276 שניותמשואות יצחק
בקעה 130דקה וחצימשכיות

שפלה 184דקה וחצימשמר איילון
שפלה 184דקה וחצימשמר דוד

גליל עליון 3047 שניותמשמר הירדן
באר שבע 45286 שניותמשמר הנגב

מנשה 103דקה וחצימשמר העמק
משמר 

השבעה
שפלה 174דקה וחצי

שרון 138דקה וחצימשמר השרון
מנשה 106דקה וחצימשמרות
עמק חפר 139דקה וחצימשמרת

אשקלון 30248 שניותמשען
משרוע בית 

קאד
שומרון 119דקה וחצי

שרון 143דקה וחצימתן
קו העימות 19מיידימתת

שפלה 181דקה וחצימתתיהו
גולן 2מיידינאות גולן

ערבה 3310 דקותנאות הכיכר
קו העימות 25מיידינאות מרדכי
ערבה 3310 דקותנאות סמדר

עמק יזרעאל דקהנאעורה
90

שומרון 120דקה וחצינאקורה
נגב 297דקה וחצינבטים

שומרון 124דקה וחצינבי סאלח
שומרון 127דקה וחצינבי סמואל

אשקלון 30249 שניותנגבה
יהודה 207דקה וחצינגוהות
אשקלון 30249 שניותנהורה
עמק יזרעאל דקהנהלל

87
קו העימות 29מיידינהריה
קו העימות 29מיידינהריה

גולן 2מיידינוב
יהודה 188דקה וחצינובא
אשקלון 30249 שניותנוגה
אשקלון 15238 שניותנווה

מנשה 106דקה וחצינווה אבות

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

בקעת בית דקהנווה אור
שאן 128

גולן 1מיידינווה אטי''ב
בית שמש 189דקה וחצינווה אילן
בקעת בית דקהנווה איתן

שאן 128
דן 161דקה וחצינווה אפעל
יהודה 206דקה וחצינווה דניאל
אשדוד 45271 שניותנווה הרצוג

ים המלח 207 דקה וחצינווה זוהר
קו העימות 31מיידינווה זיו

ערבה 3310 דקותנווה חריף
כרמל 81דקהנווה ים

שרון 141דקה וחצינווה ימין
עמק יזרעאל דקהנווה יער

87
שרון 143דקה וחצינווה ירק

אשדוד 273דקהנווה מבטח
בית שמש 188דקה וחצינווה מיכאל
בית שמש 188דקה וחצינווה שלום

בקעה 133דקה וחצינועימה
נועימה מחנה 

פליטים
בקעה 133דקה וחצי

אשדוד 45281 שניותנועם
שפלה 181דקה וחצינוף איילון

שומרון 121דקה וחצינופים
גליל תחתון 63  דקהנופית

שפלה 169דקה וחצינופך
יהודה 200דקה וחצינוקדים

שומרון 119דקה וחצינור א שמס
שרון 138דקה וחצינורדיה
עמק יזרעאל דקהנורית

90
שומרון 118דקה וחצינזלה א שרקיה

נזלה אל 
ווסטא

שומרון 119דקה וחצי

נזלה אל 
ע'רביה

שומרון 119דקה וחצי

שומרון 119דקה וחצינזלת אבו נאר
שומרון 118דקה וחצינזלת זיד

עמק חפר 149דקה וחצינזלת עיסא
בקעה 133דקה וחצינח''ל אלישע

יהודה 206דקה וחצינחאלין
אשדוד 278דקהנחושה

עוטף עזה 15224 שניותנחל עוז
אשדוד 45280 שניותנחלה

שומרון 126דקה וחצינחליאל
שפלה 169דקה וחצינחלים

בית שמש 188דקה וחצינחם
גליל עליון 3042 שניותנחף

מנשה 102דקה וחצינחשולים
בית שמש 188דקה וחצינחשון

שפלה 169דקה וחצינחשונים
קו העימות 17מיידינטועה

גולן 2מיידינטור
באר שבע 285דקהנטע

שפלה 175דקה וחצינטעים
בית שמש 189דקה וחצינטף

שומרון 126דקה וחציניל''י
עמק יזרעאל דקהנין

90
שומרון 119דקה וחציניסף ג'וביל

שפלה 181דקה וחציניעלין
אשקלון 45245 שניותניצן

אשקלון 45245 שניותניצן ב'
ניצנה כפר 

נוער
נגב 302דקה

נגב 302דקהניצני סיני
עמק חפר 150דקה וחציניצני עוז

אשקלון 30245 שניותניצנים
עמק חפר 139דקה וחציניר אליהו

אשדוד 45280 שניותניר בנים
אשדוד 45271 שניותניר גלים

בקעת בית דקהניר דוד
שאן 128

אשקלון 30249 שניותניר ח''ן
עמק יזרעאל דקהניר יפה

93
עוטף עזה 15236 שניותניר יצחק

אשקלון 30248 שניותניר ישראל
אשקלון 15253 שניותניר משה

עוטף עזה 15232 שניותניר עוז
עוטף עזה 15220 שניותניר עם

כרמל 81דקהניר עציון
אשקלון 30253 שניותניר עקיבא

שפלה 179דקה וחציניר צבי
עוטף עזה 15231 שניותנירים
שרון 143דקה וחצינירית

בקעה 132דקה וחצינירן
חיפה 78דקהנמל חיפה

נמל תעופה בן 
גוריון

שפלה 172דקה וחצי

גולן 1מיידינמרוד
בית שמש 189דקה וחצינס הרים
גליל עליון 3037 שניותנס עמים
שפלה 183דקה וחצינס ציונה

שרון 137דקה וחצינעורים
שומרון 126דקה וחצינעלה
בקעה 132דקה וחצינעמי

שפלה 184דקה וחצינען
נגב 299דקה וחצינצאצרה
שפלה 184דקה וחצינצר חזני
שפלה 182דקה וחצינצר סרני

תבור 95דקהנצרת



זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

תבור 95דקהנצרת עילית
כרמל 80דקהנשר

בקעה 132דקה וחצינתיב הגדוד
בית שמש 188דקה וחצינתיב הל''ה

עוטף עזה 15218 שניותנתיב העשרה
גליל עליון 3037 שניותנתיב השיירה

אשקלון 30254 שניותנתיבות
שרון 138דקה וחצינתניה

גליל עליון 3042 שניותסאג'ור
שומרון 124דקה וחציסאוויה
שומרון 120דקה וחציסאלם
שומרון 119דקה וחציסאנור
קו העימות 19מיידיסאסא

דן 161דקה וחציסביון
שומרון 120דקה וחציסבסטיה

אשדוד 45280 שניותסגולה
גליל תחתון 63  דקהסואעד

יהודה 207דקה וחציסובא
עמק יזרעאל דקהסולם שונם

90
יהודה 207דקה וחציסוסיה
עוטף עזה 15236 שניותסופה

שומרון 126דקה וחציסורדה
יהודה 206דקה וחציסוריף
גליל תחתון 60דקהסח'נין
שומרון 119דקה וחציסידא

שומרון 125דקה וחציסילואד
שומרון 119דקה וחציסילת א דהר

סילת אל 
ח'רית'יה

שומרון 118דקה וחצי

יהודה 207דקה וחציסימיא
שומרון 124דקה וחציסינג'יל
יהודה 206דקה וחציסיעיר

שומרון 119דקה וחציסיר
שומרון 119דקה וחציסיריס
גליל תחתון 60דקהסלמה

שומרון 120דקה וחציסלעית
שומרון 122דקה וחציסלפית

יהודה 207דקה וחציסמוע
ערבה 3310 דקותסמר

שומרון 121דקה וחציסניריא
נגב 296דקה וחציסנסנה

עוטף עזה 15223 שניותסעד
קו העימות 29מיידיסער
שומרון 126דקה וחציספא

שומרון 120דקה וחציספארין
ערבה 3310 דקותספיר

גליל עליון 3046 שניותספסופה
שומרון 120דקה וחציסרה

שומרון 121דקה וחציסרטא
הקריות 71דקהסרכיס
שפלה 184דקה וחציסתריה

קו העימות 28מיידיע'ג'ר
שומרון 119דקה וחציעאבה

שומרון 124דקה וחציעאבוד
בקעה 130דקה וחציעאטוף

שומרון 118דקה וחציעאנין
עבדאללה 

איברהים
יהודה 206דקה וחצי

עבדאללה 
איברהים

יהודה 200דקה וחצי

יהודה 207דקה וחציעבדה
קו העימות 31מיידיעבדון
שומרון 124דקה וחציעבווין
קו העימות 29מיידיעברון
שומרון 119דקה וחציעג'ה
שומרון 124דקה וחציעג'ול
אשדוד 278דקהעגור

אשדוד 45271 שניותעד הלום
גליל תחתון 63  דקהעדי

שרון 143דקה וחציעדנים
יהודה 200דקה וחציעובידייה

בקעה 132דקה וחציעוג'א אתחתא
יהודה 207דקה וחציעווד

שומרון 120דקה וחציעוורתא
אשדוד 30281 שניותעוזה
יהודה 207דקה וחציעוזיז

גליל תחתון 61דקהעוזייר
עמק חפר 150דקה וחציעולש
נגב 287דקה וחציעומר

שומרון 120דקה וחציעוסארין
מנשה 102דקה וחציעופר

שומרון 123דקה וחציעופרים
אשקלון 30249 שניותעוצם

נגב 296דקה וחציעוקבי
שומרון 120דקה וחציעוריף

נגב 300דקה וחציעזאזמה
עזאזמה 

דרומית לרמת 
חובב

נגב 300דקה וחצי

עזאזמה 
דרומית לשגב 

שלום

נגב 300דקה וחצי

עזאזמה 
מזרחית לרמת 

חובב

נגב 300דקה וחצי

נגב 302דקה וחציעזוז
שומרון 121דקה וחציעזון

שומרון 121דקה וחציעזון עתמה
שומרון 120דקה וחציעזמוט

אשדוד 45272 שניותעזר
עמק חפר 139דקה וחציעזריאל

שפלה 184דקה וחציעזריה

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

אשדוד 45272 שניותעזריקם
שומרון 119דקה וחציעטארה

עטארה ליד 
ביר זית

שומרון 124דקה וחצי

שומרון 124דקה וחציעטרת
ערבה 3310 דקותעידן

מעלה אדומים דקה וחציעיזרייה
200

גליל תחתון 57דקהעיילבון
שפלה 183דקה וחציעיינות
שומרון 119דקה וחציעילאר
עמק יזרעאל דקהעילוט
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יהודה 200דקה וחציעילת עלי

עין א סולטאן 
מחנה פליטים

בקעה 133דקה וחצי

שומרון 126דקה וחציעין איוב
מנשה 102דקה וחציעין איילה

גליל עליון 3042 שניותעין אל אסד
שומרון 119דקה וחציעין אל בידא
שומרון 122דקה וחציעין אל מטווי

ים המלח 207 דקה וחציעין בוקק
קצרין 1510 שניותעין גב

ים המלח 207 דקה וחציעין גדי
תבור 96דקהעין דור

עוטף עזה 15233 שניותעין הבשור
כרמל 81דקהעין הוד

עמק חפר 137דקה וחציעין החורש
גליל עליון 3037 שניותעין המפרץ
בקעת בית דקהעין הנצי''ב

שאן 128
מנשה 103דקה וחציעין העמק

מנשה 103דקה וחציעין השופט
עוטף עזה 15231 שניותעין השלושה

עמק חפר 139דקה וחציעין ורד
גולן 3מיידיעין זיוון
כרמל 81דקהעין חוד

ערבה 3310 דקותעין חצבה
עין חרוד 

איחוד
עמק יזרעאל דקה

90
עין חרוד 

מאוחד
עמק יזרעאל דקה

90
שומרון 120דקה וחציעין יאנון

שומרון 126דקה וחציעין יברוד
ערבה 3310 דקותעין יהב

קו העימות 31מיידיעין יעקב
גליל עליון 3044 שניותעין כמונים

כרמל 81דקהעין כרמל
תבור 95דקהעין מאהל
בקעה 132דקה וחציעין מע'ר

בית שמש 189דקה וחציעין נקובא
שומרון 126דקה וחציעין סיניא
מנשה 106דקה וחציעין עירון
שומרון 126דקה וחציעין עריכ

אשדוד 45276 שניותעין צורים
שומרון 126דקה וחציעין קיניא
גולן 1מיידיעין קנייא
בית שמש 189דקה וחציעין ראפה
מנשה 106דקה וחציעין שמר
עמק חפר 139דקה וחציעין שריד
ערבה 3310 דקותעין תמר
שומרון 120דקה וחציעינאבוס

גליל תחתון 57דקהעינבר
שפלה 170דקה וחציעינת

ערבה 3310 דקותעיר אובות
שומרון 120דקה וחציעיראק בורין

גליל עליון 3037 שניותעכו
עוטף עזה 15224 שניותעלומים

שומרון 125דקה וחציעלי
שומרון 123דקה וחציעלי זהב

קו העימות 23מיידיעלמה
בקעה 133דקה וחציעלמון

גליל עליון 3047 שניותעמוקה
שומרון 124דקה וחציעמוריה
בית שמש 191דקה וחציעמינדב
גליל עליון 3050 שניותעמיעד
עוטף עזה 15234 שניותעמיעוז
מנשה 104דקה וחציעמיקם

קו העימות 25מיידיעמיר
שומרון 121דקה וחציעמנואל

גליל עליון 3038 שניותעמקה
יהודה 207דקה וחציענאב אל כביר

ירושלים 194דקה וחציענאתא
שומרון 120דקה וחציענב

שומרון 119דקה וחציענבתא
שומרון 119דקה וחציענזה

עסירה א 
שמאליה

שומרון 119דקה וחצי

עסירה אל 
קיבליה

שומרון 120דקה וחצי

שומרון 120דקה וחציעסכר
כרמל 82דקהעספיא
עמק יזרעאל דקהעפולה

90
שומרון 125דקה וחציעפרה

שומרון 121דקה וחציעץ אפרים
גליל תחתון 63  דקהעצמון שגב

עקאבת ג'בר 
מחנה פליטים

בקעה 133דקה וחצי

עקבה 
בשומרון

שומרון 119דקה וחצי

שומרון 119דקה וחציעקבת תיאסיר
שומרון 120דקה וחציעקרבה
גליל תחתון 60דקהעראבה

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

עראבה ליד 
ג'נין

שומרון 118דקה וחצי

קו העימות 15מיידיעראמשה
שומרון 119דקה וחציעראנה

יהודה 200דקה וחציערב א שמעה
גליל תחתון 60דקהערב אזונר

גליל תחתון 63  דקהערב אל גנאדי
גליל תחתון 63  דקהערב אל נעים

ערב אל 
סגיראת

גליל תחתון 63  דקה

גליל תחתון 63  דקהערב אל סמניה
ערב אל 
עיסאת

עמק יזרעאל דקה
87

תבור 95דקהערב אל פמאז
שומרון 119דקה וחציערבונה

נגב 299דקה וחציערד
אשדוד 45275 שניותערוגות
שומרון 124דקה וחציערורה

עירון 112דקה וחציערערה
נגב 299דקה וחציערערה בנגב

שומרון 118דקה וחציערקה
אשדוד 267דקהעשרת

שומרון 119דקה וחציעתיל
כרמל 81דקהעתלית

יהודה 207דקה וחציעתניאל
ערבה 3310 דקותפארן

פארעה אל 
ג'פתלכ

בקעה 130דקה וחצי

בית שמש 188דקה וחציפארק צרעה
שומרון 123דקה וחציפדואל
באר שבע 45288 שניותפדויים

שפלה 184דקה וחציפדיה
יהודה 207דקה וחציפוקיקיס

פוריה כפר 
עבודה

תבור 98דקה

פוריה נווה 
עובד

תבור 98דקה

תבור 98דקהפוריה עילית
מנשה 102דקה וחציפוריידיס

עמק חפר 139דקה וחציפורת
שומרון 119דקה וחציפחמה
אשקלון 30256 שניותפטיש

שומרון 118דקה וחציפיראסין
שומרון 120דקה וחציפלאמה

גליל עליון 3040 שניותפלך
שפלה 175דקה וחציפלמחים

שומרון 119דקה וחציפנדקומיה
יהודה 207דקה וחציפני חבר

בקעה 132דקה וחציפסאיל
שומרון 126דקה וחציפסגות
קו העימות 17מיידיפסוטה

אשקלון 30253 שניותפעמי תש''ז
בקעה 132דקה וחציפצאל

שומרון 119דקה וחציפקועה
קו העימות 20מיידיפקיעין

קו העימות 20מיידיפקיעין חדשה
פרדס חנה 

כרכור
מנשה 106דקה וחצי

עמק חפר 139דקה וחציפרדסיה
גליל עליון 3044 שניותפרוד

בקעה 130דקה וחציפרוש בית דג'ן
עמק יזרעאל דקהפרזון

93
שומרון 122דקה וחציפרח'ה
עוטף עזה 15238 שניותפרי גן
שומרון 120דקה וחציפרעון

שומרון 120דקה וחציפרעתה
שפלה 168דקה וחציפתח תקווה
דן 160דקה וחציפתח תקווה

שפלה 184דקה וחציפתחיה
אשקלון 30257 שניותצאלים

גליל תחתון 60דקהצביה
קו העימות 20מיידיצבעון
בית שמש 190דקה וחציצובה
אשקלון 15234 שניותצוחר

אשדוד 267דקהצופיה
שומרון 121דקה וחציצופין

שרון 141דקה וחציצופית
ערבה 3310 דקותצופר

שרון 138דקה וחציצוקי ים
ערבה 3310 דקותצוקים

בית שמש 191דקה וחציצור הדסה
עמק חפר 139דקה וחציצור יגאל

עמק חפר 139דקה וחציצור יצחק
עמק חפר 139דקה וחציצור משה

עמק חפר 139דקה וחציצור נתן
קו העימות 20מיידיצוריאל
גליל עליון 3042 שניותצורית
תבור 95דקהציפורי
בית שמש 188דקה וחציצלפון

עמק יזרעאל דקהצנדלה
93

שפלה 174דקה וחציצפריה
אשדוד 278דקהצפרירים

גליל עליון 3049 שניותצפת
מנשה 102דקה וחציצרופה
שפלה 178דקה וחציצריפין
בית שמש 188דקה וחציצרעה

שומרון 119דקה וחציקבאטיה
נגב 299דקה וחציקבועה

אשדוד 267דקהקבוצת יבנה
שומרון 125דקה וחציקבלאן

שומרון 120דקה וחציקדומים

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

עמק חפר 139דקה וחציקדימה צורן
גליל עליון 3044 שניותקדיתא
אשדוד 45280 שניותקדמה

קצרין 157 שניותקדמת צבי
מעלה אדומים דקה וחציקדר

200
אשדוד 268דקהקדרון

גליל תחתון 57דקהקדרים
גליל עליון 3042 שניותקובסי

קודייראת א 
צאנה

נגב 299דקה וחצי

יהודה 207דקה וחציקוואעין
שומרון 120דקה וחציקוזה

אשדוד 45280 שניותקוממיות
שומרון 120דקה וחציקוסין

שומרון 125דקה וחציקוסרה
גליל תחתון 63  דקהקורנית
ערבה 3310 דקותקטורה
שומרון 126דקה וחציקיביא

יהודה 207דקה וחציקילקיס
מנשה 105דקה וחציקיסריה

שומרון 122דקה וחציקירה
אשקלון 30253 שניותקלחים

בקעה 133דקה וחציקליה
שומרון 126דקה וחציקלנדיה

עמק חפר 139דקה וחציקלנסווה
קצרין 157 שניותקלע

שומרון 121דקה וחציקלקיליה
נגב 301דקה וחציקסר א סיר

שומרון 118דקה וחציקפין
נגב 302דקה וחציקציעות

עירון 112דקה וחציקציר חריש
קצרין 157 שניותקצרין

שומרון 124דקה וחציקראות בני זיד
קראות בני 

חסן
שומרון 121דקה וחצי

שומרון 125דקה וחציקריות
דן 161דקה וחציקרית אונו

יהודה 207דקה וחציקרית ארבע
הקריות 71דקהקרית אתא

הקריות 70דקהקרית ביאליק
אשדוד 45281 שניותקרית גת

הקריות 70דקהקרית חיים
קרית חינוך 

שדות נגב
אשקלון 30254 שניות

עמק יזרעאל דקהקרית טבעון
86

הקריות 70דקהקרית ים
בית שמש 189דקה וחציקרית יערים

הקריות 70דקהקרית מוצקין
אשדוד 45275 שניותקרית מלאכי
שומרון 122דקה וחציקרית נטפים
בית שמש 190דקה וחציקרית ענבים
שפלה 184דקה וחציקרית עקרון

שרון 142דקה וחציקרית שלמה
הקריות 70דקהקרית שמואל
קו העימות 26מיידיקרית שמונה

נגב 301דקה וחציקרנב אבו סלב
שומרון 121דקה וחציקרני שומרון
נגב 299דקה וחציקשכר נבארי

גולן 3מיידיקשת
שומרון 119דקה וחציראבא
יהודה 207דקה וחציראבוד

ראם תשלובת 
חקלאית

נגב 302דקה וחצי

גליל עליון 3042 שניותראמה
שומרון 120דקה וחציראמין

גליל תחתון 60דקהראס אל עין
שומרון 126דקה וחציראס כרכר

יהודה 200דקה וחציראס סניסיל
גליל תחתון 63  דקהראס עלי

ראפאת ליד 
גבעת זאב

שומרון 126דקה וחצי

ראפאת ליד 
סמוע

יהודה 207דקה וחצי

ראפאת ליד 
פדואל

שומרון 123דקה וחצי

שפלה 170דקה וחציראש העין
גליל עליון 3050 שניותראש פינה

יהודה 206דקה וחציראש צורים
שפלה 175דקה וחציראשון לציון

שומרון 122דקה וחצירבבה
אשדוד 268דקהרבדים

נגב 302דקה וחצירביבים
גליל תחתון 55  דקהרביד
גליל עליון 3035 שניותרגבה

מנשה 104דקה וחצירגבים
באר שבע 45286 שניותרהט

שומרון 120דקה וחצירוג'ייב
יהודה 207דקה וחצירוג'ם אום ח'יר

בית שמש 188דקה וחצירוגלית
אשדוד 45280 שניותרווחה
בקעת בית דקהרוויה

שאן 128
נגב 302דקה וחצירוח במדבר

אשקלון 30252 שניותרוחמה
גליל תחתון 61דקהרומאנה
רומאנה 

ממזרח לאום 
אל פחם

שומרון 118דקה וחצי

הקריות 71דקהרומיחאת
גליל תחתון 61דקהרומת היב

בקעה 130דקה וחצירועי
יהודה 207דקה וחצירוקעה

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

בקעה 130דקה וחצירותם
נגב 301דקה וחצירח'מה

בקעת בית דקהרחוב
שאן 128

שפלה 182דקה וחצירחובות
שומרון 125דקה וחצירחלים

קו העימות 23מיידיריחאנייה
עירון 112דקה וחציריחן

תבור 95דקהריינה
בקעה 133דקה וחצירימונים
שפלה 169דקה וחצירינתיה
הקריות 71דקהרכסים
עמק יזרעאל דקהרם און

93
שומרון 126דקה וחצירמאללה

שומרון 119דקה וחצירמה
שומרון 125דקה וחצירמון

קצרין 1510 שניותרמות
שרון 143דקה וחצירמות השבים

שפלה 184דקה וחצירמות מאיר
מנשה 103דקה וחצירמות מנשה
קו העימות 24מיידירמות נפתלי

שפלה 178דקה וחצירמלה
דן 161דקה וחצירמת אפעל

דן 160דקה וחצירמת גן
עמק יזרעאל דקהרמת דוד

87
עמק חפר 139דקה וחצירמת הכובש
מנשה 103דקה וחצירמת השופט
דן 155דקה וחצירמת השרון

נגב 300דקה וחצירמת חובב
הקריות 71דקהרמת יוחנן
עמק יזרעאל דקהרמת ישי

87
גולן 2מיידירמת מגשימים

עמק יזרעאל דקהרמת צבי
93

בית שמש 189דקה וחצירמת רזיאל
ירושלים 194דקה וחצירמת רחל

באר שבע 30288 שניותרנן
שומרון 123דקה וחצירנתיס
עוטף עזה 15228 שניותרעים

שרון 140דקה וחצירעננה
יהודה 200דקה וחצירפידא

שומרון 120דקה וחצירפידיה
גליל תחתון 63  דקהרקפת
שרון 140דקה וחצירשפון

בקעת בית דקהרשפים
שאן 128

נגב 302דקה וחצירתמים
קו העימות 28מיידישאר ישוב
שומרון 125דקה וחצישבות רחל
אשקלון 30253 שניותשבי דרום

קו העימות 3029 שניותשבי ציון
שומרון 120דקה וחצישבי שומרון

תבור 96דקהשבלי
שומרון 126דקה וחצישבתין

נגב 297דקה וחצישגב שלום
גליל עליון 3042 שניותשגור

תבור 98דקהשדה אילן
בקעת בית דקהשדה אליהו

שאן 128
גליל עליון 3047 שניותשדה אליעזר

נגב 305דקה וחצישדה בוקר
אשקלון 30251 שניותשדה דוד

עמק חפר 139דקה וחצישדה ורבורג
אשקלון 30249 שניותשדה יואב

עמק יזרעאל דקהשדה יעקב
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מנשה 108דקה וחצישדה יצחק
אשדוד 45281 שניותשדה משה
בקעת בית דקהשדה נחום

שאן 128
קו העימות 25מיידישדה נחמיה

אשקלון 15234 שניותשדה ניצן
אשדוד 45272 שניותשדה עוזיהו

אשקלון 30253 שניותשדה צבי
מנשה 105דקה וחצישדות ים

אשדוד 278דקהשדות מיכה
עוטף עזה 15238 שניותשדי אברהם

שרון 143דקה וחצישדי חמד
בקעת בית דקהשדי תרומות

שאן 128
אשדוד 267דקהשדמה

תבור 96דקהשדמות דבורה
בקעה 130דקה וחצישדמות מחולה

עוטף עזה 15220 שניותשדרות
בית שמש 189דקה וחצישואבה

עוטף עזה 15225 שניותשובה
באר שבע 45286 שניותשובל
שפלה 173דקה וחצישוהם

שומרון 119דקה וחצישוויכה
שוויכה בהר 

חברון
יהודה 207דקה וחצי

קו העימות 16מיידישומרה
באר שבע 285דקהשומריה

שומרון 120דקה וחצישופה
שומרון 126דקה וחצישוקבא
עוטף עזה 15225 שניותשוקדה
בית שמש 189דקה וחצישורש

גליל תחתון 63  דקהשורשים
שושנת 
העמקים

שרון 138דקה וחצי

גליל עליון 3042 שניותשזור

זמני כניסה שם ישוב
למיגון

שם המרחב

אשקלון 30249 שניותשחר
ערבה 3310 דקותשחרות

אשקלון 30255 שניותשיבולים
נגב 302דקה וחצישיבטה
ערבה 3308 דקותשיטים

שייח' אחמד 
אל עבד

יהודה 207דקה וחצי

גליל עליון 3037 שניותשייח' דנון
שומרון 125דקה וחצישילה
שפלה 181דקה וחצישילת
שומרון 120דקה וחצישכם

גליל תחתון 63  דקהשכניה
אשדוד 30281 שניותשלווה

נגב 305דקה וחצישלווה במדבר
בקעת בית דקהשלוחות

שאן 128
קו העימות 14מיידישלומי

אשקלון 15238 שניותשלומית
בקעה 131דקה וחצישלומציון

קו העימות 25מיידישמיר
יהודה 207דקה וחצישמעה
גליל עליון 3037 שניותשמרת

עמק יזרעאל דקהשמשית
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יהודה 207דקה וחצישני ליבנה
קו העימות 28מיידישניר
גליל תחתון 63  דקהשעב

תבור 96דקהשעורים
קצרין 157 שניותשעל

שפלה 181דקה וחצישעלבים
עמק חפר 139דקה וחצישער אפרים

קצרין 1510 שניותשער הגולן
עמק יזרעאל דקהשער העמקים

86
מנשה 108דקה וחצישער מנשה

שומרון 121דקה וחצישערי תקווה
שרון 142דקה וחצישפיים
אשדוד 45276 שניותשפיר
גליל עליון 3044 שניותשפר

גליל תחתון 63  דקהשפרעם
שומרון 118דקה וחצישקד
באר שבע 285דקהשקף

תבור 98דקהשרונה
אשדוד 278דקהשריגים

עמק יזרעאל דקהשריד
87

אשקלון 30255 שניותשרשרת
קו העימות 16מיידישתולה

אשדוד 45272 שניותשתולים
אשקלון 30255 שניותתאשור

אשקלון 30255 שניותתדהר
גליל עליון 3040 שניותתובל
בקעה 132דקה וחציתומר

יהודה 200דקה וחציתוקוע
שומרון 125דקה וחציתורמוס עייא

עוטף עזה 15225 שניותתושיה
שומרון 119דקה וחציתיאסיר

אשדוד 45275 שניותתימורים
שומרון 118דקה וחציתיעניכ
אשדוד 278דקהתירוש

שומרון 120דקה וחציתל
בקעה 130דקה וחציתל א שמסיה

דן 157דקה וחציתל אביב יפו
בקעה 130דקה וחציתל אל בידה

קו העימות 26מיידיתל חי
עמק יזרעאל דקהתל יוסף
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שרון 142דקה וחציתל יצחק
עמק חפר 139דקה וחציתל מונד

תבור 95דקהתל עדשים
קצרין 1510 שניותתל קציר
נגב 287דקה וחציתל שבע

בקעת בית דקהתל תאומים
שאן 128

יהודה 188דקה וחציתלם
אשקלון 15234 שניותתלמי אליהו

מנשה 108דקה וחציתלמי אלעזר
אשקלון 30253 שניותתלמי ביל''ו
עוטף עזה 15238 שניותתלמי יוסף

אשדוד 275דקהתלמי יחיאל
אשקלון 15250 שניותתלמי יפה

אשקלון 30251 שניותתלמים
שומרון 119דקה וחציתלפית

תלפית במרכז 
השומרון

שומרון 125דקה וחצי

עמק יזרעאל דקהתמרת
87

עמק חפר 150דקה וחציתנובות
שומרון 119דקה וחציתנין

בית שמש 188דקה וחציתעוז
יהודה 200דקה וחציתעמרה

שפלה 168דקה וחציתעשיון השרון
שומרון 118דקה וחציתעשיון שח''ק

יהודה 207דקה וחציתפוח
באר שבע 45289 שניותתפרח

עוטף עזה 15225 שניותתקומה
יהודה 200דקה וחציתקוע

תראבין א 
צאנה

באר שבע 45286 שניות

תראבין א 
צאנה שבט

נגב 300דקה וחצי

יהודה 207דקה וחציתראמה
גליל תחתון 60דקהתרדיון


