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ערים
5 כוכבי יופי

אילת
אלעד

אריאל
אשדוד

אשקלון
ביתר עילית

בת ים
גבעתיים

דימונה
הוד השרון

חדרה
חולון
יבנה

יקנעם עילית
כפר-סבא

כרמיאל
מודיעין מכבים-רעות

מעלה אדומים
מעלות תרשיחא

נס ציונה
נשר

נתיבות
נתניה

עכו
עפולה

ערד
פתח תקווה

קרית אונו
קריית גת
קריית ים

קרית אתא
קרית מלאכי
ראשון לציון

רמת גן
רמת השרון

רעננה

4 כוכבי יופי
בית שמש

שדרות
רמלה

אור יהודה

3 כוכבי יופי
טירה 

מועצות מקומיות
5 כוכבי יופי

אלקנה
אפרת

בית אל
בית אריה עופרים

גבעת זאב
גדרה

גני-תקווה
הר אדר

זכרון יעקב
ירוחם

כאוכב אבו אלהיג'א
כפר ברא

כפר יונה
כפר תבור

להבים
מיתר

מצפה רמון
עומר

פרדסיה
קצרין

קרית טבעון
ראש פינה

שהם

4 כוכבי יופי
בני עי"ש

זמר
קרית יערים
קרני שומרון

3 כוכבי יופי
ביר אלמכסור 

ג'לג'וליה
שגב שלום

מועצות אזוריות
5 כוכבי יופי
באר טוביה

הגלבוע
חוף הכרמל
הגליל העליון

מטה אשר
עמק הירדן

שער הנגב
שדות נגב

תמר

ישוב במועצה אזורית
5 כוכבי יופי

ועד מקומי מתן
ועד מקומי צופים

ועד מקומי שערי תקווה
ישוב קהילתי גבעת אבני  במועצה 

האזורית הגליל התחתון

ישוב קהילתי כפרי אחוזת 
ברק במועצה האזורית עמק יזרעאל

כפר הסטודנטים איבים 
סן דייגו במועצה האזורית שער הנגב

מושב גאליה במועצה האזורית גן רוה
מושב סגולה במועצה האזורית יואב

יישובי המועצה 
האזורית מטה אשר:

גשר הזיו 2000 אגודה 
קהילתית
כפר כליל

מושב אשרת
מושב בן-עמי 

מושב רגבה
נס עמים -כפר שיתופי

קבוץ עברון
קיבוץ אפק

קיבוץ בית העמק

קיבוץ געתון 
קיבוץ חניתה
קיבוץ יחיעם

קיבוץ כברי
קיבוץ ראש הנקרה

יישובי המועצה האזורית 
הגליל העליון:

קבוץ דפנה
קבוץ כפר הנשיא

קיבוץ מלכיה

יישובי המועצה 
האזורית חבל יבנה:

בני דרום
ישיבת כרם ביבנה

קבוצת יבנה
קרית חינוך גבעת וושינגטון

יישובי המועצה האזורית 
בקעת בית שאן:

מלכישוע
קיבוץ טירת צבי

יישובי המועצה 
האזורית עמק חפר:

כפר הנוער הדתי "בן יקיר"
כפר הנוער תו"מ

מושב אביחיל מושב עובדים

4 כוכבי יופי
ישוב קהילתי מסד במועצה 

האזורית הגליל התחתון

כפר אדומים במועצה 
האזורית מטה בנימין

מושב בצרה במועצה 
האזורית חוף השרון

קבוץ אשדות יעקב איחוד 
במועצה האזורית עמק הירדן

קיבוץ אילון במועצה 
אזורית מטה אשר

קיבוץ גבע במועצה 
האזורית הגלבוע

קיבוץ להב במועצה 
האזורית בני שמעון

קיבוץ מעלה החמישה 
במועצה האזורית מטה יהודה

יישובי המועצה האזורית 
הגליל העליון:

קיבוץ יפתח
קיבוץ יראון
קיבוץ שניר

יישובי המועצה האזורית 
חוף הכרמל:
כרם מהר"ל

מושב גבע כרמל
יישובי המועצה 

האזורית חבל יבנה:

ניר גלים
מושב בית גמליאל

3 כוכבי יופי
ועד מקומי אבני חפץ

מצפה נטופה במועצה 
האזורית הגליל התחתון

קיבוץ צרעה במועצה 
האזורית מטה יהודה

יישובי המועצה 
האזורית חוף הכרמל:

ועד מקומי עתלית 
מושב מגדים

מושב עין אילה
קיבוץ החותרים

2 כוכבי יופי
קיבוץ רמת רחל במועצה 

האזורית מטה יהודה


