
 
 

 

 :40.90..14. בתאריך נערכה אשר סמארט מבית חכמה בהגרלה הזוכים שמות רשימת להלן

 עיר מנוי שם מנוי

 שוהם ג.ס 264501

 תקווה פתח ש.ג 122791

 לציון ראשון ש.א 658375

 אשדוד ד.צ 677066

 עקרון קריית נ.צ 19909

 שבע באר ק.א 6012

 מוצקין קריית ק.י 613217

 תקווה גני צ.ס 818105

 לציון ראשון .א.א 891822

 ירושלים פ.ט 617519

 ולס'ג נ.ק 154766

 פינה ראש ר.מ 653465

 נהרייה י.ד 831007

 ירושלים כ.נ 200020

 ירושלים ה.ח 620585

 זרועה א.א 844920

 שבע באר ד.ע 603889

 אופקים ר.פ 868347

 טמרה ח.ע 145871

 סבא כפר ק.ר 152635

 עכו ב.ב 845987

 אילת פ.א 673457

 רחובות ל.פ 608173

 (מושב) מרחביה צ.י 1280

 תקווה פתח ב.ו 608730

 שמרת ש.ב 655468

 אשדוד מ.י 607505

 חדרה ב.א 879800

 נתיבות ל.י 844224

 שכניה א.א 875374

 נתניה מ.ד 831966

 אילת ק.א 650711



 
 

 

 מאהל עין ח.ג 834907

 יבנה ד.א 149173

 מוצקין קריית ה.ק 859411

 ש"עי בני ט.א 886679

 עילית נצרת ו.א 707614

 תפרח פ.א 264101

 רחובות ב.ד 658049

 עילית ביתר א.י 841644

 נצרת מ.ע 622236

 חולון ב.ג 601270

 יהודה אור מ.י 840909

 ת'ג-יאנוח ע.ר 885808

 אשדוד ד.ז 120951

 גן רמת ר.נ 870503

 (יצחק אבן) גלעד ס.א 128497

 רחובות ר.נ 614127

 מגאר י.א 261416

 יפו - אביב תל ג.ד 615342

 הרצליה פ.ע 889900

 יפו - אביב תל פ.ב 877631

 ביאליק קריית ק.א 82670

 חיפה מ.צ 834053

 נתניה י.א 856167

 תקווה פתח ס.ת 617319

 דימונה ל.פ 811137

 החדשה גבעון ד.ש 664480

 ביצרון ט.ג 679579

 ציונה נס נ.ד 172939

 נתניה ע.מ 888177

 ירושלים ב.ח 857153

 תקווה פתח ג.ה 144078

 לציון ראשון צ.א 665184

 שבע באר א.ר 869339

 סבא כפר ב.ר 666746

 נעלה ג.מ 654417

 שתולים י.ר 710494



 
 

 

  

 

 אלישמע פ.נ 619058

 השחר כוכב פ.ח 133962

 יהודה אבן כ.ד 861194

 אל בית פ.נ 848613

 בצת י.צ 611494

 נהרייה ג.ע 265291

 עכו י.א 184326

 גן רמת י.ל 657926

 נתניה א.ג 655692

 אונו קריית ר.ס 814166

 מודיעין ק.א 78751

 בנימינה ס.ח 103512

 יפו - אביב תל ב.ק 802817

 נתניה ב.ג 171829

 אשדוד ש.א 854581

 דבירה א.א 656256

 חדרה ש.מ 841683

 יוקנעם צומת א.ט 828832

 גבעתיים פ.ו 612392

 העין ראש א.ש 824344

 יפו - אביב תל י.ע 664732

 נין'סח ג.ש 838481

 ירושלים י.א 872460

 מונוסון-יהוד א.ד 104718

 העוגן ה.א 807224

 לציון ראשון פ.נ 650420

 חיפה ר.ב 128543

 אעבלין ס.מ 864427

 טללים ג.ר 863129

 מודיעין ש.א 80897

 בתיה מזכרת ב.י 869458

 אילת א.א 862768


