
 :2021-2022תתפות בתוכנית מחיר מטרה בהם צפוי להתבצע שווק בשנים רשויות מקומיות מש

וכן , הינם בהתאם לתכנית השיווקים העדכנית, יתכנו שינויים בהמשך המצויניםהיישובים 
 .(הבעמידה בהגדרות )בניה רווי יםלפי התוכנית מותנ השיווקים

   

 ברכה              מיתר              חיפה              ירושלים          

 רים       מעלה אפ קריית מוצקין      קריית יערים       בני ברק          

 שבי שומרון        קריית גת             עתלית          בת ים

 רהט               נצרת עילית בית דגן           מבשרת ציון       

 פדואל             קרני שומרון       ריחן              כפר סבא          

 קדר               נהרייה            תלמי יפה          אלעד             

 קריית נטפים       ברקן              באר יעקב          ראשון לציון      

 מצפה יריחו        קריית אתא         גן יבנה           מתן              

 כפר תפוח          אלעזר             כפר יונה          אזור             

 חלמיש             צפת               עלמון             פתח תקווה        

 נוקדים            כפר ורדים         אלקנה             מזכרת בתיה       

 חגי               עכו               בית שמש           יהוד             

 חרמש              עלי               רכסים             רעו-מכבים-מודיעין

 עומר    אופקים            חדרה              רחובות           

  קריית מלאכי       נצרת              צור יצחק          אור יהודה        

 קריית ארבע         שדרות             כוכב יעקב         גבעת עדה -בנימינה

 בענה  ומי            של נעלה              אשדוד            

 ג'ת  קדומים            אלפי מנשה         כוכב יאיר        

 איבטין  מגדל העמק         אורנית            קריית עקרון   

 בסמה  נופים             אפרת צורן-ימהקד

 אום אל פאחם  תרשיחא     -מעלות בית אריה          יבנה             

 בית ג'אן  נתיבות            יקנעם עילית       נתניה            

 כאבול  בית אל            נשר               צור הדסה         

כאוכב אבו אל   מצפה רמון         טירת כרמל         זכרון יעקב       

 היג'א

 כיסרא סמיע  טבריה             בני עיש בת חפר           

 כפר כמא  גבע בנימין        קציר              ראש העין         

 מג'דל שאמס  עפולה             תקוע              כפר האורנים      

 עילוט  ירוחם             קריית ביאליק      אילת             

 מג'אר ערד               עלי זהב           אבן יהודה        

 אבו גוש קריית שמונה       אריאל             מודיעין עילית    

 קאסם רכפ אבני חפץ          עץ אפרים          מעלה אדומים      

 חמאם חוסן              צופים             פרדסיה           

 כפר כנא עמנואל            אשקלון            לוד              

 סלמה חצור הגלילית      אור עקיבא         גבעת זאב         

 אג'סר אזרק קצרין             כרמיאל            רמלה             

 אכסאל עפרה              כרכור   -פרדס חנה    גדרה          

 ביר אל מכסור דימונה            באר שבע           לפיד             

 זרזיר בית שאן           קריית ים          קריית טבעון      

 דאלית אל כרמל ערערה סאג'ור המזרע

 ג'וליס ראס עלי פקיעין )בקיעה( פאסוטה

 טורעאן כפר ברא יהג'ולג'ל עין נקובא

 כפר קרע דמיאדה דיר חנא בעינה נוג'ידאת



 סחנין כפר מנדא כעביה טבאש טובא זנגריה

 טמרה נין נחף מג'ד אל כרום

 עוספיה דיר אל אסד ראס אל עין עוזיר

 חוסנייה
  

 

 


