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 נקודת פריקה דרכי קשר איש המים             שם הישוב                              
 במרכז הישוב 054 2280727 אייל אביחיל 1

 ליד המזכירות 050-4333078 שלמה אחיטוב  2

 12התאנה  053-5491481 יריב אלישיב 3

מרכז הישוב ליד בית  052-2843169 יוסי ישראל אמץ 4

 העם 

 מזכירות הישוב 050-7224805 יהודה בארותיים 5

 מכולת  054-9290087 עופר  בורגתא 6

 מתחם הגנים 052-2589102 אלון בחן 7

 במרכז הישוב 050-5591966 שמואל פרדו בית הלוי 8

 ליד המזכירות  050-6848133 דוד בית חרות 9

 ליד המזכירות 052-4550324 אבנר בית ינאי 10

 ליד המכולת 054-4921033 אודי בית יצחק 11

 מזכירות /מגרש הספורט 050-4599983 מוטי קל + חזי מלמד  ביתן אהרון 12

 במרכז הישוב 052-7773262 גדעון דמארי בת חן 13

 במרכז הישוב 052-7773262 גדעון דמארי בת חפר  14

 ליד המכולת  054-4760225 נדב גאולי תימן 15

גבעת חיים  16

 איחוד

 ליד חדר האוכל  052-6808805 שרון 

גבעת חיים  17

 מאוחד

 חדר האוכל 050-2056050 עקיבא

 ליד המזכירות 054-3017723 אשר נאמן גבעת שפירא 18

 מרכז הישוב 052-4655585 שלום גן יאשיה 19

 בית העם 050-4237070 אודי הדר עם  20

 ליד הכולבולית 054-7908139 יורם המעפיל 21

 מרכז החנות 052-3574833 קובי העוגן 22
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 מכולת הישוב 052-3438951 שי חבצלת השרון 23

 ליד משרד הועד 050-4446408 דרור חופית  24

 ליד המזכירות 052-3751230 אריאל חיבת ציון 25

 פינת המחיזור 053-7738186 תומי  חניאל 26

    חרב לאת 27

 מזכירות הישוב 050-7753546 מייקל יד חנה 28

 ליד בית הכנסת 050-2056037 פנחס כפר הרואה 29

 חניה של פוליצר 052-2752801 דורון כפר ויתקין 30

 רחבת מגדל מים בית העם 052-3686622 אלון כפר חוגלה 31

 מגרש החניה בריכת שחיה 050-5474438 אילן כפר חיים 32

 בית העם 050-4237070 אורי אופרמיינר כפר ידידיה 33

 מרכז הישוב 050-5591966 שמואל פרדו כפר מונאש 34

 בית העם או ליד הצרכניה 052-3218466 ענר מכמורת 35

 חדר האוכל 054-2620221 עקיבא מעברות 36

 ליד מגדל המים 052-3643419 טל משמר השרון 37

 מזכירות הישוב 050-7224805 יהודה עולש 38

 ליד המזכירות 050-5477025 שחר עין החורש 39

 חניות בית הראשונים 054-857868 יורם פארק התעשיות 40

 מרכז הישוב 052-7773262 גדעון דמארי צוקי ים 41

 מרכז הישוב 052-7773262 גדעון דמארי שושנת העמקים 42
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