רשימת השלטים הכחולים של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
אבן יהודה








בית הכנסת המרכזי
בית השומר
בית יחיאל
בניין המועצה המקומית
בנק לאומי
ברכת המים ובאר דונגי
גן איתמר

אורה


מיס קרי



שרידי בית החרושת לקרח באזור

אזור

איילת השחר


הסנדלריה

אילון





בית התרבות
עמדה
פריצת "גדר הצפון"
שמירת מקורות המים

אילניה














בית אברהם רוגוצ'בסקי -רגב
בית הספר
בית העלמין
בית הפקידות
בית קורקין
חוות סג'רה
מאגר המים
מאגר מים קדום
מחסום הדרכים
מעיין הכפר
מקווה הטוהרה
מרכז ההדרכה ע"ש בן גוריון בסג'רה
עמדת שמירה



שוקת

אילת


אום רשרש -אתר היסטורי

אלוני אבא


אלוני אבא כנסיה אוונגלית

אלמגור


מושב אלמגור

אפיקים


עמדת בטחון

אשדות יעקב


עמדת הבטון המזרחית

אשקלון























בית העלמין אדיבי אבן עזרא ,מגדל
ציון חוסיין חצר בית חולים ברזילי
שיח עוואד  -אנגלית  Sheikh Awadטיילת החוף
שיח עוואד – עברית טיילת החוף
בית מרקחת זכריאס ככר גולומב ,מגדל
המסגד ככר העצמאות ,מגדל
אסתיר כניסה למרינה
כיכר הנביא צפניה מרכז אפרידר
מגדל מים סמולנסקין שמשון
באר איברהים פחה צומת שד' רבין ורח' אלי כהן
בית אמידים מתקופת המנדט רח' אלי כהן ,מגדל
הקזינו רח' הר כנען ,ברנע
בית העירייה רח' הרצל ,מגדל
בית ספר לבנים רח' כצנלסון ,מגדל
בית ערוסי רח' סעדיה גאון ,מגדל
המסגד הקטן רח' סעדיה גאון ,מגדל
הסביל רח' עזרא יסודי ,מגדל
משטרת החופים רחוב בן עמר ,אפרידר
בית העם רחוב הנשיא ,אפרידר
בית עלי רחוב הנשיא ,אפרידר
כיכר העצמאות רחוב הרצל מגדל
סדנאות אריגה רחוב הרצל ,מגדל





קופת חולים רחוב הרצל ,מגדל
מגדל המים רחוב כצנלסון
בית מנהל תחנת הרכבת תחנת הרכבת אשקלון רציף 4

באר אורה


ככר סבא נח

באר טוביה





בריכת המים הגדולה /בית הספר הישן של באר טוביה
המטה
חרשת אורנים ע"ש ד"ר חיים יזרעאלי
עמדת משק שפר

באר יעקב






בית האיכר והמרפאה הראשונה
בית הספר הראשון
בית העם
הבאר הביזנטית
נחלת גניס

באר שבע










בית המושל
בית הנגבי
בית מרקחת "הנגב"
בית ספר "בארי"
ביתו של השייח' פריח אבו-מדין
טחנת הקמח של גורדון ושניידרוביץ
מרכז האומנות לנוער
מתחם בי"ס לילדי השייחים  -מבנים היסטוריים פארק המדע
מתחם תחנת הרכבת התורכית באר שבע -אתר לאומי

בארות יצחק


בארות יצחק

בארותיים


בית הספר הראשון



בארי הישנה (נח'ביר)

בארי





מפעל הגפרית והמכרות
צור מעון
יד אנז"ק

בוסתן הגליל


שדרת האקליפטוסים

בחן



התותח
תל בחן

ביריה


מצודת ביריה

בית אורן


נתיב המעפילים ע"י בית אורן

בית אלפא









בית הילדים הראשון
בריכת המים ועמדת השמירה
המקלחת הציבורית
חדר האוכל ומגדל השמירה
עמדת חברת הילדים
עמדת משלט הגלבוע
צריפי העץ מהחצר הראשונה של בית אלפא בשנת 1922
רפת א'

בית השיטה










בית אבן 1942-
בניין א'  -בנין הבטחון הראשון
הבריכה העגולה  -למי שתייה ()1936
היו זמנים
המאפיה מקומית 1939-
המקלחת המשותפת הגדולה 1937 -
הרפת הראשונה 1936 -
עמדת קומתיים 1938 -
צריף ראשונים 1935 -

בית יהושע


בית הכנסת

בית יוסף


בית יוסף

בית לחם הגלילית


בית לחם הגלילית (מושב של תנועת המושבים)

בית קשת


צריף משפחת הנשיא יצחק בן צבי

בית שערים



המחלבה
בית שערים העץ הגדול

בן שמן


החצר הפנימית

בני עטרות








בית המועצה
בית הספר
בית העם -בית ההתכנסות ()Gemeindehaus
בני עטרות בני עטרות
בניין המחלבה
הדואר והמזכירות
מתחם בריכת המים

בני ציון



בית דבורה
המחלבה

בנימינה





באר זרעוניה
בית ראשונים
זרעוניה  -החאן
שוני




תל צור
מחצבת בנימינה

בצרה







בית הכנסת בבצרה
בית העם
גן הילדים הראשון
המרפאה
העגלה ומחסן התערובות
הצרכנייה

ברורים












אולם הכנסים של "הזרע"
אסמיה
באר המים
המוסך והמסגרייה של החווה
המחסן המרכזי של החווה
חוות ברורים
מבני המגורים של עובדי החווה
מחסה /מקלט
מחסן הכימיקלים של החווה
מכון הניקוי של הגד"ש
ממגורות לזרעי גד"ש

ברעם


הפילבוקס

בת ים


מחנה ראובן רוטשילד פינת בלפור

בת שלמה


בית הכנסת

ג'וערה


ג'וערה

גבולות



ארבעת העצים
בית הילדים הראשון צופית
















בית תינוקות השני
חדר האוכל הראשון
מאפיה אזורית
מוסך טרקטורים ומכונות חקלאיות
מועדון לחבר הראשון
מחסן תבואות
מסגרייה ומפעל המרססים
מפעל היהלומים
מצפה גבולות Gvulot observation point/
מקלט לוחמים צפוני
משטחי האספלט Asphalt Surfaces/
סליק ה"חבית"
צריף הCFD
צריף האמנויות

גבע


פלוגות האש

גבעת ברנר



The Dovecote at Givat Brener
שובך היונים -בגבעת ברנר

גבעת ח"ן


גבעת ח"ן

גבעת עדה









אבנים מספרות היסטוריה שרידי חומת החאן
בית הכנסת המרכזי
בית הספר הראשון בגבעת עדה
בית העם
בית ספר "גבע"
בניין הספרייה
הבאר
מגדל המים

גבעת עוז







טירת הינשוף
מגדל המים
מקלחת משותפת
גבעתיים
סליק אלדמע  /בית אלדמע אחדות העבודה 9
בית דויד שניידרמן בורוכוב  16פינת אחדות העבודה 10












משק הפועלות בורוכוב 3
גן יפה  -גן ילדים בורוכוב 40
מגדל המים בורוכוב 5
הצרכנייה הראשונה בורוכוב פינת קק"ל
בית הנוער העובד בלוך 17
בית טייבר המגדל פינת אריאל
גן עיגול -ככר בורוכוב הצטלבות הרחובות קק"ל ובורוכוב,
מכון המים  -הבאר הראשונה השומר  , 7שכונת בורוכוב
סליק ועדי ז'בוטינסקי 48
בית ספר בורוכוב יפה נוף 2

גבת


תחנת "שרה"

גבתון
כפר גבתון

גדרה







בור ביל"ויים
בית הכנסת "ישורון"
בית הספר הראשון
בית לוינסון
המוזיאון
צריף אליהו וחיה סברדלוב

גזית









המקלחת הציבורית
הפעוטון הראשון בקיבוץ
השירותים הציבוריים
התיישבות ארגון "בורוכוב" בכפר טירה
מגדל התחמיץ  -ה"סילו"
מגדלי הגרעינים
נעמן גזית
צריף ראשונים

גינוסר



The Palmach Wood
חרשת הפלמ"ח

גל-און




באר אליעזר
הצריף הראשון
משוריין סנדוויץ' -הבובלה

גלעד






בית הילדים הראשון
המוסד
המקלחת הציבורית
מפעל הנגרות
עמדת הגנה

גן הדרום





המועדון
המזכירות
הצרכנייה
מגדל המים

גן חיים



בית העם
הבאר הראשונה

גן שמואל






הבאר הראשונה ובית האריזה הראשון
הבית הראשון בחווה החקלאית של גן האתרוגים על שם הרב שמואל מוהליבר
הסילו  -ממגורת התבואות הראשונה
הרפת הראשונה
מאגר המים ,ברכת השחייה

גניגר











אורווה
בית הילדים 1931
בית מגורים ביטחוני 1937
בית ערבי
חדר האוכל הראשון
מגדל הגמל
מגדל הגמל
מועדון חברת הילדים 1938
מכבסה
מכוורת




רפת א'
מערת הפלמ"ח
























Old Gesher
בית הילדים
בריכת המים 1949
גבעת הגמל (מקודם מוצב הגמל)
המאפיה
המקלט הגדול
הסליקים
הסנדלריה הישנה
הקרנטינה
חדר האוכל של גשר הישנה
חצר גשר הישנה
משטרת גשר
משטרת גשר ,אנדרטת הגח"ל
נושא ברן Bren Carrier -
סליק מגדל החאן הממלוכי
עמדה בריטית
עמוד מתח עליון
שלושת הגשרים
גשר "רכבת העמק"
הקטר מנהריים שב הביתה
עמוד מתח גבוה נהריים -תל אביב
גשר הרכבת  -נחל תבור 1904

גשר

גשר הזיו


ליל הגשרים



הצריף הירוק

דביר

דברת


חדר האוכל הראשון

דגניה א'




הצריף באום ג'וני תרע"א 1910-
טירת צבי
קבוצת דגניה א' ,אהרון דוד גורדון ,בית גורדון

דגניה ב'















בית אלישבע
בית התרבות
בית פרומקין
בריכת המים
בריכת השחייה
גן פסח
גן ריפר
הבית הגדול הדרומי
הבית הגדול הצפוני  -בית המגורים הראשון הבנוי מאבן
הבתים הגדולים  -רקע כללי
המקלחת הציבורית החדשה
חדר האוכל הישן
חדר האוכל של הילדים
רפת א'  +רפת ב'

דפנה


המיצדית (הפילבוקס)



מצבת הטייסים הטורקים בשדות האון

האון

הגושרים


מושב נחלים בגליל

הדר עם


מגדל המים  -הדר עם

הזורע
אתר ראשונים

היוגב









בית הספר במושב
היצרניה ומזכירות המושב
המחלבה
הצרכניה הראשונה
מגדל המים
מכון התערובות
מעיין עדעד
צריף המרפאה ותולדות השרות הרפואי במושב

הסוללים


צריף המגורים

הר אדר









ג'יפ סיור
גבעת הראדאר
הראל שיריון במחלמת ששת הימים ואחריה
זחל"ם (זחל"ד)
חטיבת הראל-פלמ"ח
טנק פטון M47
טנק שרמן M50
משוריין "סנדוויץ"

הר טוב





המושבה הר טוב אזור תעשיה
בית בן ציון ורג'ינה לוי
הר טוב
חוות "הר טוב"

הראל


בית הקשתות (טוביאנסקי)

זמר


בי"ס יסודי ביר אלסיכה

חברון



בית השדי חמד
נחלת רומנו

חדרה




בית אולגה יהושע חנקין במפרץ בנימין
בית פיינברג
בריכת המים בשכונת נחליאל

חוות עדן


בית החוקר ()1937

חולון





























מגדל המים ברחוב אז"ר
המיצדית התורכית
בית ספר שנקר אחד העם 10
בית ספר ביאליק ביאליק 21
בית המועצה המקומית בן יהודה 18
בית דבורה ועמנואל הגדוד העברי פינת חנה סנש
תיכון קוגל -עתידים ע"ש אלישיב ההסתדרות פינת ז'אן ז'ורס
בית הכנסת הגדול הרב קוק 5
אבני שפה אגרובנק ז'בוטינסקי 24
כביש הבטון חנה סנש פינת קרוזה
ככר השבעה חנקין פינת ז'בוטינסקי
אבני שפה אגרובנק חנקין פינת מקוה ישראל
אריה שנקר ככר לודז'יה
בית חרושת לודזיה ככר לודז'יה
שכונת אגרובנק אנגלית ככר לודז'יה
מפת אגרובנק (שני שלטים) ככר לודז'יה  +מגדל המים ברחוב אז"ר 5
שכונת אגרובנק  -עברית ( 3שלטים) ככר לודז'יה  +מגדל המים ברחוב אז"ר 5
המוזיאון לתולדות חולון לאון בלום 26
הבאר הראשונה בחולון מונטיפיורי פינת הרב יצחק הלוי
בית ניסים פרדו "השומר" מרקוביצקי 11
בית קפה סבוי סוקולוב 88
ככר השלושה סוקולוב פינת חנקין
דרך הבטחון פארק החולות
קו החביות פארק החולות
דפוס אמנות פרוג 6
בית דוד לייבוביץ קראוזה 34
השכונה השומרונית רחוב בן עמרם  14בחצר בית הכנסת,
חוסמסה רחוב דוד אלעזר 56

חוקוק


מצודת חוקוק

חיפה











קולנוע אורה הרצל 41
בית המשפט המחוזי (הישן) חסן שוקרי 12
מעונות אדלר – שיפר אחד העם 11
מצפור אלנבי
בית גליקין (וילה מגדל) אחד העם 5
מנזר "הלב הקדוש" אלנבי 13
בית הרמן שטרוק ארלוזורב 23
בית איצקוביטש ארלוזורוב 16
בית מגוריו של ראול ולנברג ארלוזורוב 17
בית ספר עממי א' ביאליק 3


















































המרכז המסחרי החדש בין הרחובות הבנקים-שרה
גן בנימין בין הרחובות נורדאו-יוסף הגידם
המרכז המסחרי הישן בין הרחובות עצמאות-נתנזון
בית טוביה פרידמן בן יהודה 31
קונסרבטוריום ע"ש דוניה ויצמן בצלאל  ,12הדר
בית הזכוכית בר גיורא 21
בית סמסונוב בת גלים
המסגד הגדול דרך העצמאות 32 - 30
בית הקברות היהודי כנסת ישראל דרך יפו
בית הספר "תל חי" הגליל 107
רח הגליל  41א' הגליל  ,41נוה שאנן
רחוב הגליל  -91בניין המשטרה בעבר הגליל 91
מגדל המים בנווה שאנן הגליל נו"ש
בית הגפן הגפן 2
בית חברת הנפט  IPCהגפן 4
בית הפועלים החלוץ 45
בית הכנסת 'הדרת קודש' הנביאים 9
בית הכנסת המרכזי הרצל
בית הקרנות הרצל 18
בית השעון הרצל ( 27פינת ביאליק)
בית הלל יפה הרצל 32
בית הספר "כל ישראל חברים" הרצל 77
בית הפסטור שניידר התשבי 130
בנימין יונס חורב 38/8
תחנת הרכבת החיג'אזית חטיבת גולני 3א'
בית דוניה חיים פינת הרצל
בית הסופר אמיר גוטפרוינד חניתה 58
בית אלחליל חסן שוכרי 7
בית העירייה חסן שוקרי 14
בתי משיוף חסן שוקרי 3
בית מג'דלני יבנה 3
בית משפחת פרידלנד ירושלים 12
בית המגורים של אבא חושי ירושלים 15
בית סגל ירושלים 24
בית וילבוש (וילבושביץ) ירושלים 26
בית אליהו ושרה מזרחי ירושלים 5
בית קו ונקי מיכל  3ורנ"ק 4
בית עבד אל רחמאן אל חאג' מעלה השחרור 13
מרכזיית הטלפונים מעלה השחרור 6
גימנסיה "אבן-פנה" נורדאו 23
בניין המשרד הראשי על שם פנחס רוטנברג נתיב האור 1
בניין רוטנברג נתיב האור 1
בנק אנגלו פלשתינה (אפ"ק) נתנזון 3
המסגד הקטן נתנזון 40
שוק תלפיות סירקין 35
בית וילבושביץ פבזנר 19
בית מגן דוד אדום פינת הרחובות בית"ר ושילוח
בית ועד הדר הכרמל פרישמן 1



















בית יורדי הים קפטן סטיב  ,1הנמל 2
מנזר "זאווארא" של הנזירות הכרמליתיות רח' העליה השניה 8
עמוד האש על הכרמל רח' טשרניחובסקי ,פינת מנזר האחיות הכרמליטיות
שכונת הרצליה שבתאי לוי 19
בית הספר האנגלי לבנות שבתאי לוי 26
הספריה לילדים ע"ש קלור שד' הציונות 35
חוות איימן שד' הציונות 35
בית שומאכר שדרות בן גוריון 12
בית רוטנברג שדרות הנשיא 77
בית גוטל לוין שדרות מוריה 61
הבניין ההיסטורי של הטכניון שמריהו לווין 25
בית יהודה איתין שמריהו לוין 30
שער פלמר שער פלמר 3
תחנת הרכבת מרכז תחנת הרכבת מרכז
משרדו של פנחס רוטנברג תחנת כח א' חיפה ,מפרץ חיפה
בית הספר הריאלי העברי בחיפה
המרכז המסחרי החדש בהדר הכרמל

חמדיה



מגדל המים 1943
עמדת קומתיים 1945/6

חניתה



עמדת ה"הגנה" מצפון לחדר האוכל  ,על קיר של אחד מבתי המרגוע מצפון למוזאון
בית האבן

חפצי-בה (קבוץ)














באר א'
בית הילדים הראשון
בית המגורים הראשון
בית ונץ
בית קראקובר
האורווה
המחלבה (מקודם נקרא השלט:הסנדלרייה)
המקלחת הציבורית
הנהלת החשבונות ומשרד הדואר
הפעמון
חדר האוכל בנוי בטון הראשון בעמק
מחצבת שיש חפציבה
רפת א'

חצבה


משטרת עין חוצוב (עין חציבה)

חצרים




בית הבטחון
האסם ומכון התערובות
חצרים במלחמת העצמאות

חרות













באר המים
בית האריזה
בית הנהלת החשבונות
בית העם
בית הקרור
בית מזכירות המושב
ברכת המים
ברכת המים מזרח
גן הילדים
המחסן הטכני
הרפת
עמדת הבטחון

טבריה











בית הכנסת "עץ חיים" ע"ש ר' חיים אבולעפיא
בית כנסת ה"סניור" ו"חצר ניניו"
בית ספר "אליאנס"
החומה הדרומית
המנזר היווני אורתודוכסי
המצודה
הסארייה
חברת החשמל תחנת הכוח טבריה
שלושת הבתים
שרידי מגדל שמירה

טירת צבי










בית הסוכנות היהודית ת"ש )1941( -
דגם הטירה
הבניין הראשון מחוץ לחומה
המקווה
מגדל המים ת"ש []1940
מחסן התבואות והסליק תש"ד ()1944
משאבת המים
עץ הסדריי "שיזף מצוי"
צריף הראשונים

יבנאל

































בית אברמזון
בית ביידץ
בית בכור
בית בן צור
בית ברנדשטטר
בית ברקאי (ברקוביץ')
בית גרינברג
בית הוועד
בית המאירי(אליוביץ)
בית הספר הראשון ביבנאל בית ספר "נפתלי"
בית העם
בית יגורוב
בית יפה (מרים וחיים יפה)
בית יפה ואביגדור יפה
בית ליפשיץ
בית לישניצמן
בית מוקדי
בית מייזל
בית מקלר
בית מרמור
בית ניסבוים
בית סוזונוב
בית סחין
בית קוסטיצקי
בית קנטור
בית קרמר (דרורה ועמנואל קרמר)
בית רזניק
בית שיינוק
בית שמושקין -שני
בית שפר
בית שרפמן
החמאם -בית המרחץ



פילבוקס

יבנה

יבנה (קבוצה)



ישיבת כרם ביבנה
קבוצת יבנה  -אם הקבוצות

יגור



גשרון רכבת העמק
ה"סליק" הגדול ביגור




רכבת העמק  -חניית יגור  -מבנה המסילאים
נתיב המעפילים רט"ג ליד יגור

יד מרדכי


שחזור שדה הקרב ביד מרדכי

יזרעאל




חדר האוכל הראשון
מגדל המים
פעמון המשק

יחיעם










בורות המים
מערך הקשר
נקודת פינוי פצועים
עמדות לוחמים
עמדות לוחמים
עמדת הפיקוד והקשר
עמדת הרגמים
עמדת תצפית ושמירה
קרבות יחיעם מערך עמדות הקרב

יסוד המעלה



מבנה בוץ
יסוד המעלה מגדל המים

יפעת



עמדת שמירה
צריף התרבות

יקנעם









מגדל שמירה צומת מנסורה
מגדל שמירה רמת השניים
מצבת זכרון
בית הספר הראשון
בית לובוצקי
מבנה בית הספר השני
מגדל שמירה
מכון תערובת [סילו] ומחלבה

ירוחם







אזור התעשיה והמלאכה הראשון בירוחם
בית הספר הראשון בירוחם
בניין קופת חולים הראשון
גן הילדים הראשון
המעברה הראשונה
המעברה השנייה

ירושלים







































בית כנסת "עוד יוסף חי" נבון  18מחנה יהודה
נחום גולדמן אחד העם 18
בתי ביברמן -קיר מגן טיפוסי איתמר בן אב"י  27ב' קרית שמואל
הבית ברחוב אלפסי  -25בית בגין אלפסי 25
ספריית שוקן בלפור 6
בית יוליוס ג'ייקובס  -בית ראשי הממשלה בן מימון 46
וילה לאה (בית אבקריוס) בן מימון 6
בית העם -מרכז ז'ראר בכר בצלאל 11
קרב סן סימון גן מנזר סן סימון ,קטמון
פיצוץ בתחנת הרכבת דוד רמז
תחנת הכוח הראשונה בירושלים דרך בית לחם  20ליד המנזר הקתולי
בית המדפיס הממשלתי דרך חברון 24
פילבוקס דרך חברון פינת ינובסקי
כפר מלחה האייל פינת אגודת הספורט הפועל
בית דוידוף הבוכרים  ,10שכונת הבוכרים
בית הוועד  -בית הכרם החלוץ  33בית הכרם
מחלקת העליה הלני המלכה
אולפן "קול ישראל" הלני המלכה 21
מלון המלך דוד המלך דוד 23
בית הבישוף הנביאים 25
אכסניית בנימין (יד שרה) הנביאים 43
בית נבון ביי הנביאים  / 59דרך יפו 70
שחרור שכונת קטמון במלחמת העמצאות הפלמ"ח 30
ימין משה  -שכונת מגן הצייר יעקב שטנייהרבט ליד טחנת הרוח
הקרבות על אכסניית נוטרדם הצנחנים 3
בית רוזה ובנימין קוקיה הרב אג"ן 8
בית קדימה הרב ברלין
בית הרב הרב קוק הרב קוק  5פינת סמטת אנה טיכו
בית הדין הצבאי ז'בוטינסקי 46
יצחק נבון ז'בוטינסקי 39
גבעת התחמושת זלמן שרגאי 3
חובבי ציון  – 18וינגייט חובבי ציון 18
קרב עין כרם טהון פינת הנקטה
מחלבת "תנובה" בגאולה יחזקאל  ,11גאולה
התחנה המרכזית הראשונה של אגד בירושלים יפו 50
פיצוץ מפקדת המשטרה ומרכז הבולשת הבריטית יפו 52
מחלבת "תנובה" הראשונה יפו  84פינת יהודית 2
מלון קמיניץ יפו מאחורי הנביאים 65















































מבצע קלשון השתלטות על מרכז ירושלים יפו פינת שניאור חשין
פעולות לח"י ברוממה ובליפתא ירמיהו 1
ככר אלנבי ככר אלנבי
המכללה לחינוך על שם דוד ילין בסיס לפעילות "ההגנה" ככר אצ"ל פינת החומה
שחרור שייך באדר ככר מקס פישר ושד' הנשיא השישי
הקישלה ככר עומר כאטב ,העיר העתיקה
קולנוע סמדר לויד ג'ורג' 4
מפת פעולות האצ"ל בירושלים
בדרכו של הרצל תחנה שביעית – ירושלים מתחם ממילא
מעון הבנות שנלר ( 2שלטים זהים) מתחם שנלר
בית הזקנים של העדה עזרא  20ושמואל אהרון פישל ,1שכונת הבוכרים
בית קרן ברכה עמק רפאים 16
תחנת הכוח הראשונה בירושלים פארק המסילה
רחוב פיק  8פיק 8
בית עגנון אתר לאומי קלואזנר 16
בית גולדשמיד קרן היסוד
בית חברת האשלג הא"י קרן היסוד 32
בית בן יהודה רח עין גדי 28
מחנה דרור -מפקדת לח"י בירושלים רחוב אלקלעי 9
ועד העיר ליהודי י-ם מקום משכן מטה ההגנה רחוב אתיופיה 15
הפיגוע ברחוב בן יהודה רחוב בן יהודה 12
בית החולים מריאנשטיפט רחוב הנביאים 29
בית החולים שערי צדק -וואלך רחוב הנביאים ורחוב יפו 161
פיצוץ בתים בקטמון רחוב הפלמ"ח 8
בית הרב אריה לוין רחוב הרב לוין  ,נחלאות
חיים הזז רחוב חובבי ציון 18
בית הכנסת ובית המדרש "שאולי-וכאשי" רחוב ניסים בכר  30שכונת נווה שלום
פילבוקס (רחוב עזה) רחוב עזה פינת הרצוג
הגדוד הירושלמי של האצ"ל רחל אמנו ותל חי
בית בונם רמב"ן  21פינת ארלוזורוב  ,רחביה
שיירת הדסה שד' צ'רצ'יל
הר הצופים שד' צ'רציל
דר' יצחק אריה הפנר שמואל הנגיד 13
תחנת הרכבת העותמנית דוד רמז 4
תעלת הר ציון מעלות בני
האוניברסיטה הר הצופים  ,בית הספרים הלאומי אוניברסיטה עברית הר הצופים
האוניברסיטה הר הצופים דירת הקבע למכון למדעי היהדות אוניברסיטה עברית הר הצופים
האוניברסיטה הר הצופים האחוזה שהפכה למכונים אוניברסיטה עברית הר הצופים
האוניברסיטה הר הצופים המוזיאון שהפך למכון אוניברסיטה עברית הר הצופים
האוניברסיטה הר הצופים יסוד לפקולטה לרפואה אוניברסיטה עברית הר הצופים
האוניברסיטה הר הצופים לאן נעלמו אבני הפינה אוניברסיטה עברית הר הצופים
האוניברסיטה הר הצופים מועדון שהפך לחלק מהמכון אוניברסיטה עברית הר הצופים
האוניברסיטה הר הצופים מכון אינשטיין למתמטיקה אוניברסיטה עברית הר הצופים
האוניברסיטה הר הצופים מעל פסגת הר צופים אוניברסיטה עברית הר הצופים
האוניברסיטה הר הצופים תאטרון המעלות אוניברסיטה עברית הר הצופים

ירקונה


ירקונה יישוב ספר

כדורי



הבניין המרכזי בבית הספר כדורי " -המנזר"
כדורי הסילו -מגדל התחמיץ

כנרת -אתר חצר כנרת





KINNERT CEMETERY
כנרת -אתר חצר כנרת בית הקברות כנרת
כנרת -אתר חצר כנרת חצר כנרת
כנרת -אתר חצר כנרת חצר כנרת-קבוצת כנרת

כנרת (מושבה)












בית הכנסת הראשון
בית המועצה המקומית
בית וויסנברג
בית טריידל
בריכת המים של המושבה
ברכת המים של חוות טריידל
האסם במשק בלינקוב
החומה
מוזיאון כנרת
קלעת אלכול ,מבצר שדים
בית המוטורים של המושבה

כנרת (קבוצה)

















בית המוטור
בית שפרירי
גל הרצל
הבית האמצעי בראש "הגבעה"
שמורת הירדן
חורשת האקליפטוס
חורשת האקליפטוס על הגבעה
חורשת האקליפטוס על חופי ירדן וכנרת
כנרת בניין המזכירות
מדרון זלצמן
מחצבת הבזלת והחצץ
רק עץ ידי נטעו ,חופי ירדן שוקטים -חורשת האקליפטוס
שדרת הזיתים -לציידי כביש הכניסה לכנרת
שדרת העלמות
הגבעה
חורשת האקליפטוס ע"ש נעמי שמר

כפר ביל"ו









באר א'
באר ב'
ביל"ו הרחבה -בתי ראשונים
בית דב
בית הכנסת
בריכת המים
הבית הציבורי
המחלבה

כפר בלום

















אולם ספורט
בית הבונים
בית הטבע
בית העם
בית ילדים קיבוצי
בניין המזכירות
בתי ילדים -כיתות רימון ועופר
גשר מרטין
האסם
העמדה של מוטקה
התחנה המטראולוגית
חדר אוכל
חדר ילדים ובית הרופא
מאפייה /סנדלרייה
מגדל הסילו
מחסן דגים

כפר גלעדי





בית העולים בכפר גלעדי
בית קברות של כפר גלעדי ותל-חי
מגדל המים,האיתות ותחנת הנוטרים
סליק ה"הגנה"

כפר חיטים


ארכיון כפר חיטים

כפר חיים




בית הקרור והמחלבה
בית התרבות
גן זוסיה








האסם ומכון התערובת
הבאר הראשונה
המרפאה
הצרכנייה
חורשת האקליפטוסים
מגדל המים

כפר חסידים


בית הקרור

כפר יהושע










בית הספר
מגדל המים(הבריכה)
אתר בית הבומבאג'י
אתר בית הטלפונאי
אתר בניין עובדי המסילה
אתר הבניין המרכזי
אתר הבניין לסגן מנהל התחנה
אתר מגדל המים
אתר מסילת הברזל ההיסטורית של רכבת העמק תחנת הרכבת תל-שמאם כפר יהושע

כפר יחזקאל





בית הכנסת
חדר נשק
עמדת קרצ'בסקי
תחנת הרכבת כפר יחזקאל "בית הפועל"

כפר כמא



בית חתוקאי
בית שאמי

כפר מל"ל




באר המים הראשונה של עין חי  -כפר מל"ל
מוזאון עין חי -כפר מל"ל
מועדון הנוער בצל הקאזוארינות

כפר מסריק




המאפייה
הפילבוקס
חדר האוכל




מגדל המים
מחסן גן הירק

כפר נטר







הבאר הראשונה בכפר
המגדל והחומה
הצרכנייה
הרפתות
מחסן תערובות
מרפאה ומועדון

כפר סאלד



בניין עמדה 13
תל קליל (סחנה)

כפר סבא






חלקת מגורשי תל אביב ויפו
בית הפועלים -קולנוע עמל בן גוריון 57
החאן ויצמן 135
בית נורדשטיין תל חי 43
מגדל המים הראשון במושבה

כפר עציון


כפר עציון" -אל ההר"

כפר פינס


קבוצת אברהם

כפר שמריהו





בית לוין
בניין המועצה המקומית
מגדל המים
עמדה מערבית בגבול כפר שמריהו

לוד





באר השלום
דגם קטר נס'  - 1רכבת יפו-ירושלים
מגדל שמירה בריטי  -תחנת לוד
תחנת הרכבת מהתקופה העותמאנית

לטרון


מחנות המעצר בלטרון

לכיש




באר תחנת הרוח
מגדל השמירה
תחנת הרוח

מבשרת ציון


עמדת ביטחון  -מצפה לילי

מגן


קבוץ מגן (שייח' נוראן)

מולדת





בית מגורים ראשון 1942
האורווה 1942
המאפיה 1943
המחלבה 1943

מועצה אזורית מעלה יוסף


הפילבוקס

מועצה אזורית גליל עליון



דרדרה  -אייל ליד חולתה
מועצה אזורית גליל עליון דרדרה -דרך החביות ליד חולתה

מועצה אזורית גן רווה


קיבוץ "שבילים"

מועצה אזורית הגלבוע


תחנת הרכבת

מועצה אזורית זבולון


גבעת שמיר

מועצה אזורית לב השרון


אנדרטה לזכרו של דב הוז מצידו המערבי של כביש מספר  ,4כ 300-מטרים מצפון לצומת
פרדסיה

מועצה אזורית מבואות חרמון


חירבת ירדה הכניסה מהמטעים של משמר הירדן משמר הירדן

מועצה אזורית מגידו


פינת גולדשלגר  /משלט בית ראס מצד דרום לכביש בכניסה ליער משמר העמק

מועצה אזורית מגילות ים המלח


מחנה הקודחים בקליה בשנת תרצ"ח1938,

מועצה אזורית מטה יהודה


תחנת הרכבת העותמנית בנחל שורק

מועצה אזורית עמק חפר


צריף רות בנימין

מועצה אזורית רמת הנגב




באר התחנה (ביר אל מחטה) ליד צומת משאבים ,דרומית לקיבוץ רביבים
גשר הרכבת  -נחל בארותיים צומת ניצנה
סוללת הרכבת התורכית צומת ניצנה

מועצה אזורית שער הנגב



בית שביתת הנשק ליד קיבוץ מפלסים
גבעה  69ומגדלי המים מצומת ניצנים פונים שמאלה לכיוון כביש  , 232לאחר העיקול ימינה
ישנו עיקול חד שמאלה לכיוון יער חסה וגבעה .69

מועצה אזורית תמר


בית היוצר

מוצא  -ארזה













ארז הרצל ושדרת הנשיאים
ארזה אפרים קציר  -עץ בשדרת הנשיאים
בדרכו של הרצל  -תחנה שישית  -מוצא
דוד וולפסון -עץ בשדרת הנשיאים
זלמן שזר -עץ בשדרת הנשיאים
חיים הרצוג -עץ בשדרת הנשיאים
יצחק בן צבי -עץ בשדרת הנשיאים
יצחק נבון  -עץ בשדרת הנשיאים
מנחם אוסישקין -עץ בשדרת הנשיאים
שמעון פרס -עץ בשדרת הנשיאים
בית ילין
בית ילין בית ילין שלט כניסה

מזכרת בתיה












באר "עדן"
בית הכנסת הגדול
בית המרקחת
בית הספר הוותיק
בית הפקידות  -מוזיאון המושבה
בית משק הברון רוטשילד אתר לאומי
הבאר הראשונה  -באר האנטיליה
הבאר השנייה
נפחיית אשבל
קזרמת לוין
רפת לוין

מזרע


מזרע הקטנה

מחנה ישראל


מצודת מחנה ישראל 1934 -

מחניים








בית הלורדים
בית מגורים קבוצת יודפת
בית מושב מחניים
בית מתקופת המושב
בית מתקופת המושב ()1927
בית ראשונים
הרפת הישנה








חדר האוכל הישן
חדרי מלאכה
מבנה סולם יעקב
מגדל האסם
מגדל המים
רפת מתקופת הקיבוץ הראשון

מטולה


נחלת משפחת פיין

מלכיה







חורשת הברושים
כיתה ראשונה במלכיה
מאגר מים בריטי
מחצבה  -מגרסה
נגריה
תעלות קשר

מנחמיה








Medical and Pioneer's Museum Menahemya
בית הספר Elementary School
בית משפחת רוטשטיין
המועצה המקומית
הפעמון
הבתים הראשונים
מוזיאון בית הרופא ובית ראשונים

מנרה




בור המים
בית הראשונים
המערה

מסדה









בית הקומתיים הדרומי
בניין הדואר
המאפייה
מבנה המרפאה
מגדל המים
מועדון לחבר
מקלט המטה
עמדת שמירה צפונית

מסילות








אסם תבואות
הרפת
מגדל המים
עמדת ג'ורג'
עמדת שמירה
עמדת שמירה
שדרת הפיקוסים

מעוז חיים






בית ילדים 1938
בנין מגורים ראשון 1938-1939
מגדל מים 1941
מטבח ילדים 1942-3
עמדת שמירה מזרחית

מעיין חרוד


אחוזת הקבר וביתם של יהושע ואולגה חנקין

מעין צבי


מעין צבי  -עמדה 2

מעלה גלבוע



המגדל
מעלה גלבוע מעלה גלבוע

מצובה



הסליק
מצובה עמדת ה"הגנה"

מצודת כ"ח



מצודת כ"ח  -אנגלית
מצודת כ"ח מצודת כ"ח  -עברית

מקוה ישראל



בדרכו של הרצל  -תחנה שנייה  -מקוה ישראל
בית הכנסת



















בית המורים
בית המחסנים
בית המתמחים
בית המתמחים
בית להבונים ולעושי מלאכה
בית נטר
בניין ההנהלה
ה"מכניקה" והנפחייה
הגן הבוטני
היקב
הפיקוס הבנגלי
מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
מערת נטר
עמדת שמירה
פסל הרצל עברית ,אנגלית
פסל וייס
קבר נטר

מרחביה (מושב)




בית אליהו וד"ר חיים בלומנפלד
בריכת המים
(מושב)  +קיבוץ) באה מנוחה ליגע ומרגוע לעמל

מרחביה (קיבוץ)













בית התנועה (הקיבוץ הארצי)
בית מזכירות הקיבוץ (בית ביטחון)
ביתמונה
בניין האסם" -הגורן"
הבית הגדול
הסליק
חדר אוכל ,מטבח ומאפייה
חדר האוכל
מגדל המים
מזכירות הקואופורציה
רפת וסילו
תחנת האלחוט של ה"הגנה"

משאבי שדה



קיבוץ חלוצה משאבי שדה
גלגולו של צריף

משמר העמק


מדורות הפלמ"ח



מערת הפלמ"ח

משמר השרון








ארכיון משמר השרון
בית אסתר  -בית הספר הראשון
הבית הדו קומתי
הבית על הגבעה
הסליק
מגדל המים
מוזיאון" משמראשונים"

נבטים


בית הביטחון -מושב נבטים



מגדל המים -בקבוץ נגבה

נגבה

נהלל








בית האבן בית הספר היסודי בנהלל
בית העם
הבריכה
הסליק בחצר משק אבידב בנהלל
משטרה משטרת נהלל
משטרה מד'פת אבו חאדר  -סוכת האירוח של יצחק שבילי נהלל -משטרה
משטרה סוכת האירוח של שבילי -מד'אפת "אבו ח'ד'ר" נהלל -משטרה

נהריה


בית ליברמן -המוזאון לתולדות נהריה

נהריים











בית המכס
הפילבוקס
סכר הירמוך
סכר הרכבת
סכר מי שטפון
עושים חשמל ממים -בנהריים
שביל הסכרים
שביל שאול
תחנת הכוח ההידרו אלקטרית
אתר תל אור  -נהריים







סכר אדמה (דלהמיה)
סכר הויסות
סכר העודפים
סכר כנרת
תעלת ירדן-ירמוך

נווה אילן


נווה אילן

נווה איתן


עמדת ההגנה המזרחית 1939

נווה יער


חוות שטוק (הבריכה)

נווה ירק











בית הכנסת הישן
גן ילדים
המזכירות
מגדל המים
מחלבה
מכון התערובת
מקווה
משחטה
צרכנייה
צרכנייה -דואר -ארכיון

נחשולים


מוזאון המזגגה

ניצנים


הארמון

ניר דוד







בית הבטחון
בית הילדים הראשון "הבית הירוק"
בית הנוטרים
בריכת הדגים
גשר העפר
חדר האוכל הראשון








חדר האוכל תל עמל
מגדל המים
סליק הנשק
עמדת שמירה והגנה
שדרת הדקלים
שדרת הפיקוסים

נס ציונה










באר לרר
בדרכו של הרצל  -תחנה רביעית  -נס ציונה
בית הראשונים
מושבת הפועלים
נחלת ראובן  -הבית המשותף  -עץ התות הענק
נחלת ראובן" " -החאן" של לרר
טירת שלום הבאר הראשונה שכונת טירת שלום
טירת שלום הברכה שכונת טירת שלום
טירת שלום הצרכנייה שכונת טירת שלום

נצר סירני


בית אלנבי בית המורה

נתניה



















בית המוסדות (הרצל  )15הרצל 15
בית הבאר -חוות פרדס הגדוד רחוב סוקולוב 17
בית אורה
בית הכנסת  -שונה הלכות  -בית הכנסת הראשון(הגדול)
בית הכנסת בשכונת בן ציון
בית ספר ביאליק
מצפה הים  -מגדל המים
קולנוע אסתר
ארגון ה"הגנה" בנתניה
ארגון ה"הגנה" בנתניה
באר היסטורית  ,שכונת טיומקין
ככר ציון (ככר פוט)
מגדל המים
מגדל המים
מלון "עדן"
קולנוע שרון
תחנת הנוטרים
תחנת מגן דויד אדום

סביון


בית הראשונים

סדום



מחנה העובדים בסדום
סדום מחנה עובדי חברת האשלג הארץ ישראלית

סעד


מעוז מול עזה

עיינות











אולם ויצמן
בית הכנסת
האמפי
הבית המרכזי
המדגרה
המחלקה הדתית של הפלמ"ח
המכבסה
המרפאה
חדר הטבע
מבנה הרפת

עין גב













אולם כנרות
בית האלומיניום מועדון לחבר
בית העלמין בעין גב
גן שושנה
המספנה
העמדה הדרומית
העמדה המזרחית במלחמת העצמאות
הפסל האם ובנה
חדר האוכל
חלקת חללי מלחמת העצמאות
מגדל המים
נמל הבית

עין גדי



האחזות בעין גדי
עין גדי הקמת בית ספר שדה עין גדי (יוסי פלדמן)

עין דור


מגדל המים

עין המפרץ




בית מוסדות
גשר על נחל נעמן
הנהלת החשבונות

עין השופט





בית הקירור
המאפייה
מגדל המים
עמדת שמירה

עין זיוון


בקתות האבן בעין זיוון

עין חרוד
















בית הספר המשותף הראשון
בית חיים שטורמן
בית מזכירות של תנועת הקיבוץ המאוחד
בתי הקומותיים -כבתי בטחון ובתי ילדים
בתי מגורים ראשונים
דשא הדקלים וששת הבתים
האורווה
הבמה המשותפת  -לא לנדוד אל התרבות -להביאה לכאן
המקלחת הציבורית
המשכן לאומנות -מוזיאון לאומנות פלסטית
הפעמון
חדר אוכל ,מטבח ומאפיה " -לב הקיבוץ"
חדרי חולים " -האיזולטור" הוקם בשנת 1939
מחסן תבואות
צריף חדר הקריאה  -כמרכז התרבות של הקיבוץ

עין שמר


חצר ראשונים ,עין שמר

עינת


יד לשלושה

עכו


דרך הארבעה  -ארבעה עובדי חברת החשמל שנפלו בעת מילוי תפקידם

עפולה






מלון מרכזי מנחם אוסישקין פינת ארלוזורוב
מגדל המים רחוב הרב לוין
בית הכנסת הגדול רחוב יהושע
עמדת הגנה רחוב שרה מלכין
בית מגאזניק רחוב שרת 2

עפרה







דיור לעולה ומרפאה
הרחוב הראשון בעפרה
הרחוב הראשון בעפרה
מזכירות ,דואר ומלח"ם
ע' פ' ר' ה'
תחילת מכון שובה ,גלריה וירקניה תחיל וירקנייה

עתלית












בית משפחת לזרוביץ
השביל אל הבית השבי הבית
עץ החרוב
מחנה המעפילים מבנה דיזנפקציה מבנה דיזנפקציה
מחנה המעפילים מחנה המעפילים בעתלית ע"ש משה סנה אתר לאומי
מחנה המעפילים חדר ההנצחה לכבודם של "ילדי טהרן" מיצג ילדי טהרן
מחנה המעפילים פרשת ילדי טהרן
מחנה המעפילים אסירי היישוב היהודי בעתלית
מחנה המעפילים כיתת המחשבים והמולטימדיה
מחנה המעפילים בנתיבי ההעפלה מאגר מידע ממוחשב לתיעוד ולהנצחת ההעפלה
מחנה המעפילים מעפילי מחנה עתלית שוחחרו בפריצת הפלמ"ח למחנה

פרדס חנה


רמת השומרון -בית ספר נווה מיכאל פרדס חנה רמת חנה

פתח תקוה










קיבוץ רודגס אמי ת רחוב הרצוג 16
קבוץ גבעת השלושה חדר אוכל
בית אברהם שפירא הרצל 20
הישיבה הגדולה הרצל 7
בית חלבנה  -ניידיץ חובבי ציון 12
חצרות האיכרים בית ליפקיס /למפרט/גרף חובבי ציון 17
בית הדפוס חובבי ציון 19
חצר דניאל ליפשיץ חובבי ציון 25
בית הכנסת בית יעקב בית הכנסת הגדול חובבי ציון 37

















היקב  -אחוזת לחמן חיים עוזר אוסישקין
ככר המייסדים ככר המייסדים
ביתו של פנחס-זיליק מאירוב
חצר מיכאל שפירא פינסקר 2
בית יואל-משה סלומון פינסקר 3
בית אלישיב רוטשילד  48או 50
בית גודמן-רוטברד רוטשילד 84
חווה חקלאית בית הספר המחוזי ע"ש רוזה כהן
חווה חקלאית הדיר
חווה חקלאית הרפת
חווה חקלאית השדרה וכיתות בית הספר החקלאי
חווה חקלאית כיתות הלימוד ופנימיית בית הספר החקלאי
חווה חקלאית פנימיית בית הספר החקלאי
חווה חקלאית בית אימון
חווה חקלאית סמינר שיין סמינ שיין

צאלים


בית ביטחון

צור משה


בית ספר בכר רוסו










מבנה הסיליקט
מבנה התחנה
מגדל המים
מגורי צוות עובדי התחנה
חסן הסחורות והרציף
משטרת צמח
צריף המזנון
תחנת הרכבת בצמח  -שלט דו-צדי עברית אנגלית תחנת אנגלית

צמח

צפת


בית השער

קדימה





באר ג'
בריכת המים
עמדת שמירה
שדרת עצי הגרוילאה שדרת הגרוילאה

קריית אונו



אתר גן הילדים אתר הילדים
אתר מגדל המים

קריית ביאליק








בית כץ
בית ספר ביאליק
בית קרלינר
מגדל המים
בית הכנסת לעולים חיים 17
בית ספר גאולים קרן קיימת 75
רחבת העירייה שדרות ירושלים 16

קריית טבעון







מחסן הנשק בקרית-עמל במשעול בין סוף רחובות זבולון (מאחורי בית הכנסת) לרחוב קק"ל
צריף הראשונים "הכולבויניק"
גבעת האקדמאים רחוב הבונים
מגדל המים רחוב המגדל
המגדל רמת הדסה
אלרואי תחנת רכבת העמק באלרואי

קריית מוצקין





בית אריה לייב ואיטה גרושקביץ גרושקביץ 18
מגדל המים רנ"ס 35
מועדון החייל העברי הבריטי שד' משה גושן 90
תחנת הרכבת קריית מוצקין תחנת הרכבת

קרית ים











מתחם הנוטרים המייסדים 53
בניין המועצה הישן ויצמן קרית ים ג'
קולנוע ניצן ככר אשכול
הטלפון הראשון של קרית ים רח' אחד העם 55
בית ספר אורים רח' ביאליק 25
גלי ים ,בית הקפה הראשון בקרית ים רח' הרצל 33
נוקטת השומרים רח' הרצל 47
חוף גליה רח' פנחס ספיר 1
מלון "מיאמי" ש"י עגנון 8/2
בית הקירור ובית חרושת לקרח שדרות ירושלים 3

קרית ענבים


בית הנוער הגרמני האוס







בית התינוקות
גן צילה
חדר האוכל
רפת קרית ענבים רפת ענבים
שני בתי המגורים הראשונים שני הראשונים

ראש העין


















בית הכנסת "אלבום"
בית הפועל
בית המועצה הראשון
בית זכריה משה ראש המועצה הראשון
בית מורשת יהדות תימן ובית "יד לבנים"
בית כנסת לב אחים רמב"ם
הגרעין הכלכלי הראשון
הקולנוע הראשון
מאפיה ומפעל שמיכות
מגדל שמירה בריטי
מגדל שמירה בריטי ברחוב אבן גבירול
מגדל שמירה בריטי ,רחוב העבודה
מגדל שמירה בריטי ,רחוב העצמאות
מפעל הטבק
מתחם "הדסה א' "
מתחם "הדסה" ב'
גשר ואדי ראבה

ראש פנה















בית ברנשטיין
בית גיטל
בית גרשון בן שבח ושרה גולדמן
בית הכנסת
בית העלמין ההיסטורי של ראש פנה
בית הפקידות  -לשעבר בית פיק"א
בית וילקומיץ
בית וינשטיין
בית יוסף פרידמן (האפנדי)
בית פרופ' מר
בית רוזנפלד -ראש פינה
גן הברון
מלון אלתר שוורץ
רחוב הראשונים

ראש צורים



קיבוץ עין צורים
קבוצת עין צורים

ראשון לציון






















אורוות הברון
אנדרטת הזיכרון בנחלת יהודה
בדרכו של הרצל  -תחנה שלישית  -ראשון לציון
בית עולים -בית אשר
בית ספר בארי
בית הספר חביב
בית לוין קיפניס
בית יעקב קנר
בית חרושת סיליקט ראשון
גבעת הצבועים
מהכשרה ליישוב גבעתי פינת ירושלים
יקב ראשון לציון
בית הירשפלד ירושלים 25
מחסן העצים של "פרדס"
משק הפועלות נחלת יהודה
צריף המפקדה
קיבוץ ו' -נחלת ב'
קיבוץ רביבים
עין הקורא -קיבוץ ג' רח' ז'בוטינסקי פנת רח' רוטשילד
מגדלי בריכות המים רחוב ביל"ו
תחנת נוטרים תחנת נוטרים

רביבים


מצפה רביבים

רוחמה










באר חפורה בחוות רוחמה
בתי ילדים ראשונים
המאפייה
נוקטה
חדר האוכל
מבני מגורים ראשונים (השיכון הזול)
מגדל המים
מפעל המברשת
רוחמה אתר הראשונים בנגב

רחובות





בדרכו של הרצל  -תחנה חמישית  -רחובות
בית הבאר השנייה
בית חסקלברג
בית סלוצקין










גבעת "גבעתי"
גבעת האהבה
היקב של רחובות  /בית החרושת יפ-אורה
היקב של רחובות
המסגריה של אבסיאן
קפה חבקין קפה חבקין
תחנת הרכבת ברחובות תחנת ברחובות
אתר הפרדסנות אתר הפרדסנות ע"ש מינקוב

רחובות -מכון איילון













Ayalon Institute
גבעת הקיבוצים
אולם הרצאות -שימש כמחסן גבעת הקיבוצים
המאפייה גבעת הקיבוצים
המבנה שימש כבית ילדים גבעת הקיבוצים
המכבסה גבעת הקיבוצים
הצריף של זרו גבעת הקיבוצים
חדר האוכל של קבוצת הצופים א'  1948 - 1945גבעת הקיבוצים
טבול רגליך גבעת הקיבוצים
מכון איילון -גבעת הקיבוצים גבעת הקיבוצים
מכון איילון [ שלט הכוונה] גבעת הקיבוצים
סוכת השומר גבעת הקיבוצים

רמות מנשה


חדר האוכל (הישן) חדר הישן

רמת דוד













בית הקומותיים -בית ביטחון
בית המשאבה"הבוסטר"
בית הקרור
בית המדגרה הראשון
בית המדגרות ומחסן התבואות
הרפתות ומחסן התבואות במרכז
מגדל המים
מגדל תחמיץ  -ה"סילו"
מקלחת ציבורית חדשה
מקלחת ציבורית ראשונה
פסל "דוד הרועה"
בסיס צה"ל מבנה הטלגרף

רמת השופט



בית ברגמן
בתי ילדים








העמדה הדרומית
מחסן תבואות
מכון המים של רמת השופט
מנסרה
מקלחת
שער

רמת יוחנן





בית התרבות
הסליק המרכזי ברמת יוחנן
מגדל המים
מגדל הפעמון

רשפון



ה"סליק" ברשפון
בניין המזכירות

שבי ציון






אתר "חומה ומגדל" -צריף ראשונים ()1938
בית יהושע
הבניין הראשון
לוחמי אצ"ל פורצי כלא עכו לוחמי עכו
עמדת ה"הגנה"

שדה אליהו





בית ראשונים 1941
העמדה הדרומית 1943
חורשת עצי הפיקוסים
מגדל המים 1946

שדה בוקר


בית הגבס

שדה נחום


מגדל התבואה (האסם הישן)  1943שדה נחום

שדה נחמיה



ה"נוקטה"  -מחסן נשק
הסילו -מגדל התחמיץ









הסנדלרייה
הפילבוקס
הרפת
מגדל האסם
מגדל המים
מחסן תבואות
עמדת שמירה עגולה

שדות ים




הפלי"ם בשדות-ים 1943-1947
חנה סנש
מעוז הים

שדרות






בית הוועד המקומי
בית המייסדים -בית ארן
בית העם
בריכת המים
המעברה והשדרה הראשונה המעברה והשדרה הראשונה

שובל


בית הביטחון

שמיר




בית המזכירות
המרכז הלימודי
הנוקטה

שער הגולן


עמדת המדרון

שפרעם



בית משפחת נח'ול
שפרעם קבר סידנא אבו ערבייה

שרות בתי הסוהר




בית מעצר שקמה
בית סוהר שטה
בית סוהר איילון רמלה






בית מעצר קישון
בית סוהר דמון
בית סוהר השרון
בית סוהר מגידו

שריד












בית המדגרות
בית הקומתיים
בית העלמין הראשון
הבית הראשון
העץ הראשון
כניפס
מגדל המים
מגדל תחמיץ
סליק הפלמ"ח
עמדת הבוסטר
רפת א' רפת א'

תימורים


צריף ראשונים

תל אביב  -יפו



















גמנסיה הרצליה
המנוף ההיסטורי של נמל תל אביב מגרשי התערוכה
תחנת הכח רדינג מתחם רדינג
תחנת הכח רדינג א' מתחם רדינג
בדרכו של הרצל  -תחנה ראשונה  -יפו נמל יפו
עץ השמוטי מפרדס מונטיפיורי פארק גני יהושע
בית רבקה ושלמה אבולעפיה רוקח  ,2נוה צדק
בית החווה לדוגמא -מודל פארם משכן הדירקטוריון של חברת החשמל רח' החשמל 14
מגדל המים רח' החשמל 14
הרצלילנבלום -מוזיאון לבנקאות ונוסטלגיה תל אביבית רח' הרצל
בית החלוץ רח' יפת
בית יצחק שדה רח' קדושים 3
משכן מושבת סיסי החומות בבניין דירקטוריון חברת החשמל רח החשמל 14
תחנת הכח הראשונה בארץ ישראל רח החשמל 14
תחנת הכח הראשונה בארץ ישראל ומשכן הדרקטוריון של חברת החשמל רח החשמל 14
בית סורסוק רחוב רזיאל
באר הראשונים -נחלת יצחק
חורשת עציון  -החצר הגדולה

תל חי


חצר תל חי

תל יוסף










בניין מגורים ראשון
בריכת העפר
האורווה
העמדה המזרחית
העמדה המערבית
הרפת הראשונה
מקלחת ציבורית
עמדת המטבח
הישנה בית ביטחון

תל מונד








אולם בית הספר הראשון אולם הראשון
בית הלורד
בית חרושת לספירט
ברכת המים הראשונה
הפסל לזכר אלפרד מונד
וילה זיו  -בית הדר
מכון סלע

תל תאומים


תל תאומים



צריף מגורים מראשית ימי נהריה

תפן

