
כתובת האתרעיר

37רחוב הרצל אופקים

37רחוב הרצל אופקים

37רחוב הרצל אופקים

רחוב המלכה שבאאילת

רחוב המלכה שבאאילת

רחוב המלכה שבאאילת

ישוב איתניםאיתנים

ישוב איתניםאיתנים

ישוב איתניםאיתנים

מתקן בזק- ישוב אפרתאפרת

מתקן בזק- ישוב אפרתאפרת

מתקן בזק- ישוב אפרתאפרת

מרכזת בזק אריאלאריאל

מרכזת בזק אריאלאריאל

מרכזת בזק אריאלאריאל

רחוב הים התיכוןאשדוד

' רובע ו38רחוב נתן אלבז אשדוד

רחוב הים התיכוןאשדוד

' רובע ו38רחוב נתן אלבז אשדוד

רחוב הים התיכוןאשדוד

' רובע ו38רחוב נתן אלבז אשדוד

 מול מושב בת הדר4שטח חקלאי מערבית לכביש אשקלון

 מול מושב בת הדר4שטח חקלאי מערבית לכביש אשקלון

 מול מושב בת הדר4שטח חקלאי מערבית לכביש אשקלון

תחנת איסוף גזם מזרחית לשכונת ברנעאשקלון ברנע

תחנת איסוף גזם מזרחית לשכונת ברנעאשקלון ברנע

תחנת איסוף גזם מזרחית לשכונת ברנעאשקלון ברנע
אשל באר שבעבאר שבע

אשל באר שבעבאר שבע

אשל באר שבעבאר שבע

בית חורוןבית חורון

בית חורוןבית חורון

בית חורוןבית חורון

מושב בית נחמיהבית נחמיה

מושב בית נחמיהבית נחמיה

מושב בית נחמיהבית נחמיה

90שטח פתוח דרומית לבית שאן ומערבית כביש בית שאן

90שטח פתוח דרומית לבית שאן ומערבית כביש בית שאן

90שטח פתוח דרומית לבית שאן ומערבית כביש בית שאן

מגדל המיםבית שמש

מגדל המיםבית שמש

מגדל המיםבית שמש

שטח חקלאי דרום מזרחית לרחוב הברזל תל אביבבני ברק

4רחוב נורוק בני ברק

+משדרים מרבב  עידן



שטח חקלאי דרום מזרחית לרחוב הברזל תל אביבבני ברק

שטח חקלאי דרום מזרחית לרחוב הברזל תל אביבבני ברק

מחנה צבאי בהר בעל חצור בעל חצור

מחנה צבאי בהר בעל חצור בעל חצור

מחנה צבאי בהר בעל חצור בעל חצור

שדה התעופה בר יהודהבר יהודה

שדה התעופה בר יהודהבר יהודה

שדה התעופה בר יהודהבר יהודה

הר גבעת המורה ליד ישוב דחי צפונית לעפולהגבעת המורה

הר גבעת המורה ליד ישוב דחי צפונית לעפולהגבעת המורה

רמת הגולן-מתקן בזק -גבעת יואב רמת ההגולן-גבעת יואב 

רמת הגולן-מתקן בזק -גבעת יואב רמת ההגולן-גבעת יואב 

רמת הגולן-מתקן בזק -גבעת יואב רמת ההגולן-גבעת יואב 

בסמןך לדרך יצחק רביןגבעת שמואל

בסמןך לדרך יצחק רביןגבעת שמואל

בסמןך לדרך יצחק רביןגבעת שמואל

גרופיתגרופית

גרופיתגרופית

גרופיתגרופית

על פסגת הר מרבץ צפונית לדימונההר מרבץ

על פסגת הר מרבץ צפונית לדימונההר מרבץ

על פסגת הר מרבץ צפונית לדימונההר מרבץ

 מטר דרומית תחנת רכבת חדרה450- שטח פתוח כחדרה

 מטר דרומית תחנת רכבת חדרה450- שטח פתוח כחדרה

 מטר דרומית תחנת רכבת חדרה450- שטח פתוח כחדרה

רחוב המרכבה " 5חולון "אתר מקורות חולון

רחוב המרכבה " 5חולון "אתר מקורות חולון

רחוב המרכבה " 5חולון "אתר מקורות חולון

מלון דן פנורמה-11הנשיא ' שדחיפה

מלון דן פנורמה-11הנשיא ' שדחיפה

בריכת מקורות כבבירחיפה כבביר

בריכת מקורות כבבירחיפה כבביר

1רחוב ששת הימים פינת סיני טירת הכרמל

1רחוב ששת הימים פינת סיני טירת הכרמל

1רחוב ששת הימים פינת סיני טירת הכרמל

4האתר ממוקם מזרחית לצומת כניסת מושב מגשימים על כביש יהוד

27רחוב האומן ירושלים

2שחראי ' רחירושלים

פסגת זאב מערב- אתר מקורות בית חנינאירושלים

27רחוב האומן ירושלים

2שחראי ' רחירושלים

פסגת זאב מערב- אתר מקורות בית חנינאירושלים

27רחוב האומן ירושלים

2שחראי ' רחירושלים

פסגת זאב מערב- אתר מקורות בית חנינאירושלים



ר" בכפר אז4ליד מתחם חברת חשמל בסמוך לכביש כפר אזר

ר" בכפר אז4ליד מתחם חברת חשמל בסמוך לכביש כפר אזר

ר" בכפר אז4ליד מתחם חברת חשמל בסמוך לכביש כפר אזר

ר" בכפר אז4ליד מתחם חברת חשמל בסמוך לכביש כפר אזר

ר" בכפר אז4ליד מתחם חברת חשמל בסמוך לכביש כפר אזר

ר" בכפר אז4ליד מתחם חברת חשמל בסמוך לכביש כפר אזר

משטרת כפר סבאכפר סבא

משטרת כפר סבאכפר סבא

משטרת כפר סבאכפר סבא

משטרת כפר סבאכפר סבא 

משטרת כפר סבאכפר סבא 

משטרת כפר סבאכפר סבא 

 שכונה חדשה כפר סבא הירוקה80כפר סבא מתחם כפר סבא צפון

 שכונה חדשה כפר סבא הירוקה80כפר סבא מתחם כפר סבא צפון

 שכונה חדשה כפר סבא הירוקה80כפר סבא מתחם כפר סבא צפון

5רחוב החרושת כרמיאל

5רחוב החרושת כרמיאל

5רחוב החרושת כרמיאל

קיבוץ מנרהמנרה

קיבוץ מנרהמנרה

קיבוץ מנרהמנרה

מגדל מים רחוב חגוי הסלעמעלה אדומים

מגדל מים רחוב חגוי הסלעמעלה אדומים

מגדל מים רחוב חגוי הסלעמעלה אדומים

ס מעלה אפרים"מתנמעלה אפרים

ס מעלה אפרים"מתנמעלה אפרים

ס מעלה אפרים"מתנמעלה אפרים

בשטח פתוח במתחם בזקמצפה רמון

בשטח פתוח במתחם בזקמצפה רמון

בשטח פתוח במתחם בזקמצפה רמון

בריכת מקורות נווה אפקנווה אפק

בריכת מקורות נווה אפקנווה אפק

בריכת מקורות נווה אפקנווה אפק

 מטר מזרחית למכון ויצמן רחובות600- שטח חקלאי כנצר סרני

 מטר מזרחית למכון ויצמן רחובות600- שטח חקלאי כנצר סרני

 מטר מזרחית למכון ויצמן רחובות600- שטח חקלאי כנצר סרני

1רחוב מינץ נתניה

1רחוב מינץ נתניה

1רחוב מינץ נתניה

בית עלמין ירקוןפתח תקווה

64רחוב גיסין פתח תקווה

בית עלמין ירקוןפתח תקווה

בית עלמין ירקוןפתח תקווה

שטח פתוח בסמוך לצומת כפר הירוק מזרחית לרחוב משה סנהצומת הכפר הירוק

שטח פתוח בסמוך לצומת כפר הירוק מזרחית לרחוב משה סנהצומת הכפר הירוק

שטח פתוח בסמוך לצומת כפר הירוק מזרחית לרחוב משה סנהצומת הכפר הירוק

מתחם בזק בשכונת נווה ארזיםצפת

מתחם בזק בשכונת נווה ארזיםצפת

מתחם בזק בשכונת נווה ארזיםצפת

סמוך למתקן בזק בישוב קצירקציר



סמוך למתקן בזק בישוב קצירקציר

סמוך למתקן בזק בישוב קצירקציר

3444 וכביש 40שטח פתוח ליד צומת כביש קרית גת

3444 וכביש 40שטח פתוח ליד צומת כביש קרית גת

3444 וכביש 40שטח פתוח ליד צומת כביש קרית גת

 על הר הכרמל672סמוך לכביש חיפה-ראדר

 על הר הכרמל672סמוך לכביש חיפה-ראדר

 על הר הכרמל672סמוך לכביש חיפה-ראדר

ת פארק אפק" אזה3רחוב עמל ראש העין

ת פארק אפק" אזה3רחוב עמל ראש העין

ת פארק אפק" אזה3רחוב עמל ראש העין

רמת אליהו, רחוב דוד המלךראשון לציון

רמת אליהו, רחוב דוד המלךראשון לציון

רמת אליהו, רחוב דוד המלךראשון לציון

האתר ממוקם בחנית יינות ביתן ברחוב אלוף פרי רחובותרחובות 

האתר ממוקם בשטח חקלאי כפר הירוק בסמוך למחלף גלילות מזרחרמת השרון

דרך הפארקרעננה

בזק- רחוב ירושליםרעננה

דרך הפארקרעננה

בזק- רחוב ירושליםרעננה

דרך הפארקרעננה

בזק- רחוב ירושליםרעננה

 מול לרישפון2' שטח פתוח מערבית לכביש מסרשפון

 מול לרישפון2' שטח פתוח מערבית לכביש מסרשפון

 מול לרישפון2' שטח פתוח מערבית לכביש מסרשפון

"ספיר "מכללת הנגב שער הנגב

"ספיר "מכללת הנגב שער הנגב

"ספיר "מכללת הנגב שער הנגב

9רחוב בן שמן א"ת- תחנת קמח 

23רחוב ארלוזורוב תל אביב

א"מקווה בזק תתל אביב

23רחוב ארלוזורוב תל אביב

א"מקווה בזק תתל אביב

23רחוב ארלוזורוב תל אביב

א"מקווה בזק תתל אביב

גוש תפן. ת.מתחם בזק ליד מקורות אתפן

גוש תפן. ת.מתחם בזק ליד מקורות אתפן

גוש תפן. ת.מתחם בזק ליד מקורות אתפן



תדרהגבר אנטנהזווית אנטנהסוג אנטנההספק משדראיזור כיסוי

195826סקטוריאל100Wאופקים

195828סקטוריאל100Wאופקים

195827סקטוריאל100Wאופקים

13.529כלל כיווניכלל כיווני450Wאילת

13.532כלל כיווניכלל כיווני600Wאילת

13.533כלל כיווניכלל כיווני600Wאילת

100,240,30018.6,15.726סקטוריאל5000Wיהודה  שפלה גוש דן ירושלים מערב

100,240,30018.6,15.728סקטוריאל6900Wיהודה  שפלה גוש דן ירושלים מערב

100,240,30018.6,15.727סקטוריאל6900Wיהודה  שפלה גוש דן ירושלים מערב

1326כלל כיווניכלל כיווני1200Wאפרתה

1328כלל כיווניכלל כיווני1200Wאפרתה

1327כלל כיווניכלל כיווני1200Wאפרתה

100,230829סקטוריאל100Wאריאל

100,230832סקטוריאל100Wאריאל

100,230833סקטוריאל100Wאריאל

50826סקטוריאל100Wאשדוד

1026כלל כיווניכלל כיווני900Wאשדוד

50828סקטוריאל100Wאשדוד

1028כלל כיווניכלל כיווני900Wאשדוד

50827סקטוריאל100Wאשדוד

1027כלל כיווניכלל כיווני900Wאשדוד

330826סקטוריאל100Wאשקלון דרום

330828סקטוריאל100Wאשקלון דרום

330827סקטוריאל100Wאשקלון דרום

280826סקטוריאל300Wצפון מזרח-אשקלון

280828סקטוריאל300Wצפון מזרח-אשקלון

280827סקטוריאל300Wצפון מזרח-אשקלון
201326סקטוריאל1200Wבאר שבע
201328סקטוריאל1200Wבאר שבע

201327סקטוריאל1200Wבאר שבע

1326כלל כיווניכלל כיווני900Wמכבים רעות מודעין

1328כלל כיווניכלל כיווני900Wמכבים רעות מודעין

1327כלל כיווניכלל כיווני900Wמכבים רעות מודעין

330826סקטוריאל100Wשוהם

330828סקטוריאל100Wשוהם

330827סקטוריאל100Wשוהם

20829סקטוריאל100Wבית שאן

20832סקטוריאל100Wבית שאן

20833סקטוריאל100Wבית שאן

200826סקטוריאל100Wבית שמש מרכז

200826סקטוריאל100Wבית שמש מרכז

200827סקטוריאל100Wבית שמש מרכז

300826סקטוריאל300Wעתידים רמת החיל

225826סקטוריאל100Wבני ברק

+משדרים מרבב  עידן



300828סקטוריאל300Wעתידים רמת החיל

300827סקטוריאל300Wעתידים רמת החיל

190,33015.726סקטוריאל900Wבקעה  ירושלים מזרח-בנימין 

190,33015.728סקטוריאל900Wבקעה  ירושלים מזרח-בנימין 

190,33015.727סקטוריאל900Wבקעה  ירושלים מזרח-בנימין 

1801326סקטוריאל600Wים המלח עין גדי

1801328סקטוריאל600Wים המלח עין גדי

1801327סקטוריאל600Wים המלח עין גדי

15.332כלל כיווניכלל כיווני2700Wגליל תחתון-עפולה

15.333כלל כיווניכלל כיווני2700Wגליל תחתון-עפולה

1329כלל כיווניכלל כיווני1200Wרמת הגולן מרכז ודרום

1332כלל כיווניכלל כיווני900Wרמת הגולן מרכז ודרום

1333כלל כיווניכלל כיווני900Wרמת הגולן מרכז ודרום

300Wפתח תקווה-גבעת שמואל
סקטוריא

ל
708.026

300Wפתח תקווה-גבעת שמואל
סקטוריא

ל
708.028

300Wפתח תקווה-גבעת שמואל
סקטוריא

ל
708.027

3601829סקטוריאל900Wחבל אילות- ערבה

3601832סקטוריאל900Wחבל אילות- ערבה

3601833סקטוריאל900Wחבל אילות- ערבה

14.826כלל כיווניכלל כיווני5000Wערד ירוחם באר שבע-דימונה -נגב

14.828כלל כיווניכלל כיווני4800Wערד ירוחם באר שבע-דימונה -נגב

14.827כלל כיווניכלל כיווני4800Wערד ירוחם באר שבע-דימונה -נגב

90829סקטוריאל100Wחדרה

90832סקטוריאל100Wחדרה

90833סקטוריאל100Wחדרה

300826סקטוריאל300Wבת ים-חולון

300828סקטוריאל300Wבת ים-חולון

300827סקטוריאל300Wבת ים-חולון

7.1432כלל כיווניכלל כיווני1200Wכרמל מרכז-חיפה

7.1433כלל כיווניכלל כיווני1200Wכרמל מרכז-חיפה

0832סקטוריאל100Wמערבי- חיפה

0833סקטוריאל100Wמערבי- חיפה

3606.929סקטוריאל300Wטירת הכרמל

3606.932סקטוריאל600Wטירת הכרמל

3606.933סקטוריאל600Wטירת הכרמל

20826סקטוריאל100Wיהוד

65826סקטוריאל300Wצפון מזרח-ירושלים

13.526כלל כיווניכלל כיווני900Wדרום מערב-מרכז - ירושלים

13.526כלל כיווניכלל כיווני900Wבקעת הירדן- צפון מזרח-ירושלים

65828סקטוריאל300Wצפון מזרח-ירושלים

13.528כלל כיווניכלל כיווני900Wדרום מערב-מרכז - ירושלים

13.528כלל כיווניכלל כיווני900Wבקעת הירדן- צפון מזרח-ירושלים

65827סקטוריאל300Wצפון מזרח-ירושלים

13.527כלל כיווניכלל כיווני900Wדרום מערב-מרכז - ירושלים

13.527כלל כיווניכלל כיווני900Wבקעת הירדן- צפון מזרח-ירושלים



10826סקטוריאל300Wבני ברק גבעת שמואל

280826סקטוריאל300Wגבעתיים- רמת גן 

10828סקטוריאל300Wבני ברק גבעת שמואל

280828סקטוריאל300Wגבעתיים- רמת גן 

10827סקטוריאל300Wבני ברק גבעת שמואל

280827סקטוריאל300Wגבעתיים- רמת גן 

180829סקטוריאל100Wהוד השרון צפון מרכז

180832סקטוריאל100Wהוד השרון צפון מרכז

180833סקטוריאל100Wהוד השרון צפון מרכז

80826סקטוריאל100Wכפר סבא מרכז

80826סקטוריאל100Wכפר סבא מרכז

80827סקטוריאל100Wכפר סבא מרכז

150829סקטוריאל300Wכפר סבא צפון

150832סקטוריאל300Wכפר סבא צפון

150833סקטוריאל300Wכפר סבא צפון

3601029סקטוריאל900Wכרמיאל והסביבה

3601032סקטוריאל900Wכרמיאל והסביבה

3601033סקטוריאל900Wכרמיאל והסביבה

80,1701029סקטוריאל900Wחרמון גולן- גליל עליון. אצבע הגליל

80,1701032סקטוריאל900Wחרמון גולן- גליל עליון. אצבע הגליל

80,1701033סקטוריאל900Wחרמון גולן- גליל עליון. אצבע הגליל

36826סקטוריאל100Wמעלה אדומים

36828סקטוריאל100Wמעלה אדומים

36827סקטוריאל100Wמעלה אדומים

45-1351126סקטוריאל450Wבקעת הירדן- מעלה אפריים

45-1351128סקטוריאל600Wבקעת הירדן- מעלה אפריים

45-1351127סקטוריאל600Wבקעת הירדן- מעלה אפריים

151329סקטוריאל100Wמצפה רמון

151332סקטוריאל100Wמצפה רמון

151333סקטוריאל100Wמצפה רמון

45826סקטוריאל100Wנווה אפק

45832סקטוריאל100Wנווה אפק

45833סקטוריאל100Wנווה אפק

200826סקטוריאל100Wרחובות 

200828סקטוריאל100Wרחובות 

200827סקטוריאל100Wרחובות 

1329כלל כיווניכלל כיווני5000Wנתניה

1332כלל כיווניכלל כיווני1800Wנתניה

1333כלל כיווניכלל כיווני1800Wנתניה

150829סקטוריאל300Wצפון-פתח תקווה

130826סקטוריאל900Wפתח תקווה

150832סקטוריאל300Wצפון-פתח תקווה

150833סקטוריאל300Wצפון-פתח תקווה

20829סקטוריאל300Wרמת השרון

20832סקטוריאל300Wרמת השרון

20833סקטוריאל300Wרמת השרון

14.829כלל כיווניכלל כיווני4100Wצפת

14.832כלל כיווניכלל כיווני4100Wצפת

14.833כלל כיווניכלל כיווני4100Wצפת

1329כלל כיווניכלל כיווני1800Wקציר חריש וואדי ערה



1332כלל כיווניכלל כיווני1800Wקציר חריש וואדי ערה

1333כלל כיווניכלל כיווני1800Wקציר חריש וואדי ערה

30826סקטוריאל100Wקרית גת

30828סקטוריאל100Wקרית גת

30827סקטוריאל100Wקרית גת

40,1901929כלל כיווני5000Wעד נתניה- מפרץ-עמקים וגליל-קריות-חיפה

40,1901932כלל כיווני6900Wעד נתניה- מפרץ-עמקים וגליל-קריות-חיפה

40,1901933כלל כיווני6900Wעד נתניה- מפרץ-עמקים וגליל-קריות-חיפה

60826סקטוריאל100Wראש העין

60828סקטוריאל100Wראש העין

60827סקטוריאל100Wראש העין

1326כלל כיווניכלל כיווני1800Wראשון לציון והסביבה

1328כלל כיווניכלל כיווני1800Wראשון לציון והסביבה

1327כלל כיווניכלל כיווני1800Wראשון לציון והסביבה

120829סקטוריאל100Wרחובות 

180829סקטוריאל900Wרמת השרון

180829סקטוריאל300Wהרצליה מרכז

100829סקטוריאל300Wרעננה מרכז ומערב

180832סקטוריאל300Wהרצליה מרכז

100832סקטוריאל300Wרעננה מרכז ומערב

180833סקטוריאל300Wהרצליה מרכז

100833סקטוריאל300Wרעננה מרכז ומערב

196829סקטוריאל100Wהרצליה פיתוח

196832סקטוריאל100Wהרצליה פיתוח

196833סקטוריאל100Wהרצליה פיתוח

14.826כלל כיווניסקטוריאל2700Wא שער הנגב.מ

14.828כלל כיווניסקטוריאל2700Wא שער הנגב.מ

14.827כלל כיווניסקטוריאל2700Wא שער הנגב.מ

160829סקטוריאל450Wתל אביב יפו

300826סקטוריאל300Wיפו-תל אביב

1326כלל כיווניכלל כיווני1200Wתל אביב יפו

300828סקטוריאל300Wיפו-תל אביב

1328כלל כיווניכלל כיווני900Wתל אביב יפו

300827סקטוריאל300Wיפו-תל אביב

1327כלל כיווניכלל כיווני900Wתל אביב יפו

17.429כלל כיווניכלל כיווני1800Wנהריה-גליל עליון 

17.432כלל כיווניכלל כיווני1800Wנהריה-גליל עליון 

17.433כלל כיווניכלל כיווני1800Wנהריה-גליל עליון 



N. צ.נE. צ.נסוג משדר

גובה אנטנה       

מעל פני )    

(הקרקע

DVB-T16396858046519.2

DVB-T216396858046519.2

DVB-T216396858046519.2

DVB-T19419838642445

DVB-T219419838642445

DVB-T219419838642445

DVB-T20932063164080

DVB-T220932063164080

DVB-T220932063164080

DVB-T21444961790240

DVB-T221444961790240

DVB-T221444961790240

DVB-T705792355460553

DVB-T2705792355460553

DVB-T2705792355460553

DVB-T16419263148743

DVB-T16716563339547

DVB-T216419263148743

DVB-T216716563339547

DVB-T216419263148743

DVB-T216716563339547

DVB-T16112461750839

DVB-T216112461750839

DVB-T216112461750839

DVB-T16115362179752

DVB-T216115362179752

DVB-T216115362179752
DVB-T18011556822480

DVB-T218011556822480

DVB-T218011556822480

DVB-T20371464504648

DVB-T220371464504648

DVB-T220371464504648

DVB-T19574465456639

DVB-T219574465456639

DVB-T219574465456639

DVB-T24690271001260

DVB-T224690271001260

DVB-T224690271001260

DVB-T698129351415718

DVB-T2698129351415718

DVB-T2698129351415718

DVB-T18523266815630

DVB-T18545366745637



DVB-T218523266815630

DVB-T218523266815630

DVB-T22811965409830

DVB-T222811965409830

DVB-T222811965409830

DVB-T23776558223640

DVB-T223776558223640

DVB-T223776558223640

DVB-T223306072490039

DVB-T223306072490039

DVB-T754205363342429

DVB-T2754205363342429

DVB-T2754205363342429

DVB-T18698465506824

DVB-T218698465506824

DVB-T218698465506824

DVB-T20555343685049

DVB-T220555343685049

DVB-T220555343685049

DVB-T20382955701275

DVB-T220382955701275

DVB-T220382955701275

DVB-T19037370456851

DVB-T219037370456851

DVB-T219037370456851

DVB-T18135465662738

DVB-T218135465662738

DVB-T218135465662738

DVB-T219913874579485

DVB-T219913874579485

DVB-T219700774599519

DVB-T219700774599519

DVB-T19690074080024

DVB-T219690074080024

DVB-T219690074080024

DVB-T19125366193860

DVB-T21926862857633

DVB-T21774863053074

DVB-T22204363663530

DVB-T221926862857633

DVB-T221774863053074

DVB-T222204363663530

DVB-T221926862857633

DVB-T221774863053074

DVB-T222204363663530



DVB-T18469166303825

DVB-T18469166303825

DVB-T218469166303825

DVB-T218469166303825

DVB-T218469166303825

DVB-T218469166303825

DVB-T678454356161139

DVB-T2678454356161139

DVB-T2678454356161139

DVB-T678454356161139

DVB-T2678454356161139

DVB-T2678454356161139

DVB-T18993367862654

DVB-T218993367862654

DVB-T218993367862654

DVB-T22882975851936

DVB-T222882975851936

DVB-T222882975851936

DVB-T25131578894120

DVB-T225131578894120

DVB-T225131578894120

DVB-T22791863079232

DVB-T222791863079232

DVB-T222791863079232

DVB-T23810766416524

DVB-T223810766416524

DVB-T223810766416524

DVB-T672770338846650

DVB-T2672770338846650

DVB-T2672770338846650

DVB-T19745366605522

DVB-T219745366605522

DVB-T219745366605522

DVB-T18343764693634

DVB-T218343764693634

DVB-T218343764693634

DVB-T18728169266953

DVB-T218728169266953

DVB-T218728169266953

DVB-T18816166911730

DVB-T18783966743548

DVB-T218816166911730

DVB-T218816166911730

DVB-T18445067104042

DVB-T218445067104042

DVB-T218445067104042

DVB-T248133763983107

DVB-T2248133763983107

DVB-T2248133763983107

DVB-T21056871066060



DVB-T221056871066060

DVB-T221056871066060

DVB-T17673361169437

DVB-T217673361169437

DVB-T217673361169437

DVB-T20335373909287

DVB-T220335373909287

DVB-T220335373909287

DVB-T19691766820635

DVB-T219691766820635

DVB-T219691766820635

DVB-T17982365406448

DVB-T217982365406448

DVB-T217982365406448

DVB-T17998164499328

DVB-T18268067151751

DVB-T18561567724151

DVB-T674934356299946

DVB-T218561567724151

DVB-T2674934356299946

DVB-T218561567724151

DVB-T2674934356299946

DVB-T18305967836141

DVB-T218305967836141

DVB-T218305967836141

DVB-T16175460216229.4

DVB-T216175460216229.4

DVB-T216175460216229.4

DVB-T18074866465831

DVB-T17894566604730

DVB-T18400066087528

DVB-T217894566604730

DVB-T218400066087528

DVB-T217894566604730

DVB-T218400066087528

DVB-T22640076505755

DVB-T222640076505755

DVB-T222640076505755


