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דקלים בניאפיקבטין אוםבסמה אבו

יהודה בניאפרתאומץשבט) ווייעד'ג אבו

נצרים בניאפרתהאורטלוויעד'ג אבו

בעינהארגמןאוריםווייעד`ג אבו

ידאת'נג בעינהארזאורניתגויעד אבו

בענהאריאלשחק תעשיה אזורסנאן אבו

בענהארניתעליון גליל אזוריתסריחאן אבו

בקעותהקודש אשאחיה(שבט) סריחאן אבו

הסיירים בקעתאשבולגלבוע איזוריתעבדון אבו

בקעתהאשחראיכסאל(שבט) עבדון אבו

ברוכיןאשכולותאילוןעמאר אבו

חיל ברורהנשיא אשלאילות(שבט) עמאר אבו

ברכהאשליםאילתעמרה אבו

ברעםת'ג-באקהאיתמר(שבט) עמרה אבו

ברקןגרביה-אל באקהאכסאלקוידר אבו

ברקןת'ג-גרביה-אל באקהעריאן-אלקורינאת אבו

עין בתגת-גרביה-אל באקהרום-אל(שבט) קורינאת אבו

דידה'גגרביה אל באקהסייד אלקרינאת אבו

מכר-דיידה'גגרבייה אל באקהעריאן אליישוב) קרינאת אבו

וליס'גאורה באררום אל(ישוב) קרינאת אבו

ולס'גמילכא באראלון(שבט) קרינאת אבו

וליה'לג'גמילכה בארמורה אלוןרביע אבו

לגוליה'גמלכה בארשבות אלוןרובייעה אבו

(שבט) נאביב'גבאריהבשן אלונירובייעה אבו

זרקא-א סר'גבועיינהעד-אלי(שבט) רובייעה אבו

זרקא א סר'גידאת'נוג-בועיינהסיני אלירוקייק אבו

זרקא אל סר'גידאת`נוג-בועיינהעד אלי(שבט) רוקייק אבו

(חלב גוש) ש'גידאת'נג בועינהעל אלירקייק אבו

(חלב גוש)ש'גבוקעאתאאליאברקיק אבו

ת'גבוקעתהאליעדאבטליון

מכר-דיידה`גבחןאליפזאביגייל

ולס`גמכסור-אל ביראלמגוראביגיל

וליה`לג`גמכסור אל ביראלמוגאבירים

נאביב`גמכסור ביראלעזרמנחם אבן

זרקא-א סאר`גביריהמנשה אלפיאיתן אבני

חלב גוש-ש`גאל ביתאלקושחפץ אבני

גבולות`ב אל ביתאלקנהאבנת

בנימין גבעאריה ביתגנם-אל אםאבנת

גבעותן'ג ביתפחם-אל אםאבשלום

בר גבעותן`ג ביתפחם אל אםהחולה אגמון

אהוד גבעתגברין ביתקטוף אל אםאדורה

הראל גבעתגוברין ביתאמנוןאדם

וש גבעתהערבה ביתאמץאדמית

זאב גבעתחגי ביתאמציהאודם

יואב גבעתחורון ביתאניעםאוהד

יערים גבעתניר ביתאסדפחם-אל אום

גדותעלית ר"בית(שבט) אסדקוטוף-אל אום

גדידעילית ביתראספרפחם אל אום

גדיידהעלית ביתראעבליןאלגנם אום



הישוב שםהישוב שםהישוב שםהישוב שם

יצהרחמאםאת'דריגגולס

יקירחמדיההגלבועגונן

יראוןחמדתהואשלהגורן

ירוחםחמרההוואשלהחלב גוש

ירכאחמש(שבט) הוואשלהגילת

ישעגדר חמתהוזיילשומרון גינות

יתדחניתה(שבט) הוזיילגיתה

יתירחנניתהוזילגיתית

כאבולחספיןהזילגלאון

כאוכבחצבההילהגלבוע

'היג-אל אבו כאוכבחצריםגילה הרוליה'גלג

היגא-אל אבו כאוכבחרמשעמשא הרגלגוליה

'היג אל אבו כאוכבחרפישהטוב השומרוניגלגל

היגא אל אבו כאוכבחשמונאיםיריחו ורדעליון גליל

א`היג-אל כאוכבזנגריה-טובאזבארגהקבוץ גלעד

כבולטורעאן(שבט) זבארגהיאשיה גן

6 כבישבעמק טיבהזוהריםנר גן

כוכב(בעמק)טיבהזיקיםגנאביב

השחר כוכבטייבהזלפהמודיעין גני

יעקב כוכבבעמק-טייבהזמרגנים

כורזים(בעמק) טייבהזמרתזרקא א גסאר

כיסופיםבמשולש טייבהזרזירזרקא א גסר

כיסראבעמק טייבהואלד'חגרופית

כמאנהטירהואלד`חגרן

כמהיןצבי טירתרה'אג'חגחלב גוש גש

כנףמנשה טל(דהרה) יראת'חגגשור

כסופיםטללים(דהרה)יראת'חגגתה

כסיפהטלמוןחגאגרהגתית

כסראטמרהדהרה חגיראתדבורה

סמיע-כסראיזרעאל-טמרהנס-חדדבוריה

טבאש-כעביה(יזרעאל) טמרהנס חדדבורייה

'אג'חג-טבאש-כעביהיזרעאל טמרהחואלדדביר

`אג`חג-טבאש-כעביהטנא(הרה'ד) ייראת'חוגדבירה

טבאש כעביהטרעאןייראת`חוגב"דוב

'אג'חג טבאש כעביהת'ג-יאנוחחוואלדדובב

אדומים כפרת`ג-יאנוחגלעד חוותדולב

אדמים כפריבוליזרעם חוותאסד-אל דייר

אורנים כפריהלחוליתאסד-אל דייר

איכסאל כפריובלחומשחנא דייר

עוברה אל כפריוטבתהחוסניהראפאת דייר

אלדד כפריונתןחוסנייהאסד-אל דיר

ברא כפריטבתהחורהחנא דיר

גדיידה כפרייטחורפישראפאת דיר

גלעדי כפרב"ייטחינניתדלב

דרום כפריסיףחיספיןדמיידה

האורנים כפריערהחירןדן



זוהרים כפריפיעחלמישעליון גליל דן

זלפה כפריפיתחלףדפנה

זמיר כפריפתחחלץדקל
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משכיותרמון מכתשכרום אל ד'מגחרוב כפר

הנגב משמרמלכיהשמס דל'מגיאסיף כפר

חולות מתקןמנורהכרום-אל ד`מגיובל כפר

מתתמנותשמס דל`מגיחזקאל כפר

מתתיהומנרהמגאריסיף כפר

גולן נאותזבדה מנשיתכרום אל מגדיעבץ כפר

הכיכר נאותאלנבי מסוףעוז מגדליפיע כפר

הככר נאותמסילותעז מגדלכסרא כפר

חובב נאותמסלותשמס מגדלמימון כפר

סמדר נאותמסעדהמגדליםמרר כפר

נאעורהעזאזמה-אל מסעודיןמגןנחום כפר

נבטיםעזאזמה אל מסעודיןגוריון בן מדרשתסאלד כפר

מוסא נביאדומים מעעילית-מודיעיןסולד כפר

ידאת'נגשא בית-אלנבי מעברעלית-מודיעיןסמיע כפר

נגוהותיריחו-אלנבי מעברעילית מודיעיןעזה כפר

נובמעוןעלית מודיעיןעציון כפר

נוהמעיליאמולדהפסוטה כפר

ב"אטי נוהמעיליהמוסמוסקאסם כפר

אטיב נוהברוך מעיןמועאוויהקרע כפר

דניאל נוהאדומים מעלהאשכו אזורית מועצהרופין כפר

זהר נוהאדמים מעלהגלבוע מועצהריינה כפר

זיו נוהאפרים מעלהעליון גליל מועצהתפוח כפר

חלוקים נוהגלבוע מעלהמוקיבילהכרכום

חריף נוהגלבע מעלהמוקיבלהכרכם

מיכאל נוהגמלא מעלהמוקייבלהשלום כרם

נווהחבר מעלהעקיבא ניר מושבצור כרמי

אטי נווהלבונה מעלהמושייפרהקטיף כרמי

ב"אטי נווהמכמש מעלהמחולהכרמיה

דניאל נווהעמוס מעלהבלדד מחנהכרמים

זוהר נווהשומרון מעלהחצרים מחנהכרמית

זיו נווהמעליאיוכבד מחנהכרמל

חריף נווההבקעה מפגשיפה מחנהלבנים

מדבר נווהמפלסיםיתיר מחנהלהב

מיכאל נווהמצדנבטים מחנההבשן להבות

צוף נווהמצדהעדי מחנהלהבים

נחמיה נופייהודה מצדותשטים מחנהלוטן

פרת נופיאילן מצפהמטולהליבנה

נופיםיריחו מצפהעמי מילכיש

נוקדיםרמון מצפהמיגרוןלפיד

אבנת ל"נחשלם מצפהמייסרלקיה

אלישע ל"נחמצרמיצדאדומים מ

חמדת ל"נחמרגליותמיצרר"בית מבוא

נמרוד ל"נחגולן מרוםרותם מישורביתר מבוא



עוז ל"נחעם מרחבמיתרדותן מבוא

קלע ל"נחעם מרחבמיתריםחורון מבוא

רותם ל"נחמרחביםא"מכבדחמה מבוא

רתם ל"נחאבשלום מרכזמכורההחרמון מבואות

שטים ל"נחעם משגבמכחוליריחו מבואות

שיטים ל"נחמשואהמכרמבטחים
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אובות עירעוקביהגדוד נתיבאבנת נחל

דים"הבה עיר(עוקבה בנו) עוקביהעשרה נתיבאשכולות נחל

עכברהעזוזור'סאגחמדת נחל

עלוטעזריאלור`סאגיתיר נחל

עלומיםעטאוונהסאגורמשכיות נחל

עלי(שבט) עטאוונהסאלםנגוהות נחל

זהב עליעטאונהסאסאעוז נחל

עלמוןת"א עטרותסגורעז נחל

עלשעטרתסדוםקלע נחל

עמונהעידןחמרייה-סואעדרתם נחל

עמיעוזעיילבוןכמאנה-סואעדשטים נחל

עמיעזהשלושה עיין(חמרייה) סואעדשמעה נחל

עמנואלזיוון עייןש) (חמרייה) סואעדנחליאל

עמר(איחוד) חרוד עייןשב) (כמאנה) סואעדנטועה

ענבעילוטייש) חמרייה סואעדנטור

ענתותאיברהים עיןישו) חמרייה סואעדמרשם נטע

עפרהאסד-אל עיןשבט) חמרייה סואעדניל

אפרים עץאסד אל עיןכמאנה סואעדי"ניל

עצמוןבוקק עין(שבט) כמאנה סואעדנילי

(עקבה בני) עקביגב עיןחמריה שויכי סואעדניצנה

עקבה בנו עקביגדי עין(כמאנה)סואעדחינו קהילת) ניצנה

(עקבה בנו)עקביהבשור עין(חמרייה) סוואעדסיני ניצני

עראבההנצי עיןחמיירה סוואעדשלום ניצני

עראמשהב"הנצי עיןסוסיהדוד ניר

אזונר ערבהנציב עיןסופהעמל תל-דוד ניר

גנאדי אל ערבהשלושה עיןנין'סח(עמל תל) דוד ניר

היב אל ערבהשלשה עיןנין`סחעמל תל דוד ניר

ווהב אל ערבזיוון עיןסחניןיפה ניר

חרנאבה אל ערבזיון עיןסכניןיצחק ניר

כעביה אל ערבחמד עיןסלמהמשה ניר

מוריסאת אל ערבחצבה עיןסלעיתעוז ניר

נגדאת אל ערבאיחוד-חרוד עיןסמיעעז ניר

סגיראת אל ערבמאוחד-חרוד עיןסמרעקיבא ניר

סמניה אל ערב(אחוד) חרוד עיןסנדלהנירים

עיסאת אל ערב(איחוד) חרוד עיןסנסנהנירית

פמאז אל ערב(מאוחד) חרוד עיןסעדנירן

שבאב אל ערבאחוד חרוד עיןספירנמרוד

טוואפרה ערבמאוחד חרוד עיןר'ג'ענעלה

סעדיה ערב(אחוד)חרוד עיןר`ג`ענעמ

ערד(מאוחד)חרוד עיןעבדוןה"נעמ



ערערהיהב עיןעגרנעמה

ערה בואדי- ערערהכמונים עיןעדיעדנעמי

עתניאלמאהל עיןעדןנערן

פארןעירון עיןעובדהנצאצרה

פדואלקניא עיןעוזייר(שבט) נצאצרה

חבר פניקנייא עיןעולש(חנוך קהילת) נצנה

פסגותשריד עיןעומר(חנוך קהילת)נצנה

פסוטהתמר עיןעופרהסיני נצני

תש פעמיעינבעופריםנריה
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תמרגנם-אל אום-  שבליארבע קריתז"תש פעמי

תמרהגנם אל אום שבלינטפים קריתתשז פעמי

תקועשלום-שגבספר קריתפצאיל

סאנע-א תראביןשלום שגבשומרון קרניפצאל

צאנע-א תראביןשגורקרעגן פרי

שב) צאנע-א תראביןאליהו שדהקשתפריגן

ישו)צאנע-א תראביןבוקר שדהעין-אל ראסצאלים

סאנע א תראביןניצן שדהעין אל ראסצוחר

צאנע א תראביןנצן שדהעלי ראסעציון גוש צומת

ישו) צאנע-א תרביןצבי שדהצורים ראששוקת צומת

נגב שדותרבבהצופים

אברהם שדירביביםצופין

תרומות שדירגביםצופר

מחולה שדמותרהטצוקים

שובלרומאנהצוקים

שומרההיב רומתהדסה צור

שומריההייב רומתצחר

שזפוןרועיצנדלה

שחרותרותםקבועה

שיבטהרחלים(שבט) קבועה

שיבליריחןקדומים

שיזףריינהצאנע-א קדייראת

שיזפוןרימוניםקדיתא

דנון שיחרינהקדם

דנון` שיחרמוניםצבי קדמת

שיטיםרמותקדר

דנון' שייחחובב רמתברנע קדש

שילהמגישימים רמתקואעין

דרום- שלומיתמגשימים רמתש)צאנע-א קודייראת

שמירנגב רמתצאנע-א קודיראת

שמעהרעיםקוואעין

שניים רפיח(שבט) קוואעין

שניררתמיםקומראן

שעלנור-שאקטורה

בנימין שערנור שאקטיף

מנשה שערישוב שאראילון קיבוץ

תקוה שערירחל שבותחניתה קיבוץ



תקווה שעריסריחאן אבו שבטיהל קיבוץ

שקדעבדון אבו שבטקידה

שקףעמרה אבו שבטה"קלי

שתולהקורינאת אבו שבטקליה

תומררוקייק אבו שבטקלנסווה

חי תלאסד שבטקלע

קציר תלהוזייל שבטסיר-א קסר

שבע תלנצאצרה שבטקציעות

תלםעטאוונה שבטסר-א קצר

אליהו תלמידרום שביקצרין

יוסף תלמישומרון שביארבע קריית

תמנעשבליספר קריית


