
אבשלוםאביחיל(שבט)אבו קורינאת ת חבל מודיעין.א

אדורהאביטליישוב)אבו קרינאת ת משגב תרדיון.א

אדיריםאביעזר(שבט)אבו רובייעה ת שער בנימין.א

אדמיתאבירים(שבט)אבו רוקייק שבט)ווייעד 'אבו ג

אדרתאבן מנחםאבו תלולאבו גוש

אודםאבן ספיראבטיןאבו סנאן

אוהדאבן שמואלאבטליון(שבט)אבו סריחאן 

קוטוף-אום אלאבני איתןאביאל(שבט)אבו עבדון 

אום בטיןאבני חפץאביבים(שבט)אבו עמאר 

אומןאבנתאביגדור(שבט)אבו עמרה 

אשחראריאלאעבליןאפק

אשכולותאשבול(שבט)אעצם אפרת

אשל הנשיאאשבל(שבט)אפיניש ארבל

בית זיתן'בית גבטחהגרביה-באקה אל

בית זרעבית גובריןביצרוןבאר אורה

בית חורוןבית גמליאלמכסור-ביר אלבאר גנים

בית חירותבית הגדי'ביר הדאגבאר טוביה

בית חלקיהבית הלויביריהבאר מילכה

בית חנןבית הללבית אורןבארי

בית חנניהבית העמקבית אלבדולח

בית חשמונאיבית הערבהבית אלעזריבוסתן הגליל

בית יוסףבית השיטהבית אלפאידאת'נוג-בועיינה

בית לחם הגליליתבית זידבית אריהבוקעאתא

גבעת יואבגבעוליםגאולי תימןמכר-דיידה'ג

גבעת יעריםגבעון החדשהגאוליםולס'ג

גבעת ישעיהוגבעות ברגאליה(שבט)נאביב 'ג

ח"גבעת כגבעת אבניגבולותזרקא-סר א'ג

י"גבעת נילגבעת אלהגביםסר א זרקא'ג

גבעת ניליגבעת זאבגבע(גוש חלב)ש 'ג

גבעת עוז(איחוד)גבעת חיים גבע בנימיןת'ג

גבעת שמש(מאוחד)גבעת חיים גבע כרמלת'ג

(קיבוץ)גת 

דולב'דגניה בדבירהכרמל-דאלית אל

דורב"דובדברתדבורה

דורותדוגית'דגניה אדבוריה

(שבט)הוואשלה הודיההגושריםהאון



(שבט)הוזייל הודיותהדר עםהבונים

הר גילההסולליםהיוגב

זיתןזוהר(שבט)זבארגה ורד יריחו

זכריהזיקיםזבדיאלורדון

זכריהזיתןזוהר(שבט)זבארגה 

זיקיםזבדיאל

חוקוקחוליתחגלהואלד'ח

חורהחולתהנס-חד(שבט)ואלד 'ח

חורפישחומשחדידחבר

חזוןחוסן(הרה'ד)ייראת 'חוגחברון

חיבת ציוןחוסנייהחולדהחגי

טלליםאל-טל(בעמק)טייבה זנגריה-טובא

טל שחרטירת צביטורעאן

יונתןידידהיד השמונהת'ג-יאנוח

יושיביהיהליד חנהיבול

יזרעאליובליד מרדכייבנאל

יחיעםיובליםיד נתןיגור

יטבתהיודפתם"יד רמביד בנימין

כפר אחים(מושבה)כנרת כחלכאבול

כפר ביאליק(קבוצה)כנרת כחלה'היג-כאוכב אבו אל

ו"כפר בילכסיפהכיסופיםכברי

כפר בלוםכסלוןכישורכדורי

כפר בן נוןסמיע-כסראכלילכדים

כפר ברוך'אג'חג-טבאש-כעביהכלניתכדיתה

כפר גדעון'אג'חג-טבאש-כעביהכמאנהכוכב השחר

כפר גליםכפר אביבכמהיןכוכב יעקב

כפר גליקסוןכפר אדומיםכמוןכוכב מיכאל

כפר גלעדיכפר אוריהכנףכורזים

לוזיתלהבות הבשןלבניםלבון

לוחמי הגיטאותלהבות חביבהלהבלביא

מחנה יפהמולדתמגארמאור

מחנה יתירמוצא עיליתמגדיםמאיר שפיה

מחנה מריםמוקייבלהמגדלמבוא ביתר

מחנה עדימורגמגדל העמקמבוא דותן



מחנה תל נוףמורןמגדל עוזמבוא חורון

מחנייםמורשתמגדליםמבוא חמה

מחסיהמזרעמגידומבוא מודיעים

מטולהמזרעהמגלמבואות ים

מטעמחולהמגןמבועים

מי עמימחנה הילהמגן שאולמבטחים

מיטבמחנה טלימדרך עוזמבקיעים

מייסרמחנה יבורמדרשת בן גוריוןכרום-ד אל'מג

מיצרמחנה יהודיתמודיעין עיליתד אל כרום'מג

מירבמחנה יוכבדמולדהדל שמס'מג

נווה שלוםנווה אפעלנהללנאות גולן

נועםנווה דניאלנובנאות הכיכר

נוף איילוןנווה דקליםנוגהנאות מרדכי

נופיםנווה זוהרנווהנאות סמדר

נופיתנווה זיונווה אבותנאעורה

נוקדיםנווה חריףנווה אורנבטים

נוריתנווה יםב"נווה אטינגבה

ל רתם"נחנווה מבטחנווה אילןנגוהות

נחושהנווה מיכאלנווה איתןנהורה

סולם(חמרייה)סואעד סגולהור'סאג

סוסיהשב) (כמאנה)סואעד סאסא

עין איילהעזריהעוספיהר'ג'ע

אסד-עין אלעזריקםעופרעבדון

עין בוקק(שבט)עטאוונה עופרהעברון

עין גבעטרתעוצםעגור

עין גדיעידן(בנו עוקבה)עוקבי עדי

עין דורעיילבוןעזוזעוזה

עין הבשורעיינותעזרעוזייר

עין הודעילוטעזריאלעולש

עץ אפרים

נווה עובד- פוריה פדיהפדואלפארן

כפר עבודה- פוריה פדוייםפארק תעשי עמק חפר



פרי גןפרודפתחיהפאת שדה

צופיםצוחרצבעוןצאלים

צופיתצופיהצובהצביה

(שבט)קוואעין קדרוןקדמה(שבט)קבועה 

קוממיותקדריםקדמת צביקבוצת יבנה

קורניתש)צאנע-קודייראת אקדרקדומים

רומאנהרווחהרבדיםראמה

רומת הייברוויהרביביםעין-ראס אל

רועירוח מדבררבידראס עלי

רותםרוחמהרגבהראש צורים

רחוברויהרגביםרבבה

שדמהשדה נחוםשדה אליהונור-שא

שדמות דבורהשדה נחמיהשדה אליעזרשאר ישוב

שדמות מחולהשדה ניצןשדה בוקרשבות רחל

שואבהשדה עוזיהושדה דודשבי ציון

שובהשדה צבישדה יואבשבי שומרון

שובלשדות מיכהשדה יעקבגנם-אום אל- שבלי 

שומרהשדי אברהםשדה יצחקשלום-שגב

שומריהשדי תרומותשדה משהשדה אילן

תל יוסףתירושתומרתאשור

תל עדשים מחולה+ תירוש תושיהתדהר

תל קצירתלתימוריםתובל

תלמי יוסףתרום



עד-אליאלומהאילניהאחוזםאומץ

אלי סיניאלומותאילתאחוזת ברקאור הגנוז

אליאבאלוןאיתמראחיהודאור הנר

אליפזאלון הגלילאיתןאחיטובאורה

אליפלטאלון מורהאיתניםאחיעזראורות

אליקיםאלון שבותאכסאל(שבט)אטרש אורטל

אלישיבאלוני אבאעזי-אלאיביםאורים

אלישמעאלוני הבשןעריאן-אלאיילת השחראורנים

אלמגוראלוני יצחקרום-אלאילוןאושה

אלמוגאלוניםאל סיידאילותאחווה

אפיקאשליםאשתאול

אפיקיםאשרתאתגר

אורנית

ברטעהבענהבני דקליםבית רימוןבית מאיר

ברכהבצתבני דרוםבית שאןבית נחמיה

ברכיהבקועבני יהודהבית שעריםבית ניר

ברעםבקעותבני נצריםבית שקמהבית נקופה

ברקבר גיוראש"בני עיביתר עיליתבית עוזיאל

ברקאיבר יוחאיבני ציוןבלפוריהבית עזרא

ברקןברוכיןבני ראםבן זכאיבית צבי

בת הדרברוכיןבניהבן עמיבית קמה

בת חןברור חילה"בסמ(כפר נוער)בן שמן בית קשת

בת חפרברושבסמת טבעוןבני דקליםבית רבן

גן יבנהגלאוןגיזוגונןגבעת שפירא

גן נרגלגלגילוןגורןגבעתי

גן שלמה(אבן יצחק)גלעד גילתגורנות הגלילגברעם

גן שמואלגמזוגינוסרגורנות הגלילגבת

גני הדרגן אורגיניגרגזיתגדות

גני טלגן הדרוםגינתוןגזרגדיד

*גני טלגן השומרוןגיתהגיאהגדיש

גני יוחנןגן יאשיהגיתיתגיבתוןגדעונה

דןדלתוןדישוןדייר ראפאתדחי

דפנהדמיידהדליהדיר אל אסדאסד-דייר אל

דייר חנא

הר עמשאהעוגןהילההזורעיםהושעיה

איחו)  אשדות יעקב

מאוח)  אשדות יעקב



הראלהר אדרהמעפילהחותריםהזורע

זרזירזרועהזנוחזמרתזמר

זרזירזרועהזנוחזמרתזמר

חצרות חולדהחצבחניתהחמדיהחיננית

חצרות יסףחצבהחנתוןחמדתחלוץ

חצרות יסףאשדוד-חצורחספיןחמרהחלמיש

ח"חצרות כחצור הגליליתחפץ חייםחמת גדרחלץ

חצריםחצר בארותייםבה-חפציחניאלחמאם

טנאטמרה יזרעאל(יזרעאל)טמרה טמרהטלמון

ירכאיציץיפיעיסעורב"ייט

ישעיקיריפיתיעדיכיני

ישעייראוןיפעתיעלינון

ישרשירדנהיפתחיעףיסוד המעלה

יתדירוחםיצהריערהיסודות

כפר שמואלכפר עבודהכפר יעבץכפר זיתיםכפר דניאל

כפר תבורכפר עזהכפר כמאכפר חושןכפר האורנים

כפר תפוחכפר עציוןכפר כנאכפר חיטיםכפר החורש

כרי דשאכפר פינסכפר מימוןכפר חייםכפר המכבי

כרכוםכפר קישכפר מנדאכפר חנניהכפר הנוער הדתי

כרם בן זמרהכפר קרעכפר מנחם'כפר חסידים אכפר הנשיא

כרם בן שמןכפר ראש הנקרהכפר מצרכפר חרובף"כפר הרי

זרע)כפר רוזנואלד כפר מרדכיכפר יאסיףכפר ורבורג

ל"כרם מהרכפר רותכפר סאלדכפר יהושעכפר ורדים

כרם שלוםכפר שמאיכפר סילברכפר יחזקאלכפר זוהרים

לפידותלפידלכישלטרוןלוטם

לימןלוטן

מצרמעלה עמוסמעוז חייםמנחמיהמירון

מרגליותמעלה שומרוןמעוןמנרהמישור אדומים

מרום גולןתרשיחא-מעלותמעונהמנשית זבדהמישור רותם

מרחב עםמעניתמעיליאמסדמישר

(ישיבה)כרם יבנה 



(מושב)מרחביה מפלסיםמעין ברוךמסדהמכורה

(קיבוץ)מרחביה מצדות יהודהמעין צבימסילותמכחול

מרחביםמצובהמעלה אדומיםמסילת ציוןמכמנים

מרכז שפיראמצפהמעלה אפריםמסלולמלאה

משאבי שדהב"מצפה אבימעלה גלבועמסלת ציוןמלילות

ליד כרמיאל- משגבמצפה אילןמעלה גמלאמסעדהמלכיה

מלכישוע
-מסעודין אל

עזאזמה
משגב דבמצפה יריחומעלה החמישה

משגב עםמצפה נטופהמעלה לבונהמעגליםמנוחה

משהדמצפה רמוןמעלה מכמשמעגןמנוף

משואהמצפה שלםמעלה עירוןמעגן מיכאלמנות

נמרודניר ישראלקהילת חינו)ניצנה נטענחל עוז

נס הריםניר משהניצני סינינטענחלה

נס עמיםניר עוזניצניםנטעיםנחליאל

נעוריםניר עםניר בניםנטףנחם

נעלהניר עציוןניר גליםנייןנחף

ה"נעמניר עקיבא(תל עמל)ניר דוד י"נילנחשולים

נעןניריםן"ניר חניסניתנחשון

נירןניר יפהניצןנטועה

נצר חזנינמרודניר יצחק'ניצן בנטור

סעדסנסנהסלעית(שבט)סייד סופה

סערסנסנהסמרסלמהנין'סח

עמיעדעלומיםעין עירון(איחוד)עין חרוד עין החורש

עמיעוזעלומיםעין עירון(מאוחד)עין חרוד ב"עין הנצי

עמיקםעליעין צוריםעין יהבעין העמק

עמירעלי זהבעין קנייאעין יעקבעין השופט

עין השלושה
ס "בי-עין כרם

חקלא
עמנואלעלמהעין ראפה

עמקהעלמוןעין שמרעין כרמלעין זיוון

ענבעמוקהעין תמרעין מאהלעין חוד

עספיאעמינדבעיר אובותעין נקובאעין חצבה

ז"פעמי תשפסגותפלךפורתפוריה עילית

פצאלפסוטהפני חברפטישפוריידיס

(שבט)נצאצרה 



פרזון

צנדלהציפוריצוריאלצוקיםצופר

צפריריםצלפוןצוריתצור הדסהצוקי ים

קרית נטפיםקרית ארבעקצירקליהקטורה

קרית ספרקרית טבעוןסר-קצר אקלנסווהקטיף

קרית ענביםקרית יעריםקצריןקלעקלחים

רנןרמת ישירמות נפתלירכסיםרחלים

רעיםרמת מגשימיםרמת דודאון-רםריחאניה

רפיח יםרמת צבירמת השופטרמותריחן

רקפתרמת רזיאלרמת חובברמות מאירריינה

רשפיםרמת רחלרמת יוחנןרמות מנשהרימונים

שערי תקווהשעבשלומיתדנון' שייחשוקדה

שפירשעוריםשליושילהשורש

שפרשעלשמירשילתשורשים

שפרעםשעלביםשמעהשכניהשזור

שקדשער אפריםשמרתשלווהשחר

שקףשער הגולןשמשיתשלווה במדברשחרות

שרונהשער העמקיםשנישלוחותשיבולים

שער מנשהשנירשלומישיטים

תפן אזור תעשיהתמוריםתלמי יחיאלתלמי אליהותל שבע

תפרחתמרתתלמי יפהתלמי אלעזרתל תאומים

תקומהתעוזתלמיםו"תלמי בילתלם

(און-לי)שריגים 

פקיעין חדשה



אלעזר

אלקוש

אלקנה

אמונים

אמירים

אמנון

אמציה

אניעם

(שבט)אסד 

אספר

ארגמן

ארז

בת חצור

בת עין

בת שלמה

גני מודיעין

גנים

געתון

גפן

גרופית

גשור

גשר

גשר הזיו

דקל

את'דריג

הרדוף



הררית

זרחיה

זרחיה

חרב לאת

חרוצים

חרמש

חרשים

חשמונאים

טפחות

יתיר

כרמי יוסף

כרמי צור

כרמי קטיף

כרמיה

כרמים

כרמל

לקיה

משואות יצחק

משכיות

משמר איילון

משמר דוד

(ישיבה)כרם יבנה 



משמר הירדן

משמר הנגב

משמר העמק

משמרת

משען

מתת

מתתיהו

נצר חזני

נצרים

נקודת חלוקה

נתיב הגדוד

ה"נתיב הל

נצרת עילית

ספיר

סתריה

עצמון שגב

עראבה

עראמשה

ערב אל נעים

ערוגות

ערערה

בנגב-ערערה

עתניאל

פקיעין

(בוקייעה)פקיעין 

(שבט)נצאצרה 



צרופה

צרעה

קרית שלמה

קרני שומרון

קשת

רתמים

שריד

שרשרת

שתולה

שתולים

תקוע

(שב)צאנע -תראבין א

(ישו)צאנע -תראבין א

(און-לי)שריגים 


