
ת-ישובים לכ-ישובים א

לבוןאבו סנאן
לביא(יישוב)אבו קורינאת 

לבניםאבו תלול
להבאבטין

להבות הבשןאבטליון
להבות חביבהאביאל

להביםאביבים
לוזיתאביגדור

לוחמי הגיטאותאביטל
לוטםאביעזר
לוטןאבירים

לימןאבן מנחם
לכישאבן ספיר

לפידותאבן שמואל
לקיהאבני איתן
מאוראבני חפץ

מאיר שפיהאבנת
מבוא ביתראבשלום

מבוא דותןאדורה
מבוא חורוןאדירים
מבוא חמהאדמית
מבואות יםאדרת
מבועיםאודם
מבטחיםאוהד

מבקיעיםפחם-אום אל
כרום-ד אל'מגקוטוף-אום אל

דל שמס'מגאום בטין
מגאראומן
מגדיםאומץ

מגדלאופקים
מגדל העמקאור הגנוז
מגדל עוזאור הנר

מגדליםאור עקיבא
מגידואורה

מגלאורות
מגןאורטל
מגן שאולאורים

מדרך עוזאורנים
מדרשת בן גוריוןאושה
מולדהאחווה
מולדתאחוזם

מוקייבלהאחוזת ברק
מורןאחיהוד
מורשתאחיטוב

מזרעאיבים
מזרעהאיילת השחר

מחולהאילון
מחנייםאילות

מחסיהאילנייה
מטולהאילת

מטעאיתמר
מי עמיאיתן

מיטבאיתנים
מייסראכסאל

מיצרעזי-אל
מירבעריאן-אל

מירוןרום-אל 
מיתראל סייד



מכורהאלומה
מכחולאלומות

מכמורתאלון הגליל
מכמניםאלון מורה

מלאהאלון שבות
מלילותאלוני אבא

מלכייהאלוני הבשן
מלכישועאלוני יצחק

מנוחהאלונים
מנוףעד-אלי

מנותאליאב
מנחמיהאליפז

מנרהאליפלט
מנשית זבדהאליקים
מסדאלמגור
מסדהאלמוג
מסילותאלעזר
מסילת ציוןאלקוש
מסלולאמונים
מסעדהאמירים

מעגליםאמנון
מעגןאמציה
מעגן מיכאלאניעם
מעוז חייםאספר

מעוןאעבלין
מעונהאפיק

מעיין ברוךאפיקים
מעיין צביאפק

מעיליאאפרת
מעלה אדומיםארבל

מעלה אפריםארגמן
מעלה גלבועארז

מעלה גמלאאריאל
מעלה החמישהאשבול
מעלה לבונהאשבל

מעלה מכמש(איחוד)אשדות יעקב 
מעלה עירון(מאוחד)אשדות יעקב 

מעלה עמוסאשחר
מעלה שומרוןאשכולות

תרשיחא-מעלותאשל הנשיא
מעניתאשלים
מפלסיםאשקלון
מצדות יהודהאשרת

מצובהאשתאול
מצפהגרביה-באקה אל
ב"מצפה אביבאר אורה
מצפה אילןבאר גנים

מצפה יריחובאר טוביה
מצפה נטופהבאר מילכה

מצפה רמוןבאר שבע
מצפה שלםבארותיים

מצרבארי
מרגליותבוסתן הגליל

מרום גולןידאת'נוג-בועיינה
מרחב עםבוקעאתא

(מושב)מרחביה בחן
(קיבוץ)מרחביה בטחה
מרכז שפיראמכסור-ביר אל

משאבי שדה'ביר הדאג



משגב עםבירייה
משהדבית אורן

משואהבית אל
משואות יצחקבית אלפא

משכיותן'בית ג
משמר הירדןבית גוברין
משמר הנגבבית הגדי
משמר העמקבית הלל

משמרותבית העמק
משעןבית הערבה
מתתבית השיטה

נאות גולןבית זיד
נאות הכיכרבית זרע

נאות מרדכיבית חורון
נאות סמדרבית חירות
נאעורהבית חנניה

נבטיםבית יוסף
נגבהבית ינאי

נגוהותבית לחם הגלילית
נהורהבית מאיר

נהללבית ניר
נהרייהבית עזרא

נובבית צבי
נוגהבית קמה
נווהבית קשת
נווה אורבית רימון
ב"נווה אטיבית שאן

נווה אילןבית שמש
נווה איתןבית שערים
נווה דניאלבית שקמה
נווה זוהרביתר עילית

נווה זיובלפוריה
נווה חריףבן עמי

נווה יםבני דקלים
נווה מבטחבני יהודה
נווה מיכאלבני נצרים

נווה שלוםבני ראם
נועםגבעת עדה-בנימינה

נופיםה"בסמ
נופיתבסמת טבעון

נוקדיםבענה
נחושהבצת

נחל עוזבקעות
נחלהבר גיורא
נחליאלבר יוחאי

נחםברוכין
נחףברור חיל

נחשוליםברוש
נחשוןברכה
נטועהברכיה
נטורברעם

נטעברק
נטףברקאי

נייןברקן
י"נילבת הדר
ניצןבת חפר

'ניצן בבת עין
(קהילת חינוך)ניצנה בת שלמה

ניצני סינימכר-דיידה'ג



ניצניםולס'ג
ניר בניםזרקא-סר א'ג
(תל עמל)ניר דוד (גוש חלב)ש 'ג
ן"ניר חת'ג

ניר יפהגבולות
ניר יצחקגבים
ניר ישראלגבע

ניר משהגבע בנימין
ניר עוזגבע כרמל

ניר עםגבעולים
ניר עציוןגבעון החדשה

ניר עקיבאגבעות בר
ניריםגבעת אבני
נירןגבעת אלה
נס הריםגבעת זאב

נס עמים(איחוד)גבעת חיים 
נעורים(מאוחד)גבעת חיים 
נעלהגבעת יואב

ה"נעמגבעת יערים
נצר חזניגבעת ישעיהו

נצרתי"גבעת ניל
נצרת עיליתגבעת עוז

נשרגבעת שמש
נתיב הגדודגבעתי
ה"נתיב הלגברעם

נתיב העשרהגבת
נתיב השיירהגדות
נתיבותגדיש

ור'סאגגדעונה
סאסאגונן
סגולהגורן

(חמרייה)סואעד גורנות הגליל
סולםגזית
סוסיהגיאה

סופהגיזו
נין'סחגילון
סלמהגילת

סלעיתגינוסר
סמרגיניגר
סנסנהגיתה

סעדגיתית
סערגלאון
ספירגלגל

ר'ג'ע(אבן יצחק)גלעד 
עבדוןגן השומרון

עברוןגן יאשיה
עגורגן נר

עדיגן שמואל
עוזהגעתון

עוזיירגפן
עולשגרופית

עומרגשור
עופרגשר

עוצםגשר הזיו
עזוז(קיבוץ)גת 

עזרכרמל-דאלית אל
עזריאלדבורה

עזריקםדבורייה
עטרתדבירה



עידןדברת
עיילבון'דגניה א
עילוט'דגניה ב

עין איילהב"דוב
אסד-עין אלדולב
עין גבדור

עין גדידורות
עין דורדחי

עין הבשוראסד-דייר אל
עין הודדייר חנא

עין החורשדייר ראפאת
עין המפרץדימונה

ב"עין הנצידישון
עין העמקדלייה
עין השופטדלתון

עין השלושהדמיידה
עין זיווןדן

עין חודדפנה
(איחוד)עין חרוד דקל
(מאוחד)עין חרוד את'דריג
עין יהבהאון

עין יעקבהבונים
עין כרמלהגושרים

עין מאהלהודיות
עין עירוןהודייה

עין צוריםהושעיה
עין קנייאהזורע

עין ראפההזורעים
עין שמרהחותרים

עין תמרהיוגב
עכוהילה

עלומיםהמעפיל
עליהסוללים
עלי זהבהר אדר
עלמההר גילה

עלמוןהר עמשא
עמוקההראל

עמינדבהרדוף
עמיעדהררית

עמיעוזורד יריחו
עמיקםורדון

עמירזבדיאל
עמנואלזוהר

עמקהזיקים
ענבזכרון יעקב

עספיאזכריה
עפולהזמר

עפרהזמרת
עץ אפריםזנוח

עצמון שגבזרועה
עראבהזרזיר

עראמשהזרחיה
ערב אל נעיםואלד'ח

ערדחבר
ערוגותחגי

ערערהחגלה
בנגב-ערערהנס-חד

עתליתחולית
עתניאלחולתה



פארןחוסן
פדואלחוסנייה

פדוייםחופית
פוריידיסחוקוק
כפר עבודה- פורייה חורה

נווה עובד- פורייה חורפיש
פורייה עיליתחזון

פטישחיננית
פלךחלוץ

פני חברחלמיש
פסגותחלץ

פסוטהחמאם
ז"פעמי תשחמדיה
פצאלחמדת
(בוקייעה)פקיעין חמרה
פקיעין חדשהחניתה
כרכור-פרדס חנהחנתון
פרודחספין
פרזוןבה-חפצי

פרי גןחצבה
צאליםאשדוד-חצור

צביהחצור הגלילית
צבעוןחצרים
צובהחריש

צוחרחרמש
צופרחרשים
צוקיםטבריה

צור הדסהזנגרייה-טובא
צוריאלטורעאן
צורית(בעמק)טייבה 

ציפוריטירת כרמל
צנדלהטירת צבי

צפריריםאל-טל
צפתטללים
צרופהטלמון
צרעהטמרה

קדומים(יזרעאל)טמרה 
קדמהטנא

קדמת צביטפחות
קדרת'ג-יאנוח

קדריםיבול
קוממיותיבנאל

קורניתיגור
קטורהיד השמונה

קיסריהיד חנה
קלחיםיד מרדכי

קליהיד נתן
קלעיהל
קציריובל

סר-קצר איובלים
קצריןיודפת
קריית ארבעיונתן

קריית אתאיושיביה
קריית ביאליקיזרעאל
קריית גתיחיעם

קריית טבעוןיטבתה
קריית יםב"ייט

קריית מוצקיןיכיני
קריית מלאכיינון



קריית נטפיםיסוד המעלה
קריית שמונהיסודות
קרני שומרוןיסעור

קשתיעד
ראמהיערה
עין-ראס אליפיע
ראס עלייפית

ראש פינהיפעת
ראש צוריםיפתח
רבבהיצהר
רבדיםיקיר

רביבים(מושבה)יקנעם 
רבידיקנעם עילית

רגבהיראון
רגביםירדנה
רהטירוחם
רווחהירכא
רוויהישע

רוחמהישעי
רומאנהיתד

רומת הייבכאבול
רועיא'היג-כאוכב אבו אל

רותםכברי
רחובכדורי

רחליםכדיתה
ריחאנייהכוכב השחר

ריחןכוכב יעקב
ריינהכוכב מיכאל

רימוניםכורזים
רכסיםכחל

און-רםכחלה
רמותכיסופים

רמות מנשהכישור
רמות נפתליכליל

רמת דודכלנית
רמת השופטכמאנה
רמת יוחנןכמהין

רמת ישיכמון
רמת מגשימיםכנות
רמת צביכנף

רמת רזיאל(מושבה)כנרת 
רנן(קבוצה)כנרת 

רעיםכסיפה
רקפתכסלון
רשפיםסמיע-כסרא

רתמיםרה'אג'חג-טבאש-כעביה
שאר ישובכפר אדומים

שבי ציוןכפר אוריה
שבי שומרוןכפר אחים

גנם-אום אל- שבלי כפר ביאליק
שלום-שגבכפר בלום
שדה אילןכפר ברוך
שדה אליהוכפר גדעון
שדה אליעזרכפר גלים

שדה בוקרכפר גליקסון
שדה דודכפר גלעדי

שדה יואבכפר החורש
שדה יעקבכפר המכבי

שדה יצחקכפר הנוער הדתי



שדה משהכפר הנשיא
שדה נחוםף"כפר הרי

שדה נחמיהכפר ורבורג
שדה ניצןכפר ורדים

שדה צביכפר זוהרים
שדות יםכפר זיתים
שדות מיכהכפר חושן

שדי אברהםכפר חיטים
שדי תרומותכפר חנניה

שדמות דבורה'כפר חסידים א
שדמות מחולה'כפר חסידים ב

שדרותכפר חרוב
שואבהכפר יאסיף
שובהכפר יהושע

שובלכפר יחזקאל
שומרהכפר יעבץ
שומרייהכפר כמא
שוקדהכפר כנא

שורשכפר מימון
שורשיםכפר מנדא
שזורכפר מנחם

שחרכפר מסריק
שחרותכפר מצר

שיבוליםכפר סאלד
דנון' שייחכפר סילבר

שילהכפר עזה
שכניהכפר עציון
שלווהכפר פינס
שלוחותכפר קיש
שלומיכפר קרע

שלומיתכפר ראש הנקרה
שמיר(זרעית)כפר רוזנואלד 

שמעהכפר רופין
שמרתכפר שמאי
שמשיתכפר תבור
שנירכפר תפוח

שעבכרכום
שעלכרם בן זמרה

שער הגולןל"כרם מהר
שער העמקיםכרם שלום

שער מנשהכרמי צור
שפירכרמיאל
שפרכרמייה
שפרעםכרמים
שקדכרמל

שקף
שרונה

(און-לי)שריגים 
שריד

שרשרת
שתולה
תאשור

תדהר
תובל
תומר

תושייה
תימורים

תירוש
תל יוסף



תל עדשים
תל קציר
תל שבע

תל תאומים
תלם

תלמי אליהו
תלמי אלעזר

ו"תלמי ביל
תלמי יוסף

תלמי יחיאל
תלמי יפה

תלמים
תמרת

תעוז
תפרח

תקומה
תקוע

(יישוב)צאנע -תרבין א
תרום


