
דגבא

דבורהדידה'גת'ג-באקהאבטליון

דבוריהמכר-דיידה'גבאקה אל גרבייהאביעזר

דבירהולס'גבאר אורהאבירים

דובבוליה'לג'גבאר מילכאאבירם

דולב(שבט)נאביב 'גבאר מילכהאבן מנחם

דורותזרקא-סר א'גבאריאבן ספיר

אסד דיר חנא-דייר אלגב ישעיהובבולותאבני איתן

דיר ראפאתגבולותידאת'בועיינה נוגאבני חפץ

דליהגבעבוקעתאאבנת

דלתוןגבע בנימיןבחןאבשלום

דמיידהגבעוליםמכסור-ביר אלאדורה

דןגבעת אהודביריהאדמית

דן גליל עליוןגבעת ברבית אלאודם

דפנהגבעת זאבבית אלפא(שבט)ווייעד 'אבו ג

דקלגבעת חייםבית אריהאבו סנאן

גבעת יואבן'בית ג(שבט)אבו סריחאן 

גבעת יעריםבית הערבה(שבט)אבו עבדון 

גדותבית חורון(שבט)אבו עמאר 

גדידבית לחם(שבט)אבו עמרה 

גדעונהבית ליד(שבט)אבו קורינאת 

גונןביתר עלית(ישוב)אבו קרינאת 

גורןבני דקלים(שבט)אבו רובייעה 

גוש חלבבני יהודה(שבט)אבו רוקייק 

גילתבני עצמוןאבטליון

גינות שומרוןהממוקמים בכל הארץ- בסיסים צבאייםאבירים

גיתהה"בסמאביחיל

גיתיתבענהאבירם

גלגלבקעותאבן מנחם

גלעד קבוץברור חילאבני איתן

גן יאשיהברושאבני חפץ

גן נרברכהאבנת

גניםברכפלדאבשלום

גרופיתברעםאדורה

גרןברקןאדמית

גשורבת עיןאודם

(באקה במשולש)' גתהממוקמים בכל הארץ- בתי חולים חוליםאוהד

בצפון' גתגנם-אום אל

פחם-אום אל

קוטוף-אום אל

אומץ

אופקים

אורטל

אור הנר

אורים

אורנית

אחוזת ברכפלד

איבטין

אילון

אילות

אילת

איתמר

(כפר)אכסאל 



עזאזמה-אל

אל עריאן

אל רום

אלון

אלון מורה

אלון שבות

אלוני הבשן

אלונים

אלי עד

אליעד

אליפז

אלמוג

אלעזר

אלפי מנשה

אלקוש

אלקנה

אמירים

אמץ

אמציה

אניעם

(שבט)אסד 

אספר

אעבלין

אפיק

אפרת

ארגמן

ארז

אריאל

אשבול

אשחר

אשלים



יטחזוה

יבולטורעאןואלד'ח(שבט)זבארגה ורד יריחוהגושרים

יהל(בעמק)טייבה (!אין שירות)חברון זימרתהוואשלה

יונתןטירה(דהרה)יראת 'חגזיקיםהוזייל שבט

יושיביהטירת צביחד נסזיתןהושעיה

יטבתהטלליםחוות גלעדזמרהר אדר

ב"ייטטלמוןחוות יזרעםזרועההר גילה

יכיניטל אורחוליתזרזיראסד דיר חנא-דייר אל

יסיףטל מנשהחומש

יעלון(יזראל)טמרה חוסנייה

יערהטנא עומריםחורה

(כפר)יפיע חיננית

יפיתחיספין

יפתחחלמיש

יצהרחלף

יקירחלץ

יראוןחמאם

ירוחםחמדיה

ירכא(נחל)חמדת 

ישעחמרה

יתדחמת גדר

חניתה

חנתון

חצבה

חצרים

חרמש

קציר-חריש

חרפיש

חשמונאים





סנמלכ

ור'סאגנאות גולןר"מבוא ביתלבנים(כבול)כאבול 

סאסאנאות הכיכרמבוא דותןלהבא אל עוברה'היג-כאוכב אל

סדוםנאות סמדרמבוא חורוןלהביםכל העסקים הממוקמים לאורכו- 6כביש 

(חמרייה)סואעד נאעורהמבוא חמהלהבות הבשןכוכב

(שבט)סואעד כמאנה נגוהותמבואות החרמוןלהבות חביבהכוכב השחר

סוסיהנובמבטחיםלוזיתכוכב יעקב

סופהנווה אטיבמבשרת ציוןלוטםכורזים

סחניןנווה דניאלכרום-ד אל'מגלוטןכיסופים

סלמהנווה זוהרדל שמס'מגלפידכמאנה

סלעיתנווה זיומגדל עוזלקיהכמהין

סמרנווה חריףמגדליםכנף

סנסנהנווה מיכאלמגןכסיפה

סעדנווה מנחםמדרשת בן גוריוןסמיע-כסרא

סערנופי פרתמודיעין עלית'אג'חג-טבאש-כעביה

ספירנופיםמולדתכפאר קאסם

נוקדיםמוסמוסכפר אדומים

נחל אבנתמוקיבלהכפר אוריה

נחל עוזמוקייבלהכפר אורנים

נחניאלמושייפרהכפר גלעדי

נטועהמחולהכפר דרום

נטורמחנה יפהכפר האורנים

נטע מרשםמחנה יתירכפר זלפה

י"נילמטולהכפר זמיר

ניצןמי עמיכפר חרוב

ניצני סינימיגרוןכפר יובל

ניר דודמייסרכפר יחזקאל

ניר יפהמיסרכפר יעבץ

ניר יצחקמיצדכפר כמא

ניר משהמיצרכפר מימון

ניר עוזמישור חמדכפר מנדא

ניר עקיבאמיתרכפר מרר

ניריםא"מכבדכפר סולד

ניריתמכורהכפר עזה

נירןמכרות תמנעכפר עציון

נמרודמלילותכפר פסוטה

נס הריםמלכיהכפר קרע

נעלהמנוחהכפר רופין

נעמהמנורהכפר רות

נעמימנורהכפר תפוח

(שבט)נצאצרה מנותכפרכפר ברא

נצני עזמנרהכרכום

נצר חזנימנשית זבדהכרמים

נר יצחקמסדכרמית

נריהמסילותכרם עמי

נתיב הגדודמסעדהכרם שלום

נתיב העשרהמסעודיןכרמי צור

מעיליאכרמיה

מעין ברוך

מעלה אדומים

מעלה אפרים

מעלה גלבוע

מעלה גמלא



מעלה לבונה

מעלה שומרון

מפלסים

מצד

מצדה

מצפה יריחו

מצפה רמון

מצפה שלם

מצר

מרגליות

מרום גולן

משאבי שדה

משגב עם

משהד

משואה

משכיות

מתת

מתתיהו



תשרקצפע

תדהרשא נורעין-ראס אל(שבט)קבועה צאליםפארןעבדון

תומרשאר ישובראס עליקדומיםצהרפדואלר'עג

תל חישבות רחלראש צוריםקדמת צביצוחרפטישעדן

תל עמלשבט אטרשרבבהקדרצופיםפסגותעוזייר

תל קצירשבט אעצםרביביםקדריםצופיתפסוטהעולש

תל תאומיםשבטהרגביםצאנע-קודיראת אצופרז"פעמי תשעופרה

תלמי אליהושבי שומרוןרהט(שבט)קוואעין צור הדסהפצאלעופרים

ו"תלמי בילשבלירוחמהקורניתצור משהפרי גןעזוז

תלמי יוסףשגוררומאנהקטורהצוקיםעזריאל

תלמיםשדה אליהורומת הייבקטיףצנדלהן(שבט)עטאוונה 

תמרהשדה בוקררועיקיבוץ אלוןעטרות

תקועשדה דוד(נחל)רותם קיבוץ חניתהת"עטרות א

שדה יואברחובקלחיםעטרת

שדה יצחקרחליםקליהעידן

שדה ניצןריחןקלנסווהעיילבון

שדה צביריינהקלעעילוט

שדי אברהםרימוניםחריש-קצירעין איברהים

שדי חמדרם אוןקצריןאסד-עין אל

שדי תרומותרמותקרית ארבעעינב

שדמות מחולהרמת חובבקרית גתעין בוקק

שובהרמת מגשימיםקרית נטפיםעין גב

שובלרמת צביקרית ספרעין הבשור

שומרהרעיםקרני שומרוןעין השלושה

שומריהרפיח ים(כפר)קרע עין הנציב

שוקדהרתמיםקשתעין זיוון

שיבוליםעין חמד

שיח דנוןעין חצבה

שיטים(איחוד)עין חרוד 

שילה(מאוחד)עין חרוד 

שמירעין יהב

(נחל)שמעה עין מאהל

שנירעין עירון

שעבעין קניא

שעלעין שריד

שער אפריםעין תמר

שער בנימיןעכברה

שער מנשהעלומים

שערי תקווהעלי

שקדעלי זהב

שקףעמיעוז

שרשרתעמיקם

שתולהעמנואל

ענב

עספיא

עצמון

(בנו עקבה)עקבי 

עראבה

עראמשה

ערב אזונר

ערב אל גוארנה

ערב אל גנאדי

ערב אל היב



ערב אל ווהב

ערב אל חרנאבה

ערב אל כעביה

ערב אל מוריסאת

ערב אל נגדאת

ערב אל סגיראת

ערב אל סמניה

ערב אל עיסאת

ערב אל פמאז

ערב אל שבאב

ערב טוואפרה

ערב סעדיה

ערד

(בוואדי ערה)ערערה 


