
 
 

 טלמון זרועה גן יאשיה בסיסים צבאיים אלקוש אבו סנאן

 טמרה זרזיר גן נר ה"בסמ אלקנה אבטליון

 יזרעאל-מרהט (דהרה)יראת 'חג נאביב'ג בענה רום-אל אבירים

 נא עומריםט נס-חד גנים בקעות אמציה אבן מנחם

 ת'ג-יאנוח ואלד'ח זרקא-סר א'ג ברור חיל אניעם אבני איתן

 בולי חוות גלעד גרופית ברוש יןאעבל אבני חפץ

 הלי חוות יזרעם גרן ברכה אפיק אבנת

 ונתןי חולית גשר ברעם אפרת אבשלום

 שיביהיו חומש גת ברקן ארגמן אדורה

 טבתהי חוסנייה (באקה במשולש)' גת בת עין ארז אדמית

 ב"יטי חורה בצפון' גת בתי חולים אריאל אודים

 כיניי ורפישח דבורה גב ישעיהו אשבול אודם

 סיףי חיננית דבוריה גבולות אשחר אוהד

 עלוןי חיספין דבורייה גבע אשלים אום אל גנם

 רהיע חלמיש דבירה גבע בנימין גרביה-באקה אל אום אל קוטוף

 פיעי חלף דהילה גבעולים ת'ג-באקה פחם-אום אל

 פיתי חלץ ב"דוב גבעת אהוד באר מלכה אומץ

 תחיפ חמאם דובב גבעת בר בארי אורטל

 צהרי חמדיה דולב גבעת יואב בבולות אורים

 קירי חמדת דורות גבעת יערים ידאת'נוג-בועיינה אורנית

 ראוןי חמרה אסד דיר חנא-דייר אל גבעת ישעיהו בוקעאתא איבטין

 וחםיר חמת גדר דיר ראפאת גדות בחן אילון

 רכאי חניתה דמיידה גדיד מכסור-ביר אל אילות

 ישע חצבה דן מכר-דיידה'ג ביריה אילת

 בית אל איתמר
 

 תדי חצרים דן גליל עליון

 כאבול חריגים דפנה גונן בית אריה אכסאל

 א'היג-כאוכב אל חריש דקל גורן ן'בית ג אלון

 וכבכ חרמש הוואשלה גוש חלב בית הערבה אלון מורה

 כב השחרכו חרפיש הוזייל שבט גילת בית חורון אלון שבות

 יעקבכוכב  טורעאן הר גילה גינות שומרון בית יתיר ןאלוני הבש

 רזיםכו בעמק-טייבה ורד יריחו גיתה בית ליד אלונים

 יסופיםכ טירה זבארגה גיתית בני דקלים עד-אלי

 מאנהכ טירת צבי זיקים וליה'לג'ג בני יהודה אליפז

 נףכ טל מנשה זמר גלגל בני נצרים אלעזר

 סיפהכ טללים זמרת וץגלעד קב בני עצמון אלפי מנשה
 



 
 

 לישעו משהניר  שואהמ יתרמ ות הבשןלהב סמיע-כסרא

 מרעו וזניר ע משכיות א''בדמכ חביבהלהבות  'אג'חג-טבאש-עביהכ

 ופרהע עקיבא ניר מתת ורהמכ יםלהב פר אדומיםכ

 וזעז םנירי גולןנאות  כרות תמנעמ יתוזל אוריהכפר 

 זריאלע יתניר הככרנאות  ילותמל טןלו ניםכפר אור

 (שבט)עטאוונה  ירןנ ות סמדרנא לכיהמ קיהל לדרכפר א

 עידן ס הריםנ נאעורה חהמנו מאור גלעדיכפר 

 עיילבון להנע גוהותנ רהמנו מבוא ביתר דרוםכפר 

 עילוט ה"מנע בנו ותמנ מבוא דותן האורניםכפר 

 עין איברהים עמינ נווה מנשית זבדה מבוא חורון זלפהכפר 

 אסד-עין אל (שבט)אצרה נצ ב"אטינווה  דמס מבוא חמה ירמכפר ז

 עין בוקק צר חזנינ דניאלנווה  סילותמ מבואות החרמון חרובכפר 

 עין גב יצחק נר והרנווה ז דהמסע טחיםבמ יובלכפר 

 עין גדי נריה זיונווה  סעודיןמ קיעיםבמ חזקאלכפר י

 עין הבשור הגדודנתיב  חריףנווה  בר לקו הירוקמע כרום-אל לדמג עבץכפר י

 ב"עין הנצי נתיב העשרה מיכאלנווה  ין ברוךמע עוז לד'מג מימוןכפר 

 עין השלושה ור'אגס וה מנחםנו דומיםמעלה א דל שמס'גמ ררכפר מ

 עין זיוון אסאס פי פרתנו ריםאפמעלה  דליםגמ סולדכפר 

 עין חמד דוםס פיםנו לבועמעלה ג גןמ עזהכפר 

 עין חצבה (חמרייה)סואעד  וקדיםנ גמלאמעלה  דרשת בן גוריוןמ עציוןכפר 

 איחוד-עין חרוד (שבט)ואעד כמאנה ס אבנתנחל  נהולבמעלה  לדתמו סוטהפכפר 

 מאוחד-עין חרוד סיאסו עוז נחל לה שומרוןמע סמוסמו קאסםכפר 

 עין יהב ופהס יאלנחל עליאמ קיבלהמו רעכפר ק

 אהלעין מ כניןס ליםנח פלסיםמ ושייפרהמ רופיןכפר 

 עין עירון מהסל ליאלחנ מצד ולהמח תפוחכפר 

 עין קנייא לעיתס ועהנט דהמצ פהמחנה י בראכפר 

 עין שריד מרס ורנט הודהמצפה י חנה יתירמ רכוםכ

 עין תמר נסנהס טע מרשםנ יריחומצפה  טולהמ רם עמיכ

 עינב דסע י"ניל רמוןמצפה  עמי מי שלוםכרם 

 עכברה ערס ליני צפה שלםמ גרוןמי צורכרם 

 עלומים ספיר סיניניצני  צרמ רסיימ הכרמי

 עלי בדוןע עוזניר  גליותמר רסימ םכרמי

 עלי זהב ר'ג'ע דודניר  רום גולןמ צדימ תכרמי

 עמיעוז דןע פהניר י אבי שדהמש צרמי לבנים

 עמיקם וזיירע יצחקניר  גב עםמש שור חמדמי הבל
 



 
 

 ו''בילתלמי  שדה ניצן רביבים צאלים עמנואל

 י יוסףתלמ שדה צבי רהט צהר ענב

 למיםת שדי אברהם רוחמה צוחר עספיא

 תמרה שדי חמד רומאנה צופים עץ אפרים

 תקוע שדי תרומות רומת הייב צופר עצמון
 

 שדמות מחולה רועי צוקים עקבה
 

 שובה רותם צור הדסה (בנו עקבה)עקבי 
 

 שומרה רחוב צור משה עראבה
 

 שומריה רחלים צנדלהן עראמשה
 

 שוקדה ריחן (שבט)קבועה  ערב אזונר
 

 שיבולים ריינה קדומים ערב אל גוארנה
 

 דנון' שיח רימונים קדיתא ערב אל גנאדי
 

 שיטים און-רם קדמת צבי ערב אל היב
 

 שילה ברמת הגולן-רמות  קדר ערב אל ווהב
 

 שמיר רמת חובב קדרים ערב אל חרנאבה
 

 (נחל)שמעה  רמת מגשימים צאנע-קודיראת א אל כעביהערב 
 

 שניר רמת צבי (שבט)קוואעין  ערב אל מוריסאת
 

 שעב רעים קטורה ערב אל נגדאת
 

 שעל רפיח ים קיבוץ אלון ערב אל סגיראת
 

 שער אפרים רתמים קיבוץ חניתה ערב אל סמניה
 

 שער בנימין שא נור קלחים ערב אל עיסאת
 

 שער מנשה שאר ישוב קליה ערב אל פמאז
 

 שערי תקווה שבות רחל קלנסווה ערב אל שבאב
 

 פרעםש שבזי קלע ערב טוואפרה
 

 קדש שבט אטרש חריש-קציר ערב סעדיה
 

 רשרתש שבט אעצם קצרין ערד
 

 שתולה שבטה קרית ארבע ערערה
 

 דהרת שבלי קרית נטפים עתניאל
 

 ומרת גב שלוםש קרית שמונה פארן
 

 חיתל  שגור (כפר)רע ק פדואל
 

 עמלתל  שדה אליהו קשת פסגות
 

 ציוןתל  שדה בוקר עין-ראס אל פסוטה
 

 קצירתל  שדה דוד ראס עלי ז"פעמי תש
 

 תאומים תל שדה יואב ראש צורים פצאל
 

 אליהותלמי  שדה יצחק רבבה פרי גן
  


