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סוסיהנאות גולןמ אדומיםלבניםטירה

סופהנאות הכיכרמאורלהבטירת צבי

נין'סחנאות הככרר"מבוא ביתלהבות הבשןטל אור

נין'סחנאות סמדרמבוא ביתרלהבות חביבהטל מנשה

סחניןנאעורהמבוא דותןלהביםטללים

סכניןנבטיםמבוא חורוןלוזיתטלמון

סלמהנבי מוסאמבוא חמהלוטןטמרה

סלעיתידאת'נגמבואות הגלבועליבנהיזרעאל-טמרה

סמיענגבהמבואות החרמוןלכיש(יזראל)טמרה 

סמרנגהמבואות יםלפיד(יזרעאל)טמרה 

סנדלהנגוהותמבואות יריחולקיהטמרה יזרעאל

סנסנהנהורהמבועיםלקיהטנא

סעדנובמבטחיםלשםטנא עומרים

סעוהנוגהמבקיעיםטרעאן

סערנוהכרום-ד אל'מגיבול

ספירנוה אבותד אל כרום'מגיבולה

ספסופנוה אורדל שמס'מגיד חנה

ב"נוה אטיכרום-ד אל'מגיד מרדכי

נוה אטיבדל שמס'מגיד נתן

נוה דניאלמגאריהל

נוה זהרמגד אל כרוםיובל

נוה זיומגדויודפת

נוה חלוקיםמגדל עוזיוטבתה

נוה חריףמגדל עזיונתן

נוה מיכאלמגדל שמסיושיביה

נווהמגדליםיזרעאל

נווה אבותמגידויזרעם

נווה אורמגליטבתה

ב"נווה אטימגןב"ייט

נווה אטיבמגן שאוליכיני

נווה דניאלמדרך עוזיסיף

נווה הרצוגמדרך עזיעד

נווה זוהרמדרשת בן גוריוןיעל

נווה זיועילית-מודיעיןיעלון

נווה חריףעלית-מודיעיןיערה

נווה מדברמודיעין עיליתיפיע

נווה מיכאלמודיעין עלית(כפר)יפיע 

נווה מנחםמולדהיפית

נווה צוףמולדתיפתח

נועםמוסמוסיצהר

נופי נחמיהמועאוויהיקיר

נופי פרתמועצה אזורית אשכויראון

נופיםמועצה מרום הגלילירדנה

נוקדיםמוצא עיליתירוחם

נוריתמוקיבילהירחיב

ל אבנת"נחמוקיבלהירכא

ל אלישע"נחמוקייבלהישע

ל חמדת"נחמורשתיתד

ל נמרוד"נחמושב ניר עקיבאיתיר

ל עוז"נחמושייפרה6כביש 

כל העסקים - 6כביש 

הממוקמים לאורכו
ל קלע"נחמחולה



ל רותם"נחמחנה בלדדכדיתה

ל רתם"נחמחנה חצריםכוכב

ל שטים"נחמחנה יוכבדכוכב השחר

ל שיטים"נחמחנה יפהכוכב יעקב

נחל אבנתמחנה יתירכוכב מיכאל

מחנה נבטיםכורזים
נחל 

אשכולות

נחל חמדתמחנה סייריםכיסופים

נחל יתירמחנה עדיכיסרא

נחל משכיותמחנה רמוןכמאנה

נחל נגוהותמחנה שטיםכמהין

נחל נצריםמחנייםכנף

נחל עוזמטולהכסופים

נחל עזמי עמיכפר אדומים

נחל ציןמיגרוןכפר אדמים

נחל קלעמיטבכפר אוריה

נחל רתםמייסרכפר אורנים

נחל שטיםמיסרכפר איכסאל

נחל שמעהמיצדכפר אל עוברה

נחלהמיצרכפר אלדד

נחליאלמירבכפר בלום

נחניאלמירוןכפר ברא

נטועהמישור חמדכפר גדיידה

נטורמישור רותםכפר גלעדי

נטעמיתרכפר דרום

נטע מרשםמיתריםכפר האורנים

י"נילא"מכבדכפר הנשיא

נילימכורהכפר זוהרים

ניסניתמכחולכפר זלפה

ניצןמכמורתכפר זמיר

ניצן במכמרתכפר חושן

'ניצן במכרכפר חרוב

ניצנהמכרות תמנעכפר חשן

מכתש רמוןכפר יאסיף
ניצנה 

קהילת חינו)

ניצני סינימלאהכפר יובל

ניצני עוזמלון גלילוןכפר יחזקאל

ניצני עזמלילותכפר יסיף

ניצני שלוםמלכיהכפר יעבץ

ניצניםמלכישועכפר יפיע

ניר בניםמנוחהכפר כסרא

ניר גליםמנוףכפר מימון

ניר דודמנורהכפר מרר

מנותכפר נחום
תל -ניר דוד

עמל

מנרהכפר סאלד
תל )ניר דוד 

(עמל

מנשית זבדהכפר סולד
ניר דוד תל 

עמל

ן"ניר חמסדכפר סילבר

ניר חןמסוף אלנביכפר סמיע

ניר יפהמסילותכפר עזה

ניר יצחקמסלותכפר עציון



ניר ישראלמסעדהכפר פסוטה

ניר משהמסעודיןכפר קאסם

ניר עוזעזאזמה-מסעודין אלכפר קרע

ניר עזמסעודין אל עזאזמהכפר רופין

ניר עםמע אדומיםכפר רות

ניר עקיבאבית שא-מעבר אלנביכפר ריינה

ניריםיריחו-מעבר אלנביכפר שמאי

ניריתמעגליםכפר תפוח

נירןמעוןכפרכפר ברא

מעיליאכרכום

נמל 

התעופה בן 

גוריון

מעיליהכרכם
נמל תעופה 

לוד

נמרודמעין ברוךכרם בן זמ

נס הריםמעלה אדומיםכרם בן זמרה

נעלהמעלה אדמיםכרם עמי

נעםמעלה אפריםכרם שלום

ה"נעממעלה גלבועכרמי צור

נעמהמעלה גלבעכרמי קטיף

נעמימעלה גמלאכרמיה

נערןמעלה חברכרמים

נצאצרהמעלה לבונהכרמית

מעלה מכמש(מושב בדרום)כרמל 
נצאצרה 

(שבט)

נצןמעלה עמוס

מעלה שומרון

נצנה 

קהילת )

(חנוך

מעליא
קהילת )נצנה

(חנוך

נצני סינימעפיל

נצני עזמפגש הבקעה

נצניםמפלסים

מצד
כפר )נצנים 

(הנוער

נצר חזנימצדה

נצריםמצדות יהודה

נר יצחקב"מצפה אבי

נריהמצפה אביב

נתיב הגדודמצפה אילן

מצפה יריחו
נתיב 

העשרה

מצפה עדי

מצפה רמון

מצפה שלם

מצר

מרגליות

מרום גולן

מרום הגליל

מרחב עם



מרחבים

מרכז אבשלום

מרכז שפירא

משאבי שדה

משגב

משגב עם

משואה

משואות יצחק

משכיות

משמר הנגב

משמר העמק

משען

מתחם קניאל

מתן

מתקן חולות

מתת

מתתיהו


