
תשר-קצ-פע

תאשורשאר ישובקבועהפ תעשיות רותםעבדון

תדהרשבות רחל(שבט)קבועה פארןר'עג

תומרשבט אבו סריחאןקדומיםפדואלעגר

תושיהשבט אבו עבדוןצאנע-קדייראת אפטישעדי

תל חישבט אבו עמרהקדיתאפנוי מחנה טליעדיעד

תל עמלשבט אבו קורינאתקדםפני חברעדן

תל ערדשבט אבו רוקייקקדמת צביפני קדםעובדה

תל קצירשבט אטרשקדרפסגותעוזה

תל שבעשבט אסדקדריםפסוטהעוזייר

תל תאומיםשבט אעצםקדש ברנעז"פעמי תשעולש

תלםשבט הוזיילקואעיןפעמי תשזעומר

תלמי אליהושבט נצאצרהש)צאנע-קודייראת אפצאילעופרה

ו"תלמי בילשבט עטאוונהצאנע-קודיראת אפצאלעופרים

תלמי בילושבטהקוואעיןפרודעוצם

תלמי יוסףשבי דרום(שבט)קוואעין פרזוןעוקבי

תלמי יחיאלשבי שומרוןקומראןפרי גן(בנו עוקבה)עוקבי 

תלמי יפהשבליקורניתפריגןעזוז

קטורהצאליםעזר
-אום אל- שבלי 

גנם
תלמים

תמנעשבלי אום אל גנםקטיףצבעוןעזריאל

{מעצ}תמר שבליםקיבוץ אילוןצהרעזריקם

תמרהשלום-שגבקיבוץ אלוןצוחרעטאוונה

תקומהשגב שלוםקיבוץ בית קשתצומת גוש עציון(שבט)עטאוונה 

תקועעצמון/שגבקיבוץ גתצומת כחעטאונה

שגורקיבוץ חניתהצומת שוקתעטרות

שדה אליהוקיבוץ יהלצופיםת"עטרות א

שדה בוקרקיבוץ עין צוריםצופיןעטרת

שדה דודקידהצופיתעידן

שדה יואבקלחיםצופרעיילבון

שדה יצחקה"קליצוקיםעיין השלושה

שדה ניצןקליהצור הדסהעיין זיוון

שדה נצןקלנסווהצור משה(איחוד)עיין חרוד 

שדה עוזיהוקלעצנדלהעילבון

שדה עזיהוסיר-קסר אצנדלהןעילוט



שדה צביקציעותצריפיןעין איברהים

שדות נגבחריש-קציראסד-עין אל

שדי אברהםסר-קצר אעין אל אסד

שדי חמדקצריןעין בוקק

שדי תרומותקריית ארבעעין גב

שדמות מחולהקריית ספרעין גדי

שובהקריית שדה התעופהעין הבשור

שובלקרית ארבעב"עין הנצי

שומרהקרית נטפיםעין הנציב

שומריהקרית ספרעין השלושה

שוקדהקרית שדה התעופהעין השלשה

שזפוןקרני שומרוןעין זיוון

שחרקרעעין זיון

שחרות(כפר)קרע עין חמד

שיבוליםקשתעין חצבה

שיבטהראש צוריםאיחוד-עין חרוד

שיבלירבבהמאוחד-עין חרוד

שיזףרביבים(אחוד)עין חרוד 

שיזפוןרגבים(איחוד)עין חרוד 

שיח דנוןרהט(מאוחד)עין חרוד 

דנון' שיחרווחהעין חרוד אחוד

שיטיםרוויהעין חרוד מאוחד

דנון' שייחרוחה(אחוד)עין חרוד

שילהרוחמה(מאוחד)עין חרוד

שכניהרויהעין יהב

שלווהרומאנהעין כמונים

שלווה במדבררומת היבעין מאהל

שלוחותרומת הייבעין סהלה

דרום- שלומיתרועיעין עירון

שלפיםרותםעין צורים

שמיר(נחל)רותם עין קניא



שמעהרחובעין קנייא

(נחל)שמעה רחליםעין שריד

שמרתריחאניהעין תמר

שניריחןעינב

שנירריחניהעיר אובות

שעבריינהדים"עיר הבה

שעלרימוניםעכברה

שער אפריםרינהעלוט

שער בנימיןאון-רםעלומים

שער הנגברם אוןעלי

שער מנשהרמוניםעלי זהב

שערי תקוהרמותעלמה

שערי תקווהרמות נפתליעלמון

שפיררמת חובבעלש

שפררמת מגישימיםעמונה

שפרעםרמת מגשימיםעמיחי

שקדרמת נגבעמיעוז

שקףרמת צביעמיעז

שרשרתרעיםעמיקם

שתולהרפיח יםעמנואל

שתוליםרקפתעמר

רשפ לא לשימושענב

רשפיםענתות

רתמיםעספיא

עפרה

עץ אפרים

עצם

עצמון

עצמון שגב

(בנו עקבה)עקבי 

(בני עקבה)עקבי 

עקבי בנו עקבה

(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

ערערה

בואדי ערה- ערערה

בוואדי )ערערה 

(ערה

עשהאל

עתניאל


