
כלניתחצרות חולדהדלתוןגבעת יעריםבית נחמיהאלפי מנשהברקן. ת.א

כמהיןחצריםדןגבעת ישעיהובית ניראלקושאבו גוש

כמוןחרב לאתדפנהח"גבעת כבית נקופהאלקנהאבטליון

כנףחרשיםדקלי"גבעת נילבית עובדאמוניםאביאל

(מושבה)כנרת חשמונאיםהאוןגבעת עוזבית עוזיאלאמיריםאביבים

(קבוצה)כנרת טירההבוניםגבעת שמשבית עזראאמציהאביגדור

כסלוןטירת יהודההגושריםגבעתיבית עריףאפיקיםאביטל

סמיע-כסראטירת צביהדר עםגברעםבית צבימרכז סמינריוני-אפעלאביעזר

כפר אביבאל-טלהודיהגבתבית קמהאפקאבירים

כפר אוריהטל שחרהודיותגדותבית קשתאפרתהאבן מנחם

כפר אחיםטלליםהושעיהגדישבית רבןארבלאבן ספיר

ו"כפר בילטפחותהזורעגדעונהבית רימוןארזאבן שמואל

כפר בלוםיבולהזורעיםגונןבית שעריםאריאלאבני איתן

כפר בן נוןיבנאלהחותריםגורןבית שקמהארסוףאדירים

כפר בראיגורהיוגבגורנות הגלילביתר עיליתאשבולאדמית

כפר ברוךיד בנימיןהילהגזיתבלפוריה(איחוד) אשדות יעקב אדרת

כפר גדעוןיד השמונההמעפילגזרבן זכאי(מאוחד) אשדות יעקב אודם

כפר גליםיד חנההסולליםגיאהבן עמיאשחראוהד

כפר גליקסוןיד מרדכיהעוגןגיבתון(כפר נוער)בן שמן אשכולותאומן

כפר גלעדייד נתןהר אדרגיזו(מושב)בן שמן אשל הנשיאאומץ

כפר דניאלם"יד רמבהראלגילוןבני דרוםאשליםאור הגנוז

כפר האורניםיהלהרדוףגילתבני דרוראשרתאור הנר

כפר החורשיובלהרריתגינוסרבני עטרותאשתאולאורה

כפר המכבייובליםורדוןגיניגרש"בני עיאתגראורות

כפר הנגידיודפתזבדיאלגינתוןבני ראםבאר אורהאורטל

כפר הנשיאיונתןזוהרגיתהבניהבאר טוביהאורים

ה"כפר הראיושיביהזיקיםגלאוןבצתבארות יצחקאורנים

ף"כפר הרייזרעאלזכריה(אבן יצחק)גלעד בקועבארותייםאורנית

כפר ורבורגיחיעםזמרתגמזולב-ברבאריאושה

כפר ורדיםיטבתהזנוחגן הדרוםבר גיוראבוסתן הגלילאחווה

כפר זיתיםיכיניזרועהגן השומרוןבר יוחאיבורגתהאחוזם

כפר חושןינובזרחיהגן יאשיהברור חילבטחהאחוזת ברק

כפר חיטיםינוןחברגן נרברושח פוריה"ביהאחיהוד

כפר חייםיסוד המעלהחגורגן שורקברכיהביצרוןאחיטוב

כפר חנניהיסודותחגלהגן שלמהברעםביריהאחיסמך

'כפר חסידים איסעורנס-חדגן שמואלברקבית אורןאיבים

'כפר חסידים ביעדחדידגנות הדרברקאיבית אלעזריאייל

כפר חרוביעלחולדהגני הדרברקןבית אלפאאיילת השחר

כפר טרומןיעףחוליתגני טלברקתבית אריהאילון

כפר ידידיהיערהחולתהגני יוחנןבת הדרבית ברלאילניה

כפר יהושעיפעתחוסןגעשבת חפרן'בית גאירוס

כפר יחזקאליפתחחוקוקגעתוןבת חצורבית גובריןאיתן

כפר יעבץיציץחורפישגפןבת שלמהבית גמליאלאיתנים

כפר מונשיקוםחורשיםגרופיתוליה'לג'גבית הגדירום-אל

כפר מימוןיראוןחזוןגשורגאולי תימןבית הלויאלומה

כפר מנחםירדנהחיבת ציוןגשרגאוליםבית הללאלומות

כפר מסריקירחיבחלוץגשר הזיוגאליהבית העמקאלון הגליל

כפר מצרישעחלץ(קיבוץ)גת גבולותבית השיטהאלוני אבא

כפר מרדכיישעיחמדיהכרמל-דאלית אלגביםבית זיתאלוני הבשן

כפר סאלדישרשחניאלדבורהגבע כרמלבית זרעאלוני יצחק

כפר סילבריתדחניתהדבירהגבעוליםבית חלקיהאלונים

כפר עבודהכבריחנתוןדברתגבעת אבניבית חנןעד-אלי

כפר עזהכדוריחספין'דגניה אגבעת אלהבית חנניהאליכין

כפר קאסםכוכב מיכאלחפץ חיים'דגניה בגבעת ברנרבית חשמונאיאליפז

כפר קישכורזיםבה-חפציב"דובגבעת השלושהבית יוסףאליפלט

כפר ראש הנקרהכחלחצבדורגבעת חביבהבית ינאיאליקים

(זרעית) כפר רוזנואלדכיסופיםחצבהדורות(איחוד) גבעת חייםשער חפר-בית יצחקאלישיב

כפר רופיןכישוראשדוד-חצורדישון(מאוחד)גבעת חיים בית לחם הגליליתאלמגור

כפר רותכלילחצר בארותייםדליהגבעת יואבבית מאיראלעד



שדי תרומותקלחיםעין שמרניר ישראלמשמר העמקמטעכפר שמאי

שדמהקלנסווהעין תמרניר משהמשמר השרוןמי עמיכפר שמואל

שדמות דבורהקלעעינתניר עוזמשמרותמיטבכפר תבור

שואבהחריש- קציר עיר אובותניר עםמשעןמיצרכרכום

שובהקריית יעריםעלומיםניר עציוןמתןמירבכרם בן זמרה

שובלקריית ענביםעלמהניר עקיבאמתתמירוןכרם בן שמן

שומרה(מוסד)קרית יעריםעמוקהניריםמתתיהומיתר(ישיבה)כרם יבנה 

שומריהקרני שומרוןעמינדבניריתנאות גולןמכמניםל"כרם מהר

שוקדהקשתעמיעדנס הריםנאות מרדכימלאהכרם שלום

שורשרבדיםעמיעוזנס עמיםנאות סמדרמלילותכרמי יוסף

שורשיםרביביםעמיקםנעוריםנבטיםמלכיהכרמיה

שזוררבידעמירנעןנגבהמלכישועכרמים

שחררגבהעמקהה"נתיב הלנהורהמנוחהלבון

שחרותרגביםעצמון שגבנתיב העשרהנהללמנוףלביא

שיבוליםרווחהערוגותנתיב השיירהנובמנותלבנים

שילתרוויהעשרתסאסאנוגהמנחמיהלהב

שכניהרוחמהעתליתסגולהנווה אורמנרהלהבות הבשן

שלווהרחובפארןסופהב"נווה אטימסדלהבות חביבה

שלוחותרינתיהפארק תעשיות עמק חפרסלעיתנווה אילןמסדהלהבים

שלומירכסיםפדוייםסמרנווה איתןמסילותלוזית

שמיראון-רםפדיהסעדנווה אפעלמסילת ציוןלוחמי הגיטאות

שמרתרמותפוריה עיליתסערנווה דניאלמסלוללוטם

שמשיתרמות מאירפורתספירנווה זיומעברותלוטן

שניררמות מנשהפטישסתריהנווה חריףמעגליםלימן

שעוריםרמות נפתליפלךעבדוןנווה יםמעגןלכיש

שעלרמת דודז"פעמי תשעברוןנווה ירקמעגן מיכאללפיד

שעלביםרמת הכובש(בוקייעה)פקיעין עגורנווה מבטחמעוז חייםלפידות

שער אפריםרמת השופטפקיעין חדשהעדינווה מיכאלמעונהחוף הכרמל. א.מ

שער הגולןרמת יוחנןפרודעוזהנווה שלוםמעין ברוךמאור

שער העמקיםרמת ישיפרזוןעולשנועםמעין צבימאיר שפיה

שער מנשהרמת מגשימיםפרי גןעופרנוף איילוןמעלה גלבועמבוא ביתר

שערי תקווהרמת צביפתחיהעוצםנופיתמעלה החמישהמבוא חמה

שפייםרמת רזיאלצאליםעזרנופךמעלה עירוןמבוא מודיעים

שפיררמת רחלצביהעזריאלנורדיהמעניתמבואות ים

שפררנןצבעוןעזריהנוריתמפלסיםמבועים

שקףרעיםצובהעזריקםנחושהמפעלי גרנותמבטחים

שרונהרקפתצוחרעידןנחל עוזמפעלי נחם הר טובמבקיעים

(און-לי)שריגים רשפיםצופרעיינותנחלהמצובהמגדים

שרידרתמיםצוקיםעין איילהנחםמצליחמגדל

שרשרתשאר ישובצור הדסהעין גבנחשוליםמצפהמגדל תפן

שתולהשבי ציוןצור יצחקעין גדינחשוןב"מצפה אבימגידו

שתוליםשדה אילןצור משהעין דורנחשוניםמצפה נטופהמגל

תאשורשדה אליהוצור נתןעין הבשורנטועהמצפה רמוןמגן

תדהרשדה אליעזרצוריאלעין הודנטורמצפה שלםמגן שאול

תובלשדה בוקרצוריתעין החורשנטעיםמצרמדרך עוז

תושיהשדה דודצורןעין המפרץנטףמרגליותמדרשת בן גוריון

תימוריםשדה יואבציפוריב"עין הנציניצןמרום גולןמדרשת רופין

תירוששדה יעקבצלפוןעין העמק'ניצן במרחב עםמודיעין עילית

תל יוסףשדה יצחקצפריריםעין השופט(קהילת חינוך)ניצנה (מושב)מרחביה מולדת

תל יצחקשדה משהצרופהעין השלושהניצני סיני(קיבוץ)מרחביה מוצא עילית

תל עדשיםשדה נחוםצרעהעין זיווןניצני עוזמרכז שפיראמורן

תל קצירשדה נחמיהקבוצת יבנהעין חצבהניצניםמשאבי שדהמורשת

תל תאומיםשדה ניצןקדמה(איחוד) עין חרודניר אליהומשגב דבמזור

תלמי אליהושדה עוזיהוקדמת צבי(מאוחד) עין חרודניר בניםמשגב עםמזרע

תלמי אלעזרשדה צביקדרוןעין יהבניר גליםמשואות יצחקמזרעה

ו"תלמי בילשדות יםקדריםעין יעקב(תל עמל) ניר דודמשמר איילוןמחנה טלי

תלמי יוסףשדות מיכהקוממיותעין כרמלן"ניר חמשמר דודמחניים

תלמי יחיאלשדי אברהםקורניתעין עירוןניר יפהמשמר הירדןמחסיה

תלמי יפהשדי חמדקטורהעין צוריםניר יצחקמשמר הנגבמטולה



תלמים

תמרת

תנובות

תעוז

תפרח

תקומה

תרום


