
חריגיםאבו סנאן

חריגיםאבטליון

חריגיםאבירים

חריגיםאבן מנחם

חריגיםאבני איתן

חריגיםאבני חפץ

חריגיםאבנת

חריגיםאבשלום

חריגיםאדורה

חריגיםאדמית

חריגיםאודים

חריגיםאודם

חריגיםאוהד

חריגיםאום אל גנם

חריגיםאום אל קוטוף

חריגיםפחם-אום אל

חריגיםאומץ

חריגיםאורטל

חריגיםאורים

חריגיםאורנית

חריגיםאיבטין

חריגיםאילון

חריגיםאילות

חריגיםאילת

חריגיםאיתמר

חריגיםאכסאל

חריגיםאלון

חריגיםאלון מורה

חריגיםאלון שבות

חריגיםאלוני הבשן

חריגיםאלונים

חריגיםעד-אלי

חריגיםאליפז

חריגיםאלעזר

חריגיםאלפי מנשה

חריגיםאלקוש

חריגיםאלקנה

חריגיםרום-אל

חריגיםאמציה

חריגיםאניעם

חריגיםאעבלין

חריגיםאפיק

חריגיםאפרת

חריגיםארגמן

חריגיםארז



חריגיםאריאל

חריגיםאשבול

חריגיםאשחר

חריגיםאשלים

חריגיםגרביה-באקה אל

חריגיםת'ג-באקה

חריגיםבאר מילכה

חריגיםבאר מלכה

חריגיםבארי

חריגיםבבולות

חריגיםידאת'נוג-בועיינה

חריגיםבוקעאתא

חריגיםבחן

חריגיםמכסור-ביר אל

חריגיםביריה

חריגיםבית אל

חריגיםבית אריה

חריגיםן'בית ג

חריגיםבית הערבה

חריגיםבית חגי

חריגיםבית חורון

חריגיםבית יתיר

חריגיםבית ליד

חריגיםבני דקלים

חריגיםבני יהודה

חריגיםבני נצרים

חריגיםבני עצמון

חריגיםבסיסים צבאיים

חריגיםה"בסמ

חריגיםבענה

חריגיםבקעות

חריגיםברוכין

חריגיםברור חיל

חריגיםברוש

חריגיםברכה

חריגיםברעם

חריגיםברקן

חריגיםבת עין

חריגיםבתי חולים

חריגיםגב ישעיהו

חריגיםגבולות

חריגיםגבע

חריגיםגבע בנימין



חריגיםגבעולים

חריגיםגבעות בר

חריגיםגבעת אהוד

חריגיםגבעת בר

חריגיםגבעת יואב

חריגיםגבעת יערים

חריגיםגבעת ישעיהו

חריגיםגדות

חריגיםגדיד

חריגיםמכר-דיידה'ג

חריגיםגונן

חריגיםגורן

חריגיםגוש חלב

חריגיםגילת

חריגיםגינות שומרון

חריגיםגיתה

חריגיםגיתית

חריגיםוליה'לג'ג

חריגיםגלגל

חריגיםגלעד קבוץ

חריגיםגן יאשיה

חריגיםגן נר

חריגיםנאביב'ג

חריגיםגנים

חריגיםזרקא-סר א'ג

חריגיםגרופית

חריגיםגרן

חריגיםגשר

חריגיםגת

חריגים(באקה במשולש)' גת

חריגיםבצפון' גת

חריגיםדבורה

חריגיםדבוריה

חריגיםדבורייה

חריגיםדביר

חריגיםדבירה

חריגיםדהילה

חריגיםב"דוב

חריגיםדובב

חריגיםדולב

חריגיםדורות



חריגיםאסד-דיר אל

חריגיםדיר אלעדס

חריגיםדיר ראפאת

חריגיםדמיידה

חריגיםדן

חריגיםדן גליל עליון

חריגיםדפנה

חריגיםדקל

חריגיםהוואשלה

חריגיםהוזייל שבט

חריגיםהר ברכה

חריגיםהר גילה

חריגיםורד יריחו

חריגיםזבארגה

חריגיםזיקים

חריגיםזמר

חריגיםזמרת

חריגיםזרועה

חריגיםזרזיר

חריגים(דהרה)יראת 'חג

חריגיםנס-חד

חריגיםואלד'ח

חריגיםחוות גלעד

חריגיםחוות יזרעם

חריגיםחולית

חריגיםחומש

חריגיםחוסנייה

חריגיםחורה

חריגיםחורפיש

חריגיםחיננית

חריגיםחיספין

חריגיםחלמיש

חריגיםחלף

חריגיםחלץ

חריגיםחמאם

חריגיםחמדיה

חריגיםחמדת

חריגיםחמרה

חריגיםחמת גדר

חריגיםחניתה

חריגיםחצבה

חריגיםחצרים

חריגיםחריגים



חריגיםחריש

חריגיםחרמש

חריגיםחרפיש

חריגיםטורעאן

חריגיםטייבה במשולש

חריגיםבעמק-טייבה

חריגיםטירה

חריגיםטירת צבי

חריגיםטל מנשה

חריגיםטללים

חריגיםטלמון

חריגיםטמרה

חריגיםיזרעאל-טמרה

חריגיםטנא

חריגיםטנא עומרים

חריגיםת'ג-יאנוח

חריגיםיבול

חריגיםיהל

חריגיםיונתן

חריגיםיושיביה

חריגיםיטבתה

חריגיםב"ייט

חריגיםיכיני

חריגיםיסיף

חריגיםיעלון

חריגיםיערה

חריגיםיפיע

חריגיםיפית

חריגיםיפתח

חריגיםיצהר

חריגיםיקיר

חריגיםיראון

חריגיםירוחם

חריגיםירכא

חריגיםישע

חריגיםיתד

חריגיםיתיר

חריגיםכאבול

חריגיםא'היג-כאוכב אל

חריגיםכוכב

חריגיםכוכב השחר

חריגיםכוכב יעקב

חריגיםכורזים

חריגיםכיסופים



חריגיםכמאנה

חריגיםכמהין

חריגיםכנף

חריגיםכסייפה

חריגיםכסיפה

חריגיםסמיע-כסרא

חריגים'אג'חג-טבאש-כעביה

חריגיםכפר אדומים

חריגיםכפר אוריה

חריגיםכפר אורנים

חריגיםכפר אלדד

חריגיםכפר גלעדי

חריגיםכפר דרום

חריגיםכפר האורנים

חריגיםכפר זלפה

חריגיםכפר זמיר

חריגיםכפר חרוב

חריגיםכפר יובל

חריגיםכפר יחזקאל

חריגיםכפר יעבץ

חריגיםכפר מימון

חריגיםכפר מרר

חריגיםכפר סולד

חריגיםכפר עזה

חריגיםכפר עציון

חריגיםכפר פסוטה

חריגיםכפר קאסם

חריגיםכפר קרע

חריגיםכפר רופין

חריגיםכפר תפוח

חריגיםכפרכפר ברא

חריגיםכרכום

חריגיםכרם עמי

חריגיםכרם שלום

חריגיםכרמי צור

חריגיםכרמיה

חריגיםכרמים

חריגיםכרמית

חריגיםלבנים

חריגיםלהב



חריגיםלהבות הבשן

חריגיםלהבות חביבה

חריגיםלהבים

חריגיםלוזית

חריגיםלוטן

חריגיםלקיה

חריגיםמאור

חריגיםמבוא ביתר

חריגיםמבוא דותן

חריגיםמבוא חורון

חריגיםמבוא חמה

חריגיםמבואות החרמון

חריגיםמבטחים

חריגיםמבקיעים

חריגיםכרום-ד אל'מג

חריגיםמגדל עוז

חריגיםדל שמס'מג

חריגיםמגדלים

חריגיםמגן

חריגיםמדרשת בן גוריון

חריגיםמולדת

חריגיםמוסמוס

חריגיםמוקיבלה

חריגיםמושייפרה

חריגיםמחולה

חריגיםמחנה יפה

חריגיםמחנה יתיר

חריגיםמטולה

חריגיםמי עמי

חריגיםמיגרון

חריגיםמייסר

חריגיםמיסר

חריגיםמיצד

חריגיםמיצר

חריגיםמישור חמד

חריגיםמיתר

חריגיםא"מכבד

חריגיםמכורה

חריגיםמכרות תמנע



חריגיםמלילות

חריגיםמלכיה

חריגיםמנוחה

חריגיםמנורה

חריגיםמנות

חריגיםמנשית זבדה

חריגיםמסד

חריגיםמסילות

חריגיםמסעדה

חריגיםמסעודין

חריגיםמעבר לקו הירוק

חריגיםמעון

חריגיםמעין ברוך

חריגיםמעלה אדומים

חריגיםמעלה אפרים

חריגיםמעלה גלבוע

חריגיםמעלה גמלא

חריגיםמעלה לבונה

חריגיםמעלה מכמש

חריגיםמעלה עמוס

חריגיםמעלה שומרון

חריגיםמעליא

חריגיםמפלסים

חריגיםמצד

חריגיםמצדה

חריגיםמצדות יהודה

חריגיםמצפה יריחו

חריגיםמצפה רמון

חריגיםמצפה שלם

חריגיםמצר

חריגיםמרגליות

חריגיםמרום גולן

חריגיםמשאבי שדה

חריגיםמשגב עם

חריגיםמשואה



חריגיםמשכיות

חריגיםמתת

חריגיםנאות גולן

חריגיםנאות הככר

חריגיםנאות סמדר

חריגיםנאעורה

חריגיםנגוהות

חריגיםנוב

חריגיםנווה

חריגיםב"נווה אטי

חריגיםנווה דניאל

חריגיםנווה זוהר

חריגיםנווה זיו

חריגיםנווה חריף

חריגיםנווה מיכאל

חריגיםנווה מנחם

חריגיםנופי פרת

חריגיםנופים

חריגיםנוקדים

חריגיםנחל אבנת

חריגיםנחל עוז

חריגיםנחליאל

חריגיםנחלים

חריגיםנחניאל

חריגיםנטועה

חריגיםנטור

חריגיםנטע מרשם

חריגיםי"ניל

חריגיםנילי

חריגיםניצני סיני

חריגיםניצני עוז

חריגיםניר דוד

חריגיםניר יפה

חריגיםניר יצחק

חריגיםניר משה

חריגיםניר עוז

חריגיםניר עקיבא

חריגיםנירים

חריגיםנירית

חריגיםנירן

חריגיםנס הרים

חריגיםנעלה

חריגיםה"נעמ

חריגיםנעמי

חריגים(שבט)נצאצרה 

חריגיםנצר חזני



חריגיםנר יצחק

חריגיםנריה

חריגיםנתיב הגדוד

חריגיםנתיב העשרה

חריגיםור'סאג

חריגיםסאסא

חריגיםסדום

חריגים(חמרייה)סואעד 

חריגים(שבט)סואעד כמאנה 

חריגיםסוסיא

חריגיםסופה

חריגיםסכנין

חריגיםסלמה

חריגיםסלעית

חריגיםסמר

חריגיםסנסנה

חריגיםסעד

חריגיםסער

חריגיםספיר

חריגיםעבדון

חריגיםר'ג'ע

חריגיםעדן

חריגיםעוזייר

חריגיםעולש

חריגיםעומר

חריגיםעופרה

חריגיםעזוז

חריגיםעזריאל

חריגים(שבט)עטאוונה 

חריגיםעטרת

חריגיםעידן

חריגיםעיילבון

חריגיםעילוט

חריגיםעין איברהים

חריגיםאסד-עין אל

חריגיםעין בוקק

חריגיםעין גב

חריגיםעין גדי

חריגיםעין הבשור

חריגיםב"עין הנצי

חריגיםעין השלושה



חריגיםעין זיוון

חריגיםעין חמד

חריגיםעין חצבה

חריגיםאיחוד-עין חרוד

חריגיםמאוחד-עין חרוד

חריגיםעין יהב

חריגיםעין מאהל

חריגיםעין עירון

חריגיםעין קנייא

חריגיםעין שריד

חריגיםעין תמר

חריגיםעינב

חריגיםעכברה

חריגיםעלומים

חריגיםעלי

חריגיםעלי זהב

חריגיםעמיעוז

חריגיםעמיקם

חריגיםעמנואל

חריגיםענב

חריגיםעספיא

חריגיםעץ אפרים

חריגיםעצמון

חריגיםעקבה

חריגים(בנו עקבה)עקבי 

חריגיםעראבה

חריגיםעראמשה

חריגיםערב אזונר

חריגיםערב אל גוארנה

חריגיםערב אל גנאדי

חריגיםערב אל היב

חריגיםערב אל ווהב

חריגיםערב אל חרנאבה

חריגיםערב אל כעביה

חריגיםערב אל מוריסאת

חריגיםערב אל נגדאת

חריגיםערב אל סגיראת



חריגיםערב אל סמניה

חריגיםערב אל עיסאת

חריגיםערב אל פמאז

חריגיםערב אל שבאב

חריגיםערב טוואפרה

חריגיםערב סעדיה

חריגיםערד

חריגיםערערה

חריגיםערערה בנגב

חריגיםעתניאל

חריגיםפארן

חריגיםפדואל

חריגיםפסגות

חריגיםפסוטה

חריגיםז"פעמי תש

חריגיםפצאל

חריגיםפרי גן

חריגיםצאלים

חריגיםצהר

חריגיםצוחר

חריגיםצופים

חריגיםצופר

חריגיםצוקים

חריגיםצור הדסה

חריגיםצור משה

חריגיםצנדלהן

חריגים(שבט)קבועה 

חריגיםקדומים

חריגיםקדיתא

חריגיםקדמת צבי

חריגיםקדר

חריגיםקדרים

חריגיםצאנע-קודיראת א

חריגים(שבט)קוואעין 

חריגיםקטורה

חריגיםקיבוץ אלון

חריגיםקיבוץ חניתה

חריגיםקלחים



חריגיםקליה

חריגיםקלנסווה

חריגיםקלע

חריגיםחריש-קציר

חריגיםקצרין

חריגיםקרית ארבע

חריגיםקרית נטפים

חריגיםקרית שמונה

חריגיםקרני שומרון

חריגים(כפר)קרע 

חריגיםקשת

חריגיםעין-ראס אל

חריגיםראס עלי

חריגיםראש צורים

חריגיםרבבה

חריגיםרביבים

חריגיםרהט

חריגיםרוחמה

חריגיםרומאנה

חריגיםרומת הייב

חריגיםרועי

חריגיםרותם

חריגיםרחוב

חריגיםרחלים

חריגיםריחן

חריגיםריינה

חריגיםרימונים

חריגיםאון-רם

חריגיםברמת הגולן-רמות 

חריגיםרמת חובב

חריגיםרמת מגשימים

חריגיםרמת צבי

חריגיםרעים

חריגיםרפיח ים

חריגיםרתמים

חריגיםשא נור

חריגיםשאר ישוב

חריגיםשבות רחל

חריגיםשבזי



חריגיםשבט אטרש

חריגיםשבט אעצם

חריגיםשבטה

חריגיםשבי שומרון

חריגיםשבלי

חריגיםשגב שלום

חריגיםשגור

חריגיםשדה אליהו

חריגיםשדה בוקר

חריגיםשדה דוד

חריגיםשדה יואב

חריגיםשדה יצחק

חריגיםשדה ניצן

חריגיםשדה צבי

חריגיםשדי אברהם

חריגיםשדי חמד

חריגיםשדי תרומות

חריגיםשדמות מחולה

חריגיםשובה

חריגיםשומרה

חריגיםשומריה

חריגיםשוקדה

חריגיםשיבולים

חריגיםדנון' שיח

חריגיםשיטים

חריגיםשילה

חריגיםשמיר

חריגים(נחל)שמעה 

חריגיםשניר

חריגיםשעב

חריגיםשעל

חריגיםשער אפרים

חריגיםשער בנימין

חריגיםשער מנשה

חריגיםשערי תקווה

חריגיםשפרעם

חריגיםשקד

חריגיםשרשרת



חריגיםשתולה

חריגיםתדהר

חריגיםתומר

חריגיםתל חי

חריגיםתל עמל

חריגיםתל ציון

חריגיםתל קציר

חריגיםתל תאומים

חריגיםתלם

חריגיםתלמי אליהו

חריגיםו"תלמי ביל

חריגיםתלמי יוסף

חריגיםתלמים

חריגיםתמרה

חריגיםתקוע


