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 מ"ק 40-0רשימת היישובים  –' הנספח                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ"ק 7-20

 אורים ן"ניר ח

 אשבול ישראל ניר

 אשקלון ניר עקיבא

 בית הגדי נצנים

 בית שקמה נתיבות

 ברוש עצם

 ברכיה פטיש

 גבולות ז"פעמי תש

 גבעולים קלחים

 הודיה רוחמה

 זהר שבלים

 יד נתן שדה דוד

 כוכב מיכאל שדה יואב

 כפר סילבר שדה צבי

 מבועים שחר

 מלילות שרשרת

 מעגלים תאשור

 משען תדהר

 נגבה ו"בילתלמי 

 נגה תלמים

 נהורה צאלים

 באר גנים 

חוות 

 השיקמים

 ניצן ב 

 ניצן  

 שבי דרום בני נצרים

 נווה שלומית

 בת הדר תלמי אליהו 

 תלמי יפה צחר

 שדה ניצן יושיביה

 ניר משה מבקיעים

 חלץ זרועה

 דורות גיאה

 ברור חיל אוהד 

 מסלול  אבן שמואל 

 רנן  שלווה 

 איתן אחוזם 

 עוזה  

 

 מ"ק 20 – 30

 אביגדור מרכז שפירא

 אורות משואות יצחק

 אחוה משמר הנגב

 אלמה נחלה

 אמונים ניר בנים

 אפקים נעם

 אשדוד סגולה

 באר טוביה עזר

 בטחה עזריקם

 בית עזרא עין צורים

 בית קמה ערוגות

 גבעתי פדויים

 גילת קדמה

 גלאון קרית מלאכי

 )קבוץ(גת רהט

 דביר שדה עזיהו

 ורדון שובל

 זבדיאל שפיר

 זרחיה שתולים

 חצור תמורים

 כפר אחים תפרח

 כפר ורבורג גבעות בר

 להבים עזי-אל

 צאנע-תראבין א לכיש

 קריית גת רבדים

 קוממיות גן יבנה

 רווחה מנוחה

 אשל הנשיא שדה משה 

 מ"ק 30 – 40

 אבו עבדון כפר מנחם

 אמציה כפר מרדכי

 אסד )ישיב(כרם יבנה

 באר שבע להב

 בית אלעזרי לוזית

 וברין'בית ג און-לי

 בית גמליאל מישר

 בית חלקיה משגב דב

 בית ניר נוה מבטח

 בית רבן נחושה

 בן זכאי נחל אשכולות

 בני דרום נחל נגוהות

ניר גלים  ש"בני עי

 בני ראם עגור

 בניה עשרת

 יסודות צופיה

 גבעת ישעיהו צפרירים

 גדרה קבוצת יבנה

 גן הדרום קדרון

 גפן שדות מיכה

 חפץ חיים שדמה

 חצב שומריה

 חצרים שקף

 יבנה תירוש

 יד בנימין אשכולות

 תל נוף מחנה יפה

 כנות ברורים

 כפר אביב מסמיה

 ף"כפר הרי )מרשם(נטע 

 אל עדי אליהב

 סנסנה תלמי יחיאל

 בני דקלים ביצרון

 כרמי קטיף ינון

 לקיה 

גבעת 

 וושינגטון

 נאות חובב אום בטין

 תל שבע עומר

מזכרת בתיה  גבעת ברנר

 זכריה קריית עקרון

 

 מ"ק 0-7

 אור הנר בארי

 ארז גבים

 זיקים גברעם

 חולית דקל

 יד מרדכי זמרת

 כסופים יבול

 כפר עזה יכיני

 כרם שלום ישע

 כרמיה יתד

 מפלסים מבטחים

 נחל עז מגן

 ניר יצחק עלומים

 ניר עז עמיעז

 ניר עם פריגן

 נירים רעים

 נתיב העשרה שדה אברהם

 סופה שובה

 סעד איבים

 עין השלשה כפר מימון  

 שדרות תושייה 

 שוקדה  תלמי יוסף 

 אבשלום תקומה

 עין הבשור  

 


