
נספח א' : רשימת ישובים באזורי עדיפות למגורים 

מס'
ישובמחוז סידורי

אזור עדיפות לאומית 
למגורים

קו עימות צפון וגבול לבנון/ 
עוטף עזה/  שדרות רבתי

אאבטליוןצפון1

קו עימותאאביביםצפון2

אאביטלצפון3

קו עימותאאביריםצפון4

קו עימותאאבן מנחםצפון5

קו עימותאאבני איתןצפון6

אאבני חפץיו"ש7

קו עימותאאבשלוםדרום8

אאדורהיו"ש9

אאדיריםצפון10

קו עימותאאדמיתצפון11

קו עימותאאודםצפון12

קו עימותאאוהדדרום13

אאומןצפון14

אאופקיםדרום15

קו עימותאאור הגנוזצפון16

קו עימותאאור הנרדרום17

קו עימותאאורטלצפון18

קו עימותאאיביםדרום19

קו עימותאאילוןצפון20

אאילותדרום21

אאילתדרום22

אאיתמריו"ש23

קו עימותאאל רוםצפון24

אאלון מורהיו"ש25

קו עימותאאלוני הבשןצפון26

קו עימותאאלי-עדצפון27

אאליאב ( חרוב )י-ם28

אאליפזדרום29

אאלמגורצפון30

אאלמוגיו"ש31

אאלמותצפון32

קו עימותאאלקושצפון33

אאמיריםצפון34

אאמנוןצפון35

קו עימותאאניעםצפון36

קו עימותאאפיקצפון37

אאפיקיםצפון38

ישובים באזור עדיפות לאומית א' : 
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מס'
ישובמחוז סידורי
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למגורים
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עוטף עזה/  שדרות רבתי

אאפקצפון39

אאפרתהיו"ש40

אארגמןיו"ש41

קו עימותאארזדרום42

אאריאליו"ש43

אאשבולדרום44

אאשבלצפון45

אאשדות יעקב איחודצפון46

אאשדות יעקב מצפון47

אאשל הנשיאדרום48

אאשליםדרום49

אבאר-מילכהדרום50

אבאר אורהדרום51

קו עימותאבארידרום52

קו עימותאבוקעתהצפון53

אבית אליו"ש54

אבית אלפאצפון55

קו עימותאבית הללצפון56

אבית העמקצפון57

אבית הערבהיו"ש58

אבית השטהצפון59

אבית זרעצפון60

אבית יוסףצפון61

אבית רימוןצפון62

אבית שאןצפון63

אבית קשתצפון64

אבני דקליםי-ם65

אבני נצריםדרום66

אבעינה  (שאג'ור)צפון67

אבעינה נג'ידאתצפון68

אבלפוריהצפון69

קו עימותאבצתצפון70

אבקעותיו"ש71

קו עימותאבר יוחאיצפון72

אברכהיו"ש73

קו עימותאברעםצפון74

אברקצפון75

אג'דידה מכרצפון76

אגבולותדרום77
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קו עימותאגביםדרום78

אגבעוליםדרום79

אגבעות ברדרום80

קו עימותאגברעםי-ם81

אגדותצפון82

אגדישצפון83

אגדעונהצפון84

קו עימותאגונןצפון85

קו עימותאגורןצפון86

קו עימותאגוש חלב (ג'ש)צפון87

אגלגליו"ש88

אגנוסרצפון89

קו עימותאגעתוןצפון90

אגרופיתדרום91

קו עימותאגרנות הגלילצפון92

קו עימותאגשורצפון93

אגשרצפון94

קו עימותאגשר הזיוצפון95

אגתהצפון96

אגתיתיו"ש97

אדבורהצפון98

אדברתצפון99

אדגניה אצפון100

אדגניה בצפון101

קו עימותאדוב"בצפון102

אדולביו"ש103

אדימונהדרום104

אדיר אל אסד (שאג'ור)צפון105

אדיר חנאצפון106

קו עימותאדישוןצפון107

קו עימותאדלתוןצפון108

אדמיידהצפון109

קו עימותאדןצפון110

קו עימותאדפנהצפון111

קו עימותאדקלדרום112

אהאוןצפון113

קו עימותאהגושריםצפון114

אהודיותצפון115

קו עימותאהילהצפון116

3מתוך18



נספח א' : רשימת ישובים באזורי עדיפות למגורים 

מס'
ישובמחוז סידורי

אזור עדיפות לאומית 
למגורים

קו עימות צפון וגבול לבנון/ 
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אהרריתצפון117

אורד יריחויו"ש118

אזידצפון119

קו עימותאזיקיםי-ם120

קו עימותאזמרתדרום121

אזרועהדרום122

אחברצפון123

אחגייו"ש124

קו עימותאחד-נסצפון125

קו עימותאחוליתדרום126

אחולתהצפון127

אחוקוקצפון128

קו עימותאחורפישצפון129

אחזוןצפון130

אחירןדרום131

אחלוץצפון132

אחלמישיו"ש133

אחמדיהצפון134

אחמרהיו"ש135

קו עימותאחניתהצפון136

קו עימותאחספיןצפון137

אחפצי בהצפון138

אחצבהדרום139

אחצור הגליליתצפון140

אחרמשיו"ש141

אחרשיםצפון142

אטבריהצפון143

אטירת צביצפון144

אטלליםדרום145

אטלמוןיו"ש146

אטפחותצפון147

קו עימותאיבולדרום148

קו עימותאיד מרדכיי-ם149

איהלדרום150

קו עימותאיובלצפון151

איודפתצפון152

קו עימותאיונתןצפון153

איושיביהדרום154

איזרעאלצפון155

4מתוך18



נספח א' : רשימת ישובים באזורי עדיפות למגורים 

מס'
ישובמחוז סידורי

אזור עדיפות לאומית 
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איחיעםצפון156

איטבתהדרום157

אייטביו"ש158

קו עימותאיכינידרום159

איסעורצפון160

קו עימותאיערהצפון161

איפיתיו"ש162

קו עימותאיפתחצפון163

איצהריו"ש164

קו עימותאיראוןצפון165

אירדנהצפון166

אירוחםדרום167

קו עימותאישעדרום168

קו עימותאיתדדרום169

איתירדרום170

קו עימותאכבריצפון171

אכדוריצפון172

אכורזיםצפון173

אכחלצפון174

אכישורצפון175

אכלילצפון176

אכלניתצפון177

אכמהיןדרום178

קו עימותאכנףצפון179

אכנרת מושבהצפון180

אכנרת קבוצהצפון181

קו עימותאכסופיםדרום182

קו עימותאכפר בלוםצפון183

אכפר גדעוןצפון184

קו עימותאכפר גלעדיצפון185

קו עימותאכפר חושן (ספסופה)צפון186

אכפר חנניהצפון187

קו עימותאכפר חרובצפון188

קו עימותאכפר מימוןדרום189

קו עימותאכפר סאלדצפון190

קו עימותאכפר עזהדרום191

אכפר קישצפון192

קו עימותאכפר ראש הנקרהצפון193

קו עימותאכפר רוזנואלד (זרעית)צפון194
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אכפר רופיןצפון195

אכפר שמאיצפון196

אכפר תפוחיו"ש197

קו עימותאכרם בן זמרהצפון198

קו עימותאכרם שלוםדרום199

אכרמי צוריו"ש200

אכרמי קטיף-אמציהי-ם201

אכרמיאלצפון202

קו עימותאכרמיהי-ם203

אכרמיםדרום204

אכרמיתדרום205

אכרמליו"ש206

אלבוןצפון207

אלבניםצפון208

אלהבדרום209

אלוחמי הגיטאותצפון210

אלוטןדרום211

אלטםצפון212

קו עימותאלימןצפון213

אלפידותצפון214

אמבוא דותןיו"ש215

קו עימותאמבוא חמהצפון216

קו עימותאמבטחיםדרום217

אמג'ד אל כרום (שאג'ור)צפון218

קו עימותאמג'דל שמסצפון219

אמגארצפון220

אמגדל העמקצפון221

אמגדל עזיו"ש222

אמגדליםיו"ש223

קו עימותאמגןדרום224

אמגן שאולצפון225

אמולדתצפון226

אמורןצפון227

אמזרעהצפון228

אמחולהיו"ש229

אמחניםצפון230

אמיטבצפון231

קו עימותאמיצרצפון232

אמירבצפון233
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אמכורהיו"ש234

אמכמניםצפון235

אמלאהצפון236

אמלילותדרום237

קו עימותאמלכיהצפון238

אמלכישועצפון239

קו עימותאמנותצפון240

אמנחמיהצפון241

קו עימותאמנרהצפון242

אמסדצפון243

אמסדהצפון244

אמסלותצפון245

קו עימותאמסעדהצפון246

אמעגןצפון247

אמעוז חייםצפון248

אמעוןיו"ש249

קו עימותאמעין ברוךצפון250

אמעלה אפריםיו"ש251

אמעלה גלבעצפון252

קו עימותאמעלה גמלאצפון253

אמעלה לבונהיו"ש254

אמעלה עמוסיו"ש255

קו עימותאמעלות תרשיחאצפון256

קו עימותאמעליאצפון257

קו עימותאמפלסיםדרום258

קו עימותאמצובהצפון259

אמצפהצפון260

אמצפה רמוןדרום261

אמצפה שלםיו"ש262

קו עימותאמרגליותצפון263

קו עימותאמרום הגולןצפון264

אמרחב עםדרום265

אמרשם ( נטע )י-ם266

אמשאבי שדהדרום267

קו עימותאמשגב עםצפון268

אמשואהיו"ש269

קו עימותאמתתצפון270

קו עימותאנאות הגולןצפון271

אנאות הככרדרום272
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קו עימותאנאות מרדכיצפון273

אנאות סמדרדרום274

קו עימותאנהריהחיפה275

קו עימותאנובצפון276

אנוה אורצפון277

קו עימותאנוה אטיבצפון278

אנוה איתןצפון279

אנוה זהרדרום280

קו עימותאנוה זיוצפון281

אנווהדרום282

אנווה חריףדרום283

אנוקדיםיו"ש284

אנוריתצפון285

אנח"ל טנאיו"ש286

אנח"ל תלםיו"ש287

א נחל אבנתיו"ש288

אנחל חמדתיו"ש289

אנחל משכיותיו"ש290

קו עימותאנחל עזדרום291

אנחליאליו"ש292

אנחףצפון293

קו עימותאנטועהצפון294

קו עימותאנטורצפון295

אניצני סינידרום296

אניר דוד תל עמלצפון297

קו עימותאניר יצחקדרום298

אניר משהדרום299

קו עימותאניר עזדרום300

קו עימותאניר עםדרום301

אניר עקיבאדרום302

קו עימותאניריםדרום303

אנס עמיםצפון304

אנעמי (נעמה)יו"ש305

אנערןיו"ש306

אנצנהדרום307

אנצרת עליתצפון308

אנתיב הגדודיו"ש309

קו עימותאנתיב העשרהי-ם310

קו עימותאסאסאצפון311
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קו עימותאסופהדרום312

אסחניןצפון313

אסמרדרום314

קו עימותאסעדדרום315

קו עימותאסערצפון316

אספירדרום317

קו עימותאעבדוןצפון318

קו עימותאעג'רצפון319

אעדן (עידן)דרום320

אעזוז(בארותים)דרום321

אעטרתיו"ש322

אעין גדידרום323

קו עימותאעין הבשורדרום324

אעין הנצי"בצפון325

קו עימותאעין השלשהדרום326

קו עימותאעין זיוןצפון327

אעין חצבהדרום328

אעין חרוד איחודצפון329

אעין חרוד מאוחדצפון330

אעין יהבדרום331

קו עימותאעין קניאצפון332

אעין תמרדרום333

אעינביו"ש334

אעיר אובותדרום335

אעכוחיפה336

קו עימותאעלומיםדרום337

אעלייו"ש338

אעלי זהביו"ש339

קו עימותאעלמהצפון340

אעמוקהצפון341

אעמיעדצפון342

קו עימותאעמיעזדרום343

קו עימותאעמירצפון344

אעמנואליו"ש345

אעמשאדרום346

קו עימותאעראמשהצפון347

אערדדרום348

אערערה בנגבדרום349

אפארןדרום350
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אפדואליו"ש351

אפדוייםדרום352

אפורייה-כפר עבודהצפון353

אפלךצפון354

אפני חבריו"ש355

אפסגותיו"ש356

קו עימותאפסוטהצפון357

אפעמי תשזדרום358

אפצאליו"ש359

קו עימותאפקיעין חדשהצפון360

אפרודצפון361

אפרזוןצפון362

קו עימותאפריגןדרום363

אצאליםדרום364

אצביהצפון365

קו עימותאצבעוןצפון366

אצופרדרום367

אצוקיםדרום368

קו עימותאצוריאלצפון369

קו עימותאצחרדרום370

אצפתצפון371

קו עימותאקדמת צביצפון372

אקדריםצפון373

אקטורהדרום374

אקלחיםדרום375

אקליהיו"ש376

קו עימותאקלעצפון377

קו עימותאקצריןצפון378

אקרית ארבעיו"ש379

קו עימותאקרית שמונהצפון380

אקרני שומרוןיו"ש381

קו עימותאקשתצפון382

אראמהצפון383

אראס אל עייןצפון384

ארבידצפון385

ארויהצפון386

ארועייו"ש387

ארותםיו"ש388

ארחובצפון389
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נספח א' : רשימת ישובים באזורי עדיפות למגורים 

מס'
ישובמחוז סידורי

אזור עדיפות לאומית 
למגורים

קו עימות צפון וגבול לבנון/ 
עוטף עזה/  שדרות רבתי

קו עימותאריחאניהצפון390

קו עימותארמותצפון391

קו עימותארמות נפתליצפון392

קו עימותארמת מגשימיםצפון393

ארמת צביצפון394

ארנןדרום395

קו עימותארעיםדרום396

ארשפיםצפון397

ארתמיםדרום398

קו עימותאשאר-ישובצפון399

אשבי שומרוןיו"ש400

אשבליםדרום401

אשדה אילןצפון402

אשדה אליהוצפון403

קו עימותאשדה אליעזרצפון404

אשדה בוקרדרום405

אשדה נחוםצפון406

קו עימותאשדה נחמיהצפון407

קו עימותאשדה ניצןדרום408

אשדה צבידרום409

קו עימותאשדי אברהםדרום410

אשדי תרומותצפון411

קו עימותאשדרותדרום412

קו עימותאשובהדרום413

קו עימותאשומרהצפון414

קו עימותאשוקדהדרום415

אשורשיםצפון416

אשזורצפון417

אשחרותדרום418

אשילהיו"ש419

אשלוחותצפון420

קו עימותאשלומיצפון421

קו עימותאשלומיתדרום422

אשמעהיוש 423

אשמרתצפון424

קו עימותאשנירצפון425

אשעבצפון426

קו עימותאשעלצפון427

אשער הגולןצפון428
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נספח א' : רשימת ישובים באזורי עדיפות למגורים 

מס'
ישובמחוז סידורי

אזור עדיפות לאומית 
למגורים

קו עימות צפון וגבול לבנון/ 
עוטף עזה/  שדרות רבתי

אשפרצפון429

אשרשרתדרום430

קו עימותאשתולהצפון431

אתאשורדרום432

אתדהרדרום433

אתובלצפון434

קו עימותאתושיהדרום435

אתל יוסףצפון436

אתל קצירצפון437

אתל תאומיםצפון438

קו עימותאתלמי אליהודרום439

אתלמי בילודרום440

קו עימותאתלמי יוסףדרום441

אתמריו"ש442

קו עימותאתקומהדרום443

אתקועיו"ש444

באבו קרינאתדרום445

באבו סנאןצפון446

באביר יעקביו"ש447

באום בטיןדרום448

באוריםדרום449

באחוזת ברקצפון450

באחיהודצפון451

באילניהצפון452

באילת השחרצפון453

באכסאלצפון454

באל סיידדרום455

באלון הגלילצפון456

באלוני אבאצפון457

באלוניםצפון458

באליפלטצפון459

באליקיםצפון460

באעבליןצפון461

בארבלצפון462

באשחרצפון463

באשרתצפון464

בבאר הדאג'דרום465

ישובים באזור עדיפות לאומית ב':
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נספח א' : רשימת ישובים באזורי עדיפות למגורים 

מס'
ישובמחוז סידורי

אזור עדיפות לאומית 
למגורים

קו עימות צפון וגבול לבנון/ 
עוטף עזה/  שדרות רבתי

בבאר שבעדרום466

בבוסתן הגלילצפון467

בבטחהדרום468

בביר אל מכסורצפון469

בביריהצפון470

בבית ג'אןצפון471

בבית הגדידרום472

בבית לחם הגליליתצפון473

בבית קמהדרום474

בבית שעריםצפון475

בביתר עיליתיו"ש476

קו עימותבבן עמיצפון477

קו עימותבבני יהודהצפון478

בבסמת טבעוןחיפה479

קו עימותבברור חילדרום480

בבת עיןיו"ש481

בגבעצפון482

בגבעת אבניצפון483

בגבעת אלהצפון484

קו עימותבגבעת יואבצפון485

בגבעת עזצפון486

בגבתצפון487

בגולסצפון488

בגזיתצפון489

בגילוןצפון490

בגילתדרום491

בגלעד (אבן יצחק)צפון492

בגן נרצפון493

בגניגרצפון494

בדבוריהצפון495

בדבירהדרום496

קו עימותבדורותדרום497

בדחיצפון498

בדליהצפון499

בדריג'אתדרום500

בהושעיהצפון501

בהזורעצפון502

בהזורעיםצפון503

בהיוגבצפון504
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נספח א' : רשימת ישובים באזורי עדיפות למגורים 

מס'
ישובמחוז סידורי

אזור עדיפות לאומית 
למגורים

קו עימות צפון וגבול לבנון/ 
עוטף עזה/  שדרות רבתי

בהסולליםצפון505

בהרדוףצפון506

בזרזירצפון507

בחוסנייהצפון508

בחורהדרום509

בחמאםצפון510

בחנתוןצפון511

קו עימותבחסןצפון512

בחצריםדרום513

בטובא זנגריהצפון514

בטורעאןצפון515

בטיבה עמקצפון516

בטל אלצפון517

בטמרהצפון518

בטמרה יזרעאלצפון519

ביאנוח-ג'תצפון520

ביבנאלצפון521

ביובליםצפון522

ביעדצפון523

ביפיעצפון524

ביפעתצפון525

ביקיריו"ש526

ביקנעם עליתצפון527

ביקנעם מושבהצפון528

בירכאצפון529

בכאבולצפון530

בכאוכב אל הג'הצפון531

בכוכב השחריו"ש532

בכמאנהצפון533

בכמוןצפון534

בכסיפהדרום535

בכסרא-סמיעצפון536

בכעביה-טבאש-חג'אג'רהצפון537

בכפר ברוךצפון538

בכפר החורשצפון539

בכפר הנשיאצפון540

בכפר זיתיםצפון541

בכפר חיטיםצפון542

בכפר יאסיףצפון543
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נספח א' : רשימת ישובים באזורי עדיפות למגורים 

מס'
ישובמחוז סידורי

אזור עדיפות לאומית 
למגורים

קו עימות צפון וגבול לבנון/ 
עוטף עזה/  שדרות רבתי

בכפר יהושעצפון544

בכפר יחזקאלצפון545

בכפר כמאצפון546

בכפר כנאצפון547

בכפר מנדאצפון548

בכפר מסריקצפון549

בכפר מצרצפון550

בכרכוםצפון551

בלביאצפון552

קו עימותבלהבות הבשןצפון553

בלקיהדרום554

במבועיםדרום555

במגדלצפון556

במגידוצפון557

במד' בן-גוריוןדרום558

במדרך עזצפון559

במולדהדרום560

במורשתצפון561

במזרעצפון562

קו עימותבמטולהצפון563

קו עימותבמירוןצפון564

במכחול (מרעית)דרום565

במנוףצפון566

במנשית זבדהצפון567

במסלולדרום568

במעגליםדרום569

קו עימותבמעונהצפון570

במעלה שומרוןיו"ש571

במצפה אבי"בצפון572

במצפה אילןחיפה573

במצפה יריחויו"ש574

במצפה נטופהצפון575

במקיבלהצפון576

במרחביה מושבצפון577

במרחביה קבוץצפון578

במשהדצפון579

במשכיותיו"ש580

במשמר הירדןצפון581

במשמר הנגבדרום582
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נספח א' : רשימת ישובים באזורי עדיפות למגורים 

מס'
ישובמחוז סידורי

אזור עדיפות לאומית 
למגורים

קו עימות צפון וגבול לבנון/ 
עוטף עזה/  שדרות רבתי

במשמר העמקצפון583

בנאעורהצפון584

בנבטיםדרום585

בנהללצפון586

בניל"ייו"ש587

בניןצפון588

בניר יפהצפון589

בנעלהיו"ש590

בנצרתצפון591

בנתיב השירהצפון592

בנתיבותדרום593

בסאגורצפון594

בסואעד(חמרייה)צפון595

בסולםצפון596

בסוסיהיו"ש597

בסלמהצפון598

קו עימותבעברוןצפון599

בעדיצפון600

בעזירצפון601

בעילבוןצפון602

בעילוטצפון603

בעין אל אסדצפון604

בעין גבצפון605

בעין דורצפון606

בעין המפרץצפון607

בעין העמקצפון608

בעין השופטצפון609

קו עימותבעין יעקבצפון610

בעין מאהלצפון611

בעמקהצפון612

בעפולהצפון613

בעפרהיו"ש614

בעצמון(שגב)צפון615

בעראבהצפון616

בערב אל נעיםצפון617

בעתניאליו"ש618

בפוריה עיליתצפון619

בפורייה-נווה עובדצפון620

בפטישדרום621
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נספח א' : רשימת ישובים באזורי עדיפות למגורים 

מס'
ישובמחוז סידורי

אזור עדיפות לאומית 
למגורים

קו עימות צפון וגבול לבנון/ 
עוטף עזה/  שדרות רבתי

קו עימותבפקיעין(בקיעה)צפון622

בצוריתצפון623

בצנדלהצפון624

בצפוריצפון625

בקדומיםיו"ש626

בקדריו"ש627

בקורניתצפון628

בקצר א-סרדרום629

בקרית נטפיםיו"ש630

ברבבהיו"ש631

ברביביםדרום632

ברגבהצפון633

ברהטדרום634

ברוחמהדרום635

ברומת הייבצפון636

ברינהצפון637

ברם אוןצפון638

ברמאנהצפון639

ברמוניםיו"ש640

ברמות מנשהצפון641

ברמת דודצפון642

ברמת השופטצפון643

ברקפתצפון644

בשבי ציוןצפון645

בשבלי-אום ג'נםצפון646

בשגב שלוםדרום647

בשדה יעקבצפון648

בשדמות דבורהצפון649

בשדמות מחולהיו"ש650

בשובלדרום651

בשומריהדרום652

בשיח דנוןצפון653

בשכניהצפון654

קו עימותבשמירצפון655

בשמשיתצפון656

בשנידרום657

בשפרעםצפון658

בשרונהצפון659

בשרידצפון660
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נספח א' : רשימת ישובים באזורי עדיפות למגורים 

מס'
ישובמחוז סידורי

אזור עדיפות לאומית 
למגורים

קו עימות צפון וגבול לבנון/ 
עוטף עזה/  שדרות רבתי

בתל עדשיםצפון661

בתל שבעדרום662

בתמרתצפון663

בתפרחדרום664

בתראבין א-צאנעדרום665

קו עימותללא עדיפותמבקיעיםי-ם666
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