
 רשימת המוצרים המיוצרים בהתנחלויות 

  25.8.2006: עודכן לאחרונה
  

 בקרבת מודעות לוחות על אותה תלו. הדפיסו רשימה זו והפיצו אותה בין חבריכם וקרוביכם
 קונים אתם כאשר ברשימה עיינו, הכל ומעל. בפתחי מרכולים ובמקומות עבודתכם ,ביתכם
 .שרות מחפשים או מוצרים

 זוהי. ההתנחלויות מעבר לקו הירוק הן המכשול העיקרי לפיוס היסטורי בין ישראל לפלסטין
 לעשות, עבורו עליון ערך הוא השלום אשר אדם כל ושל ישראלי אזרח כל של הלאומית חובתו
 .ישראל דינתבמ אשר לבתיהם, המתנחלים ישראל אזרחי את להשיב יכולתו כמיטב

  

). 'ביצים וכו, פרחים, פירות וירקות(,  הם מוצרים חקלאיים, חלק ניכר ממוצרי ההתנחלויות
 .שאל את המוכר לגבי המקור. בדרך כלל, מקורה של תוצרת זו אינו גלוי

 
 

 רשימה קצרה של מפעלי ההתנחלויות ומוצריהם הנפוצים ביותר בארץ
  
  

 מיקום סוג המוצר המוצר/שם המפעל
 מצפה שלם מוצרים קוסמטים אהבה
 ברקן זור תעשייהא חלבה וממתקים אחדות –אחוה 

 כפר עציוןציוד ומכשירים, גז אמגזית 
 ברקן אזור תעשייה מאפיית כעכים בייגל אנד בייגל

 ברקן אזור תעשייה(מחסנים(ריהוט לבית ושטיחים  ביתילי
תעשיות  –זריחה 
 חלבין 

 ברקן ייהאזור תעש מוצרי קוסמטיקה

 ברקן אזור תעשייה ייצור ומילוי יינות יקבי ברקן 
 ברקן אזור תעשייה ייצור יינות  יקבי רמת הגולן

 ברקן אזור תעשייה מנעולים  ירדני
 ברקן אזור תעשייה רהיטי פלסטיק כתר פלסטיק

 אדומים אזור תעשייה משחת נעליים מבריק
 שקד תיקים וילקוטים מודן

 קצרין אזור תעשייה מוצרי חלב לןמחלבות רמת הגו
 גוש עציון, ראש צורים מתקנים לטיהור מים מי צורים 

 עטרות אזור תעשייה יצור ממתקים  ממתקי אטלס
 אלון מורה אזור תעשייה נקניקים  מעדני שרפ

 קצרין אזור תעשייה ייצור מים מינרלים מי עדן/ מעיינות עדן 
 אדומים זור תעשייהא מתקני סודה ביתיים סודה קלאב
 ברקן אזור תעשייה ייצור סלטים  סלטי שמיר

 עטרות אזור תעשייה עוגיות בייגל מלוחות עבאדי עוגיות מזרחיות
 אריאלשמיכות פוךפריד

 ברקן אזור תעשייה ייצור מוצרי אלומיניום קליל
 נילי ציוד משרדי קרביץ 

 רקןב אזור תעשייה מנעולים ודלתות בטחון  רב בריח
 אדומים אזור תעשייה בנייה טרומית  רמט טרום



  

  מזון ומשקאות        
   

 אדומים תעשייה   אזורמזון  תוספימזון תוספי   אדומים

 עטרות  תעשייה   אזורממתקים אופנהיימר

 מעלה אדומיםמוצרי מתכת .מ.א.אור מ

 חמרהתבלינים אורגניקה

 ברקן  עשייהאזור תחלבה וממתקים אחדות - אחוה 

 ברקןמכונות לשתייה אוטומטית .אם.וי.אי

 אזור תעשייה אדומיםמוצרי מזון טבעוני בטר אנד דיפרנט 

 ברקן  אזור תעשייהמאפיית כעכים בייגל את בייגל

 אזור תעשייה ברקןמזון מפעלי מזון איכות, ביצי כפר

 (גבעת עולם(איתמר ביצים ביצי הרדוף
 איתמרי חלבמוצר בית טבע אניס

 קרני שומרוןבשר מ"בשר השומרון בע

 נמרודמוצרי חלב גבינות נמרוד

 אניעםמוצרי חלב גבינות רמת הגולן

 אזור תעשייה אדומיםייצור ועיבוד מוצרי מזון דגי אדומים

 אלפי מנשהייצור ועיבוד מוצרי מזוןינון

 תקועייצור יינות יקב תקוע

 ברקן  אזור תעשייהיינותייצור ומילוי  יקבי ברקן

 אפרתייצור יינות יקבי גוש עציון

 אזור תעשייה אדומים   ייצור יינות יקבי הכורמים

 קריית ארבע  אזור תעשייהייצור יינות יקבי חברון

 חברוןיינות נוח  יקב

 אזור תעשייה אדומיםייצור יינות יקבי ציון

 קצרין  אזור תעשייהייצור יינות יקבי רמת הגולן

 אזור תעשייה אדומים   ייצור יינות ארזה- יקבי תל

 אלון מורהתה צמחים לואיזה

 קרני שומרוןתעשיות מזון לנקרי 

 נווה דניאללחמים מאפיית שיפון

 אזור תעשייה קצריןמוצרי חלבמחלבות רמת הגולן

 אזור תעשייה אדומיםמפעלי מזוןמיה



 תעשייה ברקןאזור ייצור ממתקים ממתקי ברקן

 שעלמוצרי חלבמעדן הפטל של רחלה

 אזור תעשייה אלון מורהנקניק מעדני שרפ

 קצריןייצור מים מינראליים מ"מעיינות עדן בע

 אזור תעשייה אדומיםעופות הבירה- משחטת עוף

 אזור תעשייה אדומיםמתקני סודה ביתיים סודה קלאב

 אזור תעשייה עטרותמשקאות סופר דרינק

 אזור תעשייה ברקןייצור סלטים סלטי שמיר

 אזור תעשייה עטרותעוגיות בייגל מלוחות עוגיות מזרחיות - עבאדי 

  פירות *ענבי ערבה 

 )דרום הר חברון(כרמל מוצרי קוסמטיקה עשבי קדם

 מבוא חורוןמשקאות קלים מ"פומרנץ מיצים בע

 תקועגידול פטריות פטריות תקוע

 אדומים  אזור תעשייה א"תפו  עיבוד קלופים

 רימוניםמאכלים דרום אמריקאים ריקו אמפנדס

 אזור תעשייה עמנואלחמוצים שימורי מוטולה

 אזור תעשייה עטרותמוצרי מאפה פילסבורי, גל-של

 אזור תעשייה ברקןמזון תבואות בר

 אלון מורהתבלינים תבליני גלעד

 ןאזור תעשייה ברקתבלינים תבליני נתנאל

  תבלינים *תבליני ערבה 

 קרני שומרוןתבלינים תבליני שמש

 עופרהתערובות תה צמחים תה עדנים

 תומרמזון אורגני תמרים

 ברקן  אזור תעשייהמזון תעשיות מזון איכות
   

 המוצרים המסומנים מוחרמים מאחר וחומרי הגלם מקורם בהתנחלויות *  
  
  

  מוצרי בית           
   

 עינבייצור ושיווק מוצרי עץ יעקב. א

 תעשייה אלעזר. אקוסמטיקה .ב.מ.א
 אלפי מנשהפרגולות אגם פרגולות



  אזור תעשייה אדומיםמוצרי ניקוי ביתיים אדומים כימיקלים

 מצפה שלםמוצרים קוסמטיים אהבה

 עלי זהבפרגולות אומנות הפרגולה

 אורניתקישוטים אומנות על עלים

 בית אריהיצור כלי בית אזולאי קרמיקה

 אזור תעשייה עטרותמוצרי קוסמטיקה אינטרקוסמא

 גבע בנימיןיצור מטבחים ארז מטבחים

מעלה אפריים  אזור תעשייהייצור שקיות ניילון מ"אריה פלסט בע

 גבע בנימיןצמחים מלאכותיים סילק' אייץ.בי

 אזור תעשייה ברקן )מחסנים(שטיחים וריהוט לבית  ביתילי

 ברקן  אזור תעשייהמתכת   ריהוט )זרועות ברקן(ברקן 

 בית אריהקוסמטיקה ברשפ 

 אזור תעשייה אדומיםייצור מטבחים מטבחים. ד.ו

 עין זיווןנעלים וסנדלים זיוונית

 אזור תעשייה עטרותמוצרי נייר חברת שורוק

 מעלה אפריםמוצרי אמנות טוהיקון

 י שומרוןקרנחומרי ניקוי יהלום תעשיות

 אזור תעשייה אדומיםייצור רהיטים חדרי ילדים, גל-יוני

 שקדייצור שטיחים יורו ויוורס

 אזור תעשייה ברקןרהיטי פלסטיק כתר פלסטיק

 אזור תעשייה אדומיםשיווק רהיטיםליטל

 ברקן  אזור תעשייהמוצרי פלסטיקה ליפסקי

 אזור תעשייה ברקןשמיכות מאירטקס

 שקדוילקוטים תיקיםמודן

 אזור תעשייה ברקןמנעולים בריח-מולטילוק רב

 מצפה שלםקוסמטיקה המלח-מוצרי בריאות ים

 אזור תעשייה עמנואלייצור מטבחים מטבחי דרור

 אזור תעשייה ברקןייצור מטבחים מטבחי הרהיט

 טלמוןייצור מטבחים מטבחי עצמון

קדומיםחמרי ניקוי מ"מעבדות שכם בע

 ברקן  אזור תעשייהחבלים י ירושלמימפעל

 קרית ארבעייצור מוצרי אוורור ובניו. מרכוס ה



 קרית ארבע  אזור תעשייהמרצפות מ"מרצפות הוד בע

 אדורהסוככים ושמשיות מ"סוככי אדורה בע

 אזור תעשייה אדומיםדודי שמש חום-סופר ישרא

 אזור תעשייה אדומים מפעל מדים סריגי ירושלים

 כפר תפוחסריגים גי כהן זכריהסרי

 ברקן  אזור תעשייהמטליות לניקוי ושמיכות מ"עופרטקס בע

 אניעםקרמיקהעיצוב ויצור אריחי דקור

 אזור תעשייה עטרותתעשיית עפרונות עפרונות ירושלים

 ברקן  אזור תעשייהייצור שקיות ניילון פולידן

 י"ניליבואנית צבעים וצרכי ציור לי- פיינט
 מבוא חמהתיקים וקלסרים מפלסטיקפליק

 אזור תעשייה ברקןמוצרי ניקוי אלאדין - פלסטו פוליש 

 אריאלשמיכות פוךפריד

 ברקן  אזור תעשייהמנעולים ודלתות בטחון רב בריח

 אזור תעשייה ברקן רהיטים רהיטי דורון

 אזור תעשייה ברקן שטיחים שטיחי אחים שמש

 זור תעשייה ברקןא שטיחים שטיחי ברקן

 אזור תעשייה ברקן שטיחים שטיחי וינטר

 אזור תעשייה ברקן שטיחים שטיחי קיסריה 

    
 
 

 כללי - תעשייה           
   

 בית חורוןציוד ומשחקים לגנים ס.ג.א

 אלקנהמערכות מחשבים הא.ד.א

אורניתרהיטי מתכת ד מירז תעשיות"א

 אזור תעשייה ברקןבד לא ארוג אבגול

 עטרות  אזור תעשייהמפעלי בניה אביב

 אזור תעשייה ברקןמתכותאביג טכנולוגיות מתקדמות
מעלה אפריים  אזור תעשייהציוד לבטיחות אביה

 אזור תעשייה ברקןטכסטילאביר
 אזור תעשייה אדומיםעיבוד אבנים אבן איש



 קדומיםתכשיטים אבר את לוין
 אדומים  האזור תעשייתעשיות מתכת אדומים
 אדומים  אזור תעשייהתעשיות עץ אדומית

  אזור תעשייה אדומיםאריזות פלסטיק אריזות -אדיר 
  

 אזור תעשייה אדומיםמוצרי מתכת אדיר מפעלי מתכת

 אזור תעשייה קצריןאלקטרוניקה                           ליל-אור

 אזור תעשייה אדומיםמפעלי מתכת .מ.א.אור מ
 ראש צוריםמפעל לפנסי רכב וריםאור צ
 שילהתעשיות אלומיניום אוטל

 נווה דניאלמפעל דפוס אורלי פרינט

 כפר עציוןמוצרי מתכת עציון-אורן
 מעלה אפריםמפעלי מתכת אחים פבר

 קדומיםמוצרי פלסטיק )שומרון(אטב 
 אלון שבותפורמיקהאיטל תעשיות פורמיקה

 אזור תעשייה ברקןותיצרני כספ אם מגן. אס. איי

 ברקןמכונות לשתייה אוטומטיות אם. וי. איי
 אזור תעשייה אדומיםמוצרי מתכת                               אירון

 מבוא חמה אל חמה תעשיות מכשירים
 אדומים  אזור תעשייהמוצרי זכוכית אלום טל

 כפר אדומיםתבניות להזרקהאלון טכנולוגיות פלסטיק
 אזור תעשייה ברקןיצור מבלטים י יהושעאל

 אריאלתעשיית צינורות אליהו זלמן ובניו
 אזור תעשייה ברקןמוצרי חשמל אלקו תעשיות

 ברקן  אזור תעשייהמכונות ומערכות ייצור מ"אלמוג בע
 אזור תעשייה עטרותבטון מוכן אלעד
 (אדם(גבע בנימין ריהוט משרדיאלרז

 כפר עציון ציוד ומכשירים, גז                  אמגזית
 מעלה גמלאכימיקליםאמדא טכנולוגיה חקלאית

 אזור תעשייה אלקנהמלגזות 1985 ) אלטרנס(אמין בקרה 
 אזור תעשייה אדומיםמוצרי פלסטיק אמיפלסט

 אזור תעשייה אדומיםריהוט משרדי .אם. פי. אנ

 קריית ארבעמערכות ריפוי דיבור אס.טי.אס
 אזור תעשייה אדומיםקוסמטיקה ודיטהאפר

 אזור תעשייה אדומיםמתכתפרופילי אלומיניום–אקסטל 

 אדומים  אזור תעשייהיודאיקה מ"אן בע. אר



 אזור תעשייה ברקןדפוסהפקות דפוס –ארידן 

 אלון מורה  מפעלים. ד.מ.י.ב

 אדומים  אזור תעשייהטקסטיל וצביעת בדים ב תעשיות אשפרה.ר.ב
 קרית ארבעבלוקים בוני עיר האבות

 סלעיתייצור פתקיות בורוגרף
 קדמת צביייצור תכשיטים בל עפרי
 ברקן  אזור תעשייהאריזה בוואקום בן אור

 אזור תעשייה ברקןצעצועים אור-בן

 אזור תעשייה קצריןאריזות מזון פלסט- בנדע
 מרום גולןייצור מנועי חשמל בנטל תעשיות
 ברקן  אזור תעשייהחבלים שלמיבצלאל ירו

 קרני שומרוןמפעלי מתכת ג את ט
 אזור תעשייה אדומיםמוצרי גומי גומיאן

 אריאל יצור מערכת שקילה אלקטרונית גונן יצחק
 עטרות  אזור תעשייהמפעל אלומיניום גחלת

 אלפי מנשהגננותגל תעשיות פיברגלס
 אזור תעשייה ברקןתעשיות פלסטיק גלובל
 אזור תעשייה ברקןתעשיות אלומיניוםגלרן

 אריאלשיחזור שמנים תעשייתיים גרין אויל

 ברקן  אזור תעשייה עבודה-כלי .מ.נ.ד

 גינות שומרוןציוד ומשחקים לגנים אס אקספרס.די

 מבוא דותןתיקים וארנקים מ"דותן מוצרי עור בע
 אריאלציפוייםדיסט קויקטוקור טכנולוגיות

 אזור תעשייה ברקןדפוס יםדפי גוונ

 שקדתעשיות פלסטיק .ל.ה

 אדומים  אזור תעשייהמרצפות ושיש 2000האלונים 

 ברקן  אזור תעשייהשירותי ארכיב הארכיבים
 אדומים  אזור תעשייהתעשיות טקסטילהרטו

 בית אלאריזה הר שפי

 אדומים  אזור תעשייהייצור אוטמי שמן ויקטורי

 אזור תעשייה אדומיםחקלאותמוצרים לזכאי

 אדומים  אזור תעשייההוצאה לאור וגשל. ח

 נוה דקליםמערכות אלקטרוניקהחגים

 קרני שומרון טקסטיל חוטי נירון



 קצריןציוד ומכשירים –גז  חיישני סילון

 צופיםתשמישי קדושהטאוב תעשיות יוקרה

 אזור תעשייה ברקןמוצרי פלסטיקה טויטופלסט

 אריאלייצור חממות האוס-ריןטופ ג

 מרום גולןדשנים וזבלים טוף מרום גולן

 ברקן  אזור תעשייהמוצרי פלסטיק מ"טיפ טופ טויס בע

 ברקן  אזור תעשייהאלקטרוניקה מ"טכנופח בע

 שמעהזיקוק שמניםטלוס

 ברקן  אזור תעשייהאלקטרוניקה טלטון אלקטרוניק

 ייה קצריןאזור תעשמוצרי זכוכית טריפלקס

 ברקן  אזור תעשייהמנעוליםירדני

 אזור תעשייה ברקןיצרני לבדירושלמי בצלאל ובנו

 אזור תעשייה עטרותייצור והספקת בטון ישראבטון

 אדומים  אזור תעשייהמוצרי פלסטיק ומתכת ישראנויט

 אדומים  אזור תעשייהעיבוד עורות כנפי יונה

 ברקן  ור תעשייהאזכספות גולדמן - כספות מגן 

 אדומים  אזור תעשייהמפעלי מתכת ועץלוי

 קדומיםמוצרי עץ לורן חידקל

 ברקן  אזור תעשייהמוצרי פלסטיק ליפסקי

 אדומים  אזור תעשייהמפעלי מתכת מ"לסרי בע

 הר חברוןמטבחים ונגרות ב מפעלי עץ בנגב.ע.מ

 יה עטרותאזור תעשיאלומיניום ומתכתקלימה –מוצרי השלושה 

 אל עדמוצרים לבנייה ולחצר מחלקה ראשונה

 מעלה מכמשאלקטרוניקה ומעגלים מיכמש

 גוש עציון, ראש צוריםמתקנים לטיהור מים מי צורים
 אזור תעשייה עטרותמכבסההמכבסות המאוחדות ירושלים

 אל עדתמרוקיםתעשיות ירדן –מלכי 

 וןקרני שומרטקסטילמפעלי טקסטיל כפר סבא

 מבוא חורוןעיבוד שבבימפעלי מתכת מבוא חורון

 מרום גולןמנועי חשמל מנועי בנטל

 מגדל עוזאלקטרוניקהמעוז

 סוסיארקמה אמנותית מעשה חושב



 אזור תעשייה אדומיםתעשיות מתכת מצנני מכלול

 אזור תעשייה אדומיםגזים לרפואה מקסימה

 אזור תעשייה אדומיםאבן ושיש מרבלי

 אזור תעשייה אדומיםפלסטיקהמרש פלסט תעשיות

 סלעיתמערכות שינוע מתכת סלעית

 פסגותציוד לגנים מתקני פסגות

 אזור תעשייה עטרותמכונות נגרות מזרחי. ג.ש.י.נ

 אזור תעשייה ברקןמרכבים ואביזרים לטנדרים  מ"ניתוב בע

 עינבתעשיות פלסטיק .א.ג.י.ס

 ריאלאציפויים סאמט היי טק

 אזור תעשייה אדומיםצעצועים סוס עץ

 אזור תעשייה ברקןמוצרי פלסטיק סופר וורלד

 אזור תעשייה ברקןייצור מוצרי גומי סופרגום

 אזור תעשייה ברקןמוצרי פלסטיק ספיירו פלסטיקס

 גלגל. קדשא מוכן ספידשא
 אזור תעשייה ברקןקפיצים ספרינקו

 מגדל עוזמתפרה לצבאעינת

 חומשמוצרי מתכת עיצוב קסם השקד

 אדומים  אזור תעשייההדפסות רישתית עירית

 אזור תעשייה ברקןשקיות פלסטיק  פולידן

 אזור תעשייה אדומיםשקיות פלסטיק פול יצור

 נערןמוצרי פלסטיק רן.וי.פי

 קרני שומרון צנרת מפיברגלס' תע פיברטק

 מבוא חמהלוחות שנה ויומנים מפל-פליק

 קרני שומרוןמוצרי פלסטיק מ"פלסטפיבר תעשיות בע

 קרני שומרוןמוצרי צילום ישראל - פלפוט 

 אזור תעשייה עטרותמתכת פרופילי עטרות

 אזור תעשייה קצריןמפעל לקרמיקה צבר אומנויות

 אזור תעשייה עטרותטכסטיל ציון טכסטיל

 אדומים  אזור תעשייהמפעלי מתכת צרפתי

 אלפי מנשהציוד קשר ואלקטרוניקה מ"קומטל בע

 אזור תעשייה ברקןמכונות ניפוי אלמוג -קורלק 



 אזור תעשייה אדומיםייצור תחמושתקליע

 אזור תעשייה ברקןאלומיניוםקליל

 ניליציוד משרדי קרביץ

 אזור תעשייה בית אריהמבלטים קרנול

 אזור תעשייה ברקןמוצרי מתכת קרשין

 אריאלמוצרי מתכת מסגרות. מ.ג.ר

 אזור תעשייה עמנואלמפעלי ריהוט .ש.י.ר

 אזור תעשייה עטרותמוצרי פלסטיק רבדיון

 אזור תעשייה ברקןתעשיות פלסטיק רונופול

 אדומים  אזור תעשייהבנייה טרומית רמט טרום

 רמת מגשימיםאוטומציהמערכות –רמת מגשימים 

 קצרין אזור תעשייהיצור תבניות שבבי הגולן

 אדומים  אזור תעשייהייצור כלי עבודה שילה טכנולוגיות

 שערי תקווהמערכות אוטומטיותשיר

 אזור תעשייה אדומיםשקיות נייר ם- שקיות נייר י

 ברקן  אזור תעשייהייצור אריזות שרות 

 עטרתמפעל למסנניםתגור

 אזור תעשייה ברקןייצור מבלטים תגור מבלטים

 אזור תעשייה עטרותבניין וסידתעשיות אבן 

 בני יהודהעיבוד מתכות תעשיות גולן

 אדומים  אזור תעשייהמפעל בטון תעשיות רדימיקס

    
  

 :סייעו לנו במאבק
  

 ,אם הנכם יודעים על מוצר או שרות המיוצרים בהתנחלות ואינם מופיעים ברשימה זו
 )בברכה יתקבלו תרומות(אנא הודיעו לנו 

  ”שלום  גוש“
    03-5221732: טל

  3322 ד.ת 
 61033   אביב   תל 

  http://www.gush-shalom.org: כתובתנו באינטרנט
 gushalom@actcom.net.il shalom.org-info@gush: מייל-כתובת אי

 
 

 רשימת ההתנחלויות



   
 אביר יעקב
            אבני איתן
  אבני חפץ
  אדורה
                  אודם
            אורטל
  אורנית
  איתמר

            רום- אל
  אלון

  אלון מורה
  אלון שבות
            אלוני הבשן

              אלי עד
  אלמוג
  אלעזר

  אלפי מנשה
  אלקנה
            אניעם
           אפיק
  אפרת
  ארגמן

  אשכולות
   

 בית אל
  בית אריה

  בית הערבה
  בית חגי

  בית חורון
  בית יתיר

  ביתר עילית
        בני יהודה

  בקעות
      ברוכים
  ברכה
  ברקן
  יןבת ע

   
 )אדם(גבע בנימין 

 גבעון החדשה
  גבעות

  גבעת החרסינה
  גבעת זאב
         גבעת יואב

  גינות שומרון
  גיתית
  גלגל
  גנים
            גשור

   
 דולב

  חמרה
        חספין
  חרמש

   
 טל מנשה
  טלמון
  טנא

   
       ונתןי

  יועזר
  ייטב
  יפית
  יצהר
  יקיר

   
 כדים

  כוכב השחר
  כוכב יעקב

        כנף
  כפר אדומים
         כפר חרוב
  כפר ים

  כפר עציון
  כפר תפוח
  כרמי צור

  כרמל
   

 ליבנה
   

 מבוא דותן
  מבוא חורון
  מבוא חמה
  מגדל עוז
  מגדלים
  מורג

  מחולה
        מיצר
  מכמש

  מעון צביאל
  מעלה אדומים
  מעלה אפרים

       לה גמלאמע
  מעלה חבר

  מעלה לבונה
  מעלה מכמש
  מעלה עמוס

  מעלה שומרון
  מצודת יהודה
  מצפה יריחו
  מצפה שלום
          מרום גולן

  נעמה
  נערן
  נריה

  נתיב הגדוד
   

 סוסיא
  סלעית

   
 עומרים
  עופרים
  עטרת

          עין זיוון
  עין חגלה

  עינב
  עלי

  עלי זהב
  עלמון

  עמנואל
  ענתות
  עפרה

  עץ אפרים
  עצמונה
  עתניאל

   
 פדואל
  פני חבר
  פסגות
  פצאל

   
 צופים
  צורף

   
 קדומים

       קידמת צבי
  קידר
  קליה

              קלע אלון
           קצרין

  קרית ארבע
  קרית נטפים
  קרני שומרון

           קשת
   

 ראש צורים
  רבבה
  רועי
  רותם
  רחלים
  ריחן

  רימונים
       רמות



   
 הר אדר
  ר"הר בית
  הר גילה

   
 ורד יריחו

   
 )היהודי הישוב(חברון 
 חומש
  חיננית
  חלמיש
 חמדת

  משואה
  משכית

   
        נאות גולן

  נאות קדומים
  נגוהות

           נוב
          ב"נווה אטי

  נווה דניאל
  נוה צוף
  נופי פרת

  נופים
  נוקדים
  נחליאל
           נטור

  ילינ
         נמרוד

       רמת מגשימים
   

 נור- שא
  שבות רחל
  שבי שומרון

  שדמות מחולה
  שילה
  שמעה
          שניר
         שעל

  שערי תקוה
  שקד

   
 תומר
  תלם
 תקוע

   


