
 תוספת מש׳ 2

 לעתון הרשמי, גליון מיוחה מסי 974 מיום 30 בדצמבר, 1939.

 דבר המלך במועצה על פלשתינה (א״י), 1922.
מנשר מאת הנציב העליון עפ״י סעיף 11. . 

 הואיל ועפ״י מנשרים שונים שניתנו בתוקף סעיף'11 מדבר המלך במועצה על פלשתינה (א״י)•,
 1922, חולקה פלשתינה (א״י) לששה מחוזות אדמיניסטרטיביים לנפותיהם ז

 והואיל ורצוי לבטל את המנשרים הני׳ל ולפרסם מנשר מקיף הקובע הוראות לעניינים השונים
 הכלולים בהם, והקובע תיקונים שונים בהם ז

לכו בתוקף הסמכויות המסורות לי בדבר המלך במועצה על פלשתינה (א״י), 1922, אני סיר  הי
ורג/ הבר  הרולד אלפרד מקמיכאל, אביר מפקד של המסדר המצויין ביותר של סט׳ מיכאל וסט׳ ג׳
, בא־ישודו של מזכיר הממלכה׳ מכ״ריז בזה ( נה(א״י  מסדר השירות המצויה נציב עליון לפלשתי

 כדלקמן:— .

 1. מנשר זה יקרא, מנשר על הגלילות האדמיניסטרטיביים, •1939.

 2. לצרכי שלטון תחולק הארץ למחוזות ולנפות דלקמן:—

 (א) מחוז הגליל, שיכלול את נפות עכו, בית שאן, נצרת, צפת וטבריה,
 ומרכזו בנצרת,

 (ב) מחוז חיפה, שיכלול את נפת חיפה, ומרכזו בחיפה.

 (ג) מחוז השומרון, שיכלול את נפות ג׳נין, שכם וטול כרם, ומרכזו בשכם.

 (ד) מחוז ירושלים, שיכלול אתי נפות בית לחם, חברון, יריחו, ירושלים דרמאלה,
 ומרכזו בירושלים.

; וכן ה שיכלול את נפות יפו ורמלה, ומרכזו ביפו ו  (ה) מחוז ל

 י (ו) מחוז עזה, שיכלול את נפות באר שבע ועזה, ומרכזו בעזה.

 3. היחידות הכפריות הנזכרות בתוספת הרצופה למנשר זה תהיינה ותחשבנה
 כיחידות כפריות המצטרפות לנפות השונות הכוללות אותן.
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ת 4. נפת באר שבע תהא כוללת את האזור הכלול בתחומי פלשתינה (א״י) פ  י נ
' דרומה לנפת חברון ודרומה ומזרחה לנפת עזה, ע ב * 

ם 5. המנשרים דלקמן מבוטלים בזה:־-־• י ר ד נ  ל׳ מ
 ים.

 (א) מנשר על הגלילות האדמיניסטרטיביים,

 (ב) מנשר הנציב העליון, מס׳ 7 לש׳ 1935, שנתפרסם בעתון הרשמי גליון
 505 מיום 18 באפריל, 1935.

 (ג) מנשר על הגלילות האדמיניסטרטיביים (תקון), 1937.

 (ד) מנשר הנציב העליון, מס׳ 1 לש׳ 1938, שנתפרסם בעתון הרשמי גליון
 764, מיום 3 במרץ, 1938.

 (ה) מנשר על הגלילות האדמיניסטרטיביים (תקוץ),.1939,

ז 6. מנשר זה יקבל תוקף ביום 1 בינואר, 1940. ת ת ° ־  ח

. קר  ו

 • ה ת ו פ פ ת,
 א, מחוז הגליל.

 1. גפת ענג
 ו םינאן

 כו (לרבות אל סית*)
 מקא

 ראבה
 ל בצא (לרבות מושיריפה * וכירבת מעםוב)

 ית גץ (לרבות כירבת עין אל אסד*)
 ל ביענה
 ל בירווה

 ל בוקיעה
 ל דמון

 יר אל אסד
 יר הנא

 עיתה אל שועב *«
 פםותא (לרבות דיר אל קאםי, כירבת מעסיר ואל מנצורה)

 אל גאבסיה (לרבות שיך דאויד* ודאבון*)•
 חנותא (לרבות עין חור)

 איעריבין
 קרית

 ת
 ודידה

0 דדיה  ו

ו ככפרים.  לפנים הוכרז
) וסורית. י ׳ ה עי׳י הגבול שבין פלשתינה (א׳  •אדמות כפרים הנחצו
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 ג׳וליס.
 כאברל

 כפר עבאן
 כפר סומיע

 כפר יםיף
 כירבית אידמית

 כירבת ג׳ידין
 כירבת צמח

 כירבת אל סוואנה (לרבות ערב אל םמגיה *)
 כסרא

 כויכאת
 מג׳ד אל כורום

 אל מכר
 אל מנשיה
 אל מזרעא

 מעאר
 . מיעליא (לרבות ג׳ליל *) י

 נחף
 אל נהר (בצירוף אל תל * ואל חומיימה *)

 נהריה
 ערב אל קוליתאת-ן־)

 אל ראמה
 אל רוייס

 סג׳ור
 םכנין (לרבות ערב אל סואעד' וחוג׳יראת*)

 שעב
 סוחמתא

 אל סומיריה
 תמרה

(t לרבות סורוה ואל נבי רובין) ה נ  תרבי
 תרשיחא (לרבות אל כברי * וערב אל. סויתאת *)

 אום אל פרג׳
 יאנוח
 ירכה

 .אל זיב״(לרבות אל מנואת *)•

-. .  2. נפת ביודשאן
 אל ערידה

 אל אשרפיה (לפנים אשרפית כחמה 0 ואשרפית עבדול האדי *)
 בית״שאן

 בית אלפא
*  אל בשאתוא (לרבות פדעין*, שוחימאת* אל עראמשה* חואפזה, אל בכאר וחואפזה אל עמדי

ו כבפר י ם.  *:—לפנים הוכרז
) והלבנון. י א״ י הגבול שבין פלשתינה ( ״ ת ע  f:—אדמות כפרים הנהצו
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 אל בואתי (חכמיה)
 אל בירה

 דנא
 עין חרוד

 פרואנה
 אל פתור

 גשר
, מנשייה וזיינתיה) ה״ י  אל גזאויה (לרבות תועלינה*, אבו חאשי

 אל חמידיה
 אל חמרא
 חפצי״בה

 ג׳בול
 ג׳סר אל מג׳אמע

 כפרה
 כפר מצר

 כפר יחזקאל (לפנים עין טבעון)
 כוכב אל הווא

 אל כוניזיר (איכניזיר)
 מסיל אל ג׳זל

 אל מחדאצץ
 קבוצת הגבעה

 קומיה
 אל צאפה
 אל סכיגה

 אל סאמיריה
 שטה

 סירין
 אל טייבה

 תל אל שוק
 תל יוסף
 אל טירה

 אום עג׳רה
 ואדי אל בירח (לרבות אל טאקה)

 יובלה
 זבעה

 אל זראע

 3. נפת נצרת.
 עפולה (לרבות משק הפועלות)

 ערב אל סוגייה
 בלפוריה

 בועינה
 דבוריה

ו ככפרים.  *:•—לפנים הוכרז
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 אל דאהי
 עין מאהל

 גבה
 גניגר (לפנים נגגגד* (גיינוג׳אר)

 איכסאל
 עילוט (לרבות אל ג׳אואמיס* ומזוריב*)

 אנדור
 כפר כנא

 כפר מנדא (לרבות חוג׳יראת *)
 כוכב

 כפר ברוך (לרבות וורקאבי)
 כפר גדעון (לפנים קבוץ טרנסילואניה*)

 כפר החורש
 כפר תבור (מסחה)

 כפר ילדים (לפנים חות בלפוריה*)
 מחנה ישראל

 מעלול
 הר״תבוד (לרבות אום אל גאנס)

 משהד
 מושב מרחביה
 קבוצת מרחביה

 מזרע (לפנים קבוצת צריפין*}
 אל מוג׳ידל

 נהלל
 נעורה

 נצרת (לרבות אום קובי *)•

 ניין
 רמת דוד, לפנים ג׳בתה* (לרבות השרה*, עינות (שרונה))

 אל דיינה (לרבות אלםבארגיה״)
 רומאנה (לרבות לוהיב *)

 צפוריה

 שריד (לרבות איכניפיס *)
 סולם

 תמרה

 תל עדשים (לפנים תל עדס *)

 טורעאן
 אום אל גנם (מהר תבור)

 אום אלקובי
 עוזיר

 יאפה (לרבות אל גזאלין *)

ו כבפר י ם. ם הוכרז י נ לפ - - :* 
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 4. נפת צפת.

ו ח מ  אל ק
 :אסיה

 השחר
 ה

 א
י ומדאחיל *) י י י - י ) י * ^ י י , י ג י ז ' ו ב ת א ב ר י כ ה ( י ל א מ ה ) אל ש א ד מ ת ( י י ד ״ ב # ו ״ ד ד ן ה מ ל נ ת א ן ב י ן ל  א^ ^ ^ ^ ^ ^ (

0 ס  א
0 את י ׳ ג ר ו  ב

 ׳מון
 יה

א ן  ד
 בוטיחא (לרבות אלרפיד *)

 בויזיה

 [ה
 אתה

 דרבשיה ״
 1דארה 0

 ארה
 ך מאמאס ־1

 )שום

 זאהריה אל פוקא (לרבות כירבת עוקיבה °)

 ,׳ זאהריה אל תחתא
0 ( רעה״ י ז ו את (לרבות ג׳וראבה * ואל מ ׳ ג  רי

 ין אל זיתון
 ין אל תינא 0

 ין זיתים
ן ן ו ר ט  י

 וארה
 ראדיה

 8רעם
 {באטיה

 גראבה°
 )תצור (לפנים וקאס)

 !חולה־ן־
 !אזור זכיון החולה

 הונין +
״ , ' ו ככ&דיס. . ״ . ^ כרז ם הו י נ פ ל -
ו וטורי׳ י ״ א י ז פלשתינה ( ־ ־ • , ד־־ י• וי* - ״ « ^ 

ת ע ~~ !  °* אדי׳זות כפרים הנהצו
! והיבנ• י ן פלשתינה (א״ י י ל ש ו ב ו י״ר ה ה ע י ה,.בו. ! . ת כפרים הנהצו ו מ ד א - - : ! 

 חורה
 חרפיש
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 גיאחולא
ה! נ לאבי ׳  ג

 גיאעונה
 גיזיר אלהגדאג׳

 ג׳יש
 יגיב יוסף (לפגים ערב אל םיאד*)

 כפר ברעם 0
 כפר קילה

 אל כאליםה
 כאן אל דויר

 אל כראר
 כפר גלעדי (לרבות.תל״חי °)

 כירבת אל חיקאב
 כירבת אל םמאן ־1

 כירבת ירדא
 כצאיץ.

 כיאם אל וליד
 כיראד אל בקרה
 כיראד אל גנמה

 לזאזה
 מחנים

 מלאחה
 אל מאלכיה

 אל. מבארה °
 אל מנצורה

 מבצורת אל כיפ
 מארון אל ראס 0

 מארוס
 מירון
0 ס י  מ

! לה  מתו
 משמר הירדן

 אל מופתכירה
 מגר אל דרוז

. 0 ן א ע ב  מגר אל ש
 מגר אל כיס (לפנים ־מוגאר*)

 אל גבי יושע
 אל נאעמה

 קבעה
 קדש °
 קדיתא

ו נכפר י ב.  *:--•לפנים הוכרז
) וסירי י י הגבול שבין פלשתינה (א״ ת .כפרים הנחצות ע״ ו מ ד א - - : ! 
) והלב: י ״ א ן פלשתינה ן י הגבול שבי ה ע״  °:~ אדמות כפרים הנהצו
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 קיטיה
 אל קדירד. (לרבות אל ינוויריד, וערב אל קודארין)

 אל ראם אל אחמר
 ריחאניה

 ראש פנה (לרבות מג׳אולז *)
 םבלאן

 צפת (לרבות ואדי אל טואחין °)
 צפצאף

 צלחה
 אל צאלחיה

 אל םמועי
 אלסנבריה

 סעסע (לרבות כירבת אל בדיא *) 0
 אל שונה (לרבות שטח נפרד של אל סמועי)

0 ( * ה נ ו  שוקה אל תחתא (לפנים ש
 טיטאבא

 טובה (ערב אל היב)
 טליל (לפנים אל חוסיניה *)

 עדיםה °
 אל עלמאניה

 ויזיד, (עלמין) ד
 ויזיה

 יארון 0
 יסוד המעלה

 זנגריה (זוחלוק)
 אל זאויה

 אלזוק אל פוקאני
י  אל זוק אל תחתאנ

 5. נפת טבריה.

 אפיקים
 בית גן
 בי׳תניה

 דלהמיה
 דגניה א.
 דגניה ב.

 עילבון
 גויר אבו שושה (לרבות אל כראנבה«, אל סמירי ואל תלאויה*)

 חדתא
 אל חמה

 חטין

 —לפגים הוכרזו ככפרים.
 —אדמות כפרים הנהצות

( י א״ ן פלשתינה ( י הגבול שבי ״ : אדמות כפרים הנהצות ע  ן
י ן פלשתינה (א״ ת עי׳ י. הגבול שבי : —אדמות כפרים הנהצו  ט



— 1303 — 

 כפר חריב ן
 כפר כמא
 כפר סבת

 כפר חטים (לפנים חטין*)
 כפר גון (לפנים בית זרע*)

 כאן אל מיניה
 כירבת אל וערה אל סודה

( * ת ר  קבוצת כנרת (לפנים מ
 כנרת
 לוביה
 מעזר
 מג׳דל

 אל מנארה
 אל מנצורה

 מנחמיה
 מגדל
 מצפה
 מגאר
 נמרין
ב  מקי
 פוריה

 סגירה (אילניה)
 צמח

 אל סמאכיה (לפנים תל חום בצירוף כפר נחום)
 אל סמרה

 שרונה
 שעארה

 אל שגירה
 אל טאבגה

 תל אל הונוד
 טבריה

 אל עובידיה
 עולם

 יאקוק
 יבנאל

 ב. מחוז חיפה.

 נפת חיפה.

 אבו שושה
 אבו זוריק

 אחזת סיר הרברט סמואל
 ערערה (לרבות עארה*)

ו ככפרים.  *:-—לפנים הוכרז
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 בניהא (בצירוף כירבת מגסי*)
 אל פוקרא

 אל גוארנה
 לית

 אל בפיעאת
 אל שיך (לרבות ערב אל סויטא׳ת*)

-לחם
 שערים

ה (לרבות אום אל עלק *, שוגה * וזרגאניה *) נ מי י ! 
 וריבה

 בוטימאת
 *לית אל כרמל

ת אל רוחא (לרבות אום אל דפוף*) י ל א | 
(  1ל דומיריה (ממירי

ן גזאל (לרבות אל סואמיר*) י  ן
 ין חוד

ותה)  !נמ>ן זבלון־ (גידרו אל גאו
 *לפרידס

 •אל גובאיה אל פוקא (גאבה)
 ואל גובאיה אל תחתא (גאבה)

 וגבעת עדה (אל מראח) (לרבות ערב אל בלאונה *)
 חדרה (לרבות גן שמואל* ונחליאל*)

 חיפה
 חפצי בה

 אעבלין (לרבות ערב אל חוג׳יראת)
 איג׳זים
 עספיא

 ג׳בע
 ג׳יךה (לרבות מנור * ויפה נוף *)

 ג׳עארה
 כבארה (לרבות ג׳רק *)

 אל כפרין .
 כפר לאם

 כפר קארי
 כרכור

 כפר עטא (כפרתא) •
 כפר ברנדים
 כפר חסידים

 כפר יהושע
 אל כוריבה

ה ז י  מב

ו ככפרים. --לפני ם הוכרז
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 כירבת אל בורג׳
ן (לפגים דוימון *)  כירבת אל דאמו

 כירבת ליד (אל עואדים)
 כירבת אל שלאלה

 אל מזאר
 משק

 משק יג׳ור (אחוד.)
 משמר העמק

 אל בגנגיה
 בשר

 פרדס חבה (לרבות כירבת אל םרקס*)
 קגיר

 קירה וקאמון (יקנעם)
 קיסריה

 קוסקוס טבעון
 רמת יוחנן (לפנים רמת הצפון)

 אל ריחאביה (לפבים אל הילאנה*)
 צבארין

 אל צרפנד
 שפרעם (לרבות הושה'*, ערב אל חלף* וערב אל זובידאת*)

 אל שיך בוריק (לרבות זכרון אברהם*)
 אל םנדיאנה

 טנטורה
(לרבות נויהרדהוף).  אל טירה׳

 אום אל שוף
 אום אל זינאת

 ואדי עארה
 ולדהיים (אום אל עמד)

 יג׳ור
 זכרון יעקב (לרבות בודשלמה * (אום אל ג׳מל), כירבת אל שייך חסן ושפיה*)

 ג. מחוז שומרון,

 1. נפת ג׳נין.
 עג׳ה

 עאנין
ה מ  ע

 ערקה
 עראבה
 עראגה

 ערבונה
 אל באריד

 ברטעה

ו ככפרים. --לפצים הוכרז : ׳ ' 
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 בית קד
ה בורקין י נ  ב

ל נ דיר אבו דעיף  ב א

ל ג דיר גזאלה  א

 ית : עין אל מנסי
ל ( פהמה  א

ל ; אל פנדקומיה  א

 ת-להם: פקועה
י פיראסין ע  ת ש

ע ג ׳  בימינה ! ג
י ג׳למה י כ י  ור
^ ג׳לבון ב  ל

? ג׳לקמוס  אלית א
? ג׳רבא ת א י ל  א

 דומיי ג׳נין
ל ג׳ודידה א ז  ג
 חול ן כפר דן

 עמק זבלי כפר קוד
 אלפרידם כפר ראעי (לפנים כפר ראםי*)

ן כופיר  אל גובאי
 אל גובאי׳ כופיראת
י אל מזאר ד  גבעת ע
 חדרה ־(ל* מיתאלון

 חיפה מרכה
 חפצי ביי מיסליה

 אעבלין ( אל מוגיר
 איג׳זים מוקיבילה

 עםפיא נוכיל (אינכייל)
 ג׳בע נוריס

 ג׳ידה (לי קבאטיה
 ג׳עארה דאבה

 כבארה ( אל ראמה
 אל כפרי! רומאנה
 כפר לאב סנדלה
 כפר קאר םאנור

 כרכור םילת אל דהר
 כפר עעא םילת אל הריתיה

 כפר ברנז סיר
 כפר חסי׳׳ סיריס

 כפר יהוע תילפית
 אל כורינ תענך

 כוביזה אום אל פחם

ו בכפרים.  *;-.--לפגים הוכרז



 אום אל תות
 יעבד

 אל יאמון
 אל זבאבידה

 זלפה
 זאוויה
 זיבדא
 זירעין
 זובובא

 עמודיה
 עקאבה

 .עקיבה:
 עצירה אל שמאליה

 עצירה אל קבליה
 עםכר

 עורתא (לרבות עודאלה•)
 עזמות

 בלאטה
 באקה

 ברדלה (לרבות טובאס)
ה  מארי

 ביתא
 בית דגץ

 בית דגץ אל ג׳פתליק (לרבות כירבת פורוש
 בית פוריק
 בית איבא

 בית אמרין
 בית וזאן

 בדיא (לרבות כירבת סוליתה *)
 בורין (לרבות עיראק בורין *)

 ברקה
 בורקין

 דיר בלוט
 דיר אל חטב

 דיר אסתיא
 דיר שרף

 דומא
 עינאבוס

 פרעתה
 פרכה

 אל-פינדוק

ו ככפרים.  *:—לפנים הוכרז
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 4 אל פאדיעה
0 ר • 

ה (לרבות כירבת כוזה*) ר א • 
א י נ י ס ג ׳ ג י • 

ן י ת א מ י • 
ה כ א כ ס י • 

ד ו ל א ׳ • 
ן י ע א מ ׳ • 

ט ו פ א ם ג י ׳ • 
ד י ג ו ׳ • 
ש י ר ו ׳ • 

ר עטיה פ נ • 
ר ברא פ : • 

ר אל דיל! פ כ • 
ר לקיף פ כ • 

ר קדום פ כ • 
 כפר קליל (לרבות כירבת םארין)

 כפר קאסם
 כפר תולת

 כשדה
 כירבת פצאיל

 כירבת ג׳בעית
 כירבת כפר ביתא

 כירבת קים
 כירבת קוריש
 כירבת סארין

 כירבת סיר
 כפל אל הארת

 אל לובן אל שרקיה
 מדאמה

 מג׳דל בגי פאדל
 מרדה
 מסחה

 אל מוגיר
 שכם

 אל נאקורה
 נצף גיוביל

 קבלאן
 קראוה אל פאוקה (גור אל פאריעה)
 קראוה אל תחתא (גור אלפאריעה)

 קראות בגי חםן
 ן קרית חג׳ה

ו י כי פ נ ו כ ם הוכרז י נ לפ - - :* 
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 קרית ג׳ית .
 קריות
 קירה
 קוסין

 קוםרה
 ראפאת
 רפידיה
 רוג׳יב

 סבסטיה
 םלפית
 סאלבו

 סניריה
 סרה (בצירוף כירבת סארה*)

 סרטה
 אל סאויה

 תלפית .
, כירבת עקרבאניה*, כירבת בדג׳ אל פארעה*, י י אל בדאן ד א ת ר ב ר י , כ » ה ו ר  טלוזה (לרבות כירבת פ

 כירבת חמרה* וכירבת תל״מםכה)
 טמון (לרבות כירבת עאטוף*)

 תיאסיר
 תל •

 טובאס (לרבות קאעון *, ברדלה *, כירבת ג׳באריס * וכירבת.םלחאב *
 אום הורידה (גר אל פארעה)

 עוריף
 אוםרין

 יאגח
 יאסיד
 יאסוף
 יתמא

 זואתא
 זאויה
 זיתא

 3. בפת טולכרמ.
 עבבתא (לרבות איכתאבא)

 אל עטארה
 עתיל

 עיתיל הנפרד •(לרבות.אל מנשיה* וזלפה*)
 אביחיל

 עזרן
 בלעה

 באקה אל גרביה

ו ככפרים,  *.: :•לפנים הוכרז



 באקה אל שרקיה
 בית ליד

 בית ינאי
 בני בנימין

 ברכת רמדאן(וקף כליל אל רחמאן)
 ביתן

ה ב א  ת
 דיר אל גוסון (לרבות כפר םיב*)

 עין החורש
 עין העובד

 עין ורד
 אלישיב

 אבן יהודה
 פלאמה

 פרדיסיא
 פרעון

 גן חיים
 גאבת אל עבאבישה

 גאבת כפר צור
 גאבת מסכא
 גאבת ג׳יוס

 גאבת אל טייבה אל שמאליה
 גאבת אל טייבה אל קבליה

 גבעת חייט
 • גבעת שפירא

 חבלה
 חבצלת השרון

 חבת ציון
 חגלה
 עלאר

 ארתאח
 ג׳יוס

 ג׳לג׳ולייה
 ג׳ת

 כפר עבוש
 כפר ג׳מאל

 כפר אל לבד
 כפר רומאן

 כפר םבא
 כפר צור

 כפר זיבאד
 כפר חיים

ו ככפרים.. ים הוכרז לפנ , :* 
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 כפר הרואה
 כפר הס

 כפר ויתקין
 כפר יונה

 כירבת בית ליד
 כירבת אל זבאבדה

 כור
 מעברות

 משמר השרון
 מסכא

 נתניה
 אל נזלה אלגרביה

 אלנזלה אל שרקיה
 אלנזלה אל ומטא

 נזלת אבו נאר
 נזלת עיסה

 קדימה
 קפין

 קלנסואה
 קלקיליה

 קאקון
 ראמין

 רמל זיתא
 אל ראס
 םיפארין

 סידא
 שופד!

 שויכה
 תבצור (כירבת עזון)

 אל טייבה

 תל מונד
 אל י טירה

 טולכרם
 צופית

 אום כאלד
 ואדי קבאני

 ואדי אל חוארת•
 ידידיה

 זיתא

ו ככפרים.  *: ״לפנים הוכרז
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 ד. מחוז ירושלים.

 1. נפת בירדלחם

 לאר
 :רב אבן עוביד (לפנים עובידיה *)
ב אל רשאידה (לרבות עין גדי *)  ר

 ןרב אל סואחרה
 ירב אל תעאמרה

 1רטאס
ת פג׳אר  ד
ת ג׳אלה י : 

ת סאחור י : 
 :ית״לחם

 תוסאן
 אל כדר (לרבות אל: פאגור * וכירבת עאליה *)

 נחאלין (לרבות כירבת• בית אסכאריה)
 *אדי פוכין

 2. נפת חברון. י

 עג׳ור
 ערב אל ג׳האלין (לרבות ערב אל כעאבינה, ערב אל סראעיה וערב אל זוייתין)

 בני נעים
 ברקוסיא

 בית אולא
 בית אומאר
 בית ג׳בדין
 בית כאחיל

 בית גטיף
ה מ י א  אל מ

 דיר אל דובאן
 1 דיר נכאס

 אל דאהריה
 דורא

 חלחול ,
 חברון
 אדנא

 אלג׳בעה
 כראס

 כירבת עמודיה
 כירבת ג׳מרורה

 כירבת אום בורג׳ (לרבות סנאברה)
 כדנה
 נובא

ו ככפרים. -לפנים הוכרז
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 אל קוביבה
 רעגא

 אל ריחיה
 אל סמוע
 אל שיוך

 סעיר
 צוריף
 תפוח

 תל אל סאפי
 תרקומיה

 יטה
 זכריא
 זיתא
 זכרין

 3. נפת יריחו.

 אל עוגיה
 דויוך (לרבות דיר אל קורונטול וואדי אל קלט)

(לרבות אל מגטס, גשר אלנבי וקםר אל יהוד) חו רי  י
 אל בבי' מוסה (לרבות דיר הגילה וקליה)

 בועימה

 4. נפת ירושלים.
 אבו דיס

 ענתה,
 עקור

 ארטוף
 עטרות

 בתיר
 בית וגן

 בית דוקר
 בית חנינה

 בית איג׳זה
 בית איכסה

 בית עינן
. (  בית מחסיר (לרבות דיר סלאם*

 בית נקובה
 בית צפאפה

 בית שנה
 בית תול

 בית אום אל מיס
 בידו

ו ככפרים.  *:••--לפגים הוכרז



 בית סוריד
 ביר נבאלה

 דיר איוב
 דיר עמר

 דיר אל שיך
 דיר יסין
 עין כרם

 אל עיזרייה
 הר טוב

 חיזמה
 עימוואס

 עיסאוויה
 אישווע
 איסלין

 ג׳בע
 ירושלים
 אל ג׳יב
 ג׳ודיירה

 אל גיורה
 כפר עקאב

 כסלה
 אל כאן אל אחמר

 כירבת אל לוז
 כירבת אל עמור

 לפתה
 אל מאלחה

 מוכמס
 אל נביא סמואיל

 נטאף
 גוה יעקב

 אל קבו
 קלנדיה

 קלוניה (לרבות ארזה ומוצא)
 אל קסטל

 קטנה
 קרית ענבים (לפנים דילב•}

 אל קוביבה
 קרית אל עינב (אבו גוש)

 רפת
 רמת רחל

 אל רם
 ראס אבו עמאר

 סלביט (לרבות דיר נחלה *)׳

 *:-—לפנים הוכרזו ככפרים.
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 צרעה
 סרים

 םטאף
 שר&את
 שעפאת
 םילוואן

 סובה
 צור בחיר

 אל טור
 אל וולאג׳ה

 ילו

 5, נפת רמאלה
 אבו קש

 אבו שוכידים
 עבוד

 עבווין (עיבווין)
 עג׳ול

 ערורה
 עטרה

 בית אילו
 ביתין

 בית ליקיה
 בית רימה
 בית םירה

 בית עור אל פוקח
 בית עור אל תחתה

 ביתוניה
 ביר זית

 אל בירה
 בורהם
 בודקה

 דיר אבו משעל
 דיר עמאר

 דיר דיבוואן (לרבות כפר נטה *)
 דיר גםאנה

 דיר איבזיע
 דיר ג׳ריר

 דיר נידהם (לרבות גבי צאליח *)
 דיר אל סודן

 דורה אל קרע
 עין עריק
 עין קיגיה

 *:—לפנים הוכרזו ככפרים.
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 עין םיגיה
 עין יברוד

 ג׳מאלה
 אלג׳ביה (לרבות •ראס כרכר*)"•׳'" ן
 ג׳יביה 1
 ג׳יפנה 5

 ג׳ילג׳יליה
 כפר עין (בצירוף כפר טוס*) |
 כפר מאליק . 1'
 כפר נעמה |
 כירבת אבו פלאח (לרבות כירבת. ג׳ראדה *) ן
 כירבת אל מסבאה •

 באובר
 מזאריע אל נובאגי

 מזרעה אל קיבליה (לפנים מזרעאת בני הארת ״)
 אל מזרעה אל שרקיה (לפנים מזרעאת בני מודה*)

 קרוואת בגי זייד
 רמאלה

 דמון
 ספה

 םילוואד
 סינג׳יל
 סורדה

 אל טייבה
 אלי טירה.

 תורמוס עייה
 אום ספה (כפר אישווע)

 יברוד

 ה, מחה לוד

 1> נפת יפו.
 אבו כישך (לרבות פרוקיה *)

 בת ים
 ביאר עדס

 בית דג׳ן
 בני ברק

 פג׳ה
 גת רימון

 הדר
 אל חראמ

 הרצליה
 חולון

-לפנים הוכרז ככפרים.
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 ארגה רעננה
 ג׳ליל אל שמאליה
 גיליל אל קיבליה
 ג׳מסין אל שרקי

 ג׳מםין אל גרבי
 ג׳רישה

 יפו
 כפר ענה
 כפר גנים

 בפר מל״ל ,
 כפר סבא

, (לפנים ארגון מעש*)  אל בירייה (לרבות כפר אדר
 מגדיאל (לפנים (מג׳דל*)

 אל מסעודיה (סומיל)
 מקוד, ישראל

 אל מיד
 אל מווייליה

 נחלת גנים
 פתזד־תקוה (בצירוף עין גנים׳ ניחנת ייהודה}

 קירית שאול
 רעננה (בצירוף ארגון רעננה)

 רמתים (לפגים עין חי*)
 רמת השרון

 רמוד״גן
 רנטייה
 רישפון

 אל ספיריה
 םלמה

 ש רונה
 םאקיה

 אל םוולימה
 שפייט

 אל שיד מוואיניס
 שכונת בורוכוב

 תל־יאביב
 תל ליטבינסקי

 וילהלמה
 אל יהודייה

 יזור.

 2. נפת רמלה.
 אבו אל פדל (אל םאוטךיה)

 אבו שושה (לרבות גזר*)

ו בכפר י 2. -לפנים הוכרז



 עקיר (לרבות כפר ביל״ו •)
 ברפילייה
 אל בדיה

 בשית
 באר יעקב

 בית חנן
 בית עיטב

 בית ג׳ימאל
 בית ג׳יז

 בית נבלה
 בית נובה

 בית עובד
 בית סוםין

 בן שמן
 בילעין

 ביר אימאעין (לרבות כירבת עג׳נגיול *)
 ביר סלים

 בודרוס
 בורייג׳

 אל בורג׳
 דנייאל

 דיר אבו סלאמה
 דיר מוחיסין

 דיר אבאן (לרבות עין שמש * וכירבת אום ג׳ינה ״)
 דיר אל הווה

 דיר קדיס
 דיר טריף

 גן שלמה (קבוצת שילד)
 גדרה

 גבתון
 גבעת ברנד

 אלחדיתה
 חולדה

 אידניבה
 עינאבה

 ג׳רש
 ג׳ילייה
 ג׳ימזו
 ג׳ינדם

 אל כלאייל
 כרבתה (לפנים בני חרית כרבתה*)

 כרובה
 אל כיימה

 *:—״לפנים הוכרזו כנפייש.



 כפר אהרן
 כפר ביל״ו

 כפר מרמורק
 כפר אוריה

 כירבת בית פאר
 כירבת אל בווייריה
 כירבת אל דוהיריה

 כירבת איסמאלה
 כירבת מוסמאר

 כירבת אל קובייבה
 כירבת זכארייה

 חולדה
 אל קוניםה

 לטרון
 אל לובאן

 לוד
 מג׳דל יבה (מג׳דל אל צאדיק)

 אל מנצורה
 מזכרת בתיה (עקרון)

 אל מידיה
 מוגאליס

 אל מוגאר
 אל מוכייזין

 אל מהיריעה
 אל נבי רובין
 נחלת יהודה

 נם ציונה (עם ואדי חתיין)
 נענה (ניענה) (לרבות נען)

 נטעים
 ניעלין
 קטרה
 קזאזה
 קיביה

 אל קובאב
 קולה

 רפאת
 אל רמלה

 רנתים
 רחובות

 ראשון לציון
 סג׳ד

 םרפנד אל כראב

 סידון
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 שבטין
 שחמה

 שילטה
 שוקבה
 םופלה

 אל טינה
 טירת שלום

 אל טירה
 אום כלבה

 ואדי חוניין
 יבבה

 זרבוקה

 1. מחוז עזה,

 1. בפת באדישבע.
 אל עוג׳ה

 ביאר״שבע
 גימאמה

 ש ב ט י ם:
 שבט יעזאזימה;~־~ עסיית

 פרחין
 מסעודיין
 מוחמדיין

 מוריעת
 אל ריאטיה

 סראחין
 סואכיבה
 סוביחאת
 סוביחיין

 זרבה

 שבטי חבאג׳ירה:— אבו מידיין
 דוואחירה
 נוסייראת

 סומיירי

 שבטי ־־ג׳בראת:— אבו ג׳אבר
 עמרין איבן עג׳לאן

 דוקוס
 חםבאת איבן סבאח

 משאריפה (רותמיאת אל פוקארא)
 קלאזין תוואביתה

 רוואוויעה



 רותיימת אבר אל עודום
 סעדיגה אבו ג׳ורייבאן

 סעדינת אל נוויירי
 םווריקח איבן רפיע

 אל וולאידה
 וחידאת ג׳ובראת

 חמאייתה וםוואייאת
 מדאכיר

 דמאמיבה
 דוויידה ונוקה

 גוואלי אבו עמדה
 גוואלי אבו בכרה

 גוואלי אבו אל חוסיין
 גוואלי אבו כטלה
 גוואלי אל נבעאת

 גוואלי אבו שלהוב
 גוואלי אבו םוחייבאן

 גוואלי אבו םיטה
 גוואלי אל עמור

 גוואלי אל זוריעי
 חםנאת אבו מועיליק

 ג׳ראווין אבו גליון
 ג׳ראווין אבו.םועיליק

 ג׳ראווץ אבו יחיה
 נג׳מת אבו עדרה

 נג׳מת אל קיסר
 נג׳מת אל סופה

 נג׳מת אל סונאעה
 נג׳מת אבו םווואסין

 אל נועימאת
 ווחידאת

 עלמאת אבו ג׳קימ
 עלמאת אבו ליבה

 עלמאת אבו שונאר
 באלי

 בני עוקבה
 בודקינאת

 דהולאם אבו ג׳וויעיד
 דהולאם אבו רביעה

 דהולאם אבו קורייגאת
 חוקוק אבו עבדון

 שבטי סעודיין

 שבטי תרבץ:•
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 חוקוק אל אסד
 חוקוק אל בורייקי
 חוקוק אל חוזאייל

 ג׳באביב
 נטוש

 קלזין טייחה
 קטטיווה

 קודייראת אל עסאם
 קודייראת אבו קאף

 קודייראת אבו •רוקייק
 קודיידאת אל סאניע

 רמאדין מוסמירה
 רמאדין שועיר

 רוואשידה
 שלאליין

 עורור

 שבטי טיאחה;— (המשך).

 2. בפת עזה
 עבסאן

 ערקוביה
 אבו מידיץ

 ערב סוכריר
 ארד אל אישרה

 בבי סוחיילה
 ברברה

 ברקה
 בטבי גרבי

 בטני שרקי
 באר טוביה

 בית עפה
 בית דרס
 בית חנון

 בית ג׳ירג׳ה
 בית לחיה
 בית תימה

 ביעלין
 בורייר

 דיר אל בלח
 דיר סוניייד

 דימרה
 אל פלוג׳ה

 גן יבבה
 עזה

 חמאמה
 חטה
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 חירביה
 חוג׳

 חולייקאת
 איבדיס

 עיראק אל מנשיה
 עיראק סוויידאן

 אשדוד
 ג׳בליה
 ג׳לדיה

 אל ג׳ייה
 ג׳ולים

 אל ג׳ורה
 ג׳וסייר
 כרטייה

 כאן יוניס
 כירבת איכזע
 כירבת כיסאס

 קאופכה
 כווכבה

 אל מג׳דל
 אל מסמיה אל כבירה
 אל מסמיה אל סגירה

 אל מוחרקה
 גג׳ד

 נזלה
 גיעיליה

 נוםייראת
 קסטינה

 רפח
 אל סוואפיר אל גרביה

 אל סוואפיר אל שמאליה
 אל םוואפיר אל שרקיה

 סומייל
 םומיירי
 סומסום

 תל אל תורמוס
 יאסור

 הרולד מקמיכאל
ל ב ע י צ , «1:931. נ ר ב ס צ ד  20 ב




