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 רשימת יישובי מיעוטים

 הבאות: הממשלה החלטות פי על  המיעוטים יישובילהלן רשימת 

  ישובי ערבים. -  922החלטה   .1

  רקסים'וצ דרוזיםישובי  – 959החלטה   .2

  בדואיםישובי  – 1480החלטה   .3

 דרום בדואיםישובי  -  2397החלטה  .4

 רשימת יישובי ערבים 

 ישוב מספר

 אבו גוש 1

 אום אלפחם 2

 איכסאל 3

 אעבלין 4

 באקה אל גרביה 5

 בסמה 6

 בוסתן אלמרג' 7

 בענה 8

 מכר-ג'דיידה 9

 ג'ת 10

 ג'לג'וליה 11

 ג'סר אלזרקא 12

 ג'ש 13

 דבוריה 14

 דיר אלאסד 15

 דיר חנא 16

 זמר 17

 טורעאן 18

 טייבה 19

 טירה 20

 טמרה 21

 יפיע 22

 כאבול 23

 כאוכב אבו אלהיג'א 24

 כפר ברא 25

 כפר יאסיף 26

 כפר כנא 27

 כפר מנדא 28

 כפר קאסם 29

 כפר קרע 30

 מזרעה 31

 מעליא 32

 מעלה עירון 33

 משהד 34

 מג'ד אלכרום 35

 נחף 36

 נצרת 37
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 סח'נין 38

 עיילבון 39

 עילוט 40

 עין מאהל 41

 עראבה 42

 עארה-ערערה 43

 פוריידיס 44

 פסוטה 45

 קלנסואה 46

 ריינה 47

 שעב 48

 שפרעם 49

 ע'ג'ר 50

 

 ישובי מיעוטים הכלולים במועצות אזוריות יהודיות

 ישוב מספר

 אלעריאן 1

 אום אלקטף 2

 מייסר 3

 עין ראפה 4

 עין נקובא 5

 נעורה 6

 סנדלה 7

 זועבייה-טמרה 8

 מוקיבלה 9

 ראס עלי 10

 שיח' דנון 11

 עין חוד' 12

 בעמקטייבה  13

 מנשית זבדה 14
 

 רשימת ישובי דרוזים

 ישוב מספר

 אבו סנאן 1

 בית ג'ן 2

 ג'וליס 3

 דאלית אלכרמל 4

 חורפיש 5

 יאנוח ג'ת 6

 ירכא 7

 כסרא סמיע 8

 מע'אר 9

 סאג'ור 10

 עוספיא 11

 פקיעין 12

 ראמה 13
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 ישוב צ'רקסי

 ישוב מספר

 כפר כמא 1
 

 ישוב צ'רקסי בתוך מוא"ז

 מוא"ז ישוב מספר

 מרום הגליל ריחאניה 1
 

 בנגב  בדואיםישובי ה

 ישוב מספר

 רהט 1

 תל שבע 2

 חורה 3

 לקיה 4

 שגב שלום 5

 כסייפה 6

 ערערה בנגב 7

 אל קסום 8

 נווה מדבר  9
 

 בצפון   בדואיםישובי ה

 סוג יישוב יישוב מ. מקומיות

 מ.מ ביר אלמכסור 1

 מ.מ בועינה נג'ידאת 2

 מ.מ בסמת טבעון 3

 מ.מ בית זרזיר 4

 מ.מ טובא זנגריה 5

 מ.מ שבלי אום אלע'נם 6

 מ.מ כעביה טבאש חג'אג'רה 7

 יישובים   מ. אזוריות

  ואדי אל חמאם בטוף-אל 1
 רומת אל הייב  

  דמיידה משגב 2
  ראס אלעין  
  ערב אלנעים  
  סלאמה  
  כמאנה  
 חוסנייה  

  מנשית זבדה עמק יזרעאל 3
 סואעד חמירה  

  אבטין זבולון 4
 ח'וואלד  

 ערב אל עראמשה מטה אשר 5

 


