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אתרי טיולים ותיירות על חורבות ישובים פלסטיניים שנהרסו בנכבה 
מעודכן לסוף 2007. מקור: נגה קדמן, בצידי הדרך ובשולי התודעה. עדכון חלקי, ינואר 2015.

ישובים יהודיים שנהרסו ולא הוקמו מחדש לפני 1948

הישובים הפלסטיניים שישראל הרסה בנכבה

מס‘ תושבים מיקוםשם
ישובים יהודיים בשטח הישוב הפלסטיניתאריך כיבושב-1948

אפריל, G145501948ִאְג‘ליל ִקְּבִליַּה

רמת השרון, חלק מאיזור התעשיה וההי-
טק של הרצליה, בסיסי צבא, שכונות 

מערביות של רמת השרון )קרית יערים, 
גולן, נוה רום, נוה רסקו(, הכפר הירוק )רמת 

השרון(, אזורי חן )תל אביב(

גליל ים, נוה ישראל )הרצליה(, חלק אפריל, G142201948ִאְג‘ליל ַשַמאִליָּה
מאיזור התעשיה וההי-טק של הרצליה

כפר מנחםG1957017/07/1948ִאְדִנָּבה
L972024/05/1948ִאְנדּור
גרנות הגליל, גורןK457031/10/1948ִאְקִרת
אשתאולI1872018/07/1948ִאְשַוע

ין/ע‘ואלי C231,70505/12/1948אּבּו אל ֻחֿסֻ

תלמי מנשה, השכונות רמב“ם והרצל יוני, G165901948אּבּו אלפּדל )סתריה(
בבאר יעקב

C2320305/12/1948אּבּו ּבּכרה
F2181820/10/1948אּבּו ַג‘אֵּבר/ְג‘ַּבראת

הזורעJ964013/04/1948אּבּו ֻזֵריק
D2339905/12/1948אּבּו ַח‘ְתֵלה/ַע‘ַואִלי

15/10/1948חסרE25אּבּו ֵיְחַיא/ַג‘ַראִוין )דרום(
E241,52815/10/1948אּבּו ֵיְחַיא/ַג‘ַראִוין )צפון(

תע“ש, מורשה, נוה הדר )אזורים ברמת G142,20030/03/1948אּבּו ִּכשְּכ
השרון(

אזור בדרום ת“אF154,50025/04/1948אּבּו ַּכּביר
H231,45115/10/1948אּבּו ִליֵּבּה/ַעַלאַמאת

D232,88715/10/1948אּבּו ִמְדַין
C2299115/10/1948אּבּו ֻמֵעיִלק

ניר גלים, אשדודE1845010/05/1948אּבּו סוירה )ַעָרּב ֿסְקִריר(
E231,51620/10/1948אּבּו סמארה/אּבּו ֻשַנאר

E241,98015/10/1948אּבּו ַע‘ִליּון/ַג‘ַראִוין
חסרD23אּבּו ַעְּבדּון

D2386605/12/1948אּבּו ַעְמַרה/ע‘ואלי
J984010/04/1948אּבּו שּוָשה )חיפא(
כרמי יוסף, פדיהH171,01014/05/1948אּבּו שּוָשה )רמלה(
C231,33505/12/1948אּבּו ִסיֵתּה/ַע‘ַואִלי
D241,22501/11/1948אּבו סּוֵסין/ַנַג‘ַמאת

אליקיםI91,71015/05/1948ֻאם אלזיַנאת
בן עמיJ593021/05/1948ֻאם אלַפַרג‘
גבעת ניל“יI1056012/05/1948ֻאם אלשֹוף
נתניה, בית יצחק, שער חפרG121,13020/03/1948ֻאם ַח‘אִלד
חוות שפעהM1130015/05/1948ֻאם ַעְג‘ָרא

מושב יובלN238010/05/1948אאבִּל אלַקְמח
E2397615/10/1948אל ֻּבַרְיִקי

F211,23320/10/1948אל ִדיְקס/ְג‘ַּבַראת
G2127020/10/1948אל ֻנַוְיִרי/ַסַעאְדֵנּה

B231,53022/12/1948אל ְסֵמיִרי
אֵנע/ַנַג‘ַמאת E241,85015/10/1948אל סַֿ

אֵנע/ְקֵדיַראת 15/10/1948חסרD23אל סַֿ
C2375005/12/1948אל ֻעמּור/ַע‘ַואִלי

שלוחות, רשפיםM1125011/05/1948אלאְשָרִפיָּה
M930016/05/1948אלבִּיָרה
אחיהוד, יסעורJ61,69026/06/1948אלִּבְרָוה

עזריקםF191,14010/06/1948אלַּבַטאִני אלַע‘ְרּבי
אורותF1975011/05/1948אלַּבַטאִני אלַשְרקי

N359011/05/1948אלֻּבַוְיִזָיה
אבן יצחק )גלעד(I1013014/05/1948אלֻּבֵטיַמאת

מודיעיןI1756016/07/1948אלֻּבְרג‘
שדות מיכהH1984020/10/1948אלּבּוֵריג‘

אורהJ1949011/07/1948אלג‘ּוָרה )ירושלים(
אשקלוןD202,81005/11/1948אלג‘ּוָרה )ע‘זה(

גיאה, בית שקמה, תלמי יפהE201,43005/11/1948אלִג‘ָיה
ראש פנהN51,33009/05/1948אלַג‘אעּוָנה
F1942009/07/1948אלַג‘ַלִדָּיה

בני ברקG1585015/04/1948אלַג‘מַּאִסין אלַשְרִקי
תל אביבG151,25026/01/1948אלָג‘מַּאסין אלָע‘ְרִּבי

J61,52016/07/1948אלַדאמּון
עמיר, שדה נחמיהN381010/05/1948אלַדָואָרה

אשדות יעקבN948003/05/1948אלַדְלַהִמָיה
צפתM541012/05/1948אלֿד‘אִהִרָּיה אלַתְחתא

N512001/05/1948אלַוְיִזָיה
עמינדבJ191,91021/10/1948אלַוַלג‘ה

גשר הזיו, לימן, סער, נהריהJ42,22014/05/1948אלִזיּב
אליפלטN597004/05/1948אלַזְנַע‘ִרָיה )זוחלוק(

נאות מרדכיN388024/05/1948אלזאִוָיה
יובלN219021/05/1948אלזּוק אלַפוַקאני

בית הלל, קרית שמונהN21,22011/05/1948אלזּוק אלַתְחתאני
הגושריםN255025/05/1948אלִח‘ֿסאֿס

קרית שמונהN32,13011/05/1948אלַח‘אִלֿסה
G1822009/07/1948אלַח‘ְיָמה
בני ברק, רמת אפעל, כפר אז“ר, רמת גןG151,65028/04/1948אלַח‘יִריָּה

חדידH1688012/07/1948אלַחִדיָת‘ה
תל תאומים, רחובM1185025/05/1948אלַחְמָרא

M1026012/05/1948אלַחִמיִדיָּה
כפר שמריהו, הרצליהG1460003/02/1948אלַחָרם )סידנא עלי(

טירת צביM1130020/05/1948אלֻח‘ניִזיר
N439021/04/1948אלֻחַסְיִנָּיה

גזיתM917001/04/1948אלִטיָרה )ביסאן(
ברקת, טירת יהודהH161,50010/07/1948אלִטיָרה )רמלה(

N638004/05/1948אלַטאִּבָע‘ה
נחשולים, דורH91,73023/05/1948אלַטְנטּוָרה
כבריJ51,77021/05/1948אלַּכאְּברי
מחנה צבאיJ101,07012/04/1948אלַּכְפֵרין
מגידוJ101,28030/05/1948אלַלג‘ּון

כפר הבפטיסטיםH1520001/02/1948אלִמּר )מחמודיה(
ירושליםJ192,25014/07/1948אלַמאִלָחה

מלכיהM442031/10/1948אלַמאִלִּכיָּה
גן נר, פרזון, מיטבL1031030/05/1948אלַמַזאר )ג‘נין(

עין כרמלH824015/07/1948אלַמַזאר )חיפה(
חזון, טפחות, כלנית, רביד05/05/1948חסרL6אלַמְנֿסּוַרה )טבריא( 

נטועה, בירנית, אלקוש, מתת, אביריםL440015/11/1948אלַמְנֿסּוַרה )עכו( 
O242025/05/1948אלַמְנֿסּוַרה )צפת( 
G1810016/04/1948אלַמְנֿסּוַרה )רמלה(

מדרך עוזJ91,39013/04/1948אלַמְנסי
N214024/05/1948אלַמְנִשיָּה )צפת(

בי“ח פוריהN757002/03/1948אלַמַנאָרה

בני ראם, שערי אברהם, תלמי יחיאל, F192,92009/07/1948אלַמְסִמיָּה אלַּכִּבירה
אחוה, ברורים, חצב, בני עיש

אלַמְסִמיָּה אלֿסִע‘ירה 
כפר הרי“ף, ינוןG1962009/07/1948)חורניה(

תל אביבF1599025/12/1947אלַמְסעּוִדיָּה )ֿסּומֵּיל(
בית אלעזרי, קדרון, מחנה צבאיF182,02015/05/1948אלַמַע‘אר
מגדל העמק, יפעתK82,20015/07/1948אלֻמַג‘יַדל
נוה ירקפברואר, H144201948אלֻמֵויִלח

תפץ חיים, רבדים, יד בנימין, בית חלקיהG1823020/04/1948אלֻמַח‘יזן
יכיניE2267017/08/1948אלֻמָחרַָּקה

שמירO341016/05/1948אלֻמְפַתִח‘ָרה
M1053016/05/1948אלֻמַרסּֿֿס

נאות מרדכיN31,19514/05/1948אלַנאִעָמה
אבן מנחםK440031/10/1948אלַנִּבי רּוִּבין )עכא(

פלמחים, גן שורקF171,65001/06/1948אלַנִּבי רּוִּבין )רמלה(
J942013/04/1948אלַנְע‘ַנִע‘ַיה

רמת מאיר, יציץ, פתחיה, פדיהG171,71014/05/1948אלַנַעאני
בן עמיJ571021/05/1948אלָנְהר

עין גבO737010/06/1948אלֻנָקְיּב
אביאלI101,45012/05/1948אלִסְנִדַיאָנה
שדי תרומות, בכורהM1129001/05/1948אלַסאִמִרָיה

מרכז שפירא, משואות יצחקF191,20018/05/1948אלַסוַּאִפיר אלַע‘ְרּביָּה
G262,33015/10/1948אלַסַואְח‘ֵנה/ַעַזאְזֵמה

צהלה, נוה שרת )תל אביב(G1593030/03/1948אלַסַואִלָמה
כפר ורבורגF1979011/05/1948אלַסַואִפיר אלַשַמאִליָּה

עין צורים, שפיר, זרחיה, ניר בניםF191,13018/05/1948אלַסַואִפיר אלַשְרִקיָּה
האוןN834021/04/1948אלַסְמָרא

אמנוןN644004/05/1948אלַסָמִּכיָּה
כפר שמאי, אמיריםM536015/10/1948אלַסּמּוִעי

מעין ברוךN215005/05/1948אלַסְנבִַּרָּיה
לוחמי הגיטאות, רגבה, שבי ציון, שמרת, I588014/05/1948אלֻסַמְיִריָּה

בוסתן הגליל
כפר בלוםN31,76025/05/1948אלֿסאִלִחָּיה

צרופהH934016/07/1948אלֿסַרַפְנד
ניר דודM1062012/05/1948אלסאִח‘נה

כפר סאלדN31,42025/05/1948אלַע‘אּבִסָּיה
מעוז חיים, נוה איתןN101,18020/05/1948אלַע‘ַזּאִוּיָּה

J942209/04/1948אלֻע‘ַּבָיה אלפֹוקא
משמר העמקJ950012/03/1948אלֻע‘ַּבָיה אלַתְחָתא

N81,01001/05/1948אלֻעַּבְיִדיָּה
N430020/04/1948אלֻעְלַמאִנַּיה
נתיב השיירהJ580020/05/1948אלעאִּבִסָיה

M1113010/05/1948אלַפאתּור
פרוד, שפרM678030/10/1948אלַפָּראֿדָּיה

D271,00015/10/1948אלֻצְּבִחיֵין )דרום(
מעוז ציוןJ1810009/04/1948אלַקְסטל

מבוא ביתרJ1930022/10/1948אלָקּבְּו
לכישG211,23028/10/1948אלֻקֵּביַּבה )חברון(

כפר גבירול )רחובות(, גאליה, כפר הנגידF172,00027/05/1948אלֻקֵּביַּבה )רמלה(
גזר, משמר אילון, כפר בן נוןH172,30006/06/1948אלֻקַּבאּב

כחלM645004/05/1948אלֻקַדְיִריָּה
עין העמקI928001/05/1948אלִריַחאִנָיה

J638016/07/1948אלֻרֵוְיס
תל אביבG152,24030/03/1948אלֵשיח‘ ֻמַונִּס

אילניה, שדה אילןL889006/05/1948אלַשַג‘ָרה
N223014/04/1948אלַשְוָּכה אלַתְחָתא

M620001/05/1948אלשּוָנה
G1987009/07/1948אלִתיָנה

בן עמיJ535021/05/1948אלַתּל
קדמהG1921009/07/1948בְִּעִלין

G1938010/07/1948בַּרּקּוסַיא
ביריה, עמוקהM528001/05/1948ִּביִריָּא

רעות, מכבים, מודיעיןI1759016/07/1948ִּביר ַמִעין
נצר סירני, באר יעקבG1748009/05/1948ִּביר ַסאִלם
F211,26520/10/1948ִּבן אְג‘ַלאן

ַּבאח/ַחַסַנאת F2146020/10/1948ִּבן סַֿ
F2198520/10/1948ִּבן ַרִפיע/אלַסַואְרֵּכה

בית גובריןH202,82027/10/1948ֵּבית ִג‘ּבִרין
הראל, גיזוH1864027/05/1948ֵּבית ִג‘יז

יד מרדכי, תלמי יפהE201,09004/11/1948ֵּבית ִג‘ְרָג‘א
E201,23018/10/1948ֵּבית ִטיָמא

בית מאיר, מסילת ציוןI182,78011/05/1948ֵּבית ַמְחִסיר
בית נחמיה, כפר טרומןH162,68012/07/1948ֵּבית ַנבַּאַלא
בית נקופהJ1828001/04/1948ֵּבית ַנקוָּבא

נתיה הל“ה, אביעזר, נוה מיכאל, זנוחH192,49021/10/1948ֵּבית ַנִּתיף
תעוזH1824028/05/1948ֵּבית סּוִסין
נס הרים, בר גיוראI1963021/10/1948ֵּבית ִעַטאּב

F2081010/11/1948ֵּבית ַעָפא
שעלביםH1724015/07/1948ֵּבית ַשנָּה
I1830018/07/1948ֵּבית ת‘ּול

F2260815/10/1948ֵּבִלי
מבקיעיםE202,80005/11/1948ַּבְרַּבָרה

מודיעיןH1785015/07/1948ַּבְרִפיִליָּה
גן יבנהF181,03012/05/1948ַּבְרָקה
בית חשמונאי, עזריהH1759010/06/1948ַּבִריָּה

אור עקיבא01/04/1948חסרH10ַּברַּת ִקיַסאְרָיה

עשרת, כפר מרדכי, מישר, שדמה, משגב F181,88011/05/1948ַּבִשית
דב, כנות, נוה מבטח

נוה אור, ירדנהN91,81001/05/1948ַּבַשאְתֵוה
מפעל תע“ש, זכרון יעקבH1034012/05/1948ֻּבֵריָּכה

E2364920/10/1948ּבִדיַנאת/ַתַיאַהא
הוד השרוןH1435013/05/1948ּבָיאר ַעַדס

חסרחסרK23ג‘האלין
הודיהE191,20011/06/1948ג‘ּוִלס

01/07/1948חסרH16ג‘ינַדס
G1838017/07/1948ִג‘ְלָיא
גמזוH171,75010/07/1948ִג‘ְמזּו

N349024/05/1948ַג‘אחּוָלא
גבע כרמלH91,32026/07/1948ַג‘ַּבע
M1029001/05/1948ַג‘ּבּול

חסרE30ַג‘ַנאִּביּב 
רמת גןG1522001/04/1948ַג‘ִריָשה

זנוחI1922021/10/1948ַג‘ָרש
E221,02315/10/1948ַגַטאְטֵוה

E2233415/10/1948ַגַלאִזין ַתַיאַהא
עמיעד, כורזים, ורד הגלילN620004/05/1948ֻג‘ּב יּוֻסף )ערב סויאד(

זבדיאלF201,37011/06/1948ֻג‘ֵסיר
ארזD2160001/11/1948ִדְמָרה

O436030/04/1948ִדרּבאִשָּיה
מחסיה, בית שמש, ישעי, צרעהI192,44020/10/1948ֵדיר אָּבאן
I1837016/05/1948ֵדיר איּוּב

לוזיתH1985024/10/1948ֵדיר אלֻדּבאן
אלקושL41,32030/10/1948ֵדיר אלַקאסי
גבעת שמשI1926021/10/1948ֵדיר אלֵשיח‘

שהם, בית עריף, טירת יהודהH162,03012/07/1948ֵדיר ַטִריף
ירושליםJ1871009/04/1948ֵדיר ַיאִסין
בקועH1853006/04/1948ֵדיר ֻמחיִסן
H2070029/10/1948ֵדיר ַנַח‘אס

D2185001/11/1948ֵדיר ֻסַנְיד
גבעת שמשH1850018/07/1948ֵדיר ַראָפאת

דליה, עין השופטI933014/04/1948ַדאלָית אלרּוַחאא
דישוןM468030/10/1948ַדְישּום

דלתוןM542030/10/1948ַדלָּאָתה
כפר דניאלH1748010/07/1948ַדִנַיאל

M922001/05/1948ָדָּנה
יד מרדכי, כרמיה, זיקיםD202,60005/11/1948ִהִרְּבָיא
J746016/04/1948ַהוַשה

N429001/05/1948ַהָּראִוי )ערב חמדון(
דורות, חוות שקמיםE2194031/05/1948הּוג‘

משגב עם, מרגליותN21,88031/05/1948הּוִנין
נס ציונהG171,88017/04/1948ַואִדי ֻחֵנין

קרית אתאJ722016/04/1948ַווְעָרת אלַסִריס
F2127520/10/1948ֻוַלאְיֵדה/ְג‘ַּבַראת
גאולי תימןG111,55015/03/1948ואדי אלַחַואִרת‘

ברקאיI1127027/02/1948ואדי ַעאַרה

העוגן, כפר מונש, בית הלויH1237010/04/1948ואדי ָקבַּאִני
G201,11023/10/1948ִזכְּרין
יזרעאל, אביטל, יעל, פרזון, מיטבL101,65028/05/1948ִזְרעין
G2038017/07/1948ֵזיָתא

זכריהH191,37023/10/1948ַזַּכִריַּא
גבתון, רחובותG172,76027/05/1948ַזְרנּוָקה

E2687015/10/1948 ַזַרֵּבה
15/10/1948חסרF25ַזַרֵּבה/ְג‘ַּבַראת

בית יוסף, חוות דשןN1020001/05/1948ָזְּבָעה 
שנירO230009/06/1948ח‘אן אלֻדַוְיר

חסרI7חואסה
להבות הבשןO333001/05/1948ִח‘ַיאם אלַוִליד

נחושהH2016027/11/1948ִח‘ְרֶּבת ֻאם-ֻּבְרג‘
01/05/1948חסרH10ִח‘ְרֶּבת אלֻּברג‘

כלא דמוןI839030/04/1948ִח‘ְרֶּבת אלדאמּון
M72,17002/11/1948ִח‘ְרֶּבת אלַועָרה אלַסְוּדא

J734016/04/1948ִח‘ְרֶּבת אלַּכַסאיר
J1852014/07/1948ִח‘ְרֶּבת אלַלְּוז

J822030/04/1948ִח‘ְרֶּבת אלַמְנֿסּורה
תלמי אלעזרH1175001/04/1948ִח‘ְרֶּבת אלַסְרָּכס
טל שחר, צלפוןH1835001/06/1948ִח‘ְרֶּבת בֵּית ַפאר

נורדיה, גנות הדר, נתניהH1253005/04/1948ִח‘ְרֶּבת ֵּבית ִלד
I1722015/07/1948ִח‘ְרֶּבת ֻּבוַיָרה

H1612010/07/1948ִח‘ְרֶּבת ֿדֵהְיִריָּה
13/07/1948חסרH17ִח‘ְרֶּבת ַזַּכִריָּא
H1124001/04/1948ִח‘ְרֶּבת ַזָלַפה

אשקלוןD2017005/11/1948ִח‘ְרֶּבת ִח‘ֿסאֿס
היוגבK974015/04/1948ִח‘ְרֶּבת ִלד )עואדין(

גבעת חיים, אליכין, חרב לאת, אחיטוב, H1130015/04/1948ִח‘ְרֶּבת ַמְנִשָּיה
עין החורש

חסרC23ִח‘ְרֶּבת מעין
J715025/04/1948ִח‘ְרֶּבת ַסְעָסע
גבעת יעריםI1831021/10/1948ִח‘ְרֶּבת ֻעמּור

חסרI7חואסה
כפר זיתיםM71,38017/07/1948ִחטִּין

H1720010/07/1948ַח‘ּרּוָּבה
M860012/05/1948ַחַדָת‘א

אלומה, רווחהF201,13018/07/1948ַחתָּא
I1034012/05/1948ֻח‘ַּביָזה
חולדה, משמר דודH1833006/04/1948ֻח‘ְלַדה

E2049013/05/1948ֻחֵליַקאת
דלתוןM562029/10/1948ַטְיַטָּבא
חצור, בסיס צבאיF181,24011/06/1948ַיאֿסּור
חוקוק, קדריםM624030/10/1948ַיאקּוק
M924001/05/1948ֻיּבָלא

יגורI771024/05/1948יאג‘ּור
N541016/03/1948ְּכַראד אלַע‘נַּאָמה
N542022/04/1948ְּכראד אלַּבָּקאָרה

מעיין צבי, בית חנניהH1014001/05/1948ַּכַּבאַרה
אחוזת שושנהM935016/05/1948ַּכְווָּכּב ַהוָּא

כוכב מיכאלE2079013/05/1948ַּכְוַּכָּבא
ניר עקיבאE2258017/08/1948ַּכְוַפָח‘ה

כסלון, רמת רזיאלI1833018/07/1948ַּכְסָלא
M950001/05/1948ַּכְפָרה

דוב״ב, סאסא, ברעםL482013/11/1948ַּכְפר ִּבְרִעם
כפר סבא, בית ברלH141,47013/05/1948ַּכְפר ַסאַּבא
כפר חנניהL642030/10/1948ַּכִפר ִענאן
יבנאלM856010/07/1948ַּכפר ַסְּבת

רווחה, קוממיות, שחר, נהורהF201,59018/07/1948ָּכָרִתָיא
בית נירH2052023/10/1948ֻּכְדַנא

בית העמק, אשרתJ51,22009/07/1948ֻּכויַּכאת
הבונים, עין איילהH939016/07/1948ּכְפר ַלאם

ירושליםJ182,96001/01/1948ִלְפָתא
בית הללN227021/05/1948ַלַזּאָזה
H1822018/07/1948ַלְטרּון
גבעת אבני, לביא, אזור תעשיה גולניM72,73018/07/1948לּובְָּיא

מירון, בר יוחאיM534030/10/1948ִמירּון
שדה ורבורג, משמרתH131,02020/04/1948ִמְסַּכה
יעד, שגב, משגב, מנוףK689018/07/1948ִמעאר

גבעת השלושה, ראש העין, עינתH151,76013/07/1948ַמְג‘ַדל ָיאָּבא )ַמְג‘דל אל-ֿסאִדק(
30/04/1948חסרO3ַמַדאחל
N480025/05/1948ַמלַּאָחה

כפר הנשיאN523006/02/1948ַמְנֿסּוַרת אלֵח‘יט
תל אביבF1512,00025/04/1948ַמְנִשיָּה )יפו(
03/03/1948חסרN8ַמְנִשָית ַסָמח‘

חסרE27ַמְסעּוִדיֵין )דרום(
חסרF26ַמְסעּוִדיֵין )צפון(

G2697415/10/1948ַמְסעּוִדיֵין/ַעַזאְזֵמה
כפר רופיןN1112030/05/1948ַמִסיל אלִג‘ְזל )ערב זינאתי(

כפר קישM856012/05/1948ַמְעָד‘ר
נהללK880015/07/1948ַמעלּול
M742022/04/1948ָמְג‘ָדל

אלעד, נחלים, פתח תקוהH151,35016/07/1948ֻמֵזיִרָעה
חסרG27ֻמַחֵמִדיֵין

חצור הגליליתN557002/05/1948ֻמְע‘ר אלֵח‘יט
גפן, תירושG1963017/07/1948ֻמַע‘ִּלס
בסיס צבאיM737017/07/1948ִנְמִרין

אשקלוןD201,52005/11/1948ִנִעְלָיא
C252,86015/10/1948ַנְּבַעאת/ַתַראִּבין

אור הנר, שדרותE2172013/05/1948ַנְג‘ד
C222,250ֻנֵציַראת

טבריהM710012/04/1948נאֿסר אלדין
L1066030/05/1948נּוִרס
M994012/05/1948ִסיִרין

גברעםE211,50013/05/1948ִסְמִסם
אור יהודהG161,28028/04/1948ַסאקָיה
שורש, שואבהI1865016/04/1948ַסאִריס

G1843017/07/1948ַסָג‘ד
שעלביםH1759015/07/1948ַסְלִּבית
סאסאL41,31030/10/1948ַסעַסע

חוסן, צוריאלK51,31030/10/1948ֻסחַמאַתא
קדמה, נחלה, ורדון, סגולה, מנוחהG201,10010/07/1948ֻסֵמיל אלח‘ליל

יראון, אביביםM41,24030/10/1948ֿסאִלָחה
עמיקם, רמות מנשהI101,97012/05/1948ֿסַּבארין

צובהJ1872013/07/1948ֿסּוָּבא
שתולהK435013/07/1948ֿסּורּוח
J1863014/07/1948ֿסַטאף
H1824006/04/1948ֿסידּון

ספסופה, אור הגנוזM51,06029/10/1948ֿספֿסאף
ראשון לציון, נס ציונהG171,21020/04/1948ֿסַרַפְנד אלַח‘ַראּב
ניר צבי, ראשון לציוןG162,26020/05/1948ֿסַרַפְנד אלַעַמאר

תרוםH1839014/07/1948ֿסרָעה
F1963019/07/1948ִעְּבִדס

כפר שמואלH171,65010/07/1948ִענַּאָּבה
I1830018/07/1948ִעְסִלין

גת, קרית גתF202,33024/02/1949ִעַראק אלַמְנִשָיה
עוצםF2077010/11/1948ִעַראק ְסֵויַדאן

M595001/05/1948ֵעין אלַזְיתּון
עופר, עין איילהH92,52026/07/1948ֵעין ַע‘ַזאל

רעננהG1410001/04/1948ַע‘אַּבת ַעַּבאְּבַשה
בית יהושע, הדסים, נתניהG1385801/05/1948ַע‘אָּבת ַּכְפר ֿסּור

כפר ביל“ו, רחובות, קרית עקרון, גני יוחנן, G172,88004/05/1948ַעאִקר
בית אלעזרי

M884012/05/1948ַעְוָלם
M545009/05/1948ַעְּכַּבָרה
עלמהM41,10030/10/1948ַעְלָמא
מטעI1951022/10/1948ַעָלאר
עמקהJ51,44010/07/1948ַעְמָקא

עמוקהM516001/10/1948ַעּמּוָקה
הרטוב, נחםI1841014/07/1948ַעְרתּוף

N423020/04/1948ַעַרּב אלֻזַּבְיד
מכמורת, חדרהG1195010/04/1948ַעַרּב אלֻנַפיַעאת
עין המפרץ, כפר מסריקI672001/05/1948ַעַרּב אלַע‘ַואִרַנה
הרצליהG1415010/09/1948ַעַרּב אלַעּוַסאת

חדרהH1136010/04/1948ַעַרּב אלֻפַקַרא
אלמגור, כרכוםN675004/05/1948ַעַרּב אלַשַמאִלָנה )אבו זינה(

ַמירי H1172010/04/1948ַעַרּב ֿדהַרת ֿדֻ
יערהJ423014/05/1948ַעָרּב ַסְמִניָּה 

עתלית, נוה יםH817015/05/1948ַעְתלית
N1060016/05/1948ָעָרּב אלבַּוַּאִטי 

N1175020/05/1948ָעָרּב אלֿסַפא
שדה אליהוN1117020/05/1948ָעָרּב אלַעִריֿדה

גינוסר, ליבניםM61,44024/04/1948ֻע‘ַּוְיר אּבּו שּוָשה
גונןO326001/05/1948ֻע‘ָראָּבה

חסרD22עטאונה )מערב(
חסרF23עטאונה )דרום(
F211,73015/10/1948עטאונה )צפון(

מדרך עוזJ910012/04/1948עין אל-ַמְנסי
עין הודH875015/07/1948עין חֹוֿד

טירת צבי01/05/1948חסרN11ערב אלזראעה
E2259015/10/1948ערּור

חצור הגליליתN586026/05/1948ִפרִעם
פתח תקוהH151,39015/05/1948ַפָגּ‘ה

חוות עדןM1138011/05/1948ַפְרָוָנה
F261,02015/10/1948ַפַראִחיִין )דרום(
15/10/1948חסרG26ַפַראִחיִין )מזרח(
15/10/1948חסרD26ַפַראִחיִין )מערב(

ברעםM437030/10/1948ָפאָרה
מוצא, מבשרת ירושליםJ181,06011/04/1948ַקאלּוְנָיא

המעפיל, יכון, גן יאשיה, אמץ, עולש, חניאלH122,29006/06/1948ַקאקּון
N553026/05/1948ַקַּבאָעה 

ברעםM445031/10/1948ַקַדס
קדיתאM528029/10/1948ַקִּדיָתא
G181,09017/07/1948ַקַזאָזה
גדרה, קדרוןF181,40006/05/1948ַקְטַרה
כפר בלוםN31,10005/06/1948ַקְיִטָּיה

רגביםI1087025/04/1948ַקניר
קרית מלאכי, כפר אחים, אביגדורF191,03009/07/1948ַקְסִטיָנה

גבעת כ“חH151,17018/07/1948קּוָלה
עין חרוד איחודL1051026/03/1948קּוְמָיה

שדות ים, קיסריהH101,11015/02/1948קיסאריה
יקנעם )המושבה(, יקנעם עיליתI948014/03/1948קיָרה וקאמון

צור הדסהI1972021/10/1948ַראס אּבּו ַעמַּאר
כרם בן זמרהM472030/10/1948ַראס אל-אְחָמר

E2254515/10/1948ַרַואְשֵדה
חדרהחסרH11160ַרְמל ֵזיָתא )ח‘רבת קזאזה(

נופך, רינתיה, מזורH1568010/07/1948ַרְנִתָיה
גלאוןG2022023/10/1948ַרְעָנא

H241,29515/10/1948ְשַלאִליֵין )דרום(
15/10/1948חסרF22ְשַלאִליֵין )צפון(

שילת, לפיד, כפר רות, מודיעיןI1712018/07/1948ִשְלָתא
בסיס תל נוףG1833014/05/1948ַשְחָמה

ר )ִח‘ְרֶּבת ַעזּון( רעננה, בצרהG1430003/04/1948ַתְּבֿסֻ
שומרה, זרעיתK41,16031/10/1948ַתְרּביָח‘א

חולתהN410030/04/1948ֻתָלְיל
כפר מנחםG191,50009/07/1948תל אלֿסאפי
M1014012/05/1948תל אלָשְוּכ

ערוגות, תימוריםF1988009/07/1948תל אלֻתְרֻמס
חסרI25תל מלח

350,451סה“כ 415

מיקום שם הכפר
שילוט הסבר ואזכור הכפר גוף אחראישם אתר התיירותהכפר

בטקסט
איןקק“ליער חרוביתG19ִאְדִנָּבה

יש בלי אזכורקק“לפארק רמת מנשה / יער הזורעJ9אּבּו ֻזֵריק
יש בלי אזכורקק“לפארק רמת מנשהJ9אּבּו שּוָשה )חיפא(
רט“ג )רשות הטבע גן לאומי תל גזרH17אּבּו שּוָשה )רמלה(

והגנים(
יש בלי אזכור

איןקק“ל, רט“גיער קרן כרמל / גן לאומי הר הכרמלI9ֻאם אלזיַנאת
איןרט“גשמורת אבל בית מעכהN2אאבִּל אלַקְמח

איןקק“לחורשת קק“לL9איְנדּור
איןרט“גשמורת נחל תבורM9אלבִּיָרה

איןקק“ל, רט“גפארק הירדן / שמורת פארק הירדן דרוםN6אלבַֻּטיָחה
איןרט“גשמורת עין אווזיםN3אלֻּבַוְיִזָיה

יש בלי אזכורקק“לפארק רמת מנשהI10אלֻּבֵטיַמאת
אין מידעעיריית מודיעיןגבעת תיתורהI17אלֻּבְרג‘

יש בלי אזכוררט“גגן לאומי אשקלוןD20אלג‘ּוָרה )ע‘זה(
איןרט“גשמורת בתרונות רוחמהF21אלג‘מאמה

איןרט“גגן לאומי הר הכרמלI8אלַג‘ַלֶמה )חיפה(
איןקק“לחורשת קק“לJ6אלַדאמּון
איןקק“ל, רט“גיער עמינדב / גן לאומי הרי יהודהJ19אלַוַלג‘ה

יש עם אזכוררט“גגן לאומי אכזיבJ4אלִזיּב
משרדי ממשלה ורשויות פארק איילוןG15אלַח‘יִריָּה

מקומיות
אין מידע

יש עם אזכורקק“ליער בן שמן - תל חדידH16אלַחִדיָת‘ה
איןרט“גגן לאומי חמת גדרO8אלַחָמה

איןרט“גגן לאומי סידנא עליG14אלַחָרם )סידנא עלי(
איןרט“גשמורת נחל תבורM9אלִטיָרה )ביסאן(

איןרט“גגן לאומי כפר נחוםN6אלַטאִּבָע‘ה
חוף דור, כפר הנופש דור, חוף דורH9אלַטְנטּוָרה

מלון נחשולים
אין

איןרט“גגן לאומי הר הכרמלH7אלטיָרה )חיפא(
איןקק“לפארק רמת מנשהJ10אלַּכְפֵרין
איןקק“ליער מגידוJ10אלַלג‘ּון

יש עם אזכוררט“גגן לאומי ירקוןH15אלִמּר )מחמודיה(
איןקק“ליער הגלבועL10אלַמַזאר )ג‘נין(

איןרט“גגן לאומי הר הכרמלH8אלַמַזאר )חיפה(
יש עם אזכור )קק“ל(, אין )רט“ג(קק“ל, רט“גאתר קק“ל / גן לאומי גבעות מררF18אלַמַע‘אר

איןקק“לדרך נוף רמות יששכרM10אלֻמַרסּֿֿס
יש בלי אזכור )קק“ל(, אין )רט“ג(קק“ל, רט“גהרי נפתלי - יער נבי ישע / גן לאומי מצודת ישעN4אלַנִּבי יּוַשע

איןרט“גגן לאומי נחל שורקF17אלַנִּבי רּוִּבין )רמלה(
אין מידעחוף צילצל, הכנרתO7אלֻנָקְיּב

איןרט“גשמורת אלונהI10אלִסְנִדַיאָנה
יש בלי אזכורקק“ליער חוף הכרמלH9אלַסוַּאִמיר

איןהאון וילג‘חניו האון, הכנרתN8אלַסְמָרא
יש בלי אזכוררט“גגן לאומי כפר נחוםN6אלַסָמִּכיָּה
איןרט“גשמורת הר מירוןM5אלַסּמּוִעי

יש בלי אזכורקק“ליער יחיעםN3אלַע‘אּבִסָּיה
איןרט“גשמורת עין אורN10אלַע‘ַזּאִוּיָּה
איןרט“גשמורת ירדן דרומיN8אלֻעַּבְיִדיָּה

יש בלי אזכור )קק“ל(, יש עם קק“ל, רט“גאתר קק“ל / גן לאומי קסטלJ18אלַקְסטל
אזכור )רט“ג(

איןקק“לפארק בגיןJ19אלָקּבְּו
יש בלי אזכוררט“גגן לאומי תל לכישG21אלֻקֵּביַּבה )חברון(

איןקק“ל, רט“גפארק לח“י / גן לאומי עמק אילוןH17אלֻקַּבאּב
יש בלי אזכורקק“לפארק רמת מנשהI9אלִריַחאִנָיה

איןקק“לחורשת קק“לJ6אלֻרֵוְיס
איןרט“גשמורת נחל עמודM6אלשּוָנה

איןרט“גשמורת צפיתG19בְִּעִלין
יש עם אזכוררט“גגן לאומי בית גובריןH20ֵּבית ִג‘ּבִרין

יש עם אזכורקק“לפארק רביןH18ֵּבית ִג‘יז
יש עם אזכורקק“לפארק רבין / יער הקדושיםI18ֵּבית ַמְחִסיר
לא נבדקקק“לפארק שוהםH16ֵּבית ַנבַּאַלא

יש עם אזכורקק“לפארק רבין / יער אשתאולH18ֵּבית סּוִסין
יש בלי אזכור )קק“ל(, יש עם קק“ל, רט“גפארק עצמאות ארה“ב / גן לאומי בית עיטאבI19ֵּבית ִעַטאּב

אזכור )רט“ג(
איןקק“ליער כפירהI18ֵּבית ת‘ּול

יש עם אזכורקק“לחורשת קק“לF18ַּבִשית
איןרט“גשמורת אלונהH10ֻּבֵריָּכה 

איןקק“ל, רט“גיער הקדושים / גן לאומי הרי יהודהI18ּבית ֻאם אלַמיס
יש עם אזכורקק“ל, רט“גאתר קק“ל / שמורת טבע בריכת זמורותF19ּבית ַדַראס

יש עם אזכורקק“לחניון הודיהE19ג‘ּוִלס
יש בלי אזכורקק“ליער בן שמןH17ִג‘ְמזּו
יש בלי אזכורקק“ליער חוף הכרמלH9ַג‘ַּבע
איןרט“גשמורת נחל יששכרM10ַג‘ּבּול

יש בלי אזכורקק“ליער ראש ציפור )פארק הירקון(G15ַג‘ִריָשה
יש בלי אזכור )קק“ל(, אין קק“ל, רט“גפארק עצמאות ארה“ב / שמורת נחל דולבI19ַג‘ָרש

)רט“ג(
איןרט“גשמורת מורדות הגולןO4ִדרּבאִשָּיה
יש בלי אזכורקק“לפארק עצמאות ארה“בI19ֵדיר אָּבאן 

יש בלי אזכורקק“ליער בן שמןH16ֵדיר אּבו ַסַלאמה
יש בלי אזכורקק“לפארק אילון )קנדה(I18ֵדיר איּוּב

יש בלי אזכורקק“לפארק בריטניהH19ֵדיר אלֻדּבאן
יש בלי אזכורקק“לפארק עצמאות ארה“בI19ֵדיר אלַהַוא

יש בלי אזכוררט“גשמורת נחל שורק דרומיI19ֵדיר אלֵשיח‘
איןקק“לחורשת קק“לH20ֵדיר ַנַח‘אס

יש עם אזכורקק“ליער הקדושיםI18ֵדיר ַעְמר
יש בלי אזכור )קק“ל(, אין )רט“ג(קק“ל, רט“גפארק רמת מנשה / שמורת נחל דליה ויובליוI9ַדאלָית אלרּוַחאא

איןרט“גשמורת נחל תבורM9ָדָּנה
יש בלי אזכור )קק“ל(, אין )רט“ג(קק“ל, רט“גיער קרית אתא / גן לאומי גוש אלוניםJ7ַהוַשה

הרי נפתלי - קרן נפתלי / יער נבי ישע / גן לאומי קרן N4ַהָּראִוי )ערב חמדון(
נפתלי

אין )קק“ל(, יש בלי אזכור )רט“ג(קק“ל, רט“ג

איןקק“להרי נפתלי - מבצר הוניןN2הּוִנין
איןרט“גגן לאומי הארבלM7ואדי אלַחָמאם

יש בלי אזכורקק“לתל יזרעאלL10זיְרעין
יש בלי אזכוררט“גגן לאומי מבצר יחיעםK5ח‘ירבת ג‘דין

איןרט“גשמורת גלבוע מזרחיM10ח‘רבת אלג‘ופה
יש בלי אזכורקק“לפארק עצמאות ארה“בI19ח‘רבת אלתנור

יש בלי אזכורקק“ליער בן שמןH17ח‘רבת ַזַּכִריָּא
יש עם אזכוררט“גגן לאומי כורזיםN6ח‘רבת ַּכרַּאָזה
איןרט“גגן לאומי גוש אלוניםJ7ח‘רבת ַסְעָסע

איןקק“ל, רט“גיערות הכרמל / גן לאומי הר הכרמלI8ִח‘ְרֶּבת אלדאמּון
איןרט“גגן לאומי הארבלM7ִח‘ְרֶּבת אלַועָרה אלַסְוּדא

איןרט“גשמורת נחל תבורN9ִח‘ְרֶּבת אלַטאָקה
איןקק“ל, רט“גיער סטף / גן לאומי הרי יהודהJ18ִח‘ְרֶּבת אלַלְּוז
איןרט“גגן לאומי מכביםI17ִח‘ְרֶּבת ֻּבוַיָרה

יש בלי אזכורקק“ליער בן שמןH16ִח‘ְרֶּבת ֿדֵהְיִריָּה
איןקק“ליער הקדושיםI18ִח‘ְרֶּבת ֻעמּור

יש בלי אזכוררט“גשמורת שער פולגG13ִח‘ְרּבת אלַזבָּאבִָּדה
איןרט“גגן לאומי חורבות חלוצהE25ַח‘ַלֿסה

יש בלי אזכורקק“לפארק רמת מנשהI10ֻח‘ַּביָזה 
איןרט“גגן לאומי חולדהH18ֻח‘ְלַדה
איןרט“גגן לאומי הארבלM7חיטִּין
איןרט“גגן לאומי הר הכרמלI7יאג‘ּור

יש עם אזכוררט“גגן לאומי כוכב הירדןM9ַּכְוָּכּב אל-ַהָוא
איןקק“ליער הקדושיםI18ַּכְסָלא

יש בלי אזכוררט“גגן לאומי ברעםL4ַּכְפר ִּבְרִעם
איןקק“ליער פלוגותF20ָּכָרִתָיא
יש בלי אזכורקק“לפארק בריטניהH20ֻּכְדַנא

איןקק“ליער בית העמקJ5ּכֵויַּכאת
איןקק“ליער לביאM7לּובְָּיא

איןרט“גשמורת ליפתאJ18ליְפָתא
איןרט“גשמורת הר מירוןM5ִמירּון

יש בלי אזכורקק“לאתר קק“לM4ַמארּוס
ַמְג‘ַדל ָיאָּבא )ַמְג‘דל אל-

ֿסאִדק(
H15איןרט“גגן לאומי מגדל אפק

איןרט“גשמורת פארק הירדןN5ַמְנֿסּוַרת אלֵח‘יט
יש עם אזכורקק“ליער כפר החורשK8ַמעלּול

יש בלי אזכורקק“ליער ביריהN5מּוְע‘ר אל-ֵח‘יט
איןקק“ליער שגבK6מיעאר

איןקק“ליער כפירהI18ִנַטאף
איןקק“ליער הגלבועL10נּוִרס

יש עם אזכוררט“גשמורת גברעםE21ִסְמִסם
יש עם אזכורקק“לפארק רבין / יער הקדושיםI18ַסאִריס
איןרט“גשמורת הר מירוןL5ַסַּבָלאן

איןחוף צמחחוף צמח, הכינרתN8ַסָמח‘
איןרט“גשמורת בריכות צוריאלK5ֻסחַמאַתא

יש בלי אזכור )קק“ל(, אין קק“ל, רט“גפארק עצמאות ארה“ב / שמורת נחל דולבI19ֻסְפָלא
)רט“ג(

איןרט“גשמורת אלונהI10ֿסַּבארין
יש עם אזכורקק“ל, רט“גתל צובה / גן לאומי צובהJ18ֿסּוָּבא
איןקק“ל, רט“גיער סטף / גן לאומי הר חרת - סטףJ18ֿסַטאף

אין )קק“ל(, יש עם אזכור )רט“ג(קק“ל, רט“גחורשת קק“ל / גן לאומי ציפוריK8ֿספּוִרּיה

יש בלי אזכורקק“ליער צרעה )הנשיא(H18ֿסרָעה
יש בלי אזכורקק“לפארק רבין / יער אשתאולI18ִעְסִלין

יש עם אזכור )קק“ל(, אין )רט“ג(קק“ל, רט“גיער ביריה / שמורת הר מירוןM5ֵעין אלַזְיתּון

יש בלי אזכורקק“ליער חוף הכרמלH9ֵעין ַע‘ַזאל 
איןרט“גשמורת הר מירוןL5ַע‘ָּבאִטָּיה
איןרט“גגו לאומי מכביםI17ַעַג‘ְנג‘ּול

יש בלי אזכורקק“לפארק בריטניהH19ַעּג‘ּור
יש בלי אזכורקק“לפארק עצמאות ארה“בI19ַעָלאר

יש בלי אזכורקק“ליער ביריהM5ַעּמּוָקה
אין )קק“ל(, יש בלי אזכור )רט“ג(קק“ל, רט“גיער הקדושים / יער סטף / שמורת נחל שורק צפוניI19ַעּקּור

איןרט“גגן לאומי פארק השרוןG11ַעַרּב אלֻנַפיַעאת
איןרט“גשמורת נחל בצתK4ַעַרּב אלֻקֵליַתאת

איןרט“גגן לאומי עתיקות עתליתH8ַעְתלית
יש בלי אזכורקק“ליער ביריהN5ִפרִעם
איןקק“ליער ברעםM4ָפאָרה

איןקק“ליער פלוגותF20פאלּוג‘ה
יש עם אזכוררט“גגן לאומי עתיקות קיסריהH10ִקיַסאְרָיה 
איןרט“גגן לאומי עינות תלםJ18ַקאלּוְנָיא

יש עם אזכוררט“גגן לאומי מבצר קקוןH12ַקאקּון
יש בלי אזכורקק“ליער ביריהN5ַקַּבאָעה 

הרי נפתלי - חניון קדש / יער נבי ישע / גן לאומי M4ַקַדס
תל קדש

יש בלי אזכורקק“ל, רט“ג

איןקק“ל, רט“גיער הכ“ח / גן לאומי מבצר קולהH15קּוָלה
איןקק“לפארק בגיןI19ַראס אּבּו ַעמַּאר

איןרט“גגן לאומי שילתI17ִשְלָתא
איןרט“גגן לאומי צפיתG19תל אלֿסאפי

מס‘ תושבים מיקוםשם
ישובים יהודיים בשטח הישוב הפלסטיניתאריך כיבושב-1948

כרם מהר“לH93,45026/07/1948ִאג‘ִזם

אשדוד, שדה עוזיהו, עזר, אמונים, E195,36028/10/1948ִאְסדּוד
שתולים, בית עזרא, גן הדרום

ירושלים המערביתK1825,00001/05/1948 אל-קודס
 C234,79305/12/1948אל ְזַרְיִעי/ַע‘ַואִלי

מצובה, שלומי, בצת, ראש הנקרה, לימןJ43,42014/05/1948אלַּבֿסה

טירת הכרמל, כפר גלים, החותרים, H76,11016/07/1948אלטיָרה )חיפא(
מגדים, בית צבי, חיפה

אשקלון, כפר סילבר, ברכיה, משען, ניר E2011,50004/11/1948אלָמְג‘ָדל
ישראל

נשר, קרית הטכניוןI74,78024/04/1948ַּבַלד אלֵשיח‘
ברור חיל, חלץ, תלמים, שדה דוד, זהרE213,18013/05/1948ֻּבֵריר

בית דגן, משמר השבעה, גנות, חמד, G164,45014/05/1948ּבית ַדַג‘ן
נחלת יהודה, ראשון לציון

גבעתי, עזריקםF193,19010/05/1948ּבית ַדַראס
מסילות, עין הנציב, חמדיה, בית שאןM106,01012/05/1948ביסאן

באר שבעG246,46021/10/1948ביר א-סבע
אמציהH214,30029/10/1948ַדַואְימה
ניצניםE195,81028/10/1948ַחַמאָמה

חיפהH770,00023/04/1948חיפא
טבריהN76,16018/04/1948טבריא

F176,29004/06/1948ִיְּבַנה
קבוצת יבנה, יבנה, כפר הנגיד, בית 

גמליאל, בן זכאי, כפר אביב, בניה, בית 
רבן

מקוה ישראל, אזור, חולוןG164,68001/05/1948יאזּור
תל אביב, יפו, בת ים, חולוןF1576,92013/05/1948יאפא

יהוד, סביון, גני תקוה, מגשימיםG156,55010/07/1948יהודיה )ַעָּבאִסּיה(

קרית אונו, אור יהודה, נוה מונוסון, יגל, G163,25001/05/1948ֻּכְפר ַעאָנה
אחיעזר

לוד, גנתון, בן שמן, אחיסמך, זיתןH1619,44011/07/1948ליד 
E274,04015/10/1948ֻמַחֵמִדיֵין/ַעַזאְזֵמה

תוחלת, כפר חב“ד, צפריה, ראשון לציוןG163,56012/05/1948ַסאִפִרָּיה
רמת גן, תל אביבG157,81030/04/1948ַסַלָמה
מסדה, שער הגולן, צמח, מעגן, תל קצירN84,01027/04/1948ַסָמח‘
צפתM511,06011/05/1948ּספד

ציפורי, הסוללים, הושעיה, חנתון, אלון K85,02016/07/1948ֿספּוִרּיה
הגליל

עגור, לי-און, גבעת ישעיהו, צפריריםH194,33024/10/1948ַעּג‘ּור
ירושלים, אבן ספיר, בית זיתJ183,69018/07/1948עין ַּכאִרם
קרית גת, ניר ח“ן, נוגהF205,42024/02/1948פאלּוג‘ה

רמלה, מצליח, ישרש, יד רמב“ם, בית G1717,59012/07/1948רמלה 
עוזיאל

357,633סה“כ: 33

מיקוםשם
מס‘ 

תושבים 
ב-1948

ישובים יהודיים בשטח הישוב הפלסטיניתאריך כיבוש

יסודותG187001/05/1948ֻאם ַּכְלָח‘ה
15/10/1948חסרF21אּבּו ג‘אּבר
15/10/1948חסרD23אּבו ד‘אהר

H435010/03/1948אום אלרשרש
חסרF22אום דּבּכל
חסרI9אום דרג‘

חסרD22אום נח‘ילה
חסרC24אום עג‘וה
חסרJ4אל-מנואת
04/05/1948חסרN6אלבַֻּטיָחה

רוחמהF215022/05/1948אלג‘מאמה
05/05/1948חסרI8אלַג‘ַלֶמה )חיפה(

חסרB24אלדנקור
01/05/1948חסרO3אלחמרא )צפד(

H175010/07/1948אלֻּכַנִּיָסה
רמות נפתליN48017/05/1948אלַנִּבי יּוַשע

01/07/1948חסרH15אלַנִּבי ַת‘אִרי
עופרH98026/07/1948אלַסוַּאִמיר
אוריםD235003/05/1948אלִעַמאָרה
10/05/1948חסרO4אלֻעַרְיִפיָּה
01/11/1951חסרF23אלעראקיב

25/04/1948חסרF15ארשיד
N42025/05/1948ַּבְיַסמּון

חסרC23ּבאיּכת אּבּו חמאש
חסרF24ּבאיּכת אּבּו יחיא
חסרC23ּבאיּכת אּבּו ּכחיל

חסרF25ּבאיּכת אלּסּופי
חסרE22ּבאיּכת אלִעְר

רמת רזיאלI188021/10/1948ּבית ֻאם אלַמיס
נתניה01/04/1948חסרG13ביארת חאנון

F275026/12/1948ביר עסלוג‘
20/04/1948חסרG13ּבְרֶּכת ַרַמדאן )בַּסת אלפ‘אליק(

חסרB24ג‘היד
חסרD24ג‘וז אלּבּסל
חסרC24ג‘וז אלעיז 

חסרD24ג‘וליּב
חסרN9ג‘סר אלמג‘אמע
H167013/07/1948ֵדיר אּבו ַסַלאמה

I197018/10/1948ֵדיר אלַהַוא

ישובים פלסטיניים שישראל הרסה 
במלחמה ב-1967

ישובי אריסים פלסטינים שנהרסו במהלך הקולוניזציה הציונית של הארץ לפני 1948 

ישובים יהודיים שנהרסו ב-1948 )חלקם הוקמו מחדש באותה שנה(

ישובים סוריים שישראל הרסה ברמת הגולן 
במלחמה ב-1967

אתרים ישראליים על מס תושבים ב-1967מיקוםשם הישוב
אדמות הישוב

חמת גדרחסרO8אלַחָמה
אזור תעשיה שמןI7200ארד אלרמל

מבוא חורוןI171,400ּבית נּוַּבא
פארק קנדה )אילון(I181,700ַיאלּו

פארק קנדה )אילון(H182,000ִעְמַּואס
חסרM11קאעון

סה“כ: 6

מיקוםשם הישוב
שנת 

ההתרוקנות 
או הגירוש

ישובים יהודיים 
שהוקמו על האדמות 

שנרכשו
דליהI91939אום א-דפוף
חסרH9אום א-תות

תל צור )לא קיים H101920אום אל-עלק
היום(

כנרת, דגניהN81904אום ג‘ונה
בנימינהחסרH10אל-בריג‘

כפר חסידיםI71924אל-הרבג‘
שער העמקיםJ81924אל-חרת‘יה

J71925אל-מג‘דל
מטולהN21896אל-מוטילה
מנרהN31943אל-מנארה
גבעת עדהI101903אל-מראח
מרחביהK91910אל-פולה

חדרהחסרH11באיכה
מעניתI111942בידוס

גבתK81926ג‘באתא
עין השופטJ91937ג‘ועארה

רמת ישיJ81925ג‘ידא
כפר ביאליקI71925ג‘ידרו

גניגרK81922ג‘ינג‘אר
עין חרודL101922ג‘לוד

געתוןחסרJ5ג‘עתון

מוצא אתנימס‘ תושביםמיקוםשם

בדואים פלאחיםO6203א-דרדארה
בדואים פלאחיםQ5319א-סלילה

בדואים פלאחיםO830א-צפוריה
בדואים פלאחיםP7167א-צפירה
בדואים פלאחיםO3883א-ראויה
בדואים פלאחיםP6337א-רזניה
בדואים פלאחיםP7414אבו ח‘יט

בדואים פלאחיםO5349אבו פולה
בדואים פלאחיםO6117אום אל-קנטאר

בדואים פלאחיםP5184אום דנאניר
בדואים פלאחיםP6115אום ח‘שבה

בדואים פלאחיםP682אום א-טואחין
בדואים פלאחיםO5117אום סודרה

טּוְרְקֶמִניםP3457אחמדיה
בדואים פלאחיםP352אל-חג‘ף

בדואים פלאחיםP3167אל-כרז א-טויל
בדואים פלאחיםO691אל-מברה

בדואים פלאחיםP4155אל-מדיריה
בדואים פלאחיםP5255אל-משירפה

בדואים פלאחיםO72,421אל-עאל
בדואים פלאחיםO8367אל-עיון

בדואים פלאחיםO5250אל-פאח‘ורה
בדואים פלאחיםO3481אל-קנעבה

בדואים פלאחיםP691אל-קרינאת
צ‘רקסיםP41,156אלעדנניה )סורעמן(

בדואים פלאחיםO5132אלשיח‘ חוסין
בדואים פלאחיםP6313אלשעבניה

בדואים פלאחיםP6358ארבעין
בדואים פלאחיםחסרO6באב אל הוא
בדואים פלאחיםP3206באב אל הוא

בדואים פלאחיםO21252באניאס
בדואים פלאחיםP6245בג‘וריה
בדואים פלאחיםQ5390בוטמיה

בדואים פלאחיםחסרP3ביר סייף
בדואים פלאחיםO7266ביר שקום

בדואים פלאחיםP5533בירה
בדואים פלאחיםP6309בע‘לה

בדואים פלאחיםחסרQ6בצה
בדואים פלאחיםO1129ברכתא

בדואים פלאחיםP6552בשה
בדואים פלאחיםO693בתרה

בדואים פלאחיםO3366ג‘באב אל מיס
בדואים פלאחיםP7792ג‘בין

בדואים פלאחיםP7248ג‘דיה
בדואים פלאחיםO21,419ג‘ובאת‘א זית

צ‘רקסים ומעט טּוְרְקֶמִניםP4878ג‘ויזה
בדואים פלאחיםQ6395ג‘וכדאר
בדואים פלאחיםO4438ג‘לבינה

בדואים פלאחיםO5250ג‘רבה
בדואים פלאחיםO6266ג‘רמיה
בדואים פלאחיםP6163ג‘רנייה

בדואים פלאחיםחסרO3ד‘אהרייה
בדואים פלאחיםO4519ִדרּבאִשָּיה

בדואים פלאחיםO8648דבוסיה
בדואים פלאחיםO4433דבורה
טּוְרְקֶמִניםחסרO5דביה

בדואים פלאחיםחסרO4דהשה
בדואים פלאחיםחסרO5דורה

בדואים פלאחיםP573דיר מעדל
בדואים פלאחיםחסרO4דיר סרס
בדואים פלאחיםO6328דיר עזיז

בדואים פלאחיםP686דיר קרוח
בדואים פלאחיםP4210דלהמיה

בדואים פלאחיםP41,235דלוה
בדואים פלאחיםO4117דריג‘את

בדואים פלאחיםO3724ואסט
בדואים פלאחיםO6150וחשרה

בדואים פלאחיםO223זבדין
בדואים פלאחיםO8107זור אבו קפזה

בדואים פלאחיםחסרO6זיתא
עלאוויםO21476זעורה

בדואים פלאחיםO3249זערתא
בדואים פלאחיםP4401ח‘ויח‘ה

צ‘רקסים ומעט טּוְרְקֶמִניםP52,330ח‘ושניה
בדואים פלאחיםO213ח‘לת אל-ע‘זאלה

בדואים פלאחיםP61,406ח‘ספין
בדואים פלאחיםO3121ח‘רבת בידה

בדואים פלאחיםO655ח‘שאש
בדואים פלאחיםO61,480חוסיניית שיח‘ עלי

בדואים פלאחיםO721חותיה
בדואים פלאחיםP7908חיתל

בדואים פלאחיםO4328חסיניה )קפירה(
טּוְרְקֶמִניםO4649חפר

בדואים פלאחיםN6723טואחין
בדואים פלאחיםO5253טיבה

בדואים פלאחיםO5240יערביה )יהודיה(
בדואים פלאחיםO7414יקוצה
בדואים פלאחיםחסרO7כורסי

בדואים פלאחיםO6400כנף
בדואים פלאחיםP7859כפר אלמא
בדואים פלאחיםO71,897כפר חארב
טּוְרְקֶמִניםO4865כפר נפאח‘

בדואים פלאחיםO6637כפר עקב
בדואים פלאחיםO6125לאויה

בדואים פלאחיםP6287מג‘דוליא
בדואים פלאחיםO7179מג‘יהייה

בדואים פלאחיםחסרO5מג‘מע
בדואים פלאחיםP539מדורה
בדואים פלאחיםP3509מויסה

בדואים פלאחיםN6610מוסדיה
בדואים פלאחיםO650מזרעת חמירה

בדואים פלאחיםP7328מזרעת נבע
בדואים פלאחיםP7188מזרעת סאעד

בדואים פלאחיםחסרP6מזרעת קניטרה
בדואים פלאחיםN6773מחג‘ר

בדואים פלאחיםP6356מנצורה
צ‘רקסיםP31,244מנצורה
בדואים פלאחיםO5248מנשיה

בדואים פלאחיםO6202מנשיה משאולה
טּוְרְקֶמִניםO4655מע‘ר

בדואים פלאחיםO2318מע‘ר שבע
בדואים פלאחיםP5169משען

בדואים פלאחיםחסרO6משרפאוי
בדואים פלאחיםO8465נאסריה
בדואים פלאחיםP6255נח‘ילה
בדואים פלאחיםO2275נח‘ילה

טּוְרְקֶמִניםO4447נערן
בדואים פלאחיםP5347סביטה

בדואים פלאחיםO7392סדא
בדואים פלאחיםחסרO5סויהיה

בדואים פלאחיםO3278סומאקה
דרוזיםP2250סחיתא

טּוְרְקֶמִניםP4672סינדיאנה
בדואים פלאחיםO5305סיר אל-ח‘רפאן

בדואים פלאחיםO3568סכיך
בדואים פלאחיםP5681סלוקיה

בדואים פלאחיםO3891סמק
בדואים פלאחיםO52,111סנאבר

בדואים פלאחיםO71,286סקופיה
בדואים פלאחיםO6711ע‘זיל

צ‘רקסים ומעט טּוְרְקֶמִניםP4395ע‘סאנייה )מומסייה(
בדואים פלאחיםחסרP5עאמודייה

בדואים פלאחיםO7152עדיסה
בדואים פלאחיםO4198עוינאת ג‘נוביה

בדואים פלאחיםO4765עוינאת שמאליה
בדואים פלאחיםחסרO3עזיזיאת

בדואים פלאחיםP6410עיון חדיד
בדואים פלאחיםO3796עילה

בדואים פלאחיםחסרO4עין אל-עלק
בדואים פלאחיםP4223עין אל-קרה

בדואים פלאחיםP4347עין ורדה
צ‘רקסיםP41,037עין זיואן
בדואים פלאחיםP3328עין חג‘ל
בדואים פלאחיםP3585עין חור

בדואים פלאחיםO6784עין חמוד
בדואים פלאחיםP3644עין חמרא
בדואים פלאחיםO4304עין מימון
בדואים פלאחיםO4154עין סמסם

טּוְרְקֶמִניםP41,003עין עאישה
עלאוויםO21,996עין פית

בדואים פלאחיםO4437עין תינה
טּוְרְקֶמִניםO4728עליקה
בדואים פלאחיםN5366עלמין

בדואים פלאחיםO5119עמודיה
בדואים פלאחיםO6249עמרת אל-פריג‘

בדואים פלאחיםO5233עסליה
בדואים פלאחיםQ5989עשה
בדואים פלאחיםP3439פורן

צ‘רקסיםP5251פזארה
צ‘רקסיםP5308פחאם

בדואים פלאחיםO72,819פיק
בדואים פלאחיםP5202פרג‘

בדואים פלאחיםO2466פשכול
בדואים פלאחיםחסרO6צבאחייה

בדואים פלאחיםO3265צירת א-דיב
בדואים פלאחיםחסרP6קבור בני אסראיל

O4476קדריה
בדואים פלאחיםחסרP3קוטראן

צ‘רקסים ואחריםP428,377קוניטרה
בדואים פלאחיםP6199קלק

בדואים פלאחיםP6301קנטרת חראב
בדואים פלאחיםO5680קסביה
בדואים פלאחיםO6322קסיבה

בדואים פלאחיםO266קפוה
בדואים פלאחיםO5400קצרין

בדואים פלאחיםO3378קרחתא
בדואים פלאחיםP6201קריז אל-ואוי

בדואים פלאחיםחסרO5קרענה
בדואים פלאחיםO7301רוג‘ם יאקוצה

טּוְרְקֶמִניםP5437רזאניה
בדואים פלאחיםP5705רמת‘אנייה

בדואים פלאחיםO2185רמתא
בדואים פלאחיםP6126רסם בלוט

חסרP4רסם פאטמה
בדואים פלאחיםP5142שבה

בדואים פלאחיםO263שוקא
בדואים פלאחיםO6696שיח‘ עלי

בדואים פלאחיםP5100שמרה
בדואים פלאחיםO5271שקיף

בדואים פלאחיםP3627ת‘לג‘ית
בדואים פלאחיםחסרP7תל אבו זיתון

בדואים פלאחיםO61,509תל אעור
בדואים פלאחיםP5685תנורייה

בדואים פלאחיםחסרO7תעינה

82709סה“כ: 194

נסיבות הגירושמיקוםשם הישוב

רוב תושבי הכפר עזבו ב-1948. פליטים מהכפרים בסה, אום אל פרג‘ ואל I5אלמזרעה
ע‘אבסיה הועברו לאלמזרעה.

K6בענה
בעת כיבוש הכפר בסוף אוקטובר 1948, ריכזו חיילי צה“ל את תושביו, 

יחד עם דיר אל אסד הסמוך, והוציאו להורג שני גברים מכל כפר. לאחר 
מכן גירשו את כולם ללבנון. הרוב הצליחו לשוב.

בנובמבר 1948 גירשה ישראל את רוב המוסלמים מג‘ש )שהוו M5 60%ג‘ש )גוש חלב(
מתושביו( ללבנון והושיבה במקומם חלק מפליטי ִּבְרִעם.

K5דיר אל אסד
בעת כיבוש הכפר בסוף אוקטובר 1948, ריכזו חיילי צה“ל את תושביו, 
יחד עם בענה הסמוך, והוציאו להורג שני גברים מכל כפר. לאחר מכן 

גירשו את כולם ללבנון. הרוב הצליחו לשוב.

M7חמאם
הוקם בשנת 1948 עבור הבדואים משבט ערב אל-ע‘וארנה, יושבי 

הכפרים ששכנו בצפון עמק החולה: אל-עבאסיה, חיסאס, ואל-
מופתח‘רה.

N5טובא - זנגריה
בדואים מערב אל הייב חיו בישובים טובא וזנגריה. הם סייעו לישראל 

בלחימה ממאי 1948 ואילך. למרות זאת, בסוף 1948 גירשה אותם ישראל 
מכפריהם לאזור עמק יזרעאל. כשנה לאחר מכן התירה להם המדינה 

לשוב לבתיהם.

J5כפר יאסיף
תושבי הכפר עזבוהו מפחד ההתקפות באזור ביולי 1948 ומצאו מקלט 

בירכא. כעבור כמה שבועות הם שבו לכפרם. הכפר גם קלט פליטים 
מישובים פלסטיניים סמוכים שנהרסו.

K6מג‘ד אל כרום

ב-29/10/1948 נכנע הכפר ללא קרב. ב-5/11/1948 אספה יחידה של 
צה“ל את כל הגברים מהכפר בככר המעיין ודרשה מהם להביא את 

הנשק שהחביאו. כדי ללחוץ עליהם, שישה חיילים הוציאו יחד להורג 
גבר אחד בכל חצי שעה. סה“כ הרגו כך חמישה. בנוסף, הרגו שני גברים 

נוספים שהגיעו משעב ושתי נשים. צה“ל גירש למרכז הארץ כ-550 
מתושבי הכפר, מסוף 1948 עד 1953. חלקם הצליחו לשוב.

הצבא הישראלי גירש חלק מתושבי הכפר עם כיבושו במבצע חירם, K4מעיליא
בסוף אוקטובר 1948. הם הצליחו לשוב לכפרם.

L6נחף
עם כיבוש הכפר בסוף אוקטובר 1948, הרגו חיילים ישראלים ארבעה 
מתושבי הכפר וגירשו את יתר תושביו ללבנון. מאוחר יותר הצליחו 

התושבים לחזור לכפר.

L7עילבון
ב-30/10/1948 כבשו חיילי גולני את הכפר וריכזו את תושביו במרכזו. 
הם הרגו 12 מהם ואת כל היתר גירשו ללבנון. בעקבות לחץ בינלאומי 

אפשרה ישראל את שיבת התושבים לכפרם בחודשים שלאחר מכן.

K8עילוט
חיילי צה“ל ביצעו בכפר שני מעשי טבח ביולי 1948 וגירשו את יתר 

תושביו. המגורשים מצאו מקלט בישובים פלסטיניים סמוכים וב-1950 
מדינת ישראל אפשרה להם לשוב לבתיהם.

חלק מפליטי עין חוד נשארו בקרבת כפרם ממנו גורשו והקימו כפר חדש I8עין חוד
בשם זהה.

הוקם ב-1962 ע“י פליטי בית נקובא שגורשו מכפרם.J18עין נקובא

ב-1948 ברחו תושביו אך כולם שבו אחרי המלחמה לבתיהם.J18עין ראפה

הכפר נכבש ב-9/5/1948 ו-450 תושביו גורשו ללבנון. תושבי עכברה M5עכברה
כיום הם פליטים מהכפרים קדיתא ודלאתה שלא הורשו לשוב לכפריהם.

ישראל גירשה את תושבי הכפר - רובם נוצרים - במבצע חירם, בסוף L5ראמה
אוקטובר 1948. הם חזרו לכפרם כעבור ארבעה ימים.

J5שיח‘ דנון
עם כיבוש הכפר ב-21/5/1948 גורשו תושביו ללבנון ולא הורשו לשוב. 

פליטי ע‘אבסיה הסמוך התיישבו בבתי שיח‘ דנון לצידם של פליטים 
מעמקא, כויכאת, נהר ואם פרג‘.

K6שעב
ישראל גירשה את תושבי הכפר ביולי 1948 והם הפכו לפליטים 

ביישובים אחרים בארץ. מיעוט קטן מתושבי שעב המקוריים שבו לחיות 
בכפרם.

K5תרשיחא

ב-30/10/1948, אחרי הפצצות כבדות של  מטוסי חיל האויר הישראלי, 
ברחו רוב תושבי תרשיחא ללבנון, למעט עשרות בודדות אשר מצאו 

מקלט בכנסיה. כעבור מספר שבועות הצליחו כ-700 מתוך 4500 תושבי 
הכפר לשוב אליו. מהגרים יהודים ממרוקו ורומניה שוכנו בבתים של 

פליטי תרשיחא.
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נסיבות ההתרוקנותיישוב נוכחי של העקוריםמס‘ תושבים עד 1948מיקוםשם היישוב
בארות יצחק, כ-3 ק“מ D22230בארות יצחק )סמוך לצומת סעד(

ממזרח לסביון
ב-15/7/1948 המצרים הפגיזו מסיבית את הקיבוץ והרסוהו לחלוטין. 18 מחבריו נהרגו ו-15 נפצעו. שארית תושביו נטשו אותו ואחרי המלחמה החליטו להקימו בנקודה 

אחרת.
ננטש בסביבת יולי בעקבות הפגזות הסורים. יושב מחדש בסוף 1949 בבתי הישוב הנטושים.בני עטרות, רשפון ועוד24 משפחותN2בית הלל

ב-20/5/1948 פונה הקיבוץ כחלק מהחלטה לפנות את אזור צפון ים המלח בעקבות נפילת גוש עציון. בתי הקיבוץ ושדותיו נהרסו בידי חיילים ירדניים ותושבים פלסטינים.גשר הזיו וכברי130 )ב-N18)1940בית הערבה
נעזב במהלך המלחמה לאחר שנפגע קשות על ידי הצבאות הירדני והעיראקי. N10בית יוסף

ב-28/5/1948, אחרי הפגזת מרגמות, כבשו כוחות עיראקיים את הישוב, בזזו את רכושו והרסו את בתיו. תושביו מצאו מקלט בישובי הסביבה. התקפת נגד ישראלית כ-40 משפחותH13גאולים
הביאה לכיבושו מחדש.

במתקפה של הלגיון הירדני ב-10/6/1948 נהרגו 29 ממגניו, רובם חברי הקיבוץ. 34 נפלו בשבי והקיבוץ נכבש והוחרב. עם ערב כבשו חיילי צה“ל מחדש את המקום.H17גזר
מתחילת המלחמה ב-1948 היתה המושבה במצור, והותקפה בינואר ובמרץ. עם התקרב סיום המנדט הבריטי הוחלט על פינוי הר-טוב, שקרה ב-15/5/1948.חלקם באודים69 )ב-I18)1939הר-טוב

הרובע היהודי )בירושלים(
K18

ב-28/5/1948 הוכנע הרובע היהודי ע“י הליגיון הירדני, אחרי שנהרגו בו 69 אנשים. 341 לוחמים ותושבים נלקחו לשבי בירדן. תושבי הרובע גורשו אל מחוץ לחומות, קטמון בירושלים1,700
ושוכנו בשכונת קטמון הערבית שנכבשה חודש לפני כן. כל הרכוש ברובע היהודי הולאם. שבויי הרובע שוחררו תשעה חודשים אחרי המלחמה. הירדנים הרסו חלק 

מבתי היהודים ברובע ובחלקם שיכנו פליטים פלסטיניים, למשל מליפתא.
ב-19/5/1948 החלה מתקפה מצרית על הקיבוץ. במהלך קרב של כמה ימים נהרגו 25 ממגיני הקיבוץ ו-40 נפצעו. ב-24/5/1948 נסוגו מגני הקיבוץ שנותרו. כוחות D20200יד מרדכי

מצריים נכנסו אליו, ונשארו שם חצי שנה. ב-5/11/1948 כבש צה“ל מחדש את המקום.
במהלך מלחמת 1948 היה המושב נתון במצור במשך 5 חודשים, ובהמשך ננטש. תושביו הועברו למחנה צבאי בריטי נטוש, “מחנה יעקב“ בנתניה. המקום יושב מחדש 30 משפחותH18כפר אוריה

ב-1949 על ידי עולים.
במלחמת 1948 צרו כוחות מצריים על הכפר ותקפו אותו עד שהביאו לפינויו ב-8/7/1948.חלקם הקימו את בני דרוםB22כפר דרום
ב-13/5/1948 כבש הליגיון הירדני את הישוב, לאחר מצור שנמשך חצי שנה. 133 ממגני הישוב )רובם תושביו( נהרגו אחרי שנכנעו ורק ארבעה מהם שרדו את הטבח. כפר עציון; יפוJ20220כפר עציון

הישוב הוחרב.
ב-19/5/1948, אחרי ארבעה ימי הפגזות מצד כוחות סוריים, נטשו אנשי מסדה את הקיבוץ. כוחות סוריים שנכנסו למקום בזזו את רכושו והרסו אותו לחלוטין. אנשי N8מסדה

הקיבוץ שבו אליו לאחר חמישה ימים.
בעקבות המשך ההתקפות של כוחות ערביים על הישוב, לאחר הטבח בכפר עציון, פונה הישוב ב-14/5/1948. מגניו נלקחו בשבי לירדן ושוחררו אחרי תשעה חודשים. משואות יצחקJ20123משואות יצחק

הירדנים הרסו את הישוב.
ב-10/6/1948 כבשו כוחות סוריים את הישוב והחריבו אותו. בקרב נהרגו 14 ממגני הישוב ותושביו והנותרים בחיים נלקחו בשבי. הם שוחררו אחרי 13 חודשים.N5משמר הירדן

ב-16/5/1948 התקיף הליגיון הירדני את הישוב. ארבעה תושבים נהרגו ו-30 נפצעו. הישוב פונה והירדנים הרסוהו.חלק בנחלים23 משפחותK18נווה יעקב
עברו לוילהלמה ובהמשך 22 משפחותN2נחלים

לישוב נחלים החדש
במרץ 1948 הוחלט לפנותו אחרי הפגזות של הצבא הסורי ובשל תנאי החיים הקשים בישוב. קיבוץ הגושרים עלה לאותו מקום בספטמבר באותה שנה. במשך שנה 

השתכנו תושביו בבתי נחלים ואז עברו לנקודה הנוכחית ק“מ צפונה משם.
ב-7/6/1948 נכנעו אחרוני לוחמי הישוב בקרב נגד כוחות מצריים ונלקחו בשבי. בדצמבר 1948 כבש צה“ל מחדש את האזור והקיבוץ הוקם כ-3 ק“מ ממזרח למקומו הקודם.ניצניםכ-70 ב-E191943ניצנים
בעקבות תקיפת הישוב ע“י הלגיון הירדני הוחלט לפנותו ב-16/5/1948. הוא נכבש והירדנים הרסו אותו לחלוטין.בני עטרותכ-K17160עטרות

בעקבות המשך ההתקפות מצד כוחות ערביים, לאחר הטבח בכפר עציון, פונה הישוב ב-14/5/1948. לוחמיו נלקחו בשבי ושוחררו לאחר תשעה חודשים. הירדנים הרסו עין צוריםJ2054עין צורים
את הישוב.

במלחמת 1948 הירדנים כבשו והרסו את השכונה, שבה חיו פועלי כריית המלח.M19קלי“ה
בעקבות המשך ההתקפות מצד כוחות ערביים על הישוב, לאחר הטבח בכפר עציון, פונה הישוב ב-14/5/1948. לוחמיו נלקחו בשבי ושוחררו אחרי תשעה חודשים. רבדיםJ2080רבדים

הירדנים הרסו את הישוב.
בסוף 1948 הישוב ננטש בעקבות הפגזות הסורים. ב-1949 יושב מחדש בבתי הישוב הנטושים.בני עטרות20 משפחותO2שאר ישוב

שכונות נחלת שמעון ושמעון 
ב-14/3/1948 פקדו הבריטים על תושבי השכונות לעזוב את בתיהם, בעקבות התקפות גוברות עליהן מצד ערבים. הם פונו לאזור שוק מחנה יהודה. במלחמה כבשה מאותK18הצדיק )ירושלים(

ירדן את השכונות ושיכנה בהן פליטים פלסטינים.
ב-19/5/1948, אחרי ארבעה ימי הפגזות מצד כוחות סוריים, נטשו אנשי שער הגולן את הקיבוץ. כוחות סוריים שנכנסו למקום בזזו את רכושו והרסו אותו לחלוטין. כ-130 )ב-N8)1938שער הגולן

אנשי הקיבוץ שבו אליו לאחר חמישה ימים.
הישוב הוקם עבור עובדי מפעל החשמל שהקים רוטנברג )גם ירדנים עבדו בו(. ב-15/5/1948 הם קיבלו אולטימטום מהליגיון הירדני ונאלצו לעזוב.איןN9200תל אור )נהריים(
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דפנהO21939דפנא
זכרון יעקבH101882זמארין

בנימינהחסרH10זרע‘ניה
בית אלפאחסרM10ח‘ בית אלפא
יחיעםK51946ח‘ירבת ג‘דין

שרידK91926ח‘ניפס
חסרN8ח‘רּבת ּכדיש
רחובותG171891ח‘רבת דוראן

חסרH10חדידון
טבעוןJ81924טבעון

יבנאלM81901ימה

כפר אתא )היום J71925כופרתא
קרית אתא(

אפקחסרJ6כורדאני
כפר אוריהחסרH18כפרוריה

עין שמר, גן השומרון, I111912כרכור
כרכור, תל שלום

פתח תקוהG151878מלאבס
מנחמיהN81902מלחמיה

כפר תבורL81902מסחה
איילת השחרN51918נג‘מת א-צובח

חסרH9נזלה

מספר מיקוםשם
נסיבות ההרסתושבים

כ-I21 160הישוב היהודי בחברון
)ב-1930(

ב-24/8/1929 נרצחו 67 מתושבי חברון היהודים בידי תושבים ערבים של העיר. עשרות יהודים מצאו מקלט 
בבתי שכניהם הערביים וכך ניצלו. בעקבות הטבח, הורה השלטון הבריטי על יציאת היהודים מחברון. כמה 

עשרות משפחות יהודיות שעברו לעיר שנה לאחר מכן, גורשו בידי הבריטים עם פרוץ האלימות ב-1936.
אין C21הישוב היהודי בעזה

מידע
במהלך האירועים האלימים ב-1929 התכנסו יהודי עזה בבית מלון, שם התגוננו כנגד ערבים שביקשו לתקוף 

אותם. הם חולצו בידי הבריטים, אולם לא הורשו לחזור לעיר אלא כדי לקחת את רכושם.

כ-K18200כפר השילוח התימני
משפחות

התיישבות של יהודים מתימן במקום החלה ב-1882. רוב התושבים עזבו בלחץ השלטון הבריטי לאחר שערבים 
תקפו אותם ושדדו את רכושם ב-1929. מספר תושבים יהודים חזרו לכפר, אך בעקבות פגיעות חוזרות מצד 

ערבים פונו ע"י השלטון הבריטי בשנת 1938.

סה״כ כללי: 709,882
בחישוב הכללי נספרו תושבי שכונות מנשיה ואבו כביר גם כתושבי העיר יפו. מנגד, חסר מידע על 

מספר התושבים ברוב הישובים הקטנים )עד מאה נפש( ובחלק גדול מישובי הנגב הבדואים. ההערכות 
המקובלות הן שהיו בין 90,000 ל-100,000 בדואים בדרום ואילו במפה מצוינים רק כ-46,500 

בישובים עליהם יש מידע. לאור זאת ניתן להעריך שהמספר הכולל של הפלסטינים שנעקרו ב-1948 
הוא כ-750,000.

שמרון, תמרתK81920סמוניה

שורשים )היום M71938סרג‘ונה
הזורעים(

פרדס חנהH111929עאביה
עפולהK91925עפולה

שרונהM81910צארונה
חסרH10צפצאף
אלוניםחסרJ8קוצקוץ

מזרעK91923רוב א-נאצרה
מזרעM101935שאטה

נחליאל, חלק מחדרהH111890שיח‘ חילו
אלישיבH121933שיח‘ מוחמד

מאיר שפיהH91891שיפיה

עומר שערה )היום M81939שערה
שדמות דבורה(

כפר יהושעJ81925תל א-שמאם

תל עדשיםK91913תל אל-עדס

L101922תל אל-פיר
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מס‘ תושבים מיקוםשם
מס‘ תושבים מיקוםשםישובים יהודיים בשטח הישוב הפלסטיניתאריך כיבושב-1948

ישובים יהודיים בשטח הישוב הפלסטיניתאריך כיבושב-1948

איתניםI181216/07/1948ֵדיר ַעְמר
חסרM7ואדי אלַחָמאם

חסרJ9ורקאני
כרי דשאאפריל, 1948חסרN6ח‘אן מניה

חסרH10ח‘רּבת אלשונה
חסרM10ח‘רבת אלג‘ופה
22/10/1948חסרI19ח‘רבת אלתנור

בסיס צבאי15/05/1948חסרI9ח‘רבת קומבאזה
אוניברסיטת חיפהחסרI7ח‘ריבה

N98010/05/1948ִח‘ְרֶּבת אלַטאָקה
נוריתH147001/10/1948ִח‘ְרֶּבת ח‘ריש

H182017/07/1948ִח‘ְרּבת ִאְסם אְלָלה
ַהְיַּבאן 15/10/1948חסרE24ִח‘ְרּבת אּבּו ֻסֿ

חסרF24ִח‘ְרּבת אּבּו רקייק
חסרJ4ִח‘ְרּבת אדמת‘

חסרI11ִח‘ְרּבת אום ד‘יאּב
חסרN9ִח‘ְרּבת אום סאבונה

חסרE24ִח‘ְרּבת אום סירה
חסרG13ִח‘ְרּבת אום עליקה

חסרC22ִח‘ְרּבת אל-וחידי
26/07/1948חסרH9ִח‘ְרּבת אל-מנארה )חיפא(

מאי, 1948חסרJ10ִח‘ְרּבת אל ּבּוישאת
חסרJ10ִח‘ְרּבת אל ח‘ניזירה

חסרH12ִח‘ְרּבת אלּבורג‘
יקום, געש, מכון וינגייט03/04/1948חסרG13ִח‘ְרּבת אלַזבָּאבִָּדה

חסרM6ִח‘ְרּבת אלחקאּב
חסרG21ִח‘ְרּבת אלִמקִחז

01/05/1948חסרN5ִח‘ְרּבת אלֻמְנַטאר
חסרE21ִח‘ְרּבת אלמורשאן

01/05/1948חסרN9ִח‘ְרּבת אלמזאר
ִח‘ְרּבת אלמנשיה )גן 

חסרI11השומרון(

חסרC23ִח‘ְרּבת אלמעין
חסרE19ִח‘ְרּבת אלנאמּוס

חסרH20ִח‘ְרּבת אלּסנאּברה
חסרD24ִח‘ְרּבת אלפאר

חסרH10ִח‘ְרּבת אלשּומריה
חסרJ8ִח‘ְרּבת אלשיח‘ ּבריּכ )נהלל(

חסרH8ִח‘ְרּבת אלשיח‘ ּבריּכ )עתלית(
בארותייםמאי, 1949חסרH12ִח‘ְרּבת ּבּורין

ירושלים12/07/1948חסרJ18ִח‘ְרּבת ּבית מזמל
חסרI19ִח‘ְרּבת ּבית סקאיה

01/04/1948חסרG13ִח‘ְרּבת ג‘יּוס
04/05/1948חסרN5ִח‘ְרּבת ג‘יסי

להבות חביבהI128001/05/1948ִח‘ְרּבת ג‘למה
חסרH13ִח‘ְרּבת דיר עספין

חסרG19ִח‘ְרּבת דמדם
חסרH15ִח‘ְרּבת זּכרין

חוות כרי דשא04/05/1948חסרN6ִח‘ְרּבת ח‘אטי
חסרE24ִח‘ְרּבת ח‘סיף
חסרK8ִח‘ְרּבת טויל

N67004/05/1948ִח‘ְרּבת ּכראזה
שדה יצחק חסרH11ִח‘ְרּבת ַמְג‘ָדל

חסרI9ִח‘ְרּבת מנשיה )אם אלזינאת(
חסרH12ִח‘ְרּבת מחדאוי
חסרJ4ִח‘ְרּבת מעּסּוּב

09/05/1948חסרI10ִח‘ְרּבת ּסנדחאוי
חסרG20ִח‘ְרּבת עטאללה
חסרF20ִח‘ְרּבת פטאטה

חסרG20ִח‘ְרּבת ראעי
חסרI8ִח‘ְרּבת שלאלה

חסרE26ַח‘ַלֿסה
חסרJ4חאנותא
חסרJ5חמימה

חסרF27חסיניאת
אילת השחר, משמר הירדןN52018/07/1948ַיְרָדא
I274623/11/1948ֻּכִרֻנּב

תל אביבF1550כפר הדייגים
M49030/10/1948ַמארּוס

חסרE25ַמְסעּוִדיֵין/ח‘זעלי
חסרI9מאקורה

01/05/1948חסרN5מע‘ר א-דרוז
חסרF21משארפה

נטףI185001/06/1948ִנַטאף
חסרC25נעימאת

L58030/10/1948ַסַּבָלאן
חסרG21ַסַעאְדֵנּה/ְג‘ַּבַראת

I197019/10/1948ֻסְפָלא
חסרE28סּביטה

בי“ס שדה הר מירוןL57030/11/1948ַע‘ָּבאִטָּיה
I1760ַעַג‘ְנג‘ּול

I195014/07/1948ַעּקּור
חסרK4ַעַרּב אלֻקֵליַתאת

ניצנה, קציעותC285027/12/1948עּוַג‘א אלַחִפיר
חסרD25עואד‘רה
חסרD25עוּבידאת

01/04/1948חסרH12עזּבת רחואן
חסרO2עזיזיאת

עין גדי09/03/1949חסרL22עין ג‘די )ערב רשידה(
חסרK29עין חּצּב

יטבתה10/31949חסרI39עין ע‘ּדיאן
בית שמשחסרH19עין שמס

חסרF27עציאת
חסרB25ערּב אל קּסאר

01/05/1948חסרG15ערּב אלסּוארּכה
חסרG14ערּב קרעאן
הרצליהG149001/04/1948ערּב שּוּבּכי

I132001/05/1948ַפְרִדיְסַיא
חסרE26צּביחאת )מזרח(
חסרD26צּביחאת )מערב(

חסרC24צואוין
חסרJ18ַקְטַרה

חסרF21ַרַואועה
חסרG23ַרַמאִדיֵין

חסרC24רויּביה
חסרG21רתימאת

06/04/1948חסרH18שיח‘ מוסא
חסרC24שיח‘ נוראן

01/04/1948חסרG14שיח‘ סעיד אל-קֹוְרַעאני
חסרG23שמסיניאת

חסרC24שעות‘
חסרN6תל אלהנּוד

חסרK9תל ד‘הּב
חסרF22תל מליחה

חולון30/04/1948חסרF16תל ריש
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מיקוםשם הישוב
שנת 

ההתרוקנות 
או הגירוש

ישובים יהודיים 
שהוקמו על האדמות 

שנרכשו
מיקוםשם הישוב

שנת 
ההתרוקנות 
או הגירוש

ישובים יהודיים 
שהוקמו על האדמות 

שנרכשו

ישובים פלסטיניים קיימים שעברו גירוש חלקי או זמני ב-1948


