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במלואו מדרום לקו                         שדרות                    

                         קרית גת                  

. רובו המוחלט בתוך הקו

הקו חוצה את קצהו הצפוני

                         אשקלון                   

הקו . לקו (מצפון)רובו מחוץ 

חוצה את קצהו הדרומי

במלואו מדרום לקו                         אופקים                   

במלואו מדרום לקו                         מצפה רמון                

במלואו מדרום לקו                         נתיבות                   

במלואו מדרום לקו                         עומר                     

במלואו מדרום לקו                         ירוחם                    

במלואו מדרום לקו                         )           שבט(אבו עמרה 

במלואו מדרום לקו                         )         שבט(אבו סריחאן 

במלואו מדרום לקו                         עזאזמה        -מסעודין אל

במלואו מדרום לקו                         )             שבט(הוזייל 

במלואו מדרום לקו                         )        בנו עוקבה(עוקבי 

במלואו מדרום לקו                         )          שבט(אבו עבדון 

במלואו מדרום לקו                         )             שבט(אפיניש 

במלואו מדרום לקו                         )                שבט(אסד 

במלואו מדרום לקו                         )         שבט(אבו רוקייק 

במלואו מדרום לקו                         )               שבט(אעצם 

במלואו מדרום לקו                         )     שבט(צאנע-קודייראת א

במלואו מדרום לקו                         )               שבט(אטרש 

במלואו מדרום לקו                         )        שבט(אבו רובייעה 

במלואו מדרום לקו                         )       שבט(ווייעד 'אבו ג

במלואו מדרום לקו                         )        שבט(אבו קורינאת 

במלואו מדרום לקו                         )            שבט(עטאוונה 

במלואו מדרום לקו                         )      שבט(צאנע -תראבין א

במלואו מדרום לקו                         )            שבט(קוואעין 

במלואו מדרום לקו                         )            שבט(נאביב 'ג

במלואו מדרום לקו                         )             שבט(נצאצרה 

במלואו מדרום לקו                         )           שבט(אבו עמאר 

במלואו מדרום לקו                         תל שבע                   

במלואו מדרום לקו                         כסיפה                    

במלואו מדרום לקו                         לקיה                     

במלואו מדרום לקו                         רהט                      

במלואו מדרום לקו                         )            שבט(הוואשלה 

במלואו מדרום לקו                         )               שבט(סייד 

במלואו מדרום לקו                         בנגב               -ערערה

במלואו מדרום לקו                         מחנה יתיר                

במלואו מדרום לקו                         )              שבט(קבועה 

במלואו מדרום לקו                         מיתר                     

במלואו מדרום לקו                         להבים                    

במלואו מדרום לקו                         שלום                 -שגב

במלואו מדרום לקו                         חורה                     

במלואו מדרום לקו                         דימונה                   

במלואו מדרום לקו                         ערד                      

במלואו מדרום לקו                         אילת                     

במלואו מדרום לקו                         )             שבט(זבארגה 

במלואו מדרום לקו                         באר שבע                  

במלואו מדרום לקואל קסום                  מכחול                    

במלואו מדרום לקואל קסום                  )      ישוב(צאנע-תראבין א



במלואו מדרום לקואל קסום                  את                  'דריג

במלואו מדרום לקואל קסום                  אום בטין                 

במלואו מדרום לקואל קסום                  אל סייד                  

במלואו מדרום לקואל קסום                  סעוה                     

במלואו מדרום לקואל קסום                  כחלה                     

במלואו מדרום לקואשכול                    ניר עוז                  

במלואו מדרום לקואשכול                    עמיעוז                   

במלואו מדרום לקואשכול                    גבולות                   

במלואו מדרום לקואשכול                    בארי                     

במלואו מדרום לקואשכול                    ניר יצחק                 

במלואו מדרום לקואשכול                    אורים                    

במלואו מדרום לקואשכול                    צאלים                    

במלואו מדרום לקואשכול                    נירים                    

במלואו מדרום לקואשכול                    עין השלושה               

במלואו מדרום לקואשכול                    מגן                      

במלואו מדרום לקואשכול                    רעים                     

במלואו מדרום לקואשכול                    מבטחים                   

במלואו מדרום לקואשכול                    כיסופים                  

במלואו מדרום לקואשכול                    ישע                      

במלואו מדרום לקואשכול                    אוהד                     

במלואו מדרום לקואשכול                    תלמי אליהו               

במלואו מדרום לקואשכול                    שדה ניצן                 

במלואו מדרום לקואשכול                    כרם שלום                 

במלואו מדרום לקואשכול                    צוחר                     

במלואו מדרום לקואשכול                    שדי אברהם                

במלואו מדרום לקואשכול                    יתד                      

במלואו מדרום לקואשכול                    פרי גן                   

במלואו מדרום לקואשכול                    יבול                     

במלואו מדרום לקואשכול                    תלמי יוסף                

במלואו מדרום לקואשכול                    סופה                     

במלואו מדרום לקואשכול                    חולית                    

במלואו מדרום לקואשכול                    עין הבשור                

במלואו מדרום לקואשכול                    דקל                      

במלואו מדרום לקואשכול                    אבשלום                   

במלואו מדרום לקואשכול                    בני נצרים                

במלואו מדרום לקואשכול                    שלומית                   

במלואו מדרום לקואשכול                    נווה                     

במלואו מדרום לקובני שמעון                שובל                     

במלואו מדרום לקובני שמעון                משמר הנגב                

במלואו מדרום לקובני שמעון                נבטים                    

במלואו מדרום לקובני שמעון                חצרים                    

במלואו מדרום לקובני שמעון                בית קמה                  

במלואו מדרום לקובני שמעון                דבירה                    

במלואו מדרום לקובני שמעון                כרמים                    

במלואו מדרום לקובני שמעון                שומריה                   

במלואו מדרום לקובני שמעון                גבעות בר                 

במלואו מדרום לקובני שמעון                להב                      

במלואו מדרום לקובני שמעון                ברוש                     

במלואו מדרום לקובני שמעון                תדהר                     

במלואו מדרום לקובני שמעון                תאשור                    

במלואו מדרום לקוהערבה התיכונה            חצבה                     

במלואו מדרום לקוהערבה התיכונה            עין יהב                  

במלואו מדרום לקוהערבה התיכונה            צופר                     



במלואו מדרום לקוהערבה התיכונה            פארן                     

במלואו מדרום לקוהערבה התיכונה            עידן                     

במלואו מדרום לקוהערבה התיכונה            ספיר                     

במלואו מדרום לקוהערבה התיכונה            עיר אובות                

במלואו מדרום לקוהערבה התיכונה            צוקים                    

הר חברון                 שני ליבנה                 

אך הקו , 115מדרום לקו 

משתייך . הירוק חוצה אותו

למועצה אשר הינה מעבר 

.לקו הירוק

במלואו מדרום לקוחבל אילות                באר אורה                 

במלואו מדרום לקוחבל אילות                יטבתה                    

במלואו מדרום לקוחבל אילות                קטורה                    

במלואו מדרום לקוחבל אילות                אילות                    

במלואו מדרום לקוחבל אילות                גרופית                   

במלואו מדרום לקוחבל אילות                סמר                      

במלואו מדרום לקוחבל אילות                יהל                      

במלואו מדרום לקוחבל אילות                נאות סמדר                

במלואו מדרום לקוחבל אילות                אליפז                    

במלואו מדרום לקוחבל אילות                לוטן                     

במלואו מדרום לקוחבל אילות                שחרות                    

במלואו מדרום לקוחבל אילות                שיטים                    

במלואו מדרום לקוחבל אילות                נווה חריף                

במלואו מדרום לקוחבל אילות                מחנה יוכבד               

במלואו מדרום לקוחוף אשקלון               גברעם                    

במלואו מדרום לקוחוף אשקלון               יד מרדכי                 

במלואו מדרום לקוחוף אשקלון               מבקיעים                  

במלואו מדרום לקוחוף אשקלון               זיקים                    

חוף אשקלון               גיאה                     

הקו חוצה את הישוב 

חציו . (בקירוב)באמצע 

.בפנים וחציו בחוץ

במלואו מדרום לקוחוף אשקלון               תלמי יפה                 

במלואו מדרום לקוחוף אשקלון               כרמיה                    

במלואו מדרום לקוחוף אשקלון               חלץ                      

חוף אשקלון               כוכב מיכאל               

הקו . לקו (מצפון)רובו מחוץ 

חוצה את קצהו הדרומי

במלואו מדרום לקוחוף אשקלון               נתיב העשרה               

יואב                     )               קיבוץ(גת 

הקו חוצה את הישוב 

חציו . (בקירוב)באמצע 

.בפנים וחציו בחוץ

במלואו מדרום לקויואב                     בית גוברין               

במלואו מדרום לקולכיש                     שחר                      

במלואו מדרום לקולכיש                     ן                  "ניר ח

במלואו מדרום לקולכיש                     שדה משה                  

במלואו מדרום לקולכיש                     אמציה                    

במלואו מדרום לקולכיש                     לכיש                     

במלואו מדרום לקולכיש                     שדה דוד                  

במלואו מדרום לקולכיש                     זוהר                     

לכיש                     נוגה                     

. רובו המוחלט בתוך הקו

הקו חוצה את קצהו הצפוני

במלואו מדרום לקולכיש                     נהורה                    

במלואו מדרום לקולכיש                     תלמים                    

במלואו מדרום לקולכיש                     אחוזם                    

במלואו מדרום לקולכיש                     שקף                      



במלואו מדרום לקולכיש                     אליאב                    

במלואו מדרום לקולכיש                     בני דקלים                

במלואו מדרום לקולכיש                     נטע                      

במלואו מדרום לקולכיש                     כרמי קטיף                

במלואו מדרום לקומרחבים                   אשבול                    

במלואו מדרום לקומרחבים                   קלחים                    

במלואו מדרום לקומרחבים                   תפרח                     

במלואו מדרום לקומרחבים                   גילת                     

במלואו מדרום לקומרחבים                   מסלול                    

במלואו מדרום לקומרחבים                   פטיש                     

במלואו מדרום לקומרחבים                   פדויים                   

במלואו מדרום לקומרחבים                   בטחה                     

במלואו מדרום לקומרחבים                   רנן                      

במלואו מדרום לקומרחבים                   מבועים                   

במלואו מדרום לקומרחבים                   שבי דרום                 

במלואו מדרום לקומרחבים                   מחנה יפה                 

במלואו מדרום לקומרחבים                   אשל הנשיא                

במלואו מדרום לקומרחבים                   ניר משה                  

במלואו מדרום לקומרחבים                   ניר עקיבא                

במלואו מדרום לקומרחבים                   שדה צבי                  

במלואו מדרום לקומרחבים                   ו               "תלמי ביל

במלואו מדרום לקומרחבים                   ז                "פעמי תש

במלואו מדרום לקונווה מדבר                )       יישוב(אבו קרינאת 

במלואו מדרום לקונווה מדבר                סר                 -קצר א

במלואו מדרום לקונווה מדבר                '                ביר הדאג

במלואו מדרום לקונווה מדבר                אבו תלול                 

במלואו מדרום לקורמת נגב                  עזוז                     

במלואו מדרום לקורמת נגב                  רביבים                   

במלואו מדרום לקורמת נגב                  משאבי שדה                

במלואו מדרום לקורמת נגב                  שדה בוקר                 

במלואו מדרום לקורמת נגב                  מדרשת בן גוריון          

במלואו מדרום לקורמת נגב                  אשלים                    

במלואו מדרום לקורמת נגב                  טללים                    

במלואו מדרום לקורמת נגב                  )      קהילת חינוך(ניצנה 

במלואו מדרום לקורמת נגב                  רתמים                    

במלואו מדרום לקורמת נגב                  באר מילכה                

במלואו מדרום לקורמת נגב                  ניצני סיני               

במלואו מדרום לקורמת נגב                  כמהין                    

במלואו מדרום לקורמת נגב                  מרחב עם                  

במלואו מדרום לקורמת נגב                  שלווה במדבר              

במלואו מדרום לקורמת נגב                  מחנה טלי                 

במלואו מדרום לקושדות נגב                 שרשרת                    

במלואו מדרום לקושדות נגב                 שוקדה                    

במלואו מדרום לקושדות נגב                 סעד                      

במלואו מדרום לקושדות נגב                 תקומה                    

במלואו מדרום לקושדות נגב                 בית הגדי                 

במלואו מדרום לקושדות נגב                 שובה                     

במלואו מדרום לקושדות נגב                 יושיביה                  

במלואו מדרום לקושדות נגב                 שיבולים                  

במלואו מדרום לקושדות נגב                 זמרת                     

במלואו מדרום לקושדות נגב                 מעגלים                   

במלואו מדרום לקושדות נגב                 תושיה                    

במלואו מדרום לקושדות נגב                 כפר מימון                



במלואו מדרום לקושדות נגב                 עלומים                   

במלואו מדרום לקושדות נגב                 גבעולים                  

במלואו מדרום לקושדות נגב                 מלילות                   

במלואו מדרום לקושדות נגב                 זרועה                    

במלואו מדרום לקושער הנגב                 אור הנר                  

במלואו מדרום לקושער הנגב                 דורות                    

במלואו מדרום לקושער הנגב                 איבים                    

במלואו מדרום לקושער הנגב                 ניר עם                   

במלואו מדרום לקושער הנגב                 רוחמה                    

במלואו מדרום לקושער הנגב                 גבים                     

במלואו מדרום לקושער הנגב                 ברור חיל                 

במלואו מדרום לקושער הנגב                 מפלסים                   

במלואו מדרום לקושער הנגב                 ארז                      

במלואו מדרום לקושער הנגב                 יכיני                    

במלואו מדרום לקושער הנגב                 נחל עוז                  

במלואו מדרום לקושער הנגב                 כפר עזה                  

במלואו מדרום לקושפיר                     נועם                     

במלואו מדרום לקושפיר                     איתן                     

במלואו מדרום לקושפיר                     אבן שמואל                

במלואו מדרום לקושפיר                     עוזה                     

במלואו מדרום לקושפיר                     שלווה                    

במלואו מדרום לקותמר                      עין חצבה                 

במלואו מדרום לקותמר                      נווה זוהר                

במלואו מדרום לקותמר                      נאות הכיכר               

במלואו מדרום לקותמר                      עין תמר                  

במלואו מדרום לקותמר                      הר עמשא                  

במלואו מדרום לקותמר                      עין גדי                  


