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כן1,467אבני חפץ

לא ידוע0אבנת

לא ידוע30אדורה

לא ידוע110531אורנית

כן0איתמר

כן5162אלון

לא ידוע2אלון מורה

לא126אלון שבות

כן20360אלמוג

כן5858אלעזר

לא271,389אלפי מנשה

לא37509אלקנה

כן460(מיצד)אספר 

לא2454אפרתה

כן146ארגמן

לא1363,100אריאל

כן277אשכולות

לא ידוע40בית אל

לא1002,111בית אריה

כן80בית הערבה

כן67בית חורון

לא1503,695ר עלית"בית

לא ידוע33בקעות

כן0ברכה

לא ידוע62125(א"בית אב)ברקן 

כן180בת עין

לא433(אדם)גבע בנימין 

כן0גבעון החדשה

לא3001,152גבעת זאב

כן118גיתית

לא ידוע220גלגל

כן155דולב

לא ידוע143הר אדר

לא138171הר גילה

כן4152ורד יריחו

לא10חברון

כן15חגי

כן374חיננית

כן0חלמיש

לא ידוע0חמדת

כן27חמרה

לא ידוע12חרמש

לא ידוע1625חשמונאים

כן70488טלמון

כן552טנא

לא ידוע130ב"ייט

לא242יפית



כן0יצהר

לא ידוע58יקיר

לא ידוע2493כוכב השחר

לא395כוכב יעקב

כן2713כפר אדומים

לא ידוע0(מנורה)כפר האורנים 

כן2089כפר עציון

כן1830כפר תפוח

לא ידוע0כרמי צור

לא ידוע0כרמל

כן118מבוא דותן

לא700מבוא חורון

כן165מגדל עוז

כן204מגדלים

לא2603,443מודיעין עלית

כן0מחולה

לא ידוע60מכורה

לא ידוע18מעון

לא371מעלה אדומים

לא624מעלה אפרים

לא ידוע0מעלה לבונה

לא ידוע55מעלה מכמש

לא ידוע210מעלה עמוס

כן168מעלה שומרון

לא ידוע15מצדות יהודה

כן45מצפה יריחו

כן239מצפה שלם

לא ידוע27משואה

לא80משכיות

לא ידוע2028מתיתיהו

לא ידוע0נגוהות

כן30נווה דניאל

לא ידוע0נופים

כן0נוקדים

כן216נחליאל

לא46726י"ניל

לא ידוע120נירן

כן12482נעלה

כן55נעמי

לא ידוע20נתיב הגדוד

לא ידוע38סוסיה

לא ידוע202סלעית

כן20עטרת

לא ידוע0עלי

כן746עלי זהב

כן39עלמון

לא2,906עמנואל

כן284ענב

כן0עפרה

לא15259עץ אפרים

לא ידוע0עתניאל

כן10179פדואל



כן158פני חבר

לא ידוע120פסגות

כן41פצאל

כן501,477צופין

לא ידוע399קדומים

לא2049קדר

כן40233קליה

לא24337קרית ארבע

כן0קרית נטפים

לא838קרני שומרון

כן33ראש צורים

כן5591רבבה

כן111רועי

לא ידוע0רותם

כן109ריחן

לא ידוע0רימונים

כן8184שבי שומרון

כן55שדמות מחולה

לא ידוע220שילה

לא ידוע163שמעה

לא ידוע6269שערי תקווה

לא ידוע346שקד

לא ידוע18תומר

לא ידוע37תלם

כן15525תקוע

. והן הופחתו מהמספר הפוטנציאלי, כ של התכנית"במקרה כזה נספרו יחידות הדיור הלא חוקיות כחלק ממימוש התכנית למרות שמבחינה חוקית אין הן נכללות בסה. או משום שמימושן בשטח כלל בנייה בניגוד להוראות התכנית, לעתים מספר היחידות לבנייה מיידית עולה על הפוטנציאל בתכניות המאושרות או משום שמדובר בתכניות שלשלום עכשיו אין מידע לגביהן. מספר יחידות הדיור לבנייה מיידית מבוסס על פרוייקטים שהחלה בהם הכשרת הקרקע או אושרו לגביהם היתרי בנייה* 


