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 הפצה ליעדים מרוחקים: 
 

 חריגים להפצה    יעדים 
 2מתוך    1עמוד  
 תעשיה בני יהודה.א אשבל גורנות הגליל  חוקוק  כדורי  מבוא חמה 

 ברקן  .ת .א  אשחר גוש עציון חורה  כוכב השחר מבואות החרמון

 תעשיה שחק .א אשכולות  גילגל חורפיש  כוכב יעקב  מבואות יריחו 

 תעשיה שער בנימין.א אשל הנשיא  גילת  חורשת טל כוכב מיכאל  מבטחים 

 אבו סנאן אשלים  גינוסר  חזון כורזים  כרום -ד אל`מג 

 אבטין אשרת גינות שומרון חיבת ציון כחל דל שמס`מג

 אבטליון אשתמוע  גיתה חיננית  כיסופים מגאר 

 אביבים אתגר גיתית חלוץ כישור  מגדל

 אביגיל  גרביה-באקה אל גלעד  חלוצה  כליל  מגדל עוז 

 אבירים באר אורה  גן הצפון חלמיש כלנית מגדלים 

 אבן מנחם  באר מילכה  גן תעשיה תל חי  חמדת כמאנה  מגן

 אבני איתן בארי  גני מודיעין חמרה כמהין מגרון

 אבני חפץ ידאת `נוג-בועיינה  געתון חניתה כמון מדרשת בן גוריון

 אבנת בוקעאתא  גרופית  חננית כנף מודיעין עילית 

 אבשלום  בטחה גרנות הגליל חנתון כסיפה  מוסמוס 

 אדורה מכסור -ביר אל גשור  חספין סמיע -כסרא מועצה אזורית אשכול 

 גבעת בנימין  -אדם   ביריה גשר הזיו  חצבה `אג`חג-טבאש-כעביה מוקייבלה

 אדמית  בית אורן כרמל -דאלית אל חצרות יסף  כפר אדומים  מורן

 אודם בית אל  דבוריה חצרים  כפר אלדד מורשת

 אוהד  בית אריה דביר  חריש  כפר בלום  מזרח ירושלים 

 אוהלו  ן`בית ג דבירה  חרמש כפר בפטיסטים  מזרעה 

 פחם -אום אל בית גמאל ב "דוב  חרפיש כפר ברא מחולה 

 קוטוף -אום אל  בית הגדי  דוחן חרשה כפר גלעדי  מחסיה

 אופקים בית העמק  דולב  חרשים  כפר האורנים  מטולה 

 אור הגנוז  בית הערבה  דחי  חשמונאים  כפר החורש מטע 

 אורטל  בית זייד  דימונה  טבחה כפר הנוער הדתי  מי עמי 

 אורים  בית זרע  אסד -דיר אל  זנגריה -טובה כפר זיתים  מייסר 

 אורנית  בית חגי  דיר חנא  טורעאן כפר זמיר  מיצד 

 אחיה  בית חורון דיר ראפאת  בעמק -טייבה כפר חיטים  מירב 

 איבי נחל  בית ירח  דישון טייבה במשולש  כפר חנניה  מירון

 אילון בית יתיר  דלתון טירה `כפר חסידים ב מישור רותם 

 אילות  בית צבי  דמיידה אל -טל כפר חרוב מיתר 

 אילנות  בית קשת דן טל מנשה  כפר יאסיף  מכורה 

 אילניה  ר עילית "בית  דפנה טללים כפר יעבץ  מכללת תל חי

 אילת  בני דקלים  דקל  טלמון כפר כמא  מכמנים 

 איתמר  בני יהודה  האון יזרעאל -טמרה כפר כנא  מכמש 

 אכסאל  בני נצרים  הגושרים  טנא עומרים  כפר מנדא  מלכיה 

ל בכל  "בסיסי צה הודיות  טפחות כפר מצר  מלכישוע 
 הארץ

 רום -אל

 אלומות  בסמת טבעון  הושעיה  ת`ג-יאנוח כפר נחום מנוף

 אלון בענה  הזורע  יבול  כפר סולד  מנות

 אלון הגליל  בקעות הזורעים יבולה כפר עציון מנרה 

 אלון מורה בר יוחאי  הילה  יבנאל  כפר ערבה מנשית זבדה

 אלון שבות  ברוכין הסוללים  יהל  כפר פינס  מסד

 אלוני אבא  ברוש  הר ברכה יובלים  כפר קיש מסדה

 אלוני הבשן ברעם הר גילה  יודפת  כפר קרע  ציון-מסילת

 אלונים  ברקן הר חלוץ יונתן כפר רוזנואלד  מסלול 

 עד -אלי  בת עין הר עמשא  יזרעם כפר שמאי  מסעדה 
 אליפז  בתי חולים בכל הארץ הרדוף  יחד  כפר תפוח מעגן 

 אלמגור  ת 'ג הררית  יחיעם  כרי דשא  מעון

 אלמוג  מכר -דיידה`ג ורד הגליל  יטבתה כרכום  מעונה 

 אלעזר  ולס `ג ורד יריחו  ב "ייט  כרם בן זמרה  מעין ברוך 

 אלפי מנשה  וליה `לג`ג זית רענן ינוח  כרם שלום  מעלה אדומים 

 אלקוש  זרקא -סאר א `ג זכריה יסעור  כרמי צור  מעלה אפרים 

 אלקנה  גוש חלב -ש`ג זמר  יעד  כרמיה מעלה גלבוע

 אמירים גאולי תימן זמרת  יעלון כרמים  מעלה גמלא 

 אמנון גבולות  זנוח  יערה  כרמל  מעלה חבר 

 אמציה  גבע בנימין זרזיר  יפיע  לבון מעלה לבונה 

 אניעם  גבעון החדשה  זרעית  יפית  לביא  מעלה מכמש 

 אסד  גבעות  ואלד `ח  יפתח לבנים  מעלה עירון

 אספר גבעות בר חבל שלום יצהר  להב  מעלה עמוס 

 אעבלין גבעת אבני חגי  יקיר  להבות הבשן  מעלה צביה 

 אפיק  גבעת אסף נס-חד יראון לוטם  מעלה רחבעם 

 אפק גבעת הראל  חדיד  ירוחם לוטן מעלה שומרון

 אפרת גבעת הרואה  ייראת `חוג ירחיב  ליבנה מעלה שלמה 

 אפרתה  גבעת זאב  חוות השומר  ירכא  לפידות  מעליא 

 ארבל גבעת עוז  חוות יאיר  ישע  לקיה מפלסים 

 ארגמן גדות חולית  יתד  מבוא ביתר  מפעלי אזור צמח 

 אריאל  גונן חוסן כאבול  מבוא דותן מפעלי מישור רותם 

 אש קודש גורן חוסנייה  א `היג-כאוכב אל מבוא חורון מצדה 



 

 חריגים להפצה     יעדים 
 2מתוך    2עמוד  

 מצדות יהודה  ל עוז "נח  עין יהב  צוחר  שבי שומרון
 מצובה  ל שיטים "נח  עין יעקב  צומת בית קמה  גנם -אום אל-שבלי

 מצודת כח  נחלי טל  עין כמונים צופים  שגב שלום 

 מצפה  נחליאל עין מאהל  צופר  שדה אילן

 ב"מצפה אבי נחם  עין עירון צור הדסה  שדה בועז 

 מצפה אילן נחף עין קנייא  צוריאל  שדה בוקר

 מצפה אשתמוע  נטועה  עין תמר  צורית  שדה חמד

 מצפה דני נטור  עינב ציפורי  שדה נחמיה

 מצפה חגית ניין עיר אובות  ציפורית  שדה ניצן

 מצפה יאיר  נילי  עכברה צמח שדי אברהם

 מצפה יריחו  ניצן עלומים  צנדלה שדמות דבורה 

 מצפה כרמים  ניצנה  עלי  צפת  שדמות מחולה 

 מצפה לכיש  ניצני סיני  עלי זהב  קדומים שובה

 מצפה נטופה  ניר יצחק  עלמה  קדמת צבי  שומרה

 מצפה עדי ניר עוז  (ענתות)עלמון  קדר  שומריה 

 מצפה עשהאל  נירים עמונה  קדרים שוקדה 

 מצפה רמון נירן עמוקה  קדש ברנע שורשים 

 מצפה שלם  נס עמים  עמיחי  קורנית  שזור 

 מרגליות  נעלה  עמיעד  קטורה שחרות

 מרום גולן נעמה  עמיעוז  קידה שיבולים

 מרחב עם  נערן  עמיקם  ה"קלי  שיזפון

 מרכז כדורי  נריה עמיר  קלנסווה  דנון  `שיח 

 משאבי שדה נתיב הגדוד  עמנואל  קלע  שיטים

 משגב נתיב השיירה  עמקה  קציעות  שילה 

 משגב עם ור `סאג ענב חריש -קציר שלומית 

 משהד  סאסא  עספיא  קצרין שמיר 

 משואה  סדום עפרה  קרית ארבע  שמעה 

 משכיות  סולם עץ אפרים  קרית נטפים  שמרת

 משמר הנגב  סוסיא  עצמון קרית ספר  שני 

 מתתיהו  סופה עצמון שגב  קרני שומרון שניר

 מתת נין`סח  עצמונה  קשת שעב 

 נאות גולן סלעית  עראבה קשת יהודה  שעל 

 נאות הככר  סמר עראמשה  ראמה  שער בנימין 

 נאות מרדכי  סנסנה  ערד  עין-ראס אל שער הגולן 

 נאות סמדר  ספיר  ערה ראס עלי  שער הנגב

 נאעורה  ספסופה  ערוער  ראש צורים  שערי תקוה 

 נבטים ר`ג`ע ערערה רביבים שפר 

 נוב עבדון ערערה בנגב  רביד  שקד

 נוה ארז  עד עד  עתניאל  רגבים  שקף 

 נוה זיו  עדי  תעשיות רמת דלתון  .פ  רהט  שתולה 

 נווה אור  עוזייר  תעשיות קדמת גליל .פ רוחמה תאשור 

 ב "נווה אטי  עומרים  פארן רומאנה תובל 

 נווה איתן עופרה  פארק תעשיה גורן  רומת הייב  תומר 

 נווה אפרים  עופרים  פדואל  רועי  תושיה

 נווה דניאל  עוקבי  פדויים  רותם  תל חי 

 נווה זוהר  עזוז  נווה עובד -פוריה רחלים  תל ציון
 נווה חריף  עטרות  פוריה עילית  ריחאניה  תל קציר 

 נווה יעקב  עטרת  פזורה בדואית בנגב  ריחן תל שבע

 נווה יער  עידן פוריידיס  ריינה תלם 

 חלמיש   -נווה צוף עיילבון פטיש  רימונים תלמי אליהו 

 נופי נחמיה  עילוט  פלך  רמות  תלמי יוסף 

 נופי פרת עין איברהים  פני חבר  רמות נפתלי תמנע

 נופים אסד -עין אל פני קדם  רמת חובב  תפרח

 נופך עין בוקק  פסגות רמת מגשימים  תקומה 

 אל דוד   -נוקדים עין גב  פסוטה  רנן תקוע 

 נורית  עין גדי  פצאל  רעים  

 ל אבנת"נח עין הבשור  פרוד  רקפת 

 ל אלישע"נח עין השלושה  פרי גן רתמים  

 ל אשבל"נח עין זיוון צאלים שאר ישוב 

 ל חמדת"נח עין חוד  צביה  שבות רחל 

 ל נמרוד "נח עין חצבה  צבעון שבטה 
 

 

  .תשלום ובתוספת עסקים ימי 14 עד הינה לעיל היעדים לכל ההפצה התחייבות •

  בהתאם וזאת ,הקרוב ל"צה במחסום או היישוב  בשער יימסר המשלוח ,לעיל מהיעדים לחלק •

 .ט החברה"יעד ובהתחשב בשיקול דעת קב /במגבלות הכניסה לישוב   ,הביטחון כוחות  להנחיות

 .הפלסטינאית  הרשות לשטחי הפצה אין •

 

 

 


