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גליל יםבן עמיארזאבו גוש

גלעד )אבן יצחק(בן שמןאריאל אבו סנאן

גן הדרוםבן שמן (כפר נוער)ארסוףאבטין 

גן השומרוןבני ברקאשבולאביחיל

גן חייםבני דרוראשדודאביטל

גן יאשיהבני ציוןאשליםאבן יהודה

גן יבנהגבעת עדה-בנימינהאשקלוןאבן ספיר

גן נרבסמ"ה גרביה-באקה אלאבשלום

גן שורקבסמת טבעוןבאר טוביהאודים

גן שלמהבצרהבאר יעקבאוהד

גן שמואלברקאיבאר שבעפחם-אום אל

גנותברקןבארות יצחקאומץ

גנות הדרבת חןבארותייםאור הנר

גני הדרבת חפרבאריאור יהודה

גני תקווהבת יםבוסתן הגלילאור עקיבא

געשבת שלמהבורגתהאורה

געתוןג'ולסבחןאורנית

גת רימוןג'לג'וליהביצרוןאושה

כרמל-דאלית אלג'תבית אלאזור

דבורהגאולי תימןבית ברלאחוזת ברק

דבוריהגאוליםבית גמליאלאחיהוד

דברתגבע כרמלבית דגןאחיטוב

דורגבעון החדשהבית הלויאחיסמך

דליה קיבוץגבעת אבניבית העמקאייל

הבוניםגבעת אלהבית הערבהאיילת השחר

הדר עםגבעת ברנרבית חירותאלון הגליל

הוד השרוןגבעת ח"ןבית חנןאלוני אבא

הודיותגבעת חיים )איחוד(בית חנניהאלוני יצחק

הוזיילחיים )מאוחד(גבעת בית יהושעאלונים

הושעיהגבעת עוזבית ינאיאליכין

הזורעגבעת שמואלשער חפר-בית יצחקאליפלט

הזורעיםגבעת שפיראבית נקופהאליקים

החותריםגבעתייםבית עובדאלישיב

היוגבגבתבית עריףאלישמע

המעפילגדותבית קמהאלמוג 

הסולליםגדישבית קשתאלעד

העוגןגדרהבית שמשאלקנה 

הרדוףגיבתוןבית שעריםאמציה

הרצליהגילוןביתן אהרןאעבלין
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זיתןגיניגרבלפוריהאפק

מגן שאולכפר יהושעיסוד המעלהזכרון יעקב

מגשימיםכפר יונהיסעורזמר

מדרך עוזכפר יעבץיפיעזרזיר

מדרשת בן גוריוןכפר מונשיפעתחבצלת השרון

מדרשת רופיןכפר מל"ליקוםחגור

רעות-מכבים-מודיעיןכפר מנדאיקנעם )מושבה(חגלה

מוצא עיליתכפר מסריקיקנעם עיליתחדיד

מזורכפר מצרירוחםחדרה

מזכרת בתיהכפר נטרירושליםחולון

מזרעכפר סבאירחיבחופית

מזרעהכפר עבודהירכאחורה

מחנייםכפר עזהירקונהחורשים

מי עמיכפר פינסישעחיבת ציון

מיטבכפר קאסםישרשחיפה

מיתרכפר קישכאוכב אבו אל היגאחירות

מכמורתכפר קרעכבריחניאל

מנשית זבדהכפר שמריהוכוכב יאירחנתון

מעברותכפר תבורכיסופיםאשדוד-חצור

מעגן מיכאלמהר"לכרם כסיפהחצור הגלילית

מעיליאכרמיאלכפר אדומיםחצרים

מעין צביכרמיםכפר ביאליקחרב לאת

מעלה החמישהכרמים כפר בראחרוצים

מעלה עירוןלביאכפר ברוךחריש

תרשיחא-מעלותלהבכפר גדעוןטבריה

מעניתלהבות חביבהכפר גליםטייבה

מעשלודכפר גליקסוןטירה

מפלסיםלוחמי הגטאותכפר החורשטירת כרמל

מצליחלימןכפר המכביאל-טל

מצפה רמוןלקיהכפר הנגידטללים

מצפה שלםמאורכפר הסג'ת-יאנוח

מצרמאיר שפיהכפר ויתקיןיבול

מרחביה (קיבוץ)מבוא חורוןכפר ורדיםיבנה
מרחביה מושבמבועיםכפר חב"דיגור

שדה משאבימבטחיםכפר חיטיםיגל

משמר דודמבשרת ציוןכפר חייםיד חנה

משמר העמקמגדיםכפר חנניהידידיה

משמר השרוןמגדל העמקכפר חסידים א'מונוסון-יהוד

משמרותמגידוכפר חסידים ב'יזרעאל
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משמרתמגלכפר טרומןיחיעם

נאות הכיכרמתןמגןינוב

רמת דודפרזוןעבדוןנבטים

רמת הכובשפתח תקווהעברוןנהלל

רמת השופטצאליםעדינהריה

רמת השרוןצוחרעולשנווה זוהר

רמת יוחנןצופיתעומרנווה ים

רמת ישיצוקי יםעופרנווה ימין

רמת רחלצור משהעזריאלנווה ירק

רעיםצוריתעין איילהנווה מבטח

רעננהציפוריהבשורעין נוף איילון

רשפוןצנדלהעין הודנופית

שבי ציוןצרופהעין החורשנופך

שלום-שגבצורן-קדימהעין המפרץנורדיה

שדה בוקרקיסריהעין העמקנחלים

שדה דודקצירעין השופטנחף

שדה ורבורגקרית אונועין השלושהנחשולים

שדה יואבקרית אתאעין ורדנחשונים

שדה יעקבקרית ביאליקעין כרמלניל"י 

שדה יצחקקרית גתעין עירוןניצני עוז

שדה ניצןקרית טבעוןעין שמרניר אליהו

שדות יםקרית יםעין שרידניר יצחק

שדי אברהםקרית יעריםעין תמרניר משה

שדמות דבורהקרית מוצקיןעינתניר עוז

שוהםקרית מלאכיעכוניר עם

שורשקרית עקרוןעלומיםניר עציון

שחרראש העיןעמיעדנירים

שילתראש פינהעמיעוזנס עמים

שמשיתראשון לציוןעספיאנס ציונה

שעלביםרביביםעפולהנען

שער אפריםרגבהערדנצר סירני

שער העמקיםרגביםערערהנצרת

שער מנשהבנגב-ערערהנצרת עילית

שערי תקווהרחובותעתליתנשר

שפייםרינתיהכפר עבודה -פוריה נתיב השיירה

שפרעםרכסיםנווה עובד -פוריה נתניה

שרידאון-רםפוריה עיליתסאג'ור

יפו -תל אביב רמות השביםפוריידיססביון

תל יצחקרמות מאירפורתסח'נין



:מלאהרשימת אזורי המשלוח בישראל ה

תלמיםעדשים תלפרדסיהסירקין

תמרתתלמי אליהורמות מנשהסעד

תנובותתלמי אלעזררמלהסתריה

בית חורוןתלמי ביל"ורמת גןפלמחים

בית חלקיהתלמי יוסףתל מונדכרכור-פרדס חנה

גבולותבית חשמונאיעד-אליאבטליון

גביםבית יוסףאליאב אביאל

גבעבית מאיראלמגוראביבים

גבעוליםבית נחמיהאלפי מנשהאביגדור

גבעות ברבית ניראלקושאביעזר

גבעת השלושהבית עוזיאלאמוניםאבירים

גבעת יואבבית עזראאמיריםאבן מנחם

גבעת יעריםבית צביאמנוןאבן שמואל

גבעת ישעיהובית רבןאניעםאבני איתן

גבעת כ"חבית רימוןאספראבני חפץ

גבעת נילישאןבית אפיקאבנת

גבעת שמשבית שקמהאפיקיםאדירים

גבעתיבן זכאיארבלאדמית

גברעםבני דקליםארגמן אדרת

גדעונהבני דרוםאשדות יעקב  )איחוד(אודם

גונןבני יהודהאשדות יעקב  )מאוחד(קוטוף-אום אל

גורןבני נצריםאשחראומן

הגלילגורנות בני עיישאשל הנשיאאופקים

גזיתבני ראםאשרתאור הגנוז

גזרבניהאשתאולאורות

גיאהבענהאתגראורטל

גיזובצתבאר גניםאורים

גילתבקוענוג'ידאת-בועיינהאורנים

גינוסרבקעות בוקעאתאאחווה

גינתוןבר גיוראבטחהאחוזם

גיתהבר יוחאימכסור-ביר אלאחיעזר

גיתית ברוכיןביריהאיבים 

גלאוןברור חילבית אורןאילון

גלגלברושבית אלעזריאילניה

גמזוברכהבית אלפאאירוס

גני טלברכיה בית ג'ןאיתמר 

גני יוחנןברעםבית גובריןאיתן

גני מודיעיןברקבית הגדיאיתנים

גני עםברקתבית הללאכסאל

גפןבת הדרבית השיטהרום-אל
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חג'אג'רה-טבאש-כעביהיובלחוליתדגניה א'

כפר אביביובליםחולתהדגניה ב'

כפר אוריהיודפתחוסןדובב

כפר אחיםיונתןחוסנייהדולב

כפר בלוםיושיביהחוקוקדורות

כפר בן נוןייט"ב חורפישדחי

כפר גלעדייכיניחזוןדימונה

כפר דניאלינוןחלוץדיר אל אסד

כפר האורניםיסודותחלמיש דיר חנא

כפר הנוער הדתייעדחלץדישון

כפר הנשיאיעלחמאםדלתון

כפר הרי"ףיעףחמדדמיידה

כפר ורבורגיערהחמדיהדן

כפר זוהריםיפיתחמדתדפנה

כפר זיתיםיפתחחמרהדריג'את

כפר חרוביצהרחניתההאון

כפר יאסיףיציץחספיןהגושרים

כפר יחזקאליקירחפץ חייםהודיה

כפר כמאיראוןבה-חפציהילה

כפר כמאנהירדנהחצבהר אדר

כפר כנאישעיחצר בארותייםהראל

כפר מימוןיתדחצרות חולדההררית

כפר מנחםכאבולחצרות יסףורד יריחו

כפר מרדכיכדוריחרשיםורדון

כפר סילברכוכב השחרחשמונאיםזבדיאל

כפר רופיןכוכב יעקבזנגריה-טובאזוהר

כפר רותכוכב מיכאלטורעאןזיקים

כפר שמאיכורזיםטירת יהודהזכריה

כפר שמואלכחלטירת צביזמרת

כפר תפוחכישורטל שחרזנוח

כרי דשאכלילטלמון זרועה

כרכוםכלניתטמרהזרחיה

כרם בן זמרהטמרה )יזרעאל(זרעית

כרם יבנה (ישיבה)כמוןטפחותח'ואלד
כרם שלוםכנותיבנאלח'ואלד (שבט)

כרמי יוסףכנףיד בנימיןחבר

כרמיהכנרת )מושבה(יד השמונהנס-חד

לבוןכנרת )קבוצה(יד מרדכיחוג'ייראת (ד'הרה)

לבניםכסלוןיד נתןחולדה

הבשןלהבות סמיע-כסראיד רמב"םתרום
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נס הריםמשמר השבעהמנוףלהבים

נעוריםמשעןמנותלוזית

נעלהמתתמנחמיהלוטם

נעמ"ה מתתיהומנרהלכיש

נצר חזנינאות גולןמסדלפיד

נתיב הגדודנאות מרדכימסדהלפידות

נתיב הל"הנאעורהמסילותמבוא חמה

נתיב העשרהנגבהמסילת ציוןמבוא מודיעים

נתיבותנהורהמסלולמבואות ים

סאסאנובמסעדהמבקיעים

סגולהנוגהעזאזמה-מסעודין אלמג'ד אל כרום

סלמהנווה אבותמעגליםמגאר

סלעית נווה אורמעגןמגד אל שמס

סערנווה אטי"במעוז חייםמגדל

ספירנווה אילןמעונהמגדלים

עגורנווה איתןמעין ברוךעיליתמודיעין 

עדניםנווה מיכאלמעלה אדומיםמולדת

עוזהנווה שלוםמעלה אפריםמוקייבלה

עוזיירנועםמעלה גלבועמורן

עופרה נופים מעלה גמלאמורשת

עוצםנחושהמעלה לבונהמחולה 

עוקבי (בנו עוקבה)נחלהמעלה מכמשמחנה הילה
עזרנחליאלשומרוןמעלה מחנה טלי

עזריהנחםמצובהמחנה יהודית

עזריקםנחשוןמצפהמחנה יתיר

עטרתנטועהמצפה אבי"במחנה מרים

עיילבוןנטורמצפה יריחומחסיה

עיינותנטעיםמצפה נטופהמטולה

עילוטנטףמקווה ישראלמטע

אסד-עין אלניצןמרגליותמייסר

גב עיןניצן ב'מרום גולןמיצר

עין דורניצניםמרכז שפיראמירב

עין זיווןניר בניםמשגב דבמירון

עין חרוד )איחוד(ניר גליםמשגב עםמישר

עין חרוד )מאוחד(ניר דוד )תל עמל(משואה מכורה 

עין יעקבניר יפהמשואות יצחקמכמנים

עין מאהלניר ישראלמשכיותמלאה

עין נקובאעקיבאניר משמר איילוןמלילות

עין צוריםניר צבימשמר הירדןמלכיה

עין קנייאניריתמשמר הנגבמנוחה
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שלוחותרימוניםצפריהעין ראפה

שלומירמותצפריריםעלי

שמיררמות נפתליצפתעלי זהב

שמרתרמת מגשימיםצרעהעלמה

שנירצבירמת קבוצת יבנהעלמון

שעברמת רזיאלקדומיםעמוקה

שעלרנןקדמהעמינדב

שער הגולןרקפתקדמת צביעמיקם

שפיררשפיםקדרעמיר

שפררתמיםקדרוןעמנואל

שקףשאר ישובקדריםעמקה

שרונהשבי שומרוןקוממיותענב

שריגים (לי-און)גנם-אום אל -שבלי קורניתעץ אפרים
שרשרתאילן שדהקלחיםעראבה

שתולהשדה אליהוקלעעראמשה

שתוליםשדה אליעזרקצריןערוגות

תאשורשדה משהקרית יערים(מוסד)עשרת

תדהרשדה נחוםקרית נטפיםפדואל 

תובלשדה נחמיהקרית ענביםפדויים

תומרשדה עוזיהוקרית שמונהפדיה

תושיהשדה צביקרני שומרוןפטיש

תימוריםמיכהשדות קשתפלך

תירוששדי תרומותראמהפסגות 

תל יוסףשדמהראס עליפסוטה

תל קצירשדמות מחולהראש הנקרהפעמי תשז

תל שבעשדרותרבבהפצאל

תל תאומיםשואבהרבדיםפקיעין חדשה

תלמי יחיאלשובהרבידפרוד

תלמי יפהשובלרווחהפרי גן

תעוזשומרהרוויהפתחיה

תפרחשומריהרוחמהצביה

תקומהשוקדהרומאנהצבעון

אלומה שורשיםרומת הייבצובה

אלומותשזוררועיצופיה

אלון מורהשיבוליםרותםצופים 

אלוני הבשןשייח דנוןרחובצור הדסה

בית זידשילהרחלים צור נתן

בית זיתשכניהריחאניהצוריאל

בית זרעשלווהריינהצלפון
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