
הדגב
האשימיההר אל עבד'דאלא'גבאקהאל מוטילהידם'אבו שחא דיראת

הר עמשאאמיע'הר חלת אל ג'דאלוד'גבאקה א שרקיהייר'אל מועאבו תלולא דנפירי

דאר אל חנוןאניה'גבאר אורה  י'אל מחדאביגילא זיאדנה צפונית לרהט

דולבהאלין'גבאר מילכהי צפונית לדימונה'אל מחדאבני חפץא טבקה

דומאוב א רום'גבד פלוחם'אל מראגאבנתא טוואני

דומא במרכז שומרוןודירה'גבודרוסול'אל עאבשלום  א לובאן

דוראוהזם'גבווידיעהול צפונית לדימונה'אל עאדורהא נבארי

דורא אל קריעוניד'ג'בורגאל עבידאודלהא נוואקיר

דיר א סודאןורדיח'גבורהאםאל עזיאום א טלעא סייד  

דיר אבו דעיףוריש'גבורוקיןאל עטאונהאום א ריחאןא סייד שבט

דיר אבו משעלורת א שמעה'ג'בורייגאל עלקה אל פוקאאום א תותא ראס

דיר איבזיעיב'גבוריןאל עמראניאום דארא ריחייה

דיר איסתיאיביא'גבורקהאל ערובאום מיתנאןא שהאדה

דיר אל בלחיוס'גבורקיןאמין'אל עתאום סלמונהא שויוח

דיר אל חטביליא'ילג'גבזאריהאמין דרומית לנבט'אל עתאום ספאאחמד' א שייח

וסון'דיר אל עינסאפוט'גבידיהאל עתאיקהאום עלאססעד' א שייח

דיר אל עסל א תחתאית'גביר אבו אל חמאםאל פוואראום עסלהאבו אל קיעאן

דיר אל עסל אל פוקאלבון'ג'  ביר הדאגארי'אל פוחאורוןאבר'אבו ג

דיר בלוטלזון'גביר נבאלהאל פונדוקאזור תעסוקה מיתריםאבר דרומית ממיתר'אבו ג

ריר'דיר גלמה'גבית א אל פוקאאל קוסוראזור תעשייה רמת בקעאמדה'אבו ג

דיר דיבוואןלקמוס'גבית אלאל קורעאן באזור תעשייה שער בנימיןודה'אבו ג

דיר כרמיזןמאלא'גבית אריהאל קילאאטרשווייעד'אבו ג

דיר ניזאםמאעין'גבית גוברין  אל קסאסיניסיניא'איגויעד'אבו ג

דיר סאמתנאביב'גבית דוקואל קרישיאידנאאבו הדובה

זאלה'דיר עפנא'גבית הערבהאל קרעאן דרומית לערדאיכתאבאאבו זקיקה

סאנה'דיר ערארה'גבית וזןאל קשכראימאתיןאבו טראש

דיר עמאררבה'גבית חאנוןאל רפאיעהאימרישאבו כף אום בטין  

דיר קדיסרון א לוז'גבית כאחילאלון מורהאיסכאכאאבו מסאעד

דיר ראזחגבע בנימיןבית כלא אשלאליאב  אירתאחים'אבו נוג

דיר שרףגבעות עדןבית לאהיהאליפז  איתמראבו סבייח

דנאבהגבעת אסףבית לידאלמוגאל אטרש דרומית מחורהאבו סבילה

דקל  גבעת ישעיהו  בית מירסיםאלרבאעיהאל אסדאבו סבית

את'דריגגבעת סנה יעקבבית ניר  אמציה  אל אעסם א נבאריאבו סבית דרומית מרהט

גיתיתבני דקלים  אספראל בויוכיאבו סבית מזרחית לנבטים

גלגלבני נעיםאעצםאל בקאראבו סויס

גרופית  בני נצרים  אפינישארושיה'אל גאבו סלב מערבית לערערה

בני סוהילהארגמןוויני'אל גאבו סלמאן

בקעותארטאסנאמי'אל גאבו סריחאן

עה'ברדאשכולות  אווי'רג'אל גנימה'אבו ע

ברדלהאשלים  רה'אל הגאבו עבדון

ברוכיןאל הוואשלי אל חריזי מזאבו עמאר

ברוש הבקעהאל היילאבו עמרה

ברכהאל וכיליאבו עפאש

בתירה'אל ולגאבו קוידר

אל ולידיאבו קוידר אל עפאוי דרומי

אל וקילי אבו סקיקאבו קרינאת מערבית לדימ

דר  'אל חאבו קרינאת מערבית לערע

רומי'אל חאבו קרינאת צפונית מדימו

אל חדבאבו קרשין

אל חוקוקאבו קש

אל חמידיאבו ראשד

אל כוםאבו רבייעה

אל כלאבאבו רביעה

ור'אל מאגאבו רביעה צפונית לכסיפה

אל מודווראבו רוקייק

:בישובים אלו לא ניתן לבצע שירותי אקספרס
א



מלכיטחזו
מסעודין אל עזאזמהלב יתירכובריאמוןטאבהחצבה  זאוויהואדי א דבע

מעוןלובאן שרקיהכוויזבאיאנוןטובאסחרמלהזאוויה בצפון שומרוןואדי אל עראיס

מעיןלוזית  כוחלהיאסוףרביה'טורה על עחרמשזבאבידהואדי פוכין

מעלה אפריםלוטן  כוכב השחריאסידטלוזהם זנה'חשזבארגהואדיח

מעלה גלבוע  כוכב יעקביבול  טללים  אן יונס'חזובובאוואחש

מעלה לבונהכופיריברודטלמוןוארה'חזוואתאורד יריחו

מעלה מכמשכופיראתיהל  טמוןירבת א טורם'חזיבדה

מעלה עמוסכוריטא יוטהטנאירבת א טייבה'חזיף

מעסרהכיפל חארתיטבתה  ירבת א טירה'חזיתא

מפעל פוספטיםכמהיןב''ייטירבת א נבי אליאס'חרב'זיתא ליד באקה אל ע

מפעלי אבשלום  כעאבנהים המלח בתי מלון  ירבת אבו פלאח'חזעתרה

מפעלי ים המלחכפר א דיכיעבדזעה'ירבת אח'חזרעית  

מפעלי צין ערבהכפר א לבדיפיתירבת אל אשקר'ח

מצד שמעוןכפר אלדדיצהרירבת אל מיסבאח'ח

מצדהמאל'כפר גיתד  ירבת אל עדס'ח

מצדות יהודהכפר דאןיתירירבת אל עכאבה'ח

מצוקי דרגותכפר זוהרים  ירבת אל עקרבאניה'ח

מצפה יאירכפר זיבאדירבת בית חסן'ח

מצפה רמון  כפר לאקףירבת זיתא'ח

מצפה שלםכפר מאליכירבת כרמה'ח

מראח אל בקרכפר ניעמהירבת סיר'ח

מראח רבאחכפר סורירבת ספא'ח

ה'נעג' מרגכפר עבושירבת עסלה'ח

מרדהכפר עיןירבת קיס'ח

מרחב עם  כפר עקבירבת ראס א טירה'ח

מרכז קהילתי יכוןכפר קדוםירבת ראס עטיה'ח

משאבי שדה  כפר קודירבתא'ח

משואהכפר קליללת אל פולה'ח

משכיותכפר ראעיראס'ח

משרוע בית קאדכפר רומאןרזאן'ח

מבוא דותןכפר רתמים  רסה'ח

מבואות יריחוולת'כפר תשם אל כרם'ח

ד'מגכפר תפוחחאכל

דל'מגכרזהחארס

מגדליםכרם עמיחבלה

מדמאכרם שלום  ה'חג

מדרשת בן גוריון  כרמי צורחגי

יים פארעה'מוחכרמלילה'חוג

מאס'מוחכשדהחוות גלעד

מולדה  חולית  

אזי'מועחוסאן

ייר'מועחיזמא

מועסכר אל ערובחלמיש

מורקחמדת

מזאריע א נובאניחמרה

מזרעה א שרקיהחסכה

מזרעה אל קיבליה

מחולה  

מחנה אורים

מחנה הילה

מחנה טלי  

מחנה יוכבד  

מחנה מצודה

מחנה צאלים

מחנה שיזפון



צפעסנ
צופר  פארן  עין אל מטוויעפרהסאוויהנאות הכיכר  מיגרון

צוקים  פתלכ'פארעה אל געין גדי  בר מחנה פליטים'עקאבת גסאלם ליד אלון מורהנאות סמדר  מידיה

צפרירים  פדואלעין חצבה  עקבהסאנורנאקורהמיכרות תמנע  

פוקיקיסעין יאנוןעקבה בשומרוןסבסטיהנבי סאלחמיניה

פחמהעין יהב  עקבת תיאסירסובאנגוהותמירב  

פיראסיןר'עין מעעקרבהסוואחרה א שרקיהנובאמירכה

פלאמהעין סיניאנין'עראבה ליד גסומיהנווה  לון'מית

פנדקומיהעין עריכעראנהסוסיהנווה זוהר  מכורה

פני חברעין תמר  ערב א שמעהסופה  נווה חריף  מכחול

פסאילעינאבוסערב אל סגיראתסורדהנוסיראתמלכישוע  

פסגותעיראק בוריןערב אל פמאזסוריףנועימהמנשיה

פצאלעלה נגב נחלת ערןערבונהסידאנועימה מחנה פליטיםמסחה

פקועהעליערורהסיכהנוקדיםמסיליה

ן'פרוש בית דגעלמוןערקהסילואדנור א שמס

ה'פרחעמוריהעשהאלסילת א דהרנזלה א שרקיה

פרי גן  עמיחיעתיליה'רית'סילת אל חנזלה אל ווסטא

פרעוןענאב אל כבירעתניאלסימיארביה'נזלה אל ע

פרעתהענבר'ג'עיל'סינגנזלת אבו נאר

עאבהסיעירנזלת זיד

עאבודסירנזלת עיסא

עאטוףסיריסנחאלין

עאניןסלפיתנחושה  

עבדאללה איברהיםסמר  נחליאל

עבדהסניריאנטועה  

עבוויןסנסנהנטע  

עבסאן א סעירספאי''ניל

עבסאן אל כבירספאריןוביל'ניסף ג

ה'עגספיר  ניעלין

ול'עגסרהניצנה קהילה חינוכית

עגור  סרטאניצני סיני

עובידייהנירן

א אתחתא'עוגנעלה

עוודנעמי

עוורתאנצאצרה

עוזיזנתיב הגדוד

עוסארין

עוקבי

עוריף

עזאזמה

עזאזמה דרומית לרמת ח

עזאזמה דרומית לשגב ש

עזאזמה מזרחית לנאות

עזה

עזוז

עזון

עזון עתמה

עזמוט

עטאטרה

עטארה

עטרת

עילאר

עילת עלי

עין א סולטאן מחנה פליט

עין איוב

עין אל בידא



תשרק
תומרשבות רחלראבאקבאטיה

תוקועשבי דרוםראבודקבועה

תורמוס עייאשבי שומרוןראם תשלובת חקלאית  קבלאן

תיאסירשבתיןראמיןקובייבה

תיעניכשדה בוקר  ראס כרכרקודייראת א צאנה

תלשדי אברהם  ראס סניסילקוואעין

תל א שמסיהשדמות מחולה  ראפאת ליד סמועקוזה

תל אל בידהשוויכהראפאת ליד פדואלקוסין

תלםשומרה  רביבים  קוסרה

תלמי יוסף  שומריה  רואביקטורה  

תלפיתשופהייב'רוגקטנה

תלפית במרכז השומרוןשוקבאיר'ם אום ח'רוגקיביא

תניןשחרות  רוח מדברקילקיס

תעשיון בינימיןשיבטהרומאנה ממזרח לאום אלקירה

תעשיון השרוןשיזףרועיקליה

תפוחשיטיםרוקעהקלנדיה

תראבין א צאנה  אחמד אל עבד' שייחרותםקסר א סיר

תראבין א צאנה שבטזאיד' שייחמה'רחקפין

תראמהשילהרחליםקציעות

שלווה  ריחןקראות בני זיד

שלומית  רימוניםקראות בני חסן

שלומציוןרמאדיןקריות

שמעהרמהקרית ארבע

שני ליבנהרמוןקרית נטפים

שקף  רנתיסקרנב אבו סלב

שריגים  רפידאקשכר נבארי

שתולה  רפידיה

רפיח


