
גים להפצהייעדים חר
2מתוך  1עמוד 

מבוא חמהכדוריחוקוקגורנות הגלילאשבלא.תעשיה בני יהודה
מבואות החרמוןכוכב השחרחורהגוש עציוןאשחרא.ת. ברקן

מבואות יריחוכוכב יעקבחורפישגילגלאשכולותא.תעשיה שחק

מבטחיםלכוכב מיכאחורשת טלגילתאשל הנשיאא.תעשיה שער בנימין

כרום-מג`ד אלכורזיםחזוןגינוסראשליםאבו סנאן

מג`דל שמסכחלחיבת ציוןגינות שומרוןאשרתאבטין

מגארכיסופיםחינניתגיתהאשתמועאבטליון

מגדלכישורחלוץגיתיתאתגראביבים

מגדל עוזכלילחלוצהגלעדגרביה-באקה אל אביגיל

מגדליםכלניתחלמישגן הצפוןבאר אורהריםאבי

מגןכמאנהחמדתגן תעשיה תל חיבאר מילכהאבן מנחם

מגרוןכמהיןחמרהגני מודיעיןבאריאבני איתן

מדרשת בן גוריוןכמוןחניתהגעתוןנוג`ידאת-בועיינהאבני חפץ

מודיעין עיליתכנףחנניתגרופיתבוקעאתאאבנת

מוסמוסכסיפהחנתוןנות הגלילגרבטחהאבשלום

מועצה אזורית אשכולסמיע-כסראחספיןגשורמכסור-ביר אלאדורה

מוקייבלה`חג`אג-טבאש-כעביהחצבהגשר הזיוביריהגבעת בנימין -אדם 

מורןכפר אדומיםחצרות יסףכרמל-דאלית אלבית אורןאדמית

מורשתכפר אלדדחצריםדבוריהבית אלאודם

םמזרח ירושליכפר בלוםחרישדבירבית אריהדאוה

מזרעהכפר בפטיסטיםחרמשדבירהבית ג`ןאוהלו

מחולהכפר בראחרפישדוב"בבית גמאלפחם-אום אל

מחסיהכפר גלעדיחרשהדוחןבית הגדיקוטוף-אום אל

מטולהכפר האורניםחרשיםדולבבית העמקאופקים

מטעכפר החורששמונאיםחדחיבית הערבהאור הגנוז

מי עמיכפר הנוער הדתיטבחהדימונהבית זיידאורטל

מייסרכפר זיתיםזנגריה-טובהאסד-דיר אלבית זרעאורים

מיצדכפר זמירטורעאןדיר חנאבית חגיאורנית

מירבכפר חיטיםבעמק-טייבהדיר ראפאתבית חורוןאחיה

מירוןכפר חנניהולשטייבה במשדישוןבית ירחאיבי נחל

מישור רותם`כפר חסידים בטירהדלתוןבית יתיראילון

מיתרכפר חרובאל-טלדמיידהבית צביאילות

מכורהכפר יאסיףטל מנשהדןבית קשתאילנות

מכללת תל חיכפר יעבץטלליםדפנהבית"ר עיליתאילניה

מכמניםכפר כמאטלמוןדקלבני דקליםאילת

מכמשכפר כנאיזרעאל-טמרההאוןבני יהודהאיתמר

מלכיהכפר מנדאטנא עומריםהגושריםבני נצריםאכסאל

מלכישועכפר מצרטפחותהודיותבסיסי צה"ל בכל הארץרום-אל

מנוףכפר נחוםג`ת-יאנוחהושעיהבסמת טבעוןאלומות

מנותכפר סולדיבולהזורעבענהאלון

מנרהכפר עציוןיבולהרעיםהזובקעותאלון הגליל

מנשית זבדהכפר ערבהיבנאלהילהבר יוחאיאלון מורה

מסדכפר פינסיהלהסולליםברוכיןאלון שבות

מסדהכפר קישיובליםהר ברכהברושאלוני אבא

ציון-מסילתכפר קרעיודפתהר גילהברעםאלוני הבשן

לולמסכפר רוזנואלדיונתןהר חלוץברקןאלונים

מסעדהכפר שמאייזרעםהר עמשאבת עיןעד-אלי
מעגןכפר תפוחיחדהרדוףבתי חולים בכל הארץאליפז

מעוןכרי דשאיחיעםהרריתג'תאלמגור

מעונהכרכוםיטבתהורד הגלילמכר-ג`דיידהאלמוג

מעין ברוךכרם בן זמרהייט"בורד יריחוג`ולסאלעזר

מעלה אדומיםכרם שלוםינוחת רענןזיג`לג`וליהאלפי מנשה

מעלה אפריםכרמי צוריסעורזכריהזרקא-ג`סאר אאלקוש

מעלה גלבועכרמיהיעדזמרגוש חלב-ג`שאלקנה

מעלה גמלאכרמיםיעלוןזמרתגאולי תימןאמירים

מעלה חברכרמליערהזנוחגבולותאמנון

המעלה לבונלבוןיפיעזרזירגבע בנימיןאמציה

מעלה מכמשלביאיפיתזרעיתגבעון החדשהאניעם

מעלה עירוןלבניםיפתחח`ואלדגבעותאסד

מעלה עמוסלהביצהרחבל שלוםגבעות בראספר

מעלה צביהלהבות הבשןיקירחגיגבעת אבניאעבלין

מעלה רחבעםלוטםיראוןנס-חדגבעת אסףאפיק

מעלה שומרוןלוטןירוחםחדידגבעת הראלאפק

מעלה שלמהליבנהירחיבחוג`ייראתגבעת הרואהאפרת

מעליאלפידותירכאחוות השומרגבעת זאבאפרתה

מפלסיםלקיהישעחוות יאירגבעת עוזארבל

מפעלי אזור צמחמבוא ביתריתדחוליתגדותארגמן

מפעלי מישור רותםמבוא דותןכאבולחוסןגונןאריאל

מצדהמבוא חורוןהיג`א-כאוכב אלחוסנייהןגוראש קודש

2017 ,אוגוסטמועד עדכון אחרון: 



יעדים חריגים להפצה 
2מתוך  2עמוד 

שבי שומרוןצוחרעין יהבנח"ל עוזמצדות יהודה
גנם-אום אל-שבליצומת בית קמהעין יעקבנח"ל שיטיםמצובה

שגב שלוםצופיםעין כמוניםנחלי טלמצודת כח

ה אילןשדצופרעין מאהלנחליאלמצפה

שדה בועזצור הדסהעין עירוןנחםמצפה אבי"ב

שדה בוקרצוריאלעין קנייאנחףמצפה אילן

שדה חמדצוריתעין תמרנטועהמצפה אשתמוע

שדה נחמיהציפוריעינבנטורמצפה דני

שדה ניצןציפוריתעיר אובותנייןמצפה חגית

שדי אברהםצמחעכברהנילימצפה יאיר

שדמות דבורהצנדלהעלומיםניצןריחומצפה י

שדמות מחולהצפתעליניצנהמצפה כרמים

שובהקדומיםעלי זהבניצני סינימצפה לכיש

שומרהקדמת צביעלמהניר יצחקמצפה נטופה

שומריהקדר(עלמון )ענתותניר עוזמצפה עדי

שוקדהקדריםעמונהניריםמצפה עשהאל

שורשיםקדש ברנעעמוקהנירןמצפה רמון

שזורקורניתעמיחינס עמיםמצפה שלם

שחרותקטורהעמיעדנעלהמרגליות

שיבוליםקידהעמיעוזנעמהמרום גולן

שיזפוןקלי"העמיקםנערןמרחב עם

שיח` דנוןקלנסווהעמירנריהמרכז כדורי

שיטיםקלעעמנואלנתיב הגדודמשאבי שדה

שילהקציעותעמקהנתיב השיירהמשגב

שלומיתחריש-קצירענבסאג`ורמשגב עם

שמירקצריןעספיאסאסאמשהד

שמעהקרית ארבעעפרהסדוםמשואה

שמרתקרית נטפיםעץ אפריםסולםמשכיות

שניקרית ספרעצמוןסוסיאמשמר הנגב

שנירקרני שומרוןעצמון שגבסופהמתתיהו

שעבקשתעצמונהסח`ניןמתת

שעלקשת יהודהעראבהסלעיתגולןנאות 

שער בנימיןראמהעראמשהסמרנאות הככר

שער הגולןעין-ראס אלערדסנסנהנאות מרדכי

שער הנגבראס עליערהספירנאות סמדר

שערי תקוהראש צוריםערוערספסופהנאעורה

שפררביביםערערהע`ג`רנבטים

שקדרבידערערה בנגבעבדוןנוב

שקףרגביםעתניאלעד עדארזנוה 

שתולהרהטפ. תעשיות רמת דלתוןעדינוה זיו

תאשוררוחמהפ.תעשיות קדמת גלילעוזיירנווה אור

תובלרומאנהפארןעומריםנווה אטי"ב

תומררומת הייבפארק תעשיה גורןעופרהנווה איתן

תושיהרועיפדואלעופריםנווה אפרים

תל חירותםפדוייםעוקבינווה דניאל

תל ציוןרחליםנווה עובד-פוריהעזוזנווה זוהר
תל קצירריחאניהפוריה עיליתעטרותנווה חריף

תל שבעריחןפזורה בדואית בנגבעטרתנווה יעקב

תלםריינהפוריידיסעידןנווה יער

תלמי אליהורימוניםפטישעיילבוןחלמיש -נווה צוף

תלמי יוסףרמותפלךעילוטנופי נחמיה

תמנערמות נפתליפני חברעין איברהיםנופי פרת

תפרחרמת חובבפני קדםאסד-עין אלנופים

תקומהרמת מגשימיםפסגותעין בוקקנופך

תקוערנןפסוטהעין גבאל דוד -נוקדים

רעיםפצאלעין גדינורית

רקפתפרודעין הבשורנח"ל אבנת

רתמיםגן פריהשלושהעין נח"ל אלישע

שאר ישובצאליםעין זיווןנח"ל אשבל

שבות רחלצביהעין חודנח"ל חמדת

שבטהצבעוןעין חצבהנח"ל נמרוד

: הערות

1. לחלק מהיעדים לעיל, המשלוח יימסר בשער היישוב או במחסום צה"ל הקרוב, וזאת בהתאם להנחיות כוחות 
הביטחון, במגבלות הכניסה לישוב / יעד ובהתחשב בשיקול דעת קב"ט החברה.

2.  אין הפצה לשטחי הרשות הפלסטינאית.




