
ניצן ב                        חוסנייה                       א סייד

ניצנה כפר נוער                חיננית                        א תעשיה חבל מודיע             

ניצני סיני                    חלוץ                          ווייעד                  'אבו ג

נמרוד                         חלמיש                         אבו כף אום בטין               

נעלה                          חמאם                          אבו סריחאן                    

נצאצרה                        חמדת                          אבו עבדון                     

נריה                          חמרה                          אבו עמאר                      

סואעד                         חפאפרה                        אבו עמרה                      

סוסיה                         חצר בארותיים                  אבו קורינאת                   

סופה                          חצרות געש                     אבו קרינאת                    

נין                        'סחחצרות חולדה                   אבו רביעה                     

סלואן המרכזית                 חצרות חפר                     אבו רוקייק                    

סנסנה                         חצרות צריפין                  אבטין                         

ר                         'ג'עחרמש                          אבני חפץ

עדי                           טבחה                          אבנת

עופרים                        טול כרם                       אבשלום

עוקבי                         טל מנשה                       אדורה

עזה                           טלמון                         אדמית

עזוז                          טנא עומרים                    אודם                          

עין איברהים                   יבולה                         אום אל קוטוף                  

עיר אובות                     ידידה                         אור הגנוז                     

עלי זהב                       ב                        ''ייטאורנים                        

עמור                          ימין אורד                     אטרש                          

עמק בית שאן                   יסודות                        איבים                         

ענב                           יפית                          איתמר                         

עראמשה                        יצהר                          איתנים                        

ערב אזונר                     יריחו                         אל אסד                        

ערב אל גנאדי                  כדרה                          וואלד מערב               'אל ח

ערב אל היב                    כיסופים                       אל סייד                       

ערב אל ווהב                   כישור                         אל עטאונה                     

ערב אל חרנאבה                 כליל                          אל עריאן                      

ערב אל כעביה                  כמאנה                         אל רום                        

ערב אל מוריסאת                כמאנה מזרח                    אלומה                         

ערב אל נגדאת                  כמהין                         אלון מורה                     

ערב אל נעים                   כסלון                         אלוני אבא                     

ערב אל סגיראת                 רה           'אג'כעביה טבאש חגאלמוג                         

ערב אל סמניה                  כפר אל עוברה                  אמציה                         

ערב אל עיסאת                  כפר אליהו                     אספר                          

ערב אל עיצאת                  כפר ברא                       אעצם                          

ערב אל פמאז                   כפר הנוער הדתי                אפיניש                        

ערב אל שבאב                   כפר הנוער נירים               ארגמן                         

ערב גזאלין                    כפר זמיר                      אשחר                          

ערב טוואפרה                   כפר חושן                      אשכולות                       

ערב סעדיה                     כפר מיסר                      אתגר                          

עתניאל                        כפר מרמורק                    באר מילכה                     

פולו                          כפר תפוח                      '                     ביר הדאג

פוריה נווה עובד               כרם בן שמן                    בית אריה                      

פלך                           כרמים                         אלה                     'בית ג

פני חבר                       לב יתיר                       בית גוברין                    

רשימת אזורי חלוקה אליהם יש תוספת הובלה 

למחיר המצוין במכירה  ₪ 150של 
שמות הישובים



פרי גן                        לפידות                        בית הערבה                     

צבעון                         מבוא דותן                     בית זיד                       

ציקלון                        מבואות החרמון                 בית ירח                       

צנדלה                         מבחור                         בית לחם                       

קבועה                         מגדלים                        בית ניר                       

קודייראת א צאנה               מולדה                         בית צבי                       

קוואעין                       מוקייבלה                      ה                        ''בסמ

קליה                          מחנה יהודית                   בענה                          

קלע                           מי עמי                        בקעות                         

קלקיליה                       מייסר                         ברכה                          

קסר א סיר                     מכורה                         בת חצור                       

קריית חוף                     מכחול                         וליה                     'לג'ג

קריית שמואל                   מלכישוע                       נאביב                       'ג

קרני צור                      מנשית זבדה                    נין                         'ג

ראס אל עין                    מסעודין אל עזאזמה             זרקא                  -סאר א'ג

ראס עלי                       מעון                          סר א זרקא                   'ג

רועי                          מעלה עמוס                     ת                           'ג

ריחאנייה                      מעלה שומרון                   גבעות בר                      

ריחן                          מעני אבו חאמד                 גבעת שמש                      

רמאללה                        מצדה                          גיתית                         

רתמים                         מצדות יהודה                   גלאון                         

נור                        -שאח                     "מצודת כגלגל                          

שבות רחל                      מרחב עם                       גפן                           

שבטה                          מרעית                         דחי                           

שבי שומרון                    משואה                         דייר ראפאת                    

שגב שלום                      מתמור                         אסד                    -דיר אל

שדי אברהם                     מתת                           דמיידה                        

שומריה                        נאות סמדר                     את                       'דריג

שחרות                         נבטים                         הדסים                         

שיטים                         נגוהות                        הוואשלה                       

שילה                          ב                   ''נווה אטיהוזייל                        

שכם                           נווה אפעל                     הר גילה                       

שמעה                          נווה אפרים                    הר עמשא                       

שני ליבנה                     נווה הדסה                     ורד הגליל                     

שעורים                        נווה הרצוג                    ורד יריחו                     

שקד                           נווה חריף                     זבארגה                        

שקף                           נוקדים                        זרועה                         

תובל                          נורית                         זרעית                         

תירוש                         ל אלישע                   ''נחואלד                        'ח

תלם                           ל רותם                    ''נחחברון                         

תקוע                          נחושה                         חגי                           

תראבין א סאנענחל עוז                       ייראת                     'חוג

תראבין א צאנהנחליאל                        חוות שלם                      

נטף                           


