כמות
-0973בית הדואר מגדל העמק
 -0983בית הדואר נצרת עילית
-0900בית הדואר טבריה
-0969בית הדואר כרמיאל
-0999בית הדואר קרית שמונה
-0988ראש פינה
-0987כיכר העיר
-0940בית הדואר צפת
-0899בית הדואר שפרעם
מעלות 979
-0540בית הדואר רמלה
 -0397בית הדואר מודיעין
-0516בת ים
-0510בלפור
-0581דוד המלך
-0530סניף חולון
-0320רוטשילד
-0533אגרובנק חנקין 48
-0512בן גוריון
רמת אליהו 325
-0180סניף לב ירושלים
-0103גאולים (בקעה)
-0159פסגת זאב
-0101מרכזי ירושלים
-0119שערי ירושלים
-0196בית הדואר מעלה אדומי

אזור
גליל
גליל
גליל
גליל
גליל
גליל
גליל
גליל
גליל
גליל
דן
דן
דן
דן
דן
דן
דן
דן
דן
דן
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים

כתובת

הזית  1מול הספרייה העירונית מגדל העמק
עצמון  16מ .רסקו נוף הגליל
כיכר רבין  1טבריה
הגליל  8כרמיאל
כיכר צה"ל  110מרכז מסחרי קריית שמונה
גיא אוני רחוב החלוצים פינת ברנשטיין ראש פינה
תופיק זיאד  3047נצרת
הפלמ"ח  100צפת
שייח' אמין טריף  32שפרעם שפרעם
הרב קוק  14מרכז הדקל,מעלות מעלות-תרשיחא
מס דני  2רמלה
לב העיר  2קניון עזריאלי רח' לב העיר ( 2שער ירושלים)  .מודיעין-מכבים-רעות
שד העצמאות  67מגדל נחום בת ים
בלפור  62בת ים
שד דוד המלך  1מרכז מסחרי לוד
ההסתדרות  36מרכז מסחרי חולון
רוטשילד  57ראשון לציון
חנקין  48פינת סוקולוב אגרובנק חולון
רבינוביץ יהושע  11שכ' בן גוריון מרכז סדאב חולון
צייטלין  24ראשון לציון
אגריפס  42ירושלים
דרך בית לחם  59ירושלים
שד דיין משה  106קניון פסגת זאב ירושלים
יפו  23ירושלים
יפו  217בנין הנהלת חברת הדואר ירושלים
דרך קדם  5קניון מעלה אדומים חנות  12מעלה אדומים

-0166רמות
-0310בית הדואר בית שמש
-0170רמת אשכול
-0114הורדוס
-0210בית הדואר אשקלון
-0333הרצל
-0300בית הדואר אשדוד
-0302רובע ב'
-0387בית הדואר קרית מלאכי
-0213סניף לב אשקלון
-0307רובע י"א-הקישון
יבנה 378
נס ציונה 383
-0710הנביאים
-0715אורן
-0853בית הדואר נשר
-0707נחלה
-0922בן עמי
-0920בית הדואר עכו
-0879ב"ד קרית-ים
-0910בית הדואר נהריה
-0867בית הדואר קרית אתא
-0882גושן
טירת הכרמל 837
-0413יד אליהו
-0417מרכזת הצפון
-0503בית הדואר בני ברק
-0420קרית שלום
-0550בית הדואר רמת-גן
-0560רמת יצחק

ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
לכיש
לכיש
לכיש
לכיש
לכיש
לכיש
לכיש
לכיש
לכיש
מפרץ
מפרץ
מפרץ
מפרץ
מפרץ
מפרץ
מפרץ
מפרץ
מפרץ
מפרץ
מפרץ
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
מרכז

מעלות כיסופים  801מרכז מסחרי ירושלים
בן צבי  24בית שמש
פארן  7ירושלים
סלאח אל-דין  2ירושלים
הרצל  18אשקלון
הרצל  165רחובות
הרצל " 1קניון הסיטי" תחנה מרכזית אשדוד
רמב"ם  4רובע ב' אשדוד
רש"י  1קריית מלאכי
ההסתדרות  40קניון לב אשקלון (שכ' שמשון) אשקלון
כנרת  5רובע י"א אשדוד
שד דואני  46יבנה
הבנים  3נס ציונה
הנביאים  22חיפה
אורן  23רוממה  ,חיפה
דרך השלום  16נשר-תל חנן נשר
הרצל  63חיפה
בן עמי  49עכו
העצמאות  11עכו
בובר מרטין  3ככר ניצן קרית ים ב' קריית ים
שד הגעתון  40נהריה
המיסדים  1קריית אתא
שד גושן משה  92קריית מוצקין
מלחמת ששת הימים  5טירת כרמל
השלושה  2תל אביב  -יפו
אבן גבירול  108תל אביב  -יפו
בן גוריון דוד  11מגדלי ויטה בני ברק
הקשת  6תל אביב  -יפו
ביאליק  17רמת גן
שדרות ירושלים  25רמת יצחק רמת גן

-0520בית הדואר גבעתיים
-0423חשמונאים
-0429האוניברסיטה
-0421הירקון
-0200בית הדואר אילת
-0269הדסה
-0250בית הדואר אופקים
-0220בית הדואר באר-שבע
-0299בית הדואר שדרות
-0256בית הדואר נתיבות
-0251בית הדואר דימונה
-0240בית הדואר קרית גת
רהט 237
ערד 258
-0835בית הדואר זכרון יעקב
-0818בנימינה
-0839יקנעם עילית
-0930בית הדואר עפולה
-0864בית הדואר פרדס חנה-כ
-0811בית הדואר אור עקיבא
-0800בית הדואר חדרה
-0955בית שאן
-0877בית הדואר קרית טבעון
-0810בית הדואר אום אל פחם
-0819באקה אל גרבייה
-0620בית הדואר כפר סבא
-0640בית הדואר פתח תקוה
-0610בית הדואר הרצליה
-0630בית הדואר נתניה
 -0699בית הדואר תל מונד

מרכז
מרכז
מרכז
מרכז
נגב
נגב
נגב
נגב
נגב
נגב
נגב
נגב
נגב
נגב
עמקים
עמקים
עמקים
עמקים
עמקים
עמקים
עמקים
עמקים
עמקים
עמקים
עמקים
שרון
שרון
שרון
שרון
שרון

הלמד הא  61גבעתיים
החשמונאים  88תל אביב  -יפו
לבנון חיים  67תל אביב  -יפו
הירקון  61תל אביב  -יפו
שד התמרים  19מרכז עירוני הקניון האדום אילת
הדסה  51באר שבע
גולומב  1אופקים
שד רגר יצחק  9רח' הנשיאים לשעבר באר שבע
משעול הנשיא  8שדרות
כיכר יהדות צרפת  4מרכז מסחרי נתיבות
מ"ג המעפילים  5דימונה
הגפן  7קריית גת
מרכז מסחרי שוק עירוני רהט רהט
בן יאיר אלעזר  35ערד
הנדיב  17זכרון יעקב
המיסדים  35בנימינה
צאלים  3יקנעם עילית
הרב לוין  18עפולה
דרך הבנים  1פרדס חנה כרכור פרדס חנה-כרכור
רוטשילד  18אור עקיבא
הרברט סמואל  54חדרה
ירושלים הבירה  1ביניין העירייה בית שאן
רקפות  2קריית טבעון
שכונת אל-ביר במשכן החדש הממוקם בכביש הראשי אום אל-פחם
אלח'ולפאא אלראשדון  27באקה אל-גרביה
התחיה  7כפר סבא
הראשונים  13פתח תקווה
סוקולוב  12מרכז מסחרי הרצליה
הרצל  59נתניה
הדקל  50תל מונד

-0695בית דואר רעננה
-0636הרצל (סמילנסקי)
-0600בית הדואר הוד השרון
-0492בית הדואר טירה
-0675בית הדואר כפר יונה

שרון
שרון
שרון
שרון
שרון

אופסטרלנד  4רעננה
סמילנסקי  8נתניה
דרך רמתים  45הוד השרון
טארק עבד אלחי  30ברחוב הראשי טירה
יחזקאל  1כפר יונה

