
מיקום הקלפי במתחםכתובת הקלפיעד שעהמשעהשם מקום העבודהמספר תחנהשם ישובמספר קלפימספר אתרשם מרחב
חדר ישיבות של הבניין קומה 4בית הדפוס 20 - מגדל דונה שכ' גבעת שאול08:00:0010:00:00דונה - גבעת שאול1ירושלים100220001ירושלים
חדר צוותהרב צבי יהודה 15, קריית משה10:40:0011:20:00קריית משה2ירושלים100320001ירושלים
חדר צוות - קומה (1-)קרל נטר 42, מעלות דפנה12:00:0013:20:00מעלות דפנה3ירושלים100420001ירושלים
חדר צוות  - קומה 1פארן 12, רמת אשכול14:00:0016:00:00רמת אשכול4ירושלים100520001ירושלים
חדר צוותק. המדע 5/ רמת מאיר, בניין 08:00:0010:50:003הר החוצבים1ירושלים100720002ירושלים
חדר צוותליפסקאי לואי 5, רמות א'11:30:0012:30:00רמות א'2ירושלים100820002ירושלים
חדר צוותהשישה עשר 2, פסגת זאב13:20:0014:00:00פסגת זאב3ירושלים100920002ירושלים
חדר צוותלאה גולדברג 1, נווה יעקב14:50:0015:40:00נווה יעקב4ירושלים101020002ירושלים
חדר צוותכיכר היהלום 1, מעלה אדומים16:30:0017:30:00מעלה אדומים5ירושלים101120002ירושלים
חדר צוותשד' יגאל אלון 1, קניון ביג08:00:0009:00:00מרפאות ביג מרכז מסחרי1בית שמש101320003ירושלים
חדר צוותהמשלט 26, בית שמש10:00:0010:50:00משלט2בית שמש101420003ירושלים
חדר צוותרבי עקיבא 11:50:0012:40:0011בית"ר3ירושלים101520003ירושלים
חדר צוותבורוכוב 63, קריית יובל13:40:0015:30:00קריית יובל4ירושלים101620003ירושלים
חדר צוותשערי תורה 16:10:0017:00:0020בית וגן5ירושלים101720003ירושלים
חנית המרפאה צמוד למדרכההמור 18:00:0018:45:001גילה6ירושלים101820003ירושלים
חדר צוותאבא חלקיה 07:30:0008:10:004גונן ו'1ירושלים102020004ירושלים
חדר הדרכההנוטרים 08:50:0009:20:0010גונן ח'2ירושלים102120004ירושלים
חדר צוות כולל מרפאת סכרתחנניה 10:00:0012:05:008המושבה הגרמנית3ירושלים102220004ירושלים
חנייה בחזית הכניסה לבנייןדרך חברון, צומת הבנקים12:45:0013:20:00תלפיות4ירושלים102320004ירושלים
חדר צוותעולי הגרדום 14:05:0014:50:0039תלפיות מזרח5ירושלים102420004ירושלים
חדר ישיבות של הבנייןבני ברית 15:30:0017:00:0022שטראוס6ירושלים102520004ירושלים
חדר צוותבן יהודה 17:45:0018:30:0026מעוז7ירושלים102620004ירושלים
רחבה מול הכניסהריב"ל 18, תל אביב08:00:0009:30:00שחר און1תל אביב102820005תל אביב
כניסה לובימאז"ה 22, תל אביב10:15:0011:55:00בטיחות וגהות2תל אביב102920005תל אביב
בחצר המתחםיהודה ימית 23, יפו12:30:0014:00:00גלי צה"ל3תל אביב103020005תל אביב
חניון פרטי מקום העבודהדרך בן צבי 7, יפו- תל אביב14:35:0016:30:00מוסך הילוך שישי+ מוסך סבנה4תל אביב103120005תל אביב
חניה מקורהיגאל אלון 07:00:0011:15:0086ברינקס1תל אביב103320006תל אביב
בגינה ציבוריתרח' הורצדקי, יד אליהו, תל אביב12:00:0014:00:00בסיס עובדי צהל2תל אביב103420006תל אביב
חניה מקורהיגאל אלון 14:45:0017:00:0086ברינקס3תל אביב103520006תל אביב

חניית העובדיםאח"י אילת08:00:0012:00:00ביטוח לאומי1חיפה104720010חיפה
חניון משרד הרישויאדיסון 2 - מפרץ חיפה13:00:0016:00:00משרד הרישוי2חיפה104820010חיפה
חניון הדואררח' נתנזון 05:30:0022:00:003דואר סניף מרכזי + מיון1חיפה105020011חיפה

בחניה סמוך לבניין משרדי שרות התעסוקהשיבת ציון 08:00:0012:00:0060שרות התעסוקה חיפה1חיפה105220012חיפה
חניית משרד הרישויהחרושת - חוצות המפרץ13:00:0016:00:00שרות התעסוקה קריות2חיפה105320012חיפה
חניון המוסךחוף שמן07:00:0016:00:00מוסך הדיזלים1חיפה105520013חיפה
חניון הרכבת (חניון ציבורי)רכבת מרכז08:00:0016:00:00רכבת מרכז1חיפה105720014חיפה
חניון הרכבת סמוך לתחנה (בתשלום)רכבת בת גלים08:00:0012:00:00רכבת בת גלים1חיפה105920015חיפה
חניון הרכבת חניון ציבורירכבת חוף הכרמל13:00:0016:00:00רכבת חוף הכרמל2חיפה106020015חיפה
חניה בתוך שטח מקום העבודההחרושת - חוצות המפרץ07:30:0012:30:00סדנא (רכבת)1חיפה106220016חיפה
חניית המפעלאזור התעשייה תלמה בלובנד13:30:0016:00:00גדות מסופים - יוליוס סימון2חיפה106320016חיפה
משרדי הבנקבר - יהודה נשר07:30:0010:30:00בנק ערבי ישראלי1חיפה106520017חיפה
בחניה מול הכניסה למפעלככר פלמר 11:30:0015:00:001דגון2חיפה106620017חיפה
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לכיש קריות1קרית ים106820018חיפה
בחניון חברת חשמללכיש 29, קריית ים06:30:0008:30:00חברת החשמל יומיים חיפה - 

שטח המפעלבבהרב יקותיאל 2, קרית חיים09:15:0010:15:00נגריית פרופילים עציון2חיפה106920018חיפה
שטח המפעלדרך יוליוס סימון , קרית חיים10:55:0014:00:00סולל בונה טרומי3חיפה107020018חיפה
בחניון הנגרייהרח' התעשיה 23 א. תעשיה תל חנן , נשר14:50:0016:00:00נגריית האחים חיון4חיפה107120018חיפה
בחניית בית החוליםהאלה 17 טירת הכרמל06:00:0009:30:00ביה"ח טירת הכרמל1חיפה107320019חיפה
בחניית בית החוליםזלמן שניאור 10:30:0013:30:0017ביה"ח פלימן2חיפה107420019חיפה
בחניית בית החוליםהאלה 17 טירת הכרמל14:30:0016:30:00ביה"ח טירת הכרמל3חיפה107520019חיפה
בחניית בית החוליםזלמן שניאור 17:30:0019:00:0017ביה"ח פלימן4חיפה107620019חיפה

בתוך תע"ש בחנייה מול חדר אוכלא. תעשייה דרומי, קריית שמונה07:00:0009:00:00תע"ש1קריית שמונה107820020גליל עליון
בחניה ציבורית צמוד לכניסה למשרדיםא. תעשייה דרומי, קריית שמונה09:35:0010:35:00המשקם2קריית שמונה107920020גליל עליון
בכניסה למשרדיםא. תעשייה דרומי, קריית שמונה10:40:0016:00:00כמים הנדסה + בירותי3קריית שמונה108020020גליל עליון
ברחבת החנייה מול המפעלקיבוץ שדה נחמיה08:00:0010:45:00חוליות פלסטיק1קיבוץ שדה נחמיה108320021גליל עליון
בחניית בית הספרכפר בלום11:25:0012:25:00בית ספר עמק החולה2כפר בלום108420021גליל עליון
בחנייה של מחסן קבלת סחורותקניון נחמיה13:05:0014:00:00שופרסל שלי3קרית שמונה108520021גליל עליון
בחנייה השופרסל מול כניסת לקוחותא.תעשיה דרומי14:45:0015:45:00שופרסל יש4קרית שמונה108620021גליל עליון
בחנייה של המפעלקיבוץ שדה נחמיה16:25:0019:00:00חוליות פלסטיק5קיבוץ שדה נחמיה108720021גליל עליון

גל1קריית שמונה108920022גליל עליון
חנייה ברחבת המפעל בית קירורא. תעשייה דרומי, קריית שמונה08:00:0009:40:00בית קירור + בית אריזה אבוקדו 

בחנייה ברחבת המאפיהא. תעשייה דרומי, קריית שמונה10:20:0012:20:00מאפיה מרחבית2קריית שמונה109120022גליל עליון

הראשית)א. תעשייה דרומי, קריית שמונה13:10:0014:30:00מיגל - מעבדות מחקר3קריית שמונה109220022גליל עליון
בחנייה ברחבת המעבדה (מאחורי הכניסה 

בחנייה הציבורית מול הכניסה למתפרהא. תעשייה צפוני, קריית שמונה08:00:0009:00:00סלטקס - מתפרה1קריית שמונה109420023גליל עליון
בחנייה מול הכניסה למפעלא. תעשייה צפוני, קריית שמונה11:15:0013:00:00מסגרית האחים סאינה2קריית שמונה109520023גליל עליון
בחנייה הציבורית בין סומת לאלקטרו גלילא. תעשייה צפוני, קריית שמונה13:50:0017:50:00אלקטרו גליל + סימת3קריית שמונה109620023גליל עליון
בחניית רחבת המפעלא. תעשייה צפוני, קריית שמונה18:15:0019:30:00תדיראן סוללות4קריית שמונה109720023גליל עליון
בחנייה של מחסן קבלת סחורותקניון נחמיה08:00:0009:00:00שופרסל שלי1קרית שמונה109920024גליל עליון
בחנייה השופרסל מול כניסת לקוחותא.תעשיה דרומי09:45:0011:00:00שופרסל יש2קרית שמונה110020024גליל עליון
בחניה בתוך המתחם מול מד"א וקופ"חארלוזורוב 11:40:0015:00:002קופ"ח + מד"א3קרית שמונה110120024גליל עליון

שכירים1קיבוץ כפר גלעדי110320025גליל עליון
בחנייה מול הכניסה לבית הארחהקיבוץ כפר גלעדי08:00:0011:00:00בית הארחה כפר גלעדי + 

בחנייה מול המחצבותקיבוץ כפר גלעדי11:40:0013:40:00מחצבות כפר גלעדי2קיבוץ כפר גלעדי110420025גליל עליון

+ מרכז קנדה3מטולה110520025גליל עליון
בחנייה מול המועצה והמתנ"סהראשונים 14:10:0015:30:008מתנ"ס + מועצה מקומית מטולה 

בחנייה של שרותי הכבאותשד' תל חי 1, א. תעשייה דרומי , קריית שמונה07:00:0008:30:00כיבוי אש1קריית שמונה110820026גליל עליון
רחבה מול חדר הועדמועצה אזורית גליל עליון09:10:0011:20:00מועצה איזורית גליל עליון2גליל עליון110920026גליל עליון

מכון הרישויא. תעשייה דרומי , קריית שמונה12:00:0015:00:00מוסך "קואופרטיב - גליל עליון"3קריית שמונה111020026גליל עליון
ברחבה של מתחם המוסכים והובלה של 

ברחבת הכניסה לבית ההארחהקיבוץ הגושרים15:40:0017:00:00הגושרים מלון בטבע (96)4קיבוץ גושרים111120026גליל עליון
חניית מקום העבודהא. תעשיה מירון08:00:0010:00:00צ'אם (תנובה)1מרום הגליל111320027גליל עליון
חניית מקום העבודהצפת - לב העיר10:45:0013:50:00קפה נמס - אתר עליון2צפת111420027גליל עליון
חניית המפעלצפת - לב העיר14:30:0016:00:00קפה נמס - אתר תחתון3צפת111520027גליל עליון
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חניית מקום העבודהצפת - לב העיר16:40:0019:00:00קפה נמס - אתר עליון4צפת111620027גליל עליון

משרד הפנים + בית הדין הרבני1צפת111820028גליל עליון
חניון ציבורי של קריית הממשלהוייצמן 10, צפת08:00:0012:00:00שופרסל שלי + מס הכנסה + 

ברחבת החניה - ליד הקניוןקניון כנען - בכניסה לצפת12:40:0013:30:00שופרסל יש2צפת112220028גליל עליון
בתוך מתחם קופת החוליםצה"ל 14:10:0015:10:006קופת חולים צפת3צפת112320028גליל עליון
במתחם הכניסה למלוןרחוב הנשיא 45 צפת15:40:0018:00:00מלון רימונים4צפת112420028גליל עליון
חניית המפעלא. תעשיה צחר08:00:0011:00:00הבונים - מפעל כפר הנשיא1כפר הנשיא112620029גליל עליון
בחניית למפעלא. תעשיה צחר 11:45:0014:15:0026סולרום2ראש פינה112720029גליל עליון
בכניסה למלוןחצור הגלילית15:00:0016:00:00מלון בית בגליל3חצור הגלילית112820029גליל עליון

כניסה למלוןקיבוץ מעגן (מזרחית לצומת צמח)08:00:0010:30:00כפר הנופש מעגן1כפר הנופש מעגן113020030כנרת
כניסה למלוןקיבוץ האון11:20:0012:00:00כפר הנופש האון2כפר הנופש האון113120030כנרת
בחניית כפר הנופשצפון מזרח הכנרת (צומת רמות)12:45:0014:40:00כפר הנופש כנר3כפר הנופש כינר113220030כנרת
כניסה למלוןקיבוץ מעגן (מזרחית לצומת צמח)15:30:0017:00:00כפר הנופש מעגן4כפר הנופש מעגן113320030כנרת

תחתון113520031כנרת
קיבוץ לביא - גליל 

בחנייה מול הכניסה למלוןקיבוץ לביא08:30:0011:00:00מלון לביא1
בחנייה מול הכניסה למלוןרח' ירושלים11:45:0016:00:00מלון באלי2טבריה113620031כנרת

תחתון113720031כנרת
קיבוץ לביא - גליל 

בחנייה מול הכניסה למלוןקיבוץ לביא16:40:0018:00:00מלון לביא3
בחנייה מול הכניסה למלוןזיידל 08:00:0009:30:0013מלון סי הוטל1טבריה113920032כנרת
בחנייה מול הכניסה למלוןאחד העם 10:10:0011:00:0014מלון גולן2טבריה114020032כנרת
בחנייה מול הכניסה למלוןאחד העם11:40:0015:40:00מלון קלאב הוטל3טבריה114120032כנרת
בחנייה מול הכניסה למלוןזיידל 16:25:0017:50:0013מלון סי הוטל4טבריה114220032כנרת
בחנייה מול הכניסה למלוןאחד העם 18:30:0019:30:0014מלון גולן5טבריה114320032כנרת
בחנייה מול הכניסה למלוןשד' גני מנורה08:30:0010:10:00מלון רויאל פלאז'ה1טבריה114520033כנרת
בחנייה מול הכניסה למלוןאליעזר קפלן 10:50:0016:50:001מלון רימונים גלי כנרת2טבריה114620033כנרת
בחנייה מול הכניסה למלוןשד' גני מנורה17:30:0019:00:00מלון רויאל פלאז'ה3טבריה114720033כנרת
בכניסה למלוןהשומר 08:00:0009:30:007מלון המלך שלמה1טבריה114920034כנרת
בכניסה למלוןאוהל יעקב 10:10:0011:30:004מלון עדן2טבריה115020034כנרת
בכניסה למלוןיהודה הלוי12:10:0013:10:00מלון רסטל3טבריה115120034כנרת
בכניסה למלוןהפרחים 13:50:0015:00:003מלון דונה גרציה4טבריה115220034כנרת
בכניסה למלוןאוהל יעקב 15:40:0016:40:004מלון עדן5טבריה115320034כנרת
בכניסה למלוןהשומר 17:20:0018:30:007מלון המלך שלמה6טבריה115420034כנרת
בכניסה למלוןדרך גדוד ברק08:00:0009:40:00מלון סקוטי1טבריה115620035כנרת
בכניסה למלוןדרך גדוד ברק10:20:0011:20:00מלון לאונרדו2טבריה115720035כנרת
בכניסה למלוןדרך גדוד ברק12:00:0013:00:00מלון חוף רון3טבריה115820035כנרת
בכניסה למלוןדרך גדוד ברק13:40:0015:10:00מלון סקוטי4טבריה115920035כנרת
בכניסה למלוןדרך גדוד ברק15:40:0016:40:00מלון לאונרדו5טבריה116020035כנרת
בכניסה למלוןדרך גדוד ברק17:40:0019:00:00מלון חוף רון6טבריה116120035כנרת

הפנים + שרות התעסוקה1טבריה116320036כנרת
כניסה לבניין מס הכנסהאלחדיף 08:00:0016:00:0023מס הכנסה + מע"מ + משרד 

חניה בכניסה לבנייןאלחדיף 08:30:0016:00:001ביטוח לאומי + לשכת הבריאות1טבריה116820037כנרת
בחניה בכניסה לבניין המרפאההירדן פינת השילוח 08:30:0009:30:001קופ"ח מרפאה אזורית1טבריה117120038כנרת
בחניה האחורית של קופת החוליםהאבות פינת השלום10:10:0011:00:00קופ"ח שכון ג'2טבריה117220038כנרת
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בחניה מול הכניסההנשיא ויצמן11:40:0013:00:00קופ"ח שכון ד'3טבריה117320038כנרת

לוגיסטי4טבריה117420038כנרת
בחניה מול הכניסההבורג13:40:0016:00:00קופ"ח מעבדה + קופ"ח מחסן 

חניה בכניסה בעמדת  פריקה וטעינההירדן פינת אלחדיף07:30:0012:00:00דואר ככר רבין1טבריה117720039כנרת
חניון מד"אהבנים12:40:0016:00:00מד"א - טבריה2טבריה117820039כנרת
חניה בכניסה לבי"חבית חולים פוריה (מנהל ומשק)06:30:0017:00:00בי"ח פוריה (מנהל ומשק)1טבריה118020040כנרת
חניה בכניסה לבי"חבי"ח פוריה (סקטור אחיות)06:30:0017:00:00בי"ח פוריה - סקטור אחיות1טבריה118220041כנרת
בחניון השופרסלהעמקים 08:00:0010:40:001שופרסל דיל1טבריה118620042כנרת
בחניה טיפולית - יכנסו לחדר אוכלהבנים11:20:0012:00:00שופרסל שלי2טבריה118720042כנרת
בחניון קבלת סחורההנשיא ויצמן12:40:0014:20:00שופרסל יש3טבריה עילית118820042כנרת
בחניון השופרסלהעמקים 15:00:0017:00:001שופרסל דיל4טבריה118920042כנרת
חניה בכניסהספיר 07:00:0011:30:001כיבוי אש טבריה1טבריה119120043כנרת
חניה בכניסה לבימ"שדרך מנחם בגין 12:10:0013:30:001בית משפט טבריה2טבריה119220043כנרת
בחנייה האחוריתביאליק14:10:0016:00:00עירית טבריה3טבריה119320043כנרת

טבריה)119520044כנרת
מושבה - מגדל (ע"י 

בכניסה למעוןרח' נוף כנרות, מגדל06:00:0016:00:00מעון נופים1

(צומת צמח)119720045כנרת
צמח - עמק הירדן 

חניה בכניסה למנהלתמנהלת הכנרת בית מכבי אש08:00:0009:30:00מנהלת הכנרת1

צמח)119820045כנרת
כנרת (מול מכבי אש 

מכללה אזורית 

מכללה אזורית כנרת2
10:10:0011:30:00

חניה בחצר המכללהצומת צמח (מול מכבי אש)
בכניסה למרפאהבכניסה לקיבוץ שער הגולן12:15:0013:30:00קופ"ח בכניסה לקיבוץ3קיבוץ שער הגולן119920045כנרת
בחניה מול הכניסה לארקלקיבוץ בית זרע14:10:0017:00:00ארקל + ארקל סינון4קיבוץ בית זרע120020045כנרת

הירדן120320046כנרת
צומת צמח - עמק 

חדר וועד / חניון המשרדיםצומת צמח -עמק הירדן07:00:0009:00:00מכון תערובת1

הירדן120420046כנרת
צומת צמח - עמק 

חדר אוכל / חניה מול משרדיםצומת צמח - עמק הירדן09:30:0011:00:00מכון אבוקדו2

הירדן120520046כנרת
צומת צמח - עמק 

חדר אוכל / חניה מול משרדיםצומת צמח - עמק הירדן11:30:0013:00:00מכון תמרים3

הירדן120620046כנרת
צומת צמח - עמק 

חדר אוכל / חניה מול משרדיםצומת צמח - עמק הירדן13:30:0014:30:00ארגון הובלה4

הירדן120720046כנרת
צומת צמח - עמק 

חדר אוכל / חניה מול משרדיםצומת צמח - עמק הירדן15:00:0016:00:00מכון אבוקדו5

הירדן120820046כנרת
צומת צמח - עמק 

חדר אוכל / חניה מול משרדיםצומת צמח - עמק הירדן16:30:0018:00:00מכון תערובת6
חדר אוכל עובדים - במפעלקיבוץ כנרת - עמק הירדן07:00:0009:30:00מפעל חופית1קיבוץ כנרת121020047כנרת
חדר אוכל עובדים - במפעלקיבוץ דגניה א'10:30:0013:00:00טול -גל2קיבוץ דגניה א'121120047כנרת
חדר אוכל עובדים - במפעלקיבוץ דגניה ב'14:00:0015:00:00דגניה סיליקון3קיבוץ דגניה ב'121220047כנרת
חדר אוכל עובדים - במפעלקיבוץ כנרת - בכניסה15:40:0017:00:00מפעל חופית4קיבוץ כנרת121320047כנרת

חדר אוכל עובדיםא.ת. קצרין דרך היין08:00:0009:20:00מחלבות רמת הגולן1אזור התעשיה קצרין121520048כנרת

חדר אוכל עובדיםא.ת. קצרין דרך המים10:00:0012:30:00מי עדן2אזור התעשיה קצרין121620048כנרת
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חניה בכניסהא.ת. קצרין דרך היין13:10:0014:00:00שופרסל3שופרסל קצרין121720048כנרת

חדר אוכל עובדיםא.ת. קצרין דרך היין14:40:0016:00:00מחלבות רמת הגולן4אזור התעשיה קצרין121820048כנרת
חדר אוכל עובדיםא.ת. קצרין דרך המים16:40:0018:00:00מי עדן5א. התעשיה121920048כנרת

שופרסל דיל + מוסך גוטמן1נהריה122120049גליל מערבי
בחניית הכניסה לחברת החשמללוחמי הגיטאות 25 נהריה06:30:0009:00:00חברת החשמל יומיים חיפה + 

הוד + חדד דוד השחזות2נהריה122420049גליל מערבי
יצחק לוי +טכנו שבב + מוסך 
+ טובי המשחיז + מסגריית 

המשקם נהריה + רהיטי הגליל 

09:40:0013:00:00

בכניסה למתחם מפעל המשקםא.תעשיה צפוני נהריה

+ רשות הדואר + בנק לאומי3נהריה123120049גליל מערבי
13:40:0019:00:00ביטוח לאומי + קופת חולים כוכב 

מתחם הביטוח לאומי (רחבה)ויצמן 64 נהריה
חניית מתחם הספקיםהרצל 67 נהריה06:30:0007:30:00שופרסל שלי1נהריה123620050גליל מערבי
חניית המשביר לצרכןשד' הגעתון08:35:0009:30:00המשביר לצרכן2נהריה123720050גליל מערבי
לובי כניסהרח' הרצל09:35:0010:30:00בנק יהב3נהריה123820050גליל מערבי

+ מלון קרלטון4נהריה123920050גליל מערבי
מועצה דתית + מסעדת פינגווין 

בנק מזרחי + בנק איגוד + 
בנק הפועלים + בנק דיסקונט + 

11:35:0016:00:00

חניון כיכר הפינגווין (רח' ישורון )שד' הגעתון ככר פנגווין

מתחם חאמד סנטר בכניסה לשופרסל דילמזרעה, חאמד סנטר16:40:0019:30:00שופרסל דיל (חאמד סנטר)5נהריה124620050גליל מערבי
בלובי בית האבותז'בוטינסקי 17 נהריה06:30:0007:30:00בית אבות מלון עדן1נהריה124820051גליל מערבי
בלובי בית האבותויצמן 5 נהריה08:35:0009:15:00בית אבות בית חוסן2נהריה124920051גליל מערבי
בלובי בית האבותהעליה 4 נהריה09:40:0010:05:00מלון פרנקו3נהריה125020051גליל מערבי
בלובי בית האבותז'בוטינסקי 39 נהריה10:40:0011:20:00בית אבות בית חם4נהריה125120051גליל מערבי
חניית המרפאההרצל11:55:0013:10:00קופת חולים מקצועית5נהריה125220051גליל מערבי
בכניסה לשוק פייסלמתחם פייסל מזרעה13:50:0014:30:00מרכז קניות פייסל אסלאן6נהריה125320051גליל מערבי
מגרש חניה בחניה של המעוןרח' שביל הגנים נהריה15:05:0015:30:00מעון נעמת שביל הגנים7נהריה125420051גליל מערבי
לובי של המעוןרחוב הזמיר 16:05:0016:45:0049מעון נעמת נהריה הירוקה8נהריה125520051גליל מערבי
בכניסה למרפאהשכ' יוספטל17:25:0019:00:00קופת חולים יוספטל9נהריה125620051גליל מערבי

מוליתן תעשיות 12010נהריה125820052גליל מערבי
רחבת המפעלא. תעשיה צפון06:00:0019:00:00מפעל חוגלה קימברלי + מפעל 

פי.אם.פי1שלומי126120053גליל מערבי
בכניסה למפעל מדיקלא. תעשיה שלומי06:30:0008:30:00תבניות מדיקל פי.אם.פי + 

רחבת כניסה למפעלא. תעשיה  דורה שלומי09:00:0010:00:00מתפרות ליאור2שלומי126320053גליל מערבי
רחבת המתנ"סז'בוטינסקי 1, שלומי10:30:0011:15:00מרכז קהילתי ע"ש גרין3שלומי126420053גליל מערבי
רחבת הבנקמרכז תחנת הדלק   11:45:0012:30:00בנק מזרחי4שלומי126520053גליל מערבי
חניית המועצהנתן אלבז13:00:0013:20:00מועצה דתית שלומי5שלומי126620053גליל מערבי
רחבת בית האבותרח' הטיילת האנגלית שלומי13:50:0014:15:00בית אבות נוף שלומי6שלומי126720053גליל מערבי
כניסה לבית דפוסא. תעשיה שלומי14:45:0015:15:00בית דפוס שלומי7שלומי126820053גליל מערבי
רחבת הכניסה לשופרסלמרכז מסחרי שלומי15:45:0018:00:00שופרסל שלומי8שלומי126920053גליל מערבי
חצר בית הספרקיבוץ כברי08:00:0010:00:00בי"ס מנור כברי1שלומי127120054גליל מערבי
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רחבה הסמוכה למועצהז'בוטינסקי 10:35:0016:00:001מועצה מקומית שלומי2שלומי127220054גליל מערבי
בסמוך לחניית מזכירות המושבמושב בן - עמי08:00:0009:30:00מושב בן - עמי1מושב בן - עמי127420055גליל מערבי
בחניית מזכירות המושב (מול הצרכניה)מושב נתיב השיירה10:35:0012:00:00מושב נתיב השיירה2מושב נתיב השיירה127520055גליל מערבי
בחניית מזכירות המושבקיבוץ בית העמק12:35:0013:00:00קיבוץ בית העמק3קיבוץ בית העמק127620055גליל מערבי
בחניית מזכירות המושבמושב אשרת13:35:0015:30:00מושב אשרת4מושב אשרת127720055גליל מערבי
בחניית מזכירות המושבמושב עמקא16:35:0016:35:00מושב עמקא5מושב עמקא127820055גליל מערבי
בחניית מזכירות המושב מול המרפאהקיבוץ מצובה19:10:0021:00:00קיבוץ מצובה6קיבוץ מצובה127920055גליל מערבי
בחנייה של רחבת המרכז המסחרימרכז מסחרי כפר ורדים08:00:0010:00:00מועצה מקומית כפר ורדים1כפר ורדים128120056גליל מערבי

מצביעים יחד)גן התעשיה, תפן10:30:0011:10:00בי"ס תפן2מעלות128220056גליל מערבי
שער כניסה לבית הספר (2 המקומות 

+ חייטק + תפן יציקות3מעלות128320056גליל מערבי
חניית בית הספרמועצה תעשייתית - במגדל תפן11:30:0012:30:00מועצה תעשייתית - מגדל תפון 

בחניית הסופרמרקטקניון כוכב הצפון12:40:0013:00:00שופרסל דיל מעלות4מעלות128620056גליל מערבי
חניית המעוןרח' הכנסיות - תרשיחא13:30:0014:00:00מעון העדה הקתולית תרשיחא5מעלות128720056גליל מערבי
חניית בית הספרחניית בית הספר14:30:0015:15:00אורט תרשיחא6מעלות128820056גליל מערבי
שער כניסה למפעלא. תעשיה תפן15:45:0017:30:00תפן יציקות7מעלות128920056גליל מערבי
בחניית המפעלא. תעשייה מעלות06:00:0007:10:00ניקל להבים1מעלות129120057גליל מערבי
חניית המפעלא. תעשיה מעלות07:30:0008:30:00ארדונן2מעלות129220057גליל מערבי
חניה בכניסה למפעל - א.תעשיה מעלותא. תעשיה מעלות08:45:0010:15:00אראל3מעלות129320057גליל מערבי
חניה בתוך המפעל - א.תעשיה מעלותא. תעשיה מעלות10:30:0011:45:00מ.ג.ט4מעלות129420057גליל מערבי
חניית המפעלא. תעשיה מעלות12:00:0012:35:00המשקם5מעלות129520057גליל מערבי
בחצר בית הקשיש – רח' בן גוריוןא. תעשיה מעלות12:50:0013:50:00בית הקשיש (מרכז יום לקשיש)6מעלות129620057גליל מערבי
בחצר מרכז הכוכבא. תעשיה מעלות14:05:0014:30:00מרכז כוכב7מעלות129720057גליל מערבי
בכניסה למפעל – א.תעשיה מעלותא. תעשיה מעלות14:45:0015:45:00ארדונאן8מעלות129820057גליל מערבי
בחניית המפעלא. תעשייה מעלות16:10:0017:40:00ניקל להבים9מעלות129920057גליל מערבי
בחניית הסופרמרקטקניון כוכב הצפון18:10:0019:00:00שופרסל דיל מעלות10מעלות130020057גליל מערבי

רסקו1עכו130220058גליל מערבי
חניית המרפאה המקצועיתהעצמאות  7 - עכו07:30:0011:00:00קופת חולים מקצועית + שופרסל 

חניית המרפאהיאנוש קורצ'אק 14, עכו11:30:0012:30:00קופ"ח - יאנוש קורצ'אק2עכו130420058גליל מערבי
חניית המרפאהשלמה בן יוסף 8 - עכו13:00:0014:00:00קופ"ח - חומש3עכו130520058גליל מערבי

חניית המרפאהמשה שפירא 24 - עכו14:30:0016:00:00קופ"ח - קוטב + סופרמרקט צפון4עכו130620058גליל מערבי
חניית המרפאהבורלא 42 - עמידר עכו16:30:0017:30:00קופ"ח עמידר5עכו130820058גליל מערבי
כניסה למסוף המשאיותא. תעשיה מילואות06:00:0007:30:00הובלה - גליל מערבי1עכו131020059גליל מערבי

אחים זאיד2עכו131120059גליל מערבי
חניית המוסךא. תעשיה עכו דרום08:00:0011:45:00מוסך פרטוש + מוסך דיזל + 

חניית המרכולדרך עמל 12:15:0013:00:0019מאי מרקט3עכו131420059גליל מערבי
חניית המתנ"סהרצוג 13:30:0013:55:0016מתנ"ס בית היימן4עכו131520059גליל מערבי
בחנייהסמטת אבות ובנים 4 עכו14:25:0015:05:00בית אבות5עכו131620059גליל מערבי
בכניסה ללשכת הבריאותדוד נוי 15:35:0017:00:0017לשכת הבריאות - נפה6עכו131720059גליל מערבי
רחבת בית העםעבדון07:30:0009:00:00מושב עבדון1עבדון131920060גליל מערבי
רחבת המועדוןמנות09:30:0010:30:00מנות2מנות132020060גליל מערבי
בחניית המזכירותיערה11:00:0012:30:00יערה3יערה132120060גליל מערבי
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בחניית המזכירותמושב גורן12:45:0014:00:00מושב גורן4גורן132220060גליל מערבי
בחצר המפעלמושב גורן14:15:0015:00:00מושב גורן5מפעל אסם הגליל132320060גליל מערבי

מועצה איזורית132420060גליל מערבי
גרנות הגליל - 

חניון המועצהמועצה איזורית גרנות הגליל15:15:0016:00:00מועצה איזורית גרנות הגליל6
מזכירות היישובאבן מנחם16:15:0017:00:00אבן מנחם7אבן מנחם132520060גליל מערבי
רחבת בית העםשתולה17:15:0017:40:00שתולה8שתולה132620060גליל מערבי
רחבת המועצהזרעית18:00:0018:45:00זרעית9זרעית132720060גליל מערבי
רחבת בית העםנטועה19:00:0020:00:00נטועה10נטועה132820060גליל מערבי
רחבת בית העםלפידות08:00:0008:40:00לפידות1לפידות133020061גליל מערבי
מזכירות היישובגיטה08:55:0009:35:00גיטה2גיטה133120061גליל מערבי
בחניית מזכירות היישובפקיעין החדשה09:50:0010:20:00פקיעין החדשה3פקיעין החדשה133220061גליל מערבי
בחניית מזכירות היישובצוריאל10:35:0011:05:00צוריאל4צוריאל133320061גליל מערבי
בחניית מזכירות היישובחוסן11:20:0012:45:00חוסן5חוסן133420061גליל מערבי
מרפאת קופ"חעין יעקב13:00:0015:00:00עין יעקב6עין יעקב133520061גליל מערבי
חניה תחתונה של המתנ"סמעונה15:15:0017:00:00מעונה7מעונה133620061גליל מערבי
בחניית מזכירות היישובהילה17:15:0018:05:00הילה8הילה133720061גליל מערבי
בחניית מזכירות היישובאבירים18:20:0018:40:00אבירים9אבירים133820061גליל מערבי
בחניית מזכירות היישובאלקוש18:55:0019:45:00אלקוש10אלקוש133920061גליל מערבי
בחניית מרכז הפיסמתת20:00:0020:30:00מתת11מתת134020061גליל מערבי
רחבת המזכירותקיבוץ ראש הנקרה08:00:0009:00:00קיבוץ ראש הנקרה1קיבוץ ראש הנקרה134220062גליל מערבי
בחניית המזכירותקיבוץ בצת09:35:0010:10:00קיבוץ בצת2קיבוץ בצת134320062גליל מערבי
רחבת המזכירותקיבוץ לימן10:45:0011:45:00קיבוץ לימן3קיבוץ לימן134420062גליל מערבי
רחבת המזכירותקיבוץ גשר הזיו12:25:0014:25:00קיבוץ גשר הזיו4קיבוץ גשר הזיו134520062גליל מערבי
רחבה ליד חדר האוכלקיבוץ סער15:00:0015:50:00קיבוץ סער5קיבוץ סער134620062גליל מערבי
בחניה של מזכירות המשקקיבוץ שמרת16:25:0017:00:00קיבוץ שמרת6קיבוץ שמרת134720062גליל מערבי
מגרש חניה של  מזכירות הקיבוץקיבוץ עין המפרץ17:35:0018:10:00קיבוץ עין המפרץ7קיבוץ עין המפרץ134820062גליל מערבי
מגרש חניה של  מזכירות הקיבוץקיבוץ כפר מסריק18:40:0019:10:00קיבוץ כפר מסריק8קיבוץ כפר מסריק134920062גליל מערבי
חניה בכניסה למפעלקיבוץ אפק19:40:0020:20:00קיבוץ אפק9קיבוץ אפק135020062גליל מערבי
ברחבה הסמוכה לבית העם של הקיבוץקיבוץ יסעור08:00:0008:30:00קיבוץ יסעור1קיבוץ יסעור135220063גליל מערבי
ברחבה הסמוכה למזכירות המושבמושב אחיהוד09:10:0011:00:00מושב אחיהוד2מושב אחיהוד135320063גליל מערבי
ברחבה הסמוכה לבית העם של הקיבוץקיבוץ כברי11:35:0012:25:00קיבוץ כברי3קיבוץ כברי135420063גליל מערבי
ברחבה הסמוכה לבית העם של הקיבוץקיבוץ אילון13:00:0014:30:00קיבוץ אילון4קיבוץ אילון135520063גליל מערבי
רחבת מפעל עשת אילוןקיבוץ אילון, ד.נ. גליל מערבי15:10:0016:00:00עשת אילון5קיבוץ אילון135620063גליל מערבי
ברחבה הסמוכה לבית העם של הקיבוץקיבוץ געתון16:35:0017:20:00קיבוץ געתון6קיבוץ געתון135720063גליל מערבי
בחנייה בכניסהא. תעשיה עכו דרום06:30:0009:30:00המשקם1עכו135920064גליל מערבי
חנייה בתשלום או מול משטרת עכובן עמי 6 - עכו10:10:0011:45:00בנק הפועלים + בנק לאומי2עכו136020064גליל מערבי
חניית הדוארהעצמאות 12:20:0013:10:0011דואר3עכו136220064גליל מערבי
חנייה מול הבנקבן עמי 38 - עכו13:45:0014:30:00בנק דיסקונט4עכו136320064גליל מערבי
חנייה מול המוסד לביטוח לאומיויצמן15:05:0016:00:00ביטוח לאומי5עכו136420064גליל מערבי
בחניית המוסדכביש עכו נהריה06:30:0008:10:00מוסד עתידות1עכו136620065גליל מערבי
בחניית המכללהכביש עכו נהריה08:50:0012:50:00מכללת גליל מערבי + כיבוי אש2עכו136720065גליל מערבי
בחנייהאברהם בן שושן 13:25:0013:55:0072בית העם מתנ"ס3עכו136920065גליל מערבי
בחנייהרח' עבודה 1, עכו14:30:0015:15:00מגן דוד אדום4עכו137020065גליל מערבי
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בחניית המוסדכביש עכו נהריה15:45:0017:30:00מוסד עתידות5עכו137120065גליל מערבי
בחנייה מול הכניסה למלוןכניסה הדרומית לעכו06:00:0008:00:00מלון חוף התמרים1עכו137320066גליל מערבי
בחניית בית הספרסמטת אבות ובנים 2 עכו08:35:0009:30:00בי"ס אורט דרסקי2עכו137420066גליל מערבי
בחניית בית הספרשני אליהו 10:05:0011:00:007בי"ס אורט חילמי3עכו137520066גליל מערבי
בחנייהיהושפט 4 - עכו11:35:0012:25:00מועצה דתית4עכו137620066גליל מערבי
בחנייהיהושפט 15, עכו13:00:0014:30:00בית משפט + הוצאה לפועל5עכו137720066גליל מערבי
בתוך מתחם בית הספרקציני הים 1 , עכו15:05:0016:30:00בי"ס לקציני ים6עכו137920066גליל מערבי
בחנייה של המלוןכניסה הדרומית לעכו17:05:0019:00:00מלון חוף התמרים7עכו138020066גליל מערבי
משרדי המפעל , ליד חדר הוועדעכו דרום א. תעשיה (אזור פיתוח ג')06:00:0008:05:00מפעל טמבור1עכו138220067גליל מערבי
ליד חדר הוועדעכו דרום א. תעשיה (אזור פיתוח ג')08:40:0009:25:00טמבור אסקר2עכו138320067גליל מערבי
משרדי המפעל , ליד חדר הוועדעכו דרום א. תעשיה (אזור פיתוח ג')10:00:0010:40:00אקולוגיה 3GSעכו138420067גליל מערבי
משרדי המפעל , ליד חדר הוועדעכו דרום א. תעשיה (אזור פיתוח ג')11:15:0011:40:00מפעל הגבס בטמבור4עכו138520067גליל מערבי
משרדי המפעל , ליד חדר הוועדעכו דרום א. תעשיה (אזור פיתוח ג')12:15:0015:00:00מפעל טמבור5עכו138620067גליל מערבי
ליד חדר הוועדעכו דרום א. תעשיה (אזור פיתוח ג')15:35:0016:10:00טמבור אסקר6עכו138720067גליל מערבי
משרדי המפעל , ליד חדר הוועדעכו דרום א. תעשיה (אזור פיתוח ג')16:45:0017:15:00אקולוגיה 7GSעכו138820067גליל מערבי
משרדי המפעל , ליד חדר הוועדעכו דרום א. תעשיה (אזור פיתוח ג')17:50:0018:10:00מפעל הגבס בטמבור8עכו191920067גליל מערבי

חניון מתחם עבודהא. תעשייה כרמיאל07:00:0007:40:00אמתן1כרמיאל139020068כרמיאל
חניון מתחם עבודהא. תעשייה כרמיאל08:15:0008:35:00סיני2כרמיאל139120068כרמיאל
חניון מתחם עבודהא. תעשייה כרמיאל09:10:0010:00:00זיווד3כרמיאל139220068כרמיאל
חניון מתחם עבודהא. תעשייה כרמיאל10:35:0011:05:00פלס את רגב4כרמיאל139320068כרמיאל
חניון מתחם עבודהא. תעשייה כרמיאל11:40:0012:35:00מולטי קרטון - כרמל מערכות5כרמיאל139420068כרמיאל
חניון בתוך הבסיסבסיס מחווה אלון13:15:0014:05:00אגודה למען החייל6כרמיאל139520068כרמיאל
חניון מקום העבודהבכניסה לכרמיאל14:40:0015:00:00כפר הילדים7כרמיאל139620068כרמיאל

הראשון1כרמיאל139820069כרמיאל
+ בנק לאומי + הבנק הבינלאומי 
בזק + שרות התעסוקה + מד"א 

חברת החשמל יומיים חיפה + 

06:30:0015:00:00

חניון חברת החשמלהחרושת 11, א.ת. כרמיאל

לאומי1כרמיאל140520070כרמיאל
בחניון מול בנק הפועליםנשיאי ישראל 07:30:0011:20:0022דואר + בנק הפועלים + ביטוח 

חניון מסודררח' הפסגה 71 כרמיאל12:00:0013:30:00בי"ס אורט פסגות2כרמיאל140820070כרמיאל
חניון מסודרמעלה אורט 15, שכונת הגליל, כרמיאל14:00:0016:00:00בי"ס אורט כרמים3כרמיאל140920070כרמיאל
בחניית המעוןחטיבת גבעתי 08:00:0008:45:0050דוכיפת נעמת1כרמיאל141120071כרמיאל
בחניית המעוןתירוש 09:30:0010:10:003עפרוני נעמת2כרמיאל141220071כרמיאל
בחנייה של המעוןהאסיף 10:35:0011:25:0031קופ"ח ג. רם + נעמת ג.רם3כרמיאל141320071כרמיאל
חניית המעוןרח' ארבל12:00:0012:35:00ויצו ארבל4כרמיאל141520071כרמיאל
חניית המעוןמבצע אסף 13:10:0013:45:008רבין נעמת5כרמיאל141620071כרמיאל
חניון ציבורי מסודרנתיב הלוטוס14:20:0014:55:00ויצו נתיב הלוטוס6כרמיאל141720071כרמיאל

+ משביר + מועצה דתית7כרמיאל141820071כרמיאל
15:30:0017:00:00קופ"ח לב כרמיאל + דיל כרמיאל 

חניון קניון לב כרמיאלהקניון החדש כרמיאל
בחניון מול הכניסה למפעלאזור תעשיה ג'06:30:0017:00:00המשקם1נצרת עילית142320072עמקים צפוני



מיקום הקלפי במתחםכתובת הקלפיעד שעהמשעהשם מקום העבודהמספר תחנהשם ישובמספר קלפימספר אתרשם מרחב

קופ"ח1נצרת עילית142520073עמקים צפוני
משרד הקליטה והעליה + מחוז 

+ טאבו + הסדר מקרקעין + 
+ משרד הבריאות + מכס ומע"מ 
איכות הסביבה + משרד השיכון 

08:00:0017:00:00

בחניה בתשלום מול בנייני המשרדיםלב העסקים

בחניה מול הכניסה למפעלאזור תעשיה ג'06:00:0016:00:00אפיפית + אחידטקס+ י. קרמיקה1נצרת עילית143420074עמקים צפוני

המפעלרסקו - תחנת הדלק סונול07:30:0016:00:00רסקו - לוריאל1מגדל העמק143620075עמקים צפוני
רסקו  (ליד תחנת הדלק סונול) - בחניית 

חניון קופת החוליםשד' הבנים 16:35:0018:00:00115מרפאת קופ"ח נוף העמק2מגדל העמק245020075עמקים צפוני
חניית  איגוד עריםהדרים 1, עפולה07:30:0009:30:00איגוד ערים יזרעאל1עפולה143820076עמקים
ברחבת חניון מ.ד.אהסתדרות10:35:0012:15:00מ.ד.א יזרעאל2עפולה143920076עמקים
בחניית הפנימיהשרה מלכין12:55:0015:00:00כפר הנוער ניר העמק3עפולה144020076עמקים
חניית המפעלא. תעשיה עפולה15:40:0017:00:00תדיראן4עפולה144120076עמקים
ברחבת המפעלא. תעשיה צפוני בית שאן07:00:0007:45:00ישראטייר +מוסך כצת1בית שאן144420077עמקים

בכניסה לבסיסא. תעשייה מזרחי בית שאן ליד מגרש הכדורגל08:30:0010:20:00מצלח2בית שאן144520077עמקים
בחניון הפנימימעבר הגבול גשר שיח חוסיין11:00:0018:00:00גשר שיח חוסיין3בית שאן144620077עמקים
בחצר המפעלקיבוץ עין השופט07:00:0009:00:00אלתם עין השופט1יקנעם145120078עמקים
ברחבהצאלים09:40:0010:40:00מעונות נעמת2יקנעם145220078עמקים
ברחבה ליד הגניםהתמר 15, יקנעם11:20:0012:30:00רשת גנים3יקנעם145320078עמקים
ברחבה ליד הגניםהרדופים 10,  יקנעם13:10:0017:00:00רשת גנים4יקנעם145420078עמקים
בכניסה לגרנותכביש חדרה עפולה07:00:0009:30:00קרור גרנות + אמבר1כביש חדרה עפולה145620079שומרון

שומרון2כביש חדרה עפולה145820079שומרון
בכניסה לאפאיכביש כניסה לפרדס חנה10:30:0012:00:00אפאי +אפאי מטעים + פרי 

בכניסה למפעלקיבוץ עין שמר (בין צומת כרכור לצומת מענית)13:00:0017:00:00ביח"ר למוצרי גומי - עין שמר3קיבוץ עין שמר146020079שומרון

(א. תעשיה), בין צומת הרואה לחדרה07:00:0007:50:00בית אריזה אביב1עמק חפר146220080שומרון
רח' גשר העץ 97 פארק התעשיה עמק חפר 

בחניה של בית האריזה
בכניסה לחנייהרח' שמעוני חדרה08:40:0009:30:00משרד החקלאות2חדרה146320080שומרון
בחניית בית האבותרח' נגב 6 חדרה10:30:0013:30:00בית אבות עד 3120חדרה146420080שומרון
בכניסה לתחנהרח' צה"ל חדרה14:30:0017:00:00איגוד ערים - כיבוי אש4חדרה146520080שומרון
במגרש החנייה בכניסהקיבוץ נחשולים07:00:0009:00:00נחשולים קייט ונופש1קיבוץ נחשולים146720081שומרון
בחנייהרח' הנדיב - זכרון יעקב10:00:0012:00:00אגודת הכורמים2זכרון יעקב146820081שומרון

(פניה שמאלה)146920081שומרון
כביש זכרון בנימינה 

במגרש החנייה בכניסהכביש זכרון בנימינה (פניה שמאלה)13:00:0015:00:00תעשיות חומרי נפץ3
ברחבה ליד משרדי ההנהלהכביש ואדי מילק07:00:0010:20:00כפר הנוער מאיר שפיה1כביש ואדי מילק147120082שומרון
בכניסה למפעלכביש ואדי מילק11:00:0013:00:00אבן וסיד2כביש ואדי מילק147220082שומרון
בחצר המקוםהשיטה 6, א. תעשיה קיסריה13:40:0015:30:00טלבר3קיסריה147320082שומרון
חניון המלוןהמלכים 08:00:0009:30:0037מלון בלו ביי1נתניה147520083נתניה
חניון המלוןשד' ניצה 10:05:0012:45:001מלון העונות2נתניה147620083נתניה
חניה קטנה לרכבי שירותהמעפילים 13:20:0014:30:0018שלמה המלך3נתניה147720083נתניה
חניון אורחי המלוןדוד המלך 15:05:0015:45:009מלון גינות ים4נתניה147820083נתניה
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לובי הכניסה בתוך המלוןדוד המלך 16:20:0017:20:007מלון הפארק5נתניה147920083נתניה
חניון המלוןגד מכנס 17:50:0019:50:0018מלון רזידנס+בלו וייס+מרגוע6נתניה148020083נתניה
בחניה של קיבוץ תל יצחקקיבוץ תל יצחק08:00:0009:25:00פנימית נווה הדסה1נתניה148220084נתניה
חניהפנימית הדסים10:00:0011:30:00פנימית הדסים2נתניה148320084נתניה
חניהמבואות ים12:10:0014:40:00פנימית מבואות ים3מכמורת148420084נתניה
חניה מול חדר אוכלפנימית הדסה נעורים15:20:0016:30:00הדסה נעורים4בית ינאי148520084נתניה
בחניוןהגביש 2, קרית ספיר06:00:0008:45:00חברת החשמל יומיים חיפה1נתניה148720085נתניה
בחניוןרזיאל09:25:0010:40:00קופת חולים מחוזית2נתניה148820085נתניה
בחניה צמודהפנקס 11:15:0012:15:0036מוסך דורון מוטורס3נתניה148920085נתניה
בחניההאורזים 12:55:0014:05:0010הרטמן מאי4נתניה149020085נתניה
בחניהרח' שכטרמן 2, א. תעשייה נתניה ישן14:55:0016:00:00תחנת הקמח שטיבל5נתניה149120085נתניה

הדרי השרון בע"מ1נתניה149320086נתניה
בחניון איגוד הכבאות הראשי - אקספורטרח' הרכבת - תחנת כיבוי אש06:30:0008:20:00איגוד ערים כבאות + אקספורט 

משרדי המשביר לצרכן2נתניה149420086נתניה
בחנייה הגדולההצורן 1, נתניה09:00:0011:00:00ועדה לבניין ערים ושרונים + 

ברחבה מול הקפיטריהמכון וינגייט11:45:0014:15:00מכון וינגייט3נתניה149620086נתניה

הדרי השרון בע"מ4נתניה149720086נתניה
בחניון איגוד הכבאות הראשי - אקספורטרח' הרכבת - תחנת כיבוי אש15:00:0016:30:00איגוד ערים כבאות + אקספורט 

בחנייההרצל 1, קדימה08:00:0012:00:00מ. מקומית קדימה1נתניה149920087נתניה
בחנייההגפן 56,  צורן12:35:0016:00:00מ. מקומית צורן2נתניה150020087נתניה
חניון ציבורי בתשלום - צמוד לחניית המלוןרמת ים 07:00:0009:00:00122מלון אכדיה1הרצליה150220088השרון
חניון המלוןרמת ים 10:00:0012:00:005מלון השרון2הרצליה150320088השרון
חניון ביה"ס למלונאותבזל 12:40:0014:00:0038מלון תדמור3הרצליה150420088השרון
חניון המלוןרמת ים 14:40:0016:00:005מלון השרון4הרצליה150520088השרון
חניון ביה"ס למלונאותבזל 16:40:0018:00:0038מלון תדמור5הרצליה150620088השרון
במתחם תחנת כיבוי האששבעת הכוכבים 06:30:0008:00:00144כיבוי אש הרצליה1הרצליה150820089השרון
בחניית בית ההורים בכניסת עובדיםדוד רזיאל 08:45:0010:30:0022בית אבות עולי הולנד2הרצליה150920089השרון
בחניית בית האבותאנה פרנק 11:10:0013:30:007בית אבות כספי3הרצליה151020089השרון
בחניית בית ההורים בכניסת עובדיםדוד רזיאל 14:30:0016:00:0022בית אבות עולי הולנד4הרצליה151120089השרון
בחניית בית האבותאנה פרנק 16:45:0018:00:007בית אבות כספי5הרצליה151220089השרון
חניון חברת חשמלדרך ירושלים 06:30:0010:00:0036חברת החשמל יומיים חיפה1רעננה151420090השרון
חניון בית המשפט רח' רופין 10:40:0014:30:0020מוסד רוחמה2כפר סבא151520090השרון

+ גריאטריה3כפר סבא151620090השרון
בחניון מקום העבודהגלר 15:10:0016:40:0024בי"ח  מאיר בכפ"ס - בית יולדות 

מראשאליהו סעדון 05:00:0006:30:00130דואר שליחים אור יהודה1אור יהודה151820091גבעתיים
חניון ציבורי - חנייה שמורה לדואר בתיאם 

לתמרןהל"ה 07:15:0008:45:0061דואר גבעתיים2גבעתיים151920091גבעתיים
חניון דואר תת קרקעי - כניסה צרה - צריך 

חניון ציבורי - חניה שמורה בתיאום מראשאליהו סעדון 09:25:0010:15:00130דואר שליחים אור יהודה3אור יהודה152020091גבעתיים
חניון המפעלהחרושת 11:00:0012:05:0012דפוס יאה4אור יהודה152120091גבעתיים
חניון מול המוסך (מעבר לכביש)חטיבת אלכסנדרוני 12:40:0013:10:003מוסך שפיק5אור יהודה152220091גבעתיים
בניין אפריקה ישראלרח' החורש13:50:0014:20:00מועצת החלב6יהוד152320091גבעתיים
חדר אוכל - קומת הקרקעדרך העצמאות 14:55:0016:15:0040מועצת הצמחים7יהוד216920091גבעתיים
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חניון המפעלהחרושת 16:50:0017:30:0012דפוס יאה8אור יהודה245720091גבעתיים

חניית המפעל של האחים פפשדוהגביש 07:00:0008:00:0012אחים פפושדו + א.ר.א.ג יוני1חולון152520092חולון
מול הכניסה למקוםהנגר 08:40:0011:20:0012יונה אושפיז2חולון152720092חולון
חנייה של המקוםהצורף 5, חולון12:00:0013:30:00משרד האוצר3חולון152820092חולון

החיצוני שבמוסךהמשביר 14:15:0014:45:0017מוסך כרסום בלהבה4חולון152920092חולון
במשרד בתוך שטח המוסך או בשטח 

ברחבת המפעל - כניסה מתחנת דלקהמלאכה 15:15:0016:00:0030רקח תעשיות5חולון153020092חולון

שרות התעסוקה1חולון153220093חולון
מגרש חנייה של המשרדיםשד' ירושלים 08:00:0014:00:00160משרד הפנים + מס הכנסה + 

ברחבת המפעלבר כוכבא 4, חולון14:40:0016:00:00מיבא פלסט2חולון153520093חולון

ושמואלי1חולון153720094חולון
רחבת הקומפלקסהסדנא 08:00:0009:30:0016רוטרס הנדסה + האחים יעקב 

ברחבת מפעל אוסםהמלאכה 10:10:0017:00:0051מוסך השחר + אוסם2חולון153920094חולון
ברחבת המאפיה על הרמפההחופר 08:00:0009:10:003מאפית אלומות1חולון154220095חולון
ברחבת המפעלהצורף 8 , איזור התעשייה חולון09:45:0010:30:00ש. סגל ושות'2חולון154320095חולון
ברחבת המפעלהיוצר 11:05:0011:50:0018ברון בע"מ3חולון154420095חולון
ברחבת המפעלהלהב 12:25:0013:20:007ניר - אל מפעל מתכת4חולון154520095חולון
ברחבת המאפיה על הרמפההחופר 13:55:0015:00:003מאפית אלומות5חולון154620095חולון
ברחבה צמוד לכניסהסרלין 23, חולון15:35:0016:30:00רשת קהילה ופנאי6חולון154720095חולון

מח' בוחנים1חולון154920096חולון
אגף התחבורה + משרד הרישוי 

משרד הרישוי אגף שירותי מידע, 
משרד הרישוי עדכון ובקרה + 

08:00:0011:00:00

ורחבת הבנייןהלוחמים 1, תל גיבורים
בחניית משרד הרישוי (חניה ציבורית) 

ברחבת המוסךההסתדרות 38, אזור11:45:0012:45:00הילוך שישי2אזור155220096חולון
ברחבה מול הבנין (החב' בקומה 3)המצודה 27, אזור13:20:0016:00:00מרכז החשמל3אזור155320096חולון
ברחבת המפעלמשה שרת 07:00:0008:00:0027אופיס טקסטיל1אזור155520097חולון
בחנייה שמול הכניסה למשרדהסוללים 08:45:0009:20:009מנטין פלסטיק2בת - ים155620097חולון
במגרש חניה תת קרקעירוטשילד 09:55:0012:00:0029רשות המכס בת ים3בת - ים155720097חולון
בחנייה מצד ימין של המחסןפנקס 12:40:0014:00:002מועצה דתית בת ים4בת - ים155820097חולון
בחיינה מול מחסן קבלת סחורה כלליהברוסקאי 1, בת ים15:00:0016:00:00פאקא תעשיות5בת - ים155920097חולון

חדר בתוך המרפאהמשה שרת 4, רמת ורבר,08:00:0009:00:00מרפאת רמת ורבר1פתח תקוה156420098פתח תקוה
חניון קופת חוליםרח' אורולנסקי 8, פ"ת09:30:0011:00:00מרפאת אורלנסקי2פתח תקוה156220098פתח תקוה
חניון קופת חוליםרח' לוחמי הגיטו 13, כפר גנים פ"ת11:35:0012:35:00מרפאת כפר גנים3פתח תקוה156320098פתח תקוה
חניון קופת חוליםפ"ת רח' חיים עוזר 26, פתח תקוה13:10:0014:00:00מרפאת רמת ברקמן4פתח תקוה156120098פתח תקוה
חדר בחירות קומה א'ז'בוטינסקי 90, פ"ת08:00:0010:00:00קניאל1פתח תקוה156620099פתח תקוה
חניון מקום העבודההשחם 32, פ"ת10:45:0011:45:00החברה לאוטומציה2פתח תקוה156720099פתח תקוה
חניון מקום העבודהרח' הסיבים12:25:0014:00:00אורקל3פתח תקוה156820099פתח תקוה
חניון מקום העבודההחרש 6, ק. אריה פ"ת14:40:0017:00:00וויסבורד4פתח תקוה156920099פתח תקוה
חניון מקום העבודההמגשימים 7, ק. מטלון, פ"ת08:00:0009:50:00קופלוק1פתח תקוה157120100פתח תקוה
חניון קופת חוליםרוטשילד 119, פ"ת10:30:0014:00:00קופת חולים רוטשילד2פתח תקוה157220100פתח תקוה
רחבה במתחם טמפוהרכבת 1, א.ת. סגולה, פ"ת14:40:0017:00:00טמפו3פתח תקוה157320100פתח תקוה
חניה מקום עבודהרבינצקי 7, פ"ת08:30:0009:30:00מוסך יאיר שפילמן1פתח תקוה157520101פתח תקוה
חניה מקום עבודהבן ציון גליס 34, א.ת. סגולה, פ"ת10:10:0011:30:00אגמק עיבוד שבבי2פתח תקוה157620101פתח תקוה
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בתוך חניית בית הספרקפלן 42, פ"ת12:05:0012:50:00נשות עמית בית ספר3פתח תקוה157720101פתח תקוה
ברחבת המפעלשנקר 27 , פתח תקוה13:25:0014:30:00מוצרי מתכת לחמן4פתח תקוה157820101פתח תקוה
אולם ועד העובדיםרח' זבוטינסקי15:00:0017:00:00תגבור לבי"ח בלינסון5פתח תקוה157920101פתח תקוה
חניון הדואר האחוריהראשונים 07:00:0008:00:0013חברת הדואר - בניין מרכזי1פתח תקוה158120102פתח תקוה
חצר בכניסה לכפראחד העם 08:40:0010:00:0050בית ספר גננות ושתלנות2פתח תקוה158220102פתח תקוה
בכניסה לחברההסיבים 3ECI11:00:0012:00:0030פתח תקוה158320102פתח תקוה
חניון מקום העבודהאם המושבות 12:35:0013:20:0094אלקטל4פתח תקוה158420102פתח תקוה
חניון העיריההעליה השניה 2, פתח תקוה14:00:0017:00:00תגבור לעיריה5פתח תקוה158520102פתח תקוה
בתוך שטח דלקול, על יד חדר האוכלרח' רבין 3 שכ' הרכבת07:00:0008:00:00דלקול לוד1לוד158820104לוד - רמלה
ליד המשרדיםבן שמן09:10:0011:00:00כפר הנוער בן שמן2בן שמן158920104לוד - רמלה
ליד החנייהעמק האלה 250, איזור התעשייה מודיעין12:30:0013:30:00נייר חדרה מודיעין3מודיעין159020104לוד - רמלה
ליד חדר אוכלקיבוץ נען15:00:0017:00:00קיבוץ נען השקייה4קיבוץ נען187620104לוד - רמלה

רחבת החניוןבתיה מקוב06:30:0008:00:00דואר1רחובות159220105רחובות
ברחבה מחוץ למקוםהמסגר 3 נס ציונה08:40:0013:00:00המשקם2נס - ציונה159320105רחובות
ברחבה מחוץ למקוםמרגולין 1 נס ציונה13:40:0015:10:00פנימיית נווה יהודה3נס - ציונה159420105רחובות
חניון המפעלבן גוריון 2 נס ציונה15:55:0019:30:00אורלייט4נס - ציונה159520105רחובות
חניון הבנקהרצל 08:00:0012:50:00179בנק הפועלים + בנק לאומי1רחובות159720106רחובות
חניון אחד העם בתשלוםחניון אחד העם13:25:0014:00:00בנק איגוד2רחובות159920106רחובות

גלהרשנזון 14:50:0016:00:0076בנק פועלים שעריים3רחובות160020106רחובות
בחניון האחורי של הבנק ע"פ תאום עם יוסי 

חניה ציבוריתגולדברג 08:00:0009:25:002מועצה דתית + חויות גולדברג1רחובות160220107רחובות
א. תעשיה ויש בו חניה בשפעסידרני 10:00:0014:30:0052חויות צפון2רחובות160420107רחובות
בתוך רחבת כיבוי האשדרך הים 15:10:0018:00:0021כיבוי אש + בי"ס עמל3רחובות160520107רחובות
בכניסה לחברת חשמלבנימין 06:30:0011:30:0016חברת החשמל יומיים חיפה1רחובות160820108רחובות
היכל הספורטרייפן 12:45:0016:00:001אורט2רחובות160920108רחובות

(מכון)1רחובות161120109רחובות
בחניון הציבורי ליד שער הכניסה הראשיתבסיס נחל שורק08:00:0013:30:00 נחל שורק (בסיס) + נחל שורק 

בחניון הציבורי ליד שער הכניסה הראשיתבסיס גדרות14:10:0015:00:00בסיס גדרות2רחובות161320109רחובות
בחנייההפועל הצעיר 07:30:0008:00:007מרפאת אושיות1רחובות161520110רחובות
חניון מקום העבודהרמז 08:40:0017:00:0064ביטוח לאומי2רחובות161620110רחובות
חניון מקום העבודהא.ת בני עייש07:30:0013:00:00ת.א.ת  גדרה1בני עייש161820111רחובות
חניון מקום העבודהקיבוץ חולדה14:00:0016:00:00יקבי ברקן2קיבוץ חולדה161920111רחובות

חניית המוסךבן צבי08:00:0008:30:00גל קל1ראשון לציון162120112ראשון לציון
חניית המוסךגינצבורג 09:00:0009:40:003החברה המאוחדת2ראשון לציון162220112ראשון לציון
חניית המוסךהאצ"ל 10:00:0010:45:0010מוסך שי + דרור + עברי3ראשון לציון162320112ראשון לציון
מתחם המסגריההשר שפירא11:15:0012:05:00מסגרית שטיל4ראשון לציון162420112ראשון לציון
מתחם המקוםאליהו איתן 12:25:0012:45:0016סתיו צמיגים5ראשון לציון162520112ראשון לציון
חניית המקוםאליהו איתן 13:15:0015:00:003אוריס6ראשון לציון162620112ראשון לציון
בתוך המתחםפלוטיצקי15:45:0017:00:0016הילוך שישי ראשל"צ7ראשון לציון162720112ראשון לציון

על המדרכה מול המקלט והכניסה למעוןהגלבוע 24, יבנה07:30:0008:45:00נעמת הגלבוע1יבנה162920113אשדוד
מפרץ בחנייה הסמוכה למעוןהגלבוע 1, יבנה09:20:0010:15:00ויצ"ו גלבוע2יבנה163020113אשדוד
בחנייה מול המעוןרח' הזמיר 1, יבנה10:50:0011:45:00נעמת זמיר3יבנה163120113אשדוד
בחנייה הציבורית מול המעוןערבה 5, יבנה12:20:0013:15:00ויצ"ו חולות4יבנה163220113אשדוד
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בחניית שופרסל "יש" מול כניסת הלקוחותהירמוך 1, יבנה13:50:0015:15:00שופרסל יש5יבנה163320113אשדוד

ארגמן)שיטלובסקי 1, א. תעשיה ארגמן, יבנה15:50:0019:00:00דפוס המקור + הראל6יבנה163420113אשדוד
בחנייה מול מפעל דפוס מקור (במתחם 

חניון מקום עבודה - קומת מרתףהרצל 08:30:0010:00:001שופרסל דיל הרצל1אשדוד163720114אשדוד
רחבה בכניסה למפעלרובע י"א כנרת - מרכז אלמוג10:35:0011:00:00שופרסל שלי רובע יא'2אשדוד163820114אשדוד
רחבה בכניסה למעלהרובע י"ב, מרכז מסחרי אשדוד11:35:0012:00:00שופרסל שלי רובע יב'3אשדוד163920114אשדוד
רחבה בכניסההנביאים 3, רובע י'12:35:0013:00:00שופרסל שלי רובע י'4אשדוד164020114אשדוד
חניון מקום עבודה - קומת מרתףהרצל 13:35:0015:00:001שופרסל דיל הרצל5אשדוד164120114אשדוד
רחבה בכניסה למפעלרובע י"א כנרת - מרכז אלמוג15:35:0016:00:00שופרסל שלי רובע יא'6אשדוד164220114אשדוד
רחבה בכניסה למעלהרובע י"ב, מרכז מסחרי אשדוד16:35:0017:00:00שופרסל שלי רובע יב'7אשדוד164320114אשדוד
רחבה בכניסההנביאים 3, רובע י'17:35:0018:30:00שופרסל שלי רובע י'8אשדוד164420114אשדוד
רחבת הביטוח הלאומיקניון סי מול - הבנים 07:30:0009:00:0014ביטוח לאומי1אשדוד164620115אשדוד

/ קליטה + בנק אוצר החייל2אשדוד164720115אשדוד
רחבת שירות התעסוקה בחניון עליוןרח' הציונות - מרכז העיר10:00:0013:00:00שירות התעסוקה + בית דין רבני 

בחנייהמורדי הגטאות 13:45:0015:00:005בתי המשפט3אשדוד165020115אשדוד
חניה ציבוריתא. תעשיה - עד הלום06:00:0009:30:00יצהר ט.ב1אשדוד165220116אשדוד
רחבה בכניסה למפעלא. תעשיה - עד הלום10:10:0012:00:00אשקלית 682 בע"מ2אשדוד165320116אשדוד
חניה ציבוריתא. תעשיה - עד הלום12:40:0016:00:00יצהר ט.ב3אשדוד165420116אשדוד
רחבה בכניסה למפעלא. תעשיה - עד הלום16:35:0017:30:00אשקלית 682 בע"מ4אשדוד165520116אשדוד
חניון מסודרהבונים 9 /פינת הבנאים07:30:0010:30:00רשות מיון הדואר1אשדוד165720117אשדוד
בחנייההנרייטה סולד (ב)11:30:0015:00:00מועצה דתית2אשדוד165820117אשדוד

צומת רבן)07:30:0010:30:00מכללת גבעת וושינגטון1יבנה166020118אשדוד
מכללת גבעת וושינגטון (קרוב לצומת אשדוד 

בחנייה מול הכניסה למכללה
בחנייה מול הכניסה צמוד למדרכההפטל 1, יבנה11:15:0012:15:00נעמת פטל2יבנה166120118אשדוד
בחנייה מול גן הילדיםרח' דואני 9, יבנה12:50:0013:45:00נעמת חולות3יבנה166220118אשדוד

למשרדיםסנהדרין 18, א. תעשיה צפוני14:20:0016:45:00אשפרה4יבנה166320118אשדוד
בחנייה בתוך המפעל ומול הכניסה 

בחנייה מול הכניסה לסניףסנהדרין 3, א. תעשיה צפוני17:20:0019:30:00שופרסל דיל5יבנה166420118אשדוד
חניון צמוד למשרדיםאיזור התעשייה אשדוד07:30:0010:00:00אשטרום1אשדוד166620119אשדוד
חניון עליוןהבושם  7, איזור תעשייה אשדוד10:35:0012:10:00שופרסל דיל אקסטרא2אשדוד166720119אשדוד
בחנייההאורגים 12:45:0014:30:0016חברת בניה יחיאל אבו3אשדוד166820119אשדוד
חניון אולמי בנסיטלהבושם  7, איזור תעשייה אשדוד15:10:0018:00:00שופרסל דיל אקסטרא4אשדוד166920119אשדוד
בחצר הפריקה והטעינה של הדואררח' הפלמ"ח06:30:0010:00:00חברת הדואר1אשקלון167120120אשקלון
בחניית המתחםאורט 2, אשקלון10:45:0012:15:00מקורות2אשקלון167220120אשקלון
בחנייה של ביה"חההסתדרות 2, אשקלון13:00:0022:00:00בי"ח ברזילאי - תגבור3אשקלון167320120אשקלון
חניית המפעל מבחוץרח' העמל 22,  אשקלון07:00:0012:00:00אולימפיה ויסמן1אשקלון167520121אשקלון
חניית המפעל מחוץ למתחםרח' דויטש 2, אשקלון13:00:0014:00:00דויטש דגן2אשקלון167620121אשקלון
בחנייה של ביה"חההסתדרות 2, אשקלון15:00:0022:00:00בי"ח ברזילאי - תגבור3אשקלון167720121אשקלון
ברחבת האתרליד שדרות, על כביש דורות רוחמה 07:00:0009:00:00אתר שמחה - מקורות1שדרות167920122אשקלון

2שדרות168020122אשקלון
 

מרכז חינוך איבים
בחנייה של הכניסה הראשית למגהמרכז חינוך איבים09:40:0010:20:00מועצה איזורית שער הנגב - 

חניית המועצה מול המשרדיםמועצה איזורית שער הנגב10:50:0012:30:00מועצה איזורית שער הנגב3שדרות168120122אשקלון
בתוך החצרא.תעשיה שער הנגב13:10:0015:00:00עוף טנא4שדרות168220122אשקלון
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בחנייה של ביה"חההסתדרות 2, אשקלון06:00:0022:00:00בי"ח ברזילאי1אשקלון168420123אשקלון
חצר המבנהשדרות לכיש, קרית גת07:00:0011:00:00עירית ק. גת - שפ"ע1אשקלון168620124אשקלון
חניה ברחבה שמול משרד הרחבהרח' הגפן, קרית גת11:40:0016:00:00רווחה2אשקלון168720124אשקלון
בחניית הפנימייהכפר סילבר08:00:0010:30:00בי"ס חקלאי כפר סילבר1כפר סילבר168920125אשקלון
רחבת החניהצומת כפר סילבר - הכניסה לאשקלון11:30:0016:00:00מועצה אזורית יואב2אשקלון169020125אשקלון
חניון הדוארשד' רגר08:00:0011:00:00רשות הדואר1באר שבע169220126הנגב
חניון המכללהיהודה הלוי 11:45:0016:30:0033מכללת קיי2באר שבע169320126הנגב
בחניית המשהמשחררים 8\08:30:0010:30:00102עמידר1באר שבע169520127הנגב

בחדר המנהל בחנות הניו פארםבת שלום - צומת אלי כהן11:15:0013:00:00משביר קניון הנגב + מטה קופ"ח2באר שבע169620127הנגב
חניון אחורי - רמפה מקום עבודהנפחא 25 - מרכז קניות ב"ש13:45:0015:30:00משביר וואן פלזה3באר שבע169720127הנגב

בחדר המנהל בחנות הניו פארםבת שלום - צומת אלי כהן16:15:0018:00:00משביר קניון הנגב + מטה קופ"ח4באר שבע169820127הנגב

חניון אחורי - רמפה מקום עבודהנפחא 25 - מרכז קניות ב"ש18:30:0020:00:00משביר וואן פלזה + גלובוס מקס5באר שבע169920127הנגב
חניון המפעלהגורן 6 , א. תעשייה עומר08:00:0009:20:00מפעלי תובלה1עומר170220128הנגב

ותברואה (בתוך משתלה)2עומר170320128הנגב
רחבת המשתלהרחוב פלפלון10:00:0011:00:00מ. מקומית עומר - מחלקת גינון 

תחזוקה3עומר170420128הנגב
מגודר)רחוב השקמה11:40:0012:30:00מ. מקומית עומר - מחלקת 

רחבת מתחם מחלקת התחזוקה (מתחם 

כניסה לבית המועצהמרכז מסחרי עומר13:05:0013:50:00מ.מקומית עומר4עומר170520128הנגב
מגרש חניית קרית החינוךדרך המייסדים 14:35:0016:30:001קרית החינוך במ.מקומית מיתר5מיתר170620128הנגב
רחבת חדר ישיבות גדולאזור תעשיה רמת חובב07:00:0009:00:00מ. תעשייתית1רמת חובב170820129הנגב
רחבת המתחםהשלום 1, באר שבע10:00:0012:30:00מכון התקנים2באר שבע170920129הנגב

לרפואה3באר שבע171020129הנגב
לובי בניין קרולייןשדרות בן גוריון, הפקולטה לרפואה13:40:0016:00:00אוניברסיטת בן גוריון - פקולטה 

לובי המלוןהנרייטה סולד 08:00:0010:00:004מלון לאונרדו1באר שבע171220130הנגב
חניית המקוםקריית יהודית11:00:0012:30:00קייטרינג פפה מישל2באר שבע171320130הנגב
קלפי תכנס פנימהבן צבי 13:30:0015:00:009בנק אוצר החייל3באר שבע171420130הנגב
ליד מד"א אופקים - לובי הכניסהז'בוטינסקי08:00:0010:00:00מושבי הנגב1אופקים171620131הנגב
חדר ישיבותקיבוץ אורים11:00:0013:00:00מוסך אורים2קיבוץ אורים171720131הנגב
במשרדא. תעשיה נתיבות14:00:0016:00:00המשביר לצרכן3נתיבות171820131הנגב
בגן האירועיםא. תעשיה נתיבות16:40:0018:00:00אולמי לוגסי4נתיבות171920131הנגב

מרחבים172120132הנגב
מועצה מקומית 

כניסה למועצהצומת גילת08:00:0013:00:00צומת גילות1

מרחבים (מבועים)172220132הנגב
מועצה מקומית 

כניסה לספריית מבועיםמושב בין בית הגדי לבית קמה13:45:0017:00:00מושב מבועים2

לחצרים)172420133הנגב
בינוי 653 (בדרך 

חנייה ציבוריתבדרך לחצרים07:00:0010:00:00בינוי 1653

לחצרים)172520133הנגב
מכלול (בדרך 

חנייה ציבוריתבדרך לחצרים10:40:0012:30:00מכלול2

בריכת הקאנטרי קלאב13:10:0015:00:00בי"ס הטכני3ב"ס הטכני172620133הנגב
כניסה דרומית לבאר שבע  מכיוון נתיבות- מול 

בחניה מחוץ לבסיס
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ברחבת החנייהרח' שיל"ה 08:30:0009:30:0018קופת חולים י"א1באר שבע172820134הנגב
ברחבת החנייהמבצע עובדה 10:15:0011:45:005קופת חולים מצדה2באר שבע172920134הנגב
ברחבת החנייהדוד המלך 12:30:0014:00:0024קופת חולים יאסקי3באר שבע173020134הנגב
ברחבת החנייהככר מנחם בגין 14:40:0017:00:001תגבור במרחב ההסתדרות4באר שבע173120134הנגב

חניה מול הכניסה למחסןאזור התעשייה ערד06:00:0009:00:00עירית ערד - מח' תברואה1ערד173320135נגב מרכזי
במגרש חניה של מח' אחזקהאזור התעשייה ערד10:00:0012:00:00עירית ערד - מח' גינון2ערד173420135נגב מרכזי
ברחה של המחסניםאזור התעשייה ערד13:00:0015:30:00עירית ערד - מח' אחזקה3ערד173520135נגב מרכזי
חניה בכניסה לאגף שפ"עעירית דימונה06:00:0008:30:00אגף שפע1דימונה173720136נגב מרכזי
מצד שמאל של מחסני עירית דימונהמחסני עירית דימונה09:10:0012:10:00סייעות גנים2דימונה173820136נגב מרכזי
מצד שמאל של מחסני עירית דימונהמחסני עירית דימונה12:50:0014:30:00סייעות בית ספר3דימונה173920136נגב מרכזי

(ים המלח)174120137נגב מרכזי
מועצה אזורית תמר 

חניית המועצהמועצה אזורית תמר07:00:0010:00:00מועצה אזורית תמר1

שרתון מוריה)2ים המלח174220137נגב מרכזי
חניית המלוןמלון שרתון מוריה10:45:0012:05:00מלון לאונרדו פלאז'ה (לשעבר 

חניית המלוןמלון לוט12:45:0015:45:00מלון לוט3ים המלח174320137נגב מרכזי

שרתון מוריה)4ים המלח174420137נגב מרכזי
חניית המלוןמלון שרתון מוריה16:45:0018:15:00מלון לאונרדו פלאז'ה (לשעבר 

בחניה מול מפעל מגבות ערד - מחסןאזור תעשיה ערד06:15:0008:00:00מגבות ערד - מחסן1ערד174620138נגב מרכזי
חניה מול המכבסהאזור תעשיה ערד08:35:0010:00:00מגבות ערד - מכבסה2ערד174720138נגב מרכזי
בחניית חירום של העיריהאזור תעשיה ערד10:35:0014:30:00עירית ערד3ערד174820138נגב מרכזי
חניה מול המכבסהאזור תעשיה ערד15:35:0017:30:00מגבות ערד - מכבסה4ערד174920138נגב מרכזי
חניית המלוןפונדק רמון06:00:0007:40:00פונדק רמון1פונדק רמון175120139נגב מרכזי
חניית המתפרהא.ת. א' מצפה רמון10:20:0012:20:00מתפרת העצמאות2מצפה רמון175220139נגב מרכזי
חניית המועצהשד' בן גוריון 4, מצפה רמון13:00:0016:30:00מועצת מצפה3מצפה רמון175320139נגב מרכזי
חניית המלוןפונדק רמון17:10:0018:30:00פונדק רמון4פונדק רמון175420139נגב מרכזי

למשרדי ההנהלהכביש הערבה מול קיבוץ אילות06:00:0009:00:00מקורות1אילת175620140אילת
בתוך מגרש  החנייה של מקורות - צמוד 

לשער של חבל אילותקיבוץ יטבתה - מ. אזורית חבל אילות10:15:0014:00:00מועצה אזורית חבל אילות2אילת175720140אילת
בחניית משרדי המועצה האיזורית בצמוד 

בחניית המתחםמיידן 14:40:0021:00:001קלפי לתגבור המרחב3אילת175820140אילת

אילת07:00:0008:00:00ק.צ.א.א1אילת176020141אילת
דרך מצריים (הערבה) כביש טאבה מול נמל 

 חניה צמודה במתחם קאצא
מגרש חניה מול הסניףהסחר 15, א. תעשיה08:30:0009:00:00שופרסל דיל2אילת176120141אילת
מגרש חניה מול הסניףמרכז ביג09:50:0011:00:00שופרסל ביג3אילת176220141אילת

ימינהנמל התעופה אילת, ת.ד. 11:50:0013:00:0044שדה תעופה - ארקיע4אילת176320141אילת
בחנייה הציבורית ביציאה מהטרמינל - מיד 

בחנייה הציבורית מול הכניסהדרך יותם 3 (ליד מרכז תיירות)13:40:0014:20:00בית משפט5אילת176420141אילת

אילת15:00:0016:00:00ק.צ.א.א6אילת176520141אילת
דרך מצריים (הערבה) כביש טאבה מול נמל 

 חניה צמודה במתחם קאצא

ימינהנמל התעופה אילת, ת.ד. 16:40:0020:00:0044רשות שדות התעופה7אילת176620141אילת
בחנייה הציבורית ביציאה מהטרמינל - מיד 

צמוד לכניסה לחברת חשמל וצמוד למדרכהשדרות התמרים 06:00:0008:00:0067חברת החשמל יומיים חיפה1אילת176820142אילת
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הראשישדרות התמרים מול האוניברסיטה08:35:0011:00:00כיבוי אש + מד"א2אילת176920142אילת
צמוד לכניסה  וצמוד למדרכה של הכביש 

בתוך החנייה הציבורית וצמוד לכניסהשדרות התמרים מול כיבוי אש11:35:0013:30:00אוניברסיטה3אילת177020142אילת

אששדרות התמרים מול האוניברסיטה14:05:0015:00:00כיבוי אש4אילת177120142אילת
צמוד לכניסה ולמדרכה בתוך מערך הכיבוי 

על מגרש החניה של המפעלהחוף הצפוני07:00:0008:30:00חברת המלח1אילת177320143אילת
על מגרש החניה של המפעלכיכר מלכי דויד, שכונה א'08:55:0009:55:00תנובה2אילת177420143אילת

לצרכן"שדרות התמרים (מול בנק הפועלים)10:30:0012:00:00המשביר לצרכן3אילת177520143אילת
בחניית המשבר מול השלט "המשביר 

על מגרש החניה של המפעלהחוף הצפוני12:35:0014:00:00חברת המלח4אילת177620143אילת

לצרכן"שדרות התמרים (מול בנק הפועלים)14:35:0016:00:00המשביר לצרכן5אילת177720143אילת
בחניית המשבר מול השלט "המשביר 

מגרש חניה מול הסניףהסחר 15, א. תעשיה16:35:0017:30:00שופרסל דיל6אילת177820143אילת
מגרש חנייה פרטי של מפעלי תובלהמבואות אילת07:00:0008:30:00מפעלי תובלה1אילת178020144אילת

משרדי ההנהלה)רחוב השחר, שכונה א'09:05:0009:50:00מעון יעלים2אילת178120144אילת
מגרש חנייה פרטי של התובלה (מול 

על הכביש הראשי וצמוד לכניסה למעוןרחוב ששת הימים10:25:0011:10:00מעון ברכה3אילת178220144אילת
על הכביש הראשי וצמוד לכניסה למעוןרחוב בני ישראל 11:45:0012:30:004מעון יובל4אילת178320144אילת
על הכביש הראשי וצמוד לכניסה למעוןדרך אילות 13:05:0013:50:00174מעון מרכז שמעיה5אילת178420144אילת
בחניה הציבורית מול הדוארהקניון האדום14:25:0015:15:00שופרסל שלי + דואר6אילת178520144אילת

לקידום מקצועי1רמת גן178720145רמת גן
חניון קרוב 1 בתשלוםחניון ברח' היצירה 08:00:0017:30:004מלון שרתון + מבטחים + עמותה 

חניון הדוארהאצ"ל 06:00:0012:00:006חברת הדואר1רמת גן179120146רמת גן

משפט לענייני משפחה2רמת גן179220146רמת גן
גוריוןבן גוריון 12:40:0017:00:0038מס הכנסה - בית מנחמי + בית 

חניון מס הכנסה מרח' הלפיד 8 פינת בן 

חניון שנקר (שער 3)אנה פרנק 08:00:0012:00:0012שנקר1רמת גן179520147רמת גן
ליד משרדי הנהלת הספארישד' בן צבי 1, ר"ג12:40:0017:00:00המרכז הזאולוגי (ספארי)2רמת גן179620147רמת גן
חנייה ברחובעלי הכהן 07:00:0008:30:0013קופ"ח בלומנטל1בני ברק179820148רמת גן
חניון קופת חוליםבן גוריון 09:10:0011:00:0011קופ"ח קונקורד2בני ברק179920148רמת גן
חניון העיריההרצל 11:40:0013:40:0011קופ"ח הרצל3בני ברק180020148רמת גן
חניון קופת חוליםהמיתר 14:20:0017:00:0025קופ"ח המיתר4בני ברק180120148רמת גן
חניון דובקרבי עקיבא 08:00:0009:30:0049דובק1בני ברק180320149רמת גן
חניון כיבוי אשאהרונוביץ' 10:30:0019:00:0025כיבוי אש + ביטוח לאומי2בני ברק180420149רמת גן
חניוןהחשמונאים 08:00:0017:00:0015ביטוח לאומי1רמת גן180720150רמת גן

החשמל יומיים חיפה
אשדוד - חברת 

חניון המתחםהאורגים 15, אשדוד07:00:0011:00:00מרכז ביצוע1אשדוד180920151

החשמל יומיים חיפה
אשדוד - חברת 

חניון המתחםהבושם 3, אשדוד11:40:0016:00:00אתר לוגיסטי + מחסן2אשדוד181020151

החשמל יומיים חיפה
אשדוד - חברת 

חניון המתחםא. תעשיה צפוני , אשדוד07:00:0016:00:00תחנת כוח אשכול1אשדוד181220152

החשמל יומיים חיפה
אשדוד - חברת 

חניון המתחםא. תעשיה צפוני , אשדוד07:00:0016:00:00תחנת כוח אשכול1אשדוד181420153
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החשמל יומיים חיפה
אשקלון - חברת 

חניון המתחםא. תעשיה דרומי, אשקלון06:00:0017:00:00תחנת כוח רוטנברג1אשקלון181620154

החשמל יומיים חיפה
אשקלון - חברת 

חניון המתחםא. תעשיה דרומי, אשקלון06:00:0017:00:00תחנת הכוח רוטנברג1אשקלון181820155

החשמל יומיים חיפה
אשקלון - חברת 

חניון המתחםקיבוץ גלויות 3, אשקלון06:00:0009:00:00אתר קיבוץ גלויות1אשקלון182020156

החשמל יומיים חיפה
אשקלון - חברת 

חניון המתחםא. תעשיה דרומי, אשקלון09:40:0018:00:00תחנת כוח רוטנברג2אשקלון182120156

החשמל יומיים חיפה
רמת גן - חברת 

חניון המתחםהלח"י 07:00:0018:00:0017מגזר מונים1בני ברק182320157

החשמל יומיים חיפה
הנגב - חברת 

חניון המתחםדרך חברון 1,  באר שבע07:00:0012:30:00מרכז ביצוע נפ"ת תחמ"ש1באר שבע182520158

החשמל יומיים חיפה
הנגב - חברת 

חניון המתחםמגדלי הרכבת, באר שבע13:15:0017:00:00מוקד באר שבע2באר שבע182620158

החשמל יומיים חיפה
הנגב - חברת 

חניון המתחםשמריהו לוין 1, באר שבע08:00:0010:00:00מרכז ביצוע- שיווק נפ"ת תחמ"ש1באר שבע182820159

החשמל יומיים חיפה
הנגב - חברת 

במתחם החנייה של תחנת הכוחתחנת כוח - רמת חובב10:35:0015:30:00תחנת כוח + תעש רמת בקע2רמת חובב182920159

החשמל יומיים חיפה
חיפה - חברת 

חניון המתחםכביש 70, יקנעם ליד צומת אלייקים06:30:0018:00:00אתר חגית1יקנעם183220160

החשמל יומיים חיפה
שומרון - חברת 

לקיסריה07:00:0018:00:00תחנת הכוח אורות רבין (ניידת 1)1חדרה183420161
תחנת הכוח - אורות רבין, כביש החוף בירידה 

בחניון המתחם

החשמל יומיים חיפה
שומרון - חברת 

לקיסריה07:00:0018:00:00תחנת הכוח אורות רבין (ניידת 2)1חדרה183620162
תחנת הכוח - אורות רבין, כביש החוף בירידה 

בחניון המתחם

החשמל יומיים חיפה
שומרון - חברת 

חניון המתחםרח' צה"ל 06:30:0008:30:005כיכר החשמל1חדרה183820163

החשמל יומיים חיפה
שומרון - חברת 

חניון המתחםבכניסה ליישוב חפציבה09:10:0017:00:00חפציבה - מרכז הדרכה2חפציבה183920163

צפון07:00:0016:00:00בסיס ציוד1חיפה184120164חיפה
לפני הכניסה לטירת הכרמל-  מצד ימין מכיוון 

בחנייה הצמודה לשער הכניסה

מצל"ח)1חיפה184320165חיפה
בחנייה הצמודה לשער הכניסהצומת גולני07:00:0016:00:00בסיס צומת גולני (נמר"ה + 

החשמל יומיים חיפה
חיפה - חברת 

חניון המתחםרח' נתיב האור 1 , חיפה06:30:0017:30:00נתיב האור1חיפה184520166

החשמל יומיים חיפה
חיפה - חברת 

חניון המתחםרח' נתיב האור 1 , חיפה06:30:0017:30:00נתיב האור1חיפה184720167

החשמל יומיים חיפה
חיפה - חברת 

חניון המתחםרח' נתיב האור 1 , חיפה06:30:0017:30:00נתיב האור1חיפה184920168

החשמל יומיים חיפה
חיפה - חברת 

חניון המתחםרח' נתיב האור 1 , חיפה06:30:0017:30:00נתיב האור1חיפה185120169

החשמל יומיים חיפה
חיפה - חברת 

צפון+ חיפה1חיפה185320170
חניון המתחםהחשמל 19, חיפה06:30:0017:00:00תחנת גשר פז - משרדי מחוז 
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החשמל יומיים חיפה
חיפה - חברת 

צפון+ חיפה1חיפה185520171
חניון המתחםהחשמל 19, חיפה06:30:0017:00:00תחנת גשר פז - משרדי מחוז 

החשמל יומיים חיפה
חיפה - חברת 

צפון+ חיפה1חיפה185720172
חניון המתחםהחשמל 19, חיפה06:30:0017:00:00תחנת גשר פז - משרדי מחוז 

החשמל יומיים חיפה
חיפה - חברת 

חניון המתחםרחוב חלץ 2, בניין ויינברג06:30:0012:00:00אתר נהריים (חוף שמן)1חיפה185920173

החשמל יומיים חיפה
חיפה - חברת 

חניון המתחםרח' נתיב האור 1 , חיפה12:40:0017:30:00נתיב האור2חיפה186020173

החשמל יומיים חיפה
חיפה - חברת 

חניון המתחםרח' יוליוס סימון06:30:0010:30:00מסוף עורפי1חיפה186220174

החשמל יומיים חיפה
חיפה - חברת 

חניון המתחםחוף שמן11:15:0016:30:00תחנת הכוח טובים - חוף שמן2חיפה186320174

החשמל יומיים חיפה
חיפה - חברת 

חניון המתחםחוף שמן06:30:0016:30:00תחנת הכוח טובים - חוף שמן1חיפה186520175

החשמל יומיים חיפה
חיפה - חברת 

חניון המתחםהקישון-  בין צומת יגור לצ'ק פוסט06:30:0011:00:00תחנת הקישון1חיפה186720176

החשמל יומיים חיפה
חיפה - חברת 

חניון המתחםרח' נתיב האור 1 , חיפה12:00:0017:30:00נתיב האור2חיפה186820176

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

חניון המתחםרח' שפרינצק06:30:0010:30:00תחנת הכוח שפרינצק1העמקים187020177

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

חניון המתחםאיזור התעשייה אלון תבור11:20:0016:00:00תחנת הכוח אלון תבור2העמקים187120177

החשמל יומיים חיפה
ירושלים - חברת 

חניון המתחםהמלמד 44, גבעת שאול07:00:0017:00:00מחוז ירושלים + תחמ"ש ירושלים1ירושלים187320178

החשמל יומיים חיפה
ירושלים - חברת 

חניון המתחםהמלמד 44, גבעת שאול07:00:0017:00:00מחוז ירושלים + תחמ"ש ירושלים1ירושלים187520179

החשמל יומיים חיפה
לוד - רמלה - חברת 

חניון המתחםהחשמל 13, לוד06:30:0010:30:00חברת חשמל לוד1לוד187820180

החשמל יומיים חיפה
לוד - רמלה - חברת 

גזר187920180
רמלה - מ. איזורית 

חניון המתחםמ. אזורית גזר11:30:0018:00:00מחז"מ גזר2
כניסה למחסן ליד חדר האוכלצמוד לכפר הבפטיסטים05:00:0008:25:00תנובה ביצים1ראש העין188220181פתח תקוה
במתחם המאפיהקיבוץ עינת09:00:0010:30:00דגנית עין בר + מאפית עין בר2ראש העין188320181פתח תקוה
חדר צוות - מרתףצה"ל 8, ראש העין11:10:0011:50:00קופ"ח כללית צה"ל3ראש העין188420181פתח תקוה
חניון המקוםשבזי 77 ראש העין12:30:0013:00:00עמותת למען הקשיש4ראש העין188520181פתח תקוה
במתחם המרחבההסתדרות 19, פתח תקוה13:35:0017:00:00תגבור במרחב5ראש העין188620181פתח תקוה

החשמל יומיים חיפה
פתח תקוה - חברת 

חניון המתחםמשה דיין 2 (פינת ז'בוטינסקי) פ"ת06:30:0010:00:00מחוז דרום1פתח - תקווה188820182

החשמל יומיים חיפה
פתח תקוה - חברת 

חניון בתי המשפטבזל 1א, פ"ת10:35:0019:00:00בית המשפט המרכזי פתח תקוה2פתח - תקווה188920182

החשמל יומיים חיפה
ראשון לציון - חברת 

חניון המתחםהחומה 06:30:0010:00:0014תחנת החומה1ראשון לציון189120183

החשמל יומיים חיפה
ראשון לציון - חברת 

חניון המתחםמנחם בגין 63, ראשל"צ10:45:0013:00:00מחסן בית דגן, מחלף שפירים2בית דגן189220183
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החשמל יומיים חיפה
ראשון לציון - חברת 

רחבת הבנייןרוטשילד 60 - בניין מועצת הפועלים13:45:0017:00:00תגבור לשרות המרחב3ראשון לציון189320183

החשמל יומיים חיפה
ראשון לציון - חברת 

חניון המתחםהמדע, ראשל"צ06:00:0017:00:00 תחמ"ש גן שורק1ראשון לציון189520184

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

חניון המתחםקרמינצקי 06:00:0018:00:007מרכז טכני (ניידת 1)1תל אביב189720185

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

חניון המתחםקרמינצקי 06:00:0018:00:007מרכז טכני (ניידת 2)1תל אביב189920186

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

חניון המתחםקרמינצקי 06:00:0018:00:007מרכז טכני (ניידת 3)1תל אביב190120187

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

חניון המתחםקרמינצקי 06:00:0010:45:007מרכז טכני  (ניידת 4)1תל אביב190320188

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

(לבקשת המרחב) +איגוד ערים2תל אביב191420188
חניון אוטובוסיםחניון דן ברידינג11:25:0020:00:00חניון דן שכירים - רידינג 

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

חניוון המתחםאנילביץ 07:00:0016:00:0056אנילביץ (ניידת 1)1תל אביב190520189

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

חניוון המתחםאנילביץ 07:00:0016:00:0056אנילביץ (ניידת 2)1תל אביב190720190

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

חניוון המתחםאנילביץ 07:00:0016:00:0056אנילביץ (ניידת 3)1תל אביב190920191

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

חניוון המתחםרידינג 06:00:0017:00:0012תחנת הכוח רידינג (ניידת 1)1תל אביב191120192

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

חניוון המתחםרידינג 06:00:0017:00:0012תחנת הכוח רידינג (ניידת 2)1תל אביב191320193

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

חניון המתחםהחשמל 06:00:0017:00:0016רחוב החשמל (ניידת 1)1תל אביב191620194

החשמל יומיים חיפה
תל אביב - חברת 

חניון המתחםהחשמל 06:00:0017:00:0016רחוב החשמל (ניידת 2)1תל אביב191820195

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחנייה של מחסן קבלת סחורות כלליא. תעשיה מעלות, ליד קניון כוכב הצפון08:00:0008:30:00מגה בול מעלות1מעלות192120196

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחנייה של מחסן קבלת סחורות כללימעלה כמון 3, כרמיאל09:40:0010:10:00מגה בול כרמיאל2כרמיאל192220196

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחניית חצר פריקהלוחמי הגיטאות 3, א. תעשיה, צפת11:20:0011:50:00מגה בול צפת3צפת192320196

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחנייה של מחסן קבלת סחורות כלליכיכר טל, קניון "שמונה באמצע"13:00:0014:30:00מגה קרית שמונה4קרית שמונה192420196

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחנייה של מחסן קבלת סחורות כלליא. תעשיה מעלות, ליד קניון כוכב הצפון15:40:0016:10:00מגה בול מעלות5מעלות192520196

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחנייה של מחסן קבלת סחורות כללימעלה כמון 3, כרמיאל17:20:0018:00:00מגה בול כרמיאל6כרמיאל192620196

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחניית חצר פריקהלוחמי הגיטאות 3, א. תעשיה, צפת19:00:0020:00:00זול בשפע7צפת192720196
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קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחניית פריקת סחורות כללימושב רגבה06:50:0007:35:00מגה בול רגבה1מושב רגבה192920197

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחנייה הציבוריתשלום הגליל 1, עכו08:20:0009:00:00מגה בול עכו2עכו193020197

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחנייה הציבוריתיהושפט פינת העצמאות, עכו09:40:0010:00:00מגה בול אשל הירדן3עכו193120197

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחנייה מול כניסה למחסן קבלת סחורהדרך עכו 127, קרית מוצקין10:50:0011:10:00מגה נווה גנים4קרית מוצקין193220197

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחנייה הציבורית מול הכניסהקרית ים , חיפה12:00:0012:25:00מגה סביוני ים5קרית ים193320197

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחנייה מצד שמאל של מחסן קבלת סחורהקניון סכנין13:20:0014:10:00מגה סכנין6קנין סכנין193420197

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחניית פריקת סחורות כללימושב רגבה14:55:0015:40:00מגה בול רגבה7מושב רגבה193520197

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחנייה הציבוריתשלום הגליל 1, עכו16:25:0017:10:00מגה בול עכו8עכו193620197

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחנייה הציבוריתיהושפט פינת העצמאות, עכו17:55:0018:15:00מגה בול אשל הירדן9עכו193720197

קמעונאות
גליל מערבי - מגה 

בחנייה מול כניסה למחסן קבלת סחורהדרך עכו 127, קרית מוצקין19:05:0021:00:00מגה נווה גנים10קרית מוצקין193820197

קבלת סחורותהחרושת 6 , צומת וולקן, חיפה06:50:0007:30:00מגה בול - חוצות המפרץ1חיפה, חוצות המפרץ194020198חיפה - מגה קמעונאות
בחנייה מתחת לסככה  משמאל למחסן 

סחורותחלוצי תעשיה פינת יגאל ידין , קרית חיים08:10:0008:50:00מגה בול - קריות2קרית חיים194120198חיפה - מגה קמעונאות
בחנייה באזור פריקה של מחסן קבלת 

בחנייהשד' ירושלים 52, ק. ים09:30:0010:00:00מגה בעיר - פסגות ים3קרים ים194220198חיפה - מגה קמעונאות

בחצר פריקה של המחסן האחוריהעצמאות 10, קרית אתא10:50:0011:25:00מגה בית וגן , קרית אתא4קרית אתא194320198חיפה - מגה קמעונאות

בחניית מחסן קבלת סחורהזבולון 14, קרית אתא12:05:0012:45:00מגה זבולון , קרית אתה5קרית אתא194420198חיפה - מגה קמעונאות

בחניית מחסן קבלת סחורהרח' קק"ל 58, קרית ביאליק13:30:0014:10:00מגה , קרית ביאליק קק"ל6קרית ביאליק194520198חיפה - מגה קמעונאות

קבלת סחורותהחרושת 6 , צומת וולקן, חיפה15:00:0015:45:00מגה בול - חוצות המפרץ7חיפה, חוצות המפרץ194620198חיפה - מגה קמעונאות
בחנייה מתחת לסככה  משמאל למחסן 

סחורותחלוצי תעשיה פינת יגאל ידין , קרית חיים16:30:0017:10:00מגה בול - קריות8קרית חיים194720198חיפה - מגה קמעונאות
בחנייה באזור פריקה של מחסן קבלת 

בחנייהשד' ירושלים 52, ק. ים17:45:0018:10:00מגה בעיר - פסגות ים9קרית ים194820198חיפה - מגה קמעונאות

בחצר פריקה של המחסן האחוריהעצמאות 10, קרית אתא19:00:0019:35:00מגה בית וגן , קרית אתא10קרית אתא194920198חיפה - מגה קמעונאות

בחניית מחסן קבלת סחורהזבולון 14, קרית אתא20:15:0021:00:00מגה זבולון , קרית אתה11קרית אתא195020198חיפה - מגה קמעונאות
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בכניסה למחסן מצד ימיןדרך בר יהודה 17, נשר06:50:0008:30:00מגה בול - נשר1נשר195220199חיפה - מגה קמעונאות

בכניסה הראשית לסניףהרצל 97, חיפה09:20:0009:50:00מגה בול - הרצל2חיפה195320199חיפה - מגה קמעונאות

בחנייה מול הכניסה למחסןגרינברג 20 שכונת רמת בגין , חיפה09:35:0010:55:00מגה בעיר גרינברג3חיפה195420199חיפה - מגה קמעונאות

בחנייה שנייה צמוד לחניית קטנועיםרח' שילון 2, רמות אלון , חיפה11:35:0012:05:00מגה רמות אלון4חיפה195520199חיפה - מגה קמעונאות

חנייה ראשונה מצד ימיןאלכסנדר ינאי 3 שכונת כרמליה12:55:0013:45:00מגה כרמליה5חיפה195620199חיפה - מגה קמעונאות

בכניסה למחסן מצד ימיןדרך בר יהודה 17, נשר14:15:0015:45:00מגה בול - נשר6נשר195720199חיפה - מגה קמעונאות

בכניסה הראשית לסניףהרצל 97, חיפה14:30:0015:00:00מגה בול - הרצל7חיפה195820199חיפה - מגה קמעונאות

בחנייה מול הכניסה למחסןגרינברג 20 שכונת רמת בגין , חיפה15:45:0016:15:00מגה בעיר גרינברג8חיפה195920199חיפה - מגה קמעונאות

בחנייה שנייה צמוד לחניית קטנועיםרח' שילון 2, רמות אלון , חיפה17:00:0018:00:00מגה רמות אלון9חיפה196020199חיפה - מגה קמעונאות

בחנייה מול הכניסה למחסן קבלת סחורהרח' פרימן 8, ציר פרויד, חיפה06:50:0008:30:00מגה בול חיפה1חיפה196220200חיפה - מגה קמעונאות

בחנייה הראשונהרח' אלנקווה 32 פינת שלוסברג, חיפה09:15:0009:45:00מגה שער העליה2חיפה196320200חיפה - מגה קמעונאות

בחנייה בכניסה למחסן קבלת סחורהרח' העליה השנייה 37, שכונת בת גלים, חיפה10:30:0011:00:00מגה בת גלים3חיפה196620200חיפה - מגה קמעונאות

בחנייה באזור פריקה מול הכניסה למעליתשד' הנשיא מרכז הכרמל, חיפה11:40:0012:20:00מגה אודיטוריום4חיפה196420200חיפה - מגה קמעונאות

בחנייה הציבורית מול הכניסה למחסןחנה סנש 20, חיפה13:00:0013:30:00מגה מגדלי כרמל5חיפה196520200חיפה - מגה קמעונאות

בחנייה הראשונהרח' פרימן 8, ציר פרויד, חיפה14:15:0015:30:00מגה בול חיפה6חיפה196720200חיפה - מגה קמעונאות

בחנייה מול הכניסה למחסן קבלת סחורהרח' אלנקווה 32 פינת שלוסברג, חיפה16:15:0016:45:00מגה שער העליה7חיפה196820200חיפה - מגה קמעונאות

בחנייה בכניסה למחסן קבלת סחורהרח' העליה השנייה 37, שכונת בת גלים, חיפה17:30:0018:00:00מגה בת גלים8חיפה197020200חיפה - מגה קמעונאות

בחנייה באזור פריקה מול הכניסה למעליתשד' הנשיא מרכז הכרמל, חיפה19:15:0020:00:00מגה אודיטוריום9חיפה196920200חיפה - מגה קמעונאות

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

בחניית מנהל הסניף בצמוד לחניית נכיםהגלבוע 1 פינת יהושע אביטן, בית שאן07:00:0008:00:00מגה בול בית שאן1בית שאן197220201

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

בחניית קבלת סחורהקהילת ציון, א. תעשיה עפולה09:10:0010:10:00מגה עפולה2עפולה197320201

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

בחנייה מול מחסן סחורות כלליא.תעשיה פוריה, טבריה11:40:0012:30:00מגה בול טבריה עילית3טבריה197420201
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החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

חנייה בכניסה ראשית מול זול בשפעא.תעשיה בית הדר, טבריה13:15:0013:45:00מגה בול טבריה4טבריה197520201

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

בחניית מנהל הסניף בצמוד לחניית נכיםהגלבוע 1 פינת יהושע אביטן, בית שאן14:35:0015:25:00מגה בול בית שאן5בית שאן197620201

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

בחניית קבלת סחורהקהילת ציון, א. תעשיה עפולה16:35:0017:35:00מגה עפולה6עפולה197720201

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

חנייה בכניסה ראשית מול זול בשפעא.תעשיה פוריה, טבריה18:00:0018:50:00מגה בול טבריה עילית7בית שאן197820201

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

בחניית קבלת סחורהא.תעשיה בית הדר, טבריה19:40:0020:10:00מגה בול טבריה8בית שאן197920201

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

בחנייה על יד מחסן אריזהא. תעשיה יקנעם06:50:0007:10:00מגה בעיר - יקנעם1יקנעם198120202

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

במחסן קבלת סחורה כללימ. מסחרי קידמת ישי07:55:0008:30:00מגה בול - רמת ישי2רמת ישי198220202

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

בחנייה הציבורית מול מחסן קבלת סחורההעצמאות  מ. מסחרי, מגדל העמק09:20:0009:50:00מגה בול - מגדל העמק3מגדל העמק198320202

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

בחניית לקוחות בכניסה לסניףיקינטון 4, נצרת10:35:0011:00:00מגה בול - הר יונה4נצרת198420202

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

בחנייה מצד שמאל של המחסןדרך הציונות פינת דרך העמק, נצרת11:40:0012:40:00מגה בול נצרת5נצרת198520202

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

בחנייה על יד מחסן אריזהא. תעשיה יקנעם13:40:0014:00:00מגה בעיר - יקנעם6יקנעם198620202

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

במחסן קבלת סחורה כללימ. מסחרי קידמת ישי14:45:0015:15:00מגה בול - רמת ישי7רמת ישי198720202

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

בחנייה הציבורית מול מחסן קבלת סחורההעצמאות  מ. מסחרי, מגדל העמק16:00:0016:30:00מגה בול - מגדל העמק8מגדל העמק198820202

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

בחניית לקוחות בכניסה לסניףיקינטון 4, נצרת17:15:0017:45:00מגה בול - הר יונה9נצרת198920202

החשמל יומיים חיפה
עמקים - חברת 

בחנייה מצד שמאל של המחסןדרך הציונות פינת דרך העמק, נצרת18:30:0019:30:00מגה בול נצרת10נצרת199020202

קמעונאות
שומרון - מגה 

בחנייה השנייה מצד ימין של בנייןהאנפה פינת החוחית, זכרון יעקב מזרח06:50:0007:10:00זכרון מזרח מגה בעיר1זכרון יעקב - מזרח199220203

קמעונאות
שומרון - מגה 

בחניית לקוחות מול מתחם העגלותהחלוצים פינת רח' הכובשים, זכרון יעקב07:50:0008:25:00שמורת זכרון2זכרון יעקב199320203

קמעונאות
שומרון - מגה 

בחנייה האחורית של המחסןהעצמאות 21, בית אליעזר, חדרה09:35:0010:15:00בית אליעזר3חדרה199420203

קמעונאות
שומרון - מגה 

בחניין אספקת סחורהרוטשילד 40, חדרה10:50:0011:25:00קניון חדרה מגה בול4חדרה199520203

קמעונאות
שומרון - מגה 

בחנייה של מחסן קבלת סחורה כלליהלל יפה 5 פינת סמילנסקי, חדרה12:00:0012:35:00נאות חן חדרה5חדרה199620203

קמעונאות
שומרון - מגה 

בחנייה מול הכניסה הראשיתכביש א. התעשיה , צומת אליאנס, חדרה13:15:0014:35:00מגה בול חדרה6חדרה199720203
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קמעונאות
שומרון - מגה 

בחניית לקוחות מול מתחם העגלותהחלוצים פינת רח' הכובשים, זכרון יעקב15:35:0016:05:00שמורת זכרון7זכרון יעקב199820203

קמעונאות
שומרון - מגה 

בחנייה האחורית של המחסןהעצמאות 21, בית אליעזר, חדרה16:45:0017:15:00בית אליעזר8חדרה199920203

קמעונאות
שומרון - מגה 

בחניין אספקת סחורהרוטשילד 40, חדרה18:15:0018:50:00קניון חדרה מגה בול9חדרה200020203

קמעונאות
שומרון - מגה 

בחנייה של מחסן קבלת סחורה כלליהלל יפה 5 פינת סמילנסקי, חדרה19:20:0019:50:00נאות חן חדרה10חדרה200120203

קמעונאות
שומרון - מגה 

בחנייה מול הכניסה הראשיתכביש א. התעשיה , צומת אליאנס, חדרה18:30:0020:30:00מגה בול חדרה11חדרה200220203
בחנייהמ.מ.אבן יהודה ,המייסדים 53, אבן יהודה08:00:0011:30:00מ.מ.אבן יהודה1נתניה200420204נתניה
חניה גדולה בתוך המפעלהעצמאות 4, אבן יהודה12:00:0016:00:00ארדע פלסט2נתניה200520204נתניה

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחנייה מול הכניסה הראשיתהשקד4, תל מונד06:50:0007:30:00מגה1תל מונד200720205

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מול הכניסה הראשיתמעלית 6 , קדימה08:10:0009:10:00מגה בעיר2קדימה200820205

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מול הכניסה הראשיתמנחם בגין כפר יונה10:00:0010:35:00מגה בעיר3כפר יונה200920205

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מול הכניסה למחסןשרת6 , קניון כפר יונה11:10:0011:35:00מגה4כפר יונה201020205

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מול הכניסה למחסןהאורזים 4, נתניה12:25:0013:10:00מגה בול הדרים5נתניה201120205

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מול הכניסה הראשיתהשקד4, תל מונד14:00:0014:30:00מגה6תל מונד201220205

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מול הכניסה הראשיתמעלית 6 , קדימה15:05:0015:50:00מגה בעיר7קדימה201320205

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מול הכניסה הראשיתמנחם בגין כפר יונה16:40:0017:20:00מגה בעיר8כפר יונה201420205

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מול הכניסה למחסןשרת6 , קניון כפר יונה18:00:0018:30:00מגה9כפר יונה201520205

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מול הכניסה למחסןהאורזים 4, נתניה19:20:0020:00:00מגה בול הדרים10נתניה201620205

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה של מחסן קבלת סחורות כלליהרב קוק 32 פינת רח' סלומון, נתניה06:50:0007:20:00מגה בעיר - לב נתניה1נתניה201820206

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מול הכניסה הראשיתשטמפר 14, נתניה08:15:0008:35:00מגה - מרכז נתניה2נתניה201920206

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מול מחסן קבלת סחורות כלליירושלים 29, נתניה09:15:0009:35:00מגה - ירושלים - נתניה3נתניה202020206

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מול מחסן קבלת סחורות כלליגרינבאום יצחק 14, נתניה10:15:0010:35:00מגה - אזורים נתניה4נתניה202120206

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מימיןקניון אבן יהודה11:10:0011:45:00מגה - אבן יהודה5אבן יהודה202220206
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קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניון ציבוריהמיסדים 61, אבן יהודה12:25:0012:50:00מגה - צרכניה אבן יהודה6אבן יהודה202320206

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה באזור הפריקהרח' צורן 6 , א.ת. דרום, נתניה13:30:0014:30:00מגה בול - נתניה7נתניה202420206

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה של מחסן קבלת סחורות כלליהרב קוק 32 פינת רח' סלומון, נתניה15:10:0015:45:00מגה בעיר - לב נתניה8נתניה202520206

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מול הכניסה הראשיתשטמפר 14, נתניה16:30:0016:55:00מגה - מרכז נתניה9נתניה202620206

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מול מחסן קבלת סחורות כלליירושלים 29, נתניה17:35:0017:55:00מגה - ירושלים נתניה10נתניה202720206

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מול מחסן קבלת סחורות כלליגרינבאום יצחק 14, נתניה18:35:0019:05:00מגה - אזורים נתניה11נתניה202820206

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה מימיןקניון אבן יהודה19:40:0020:20:00מגה - אבן יהודה12אבן יהודה202920206

קמעונאות
נתניה - מגה 

בחניה באזור הפריקהרח' צורן 6 , א.ת. דרום, נתניה21:05:0022:00:00מגה בול - נתניה13נתניה203020206

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניה על יד אזור עגלותרח' י. כהן 2, צומת העלייה, כפר סבא06:50:0007:30:00מגה - רון1כפר סבא203220207

קמעונאות
השרון - מגה 

בחנית פריקה וטעינה מול המחסןכצנלסון 20, קנין ערים, כפר סבא08:10:0008:50:00מגה קנין ערים2כפר סבא203320207

קמעונאות
השרון - מגה 

בחנייהבן גוריון 58, הוד השרון09:35:0010:10:00מגה הוד השרון3הוד השרון203420207

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניה שלישית של המשלוחיםעתיר ידע 1,  כפר סבא11:00:0013:00:00מגה בול יכין4כפר סבא203520207

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניה על יד אזור עגלותרח' י. כהן 2, צומת העלייה, כפר סבא13:45:0014:25:00מגה - רון5כפר סבא203620207

קמעונאות
השרון - מגה 

בחנית פריקה וטעינה מול המחסןכצנלסון 20, קנין ערים, כפר סבא15:05:0015:45:00מגה קנין ערים6כפר סבא203720207

קמעונאות
השרון - מגה 

בחנייהבן גוריון 58, הוד השרון16:30:0017:10:00מגה הוד השרון7הוד השרון203820207

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניה שלישית של המשלוחיםעתיר ידע 1,  כפר סבא17:55:0020:30:00מגה בול יכין8כפר סבא203920207

קמעונאות
השרון - מגה 

חנייה כחול לבן בתשלוםאחוזה 114, רעננה06:50:0007:15:00מגה - מרכז רעננה1רעננה204120208

קמעונאות
השרון - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורהאחוזה 158, רעננה07:50:0008:25:00מגה - קרן היסוד2רעננה204220208

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניה צמוד למדרכהאחוזה 198, רעננה09:00:0009:35:00שפע שוק מרכז גולן3רעננה204320208

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניה הציבורית מעבר לכבישההסתדרות 11, שכון ותיקים, רעננה10:00:0010:20:00מגה ותיקים4רעננה204420208

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניה מול המחסןהתקומה, מ. מסחרי קרית שרת, רעננה11:05:0011:30:00מגה קרית שרת5רעננה204520208



מיקום הקלפי במתחםכתובת הקלפיעד שעהמשעהשם מקום העבודהמספר תחנהשם ישובמספר קלפימספר אתרשם מרחב

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניית לקוחות מול דלת חירום מס' 9החרושת 12 - 14 א.תעשיה רעננה12:10:0013:10:00מגה בול רעננה תרשיש6רעננה204620208

קמעונאות
השרון - מגה 

חנייה כחול לבן בתשלוםאחוזה 114, רעננה13:50:0014:15:00מגה - מרכז רעננה7רעננה204720208

קמעונאות
השרון - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורהאחוזה 158, רעננה14:40:0015:15:00מגה - קרן היסוד8רעננה204820208

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניה צמוד למדרכהאחוזה 198, רעננה15:50:0016:25:00מגה מרכז גולן9רעננה204920208

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניה הציבורית מעבר לכבישההסתדרות 11, שכון ותיקים, רעננה17:00:0017:30:00מגה ותיקים10רעננה205020208

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניה מול המחסןהתקומה, מ. מסחרי קרית שרת, רעננה18:15:0018:45:00מגה קרית שרת11רעננה205120208

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניית לקוחות מול דלת חירום מס' 9החרושת 12 - 14 א.תעשיה רעננה19:25:0020:30:00מגה בול רעננה תרשיש12רעננה205220208

קמעונאות
השרון - מגה 

מול הכניסה למחסן קבלת סחורות כלליבן גוריון 82, הרצליה06:45:0007:20:00מגה - נוה אמירים1הרצליה205420209

קמעונאות
השרון - מגה 

ברחבת מחסן קבלת סחורות כלליבן גוריון 2, הרצליה07:55:0008:30:00שפע שוק לב הרצליה2הרצליה205520209

קמעונאות
השרון - מגה 

בכניסה לחנייה מצד ימיןהדר 2, הרצליה09:05:0009:30:00מגה הדר הרצליה3הרצליה205620209

קמעונאות
השרון - מגה 

בכניסה לסניףכצנלסון 19, הרצליה10:05:0010:25:00מגה בעיר - נווה עמל4הרצליה205720209

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניית לקוחות מול הכניסה הראשיתירושלים פינת רח' אחוזה, רעננה11:05:0012:05:00מגה - פארק רעננה5רעננה205820209

קמעונאות
השרון - מגה 

מול הכניסה למחסן קבלת סחורות כלליבן גוריון 82, הרצליה12:45:0013:20:00מגה - נוה אמירים6הרצליה205920209

קמעונאות
השרון - מגה 

ברחבת מחסן קבלת סחורות כלליבן גוריון 2, הרצליה14:00:0014:40:00שפע שוק לב הרצליה7הרצליה206020209

קמעונאות
השרון - מגה 

בכניסה לחנייה מצד ימיןהדר 2, הרצליה15:20:0016:50:00מגה הדר הרצליה8הרצליה206120209

קמעונאות
השרון - מגה 

בכניסה לסניףכצנלסון 19, הרצליה17:30:0018:00:00מגה בעיר - נווה עמל9הרצליה206220209

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניית לקוחות מול הכניסה הראשיתירושלים פינת רח' אחוזה, רעננה18:40:0020:30:00מגה - פארק רעננה10רעננה206320209

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניה מול הכניסה למחסן כלליסוקולוב 33, רמת השרון06:50:0007:20:00מגה בעיר - רמת השרון1רמת השרון206520210

קמעונאות
השרון - מגה 

בכניסה הראשיתהחרושת, א.ת. רמת השרון08:00:0009:15:00מגה רמת השרון2רמת השרון206620210

קמעונאות
השרון - מגה 

הרצליה10:00:0011:15:00מגה שבעת הכוכבים3הרצליה206720210
שירת הדבורה פינת שד' שבעת הכוכבים, 

בחנייה מול מחסן סחורות כללי

קמעונאות
השרון - מגה 

בחנייה האחורית (חניה פרטית)ככר הציונות, רח' זוהר טל 34, הרצליה12:00:0012:25:00מגה הרצליה פיתוח4הרצליה206820210
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קמעונאות
השרון - מגה 

שער הים 10, נוף ים הרצליה13:05:0013:40:0מגה נוף ים5הרצליה206920210 בחניה פרטית מצד שמאל0

קמעונאות
השרון - מגה 

בחניה מול הכניסה למחסן כלליסוקולוב 33, רמת השרון14:20:0014:50:00מגה בעיר - רמת השרון6רמת השרון207020210

קמעונאות
השרון - מגה 

בכניסה הראשיתהחרושת, א.ת. רמת השרון15:30:0017:00:00מגה רמת השרון7רמת השרון207120210

קמעונאות
השרון - מגה 

הרצליה17:45:0019:00:00מגה שבעת הכוכבים8הרצליה207220210
שירת הדבורה פינת שד' שבעת הכוכבים, 

בחנייה מול מחסן סחורות כללי

קמעונאות
השרון - מגה 

בחנייה האחורית (חניה פרטית)ככר הציונות, רח' זוהר טל 34, הרצליה19:40:0020:00:00מגה הרצליה פיתוח9הרצליה207320210

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בחניית המחסןעוזיאל 113, רמת גן06:45:0007:15:00מגה רווה1רמת גן207520211

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורההרוא"ה 2, רמת גן08:00:0008:20:00מגה הרואה2רמת גן207620211

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בחנייה האחרונה מול הכניסה הראשיתדרך בן גוריון 162, גבעתיים09:00:0009:30:00מגה בן גוריון3גבעתיים207720211

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בחנייה מול הרפה של הירקותרח' השלושה 35 פינת רח' השומר, בני ברק10:20:0011:05:00שפע שוק בני ברק4בני ברק207820211

קמעונאות
רמת גן - מגה 

יציאת חירוםדרך אבא הלל 301, רמת גן11:50:0013:00:00מגה בעיר , קניון איילון5רמת גן207920211
בחנייה הראשונה בצד שמאל מול דלת 

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בחניית המחסןעוזיאל 113, רמת גן13:45:0014:15:00מגה רווה6רמת גן208020211

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורההרוא"ה 2, רמת גן15:00:0015:20:00מגה הרואה7רמת גן208120211

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בחנייה האחרונה מול הכניסה הראשיתדרך בן גוריון 162, גבעתיים16:00:0016:30:00מגה בן גוריון8גבעתיים208220211

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בחנייה מול הרפה של הירקותרח' השלושה 35 פינת רח' השומר, בני ברק17:20:0018:00:00שפע שוק בני ברק9בני ברק208320211

קמעונאות
רמת גן - מגה 

יציאת חירוםדרך אבא הלל 301, רמת גן18:45:0020:00:00מגה בעיר , קניון איילון10רמת גן208420211
בחנייה הראשונה בצד שמאל מול דלת 

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בחנייה בכניסה לחניוןלנדאו 7 א', קניון מרום נווה, רמת גן07:00:0007:45:00מגה בעיר - נווה מרום1רמת גן208620212

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בחניית הספקים של הסניףכורזין1, גבעתיים08:25:0009:25:00מגה יהלומים2גבעתיים208720212

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בחניית כחול לבן ברח' הל'הויצמן 23, גבעתיים10:05:0010:25:00מגה דלי ויצמן3גבעתיים208920212

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בחנייה מול מחסן קבלת סחורה כלליתויצמן 71, קנין גבעתיים, גבעתיים11:00:0012:00:00מגה קניון גבעתיים4גבעתיים209020212

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בחדר המנהלהרצל 75, רמת גן13:00:0013:30:00מגה אואזיס5רמת גן245820212

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בחנייה בכניסה לחניוןלנדאו 7 א', קניון מרום נווה, רמת גן14:30:0015:15:00מגה בעיר - נווה מרום6רמת גן209120212
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קמעונאות
רמת גן - מגה 

בחניית הספקים של הסניףכורזין1, גבעתיים16:00:0017:00:00מגה יהלומים7גבעתיים209220212

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בחניית כחול לבן ברח' הל'הויצמן 23, גבעתיים17:40:0018:05:00מגה דלי ויצמן8גבעתיים209420212

קמעונאות
רמת גן - מגה 

בחנייה מול מחסן קבלת סחורה כלליתויצמן 71, קנין גבעתיים, גבעתיים18:45:0020:00:00מגה קניון גבעתיים9גבעתיים209520212

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

בחנייהקפלן 13, פתח תקוה06:45:0007:10:00מגה - בלינסון1פתח - תקווה209720213

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

ירקותהרצל 28, פתח תקוה07:50:0008:25:00מגה - חפץ חיים2פתח - תקווה209820213
בחניית מחסן קבלת סחורה מול מחסן 

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

בחנייה הראשונה מצד ימיןשטמפר 73 פינת אבניאל, פתח תקוה09:05:0009:35:00מגה בול - שטמפר3פתח - תקווה209920213

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

בכניסה למחסן מצד שמאלדרך מנחם בגין 96, פתח תקוה10:25:0011:00:00עמישב פ"ת- ש.שוק4פתח - תקווה210020213

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

פ"ת210120213
א. תעשיה סגולה 

לסניףבן ציון גליס 2 פינת דרזנר 1, א.ת. סגולה פ"ת11:45:0013:00:00מגה בול - סגולה5
בחנייה האחרונה מול הכניסה הראשית 

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

בחנייהקפלן 13, פתח תקוה13:45:0014:10:00מגה - בלינסון6פתח - תקווה210220213

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

ירקותהרצל 28, פתח תקוה14:55:0015:35:00מגה - חפץ חיים7פתח - תקווה210320213
בחניית מחסן קבלת סחורה מול מחסן 

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

בחנייה הראשונה מצד ימיןשטמפר 73 פינת אבניאל, פתח תקוה16:05:0016:35:00מגה בול - שטמפר8פתח - תקווה210420213

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

בכניסה למחסן מצד שמאלדרך מנחם בגין 96, פתח תקוה17:15:0018:00:00עמישב פ"ת- ש.שוק9פתח - תקווה210520213

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

פ"ת210620213
א. תעשיה סגולה 

לסניףבן ציון גליס 2 פינת דרזנר 1, א.ת. סגולה פ"ת18:45:0020:00:00מגה בול - סגולה10
בחנייה האחרונה מול הכניסה הראשית 

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

בחנייה של מחסן קבלת סחורות כלליהציונות 78, אריאל06:50:0007:15:00מגה - אריאל ב'1אריאל210820214

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

כלליתמ. מסחרי חדש, רובע א', אריאל07:55:0008:35:00מגה אריאל2אריאל210920214
בחנייה הצמודה למחסן קבלת סחורות 

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

בחנייה מול הכניסה למחסןבן זכאי 32, אלעד09:50:0010:20:00ש. שוק אלעד3אלעד211020214

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורותשמעון בן שטח פינת עובדיה בר תנור, אלעד10:55:0011:20:00ש. שוק אלעד עילית4אלעד211120214

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

חניות מקורותהעמל 2 פארק התעשיות אפק, ראש העין12:10:0013:10:00מגה - ראש העין5ראש העין211220214

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

בחנייה של מחסן קבלת סחורות כלליהציונות 78, אריאל14:00:0014:40:00מגה - אריאל ב'6אריאל211320214

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

כלליתמ. מסחרי חדש, רובע א', אריאל15:20:0016:00:00מגה אריאל7אריאל211420214
בחנייה הצמודה למחסן קבלת סחורות 

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

בחנייה מול הכניסה למחסןבן זכאי 32, אלעד17:15:0017:45:00ש. שוק אלעד8אלעד211520214
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קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורותשמעון בן שטח פינת עובדיה בר תנור, אלעד18:20:0018:45:00ש. שוק אלעד עילית9אלעד211620214

קמעונאות
פתח תקוה - מגה 

חניות מקורותהעמל 2 פארק התעשיות אפק, ראש העין19:35:0020:30:00מגה - ראש העין10ראש העין211720214

קמעונאות
תל אביב - מגה 

המחסןרח' בני אפרים 209, תל אביב06:50:0007:10:00מגה מעוז אביב1תל אביב211920215
בחניית אספקת סחורות מצד שמאל של 

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחנייה צמודה לקיר מול הכניסה הראשיתשלום אש 7 , הדר יוסף, תל אביב07:45:0008:05:00מגה פארק הירקון2תל אביב212020215

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחנייה של פריקת סחורה מצד שמאלד.מ. מרכוס 7 , תל אביב08:45:0009:05:00מגה רמת החייל3תל אביב212120215

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהגרופית 2 פינת וייסבורג 17, תל אביב09:45:0010:10:00מגה רמות צהלה4תל אביב212220215

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית לקוחות מול הכניסה הראשיתראול וולנברג , תל אביב10:45:0012:20:00מגה עתידים5תל אביב212320215

קמעונאות
תל אביב - מגה 

המחסןרח' בני אפרים 209, תל אביב13:05:0013:25:00מגה מעוז אביב6תל אביב212420215
בחניית אספקת סחורות מצד שמאל של 

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחנייה צמודה לקיר מול הכניסה הראשיתשלום אש 7 , הדר יוסף, תל אביב13:55:0014:20:00מגה פארק הירקון7תל אביב212520215

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחנייה של פריקת סחורה מצד שמאלד.מ. מרכוס 7 , תל אביב15:00:0015:20:00מגה רמת החייל8תל אביב212620215

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהגרופית 2 פינת וייסבורג 17, תל אביב16:00:0016:30:00מגה רמות צהלה9תל אביב212720215

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית לקוחות מול הכניסה הראשיתראול וולנברג , תל אביב17:10:0019:00:00מגה עתידים10תל אביב212820215

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחנייה מול הכניסה הראשית לסניףויצמן 20, תל אביב06:50:0007:10:00מגה ויצמן1תל אביב213020216

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית אספקת סחורותניסים אלוני 10 שכ' צמרות , תל אביב07:50:0008:15:00מגה 2Yתל אביב213120216

קמעונאות
תל אביב - מגה 

במחסן קבלת סחורות בחניית אספקהתלמוד בבלי 17, תל אביב08:55:0009:40:00מגה בבלי3תל אביב213220216

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחנייה מול הכניסה הראשיתיהודה המכבי 46 - 48, תל אביב10:15:0010:50:00מגה יהודה המכבי4תל אביב213320216

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית אספקת סחורהפנקס 48, תל אביב11:15:0012:20:00מגה פנקס5תל אביב213420216

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחנייה מול הכניסה הראשית לסניףויצמן 20, תל אביב13:00:0013:20:00מגה ויצמן6תל אביב213520216

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית אספקת סחורותניסים אלוני 10 שכ' צמרות , תל אביב14:00:0014:30:00מגה 7Yתל אביב213620216

קמעונאות
תל אביב - מגה 

במחסן קבלת סחורות בחניית אספקהתלמוד בבלי 17, תל אביב15:10:0016:00:00מגה בבלי8תל אביב213720216

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחנייה מול הכניסה הראשיתיהודה המכבי 46 - 48, תל אביב16:35:0017:15:00מגה יהודה המכבי9תל אביב213820216
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קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית אספקת סחורהפנקס 48, תל אביב17:50:0019:30:00מגה פנקס10תל אביב213920216

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהלאה 15, נאות אפקה תל אביב06:50:0007:20:00מגה נאות אפקה1תל אביב214120217

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית פריקת סחורהבקר 8 נאות אפקה, תל אביב08:05:0008:55:00מגה תל ברוך2תל אביב214220217

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהאבא אחימאיר 35 רמת אביב ג', תל אביב09:30:0010:30:00מגה רמת אביב ג'3תל אביב214320217

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורה כלליתאופנהיימר 13 נווה אביבים, תל אביב11:05:0011:45:00מגה נווה אביבים4תל אביב214420217

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהלאה 15, נאות אפקה תל אביב12:25:0012:55:00מגה נאות אפקה5תל אביב214520217

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית פריקת סחורהבקר 8 נאות אפקה, תל אביב13:35:0014:30:00מגה תל ברוך6תל אביב214620217

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהאבא אחימאיר 35 רמת אביב ג', תל אביב15:05:0016:05:00מגה רמת אביב ג'7תל אביב214720217

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורה כלליתאופנהיימר 13 נווה אביבים, תל אביב16:40:0018:00:00מגה נווה אביבים8תל אביב214820217

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בכניסה לחניון מצד ימיןאורי 12, תל אביב07:15:0007:45:00מגה מגדלי דוד1תל אביב215020218

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהאבן גבירול 30, תל אביב08:25:0009:05:00מגה אבן גבירול2תל אביב215120218

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהדיזינגוף 65, תל אביב09:55:0011:30:00מגה לב דיזינגוף3תל אביב215220218

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהככר דיזינגוף12:35:0013:00:00מגה ככר דיזינגוף4תל אביב215320218

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בכניסה לחניון מצד ימיןאורי 12, תל אביב13:40:0014:10:00מגה מגדלי דוד5תל אביב215420218

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהאבן גבירול 30, תל אביב14:50:0015:30:00מגה אבן גבירול6תל אביב215520218

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהדיזינגוף 65, תל אביב16:05:0018:00:00מגה לב דיזינגוף7תל אביב215620218

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהככר דיזינגוף18:35:0019:10:00מגה ככר דיזינגוף8תל אביב215720218

קמעונאות
תל אביב - מגה 

במחסן של קבלת סחורהעודד 4, תל אביב06:50:0007:20:00מגה רמת הטייסים1תל אביב215920219

קמעונאות
תל אביב - מגה 

ברחבה של מחסן קבלת סחורהמעפילי אגוז, כפר שלם, תל אביב07:55:0008:30:00מגה כפר שלם2תל אביב216020219

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורהלה גרדיה 76, תל אביב09:05:0009:45:00מגה לה גרדיה3תל אביב216120219

קמעונאות
תל אביב - מגה 

ברחבת פריקת סחורה וספקיםלוינסקי 108, ת. מרכזית , תל אביב10:25:0011:10:00מגה בול ת. מרכזית4תל אביב216220219
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קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית המשלוחים מול הכניסה הראשיתיגאל אלון 53, תל אביב11:55:0013:55:00מגה בול יד אליהו5תל אביב216320219

קמעונאות
תל אביב - מגה 

במחסן של קבלת סחורהעודד 4, תל אביב14:40:0015:15:00מגה רמת הטייסים6תל אביב216420219

קמעונאות
תל אביב - מגה 

ברחבה של מחסן קבלת סחורהמעפילי אגוז, כפר שלם, תל אביב15:50:0016:20:00מגה כפר שלם7תל אביב216520219

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורהלה גרדיה 76, תל אביב16:55:0017:30:00מגה לה גרדיה8תל אביב216620219

קמעונאות
תל אביב - מגה 

ברחבת פריקת סחורה וספקיםלוינסקי 108, ת. מרכזית , תל אביב18:10:0018:45:00מגה בול ת. מרכזית9תל אביב216720219

קמעונאות
תל אביב - מגה 

בחניית המשלוחים מול הכניסה הראשיתיגאל אלון 53, תל אביב19:25:0022:00:00מגה בול יד אליהו10תל אביב216820219

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחניית מנהלת הסניףשד' הארזים 2, רמת אפעל07:00:0007:20:00מגה בית אבות1רמת אפעל217120220

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחנייה מצד שמאל של המחסןשד' האורנים 16, רמת אפעל07:55:0008:20:00מגה רמת אפעל2רמת אפעל217220220

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחנייה מול מחסן קבלת סחורה כלליתרח' ירושלים 35, קניון קיראון09:05:0010:05:00מגה קניון קיראון3קניון קיראון217320220

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחניית פריקההגליל 78, גבעת סביון10:40:0011:40:00מגה בול גבעת סביון4גבעת סביון217420220

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחניית פריקההנשיא 57, קרית אונו12:20:0012:40:00מגה הנשיא5קרית אונו217520220

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחנייה של המחסןהאורנים 1, מ. מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל13:20:0013:40:00מגה רמת אילן6גבעת שמואל217620220

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחנייה מצד שמאל של המחסןשד' האורנים 16, רמת אפעל14:20:0015:10:00מגה רמת אפעל7רמת אפעל217720220

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחנייה מול מחסן קבלת סחורה כלליתרח' ירושלים 35, קניון קיראון15:55:0016:55:00מגה קניון קיראון8קניון קיראון217820220

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחניית פריקההגליל 78, גבעת סביון17:30:0018:20:00מגה בול גבעת סביון9גבעת סביון217920220

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחניית פריקההנשיא 57, קרית אונו19:00:0019:20:00מגה הנשיא10קרית אונו218020220

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחנייה של המחסןהאורנים 1, מ. מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל20:00:0020:30:00מגה רמת אילן11גבעת שמואל218120220

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחנייה האחרונה צמוד למרכז מסחריחיים ברלב 10 נווה סביון, אור יהודה09:15:0009:40:00מגה נווה סביון1אור יהודה218320221

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחניית מנהלת הסניףההגנה 119, אור יהודה10:35:0011:10:00מגה בול קניון אור יהודה2אור יהודה218420221

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחניית המשלוחים מול הכניסה הראשיתהמפעל 2, א.ת. ישן, אור יהודה12:00:0014:00:00מגה אור יהודה3אור יהודה218520221

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחנייה האחרונה צמוד למרכז מסחריחיים ברלב 10 נווה סביון, אור יהודה14:50:0015:30:00מגה נווה סביון4אור יהודה218620221



מיקום הקלפי במתחםכתובת הקלפיעד שעהמשעהשם מקום העבודהמספר תחנהשם ישובמספר קלפימספר אתרשם מרחב

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחניית מנהלת הסניףההגנה 119, אור יהודה16:15:0016:55:00מגה בול קניון אור יהודה5אור יהודה218720221

קמעונאות
גבעתיים - מגה 

בחניית המשלוחים מול הכניסה הראשיתהמפעל 2, א.ת. ישן, אור יהודה17:35:0019:00:00מגה אור יהודה6אור יהודה218820221

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחניית פריקה במחסן קבלת סחורהקדרון 10 שכ' נווה מנחם, ירושלים07:10:0007:30:00מגה בעיר גבעת זאב1ירושלים219020222

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחניית פריקה וטעינהמשה דיין פינת צבי לבנון , פסגת זאב, ירושלים08:20:0008:50:00פסגת זאב2ירושלים219120222

קמעונאות
ירושלים - מגה 

ירושלים09:25:0009:55:00מגה בול ספיר י-ם3ירושלים219220222
יקותיאל אדם 2 פינת ניב דוד 4, פסגת זאב, 

בחניית לקוחות מגה

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורהגולדה מאיר 225 קניון רמות ירושלים11:00:0011:25:00רמות ירושלים4ירושלים219320222

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחנייה ע"י מחסן קרטוניםשמגר 16, קניון רב שפע, ירושלים12:30:0013:10:00מגה ש. שוק5ירושלים219420222

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחניית פריקה במחסן קבלת סחורהקדרון 10 שכ' נווה מנחם, ירושלים14:10:0014:30:00מגה בעיר גבעת זאב6ירושלים219520222

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחניית פריקה וטעינהמשה דיין פינת צבי לבנון , פסגת זאב, ירושלים15:20:0015:50:00פסגת זאב7ירושלים219620222

קמעונאות
ירושלים - מגה 

ירושלים16:30:0017:00:00מגה בול ספיר י-ם8ירושלים219720222
יקותיאל אדם 2 פינת ניב דוד 4, פסגת זאב, 

בחניית לקוחות מגה

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורהגולדה מאיר 225 קניון רמות ירושלים17:55:0018:15:00מגה רמות9ירושלים219820222

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחנייה ע"י מחסן קרטוניםשמגר 16, קניון רב שפע, ירושלים19:10:0020:00:00מגה ש. שוק10ירושלים219920222

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורה כלליתרח' אבי זוהר 1 , רמת בית הכרם ירושלים07:50:0008:35:00מגה בית הכרם1ירושלים220120223

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחנייה של אספקת סחורהבית"ר פינת ינובסקי, ירושלים09:25:0010:10:00מגה בול אלנבי2ירושלים220220223

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחנייה מול הכניסה הראשיתקנין ירושלים11:00:0012:00:00מגה מלחה3ירושלים220320223

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחנייה הראשונה מול הכניסהפייר קניג הרכבים 8, א. ת. תלפיות, ירושלים12:50:0014:00:00מגה בול תלפיות4ירושלים220420223

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורה כלליתרח' אבי זוהר 1 , רמת בית הכרם ירושלים14:50:0015:40:00מגה בית הכרם5ירושלים220520223

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחנייה של אספקת סחורהבית"ר פינת ינובסקי, ירושלים16:30:0017:10:00מגה בול אלנבי6ירושלים220620223

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחנייה מול הכניסה הראשיתקנין ירושלים18:00:0019:00:00מגה מלחה7ירושלים220720223

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחנייה הראשונה מול הכניסהפייר קניג הרכבים 8, א. ת. תלפיות, ירושלים19:45:0021:00:00מגה בול תלפיות8ירושלים220820223

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהרח' מעלה הקסטל  - קניון הראל07:00:0007:45:00מגה קניון הראל1מבשרת221020224
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קמעונאות
ירושלים - מגה 

ברחבת פריקת סחורהנחל סורק 23 , בית שמש08:35:0009:10:00מגה ש. שוק בית שמש2בית שמש221120224

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחנייה הראשונהבבא סאלי 22, בית"ר עלית10:05:0010:30:00מגה ש. שוק בית"ר עלית3בית"ר עלית221220224

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחנייה הראשונה מצד שמאלהר"ן 20, בית"ר עלית ב'11:10:0011:35:00מגה ש. שוק בית"ר עלית ב'4בית"ר עלית ב'221320224

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהרח' מעלה הקסטל  - קניון הראל12:25:0013:10:00מגה קניון הראל5מבשרת221420224

קמעונאות
ירושלים - מגה 

ברחבת פריקת סחורהנחל סורק 23 , בית שמש14:05:0014:40:00מגה ש. שוק בית שמש6בית שמש221520224

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחנייה הראשונהבבא סאלי 22, בית"ר עלית15:40:0016:10:00מגה ש. שוק בית"ר עלית7בית"ר עלית221620224

קמעונאות
ירושלים - מגה 

בחנייה הראשונה מצד שמאלהר"ן 20, בית"ר עלית ב'16:50:0017:30:00מגה ש. שוק בית"ר עלית ב'8בית"ר עלית ב'221720224

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

בחנייה הראשונה צמוד לסניף מגהמ. מסחרי רננים, מכבים06:45:0007:00:00מגה מכבים1מכבים221920225

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

בחניה ליד הכניסה למחסןעמק דותן 24, מ. מסחרי מליבו סנטר, מודיעין07:55:0008:25:00מגה מליבו2מודיעין222020225

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

בחניה ליד הכניסה למחסןהחשמונאים פינת עמק החולה, מודיעין09:15:0009:45:00מגה בעיר3מודיעין222120225

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

עלית222220225
קרית ספר - מודיעין 

כללישד' יחזקאל 2, קרית ספר, מודיעין עילית10:30:0010:55:00מגה ש. שוק4
בחניה מול הכניסה למחסן קבלת סחורות 

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

חניה רביעית מול הכניסה לסניףעמק בית שאן פינת יחזקאל הנביא, מודיעין11:35:0012:10:00מגה שמשוני5מודיעין222320225

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

חניה שלישית מול העגלותמרכז ישפרו סנטר, אזור המלאכה, מודיעין13:00:0013:50:00מגה בול6מודיעין222420225

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

בחנייה הראשונה צמוד לסניף מגהמ. מסחרי רננים, מכבים14:40:0015:00:00מגה מכבים7מכבים222520225

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

בחניה ליד הכניסה למחסןעמק דותן 24, מ. מסחרי מליבו סנטר, מודיעין15:55:0016:25:00מגה מליבו8מודיעין222620225

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

בחניה ליד הכניסה למחסןהחשמונאים פינת עמק החולה, מודיעין17:15:0017:45:00מגה בעיר9מודיעין222720225

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

עלית222820225
קרית ספר - מודיעין 

כללישד' יחזקאל 2, קרית ספר, מודיעין עילית18:30:0018:50:00מגה ש. שוק10
בחניה מול הכניסה למחסן קבלת סחורות 

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

חניה רביעית מול הכניסה לסניףעמק בית שאן פינת יחזקאל הנביא, מודיעין19:40:0020:20:00מגה שמשוני11מודיעין222920225

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

חניה שלישית מול העגלותמרכז ישפרו סנטר, אזור המלאכה, מודיעין21:05:0022:00:00מגה בול12מודיעין223020225

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

ימיןשד' הרצל 45, רמלה08:00:0008:25:00מגה בול רמלה - מרכז1רמלה223220226
בחניה הקרובה למחסן קבלת סחורות בצד 

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

בחנייה של מחסן קבלת סחורות בצד ימיןשד' הציונות 1, קניון לוד סנטר08:05:0008:50:00מגה בול לוד2לוד223320226
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קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

מול הכניסה למחסן קבלת סחורות כלליארבע עונות 14, גני אביב, לוד09:40:0010:20:00מגה גני אביב3לוד223420226

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

חנייה שנייה בחניית לקוחותעמק איילון 161, שהם11:10:0011:50:00מגה שהם4שהם223520226

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

בחניית לקוחות למעלה מול חניית הנכיםשד' ירושלים פינת רח' נופי חמד, רמלה12:30:0013:20:00מגה בול רמלה5רמלה223620226

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

ימיןשד' הרצל 45, רמלה14:00:0014:30:00מגה בול רמלה - מרכז6רמלה223720226
בחניה הקרובה למחסן קבלת סחורות בצד 

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

בחנייה של מחסן קבלת סחורות בצד ימיןשד' הציונות 1, קניון לוד סנטר15:05:0015:50:00מגה בול לוד7לוד223820226

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

מול הכניסה למחסן קבלת סחורות כלליארבע עונות 14, גני אביב, לוד16:40:0017:20:00מגה גני אביב8לוד223920226

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

חנייה שנייה בחניית לקוחותעמק איילון 161, שהם18:10:0019:00:00מגה שהם9שהם224020226

קמעונאות
לוד-רמלה - מגה 

בחניית לקוחות למעלה מול חניית הנכיםשד' ירושלים פינת רח' נופי חמד, רמלה19:50:0021:00:00מגה בול רמלה10רמלה224120226
בחניה של חצר הפריקה מרח'  העצמאותשד' העצמאות 65, בת ים06:50:0007:35:00מגה מגדל נחום1בת - ים224320227חולון - מגה קמעונאות
בחנייה צמוד לרמפהעוזיאל 5 , בת ים08:10:0008:40:00עוזיאל בת ים2בת - ים224420227חולון - מגה קמעונאות
בחניה הגדולה מול החנותמבצע סיני 20, בת ים09:15:0009:35:00רמת יוסף3בת - ים224520227חולון - מגה קמעונאות
בחניית המשלוחים מול הכניסה הראשיתעמל 20א', בת ים10:15:0011:30:00מגה בת ים4בת - ים224620227חולון - מגה קמעונאות
בחניית לקוחות מול דלת חירום אשמתחם יקויאל, בת ים11:45:0012:30:00בת ים מגה בול5בת - ים224720227חולון - מגה קמעונאות
בחניה של חצר הפריקה מרח'  העצמאותשד' העצמאות 65, בת ים13:10:0013:55:00מגה מגדל נחום6בת - ים224820227חולון - מגה קמעונאות
בחנייה צמוד לרמפהעוזיאל 5 , בת ים14:30:0015:00:00עוזיאל בת ים7בת - ים224920227חולון - מגה קמעונאות
בחניה הגדולה מול החנותמבצע סיני 20, בת ים16:05:0016:25:00רמת יוסף8בת - ים225020227חולון - מגה קמעונאות
בחניית המשלוחים מול הכניסה הראשיתעמל 20א', בת ים17:05:0018:30:00מגה בת ים9בת - ים225120227חולון - מגה קמעונאות
בחניית לקוחות מול דלת חירום אשמתחם יקויאל, בת ים19:05:0020:00:00בת ים מגה בול10בת - ים225220227חולון - מגה קמעונאות

הצמודה למחסןגרינבאום 45, תל אביב06:50:0007:25:00מגה בול תל כביר1תל אביב225420228חולון - מגה קמעונאות
בכניסה למחסן קבלת סחורה או בחנייה 

בחניה מול המחסןסוקולוב 48, חולון08:10:0008:25:00מגה כיכר ויצמן2חולון225520228חולון - מגה קמעונאות
בחניה של מחסן קבלת סחורות כלליאילת 36, חולון09:10:0009:50:00מגה נאות רחל3חולון225620228חולון - מגה קמעונאות
בחניה של מחסן קבלת סחורות כללימשה רום 24, חולון10:30:0010:50:00מגה נאות שושנים4חולון225720228חולון - מגה קמעונאות

הראשיתהמנור 2, א.ת. חולון11:30:0013:15:00מגה בול חולון5חולון225820228חולון - מגה קמעונאות
בחניה של רכבי המשלוחים מול הכניסה 

הצמודה למחסןגרינבאום 45, תל אביב14:00:0014:30:00מגה בול תל כביר6תל אביב225920228חולון - מגה קמעונאות
בכניסה למחסן קבלת סחורה או בחנייה 

בחניה מול המחסןסוקולוב 48, חולון15:15:0015:35:00מגה כיכר ויצמן7חולון226020228חולון - מגה קמעונאות
בחניה של מחסן קבלת סחורות כלליאילת 36, חולון16:15:0017:00:00מגה נאות רחל8חולון226120228חולון - מגה קמעונאות
בחניה של מחסן קבלת סחורות כללימשה רום 24, חולון17:40:0018:00:00מגה נאות שושנים9חולון226220228חולון - מגה קמעונאות

הראשיתהמנור 2, א.ת. חולון18:40:0020:30:00מגה בול חולון10חולון226320228חולון - מגה קמעונאות
בחניה של רכבי המשלוחים מול הכניסה 

קמעונאות
ראשון לציון - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהז'בוטינסקי 65, ראשון לציון06:50:0007:15:00נוה כרמית1ראשון לציון226520229
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קמעונאות
ראשון לציון - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהאדוארד קפלן, ראשון לציון07:50:0008:35:00ראשל"צ ג'2ראשון לציון226620229

קמעונאות
ראשון לציון - מגה 

בחנייה מול הכניסה הראשיתצבי פרנק 39, ראשון לציון09:15:0010:00:00מגה בול ראשל"צ3ראשון לציון226720229

קמעונאות
ראשון לציון - מגה 

לציון10:50:0011:20:00נווה שקמה - ראשל"צ4ראשון לציון226820229
פינת תור הזהב, מרכז ישקו, רובע ה', ראשון 

בחניית קבלת סחורה

קמעונאות
ראשון לציון - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהשמעון פרס 33, שכונת פרס נובל ראשון לציון12:00:0012:25:00ראשל"צ ד'5ראשון לציון226920229

קמעונאות
ראשון לציון - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהמשה דיין פינת אבהרם בר, ראשון לציון13:15:0014:30:00מגה בול - מערב ראשל"צ6ראשון לציון227020229

קמעונאות
ראשון לציון - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהז'בוטינסקי 65, ראשון לציון15:10:0015:35:00נוה כרמית7ראשון לציון227120229

קמעונאות
ראשון לציון - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהאדוארד קפלן, ראשון לציון15:10:0016:30:00ראשל"צ ג'8ראשון לציון227220229

קמעונאות
ראשון לציון - מגה 

בחנייה מול הכניסה הראשיתצבי פרנק 39, ראשון לציון17:10:0017:55:00מגה בול ראשל"צ9ראשון לציון227320229

קמעונאות
ראשון לציון - מגה 

לציון18:45:0019:15:00נווה שקמה - ראשל"צ10ראשון לציון227420229
פינת תור הזהב, מרכז ישקו, רובע ה', ראשון 

בחניית קבלת סחורה

קמעונאות
ראשון לציון - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהשמעון פרס 33, שכונת פרס נובל ראשון לציון19:55:0020:20:00ראשל"צ ד'11ראשון לציון227520229

קמעונאות
ראשון לציון - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורהמשה דיין פינת אבהרם בר, ראשון לציון21:05:0022:00:00מגה בול - מערב ראשל"צ12ראשון לציון227620229

קמעונאות
רחובות - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורותדרך ירושלים 15, רחובות06:40:0007:00:00גני העיר רחובות1רחובות227820230

קמעונאות
רחובות - מגה 

בחניית לקוחות מול הכניסה הראשיתדרך ירושלים 2 פינת רח' מדר, רחובות07:35:0008:00:00מגה בול - מרכז שרונה2רחובות227920230

קמעונאות
רחובות - מגה 

סחורהשד' אליהו פינת רח' לילך, מזכרת בתיה08:45:0009:05:00מזכרת בתיה3מזכרת בתיה228020230
בחנייה מצד ימין וצמוד למחסן קבלת 

קמעונאות
רחובות - מגה 

בחניית לקוחות מול הכניסה הראשיתשידולבסקי פינת דרך היום, א.ת. צפוני, יבנה10:05:0010:25:00מגה בעיר יבנה4יבנה228120230

קמעונאות
רחובות - מגה 

בחניית לקוחות מול הכניסה הראשיתהאירוסים, מ.מסחרי נוה כרמית , נס ציונה11:25:0012:15:00מגה בעיר נס ציונה5נס ציונה228220230

קמעונאות
רחובות - מגה 

בחניית אזור פריקה מול הכניסה הראשיתדרך הים 26, רחובות13:00:0013:50:00מגה בול רחובות6רחובות228320230

קמעונאות
רחובות - מגה 

בחניית מחסן קבלת סחורותדרך ירושלים 15, רחובות14:35:0015:00:00גני העיר רחובות7רחובות228420230

קמעונאות
רחובות - מגה 

בחניית לקוחות מול הכניסה הראשיתדרך ירושלים 2 פינת רח' מדר, רחובות15:35:0016:10:00מגה בול - מרכז שרונה8רחובות228520230

קמעונאות
רחובות - מגה 

סחורהשד' אליהו פינת רח' לילך, מזכרת בתיה16:55:0017:20:00מזכרת בתיה9מזכרת בתיה228620230
בחנייה מצד ימין וצמוד למחסן קבלת 

קמעונאות
רחובות - מגה 

בחניית לקוחות מול הכניסה הראשיתהאירוסים, מ.מסחרי נוה כרמית , נס ציונה18:20:0019:20:00מגה בעיר נס ציונה10נס ציונה228720230
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קמעונאות
רחובות - מגה 

בחניית לקוחות מול הכניסה הראשיתדרך הים 26, רחובות20:05:0021:30:00מגה בול רחובות11רחובות228820230

קמעונאות
אשדוד - מגה 

בחנייה בכניסה למחסן בצד ימיןהרצל פינת קיבוץ גלויות, גן יבנה07:10:0007:30:00גן יבנה1גן - יבנה229020231

קמעונאות
אשדוד - מגה 

בחנייה מול הכניסה הראשיתשד' מנחם בגין, איזור ח' , מרכז כלניות, אשדוד08:15:0008:45:00מגה בול אשדוד ח'2אשדוד229120231

קמעונאות
אשדוד - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורהתמוז 14, רובע יב', מ. מסחרי, אשדוד09:25:0009:50:00מגה אשדוד יב'3אשדוד229220231

קמעונאות
אשדוד - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורהרוגוזין 25, אשדוד10:30:0010:50:00אשדוד ד'4אשדוד229320231

קמעונאות
אשדוד - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורהבלפור 7, קניון לב העיר , אשדוד11:35:0012:20:00מגה בול לב אשדוד5אשדוד229420231

קמעונאות
אשדוד - מגה 

אשדוד13:10:0013:50:00אשדוד ג' ש. שוק6אשדוד229520231
הפלמ"ח פינת רח' עדל הלום, מ. מסחרי, 

בחנייה הראשונה צמוד לעגלות

קמעונאות
אשדוד - מגה 

בכניסה למחסן פריקה מצד ימיןהאורגים 7 , א.ת. אשדוד14:30:0015:20:00מגה בול אשדוד7אשדוד229620231

קמעונאות
אשדוד - מגה 

בחנייה בכניסה למחסן בצד ימיןהרצל פינת קיבוץ גלויות, גן יבנה16:00:0016:25:00גן יבנה8גן - יבנה229720231

קמעונאות
אשדוד - מגה 

בחנייה מול הכניסה הראשיתשד' מנחם בגין, איזור ח' , מרכז כלניות, אשדוד17:10:0017:40:00מגה בול אשדוד ח'9אשדוד229820231

קמעונאות
אשדוד - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורהתמוז 14, רובע יב', מ. מסחרי, אשדוד18:20:0018:45:00מגה אשדוד יב'10אשדוד229920231

קמעונאות
אשדוד - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורהרוגוזין 25, אשדוד19:30:0019:50:00אשדוד ד'11אשדוד230020231

קמעונאות
אשדוד - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורהבלפור 7, קניון לב העיר , אשדוד20:35:0021:00:00מגה בול לב אשדוד12אשדוד230120231

קמעונאות
אשדוד - מגה 

בכניסה למחסן פריקה מצד ימיןהאורגים 7 , א.ת. אשדוד21:30:0022:00:00מגה בול אשדוד13אשדוד230220231

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בכניסה הראשית מצד שמאלדרך הדרום 2, קרית גת07:50:0008:50:00מגה בול קרית גת1קרית גת230420232

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בחנייה הציבורית מצד ימיןקניון פנינת הנגב א.ת דרומי , שדרות09:50:0010:25:00מגה בול שדרות2שדרות230520232

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בחנייה בסמוך לדלת חירוםד"ר יוסף סמילו 123, נתיבות11:10:0011:50:00מגה בול נתיבות3נתיבות230620232

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בחנייה המקורהמרכז מסחרי, פארק אפיקים, אופקים12:40:0013:30:00מגה בול אופקים4אופקים230720232

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בכניסה הראשית מצד שמאלדרך הדרום 2, קרית גת14:50:0015:50:00מגה בול קרית גת5קרית גת230820232

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בחנייה הציבורית מצד ימיןקניון פנינת הנגב א.ת דרומי , שדרות14:50:0015:30:00מגה בול שדרות6שדרות230920232

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בחנייה בסמוך לדלת חירוםד"ר יוסף סמילו 123, נתיבות16:20:0017:10:00מגה בול נתיבות7נתיבות231020232
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קמעונאות
אשקלון - מגה 

בחנייה המקורהמרכז מסחרי, פארק אפיקים, אופקים18:00:0019:00:00מגה בול אופקים8אופקים231120232

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בחנייה הראשונה סמוך למתקן העגלותצה"ל 1, קרית מלאכי07:10:0007:30:00מגה בול קריית מלאכי1קרית מלאכי231320233

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בחניית הסניףשד' ירושלים, אשקלון08:20:0008:40:00אפרידר אשקלון - מגה בעיר2אשקלון231420233

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בחנייה מול פתח הרמפהההסתדרות 40, קניון שמשון, אשקלון09:25:0009:55:00לב אשקלון3אשקלון231520233

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורה כלליבן גוריון1, אשקלון10:30:0011:30:00מגה בול אשקלון - מרכז4אשקלון231620233

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בחנייה מצד שמאל של מחסן קבלת סחורהא. תעשה צפוני, רח' הנחושת 10, אשקלון12:05:0013:20:00מגה בול אשקלון5אשקלון231720233

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בחנייה הראשונה סמוך למתקן העגלותצה"ל 1, קרית מלאכי14:10:0014:35:00מגה בול קריית מלאכי6קרית מלאכי231820233

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בחניית הסניףשד' ירושלים, אשקלון15:25:0015:45:00אפרידר אשקלון - מגה בעיר7אשקלון231920233

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בחנייה מול פתח הרמפהההסתדרות 40, קניון שמשון, אשקלון16:40:0017:10:00לב אשקלון8אשקלון232020233

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בכניסה למחסן קבלת סחורה כלליבן גוריון1, אשקלון17:45:0018:15:00מגה בול אשקלון - מרכז9אשקלון232120233

קמעונאות
אשקלון - מגה 

בחנייה מצד שמאל של מחסן קבלת סחורהא. תעשה צפוני, רח' הנחושת 10, אשקלון18:50:0020:00:00מגה בול אשקלון10אשקלון232220233

בחנייה מול שער מחסן קבלת סחורה כללישד' ירושלים 42, באר שבע06:50:0007:10:00רובע ט' ב"ש1באר שבע232420234הנגב - מגה קמעונאות

בכניסה לחצר פריקהז'בוטינסקי 32, נווה זאב, באר שבע07:50:0008:20:00מגה בעיר נווה זאב ב"ש2באר שבע232520234הנגב - מגה קמעונאות

בכניסה למחסן פריקה מצד ימיןמבצע יואב 49, רובע ו', קניון אביה, באר שבע08:55:0009:35:00מגה בול קניון אביה ב"ש3באר שבע232620234הנגב - מגה קמעונאות

בחנייה מול הכניסה הראשיתאבהרם אבינו 101, באר שבע10:20:0010:40:00צפון ב"ש4באר שבע232720234הנגב - מגה קמעונאות

בחנייה מול שדלת חירום אחוריתמרכז ביג, באר שבע11:25:0012:25:00ב"ש 5BIGבאר שבע232820234הנגב - מגה קמעונאות

בחנייה מול שער מחסן קבלת סחורה כללישד' ירושלים 42, באר שבע13:00:0013:20:00רובע ט' ב"ש6באר שבע232920234הנגב - מגה קמעונאות

בכניסה לחצר פריקהז'בוטינסקי 32, נווה זאב, באר שבע14:00:0014:30:00מגה בעיר נווה זאב ב"ש7באר שבע233020234הנגב - מגה קמעונאות

בכניסה למחסן פריקה מצד ימיןמבצע יואב 49, רובע ו', קניון אביה, באר שבע15:15:0015:55:00מגה בול קניון אביה ב"ש8באר שבע233120234הנגב - מגה קמעונאות

בחנייה מול הכניסה הראשיתאבהרם אבינו 101, באר שבע16:40:0017:00:00צפון ב"ש9באר שבע233220234הנגב - מגה קמעונאות

בחנייה מול שדלת חירום אחוריתמרכז ביג, באר שבע17:45:0019:00:00ב"ש 10BIGבאר שבע233320234הנגב - מגה קמעונאות
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בכניסה למגה מצד ימיןשד' חטיבת גולני 23 א.תעשיה חדש, אילת09:10:0009:50:00אילת - מגה בול1אילת233520235אילת - מגה קמעונאות

בכניסה למגה מצד ימיןשד' התמרים, מרכז רזין, אילת10:25:0011:10:00מרכז אילת2אילת233620235אילת - מגה קמעונאות

בכניסה למחסן קבלת סחורה כללידרך יותם, אילת11:45:0013:00:00מעלה אילת3אילת233720235אילת - מגה קמעונאות

בכניסה למגה מצד ימיןשד' חטיבת גולני 23 א.תעשיה חדש, אילת13:35:0014:15:00אילת - מגה בול4אילת233820235אילת - מגה קמעונאות

בכניסה למגה מצד ימיןשד' התמרים, מרכז רזין, אילת14:50:0015:40:00מרכז אילת5אילת233920235אילת - מגה קמעונאות

בכניסה למחסן קבלת סחורה כללידרך יותם, אילת16:15:0017:30:00מעלה אילת6אילת234020235אילת - מגה קמעונאות

קמעונאות
נגב מרכזי - מגה 

בחנייה מול דלת מחסן קבלת סחורה כללייהודה 39, מ. מסחרי, ערד06:50:0007:20:00ערד מרכז1ערד234220236

קמעונאות
נגב מרכזי - מגה 

בחנייה מצד ימין של המחסןשמיר 5, א. ת. מערבי, ערד07:55:0008:35:00מגה בול ערד2ערד234320236

קמעונאות
נגב מרכזי - מגה 

בחיינה מול מחסן קבלת סחורה כלליהנשיא 1, מ. מסחרי, דימונה09:45:0010:15:00דימונה מרכז3דימונה234420236

קמעונאות
נגב מרכזי - מגה 

בחנייה של הכניסה הראשית למגההמלאכה 3, דימונה10:45:0011:30:00מגה בול דימונה4דימונה234520236

קמעונאות
נגב מרכזי - מגה 

בחנייה מול דלת מחסן קבלת סחורה כללייהודה 39, מ. מסחרי, ערד12:40:0013:10:00ערד מרכז5ערד234620236

קמעונאות
נגב מרכזי - מגה 

בחנייה מצד ימין של המחסןשמיר 5, א. ת. מערבי, ערד13:45:0014:30:00מגה בול ערד6ערד234720236

קמעונאות
נגב מרכזי - מגה 

בחיינה מול מחסן קבלת סחורה כלליהנשיא 1, מ. מסחרי, דימונה15:40:0016:10:00דימונה מרכז7דימונה234820236

קמעונאות
נגב מרכזי - מגה 

בחנייה של הכניסה הראשית למגההמלאכה 3, דימונה16:35:0017:00:00מגה בול דימונה8דימונה234920236

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניית המתחם האחוריתההגנה 19, ירושלים08:00:0012:00:00משרד ראשי וסניף גבעת שפירא1ירושלים235120237

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

חניית ספקים של הסופרקניון מעלה אדומים13:00:0016:00:00קניון מעלה אדומים2מעלה אדומים235220237

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניון לקוחותההגנה 19, ירושלים17:00:0020:00:00משרד ראשי וסניף גבעת שפירא3ירושלים235320237

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהדיסקין 08:00:0008:30:007וולפסון1ירושלים235520238

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהשי עגנון 09:15:0010:00:0020אורנים2ירושלים235620238

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהפלמ"ח 10:45:0011:45:0042פלמ"ח3ירושלים235720238

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניההמלך ג'ורג 12:30:0013:00:0020מרכז4ירושלים235820238
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ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהאגריפס 88, שוקניון13:45:0014:45:00אגריפס5ירושלים235920238

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

רחבה בכניסההמלך ג'ורג 15:30:0016:00:0020מרכז6ירושלים236020238

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהפלמ"ח 16:45:0017:45:0042פלמ"ח7ירושלים236120238

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהשי עגנון 18:30:0019:00:0020אורנים8ירושלים236220238

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהדיסקין 19:30:0020:00:007וולפסון9ירושלים236320238

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

רחבה בכניסהמרכז מסחרי, נווה יעקב08:00:0008:30:00נווה יעקב1ירושלים236520239

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

רחבה בכניסהשד' משה דיין, פסגת זאב09:15:0010:15:00פסגה מרכז2ירושלים236620239

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

רחבה בכניסהמאיר גרשון פינת יוסף נדבה11:15:0012:15:00פסגה מזרח3ירושלים236720239

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

רחבה בכניסהמרכז מסחרי, גבעת זאב13:15:0014:15:00גבעת זאב4ירושלים236820239

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

רחבה בכניסהמרכז מסחרי, נווה יעקב15:15:0016:15:00פסגה מזרח5ירושלים236920239

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

רחבה בכניסהשד' משה דיין, פסגת זאב17:00:0018:00:00פסגה מרכז6ירושלים237020239

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

רחבה בכניסהמרכז מסחרי, נווה יעקב18:45:0020:00:00נווה יעקב7ירושלים237120239

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

רחבה מול הכניסהקריית יובל, קליימן 14, ירושלים08:00:0008:20:00קריית יובל, קליימן 114ירושלים237320240

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

רחבה מול הכניסהדהומי 6, קריית מנחם ירושלים09:00:0009:30:00קריית מנחם2ירושלים237420240

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהבכניסה למושב אורה10:10:0011:00:00אורה3ירושלים237520240

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

רחבה מול הכניסהכיכר דניה11:40:0012:40:00בית הכרם4ירושלים237620240

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהדב גרונר, מרכז מסחרי ירושלים13:30:0014:30:00ארמון הנציב5ירושלים237720240

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהכיכר דניה15:10:0016:00:00בית הכרם6ירושלים237820240

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהבכניסה למושב אורה16:40:0017:30:00אורה7ירושלים237920240

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

רחבה מול הכניסהדהומי 6, קריית מנחם ירושלים18:10:0019:00:00קריית מנחם8ירושלים238020240

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

רחבה מול הכניסהקריית יובל, קליימן 14, ירושלים19:40:0020:00:00קריית יובל, קליימן 914ירושלים238120240
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ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

ליד רמפת הפריקהרח' התאנה, מ. מסחרי - אפרת08:00:0008:30:00דב גרונר, מרכז מסחרי אפרת1ירושלים238320241

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

חניון הסופררח' רכסים, צור הדסה09:30:0010:10:00צור הדסה2ירושלים238420241

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

חניון מול הכניסהמרכז מסחרי - בית שמש10:50:0011:20:00בית שמש3ירושלים238520241

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהגבעת סביון - בית שמש12:10:0012:40:00גבעת שרת4ירושלים238620241

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניההנשיא 8, בית שמש13:30:0014:00:00הנשיא5ירושלים238720241

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהמרכז מסחרי - בית שמש14:50:0015:20:00גבעת שרת6ירושלים238820241

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהרח' רכסים, צור הדסה16:00:0016:30:00בית שמש7ירושלים238920241

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהרח' התאנה, מ. מסחרי - אפרת17:10:0017:40:00צור הדסה8ירושלים239020241

ישראל - מיסטר זול
ירושלים - קואופ 

בחניהרח' התאנה, מ. מסחרי - אפרת18:40:0020:00:00דב גרונר, מרכז מסחרי אפרת9ירושלים239120241

ישראל - מיסטר זול
לוד- רמלה - קואופ 

בחניהרח' גינת זבולון 24, מודיעין08:00:0008:30:00קייזר, מודיעין1מודיעין239320242

ישראל - מיסטר זול
לוד- רמלה - קואופ 

בחניהגינת האלה 80, מודיעין09:15:0009:45:00ציפור, מודיעין2מודיעין239420242

ישראל - מיסטר זול
לוד- רמלה - קואופ 

בחניההשדה 12 , ראשל"צ10:30:0011:00:00ראשל"צ , השדה3ראשל"צ239520242

ישראל - מיסטר זול
לוד- רמלה - קואופ 

בחניהגורודצקי 51, רחובות12:00:0013:30:00רחובות4רחובות239620242

ישראל - מיסטר זול
לוד- רמלה - קואופ 

בחניההשדה 12 , ראשל"צ14:30:0015:00:00ראשל"צ , השדה5ראשל"צ239720242

ישראל - מיסטר זול
לוד- רמלה - קואופ 

בחניהגינת האלה 80, מודיעין15:45:0016:30:00ציפור, מודיעין6מודיעין239820242

ישראל - מיסטר זול
לוד- רמלה - קואופ 

בחניהגינת זבולון 24, מודיעין17:15:0020:00:00קייזר, מודיעין7מודיעין239920242

 מיסטר זול
חיפה - קואופ ישראל -

קריית ים240120243
שד' ירושלים - 

בחנייהרח' שדרות ירושלים 3, קריית ים08:00:0008:30:00שד' ירושלים 3, קריית ים1

 מיסטר זול
חיפה - קואופ ישראל -

בחנייהקפלן 5 - קריית ים09:15:0009:45:00קפלן 5 - קריית ים2קפלן - קריית ים240220243

 מיסטר זול
חיפה - קואופ ישראל -

ים240320243
משה שרת - קריית 

בחנייהמשה שרת 2 - קריית ים10:30:0011:15:00משה שרת 2 - קריית ים3

 מיסטר זול
חיפה - קואופ ישראל -

בחנייההזמיר 57 - נהריה12:15:0013:00:00הזמיר 57 - נהריה4נהריה240420243

 מיסטר זול
חיפה - קואופ ישראל -

בחנייההרב קוק, מרכז מסחרי - מעלות14:00:0014:30:00הרב קוק , מרכז מסחרי5מעלות240520243
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 מיסטר זול
חיפה - קואופ ישראל -

בחנייההזמיר 57 - נהריה15:30:0016:00:00הזמיר 57 - נהריה6נהריה240620243

 מיסטר זול
חיפה - קואופ ישראל -

ים240720243
משה שרת - קריית 

בחנייהמשה שרת 2 - קריית ים17:00:0017:30:00משה שרת 2 - קריית ים7

 מיסטר זול
חיפה - קואופ ישראל -

בחנייהקפלן 5 - קריית ים18:45:0019:10:00קפלן 5 - קריית ים8קפלן - קריית ים240820243

 מיסטר זול
חיפה - קואופ ישראל -

קריית ים240920243
שד' ירושלים - 

בחנייהרח' שדרות ירושלים 3, קריית ים19:35:0020:00:00שד' ירושלים 3, קריית ים9

- מיסטר זול
נתניה - קואופ ישראל 

בחניית פתחה של מחסן הסופרשד' בנימין 60 - נתניה08:00:0008:50:00שד' בנימין1נתניה241120244

- מיסטר זול
נתניה - קואופ ישראל 

חניית הסופר בצמוד לפריקהרח' הרצוג 23 - נתניה09:25:0010:00:00ויצמן2נתניה241220244

- מיסטר זול
נתניה - קואופ ישראל 

בית מספר 18רח' אחד העם - נתניה10:35:0011:05:00אחד העם3נתניה241320244
חניית פריקה הכניסה מרח' פינסקר מול 

- מיסטר זול
נתניה - קואופ ישראל 

חניית הסופר מול הכניסהרח' חפץ חיים - נתניה11:40:0012:10:00חפץ חיים4נתניה241420244

- מיסטר זול
נתניה - קואופ ישראל 

חניית הסופר מול הכניסהרח' פנחס לבון 18 - נתניה12:45:0013:45:00לב יסמין5נתניה241520244

- מיסטר זול
נתניה - קואופ ישראל 

חנייה פתוחה של הסופררח' אמנון ותמר 6 - נתניה14:20:0015:20:00פולג6נתניה241620244

- מיסטר זול
נתניה - קואופ ישראל 

חניית הסופר מול הכניסהרח' פנחס לבון 18 - נתניה15:55:0016:40:00לב יסמין7נתניה241720244

- מיסטר זול
נתניה - קואופ ישראל 

חניית הסופר מול הכניסהרח' חפץ חיים - נתניה17:15:0017:45:00חפץ חיים8נתניה241820244

- מיסטר זול
נתניה - קואופ ישראל 

בית מספר 18רח' אחד העם - נתניה18:15:0018:40:00אחד העם9נתניה241920244
חניית פריקה הכניסה מרח' פינסקר מול 

- מיסטר זול
נתניה - קואופ ישראל 

חניית הסופר בצמוד לפריקהרח' הרצוג 23 - נתניה19:15:0019:50:00ויצמן10נתניה242020244

- מיסטר זול
נתניה - קואופ ישראל 

בחניית פתחה של מחסן הסופרשד' בנימין 60 - נתניה20:25:0021:00:00שד' בנימין11נתניה242120244

תנופורט בע"מ)1נתיבות242320245הנגב
בכניסה להאנגר מצד ימיןא. תעשייה נתיבות08:00:0010:00:00בית אריזה לימנת (מהדרין 

לאופקים242420245הנגב
משמר הנגב 

בציר שבין צומת 

חקר החקלאות - חוות גילת2
10:45:0013:00:00משרד החקלאות - חוות גילת + 

בחנייה ליד המשרדיםבציר שבין צומת משמר הנגב לאופקים

אשל הנשיא3צומת אשל הנשיא242620245הנגב
חדר משרדי ההנהלהצומת אשל הנשיא13:40:0016:00:00אגף לחינוך התיישבותי - בי"ס 

חדר הוועד - קומה ראשונהאשדוד איזור תעשייה צפוני, ת.ד. 06:00:0010:00:001122אקרשטיין1אשדוד242820246אשדוד
בחנייה מחוץ למפעליבנה - כור אטומי11:00:0015:00:00ממ"ג + ממ"ג - איזורד2יבנה - כור אטומי242920246אשדוד
אולם בבניין המרחבשבי ציון 15:45:0017:00:0013מרחב אשדוד3אשדוד243120246אשדוד

החשמל יומיים חיפה
אשדוד - חברת 

חניון המתחםכפר מנחם, צומת מסמיה, ליד בי"ס צפית07:30:0019:00:00אתר צפית1כפר מנחם243320247
חניון הבסיסבסיס חתירה (בסיס תחמושת)07:30:0013:20:00בסיס חתירה (בסיס תחמושת)1איזור שדה בוקר243520248הנגב
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מצפה רמון243620248הנגב
רמת מטרד ע"י 

חניון הבסיסבסיס רמון14:30:0016:00:00בסיס רמון2
בחניון בית הקשישכפר סמיע - במרכז הכפר07:00:0020:00:00כפר סמיע - בית הקשיש1כפר סמיע243820249מרכז הגליל
בחניון בית הקשישכפר ג'ת - במרכז הכפר07:00:0020:00:00כפר ג'ת - בית הקשיש1כפר ג'ת244020250מרכז הגליל

בסמה244220251הנגב
מועצה מקומית אבו 

בכניסה לבית הספר - איזור החנייהעל ציר ב"ש דימונה08:00:0009:30:00בית ספר אלמוסתקבל1

בסמה244320251הנגב
מועצה מקומית אבו 

בכניסה לבית הספר - איזור החנייהעל ציר ב"ש דימונה10:20:0011:50:00בית ספר אל אעאצם ב'2

בסמה244420251הנגב
מועצה מקומית אבו 

בכניסה לבית הספר - איזור החנייהעל ציר ב"ש דימונה12:40:0014:10:00בית ספר אבוקוידר3

בסמה244520251הנגב
מועצה מקומית אבו 

בכניסה לבית הספר - איזור החנייהעל ציר ב"ש דימונה15:00:0016:30:00בית ספר אלמשאש4

בסמה244720252הנגב
מועצה מקומית אבו 

בכניסה לבית הספר - איזור החנייהעל ציר באר שבע - ערד07:00:0009:00:00בית ספר אלסנאבל1

בסמה244820252הנגב
מועצה מקומית אבו 

בכניסה לבית הספר - איזור החנייהעל ציר באר שבע - ערד09:50:0011:50:00בית אלסייד ג'2

בסמה244920252הנגב
מועצה מקומית אבו 

בכניסה לבית הספר - איזור החנייהעל ציר באר שבע - ערד13:40:0016:00:00בית ספר נווה דקלים3
בחניית מרכז המבקריםאתר מקורות 'ספיר' - ליד צומת חקוק07:30:0009:30:00מקורות אתר ספיר1מקורות אתר ספיר245220253כנרת

יישוב בני יהודה245320253כנרת
רמת הגולן - ליד 

מפעל תעשיות גולן2
בשער המפעל בכניסהליד יישוב בני יהודה10:15:0016:00:00תעשיה אוירית לישראל בע"מ - 

לדימונה245520254הנגב
בציר בין באר שבע 

חניון הבסיסבסיס נבטים (כנף 25)07:00:0016:00:00בסיס נבטים (כנף 25)1

החשמל יומיים חיפה
לוד - רמלה - חברת 

גזר245620255
רמלה - מ. איזורית 

חניון המתחםמ. אזורית גזר06:00:0018:00:00מחז"מ גזר1
חניה בכניסה לבי"חבית חולים פוריה06:30:0016:00:00בי"ח פוריה - קרן מחקרים1טבריה118420256כנרת




