
 .ירושלים,  60יציאה מכביש  -פז דרך המנהרות

 .באר שבע, שכונת רמות -פז צומת שוקת

 .קריית שמונה,  90כביש  -פז צומת כוח

 .קדימה צורן, אזור תעשיה ספיר-פז הדסים

 .ראשון לציון, שדרות נים -צ "פז גילי ראשל

 .אור יהודה, צומת סביון, כביש מסובים יהוד -פז סביון

 חיפה, א"דרך פיק' רח -פז רוממה חיפה

 .אשקלון, צומת סילבר,  4כביש  -פז צומת סילבר

 .עתלית,  7110כביש , דרך הים' רח -פז מבוא עתלית

 .טבריה, צומת צמח -פז מתחם צמח

 .דימונה,  25כביש  -פז דימונה

 .בכניסה למושב עין ורד -פז עין ורד

 .נורדיה,  57כביש  -פז בית יצחק

 .בכניסה לבאר שבע,  406כביש  -פז מבואות באר שבע

 .צומת בית קמה -פז בית קמה

 .נתניה, י על פינת שדרות טום לנטוס"האר' רח-י "פז גשר האר

 .ראשון לציון-בית דגן, רחוב דרך המכבים,  412כביש  -פז נחלת יהודה

 .ראשון לציון, שדרות מרילנד -פז סופר לנד

 .כפר סבא, התעשייה פינת אפעל' רח -פז האצטדיון כפר סבא

.מוצקין קרית,  1שדרות ירושלים  -פז כורדאני

 .רמת השרון,  199משה סנה  -פז טופז

 .באר שבע, שדרות ירושלים' רח -פז באר שבע צפון

 .רחובות,  41הרצל ' רח -פז רמה רחובות

 . 232כביש , בין קיבוץ מגן לקיבוץ עין הבשור -פז אשכול מגן

, הכחכביש החוף מחלף קיסריה ליד תחנת  2' כביש מס -פז קיסריה

 .קיסריה

 .נורדיה, דרומית לצומת השרון,  4כביש -פז צומת השרון

 ירושלים, פיקוד המרכז' רח -פז מנדלבאום

 .צומת תנובות,  57כביש -פז צומת תנובות

 .כפר סבא, אזור תעשיה עתיר ידע -פז כפר סבא מזרח

 .בכניסה למושב עין חצבה,  90כביש  -פז חצבה

 .אשדוד,  32המדע ' רח, אזור תעשיה עד הלום -פז אשדוד עזרא 

 .בנימינה גבעת עדה, הטחנה' רח -פז יסמין בנימינה

 .תל אביב, 136דרך נמיר מרדכי ' רח,  -פז גשר הירקון

 .אשקלון,  6אקסודוס ' רח-פז אקסודוס

 .קריית עקרון, המלך חסן השני' רח-פז עקרון

 .אילת 4דרך הערבה  -פז לשם אילת

 .בכניסה למושב היוגב,  66כביש  -פז היוגב

 .כביש החוף בכניסה לכפר ויתקין  -פז חופית כפר ויתקין 

 .נהריה,  36לוחמי הגטאות  -פז לוחמי הגטאות

 .נהריה, דרך העצמאות -פז נהריה

 .פתח תקווה,  5דרך יצחק רבין  -נווה עוז פתח תקווהפז 

 .גבעת שמואל, 1 שפינדלגיורא  -גהה אורלי פז

  .קמה בית צומת, 40כביש  -השקמה פז

 .פתח תקווה, 80אבשלום גיסין  -פז גיסין פתח תקווה

 .פתח תקווה, 37אבשלום גיסין  'רח -תקווה פתח האיצטדיון פז

 . קריית ארבע, 60 כביש -ארבע קריית פז

 .אשקלון ,צפוני תעשיה אזור אשקלון צומת -דויד אשקלון פז

 

 

 



 .צומת דבירה, כביש יצחק רבין -דור אלון דבירה

 . 6כביש  -דור אלון מגל מזרח

 . 6כביש  -דור אלון מגל מערב

 . 99כביש  -דור אלון גן הצפון

 . 6כביש  -דור אלון נען מזרח

 .גני חוגה, צומת חמדיה -דור אלון גני חוגה

 .צומת הגומא,  90כביש  -דור אלון צומת גומא

 .טבריה, צומת צמח -דור אלון צמח

 . 3כביש ,  7צומת חטיבה , מחלף לטרון -דור אלון לטרון

 .בכניסה לקיבוץ גשר הזיו -דור אלון גשר הזיו

 .כפר סבא, 1 ש"התע' רח -דור אלון כפר סבא

 .אשדוד, שדרות מנחם בגין -צ"דור אלון אשדוד ממר

 .חוקוקבין צומת מגדל לכפר נחום ,  90כביש  -חוקוקדור אלון 

 .א"כביש חיפה ת, בכניסה לקיבוץ יקום -דור אלון יקום

 . 581כביש , בכניסה לקיבוץ להבות חביבה -דור אלון להבות חביבה

 .בכניסה למושב נווה ירק -דור אלון נווה ירק

 .מול נחל מערות, בכניסה לקיבוץ עין הכרמל -דור אלון עין הכרמל

 .פתחיה, 44כביש  -דור אלון פתחיה

 

 .בכניסה ליישוב צוקים, הערבה 90' כביש מס -דור אלון צוקים

 .פתח תקווה,  7 בזל' רח -פתח תקווה בזלדור אלון 

 .בכניסה לקיבוץ גבים -דור אלון גבים

 .בכניסה לקיבוץ האון,  92כביש  -דור אלון האון

 .בכניסה למושב יד נתן -דור אלון יד נתן

 .בית דגן,  44כביש  -דור אלון בית דגן

 .ערד,  4שמיר ' רח -דור אלון ערד

 .בכניסה למושב תדהר,  25כביש  -דור אלון תדהר

 .מחלף יבנה, 4כביש  -דור אלון אלונית יבנה

 .בנימינה גבעת עדה,  4כביש  -דור אלון בנימינה

 .מושב נווה ירק, השקד' רח -דור אלון נווה ירק נוחות

 .צומת מנשה כרכור, דרך עירון' רח,  65כביש  -דור אלון עין שמר

 .אבן יהודה,  553כביש  -דור אלון תל יצחק 

 .חיפה,  27 גזאלדרך ' רח -דור אלון עוקף קריות

 .וליס'מול בסיס ג,  3כביש  -דור אלון נגבה

 .מונדתל ,8הדקל  -מונדדור אלון אלונית תל 

 .מושב מגדים -דור אלון מגדים

 .4כביש  ,השרון משמר ,אלונית מתחם -השרון משמר אלון דור



 .הרצליה, שדרות מנחם בגין' רח -סונול אילוש הרצליה

 .נתניה-על כביש החוף תל אביב -סונול צומת השרון נתניה

 .כרמיאל,  50החרושת ' רח -סונול כרמיאל

 .מחלף אליקים -סונול שער הכרמל

 .באר שבע,  288דרך מצדה ' רח -סונול באר שבע מצדה

 .אזור התעשייה עפולה -עפולה מזרחסונול 

 .אור יהודה, החדש ת"אזה, 2החרושת ' רח -סונול קרן אור

 .טורעאןבכניסה ליישוב ,  77כביש  -סונול צומת גולני

 .ירושלים, שכונת תלפיות,  1אומן ' רח -סונול תלפיות ירושלים

 .קריית ים,  50שדרות ירושלים ' רח -סונול קריית ים

 .חדרה-רופין,  4כביש  -סונול חדרה ענבר

 .בכניסה למשואות יצחק -סונול משואות יצחק

 .בכניסה לקיבוץ שריד -סונול שריד

 .בנימינה גבעת עדה, דרך רגבים' רח -סונול מפגש עדה

 .בית שמש,  38כביש , צומת שמשון -סונול צומת שמשון

 .בית שמש,  22שדרות יגאל אלון ' רח -סונול בית שמש

 .צומת כרמיאל, שדרות נשיאי ישראל' רח, 85כביש  -סונול כרמיאל 

 .חיפה,  150ההגנה ' רח -חיפה, סונול שער העלייה

 

 .ראש פינה,  90כביש  -סונול כוכב הצפון ראש פינה

 .ראש העין, 1שלמה המלך ' רח -סונול אבן העזר ראש העין

 .בכניסה לכפר יפיע -סונול יפיע

 .אן'גמבואות בית  -אן'גסונול בית 

 .פתח תקווה,  63גיסין ' רח -סונול גיסין

 .קריית מלאכי, קסטינהצומת  -קסטינהסונול צומת 

 .ראשון לציון,  22דרך המכבים ' רח -צ"סונול דנה ראשל

 .חדרה, צומת כיכר המשטרה -סונול חדרה עיר

 .סתרייהמול מושב ,  40כביש  -סתרייהסונול 

 .עמק חפר, דרך נחל אלכסנדר' רח -סונול עמק חפר

 .גבעת שמואל,  94הזיתים ' רח -אור בגבעה גבעת שמואלסונול 

 .בית שמש, הרב הרצוג' שד -סונול הנשיא

 .בכניסה למושבה משמר הירדן -סונול משמר הירדן

 .עפולה, הבנים' רח -סונול עפולה מפגש העמק

 .נשר,  752כביש יגור  -סונול יגור

 .שובה, עלומים-צומת סעד,  232כביש  -סונול שובה



 .צומת קוממיות, 40' כביש מס -דלק מנוחה 

 .בכניסה למושב שדה עוזיה -דלק שדה עוזיה

 .בכניסה למושב יד בנימין -יד בנימיןדלק 

 .יבנה, (פינת דרך הים) 34סנהדרין  -דלק יבנה

 .באר יעקב, 1דרך חיים  -דלק באר יעקב

 .סמוך לבית שמש וקיבוץ צרעה, אזור תעשיה פארק צרעה -דלק צרעה

 .בין רמלה לבית שמש, ( 44כביש )צומת נחשון  -דלק צומת נחשון

 .מזכרת בתיה , שדרות מוטה גור -דלק מזכרת בתיה

 .מבשרת ציון,  42שדרות החוצבים  -דלק קסטל מבשרת ציון

 .בכניסה למבוא ביתר 375כביש  -דלק מבוא ביתר

 .צומת גבעת זאב -דלק גבעת זאב

 .ירושלים, ת"צומת פ,  1הרצוג ' רח -דלק עיר שלם

 .ירושלים, הרצוג פינת שניאור' רח -ניותדלק 

 .ירושלים, צומת אורה -דלק צומת אורה

 ) .מחלף חורשים 6ביציאה מכביש (וליה'לג'בכניסה לג -דלק מחלף חורשים

 .כביש החוף ליד מחלף פולג -דלק השחר נתניה 

 .פנחס ספיר נתניה ת"אזה,  6הגביש ' רח -דלק הגביש נתניה

 .אתאקריית , 43דרך חיפה ' רח -דלק קריית אתא

 .נתניה, )מול מלון כרמל(שדרות בן גוריון ' רח-דלק גל נתניה

 . 65כביש , בכניסה המערבית מזרחית של חדרה -דלק עוקף חדרה

 .הצפוני דימונה ת"אזה, הפועלים' רח -דלק דימונה

 .כביש הערבה, בכניסה למושב עין יהב -דלק עין יהב

 .בכניסה לערד -דלק ערד

 .מדרשת בן גוריון -דלק שדה בוקר

 .בני ברק,  10הירקון ' רח -בני ברק אמירדלק 

 .רמת השרון,  210משה סנה ' רח -דלק רמת השרון

 .אזור תעשיה שלומי -שלומידלק 

 .ג"לכיוון נתב 40כביש , בכניסה למושב מגשימים -דלק מגשימים

 .יהוד,  42העצמאות ' רח -דלק יהוד העצמאות

 .נמל התעופה בן גוריון -ג"דלק נתב

 .מושב שדה תרומות,  90כביש  -דלק ביכורה שדה תרומות

 .עפולה, 7 החרוד' רח -דלק עפולה העמקים

 .צומת גן נר -דלק גן נר

 .צומת כפר קרע -דלק כפר קרע

 .וואדי מלק,  70כביש  -דלק בת שלמה

  .פינהצומת ראש  -דלק ראש פינה

 .חנןליד מושב בית ,42כביש  -דלק בית חנן

 .חיפה, 34הנשיא ' שד' רח -דלק שדרות הנשיא

 

 .טירת הכרמל, 2הרצל ' רח -דלק טירת הכרמל

 .באר שבע,  37דרך רמון ' רח -דלק קאנטרי באר שבע

 .בכניסה לקיבוץ ברור חיל -דלק ברור חיל

 .בכניסה לקיבוץ ניר עם -דלק ניר עם

 .הוד השרון, שכונת גיל עמל,  12הפטיש ' רח -נינה הוד השרוןדלק 

 .טבריה, 1הפנס ' רח-דלק טבריה ארזים

 .בכניסה לקיבוץ אפיקים -דלק אפיקים

 .קריית שמונה,  81שדרות תל חי ' רח -דלק קריית שמונה

 .אזור התעשייה חצור הגלילית -דלק חצור הגלילית

 .רחובות 68הרצל ' רח -רחובות שערייםדלק 

 .רעננה,  273ויצמן ' רח -דלק מעייני שמחה

 .לכביש החוף פרדיסבין צומת ,  70כביש , זכרוןמחלף  -יעקב זכרוןדלק מחלף 

 .בכניסה לקיבוץ סער -דלק סער

 .וליס'ג, אזור תעשיה– DAY & NIGHTוליס 'דלק מנטה ג

 .אשדוד,  1רחוב אורט  -אשדוד , דלק גל הראשונים

 .עפולה,  9החטיבה  - יוקלרדלק מנטה עפולה 

 .פתח תקווה מטלוןקריית ,  53הסיבים ' רח -דלק הסיבים פתח תקווה



 .רמת גן,  47ביאליק ' רח -פארם רמת גן גוד

 .תל אביב,  25' ורג'קינג ג' רח -' ורג'פארם קינג ג גוד

 .הרצליה,  65סוקולוב ' רח-פארם הרצליה גוד

 .באר שבע,  4יצחק בן צבי ' רח -פארם באר שבע גוד

 .נהריה,  18הגעתון ' רח-פארם נהריה גוד

 .תל אביב,  178דיזינגוף ' רח -פארם דיזינגוף גוד

 .פתח תקווה,  13 שטמפפר' רח -פארם פתח תקווה גוד

 .רחובות,  50בילו ' רח -פארם רחובות גוד

 .ראשון לציון,  70הרצל ' רח -פארם ראשון לציון גוד

 .גת קרית,  20דרך הדרום  -פארם קריית גת גוד

 .נתיבות, 200בעלי המלאכה ' רח -פארם נתיבות גוד

 .נתניה, 30הרצל ' רח -פארם נתניה גוד

 .רעננה, 144אחוזה ' רח -פארם רעננה גוד

 .כפר סבא, 111ויצמן ' רח -פארם כפר סבא גוד

 .אריאל, 2מוריה ' רח -פארם אריאל גוד

 .מוצקין קרית, 84בן גוריון ' רח -פארם קריית מוצקין גוד

 



AM:PM תל אביב,  2פינסקר ' רח -פינסקר. 

AM:PM תל אביב, )פינת נורדאו( 195בן יהודה ' רח -בן יהודה. 

AM:PM תל אביב,  24' ורג'קינג ג' רח -' ורג'קינג ג. 

AM:PM   תל אביב, )בוטינסקי'פינת ז( 136אבן גבירול ' רח -אבן גבירול. 

AM:PM  תל אביב,  24סלומון ' רח -סלומון. 

AM:PM  הוד השרון,  11סוקולוב ' רח -הוד השרון. 

AM:PM  תל אביב,  6נאות אפקה ' רח -נאות אפקה. 

AM:PM רמת החייל,  9הרוגי המלכות ' רח -רמת החייל. 

AM:PM תל אביב,  29' רח -ל פרץ .י. 

AM:PM  תל אביב, )פינת גורדון( 136דיזינגוף ' רח -גורדון\דיזינגוף. 

AM:PM  תל אביב, )פינת ארלוזורוב( 193דיזינגוף ' רח -ארלוזורוב\דיזינגוף. 

AM:PM תל אביב, )פינת פינסקר( 49בוגרשוב ' רח -בוגרשוב. 

AM:PM   תל אביב,  9אחד העם  –כלבו שלום. 

AM:PM  נס ציונה,  4השייטת  -נס ציונה.

 .באר שבע,  125חברון ' רח -תפוז באר שבע דרך חברון

 .באר שבע,  18חיים יחיל ' רח -תפוז באר שבע חיים יחיל

 . 293כביש , אזור תעשיה מבועים -תפוז מבועים

 .בכניסה הדרומית לאזור התעשייה נתיבות, צומת בית הגדי -תפוז נתיבות

 .שדרות,  2פריז ' רח -תפוז שדרות פריז

 .שדרות,  7מתחם מול , דרך מנחם בגין' רח -תפוז שדרות רכבת

.פתח תקווה,  22 גליסבן ציון ' רח -תפוז סגולה



:נקודות מכירה נוספות
 .אל כרמל דאלית -על הדרך כיכר השוטר

 .ירושלים,  10שדרות יצחק רבין ' רח-סיטי נתינה באהבה ירושליםסינמה 

 .יהוד,  4דרך החורש ' רח -הסופר של אמיר קאשי יהוד

 .טירת כרמל,  3כרמלים ' רח -מ"בע 2015המרכז הקמעונאי למזון 

 .מועצה מקומית עילוט -מרקט אלגאזאליןסופר 

 .תל אביב יפו,  10הארבעה ' רח -בלו מרקט

 .נתניה, אדר' רח, קריית השרון -נתניה פאוזפליי 

 .ראשון לציון,  3דוד סחרוב ' רח -הפיצוציה קיוסק זהבית

 .חיפה, א 40חניתה  -פארם חיפהדיוטי 

 .רמת השרון,  1המלאכים - The market -רמת השרון המרקט 

 .ערד,  24הפלדה  - Sea and spaהורדוסמרכז 

 .קלנסווה -מפגש הכיכר

 .מדרשת בן גוריון, מרכז מסחרי -טל במדבר -בצל היערה

תבור כפר ,3 י"הלח, מרכז מסחרי -סטור פלוס מרקט כפר תבור

 ..קציעותצומת  -התחנה


