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א"פיקוד העורף ומד
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א"מד/ר"מתחמי פקע–16/10/20יום שישי 
פעילותשעותרכוב/רגליכתובתמקום

09:00-14:00רכובאגם מונפורטמעלות

09:00-14:00רכובחדש. ת.אכביש פקיעין

09:00-14:00רכוב D1באקה אל גרביה

09:00-14:00רכוב(הלוויתן)חניית חוף זבולון יםקרית

תל אביב
09:00-14:00רגלי10הרים חידושי ' יפו עירוני ז

12:00-14:00רכובגני יהושוע

09:00-14:00רכובבית העלמיןקלאנסווה

09:00-14:00רכובאצטדיוןפתח תקווה  

09:00-14:00רכובהעיןשוק ראש העיןראש 

10:00-14:00רכוב1דרך ארץ אשדוד

09:00-14:00רגלי22מנחם בגין שדרות  

09:00-14:00רגליאולם ספורט עיינותערד

09:00-14:00רגליבמסוף אוטובוסים–בנימין שער מטה בנימין

09:00-14:00רגלי5ברסלב –אודיטוריום ר עילית"בית

09:00-14:00רגלי59אבני נזר –אולם פיס מודיעין עילית

12:00-14:00רכוב10הארזים ' רחנתניה

11:00-14:00רכובחניון רכבתחדרה

09:00-14:00רכובמרכז הקונגרסיםחיפה

ירושלים

12:00-14:00רכובאצטדיון טדי

14:00-22:00רגליגאנוקלרמוןראח'ג' שייח

15:00-23:00רגליעלררחוב , טיילת ארמון הנציב-מוכבראבל'ג

12:00-14:00רכובאצטדיוןכפר סבא

09:30-14:00רכובאצטדיוןלוד

09:00-14:00רגליס נווה זאב"מתנ6דב רונאל באר שבע

09:00-12:00רכובצומת הגושגוש עציון
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פעילותשעותרכוב/רגליכתובתמקום

14:00-20:00רכובכדורגל עירונימגרש נחף

14:00-20:00רכובחדש. ת.אכביש פקיעין

14:00-20:00רכוב D1באקה אל גרביה

10:00-18:00רכובמחלף קוממיותחולון

14:00-20:00רכובבית העלמיןקלאנסווה

14:00-20:00רכובקאנטריכפר קאסם

15:00-21:00רכובאצטדיוןפתח תקווה  

12:00-20:00רכובלייב פארקלציוןראשון 

10:00-18:00רכוב1דרך ארץ אשדוד

10:00-18:00רגליעזאתש שייח "ספורט עאולם רהט

14:00-20:00רכובמרכז הקונגרסיםחיפה

19:00-21:00רכובגני יהושועתל אביב

ירושלים

19:00-21:00רכובאצטדיון טדי

14:00-22:00רגליגאנוקלרמוןראח'ג' שייח

רחוב  , טיילת ארמון הנציב-מוכבראבל'ג

עלר
15:00-23:00רגלי

א"מד/ר"מתחמי פקע–17/10/20יום שבת 
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מאוחדת
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16/10/20יום שישי כתובתמקום

ירושלים

80008:00-12:00יצחק וצביה 
608:00-16:00חירם 

408:00-16:00הטורים 
4608:00-12:00יוסף נדבה 

3108:00-12:00מירסקי
708:00-11:30ג "מ-ה

608:00-15:00תורה ועבודה 
1108:00-11:30ן"הרר עילית"בית

908:00-12:00אבני נזר בני ברק
1508:00-11:00שפרינצק תל אביב
8:00-12:00קניון איילוןרמת גן

3608:00-12:00מצרים קדושי יהוד
09:00-12:00פארקאמפימתחם עירוני אלעד

4608:00-12:00י  "רשבמודיעין עילית
1816:00-18:00ש "הרשהעיןראש 

3016:00-20:00המכבים פתח תקוה
2508:00-10:30בן גמלא יהושע הוד השרון

2008:00-11:30סמילנסקי נתניה
608:00-11:30ט'לנצשדרות יעקב הרצליה

16:00-20:00אצטדיון לויטהכפר סבא
1808:00-12:00אלנור כפר ברא
1208:00-12:00בנימין רחובות

אשדוד
708:00-11:30יהודה הנשיא 

10800-1000הרפואה 

מתחמי דיגום מאוחדת

לקביעת תור 

*3833
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16/10/20יום שישי כתובתמקום

3108:00-14:00א "פיקצ"ראשל
8208:00-11:00חיל האוויר נתיבות

4108:00-12:00גאון הירדן גתקרית
808:00-12:00עמוס ירקוני באר שבע

8208:00-12:00יוספטל בת ים
1308:00-12:00דני מס רמלה

אשקלון
1208:00-12:00בקעת רימון 

108:00-10:00התחיה 

חיפה
608:30-10:30סמטת עתלית 

1111:00-13:00ארלוזורוב 
1409:00-12:00החרושת ' רחכרמיאל
2109:00-11:00הרצל חדרה

עואדיהתחנת דלק אעבלין/ שפרעם 
08:00-11:00
17:00-19:00

110:00-12:00יוסף גדיש עכו
2908:00-10:00ההגנה נהריה
09:00-12:00(סמוך לתחנה מרכזית)א "י' רחצפת

09:00-12:00הקישון' רחטבריה
08:00-10:00(ליד ביקור רופא)מעלה יצחק ' שדנוף הגליל
09:00-11:00מרכז הכפרערערה
210:00-12:00הרצל עפולה
09:00-11:00מרכז הכפר ליד המועצהירכא
08:00-10:00מרכז הכפרשלוחה ג"רמה

09:00-12:00אלחלאןסכנין
108:00-10:30אירוס קריות

מתחמי דיגום מאוחדת

לקביעת תור 

*3833
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17/10/20יום שבת כתובתמקום

ירושלים
620:00-23:00חירם 

417:00-23:00הטורים 
920:30-22:00אבני נזר בני ברק
1508:00-11:00שפרינצק תל אביב

3608:00-11:00מצרים קדושי יהוד
20:30-22:00מתחם עירוני אמפי פארקאלעד

4620:30-22:00אבני נזר מודיעין עילית
1816:00-18:00ש "הרשהעיןראש 

3016:00-20:00המכבים פתח תקוה
2008:00-11:00סמילנסקינתניה

608:00-11:00ט'לנציעקב שדרות הרצליה
16:00-20:00אצטדיון לויטהכפר סבא
120:00-21:00הרפואה אשדוד
120:00-21:00התחיה אשקלון
1011:00-16:00יצחק שדה חיפה

1411:00-16:00החרושת ' רחכרמיאל
11:00-16:00ת"אזוה, האילן' רחאור עקיבא

מתחמי דיגום מאוחדת

לקביעת תור 

*3833
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לאומית
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16/10/20יום שישי  כתובת יישוב

08:00-11:30 22אחד העם  אשדוד

08:00-11:30 19י "עגנון ש אשקלון

08:00-11:30 3מוכרי הסיגריות  בת ים

08:00-11:30 5אתרוג  לוד

08:00-11:30 7רוטשילד  ראשון לציון

08:00-11:30 4קניון הנגב קומה  באר שבע

08:00-11:30 1המודעיאלעזר  ר עילית"בית

08:00-11:30 1י "רשב מודיעין עילית

08:00-11:30 23קיסמארבי יוסי בן  בית שמש

08:00-11:30 6נחלת צאלים שד  בית שמש

08:00-11:30 5נתיבות המשפט  מודיעין עילית

08:00-11:30 1הקוממיות  קרני שומרון

08:00-11:30 בנימין.פאר תעשיות ש גבע בנימין

08:00-11:30 1יעקבזון ירושלים

08:00-11:30 3טרומפלדור ירושלים

מתחמי דיגום לאומית

לקביעת תור 

507*
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16/10/20יום שישי  כתובת יישוב

08:00-11:30 5גפנוביץ חדרה

08:00-11:30 31וולך  אונוקרית

08:00-11:30 26שבזי  ראש העין

08:00-11:30 89חזון איש  בני ברק

08:00-11:30 10סנפיר  יפו-תל אביב

08:00-11:30 13החרושת  כרמיאל

08:00-11:30 עראבה

08:00-11:30 49בן עמי  עכו

08:00-11:30 1הזית  נשר

08:00-11:30 13ל "צה צפת

08:00-11:30 16סלאם  נצרת

08:00-11:30 בן זכאי טבריה

לקביעת תור 

507*

מתחמי דיגום לאומית
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17/10/20יום שבת  כתובת מקום

08:00-11:30 בית צפפה ירושלים

08:00-11:30 17שטמפפר  נתניה

מתחמי דיגום לאומית

לקביעת תור 

507*
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מכבי
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17/10/20יום שבת 16/10/20יום שישי כתובתמקום

1409:00-13:0016:00-20:00מעלה יצחק רבין נוף הגליל

10:00-14:00אלהרםמרכז מסחריאום אל פחם

313/611:00-14:0015:00-18:00אלעיןשכונת שפרעם

8308:00-15:0016:00-22:00בן גוריון מוצקיןקרית

7309:00-12:00הרצל הדר

12810:00-13:0016:00-19:00השושנים כרמיאל

08:00-15:0017:00-21:00סמי עופראצטדיוןסמי עופר-חיפה

4008:00-11:00סביון רכסים

10:00-14:0010:00-14:00,16:00-19:00וולפסוןנהריה

5209:00-12:00ארלוזורוב צפת

9308:00-11:00תל חי שמונהקרית

109:00-12:00אילת טבריה

מתחמי דיגום מכבי

לקביעת תור 

3555*
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17/10/20יום שבת 16/10/20יום שישי כתובתמקום

1708:00-13:00דרך הציונותראש העין

08:00-13:00הספורטקחניון הרצליה

310:00-16:00הנצח רמת השרון  

דרייב-ח תקווהפתי
מתחם  , אצטדיון המושבה

10מול שער הקטרגל
08:00-17:0009:00-12:00 ,17:00-21:30

409:00-12:00השקד מונדתל 

רעננה
צפוני מול  פארק רעננה חניון

רובינשטיין
07:30-13:00

09:00-13:0010:00-18:00בריכת טירה-נדאאל דרייב-טירה

16:00-22:30, 08:00-16:0008:00-13:00לויטהאצטדיון דרייב-כפר סבא

דרייב-נתניה
1שער נתיהחניון רכבת מזרח 

08:00-16:40
13:00-22:30

108:00-11:00הערבה אריאל  

08:00-16:3016:00-23:00,08:00-13:00בחניה-גן בוב ראסלדרייב-אור עקיבא

708:00-12:00ה"השלה  "א השל"ת

בלפור-א"ת
10בלפור

09:00-14:00

היכל מנורה-תל אביב
חניון היכל מנורה-51אלון יגאל 

09:00-17:0009:00-20:00
לקביעת תור 

3555*

מתחמי דיגום מכבי
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17/10/20יום שבת 16/10/20יום שישי כתובתמקום

09:00-12:00מפעל הפיס-4רבינובבני ברק  

408:00-11:30אורה רמת גן

120:00-23:00אופירה אור יהודה

08:30-13:00בחניה מול סופר יש חסד-חוני מעגלאלעד

3908:00-12:00התמרים ' שדאילת

4307:30-11:00גאולים דרייב-חולון

1308:00-17:0011:00-22:30הופייןחולון  

סינמה סיטי  -הרצליה

גלילות
פינה  , חניות חיצוני-אלוף מאיר' שד

צפון מזרחית
08:00-14:0009:00-13:00 ,17:00-22:00

לקביעת תור 

3555*

מתחמי דיגום מכבי
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17/10/20יום שבת 16/10/20יום שישי כתובתמקום

608:00-16:3019:00-22:00ילה 'ציובלקרית

ירושלים פסגת זאב  
43חיים תורן 

08:00-12:0009:00-12:0019:30-22:30

609:00-13:45שד נחל צאלים בית שמש  

814:00-16:00אספהאני-אלמזרח ירושלים

319:45-22:40גולדה מאיר קומה'שדירושלים  

מודיעין עילית
46אבני נזר 

08:00-15:00

דרייב-מודיעין 
בחניון8תלתן 

08:00-15:0009:30-12:30 ,20:00-22:30

1808:00-12:00מבצע סיני בת ים

מתחם קופות  , אצטדיון כדורגלראשון לציון

כרטיסים ליד סופר לנד

08:00-14:3010:00-20:00

08:00-13:00ויצמן' שדרמלה  

לקביעת תור 

3555*

מתחמי דיגום מכבי
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17/10/20יום שבת 16/10/20יום שישי כתובתמקום

אשדוד
3גיבורי החיל 

08:00-14:3017:00-23:00

3109:00-15:009:00-12:00,17:00-21:00בית אל -2טבאר שבע

1108:00-12:00בקעת רימון אשקלון

10108:00-13:00אדורייםגת קרית

08:00-13:00בית העולה–14ההדס דימונה

19910:00-23:00בורנשטייןירוחם

3610:00-13:00הרצל 'שדאופקים

1308:00-13:00שמעון ערד

2708:00-13:0017:00-20:00סמילנסקירחובות

308:00-13:00החיל גיבורייבנה

לקביעת תור 

3555*

מתחמי דיגום מכבי
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כללית



מתחמי דיגום כללית

מפקדת אלון  

פעילותשעות יום ותאריךכתובת נקודת דיגוםעיר

ת"פ12אם המושבות דרך -המושבה איצטדיוןפתח תקווה
16/10/2008:00-16:00-שישי 

17/10/2008:00-12:00-שבת 

16/10/2009:00-17:00-שישי אור יהודה6הדדי משה ' רח-מרפאת גורדון אור יהודה

16/10/2008:00-12:00-שישי בני ברק134כהנמן' רח-מרפאת מרכז בעלי מלאכה בני ברק

הכדורגל המקומיאין במגרש דרייב כפר קאסם
16/10/2013:00-17:00-שישי 

17/10/2008:00-13:00-שבת 

16/10/2008:00-112:00-שישי אזור התעשייהבמתחם אלעד

לקביעת תור 

2700*



מפקדת אלון  

פעילותשעות יום ותאריךכתובת נקודת דיגוםעיר

באר שבע
16/10/208:00-12:00-שישי ש"ב79סמילנסקי' רח-מרפאת שתל 

16/10/208:00-12:00-שישי ש"ב18ה "השל' רח-א "מרפאת י

העירוניבאיצטדיוןנתיבות
16/10/208:00-12:00-שישי 

17/10/20-שבת 

16/10/208:00-12:00-שישי דימונה1ברנהייםליאון ' רח-' מרפאת דימונה בדימונה

16/10/208:00-12:00-שישי אלסלאםכיכר 18שכונה -' מרפאת רהט ברהט

16/10/207:00-12:00-שישי (אוהל)שדרות 4הדגל -מרפאת שדרות שדרות

16/10/208:00-12:00-שישי אשקלון 23דוד בן גוריון ' שד-מרפאה יועצת אשקלון

16/10/208:00-12:00-שישי קריית גת 178מלכי ישראל ' שד-גת קריתמרפאת גת קרית

לקביעת תור 

2700*

מתחמי דיגום כללית



מפקדת אלון  

פעילותשעות יום ותאריךכתובת נקודת דיגוםעיר

16/10/2008:00-12:00-שישי חיפה10כרמים ' רח-מרפאת שפרינצק חיפה

16/10/2008:00-12:00-שישי הקריוןמתחם ביאליקקרית

16/10/2008:00-12:00-שישי 18החלוצים ' רח-מרפאת נשר נשר

16/10/2008:00-11:00-שישי 40הסביון ' רח-מרפאת רכסים רכסים

16/10/2008:00-12:00-שישי כרמיאל2חבצלת ' רח-מרפאת חבצלת כרמיאל

16/10/2008:00-12:00-שישי נהריה15המייסדים ' רח-מרפאת כללית נהריה

16/10/2008:00-12:00-שישי כניסה אחורית5שינבוייםעפולה

לקביעת תור 

2700*

מתחמי דיגום כללית



מפקדת אלון  

פעילותשעות יום ותאריךכתובת נקודת דיגוםעיר

16/10/2008:00-12:00-שישי בית שמש  23רחוב יואל הנביא -מרפאת הנביאים בית שמש

16/10/2009:30-11:30-שישי ביתר עילית4רחוב החוזה מלובלין -מרפאת התמר ביתר עילית  

ירושלים
11הסיירת הירושלמית רחוב -מרפאת פסגת זאב 

ירושלים
16/10/2008:00-12:00-שישי 

לקביעת תור 

2700*

מתחמי דיגום כללית



מפקדת אלון  

פעילותשעות יוםכתובת נקודת דיגוםעיר

16/10/207:30-9:30-שישי מתחם השוקליד , באזור רחבת חוף לידואשדוד

16/10/209:00-12:00-שישי 34מסילת יוסף ' רח-מרפאת מודיעין עילית מודיעין עילית

16/10/208:00-10:00-שישי דרייב אין במתחם הפרדסנותרחובות

16/10/207:30-9:30-שישי איצטדיון לודלוד

לקביעת תור 

2700*

מתחמי דיגום כללית



מפקדת אלון  

פעילותשעות יום ותאריךכתובת נקודת דיגוםעיר

16/10/2011:00-17:00-שישי 9הרקפת ' רח-מרפאת הגבעה נוף הגליל

16/10/2009:00-12:00-שישי מגאראמשה 'ג

17/10/2008:00-13:00-שבת כניסה אחורית-כנאמרפאת כפר כנאכפר 

לקביעת תור 

2700*

מתחמי דיגום כללית



מפקדת אלון  

פעילותשעות יום ותאריךכתובת נקודת דיגוםעיר

א"כפר סבא מד
ליד הכניסה  , לויטהאיצטדיוןחניון -כפר סבא 

לפארק
16/10/2009:00-12:00-שישי 

17/10/2012:00-15:00-שבת אלרחמהמרכז רפואי טירה

16/10/2009:00-12:00-שישי (האורזים' רח)תחנת רכבת נתניה חניון מזרחי א"נתניה מד

16/10/2017:00-19:00-שישי (לתחנת המשטרהסמוך )תחנת דלק סונול טייבה צפון

16/10/20-שישי (פארוקליד מסגד לשעבר )חניית בית העלמין א"קלנסואה מד

16/10/2007:00-12:00-שישי יפו23התקומה ' רח-עמדת דיגום לב יפו יפו-תל אביב

20בלינסון חולון
16/10/20-שישי 

07:00-11:30

לקביעת תור 

2700*

מתחמי דיגום כללית



מפקדת אלון  

פעילותשעות יום ותאריךכתובת נקודת דיגוםעיר

17/10/2009:00-11:00-שבת (הכדורגלליד מגרש )בית ספר מקיף פארדיס

17/10/2016:00-18:00-שבת חווארנהס שכונת "מתנכפר קרע

האיצטדיוןהעירוני ליד רחבת השוק אום אל פאחם
16/10/2013:00-15:00-שישי 

17/10/2017:00-19:00-שבת 

17/10/2017:00-20:00-שבת (אלסיראט' רח)דיואן באקה אל גרביה

לקביעת תור 

2700*

מתחמי דיגום כללית


