
                                                                                      

 

                                                                              
                     

 
 

 

 ותחנות נלוות ברשת ספידומט רשימת תחנות דור אלון גז

 כתובת עיר/מקום אזור תקציר שם המקום

 :שעות פעילות אור יהודה -דור אלון 

 שעות 24ה -א

 עד כניסת השבת -ו 

 מוצ"ש

 17שת החרו אור יהודה מרכז

 דור אלון לוד
 13אבא הלל סילבר  לוד מרכז שעות 24שעות פעילות: 

 דור אלון עינת
 , סמוך לקיבוץ עינת444כביש  קיבוץ עינת מרכז שעות 24שעות פעילות: 

 :שעות פעילות גז חיש -פתח תקווה 

 שעות 24ה -א

 16:00עד  -ו' 
 מוצ"ש

 13קרית אריה, אפעל  פתח תקווה מרכז

 :שעות פעליות גרין קאר -בני ברק 

 07:00-24:00ה -א

 07:00-16:00ו' 
 24:00מוצ"ש עד 

 20הירקון  בני ברק מרכז

 :ות פעילותשע סול גז -ראש העין 

 07:00-21:00ה -א

עד שעה לפני כניסת  -ו'

 השבת

 22:00מוצ"ש עד 

 , אז"ת8היצירה  ראש העין מרכז

 נענע -ראשל"צ 
 5יוסף ספיר  ראשון לציון מרכז שעות 24שעות פעילות: 

 געש -דור אלון 
 געש געש השרון שעות 24שעות פעילות: 

 נווה ירק -דור אלון 
 ווה ירקנ נווה ירק השרון שעות 24שעות פעילות: 
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 שדי חמד -דור אלון 
כניסה למושב שדי חמד, כביש  שדי חמד השרון שעות 24שעות פעילות: 

 סמוך לג'לג'וליה 444

 :שעות פעילות יעד -רעננה 

 שעות 24ה -א

 עד כניסת השבת -ו 

 מוצ"ש

הערה: כיום אין תדלוק 

באמצעות ספידומט. 

 .השירות יופעל בקרוב

 1היצירה  רעננה מרכז

 :פעילות שעות תל יצחק -דור אלון 
 שעות 24

 קיבוץ תל יצחק תל יצחק השרון

 ברוש -רעננה 
 צומת רעננה רעננה מרכז שעות 24שעות פעילות: 

 :שעות פעילות עיר ימים -דור אלון 
 שעות 24

 172דרך בן גוריון  נתניה השרון

צומת נחל  -דור אלון 

 חדרה

 צומת נחל חדרה חדרה השרון שעות 24שעות פעילות: 

 :שעות פעילות גזפרו

 שעות 24ש -א

 10גשר העץ  א.ת עמק חפר 

 :שעות פעילות פולגז נתניה

  07:00-21:00ה -א

  07:00-16:00ו 
 23:00מוצ"ש ועד 

 46הקדר  נתניה השרון

 6כביש  -מגל מזרח 

 צפון

 מזרח-מגל מגל מרכז שעות 24שעות פעילות: 

מגל מערב ומגל מזרח 

 לכיוון דרום 6כביש 

מגל מזרח לכיוון צפון + 

 מגל מערב לכיוון דרום

 מערב-מגל מגל מרכז
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 שעות 24ת פתיחה: שעו

 :שעות פעילות דור אלון צומת הגומא

 שעות 24

 977כביש  צומת הגומא צפון

 :שעות פעילות דור אלון עכו
 שעות 24

 אזור תעשייה עכו עכו צפון

 דור אלון ירכא
 8533ירכא, כביש הגישה  ירכא צפון שעות 24שעות פעילות: 

 :שעות פעילות דור אלון בית השיטה
 שעות 24

 בית השיטה בית השיטה צפון

 דור אלון קרית ביאליק
 שדרות חן קרית ביאליק צפון שעות 24שעות פעילות: 

 גבעת עוז -דור אלון 
 גבעת עוז צומת מגידו צפון שעות 24שעות פעילות: 

 :שעות פעילות מוסך מונזה -עפולה 

 06:00-24:00ה : -א

 06:00-16:00שישי : 

 10:00-18:00שבת: 

 18השרטט  עפולה צפון

 :שעות פעילות שערי חיפה -דור אלון 
 שעות 24

 16בעלי מלאכה  חיפה צפון

שדרות  -דור אלון 

 חיפה 196ההסתדרות 

 :שעות פעילות
 שעות 24

 196שדרות ההסתדרות  חיפה צפון

 22כביש  -דור אלון 

 ()עוקף קריות

 2המלאכה  חיפה צפון שעות 24שעות פעילות: 

 דור אלון חוקוק
  צומת חוקוק צפון שעות 24שעות פתיחה: 

 :עות פעילותש אוטוגז -נהריה 

 07:00-20:00ש' -א

 1פורצי כלא עכו  נהריה צפון
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 :שעות פעילות דיין ניר גז -כרמיאל 

 07:30-20:00ה -א

 14:00ו' עד 

 11האופן  כרמיאל צפון

דור אלון מג'ד אל כרום 

 מערב

 .שעות 24שעות פעילות 

עכו כרמיאל ,  85כביש 
 לכיוון מזרח

 כרום-דרומית מג'ד אל כרום-מג'ד אל צפון

 :שעות פעילות עפיפי -נצרת 
 06:00-21:00ש -א

את.ז. ריינה, כניסה לאז"ת  ריינה צפון
 79מכיוון כביש 

 גבעת עדה -דור אלון 
 צומת עדה גבעת עדה צפון שעות 24שעות פעילות: 

בנימינה  -דור אלון 

 מערב

 שעות 24שעות פעילות: 

צומת החרש  - 4כביש 
 גבעת עדה בנימינה

 רחוב החרש בנימינה בנימינה מרכז

אדיר  - מודיעין עלית

 גז

ירושלי שעות 24שעות פעילות: 
 ם

 מתיתיהו מודיעין עלית

 :שעות פעילות תלפיות

 שעות 24ה -א

 עד כניסת השבת -ו 

 מוצ"ש

ירושלי
 ם

 1דרך משה ברעם  ירושלים

 :שעות פתיחה בני דרום -דור אלון 

 06:00-22:00ה -א

  06:00-14:00ו' 
 22:00מוצ"ש עד 

 בני דרום בני דרום דרום

 :שעות פעילות דור אלון קבוצת יבנה

 שעות 24ה -א

 עד כניסת השבת -ו 

 מוצ"ש

 קבוצת יבנה קבוצת יבנה דרום

 צומת ראם -דור אלון 
 y 34.783650 x31.757820 צומת ראם דרום שעות 24שעות פעילות: 
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 :שעות פעילות דור אלון דבירה
 שעות 24

 40צומת דבירה, מכביש  דבירה דרום
 325לכביש 

 :שעות פעילות גרין קאר -חורה 

  שעות 24
 (בתוך מתחם סונול)

כניסה לכפר חורה, כביש ערד  חורה דרום
 צומת שוקת

שדרוג  -באר שבע 

 (ליסינג )אוקטן קל

 :שעות פעילות

 06:00-22:00ה -א
 06:00-15:00ו' 

 4הגפן  באר שבע דרום

 גבים -דור אלון 
 גבים גבים דרום שעות 24שעות פעילות: 

 מצפה רמון -דור אלון 
  ןמצפה רמו דרום שעות 24שעות פעילות: 

 דור אלון משען
 משען משען דרום שעות 24שעות פעילות: 

דור אלון קרית גת, 

 הבנים

 33משה ברזני  קרית גת דרום עותש 24שעות פעילות: 

 דור אלון צוקים
אילת  שעות 24שעות פעילות: 

והערב
 ה

  צוקים

 ילותדור אלון א
אילת  שעות 24שעות פעילות: 

והערב

 ה

 קיבוץ אילות, אחרי המחסום אילת
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