
כתובתתחנה שםהדלק במנהל תחנה מסהסביבה באיכות תחנה מסתחנה מספר

ליד קיבוץ דוברתדברת102321985

כפר ניןנין התבור1991691993

(90כביש )מושב שדה תרומות  (ביכורה)שדה תרומות 34522572806

בכניסה לגן השלושה(גן השלושה)ניר דוד 20115381824

בקעת הירדן (90כביש )מפגש הבקעה גל הבקעה151391

כפר מנשייה זבדהנהלל32019652767

הנפחמגדל העמק27017431976

9החטיבה עפולה יוקלר39541842

 עפולה7ח החרוד 'רעפולה העמקים1981661904

צומת גן נרגן נר32322692787

קיבוץ שדה נחוםשדה נחום26417261950

גינוסר65371882

אלחדיף טבריה' רח(שערי טבריה)דלק טבריה  7889

יהודה לוי טבריה' רחגל טבריה2379551864

הפנס' טבריה עלית רח' אזור תעשיה דטבריה ארזים35622712826

בכניסה לקיבוץ אפיקיםאפיקים50432847

'ת ג"אזה, הפיריון' נצרת עלית רחמנטה-הר יונה30020322015

11נצרת עלית רחוב מעלה יצחק סיכת רוזנפלד117761994

המפעלים האזוריים עמק בית שאןאספסת122031920

צמוד לאצטדיון כדורגל .46רחוב יזרעאל - נצרת עליתהאיצטדיון128771871

3001' מס-כביש עוקף נצרת -נצרת רמזי נצרת27219242025

 טבריה נצרת77צומת גולני כבישגולני דרום111312002

 צומת גולני77כביש גולני צפון115302003

 בין צומת המוביל לצומת ישי77מחלף זרזיר כביש (176)בית לחם הגלילית 176961832

לוד צומת אחיסמך/ מחלף עוקף רמלה קפלן27417421895

 רמלה16קלאוזנר רמלה קלאוזנר30720822026

ת פארק צרעה סמוך לבית שמש וקיבוץ צרעה"אזהפארק צרעה36023632854

בין רמלה לבית שמש (44כביש )צומת נחשון נחשון403761896

60כביש , צומת גוש עציון, צפון יהודה. נ.דגוש עציון145382

 מבשרת ציון42שדרות החוצבים קסטל35428712871

 בכניסה למבוא ביתר375כביש מבוא ביתר22915601826

צומת גבעת זאבגבעת זאב278386

ם- תלפיות י20הסדנא הסדנא26518121923

ם- גבעת שאול י1יעקב אליאב הר תמיר1844841927

מישור אדומים. ת. א2הר מחוור מישור אדומים152389

כניסה למעלי מכמש ירושליםמעבר מכמש188487

ם- נווה יעקב י1לאה גולדברג נווה יעקב1194271992

ירושלים,ת "צומת פ, 1הרצוג ' רחעיר שלם734021900

ירושלים,  תלפיות2גנרל פייר קנינג אורנים1074071889

ירושלים, הרצוג פינת שניאורניות1794031839

ם- ארמון הנציב י1דב גרונר תלפיות1264111958

(בכניסה לשוק  )נווה אילן נווה אילן/ פונדק הרים 723841906

443כביש , צומת שילת(443)ארז מודיעין 36624262902



ירושלים, צומת אורהצומת אורה1623951910

מודיעין, 24השדרה המרכזית (101)מודיעין יער 36724432903

נשר רמלה. ת.הר עצמון אפוליבה29819982001

קניון הנתיב המהיר מבנה המתנהשפירים7605

ם-גבעונים גבעת זאב יגבעונים1801591

ם-צרפתית י.לוחמי גטאות פינת החיל גגבעה צרפתית1614251987

יבנה,(פינת דרך הים) 34סנהדרין (יבנה)דרך הים 1905981850

40' כביש מס, צומת קוממיותמנוחה34923212839

 מול מושב עוזה40כביש עוזה1473621996

צמוד לביג, 7בכניסה לקרית גת דרך הדרום קריית גת החדשה31

באר טוביה. ת.אבאר טוביה26723111879

אשדוד, (בכניסה הצפונית לעיר)כביש בני ברית (בני ברית)ב "אשדוד ב36423752864

צפוני אשדוד. ת.א, 21המדע ' רחימבליסטה'צ2047861844

אשדוד,בוטינסקי'ז' רח,מתחם סטאר סנטרסטאר סנטר29417122707

מושב יד בנימיןיד בנימין34422612807

בכניסה למושב שדה עוזיהשדה עוזיה34822732823

ביציאה הדרומית של שדרותתלמי הנגב3320831957

נתיבות, 2ירושלים ' רחנתיבות534291840

בכניסה לקיבוץ ברור חילברור חיל27620661881

בכניסה לקיבוץ ניר עםניר עם31020802708

ת אופקים.פארק אפיקים אאופקים36924372916

צומת גילתגילת57834935

אשקלון, 10ל "צהאשקלון494431829

חוף אשקלון. נ.ד, מושב מבקיעיםמבקיעים1594961974

הכניסה לישוב בת הדר(חוף אשקלון)גל דניאל  26818061861

אשקלון,גבעת ציון, 30התחיה קולנוע אסתר27915481830

אשדוד, 1רחוב אורט גל ראשונים אשדוד2634331867

 גן יבנה3הכישור גן יבנה379

כביש ראשי מסמיהמסמיה818091877

מושב שיבוליםרימון שיבולים7606

ת כנות.אכנות1874781940

ליד מושב בית חנן,42כביש בית חנן661818922

נס ציונה, 2החרש ' רחנס ציונה216161897

 אזור19דרך השבעה מובילי גוש דן805951873

חולון. ת. א20הפלד הצבי1585891163

חולון. ת. א14המרכבה מרכבות האש19715891989

צומת בית דגןבית דגן776381831

 חולון47הכישור הכישור3762998

צ" ראשל6לישנסקי ימית1466401937

צ"ראשל, 35לזרוב ' רחדקל הזהב2446431960

צ"ראשל, 32משה בקר מבואות ראשון21515351973

צ"ראשל, 1טוליפמן שערי ראשון1236451953

(ליד צומת שעריה)ג " לכיוון נתב40כניסה למושב מגשימים על כביש מגשימים1356111975

יהוד, 42העצמאות ' רחיהוד35823802855



נמל התעופה בן גוריוןג"נתב3732966

ת צריפין.א, צומת ניר צביהשוק הסיטונאי33822452788

באר יעקב,1דרך חיים באר יעקב18117071979

רחובות, 12דרך הים פרנס רחובות28619942024

שדרות מוטה גור מזכרת בתיהמזכרת בתיה26119991874

שד יצחק רבין קרית עקרוןקריית עקרון22715931945

 רחובות68הרצל שעריים3715451954

צומת כנותגדרה684481858

רחובות. ת.א, 4היצירה קריית משה21815371852

ש"פארק אופיר קריית יהודית בעמק שרה3538702392

דרך מיתר בכניסה למיתראברהם מיתר1753741913

באר שבע, 37דרך רמון ש"קאנטרי ב3782994

ש"  ב4דרך חברון דלרום594631834

ש"ב, 16בן גוריון ' שדמפגש הספורט1644691988

ש ביציאה לכיוון עומר" ב10דרך חברון עומרים1144711898

(BIGצמוד לשדרה השביעית )רחוב שדרות אליהו נאוי בבאר שבע שיכון עובדים29615542765

01.05.18- תחנה נסגרה בתאריך פנחס החוצב21615511907

 באר שבע8הכשרת הישוב  יגל372

 באר שבע36אברהם אבינו אשל אברהם974661921

חיים.ק,5דגניה ' שדקרית חיים942341908

רחוב הארז כביש ראשי רמת ישירמת ישי641982027

רמת ישי ביליה27524002904

  חיפה34הנשיא ' שדהנשיא' שד233232031

 טירת הכרמל2הרצל טירת הכרמל3772988

 חיפה33שדרות ההגנה אלדור1082141917

יוקנעם מושבהגל יוקנעם2363261823

אלוניםאלונים1271951918

 ציק פוסט5מקלף ק פוסט'צ1603191909

 ציק פוסט26רח החרמש חרמש36323542862

מרכז תעשייה מתםמ"מת1413001990

149ההסתדרות ' שדפארק הרכב1633291843

חיפה, 37ההגנה חיפה מבואות692131971

 חיפה43דרך חיפה קרית אתא31417362709

דלית אל כרמלמבואות דליה33220691997

 מפרץ חיפה88ההסתדרות ' שדהקישון1542332013

 חיפה3לבונטין הנביאים512822012

איןבת שלמה1771921962

 מפרץ חיפה277ההסתדרות ' שדהמפרץ12282010

40חלוצי התעשייה חלוצי התעשיה1563171931

כביש ראשי בתוך העיר טמרה הישנהטמרה העיר1121552036

כביש ראשי  בתוך העיר אעבליןאעבלין30620432401

12רחוב תובל -חיפה אורנית33722422874

2' בין צומת פרדיס לכביש החוף מסמחלף זכרון יעקב1161841970

חיפה, 138בר יהודה ' רחתל חנן152522034



 כניסה דרומית זכרון יעקב4נילי (המושבה)זכרון 42652016

גיבורי ישראלפולג30117272000

כביש החוף ליד מחלף פולגהשחר612681848

 אזור התעשייה הישן נתניה31הקדר הקדר2609931926

.ת פנחס ספיר נתניה"אזה (לכיוון בית סלקום) 6הגביש ' רח(ברכת חנון)הגביש 30323162850

רח בן גוריון מול מלון כרמל נתניהגל נתניה23915411866

כיכר המשטרה חדרהירמולובסקי242461224

  חדרה1ח זלמן שזר 'רקריניס/אדגו222441914

 בין הכניסה המערבית למזרחית של חדרה65כביש עוקף חדרה36119452756

כניסה דרומית מבני דרור לתל מונדהנצח תל מונד34728182818

דרור זקס אבן יהודהדרור1821731986

כניסה לקיבוץ תל יצחקיצחק-תל 2289632035

צומת מגידומגידו1892751872

צומת קציר ברטעהקציר32919672565

צומת מצר קיבוץ מצרמצר2112951894

צומת כפר קרעכפר קרע31920752766

מתחם הקנית שפייםשפיים2078391955

בית אריה) 446צומת רנטיס כביש  )רננית172381 )

 פארק תעשיות עמק חפר2צבי הנחל עמק חפר3592917

ת קרית מלאכי.א, 1פקר ' רחקריית מלאכי31616792713

ת נתניה" אזה1קידר אסוך162741919

קיבוץ בית גובריןבית גוברין1703711880

96 (השומר)כהנמן בני ברק1425591833

30010 אום אל פאחם 242 כביש ראשי 30010 אום אל פאחם 365ד .תגל אום אל פחם2422621862

49940 כפר קאסם 16סולטני (כפר קאסם)גל השלום 24615531855

17907 כפר מנדא 1080ד .תגל מנדא2481101856

46000ת הרצליה מיקוד " אזה2051ד . ת1אבא אבן גלילות75821157

30056 דלית אל כרמל  77. ד. ת45סלאח נסראלדין דלית אל כרמל9915491984

58133 חולון 3373. ד.ת          ת" אזה10משה דיין היובל1575961835

טייבה, 67ד .ת, צומת השרוןטייבה543251933

25140 כפר מעיליה 1106. ד.תמונפורט- מעיליה 711192

 חדרה38111, גבעת אולגה, 1184ד .תמפגש אולגה552421870

46158 הרצליה 5902. ד.דרך ירושלים תנווה עמל138581911

30055 1צומת ראמה צלמון ראמה צומת ראמה28420812004

דרך נמיר תל אביברמת אביב42708950

וליס'אזור תעשיה כפר גוליס'ג30920672627

257ד .טייבה המשולש  תגל טייבה2433381865

בכניסה לישוב גבעת אלה -7626' כביש מס- זרזיר גל זרזיר2411681863

55כביש עזון3552315

 חולון30שדרות לוי אשכול שעריי חולון81

 גבעת שמואל11בן גוריון אופטר2008221915

כביש רופין חיפהמצה1043161892

זבוטינסקי פתח תקווהמפגש השרון256261891

ת נוה נאמן" אזה6החרש הוד תדלוק1685761888

ג"מושב רמות  רמהרמות17342914



90687נ ערבות הירדן .צפון ים המלח קיבוץ בית הערבה דלידו196485

70תמרה חדשה  כביש טמרה החדשה28219641959

1הגדוד השלישי שערי צפת2198832032

ראש פינה מרכז מסחריראש פינה70782023

אזור תעשייה קצריןקצרין1361232022

12387כורזים . נ.מושב כחל דכחל1741082019

כניסה לקיבוץ מחניים צומת מחנייםמחניים352442082

שמונה. ק81תל חי ' שדשמונה.ק5220262008

אזור תעשיה חצור הגליליתחצור הגלילית31117632074

בכניסה לקיבוץ סער ליד נהריהסער3622747

(מול אצטדיון כדורגל )אזור תעשיה דרומי עכו גל גלי חוף2321391901

תפן' התאנה פינת שד דלק תפן3802288

כפר חורפיש כניסה מערביתחורפיש2341930

 כרמיאל עכו לכוון עכו85כביש צליל החורש32720392780

כניסת בענה דיר אל אסדור'שאג32219682762

צומת מירוןמירון45411977

כניסה צפונית לכפר יאנוחיאנוח32419662694

קיבוץ איילוןאיילון2109322006

העליה נהריה' רחחוף הדקל76691849

דרך העצמאות נהריהגעתון9071983

 כרמיאל מרכז מי סנטר9מעלה כמונים כרמיאל החדשה32522012763

צומת כרמיאל תפןגל כרמיאל2311111967

יאסיףכפר יסיף5892020

שלומי.ת.אשלומי2331951

כביש נהריה מעלותמפגש צביקה165111969

עכונווה ספיר2351531902

כניסה דרומית לעכו מול חוף התמריםעכו ארגמן62561841

צפוני דימונה. ת.א, הפועלים' רחדימונה637411885

אילת,רח יהלמצפה אילת1247361836

צומת הערבה, 90כביש גל ערבה2627311968

אילת,אזור התעשיהצוף ים35122552817

מצפה רמון,1בראשית ' רחמצפה רמון417321893

סדום, צומת נוה זוהרנווה זוהר267301991

כביש הערבה בכניסה למושב עין יהבעין יהב487261899

בכניסה לערדערד987341905

מדרשת בן גוריוןשדה בוקר28016182030

(צומת משאבים)צומת משאבי שדה משאבים1397231837

צומת שוקתתל שוקת1213731956

 קציעות102מגרש קדש ברנע131

צומת נאות חובב, 40כביש נאות חובב381

ג" ר1שלם מנטה-יזראמקס296661936

צומת מסובים, 300 (ברלב)דרך לוד מסובים1055411876

ג" ר67זבוטינסקי רמה36641947

 רמת גן4זבוטינסקי עלית356671903

  בני ברק10הירקון אמיר34222482796



ש" רמה210משה סנה רמת השרון676681949

א" ת108יגאל אלון גיבורי ישראל327031822

א"ת- יפו210ירושלים ' שדפרבר7915071846

(מול קניון שבעת הכוכבים)יוסף נבו הרצליה שבעת הכוכבים33115041527

 לכיוון כוכב יאיר551מזרח טירה כביש גל טירה25915421966

כפר זמר(יאסין)זמר  29223131935

קלנסוואה. ת.א(קלנסוואה)השרון 33622492786

אפק ראש העין. ת.אפארק אפק30218171999

ראש העין. ת.לב הארץ אמינואט36528702870

ירושלים פינת אחוזה' רח, רעננהכפר בתיה1536751941

(שכונת גיל עמל) הוד השרון 12הפטיש נינה31519972706

דרך רמתיים הוד השרוןרמתיים65771887

 כפר סבא1נתיב האבות דורון1666011939

ס"כ, 2' תעש' רחביסקוויט28119822764

( מחלף חורשים6ביציאה מכביש )בכניסה לגלגוליה חורשים29120781827

  ליד נווה ימין444כביש מפגש השלום2088681890

פתח תקווה, 8שנקר ' רחשנקר35722972838

 פתח תקוה14משה דיין קניאל28715462021

ת"מטלון פ. ק53הסיבים סיבים2149191924

ת"סגולה פ. ת. א3סימטת התבור אם המושבות2025442008

ת"סגולה פ. ת. א5דוד מרכוס סגולה2956241995

רעננה. ת.א, 2הנופר התמר31220682656

רעננה,  273ויצמן מעייני שמחה1866731828

גת. ק, הברזל' צורן פינת רח' שדהקריה27117142014

תחנה נסגרהכיכר אתרים3266942139

תחנה נסגרההלוחמים1835851922

ש"ב,103בן צבי ' רחנווה צאלים1034651838

 ראשון לציון38שמוטקין המפרש375

 בראבו1טרמינל - רשות שדות התעופה 114932

 תמך מזרחי3טרמינל - רשות שדות התעופה 109838

רמון- רשות שדות התעופה 114245

השכרות- רשות שדות התעופה 109607

מטה יהודה107696

עיריית רמת גן111044

גבעה- רפאל 108925

לשם- רפאל 108927

מכון דוד- רפאל 108926

שדמה- רפאל 108924

תנובה110234


