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 שעות03-6996792+24אביב-תל, 301דרך נמיר +-++-+אביב 1104)

 שעות24_03-9380230 ראש העין1שלמה המלך ' שדכןכןכןכןכןאבן העזר 2188)

 שעות24_03-6954840רחוה הזיתים גבעת שמואל+++אור בגבעה 3332)

 שעות03-6954840+24אביב-תל, 154דרך פתח תקווה +----+איילון 4106)

 שעות24- 08-8521870בני ברית' רח, בכניסה לאשדוד--++-אשדוד בני ברית 5230)

 שעות054-9733809+24אשדוד, פינת מנחם בגין  , 1רחוב הרצל +-+--אשדוד סיטי 6184)

 שעות24+ 08-8665360דרך מנחם בגין  אשדוד+-++-++אשדוד עד הלום 7253)

 שעות08-8522887+24צפוני  אשדוד. ת.א+-+--+אשדוד צפון 8124)

05.30 - 03-9366841+23.00כניסה לאריאל, כביש חוצה שומרון+----אשל השומרון 9120)

 שעות08-6722664+24צומת אשקלון+-+--אשקלון   1076)

  שעות08-6730084+24אשקלון, שכונת אפרידר+----אפרידר- אשקלון  11260)

  שעות08-9227867+24באר יעקב, ל"צה' רח+--+-באר יעקב 12117)

  שעות08-9403880+24אביב-תל- כביש גן יבנה - בית עובד ++++-בית עובד 13101)

 שעות24+ 408-6757311כביש , בית שיקמה +-++-בית שיקמה 14301)

 שעות054-6733549-24בני ברק, 12כהנמן ' רח+-+--בני ברק 15277)

 שעות054-9733840+24צ"רשל- רחוב דרך המכבים פינת פריימן +-+--+צ"רשל- דנה  16189)

  שעות08-8591140+24גדרה, 4הרצל ++++גדרה- הבילויים   1899)

 שעות03-6764834+24רמת גן, 101אלוף שדה +++++המכבים   1973)

06.00 - 03-5594515-20.00תעשיה. א- חולון , 35המרכבה +----המרכבה 20112)

08-9229268+06:00-22:00פינת קלאוזנר רמלה, 131הרצל ' רח+-++-העיר רמלה   2170)

 שעות09-7440959+24תעשיה רעננה.רחוב נופר א+-++-הצור רעננה 22219)

 שעות24+ 08-8526329אשדוד, אזור תעשייה צפוני+-+--אשדוד- הקידמה  23299)

 שעות0+24רמלה , 6רחוב הרצל -++--רמלה הבנים 24215)

 שעות09-9574254+24כביש כפר שמריהו הרצליה, מנחם בגין' שד+-+ +-+הרצליה אילוש 25262)

 שעות09-8663032+24השרון. י מושב ח"ע, נתניה- כביש חדרה+-+ +-+חבצלת השרון   2689)

 שעות03-5509134+24חולון, 30המלאכה ' רח---+-++חולון 27115)

 שעות03-5287678+24א"בית כלל ת, פינת דרויאנוב, 8לוריא ' רח++-חניון הככר 28193)

 שעות054-6733559+24עיר טייבה+-+--טייבה   2995)

 שעות03-6964872+24 תל אביב128יגאל אלון +-+--+יגאל אלון 30218)

05.00 - 08-6720562+21.00אשקלון-כביש עזה , צומת יד מרדכי+-+--יד מרדכי   3181)

08-9257178-06:00-22:00רמלה- רמלה ליד כלא איילון . ת.א+-++-+יינה רמלה 32131)

 שעות03-6824483+24יפו, 40ירושלים ' שד+-+--יפו 33118)

 שעות24+ 25503-6572696יפת ' רח--+ --טלאל- יפו  34255)

 שעות08-8522887+24חצור- צומת כנות ++--+כנות 35128)

 שעות09-8988789+24טול כרם, יונה הכביש הראשי. כ++++++כפר יונה   3690)

 שעות09-7421287-24 כפר סבא20ויצמן ' רח++כפר סבא   3742)

 שעות09-7658995+24כפר סבא, 201ויצמן ' רח+-++-+כפר סבא מזרח 38123)

 שעות09-7775000+24מנחם בגין כפר סבא' רח+++כפר סבא צפון 39223)

 שעות03-9370973+24כפר קאסם+++כפר קאסם 40102)

 שעות5203-6871888+24דרך פתח תקווה +-+--מגדל סונול   4192)

 שעות03-9514115+24צ"תעשיה החדש רשל.  א7משה לוי +-++-+צ"מיקה ראשל 42298)

 שעות03-5616397+24אביב-תל, 4המלאכה ' רח+----מעיא 43110)

 שעות08-6884888+24,צומת פלוגות+-+--מפגש פלוגות   4488)

03-6826115+06:00-22:00יפו,  26קיבוץ גלויות ' רח+-+--מרכזים 45111)

 שעות6810403-6820089+24, א"ת, 94דרך בן צבי  +-++-משגב 46121)

 שעות08-8504733-24מושב משואות יצחק+-+--משואות יצחק 47129)

 שעות03-5506608+24כפר אזור, דרך ירושלים +-+--+אזור- משמר השבעה  48127)

 שעות08-6848172+24מושב נהורה+-+--נהורה 49125)

 שעות03-9324969-24לוד- תקווה -כביש פתח++-+-++נחלים   5096)

 06.00 -  23.00- 09-8622201נתניה, 37הרצל ' רח-מרכז- נתניה    5179)

03-9303682-06:00-22:00ת"פ- תעשייה סגולה .  א8רבינצקי +-+--ת"פ- סגולה  52220)

 שעות08-9454298+24 לכיוון רחובות מול מושב סתריה40כביש +++סתריה 53282)

 שעות03-9659591+24צ"ראשל- כביש נס ציונה ++-+-עטרת 54114)

 שעות0+24נסקי פינת בסקינד ראשון לציון'רחוב רוג+-++-+צ"רשל- עמי  55324)

 שעות24צ"אזור תעשייה רשל , 14סחרוב (מיקה  )עומר   56320)

 שעות24+ 04-6407033ת עפולה.א+-++-+מזרח.-ת.עפולה א 57227)

 שעות24+ 04-6351444 ואדי ערה65' כביש מס+-+--ערערה 58259)

 שעות08-9380436+24נס ציונה-כביש בית עובד-פאואר סנטר++++-פאואר סנטר 59224)

 שעות054-6733469+24נתניה-  פולג 42גיבורי ישראל +-++-+פולג גיבורי ישראל 60288)

 שעות054-9733836+24ת" פ63גיסין +-+--+גיסין- פתח תקוה  61303)

 שעות03-9217195+24ת"בוטינסקי פ'רחוב הסיבים פינת ג++++מיקה- פתח תקוה  62164)

 שעות09-7433367+24כפר סבא, כביש חיפה -רעננה . צ+++++(הברוש)רעננה .צ 63113)

 שעות09-8626325-24מתחת לגשר  נתניה, נתניה- א "ת. כ+-++-++צומת השרון   6474)

 שעות054-9733744-24מושב צפריה+-+--צפריה 65168)

 שעות03-5517335+24ים-קוממיות בת' שד++++-+קוממיות   6698)

 שעות09-8940130+24קלנסוואה+-+--קלנסוואה 67226)

 שעות08-8587005+24קסטינה, צומת קרית מלאכי+-+--+קסטינה   6875)

 שעות08-6816688-24קרית גת, 2דרך הדרום +-++-יענקלה-קרית גת 69269)

 שעות03-5334207+24חדש אור יהודה. ת.א, 2החרושת ' רח+-++-+קרן אור יהודה 70103)
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 שעות03-9676692+24ראשון לציון, 62הרצל ' רח+----ראשון לציון 71108)

 שעות03-9624811+24אזור התעשיה, 22ל "האצ' רח+-++-+ראשון לציון 72243)

 שעות24+ת ישן נתניה.הרב יהודה אונטרמן א' רח+-+----לב יהלום 73310)

 שעות03-5175860+24אביב-תל, 45אילת ' רח+-+--רחוב אילת 74107)

 שעות08-9348634+24רחובות- צומת בילו +++רחובות  מיקה 75297)

 שעות08-9318857+24רחובות, 3דרך הים +-+--רחובות דרך יבנה 76241)

 שעות08-9319724+24פארק תעשיות המדע רחובות+-+--+רחובות קרית המדע 77242)

08-9496008+06:00-22:00מתחם בילו סנטר ליד אייס---+-רחובותבילו סנטר   7894)

 שעות09-7406115+24הוד השרון, 61דרך השרון , רמתיים+-+--רמתיים   7972)

2200 - 08-6758582+0600לכיש דרום. נ.ד, שדה יואב+-+--שדי יואב 80177)

 שעות03-9625112+24צ"ראשל. ת.א, פינת משה דיין, 2ספיר +--+-++צ"ראשל- שלי  81119)

 שעות073-2605516+24באר יעקב, סמוך לשוק הסיטונאי , 444כביש +-++-++צריפין- שלמה  82214)

 שעות08-9247877+24לוד, דרך אבא הילל סילבר +שער לוד 83105)

 שעות03-5033862+24חולון- לוי אשכול ' שד+++שערי חולון 84210)

 שעות24_08-6487690 אזור תעשייה הצפוני אשקלון31הפנינים ++תמרה אשקלון 85325)

 שעות03-6994351+24הרב מכר תנובה, א הרצליה"כביש ת---+-++תחנת החוף   8693)

גבעת שמואל, רחוב הזיתיםאור בגבעה 87332)

 שעות24+ פתח תקווה4גזית ' רח++++סונול ירקונים88331)

 שעות24+ 04-9564581כפר אבו סנאן+----אבו סנאן 89235)

 שעות04-6313298+24אום אל פחם, איזור אל ביר+----אום אל פחם   9051)

 שעות1692004-6456919+24 מיקוד 242ד "כפר אכסאל ת+----אכסאל   9167)

 שעות054-6733425+24רמת הגולן- בוקעתא +-+--בוקעתא 92294)

 שעות04-9861410+24צומת ביר אל מקסור, נצרת-כביש שפרעם++---ביר אל מקסור   9331)

 שעות1914004-6531028+24גלבוע . נ.קיבוץ בית אלפא ד+-+--בית אלפא 94192)

 שעות04-9805069+24אן'בכניסה לבית ג+-+++אן'בית ג 95231)

 שעות04-6482111+24איזור תעשיה בית שאן+-+--בית שאן 96202)

 שעות31504-8665625+24ד "ליד הגשר ת- ק פוסט'צ, כביש חיפה+----בר יהודה   9730)

08.00 - 04-6342766+22.00בכניסה לגן שמואל, חדרה-כביש עפולה+----גן שמואל   9854)

 שעות054-9733785+24בכניסה לדבוריה+-+--דבוריה 99211)

06.00 - 2497304-6782021+23.00דיר חנא מיקוד -++דיר חנא   10038)

 שעות3498704-8254113+24חיפה , דרך אבא חושי +-+--+דניה   10161)

 שעות24+ 3310104-8664866חיפה , 17רחוב החלוץ +-+--הדר   10252)

 שעות04-6457955+24(מעל המשטרה)הר נצרת -----נצרת-הר   10362)

 שעות04-8521704+24מחלף רופין שמשון+-+--ורדיה   10453)

 שעות054-6733781-24צומת אולגה חדרהמול החוף 105308)

 שעות29504-6344941+24ד "ת- צומת חדרה +-++-+צומת חדרה- חדרה      1061)

 שעות04-6322071+24 חדרה4' כביש מס+-+--+ענבר- חדרה  107250)

 שעות04-6221603+24בית אליעזר+-+--חדרה בית אליעזר 108249)

06.00 - 04-6221603+19.00בית אליעזר+-+--חדרה גני טובה 109247)

 שעות054-6733630+24 חדרה48ל "רחוב צה++ל"חדרה צה 110254)

 שעות24+ 04-6248405דרומי חדרה. ת. א+-+--חדרה קפלן 111244)

 שעות04-9523175+24מושב רגבה+-+--+חוצות רגבה 112265)

  שעות04-9571830+24אזור התעשיה++++-חורפיש 113163)

 שעות24+ 04-8210931חיפה, ק פוסט'צ++++-אופיר-חיפה 114246)

 05.00 - 04-6720138+23.00טבריה , 1אל חדיף ' רח-++טבריה   11518)

06:00-22:00- 04-6737097טבריה עילית. ת.א+-+--טבריה עילית 116232)

04-6938571+05:00-22:00קרית שמונה- כביש יסוד המעלה+-+--יסוד המעלה   11766)

 שעות1695504-6554109+24מגדל העמק חיפה , ביציאה מנצרת---+-יפיע   11832)

 שעות2496704-9561646+24 מיקוד  478ד "ת, כפר ירכא+-++-ירכא   11968)

04-9998502+05:30-24:00כפר כאכוב++++++כאוכב 120309)

 שעות2496304-9948821+24כפר כבול +++--כבול   12159)

 שעות04-6772253/5+24כפר תבור+-+--כוכב התבור 122225)

 שעות דלקן1221004-6946227+24גליל עליון , קבוץ כפר גלעדי-_כפר גלעדי   12322)

 שעות2040004-9846324-24חסידים . כ, שפרעם-יגור. כביש צ+-+--+כפר חסידים   12419)

 שעות1696504-9864450+24נצרת -  כביש עוקף שפרעם -----כפר מנדא   12550)

 שעות24+ 054-6733437כפר קמא+-+--+כפר קמא 126160)

05.30 - 054-6733586+22.00בכניסה לכרמיאל, כביש עכו צפת++++-++שירותי- כרמיאל      1275)

 שעות24+ אזור כרמיאל85כביש 85כרמיאל סונול  128339)

 שעות054-6733546+24תעשיה כרמיאל.א , 40רחוב החרושת +-++-תעשיה. כרמיאל  א 129289)

 שעות054-9733458+24מושב מאור+-+--+מאור 130182)

 שעות04-8447402+24קרית אתא, 635ד "ת, העצמאות' רח+--+-/מבואות אתא 131196)

 שעות04-9940034+24תמרה. ת. א+_+מבואות תמרה   13263)

 שעות04-6716030+24טבריה- כביש עמיעד +-++-(המנגו.צ)מגדל  133176)

 שעות24+מטולה+מטולה 134283)

 שעות04-9997235+24בכניסה לכפר מעיליא+-+--מעיליא   13565)

 שעות4210009-8355777+24אביב -תל- כביש החוף  נתניה++++-++מפגש אמיתי   13610)

 שעות1055304-6540258-24מגדל העמק , 376ד "ת+-+--מפגש בלפור   13717)

 שעות1826504-6523810+24עפולה , כביש הסרגל, הבנים' רח+-+--+מפגש העמק   13816)

אזור    הצפון
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 שעות054-6733574+24מכר- כביש עכו צפת +-+--מפגש מכר 139205)

 שעות04-9910381+24 עכו2523ד "כפר מסריק ת. צ, כביש עכו חיפה++++-+מפגש נעמן   14023)

06.00 - 04-6388469+20.00גבעת עדה+-+--מפגש עדה   14127)

 שעות052-6099123+24ת דרומי מתחם הגפן.קרית שמונה א+-+--+משמר הירדן 142203)

 שעות24+ 04-9948779כפר תמרה+++++מפגש תמרה 143221)

 שעות2611104-8424897+24 מפרץ חיפה 10191ד "חיפה קריות ת.כ+-+--קורן. א-מפרץ חיפה    14458)

 שעות24+חיפה ,22משה דיין ++משה דיין 145194)

 שעות22385054-6733476+24נהריה , 9חניתה ' רח++++-נהריה   14613)

 שעות04-8223305+24 נוה שאנן10058ד "ת, נוה שאנן- כביש דורי ++חיפה- נוה שאנן    14739)

06.00 - 20.00+ 04-6455901פאולוס השישי' רח+----1בוסתן - נצרת   14837)

 שעות04-6455901+24נצרת, 206המוסכים ' רח+----2בוסתן - נצרת   14947)

 שעות04-6562106+24נצרת, 54פאולוס הששי ' רח+-+++העיר- נצרת      1502)

 שעות04-6457568+24מבואות נצרת- ציפורי - כביש נצרת +-++-מבואות- נצרת  151204)

 שעות054-6733741+24עילית. רח מעלה יצחק מול בית חני סנטר נ+-+--נצרת עילית 152272)

 שעות04-8390456+24עוספיה - 106רחוב אבא חושי +-+--עוספיה 153179)

 שעות04-9591819+24כביש עוקף יוקנעם ליד קיבוץ הזורע+-+--עוקף יוקנעם 154208)

 שעות054-9733779+24כניסה ראשית לעילוט+++++עילוט 155181)

 שעות04-6377121+24כביש חדרה עפולה בצומת פרדס חנה+----+עירון     1564)

 שעות04-9910027+24   עכו24112ד  "ת, 22דרך הארבעה +--+-עכו     1578)

תעשייה עמק חפר.  א5רחוב אלכסנדר ינאי +עמק חפר 158322)

 שעות04-6527070+24 עפולה21, 9רחוב החטיבה ++++-עפולה     1597)

06.00 - 04-6526546+22.00אזור התעשיה עפולה עילית+----עפולה עילית   16034)

 06.00 - 04-6741019+24.00עראבה-+עראבה   16140)

 שעות04-9840433+24עתלית, צומת מחנה המעפילים+-++-+עתלית   16264)

 שעות050-8210259+24 בין צומת אחיהוד לכרמיאל85על כביש ++פארק בר לב 163284)

 שעות04-6750744+24 יבניאל178ד "ת, אלומות- צומת פוריה +-+--עין גליל-פוריה 164200)

 שעות3109704-8523534+24 חיפה 9838ד "ת, 154יפו ' רח+-+--פינת בת גלים   16521)

 שעות04-6984201+24רמת הגולן- דל שמס 'מג+-+--פסגת חרמון   16655)

 שעות054-9733741+24כפר כנא+-+--צומת בית רימון 167173)

 שעות24+בין צומת רימון לצומת גולני – 77כביש +-+---+המשתלה 168313)

 שעות1695004-6765000+24כפר טורען  , 934ד "ת+-+--+צומת גולני   16944)

 שעות054-9733745+24אר'מג+----צלמון 170187)

 שעות054-6733432-24מתחם דובק, 2ויצמן ' רח+----לב העיר- צפת  171287)

 שעות13113054-6733439+24צפת , 1468ד "ת, צומת ביריה+----צפת   17233)

 שעות04-9040371+24קיבוץ יגור+-+--קיבוץ יגור 173266)

06.00 - 04-6440630+21.00קיבוץ שריד+----+קיבוץ שריד 174238)

06.00 - 04-8625760-22.00חיפה, אזור הנפט, כביש קישון+----+חיפה, קישון   17548)

 שעות04-6850899+24אזור תעשייה קצרין+-+--קצרין 176175)

  שעות054-6733454+24(עכו- כביש חיפה )חניון הקריון +-+--+עכו- כביש חיפה - קריון    17769)

  שעות2800004-8453577-24אתא . ק87ד "ביאליק ת. כביש ק+--+-קרית אתא     1783)

 שעות24+  04-8494565חיפה- קרית חיים , האצטדיון' רח+-+--קרית חיים 179270)

  שעות04-8758595+24קרית ים, 50ירושלים ' שד++++-קרית ים   18025)

  שעות1020004-6903558+24שמונה .אזור התעשיה דרומית ק+----+גליל עליון- קרית שמונה    18146)

 שעות054-6733435-24מרכז צבי בקרית שמונה+----+קרית שמונה מרכז צבי 182271)

 שעות054-9733800+24שמונה.ק- כביש ראש פינה +-+--ראש פינה 183281)

 שעות04-6467418+24טבריה- כביש נצרת ++---ריינה   18460)

בכניסה לישוב מול יסוד המעלה+שדה אליעזר 185328)

  שעות24+ 04-9930413רמת ישי. ת.א+--+-רמת ישי 186248)

 שעות24+ 04-6789677בכניסה לעילבון--+--שדה עמודים 187263)

  שעות04-6581722-24כיוון הבקעה, מ ביציאה מבית שאן" ק5- כ+-+--שדי תרומות   18849)

 שעות04-9591337+24צומת אליקים+-+--+אלייקים- שער הכרמל  189195)

 שעות04-8530214+24 חיפה3040ד "ת, א"כיוון ת, יציאה מחיפה+-+--++שער העליה   19036)

2020004-9865459+05:00-23:00כביש אחיהוד - בכניסה לשפרעם ++++++שפרעם צומת     1919)

 שעות3308604-8669752+24חיפה , 44חטיבת גולני  +-+--תחבורת חיפה     1926)

 שעות3303404-8521704+24 חיפה 90העצמאות +-+--+תחנת העיר- חיפה   19335)

 שעות054-9733818+24 מפרץ חיפה211שדרות ההסתדרות +-+--מפרץ חיפה- תלתן  194166)

  06.00 - 04-8215938-22.00חנן-תל,  רחוב  בר יהודה-----חנן-תל   19557)

 שעות04-6763334+24דרך רמת הגולן-מושב גבעת יואב -----גבעת יואב 196512)

 שעות09-777500924קיבוץ אשדות יעקב+קיבוץ אשדות יעקב 197334)

נהר הירדן- גשר השלוםגשר השלום 198304)
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אוריאה
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חנות ריה'פנצ
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כתובתיוסק

פתוח טלפון
בשבת

שעות עבודה

 שעות02-9943922+24יריחו. נ. ד- צומת אלמוג +----+אלמוג 199206)

 שעות02-6713839+24ירושלים, דרך בית לחם+----גן הפעמון 200135)

 שעות02-6523939+24אביב-ביציאה מירושלים לתל+----++הבירה 201134)

 שעות02-6512580-24ם-הר נוף י, פינת כנפי נשרים, המלמד+-++-הר נוף 202144)

06.00 - 02-9995585-21.00מושב זכריה-----זכריה 203275)

 שעות02-5725444-24ר"יער בית+----ר"יער בית 204145)

 שעות24+ 02-5900966ם יריחו צמות כפר אדומים-כביש י+-+--כפר אדומים 205229)

 שעות02-6796384+24שכונת מלחה ירושלים, דוד בן בניסטי ' רח+-+--+מלחה 206185)

 שעות02-9943005+24מעלה אפריים+----מעלה אפריים 207240)

 שעות02-9944440+24אפריים. נ.ד-----מפגש עלי 208178)

02-6438151ם-י, הרצל פינת תרצה' שד+--+-סמדר 209133)
ע "בש

 שעות24בלבד

 שעות02-9991143+24הר טוב מול אשתאול++--++צומת שמשון 210138)

 שעות054-9733811-24בכניסה ליישוב קדומים+-+--קדומים 211307)

06.00 - 02-5833580+22.00כניסה לעטרות, רמלה, ירושלים. כ+++קלנדיה 212136)

 שעות02-5865755-24ירושלים, שכונת רמות+-+--רמות אלון 213139)

06.00 - 02-5823686+22.00ירושלים, דרך שכם++ראח'שייך ג 214132)

 שעות08-9765266+24(צפון)ירושלים -שמן . כביש ב++-+-++שילת 215147)

 שעות02-6732953+24דרך חברון ירושלים-----+ירושלים- שער דרום  216143)

 שעות02-6710254+24תלפיות - 1האומן +-+--תלפיות 217146)

 שעות02-5344840-24 מבשרת ציון1החוצבים +-+--++מעוז ציון 218142)

 שעות24+מושב תרוםהנשיא 219186)

 שעות08-9987783-24צפוני אופקים. ת.א, 1הרצל ' רח+-+--אופקים 220273)

תעשייה אילת. א . 3רחוב הסוואר +אילת לירי 221330)

 שעות08-6378253+24בכניסה הצפונית לאילת+-++-++אילת 222154)

 שעות08-6373737+24אילת- חוף אלמיג +----אלמיג 223156)

 שעות24+  08-6652207ש"ב- עמק שרה ' , א1המנוף ' רח+-+--+אספלט דרום 224161)

 שעות08-6238035+24דרך חברון פינת יצחק נפחא+-++-+בן גוריון- ש "ב 225276)

 שעות08-6555255+24איזור התעשיה, בכניסה לעיר+-+--+דימונה 226153)

 שעות08-6491022+24הנשיאים בכניסה לבאר שבע. ד+-+--הדס 227152)

 שעות08-6232488+24מהעיר' יציאה דרו, ש"המלאכה ב. ד+-+--ש"הנחל ב 228155)

 שעות051-272596+24בכניסה לחורה+-++-חורה 229236)

 שעות08-6357435+24קיבוץ יוטבתה+-+--יוטבתה 230151)

 שעות08-6589539+24בכניסה לירוחם+----ירוחם 231149)

 שעות054-6733446+24דרך מצדה באר שבע+++++מצדה 232159)

 שעות054-9733804+24 רובע דרכי הבשמים5רחוה הר עודד +-+--+מצפה רמון 233197)

 שעות08-6273144+24בכניסה לעומר+-++-מתקן דבסול 234157)

 שעות054-6733679-24באזור התעשיה נתיבות+-+--נתיבות 235280)

 שעות08-9954096+24בעיר ערד+-+--ערד 236158)

 שעות08-6849816-24שדרות+-+-+שדרות 237264)

אזור      ירושלים

אזור      באר  שבע  והדרום
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