רשימת תחנות דלק המכבדות שוברי שטיפה
מספר תחנה

שם תחנה

כתובת

טלפון

108
202
49
364
267
181
268
166
59
244
190
260
183
214
158
7184
61
29
24
215
135
80
261
186
208
40
21
295
62
235
301
216
286
162
351
204
274
31
94
316
218
67
331
33

אלדור
אם המושבות
אשקלון
אשדוד  -בני ברית
באר טוביה
באר יעקב
גל דניאל אשקלון
דורון כפר סבא
דלרום
דקל הזהב
דרך הים (יבנה)
הכדר
הלוחמים
הסיבים
הצבי
הר תמיר
השחר
יזראמקס
ירמולובסקי
מבואות ראשון
מגשימים
מובילי גוש דן
מזכרת בתיה
מעייני שמחה
מפגש השלום
נחשון
נס ציונה
סגולה
עכו ארגמן
עכו נווה ספיר
פולג
פנחס החוצב (נגב)
פרנס רחובות
צומת אורה
צוף ים (אילת)
צ'ימבליסטה אשדוד
קפלן נחמיה רמלה
קרית גת החדשה
קרית חיים
קרית מלאכי
קרית משה
רמת השרון
שבעת הכוכבים
תלמי הנגב

שד' ההגנה  33חיפה
סימטת התבור  3א.ת .סגולה פ"ת
צהל  10אשקלון
כביש בני ברית (בכניסה הצפונית לעיר) ,אשדוד
א.ת .באר טוביה
דרך חיים  1באר יעקב
מושב בת-הדר
נתיב האבות  1כפר סבא
דרך חברון  4ב"ש
רח' לזרוב  35ראשל"צ
דרך הים  ,34יבנה
הקדר \31א.ת ישן נתניה
הלוחמים  51חולון
רח' הסיבים  53א.ת .קרית מטלון פ"ת
הפלד  20א.ת חולון
יעקב אליאב  1גבעת שאול ירושלים
כביש החוף נתניה
שלם  1ר"ג 52215
ת.ד 3367 .כיכר המשטרה חדרה 38133
משה בקר  32ראשל"צ
מושב מגשימים
דרך השבעה  19אזור
שד' מוטה גור מזכרת בתיה
ויצמן  273רעננה
כביש  444ליד נווה ימין
כביש  44צומת נחשון (בין רמלה לבית שמש)
רח' החרש  ,2נס ציונה
דוד מרכוס  5א.ת .סגולה פ"ת
בכניסה לעכו מול מלון חוף התמרים
גבעת התמרים יגאל אלון  1נוה ספיר
נתניה מתחם פאור סנטר
דרך חברון פינת פנחס החוצב,ב"ש
דרך הים  12רחובות
סולד מושב אורה
א.ת .אילת
רח' המדע  ,7א.ת .צפוני אשדוד
מחלף עוקף רמלה  /לוד צומת אחיסמך
דרך הדרום קריית גת
שד' דגניה  5ק.חיים
פקר  1קרית מלאכי
היצירה  ,4א.ת רחובות
משה סנה  210רמה"ש
יוסף נבו -הרצליה (מול קניון שבעת הכוכבים)
סמוך למועצה איזורית שער הנגב
עודכן בתאריך 18.1.17

04-8512121
03-9307127
08-6750563
08-6492642
08-8601491
08-9213418
08-6727270
09-7420419
08-6652112
03-9629361
08-9427622
09-8340384
03-5012045
03-9196314
03-5567340
02-6535878
אין
03-7301583
אין
03-9697007
03-9328360
03-5168331
08-9354516
אין
09-7671775
02-9919239
08-9389007
03-9313482
04-9910422
04-9551050
052-3281264
08-6209031
08-9472304
02-6431724
08-6374813
08-8535054
08-9203075
אין
04-8413013
08-9356203
08-9361410
03-6471937
09-9514850
אין

