רשימת תחנות דלק המכבדות שוברי שטיפה
מספר תחנה
21
24
29
31
35
39
59
61
67
68
73
94
108
135
158
162
163
166
181
183
184
186
190
202
204
214
215
218
235
244
260
261
267
274
49
286
295
301
303
331
362
364
367
373
סה"כ

שם תחנה
תחנה נס-ציונה
תחנה ירמולובסקי
תחנה יזראמקס
תחנה קרית גת
תחנה עלית
תחנה עפולה
תחנה דלרום
תחנה השחר
תחנה רמת-השרון
תחנה גדרה דרום
תחנה עיר שלם
תחנה קרית חיים
תחנה אלדור
תחנה מגשימים
תחנה הצבי
תחנה צומת אורה
תחנה פארק הרכב
תחנה כפר סבא
תחנה באר יעקב
תחנה הלוחמים
תחנה הר תמיר
תחנה מעייני שמחה
תחנה יבנה
תחנה אם המושבות פתח
תחנה צ'ימבליסטה
תחנה הסיבים
תחנה מבואות ראשל"ץ
תחנה קרית משה
תחנה נוה ספיר
תחנת דקל הזהב
תחנה הקדר
תחנה מזכרת בתיה
תחנה באר טוביה
תחנה קניון רמלה
אשקלון צה"ל
תחנה רחובות פרנס
תחנה סגולה
תחנה פולג
תחנת הגביש נתניה
תחנת שבעת הכוכבים
תחנת סער
תחנת בני ברית
תחנת מודיעין מערב
תחנת נתב"ג

כתובת
רח׳ החרש  ,2נס ציונה
כיכר המשטרה ,חדרה
שלם  ,1ר״ג
בכניסה לקרית גת דרך הדרום  ,7צמוד לביג
ז׳בוטינסקי  ,4רמת גן
החטיבה 9
דרך חברון  ,4ב״ש
כביש החוף ליד מחלף פולג
משה סנה  ,210רמה״ש
צומת כנות
רח׳ הרצוג  ,1צומת פ״ת ,ירושלים
שד׳ דגניה  ,5ק.חיים
שדרות ההגנה  ,33חיפה
כניסה למושב מגשימים  ,על כביש  40לכיוון נתב״ג (ליד צומת שעריה)
הפלד  20א.ת .חולון
צומת אורה ,ירושלים
שד׳ ההסתדרות 149
נתיב האבות  ,1כפר סבא
דרך חיים  ,1באר יעקב
הלוחמים  ,51חולון
יעקב אליאב  ,1גבעת שאול ,ירושלים
ויצמן  ,273רעננה
סנהדרין ( 34פינת דרך הים) ,יבנה
סימטת התבור  3א.ת .צפוני אשדוד
רח׳ המדע  ,21א.ת .צפוני אשדוד
הסיבים  ,53ק.מטלון פ״ת
משה בקר  ,32ראשל״צ
היצירה  ,4א.ת .רחובות
עכו
רח׳ לזרוב  ,35ראשל״צ
הקדר  ,31אזור התעשייה הישן ,נתניה
שדרות מוטה גור ,מזכרת בתיה
א.ת .באר טוביה
מחלף עוקף רמלה  /לוד צומת אחיסמך
צה״ל  ,10אשקלון
דרך הים  ,12רחובות
דוד מרכוס  5א.ת .סגולה פ״ת
גיבורי ישראל
רח׳ הגביש ( 6לכיוון בית סלקום) אזה״ת פנחס ספיר נתניה
יוסף נבו הרצליה (מול קניון שבעת הכוכבים)
בכניסה לקיבוץ סער ליד נהריה
כביש בני ברית (בכניסה הצפונית לעיר) ,אשדוד
השדרה המרכזית  ,24מודיעין
נמל התעופה בן גוריון

